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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
-अ य
मु य रिज ार ी राजन साद भ राई
- सद य
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय - सद य
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
- सद य
अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
- सद य
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन- सद य
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
- सद य
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद य सिचव

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी म दीरा शाही
क यटु र अिधकृ त ी िब म धान
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी

कािशत सङ् या : २५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
िसिनयर बुकबाइ डर ी िव ान द पोखरेल
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

नेपाल काननू पि काको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७५, भदौ, िन.नं.१०००२, पृ ८११

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

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७५, भदौ – १, पृ १

नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत बल
ु िे टन
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन्
ठे गाना

www.supremecourt.gov.np
 यो वेभसाइट खोलेपिछ दायाँतफ
तफ काशनह मा ि लक गनहोस्
ु
यसमा नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत
बल
ु ।
ु ेिटन देिख छ यसमा ि लक गनहोस्
 २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि कामा समािव िनणयह पढ् न र
हाल िन:शु क डाउनलोड गन सिकनेछ ।

नेपाल काननू पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख हालस म)
हेन, पढ् न तथा सुरि त गन
www.nkp.gov.np मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गहृ पृ मा देिखने श दबाट फैसला
खो नहु ोस् भ ने थानमा आफूले खो न चाहेअनस
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा
टाइप गनहोस्
। यसबाट खोजेअनस
ु
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेभसाइटको दो ो
शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस
अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।
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उ ेषण /
परमादेश

प / िवप

अिधव ा
िवदुर साद
अिधकारीसमेत
िव
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबारसमेत

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 बढुवा ज तो िनता त शासिनक
िवषयमा मका पन वा सो कायबाट हक
हनन् भएको यि मा बढुवाको िवषयमा
चुनौती िदँदै आउनुपन ह छ ।
कानूनबमोिजम सेवासँग स बि धत
संगठनमा
कायरत्
कमचारीको
पदो नितको िवषयलाई मका पन प ले
बाहेक चुनौती िदने हकदैया अ य यि मा
रहन स ने देिखएन । यसरी िववादको
िवषयसँग कुनै पिन कारको स ब ध
नरहेको िवषयव तुलाई सावजिनक
सरोकारको िवषयको पमा हण गन
िम ने नदेिखने ।
 मानव अिधकारको उ लङ् घनका ८११
घटनालाई समयमा स बोधन हन नसके मा
पीिडतले यायको अनुभूित गन नस ने र
दोषी देखाइएका यि ह ले सफाइको
उिचत अवसर पाउन नस ने र
अनाव यक ला छनाको िशकार ब न
पु दछ । सावजिनक जवाफदेहीको पदमा
आिसन यि का उपर ला ने मानव
अिधकार उ लङ् घनका घटनाह झन
बढी संवेदनशील ह छन् । य ता
घटनाह लाई समयमा टुंगो लगाई पीिडत
एवं आरोिपत यि दवु ैको लािग शी
अनुस धान, अिभयोजन र िन पण गनु
अ याव यक हने ।
i
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ितवादीसँग लागु औषध फे ला परेको
अव थामा ितवादीले यसको वैधता
मािणत गन पदन भ ने होइन । यसो
भ नक
ु ो मतलब लागु औषधको कसरु म ये
ितवादीले कुन कसुर गरेको हो, सेवनको
कसुर हो वा कारोबारको कसुर हो भ ने
कुरालाई प गनुपन, त स ब धी
आव यक कुरा खुलाउनु पन र सोको
ारि भक माण पु याउनु पन वादीको
१०००३
दािय वलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
नेपाल सरकार
२०३३ को दफा १२ ले समा त गरेको हो
पूण
िव
८३१
भ न पिन निम ने ।
राजेशकुमार लामा  बरामिदत लागु औषधको मा ा थोरै छ
लागु औषध
बरामद भएको मा ालाई नै अदालतले
खैरो हेरोइन
आधारको पमा हण गनुपन ह छ ।
बरामिदत मा ा थोरै छ बरामद भएको
मा ालाई प छाएर हचुवाको भरमा बरामद
थोरै भए पिन कारोबारी नै हन् भनी भ न
पिन िम दैन । अक तफ एकै यि को
साथबाट खैरो हेरोइन र चरेस दुई फरक
लागु औषध फे ला परेको कारणले मा ै
िनजलाई लागु औषधको कारोबारी ठहर
गनु यायोिचत नहने ।
् उ लेख
 मु ाका प ( ितवादी) वयमले
गरेको िनजको ठे गाना (वतन) लाई
अ यथा भ नु पन पया त र मनािसब
१०००४
सुिनल तामाङ
कारण नभएस म य तो वतनलाई नै
िव
वा तिवक वतन मानेर काम कारबाही
पण
उ च अदालत
गनपन
ू
ु ह छ । अदालतमा बयान गदा ८४२
पाटन,
खुलाएको वतनमा पिछ कुनै प रवतन
ब दी य ीकरण लिलतपुरसमेत
भएमा सो कुराको जानकारी अदालतलाई
िदनु स बि धत यि को कत य ब दछ ।
यी िनवेदकउपर दायर भएको अिभयोग
प मा समेत सोही वतन उ लेख भएको
ii
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संयु
आयकर

१०००६
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संयु
उ ेषण

ठूला करदाता
कायालय,
ह रहरभवन,
लिलतपुर
िव
वीरे कुमार
संघाई

तेजबहादुर काक
िव
याय प रषद,्
मक
ु ाम सव च
अदालत प रसर,
काठमाड समेत

देिखँदा उ वतन गलत भए अदालतमा
बयान गदा वतन स याउनु पनमा सो
खुलाउन सके को देिखँदैन । यसरी
अदालतलाई
जानकारी
निदएको
अव थामा प ले पिहले बयान गदा
खुलाएको वतनलाई नै कानूनी पमा
वा तिवक वतन मा नुपन र य तो
वतनमा जारी ग रएको र तामेल भएको
याद काननू स मत र रीतपवू क मािनने ।
् "आय" भएमा
 आयकर श द वयमले
"कर" ला ने कुरा बोध ह छ । यसरी
कसैले "आय" आजन गरेको छ वा छै न,
के कित आय आजन गरेको छ भनी
यिकन गन काननू ले के ही खास सत र
मापद ड िनधारण गरेको पाइ छ ।
करदाताले गरेको खच वा तिवक,
मािणक र कानून ारा तोिकएको सत वा ८५१
सीमािभ रहेर ग रएको भएमा मा छुट
वा क ी गन पाउने ह छ । खासगरी
यापा रक कारोबारको िसलिसलामा खच
क ी हनका लािग आय आजनका लािग
भएको वा तिवक खचलाई मा कानूनले
तोके को सीमा र प रिधिभ रहेर क ी वा
छुट िदन सिकने अव था रहने ।
 यायाधीशको जवाफदेिहता चिलत
संिवधानअ तगत बनेको ऐन, कानून एवं
याियक यवहारमा आधा रत ह छ ।
अनुशासना मक वा फौजदारी कसुर वा
अयो यताका कारण आ नो पदीय कत य ८५६
पालना गनमा अस म मािणत भएमा
मा व छ ि याको अवल बन गरी
यायाधीशलाई पदमु गन सिकने ।
 यायाधीशले आ नो ओहदाको कत य
iii

१०००७
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संयु
जबरज ती
करणी

िदपक रावल
िव
नेपाल सरकार

पालनाको िसलिसलामा स पादन गरेको
याय िन पणस ब धी काय ुिटपूण छ,
छै न भ ने कुरा पनु रावेदक य अिधकार
े को योगबाट हे रने र बोिलने िवषय
हन् । मु ाको रोहमा यायाधीशबाट हने
आदेश वा िनणयका स ब धमा
अनुशासनस ब धी कारबाही गनुभ दा
अगािड संवेदनशील भई यायाधीशको
वत तास ब धी थािपत मा यतातफ
सचेत रही याियक ि याको पूण
पालनाका साथ अनुस धान गरी यस
अनुस धानबाट
ात
ितवेदनको
औिच यको पुि ट त यपरक ढङ् गबाट
भएमा मा कारबाही अगािड बढाइनु
याियक वत ताको लािग िहतकर
हने ।
 जबरज ती करणीको काय लुक िछपी
ग रने आपरािधक काय भएकाले यसमा
य दश सा ी हन स दैन । य तो
अपराधमा पीिडत मिहलाको भनाइलाई
अ यथा नभएस म सवमा य माणको
पमा िलनुपदछ । अ य व तुगत माणले
पीिडतको भनाइलाई गलत सािबत
८७४
नगराएस म यसलाई वीकार गनुपन ।
 सात वषक कुनै पिन नाबािलकाले
जबरज ती करणी ज तो ग भीर
आपरािधक कायका बारेमा पया मा ामा
बुिझसके को नहनुका साथै य तो
िवषयका बारेमा बनावटी पबाट िविवध
कुरा भ न स ने मता र चेतनासमेतको
iv

१०००८
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संयु
कत य यान

देवी साद
पराजुलीसमेत
िव
नेपाल सरकार

१०००९
संयु
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अपतु ाली हक
कायम दता
चलन

न दलाल साद
यादव
िव
ओम काश राय
यादवसमेत

िवकास िनज ज तो बािलकामा
भइसके को हदँ ैन । य तो अव थाका
अवोध बािलकाले अदालतमा समेत
उपि थत भई गरेको बकप बाट
पीिडतउपर नै सो आपरािधक काय भएको
रहेछ भनेर अ यथा मािणत भएमा बाहेक
िव वास गनुपन ।
 यानस ब धीको १३(४) नं. अनुसारको
“ यान मानमा वचन िदने” भ ने श दको
िनरपे अथ नगरी समय सापे अथ
गनुपन ह छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई सबै
स दभ प रि थितमा काननू अनस
ु ार
सजाय गदा यावहा रक नहने र यसो गदा
८८५
अ यायसमेत पन जा छ । यसैले ‘मार्
हान’् भनी भनेको कुरा साँि चकै मान
मनसायसिहत भनेको हो, होइन? यसरी
‘मार्’ भनी वचन िदएकोले मा मारेको हो,
होइन? भ ने ज ता कुरा यसमा
िवचारणीय हन आउने ।
 अंश र अपुतालीका िवषयह झ हेदा
उ तै देिखने भए पिन पथ
ृ क िवषयह
हन् । अंशको िववादमा अंिशयार हनलाई
नाता स ब ध मह वपूण ह छ । तर
अपुतालीको स ब धमा याहार स भार
गन यि लाई मन यि को स पि को
हकदार मािनएको देिख छ । बाँचु जेल
८९८
मन यि लाई याहार स भार नगन,
आ नो कत य िनवाह नगन तर मरेपिछ
मन यि सँग के वल नाता र हकदार
हनुको आधार देखाएर अपुतालीको
स पि दाबी गन र य तो स पि मा
हक ा गन कुरालाई तुत कानूनी
यव थाले अनुमित िदएको नदेिखने ।
v
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संयु
उ ेषण

१००११
संयु
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लागु औषध
खैरो हेरोइन

 िववािदत ज गा नेपाल सरकारको नाउँमा
आउनको लािग मुलुक ऐन अपुताली
नारायण दास
महलको उि लिखत १७ नं. ले तोके को
े समेत
उि लिखत ि या पूरा गनुपन प
िव
कानूनी यव था रहेको र सो काय गन
अि तयार
अिधकार
अि तयार
दु पयोग
९०५
दु पयोग
अनुस धान आयोगलाई कुनै ऐनले
अनस
निदएको
अव थामा
चिलत
ु धान
आयोग, टंगाल,
काननू िवपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा
काठमाड समेत
कायम गनु गराउनु भनी आदेश िदने
कानूनी अि तयारी अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगलाई रहेको नदेिखने ।
 कुनै आपरािधक काय गन यि ले य तो
काय गरेको वा ग ररहेको अव थामा अ य
सो अपराधमा संल नता नै नभएका यि
िविभ न कारण, योजन वा संयोगको
कारणबाट य तो आपरािधक काय गन
यि सम पु न स ने वा रहन स ने
स भावना रह छ । यसबाट कुनै
आपरािधक ि या भएको समयमा य तो
शोिभत गौतमसमेत
काय गन यि सम पगु ेकै वा रहेकै
िव
९१५
आधारमा िनजको समेत य तो
नेपाल सरकार
अपराधमा िनरपे पमा सो आपरािधक
काय गन यि सरह आपरािधक दािय व
ह छ भ नु फौजदारी अपराधमा यि गत
दािय व ह छ भ ने फौजदारी यायको
मा य िस ा तसमेतको िवपरीत हन
जा छ । तुत मु ामा यी ितवादी
अिभयोग दाबीमा इ कार रहेको, िनजबाट
लागु औषध बरामद नभएको अव था
vi
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संयु
उ ेषण

िकरण त डुकार
िव
अि तयार
दु पयोग
अनुस धान
आयोग, टंगाल,
काठमाड समेत

१००१३
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संयु
जबरज ती
करणी

नेपाल सरकार
िव
जसव त िसंह

रहेको र वादी प ले यी ितवादीको
मौकाको सािबतीलाई पुि ट गन अ य
माण गज
ु ान सके को अव था नहदँ ा यी
ितवादीले आरोिपत कसुर गरेको
थािपत हन नआउने ।
 अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग
ऐन,२०४८ दफा १२ (ख) को
ितब धा मक वा यांशले याियक
कृितको िनणयमा दु प रणाम स याउन
नहने सीमा (Limitation as regards
to Judicial Issue having Appeal
Rights) तोके को देिख छ । जुन
काननू त: अिभ य सीमा (Expressed
Limitation) को पमा रहेको देिख छ ।
तुत संवैधािनक तथा कानूनी
दािय वबाट िवप ी आयोगसमेतले
९२६
उ मुि नपाउने प छ । अदालतका
फैसलाह को स मान तथा प रपालना
(Respect and Adherence to
Verdicts of Court) गनुपनमा सो नगरी
नेपाल सरकार यू.एन.पाक िवकास
सिमितको नाममा दता भई हक भोगमा
रहेको ज गा यि को नाममा दता गन
गरी भएको अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगको उ
िनणय
िविधस मत र याियक रहेको भ नसमेत
निम ने ।
 ितपिू तको उ े य पीिडतको पनु थापना
र प रपूरणसँग स बि धत ह छ । ितवादी
िवदेशी नाग रक भएकाले िनजबाट
९४१
ितपूित भराउन नसिकने हदँ ा ितपूित
भराउनु पदन भनी अथ गन निम ने ।
 ितवादी िवदेशी नाग रक भएकै आधारमा
vii
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संयु
बकसप
िलखत बदर

म जुर आलम
िव
क याण महत

जबरज ती करणीको अपराधमा पीिडत
हने बािलकाले पाउने मनािसब
ितपूितको हकबाट वि चत हनुपन भनी
जबरज ती करणीको महलको १० नं. को
कानूनी यव थाको संकुिचत अथ गदा
पीिडतको अिधकारमा संकुचन आउने
अव था रह छ । यसबाट पीिडतले
ितपूित नपाउने अव थाको िसजना हन
गई पीिडतले याय ा गनबाट वि चत
हनुपन अव था पैदा हन जाने ।
 मुलुक ऐन, अंशब डाको १ नं. हेदा,
“अंशब डा गदा यस महलका अ य
न बरह को अधीनमा रही बाबु, आमा,
लो ने, वा नी, छोरा, छोरीह को
जीयजीयैको अंश गनुपछ” भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । सो कानूनी
यव थाले बाबुआमा, छोराछोरी, लो ने
वा नीस मका नाता पु तामा जीिवत
अंिशयारह को बीचमा नै अंशब डा हने
भ ने देिख छ तापिन नाितको अंशहक
आ नो बाबुमाफत ा हने हदँ ा बाबुले
ा गन अंशहक स पि मा नाितको
९४८
अंशहक िनिहत रहन जाने ।
 मािथ लो पु ताका यि ह िमली ते ो
पु ताका यि को अंशहक िनयतवश
अिहत गन उ े यले स पि िहनािमना
गन काय भएको मािणत हने अव थामा
ते ो पु ताका यि को अंशहक
अंशब डाको १ नं. ले संर ण गन निम ने
हदँ ैन । िपता जीिवत नरहेको अव थामा
िपताको अंश हकमा ते ो पु ताका
नाितले सो ऐनबमोिजम आ नो
िपतातफको अंशहक संर ण गन नपाउने
भ न निम ने ।
viii
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 कुनै अिभयु उपर एकपटक अिभयोगप
दायर भइसके पिछ थप अनुस धान गद
जाँदा नयाँ त यह खु न आए वा स ब
थप माणह फे ला परेमा मु ा हेन िवशेष
अदालतको अनुमितले थप अिभयोगप
लगाउन िम ने नै देिखने ।
 िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९
को यव थाअनुसार सािबकमा भएको
खुमबहादरु त मेल
अनस
ु धान कायमै राखी थप अनस
ु धान
१००१५
ख ी
गन पिहले िलएको सजायको माग दाबी
िव
थप गन स ने नै देिख छ । य तो अव था
संयु
९५५
सश हरी
छ भनी मु ा हेन िवशेष अदालतसम
िवशेष अदालत,
अनुमित माग गरेको छ र िवशेष
ब दी य ीकरण
काठमाड समेत
अदालतले कारण मनािसब ठह याई थप
अिभयोग पेस गन अनमु ित िदएको छ भने
थप अिभयोगप पेस गन स ने नै
देिख छ । पिछ मु ाको रोहमा कुन
अिभयोग दाबी मनािसब र उपयु देिखन
आउँछ सो हेरी िवशेष अदालत िनणय
िन कषमा पु न स ने नै ह छ । य तोमा
थप अिभयोग लगाउँदा अिभयोग
ित थापन हन पु यो भ न निम ने ।
 नेपाल सरकारले कुनै पिन यि लाई
िनजको थायी पदमािथको पदािधकार
१००१६
वीरबहादुर भ डारी
यथावत् कायम राखी मािथ लो कुनै
िव
पदमा काय गन लगाएको अव थामा
संयु
९६५
िश ा म ालय,
मािथ लै पदको सेवा सिु वधा िदएको भ ने
िसंहदरबारसमेत
मा आधारमा य तो पदमा िनजको
उ ेषण
अिधकार िसजना हदँ ैन । य तो यि को
अिधकार थायी पद अथात् िलयन पदमा
ix
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संयु
वैदेिशक
रोजगार

भवानी का ले
तुलाधर
िव
नेपाल सरकार

नै रहेको हदँ ा य तो पदािधकार रहेको
पदमा फकाउने गरी नेपाल सरकारले
िनणय गन वा य तो िनणय काया वयन
गन िम दैन भनी अथ गरी अिधकार
थािपत नै नभएको पदमै रहेर काम
गराउनु भनी आदेश गन िम ने नदेिखने ।
 िववादमा आएको कुनै पिन िलखतमा
लेिखएको
बेहोरा
अव था
प रि थितअनुसार फरकफरक कृितबाट
अ य त ययु एवं व तुिन माणबाट
समिथत हनु पिन आव यक ह छ । सदैव
िलखतको श दबाट मा फौजदारी
दािय व सृजना हदँ ैन, यसको लािग
मनसाय र ि याको साथसाथै प ह को
प रि थितज य माणको िव वसनीयता
आव यक ह छ । यि यि बीच भएको
िलखतको हरेक अव थामा वैदेिशक
रोजगारी भ ने श दको योग हनासाथ
याि क तवरबाट सजाय ग रहा ने ९७२
विृ िवकास भएमा याय मन स भावना
रह छ । यस अव थामा प ह ले आ ना
लेनदेन वा अ य मनसायबाट खडा भएको
कुनै िलखतमा यसको काया वयन गन
दबाब सृजना गन उ े यले वैदेिशक
रोजगार श दको योग गदमा वतः
द डनीय अपराध मािनएमा यसको
दु पयोग भई प रब धबाट िनरपराधी
पिन सजायको भागी हन जानेतफ
अनुस धान एवं अिभयोजनकता, अदालत
तथा याियक िनकाय सदैव सचेत
हनुपन ।
x



१००१८
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संयु
परमादेश

अिधव ा िवकास
भ राईसमेत
िव
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

१००१९
संयु
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जबरज ती
करणी र
अ ाकृितक
मैथुन

बमबहादरु ख ी
िव
नेपाल सरकार

ािफक यव थापन स दभमा ािफक
हरीले गरेको ज रवाना नै अि तम रहन
स ने गरी काननू ी यव था गरेको नभई
ािफक हरीले गरेको कारबाहीउपर
यातायात
यव था
िवभागसम
पुनरावेदन ला न स ने र िवभागले गरेको
िनणयउपर उ च अदालतमा पुनरावेदन
ला ने यव था रहेबाट ािफक हरीमा
रहेको ज रवाना गन स ने िवषयव तु
९७८
िनिवक प नरही कानूनी उपचारको बाटो
अवल बन गन स ने
ट कानूनी
यव था रहेबाट ािफक हरीले ा त
गरेको अिधकार कानूनिवपरीत रहेको
देिखँदैन । कानूनले नै गरेको
उपचारस ब धी
यव था
तथा
पुनरावेदक य अिधकारसमेत िदएको
देिखएबाट वे छाचारी िवषयसमेत रहेको
देिखन नआउने ।
 सामा यत: मिहला र पु षबीच
वभािवक पमा हने यौन एवं मैथुनको
ि यालाई ाकृितक मैथुन मािनने र
ाकृितक तवरमा ग रने वभािवक
मैथुनको ि याबाहेक अ य अ वभािवक
एवं अ ाकृितक त रकाबाट हने िविभ न
९८४
कारका यौनज य ि याकलाप र
मैथुनलाई अ ाकृितक मैथुन भनी बु नुपन
ह छ । यो ि यामा पु षको िलङ् ग
मिहला एवं ीको योिनमा वेश गराउने
ि यादेिख बाहेक अ य ि याकलापह
ज तै पु षको िलङ् ग खेलाउन लगाउने,
xi
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िलङ् ग चुसाउने, िलङ् गलाई योिनबाहेक
गुद् ार एवं मुखमा हा ने, िनका ने ि या
गन, िलङ् गलाई तन, मख
ु एवं गदु ् ारको
व रप र द ने, नाबािलका के टीह को
तन समाउने, यौनाङ् ग मुसान, ी
यौनाङ् गमा औ ंला िछराउने आिद ज ता
ि या पन ।
 संिवधान र चिलत कानूनबमोिजम रा य
स चालनको यव थाले मा कानूनी
शारदा पा डे
१००२०
रा यको थापना र व नमा सहयोग
िव
पु ने ह छ । सावजिनक अिधकार ा त
नेपाल सरकार, गृह
संयु
िनकाय वा पदािधकारीले आ नो १००१
म ालय,
अिधकारको योग गदा वा नगदा
िसंहदरबार,
ब दी य ीकरण
कानूनको प रिधिभ रहेर कानूनबमोिजम
काठमाड समेत
गरेमा मा काननू को शासन थािपत गन
म त पु ने ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सिु वधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक
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िम ने नदेिखने ।

नणय नं . १०००२
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
आदेश िमित : २०७३।१२।१७
०७३-WF-०००१
मु ाः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : मकवानपरु िज ला ब बाराही गा.िव.स. वडा
नं.५ थायी घर भई हाल इ हरेड इ टरनेसनल,
ल.प.ु िज, ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं.२ सानेपा
लिलतपरु मा वकालत िनदशक पदमा कायरत
अिधव ा िवदरु साद अिधकारीसमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§ बढुवा ज तो िनता त शासिनक िवषयमा
मका पन वा सो कायबाट हक हनन् भएको
यि मा बढुवाको िवषयमा चुनौती िदँदै
आउनुपन ह छ । कानूनबमोिजम सेवासँग
स बि धत संगठनमा कायरत् कमचारीको
पदो नितको िवषयलाई मका पन प ले
बाहेक चुनौती िदने हकदैया अ य यि मा
रहन स ने देिखएन । यसरी िववादको
िवषयसँग कुनै पिन कारको स ब ध
नरहेको िवषयव तुलाई सावजिनक
सरोकारको िवषयको पमा हण गन
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( करण नं.६)
§ सं मणकालीन यायमा मु ा अिभयोजनको
मा यमबाट मा पीिडतले याय ा
गन होइन । समान कृितका घटनाह
पुनः दोहो रन निदन स य अ वेषण गन
िनकायको सुधार, भावकारी तथा पीिडत
स तु हने कृितको प रपूरणको यव था,
ग ती गन यि को औपचा रक जानकारी
र िज मेवारी सं मणकालीन याय
यव थाका अिनवाय र िवचारणीय प का
पमा रहेका ह छन् । अिभयोजन मा ले
मानव अिधकार उ लङ् घनका घटनाका
पीिडतको मागलाई पूरा गन स दछ भ न
सिकँ दैन । यसैले िनणय गदा पीिडत
र स बि धत प को चासोलाई के मा
रा नु पदछ । स य उदघािटत नग रकन
र प रपूरणको यास नग रकन पीडकको
सानो िह सालाई मा दि डत गन कायले
राजनीितक ितशोधलाई दशाउने ।
§
कालमा भएका िविभ न कसरु ज य
कायलाई स बोधन गरी याय स पादन
गदा संिवधान, काननू , सेना प रचालनको
अव था, िव ततृ शाि त स झौता र यस
अदालतबाट िवगतको लाई स बोधन
हने गरी भएका स पूण आदेश तथा
फैसलाको सम िव ेषण गरी यायको
मा यमबाट
कालीन घटनाह को
सुरि त पमा अ य गनु उपयु हने ।
( करण नं.११)
§ सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोिजम
सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पन
यि ले कत य पालनको िसलिसलामा

नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
कानूनिवपरीतका काय गरेको देिखएमा
य ता कायका स ब धमा सैिनक याय
णालीबाट परी ण गन नसिकने भ न
पिन निम ने ।
( करण नं.१२)
§ मानव अिधकारको उ लङ् घनका
घटनालाई समयमा स बोधन हन
नसके मा पीिडतले यायको अनुभूित गन
नस ने र दोषी देखाइएका यि ह ले
सफाइको उिचत अवसर पाउन नस ने
र अनाव यक ला छनाको िशकार ब न
पु दछ । सावजिनक जवाफदेहीको पदमा
आिसन यि का उपर ला ने मानव
अिधकार उ लङ् घनका घटनाह
झन बढी संवेदनशील ह छन् । य ता
घटनाह लाई समयमा टुंगो लगाई पीिडत
एवं आरोिपत यि दवु ैको लािग शी
अनस
ु धान, अिभयोजन र िन पण गनु
अ याव यक हने ।
( करण नं.१४)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी िवदरु साद
अिधकारी, अिधव ाह ी एकराज भ डारी,
ी काि तराम ढुङ्गाना
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
रेवतीराज ि पाठी, िव ान् अिधव ाह
ी
सरोज रे मी र ी महे जंग शाह
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७३, अंक ३, िन.नं.९५६०
§ ने.का.प. २०६९, अंक १२, िन.नं.८९२६
§ ने.का.प. २०६९, अंक १२, िन.नं.८९३३
§ ने.का.प. २०६८, अंक ९, िन.नं.८६८०
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३

§ नेपालको संिवधान
§ सैिनक ऐन, २०६३
§ सैिनक िनयिु , मोशन र अ िविवध
यव था साधारण िनयमह , २०२०
यस अदालतको संयु इजलासबाट फैसला गनः
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
मा. यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश
या. दीपकराज जोशी : यस अदालतको
संयु इजलासका माननीय यायाधीशह बीच िमित
२०७२/०९/०५ मा रायबाझी भई सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम
पूण इजलासको दायरीमा दता भई यस इजलाससम
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर
यस कार रहेको छ ।
िमित २०६९ साल आि न १९ गतेको
काि तपरु मा “ब नेतको सहायक रथीमा बढुवा”
शीषकमा समाचार कािशत भएको रहेछ । मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ् घनको आरोप खेिपरहेका
त कालीन भैरवनाथ गण महाराजग जमा नेपाली
सेनाको सेनानी पदमा कायरत राजु ब नेतलाई नेपाली
सेनाको सहायक रथी ज तो अित मह वपूण पदमा
नेपाल सरकारले बढुवा गरेको भ ने समाचार ित हामी
मानव अिधकारकम तथा बेप ा प रएका यि ह का
आफ तह को ग भीर यानाकषण भएको ।
िवप ी नं. ६ त कालीन अव थामा भैरवनाथ
गण महाराज जमा कायरत रहँदा अजनु पोखरेल
(थानापित गा.िव.स. वडा नं. ९ नवु ाकोट) लगायत
४३ जना यि ह लाई बलपूवक बेप ा पा रएको
भ नेसमेतका आधारमा राि य मानव अिधकार
आयोगले थालेको अनस
ु धानबाट उि लिखत
यि ह लाई बेप ा पान कायमा भैरवनाथ गणका
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१०००२ - अिधव ा िवदरु साद अिधकारीसमेत िव. धानम ी तथा म ीप रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
त कालीन कणल राजु ब नेत, मेजरह पदमिसंह
ख ी, राजाराम के .सी., िववेक िव , हरे बहादरु िसंह,
या टेन इ वर राणा र सागर के .सी., लेि टने टह
जगनाथ खड् का, राजे बोगटी, ह रवोल के .सी. र
रामह र िव , हव दारह खड् ग बहादरु महत, िमनानाथ
प त, िदनेश पौडेल, के शव ढकाल, जमदारह धनवीर
ख ी, वेणु गोपाल े , लालबहादरु च द, रणबहादरु
बढु ाथोक र शंकर ब नेत, नायकह सूय के .सी. र
िगरीराज िघिमरे तथा िसपाहीह िशव िकरण के .सी.,
िवनोद थापा, अजनु सापकोटा, ह रशरण खड् का,
कुल साद व जारा, बाबरु ाम प रयारसमेतको संल नमा
रहेको देिखयो । यित ठूलो सं यामा सिु नयोिजत पमा
बेप ा पान कायको बारेमा सेनाको १० नं. बािहनीका
त कालीन बािहनी एवं उ च तहका सैिनक अिधकारी
तथा त कालीन धान सेनापितसमेत िज मेवार हनपु न
देिख छ भ ने बेहोराको अनस
ु धान ितवेदनका
आधारमा राि य मानव अिधकार आयोगको िसफा रस
ख डको नं. १ मा उि लिखत नेपाली सेनाका यि ह
समेत मािथ चिलत कानूनबमोिजम कारबाही अगािड
बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भ ने
िनणयसाथ िमित २०६६।५।२८ मा िवप ी नं. १
लगायतलाई आयोगको िनणय काया वयन गरी सोको
जानकारी आयोगलाई गराउने भ नेसमेत प ाचार
भएको त यह सावजिनक भएका िथए ।
उि लिखत यि ह बेप ा पान कायबाट
त कालीन नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
को धारा १२ मा उि लिखत वत ताको हक, धारा
१४ मा उि लिखत फौजदारी यायस ब धी हक
तथा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२ मा उि लिखत वत ताको हक, धारा २४ मा
उि लिखत यायस ब धी हक तथा धारा २६ मा
उि लिखत यातनास ब धी हकसमेत उ लङ् घन
भएको देिख छ । साथै नेपाल सरकार र ने.क.पा.
(माओवादी) बीच भएको िव ततृ शाि त स झौताको

धारा ५(२)(३), नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को
दफा १५, सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
१४ र १५, यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ को
दफा ३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७, त कालीन
आतङ् ककारी तथा िव वंसा मक काय िनय ण तथा
सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा सरकारले मानव
अिधकार तथा मानवीय कानूनको काया वयनमा
िमित २०६०।१२।१३ को ितब ताको नं. १, २,
३, ४, ५, ६, ७, ८, २२ र २३ समेत उ लङ् घन
हन गएको देिख छ । साथै नेपाल प भएको नाग रक
तथा राजनीितक अिधकारस ब धी महासि धको
धारा ७, ९, १० यातना र अ य िनदयी अमानवीय
अपमानजनकको यवहार वा द ड सजाय िव को
महासि ध १९८४ को धारा १, २(१) र (२) धारा
४, १०, १२ र १३ तथा जेनेभा महासि धको साझा
धारा ३ समेतको उ लङ् घन भएको हँदा सि ध
ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम बेप ा पान काय
गैरकानूनी एवं द डनीय काय हो । यसको िवपरीत
िवप ी नं. ६ लाई कारबाही हनपु नमा मोसन
ग रनबु ाट मािथ उि लिखत राि य तथा अ तराि य
कानूनिवपरीतको काय हो । िव ततृ शाि त स झौताका
धारा ५.२.५ र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ३३ मा बेप ाको अव था सावजिनक गन
बेप ा छानिबन गन उ च तरको आयोग िनमाणको
यव था ग रए तापिन हालस म उ काय नहनु तथा
हाल यव थािपका संसदसमे
् त नरहेको अव थामा
िवप ी नं. १ ले अ यादेशमाफत उ आयोगस ब धी
कानूनको तजमा
ु गन य न गरेको देिखए तापिन उ
तािवत अ यादेशमा पीडकलाई आममाफ स मको
यव था गरी िवधेयक तयार ग रएकाले हामी िनवेदक
मानव अिधकारकम तथा पीिडत प रवारह को
असहमित रहेको छ । साथै उ कायको राि य तथा
अ तराि य तरमा यापक िवरोध हनल
ु े र स मािनत
रा पितबाट हालस म उ अ यादेश जारी नहनल
ु े
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
बेप ा छानिबन गन काय तथा पीडकलाई यायको
कठघरामा उ याउनु पन दािय वबाट िवप ीह भा न
खोजेको त यह मािणत भएका छन् ।
यसैबीच बेप ास ब धी छानिबन आयोग
िनमाणको ि या रोिकन गएको तथा स मािनत सव च
अदालतबाट रट नं. ३५७५ समेत ३४ वटा रट
िनवेदनउपर अिधव ा राजे साद ढकालको हकमा
िनजको भाइ रिव साद ढकालसमेत िनवेदकह
र िवप ी नेपाल सरकार गहृ म ालयसमेत भएको
ब दी य ीकरण मु ासमेतका िविभ न मु ाह मा
बेप ा तथा स य िन पणस ब धी आयोगका स दभमा
नेपाल सरकारका नाममा जारी ग रएका िविभ न
िनदशना मक आदेशह र फै सलामा उि लिखत
िविभ न या या मक िट पणीह को हाल काया वयन
हन नस ने अव था भएबाट पीिडतह ले याय पाउने
हक पूणतः ब द भएकोले स मािनत अदालतबाटै
पनु ः आव यक भावकारी कदम चािलनु वा छनीय
भएको र िवप ीह को गैरसंवैधािनक एवं गैरकानूनी
काय त काल रोक संवैधािनक एवं फौजदारी याय
शासनलाई दिबलो बनाउनु पन टड् कारो आव यकता
छ।
अतः मािथ करण करणमा उि लिखत
संवैधािनक एवं कानूनी उ लङ् घनलाई त काल
रोक कानूनी राजको थापना गन िवप ी नं. १
र २ बाट िवप ी नं. ६ लाई सहायक रथी पदमा
बढुवा गन गरी ग रएको िमित २०६९।६।१८ को
िनणय र सोका आधारमा ग रएको प ाचारह समेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ तथा िवप ी नं.
३ लाई संिवधानको धारा १३२ ले िदएको अिधकार
काया वयन स ब धमा िवप ीह बाट पटक-पटक
उ लङ् घन भइरहेकाले संिवधानको धारा १३२ को
अिधकारको बारेमा िव ततृ या या गरी िवप ीह बाट
भए / गरेका मानव अिधकार िवरोधी एवं संवैधािनक
र कानूनी यव थािवपरीतको काय रो न उ ेषण,

परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश जारी
ग रपाउँ ।
यथ ह को काय ाइमाफे सी, सिु वधा
स तल
ु न र अपूरणीय ितका िहसाबले समेत
गैरकानूनी, गैरसंवैधािनक र कानूनी शासनको िवपरीत
भएकाले यथ नं. १ र २ बाट यथ नं. ६
लाई सहायक रथीमा बढुवा गन गरी ग रएको िमित
२०६९।६।१८ को िनणय तथा सोका आधारमा
ग रएका प ाचारह समेतका कायह त काल
काया वयन नगनु नगराउनु यथाि थितमा रा नु भनी
यथ ह का नाममा सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६९/६/२८
गतेको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल
साथै राखी िवप ी धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयसमेतका सरकारी िनकायह लाई सूचना
पठाई सोको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयलाई
पठाई िदनु र िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन
जारी हन नपन हो ? यो आदेश ा भएका िमितले
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ
िलई आफै ँ वा आ नो ितिनिधमाफत उपि थत हनु
भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी अ य
िवप ीलाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू ।
ततु रट िनवेदनमा माग ग रएको अ त रम
आदेश स ब धमा िवचार गदा अ त रम आदेश जारी
गनपन
ु / नपन स ब धमा िवप ीलाई समेत राखी
छलफल गनु उपयु देिखएकोले सो स ब धमा
छलफलको लािग िमित २०६९।७।१९ को पेसी तोक
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सोको सूचना िवप ीह लाई िदनू ।
अ त रम आदेश जारी गनपन
ु / नपन
स ब धमा अि तम िकनारा नभए स म िमित
२०६९।६।१८ को धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयको िवप ी राजु ब नेतलाई बढुवा गन िनणय
जे जो अव थामा छ सोही पमा यथाि थितमा रा नु
भनी िवप ीह लाई सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने यस अदालतबाट िमित २०६९।६।२९ गते
भएको आदेश ।
िवप ी िनवेदकले दाबी िलनु भएको िवषयमा
यस कायालयको के क तो संल नता रहेको हो ? भ ने
स ब धमा कुनै कुरा उ लेख गनभएको
छै न । यस
ु
कायालयलाई िवप ी बनाउन पनाको कुनै कारण र
आधार िनवेदनमा उ लेख ग रएको छै न । िववादको
िवषयव तस
ु गँ कुनै स ब ध नै नरहेको र संिवधान तथा
कानूनबमोिजम पूरा गनपन
ु के , कुन दािय व पूरा नगरेको
कारण यस कायालयलाई यथ बनाउनु परेको हो?
भ ने आधारभूत त य नै थािपत हन नसके को ततु
िनवेदन थम ि मा नै खारेज भागी हँदा खारेज
ग रपाऊँ । जहाँस म िमित २०६९।६।१८ को
िनणयस ब धी
छ, सो िनणय धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयबाट नभई मि प रषदबाट
्
भएको भनी िवप ीह ले नै िनवेदनमा उ लेख
गनभएको
छ । िनणय गन आिधका रक िनकाय
ु
मि प रषदलाई
् नै ततु िनवेदनमा िवप ी कायम
गरेको पाइँदैन । मि प रषद् र धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय एउटै िनकाय नभई दईु
बे लाबे लै िनकाय हनक
ु ा साथै धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयलाई सो िवषयमा िनणय
गन अिधकारसमेत ा छै न । साथै मि प रषदको
्
िनणयउपर यस कायालयलाई िज मेवार मानी
रट िनवेदन िदन र अदालतबाट आदेश जारी हन
पिन नस ने भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ी नेपाल सरकार धानम ी

तथा मि प रषदको
् कायालयको िमित २०६९।७।२७
गतेको िलिखत जवाफ ।
ततु रट िनवेदनका स दभमा रट
िनवेदनको उठान नै आयोगले गरेको िनणयको
काया वयनको लािग नेपाल सरकार, धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालयलाई ग रएको िमित
२०६६।५।२८ को प ाचारको आधारमा भएको
देिख छ । उ प ाचार आयोगबाट िमित
२०६६।५।२६ गते भएको िनणयको आधारमा ग रएको
हो । उ िनणयमा भैरवनाथ गण र यु भैरव गणबाट
सरु ाकम ले प ाउ गरी क तीमा ४३ जनालाई
बेप ाको अव थामा राखेको देिखएकोले िनजह को
ि थित सावजिनक गरी कानूनी ि यामा लैजान
तथा लामो समयस म यि लाई गैरकानूनी पमा
बेप ाको अव थामा रा ने कायमा िज मेवार
देिखएका त कालीन कणल राजु ब नेतसमेतका
िज मेवार सैिनक अिधकारीह समेत मािथ चिलत
कानूनबमोिजम कारबाही त काल अगािड बढाउन
नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भ नेसमेत रहेको
छ । आयोगबाट भएको िनणयको भावकारी काया वयन
गनु नेपाल सरकारको दािय व हो । आयोगको िनणय
काया वयन हनपु नमा आयोग ढ छ । यसको लािग
आयोगले िविभ न पहलह समेत गरेको छ । यस
ममा आयोगको िनणय काया वयन गन यानाकषण
गराउँदै धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयलाई
प ाचार गन, सरोकारवाला िनकायलाई आयोगमा
बोलाई िनणय काया वयन गन आ ह गनलगायतका
काय आयोगबाट पटकपटक भएको छ ।
ततु रट िनवेदनका स दभमा रट
िनवेदनको मु य आधार नै आयोगको िनणय
काया वयनको लािग नेपाल सरकार, धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालयलाई आयोगले गरेको
प ाचारको आधार भएबाट यस आयोगलाई नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३२ तथा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
अ य चिलत कानूनले दान गरेको अिधकार,
कत य र दािय वलाई पूरा गरेको छ । भिव यमा
पिन ढ संकि पत छ । आयोगले आ नो कत य
िनवाह गदागद पिन िनवेदकह ले के क तो कारणले
आयोगलाई िवप ी बनाउनु भएको हो, प छै न । अतः
िनवेदकह ले आयोगलाई िवप ी बनाउनु पन होइन
तसथ िनवेदकह ले लगाएको आरोपबाट उ मिु पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ी राि य मानव अिधकार
आयोगको िमित २०६९।८।१ गतेको िलिखत जवाफ ।
मेरो महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा
गन गरी नेपाल सरकारबाट िमित २०६९।६।१८ गते
भएको िनणय बदर ग रपाउँ भ ने मागदाबी िलई उ
पदो नितको िवषयलाई सावजिनक सरोकारको िवषय
भनी ततु रट िनवेदन दायर भएको देिख छ । म
सैिनक ऐन लागू हने सैिनक यि हँ । सैिनक ऐन,
२०६३ को दफा २१ मा बढुवास ब धी यव था
तोिकएबमोिजम हनेछ भ ने उ लेख भएकोमा सैिनक
िनयिु , मोसन र अ िविवध यव था साधारण
िनयमह , २०२० को िनयम १६ मा सैिनक
अदालतमा कुनै मु ा परी सफाइ नह जेल सैिनक
यि को मोसन नसनु ाइने यव था भएको तथा
सैिनक सेवाको पदमा िनयिु र बढुवा गदा अपनाउनु
पन सामा य िस ा त, २०६४ को दफा ३९ को
ख ड (घ) मा कोट अफ इ वायरी वा िवशेष छानिबन
सिमितबाट अिभयोग लािग कुनै सैिनक अदालत वा
सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर भएको वा हने
ममा रिह स बि धत अदालतबाट सफाइ नपाएस म
बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन नपाउने
भ ने यव था भएको । उि लिखत सेवास ब धी
कानूनअनस
ु ार म बढुवाको लािग यो य भएको कुरामा
कुनै िववाद देिखँदनै । सैिनक सेवाको पदमा िनयिु र
बढुवा गदा अपनाउनु पन सामा य िस ा त, २०६४
को दफा ३८ बमोिजम तोिकएको तािलम र सेवा
अविध पूरा गरी म जे ता ममा रहेकोले ऐ.को दफा

३७ बमोिजमको बढुवा सिमितले सहायक रथी पदमा
बढुवाको लािग िमित २०६९।३।२२ को िसफा रसमा
नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित २०६९।६।१८
को िनणयले सहायक रथी दजामा पदो नित भई
िमित २०६९।६।२१ मा द यानी िच हण गरेको
छु । चिलत सेवास ब धी कानूनको आधारमा भएको
पदो नितको िनणय के कसरी संिवधान र कानूनिवपरीत
भएको हो र उ बढुवाको िनणयबाट िनवेदकह को के
क तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा आघात
पु न गएको हो ? र य तो िवषय कसरी सावजिनक
सरोकारको िवषय भएको हो? िवप ीह लाई मेरो
बढुवाले के क तो ित हन पगु ेको छ र मेरो बढुवामा
िनवेदकह को के साथक स ब ध छ भ ने कुरा रट
िनवेदनमा उ लेख नभएबाट म ित पूवा ह राखी
रट िनवेदन दायर भएको ट नै छ । यस स मािनत
अदालतबाट य तै कृितको ाड सहायक रथी िवए
कुमार शमालई ाड उपरथीमा बढुवा गन गरी नेपाल
सरकारले िनणय गरेउपर अिधव ा िजतमान ब नेतले
यस स मािनत अदालतमा दायर गन खोिजएको
रटमा स मािनत अदालतका त कालीन रिज ार
डा. रामकृ ण ितिम सेनाबाट िमित २०६६।३।३१ मा
दरिपठ आदेश भई उ आदेश अि तम भएर बसेको
अव थासमेतबाट ततु रटमा मेरो बढुवा स ब धमा
Public Interest Litigation अ तगतको हकदैया नै
नभएको र िवप ीको meaningful relation समेत
नभएकोले थम ि मा खारेजभागी छ ।
ी भैरवनाथ गणमा गणपितको पमा
रहँदा ४३ जनालाई बेप ाको अव थामा रािखएको
देिखएकोले बेप ाह को ि थित सावजिनक गरी
कानूनी ि यामा लैजान तथा उ कायमा िज मेवार
देिखएका मलगायतका सैिनक अिधकारीह समेत
मािथ चिलत कानूनबमोिजम कारबाही अिघ बढाउन
भनी राि य मानव अिधकार आयोगले गरेको
िसफा रस काया वयन नगरी बढुवा गरेकोले उ बढुवा
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ भ ने रट िनवेदकह ले
दाबी गरेको स दभमा मेरो िमित २०६२।७।३ मा
मख
ु सेनानीबाट महासेनानीमा पदो नित र िमित
२०६७।७।३ मा महासेनानीको पदाविध थप भई हाल
सहायक रथी दजामा पदो नितसमेत िववादरिहत
ढंगबाट भइसके को अव था छ । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०० र १०१ बमोिजमको
स म अदालत वा िनकायले मा कसैलाई दोषी
ठहर गन वा नगन िनणय गन स छ । राि य मानव
अिधकार आयोगले यि लाई गैरकानूनी पमा
बेप ा अव थामा रा ने कायमा िज मेवार देिखएका
भनी मसमेत उपर चिलत कानूनबमोिजम कारबाही
अगािड बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भ ने
िसफा रसको आधारमा मेरो बढुवा िनणय बदर हनपु न
होइन । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१३२(२)(क) बमोिजम मानव अिधकार उ लङ् घनको
छानिबन तथा अनस
ु धान गरी िसफा रस गन, धारा
१३२(२)(क) बमोिजम मानव अिधकार उ लङ् घनको
छानिबन तथा अनस
ु धान गरी िसफा रस गन धारा
१३२(२)(ग) बमोिजम कानूनबमोिजम अदालतमा
मु ा दायर गन िसफा रस गन कायस म राि य मानव
अिधकार आयोगले गदछ । राि य मानव अिधकार
आयोगलाई अिभयोजन गन अिधकार छै न र ठहर
कसरी गन ? आयोगको िसफा रस के वल ारि भक
ितवेदनसरह मा हो । अनस
ु धान ितवेदनले सबै
दोषी ठहदन, सफाइ पिन पाउन स छ । जहाँस म
बेप ास ब धी कसरु सैिनक ऐन, २०६३ को दफा
६२ बमोिजम पदछ, धारा १३२(४) ले आयोगको
े ािधकारअ तगत पदन । धारा २४(५) बमोिजम
कसरु
मािणत नभएस म कसरु दार नमािनने
िनद िषताको अनमु ानको संवैधािनक याभूितसमेत
रहेकोमा, यसरी बढुवा सिमितबाट भएको िसफा रसको
आधारमा कानूनबमोिजम ग रएको बढुवा र उ
बढुवाको काया वयनसमेत भइसके को अव थामा

सिु वधा र स तल
ु नको ि ले समेत मेरो बढुवा िनणय
िवप ीह को िनवेदनको आधारमा बदर हनपु न
अव था नभएकोले स मािनत अदालतबाट िमित
२०६९।६।२९ गते भएको आदेशसिहत ततु रट
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाली सेना जंगी
अड् डा भ काली काठमाड मा सहायक रथीमा कायरत
िवप ी राजु ब नेतको िमित २०६९।८।१५ गतेको
िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ३३ को ख ड (घ) र उ संिवधानको
अनस
ु ूची ४ को बदुँ ा नं. ५.२.५ मा रहेको िव ततृ
शाि त स झौताबमोिजम सश
को ममा मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ् घन गन तथा मानवता
िव को अपराधमा संल नह को बारेमा स य
अ वेषण गन र समाजमा मेलिमलापको वातावरण
िनमाण गन उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप
आयोग गठन गन यव था छ । उपयु संवैधािनक
यव थाबमोिजम आयोग गठन भई कुनै पिन
पदािधकारी मानव अिधकारको ग भीर उ लङ् घन
गन तथा मानवता िव को अपराधमा संल न
भएको मािणत भएको अव थामा नेपाल सरकारले
चिलत कानूनअनस
ु ार कारबाही हने िनिववाद नै
छ । कुनै पिन अिभयोग मािणत नभएस म िनद ष
मािनने यायको िस ा त रहेको र सोबमोिजम स मािनत
सव च अदालतबाट िस ा तसमेत ितपादन भएको
छ । संवैधािनक यव थाबमोिजमको आयोग गठन
हालस म नभई अिभयोग मािणत नभएकोले िनयिमत
ि याअनु प बढुवा भएको हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज भागी छ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी नेपाल
सरकार र ा म ालयको िमित २०६९।८।१३ गतेको
िलिखत जवाफ ।
सहायक रथी राजु ब नेत सैिनक ऐन लागू
हने सैिनक यि हन । नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को भाग २०, धारा १४४ मा सेनास ब धी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
यव था गरी धारा १४४(५) मा नेपाली सेनास ब धी
अ य कुरा कानूनमा यव था भएबमोिजम हनेछ भ ने
यव था भएअनस
ु ार सैिनक ऐन, २०६३ को तजमा
ु
भई लागू भएको छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा
२१ मा बढुवास ब धी यव था तोिकएबमोिजम हनेछ
भ ने उ लेख भएकोमा सैिनक िनयिु , मोसन र
अ िविवध यव था साधारण िनयमह , २०२० को
िनयम १६ मा सैिनक अदालतमा कुनै मु ा परी सफाइ
नह जेल सैिनक यि को मोसन नसनु ाइने यव था
भएको तथा सैिनक सेवाको पदमा िनयिु र बढुवा
गदा अपनाउनु पन सामा य िस ा त, २०६४ को
दफा ३९ को ख ड (घ) मा कोट अफ ई वायरी वा
िवशेष छानिबन सिमितबाट अिभयोग लागी कुनै सैिनक
अदालत वा सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर भएको
वा हने ममा रही स बि धत अदालतबाट सफाइ
नपाएस म बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन
नपाउने भ ने यव था छ । िनज राजु ब नेत उि लिखत
सेवास ब धी कुनै पिन कानूनी ावधानअनस
ु ार
बढुवाको लािग यो य भएको कुरामा कुनै िववाद
देिखँदैन । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२६(५) बमोिजम लोक सेवा आयोगको
परामशमा िनमाण भएको सैिनक सेवाको पदमा िनयिु
र बढुवा गदा अपनाउनु पन सामा य िस ा त, २०६४
को दफा ३८ बमोिजम तोिकएको तािलम र सेवा अविध
पूरा गरी जे ता ममा रहेका त कालीन महासेनानी
राजु ब नेतलाई ऐ.को दफा ३७ बमोिजमको बढुवा
सिमितले नेपाली सेनाको सहायक रथी पदमा बढुवाको
लािग िमित २०६९।३।२२ मा िसफा रस गरेप चात्
त कालीन धान सेनापितबाट िमित २०६९।३।२४
मा बढुवा सिमितको िसफा रस समथनसिहत िसफा रस
गरी पदो नितको लािग नेपाल सरकार र ा म ालयमा
पठाइएकोमा नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित
२०६९।६।१८ को िनणयले सहायक रथी दजामा
पदो नती भई िमित २०६९।६।२१ मा द यानी िच

दान भएको हो । रट िनवेदकले कानूनबमोिजम
गिठत बढुवा सिमितबाट भएको िमित २०६९।३।२२
गतेको बढुवाको िसफा रसलाई अ यथा भ न नसके को
अव थामा बढुवा सिमितको िसफा रसको आधारमा
भएको पदो नितको िनणय के कसरी संिवधान र
कानूनिवपरीत भएको हो र उ बढुवाको िनणयबाट
िनवेदकह को के क तो संवैधािनक तथा कानूनी हक
अिधकारमा आघात पु न गएको हो? रट िनवेदकह को
सहायक रथी राजु ब नेतको बढुवासँग के साथक
स ब ध छ? प नखल
ु ाई मा सावजिनक हक र
सरोकारको नाममा दायर गरेको हकदैयािवहीन रट
िनवेदन थम ि मै (Prima facie) खारेजभागी छ ।
जहाँस म ी भैरवनाथ गणमा गणपितको
पमा कायरत रहँदा ४३ जनालाई बेप ाको
अव थामा रािखएको देिखएकोले बेप ाह को
ि थित सावजिनक गरी कानूनी ि यामा लैजान
तथा उ कायमा िज मेवार देिखएका त कालीन
मख
ु सेनानी राजु ब नेतलगायतका सैिनक
अिधकारीह समेत मािथ चिलत कानूनबमोिजम
कारबाही अिघ बढाउन भनी राि य मानव अिधकार
आयोगले गरेको िसफा रस काया वयन नगरी बढुवा
गरेकोले उ बढुवा गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ
भ ने रट िनवेदकह को दाबी रहेको स दभमा िनज
राजु ब नेत िमित २०६२।७।३मा मख
ु सेनानीबाट
महासेनानीमा पदो नित र िमित २०६७।७।३ मा
महासेनानीको पदाविध थप भई हाल सहायक रथी
दजामा पदो नितसमेत िववादरिहत ढंगबाट भइसके को
िव मान अव था छ । हालस म पिन िनज राजु
ब नेतका िव मा कानूनबमोिजम याय िन पण
गन स म कुनै अदालत वा िनकायमा उि लिखत
िवषयमा मु ा दायर भइ दोषी ठहर भएको अव था
नरहेको, नभएकोले सहायक रथी पदमा बढुवा हनका
लािग आव यक स पूण यो यता पूरा गरी चिलत
सेवास ब धी ऐन, िनयमअनस
ु ार बढुवाको लािग
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१०००२ - अिधव ा िवदरु साद अिधकारीसमेत िव. धानम ी तथा म ीप रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
यो य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लािग अयो य
नठह रएको यि उपर के वल शंका र अनमु ान
गरी रा सेवक सैिनक यि को विृ िवकास हन
पाउने संवधै ािनक र कानूनी अिधकारमा व देज
लगाउन निम ने साथै बढुवा सिमितबाट भएको
िसफा रसको आधारमा कानूनबमोिजम ग रएको बढुवा
र उ बढुवाको काया वयनसमेत भइसके को अव था
रहेकोले काय स प न भइसके को हकमा सिु वधा र
स तल
ु नको ि ले समेत स मािनत अदालतबाट
िमित २०६९।६।२९ गतेको आदेशसिहत ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी
नेपाली सेना जंगी अड् डा, भ काली काठमाड र
नेपाली सेनाका धान सेनापित गौरव शमशेर ज.ब.रा.
को तफबाट पेस भएको िमित २०६९।८।१४ गतेको
िलिखत जवाफ ।
यसमा राि य मानव अिधकार आयोगबाट
िमित २०६६।५।२८ मा धानम ी तथा
मि प रषदको
कायालयलाई आयोगको िनणय
्
काया वयन गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने
बारेको प लेिखएकोमा सोको हालस मको काया वयन
ि थित प हने गरी प िदनिभ यस अदालतमा
ितवेदन पेस गनु भनी िवप ी धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयलाई महा यायािधव ाको
कायालयमाफत लेखी पठाई ितवेदन ा त भएपिछ
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस
अदालतबाट िमित २०७१।२।२१ गते भएको आदेश ।
भैरवनाथ गण र यु भैरव गणबाट बेप ा
पा रएका ४३ जना यि ह का स ब धमा छानिबन गन
ितिनिध सभा पररा स ब ध तथा मानव अिधकार
सिमितबाट नेपाल सरकारलाई आदेश िदएपिछ र ा
म ालयको िनदशनमा नेपाली सेनाले २०६३ साल
जे २ गते त कालीन सहायक रथीको अ य तामा ५
सद यीय उ च तरीय टा स फोस गठन गरी छानिबन
गन िज मा िदइएको िथयो । सश
को ममा मृ यु

भएका वा लामो समयस म बेप ा रहेका कारण पीिडत
प रवारजन एवं िनकटवत यि ह मा पु न गएको
पीडाको ितपिू त राहत रकमबाट हन नस ने भए पिन
य तो रकमबाट पीिडत प रवारको जीिवकाको लािग
सघाउ पु याउने नेपाल सरकारको इमा दार यासलाई
पीिडतका प रवारजनह ले सकारा मक अथमा हण
गनहने
ु अपे ा नेपाल सरकारले गरेको छ । त कालीन
राहत व प हाल उपल ध गराइएको रकम “अ त रम”
भएको र िनकट भिव यमा नै गठन हने सं मणकालीन
यायका संय ह को िसफा रससमेतको आधारमा
पीिडत प रवारलाई थप राहतका याके जह उपल ध
गराउन नेपाल सरकार ितब रहेको भ नेसमेत
बेहोराको धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको
िमित २०७१।३।४ को ितवेदन ।
यसमा, २०६३ साल जे २ गते त कालीन
सहायक रथीको अ य तामा गठन ग रएको ५ सद यीय
उ च तरीय Task Force सिमितले छानिबन गरी
ितवेदन िदएको छ, छै न, िदएको छ भने सो ितवेदन
पेसीको िदन िवप ी नेपाली सेना जंगी अड् डातफको
कानून यवसायीमाफत िझकाई पेस गन लगाउनक
ु ो
साथै ततु मु ाको जिटलता हेरी दवु ैतफका कानून
यवसायीह बाट बहस नोटसमेत दािखल गन लगाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतबाट िमित
२०७२।३।१७ गते भएको आदेश ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा २६ को उपधारा (२) ले “यातना िदने
काय कानूनबमोिजम द डनीय हनेछ” भ ने प
यव था गरेको छ । यातना तथा ू र अमानवीय वा
अपमानजनक यवहार वा द ड िव को महासि ध,
१९८४ लाई नेपालले १४ मे १९९१ मा अनमु ोदन
गरेको छ । उ महासि धको धारा १६ मा सरकारी
पदमा रहनेले यातना िदने, बेप ा पान काय अपराध हो
भिनएको छ । यसको अनमु ोदनप ात् नेपालले २०६३
सालमा सैिनक ऐन जारी ग यो । उ महासि धको
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भावनाअनस
ु ार सैिनक ऐनको दफा ६२ मा बेप ा पान
काय िवशेष कसरु हो भ ने उ लेख ग रएको छ । यसैगरी
दफा ६८ मा यो अपराध वा कसरु सैिनक अदालतको
े ािधकारिभ नपन भ ने उ लेख ग रएको छ भने
दफा ७१ मा य ता ि याकलापको हद याद पिन
नला ने भ ने उ लेख ग रएको छ । य तै दफा १३
मा मानव अिधकार हनन्मा कसरु दार ठह रएकालाई
नेपाली सेनामा िनयिु गन निम ने भ ने उ लेख
छ । राि य मानव अिधकार आयोगले दोषी ठह याएको
यि ले उ िनणयलाई चनु ौती निदएको अव थामा
वीकारोि रहेकोले उ िनणयलाई आधार
मा दा य तो यि लाई नेपाली सेनामा िनयिु ,
बढुवालगायत गनु हँदैन भ ने िस ा त नेपाल कानूनले
थािपत ग रसके को मा नपु दछ । य तो अव था
जा दाजा दै मानव अिधकारको ग भीर उ लङ् घनको
आरोप खेिपरहेका िनज ब नेतको बढुवा सैिनक
ऐनसमेतको िव
भई बदर भागी छ भ नेसमेत
बेहोराको रट िनवेदकह को तफबाट अिधव ा
िवदरु साद अिधकारीसमेतका कानून यवसायीह ले
िमित २०७२।४।२६ गते पेस गरेको संयु बहसनोट ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(२) बमोिजम सावजिनक सरोकारको
िववाद बनाई रट दायर गनको लािग उ िवषयसँग
य सरोकार रा ने यि हनपु दछ तर सहायक
रथी राजु ब नेतको पदो नित कसरी सावजिनक
सरोकारको िवषय ब न पु यो भ ने िनवेदनमा खल
ु ाउन
सके को देिखँदैन । सावजिनक सरोकारको िववादमा
संवैधािनक तथा कानूनी
पिन समावेश भएको
हनपु नमा य तो संवैधािनक त य कानूनी समावेश
भएको अव था छै न । बढुवा ज तो िनता त शासिनक
कृितको कायबाट हन स ने हक हननमा य तो
कायबाट मका पन वा सो कायबाट हक हनन् भएको
यि उ बढुवालाई चनु ौती िदई अदालतसम
उपि थत हनु वा छनीय हन आउँछ भनी ०६७-

WO-११९८ को मु ामा सव च अदालतबाट समेत
िन पण भइसके कोले रट िनवेदन दायर गन हकदैया
िनवेदकह मा सवथा अभाव छ । सहायक रथी राजु
ब नेत, बेप ा पान घटनामा संल न भएको भिनएको
घटनापिछ िनज अिधकृतको िमित २०६२/७/३ गते
मख
ु सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा भई िमित
२०६७/६/१८ गते सहायक रथीमा बढुवा भइसके को
छ । यसअिघको पदमा बढुवा हँदा िनवेदकह ले
आपि नगरेकोले अिहले आपि गनपन
ु कारण
खल
ु ाउन सके को देिखँदैन भनी अिधव ा सिु नल
र जन िसंह िव
कुवेर िसंह रानासमेत भएको
मु ामा बोिलएको िवषयसमेत सा दिभक रहेको छ ।
अनस
ु धानबाट दोषी देिखनु र अदालतबाट दोषी ठहर
हनु िभ न अव था हो । नेपालको अ त रम संिवधान
२०६३ को धारा २४ (५) मा कुनै अिभयोग लगाइएको
यि ले िनजले गरेको कसरु मािणत नभएस म
कसरु दार मािनने छै न भनी मौिलक हकको यव था
ग रएको छ । कालीन घटनाह को अनस
ु धान गरी
स य िन पण गन तथा कसरु दारह लाई कारबाहीको
दायरामा याउने उ े यले "बेप ा पा रएको यि को
छानिबन स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन,
२०७१" जारी भई ऐनबमोिजम स य िन पण तथा
मेलिमलाप आयोग र बेप ा छानिबन आयोग गठन भई
काय ार भ भइसके को अव था र सहायक रथी राजु
ब नेतले मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनिवपरीत
काय गरेको देिखएमा िनजउपर सैिनक अदालतबाट
पपु हने नै हँदा उ िवयषव तु ी सव च
अदालतको असाधारण अिधकार े बाट हेन िम दैन
भ ने नेपाली सेना जङ् गी अड् डा काठमाड समेतको
तफबाट अिधव ा ाड मख
ु सेनानी डा. महे जङ् ग
शाहसमेतको पेस गरेको बहसनोट ।
नेपाली सेना कायरथीको कायालय जङ् गी
अड् डाले पेस गरेको उ च तरीय टा क फोसको
ितवेदन िमिसल सामेल रहेछ ।
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१०००२ - अिधव ा िवदरु साद अिधकारीसमेत िव. धानम ी तथा म ीप रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
स य त य प ा लगाई दोषीह लाई
कानूनको दायरामा याउन छु ै कानून िनमाण गन
उि लिखत र.नं. ३५७५ समेतमा नेपाल सरकारलाई
िनदशना मक आदेश जारी ग रसके को र सोअनु प
नेपाल सरकारले ितब ता जनाई ऐन जारी
गनसमेतको काय गरी यस अदालतका पूव आदेशह
काया वयनको चरणमा वेश गरेको र आदेश
काया वयनप ात् िनवेदकको माग स बोधन हने नै
देिख छ । यसमा िनवेदकले उठाएका ह सैिनक
अिधकृतको बढुवाबाहेक अ य िवषय मूलत: यसपूव
रट नं. ३५७५ को रट एवं राममाया नकम िनवेदक र
िवप ी राजु ब नेतसमेत भएको परमादेश मु ा (०६३WO-०६१५) को रटको सार िवषयव तभु दा
िभ न देिखन नआएको प र े य र र.नं. ३५७५ को
िनदशना मक आदेश जारी भएकोमा सोअनु प नेपाल
सरकारले आ नो ितब तासमेत कट भइरहेको
िवषयमा पटक-पटक सोही िवषयमा आधा रत भएर रट
जारी गनु औिच यपूण हन स दैन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । जहाँ उ ेषण ारा कुनै िनणय बदर
हँदनै य तो अव थामा परमादेशको आदेश जारी
हन स दैन । माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार
उपा याय यूले भइरहेको बढुवालाई उ ेषण ारा बदर
नगरी परमादेशको आदेश जारी गन गरेको आदेशमा
सहमत नभएकोले सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ३ (१) (क) बमोिजम ततु रट
पूण इजलासमा पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको माननीय
यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ीको राय ।
राि य मानव अिधकार आयोगले िवप ी
राजु ब नेतलाई कारबाहीको िसफा रस गरेको छ ।
राि य मानव अिधकार आयोगको िसफा रसको ठूलो
भाव ह छ । राि य मानव अिधकार आयोगले दोषी
देखाएको यि पदमा रिहरहने वा बढुवा पाउने कुरा
सेवा नीितिवपरीत ह छ । य तो िवषयमा छानिबन
हँदा सो ममा रा सेवक कमचारी भए राि य मानव

अिधकार आयोगको िसफा रसपिछ िनजलाई िनल बन
गन र अ ह को हकमा राहदानी जफत, खाता रो का
आिद ग रने चलन िव वभर छ । मानव अिधकार आयोग
संवधै ािनक िनकाय हो । मानव अिधकार आयोग गठन
गन यसलाई संवैधािनक मा यता िदने अिन उ
आयोग महज ितवेदक हो उसको िसफा रस भएर
मा पु दैन । स म अदालतबाट दोषी ठहर नभएस म
य ता यि लाई िसफा रसले के ही गन स ै न
भनी मा दा संिवधानको यव था देखावटी मा
हन पु छ । अ कानून र िनकायको तल
ु नामा मानव
अिधकारस ब धी कानून र िनकायको ठूलो मह व
र शि ह छ र ितनले overriding effect पाउँछन्
भ ने कुरा मानव अिधकारस ब धी िविधशा का
अित र राि य मानव अिधकार आयोग ऐन, २०६८
को दफा ३४ बाट पिन ट छ । ततु स दभमा
भोजबहादरु ऐर स.अ. बल
ु ेिटन वष १७ अंक २ पृ
१५ मा मानव अिधकारका स ब धमा िदएका सझ
ु ाव,
िति या एवं िनदशन पालन गनु सरकारको कत य
हन आउँछ । ...आयोगबाट ग रएको िसफा रस वा
सझ
ु ाव काया वयन गन सरकारले कुनै ifs and buts
गनु हँदनै भनी प या या ग रएबाट आयोगको
िसफा रस काया वयन गनु सरकारको दािय व भएको
प देिखएकोले िवप ी राजु ब नेतको हकमा राि य
मानव अिधकार आयोगको िसफा रस काया वयन गन
गराउन र कानूनबमोिजम उपयु िनणय गनसमेतका
लािग िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेशस म
जारी हने ठहछ । िनवेदकले यसबाटै स म उपचार
पाउने अव था रहेकोले उ ेषणको आदेश जारी
ग ररहनु परेन । रट िनवेदन खारेज गनु भएको मा. या.
ी गोपाल पराजल
ु ीको रायसँग सहमत हन नसके कोले
छु ै राय य गरेको छु । सव च अदालत िनयमावली
२०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम िनणयको
लािग ततु रट िनवेदनको िमिसल पूण इजलासमा
पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको माननीय यायाधीश ी
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गोिव दकुमार उपा यायको राय ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकका तफबाट उपि थत हनु भएका िनवेदकसमेत
रहनभु एका िव ान् अिधव ा ी िवदरु साद अिधकारी,
अिधव ाह
ी एकराज भ डारी, ी काि तराम
ढुङ्गानाले िवप ी राजु ब नेत भैरवनाथ गणमा हँदा
मािनस बेप ा पान कायमा सहभागी रहेकोले मानव
अिधकार आयोगले कारबाहीको िसफा रस भएका
यि हनहु छ । िनजलाई बरखा त गरी िनयिमत
अदालती ि याबाट कारबाही अगािड बढाउनु पनमा
उ टै बढुवा ग रएको छ । यसले पीिडतह थप पीडामा
पद जाने अव था आएको छ । सैिनक ऐनको दफा
६२ ले पिन यातना र बेप ालाई सैिनक अदालतको
े ािधकारिभ पारेको छै न । TRC गठन भएन भ दै
िनयिमत अदालतमा वेश गरेका मु ामा अदालत चपु
लागेर ब न िम दैन । यसले पीिडतलाई थप पीडामा
पाद जाने अव था आउँछ । यातना िदने र यि बेप ा
पान काय संिवधान र कानूनबमोिजम अपराधज य
काय हो । यि बेप ा पान र यातना िदने कायमा
दोषी देिखएका यि लाई कारबाही गरी सजाय ठहर
गन सैिनक ऐनको यव थाले पिन रोक लगाएको
छै न । तसथ रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु दछ भ नेसमेत बेहोराको बहस िजिकर
ततु गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाली सेनाको तफबाट िव ान्
सह यायािधव ा ी रेवतीराज ि पाठी, िव ान्
अिधव ाह ी सरोज रे मी र ी महे जंग शाहले
उ ेषणको आदेश खारेज हने भ ने िवषयमा संयु
इजलासका माननीय यायाधीश यूह बीच मतै यता
रहेकै छ । बढुवाको िवषय पिहले नै Settle भइसके को
छ । िसफा रसकताले गरेको िसफा रस रायस म
हो । यसरी िदइएको राय बा या मक हन स दैन ।
िसफा रसकै आधारमा दोषी करार गद जाने हो भने

अनस
ु धान र अिभयोजनको कुनै उपादेयता रहँदैन ।
Presecution Executive को Sovereign िभ को
िवषय हो । मानव अिधकार आयोग Watch Dog
को भूिमकामा रहेको ह छ । उसले आफै ँ ले कसैलाई
दोषी ठहर गन पिन स दैन र उसको िसफा रस
बा या मक पिन हँदैन । कुनै पिन यि लाई दोषी
करार गन िवषय अदालतबाहेक अ कसैबाट हन पिन
स दैन । अदालतले गरेको िनणय मा अि तम र
बा या मक ह छ । अ य िनकायको िसफा रस त
परी ण पिन हन स छ बा यकारी र अि तम मा न
सिकँ दैन । सैिनक सेवा िनयमावली, २०६९ को िनयम
३६ ले स भा य उ मेदवार हन नस ने िवषयव तु
उ लेख गरेको छ । िनयम ३६ मा उि लिखत
िवषयव तल
ु े िनवेदकको बढुवामा कुनै कारको रोक
लगाएको अव था नहँदा कुवेरिसंह राना, राजे साद
ढकाललगायतको रटमा स मािनत अदालतबाट
िस ा त थािपत भइसके को अव था हँदा िनवेदकको
रट खारेज गन माननीय यायाधीश ी गोपाल
पराजल
राय सदर हनपु दछ भ ने
ु ीले य गनभएको
ु
समेत बेहोराको बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
प िवप का तफबाट रहनभु एका िव ान्
अिधव ाह तथा िव ान् सह यायािधव ाले
गनभएको
बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न
ु
रट िनवेदन र िलिखत जवाफसिहतका िमिसल
कागजातसमेत अ ययन गरी हेदा देहायका िवषयमा
के ि त रही िनणय िदनपु न देिखयो ।
१) िनवेदकले उठाएको बढुवाको िवषय सावजिनक
सरोकारको िवषय हो वा होइन ? बढुवाको
िवषयमा उजरु ी गन हकदैया रट िनवेदकमा
रहेको छ छै न ?
२) मानव अिधकार आयोगले गरेको िसफा रसको
आधारमा दोषी करार गन िम छ वा िम दैन ?
३) रट िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदेश
जारी हनपु न हो होइन ?
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२. मािथ उि लिखत िनणयाथ पिहलो
तफ िवचार गदा, मानव अिधकारको ग भीर
उ लङ् घनको आरोप खेिपरहेका त कालीन भैरवनाथ
गण महाराजग जमा नेपाली सेनाको सेनानी पदमा
कायरत राजु ब नेतलाई नेपाली सेनाको सहायक रथी
ज तो अित मह वपूण पदमा नेपाल सरकारले बढुवा
गरेको भ ने समाचार ित हामी मानव अिधकारकम
तथा बेप ा प रएका यि ह का आफ तह को
ग भीर यानाकषण भएको छ । उि लिखत यि ह
बेप ा पान कायबाट त कालीन नेपाल अिधरा यको
संिवधान, २०४७ को धारा १२ मा उि लिखत
वत ताको हक, धारा १४ मा उि लिखत फौजदारी
यायस ब धी हक तथा नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२ मा उि लिखत वत ताको
हक, धारा २४ मा उि लिखत यायस ब धी हक
तथा धारा २६ मा उि लिखत यातनास ब धी
हकसमेत उ लङ् घन भएको देिख छ । साथै नेपाल
सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच भएको िव ततृ
शाि त स झौता नाग रक अिधकार ऐन, २०१२
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १४ र
१५, यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ को दफा
३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७, त कालीन
आतङ् ककारी तथा िव वंशा मक काय िनय ण तथा
सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा सरकारले मानव
अिधकार तथा मानवीय कानूनको काया वयनमा
िमित २०६०।१२।१३ को ितब ताको समेत
उ लङ् घन हन गएको देिख छ । साथै नेपाल प
भएको नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
महासि धलगायतका नेपाल प भएका सि ध तथा
महासि धह को यापक उ लङ् घन हन गएको छ ।
यसको िवपरीत िवप ी नं. ६ लाई कारबाही हनपु नमा
मोसन ग रनबु ाट मािथ उि लिखत राि य तथा
अ तराि य कानूनिवपरीतको काय भएको छ । बेप ा

छानिबन गन काय तथा पीडकलाई यायको कठघरामा
उ याउनु पन दािय वबाट िवप ीह भा न खोजेको
देिखएको छ । अिधव ा राजे साद ढकालको हकमा
िनजको भाइ रिव साद ढकालसमेत िनवेदकह
र िवप ी नेपाल सरकार गहृ म ालयसमेत भएको
ब दी य ीकरण मु ासमेतका िविभ न मु ाह मा
बेप ा तथा स य िन पणस ब धी आयोगका
स दभमा नेपाल सरकारका नाममा जारी ग रएका
िविभ न िनदशना मक आदेशह हाल काया वयन
हन नसके को र पीिडतह ले याय पाउने हक पूणतः
ब द भएकोले स मािनत अदालतबाटै पनु ः आव यक
भावकारी कदम चािलनु वा छनीय भएकोले यथ
नं. १ र २ बाट यथ नं. ६ लाई सहायक रथीमा
बढुवा गन गरी ग रएको िमित २०६९।६।१८ को िनणय
तथा सोका आधारमा ग रएका प ाचारह समेतका
कायह उ ेषणको आदेशले बदर गरी राि य मानव
अिधकार आयोगको िसफा रस काया वयन गन गराउन
र कानूनबमोिजम उपयु िनणय गनसमेतका लािग
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदनको मु य
िजिकर रहेको देिख छ ।
३. िवप ीम येका राजु ब नेतको िलिखत
जवाफ हेदा सैिनक सेवाको पदमा िनयिु र बढुवा गदा
अपनाउनु पन सामा य िस ा त, २०६४ को दफा
३८ बमोिजम तोिकएको तािलम र सेवा अविध पूरा गरी
म जे ता ममा रहेकोले ऐ.को दफा ३७ बमोिजमको
बढुवा सिमितले सहायक रथी पदमा बढुवाको लािग
िमित २०६९।३।२२ को िसफा रसमा नेपाल सरकार
मि प रषदको
् िमित २०६९।६।१८ को िनणयले
सहायक रथी दजामा पदो नित भई िमित २०६९।६।२१
मा द यानी िच हण गरेको छु । आयोगको िसफा रस
के वल ारि भक ितवेदनसरह मा हो । संिवधानको
धारा २४(५) बमोिजम कसरु मािणत नभएस म
कसरु दार नमािनने िनद िषताको अनमु ानको संवैधािनक
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
याभूितसमेत रहेकोमा, यसरी बढुवा सिमितबाट
भएको िसफा रसको आधारमा कानूनबमोिजम ग रएको
बढुवा र उ बढुवाको काया वयनसमेत भइसके को
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ भने िवप ी नेपाल
सरकार र ा म ालयको तफबाट परेको िलिखत
जवाफ हेदा कुनै पिन पदािधकारी मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ् घन गन तथा मानवता िव को
अपराधमा संल न भएको मािणत भएको अव थामा
नेपाल सरकारले चिलत कानूनअनस
ु ार कारबाही हने
िनिववाद नै छ । कुनै पिन अिभयोग मािणत नभएस म
िनद ष मािनने यायको िस ा त रहेको र संवैधािनक
यव थाबमोिजमको आयोग हालस म गठन नभई
अिभयोग मािणत नभएकोले िनयिमत ि याअनु प
बढुवा भएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज भागी छ
भ नेसमेत बेहोरा उ लेख भएको पाइ छ । चिलत
सेवास ब धी ऐन, िनयमअनस
ु ार बढुवाको लािग
यो य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लािग अयो य
नठह रएको यि उपर के वल शंका र अनमु ान गरी
रा सेवक सैिनक यि को विृ िवकास हन पाउने
संवैधािनक र कानूनी अिधकारमा ब देज लगाउन
निम ने भ ने धान सेनापित गौरव शमशेर राणाको
िलिखत जवाफबाट देिखन आएको छ ।
४. िवप ीम येका राजु ब नेतलाई नेपाली
सेनाको सहायक रथीमा गरेको बढुवा बदरको माग
गद सावजिनक सरोकारको िववादको पबाट पेस
हन आएको देिख छ । रट िनवेदकह ले िवप ी
राजु ब नेतलाई सहायक रथीमा ग रएको बढुवाको
िवषयलाई िलएर यस अदालतको असाधारण अिधकार
े अ तगत सावजिनक सरोकारको िवषयको
मा यमबाट वेश गरेको देिख छ । बढुवा सिमितले िमित
२०६९।३।२२ मा िवप ीम येका राजु ब नेतलाई
बढुवा गन भनी नेपाल सरकारसम िसफा रस गरेको
र नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित २०६९।६।१८
को िनणयले िवप ीम येका राजु ब नेत सहायक रथी

दजामा पदो नित भई िमित २०६९।६।२१ मा द यानी
िच ा गरी कामकाज गरी आएको रट िनवेदन
तथा िलिखत जवाफबाट खु न आएको देिख छ ।
रट िनवेदकह ले बढुवाको िवषयमा िववाद सज
ृ ना
गरेको भएपिन बढुवाको िवषयमा िनवेदकह बढुवाको
स भा य उ मेदवार रहेको र िनजको बढुवाबाट
आफूलाई मका परेको भ ने देखाउन नसके को अव था
हँदा रट िनवेदकह ले उ बढुवाको िवषयमा कुनै
साथक स ब ध थािपत गराउन सके को देिखँदैन ।
५. "सावजिनक सरोकारको िवषयमा िनवेदन
िदने िनवेदकले िववादको िवषयव तस
ु गँ साथक
स ब ध र ताि वक सरोकार (Meaningful Relation
and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन
स नपु दछ । अ यथा िनवेदन गन हकदैया थािपत
हन स दैन । सावजिनक सरोकारका िववादह मा
हकदैयाको सीमालाई बढाइएको ह छ भ दैमा सबैलाई
सबै िवषयमा वतः िनवेदन गन हकदैया ह छ भनी
अथ गन निम ने" (ने.का.प. २०७३, अंक: ३ िनणय
नं. ९५६०, संयु इजलास), “सावजिनक सरोकारको
िवषयको पिहचान गदा कुनै िववाद खास यि वा
यि ह को हक वा सरोकारसँग स बि धत छ वा
सवसाधारण नाग रक वा जनसमदु ायको सामूिहक हक
वा सरोकारसँग छ भ ने कुरा हेनपन"
ु (ने.का.प. २०६८,
अङ् क ९ िनणय नं. ८६८०, संयु इजलास) र "कुनै
िववाद सावजिनक हक वा सरोकारको हो वा होइन
भ ने कुराको िनणय यो िववाद सवसाधारण जनताको
वा कुनै जनसमदु ायको सामूिहक हक वा सरोकारसँग
स बि धत छ वा कुनै खास यि वा यि ह को
हक वा सरोकारसँग मा ै स बि धत छ भ ने आधारमा
गनपन
ु " (ने.का.प. २०६९, अङ् क १२ िनणय नं.
८९२६, पूण इजलास) भनी उ लेख भएसमेतका थु ै
मु ामा यसै अदालतबाट या या भई िस ा तसमेत
ितपादन भइसके को छ ।
६. बढुवासँग स बि धत िवषय िवशु
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पमा सेवास ब धी कानूनको शासिनक िवषय
हो । सेवास ब धी कानूनबमोिजम आ नो वाथ
वा सरोकार रहेको यि ले बढुवाको िवषयमा मका
परेको कुरामा बाहेक अ ले उठाउन स ने िवषय
नै होइन । िवप ी राजु ब नेतको बढुवाको िवषयले
िनवेदकह लाई के कुन कारको असर परेको हो सो
कुरा प पमा खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । बढुवा
ज तो िनता त शासिनक िवषयमा मका पन वा
सो कायबाट हक हनन् भएको यि मा बढुवाको
िवषयमा चनु ौती िदँदै आउनपु न ह छ । कानूनबमोिजम
सेवासँग स बि धत संगठनमा कायरत् कमचारीको
पदो नितको िवषयलाई मका पन प ले बाहेक चनु ौती
िदने हकदैया अ य यि मा रहन स ने देिखएन ।
यसरी िववादको िवषयसँग कुनै पिन कारको स ब ध
नरहेको िवषयव तल
ु ाई सावजिनक सरोकारको
िवषयको पमा हण गन िम ने देिखँदैन ।
७. खासगरी मानव अिधकारस ब धी
उ लङ् घनको िवषयलाई सावजिनक सरोकारको त व
िव मान रहेकोले बढुवाकै िवषय भए पिन सावजिनक
सरोकारको िवषयको पमा हण गरी हे रनपु दछ भ ने
िनवेदकह को मा िवचार गदा, िवगतको सश
को समयमा भएका मानव अिधकार उ लङ् घनका
घटनामा दोषी देिखएका यि ह लाई कारबाही गन
संय िनमाण गरी य ता संय माफत कारबाहीको
ि या अगािड बढाउनपु न ह छ । िवगतको सश
को समयमा मािनस बेप ा पानस ब धी िवषयको
कुरालाई जोडेर बढुवास ब धी िववादमा जोड् ने भ ने
िवषयलाई मािथको करणमा िव ेषण ग रसिकएको
छ । अक तफ मानव अिधकारको उ लङ् घन गरी यि
बेप ा पा रएको भिनएका पीिडत वा िनजको प रवारको
तफबाट िनजह को हकको ितिनिध व गन गरी रट
िनवेदन ततु हन आएको अव थासमेत होइन ।
८. िववादको पमा आएको बढुवास ब धी
िवषयका बारेमा सैिनक ऐनमा के क तो यव था रहेको

छ त भ ने स ब धमा हेदा, सैिनक ऐन, २०६३ को
दफा २१ मा बढुवास ब धी यव था तोिकएबमोिजम
हनेछ भ ने उ लेख भएको देिख छ । सैिनक िनयिु ,
मोसन र अ िविवध यव था साधारण िनयमह ,
२०२० को िनयम १६ मा सैिनक अदालतमा कुनै
मु ा परी सफाइ नह जेल सैिनक यि को मोसन
नसनु ाइने यव था रहेको पाइ छ । सैिनक सेवाको
पदमा िनयिु र बढुवा गदा अपनाउनु पन सामा य
िस ा त, २०६४ को दफा ३९ को ख ड (घ) मा
कोट अफ इ वायरी वा िवशेष छानिबन सिमितबाट
अिभयोग लागी कुनै सैिनक अदालत वा सैिनक िवशेष
अदालतमा मु ा दायर भएको वा हने ममा रही
स बि धत अदालतबाट सफाइ नपाएस म बढुवाको
लािग स भा य उ मेदवार हन नपाउने भ ने यव था
रहेको पाइ छ । ियनै िनवेदकम येक राममाया नकम
िनवेदक र िवप ी राजु ब नेतसमेत भएको परमादेश
मु ामा (०६३-WO-०६१५) भैरवनाथ गणमा भएको
ियनै िवप ी राजु ब नेतसमेतले यातना िदएको, बेप ा
पारेको र ह या गरेको भ ने स ब धमा ियनै िवप ीसमेत
उपर मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको महलबमोिजम
कारबाही हनका लािग िवप ीह लाइ त काल प ाउ
गरी जािगरबाट बखा त गरी अनस
ु धान काय अिवल ब
सु गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेतको
आदेश जारी ग रपाउँ भनी परेको रट िनवेदनमा यस
अदालतबाट िमित २०६७।५।१० मा रट िनवेदन
खारेज हने ठहरी फै सला भएको पाइ छ । उपयु
फै सलासमेतका कुनै पिन िमिसल माणबाट यी िवप ी
राजु ब नेत अदालतबाट दोषी ठह रएको भ ने देिखन
आउँदैन । साथै सो फै सलाले यी िवप ी राजु ब नेतको
सैिनक अिधकारीको पदको िनर तरतालाइ कुनै असर
परेको देिखँदैन । यी िवप ी राजु ब नेत उि लिखत
बेप ा पान घटनामा संल न भएको भिनएको घटनापिछ
िनज सैिनक अिधकृतको िमित २०६२।७।३ मा मख
ु
सेनानीबाट महासेनानीमा पदो नित भएको र िमित
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२०६९।६।१८ मा सहायक रथीमा बढुवा भएको
देिखएको छ । यसरी सैिनक अिधकारीको पदको
िनर तरता कायम रही रहेको अव था र ततु
मु ाको िवषयव तु पिन सश
का ममा भएका
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ् घन तथा मानवता
िव को अपराधस ब धी घटनासँग स बि धत
देिखएको र उनै सैिनक अिधकारीको उही िवषयसँग
जोडी पिछ लो पटक भएको िनज सैिनक अिधकारीको
बढुवाको िवषयलाइ िलएर ततु रट िनवेदन परेको
देिख छ ।
९. यसै स दभमा िनवेदक अिधव ा सिु नल
र जनिसंहसमेत िव िवप ी कुवेरिसंह रानासमेत
भएको उ ेषण (ने.का.प. २०६९ अंक १२ िनणय
नं.८९३३, ०६७-WO-११९८) को रटमा बढुवा
िवशु
सेवास ब धी कानूनको शासिनक
िवषय भएकोले सोको स ब धमा सेवास ब धी
कानूनबमोिजम आ नो वाथ वा सरोकार रहेको
यि बाहेक अ ले
उठाउन नस ने, िनता त
िभ न कृितको सेवास ब धी कानूनबमोिजम ग रने
बढुवाको िवषयमा साथक सरोकार नभएको यि को
िनवेदनबाट मागबमोिजम आदेश जारी गन अव था
नदेिखने, भनी िस ा तसमेत थािपत भइसके को
छ । ततु रट िनवेदनमा रट िनवेदकले िवप ी राजु
ब नेतको िववािदत बढुवाको िवषयसँग आ नो कुनै
साथक स ब ध थािपत गन सके को देिखँदैन । िवप ी
राजु ब नेतका िव कुनै अिभयोग लागी सैिनक
अदालत वा सैिनक िवशेष अदालतमा कुनै मु ा दायर
भएको अव था पिन होइन । कुनै िनयिमत अदालतमा
मु ाको कारबाही चली सजाय पाएका यि समेत
होइनन । रट िनवेदकह ले बढुवाको िवषयमा िववाद
सज
ृ ना गरेको भएपिन िनवेदक सैिनक अदालत वा
सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर भएको वा मु ा
दायर गन ममा रहेका यि हँदा बढुवाको लािग
स भा य उ मेदवार हन नपाउने यि हन् भ नसमेत

सिकने अव था नहँदा सेवास ब धी कानूनबमोिजमको
ि या पूरा गरी भएको बढुवाको िवषयमा मका पन
यि बाहेक अ ले िदएको रट िनवेदनका आधारमा
ग रएको बढुवाको िवषय कानूनस मत नै रहेको
देिखयो ।
१०. मानव अिधकार आयोगले गरेको
िसफा रसको आधारमा दोषी करार गन िम छ वा
िम दैन भ ने दो ो का स ब धमा िवचार गदा,
त कालीन नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को दफा २४ को उपधारा ५ र वतमान नेपालको
संिवधानको धारा २० को उपधारा ५ मा कुनै अिभयोग
लगाइएको यि लाई िनजले गरेको कसरु मािणत
नभएस म कसरु दार मािनने छै न भ ने संवैधािनक
यव था गरेको पाइ छ । ततु िववादमा िवप ी राजु
ब नेत स म अदालतबाट दोषी ठहर भएका यि
हन् भ नेसमेत िनवेदकह ले मािणत गनसके को
अव था पिन छै न । स म िनकायबाट अनस
ु धान गरी
दोषी देिखए अदालतमा अिभयोजन प ले अिभयोजन
गरी अदालतबाट दोषी मािणत भएको देिखनु
पदछ । मानव अिधकार आयोग सजाय ठहर गन र दोषी
ठहर गन िनकाय नभई कारबाहीको िसफा रसस म गन
े ािधकार ा िनकायको पमा रहेको पाइ छ ।
मानव अिधकार आयोगले गरेको िसफा रसकै आधारमा
कानूनबमोिजम अनस
ु धान र अिभयोजन भई
अिधकार ा अदालतबाट दोषी ठहर नभई दोषी करार
गन अव था हँदैन । राि य मानव अिधकार आयोगले
िववािदत घटनाका बारेमा अपराध अनस
ु धान एवं
कारबाही गनपन
ु ठह याई सो योजनको लािग लेखी
पठाएको देिख छ । सोबमोिजम अपराध अनस
ु धान
गरी अिभयोजन गरेको वा याियक िनणय भएको भ ने
अव था भने होइन । कसरु को अनस
ु धानका लािग
लेखी पठाउने काय वयंमा अिभयोजन वा याियक
िनणय हन स दैन । अनस
ु धानका लािग लेखी पठाउने
काय र कसरु ठहर हनक
ु ो बीचमा ठूलो अ तर रहेको
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१०००२ - अिधव ा िवदरु साद अिधकारीसमेत िव. धानम ी तथा म ीप रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
छ । मानव अिधकार आयोगले गरेको कारबाहीको
िसफा रस के वल िसफा रसस म हो । िसफा रस
आफै ँ मा आदेश हन स दैन । िसफा रस गरेकै आधारमा
दोषी ठहर गन पिन िम दैन ।
११. सश
को समयमा भएको मानवीय
कानून र मानव अिधकार कानूनको उ लङ् घनमा
संल न पीडक र पीिडतबीचको ित तापूण
स ब धलाई स य थापना, मेलिमलाप, प रपूरण र
पनु : थापना गन असाधारण समयको िवशेष यायका
पमा सं मणकालीन यायको अ यास िव का
िविभ न देशह मा भएको देिख छ । सं मणकालीन
यायले कानूनी, सामािजक, आिथक र राजनीितक
जवाफदेिहताको लािग याियक िनश ीकरण,
ि थरीकरण र सामािजक के िव दमु ा राखी सदाका
लािग शाि त एकता र याय थािपत गदछ भ ने
मा यताबमोिजम नेपालमा सं मणकालीन यायलाई
स बोधन गन नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ३३ र िव ततृ शाि त स झौताको दफा ५.२.५
बमोिजम बेप ा पा रएका यि को छानिबन स य
िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी
भई सोबमोिजम स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग
र बेप ा पा रएका यि ह को छानिबन आयोग गठन
भई काय भइरहेको देिख छ तथािप सश
मा
भएका आतंककारी वा िव वशंा मक वा अपराधज य
काय राजनीितक आवरणमा सं मणकालीन यायको
दायरािभ पन नभई फौजदारी याय णालीका िवषय
हन । सं मणकालीन यायमा मु ा अिभयोजनको
मा यमबाट मा पीिडतले याय ा गन होइन । समान
कृितका घटनाह पनु ः दोहो रन निदन स य अ वेषण
गन िनकायको सधु ार, भावकारी तथा पीिडत स तु
हने कृितको प रपूरणको यव था, ग ती गन यि को
औपचा रक जानकारी र िज मेवारी सं मणकालीन
याय यव थाका अिनवाय र िवचारणीय प का
पमा रहेका ह छन । अिभयोजन मा ले मानव

अिधकार उ लङ् घनका घटनाका पीिडतको मागलाई
पूरा गन स दछ भ न सिकँ दैन । यसैले िनणय गदा
पीिडत र स बि धत प को चासोलाई के मा रा नु
पदछ । स य उदघािटत
नग रकन र प रपूरणको यास
्
नग रकन पीडकको सानो िह सालाई मा दि डत गन
कायले राजनीितक ितशोधलाई दशाउँछ । यसथ
कालमा भएका िविभ न कसरु ज य कायलाई
स बोधन गरी याय स पादन गदा संिवधान, कानून,
सेना प रचालनको अव था, िव ततृ शाि त स झौता र
यस अदालतबाट िवगतको लाई स बोधन हने गरी
भएका स पूण आदेश तथा फै सलाको सम िव षे ण
गरी यायको मा यमबाट
कालीन घटनाह को
सरु ि त पमा अ य गनु उपयु हने देिख छ ।
१२. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३
बमोिजम सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले
कत य पालनको िसलिसलामा कानूनिवपरीतका काय
गरेको देिखएमा य ता कायका स ब धमा सैिनक
याय णालीबाट परी ण गन नसिकने भ न पिन
िम दैन । नेपालको संिवधानको धारा १५२ (२) मा
सैिनक अदालतलाई िविशि कृत अदालतको पमा
यव था गरेको छ । यातना र बेप ा स ब धमा यातना
तथा ू र अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा
द ड िव को महासि ध, १९८४ लाई नेपालले १४
मे १९९१ मा अनमु ोदन गरेपिछ सैिनक ऐन, २०६३
जारी भई उ महासि धको यव था र भावनाबमोिजम
यातना र बेप ा पान कायलाई सैिनक ऐनको दफा
६२ ले सैिनक कसरु को पमा यव था गरेको छ भने
यातना िदने र बेप ा पान कायलाई छानिबन गन सैिनक
ऐनिभ कै अ य कसरु मा हने छानिबनभ दा िवशेष
यव था गरी छानिबन भई सैिनक िवशेष अदालतमा
मु ा दायर गन सिकने र सैिनक िवशेष अदालतबाट
भएको फै सलाउपर सव च अदालतमा पनु रावेदन
ला न स ने यव थासमेत गरेको देिख छ । यातना
र बेप ाको कसरु मा अनस
ु धान, अिभयोजन र पपु
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सैिनक याय णालीबाट भई अि तम सनु वु ाइ सव च
अदालतबाट हने यव थासमेत भएको देिख छ ।
१३. जहाँस म ी भैरवनाथ गणमा गणपितको
पमा कायरत रहँदा ४३ जनालाई बेप ाको
अव थामा रािखएको देिखएकोले बेप ाह को ि थित
सावजिनक गरी कानूनी ि यामा लैजान तथा
उ कायमा िज मेवार देिखएका त कालीन मख
ु
सेनानी राजु ब नेतलगायतका सैिनक अिधकारीह
समेत मािथ चिलत कानूनबमोिजम कारबाही अिघ
बढाउन भनी राि य मानव अिधकार आयोगले
गरेको िसफा रस काया वयन नगरी बढुवा गरेकोले
उ बढुवा गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ भ ने रट
िनवेदकह को दाबी रहेको स दभमा िनज राजु ब नेत
िमित २०६२।७।३ मा मख
ु सेनानीबाट महासेनानीमा
पदो नित र िमित २०६७।७।३ मा महासेनानीको
पदाविध थप भई हाल सहायक रथी दजामा पदो नती
भएको अव था छ । िवप ी राजु ब नेतलाई जनु सक
ुै
तह वा पदमा रहे पिन कानूनबमोिजम अपराध
अनस
ु धान हनस ने नै देिख छ । कोही यि कुनै
पदमा बहाल रहेको र सो पदमा रहेकै कारणले यिद
अपराधको अनस
ु धानप ात् दोषी ठहर भए सजायको
भागीदार हन नस ने भ ने देिखँदैन । िवप ी राजु
ब नेत सहायक रथीमा बढुवा पाएको भ ने आधारमा
कसरु को दािय वबाट मिु नै पाएका हन् भ ने अथको
पमा हण गन िम ने देिखँदैन ।
१४. मानव अिधकारको उ लङ् घनका
घटनालाई समयमा स बोधन हन नसके मा पीिडतले
यायको अनभु ूित गन नस ने र दोषी देखाइएका
यि ह ले सफाइको उिचत अवसर पाउन नस ने
र अनाव यक ला छनाको िशकार ब न पु दछ ।
सावजिनक जवाफदेहीको पदमा आिसन यि का
उपर ला ने मानव अिधकार उ लङ् घनका घटनाह
झन् बढी संवेदनशील ह छन् । य ता घटनाह लाई
समयमा टुंगो लगाई पीिडत एवं आरोिपत यि दवु ैको

लािग शी अनस
ु धान, अिभयोजन र िन पण गनु
अ याव यक ह छ । छानिबन गरी त यगत िन कषमा
पु नभु दा आरोप यारोपमा उि न स ने खतरा भई
यायको िनकास ब द हन स दछ ।
१५. यसै स दभमा स मािनत सव च
अदालतबाट रट नं.३५७५ समेत ३४ वटा रट
िनवेदनउपर अिधव ा राजे साद ढकालको हकमा
िनजको भाई रिव साद ढकालसमेत िनवेदकह
र िवप ी नेपाल सरकार गहृ म ालयसमेत भएको
ब दी य ीकरण मु ासमेतका िविभ न मु ाह मा
जबरज ती बेप ा पान कायलाई स बोधन गन गरी
िवशेष िकिसमको कानून बनाउनु, बेप ा पा रएका
तथा मृ यु भएकाको त काल राहतका लािग
हकवालालाई एक लाखदेिख दुई लाख पैयाँस म
रकम िदनु भ ने आदेश जारी भएकोमा मृ यु भएका
र बेप ा पा रएकाको हकवालालाई राहत दान गन
िनदिशका, २०६५ िनमाण गरी एक लाखदेिख दईु
लाख पैयाँस म रकम दान गन यव था भएको
देिख छ । िललाधर भ डारी िव नेपाल सरकार
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
भएको रट िनवेदनमा अदालतले
को समयमा
िनवेदकह को स पि
क जा ग रएकोमा
क जा ग रएको स पि िफता गन र स पि को
अपहरणबाट पन गएको ितसमेत मू याङ् कन
गरी ितपूितसिहत स पि िफता िदन िदलाउन
र यसका लािग पीिडत समदु ायका ितिनिधसमेत
रहेको िज ला तरीय सिमित गठन गन नेपाल
सरकार मि प रषदका
् नाममा परमादेश जारी भएकोमा
सो आदेशानस
को ममा क जा ग रएका
ु ार सश
सावजिनक तथा िनजी घर ज गा स पि िफतास ब धी
उ च तरीय कायदल र िज ला काया वयन सिमित
िमित २०६८/६/१० मा मि प रषदको
् िनणयबाट
गठन भएको देिख छ । रट िनवेदक राजे िघिमरे
िव
मि प रषद् कायालयसमेत भएको रट
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१०००२ - अिधव ा िवदरु साद अिधकारीसमेत िव. धानम ी तथा म ीप रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदनमा यातना िदने कायलाई अपराध घोिषत
गरी यातना पीिडतलाई ितपूित िदने कानून
बनाउनु भनी िमित २०६४/९/२ मा आदेश भएको ...।
यसरी बेप ा तथा स य िन पणस ब धी आयोगका
स दभमा नेपाल सरकारका नाममा जारी ग रएका
िविभ न िनदशना मक आदेशह र फै सलामा
उि लिखत िविभ न या या मक िट पणीह को हाल
काया वयनको ममा रहेको भ ने देिखन आएको छ ।
नेपाल सरकारका मु य सिचवले िमित २०६७।५।७
मा सव च अदालतको प को जवाफमा लेखेको प मा
मानव अिधकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १३
अनस
ु ार राि य मानव अिधकार आयोगको िनणय
िसफा रस काया वयन गन नेपाल सरकार ितब छ ।
तदनस
ु ार पीिडतह लाई . ६ करोड ५४ लाख २४
हजार पैयाँ ितपूित उपल ध गराउन २०६६।८।१६
मा िनणय भएको, राि य मानव अिधकार आयोगको
२०६६।५।३२ को ितवेदनबाट बेप ा पा रएका
भिनएका ४३ जनाम ये ३८ जनाका हकदारले जनही
१ लाखका दरले राहत रकम पाएका, बेप ा पा रएका
नाम समावेश भएका नाग रकका बढीमा ३ स तितलाई
१८ वष नपगु ेस म बेप ा अविधभर ाथिमक, िन.मा.
िव., मा.िव. र माणप वा उ.मा.िव. तहमा १०,
१२, १४ र १६ हजारका दरले एकमु वािषक छा विृ
उपल ध गराउने, पीिडतह को लगत संकलनको
काम भइरहेको समेतका र िविभ न पीिडतह ज तो
िक सोलक
ु ा जीतमान आिदको लािग रकम िनकासा
भइसके को, राि य मानव अिधकार आयोगको
२०६६।५।२२ को ितवेदनमा उ लेख भएका बेप ा
यि ह को वा तिवक ि थित प ा लगाउनका
लािग िव ततृ शाि त स झौताको धारा ५.२.५ एवं
अ त रम संिवधानको धारा ३३ अनस
ु ार भएको
सव च अदालतको २०६४।२।१८ को िनदशना मक
आदेशबमोिजम स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग
एवं बेप ा ...छानिबन आयोग गठन गन िदशामा नेपाल

सरकार ितब छ । ती िवधेयकह संसदसम
्
ततु छन् । यि बेप ा पानलाई मादान हन
नस ने कानूनी यव था भनी उ लेख भएको कुराबाट
राि य मानव अिधकार आयोगको िसफा रसलाई
काया वयन गन िदशातफ अगािड बढेकै देिखन आएको
छ।
१६. रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु न हो होइन भ ने ते ो का स ब धमा
िवचार गदा, रट िनवेदकह ले बढुवाको िवषयमा
िववाद सज
ृ ना गरेको भएपिन बढुवाको िवषयमा
िनवेदकह बढुवाको स भा य उ मेदवार रहेको र
िनजको बढुवाबाट आफूलाई मका परेको भ ने देखाउन
नसके को उ बढुवाको िवषयमा कुनै साथक स ब ध
थािपत गराउन सके को देिखँदनै भने बढुवा ज तो
िनता त शासिनक िवषयमा मका पन वा सो कायबाट
हक हनन् भएको यि मा बढुवाको िवषयमा
चनु ौती िदँदै आउनपु नमा सोबमोिजम आएको पिन
देिखँदनै । मानव अिधकारको उ लङ् घन गरी यि
बेप ा पा रएको भिनएका पीिडत वा िनजको प रवारको
तफबाट िनजह को हकको ितिनिध व गन गरी रट
िनवेदन ततु हन आएको अव थासमेत होइन ।
कानूनबमोिजम सेवासँग स बि धत संगठनमा कायरत्
कमचारीको पदो नितको िवषयलाई मका पन प ले
बाहेक चनु ौती िदने हकदैया अ य यि मा रहन
स दैन ।
१७. राि य मानव अिधकार आयोगले
िववािदत घटनाका बारेमा अपराध अनस
ु धान एवं
कारबाही गनपन
ु ठह याई सो योजनको लािग लेखी
पठाएको देिख छ । सोबमोिजम अपराध अनस
ु धान
गरी अिभयोजन गरेको वा याियक िनणय भएको
भ ने अव था छै न । कसरु को अनस
ु धानका लािग
लेखी पठाउने काय वयंमा अिभयोजन वा याियक
िनणय हन स दैन । मानव अिधकार आयोगले गरेको
कारबाहीको िसफा रस के वल िसफा रसस म हो ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
िसफा रस आफै ँ मा आदेश हन स दैन । िसफा रस
गरेकै आधारमा दोषी ठहर गन पिन िम दैन ।
१८. कोही यि कुनै पदमा वहाल रहेको र सो
पदमा रहेकै कारणले यिद अपराधको अनस
ु धानप ात्
दोषी ठहर भए सजायको भािगदार हन नस ने भ ने
देिखँदैन । िवप ी राजु ब नेत सहायक रथीमा बढुवा
पाएको भ ने आधारमा कसरु को दािय वबाट मिु नै
पाएका हन् भ ने अथको पमा हण गन िम ने देिखँदैन
भने राि य मानव अिधकार आयोगको िसफा रसलाई
काया वयन गन िदशातफ सरकार अगािड बढेकै देिखन
आएकोले रट िनवेदकह को मागबमोिजम आदेश
जारी गन िमलेन ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
१९. मािथ उि लिखत के ही रट
िनवेदनह मा िवगतमा यस अदालतबाट िदइएका
िनदशना मक आदेशह को काया वयन भएको
देिखए पिन यस अदालतबाट िमित २०६५/९/२३ मा
िललाधर भ डारीको िनवेदन तथा सिु नलर जन िसंह
िव
कुवेरिसंह रानासमेत भएको रट िनवेदनमा
िमित २०६९/४/२८ मा िवगतको मानव अिधकार
उ लङ् घनको घटनामा संल न भए नभएको र मानव
अिधकार एवं कानूनी रा यमा आ था भए नभएको
नहेरी कुनै सावजिनक उ रदािय व बहन गन
यि लाई रा यस ाको उपयोग गन िकिसमको खास
िज मेवारी िदँदा रा य र सवसाधारण थप संकटमा
पनस ने हनाले सं मणकालीन यायको यव था
गन र खास गरी सावजिनक पदमा िनयिु तथा
बढुवालगायतका अ य कारबाही गदा उपयु बमोिजम
िज मेवारी िदन सावजिनक उ रदािय व बहन गन
य तो पदािधकारीले मानव अिधकार उ लङ् घन
गरे नगरेको कुराको परी ण गरी िज मेवारी सु पने
स ब धमा परी ण ि या (Vetting Process)
स ब धी खास कानूनको यव था हालस म िनमाण
भएको नदेिखएकोले यस स ब धमा आव यक ब ध
गनु भनी िदएको आदेश काया वयनका स ब धमा

तदा खताका साथ काम कारबाही अगािड बढाएको
नदेिखँदा मािथ उि लिखत रट िनवेदनह मा जारी
भएको िनदशना मक आदेशह को काया वयन
गनतफ आव यक पहल गनु भनी िवप ी नेपाल
सरकार धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयका
नाममा पनु ः यो िनदशना मक आदेश जारी हने
ठहछ । उ आदेशह को हाल के कित काय गित
भएको छ भ नेतफ सव च अदालत फै सला काया वयन
िनदशनालयबाट स बि धत े मा पहल गरी ा
ितवेदन वा जवाफ ३/३ मिहनामा यस अदालतका
मु य रिज ारलाई पठाउनू । यस आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयलाई गराउनू । ततु रट
िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. दीपककुमार काक
या. मीरा खड् का
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
इित संवत् २०७३ साल चैत १७ गते रोज ५ शभु म् ।
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१०००३ - नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार लामा
सो दफाबमोिजमको काम ितवादीबाट
भएको भ ने कुरा र त स ब धी माण पिन
दाबीमा खु नु आव यक हने ।
( करण नं.१२)
§ बरामिदत लागु औषधको मा ा थोरै छ
बरामद भएको मा ालाई नै अदालतले
आधारको पमा हण गनुपन ह छ ।
बरामिदत मा ा थोरै छ बरामद भएको
मा ालाई प छाएर हचुवाको भरमा बरामद
थोरै भए पिन कारोबारी नै हन् भनी भ न
पिन िम दैन । अक तफ एकै यि को
साथबाट खैरो हेरोइन र चरेस दुई फरक
लागु औषध फे ला परेको कारणले मा ै
िनजलाई लागु औषधको कारोबारी ठहर
गनु यायोिचत नहने ।
( करण नं.१५)

नणय नं . १०००३
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७३।८।१६
०७२-CF-०००७
मु ाः लागु औषध खैरो हेरोइन

पनु रावेदक / वादी : .ना.िन. उमाशंकर साद गु ाको
ितवेदनले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला पसा, वीरग ज
उपमहानगरपािलका वडा नं.१४ घर भई ऐ.
वडा नं.१३ मा डेरा गरी ब ने राजेशकुमार लामा पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी पु य साद पाठक
§ ितवादीसँग लागु औषध फे ला परेको
यथ / ितवादीका तफबाट :
अव थामा ितवादीले यसको वैधता अवलि बत निजर :
मािणत गन पदन भ ने होइन । यसो स ब कानून :
भ नक
§ लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
ु ो मतलब लागु औषधको कसरु म ये
ितवादीले कुन कसरु गरेको हो, सेवनको
कसुर हो वा कारोबारको कसुर हो भ ने सु फैसला गनःकुरालाई प गनुपन, त स ब धी
िज ला यायाधीश ी पशपु ित आचाय
आव यक कुरा खुलाउनु पन र सोको
पसा िज ला अदालत ।
ारि भक माण पु याउनु पन वादीको पुनरावेदन तहमा फैसला गनःदािय वलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
२०३३ को दफा १२ ले समा त गरेको हो
माननीय यायाधीश ी स यमोहन जोशी
भ न पिन निम ने ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डा ।
( करण नं.१०) संयु इजलासबाट फैसला गनः
§ कसुरको दफा मा उ लेख गरेर पु दैन
माननीय यायाधीश ी वै नाथ उपा याय
मा. यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
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फै सला
या.जगदीश शमा पौडेल : यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०७२/०६/११ मा सव च
अदालत िनयमावली २०४९, को िनयम ३(१)(क)
बमोिजम पूण इजलासको दायरीमा दता भई यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको संि
त य एवं ठहर यस कार रहेको छ ।
िज ला पसा, वीरग ज उपमहानगरपािलका
वडा नं.१३ ि थत पूवमा घ टाघर जाने सडक,
पि ममा खाली ज गा, उ रमा हरे िकशोर पंिडतको
घर, दि णमा मक
ु े श कलवारको घर यित चार
िक लािभ अशोककुमार वमाको घरमा राजेशकुमार
लामा कोठा िलई बसेकोमा िनजको कोठा खानतलासी
िलँदा कोठाको दराजबाट लागु औषध खैरो हेरोइन
३ ाम र चरेस १० ाम बरामद भएको भ ने िमित
२०६६।४।२७ को खनतलासी तथा बरामदी
मचु ु का ।
िमित २०६६/४/२७ गते राित २४:३० बजेको
समयमा िज ला पसा, वीरग ज उपमहानगरपािलका
वडा नं.१४ घर भई ऐ. वडा नं.१३ मा अशोक वमाको
घरमा कोठा िलई बसेको राजेशकुमार लामाको कोठा
खानतलासी गदा िनज राजेशकुमार लामा भागी गएको
र सो कोठाको दराजबाट लागु औषध खैरो हेरोइन ३
ाम तथा चरेस १० ाम र .२/- को नोट दवु ैितर
आगो लागेको र सो कोठामा बसेका सलाही िज ला,
वरहथवा गा.िव.स. वडा नं.८ घर भएका स जय दास,
ऐ.ऐ. ब ने निवनकुमार दास र ऐ. ह रवन-९ ब ने
ललन दासलाई प ाउ गरी सोधपछ
ु गदा हामीह
लागु औषध सेवन गन यि होइन । बरामद भएको
लागु औषध राजेशकुमारले के कहाँबाट याएको हो,
हामीलाई थाहा छै न भनी बताएकोले तीनै जनालाई
प ाउ गरी कारबाहीको लािग यसै ितवेदनसाथ
दाखेल गरेको भ नेसमेत बेहोराको .ना.िन. उमाशंकर

गु ाको ितवेदन ।
मेरी भा जी िकरण देवी सु के री यथा लागी
वीरग ज लगेकोले म पिन िनजलाई हेन वीरग ज गएको
िथएँ । बेलक
ु ाको समयमा म निवनकुमार दास र भा जा
ललन दास घु न भनी वीरग जको घ टाघरमा गएका
िथय । यहाँ मेरो काठमाड मा खाना खाने होटलको
साहनी इि दरा लामासँग भेट भयो । िनजले मेरो िददी
िभनाजक
ु ो कोठा यही ँ छ, जाउँ भनेक ले हामी तीनै
जना इि दराको िभनाजक
ु ो कोठामा गई खाना खाई
िनजको िभनाजु राजेशकुमार लामासँग सतु ेका िथय ।
राित हरी आई कोठा चेकजाँच गदा िनज राजेशकुमार
लामा भागी फरार भएको र कोठाको दराजबाट लागु
औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम बरामद
भएकोले हरीले हामीलाई पिन प ाउ गरेको हो । म
लागु औषध सेवन गन यि होइन । सो लागु औषध
मेरो होइन । हामीलाई प ाउ गनभु दा अगािड उ
कोठामा लागु औषध छ भिन हामीलाई थाहा िथएन
भ नेसमेत बेहोराको स जय दासले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरी िददी िकरण देवीलाई डेिलभरीको
यथा लागेकोमा िददीसँगै वीरग ज आएकोमा िमित
२०६६/४/२७ गते मामा स जयदास र निवनकुमार
दास पिन वीरग ज आएकोमा बेलक
ु ा हामी घ टाघर
घु न गएका िथय । यहाँ मामाको साथी इि दरासँग
भेट भई इि दराले मामालगायत मलाई पिन िनजको
िभनाजक
ु ो कोठामा जान आ ह गरेकोले हामी तीनै जना
िनजको िददी िभनाजु राजेशकुमार लामाको कोठामा
गई राितको खाना खाई सतु ेका िथय । राितको समयमा
हरी आएकोले िनज राजेशकुमार लामा भागी गएको र
हरीले कोठा खानतलासी गदा दराजबाट लागु औषध
खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम बरामद भएको
हो । यही समयमा हामीलाई पिन हरीले प ाउ
गरेको हो । म लागु औषध सेवन गन यि होइन ।
हामी सतु ेको कोठामा लागु औषध छ भनी हामीलाई
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थाहा िथएन । हरीले बरामद गरेको लागु औषध
राजेशकुमार लामाको हो भ नेसमेत बेहोराको ललन
दासले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६६/४/२७ गते म वीरग ज
बसपाकमा आएकोमा गाउँका िछमेक दाजु स जयसँग
भेट भई कुराकानी गदा िनज स जयले मेरो भा जी
िकरण देवीलाई सु के रीको यथा लागेकोमा वीरग ज
िलई आएको छु हेन जाउँ भनेकोले म पिन िनज स जय
दाससँग िनजको भा जी िकरण देवी भएको थानमा
गएको हो । हामी िनजको कोठामा बसी बेलक
ु ा हामी
तीनै जना वीरग जको घ टाघर घु न गएकोमा स जय
दासको साथी इि दरासँग भेट भयो । िनज इि दराले
मेरो िददी िभनाजक
ु ो कोठामा जाउँ भनेकोले हामी तीनै
जना िनजले भनेको कोठामा गई राितको खाना खाई
िनज इि दराको िभनाजु नाताका राजेशकुमार लामासँगै
सतु ेका िथय । राितको समयमा हरी आएको देखी
िनज राजेशकुमार लामा भागी गएका र हरीले कोठा
तलासी गदा कोठामा रहेको दराजबाट लागु औषध
खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम बरामद गरेको
हो । म लागु औषध सेवन गिदन । बरामद भएको लागु
औषध राजेशकुमार लामाको हो भ नेसमेत बेहोराको
निवनकुमार दासले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
मेरो िववाह १२ वष अगािड राजेशकुमार
लामासँग भएको हो । मेरो ीमान् राजेशकुमार लामाले
लागु औषध सेवन गन गदछन् । उि लिखत िदनमा
पिन लागु औषध सेवन गरी ह ला गन लागेकोले सोको
जानकारी हरीलाई गराएक िथएँ । हरी आएको
देखी राजेशकुमार लामा भागी गएको र बिहनीको साथी
स जय दास, ललन दास र निवनकुमार दासलाई
प ाउ गरी कोठाको दराजबाट लागु औषध खैरो
हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम बरामद गरेको हो ।
बरामद भएको लागु औषध मेरो ीमान्ले ख रद गरी
सेवन गनको लािग िलई आएको हो । प ाउ परेका

संजय दास, ललन दास र निवनकुमार दास लागु
औषध सेवन गन यि होइनन् । िनजह पाहनाको
पमा आएका हन् भ नेसमेत बेहोराको पूजा लामाले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको कागज ।
िमित २०६६/४/२७ गते म काम िवशेषले
वीरग जको घ टाघर गएकोमा मेरो िचनेका साथी संजय
दाससँग भेट भयो । िनजसँग ललन दास, निवन दास
पिन आएकोले मैले िनजह लाई मेरो िददी िभनाजक
ु ो
कोठा यही ँ छ भनी कोठामा जाउँ भ दा िनजह पिन
आई राितको खाना खाई म िददीसँग र िनज साथी
स जय दास, निवनकुमार दास िभनाजस
ु गँ सतु ेकोमा
राितको समयमा हरी आइपगु ेको हो । लागु औषध के
कहाँबाट बरामद गरेको हो मलाई थाहा छै न भ नेसमेत
बेहोराको इि दरा लामाले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको कागज ।
मलाई सु के रीको यथा लागेकोले चेक जाँच
गनको लािग वीरग ज आई चेक जाँच गराई वीरग जमा
बसेकोमा िमित २०६६/४/२५ गते मेरो भाई ललन
दास घरबाट आएका र िमित २०६६/४/२७ गते मेरो
मामा संजय दास र गाउँले मामा निवनकुमार दास
बजार घु न गएका हन् । बेलक
ु ास म पिन िनजह फक
आएनन् र फोन गदा िनजह ले हामी साथीको कोठामा
ब छ भनेका हन् । िनजह लागु औषध सेवन गन
यि ह होइनन् भ नेसमेत बेहोराको िकरण देवीले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको कागज ।
िमित २०६६/४/२७ गते राित िज ला पसा,
वीरग ज उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ ि थत
राजेशकुमार लामाको डेरा कोठाबाट हरीले लागु
औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम बरामद
गरेको हो । स जय दास, ललन दास र निवनकुमार
दासलाई हरीले प ाउ गरेको सनु ी थाहा पाएको
हो । बरामद भएको लागु औषध राजेशकुमार लामाको
हो, प ाउ परेका मािनसह को होइन भ नेसमेत
बेहोराको स यनारायण साहसमेतका यि ह ले
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ग रिदएको व तिु थित मचु ु का ।
भौितक सबदु नं.१ मा हेरोइन (Heroin)
र भौितक सबदु नं.२ मा चरेस (Hashis) पाइएको
छ भ नेसमेत बेहोराको के ीय हरी िविधिव ान
योगशालाको परी ण ितवेदन ।
मैले लागु औषध सेवन गन थालेको ६ /
७ मिहना भयो । आफै ँ सेवन गनको लािग मैले िमित
२०६६/४/२७ गते िबहान भारतको र सौल गई
भारतीय मािनससँग .१,०००/- नेपालीमा लागु
औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम िकनी
घरमा आई दराजमा राखेको िथएँ । सोही बेलक
ु ा मेरो
साली इि दराले ३ जना साथीह लाई िलई आएकोमा
िनजह सँग प रचय गराउँदा स जय दास, ललन दास,
निवनकुमार दास भनी प रचय भएकोमा हामी सबैजना
िमली राितको खाना खाई सतु ेका िथय । पाहनाह
िनदाई सके कोले म उठी दराजबाट लागु औषध
िनकाली २ पैयाँको नोटमा आगो लगाई खाने ममा
घरबािहर हरीको गाडी आएको देखी बाँक लागु
औषध दराजमा राखी पखालबाट हाम फाली भागी
गएको हँ । हरीले मेरो कोठाको दराज तलासी गदा
मैले राखेको लागु औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस
१० ाम तथा सेवन गन साम ी हरीले बरामद गरी
सालीका साथीह स जय दास, ललन दास र निवन
दासलाई प ाउ गरी लगेको हो । उ बरामद भएको
लागु औषध मैले आफूले सेवनको लािग िकनी याएको
हो । िनजह सेवन गन यि होइनन् भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी राजेशकुमार लामाले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६६/६/२७ गते राित हरीले
राजेशकुमार लामाको कोठा दराजबाट लागु औषध
खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम बरामद गरेको कुरा
सनु ी थाहा पाएको हो । उ लागु औषध राजेशकुमार
लामाले िकनी याएको हो । िनज लागु औषध सेवन गन
यि हन् भ नेसमेत बेहोराको व तिु थित मचु ु का ।

राजेशकुमार लामाले आफूले सेवन गनको
लािग कोठामा अवैध लागु औषध याई राखेको
देिखँदा ितवादी राजेशकुमार लामालाई लागु औषध
खैरो हेरोइनको स ब धमा लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा ४(च) र (छ) को कसरु अपराध गरेको
देिखँदा िनजलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(ङ) तथा
(छ)(१) बमोिजम सजाय हन र लागु औषध चरेसको
स ब धमा सोही ऐनको दफा ४(क) को कसरु मा सोही
ऐनको दफा १४(१)(क) तथा घ(१) बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग प ।
मलाई मेरो ीमतीले हरीमा फोन गरेकोले
हरी आई प ाउ गरी लगेको हो । मैले लागु औषध
ख रद िब गन गरेको छै न, तर सेवन गन गरेको छ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी राजेशकुमार लामाले
अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी राजेशकुमार लामा लागु औषधको
ओसारपसार गन यि होइनन् । िनजले सेवन मा
गन हन् भ नेसमेत बेहोराको ितवादीको सा ी मैया
लामाले गरेको बकप ।
वीरग ज उपमहानगरपािलका वडा नं. १३
ि थत अशोककुमार वमाको घरमा के ही यि ह
लागु औषध सेवन ग ररहेको भ ने सूचनाको आधारमा
स बि धत ठाउँमा गई घरको कोठा खो नासाथ
हरीलाई दे ने िबि कै एक जना यि यालबाट हाम
फाली भागेको र ३ जना यि लाई िनय णमा िलएको
हो । घर खानतलासी गदा दराजिभ बाट ३ ाम खैरो
हेरोइन, १० ाम चरेस, १ वटा लाइटर, दवु ैप जलेको
.२/- को कागजको नोट र राजेशकुमार लामाको
नाग रकताको ितिलिप फे ला परेकोले बरामद गरेको
हो भ नेसमेत बेहोराको ितवेदक .ना.िन. उमाशंकर
साद गु ाले गरेको बकप ।
लागु औषधको प रमाण, ितवादीको
बयान, बकप समेतका प रि थितज य माणह बाट
ितवादीको कोठाबाट बरामद भएको लागु औषध
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बेचिबखन, ओसारपसार गन राखेको नभई सेवनको
योजनको लािग राखेको भ ने देिखँदा ितवादी
राजेशकुमार लामालाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५
िदन कै द र .२०००।– ज रवानासमेत हने ठहछ भनी
सु पसा िज ला अदालतबाट िमित २०६६/१०/१२
गते भएको फै सला ।
ितवादी राजेशकुमार लामाको कोठाको
दराजबाट लागु औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १०
ाम बरामद भएको भ ने खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु काबाट देिखएको र सो बरामद लागु औषध
ितवादीले .१,०००/- मा भारत र सौलबाट ख रद
गरी घरमा याई दराजमा राखी रहेको अव थामा
बरामद भएको भ ने कुरालाई वीकार गरी बयान
गरेको छ । ितवादीको उ ि याकलाप लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोिजम
जनु सक
ु ै योजनका लािग भए पिन लागु औषध ख रद
गन, स चय गन, रा ने वा ओसारपसार गन काय गन
िनषेध गरेको र दफा ४(छ) ले लागु औषध सेवन गन
कायलाई िनषेध गरी कसरु मानेको अव था हँदा िनज
ितवादीले गरेको उ कायबाट उि लिखत दवु ै कसरु
भएको पिु भइरहेको देिख छ । यसरी अलग अलग
कसरु गरेको यि लाई कसरु वीकार ग रसके को
अव थामा दवु ै कसरु कायम गरी सोहीअनस
ु ार दवु ैमा
सजाय गनपनमा
के वल सेवन गन याएको भनी
ु
ितवादीले िजिकर िलएको भरमा िनजलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम
सेवनको कसरु कायम गरी सोअनस
ु ार सजाय गन गरी
भएको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखई िु टपूण
हँदा बदर भागी छ भ ने बेहोराको िमित २०६८/९/१८
गतेको नेपाल सरकारको पनु रावेदन प ।
यसमा चरेससमेत बरामद भएकोमा यसतफ
िववेचना नभई भएको सु को फै सला फरक पनस ने
देिखँदा छलफलको िनिम मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२

नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ लाई िझकाई आए वा अविध
भु ान भएपिछ पेस गनु भ ने िमित २०६८/१२/१४
गतेको आदेश ।
ितवादीह को कोठाबाट बरामद भएको ३
ाम खैरो हेरोइन र १० ाम चरेस सेवन गन योजनको
लािग राखेको कसरु गरेको देिखँदा चरेस राखेको हकमा
के ही नबोली भएको फै सला के ही उ टी भई चरेस सेवन
र खैरो हेरोइन सेवन गनलाई फरकफरक सजायको
यव था भएकोमा ठूलो सजाय हने खैरो हेरोइन
सेवनतफमा िनज ितवादी राजेशकुमार लामालाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५ िदन कै द र .२,०००/ज रवाना हने ठहराई सु पसा िज ला अदालतबाट
िमित २०६६/१०/१२ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६९/४/१६ को फै सला ।
यसमा ितवादी राजेशकुमार लामाको
कोठाबाट लागु औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस
१० ाम बरामद भएको र उ लागु औषध भारतको
र सौलबाट ख रद गरेको हो भ ने त यलाई ितवादीले
वीकार गरी बयान गरेको अव थामा िनजको उ
कसरु बाट लागु औषधको ख रद, ओसारपसार र
स चय गरेको पिु भइरहेको अव थामा िनजलाई
अलगअलग कसरु कायम गरी सजाय हनपु दछ । लागु
औषधको ख रद, ओसारपसार तथा स चय थम
ि मा नै अपराधज य कसरु भएको र ितवादीलाई
सेवन गदागदको अव थामा प ाउ परेको नभई घर
कोठाबाट बरामद भएको अव थामा सेवन गन याएको
भ ने गलत तकको सहारामा भएको फै सला िु टपूण
रहेको छ । अतः बरामद भएको लागु औषधको मा ा
र प रमाणसमेतको आधारमा कसरु कायम गरी
अलगअलग कसरु मा अलगअलग सजाय गनपनमा
ु
सेवनमा मा सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
हेट डाको िमित २०६९/४/१६ को फै सला िु टपूण
हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
क बमोिजम मु ा दोहो याई हे रपाउँ भनी वादी नेपाल
सरकारको िमित २०६९/७/३ मा यस अदालतमा
परेको िनवेदन ।
यसमा ितवादीको कोठाबाट ३ ाम खैरो
हेरोइन र १० ाम चरेस बरामद भएकोमा ितवादी
राजेशकुमार लामालाई एकातफ ठूलो कै दको हदतफ
मा सजाय गन भनी हेरोइनतफ पिन सेवनतफ मा
सजाय गरेको तर लागु औषधको प रमाणसमेतको
माणह को अ ययन गदा सेवनतफ मा सजाय
ग रनु कानूनसङ् गत नहँदानहँदै सेवनतफ मा सजाय
गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलामा मल
ु क
ु
ऐन, द ड सजायको ४१ नं., अ.बं. १८४क, १८५ नं.,
माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) र (छ) को
िु ट भएको िव मान देिखएकोले याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम मु ा दोहो याई
हेन िन सा दान ग रएको छ भ ने यस अदालतको
िमित २०७०/४/२८ को आदेश ।
सेवन र स चय अलगअलग कसरु हो,
यसलाई एकै साथ राखी एउटै कसरु कायम गरी सजाय
गन िम ने होइन । सेवनकता हँ भ ने यि ले जित पिन
स चय गन पाउने भने होइन । स चय गनासाथ यो
स चयको कसरु ह छ । कानूनले नै सेवन र स चयमा
अलगअलग कसरु कायम गरी सजायको यव था
ग ररहेको अव था छ । तथािप स चयको प रमाण हेरी
कसरु कायम गनपन
ु हन आउँछ । एक दईु पटक सेवन
गनस ने स मलाई सेवनको कसरु भ नु पन ह छ ।
ततु िमिसल संल न बरामदी मचु ु काबाट बरामद
भएको लागु औषधको मा ा र प रमाणसमेतलाई
अ देखा गरी ितवादीलाई सेवनमा मा सजाय गरेको
फै सला िमलेको नदेिखँदा ितवादी राजेशकुमार लामा
लागु औषधको सेवन कता मा नभई िनजले गरेको

कसरु लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ दफा ४(च) र
(छ) िवपरीत रहेको हँदा िनजलाई लागु औषध िनय ण
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम पाँच
वष कै द र .५०००।– ज रवानासमेत हने ठहछ ।
माननीय यायाधीश ी गोिव द कुमार उपा यायको
रायसँग सहमत हन नसक छु ै राय य गरेको छु
भ नेसमेत बेहोराको माननीय यायाधीश ी वै नाथ
उपा यायको राय ।
एकै यि को साथबाट खैरो हेरोइन र चरेस
दईु फरक लागु औषध फे ला परेको कारणबाट मा ै
उसलाई कारोबारी ठहर गनु उपयु हँदनै । दु यसनीले
खैरो हेरोइन र चरेस दवु ै खाँदनै न् भ न िम दैन ।
बरामद लागु औषधको मा ाको आधारबाट सेवन वा
कारोबारको टुंगो लगाउनु पदछ । ितवादीसँग बरामद
भएको लागु औषधको मा ा अ य त यून रहेको
छ । यून मा ाको लागु औषध बरामद भएको भ दैमा
कारोबारी नभई सेवनकता मा हन् भनी अनमु ान गन
िम ने हँदैन । कारोबारी नै रहेको पिन हन स दछ
तर यसका लािग ितवादी कारोबारी भएको पु ् याई ं
वादी प ले व तिु न माणका आधारमा गनपदछ
।
ु
ितवादी िव लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा ४(च) को कसरु लाई वादीले शंकारिहत
तवरबाट मािणत गन नसके कोले ितवादीले उ
ऐनको दफा ४(छ) को लागु औषध सेवनको कसरु
गरेको ठह याई िनजलाई दफा १४(१)(ङ) बमोिजम
४ मिहना ५ िदन कै द र . २ हजार ज रवाना गरेको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६९।४।१६
को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न ।
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा यायको रायसँग
सहमत हन नसक छु ै राय य गरेको छु भ नेसमेत
बेहोराको माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार
उपा यायको राय ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
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चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत हनु
भएका िव ान् उप यायािधव ा ी पु य साद पाठकले
ितवादीको कोठाबाट ३ ाम खैरो िहरोइन र १० ाम
चरेस बरामद भएको अव था छ । यो ठूलो प रमाण
हो । यित ठूलो प रमाण स चय गरी राखेको अव था
हँदा ितवादीलाई सेवनमा मा सजाय गन िम ने
अव था हँदैन । ितवादी लागु औषधको कारोबारी
नै भएको हँदा कारोबारमा सजाय गनपनमा
सेवनमा
ु
मा सजाय गरेको िमलेको छै न । सु तथा पनु रावेदन
अदालतले गरेको फै सला उ टी गरी अिभयोग माग
दाबीबमोिजम कारोबारमा सजाय गन गरी माननीय
यायाधीश ी वै नाथ उपा यायले य गनभएको
ु
राय कायम हनपु दछ भ ने बेहोराको बहस िजिकर
ततु गनभयो
ु ।
िव ान् उप यायािधव ाले गनभएको
ु
बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न रहेका
सु तथा पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला
तथा यस अदालतको संयु इजलासबाट भएका
फै सलासिहतका कागज माणसमेत अ ययन गरी हेदा
ततु मु ामा ितवादीलाई लागु औषधको कारोबारमा
सजाय गनपछ
ु भनी माननीय यायाधीश ी वै नाथ
उपा यायले य गनभएको
राय मनािसब हने वा
ु
लागु औषध सेवनमा सजाय गन ठहर गरेको माननीय
यायाधीश ी गोिव द कुमार उपा यायको राय कायम
हने हो भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. ितवादी राजेशकुमार लामाले सेवन
गनको लािग कोठामा अवैध लागु औषध याई राखेको
देिखँदा ितवादी राजेशकुमार लामालाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) र (छ) मा
उि लिखत खैरो हेरोइन कसरु मा उ ऐनको दफा
१४(१)(ङ) तथा (छ१) र सोही ऐनको दफा ४(क)
मा उि लिखत चरेस कसरु मा दफा १४(१)(क) तथा
(घ)(१) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी अिभयोगप

दायर भएकोमा ितवादी राजेशकुमार लामालाई
लागु औषध कारोबारमा नभई सेवन योजनको लािग
राखेको देिखँदा लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५ िदन कै द र
. २ हजार ज रवानासमेत हने ठह याई भएको सु
पसा िज ला अदालतको फै सला वादीको पनु रावेदन
अदालत हेट डामा पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत
हेट डाले सु पसा िज ला अदालतकै फै सला
सदर हने ठहर गरी फै सला भएउपर वादी नेपाल
सरकारको यस अदालत सम मु ा दोहो याई हेरी
पाउँ भनी िनवेदन परेकोमा दोहो याई हेन िन सा
ा भई संयु इजलाससम पेस भएकोमा संयु
इजलासका माननीय यायाधीशह को राय बाझी
भई सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
३(१)(क) बमोिजम पूण इजलासको दायरीमा दता हन
आई िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको
देिखयो । ितवादी राजेशकुमार लामाको कोठा
खानतलासी िलँदा कोठाको दराजबाट लागु औषध खैरो
हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम िमित २०६६।४।२७
मा बरामद भएपिछ ततु मु ाको अनस
ु धानको
ि या अगािड बढेको देिख छ भने िनज ितवादीसँग
लागु औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस १० ाम
खानतलासी तथा बरामद भएको भ ने िवषयमा कुनै
िववाद देिखँदनै ।
३. िमित २०६६/४/२७ गते राित
२४:३० बजेको समयमा िज ला पसा, वीरग ज
उपमहानगरपािलका वडा नं. १४ घर भई ऐ. वडा
नं. १३ मा अशोक वमाको घरमा कोठा िलई बसेको
राजेशकुमार लामाको कोठा खानतलासी गदा िनज
राजेशकुमार लामा भागी गएको र सो कोठाको
दराजबाट लागु औषध खैरो हेरोइन ३ ाम तथा चरेस
१० ाम र .२/- को नोट दवु ै ितर आगो लागेको र
सो कोठामा बसेका स जय दास, निवन कुमार दास
र ललन दासलाई प ाउ गरी सोधपछ
ु गदा हामीह
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लागु औषध सेवन गन यि होइन । बरामद भएको
लागु औषध राजेशकुमारले के कहाँबाट याएको हो,
हामीलाई थाहा छै न भनी बताएका र तीनै जनालाई
प ाउ गरी कारबाहीको लािग यसै ितवेदनसाथ
दाखेल गरेको भ ने .ना.िन. उमाशंकर गु ाको
ितवेदन परेको देिख छ भने प ाउमा परेका तीनै
जनाले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा लागु
औषध आफूह को नभएको बेहोरा अनस
ु धान
अिधकारीसम लेखाइिदएको देिख छ ।
४. ितवादी राजेशकुमार लामाले आफूले
सेवन गनको लािग कोठामा अवैध लागु औषध याई
राखेको देिखँदा ितवादी राजेशकुमार लामालाई
लागु औषध खैरो हेरोइनको स ब धमा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) र (छ) को
कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनजलाई सोही ऐनको
दफा १४(१)(ङ) तथा (छ)(१) बमोिजम सजाय हन
र लागु औषध चरेसको स ब धमा सोही ऐनको दफा
४(क) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(क)
तथा घ(१) बमोिजम सजाय ग रपाउन माग दाबी िलई
ितवादी राजेशकुमार लामाका हकमा मा अिभयोगप
दायर भएको देिख छ ।
५. ितवादी राजेशकुमार लामाको
अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयान बेहोरा हेदा
मैले लागु औषध सेवन गन थालेको ६ / ७ मिहना भयो
। आफै ँ सेवन गनको लािग मैले िमित २०६६/४/२७
गते िबहान भारतको र सौल गई भारतीय मािनससँग
. १,०००/- नेपालीमा लागु औषध खैरो हेरोइन
३ ाम र चरेस १० ाम िकनी घरमा आई दराजमा
राखेको िथएँ । हरी आएको थाहा पाई म भागी
गएको हँ । हरीले मेरो कोठाको दराज तलासी गदा
मैले राखेको लागु औषध खैरो हेरोइन ३ ाम र चरेस
१० ाम तथा सेवन गन साम ी हरीले बरामद गरी
सालीका साथीह स जय दास, ललन दास र निवन
दासलाई प ाउ गरी लगेको हो । उ बरामद भएको

लागु औषध मैले आफूले सेवनको लागी िकनी याएको
हो । िनजह सेवन गन यि होइनन् भ नेसमेत बेहोरा
उ लेख भएको देिख छ भने अदालतसम भएको
बयान बेहोरामा आफूले लागु औषध ख रद िब गन
गरेको छै न, तर सेवन गन गरेको छु भ नेसमेत बेहोरा
लेखाएको देिख छ । बरामदी लागु औषध के ीय
हरी िविधिव ान योगशालामा परी णको लािग
पठाइएकोमा भौितक सबदु नं. १ मा हेरोइन (Heroin)
र भौितक सबदु नं. २ मा चरेस (Hashis) पाइएको छ
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखँदा बरामदी व तु लागु
औषध भएकोमा समेत िववाद देिखएन ।
६. संकिलत त यबाट ितवादीको कोठाको
दराजमा लागु औषध रहेको त यमा िववाद रहेको छै न
भने ितवादीको कोठाको दराजबाट बरामद भएको
लागु औषध सेवन गन योजनका लािग िनजले आ नो
कोठामा राखेका िथए वा यी ितवादी लागु औषधका
कारोबारी नै हन् भ ने ठहर गनपन
ु मु य उपि थत
भएको छ । सो स ब धमा िवचार गदा ितवादी
राजेशकुमार लामालाई लागु औषध खैरो हेरोइनको
स ब धमा लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४(च) र (छ) को कसरु अपराधमा िनजलाई सोही
ऐनको दफा १४(१)(ङ) तथा (छ)(१) बमोिजम सजाय
हन र लागु औषध चरेसको स ब धमा सोही ऐनको
दफा ४(क) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)
(क) तथा घ(१) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको अिभयोगप मागदाबी रहेको देिख छ । उ
ऐनको दफा ४ ले िनषेध ग रएका कायह भनी देहाय
(क) मा “गाँजाको खेती गन, उ पादन गन, तैयारी गन,
ख रद गन, िब िवतरण गन, िनकासी वा पैठारी गन,
ओसार पसार गन, स चय गन वा सेवन गन”, देहाय
(च) मा “लागु औषधको ख रद गन, स चय गन, रा ने
वा ओसार पसार गन” र देहाय (छ) मा “गाँजाबाहेक
अ य लागु औषध सेवन गन” काय भनी उ लेख गरेको
देिख छ ।
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१०००३ - नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार लामा
७. ितवादी राजेशकुमार लामाले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतसम बयान गदा लागु औषध
सेवनकता मा रहेको लागु औषधको कारोबार आफूले
नगन भनी अिभयोग दाबीमा इ कार भई बयान गरेको
पाइ छ । ितवेदक उमाशंकरको अदालतमा भएको
बकप बाहेक ितवादी राजेशकुमार लामा लागु
औषधकै कारोबारी हन् भ ने व तुिन माण वादी
प ले गज
ु ान सके को पाइँदैन । ितवेदक उमाशंकरले
गरेको बकप को जवाफ ५ मा अशोककुमार वमाको
घरमा के ही यि ह लागु औषध सेवन ग ररहेको
भ ने सूचना ा त भएको सो सूचना बाटोमा िहँिडरहेको
यि ले िदएको भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ
भने जवाफ १२ मा जलेको . २।- को कागजको
नोटको आधारमा उ लागु औषध सेवन गन
योजनको लािग रािखएको हन स ने देिख छ भ ने
बेहोरा उ लेख गरेको देिख छ । ितवेदक उमाशंकरको
बकप बेहोराले समेत ितवादीले लागु औषध सेवन
गन गरेको कुरालाई संकेत गरेको देिख छ ।
८. लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १२ ले “कुनै यि को साथमा कुनै लागु
औषध भएको फे ला परेमा ... य तो पदाथ िनजले
यो ऐन र यस ऐनअ तगत बनेको िनयम वा जारी
ग रएको आदेशबमोिजम ा त गरेको वा राखेको हो
भ ने कुराको माण िनजले पेस गनपनछ
। य तो
ु
माण पेस गन नसके मा र अ यथा मािणत भएमा
बाहेक िनजले यस ऐनअ तगत सजाय हने अपराध
गरेको मािननेछ ।” भनी कुनै यि को साथमा लागु
औषध रहेको पाइएमा यसको वैधतालाई ितवादीले
मािणत गनपन
ु भनी माणको भारको यव था गरेको
पाइ छ । लागु औषध ितवादीसँग के कसरी रहेको हो
भ ने कुरा ितवादीको जानकारी (knowledge) िभ
पन कुरा भएकोले यसलाई ितवादीले नै यसको माण
गज
ु ानु पदछ भ ने िवषयलाई उ लेख गरेको पाइ छ ।
९. खासगरी लागु औषधको अवैध दु यसन

र त करीको सम या िव कै लािग चनु ौतीपूण भएको र
यसको िनय णका लािग कुनै एउटा रा ले िनय ण
गन नस ने र यो अपराध अ तरदेिशय संगिठत अपराध
(Transnational Organised Crime) का पमा
िवकिसत भइरहेको अव था छ । लागु औषधको सेवन
नभई दु यसन, वैध नभई अवैध उ पादन, त करीले
आिजत अकूत धनरािशको गलत कायमा दु पयोग
हनाले िव मा जिटल सम या उ प न भएको छ ।
य ता अपराध िनय णमा सबैको सामूिहत चासो र
सरोकारको िवषय पिन ब दै गएको पाइ छ । यसैले
य ता अपराधमा िनद िषताको माण पु याउने
भारसमेत ितवादीलाई तोके र कानून बनाउने गरेको
पाइ छ ।
१०. लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १२ को कानूनी यव थाले ितवादीले लागु
औषध आ नो साथमा रहेकोमा अवैध त रकाले लागु
औषध नराखेको कुरा माण पु याउनु पदछ भ ने
िवषयमा उ दफामा भएको यव था प नै रहेको
छ । ितवादीसँग लागु औषध फे ला परेको अव थामा
ितवादीले यसको वैधता मािणत गन पदन भ ने
होइन । यसो भ नक
ु ो मतलब लागु औषधको कसरु म ये
ितवादीले कुन कसरु गरेको हो सेवनको कसरु हो वा
कारोबारको कसरु हो भ ने कुरालाई प गनपन,
ु
त स ब धी आव यक कुरा खल
ाउन
पन
र
सोको
ु
ु
ारि भक माण पु याउनु पन वादीको दािय वलाई
उ दफा १२ ले समा त गरेको हो भ न पिन िम दैन ।
११. ततु मु ाको वारदातको अव थालाई
हेदा जलेको . २।- को नोटको िमित २०६६।४।२७
को बरामदी मचु ु काले लागु औषध सेवनतफ संकेत
गरेको अव था छ । हरीले अनस
ु धान गनको लािग
तयार गरेको ितवेदनमा वडा नं. १३ ि थत लागु
औषध दु यसनीह लागु औषध सेवन ग ररहेको
भ ने सूचना ा त हन आएको भ ने बेहोरा रहेको
देिख छ । ितवादीको ीमती पूजा लामाले गरेको
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मौकाको कागजमा ीमान राजेश लामाले लागु औषध
सेवन गन गदछन् । उि लिखत िदनमा पिन लागु औषध
सेवन गरी ह ला गन लागेकोमा सोको जानकारी
हरीलाई गराएक िथएँ । बरामद भएको लागु औषध
ीमानले ख रद गरी सेवन गनको लािग िलई आएको
हो भ ने बेहोरा उ लेख भएको अव था छ । िमित
२०६६।५।१२ र २०६६।७।२३ को व तिु थित
मचु ु कामा ितवादी राजेश लामा धेरै पिहलादेिख
लागु औषध सेवन गन यि हन कारोबार गन यि
होइनन् । सधै ँ मादक पदाथ सेवन गरी होह ला गरी
आएकोमा िनजको ीमतीले हरीलाई जानकारी
गराई हरी आएपिछ राजेश भागेको हो भ ने बेहोरा
उ लेख छ । घरधनी िवकासकुमार वमाले राजेश
लामा सेवन गन खालका यि हो भ ने बेहोराको
कागज गरेको देिख छ । ितवादी राजेशकुमार लामाले
आफूले लागु औषध सेवन गन थालेको ६।७ मिहना
भयो । २०६६।४।२७ गते िबहान भारतको र सौल
गई भारतीय मािनससँग १ हजारमा खैरो हेरोइन ३
ाम र चरेस १० ाम िकनी दराजमा राखेको िथएँ ।
२ पैयाँको नोट िनकाली लागु औषध खाने ममा
हरीको गाडी आएको देखी बाँक लागु औषध दराजमा
राखी भागी गएको हँ । बरामद लागु औषध मैले सेवनको
लािग िकनी याएको हो भनी सेवनमा स म सािबत भई
मौकामा बयान गरेको देिख छ ।
१२. वादीले नै सेवन गनको लािग लागु औषध
याएको उ लेख गरी सोहीअनु पको माण राखी
अिभयोगप दायर गरेको र लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को दाबीतफ सो दफा
मा उ लेख गरी त स ब धमा कुनै पिन माण
पेस गन नसके को र दफाको उ लेखनबाहेक अ
िजिकरसमेत िलन नसके को दाबीलाई दफा ४(च) को
स दभमा प दाबी िलएको भ न िम दैन । कसरु को
दफा मा उ लेख गरेर पु दैन सो दफाबमोिजमको काम
ितवादीबाट भएको भ ने कुरा र त स ब धी माण

पिन दाबीमा खु नु आव यक ह छ ।
१३. अदालतमा संकिलत माणको िव ेषण
गदा ितवादी राजेशकुमार लामाले अिभयोगदाबीमा
इ कार भई अदालतमा बयान गरेको अव था छ ।
ितवेदक उमाशंकरले अदालतमा बकप गरेबाहेक
वादीले अ कुनै माण अदालतमा पेस गन सके को
देिखँदनै । ितवेदक उमाशंकरले गरेको बकप को
जवाफ ५ मा अशोक कुमार वमाको घरमा के ही
यि ह लागु औषध सेवन ग ररहेको भ ने सूचना
ा त भएको सो सूचना बाटोमा िहँिडरहेको यि ले
िदएको भ ने बेहोरा र जवाफ १२ मा जलेको .
२।- को कागजको नोटको आधारमा उ लागु औषध
सेवन गन योजनको लािग रािखएको हन स ने
देिख छ भ ने बेहोरा रहेको पाइ छ । ती बेहोराह ले
समेत लागु औषध सेवनको कायलाई नै इंिगत गरेको
देिख छ ।
१४. ितवादी राजेशकुमार लामाको
कोठाको दराजबाट बरामद भएको लागु औषधको मा ा
हेदा . १ हजारको ३ ाम खैरो हेरोइन र १० ाम
चरेस पैसा र मा ा दवु ै िहसाबले थोरै मा ाको देिख छ
भने यित थोरै मा ाको लागु औषध भेिटनु सेवनिभ
नपन भ ने कुनै कारण देिखँदनै । ितवादीसँग रहेको
लागु औषधको मा ा हेदा िनकै यून अविधलाई पु ने
खालको मा देिख छ । दु यसनीको लत क तो छ
ए लै सेवन गन हो वा साथीभाइसँग िमलेर सेवन गन हो
भ ने आधारमा पिन कितपय कुरा िन य ल गन सिकने
ह छ । मा ा मक िहसाबले अ य त यून मा ाको लागु
औषध बरामद भएको अव था छ भने ए लै खाने
भएपिन धेरै िदनलाई नपु ने र साथीभाइसँग िमलेर
खाने भए झन् थोरै अविधको लािग पु ने अव थाको
देिख छ । होइन मा ा थोरै भए पिन बरामिदत लागु
औषध धेरै िदनलाई पु ने मा ा हो कारोबार नै गन िम ने
मा ा हो भनी िजिकर िलने हो भने यसको माण
वादीले नै गज
ु ानु पन ह छ । यस स ब धमा वादीको
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कुनै व तिु न माण पेस गन सके को िमिसलबाट
देिखँदैन ।
१५. अक तफ एकै यि को साथबाट खैरो
हेरोइन र चरेस दईु फरक लागु औषध फे ला परेकै
कारणबाट मा उसलाई लागु औषधको कारोबारी
ठहर गन िम दैन । दु यसनीले खैरो हेरोइन र चरेस
दवु ै खाँदैनन भ न िम दैन । पिहले पिहले लागु
औषधको कारोबार गन गरेको बरामद मा थोरै
भएको हो भ ने भनाइ पिन वादीको रहेको देिखँदैन ।
बरामिदत लागु औषधको मा ा थोरै छ बरामद भएको
मा ालाई नै अदालतले आधारको पमा हण गनपन
ु
ह छ । बरामिदत मा ा थोरै छ बरामद भएको मा ालाई
प छाएर हचवु ाको भरमा बरामद थोरै भएपिन कारोबारी
नै हन भनी भ न पिन िम दैन । अक तफ एकै यि को
साथबाट खैरो हेरोइन र चरेस दईु फरक लागु औषध
फे ला परेको कारणले मा ै िनजलाई लागु औषधको
कारोबारी ठहर गनु यायोिचत हँदैन । यसैगरी लागु
औषधका दु यसनीले खैरो हेरोइन र चरेस दवु ै खाँदैनन
भ न पिन िम दैन । ितवादी राजेशकुमार लामा लागु
औषधको ओसारपसार गन यि होइनन् िनजले सेवन
मा गन हन् भनी ितवादीको सा ी मैया लामाले
गरेको बकप समेतबाट ितवादी राजेशकुमार लामा
कारोबारी नभई सेवनकता रहेको भ ने थप पिु हन
आएको देिख छ ।
१६. तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार
कारण र माणसमेतबाट ितवादी राजेशकुमार लामा
िव लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
४(च) को कसरु लाई वादीले शंकारिहत तवरबाट
मािणत गन नसके कोले ितवादीले उ ऐनको दफा
४(छ) को लागु औषध सेवनको कसरु गरेको ठह याई
िनज ितवादी राजेशकुमार लामालाई दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५ िदन कै द र . २ हजार
ज रवाना गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०६९।४।१६ को फै सला मनािसब देिखँदा सो

फै सला सदर हने ठह याएको माननीय यायाधीश ी
गोिव दकुमार उपा यायको राय मनािसब देिखँदा सदर
हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ै न । ितवादी राजेशकुमार लामालाई लागु
औषधको कारोबारमा सजाय हने ठहर गनहने
ु माननीय
यायाधीश ी बै नाथ उपा यायको राय तथा लागु
औषधको प रमाणसमेतबाट सेवनतफ सजाय गरेको
फै सला फरक पन स ने भनी यस अदालतको संयु
इजलासले मु ा दोहो याई हेन भनी िदएको िमित
२०७०/४/२८ को िन साको आदेशसँग सहमत हन
सिकएन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
फै सला अपलोड गरी िनयमानस
ु ार िमिसल अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. ई र साद खितवडा
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृतः- राम साद ब याल
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १६ गते रोज ५ शभु म् ।
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निदएको अव थामा प ले पिहले बयान
गदा खुलाएको वतनलाई नै कानूनी पमा
वा तिवक वतन मा नपु न र य तो
वतनमा जारी ग रएको र तामेल भएको
याद कानूनस मत र रीतपूवक मािनने ।
( करण नं.४)
§ कानूनबमोिजम जारी ग रएको याद
स ब धमा िझनामिसना र असङ् गत
तकअगािड सारेर फैसला काया वयनका
ममा प ाउ परी कै दमा रहेका
कसरु दारलाई उ मिु
दान गनु उिचत
हदँ ैन । यिद यस कारबाट उ मिु
दान गन ग रयो भने िनणयको अि तमता
(Finality of judgement) को
िस ा तको पालना गन कुरामा ग भीर
िवचलन आउने अव था रहने ।
( करण नं.६)

नणय नं . १०००४
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
आदेश िमित : २०७४।८।१४
०७४-WF-०००४
मु ाः ब दी य ीकरण

िनवेदक : सनमानको छोरा काठमाड िज ला,
सीतापाइला गा.िव.स. वडा नं.४ घर भई
हाल काठमाड िज ला, टोखा नगरपािलका
वडा नं.११ मा बसी हाल कारागार कायालय
जग नाथ देवलमा थनु ामा रहेको सिु नल तामाङ
िव
िवप ी : उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह ी क याण
पोखरेल र ी रामच यौपाने
§ मु ाका प ( ितवादी) वयमले
् उ लेख िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
गरेको िनजको ठे गाना (वतन) लाई अ यथा
यामकुमार भ राई
भ नु पन पया त र मनािसब कारण अवलि बत निजर :
नभएस म य तो वतनलाई नै वा तिवक स ब कानून :
वतन मानेर काम कारबाही गनुपन ह छ ।
अदालतमा बयान गदा खुलाएको वतनमा
आदेश
पिछ कुनै प रवतन भएमा सो कुराको
या.दीपककुमार काक : नेपालको
जानकारी अदालतलाई िदनु स बि धत संिवधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोिजम
यि को कत य ब दछ । यी िनवेदकउपर दायर भई यस अदालतको संयु इजलासको आदेश
दायर भएको अिभयोग प मा समेत सोही अनस
ु ार सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
वतन उ लेख भएको देिखँदा उ वतन िनयम २३(२) को ख ड (क) बमोिजम पेस हन आएको
गलत भए अदालतमा बयान गदा वतन
ततु रट िनवेदनको संि त त य एवं आदेश
स याउनु पनमा सो खुलाउन सके को यस कार रहेको छ:देिखँदैन । यसरी अदालतलाई जानकारी
म िनवेदकसमेतको िव मा काठमाड
842

१०००४ - सिु नल तामाङ िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
िज ला अदालतमा िमित २०७०/४/३० मा लागु
औषध (चरेस, गाँजा) मु ाको अिभयोग-प दता भई
काठमाड िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
४७ नं बमोिजम साधारण तारेखमा रही मु ाको पपु
गनगरी थुनछे कको आदेश भएको िथयो । मु ा पपु को
िसलिसलामा म िनवेदकले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने गरी िमित २०७०/११/२८ मा फै सला भएको
िथयो । िमित २०७४/४/१७ मा म काम िवशेषले
काठमाड िज ला अदालतमा जाँदा तपाइँको नाममा
लागु औषध मु ाको कै द र ज रवानाको लगत बाँक
छ भनी काठमाड िज ला अदालतका कमचारीह ले
हरी लगाई प ाउ गरी लगत नं. १९४२६, िमित
२०७४/४/१७ को दईु वष कै द र २०,०००।–
पैयाँ ज रवाना तोिकएको कै दी पज
ु िदई कारागार
कायालय, जग नाथदेवलमा थनु ामा पठाएकोले हाल
म िमित २०७४/४/१७ देिख कारागार कायालय
जग नाथदेवलमा गैरकानूनी थनु ामा छु ।
मलाई गैरकानूनी थुनामा राखेपिछ यस
स ब धमा अदालतबाट न कल सारी हेदा काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०७०/११/२८ को
फै सलाउपर नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत
पाटनमा पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७३/१/९ मा मैले सफाइ पाउने गरी सु
अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी मलाई २ वष
कै द र २०,०००।– ज रवाना हने ठह याई फै सला
भएको रहेछ । काठमाड िज ला अदालतबाट म
िनवेदकले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाइसके पिछ
मेरो िव मा पनु रावेदन परेको, मलाई िझकाएको
र फै सला भएको िवषयमा कुनै जानकारी गराइएको
िथएन । पनु रावेदन अदालत पाटनबाट मेरो नाममा अ.बं.
२०२ नं. बमोिजम यथ िझकाउने आदेश भएप चात
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको १५ िदने
सूचना याद २०७२/८/१८ मा का ेपला चोक
िज ला यामपाटी िसमलचौर गा.िव.स. वडा नं. ५ मा

गएको र याद सूचनामा यादवाला यि को घर ार
र यि प ा नलागेको भ दै स बि धत वडाको
सामदु ाियक भवनमा टाँस गरी बेप े तामेल ग रएको
र फै सलाको जानकारी (पनु रावेदन याद) याद पिन
सोही थानमा सोही बेहोराले तामेल ग रएको रहेछ ।
म िनवेदकको सािबकमा का ेपला चोक
िज ला यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा ज म
भएको र िमित २०५८/८/१४ मा काठमाड िज ला
िसतापाइला ४ मा बसाई सराई गरी सािबक ठाउँको
घर ज गा, जायजेथा िब गरी काठमाड िज ला
सामाखस
ु ीको हाल टोखा नगरपािलका वडा नं. ११ मा
बसोबास ग ररहेको छु । ततु मु ाको अनस
ु धानको
ममा म स-प रवारसँग काठमाड सामाखस
ु ीमा
ब छु भनी बयानमा खल
ु ाई लेखाइिदएको छु । िमित
२०७४/४/१७ मा मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७३/१/९ मा मेरो िव मा फै सला भएको
जानकारी पाएकोले काठमाड िज ला अदालतमा
गई बु दा मेरो वा तिवक ठे गानामा याद तामेल
नभई बेप े तामेल भएको यादको आधारमा भएको
फै सलाले म गैरकानूनी थुनामा ब नपु न होइन । म
िनवेदकले मलाई लगाएको आरोिपत कसरु को ितवाद
गन अिधकारबाट वि चत ग रनु हँदैन । गैरकानूनी पमा
भएको बेप े तामेली यादको आधारमा भएको फै सला
र सोको आधारमा िदइएको कै दी पज
ु समेत उ षे णको
आदेशले बदर गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गरी गैरकानूनी थुनाबाट मु ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको सिु नल तामाङको िमित २०७४/४/२७ को
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो? आदेश
जारी हनु नपन कानूनबमोिजमको आधार कारण भए
सोसमेत साथै राखी यो आदेश ा त भएको िमितले
बाटाको यादबाहेक ३ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
र रट िनवेदनको ितिलिप साथै राखी िवप ीह को
नाममा सूचना याद जारी गरी िलिखत जवाफ ा त
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु
भ ने बेहोराको यस अदालतको िमित २०७४/४/२९
को आदेश ।
िवप ी रट िनवेदक सिु नल तामाङ,
काठमाड िज ला अदालतको च.नं. २५८, िमित
२०७४/४/१७ को कै द याद ठेक पठाइएको प ानस
ु ार
िमित २०७४/४/१७ गतेदेिख नै यस कारागारमा लागु
औषध मु ामा थनु ामा रही आएका छन् । अिधकार ा त
िनकाय तथा अिधकार ा त अिधकारीको आदेशले
कानूनबमोिजम थनु ामा रािखएको हँदा यस कायालयको
हकमा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
कारागार कायालय जग नाथदेवलको तफबाट कारागार
मख
ु वेद साद खरेलको िलिखत जवाफ ।
.ना.िन. वंिशराज आचायसमेतको
ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी
का ेपला चोक िज ला यामपाटी गा.िव.स. वडा नं.
५ ब ने सनमान तामाङको छोरा सिु नल तामाङसमेत
भएको २०७० सालको स.फौ.नं. ०२०६ को लागु
औषध (चरेस र गाँजा) मु ामा यस अदालतको िमित
२०७०/११/२८ को फै सलाले ितवादी सिु नल
तामाङले सफाइ पाउने ठहरेकोमा उ फै सला उ टी
भई िनज ितवादी सिु नल तामाङलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(४)
बमोिजम २ वष कै द र २०,०००।– पैयाँ ज रवाना
हने ठहरी उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७३/१/९
मा भएको फै सलाले िनजलाई लागेको कै द वष दईु बाट
थुनामा बसेको अविध कटाई बाँक कै द १।१०।१०
कै द र ज रवाना .२०,०००।– असल
ु गनु भनी
फै सला भएकोले बाँक कै द १।१०।१० र ज रवाना .
२०,०००।– बे जु रहेकोमा यस अदालतको फै सला
काया वयनको पूणकालीन द ता (काय समूह) ले िमित
२०७४/४/१७ मा प ाउ गरी ितवेदनसिहत पेस

गरेको हँदा कै दबापत सोही प ाउ िमित २०७४/४/१७
देिख कै द क ा हने गरी िमित २०७६/२/२६ गतेस म
िनयमानस
ु ार िसधा खान िदई थनु ामा राखी िनजलाई
लागेको ज रवाना बझ
ु ाउन चाहे यस अदालतको
धरौटी खातामा ज मा गन पठाई सोको जानकारी
ा त भएपिछ अ य मु ा वा कारणबाट थुनामा रा नु
नपन भए ततु मु ाको हकमा मा ितवादी सिु नल
तामाङलाई िमित २०७६/२/२७ गते कै द मु
ग रिदनु । िनजलाई लागेको ज रवाना . २०,०००।–
दािखला नगरे सो ज रवानाबापत मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका
आधारमा २।२।० (दईु वष दईु मिहना) कै द हने र
सोबापत कै द गनु पदा िमित २०७६/२/२७ देिख
२०७८/४/२६ गतेस म थुनामा राखी अ य मु ा वा
कारणबाट थनु ामा रा नु नपन भए ततु लागु औषध
मु ाको हकमा मा ितवादी सिु नल तामाङलाई िमित
२०७८/४/२७ गतेदेिख कै द मु ग रिदनु हन भनी
यस अदालतको लगत नं. १९४२६ कै दी ढड् डा नं.
५६ च.नं. २५८ िमित २०७४/४/१७ को प बाट
कारागार कायालय जग नाथदेवलमा कै द ठेक िनज
िनवेदक सिु नल तामाङको नाममा कै दी पज
ु जारी गरी
पठाइएको देिख छ ।
तसथ, त कालीन पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७३/१/९ को फै सलाअनस
ु ार
फै सला काया वयनको िसलिसलामा िनज ितवादी
सिु नल तामाङलाई लागेको कै द तथा ज रवानाबापत
यस अदालतबाट कै द याद ठेक कारागार कायालय,
जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा पठाइएको हँदा
िनजको थनु ा गैरकानूनी नभई कानूनस मत हँदा
यस अदालतको नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हनपु न अव था नहँदा िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको काठमाड िज ला अदालतको
िलिखत जवाफ ।
यसमा वादी नेपाल सरकार ितवादी
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१०००४ - सिु नल तामाङ िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
सिु नल तामाङसमेत भएको लागु औषध (चरेस
गाँजा) मु ा सु काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०७०/११/२८ मा भएको फै सलाउपर नेपाल
सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन परी िमित
२०७२/६/१२ मा यथ िझकाउने आदेश भएकाले
पनु रावेदन प मा उ लेख भएको िनजको वतन िज ला
का ेपला चोक यामपाटी गा.िव.स.वडा नं. ५ ब ने
सिु नल तामाङको नाममा १५(प ) िदने सूचना याद
जारी गरी पठाइएको हो । सो याद िमित २०७२/८/१८
मा स बि धत वडाको सावजिनक थान सामदु ाियक
भवनमा टाँस भई आएप चात् िमित २०७३/१/९ मा
सिु नल तामाङलाई सफाइ िदने गरी सु काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी भई
िनजलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
१४(१) घ (४) बमोिजम दईु वष कै द र . २०,०००।–
ज रवाना हने ठहरी त कालीन पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट फै सला भएको हँदा पिहले अनस
ु धानको
ममा थनु ामा रहेको िदन क ा गरी १।१०।१० कै द र
. २०,०००।– ज रवाना असल
ु गनु भनी काठमाड
िज ला अदालतमा लगत पठाइएको हो । ितवादी
सिु नल तामाङको नाममा पनु रावेदनप मा लेिखएकै
वतनमा पनु रावेदनको याद जारी गरी पठाउँदा िमित
२०७३/४/३२ मा सामदु ाियक भवनमा उ सूचना
याद बेप े तामेली भई आएको हो भ ने बेहोराको
उ च अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।
ततु िनवेदनमा उ लेख ग रएअनस
ु ारको
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार ितवादी सिु नल
तामाङ भएको म.ु नं. ०७१-CS-१४५७ को रेकड
िमिसल उ च अदालत पाटनबाट िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने बेहोराको यस अदालतको आदेश ।
सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७०/११/२८ मा फै सला भएको २०७० सालको
स.फौ.नं. ०२०६ को लागु औषध मु ाको स कल
िमिसल झकाई पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।

पनु रावेदन अदालत पाटनबाट यी
िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौकानै निदई िनजको ितकूल
हने गरी फै सला भएको देिखएकोले पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट जारी भएको िमित २०७२/६/१५ मा १५
िदने सूचना याद िमित २०७३/१/९ को फै सला,
सोअनु प िमित २०७३/४/१४ मा जारी भई िमित
२०७३/४/३२ मा तामेली भएको पनु रावेदन याद,
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७४/४/१७
को कै दी पज
ु तथा सो फै सला काया वयनका स पूण
काम कारबाहीह उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
छ । सो बदर भएकोले िनवेदक सिु नल तामाङलाई
उ त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनमा चलेको
०७१-CS-१४५७ को लागु औषध (चरेस र गाँजा)
मु ामा िनजले यस ब दी य ीकरणको िनवेदनमा
उ लेख गरेको वतन काठमाड िज ला हालको टोखा
नगरपािलका वडा नं. ११ मा र सोमा पिन याद तामेल
हन नसके पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारबाट वतन
खल
ु ाउन लगाई सूचना जारी गरी सनु वु ाइमा सहभागी
गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी ग रिदएको
छ । साथै हाल यी िनवेदक सनु वु ाइको मौका नै
नपाई भएको फै सलाअनस
ु ार कै दमा बिसरहेको
देिखँदा िनजलाई उ मु ामा कै दबाट मु ग रिदनु
भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रिदएको
छ । सहयोगी माननीय यायाधीश ी ई वर साद
खितवडाबाट रट खारेज गन गरी य त भएको रायमा
म सहमत हन नसके को हँदा िनणयाथ सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३ को उपिनयम (२)
को ख ड (क) बमोिजम पूण इजलाससम पेस गनु
भ ने माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक को राय ।
िनवेदक सिु नल तामाङको नाउँमा िमित
२०७२/६/१५ मा जारी ग रएको अ.बं. २०२ नं.
बमोिजम लागु औषध मु ामा यथ लाई िझकाउने
गरी भएको आदेशअनस
ु ारको याद सूचनामा उ लेख
ग रएको ठेगाना (वतन) सिहतको बेहोरा कानूनअनक
ु ूल
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र रीतपूवक नै देिखयो । सो याद सूचना िमित
२०७२/८/१८ मा तामेल गदा "यसैबमोिजम
लेिखएका यादवाला मािनस र िनजको घर ारसमेत
खोजतलास गदा फे ला पान नसिकएकोले िनजका
नामको यसैबमोिजमको एक ित याद स बि धत
वडाको सावजिनक थान सामदु ाियक भवनमा
टाँस ग रिदएको छ” भ ने बेहोरा उ लेख गरी सज
ु ाता
तामाङ र सरला तामाङलाई सा ीको पमा तथा
थानीय गाउँ िवकास सिमितका कमचारी ी शंकर
भ राईलाई समेत रोहबरमा राखी तामेल ग रएको
पाइयो । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११२ नं. मा “घर ारको
प ा नभएको मािनसलाई समा ान इतलायनामा
याद सूचना जारी गनुपदा उसको गाउँ, सहर, टोल
लेिखएको भए सोही ठाउँमा र गाउँ, सहर, टोल
पिन प ा नलागेको भए अड् डाको निजक सबैले
दे ने ठाउँमा टाँसी िदनुपछ” भ ने ावधान रहेको
देिख छ । कानून ारा िनधा रत यही ि याअनस
ु ार
याद सूचना तामेल भएको देिखँदा यसलाई बेरीतसँग
तामेल भएको मा न िम ने देिखँदैन ।
अतः रट िनवेदक सिु नल तामाङको
नाउँमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट लागु औषध
मु ामा िमित २०७२/६/१५ मा जारी भई िमित
२०७२/८/१८ मा तामेल भएको याद रीतपूवकको र
कानूनबमोिजमको देिखयो । कानूनको उिचत ि या
अनशु रण गरी जारी ग रएको याद तामेली र त प चात्
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७३/१/९
मा भएको फै सला र सो फै सलाअनस
ु ार िनवेदक
( ितवादी) सिु नल तामाङबाट असल
ु गनपन
ु कै द
तथा ज रवाना असल
ु उपर गन (फै सलाको काया वयन
गन) ममा प ाउ गरी िमित २०७४/४/१७ मा
कै दीपज
ु समेत िदई कै दमा रािखएको देिखँदा िनजलाई
गैरकानूनी थनु ामा राखेको अव था नदेिखएकाले
िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन िमलेन । िनवेदन खारेज हने ठहछ । सहयोगी

माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक ले िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
गरी य गनभएको
रायसँग म सहमत हन नसके कोले
ु
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
२३ को उपिनयम २ को ख ड (क) बमोिजम संयु
इजलासको लगत क ा गरी सनु वु ाइको लािग पूण
इजलासमा पेस गनु भ ने माननीय यायाधीश ी
ई वर साद खितवडाको राय ।
यसमा यस अदालतको संयु इजलासबाट
रायबाझी फै सला भएकोले सव च अदालत
िनयमावली २०७४ को िनयम २३ को उपिनयम (२)
को ख ड (क) बमोिजम पूण इजलास दायरीमा दता
भई यस इजलाससम पेस हन आएको देिखयो ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ाह ी क याण पोखरेल
र ी रामच यौपानेले िनवेदकले अनस
ु धानको
ममा बयान गदा का े िज ला यामपाटी गा.िव.स.
५ मा ज म भएको र काठमाड िज ला िसतापाइलामा
र सो ठाउँबाट समेत हाल सामाखस
ु ीमा बसी आएको
भनी खल
ु ाएको र अिभयोगप मा समेत सो कुरा उ लेख
भएको िथयो । िनवेदकले सु अदालतबाट सफाइ
पाउने गरी फै सला भएकोमा पनु रावेदन अदालतबाट
यथ िझकाउने आदेश हँदा परु ानो का े िज लाको
ठे गानामा याद सूचना जारी गरी िनवेदकले सूचना
पाउने हकबाट वि चत गरी िनवेदकको वा तिवक
ठे गानामा याद तामेल नभई बेप े तामेल भएको
यादको आधारमा भएको फै सलाले गैरकानूनी थनु ामा
ब नपु न अव थाको सज
ृ ना भएको छ । संिवधानले नै
व छ सनु वु ाइको मौका िदने यारे टी गरेको अव थामा
िनवेदकलाई लगाएको आरोिपत कसरु को ितवाद गन
अिधकारबाट वि चत ग रएको छ । गैरकानूनी पमा
भएको बेप े तामेली यादको आधारमा भएको फै सला
र सोको आधारमा िदइएको कै दी पज
ु समेत उ ेषणको
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आदेशले बदर गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गरी गैरकानूनी थनु ाबाट मु गरी पनु ः सनु वु ाइको मौका
दान गरी मु ाको पपु हनपु दछ भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो ।
िवप ीको तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा
ी यामकुमार भ राईले
िनवेदकलाई त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७३/१/९ को फै सलाअनस
ु ार फै सला
काया वयनको िसलिसलामा िनजलाई लागेको कै द
तथा ज रवानाबापत कै द याद ठेक कारागारमा
थनु ामा पठाइएको हो । िनवेदकले सु अदालतमा
गरेको बयानमा खल
ु ाएको वतनमा याद जारी भएको
छ । सनु वु ाइको ममा सा ी परी ण भइसके को
अव थामा सनु वु ाइको मौका दान नगरेको भ न
िम दैन । अदालतमा बयान गदा वतन खल
ु ाइसके पिछ
वतन फरक परेमा जानकारी गराउनु पन हो । मु ामा
फै सला भई फै सला काया वयनको ममा आएर
उठाएको हँदा मागबमोिजमको रट जारी हन स ने
अव था छै न । ब दी य ीकरणको िनवेदनबाट
गैरकानूनी थनु ाको परी ण ग रने हो । अदालतको
अि तम फै सला काया वयनको ममा थुनामा रहेकोमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन स दैन । िनजको
थनु ा गैरकानूनी नभई कानूनस मत हँदा िनवेदकको
माग दाबीबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने अव था नहँदा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपरो ानस
ु ार दवु ै प को तफबाट ततु
भएको बहस िजिकर सनु ी ततु रट िनवेदनसिहतको
संल न िमिसलसमेत अ ययन गरी हेदा िनवेदकको
िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने हो होइन? सो स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
यसमा िनवेदकसमेतको िव मा काठमाड
िज ला अदालतमा िमित २०७०/४/३० मा लागु

औषध (चरेस, गाँजा) मु ाको अिभयोग-प दता भई
काठमाड िज ला अदालतबाट म िनवेदकले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने गरी िमित २०७०/११/२८ मा
फै सला भएको िथयो । उ फै सलाउपर वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन
परी पनु रावेदन अदालतबाट अ.बं. २०२ नं. बमोिजम
यथ िझकाउने आदेश भई जारी भएको १५ िदने
सूचना याद २०७२/८/१८ मा का ेपला चोक
िज ला यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा गएको र
याद सूचनामा यादवाला यि को घर ार र यि
प ा नलागेको भ दै स बि धत वडाको सामदु ाियक
भवनमा टाँस गरी बेप े तामेल ग रएको र फै सलाको
जानकारी पिन सोही थानमा सोही बेहोराले
तामेल ग रएको रहेछ । म िनवेदकको सािबकमा
का ेपला चोक िज ला यामपाटी गा.िव.स. वडा
नं. ५ मा ज म भएको र िमित २०५८/८/१४ मा
काठमाड िज ला िसतापाइला ४ मा बसाई सराई
गरी हाल काठमाड िज ला सामाखस
ु ीको टोखा
नगरपािलका वडा नं. ११ मा बसोबास ग ररहेको छु ।
िमित २०७४/४/१७ मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७३/१/९ मा मेरो िव मा फै सला भएको
जानकारी पाएकोले काठमाड िज ला अदालतमा गई
बु दा मेरो वा तिवक ठे गानामा याद तामेल नभई बेप े
तामेल भएको यादको आधारमा भएको फै सलाले
म गैरकानूनी थनु ामा ब नपु रेको छ । मलाई लगाएको
आरोिपत कसरु को ितवाद गन अिधकारबाट वि चत
ग रनु हँदैन । गैरकानूनी पमा भएको बेप े तामेली
यादको आधारमा भएको फै सला र सोको आधारमा
िदइएको कै दी पज
ु समेत उ ेषणको आदेशले बदर गरी
ब दी य ीकरणको आदेशले थनु ाबाट मु ग रपाउँ
भ ने सिु नल तामाङको िनवेदन देिख छ ।
रट िनवेदक सिु नल तामाङसमेत उपर
चलेको लागु औषध (चरेस, गाँजा) मु ामा त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३/१/९
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फै सला हँदा िनज सिु नल तामाङलाई २ वष कै द र
. २०,०००।– ज रवाना हने ठहरी फै सला भएकोले
फै सलाअनस
ु ार िनजको नाममा रहेको कै द भु ान
गनको लािग कै दी पज
ु िदई कारागार पठाइएको
हो । पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलाअनस
ु ार
फै सला काया वयनको िसलिसलामा िनज ितवादी
सिु नल तामाङलाई कै द याद ठे क कारागार
कायालय, जग नाथदेवलमा थुनामा पठाइएको हँदा
िनजको थनु ा गैरकानूनी नभई कानूनस मत भएकोले
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न अव था
नहँदा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने काठमाड िज ला
अदालतको िलिखत जवाफ रहेको र काठमाड िज ला
अदालतको च.नं. २५८, िमित २०७४/४/१७ को कै द
याद ठेक पठाइएको प ानस
ु ार िमित २०७४/४/१७
गतेदिे ख नै यस कारागारमा लागु औषध मु ामा
थुनामा रही आएका छन् । अिधकार ा त िनकाय
तथा अिधकारीको आदेशले कानूनबमोिजम थनु ामा
रािखएको हँदा रट खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
कारागार कायालय जग नाथदेवलको िलिखत जवाफ
रहेकोमा यस अदालतको संयु इजलासमा मु ाको
सनु वु ाइ हँदा माननीय यायाधीशह का बीचमा रायमा
एक पता हन नसक फरकफरक राय य भएको
हँदा रायबाझी भई सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम २३(२) को ख ड (क) बमोिजम यस
इजलाससम पेस हन आएको देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदक सिु नल
तामाङसमेत उपर चलेको लागु औषध (चरेस, गाँजा)
मु ा सु काठमाड िज ला अदालतबाट यी िनवेदक
सिु नल तामाङले सफाइ पाउने गरी भएको फै सलाउपर
नेपाल सरकारको पनु रावेदन परी सु अदालतको
फै सला उ टी भई िनजलाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) घ (४) बमोिजम २ वष
कै द र . २०,०००।– ज रवाना हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट फै सला भएको हँदा िनजका नाममा

बे जु रहेको कै द र ज रवाना असल
ु गन योजनको
लािग पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३/१/९
को फै सला काया वयनको ममा िनज िनवेदक थनु ामा
रहेको देिख छ ।
३. िनवेदकउपर उ मु ा पनु रावेदन परी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट लागु औषध (चरेस
र गाँजा) मु ामा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम यथ
िझकाउने आदेश भई िनवेदकका नाममा का े िज ला
यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा जारी भएको १५
िदने सूचना यादमा “यसैबमोिजमका यादवाला
मािनस र िनजको घर ारसमेत खोजतलास गदा फे ला
पान नसिकएकोले िनजका नामको यसैबमोिजमको
एक ित याद स बि धत वडाको सावजिनक थान
सामदु ाियक भवनमा टाँस ग रिदएको छ” भनी दईु जना
सा ी राखी यामपाटी गा.िव.स. का कायालय सहायक
शंकर भ राईलाई रोहबरमा राखी िमित २०७२/८/१८
मा तामेली भएको देिख छ । साथै िनज िनवेदक
सिु नल तामाङको नामको पनु रावेदनको यादसमेत
िमित २०७३/४/३२ मा सोहीबमोिजम तामेल भएको
देिखयो ।
४. िनवेदक सिु नल तामाङले आफूसमेत
उपर चलेको लागु औषध (चरेस र गाँजा) मु ामा
अनस
ु धानका िसलिसलामा हरीमा बयान गदा
आ नो थायी ठेगाना "का पे ला चोक िज ला,
यामपाटी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ५" हो हाल
काठमाड को सामाखस
ु ीमा डेरा गरी बसेको भनी
खल
ु ाएको र सु काठमाड िज ला अदालतमा बयान
गदा "का ेपला चोक िज ला, यामपाटी गा.िव.स.
वडा नं. ५" आ नो थायी ठेगाना (वतन) हो भनी हाल
डेरा गरी ब ने गरेको भनी अनस
ु धानमा खल
ु ाएको
वतनसमेत उ लेख नगरी प टसँग आ नो वतन
खल
ु ाएको देिख छ । उ लागु औषध मु ामा सु
काठमाड िज ला अदालतको फै सलाउपर वादी नेपाल
सरकारको तफबाट पनु रावेदन परेपिछ त कालीन
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१०००४ - सिु नल तामाङ िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िवप ी िझकाउने
आदेश भएको र आदेशबमोिजम िनजको नाममा जारी
भएको १५ िदने सूचना याद िनजले उ लेख गरेको
वतनमा जारी ग रएको र तामेल भएकोमा उ याद
बेरीतको भयो भ ने िजिकर िलएको देिखयो । यसरी
िनवेदकले आफूउपर चलेको लागु औषध मु ामा
अनस
ु धानमा गरेको बयानमा तथा िज ला अदालतमा
बयान गदासमेत आ नो थायी वतन "का ेपला चोक
िज ला, यामपाटी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ५"
भनी ट र िकटानीसाथ उ लेख गरेको देिख छ ।
अनस
ु धानको ममा भएको बयानमा काठमाड मा
डेरा गरी ब ने भनी उ लेख गरेको देिखए पिन
बसाई सराई गरी आएको भनी उ लेख गन सके को
देिखँदैन । सो मु ाका प ( ितवादी) वयम्ले उ लेख
गरेको िनजको ठे गाना (वतन) लाई अ यथा भ नु पन
पया त र मनािसब कारण नभएस म य तो वतनलाई
नै वा तिवक वतन मानेर काम कारबाही गनपन
ु
ह छ । अदालतमा बयान गदा खल
ु ाएको वतनमा
पिछ कुनै प रवतन भएमा सो कुराको जानकारी
अदालतलाई िदनु स बि धत यि को कत य
ब दछ । यी िनवेदकउपर दायर भएको अिभयोग प मा
समेत सोही वतन उ लेख भएको देिखँदा उ वतन
गलत भए अदालतमा बयान गदा वतन स याउनु पनमा
सो खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । यसरी अदालतलाई
जानकारी निदएको अव थामा प ले पिहले बयान गदा
खल
ु ाएको वतनलाई नै कानूनी पमा वा तिवक वतन
मा नपु न र य तो वतनमा जारी ग रएको र तामेल
भएको याद कानूनस मत र रीतपूवक मािन छ ।
५. िनवेदक सिु नल तामाङले का ेपला चोक
िज लाको यामपाटी गा.िव.स. बाट बसाई सरी
२०६३ सालमा काठमाड को िसतापाइलामा आएको
भनी बसाई सराई गरेको भ ने िसफा रससमेत पेस गरी
का ेपला चोक िज लाको वतनमा आफू बसोबास
नगरेको भनी िजिकर िलएको देिखयो । २०६३ सालमा

नै बसाई सरी काठमाड को िसतापाइला आएको
भनी हाल दाबी गन िनज िनवेदकले २०७० सालमा
अदालतसम बयान गदा आ नो वतन सोहीअनस
ु ार
उ लेख िकन नगरेको हो ? भ नेतफ कुनै उिचत
कारण खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । िनवेदक २०६३
सालमा नै बसाई सरेर काठमाड िसतापाइला आएको
भए २०७० सालमा हरीसम र अदालतमा बयान
गदासमेत काठमाड िसतापाइलाकै वतन खल
ु ाई
बयान गनपन
ु हो । लागु औषध मु ामा २०७० सालमा
बयान गदा आ नो वतन "का ेपला चोक िज ला,
यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५" भनी िकटानीसाथ
उ लेख गरेको हँदा २०६३ सालमा बसाई सरेको भ ने
िजिकर िनजले २०७० सालमा हरी र अदालतमा
गरेको बयान बेहोराबाट खि डत भएको देिखन आयो ।
यसैगरी िनजले पेस गरेको बसाईसराईको माणप मा
२०५८/८/१४ मा बसाई सरी गएको भ ने उ लेख
गरेको देिखएको र िनजले २०५९ सालमा िलएको
नाग रकताको माणप मा ज म थान र हाल बसोबास
गरेको थानसमेत का े िज लाको यामपाटी
गा.िव.स. वडा नं. ५ भनी उ लेख भएको देिखँदा
िनजले पेस गरेको बसाईसराईको माणप अनस
ु ार
२०५८ सालमा नै बसाई सराई गरी काठमाड आएको
भ ने िजिकर यिु सङ् गत देिखन आएन ।
६. ततु िवषयमा फौजदारी कसरु को
अिभयोग स ब धमा ितवाद वा सनु वु ाइको अवसर नै
दान नगरी िनणय ग रएको भ ने देिखँदनै । लागु औषध
मु ामा िनवेदक सिु नल तामाङलाई हरीले प ाउ
गरी अनस
ु धानप चात् अिभयोगप साथ अदालतमा
उपि थत गराइएपिछ िनजको अदालतसम बयान
भएको र थनु छे कको आदेशबाट िनजलाई मु ा
पपु का लािग तारेखमा रािखएको देिख छ । िनजलाई
सनु वु ाइको पया त अवसर ा त नभएको भ ने
देिखँदनै । मु ाको कारबाहीमा संल न रहेको तथा
तारेखमा रहेको यि का हकमा सनु वु ाइको अवसरबाट
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
वि चत गरी ाकृितक यायको िस ा त ितकूल िनणय
भएको मा नु पन कुनै कारण देिखएन । ततु िववादका
स दभमा हेदा लागु औषध मु ामा ितवादी (िनवेदक)
सिु नल तामाङले याियक ि या स ब धमा जानकारी
रा न नस ने अव थाको सज
ृ ना भएको भ नेसमेत
देिखँदैन । िनवेदकका नाममा कानूनबमोिजम जारी
ग रएको याद स ब धमा िझनामिसना र असङ् गत तक
अगािड सारेर फै सला काया वयनका ममा प ाउ परी
कै दमा रहेका कसरु दारलाई उ मिु दान गनु उिचत
हँदनै । यिद यस कारबाट उ मिु दान गन ग रयो
भने िनणयको अि तमता (Finality of judgement)
को िस ा तको पालना गन कुरामा ग भीर िवचलन
आउने अव था रह छ । याियक ि यालाई छ ने,
दु पयोग गन वा अवाि छत िछ को खोजी गरी
कसरु दारलाई उ मिु िदन सिकने हँदैन ।
७. यसरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
लागु औषध मु ामा यथ िझकाउने गरी भएको
आदेशअनस
ु ार िनवेदक सिु नल तामाङको नाउँमा
जारी ग रएको याद सूचना िनजले बयानको ममा
उ लेख गरेको ठेगाना (वतन) मा कानूनबमोिजम
र रीतपूवक तामेल भएको देिखयो । कानून ारा
िनधा रत ि याअनस
ु ार याद सूचना तामेल भएको
देिखँदा यसलाई बेरीतसँग तामेल भएको भ ने
नदेिखँदा अदालतको अि तम फै सलाबमोिजम फै सला
काया वयनको ममा थुनामा रहेको देिखएकाले
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन
स ने देिखएन ।
८. अतः उि लिखत आधार कारण एवं
त यबाट रट िनवेदक सिु नल तामाङको नाउँमा
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट लागु औषध मु ामा
िमित २०७२/६/१५ मा जारी भई िमित २०७२/८/१८
मा तामेल भएको याद िनज िनवेदकले अनस
ु धानको
ममा र अदालतमा बयान गदा उ लेख गरेको र िनजको
नाग रकताको माणप मा उ लेख भएको वतन का े

िज ला यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा तामेल भएको
देिखएको तथा िनजले बयानको ममा हाल बसोबास
गरेको भनेको वतन खल
ु ाउन नसके को हँदा सो याद
रीतपूवकको र कानूनबमोिजम तामेल भएको देिखयो ।
यसरी कानूनको उिचत ि याअनस
ु ार जारी भई याद
तामेल ग रएको तथा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
लागु औषध मु ामा िमित २०७३/१/९ मा भएको
फै सलाअनस
ु ार िनवेदक सिु नल तामाङबाट असल
ु
गनपन
ु कै द तथा ज रवाना असल
ु गन अथात् फै सला
काया वयन गन ममा प ाउ गरी कै दीपज
ु समेत िदई
कै दमा रािखएको देिखँदा िनजलाई गैरकानूनी थनु ामा
राखेको अव था नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िम ने अव था
नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठह याई माननीय
यायाधीश ी ई वर साद खितवडाले य गनु
भएको राय मनािसब देिखँदा रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. के दार साद चािलसे
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १४ गते रोज ५ शभु म् ।
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१०००५ - ठूला करदाता कायालय, ह रहर भवन लिलतपरु िव. वीरे कुमार संघाई
§ करदाताले ऋण िलई वा तवमा खच
गरेको भए पिन आय आजनस ब धी
यापा रक कारोबारको कुरामा बाहेक
अ य िनजी योजनमा ग रएको खचलाई
छुट वा क ा गन िवषय बनाउन िम दैन ।
यसैले करदाताले छुटको दाबी गरेको खच
करदाताको कारोबारको कृितअनुसारको
र कारोबारकै िसलिसलामा भएको
वा तिवक खच हो भ ने त य थािपत
हन आव यक देिख छ । यस ितकूलका
खचलाई क ी गन पाउने छुट नहने ।
( करण नं.५)

नणय नं . १०००५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
फै सला िमित : २०७४।१।१९
०७३-RB-०४५१
मु ाः आयकर (आ.व. २०६३।०६४)

पनु रावेदक / वादी : ठूला करदाता कायालय, ह रहर
भवन, लिलतपरु
िव
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान्
यथ / ितवादी : थायी लेखा न बर
उप यायािधव ा य ी ह रशंकर वाली र
५००००१३१६८ को ी पशपु ित िसमे ट
ी ान साद भषु ाल
ा.िल.को तफबाट ऐ. का अिधकार ा वीरे
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
कुमार संघाई
ी च डे र े
अवलि बत निजर :
§ आयकर श द वयमले
् "आय" भएमा स ब कानून :
"कर" ला ने कुरा बोध ह छ । यसरी
§ आयकर ऐन, २०५८
कसैले "आय" आजन गरेको छ वा छै न,
के कित आय आजन गरेको छ भनी यिकन सु िनणय गन अिधकारी:गन काननू ले के ही खास सत र मापद ड
मख
ु कर शासक ी खमु राज पज
ुँ ाली
िनधारण गरेको पाइ छ । करदाताले गरेको पुनरावेदन तहमा फैसला गनःखच वा तिवक, मािणक र कानून ारा
माननीय अ य ी दीपककुमार काक
तोिकएको सत वा सीमािभ रहेर ग रएको
सद य ी ह र पोखरेल
भएमा मा छुट वा क ी गन पाउने
सद य ी मिणदेव भ राई
ह छ । खासगरी यापा रक कारोबारको
राज व यायािधकरण, काठमाड
िसलिसलामा खच क ी हनका लािग
आय आजनका लािग भएको वा तिवक
फै सला
खचलाई मा कानूनले तोके को सीमा र
या.ई र साद खितवडा : राज व
प रिधिभ रहेर क ी वा छुट िदन सिकने यायािधकरण काठमाड को िमित २०६९।३।२७
अव था रहने ।
गतेको फै सलाउपर राज व यायािधकरण ऐन, २०३१
851

नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
को दफा ८ को ख ड (घ) बमोिजम पनु रावेदनको
अनमु ित दान भई िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ाको संि त य एव ठहर यस कार रहेको छःकरदाता ी पशपु ित िसमे ट ा.िल.ले
आ.व.२०६३।०६४ को लािग आयकर ऐन, २०५८
को दफा ९९ बमोिजम कर िनधारण गरी सोही ऐनको
दफा ९६ अनस
ु ार करयो य .६३,८९,२५०।नो सानी कायम गरी ठूला करदाता कायालय,
ह रहरभवन, लिलतपरु मा िमित २०६४।९।२९ गते
आय िववरण पेस गरेको रहेछ ।
ततु करदाताको यस आ.व. २०६३।०६४
को स ब धमा क पनीले आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम
मनु ाफा र लाभमा समावेश गनपन
ु रकम समावेश
नगरेको साथै क ी गन नपाउने खचह समेत दाबी
गरेको पाइएकोले सोही ऐनको दफा १०१ बमोिजम
संशोिधत करयो य आय कायम गरी कर िनधारण
गनपन
ु भएकोले सोबमोिजम गनु नपन कुनै ठोस सबदु
माण भए प ा भएको िमितले १५ िदनिभ पेस
गन आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ (६) बमोिजम
करदातालाई िमित २०६४।९।१७ गते जारी गरेको
सूचना िमित २०६४।९।१९ गते बझ
ु ी िलएको ।
भारतको म य देशमा रहेको Diamond
Cement लाई क चा पदाथ ख रद गनका लािग
िदएको .१,८९,२२,६५६।- रकमम ये आ.व.
२०६३।०६४ मा माल नआएकोले उ सं थालाई
पटक-पटक प ाचार गदा आ.व. २०६४।०६५ मा उ
सं थाले के ही रकम िफता पठाएको र बाँक रकमको
माल सो सं थाले २०६५।०६६ मा पठाइसके को
हँदा मािथ उि लिखत रकमको याज गणना गरी कर
िनधारण होस् भ ने बेहोरा उ लेख गरी करदाताको
तफबाट यथ कायालयमा िमित २०६६।९।३० मा
जवाफ दता भएको ।
करदाताको आ.व. २०६३।०६४ को लािग
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोिजम करयो य

आय .७६,०९,६३१।- कायम गरी संशोिधत
कर िनधारण गन भ ने ठूला करदाता कायालयबाट
भएको िमित २०६६।९।३० गतेको िनणयबमोिजम
करदाताको नाममा िमित २०६६।९।३० गते जारी
भएको संशोिधत कर िनधारणको सूचना ।
संशोिधत कर िनधारण गदा उ ोगले आ नो
काय स चालनको लािग िलएको कजाको याजलाई
समेत खच क ी निदएको ठूला करदाता कायालयको
िमित २०६६।९।३० गतेको िनणय र संशोिधत कर
िनधारणको सूचनासमेत बदर ग रपाउँ भनी करदाताले
आ त रक राज व िवभागमा िदएको िनवेदन ।
करदाताको िनवेदन, कायालयको िति या
तथा स कल फायल संल न कागजात अ ययन गदा
कायालयले गरेको िनणय आयकर ऐन, २०५८ को दफा
७ र १४ समेतको ावधानबमोिजम िमलेकै देिखँदा
सोउपर करदाताको िजिकर पु न नस ने ठहछ भ ने
आ त रक राज व िवभागबाट िमित २०६६।१२।२९
गते भएको िनणय ।
याज खच शीषकमा उि लिखत खच रकम
.१२,११,०५०।- आयमा समावेश गन र खच
क ी निदने गरी भएको ठूला करदाता कायालय,
लिलतपरु को िमित २०६६।९।३० गतेको िनणय
र सो िनणयको संशोिधत कर िनधारण आदेश, सो
कर िनधारण आदेशलाई सदर गन गरेको आ त रक
राज व िवभागको िमित २०६६।१२।२९ गतेको िनणय
बदर ग रपाउँ भनी राज व यायािधकरण काठमाड मा
परेको करदाताको पनु रावेदन प ।
यसमा पे क िदएको रकममा पे क पाउने
आपूितकताले सामान उपल ध नगराएको भनी
उ ोगले सो वष िलएको कजाको औसत याज िहसाव
गरी याज खच अमा य गन गरेको सु कायालयको
िनणय फरक पन स ने देिखँदा छलफलको लािग
उपि थत हन अ.बं. २०२ नं. बमोिजम सरकारी
विकल, आ त रक राज व िवभागलाई पेसीको सूचना
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१०००५ - ठूला करदाता कायालय, ह रहर भवन लिलतपरु िव. वीरे कुमार संघाई
िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने राज व यायािधकरण
काठमाड को िमित २०६७।८।३ गतेको आदेश ।
करदाताले याज खच क ी माग गरेको
अव थामा िनणयकताले कानूनको प यव थाको
गलत या या गरी खच क ी पाउने शीषकअ तगतको
रकमलाई समेत नपाउने भनी िनणय गरेको पाइ छ ।
गलत कानून योगको भार करदाताले बेहोनु लेखाको
सवमा य िस ा तिवपरीत हन जा छ । बकलाई
याजबापत ितरेको भ ने कुरामा िववाद छै न । यसरी
करदाताले आफूले खच क ी पाउनु पछ भनी आ नो
भनाइलाई पिु गन माणसिहत पेस ग ररहेको
अव थामा िनणयकताले सो कुरालाई प आधार र
कारण िवना खच क ी निदई भएको कर िनधारण आदेश
िु टपूण हने हँदा ततु शीषकअ तगतको रकमलाई
खच क ी निदई आयमा समावेश गन गरी ठूला करदाता
कायालयबाट िमित २०६६।९।३० गते गरेको िनणय र
सोलाई सदर गन गरेको आ त रक राज व िवभागको
िमित २०६६।१२।२९ गतेको िनणयसमेत िमलेको
नदेिखँदा उ टी हने ठहछ भ ने राज व यायािधकरण
काठमाड को िमित २०६९।३।२७ को फै सला ।
करदाताले बकबाट कजा िलई पे क
िदएकोमा िववाद छै न । तर जनु आ.व.मा जे योजनका
लािग कजा िलएको हो सोही योजनका लािग काम
भएको देिखएको छै न । उ खच आ.व. २०३/०६४
यवसायको आय आजनसँग स बि धत भ न निम ने
आधार िलई कर कायालयबाट िनणय भएको अव था
छ । करदाताले यावसाियकताको िस ा तिवपरीत
अप या रलो कारण देखाई जवाफ िफराएको छ । उ
आ.व.मा आय आजन योजनका लािग खच भएको
देिखँदन । पया कारण तथा औिच य पिु नभएको
अव थातफ िववेचना नै नगरी राज व यायािधकरण,
काठमाड ले गरेको फै सला िु टपूण भई बदरभागी छ
भनी ठूला करदाता कायालयको तफबाट अनमु ितको
लािग परेको िनवेदन ।

पुनरावेदन गन अनुमित िदने यस अदालतको आदेश
बेहोरा
यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा
१४ मा “ याज क ीः (१) कुनै यि ले कुनै आय
वषमा यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना
गन योजनका लािग सो यि को देहायको ऋण
दािय वअ तगत सो वषमा लागेका सबै याज क ी गन
पाउनेछः
(क) कुनै रकम ऋण िलएबापत सो ऋण दािय व
िसजना भएकोमा सो रकम सोही वष योग
ग रएको वा सो वषमा योग ग रएका कुनै
स पि ख रद गन योग ग रएको, वा
(ख) अ य कुनै अव थामा सो ऋण दािय व
िसजना हन गएको तर य तो ऋण दािय व
यवसाय वा लगानीबाट आय आजन हने
कायका लािग िसजना भएको हनपु नछ” भ ने
कानूनी यव था छ ।
यी करदाताले क चा पदाथ ख रदको
लािग Diamond Cement लाई िदएको
पे क रकमबमोिजम लगानी गन योजनका
लािग सो पे क बापतको व तु नआई रकम नै
िफता हन आएको अव थामा उ रकमको
याज खच क ा गन पाउने यव था नदेिखँदा
सो दफा १४ र यसै अदालतबाट ितपािदत
(ने.का.प. २०६९ अङ् क ७ िन.नं. ८८६२
कानूनी िस ा तसमेतको िु ट िव मानता
देिखँदा पनु रावेदन गन अनमु ित िदइएको
छ भ ने िमित २०७२।११।१४ गतेको यस
अदालतको आदेश ।
कानून यवसायीको बहस
िनयमानस
ु ार सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा िमिसल
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संल न कागजह समेतको अ ययन गरी पनु रावेदक
नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा य ी ह रशंकर वाली र ी
ान साद भषु ालले ततु मु ामा करदाताले बकबाट
कजा िलएको भए पिन सो क चा पदाथ आएको
अव था छै न । जनु आ.व. मा जे योजनको लािग
कजा िलएको हो सोही योजनको लािग खच भएको
देिखँदैन । बकबाट िलएको कजा यवसायको लािग
योग नभएकाले बकको ऋणबापतको याज कर क ी
गन नपाउने भएकाले राज व यायािधकरणको फै सला
उ टी हनपु छ भ नेसमेत बहस गनभयो
। िवप ी
ु
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी च डे र
े ले बकको ऋण उ ोगको सामान ख रदको लािग
िदएको प ै छ । आ.व. २०६३।०६४ मा माल नआए
पिन आ.व. ०६४।०६५ मा के ही पैसा िफता पठाएको र
के ही सामान आ.व. ०६५।०६६ मा पठाएको अव था
हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१) र दफा
१४(१) (क) मा उि लिखत कानूनी ावधानअनस
ु ार
याज खच िम हा हनपु छ । बकबाट िलएको ऋण रकम
उ ोगको काममा नै योग भएको हो । अ य लगानी
गरेको छै न । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११९ को
योग गरी याज िनधारण गन िम ने होइन । राज व
यायािधकरण काठमाड को फै सला कानूनस मत
भएकाले सो फै सला सदर हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
अब यसमा याज खच क ा गन गरी भएको
राज व यायािधकरण काठमाड को फै सला िमलेको छ
छै न ? ठूला करदाता कायालयको पनु रावेदन िजिकर
पु ने हो वा होइन ? सो स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।

.१,८९,२२,६५६।- रकम िदएकोमा पटक-पटक
प ाचार गदासमेत क चा पदाथ नपठाई आ.व.
०६४।०६५ मा मा के ही रकम िफता पठाएको र
बाँक रकमको सामानसमेत सो क पनीले आ.व.
०६५।०६६ मा पठाएको भ ने करदाताको िजिकर
रहेको पाइयो । ठूला करदाता कायालयले आ.व.
०६३।०६४ को लािग कर िनधारण गदा उि लिखत
रकमको याज खचलाई छुट वा क ा नगरी आयकर
ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोिजम करयो य आय
भनी .७६,०९,६३१।- कायम गरी संशोिधत कर
िनधारण आदेश गरेको देिखयो । सो आदेशउपर
करदाताले आ त रक राज व िवभागमा िनवेदन
िदएकोमा सो िवभागले सु कर िनधारण आदेशलाई
सदर गरेको पाइयो । िवभागको िनणयउपर करदाताको
पनु रावेदन परेकोमा राज यायािधकरणले सु कर
िनधारण आदेश बदर गरेको देिखयो । सो फै सलाउपर
पनु रावेदन गन अनमु ित दान भई ततु मु ा िनणयाथ
पेस हन आएको पाइयो ।
२. िनणयतफ िवचार िवचार गदा करदाता
पशपु ित िसमे ट ा.िल. लाई आव यक पन क चा
पदाथ ख रद / आपूितको लािग भारतको Diamond
Cement लाई पे क व प .१,८९,२२,६५६।–
पठाएको भिनएको रकमको याज खच क ा गन
पाउने हो वा होइन ? भ ने नै िनणय गनपन
ु मूल
न रहेको देिखयो । उि लिखत रकमबापत आ.व.
०६४।०६५ स म कुनै मालसामान आपूित नगरेको
कुरा वयं करदाताले वीकार गरेको पाइ छ । आ.व.
०६४।०६५ स म सामान नपठाई के ही पैसास म
िफता गरेको र आ.व. ०६५।०६६ मा मा बाँक
रकमको समान पठाएको त य ततु हन आएको
यस अदालतको ठहर / फैसला
छ । आ.व. ०६३/०६४ को अविधमा उि लिखत
यसमा करदाता ी पशपु ित िसमे ट ा.
.१,८९,२२,६५६।– यी करदाताको यापा रक
िल. ले बकबाट ऋण िलएर क चा पदाथ आपूितको कारोबारमा आय आजन गन योजनका लािग खच
लािग पे क व प Diamond Cement लाई भएको िथएन भ ने त य िनिववाद पमा थािपत
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१०००५ - ठूला करदाता कायालय, ह रहर भवन लिलतपरु िव. वीरे कुमार संघाई
भएको देिख छ । यसरी आय आजन गन कायमा
योगमा नै नआएको रकमबापतको याज खच क ा
गन िम दैन भ ने नै पनु रावेदकको मु य िजिकर रहेको
देिखयो ।
३. आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१)
मा खच क ी गन पाउने स ब धमा देहायबमोिजमको
यव था रहेको छः"कुनै यि ले कुनै आय वषमा यवसाय
वा लगानीबाट भएको आयको गणना गन
योजनको लािग सो यि को देहायको
ऋण दािय वअ तगत सो वषमा लागेको
सबै याज क ी गन पाउने छः(१) कुनै रकम ऋण िदएबापत सो ऋण
दािय व िसजना भएकोमा सो रकम
सोही वष योग ग रएको वा सो वषमा
योग ग रएका कुनै स पि ख रद
गन योग ग रएकोमा, वा
(२) अ य कुनै अव थामा सो ऋण दािय व
िसजना हन गएकोमा
तर य तो ऋण दािय व यवसाय
वा लगानीबाट आय आजन हने कायका
लािग िसजना भएको हनुपनछ" ।
४. मािथ उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम
कुनै रकम ऋण िलएबापत दािय व िसजना भएकोमा
सो रकम सोही वषको आय आजनस ब धी कारोबारमा
योग ग रएको वा सो वषमा योग ग रएका कुनै स पि
ख रद गन योग ग रएको अव थामा याज खच भनी
क ी गन पाउने देिख छ । सो आय वषको यावसाियक
कारोबारमा योगमा नआएको रकमबापत याज खच
भनी क ा गन पाउने भनी आयकर ऐन, २०५८ को
दफा १४(१) ले छुट िदएको देिखँदैन । करदाता वयंले
नै बकबाट िलएको ऋण रकम .१,८९,२२,६४६।म येबाट आ.वं. ०६३।०६४ मा कुनै क चा पदाथ

नआएको भ ने त य वीकार गरेको छ । उ आ.व.
मा करदाताको आय आजन यवसायमा योगमा नै
नआएको रकमबापत याजको दािय व देखाई याज
क ी भनी छुट पाउने कुरा कानूनअनक
ु ू ल हँदनै ।
५. आयकर िनधारण गन स ब धमा के ही
िनि त सै ाि तक मा यताह रहेका छन् । आयकर
श द वयम्ले "आय" भएमा "कर" ला ने कुरा बोध
ह छ । यसरी कसैले "आय" आजन गरेको छ वा
छै न, के कित आय आजन गरेको छ भनी यिकन गन
कानूनले के ही खास सत र मापद ड िनधारण गरेको
पाइ छ । करदाताले गरेको खच वा तिवक, मािणक र
कानून ारा तोिकएको सत वा सीमािभ रहेर ग रएको
भएमा मा छुट वा क ी गन पाउने ह छ । खासगरी
यापा रक कारोबारको िसलिसलामा खच क ी हनका
लािग आय आजनका लािग भएको वा तिवक खचलाई
मा कानूनले तोके को सीमा र प रिधिभ रहेर क ी वा
छुट िदन सिकने अव था रह छ । करदाताले ऋण िलई
वा तवमा खच गरेको भए पिन आय आजनस ब धी
यापा रक कारोबारको कुरामा बाहेक अ य िनजी
योजनमा ग रएको खचलाई छुट वा क ा गन िवषय
बनाउन िम दैन । यसैले करदाताले छुटको दाबी
गरेको खच करदाताको कारोबारको कृितअनस
ु ारको
र कारोबारकै िसलिसलामा भएको वा तिवक खच
हो भ ने त य थािपत हन आव यक देिख छ । यस
ितकूलका खचलाई क ी गन पाउने छुट हँदनै । आय
कर ऐन,२०५८ को दफा १४ लगायतका कानूनले
ियनै मा यतालाई आ मसात् गरेर खच क ीस ब धी
यव था गरेको देिख छ । यस सङ् गमा ततु
िववादको स दभमा िवचार गदा यथ करदाताले
बकबाट ऋण िलएको कुरामा स म िववाद देिखँदनै ।
तर सो ऋण रकम आ.व. ०६३/०६४ को अविधमा
यी करदाताको आय आजनस ब धी कारोबारमा खच
भएको पाइएन । यस अव थामा उ ोगको कारोबारमा
खच नै नग रएको रकमको याजबापतको रकमलाई
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
आयकर योजनका लािग खचको पमा क ा गन
नणय नं . १०००६
िम ने देिखँदैन ।
६. अतः यथ करदाता उ ोगले भारतीय
Diamond Cement लाई पे क िदएको भिनएको
सव च अदालत, संयु इजलास
.१,८९,२२,६४६।- को आ.व.०६३।०६४ को
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
याजबापतको .१२,११,०५०।- खच क ी गन पाउने
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
गरी ठहर ग रएको राज व यायािधकरण काठमाड को
आदेश िमित : २०७४।३।७
िमित २०६९/३/२७ गतेको फै सला आयकर ऐन,
०६८-WO-०१४०
२०५८ को दफा १४ लगायत आयकरस ब धी
िस ा त एवं मा यता ितकूल देिखँदा सो फै सला
िवषय :- उ ेषण
उ टी ह छ र उ रकम आ.व. ०६३।०६४ को
याज खचको पमा क ी गन नपाइने गरी ठूला िनवेदक : िज ला धनषु ा वेगाडावर नगरपािलका वडा
करदाता कायालयले िमित २०६६।९।३० गते गरेको
नं. ७ ब ने तेजबहादरु काक
संशोिधत कर िनधारण आदेशलाई सदर गरेको िमित
िव
२०६६।१२।२९ गतेको आ त रक राज व िवभागको िवप ी : याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत
अि तम कर िनधारण आदेश सदर हने ठहछ । अ मा
प रसर, रामशाहपथ, काठमाड समेत
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
§ यायाधीशको जवाफदेिहता चिलत
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम राज व
संिवधानअ तगत बनेको ऐन, कानून एवं
यायािधकरण काठमाड को िमित २०६९।३।२७
याियक यवहारमा आधा रत ह छ ।
गतेको फै सला उ टी हने ठहरी फै सला भएकोले
अनुशासना मक वा फौजदारी कसरु वा
आ.व. ०६३।०६४ मा याज खचबापतको
अयो यताका कारण आ नो पदीय कत य
.१२,११,०५७।- खच क ी नहने भएकाले
पालना गनमा अस म मािणत भएमा
सोहीबमोिजम आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम करयो य
मा व छ ि याको अवल बन गरी
आय कायम गनु भनी ठूला करदाता कायालय,
यायाधीशलाई पदमु गन सिकने ।
ह रहरभवनमा लेखी पठाउनू ...१
§ यायाधीशउपरको कारबाहीका लािग
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
संिवधान एवं काननू ले प ट आधार र
िनयमानस
उिचत ि याह को यव था गरेकोले
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू .........२
वे छाचारी पमा कारबाही गन सिकने
उ रायमा सहमत छु ।
ि थितको प रक पना हन नस ने ।
या.दीपकराज जोशी
( करण नं.३)
§ उ रदायी
यायपािलकाबेगर
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
याियक िन प ताको क पना गन
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज १ शभु म् ।
सिकँ दैन । याियक िनिभकताको नाममा
856

१०००६ - तेजबहादरु काक िव. याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
यायाधीशको
व छ दतालाई पिन
बढावा िदनु
हदँ ैन । यसकारण
यायपािलका ितको
जनआ था
र िव वास जगेना गनका लािग
यायाधीशलाई
व छ द हनबाट
रो नका लािग
यायाधीशउपरको
अनश
कारबाही
र
ु ासनस ब धी
बखासीसमेतका लािग संिवधानले याय
प रषद् ज तो वत िनकायको यव था
गरेको हो । तर अनश
ु ासनस ब धी वा
बखासीको कारबाही गन िनकाय वयंले
पिन याियक मू य र मा यतामा आधा रत
कारबाही ि या अँगा नु पन ।
§ यायाधीशले आ नो ओहदाको कत य
पालनाको िसलिसलामा स पादन गरेको
याय िन पणस ब धी काय िु टपूण छ,
छै न भ ने कुरा पनु रावेदक य अिधकार
े को योगबाट हे रने र बोिलने िवषय
हन् । मु ाको रोहमा यायाधीशबाट
हने आदेश वा िनणयका स ब धमा
अनश
ु ासनस ब धी कारबाही गनुभ दा
अगािड संवेदनशील भई यायाधीशको
वत तास ब धी थािपत मा यतातफ
सचेत रही याियक ि याको पूण
पालनाका साथ अनुस धान गरी यस
अनस
ात
ितवेदनको
ु धानबाट
औिच यको पुि ट त यपरक ढङ् गबाट
भएमा मा कारबाही अगािड बढाइनु
याियक वत ताको लािग िहतकर हने ।
§ वैयि क
मू याङ् कन
व तपु रक
नभई आ मपरक हने हदँ ा व तुिन ठ
आधार र माणबेगर याय प रषदक
् ा
पदािधकारीह को वैयि क मू याङ् कनको
आधारमा यायाधीशको याियक काम

कारबाहीको मू याङ् कन गन प रपाटीले
याय स पादनको काय वत
पबाट
स पादन गन दु ह हन जाने ।
( करण नं.१७)
§ आ मिन ठ भई वृ भावनाबाट े रत
भई गरेको िनणयले संवैधािनक तथा
कानूनी मा यता ा त गन स दैन र
कानूनको शासन (Rule of Law) अनु प
पिन नहने ।
( करण नं.१९)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ाह
ी ब ीबहादरु काक , ी श भु थापा, ी
तल
ु सी भ , ी कृ ण साद सापकोटा र िव ान्
अिधव ाह
ी परशरु ाम कोइराला, ी
गोिव द ब दी, ी इ खरेल, ी र ा ब याल
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
लोकराज पराजल
ु ी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०६९, अंक ७, िन.नं.८८५७,
प.ृ ३८१
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
§ याय प रषद् ऐन, २०४७
आदेश
या.ओम काश िम : त कालीन नेपालको
अ त रम संिवधान,२०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार
े अ तगत पन आएको ततु रट िनवेदनको संि त
त य र आदेश यस कार रहेको छ:–
म िनवेदक २०३९ सालमा नेपाल याय
सेवाको अिधकृत पदमा सेवा वेश गरी सरकारी विकल
तथा इजलास अिधकृतको पमा सेवा गद आएकोमा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
२०५२ सालमा िज ला यायाधीश पदमा िनयु भई
िविभ न िज ला अदालतह मा सफलतापूवक सेवा
गरेको िथएँ । मेरो काय मताको मू याङ् कन गरी िवप ी
याय प रषदल
् े मलाई २०६६/५/२३ मा पनु रावेदन
अदालतको यायाधीश पदमा िनयिु तथा पद थापन
गरेकोमा पनु रावेदन अदालत हेट डामा कायरत िथएँ ।
यसरी यायाधीश पदमा कायरत रहँदाकै अव थामा
िविभ न तािलम तथा अ ययन गरी आ नो मता
अिभविृ समेत गरेको छु ।
यसरी पद थापन भएको अदालतमा
पदीय िज मेवारी पूरा ग ररहेको अव थामा िमित
२०६७/३/३१ मा िवप ी याय प रषदक
् ो बैठक
बसी काठमाड िज ला अदालतको यायाधीश पदमा
कायरत रहँदा फौ.नं. २१९० र २१९१ का अपहरण
तथा शरीर ब धक मु ामा भएको आदेशको स ब धमा
याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२)(घ) को
स ब धमा दफा ६ बमोिजम सव च अदालतको
माननीय यायाधीश ी बलराम के .सी.को अ य तामा
एक सद यीय जाँचबझ
ु सिमित गठन भई कारबाही
ार भ भएकाले आ नो पदको काय नगनु भनी िवप ी
याय प रषदक
् ो च.नं.७ िमित २०६७/४/२को प
ा हन आएको िथयो । जाँचबझ
ु सिमितको प ानस
ु ार
२०६७ साउनमा म याय प रषदम् ा उपि थत भई
बयान िदएको र िवप ी याय प रषदम् ै िनयिमत हािजर
भई बसेको िथएँ ।
यसै ममा याय प रषद् ऐन, २०४७ को
दफा ४क को उपदफा (२)(घ) बमोिजम भए नभएको
स ब धमा जाँचबझ
ु गन गिठत सिमितले िदएको
ितवेदनसमेतबाट सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को अनस
ु ूची १ िभ समावेश भएका तीन वष वा
सोभ दा बढी कै द हने ग भीर कृितका अपहरण र
शरीरब धक मु ामा थुनामा रा नपु नमा धरौटी मा ने
गरी भएको आदेशका कारण मु ामा अनिु चत भाव
पन गएको हँदा सो आदेश गन काठमाड का त कालीन

िज ला यायाधीश हाल पनु रावेदन अदालत हेट डाका
यायाधीश तेजबहादरु काक लाई याय प रषद् ऐन,
२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(घ) र नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९(१०)
को देहाय (ग) बमोिजम काय मताको अभाव र
इमा दारीपूवक आ नो पदीय कत य पालन नगरेको
आधारबाट तपाइँलाई िकन कारबाही नगन भनी ७
िदनिभ प टीकरण पेस गनु भनी याय प रषदब् ाट
िमित २०६७/९/१ मा प ा भएको िथयो ।
िवप ीबाट प टीकरण माग भएकोमा
सिमितको ितवेदनलगायतका कुनै पिन कागजात
ा हन नसके को र म िज ला यायाधीश रहँदा
मािथ उि लिखत अपहरण तथा शरीर ब धक
मु ामा परेको जाहेरी दरखा त र तहिककातस ब धी
कागजातह बाट िववािदत िमित र कसरु िववािदत
देिखएको र अपहरण कसरु मा प ाउ परेका
अिभयु ह लाई अिभयोजन प ले हातहितयार
तथा खरखजना मु ा मा चलाई सो मु ा फै सला
भइसके पिछ मु ा तहिककातमा नै ग भीर लापरवाही
गरी अदालतमा अिभयोगप दायर गरेको देिखएकोले
सो मु ामा पेस भएका कागज माणह मा रहेका
िवरोधाभाष र अिभयोजनमा देिखएका िु ट तथा
कमजोरीका कारण धरौटी जमानत मा ने आदेश भएको
हो । िनज ितवादीह हातहितयार तथा खरखजाना
मु ामा कै दमा बिसरहेको देिखँदा पूववत पमा कै द
भु ानका लािग कारागारमा िफता पठाइएको हँदा
मेरो आदेशका कारण ितवादीह थुनामु भएका
होइनन् । मेरो इमा दा रताको जाँचबझ
ु नै नगरी ममािथ
लागेको आरोपको स ब धमा िमित २०६७/९/७ गते
प टीकरण पेस गरेको िथएँ ।
मैले प टीकरण पेस गरेको भोिलप ट िमित
२०६७/९/८ गते नाग रक दैिनक पि कामा कािशत
समाचारअनस
ु ार एक सद यीय छानिबन सिमितले
थनु छे क आदेश गन िज ला यायाधीशलाई पिहलो
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१०००६ - तेजबहादरु काक िव. याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
पटकको लािग सचेत गराउने राय िदएको भनी समाचार
कािशत भएको र सो समाचारलाई िवप ीह ले कुनै
ख डन गरेको नदेिखँदा म िनद ष छु भ ने कुराको
पिु भएको िथयो । यसप ात् याय प रषदल
् े िमित
२०६७/१२/२८ गते मलाई पदमु ग रएको भ ने
बेहोराको िवप ी ी सव च अदालतका रिज ारले
जारी गरेको प िमित २०६७/१२/३० गते ा
भयो । प को बेहोरा हेदा याय प रषदक
् ो िसफा रसमा
काय मता र इमा दा रताको अभावमा पदमु ग रएको
भ ने बेहोरा उ लेख भएको रहेछ । मलाई पदमु गदा
िलइएका आधार र कारण के रहेछन भनी िवप ी याय
प रषदम् ा िनणयसिहतका कागजातह को न कल
मा न जाँदा िनकै आलटाल गरी लामो समयप ात् के ही
कागजातको मा न कल िदइएको र अ य कागजातह
गो य रहने भनी मलाई उपल ध गराउन इ कार ग रएको
िथयो । जाँचबझ
ु सिमितले पेस गरेको ितवेदन याय
प रषदल
् े अ ययन नगद पि कामा कािशत हने तर
मलाई िनणय भइसके पिछ पिन उपल ध गराउन गो य
रा नु पन भनी इ कारी गनु आफमा हा या पद एवं
औिच यहीन छ । यसरी मलाई िवप ीह ले पदमु
ग रएको प बझ
ु ाएकाले सो िनणयउपर कतै पनु रावेदन
ला ने यव था नभएकाले िवप ीह को असंवैधािनक
तथा अपारदश एवं गैरकानूनी र वे छाचारी िनणयबाट
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२,
१३(१)(२) ारा द मौिलक हक हनन् भएकाले
सोको चलनको लािग संिवधानको धारा ३२ र १०७
बमोिजम उ गैरकानूनी िनणय एवं प ह बदर गराई
पाउन स मािनत अदालतसम उपि थत भएको छु ।
मलाई पदमु गदा मउपर आरोप लागेको
मु ा अथात् अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा
आदेश भएको हो । सो मु ामा पेस भएका ितवादीह
हातहितयार मु ामा कै दमा बिसरहेकै अव थामा िमित
२०६५/२/३० गते िनज ितवादीह उपर काठमाड
िज ला अदालतमा उपयु फौ.नं.२१९० र २१९१

का अपहरण तथा शरीर ब धक मु ाको अिभयोगप
दायर भएको िथयो । फौ.नं.२१९०को मु ामा
जाहेरवालालाई अपहरण गरी जाहेरवालाक ीमतीसँग
िफरौती िलएकोले िनज ितवादीह उपर मल
ु क
ु ऐन
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको महलबमोिजम
सजायको माग दाबी िलएको र फौ. नं.२१९१ को
मु ामा समेत सोहीअनस
ु ारको मागदाबी िलएको
देिखएको िथयो । िनज ितवादीह हातहितयार
मु ामा िज ला शासन कायालय, काठमाड को िमित
२०६४/१२/२० को फै सलाअनस
ु ार जनही ३ वष कै द
र .१,००,०००।- ज रवाना हने ठहरी कै द भु ानको
लािग थनु ामा रहेको देिखएको िथयो । यसरी थनु ामा
रहेका ितवादीह लाई धरौटी माग भएको भए तापिन
िनजह लाई पूववत् पमा कारागारमा नै पठाएको
हो । िनज ितवादीह मैले अपहरण तथा शरीर
ब धक मु ामा गरेको थुनछे क आदेशका कारण नभई
पनु रावेदन अदालतबाट हातहितयार मु ामा भएका
फै सलाले थनु ामु भएका हन् । मैले थनु छे क आदेश
गदा कुनै बदिनयत राखी आदेश गरेको होइन ।
जाँचबझ
ु सिमितले अपहरण तथा शरीर
ब धक मु ाको मा जाँचबझ
ु गन नभई हातहितयार
तथा खरखजाना मु ाको समेत जाँचबझ
ु गन अिधकार
पाएको िथयो । मैले आदेश गरेको मु ा िज ला
अदालतको े ािधकारअ तगतको मु ा भएको र
मैले िज ला यायाधीशको हैिसयतले थुनछे क आदेश
गरेको हँ । जाँचबझ
ु सिमितले ितवेदन बझ
ु ाएपिछ
िवप ीले मलाई प टीकरण सोधेकोमा सोबमोिजमको
प टीकरण मैले पेस गरेको तर मलाई पदमु हने गरी
िवप ीबाट भएको िनणयमा मैले पेस गरेको प टीकरण
वीकार नहनक
ु ो कुनै कारण उ लेख ग रएको छै न ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२ ले येक नाग रकलाई स मानपूवक बाँ न
पाउने हक दान गनको
ु साथै कानूनबमोिजम बाहेक
कसैको वैयि क वत ता अपहरण ग रने छै न भ ने
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
यव था गरेको छ जनु हक म िनवेदक यायाधीशको
पमा सेवामा कायरत रहेको भएपिन पाउनु पन हो ।
मलाई पदमु गन कारबाही गदा िवप ीह ले कानूनी
ि या पूरा गरेको देिखँदनै । यायाधीशउपर कारबाही
चलाउँदा संिवधानको धारा ११३(५) बमोिजम
ारि भक जाँचबझ
ु गराउनु पन बा यता छ । सो
यव था ि याशील हन याय प रषद् ऐन, २०४७ को
दफा ५ बमोिजमको िविध ि या पूरा गनपन
ु हछ।
िवप ी प रषदल
ु ारको
् े मउपर कारबाही गदा सोअनस
ारि भक जाँचबझ
ु नगरी जाँचबझ
ु सिमित गठन
गरेको देिख छ । यस अथमा िवप ी याय प रषदब् ाट
भएको िनणय संिवधानस मत छै न । िवप ीह बाट म
िनवेदकको हक ितकूल हने गरी िमित २०६७/३/३१
मा भएको िनणय संिवधानको धारा ११३(५) को
ितकूल छ ।
िवप ीह ले याय प रषदक
् ो िनणयबमोिजम
भनी म िनवेदकसँग प टीकरण माग गदा सो प मा
याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क बमोिजम भनी
उ लेख ग रएको छ जनु दफा उ ऐनमा कही ँकतै
पाइँदैन । यसरी प टीकरण माग गदा नै ऐनमा नभएको
दफा उ लेख ग रएको छ । यसैगरी मलाई पदमु
ग रएको भनी िदइएको प मा समेत सोही िु टपूण दफा
नै उ लेख ग रएको छ । जाँचबझ
ु गन गिठत सिमितले
पेस गरेको ितवेदनमा म िनवेदकलाई पदमु गन नभई
एक पटकलाई सचेत गराउने भ ने उ लेख ग रएकोमा
सो रायिवपरीत मलाई कारबाही ग रएको छ । जाँचबझ
ु
सिमितले पेस गरेको ितवेदनलाई याय प रषदब् ाट
अ यथा गन स दैन र संिवधानको धारा १०९(१०)
(ग) को ितब धा मक यव थाबमोिजम पिन प रषद्ले
सिमितको ितवेदनिवपरीत िनणय गरी आफै ँ ले गठन
गरेको सिमितको रायलाई उ लङ् घन गरेको छ । तसथ
आफै ँ ले गठन गरेको सिमितको ितवेदनको िवपरीत म
िनवेदकलाई पदमु गन गरी िवप ी याय प रषद् तथा
सव च अदालतबाट भएको िनणय अ य त आ मिन

र अपारदश हनक
ु ा साथै संिवधान र याय प रषद्
ऐनको दफा ७(५) को ितकूल भएकाले बदरभागी छ ।
याय प रषद् ऐनमा भएको यव थाअनस
ु ार
कुनै पिन यायाधीशलाई कारबाही गदा
आव यकताअनस
ु ार सचेत गराउनु पन र सोअनस
ु ार
सधु ार नभएमा मा कारबाही गन भ ने यव थािवपरीत
मलाई पिहलो पटक नै पदमु गन गरी कारबाही
ग रएको छ । म िनवेदक यायाधीशको हैिसयतमा १४
वषस म काम गदा क रब ७००० थान मु ा फै सला
गरेको र हजार को सं यामा आदेश गरेकोमा हालस म
मलाई सचेत गराउनु पन कुनै अव था नै आएको
िथएन । यित लामो समयस म इमा दारीपूवक कत य
पालन गरेको यायाधीशलाई एकाएक पदमु गन गरी
िवप ी याय प रषदब् ाट भएको िनणय य पमा
िु टपूण छ । मु ामा फै सला गदा सबै मु ामा समान
अव था नभई मु ाको िवषयव तअ
ु नु प फरक हन
स ने तफ िवप ीले कुनै यान िदएको देिखँदनै । कुनै
यायाधीशको काय मता तथा आचरणको जाँचबझ
ु
गन काय उसले गरेको याियक िनणयको ठीक बेठीक
के हो भनी जाँचबझ
ु हन स दैन । िवप ीह को सो
िनणय यायाधीशको पदीय सरु ा एवं याियक
वत ताको िवपरीत छ ।
यायाधीशले याियक काम कारबाही
र िनणयको लािग पूण पमा उ मिु (Judicial
Immunity) पाउँछ, िु टपूण िनणयको (Error of
judgement not to be punishment) लािग समेत
द डको भागी बनाउन िम दैन । यो िस ा तअनस
ु ार
पिन यायाधीशले गरेको काम कारबाहीलाई िलएर
उसलाई दि डत बनाउनु हँदैन । मैले उ मु ामा
गरेको आदेश ारि भक आदेश मा हो मु ाको फै सला
होइन । िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालतबाट
जनु सक
ु ै अव थामा गन सिकने आदेश गरेकोमा मलाई
झु ा आरोप लगाई कारबाही ग रएको हँदा सो कारबाही
गन गरी भएको िनणय यायका मा य िस ा त तथा
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१०००६ - तेजबहादरु काक िव. याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
मापद डिवपरीत छ ।
िवप ी याय प रषदल
् े मलाई याय
प रषदक
ु ार पदीय काय नगनु भनी प
् ो िनणयअनस
िदएकोमा मलाई प िदने गरी याय प रषदब् ाट िमित
२०६७/३/३१ मा भएको िनणय नै अवैध छ । याय
प रषद् ऐनको दफा १३(३) ले याय प रषद्को बैठक
ब नभु दा ४८ घ टाअगािड नै प रषदक
् ो सिचवले
बैठकमा छलफल हने िवषयको सूचीसिहत सबै
सद यह लाई जानकारी पठाउनु पन भ ने यव था
भएकोमा सो ि या पूरा नै नगरी प रषदक
् ा एकजना
सद यको अनपु ि थितमा नै प रषदक
् ो बैठक बसी
िनणय भएको हँदा सो िनणय िु टपूण छ । स माननीय
धान यायाधीश सद य रहने संवैधािनक प रषदक
् ो
बैठकको िनणय स ब धमा पु पकमल दाहाल िव
संवैधािनक प रषदसमे
् त भएको उ ेषण मु ामा
ारि भक चरणमै कानूनी िु ट देिखएको अव थामा
कुनै िनकायबाट भएको िनणयमा वैधािनकताको त व
रहन नस ने भनी उ ेषणको आदेश जारी भई निजर
नै ितपादन भएको छ (ने.का.प.२०६७, पृ १०८३)
यस अव थामा याय प रषदक
् ो सो िनणयसमेत
बदरभागी छ ।
याय प रषदक
् ो िमित २०६७/१२/२८ मा
बसेको बैठकमा माननीय यायाधीश ी बलराम के .सी.
ले पेस गरेको रायसिहतको ितवेदनलगायत अ य
के ही यायाधीशउपरको उजरु ी स ब धमा जाँचबझ
ु
भएका ितवेदनसमेत पेस भएकोमा अ य आरोप
तथा ितवेदनह लाई समथन हने गरी प रषद्ले
िनणय गरेको र मेरो हकमा मा जाँचबझ
ु सिमितको
राय एवं सझ
ु ावलाई इ कार गरी िभ न आरोप थप
गरेको देिख छ । यसरी हेदा पिन याय प रषदक
् ो सो
िनणयह याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(५)
ितकूल भई संिवधानको धारा १३(१) र (२) ारा
याभूत समानताको हकिवपरीत छ ।
िवप ीह ले यसरी वतमान संवैधािनक

यव थािवपरीत ि या चलाई गैरकानूनी तवरले
पदमु गदा ितर ा गन पाउने ाकृितक यायको
मा य िस ा त तथा सारभूत हकबाट म िनवेदकलाई
वि चत ग रएको छ । जाँचबझ
ु को ममा र यसप ात्
मलाई कारबाही गदा पिन के क ता त य र िलखतह
मेरा िव
माणमा लगाइएका हन् सो कुराको
जानकारी पाउने हकबाट मलाई वि चत ग रएको
छ । िवप ीह ले मेराउपर कारबाही चलाउँदा कुनै पिन
नाग रकलाई स म अदालत वा याियक िनकायबाट
व छ सनु वु ाइको हक हनेछ भ ने नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३को धारा २४(९) को यायस ब धी
हकबाट समेत वि चत ग रएको छ ।
म िनवेदकले िज ला यायाधीशको
हैिसयतमा गरेको थुनछे क आदेशमा कुनै कानूनी िु ट
भएको भए पिन कानूनी ि याअनस
ु ार मािथ लो
तहको अदालतमा जान पाउने ढोका खल
ु ा रहेको
ह छ । याय स पादनको ममा यायाधीश ारा
भएको आदेशको िवषयलाई िलएर ठाडो कारबाही गनु
सरासर अ यायपूण छ । याय स पादनकै ममा १४
वषस म मैले गरेको योगदानको मू याङ् कन भई याय
प रषदल
् े मलाई पनु रावेदन अदालतको यायाधीश
पदमा िनयिु गरेको अव थामा िज ला यायाधीशको
हैिसयतले हाल आएर काय मताको अभाव रहेको
भ ने िवप ीह को िनणय आफै ँ मा िवरोधाभाष हनक
ु ो
साथै संिवधानको धारा १०९(५) र याय प रषद् ऐन,
२०४७ को दफा ४क िवपरीत भई बदरभागी छ ।
यसरी िवप ी
याय प रषदक
् ो
िसफा रसमा पदमु ग रएको भ ने बेहोराको िमित
२०६७/१२/२८को प एवं िनणय तथा सोही िमितको
ी सव च अदालतको प समेतका स पूण काम
कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर गरी म िनवेदकलाई
पनु रावेदन अदालतको यायाधीशको पदमा पूववत
पमा पनु वहाली गनु गराउनु भनी यथ ह को नाममा
परमादेशलगायत आव यक पज
ु जारी ग रपाऊँ । साथै
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
म िनवेदक पनु रावेदन अदालतको यायाधीशको पदमा
रही याय स पादनमा द िच भई आ नो याियक
कत य इमा दा रताका साथ िनवाह ग ररहेकोले ततु
रट िनवेदनको िवषय मेरो याियक विृ िवकास एवं
यो यतासँग गाँिसएकोले िनवेदनको ग भीरतालाई
याियक ि िदई रट िनवेदनलाई अ ािधकार िदई
हे रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६८/४/३०
गतेको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो, यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसलसाथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी िवप ी नं. १, २, ३ र ४ लाई र िवप ी
नं. ५ लाई स बि धत िज ला अदालतमाफत यो रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी याद सूचना
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस अदालतबाट िमित
२०६८/५/१ गते भएको आदेश ।
काठमाड िज ला अदालतमा चलेका
िवनोदकुमार यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी स जय े , रोिहत पािलवाल अ वाल
र िभमसेन पि डतसमेत भएको फौ.नं.२१९० र
ओमकार भ चनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी ियनै यि भएको फौ.नं.२१९१ का
अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा काठमाड िज ला
अदालतका त कालीन िज ला यायाधीश हाल
पनु रावेदन अदालत हेट डामा कायरत यायाधीश
तेजबहादरु काक बाट िमित २०६५/३/१० गते आदेश
हँदा ितवादीह सँग धरौटी तथा जेथा जमानत िलई
अिभयु ह लाई तारेखमा राखी मु ाको पपु गन
गरेको आदेश गैरकानूनी भए नभएको स ब धमा याय
प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम जाँचबझ
ु
गरी रायसिहतको ितवेदन िदन सव च अदालतका

माननीय यायाधीश ी बलराम के .सी.को अ य तामा
एक सद यीय सिमित िमित २०६७/३/३१ मा गठन
ग रएको िथयो । सोही जाँचबझ
ु सिमितले अनस
ु धान
गरी रायसिहतको ितवेदन िदने र नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०९(११) बमोिजम
िनवेदकलाई आ नो पदको काय नगनु भनी सूचना
िदने गरी भएको काय कानूनस मत रहेको छ ।
जाँचबझ
ु सिमितले स बि धत मु ाको
िमिसल अ ययन गरी स बि धत मु ाका अिभयु सँग
बयान िलई अनस
ु धानको काय स प न गरी िनवेदकले
उ सरकारवादी मु ामा ितवादीह लाई धरौटी िलई
तारेखमा रा ने गरी भएको आदेशका कारण तारेखमा
छुटेका ितवादीह ले अक अपहरणको जघ य
अपराध गरेको र तारेखमा छुटेका कारण िवचाराधीन
मु ाको काम कारबाहीमा नै अनिु चत भाव पारेको हँदा
उ थनु छे क आदेश गन यायाधीशका काम कारबाही
याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय
(घ) को अव था िव मान भई काय मताको अभाव
देिखन आएको भनी सिमितले िकटानी रायसिहतको
ितवेदन याय प रषदम् ा पेस गरेको िथयो । उ
रायसिहतको ितवेदनमा पनु रावेदन अदालतमा
फै सला गन यायाधीशह को सरहको िु ट िज ला
अदालतमा आदेश गन यायाधीशको नदेिखएको हँदा
िनजलाई अिभलेख रहने गरी पिहलो पटकको लािग
सचेत गराउने भ ने राय ा भएको िथयो ।
यसरी जाँचबझ
ु सिमितको रायसिहतको
ितवेदन ा भएपिछ याय प रषदक
् ो िमित
२०६७/३/३१ को िनणयबमोिजम िनज रट िनवेदक
त कालीन िज ला यायाधीश ी तेजबहादरु
काक लाई याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२)
को ख ड (घ) र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०९(१०)(ग) बमोिजम काय मताको
अभाव र इमा दारीपूवक आ नो पदीय कत य पालन
नगरेको आधार कारणबाट तपाइँलाई िकन कारबाही
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१०००६ - तेजबहादरु काक िव. याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
नगन भनी प ा भएको िमितले ७ िदनिभ
प टीकरण पेस गनु भनी सफाइको मौका िदई याय
प रषदक
् ो िमित २०६७/८/२८ को िनणयबमोिजम
प टीकरण सोिधएको हो ।
याय प रषदल
ु सिमितले
् े गठन गरेको जाँचबझ
िदएको ितवेदनमा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को अनस
ु ूचीिभ समावेश भएका मु ामा तीन वष वा
सोभ दा बढी कै दको सजाय हने मु ामा त काल
ा माणका आधारमा ितवादी कसरु दार हो भ ने
देिखएमा थनु ामा राखी मु ाको पपु गनपनमा
धरौटी
ु
मा ने गरी त कालीन काठमाड िज ला अदालतका
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु काक ले िमित
२०६५/३/१० गरेको आदेशका कारण ितवादीह
छुटी गई मािनस अपहरणस ब धी अक जघ य अपराध
र िवचाराधीन मु ाको कारबाहीमा नै अनिु चत भाव
परेको हँदा उ थुनछे क आदेश गन यायाधीशका काम
कारबाही याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२)
को देहाय (घ) को अव था िव मान भई काय मताको
अभाव देिखन आएको तर कुन यायाधीशलाई कुन
िकिसमको कारबाही गन भ ने िनणय गन अिधकार
याय प रषदम् ा िनिहत रहेको भनी सिमितले िकटानी
रायसिहतको ितवेदन याय प रषदम् ा पेस गरेको
िथयो । उ रायसिहतको ितवेदनमा पनु रावेदन
अदालतमा फै सला गन यायाधीशह को सरहको
िु ट िज ला अदालतमा आदेश गन यायाधीशको
नदेिखएको हँदा िनजलाई पिहलो पटकको लािग
अिभलेख रहने गरी सचेत गराउने भ ने राय ा
भएको िथयो । नेपालको अ त रम संिवधानको धारा
११३ र याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को
उपदफा (२)(३) र (४)को अव था िव मान रहेको
अव थामा के क तो कारबाही गन भ ने कुराको िनणय
िलने अि तम अिधकार याय प रषदल
् ाई नै रहेको र
यायाधीशलाई कारबाही गदा जाँचबझ
ु सिमित गठन
नगरेर पिन कारबाही गन स ने नै ह छ । जाँचबझ
ु

सिमितले याय प रषदल
् ाई सहयोगस म गन हो ।
सिमितले सजाय कम गन गरी गरेको िसफा रसलाई
याय प रषदल
् े यसलाई वीकार गन आधार
देिखएन ।
यसरी अपहरण ज तो ग भीर कृितको
मु ामा ितवादीह लाई धरौटीमा राखी मु ाको पपु
गन गरी िनवेदकले गरेको आदेश िव मान कानूनी
यव थाको ितकूल भएको र िनजले गरेको आदेशका
कारण िवचाराधीन मु ाको काम कारबाहीमा नै अनिु चत
भाव परेको र अक अपराध हन गएको हँदा उ
थनु छे क आदेश गन त कालीन िज ला यायाधीश हाल
पनु रावेदन अदालत हेट डाका यायाधीश तेजबहादरु
काक ले याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२)
को देहाय (घ) र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०९ को उपधारा (१०)(ग) बमोिजम िनजमा
काय मताको अभाव देिखनक
ु ा साथै इमा दारीपूवक
आ नो पदीय कत य पालन गरेकोसमेत देिखन
नआएकोले याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ८
बमोिजम सोिधएको प टीकरणसमेत स तोषजनक
नदेिखएकोले अ त रम संिवधानको धारा १०९(१०)
(ग) बमोिजम िनजलाई पदमु गन स माननीय
धान यायाधीशसम िसफा रस गन याय प रषदब् ाट
िमित २०६७/१२/२८ मा िनणय भएको हो ।
तसथ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ११३ बमोिजम अिधकार ा िनकाय
याय प रषदब् ाट धारा १०९ को उपधारा (१०)
याय प रषद् ऐन, २०४७ र याय प रषद् कायिविध
िनयमावली, २०५६ ले िनिद गरेको आधार, कारण
र ि याबमोिजम रट िनवेदकलाई यायाधीश
पदबाट पदमु गन िसफा रस गन याय प रषदब् ाट
िनणय भई स माननीय धान यायाधीशबाट पदमु
ग रएको हँदा िनवेदकले संिवधान, कानून तथा निजर र
यायका मा य िस ा तिवपरीत पदमु ग रएको भनी
िलएको िजिकर त यहीन तथा आधारहीन भएको हँदा
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कानूनबमोिजम भएका काम कारबाही र िनणय बदर
हनपु न होइन गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी आधारमा
िदएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको
याय प रषद् र याय प रषदक
् ा सिचवसमेतको
तफबाट प रषदक
् ा िनिम सिचव कृ ण िगरीले पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
यस अदालत तथा यस अदालतका
रिज ारबाट रट िनवेदकलाई पनु रावेदन अदालतको
यायाधीश पदबाट पदमु गन स ब धमा कुनै कारबाही
एवं िनणय भएको भनी िनवेदकले िनवेदनप मा
खल
ु ाउन स नु भएको छै न । यायाधीशलाई कारबाही
गन स ब धमा संिवधान र कानून ारा अिधकार ा
िनकाय याय प रषदल
् े चिलत कानूनबमोिजम पदमु
गन स माननीय धान यायाधीशसम िसफा रस गन
िमित २०६७/१२/२८ मा िनणय गरी याय प रषदक
् ो
च.नं.२६६ िमित २०६७/१२/२८ मा यस अदालतमा
ा भएको हो । िनवेदक यस अदालत मातहत
पनु रावेदन अदालत हेट डामा कायरत रहेको कारणले
याय प रषद्को िसफा रसको आधारमा पदमु गन
काय ग रएको हो । यस अदालतबाट याय प रषदक
् ो
िसफा रस काया वयन गन कायस म ग रएको हँदा
यस अदालत र यस अदालतका रिज ारलाई िवप ी
बनाई दायर ग रएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
बेहोराको सव च अदालत र आ नो तफबाट समेत
सव च अदालतका रिज ारबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
यसमा िमित २०६७/४/२ को राजप मा
कािशत सूचनामा उि लिखत जाँचबझ
ु गदा उ लेख
भएका मु ाह को िमिसलह र यस अदालतबाट िमित
२०६९/५/१४ मा फै सला भएको िनवेदक िच देव
जोशी िवप ी याय प रषदसमे
् त भई चलेको ०६७WF-००३३ नं.को उ ेषण परमादेशसमेत मु ाको
िमिसल साथै राखी िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने
यस अदालतबाट िमित २०७१/१०/२५ मा भएको

आदेश ।
यसमा वादी नेपाल सरकार ितवादी
राम े भ ने रामकुमार े भएको हातहितयार
खरखजाना मु ा र वादी नेपाल सरकार ितवादीह
संजय े , नारायण तमाङ, मोहनबहादरु तामाङ
भएको हातहितयार खरखजाना मु ाको सु र
रेकड िमिसलसमेत स बि धत िनकायबाट िझकाई
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतबाट िमित
२०७३/९/४ गतेको आदेश ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक
पेसीमा सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु
िनवेदनसिहतको स पूण िमिसल संल न कागजसमेत
अ ययन गरी िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान्
व र ठ अिधव ाह ी ब ीबहादरु काक , ी श भु
थापा, ी तल
ु सी भ , ी कृ ण साद सापकोटा
र िव ान् अिधव ाह ी परशरु ाम कोइराला, ी
गोिव द ब दी, ी इ खरेल, ी र ा ब यालले
िनवेदक एक इमा दार र कत यिन ठ यायाधीश
हन् । यायपािलकाको वत ता भनेको यायाधीशको
लािग पिन हो । िनवेदकउपर खराब आचरण भएको,
घस
ु िलनिु दनु गरेको भनेर आरोप लगाउन सके को
अव था छै न । िनवेदकको आदेशले ितवादीह
छुटेको नभई पनु रावेदन अदालतको आदेशले छुटेको
अव था छ । जाँचबझ
ु सिमितले सचेतस म गराउन
सिकने भनेको छ, बखा त गन गरी ितवेदन िदएको
छै न । िनवेदकउपर जनु आरोप लगाएर प टीकरण
सोिधएको छ सोबाहेकको आरोपमा कारबाही गन
िम दैन । जाँचबझ
ु सिमितको रायबाहेकको िवषयमा
प ीकरण सो ने अिधकार याय प रषदल
् ाई
छै न । काय मता र इमा दा रताको अभावको बारेमा
जाँचबझ
ु ग रएको छै न । िनवेदकलाई जनु आरोपमा
हटाएको छ सो आरोपमा प टीकरण सो ने काय
भएको छै न । याय प रषदक
् ो जवाफको करण (घ)
मा प रषदब् ाट िु ट भएको भनी वीकार ग रएको
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१०००६ - तेजबहादरु काक िव. याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
छ । प रषदल
् े िनवेदकलाई कुन आधारमा बखा त
गरेको हो सो कुरा कतै खु दैन । यसबाट विववेकमा
हटाएको देिखएको छ । रा सेवक र यायाधीशबीच
कारबाही गन यव था समान हनपु छ । प रषदक
् ा
पदािधकारीको वे छाचारी एवं मनोगत धारणाले
िनणयलाई भािवत गन पाइँदैन । याय प रषदबाट
्
वृ भावनाबाट े रत भई प ीकरण सोिधएको
छ । जनु आरोपमा प टीकरण सोिधएको छ सो बाहेकमा
सजाय ग रएको छ । व छ सनु वु ाइ िवपरीत सजाय गन
पाइँदैन । रट िनवेदकउपर Doctrine of Pleasure
अनस
ु ार पिन कारबाही गन िम दैन । याय प रषद् ऐन,
२०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) बमोिजमको
खराब आचरणमा कुनै अनस
ु धान नै नगरी प ीकरण
निलई सजाय गरेको िमलेको छै न । एउटा कसरु गरेर
छुटेको अव थाको ितवादीले पनु : अक कसरु गछ
भने सो कुराको दोषारोपण गरी यायाधीशलाई सजाय
गन िम दैन । यायाधीशको पिहलाको काय स पादन
रा ो छ भने एउटै मु ाको िवषयलाई िलएर नोकरीबाट
बखा त गन काय औिच यपूण छै न । एउटै मु ाबाट
काय मताको अभाव छ भ ने िन कष िनका न
िम दैन । जाँचबझ
ु ितवेदनबाट िनवेदकलाई खराब
आचरण र काय मताको अभाव भनेको छै न । तसथ,
याय प रषदक
् ो िनणय बदर गरी िनवेदकलाई सािबक
पनु रावेदन अदालत तथा हालको उ च अदालतको
यायाधीश पदमा स-स मान बहाली गन परमादेशसमेत
जारी हनु ग रनु पछ भ नेसमेत बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी याय प रषद्समेत तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी लोकराज पराजल
ु ीले
याय प रषदक
् ो िनणय याियक पनु रावलोकन हन
स ै न । सचेतस म नगराइकन पिन पदमु गन
अिधकार याय प रषदल
ु
् ाई रहेको छ । जाँचबझ
सिमितको ितवेदनिवपरीत िनणय गन स ने अिधकार
याय प रषदल
् ाई रहेको छ । छानिबन सिमितले पिन
याय प रषद् ऐन, २०४७ दफा ४क(२)(छ) को

कसरु गरेको कुरालाई वीकार गरेको अव था रहेको
छ । सिमितको िसफा रस बा यकारी पमा हण गन
ज री छै न । यायाधीशलाई याय प रषद् ऐन, २०४७
को दफा ४क २(छ) बमोिजमको कसरु मा सजाय नगनु
भनेको छै न । छानिबन सिमित नै गठन नग रकन पिन
यायाधीशको काम कारबाही वा आचरण पदअनस
ु ार
नभएको भए कारबाही गन स ने अिधकार याय
प रषदल
् ाई रहेको छ । थनु छे क गन यायाधीशले अ.बं.
११८को देहाय २ लाई नजर अ दाज गन िम दैन ।
थनु ामा राखी कारबाही गनपन
ितवादीह धरौट
ु
मागेको कारण छुटी गई अक अपराध गरी िवचाराधीन
मु ामा अनिु चत भाव पारेको अव था रहेको छ ।
िवदेशी नाग रकलाई कानूनबमोिजम थुनामा राखी
कारबाही गनपनमा
धरौट मागेको देिख छ । तसथ
ु
याय प रषद्ले गरेको िनणय र सो िनणयको आधारमा
धान यायाधीशले पदमु गन काय संिवधान तथा
चिलत कानूनअनक
ु ू ल नै देिखएकोले ततु रट
िनवेदन खारेज हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको बहस
ततु गनभयो
ु ।
रट िनवेदक तथा िवप ीतफका िव ान्
कानून यवसायीह ले गनभएको
बहस िजिकर सनु ी
ु
िमिसल अ ययन गरी हेदा ततु रट िनवेदनमा िन न
नह को िन पण गनपन
ु देिखन आयोः१. याय प रषदब् ाट कुनै यायाधीशलाई
पदमु गन गरी भएको िनणयको याियक
पनु रावलोकन हन स छ वा स दैन ?
२. यायाधीशलाई पदमु गनपदा
स पूण
ु
आरोपका स ब धमा सफाइ पेस गन मनािसब
मौका िदनु पछ वा पदन ?
३. िनवेदकलाई
त कालीन
पनु रावेदन
अदालतको यायाधीशको पदबाट मु गन
धान यायाधीशसम
याय प रषदब् ाट
ग रएको िसफा रस र धान यायाधीशबाट
िनजलाई पदमु गन गरी भएको िनणय
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कानूनस मत रहेको छ वा छै न ?
यवहारमा आधा रत ह छ । अनशु ासना मक वा
४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी फौजदारी कसरु वा अयो यताका कारण आ नो पदीय
हनपु न हो, होइन ?
कत य पालना गनमा अस म मािणत भएमा मा
व छ ि याको अवल बन गरी यायाधीशलाई
२. यसमा थम नको स ब धमा िवचार पदमु गन सिक छ । यायाधीशउपरको कारबाहीका
गदा त काल चलनमा रहेको नेपालको अ त रम लािग संिवधान एवं कानूनले प ट आधार र उिचत
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले "यस ि याह को यव था गरेकोले वे छाचारी पमा
संिवधान ारा द मौिलक हकको चलनको लािग वा कारबाही गन सिकने ि थितको प रक पना हन
अक उपचारको यव था नभएको वा अक उपचारको स दैन । यायाधीशह को काय णाली वा यवहारका
यव था भए पिन सो उपचार अपया त वा भावहीन आधारमा पदमु गनका लािग व छ सनु वु ाइको मू य
देिखएको अ य कुनै कानूनी हकको चलनको लािग वा र मा यता अवल बन ग रनु पिन यि कै आव यक
सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश ह छ । तसथ, िनवेदकउपर लगाइएको आरोप के हो ?
भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी नको िन पणको ती आरोपह के कुन कानूनमा आधा रत रहेका छन् ?
लािग आव यक र उपयु आदेश जारी गरी य तो यायाधीशउपरको कारबाहीका लािग कानूनको प ट
हकको चलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने र उिचत ि याको यव था भएअनस
ु ार िनवेदकको
असाधारण अिधकार सव च अदालतलाई हनेछ । सो स ब धमा आरोप लगाउने कायदेिख सजाय िनधारण
योजनको लािग पूण पमा याय गरी उिचत उपचार गन िनणय गदास म यायको थािपत मू य र
दान गन सव च अदालतले ब दी य ीकरण, मा यताह को अनशु रण ग रएको छ, छै न ? सनु वु ाइको
परमादेश, उ ेषण, ितषेध, अिधकारपृ छालगायत पया त अवसर िदई याियक मनको योग गरी िनणय
जुनसुकै उपयु आदेश जारी गन स नेछ" भ ने ग रएको छ, छै न ? नेपालको अ त रम संिवधान
संवैधािनक यव था गरेको छ । यसैगरी धारा ११३(१) र चिलत कानून ारा द हकको स मान भए
ले यस संिवधानबमोिजम यायाधीशह को िनयिु , नभएको के हो ? सो स ब धमा अ त रम संिवधानको
स वा, अनशु ासनस ब धी कारबाही, बखासी र याय धारा १०७(२) को अधीनमा रही पनु रावलोकन गरी
शासनस ब धी अ य कुराह को िसफा रस गन वा आव यक र उपयु आ ा आदेश जारी गन स ने
परामश िदन एउटा याय प रषद् रहने यव था गरेको संवैधािनक दािय व यस अदालतको रहेकोले याय
छ भनी धारा १०९ को उपधारा (१०) को ख ड (ग) प रषदक
् ो िनणय पनु रावलोकन नै हन स दैन भ ने
बमोिजम पनु रावेदन अदालत वा िज ला अदालतको िवप ीह तफको िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
कुनै यायाधीशलाई पदमु गन गरी ग रएको आदेश
४. अब दो ो नको स ब धमा िवचार
वा िनणयउपर पनु रावेदन ला ने यव था नग रएकोले गदा रट िनवेदक यायाधीश तेजबहादरु काक को
य तो िनणय वा आदेश याियक पनु रावलोकन गन काय मताको अभाव देिखए नदेिखएको स ब धमा
अिधकार धारा १०७(२) अ तगत यस अदालतलाई जाँचबु झ गन याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ६
भएकै देिखयो ।
बमोिजम याय प रषदल
ु
् े एक सद यीय जाँचबझ
३. यायाधीशको जवाफदेिहता चिलत सिमित गठन गन िनणय गरेको देिख छ । िमित
संिवधानअ तगत बनेको ऐन, कानून एवं याियक २०६७/३/३१ मा याय प रषदल
ु सिमित
् े जाँचबझ
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ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
गठन गन गरेको िनणय हेदा िवनोदकुमार यौपानेको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी स जय े ठ,
रोिहत पिलवाल अ वाल र िभमसेन पि डतसमेत
भएको फौ.नं. २१९० को अपहरण तथा शरीर ब धक
मु ा १, ओमकार भ चनको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी ियनै यि भएको फौ.नं. २१९१
को अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा काठमाड
िज ला अदालतका त कालीन िज ला यायाधीश
हाल पनु रावेदन अदालत, हेट डाका यायाधीश ी
तेजबहादरु काक बाट िमित २०६५/३/१०/३ मा
आदेश हँदा फौ.नं. २१९० मा अिभयु सँग जनही
.१,२५,०००।– र फौ.नं. २१९१ मा जनही
.३५,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा
जमानत िलई अिभयु ह लाई तारेखमा राखी मु ाको
पपु गन आदेश गरेको देिखयो । यसरी उपयु मु ाको
कारबाही गदा याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क
को देहाय (२) को ख ड (घ) बमोिजम योग हनै नस ने
कानूनको योग गरी वा कानूनको प ट असि द ध
या या वा अथलाई छोडेर बलपूवक अक या या
वा अथ गरी उ मु ाको कारबाहीमा अनिु चत असर
पु याए वा नपु याएको र उ मु ाह मा अनस
ु धान
तहिककातबाट संकिलत सबदु
माणह को
मू याङ् कन गन स ब धमा िनज यायाधीशको काय
मताको अभाव देिखए नदेिखएको स ब धमा याय
प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम जाँचबझ
ु
गन साथै उि लिखत ितवादीह संल न रहेका अ य
मु ाह को कारबाहीको िसलिसलामा भएका आदेश
तथा फै सलाह को िव ततृ अ ययन गरी सो आदेश वा
फै सला गन यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अिनयिमत
पमा काम कारबाही भएको छ, छै न ? सोसमेत
छानिबन गरी रायसिहतको ितवेदन िदन सव च
अदालतका माननीय यायाधीश ी बलराम के .सी.को
अ य तामा एक सद यीय जाँचबझ
ु सिमितको गठन
ग रएको छ । सिमितले उ दफा ७ बमोिजम स बि धत

यायाधीशलगायत अ य यि ह लाई बु ने, बयान
गराउने र आरोपका स ब धमा तहिककात अनस
ु धान
गरी काय ार भ गरेको िमितले १ मिहनािभ
रायसिहतको ितवेदन िदने । साथै नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (११)
बमोिजम यायाधीश ी तेजबहादरु काक लाई आ नो
पदको काय नगनु भनी सूचना िदने" भनी िनणयसमेत
गरेको देिख छ ।
५. जाँचबझ
ु सिमितले िनवेदक त कालीन
िज ला यायाधीश हाल पनु रावेदन अदालत, हेट डाका
यायाधीश तेजबहादरु काक को काम कारबाहीमा
याय प रषद,् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा
२को देहाय ख ड (घ) को अव था िव मान भए पिन
िनजको Deliberate Mistake नदेिखएकोले याय
प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५)
बमोिजम पिहलो पटकको लािग अिभलेख रहने गरी
सचेत गराउन रायसिहतको ितवेदन पेस गरेको छु
भनी जाँचबझ
ु ितवेदन याय प रषदस
् म पेस गरेको
देिख छ ।
६. उ
ितवेदन पेस भएपिछ याय
प रषदल
ु ार रट
् े िमित २०६७/८/२८ को िनणयअनस
िनवेदकसँग िमित २०६७/८/२९ मा याय प रषद्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय
ख ड (घ) र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोिजम
काय मताको अभाव र इमा दारीपूवक आ नो पदीय
कत य पालन नगरेको आधार र कारणबाट तपाइँलाई
िकन कारबाही नगन भनी प ा त भएको िमितले ७
िदनिभ प टीकरण पेस गनु भनी प टीकरण मागेको
र िनवेदकले पेस गरेको प टीकरण स तोषजनक
नदेिखएकोले याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क
को उपदफा (२) को देहाय ख ड (घ) र नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा
(१०) को देहाय (ग) बमोिजम िनवेदकमा काय मताको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
अभाव देिखनक
ु ा साथै इमा दारीपूवक आ नो पदीय
कत य पालना गरेकोसमेत देिखन नआएकोले
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९
को उपधारा (१०) (ग) बमोिजम िनवेदकलाई पदमु
गन स माननीय धान यायाधीशसम िसफा रस
गन िनणय याय प रषदब् ाट िमित २०६७/१२/२८
मा भएको देिख छ । यसपिछ सव च अदालतको
रिज ारले " याय प रषद्को िमित २०६७/१२/२८
को िनणयानुसार याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा
४क को उपदफा २को देहाय (घ) र नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०)
को देहाय (ग) बमोिजम काय मता र इमा दा रताको
अभाव देिखएकोले याय प रषद्को िसफा रसमा
माननीय यूलाई िमित २०६७/१२/२८ देिख लागू
हने गरी पदमु ग रएको बेहोरा िमित २०६७/१२/२८
को िनणयानुसार अनुरोध गदछु भनी रट िनवेदकलाई
पदमु ग रएको िमित २०६७/१२/३० को प िमित
२०६८/२/२६ मा बझ
ु ाइएको देिख छ ।
७. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०९ को उपधारा १० मा पनु रावेदन अदालत
वा िज ला अदालतका यायाधीश पदबाट मु हने
भनी यव था गरेकोमा सो धारा १०९ को उपधारा
१० को ख ड (ग) मा "काय मताको अभाव, खराब
आचरण, इमा दारीपूवक आ नो पदीय कत यको
पालना नगरेको, शारी रक वा मानिसक कारणले काय
स पादन गन असमथ भएको, यायमा िवचिलत भएको
भ ने आधारमा पदमु गन भनी याय प रषद्को
िनणयबमोिजम धान यायाधीशबाट पदमु हने
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । साथै आरोप लागेको
पुनरावेदन अदालत तथा िज ला अदालतको
यायाधीशलाई आ नो सफाइ पेस गन मनािसब मौका
िदइनेछ र सो योजनको लािग िनजसँग बयान िलन,
माण संकलन गन र रायसिहतको ितवेदन पेस गन
याय प रषद्ले जाँचबुझ सिमित गठन गन स नेछ । सो

सिमितको कायिविध कानून ारा िनधा रत हनेछ भ ने
बा या मक यव थासमेत भइरहेको देिख छ । यसरी
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९
को उपधारा (१०) को देहाय (ग) मा उि लिखत स पूण
अव थाका स ब धमा आरोप लागेको पनु रावेदन तथा
िज ला अदालतको यायाधीशलाई सफाइ पेस गन
मनािसब मौका िदनपु न बा या मक यव था गरेको
देिखयो भने सफाइ पेस गन योजनको लािग याय
प रषदल
ु सिमित गठन गन स ने यव था
् े जाँचबझ
गरेको देिख छ ।
८. तर रट िनवेदकको स ब धमा याय
प रषद् ारा गिठत जाँचबझ
ु सिमितलाई याय प रषद्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय
(घ) बमोिजम यायाधीश तेजबहादरु काक को काय
मताको अभाव देिखए नदेिखएको स ब धमा मा
छानिबन गन कायादेश िदइएको र उ सिमितले
पिन आफूलाई तोिकएको े ािधकारमा सीिमत रही
छानिबन गरी ितवेदन िदएको देिखँदा याय प रषद्
ऐनको दफा ४क को उपदफा (३) बमोिजम िनवेदकले
आ नो कत य इमा दारीपूवक पालना गरे नगरेको
स ब धमा जाँचबझ
ु सिमितले छानिबन गरेको र सो
आरोपका स ब धमा सफाइको मौका िदएकोसमेत
देिखन आएन । अ त रम संिवधानको धारा १०९ को
उपधारा १० को ख ड (ग) मा उि लिखत िविभ न
अव थाका स ब धमा याय प रषद् ऐन, २०४७
को दफा ४क को उपदफा (२)(३)(४) मा बे लाबे लै
उ लेख भएको र पदीय कत य इमा दारीपूवक पालन
नगरेको स ब धमा ऐनका दफा ४क को उपदफा
(३) मा यव था भएको देिखँदा िनवेदकलाई पदमु
गन िनणय ग रँदा लगाइएको स पूण आरोपह का
स ब धमा िनवेदकलाई अ त रम संिवधानको धारा
१०९ को उपधारा (१०) को ख ड (ग) बमोिजम
सफाइ पेस गन मनािसब मौका िदइएको देिखन आएन ।
९. अब िनवेदकलाई त कालीन
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ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
पनु रावेदन अदालतको यायाधीशबाट पदमु गन
धान यायाधीशसम याय प रषदबाट
ग रएको
्
िसफा रस र पदमु को िनणय कानूनस मत रहेको
छ, छै न ? भ ने ते ो नको स ब धमा हेदा
अ त रम संिवधानको धारा ११३ को उपधारा (५)
ले कुनै यायाधीशको िवषयमा पन आएको उजरु ीको
स ब धमा ारि भक छानिबन गराउँदा िवशेष बाट
िव ततृ छानिबन गनपन
ु देिखएमा याय प रषद्ले
जाँचबझ
ु सिमित गठन गन स ने संवैधािनक यव था
गरेको छ ।
१०. अ त रम संिवधानको धारा १०९
को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोिजम आरोप
लागेको पनु रावेदन अदालत तथा िज ला अदालतको
यायाधीशलाई आ नो सफाइ पेस गन मनािसब मौका
िदइनेछ र सो योजनको लािग िनजसँग बयान िलन
माण संकलन गन र रायसिहतको ितवेदन पेस
गन याय प रषदल
ु सिमित गठन गन स ने
् े जाँचबझ
भ ने यव था रहेको छ । उि लिखत संवैधािनक
ावधानह ले काय मताको अभाव, खराब आचरण,
इमा दारीपूवक आ नो पदीय कत य पालन नगरेको
भनी आरोप लागेको पनु रावेदन अदालत तथा
िज ला अदालतको यायाधीशलाई आफूउपर
लागेको आरोपका स ब धमा सफाइ र आव यक
सबदु माण पेस गनसमेतका लािग याय प रषदल
् े
जाँचबझ
ु सिमित गठन गनपन
ु यव था गरेको देिखन
आउँछ । यसैगरी याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा
६ ले संिवधानको धारा १०९ को उपधारा (१०)
बमोिजम कुनै यायाधीश िव लागेको आरोपका
स ब धमा जाँचबझ
ु सिमितबाट जाँचबझ
ु गराउनपु न
देखेमा याय प रषदल
ु सिमित गठन गनछ र
् े जाँचबझ
यसको सूचना राजप मा कािशत गनछ भ ने कानूनी
यव थासमेत गरेको देिख छ । याय प रषद् ऐन,
२०४७ को दफा ७ अनस
ु ार जाँचबझ
ु सिमितले आरोप
लागेको यायाधीशलाई सूचना िदने, सूचना तामेल

गन, बयान गराउने, सा ी माण बु ने स ब धमा
अदालतलाई भएसरहको अिधकारसमेत योग गन
सिकने र जाँचबझ
ु को काय समा त भएपिछ जाँचबझ
ु
सिमितले आ नो रायसिहत जाँचबझ
को
ितवे
द
न
ु
प रषदल
् ाई िदनपु न यव था रहेको त य मािथ
िववेचना भइसके को छ ।
११. उि लिखत संवैधािनक एवं कानूनी
यव थाको प र े यमा िवप ी याय प रषदक
् ो काम
कारबाहीको मू याङ् कन गदा रट िनवेदक तेजबहादरु
काक काठमाड िज ला अदालतको यायाधीश पदमा
कायरत रहँदाको अव थामा िवनोदकुमार यौपानेको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार िव
ितवादी संजय
े ठ, रोिहत पािलवाल अ वाल र िभमसेन पा डेसमेत
भएको फौ.नं. २१९० र ओमकार भ चनको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार ितवादी ियनै यि ह भएको
फौ.नं.२१९१ को अपहरण तथा शरीरब धक
मु ाह मा ितवादीह बाट मु ा पपु का लािग धरौट
वा जेथा जमानी िलने गरी िनवेदक त कालीन िज ला
यायाधीशबाट भएको आदेशका स ब धमा सव च
अदालतका त कालीन यायाधीश बलराम के .सी.
को अ य तामा एक सद यीय जाँचबझ
ु सिमित गठन
भएको देिख छ । जाँचबझ
ु सिमितको कायादेश हेदा
उपयु उि लिखत फौ.नं. २१९० र फौ.नं. २१९१
मु ाह मा काठमाड िज ला अदालतका त कालीन
िज ला यायाधीश हाल पनु रावेदन अदालत
हेट डाका यायाधीश ी तेजबहादरु काक बाट िमित
२०६५।१०।३ मा आदेश हँदा फौ.नं. २१९० को
मु ामा अिभयु ह सँग जनही १,३५,०००।- र
फौ.नं. २१९१ को मु ामा अिभयु ह सँग जनही
३५,०००।- नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत
िलई अिभयु ह लाई तारेखमा राखी मु ाको पपु गन
आदेश गरेको देिखयो । यसरी उपयु मु ाको कारबाही
गदा याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को
उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोिजम योग हनै नस ने
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कानूनको योग गरी वा कानूनको प ट असंिद ध
या या वा अथलाई छोडेर बलपूवक अक या या
वा अथ गरी उ मु ाको कारबाहीमा अनिु चत असर
पु याए वा नपु याएको र उ मु ाह मा अनस
ु धान
तहिककातबाट संकिलत सबदु माणको मू याङ् कन
गन स ब धमा िनज यायाधीशको काय मताको
अभाव देिखए नदेिखएको स ब धमा याय प रषद्
ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम जाँचबझ
ु गन,
साथै उि लिखत ितवादीह संल न रहेका अ य
मु ाह को कारबाहीको िसलिसलामा भएका आदेश
तथा फै सलाह को िव ततृ अ ययन गरी सो आदेश वा
फै सला गन यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अिनयिमत
पमा काम कारबाही भएको छ, छै न सोसमेत छानिबन
गरी रायसिहतको ितवेदन िदने भ ने कायादेश भएको
रहेछ ।
१२. उ कायादेशबमोिजम जाँचबझ
ु
सिमितले छानिबन गरी याय प रषदसम
ततु
्
गरेको ितवेदनमा जाँचबझ
ु को ममा देिखन आएको
व तगु त आधारमा काठमाड िज ला अदालतका
त कालीन िज ला यायाधीश हाल पनु रावेदन अदालत
हेट डाका यायाधीश तेजबहादरु काक ले थुनछे कको
आदेश गदा फौजदारी मु ामा सरकारी विकलले
अिभयोग लगाई अिभयोगप पेस गरेपिछ अ.बं.
१८४क नं. बमोिजम मु ाको काम कारबाही अगािड
बढाउने ममा अिभयु ह लाई पपु को लािग थुनामा
रा ने वा धरौट वा जमानत मा ने वा तारेखमा रा ने
स ब धमा फौजदारी अिभयोगमा त काल ा त माण
भएमा थनु ामा रा नु पन कानूनी यव था र फौजदारी
यायको िनिहत िस ा तलाई यानमा नराखी धरौट
मागेको देिखए पिन Deliberate Mistake थनु छे क
आदेश गन यायाधीशको काम कारबाहीमा देिखएन ।
ितवादीह छुटेको वा तिवक थनु छे कको आदेशबाट
नभई पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलाका
कारण छुटी गई प रणामतः अक अपराध गन पगु ेको

देिख छ । यसरी यायाधीशको काम कारबाहीमा
Deliberate Mistake नदेिखएको अव थामामा
बदिनयत त व हनस ने नदेिखएकाले याय प रषद्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) बमोिजम
पिहलो पटकका लािग अिभलेख रा ने गरी सचेत
गराउने राय य गदछु भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
१३. जाँचबझ
ु सिमितले जाँचबझ
ु को काय
समा त भएपिछ पेस गरेको ितवेदनप चात् याय
प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ (१) ले यव था
गरेबमोिजम याय प रषदल
् े िनवेदकसँग प टीकरण
माग गन स ब धमा िन नानस
ु ारको यव था गरेको
पाइ छः
८(१) "दफा ७ को उपदफा (५) बमोिजम
पेस भएको जाँचबुझको ितवेदन र िमिसल
कागजातबाट आरोप लागेको यायाधीशलाई
संिवधान वा अ य कानूनबमोिजम सजाय
हनुपन देिखएमा प रषदल
् े आरोप लागेको
यायाधीशलाई कारण र आधार खोली
प टीकरण तुत गन मनािसब समय िदई
सूचना िदनुपनछ । सो यादिभ िनजले
कुनै प टीकरण पेस नगरेमा वा िनजले पेस
गरेको प टीकरण स तोषजनक नदेिखएमा
प रषदल
् े संिवधानको धारा १०९ को
उपधारा (१०) को ख ड (ग) बमोिजम िनणय
गनछ"
८(२) "जाँचबुझको ितवेदन वा आरोप
लागेको यायाधीशले उपदफा (१) अ तगत
पेस गरेको प टीकरणबाट िनजउपरको
आरोप त यहीन देिखएमा प रषद्ले
िनजउपरको कारबाहीलाई तामेलीमा रा न
स नेछ ।"
१४. उपरो ानस
ु ार िनवेदकबाट प टीकरण
सो ने र पदमु गनसमेतको काय भएकोमा सो

870

१०००६ - तेजबहादरु काक िव. याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
ि याको योग कानूनी पमा भए नभएको स दभमा
िववेचना गनपन
ु हन आयो । िनवेदकलाई याय प रषद्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय
(घ) बमोिजम काय मताको अभाव र इमा दारीपूवक
आ नो पदीय कत य पालना गरेको भ ने आधार
िलइएका त य िमित २०६८/४/२४ को प टीकरण
सोिधएको प बाट देिखन आएकोमा ती कानूनी
ावधानह तफ िववेचना गदा दफा ४क मा देहायको
अव थामा यायाधीशमा काय मताको अभाव रहेको
मािनने भनी उ लेख भई उपदफा २ (घ) मा "मु ाको
कारबाही वा िनणय गदा योग हनै नस ने कानूनको
योग गरी वा कानूनको प ट र असंिद ध या या वा
अथलाई छाडेर बलपूवक अक या या वा अथ गरी
सो कारबाही वा िनणयमा अनुिचत असर पु याएको"
भ ने बेहोरा उ लेख रहेको पाइयो । प टीकरणमा
उि लिखत उपयु
ावधानमा यायाधीशले
इमा दारीपूवक पदीय कत य पालना नगरेमा िनजलाई
पदबाट हटाउने आधारबारे उ लेख भएको पाइँदनै ।
१५.
यायाधीशले पदीय कत य
इमा दारीपूवक पालना नगरेको अव थाह बारे दफा
४क को उपदफा (३) मा िन नानस
ु ार यव था रहेको
पाइ छः
(३) देहायको अव थामा यायाधीशले आ नो
पदीय कत यको इमा दारी पूवक पालन
नगरेको मािननेछः(क) मु ालाई प छाउने, ल याउने वा
अनुिचत पमा भािवत गन मनसायले
उपदफा (२) को ख ड (क) देिख (झ)
स ममा उि लिखत कुनै कुरा जानीजानी
गरेको,
(ख) कुनै उिचत कारणिवना िनधा रत समयमा
इजलासमा नब ने गरेको वा पया त
समय हँदाहँदै पिन मु ाको सुनुवाइ नगरी
प छाउने गरेको,

(ग) कुनै उिचत कारणिवना कानून ारा
िनधा रत समयिभ फै सला वा आदेश
नलेखी िढला सु ती गन गरेको,
(घ) िबदा िदने अिधकारीबाट िबदा वीकृत
नगराई वा य तै अिधकारीसँग
पूवअनुमित निलई अदालतबाट
अनुपि थत हने गरेको, वा
(ङ) मािथ लो तहको अदालतले िदएको
आदेश वा शासिनक काम कुराको
स ब धमा धान यायाधीश वा मु य
यायाधीश वा अदालतको शासन
चलाउने यायाधीशले िदएको िनदशनको
पालना नगरेको वा गन आलटाल गरेको ।
१६. िनवेदकलाई याय प रषद् ऐन,
२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय
(घ) को आरोपमा सेवाबाट बखा त ग रएको तर दफा
४क को उपदफा (३) मा भएको कुन ावधानको
उ लङ् घन रट िनवेदकबाट भएको हो सो कुरा
प ीकरणमा प पमा समावेश हनपु न भए पिन
िनजलाई सोिधएको प टीकरणमा समावेश भएको
देिखएन । कसैलाई सजाय गनु परेमा प ट आधार
र कारण खल
ु ाई प टीकरण िलने र सो प टीकरण
स तोषजनक नभएमा िनजलाई कानूनबमोिजम सजाय
गन भ ने िस ा त हा ो याियक अ यास रहेको
पाइ छ । उपयु स दभमा िनवेदकको रट िनवेदन,
िवप ीह को िलिखत जवाफ र ा त फायलको
बेहोराबाट सोबमोिजम भए गरेको पाइएन । साथै
िनवेदकले जानीजानी मु ालाई ल बाएको वा अनिु चत
पमा भािवत गनलगायतका काय गरेको कुरा प
पमा समिथत भएको नदेिखएकाले रट िनवेदकलाई
सनु वु ाइको पया त र भावकारी अवसर दान
नगरी िनजलाई पदमु गन गरी भएको कारबाहीलाई
िववेकस मत र यायस मत मा न नसिकने हँदा
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िनजलाई पदमु गन गरी आ मगत आधारमा भएको
िनणय कानूनअनु प भएको नदेिखँदा सदर कायम
रहन स दैन ।
१७. वत , िन प तथा िनिभक
यायपािलका नै कानूनको शासन र जात को
आधार त भ भएकोले नै संिवधान तथा कानूनले
यायपािलकाको वत ता र यायाधीशको िनिभकता
तथा िन प ता संर णका स ब धमा सतकतापूवक
िविभ न यव थाह गरेको पाइ छ । यसैगरी उ रदायी
यायपािलकाबेगर याियक िन प ताको क पना गन
सिकँ दैन । याियक िनिभकताको नाममा यायाधीशको
व छ दतालाई पिन बढावा िदनु हँदैन । यसकारण
यायपािलका ितको जनआ था र िव वास जगेना
गनका लािग यायाधीशलाई व छ द हनबाट रो नका
लािग यायाधीशउपरको अनशु ासनस ब धी कारबाही
र बखासीसमेतका लािग संिवधानले याय प रषद्
ज तो वत िनकायको यव था गरेको हो । तर
अनशु ासनस ब धी वा बखासीको कारबाही गन िनकाय
वयंले पिन याियक मू य र मा यतामा आधा रत
कारबाही ि या अँगा नु पदछ । यायाधीशले
आ नो ओहदाको कत य पालनाको िसलिसलामा
स पादन गरेको याय िन पणस ब धी काय िु टपूण
छ, छै न भ ने कुरा पनु रावेदक य अिधकार े को
योगबाट हे रने र बोिलने िवषय हन् । मु ाको रोहमा
यायाधीशबाट हने आदेश वा िनणयका स ब धमा
अनशु ासनस ब धी कारबाही गनभु दा अगािड
संवेदनशील भई यायाधीशको वत तास ब धी
थािपत मा यतातफ सचेत रही याियक ि याको
पूण पालनाका साथ अनस
ु धान गरी यस
अनस
ु धानबाट ा त ितवेदनको औिच यको पिु
त यपरक ढङ् गबाट भएमा मा कारबाही अगािड
बढाइनु याियक वत ताको लािग िहतकर ह छ ।
वैयि क मू याङ् कन व तपु रक नभई आ मपरक हने
हँदा व तिु न ठ आधार र माणबेगर याय प रषदका
्

पदािधकारीह को वैयि क मू याङ् कनको आधारमा
यायाधीशको याियक काम कारबाहीको मू याङ् कन
गन प रपाटीले याय स पादनको काय वत पबाट
स पादन गन दु ह हन जाने देिख छ ।
१८. िनवेदकउपर ग रएको कारबाही ारा
िनवेदक के कित कारणले कसरु दार देिखनक
ु ा साथै
िनजले पेस गरेको प टीकरण िकन स तोषजनक
भएन सो कुरा िनणय गन अिधकारीले याियक मनको
योग गरी व तगु त माणको आधारमा मू याङ् कन
गरेको देिखनु पदछ । यायाधीशलाई सेवाबाट पदमु
गनु भनेको ग भीर सजाय हो । याय प रषदल
् े कुनै
यायाधीशलाई पदमु गन िसफा रस गदा उिचत र
पया त कारण िव मान भएकै हनपु दछ । यायाधीशको
पदीय सरु ा िनजको नैसिगक एवं संवैधािनक अिधकार
पिन हो । यसकारण िनवेदकलाई पदमु गन याय
प रषदक
् ो िनणयमा उिचत र पया त कारण तथा
आधार रहेको कुरा िनणयमा व तगु त पबाट देिखनु
पदछ । कुनै सबदु माण नखल
ु ाई व तिु न ठ कारण र
आधारसमेत नदेखाई गरेको िनणयलाई याियक मन
योग गरी िनणय गरेको भ न सिकने अव था रहँदनै ।
१९. उपयु उि लिखत एवं िववेिचत
कारण र आधारह बाट याय प रषदल
् े िनवेदकलाई
पदमु गन िनणय गदा लगाएको स पूण आरोपह को
स ब धमा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०९ को उपधारा (१०) को ख ड (ग) तथा
याय प रषद् ऐन,२०४७ को दफा ४क को उपदफा
(२) को देहाय ख ड (घ) मा उ लेख भएबमोिजम
सफाइको मौका पेस गन मनु ािसब मौका दान गरेको
नदेिखएको र िनवेदकका हकमा जाँचबझ
ु सिमितले
ततु गरेको ितवेदनको िवपरीत िनवेदकलाई
पदमु गन भनी ग रएको िनणयमा प ट कारण र
आधार नखल
ु ाइएबाट समेत िनवेदकउपरको कारबाही
र िनणय व छ कारबाहीको िस ा त (Doctrine
of fair trail) ितकूल र आ मिन ठ भई वृ
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१०००६ - तेजबहादरु काक िव. याय प रषद,् मक
ु ाम सव च अदालत प रसर, काठमाड समेत
भावनाबाट े रत भई िनणय गरेको देिखन आयो । यसै
स दभमा रट िनवेदक िच देव जोशी िव
याय
प रषदस
् मेत भएको (ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८५७,
अंक ७, पृ ठ ३८१) मु ामा ... व छ कारबाहीको
िस ा त (Doctrine of fair trail) अ तगत याियक
व छताका साथै ि यागत व छता (Procedural
Fairness) पिन आव यक त व ह छ । अथात्
कानूनबमोिजमको ि या र कायिविध अवल बन
गरेपिछ मा माणको आधारमा कोही यि दोषी हो,
होइन भनी िनणय गन सिक छ । िवभागीय कारबाहीमा
पिन यो िस ा त लागू ह छ । यसको बेवा ता वा
उपे ा गन िम दैन...भ ने िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । यो ितपािदत िस ा तसमेतबाट संिवधान,
कानूनले तोके को बा या मक ि या अवल बन नगरी
आरोिपत यायाधीशलाई पदमु गन िम ने देिखन
आएन । आ मिन ठ भई वृ भावनाबाट े रत भई
गरेको िनणयले संवैधािनक तथा कानूनी मा यता ा त
गन स दैन र कानूनको शासन (Rule of Law) अनु प
पिन हँदैन । तसथ यी रट िनवेदकलाई त कालीन
पनु रावेदन अदालतको यायाधीशको पदबाट मु गन
धान यायाधीशसम िसफा रस गन याय प रषदक
् ो
िमित २०६७।१२।२८ गतेको िनणय त काल चिलत
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९
को उपधारा (१०) को देहाय (ग) र याय प रषद् ऐन,
२०४७ को दफा ४क र ८ को कानूनी यव था एवं
व छ सनु वु ाइको िस ा तसमेतको िवपरीत भएको
देिखँदा उ िनणय र सोको आधारमा भएका स पूण
काम कारबाहीसमेत िु टपूण देिखन आयो ।
२०. अब रट िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न हो होइन भ ने नतफ िवचार
गदा याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को
उपदफा (२) को ख ड (घ) बमोिजम काय मताको
अभाव भनी िनवेदकउपर जाँचबझ
ु सिमितमाफत

जाँचबझ
ु गराई सोही िवषयमा प टीकरण माग ग रएको
याय प रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा
(५) बमोिजम अिभलेख रहने गरी सचेत गराउने
रायसिहतको ितवेदन पेस भएको छ । सोिवपरीत
आरोिपत यायाधीशसँग प टीकरण स तोषजनक
नभएको भ दै काय मता र इमा दा रताको अभाव
रहेको भ ने आरोप लगाई यायाधीशको पदबाट मु
गन गरी भएको याय प रषदक
् ो िमित २०६७।१२।२८
गतेको िनणय र सो िनणयको आधारमा पदमु गन गरी
रट िनवेदकलाई िदइएको सव च अदालतको िमित
२०६७।१२।२८ गतेको प लगायतका स पूण काम
कारबाहीसमेत संवैधािनक एवं कानूनी यव थाका
साथै उि लिखत कानूनी िस ा तसमेत िवपरीत भई
िु टपूण देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ ।
रट िनवेदक तेजबहादरु काक लाई सेवाबाट
पदमु गदाका बखत िनज त कालीन पनु रावेदन
अदालतको यायाधीश पदमा कायरत रहेकोले
नेपालको संिवधानअनस
ु ार पनु रावेदन अदालत उ च
अदालतमा प रणत भएकोले िनजको जे ठता पूववत्
पमा गणना हने गरी अवकाश भएको िमितदेिख
बहाल नभएस मको अविधको हाल उ च अदालतमा
कायरत यायाधीशह ले खाईपाई आएसरहको तलब
भ ालगायतका अ य सेवा सिु वधा उपल ध गरी गराई
उ च अदालतको यायाधीश पदमा बहाल गनु गराउनु
भनी िवप ीह याय प रषद,् याय प रषद् सिचवालय
र सव च अदालतसमेतको नाउँमा परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ठहछ । याय प रषदक
् ो िमित
२०६७।१२।२८ गतेको िनणय बदर भई िनवेदकलाई
सािबक पनु रावेदन अदालत हाल उ च अदालतको
यायाधीशको पदमा पूववत् पमा बहाली गराउनु
भनी त कालै संि त पाठ जारी भइसके को अव था
छ । अतः ततु आदेशको ितिलिपसमेत साथै राखी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
यो आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदई दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.मीरा खड् का
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . १०००७
तुत मु ामा गोपनीयताको लािग पीिडतको
प रवारको सद यको नाममा .................
रािखएको छ ।
- स पादक
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७४।९।२३
०७२-CR-०८५३
मु ाः जबरज ती करणी

िव
यथ / वादी : कमलादेवी ख ीको जाहेरीले नेपाल
सरकार
§ जबरज ती करणीको काय लुक िछपी
ग रने आपरािधक काय भएकाले यसमा
य दश सा ी हन स दैन । य तो
अपराधमा पीिडत मिहलाको भनाइलाई
अ यथा नभएस म सवमा य माणको
पमा िलनपु दछ । अ य व तगु त माणले
पीिडतको भनाइलाई गलत सािबत
नगराएस म यसलाई वीकार गनुपन ।
§ सात वषक कुनै पिन नाबािलकाले
जबरज ती करणी ज तो ग भीर
आपरािधक कायका बारेमा पया मा ामा
बुिझसके को नहनुका साथै य तो िवषयका
बारेमा बनावटी पबाट िविवध कुरा भ न
स ने मता र चेतनासमेतको िवकास िनज
ज तो बािलकामा भइसके को हदँ ैन । य तो
अव थाका अवोध बािलकाले अदालतमा
समेत उपि थत भई गरेको बकप बाट
पीिडतउपर नै सो आपरािधक काय भएको
रहेछ भनेर अ यथा मािणत भएमा बाहेक
िव वास गनपन
ु ।
( करण नं.७)
§ सात वषक पीिडतको अ य कारणले
क याजाली याितएको भ ने त य
व तुिन पबाट पुि नभएकाले िनजउपर
भएको जबरज ती करणी वारदातका
व प र कृितका कारण नै िनजको
क याजाली याितएको भ ने अथ गनुपन ।
( करण नं.८)

पनु रावेदक / ितवादी : क चनपरु िज ला रौतेली
िवचवा गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल िज ला
कारागार कायालय क चनपरु , महे नगरमा
रहेका िदपक रावल
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
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१०००७ - िदपक रावल िव. नेपाल सरकार
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०६५, अंक ५, िन.नं.७९६८
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी भोजराज अिधकारी
क चनपरु िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी ह र साद बगाले
माननीय यायाधीश ी रामे वरनाथ अमा य
पनु रावेदन अदालत महे नगर
फै सला
या.ओम काश िम : पनु रावेदन अदालत
महे नगरको िमित २०७२।४।१७ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ तथा याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम ितवादीको तफबाट
पनु रावेदन परी िनयमानस
ु ार पेस हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छ :िमित २०६८।११।१३ गते म जाहेरवाली
घाँस काट् न भनी जंगलमा गएका अव थामा घरमा
स-साना के टाके टी र वृ सासु मा रहेका िथए । मेरी
वष ७ क छोरी प रवितत नाम “आर कुमारी” घाँस
काट् न भनी निजकै को गहँ बारीमा गएक रहेछ । सोही
अव थामा ितवादी िदपक रावल सो ठाउँमा गई
छोरीको डोको लक
ु ाई िदएको र पिछ िनज अ यायीले
ित ो डोको म खोजी िद छु भनी छोरीलाई फकाई
गहँबारीमा लगी छोरीको मख
ु हातले छोपी जबरज ती
करणी गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको पीिडतक आमा
कमलादेवी ख ीको जाहेरी दरखा त ।
िज ला क चनपरु रौतेली िबचवा गा.िव.स.
वडा नं ९ ि थत बलबहादरु े को गहँबारी खेतको
पूवमा नागु लहु ारको जिमन‚ पि चम कमलादेवी ख ीको

जिमन उ र कु भराज खड् काको खेत दि ण शेरबहादरु
िव को खेत यित चार िक लािभ क चनपरु रौतेली
िबचवा ९ ब ने बलबहादरु े को गहँबारी खेतमा
पीिडत “आर कुमारी” लाई िमित २०६८।११।१३ गते
िदउँसो ितवादी िदपक रावलले जबरज ती करणी
ग रएको भिनएको घटना थल मचु ु का ।
उि लिखत वारदातको िदन मैले लगाएको
क मसँग नै छ । मैले लगाएको swagat fine drawer
लेखेको कलेजी रंगको क उ मु ाको अनस
ु धानको
ि याको लािग परी णका लािग मबाट हरीले
िलएको िठक साँचो हो भ ने बेहोराको ितवादी िदपक
रावलले क बझ
ु ाई गरी िदएको कागज ।
कमलादेवी ख ीको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी िदपक रावल भएको जबरज ती
करणी मु ामा अनस
ु धानको ममा िनज पीिडत
“आर कुमारी” को शारी रक परी णप चात् िनजले
लगाएको लगु ा परी ण गन आदेशानस
ु ार वारदातको
समयमा लगाएको लगु ा खरानी रंगको ाउजरसमेत
ितवेदनसाथ पेस गरेको मिहला हरी जवान कलावती
जोशीको ितवेदन ।
िमित २०६८।११।१३ गते म आ नै
खेतबारीमा घाँस काट् न गएक िथएँ । सोही खेतको
निजक रहेको ग ना बारीमा िनज ितवादी िदपक
रावल राँगा चराउन गएको िथयो । म घाँस कािटरहेको
अव थामा िनज ितवादी िदपक रावलले मेरो डोको
लक
ु ाएको रहेछ म डोको खोजतलास गद जाँदा िनज
ितवादीले जबरज ती मलाई समाती गहँबारीतफ लगी
डोको यसरी समा छन् भनी मलाई काखमा राखी मैले
लगाएको ाउजर र क तल सारी आ नो पे टको चैन
खोली आ नो िलङ् ग मेरो योिनमा राखी के हीबेर चलाई
एकपटक िभ िछराई मैले रोए कराएप चात् िनजले
बािहर िनकाली सोप चात् मलाई जिमन खेतबारीमा
सतु ाइ आफू हात टेकेर मेरो मािथ चढी आ नो िलङ् ग
मेरो योिनिभ िछराई मलाई न कराउन निदई मख
ु
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यापी धेरै बेरस म जबरज ती करणी गरेको भ ने
पीिडत “आर कुमारी” ले आ नो आमाको रोहबरमा
गरी िदएको कागज ।
वारदात थलबाट भागी फरार रहेको िदपक
रावल भएको जबरज ती करणी मु ामा ितवादी
िदपक रावलको खोजतलास गद जाँदा गाउँघरमा नै
लक
ु िछपी रहेको अव थामा फे ला पारी प ाउ गरी
आव यक कारबाहीका लागी दािखल गरेका छ भ ने
.ना.िन. नरे भ डारीसमेतको ितवेदन ।
िमित २०६८।११।११ गतेका िदन म गाउँकै
दाजक
ु ो िववाहमा गई २ िदनस म सोही थानमा बसी
िमित २०६८।११।१३ गते िबहान घरमा फक आइ
घरनिजकै रहेको ग नाबारीमा गई काटेको ग ना एक
ठाउँमा थुपान काम गरी राखेको िथएँ । सोही थानमा
मेरो आमालगायतका ७/८ जना ग ना काट् ने तथा
घाँस काट् ने काम गरी राखेका िथए । राँगा खेतमा
नै बाँधी चराई राखेका िथए । िदउँसो अ दाजी १३
बजेको समयमा आमालगायत ग ना काट् ने मिहलाह
घरमा गएका हन्, आमाले मलाई राँगाह लाई पानी
खवु ाई खेतमा बाँ नु भनेबमोिजम मैले राँगाह लाई
पानी खवु ाउन सो थानबाट के ही पर मामाको बारी
निजकै लैजाँदै गरेको अव थामा मामाको खेतबारीमा
जाहेरवालीक छोरी पीिडत “आर कुमारी” समेत दईु
जना नाबािलका घाँस कािटरहेका देखी मैले िकन घाँस
काट् दै छौ, यही आएर िपट् छु भनी भ दा िनजह ले
साथमा याएको घाँस काट् ने डोको सोही खेतबारीमा
छोडी ँ दै कराउँदै आ-आ नो घरतफ गएका हन,
मैले राँगालाई पानी खवु ाइ पनु ः आ नै खेतबारीमा
लगी बाँधी के ही समय सोही थानमा प टेको हँ ।
सोप चात् अ दाजी दइु तीन बजेको समयमा आमा
खाना खाई खेतबारीमा आएपिछ मैले आमालाई
ग ना लैजान टे टर खो न जा छु भनी हा ै वडाको
पारी िझलिमला भ ने थानमा गई मैले २/३ ठाउँमा
टे टरबारे सोधपछ
ु गरी पनु ः िफता भइ हा ै गाउँ टोल

निजक के ही समय फुटबल खेली ऐ. बेलक
ु १७.००
बजेको समयमा घरमा आउँदा आमासमेतले घटनाको
बारेमा मलाई सोधपछ
ु गरेका हन् । सोप चात मैले
उ काय गरेको छै न भनी जाहेरवालीको घरमा जाँदा
पीिडतको आमाले पीिडतलाई िपट् दै मलाई गाली गद
िथई, मैले िकन मलाई नभएको आरोप लगाउँदैछौ मैले
उ अपराध गरेको छै न, सो घटनाबारे मलाई थाहा
छै न भनेको िथए । जबरज ती करणीको अपराध गरेको
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िदपक रावलको
अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयान ।
वारदातको समयमा म कामको खोजीका
िसलिसलामा भारतको िद लीमा िथएँ, जाहेरवाली
................. मेरो ीमती हो, पीिडत “आर कुमारी”
मेरी छोरी हो, ितवादी िदपक रावलले पीिडतलाई
डोको लक
ु ाई खो ने भनी जबरज ती करणी गरेको
कुरा मलाई मेरी ीमतीले फोन गरी जानकारी गराएर
थाहा पाएको हँ भ नेसमेत बेहोराको पीिडतका बबु ा
.......................... को कागज ।
िमित २०६८।११।१३ गतेका िदन म
िव ालय गएक िथएँ, िव ालयबाट इ टरभल अं.
१३:०० बजेको समयमा घर आउन लागेको अव थामा
पीिडत “आर कुमारी” लाई रोई कराई घरतफ जान
लागेक देखी मैले के भयो िकन रोएक भनी सोधपछ
ु
गदा ितवादी िदपक रावलले मेरो घाँस काट् ने डोको
लक
ु ाई मलाई समाती गहँबारीमा प टाई मेरो सु वाल
ाउजर खोली आ नो पे टको चैन खोली उ ेिजत
भएको िलङ् ग मेरो गु ाङ् ग योिनमा राखी करणी गरेको
हो भनी भ दा सनु ी थाहा पाएक हँ भ नेसमेत बेहोराको
कमला कुमारी ख ीको कागज ।
वारदातको िमित र समयमा म आ नै
घरमा िथएँ, घटनाको बारेमा मैले सनु ी थाहा पाएको
हँ । पीिडत “आर कुमारी” लाई घटनाबारेमा सोधपछ
ु
गदा ितवादी िदपक रावलले खेतबारीमा घाँस काट् न
गएको अव थामा जबरज ती समाती शरीरका लगु ा
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कपडा खोली आ नोसमेत पे ट खोली शरीरमािथ चढी
जबरज ती करणी गरेको हो भनी भ दा थाहा पाएको
हँ । पीिडतको अनहु ारमा चोटपटकसमेत लागेको िथयो
भ नेसमेत बेहोराको नारायण उपा यायको कागज ।
वारदात िमित र समयमा म आ नो घरमा
िथएँ, पीिडत “आर कुमारी”‚ जाहेरवाली र ितवादीलाई
म िच दछु, ितवादी िदपक रावलले पीिडतलाई घाँस
काट् न गएक अव थामा जबरज ती समाती खेतमा
प टाई सतु ाई पीिडतको शरीरमा लगाएको लगु ा कपडा
फुकाली आ नोसमेत पे ट खोली शरीर मािथ चढी
जबरज ती करणी गरेको भनी भ दा सनु ी थाहा पाएको
हँ भ नेसमेत बेहोराको भानबहादरु खड् का‚ देवीलाल
थापा र शेरबहादरु रोकायाले गरी िदएको क रब एकै
िमलानको व तिु थित मचु ु का ।
ितवादी िदपक रावलको कलेजी रंगको
क १, पीिडतको खरानी रंगको ाउजर १ पीिडतको
शरीरबाट िनकािलएको रगत र ितवादी िदपक
रावलको शरीरबाट िनकािलएको रगतसमेत परी णको
लािग के ीय िविध िव ान योगशालामा पठाइएको
भ ने िमित २०६८।१२।९ को िज ला हरी कायालय
क चनपरु को प ।
िमिसल संल न हन आएका िकटानी जाहेरी
दरखा त‚ घटना थल मचु ु का‚ पीिडतको वा य
परी ण ितवेदन‚ ितवादीको बयान‚ पीिडत एवं
बिु झएका मािनसह ले तथा व तिु थित मचु ु काका
मािनसह ले लेखाई िदएकोसमेतका आधार
माणह बाट िमित २०६८।११।१३ गतेको िदउँसो
आ नो घरदेिख अ दाजी ५०० िमटर टाढा रहेको
गहँबारीमा घाँस काट् न गएक वष ७ िक “आर कुमारी”
लाई सोही गहँबारी निजकै रहेको ग ना बारीमा राँगा
चराई रहेको ितवादी िदपक रावलले पीिडतको डोको
लक
ु ाई पनु ः आफै ँ खोजी िद छु भ दै गहँबारीिभ लगी
काखमा राखी जबरज ती करणी गरेको भ ने पिु हन
आएकाले िनज ितवादी िदपक रावलको उ काय

मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीका महलको १ र ३ नं
बमोिजम कसरु अपराध गरेको पिु भएकोले िनज
ितवादी िदपक रावललाई सोही महलको ३ नं. को
देहाय १ नं. बमोिजम सजाय हन र पीिडत प रवितत
नाम “आर कुमारी” लाई सोही महलको १० नं. बमोिजम
मनािसब ितपूितसमेत ितवादी िदपक रावलबाट
भराइ िदनु हनसमेत मागदाबी िलइएको छ भ नेसमेत
बेहोराको अिभयोग प ।
जाहेरीसमेतको स पूण बेहोरा झु ा
हो । सो िदन पीिडत र अक वष ८ क ममता सनु ार
मेरो मामाको बारीमा घाँस काटी रहेका िथए, िकन
मामाको बारीमा घाँस काट् दै छौ भनी मैले दवु ैलाई
लाठीले ह का चोट हा न खो दा ममता भागीहािलन्,
पीिडतलाइ एक चोट हानेको िथए िनज रोइ कराइ गरी
भागेक हन्, सोही िवषयमा पीिडतक आमाले िनहँ
खोजी िनज पीिडतलाई िसकाई झु ा बेहोरा लेखाउन
लगाएक हन्, मैले िनजलाई जबरज ती करणी गरेको
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िदपक रावलले
सु अदालतमा गरेको बयान ।
पीिडतक ब यैले ितवादी िदपक रावलले
प रवितत नाम “आर कुमारी” लाई वा नी बनाएछ
भ यो मैले पिन पीिडतको आँखानेर को रएको
पीिडतको सु वाल याितएको, पेट र ित ामा खो ेको
ज तो देखेको हँ, पीिडतलाई ितवादी िदपक रावलले
जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा सनु ी थाहा पाएको
हँ भ ने व तिु थित मचु ु का गन शेरबहादरु रोकायाको
अदालतमा भएको बकप ।
जाहेरवाला र ितवादीका बीचमा ज गा
स ब धमा िववाद िथयो यही रसइवीले झु ा जाहेरी
गरेको हो जबरज ती करणी गरेको िनजको शरीरमा कुनै
ल ण िथएन भ ने ितवादीका सा ी अ मरबहादरु
रोकायाले अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीको बाबु र जाहेरवाला प बीच
पैसाको लेनदेन र ज गा िवषयमा िववाद िथयो, सोही
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रसइवी साँ न तथा ितवादीको पैसा पचाई खाने
िनयतले झु ा जाहेरी िदएका हन् ितवादी िनद ष
हँदा आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउनु पछ भ ने
ितवादीका सा ी गोला देवी रोकायाको बकप ।
छोरीको योिन पिन मैले हेरक
े ो िथएँ । योिन
सिु नएको याितएको िथयो, छोरीको उपचार पिन
गरेक िथएँ, िनज ितवादी िदपक रावलले जबरज ती
करणी गरेको हो भ ने पीिडतक आमा ......................
को बकप ।
ितवादीसँग खेतमा भेट हँदा पिहला
ितवादीले मेरो डोको लक
ु ाई िदयो, डोको खो दा
ितवादीले मेरो हात समा यो मख
ु या यो, म न
लागे ँ मेरो क खो यो र करणी ग यो, िनजले करणी
गदा ग दा पानी फालेको िथयो भ ने पीिडत प रवितत
नाम “आर कुमारी” ले गरेको बकप ।
सो घटना घटेको साँझ ६ बजेको समयमा
म पसलमा आएको िथएँ । िदपक रावलले के टीलाई
जबरज ती करणी ग यो भनी मािनसह
हरी
चौक मा गएका िथए, हरी चौक मा म पिन गएँ सोधपछ
ु
गदा िदपकले जबरज ती करणी ग यो भनी के टीबाट
सनु ी थाहा पाएको हँ भ ने व तिु थित मचु ु का गन
मानबहादरु खड् काको बकप ।
उ वारदात िमितमा म आ नै गाउँघरमा
िथएँ । घटना घटेको कुरा बेलक
ु ा थाहा पाएको िथएँ,
यहाँ ह ला भई झगडा भयो । नाबालक के टीलाई
िदपक रावलले बला कार ग यो भ ने कुरा घरमा सनु ेको
हँ । मेरो भाइ िटकाराम उपा यायले उ कुरा भनेकोले
थाहा पाएको हँ । के टीलाई ते ो िदन देखेको िथएँ भ ने
मौकामा कागज गन नारायण उपा यायको बकप ।
वारदातको िदन म भारत िद लीमा िथएँ,
सोही िदनको बेलक
ु ा ीमतीले छोरी घाँस काट् न गएको
अव थामा ए लै भएको मौका छोपी िदपक रावलले
जबरज ती करणी गरेको छ भनी खबर गरेकाले सोही
बेलक
ु ा िद लीबाट घर आएको र ऐ. १४ गते िबहान

िज ला हरी कायालयमा पगु ेको िथएँ भ ने पीिडतका
बबु ा मौकामा कागज गन ........................ले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडत “आर कुमारी” को हाइमन याितएको
देिखएको िथयो, तर रगत बगेको देिखएको िथएन
बायाँ गालामा िनलडाम भएको पाइएको िथयो, अ
के ही िथएन भ ने िवशेष डा. राम िबहारी चौधरीको
बकप ।
उ िमितमा भएको मचु ु कामा भएको
सिहछाप मेरै हो । सनाखत गरी िदएँ । उ मचु ु कामा
के लेखक
े ो िथयो मलाई थाहा भएन, हरीले मलाई
पढीबाची सनु ाएको िथएन भनी मौकामा कागज गन
कमलाकुमारी ख ीले सु अदालतमा ग रिदएको
बकप ।
यसमा िकटानी जाहेरी दरखा त, जाहेरवाली
(पीिडतक आमा) ........................समेतका वादी
प का गवाहह को अनस
ु धान ममा र अदालतसम
गरेको बकप , पीिडतको वा य परी ण गन डा.
राम िबहारी चौधरीको बकप , महाकाली अ चल
अ पतालको के स रिज टरमा पीिडतको Hymen
Tear भनी उ लेख भएको, पीिडतले अनस
ु धानको
ममा तथा अदालतसम ग रिदएको बकप समेतका
आधार माणह बाट ितवादीले आरोिपत कसरु
गरेको मािणत भइरहेको देिखएको हँदा ितवादीको
इ कारी बयानलाई मा आधार मानी ितवादीलाई
िनद ष करार गन सिकएन । तसथ, ितवादी िदपक
रावललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज ती
करणीको महलको १ र ३ नं. बमोिजमको कसरु मा ऐ.
को ३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द हने र पीिडतलाई
ितवादीबाट जबरज ती करणीको १० नं. बमोिजम .
५०,०००।- ितपूित भराई िदनेसमेत ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको सु क चनपरु िज ला अदालतको िमित
२०७१।१०।४ को फै सला ।
मैले जबरज ती करणीको कसरु गरेको होइन
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१०००७ - िदपक रावल िव. नेपाल सरकार
भनी मौकामा र अदालतसम बयान गदा पूण इ कार
रही बयान गरेको छु र मेरा सा ीले समेत सो बेहोरालाई
समथन गरी बकप ग रिदएका छन् । मेरो मामाको
गहँबारीमा पीिडत र ममता सनु ार घाँस काटी रहेकोमा
ममता सनु ार भागी हािलन्, पीिडतलाई ह का एक चोट
हानेको हँ । यो नै यथाथ हो । घटना थल मचु ु कामा
घटना थलमा गहँ भाँिचएको, ढलेको मडा रएको
के ही देिखएको छै न । तथाकिथत घटनाका िवषयमा
सव थम आ नी फुपू ......................लाई बताएको
भनी पीिडतले मौकामा कागज गरेकोमा मौकामा िनज
................ले गरेको कागज हरीले आफै ँ लेखेको हो
भनी बकप गरी िदएपिछ माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ को यव थाबमोिजम अदालतसम को कथन
अमा य र अदालतबािहरको कथन मा य हने होइन । कुनै
पिन फौजदारी कसरु लाई शंकारिहत तवरले पिु गनपन
ु
दािय व अिभयोजन प को हो । संकिलत माणबाट
कसैउपरको अिभयोग पिु हने अथात् य तो अिभयोग
शंकारिहत देिखँदैन भने अदालतले वादी वा अिभयोजन
प को हैिसयत हण गरी िवनाआधार कसैलाई दोषी
ठहर गन िम दैन (ने.का.प. २०६९ अंक २ पृ
१७१ िन.नं.८७६४ य बहादरु थापा िव नेपाल
सरकार) । पीिडत वष ७ िक नाबािलकालाई
जबरज ती करणी गदा िनजको योिन वा क याजाली
फाट् ने वभािवक कुरा हो । यसरी क याजाली
फाट् दा तिव त हनपु न हो । जबरज ती करणीबाट
क याजाली फाटेको भए जबरज ती करणी भएको
१/२ िदनिभ जाँिचएको ख डमा गु ांगमा Hyman
Rapture भएको ठाउँबाट रगत आउने, दु ने, सिु नने,
सो वरपर र ा य देिखने ल ण भेिटनपु न ह छ भनी
Modi’s medical Jurisprudence को २१ औ ं
सं करणको पृ ३७५ मा उ लेख छ । तर ततु
मु ामा R कुमारीको ि थित सो िथएन भनी पीिडतको
वा य जाँच गन डा टरको बकप बाट देिखई
रहेकोले पिन बनावटी वारदात खडा गरेको टै छ ।

R कुमारीको गु ाङ् गमा क याजाली याितएको भए
िनजको जीउमा हन गएको पीडा िनको पान वा सो घाउ
(Tear) लाई िनको पान कुनै औषधी उपचार पिन यहाँ
भएको हनपु न हो, सो गरेको भ ने िनजको शारी रक
जाँच गन डा टरको बकप तथा जाहेरवालालगायत
किथत पीिडतले य तो आधार माण देखाउन सके को
छै न । पीिडतलाई जाँच गरेको रिज टरमा औषधी
उपचारको िववरण तथा सझ
ु ावसमेत िदएको भ ने
किहँकतै नभएबाट R कुमारीलाई वारदात िमितमा
जबरज ती करणी गरेकोले क याजालीमा Tear
भएको भ ने ठाउँ छै न । R कुमारीको बकप समेतबाट
धेरबै ेरस म करणी गरी वीयसमेत खलन भएको
भ ने छ । िनजको र मेरो त लो अंगमा लगाएका लगु ा
त काल परी णका लािग क जा गरी परी ण गराएको
छ । किहँकतैबाट वीय वा जनेि यबाट िन कने पदाथ
(Fluid) नभेिटएपिछ िनजको कथन तथा सोको
आधारमा लगाएको आरोप िम या सािबत भएको
छ । यसथ, उपयु पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार सु
अदालतको फै सला बदर गरी आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदलाई याय पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िदपक रावलको पनु रावेदन अदालत महे नगरमा
परेको पनु रावेदन प ।
यसमा पीिडतको याितएको क याजाली
(Hymen tear) परु ानो हो वा आलो हो भ ने िवषयमा
िववेचना नगरी सु िज ला अदालतले गरेको फै सला
माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पनस ने देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२ नं तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ को योजनाथ
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय महे नगरलाई
जनाउ िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत महे नगरको आदेश ।
सु क चनपरु िज ला अदालतबाट
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको महलको
३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द हने र िनज ितवादीबाट
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
पीिडत नाबािलकालाई सोही महलको १० नं. बमोिजम
. ५०,०००।- ितपूित भराइिदने ठहर गरी िमित
२०७१।१०।४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत
महे नगरको िमित २०७२।४।१७ को फै सला ।
पीिडत भिनएक आर कुमारीको आरोप
प साथ ततु वा य परी ण रपोटमा हाइमन
याितएको रगत बगेको भ ने उ लेख छै न । अिभयोग
प मा पिन हाइमन याितएको रगत बगेको भ ने त य
िकटान छै न । िनजको वा य परी ण गन भिनएका
डा. रामिबहारी चौधरीले अदालतमा बकप गदा
हाइमन अ य कारणले समेत याितन स छ भ ने
िववादा पद बकप गरेको छ । िनजले मौकामा परी ण
गदा हाइमन याितएको पाइएमा वा त काल रिज टरमा
सो बेहोरा अिभलेिखकरण गरेको भए मल
ु क
ु ऐन अ.बं.
७७ नं. बमोिजम सो कुरा आरोप प साथ आउनु
प य । तर य तो भएको, हनसके को अव था छै न ।
अिभयोग दायर हँदाका बखत ेिषत मेिडकल रपोटमा
योिनबाट रगत बगेको भ ने छै न । पीिडत भिनएक आर
कुमारीले वारदात हँदाका बखत लगाएको कपडाह मा
रगत, िसमन आिद रहेको छ, छै न भ ने स ब धमा
िनज आर कुमारी तथा मेरो कपडाह को के ीय
िविध िव ान योगशालामा परी ण गन पठाउँदा सो
परी ण जाँच रपोटमा य तो कुनै ल ण नपाइएको
भ ने बेहोराको परी ण जाँच रपोटले यसको संपिु
गरेको छ र डा. रामिबहारी चौधरीको अदालतसम को
बकप सो आधारमा माणयो य छै न । िनजको
बकप र अदालतमा ततु भिनएको जाँच अिभलेख
अिव वसनीय िवरोधाभाषयु छ । फौजदारी मु ामा
कसरु मािणत हने यथे व तिु न ठोस माण
हनपु दछ, हचवु ा िववादा पद माणको आधारमा
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गन िम दैन भ ने
आधारमा हेदा फौजदारी यायको िस ा त उ लङ् घन

भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलामा माण ऐन,
२०३१ को दफा ५४ को य िु ट िव मान छ ।
जाहेरवाली ......................... य दश
होइनन् । सनु क
े ो भ ने आधारमा जाहेरी िदएको
भ ने त य िनजको जाहेरी बेहोराबाट उजागर
छ । अदालतसम बकप गदा सनु ेको भरमा जाहेरी
गरेको त य वीकार ग रएको र पर पर मेल नखाने
िवसंगितयु अव थाको छ । िनजको जाहेरी बेहोरा
अदालतसम को बकप तथा पीिडत भिनएक आर
कुमारी, िनजको बाबु ............................ को कागज
र अदालतसम को बकप , ...................... मौकामा
कागज गन कमलादेवी ख ी व तिु थितको शेरबहादरु
रोकाया तथा बिु झएकाह को अदालतसम गरेको
बकप आपसी िवरोधाभाषपूण माणयो य छै न ।
य एवं ठोस माणको अभावमा फौजदारी कसरु मा
मलाई कसरु दार ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला फौजदारी यायको मा य िस ा त ितकूल
छ।
कागज गन भिनएका तेजबहादरु ख ी, नारायण
उपा याय, मानबहादरु खड् का, व तिु थित मचु ु काका
शेरबहादरु रोकायासमेतका मािनस
य दश
होइनन् । िनजह ले सनु ी थाहा पाएको भनी आ नो
बकप बेहोरा उ लेखन गरेका छन् । फौजदारी मु ामा
सनु क
े ो कुरा माण ा नहने अथात् "Hearsay
evidence is no evidence" भ ने फौजदारी
यायको मा य िस ा तको आधारमा माण ा
नहँदा िनजह को भनाइ माणमा हण गरी मलाई
कसरु दार ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
यायसङ् गत नहँदा बदर गरी सफाइ िदलाई पाऊँ ।
जाहेरवाला, अनस
ु धानमा कागज गन
मािनसको भनाइ, के ीय िविध िव ान योगशालाको
परी ण रपोट, िचिक सकको िववादा पद
बकप लगायतका िमिसल संल न कागजह एक
अकामा मेल नखाएको माण हणयो य नभई शंकाको
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ि थित िव मान रहेको र अवलि बत निजरको त य
यस िववािदत त यसँग मेल नखानेसमेतको प र े यमा
उपयु अ तिवरोधपूण कागजह का आधारमा मलाई
कसरु दार ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलामा
माणको मू याङ् कनस ब धी िु ट िव मान हँदा
वतः बदरभागी छ । अतः म पनु रावेदकको इ कारी
बयान यसलाई पु ् याई ं गन सा ी माण, ज मदता
माण प लगायतका माणको यायोिचत पमा
मू याङ् कन नगरी एवं ितनलाई माणमा हण नगरी
हचवु ा िववादा पद माणह लाई हण गरी आ मिन
ि कोणमा िनिहत भई िववादा पद माणको
आधारमा मलाई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको १
र ३ को कसरु मा ऐ. ३(१) बमोिजम १० वष कै द र ऐ.
१० नं. बमोिजम . ५०,०००।- ितपूित भराइिदने
गरी कसरु दार ठहर गरी िमित २०७१।१०।४ मा
क चनपरु िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई सदर
हने ठह याएको िमित २०७२।४।१७ को पनु रावेदन
अदालत महे नगरको फै सला फौजदारी यायको
मा य िस ा त, मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ७७, ११५, १८४,
१८४क, १८५, १८६ र माण ऐन, २०३१ को दफा
३, २५, २७, ३७(२), ५४ समेतको आधारमा िु टपूण
हँदा सो िु टपूण फै सला बदर गरी आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदलाई पाउँ भ ने बेहोराको ितवादी िदपक
रावलको तफबाट यस अदालतमा परेको पनु रावेदन ।
उि लिखत बेहोरा भएको ततु मु ामा
िमिसल संल न माण कागजात अ ययन गरी
हेदा पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट िमित
२०७२।४।१७ मा भएको फै सला िमले, निमलेको
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणय स ब धमा िवचार गदा यी
पनु रावेदक / ितवादीले वष ७ िक नाबािलकालाई
जबरज ती करणी गरेको भ ने िकटानी जाहेरी परी
उठान भएको ततु मु ामा अनस
ु धान भई िनजउपर
मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको महलको १ नं. र

३(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको ३(१) नं.
बमोिजम सजाय हन एवं ऐ. महलको १० नं. बमोिजम
ितवादीबाट पीिडतलाई उिचत ितपूित भराई िदन
मागसिहत सु क चनपरु िज ला अदालतमा अिभयोग
दायर भएकोमा सु अदालतबाट िनज ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजमकै कसरु मा ऐ. महलको ३(१)
नं. बमोिजम १० वष कै द तथा पीिडतलाई िनज
ितवादीबाट ितपूित व प . ५०,०००।- (पचास
हजार) भराई िदने ठहर गरी िमित २०७१।१०।४
मा भएको फै सलाउपर यी पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन अदालत महे नगरमा पनु रावेदन परेकोमा
सो पनु रावेदन अदालतले समेत सु िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई नै सदर हने ठह याई
िमित २०७२।४।१७ मा फै सला गरेकोमा िच
नबझ
ु ाई िमिसल संल न माण कागजातको यथोिचत
मू याङ् कन नगरी, सही माणलाई माणमा हण नगरी
एवं सनु ेका कुरा भनी जाहेरवाला र सा ीह ले भनेका
हचवु ा कुरालाई मा माणमा हण गरी मलाई दोषी
ठहर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत महे नगरको
िमित २०७२।४।१७ को फै सला माणको िव लेषण
र मू याङ् कनको आधारमा िु टपूण हँदा उ फै सला
बदर गरी आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने बेहोरा
उ लेख गरी ितवादी िदपक रावलको तफबाट यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको देिख छ ।
३. यसमा यी पनु रावेदक / ितवादीउपर
िमित २०६८।११।१३ गते घाँस काट् न गएक वष
७ क नाबािलका छोरीलाई िदउँसो अं. १ बजेको
समयमा ितवादी िदपक रावलले छोरीले बोके को
डोको लक
ु ाई गहँबारीमा लगी छोरीको कपडा खोली
जबरज ती करणी गरेको र सो कुरा छोरीले ँ दै
भनेक ले छोरीको वा य परी ण गराई िनज िदपक
रावललाई जबरज ती करणीको कसरु मा कारबाही
ग रपाउँ भनी पीिडतको आमा .................ले मौकामा
िदएको िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरीलाई
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समथन हने गरी अदालतमा उपि थत भई िकटानी
बकप ग रिदएको अव थासमेत िव मान देिख छ ।
४. यसैगरी घाँस कािटरहेको अव थामा
यी पनु रावेदक / ितवादीले डोको लक
ु ाइिदएका हँदा
डोको खो न जाँदा िनजले मलाई जबरज ती समाती
गहँबारीमा लगी आ नो काखमा राखी मेरो ाउजर
क तल सारी आ नो पाइ टको चैन खोली िनजको
िलङ् ग मेरो योिनमा राखी के िहबेर चलाई िभ िछराउँदा
म रोएप चात् मेरो योिनबाट िलङ् ग बािहर िनकालेका
र यसपिछ मलाई जिमनमा सतु ाई आफू हात टेकेर
ममािथ चढी न कराउन निदई मेरो मख
ु यापी
िनजको िलङ् ग मेरो योिनमा िछराई तलमािथ ग ररहेको
अव थामा िनजको च ररहेको राँगा गहँबारीमा गई गहँ
खान लागेकोले मलाई छाडी राँगा धपाउन गएका हन्
िनज राँगा धपाउन गएपिछ म डोको िलई ँ दै घर
गएको हँ भनी यी ितवादीले आफूलाई जबरज ती
करणी गरेको घटना म बताई पीिडतले मौकामा,
अनस
ु धान ममा िकटानी कागज ग रिदएको र
अदालतमा बकप गदासमेत सोही घटना मअनस
ु ार
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेका र
करणी गदा योिनबाट रगत नआए तापिन पीडा भएको
िथयो, िनजले करणी गदा मख
ु मा कोतरेको र िनजले
वीय योिनमा नफाली बािहर फालेको भनी मौकाको
कागजलाई समथन हने गरी बकप गरेको देिख छ ।
५. यसैगरी मौकामा अनस
ु धानको ममा
व तिु थित मचु ु काको कागज गनह म येका
शेरबहादरु रोकायाले अदालतमा उपि थत भई
बकप गदा वारदातको िदन िदउँसो मेरो घरपछािडको
बाटो हँदै पीिडत आर कुमारी र िनजको बजै ँ दै
ितवादीलाई गाली गद आइरहेको देखी के भएको
भनी सो दा घाँस काट् न गएक पीिडतलाई ितवादीले
वा नी बनाएछ भनी बजैले भनेक िथइन्, पीिडतको
आँखािनर कोत रएको घाउ लागेको, िनजको सु वाल
याितएको ज तो, पेट र ित ामा खो े ज तो स ा र

माटो लागेको देखेको हँ, ितवादीले मलाई जबरज ती
करणी गरेको भनी पीिडतले भनेक ले जबरज ती
करणी गरेकोमा िव वास ला छ भनी मौकामा कागज
ग रिदएको हँ भनी बकप गरेका छन् भने घाँस काट् न
गएको खेतमा ितवादीले जबरज ती करणी गरेको
भनी पीिडतले भनेक र िनजको गालामा कोत रएको
देखेको हँदा मौकामा जबरज ती करणी गरेकोमा
िव वास ला छ भनी व तिु थित मचु ु काको कागज
ग रिदएको हँ भनी भानबहादरु खड् काले अदालतमा
बकप ग रिदएको देिख छ । वादी प का अका
सा ी नारायण उपा यायले पीिडतले मलाई म घाँस
कािटरहेको खेतमा गई मेरो डोको फाली जबरज ती
करणी गरी सेतो पानी फा यो र दख
ु ाई भइरहेको छ भनी
भनेक हँदा मौकामा जबरज ती करणी गरेको िव वास
ला छ भनी घटना िववरणको कागज ग रिदएको हँ भनी
अदालतमा बकप गरेको देिख छ ।
६. वारदात घटेको िदनको साँझमा म भारतमा
भएको अव थामा ीमतीले फोन गरी ितवादीले
छोरीलाई करणी गरेछ, तु त घर आउनु भनी फोन
गरेक ले घरमा आएको हँ, घाँस काट् न गएक छोरीलाई
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको कुरा पीिडत
छोरीले म घर आएपिछ भनेक िथइन् भनी घटना
िववरणको कागज गन पीिडतको बाबु ................ले
पिन अदालतमा बकप गरेको ि थित छ । यसैगरी
घटना िववरणको कागज गन कमलाकुमारी ख ीले
अदालतमा उपि थत भई बकप गदा वारदातको िदन
िदउँसो िव ालयको इ टरवलको समयमा म घर जान
ला दा पीिडत रोइरहेको देखी के भएको भनी सो दा घाँस
काट् न जाँदा ितवादीले गहँबारीमा लगी जबरज ती
करणी गरेको भनेक ले मैले िनजको आमालाई सोही
कुरा भिनिदएको र िनजको आमा हरीमा जा छु भनी
गएक हन्, हरीमा गरेको कागजको सिहछाप मेरो हो
सनाखत ग रिदयाँ भनी बकप गरेको अव था छ ।
७. जबरज ती करणीको काय लक
ु िछपी
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ग रने आपरािधक काय भएकाले यसमा य दश
सा ी हन स दैन । य तो अपराधमा पीिडत मिहलाको
भनाइलाई अ यथा नभएस म सवमा य माणको
पमा िलनपु दछ । अ य व तगु त माणले पीिडतको
भनाइलाई गलत सािबत नगराएस म यसलाई
वीकार गनपन
ु ह छ । ततु िववादमा पीिडत,
७ वषक नाबािलका भ ने देिख छ । ७ वषक कुनै
पिन नाबािलकाले जबरज ती करणी ज तो ग भीर
आपरािधक कायका बारेमा पया मा ामा बिु झसके को
नहनक
ु ा साथै य तो िवषयका बारेमा बनावटी पबाट
िविवध कुरा भ न स ने मता र चेतनासमेतको
िवकास िनज ज तो बािलकामा भइसके को हँदैन ।
य तो अव थाका अवोध बािलकाले अदालतमा समेत
उपि थत भई गरेको उि लिखत बेहोराको बकप बाट
पीिडतउपर नै सो आपरािधक काय भएको रहेछ
भनेर अ यथा मािणत भएमा बाहेक िव वास गनपन
ु
ह छ । ततु घटनाका स ब धमा पीिडतको उ
बकप खि डत हने कुनै व तिु न माण ितवादीले
ततु गनसके को देिखँदैन भने जाहेरवाला,
व तिु थित मचु ु काका मािनस तथा घटना िववरणका
मािनसह ले मौकामा गरेको कागज एवं अदालतसम
उपि थत भई गरेको बकप को बेहोरासमेतबाट यी
पीिडतउपर पनु रावेदक / ितवादीबाट जबरज ती
करणी भएको कुरा पिु हन आएको हँदा के वल सु ने
यि ह ले भनेको भनाइका आधारमा मा आफूलाई
दोषी ठहर गरेको भनी ितवादीले पनु रावेदन प मा
िलएको िजिकर थम ि मा नै खि डत हन पगु ेको
देिखयो ।
८. पीिडतको मौकाको वा य परी ण
ितवेदनमा िनजको बायाँ गालामा Abrasion
(घ ेको कोतारेको) देिखएको, Vaginal Swab मा
Spermatozoa अथात् वीय नदेिखएको भ ने उ लेख
भएको छ उ शारी रक परी ण गन महाकाली अ चल
अ पतालका डा. राम िबहारी चौधरीलाई बकप

गराउँदा पीिडतको Hymen (क याजाली) याितएको
देिखएको िथयो, तर रगत बगेको देिखएको िथएन, बायाँ
गालामा िनलडाम भएको पाइएको िथयो, अ पतालमा
वा य परी ण हने सबै के शको रेकड रा ने एउटा
रिज टर ह छ, सो रेकडमा पीिडतको Hymen
याितएको भ ने उ लेख छ । तर मौकामा वा य
परी ण गन पठाउँदा Hymen याितएको छ, छै न
भ नेबारेमा
नसोिधएकोले सो कुरा नखल
ु ाइएको
भनी बकप गरेका र िनजको बकप अनस
ु ार पीिडतको
वा य परी णको रेकड लेिखएको रिज टर सो
अ पतालबाट िझकाई हेदा पीिडतको Hymen Tear
भएको र बायाँ गालामा Abrasion पाइएको भ ने
उ लेख भएको देिख छ । नाबािलका वष ७ िक पीिडतले
उमेर पगु ेका ल का जवान के टासँग ठूलो बल योग
गरी संघष गनस ने अव था भएन । तापिन पीिडतको
गालामा Abrasion भएको भ ने त यले यी पीिडतले
आ नो उमेरअनस
ु ारको सामा य बल योग गरेको भ ने
देखाउँछ । यसैगरी वारदातपिछ पीिडतलाई घर जान
ला दा मेले देखेक िथएँ, उनी ँ दै िथइन्, डोको बोके क
िथइन्, उनको सु वाल / ाउजर याितएको र पेट
तथा ित ामा खो ेको ज तो देिख यो । आँखािनर
कोतरेको िथयो भनी व तिु थित मचु ु काका मािनस
शेरबहादरु रोकायाले अदालतमा समेत आई बकप
गरेको देिखएबाट यी पीिडतले आफूउपर जबरज ती
करणी हँदा सामा य बल योग गरी ितरोध गरेको
देिखन आयो । यसका अित र ७ वषक पीिडतको
अ य कारणले क याजाली याितएको भ ने त य
व तिु न पबाट पिु नभएकाले िनजउपर भएको
उ वारदातका व प र कृितका कारण नै िनजको
क याजाली याितएको भ ने अथ गनपन
ु देिखयो ।
९. अ पतालमा वा य परी ण हँदा
के शको रेकड रािखएको रिज टरमा पीिडतको Hymen
याितएको भ ने उ लेख देिखएबाट वा य परी ण
ितवेदनमा हाइमन याितएको उ लेख नभएकाले
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अपराध भएको पिु भएको छै न भ ने पनु रावेदकको
िजिकरमा स यता भएको देिखएन ।
१०. यी त यका अित र पीिडत नाबािलका
के वल ७ वषको उमेरक भएक र िनजको यौनाङ् ग
करणीज य ि याका लािग िवकिसत भई नसके को
अव थाका कारण ितवादीबाट िनजलाई करणी हँदा
िनजलाई पीडा भएको त य पीिडतको भनाइबाट
देिखएकै छ । ितवादीको िलङ् गको के ही भाग मा
पीिडतको योिनमा वेश भएको र पूण पमा योिनमा
वेश हन नसके को कारण Hymen स म Tear भए
तापिन योिनको िभ ी अंग िव छे द हन नपाएको ि थित
हँदा पीिडतको योिनबाट रगत नबगेको अव था भएको
र ितवादीले पीिडतको योिनिभ वीय खलन नगरेको
कारण वीय नदेिखनु वभािवकै मा नपु न ह छ । यसरी
पीिडतको योिनमा रगत नबगेको र पु ष वीय नदेिखएको
कारणले मा करणीको अपराध नभएको भ न निम ने
भनी J.P. Modi को Medical Jurisprudence
and toxicology को २१ औ ं सं करणको पृ ,
३६७ मा “…….to constitute the offence of
rape, it is not necessary that there should
be complete penetration of penis with
emission of semen and rapture of hymen.
Partial penetration of the penis within the
labia majora on the vulva or pudenda with
or without emission of semen or even an
attempt at penetration is quite sufficient for
the purpose of the law…..” अथात् "जबरज ती
करणीको अपराध कायम हन िलङ् गको पूण वेश, वीय
खलन र योिन छे दन वा फाटेको हन आव यक छै न ।
वीय खलनसिहत वा रिहत ी जनेि य (योिन) को
बा भागिभ आंिशक िलङ् ग वेश गराउनु वा िलङ् ग
वेश गराउने य न गनु मा पिन कानूनी योजनको
िनिम जबरज ती करणी िस हन पया ह छ ।"
भ ने उ लेख भएको देिख छ ।

११. जबरज ती करणीको स ब धमा
उि लिखत िविधशा ीय मा यता िवकास हनक
ु ा साथै
यस अदालतबाट "मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
१ नं. अनस
ु ार जबरज ती करणीको वारदात कायम
हनको लािग योिनिभ िलङ् ग पूण वेश गरेको हनपु न
वा योिनिभ वीय खलन भएको हनपु न वा पीिडतको
योिनको क याजाली याितएको हनपु न कुरा उ लेख
नभएको अव थामा िलङ् ग र योिनबीच सामा य घषण
पया हने, घटनासँग स ब अ य त यह बाट
जबरज ती करणीको आपरािधक काय गरेको कुरा पिु
हन आएको अव थामा योिनिभ िलङ् गको पूण वेश
नभएको, क याजाली न याितएको, वीय खिलत
नभएको भ ने आधारमा अिभयु लाई आरोिपत
कसरु बाट मु गन निम ने" भनी ने.का.प. अंक ४,
िन.नं. ७६८२ मा िस ा त ितपादन भई काशन
भइसके को देिख छ । य तै "उमेर नपगु ेक अवोध
बािलकाउपर ितवादीबाट भएको Sexual Assault
(यौनस ब धी आ मण) िनदयी र लि जत कारको
रहेको, अपराधज य मनसायबाट बािलकाउपर
ग रएको काय indecent assault (अिभ आ मण)
भएको र य तो काय मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
महलको १ नं. बमोिजम sexual offence िभ पन
भनी या या भई ने.का.प. २०६५, अंक ५, िन.नं.
७९६८ मा िस ा त काशन भइसके को देिख छ ।
तसथः पीिडतको हाइमन न याितएको तथा योिनबाट
रगत नबगेको अव थामा पिन अ य प रि थितज य
माण एवं त यगत अव थाले समथन गदछ भने
जबरज ती करणी भएको मािनने हँदा पीिडतको
वा य परी ण ितवेदनमा हाइमन याितएको
र रगत बगेको भ ने उ लेख नभएको अव थामा
जबरज ती करणीको अपराधमा सजाय ठहर गरेको
िमलेको छै न भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकरसँग
सहमत हन सिकएन ।
१२. य तो करणीज य अव थाको
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िव मानता भई ितवादीउपर आरोिपत कसरु मा
नणय नं . १०००८
पीिडतको आमाले िदएको जाहेरीलाई ितवादीले
िजिकर िलएअनस
ु ार सनु ेको आधारमा िदएको जाहेरी
िव वसनीय नहने भनी भ न िम ने देिखँदनै । यसका
सव च अदालत, संयु इजलास
अित र कुनै पिन संर क आमा बाबल
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
ु े आ नो
छोरीको सामािजक इ जत, स मान र ित ामा
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
आँच आउने गरी छोरीलाई योग गरी जबरज ती
फै सला िमित : २०७३।८।३
करणी ज तो जघ य अपराधमा झु ा जाहेरी िदएको
भनी अनमु ान लगाउनु सवथा यायोिचत नहने हँदा
मु ाः- कत य यान
जाहेरीका स ब धमा ितवादी / पनु रावेदकले य
गरेको कुरा यायोिचत र औिच यपूण नभई अपराधपिछ
०७०-CR-०४७२
सजायबाट ब न य गरेको दूिषत िवचार मा भएको पनु रावेदक / ितवादी : इलाम िज ला, चल
ु ाचल
ु ी
देिखयो ।
गा.िव.स. वडा नं.२ घर भई हाल कारागार
१३. अतः मािथ िविभ न करणह मा
कायालय झापामा थुनामा रहेको देवी साद
िववेिचत त य, आधार र कारणसमेतबाट यी
पराजल
ु ी
पनु रावेदक ितवादीले पीिडत वष ७ िक बािलकाउपर
िव
जबरज ती करणी गरेको त य थािपत हन आएकोले
यथ / वादी : िदिलप िल बू खजमु को जाहेरीले
िनज पनु रावेदक ितवादीलाई मल
नेपाल सरकार
ु क
ु ऐन जबरज ती
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द
हने तथा ऐ. महलको १० नं. बमोिजम िनजबाट
०७०-CR-०५२१
. ५०,०००।- ितपूित व प पीिडतले भराई पनु रावेदक / ितवादी : इलाम िज ला, चल
ु ाचल
ु ी
िलन पाउने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
गा.िव.स. वडा नं.२ घर भई हाल कारागार
महे नगरको िमित २०७२।४।१७ को फै सला िमलेकै
कायालय झापामा थनु ामा रहेको छिवलाल
देिखँदा सदर हने ठहछ । तसथः उ फै सला बदर
पराजल
ु ी
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक
िव
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
यथ / वादी : िदिलप िल बू खजमु को जाहेरीले
फै सलाको जानकारी पनु रावेदकलाई िदई फै सलाको
नेपाल सरकार
ित िव तु ीय अपलोड गरी दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
०७०-CR-०५२२
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
पनु रावेदक / वादी : िदिलप िल बू खजमु को जाहेरीले
उ रायमा सहमत छु ।
नेपाल सरकार
या.पु षो म भ डारी
िव
इजलास अिधकृतः- उ व साद गजरु ल
यथ / ितवादी : इलाम िज ला, चल
े
ु ाचल
ु ी गा.िव.स.
इित संवत् २०७४ साल पौष २३ गते रोज १ शभु म् ।
वडा नं.२ ब ने देवी साद पराजल
ु ी
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§

यानस ब धीको १३(४) नं. अनुसारको
“ यान मानमा वचन िदने” भ ने श दको
िनरपे अथ नगरी समय सापे अथ
गनुपन ह छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई
सबै स दभ प रि थितमा कानूनअनुसार
सजाय गदा यावहा रक नहने र यसो गदा
अ यायसमेत पन जा छ । यसैले ‘मार्
हान’् भनी भनेको कुरा साँि चकै मान
मनसायसिहत भनेको हो, होइन ? यसरी
‘मार्’ भनी वचन िदएकोले मा मारेको
हो, होइन ? भ ने ज ता कुरा यसमा
िवचारणीय हन आउने ।
§ यान मान मनसायले नै मार् भनेको र
मार् भनेका कारणले मा मारेको भ ने
िन:स देह पुि ट नभएको य तो अव थामा
यी ितवादीले नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरअनुसार यानस ब धी महलको
१३(४) नं. को कसुरमा सहभािगता रहेको
हो भनी भ न नसिकने ।
( करण नं.१०)

माननीय यायाधीश ी उदय काश चापागाइँ
पनु रावेदन अदालत इलाम

फै सला
या.चोले
शमशेर ज.ब.रा.: याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पेस हन
आएको ततु मु ाको त य र ठहर यस कार रहेको
छःइलाम िज ला, चल
ु ाचल
ु ी गा.िव.स. वडा
नं.२ ि थत क ची सडकको बीच भागमा झारपातह
मािडएको, सो भागमा रगतज तो तरल पदाथ जमेको,
सोही थानदेिख १० िमटर टाढा २ िफट ३ इ च
लामो खपु ा रहेको, सो खपु ाले देवे खजमु लाई िमित
२०६८/०५/२२ मा छिवलाल पराजल
ु ीले घाँटीमा
हार गरी ग भीर घाइते बनाएको र उपचारको लािग
दमकि थत लाइफ लाइन अ पतालतफ पठाएको
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६८/०५/२२ को
घटना थल मचु ु का ।
झापा िज ला, दमक नगरपािलका वडा नं.१०
ि थत दमक लाइफ लाइन अ पतालको इमरजे सी
कोठािभ बेडमा मतृ क देवे खजमु को शव दि ण
टाउको, उ र गोडा भई बेडमा उ ानो अव थामा
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी रहेको, मतृ कका लासको दािहने साइडको घाँटीमा ७
उ व साद पडु ासैनी
इ च लामो ५ इ च गिहरो काटेको चोट रहेको, घाँटी
ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी िबमला पछािड पूरै काटी रगत बिगरहेको भ नेसमेत बेहोराको
यादव
िमित २०६८/०५/२२ को लास जाँच मचु ु का ।
अवलि बत निजर :
मेरो छोरा इलाम िज ला, चल
ु ाचल
ु ी गा.िव.स.
स ब कानून :
वडा नं.२ ब ने वष २६ को देवे खजमु र ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीबीच िमित २०६८/०५/२२ गते
सु तहमा फै सला गन:फुटबल खेल खे ने िवषयमा वादिववाद भई छिवलाल
माननीय यायाधीश ी शेखरच अयाल
पराजल
ु ी िनज छोरालाई गालीगलौज गद घरतफ
इलाम िज ला अदालत
लागेछन् । सोपिछ छिवलालको बाबु देवी साद
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःपराजल
ु ीले यो गधाको छोरा देवे लाई मार, म जेल
मा. मु य या. ी गोिव दकुमार उपा याय जान तयार छु भ दै झि टएपिछ ितवादी छिवलाल
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पराजल
ु ीले धा रलो हितयार खपु ाले देवे खजमु को
घाँटीमा २ पटक हार गदा देवे भइु मँ ा लडेपिछ
देवी साद पराजल
ु ीले ला ीले हानेछन् । उ
कुरा च कुमार याकसमेतले सनु ाएको हो । िनज
ितवादीह लाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िदिलप िल बू खज
ु मु को
जाहेरी दरखा त ।
ितवादी छिवलाल पराजल
ु ी र मतृ क देवे
खजमु िमित २०६८/०५/२३ गते फुटबल खे ने
िवषयमा वादिववाद भएपिछ मैले स झाई बझ
ु ाएपिछ
ितवादी छिवलाल आ नो घर गएका िथए । सोपिछ
देवी साद पराजल
ु ी गधाको छोरा भ दै आई मतृ क
देवे सँग वादिववाद गरी ठेलाठेल गरेपिछ मसमेतले
छुट्याई रहेको अव थामा देवी साद पराजल
ु ीले
ए छोरा हान् मार् भनी आदेश िदनासाथ छिवलाल
पराजल
ु ीले धा रलो खपु ाले देवे खजमु को घाँटीमा
ए कासी हार गरी काटी रगतप छे गराई भइु मँ ा
लडेपिछ देवी साद पराजल
ु ीसमेतले मतृ कलाई
ला ीले हानी छोरा ठीक ग रस् भ दै भागी गएका
हन् । ितवादीह लाई कानूनबमोिजम कारबाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको च कुमार याक
िल बूले गरेको घटना िववरण कागज ।
ितवादी छिवलाल पराजल
ु ी र मतृ क देवे
खजमु बीच िमित २०६८/०५/२२ गते फुटबल खे ने
िवषयमा वादिववाद गरी दवु ैजनालाई स झाई बझ
ु ाई
छुट्याएपिछ ितवादी देवी साद पराजल
ु ी गालीगलौज
गद आई मतृ कसँग वादिववाद गरेपिछ मसमेतले
छुट्याइरहेको अव थामा देवी साद पराजल
ु ीले छोरा
हान् काट् मार् भनी आदेश िदनासाथ छिवलालले
ए कासी खपु ा िलई आई देवे को घाँटीमा हार गरी
लडाएको हो । पिछ छोरा ठीक ग रस् भ दै देवी सादले
मतृ कलाई ला ीले हानेको हो । िनजह लाई कारबाही
होस् भ नेसमेत बेहोराको सज
ु न खजमु ले गरेको घटना
िववरण कागज ।

िमित २०६८/०५/२२ गते बेलक
ु अ दाजी
८:३० बजेको समयमा मतृ क देवे खजमु र मेरो
छोरा छिवलाल पराजल
ु ीबीच फुटबल खेलको िवषयमा
वादिववाद ग ररहेको सनु ी त कालै िनजह भएको
ठाउँमा गई मेरो छोरालाई ितमीह जिहले पिन हे छौ
भ नासाथ मतृ क देवे खजमु र मेरो एकआपसमा
वादिववाद भई ठेलाठेल भइरहेको अव थामा मेरो छोरा
छिवलाल पराजल
ु ी के कित खेर घरमा गई खपु ा िलई
आई देवे खजमु को घाँटीमा हार गरी कत य गरी
मारेको हो । मैले मार म जेल जान तयार छु भनी छोरालाई
आदेश िदएको होइन । मतृ कलाई ला ीले हानेको हैन ।
बरामद भएको खपु ा मेरै घरको हो भ नेसमेत बेहोराको
देवी साद पराजल
ु ीले अिधकार ा त अिधकारीसम
गरेको बयान ।
मेरो घरमािथ बाटोमा मतृ क देवे खजमु
र ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीबीच वादिववाद सनु ी
त काल जाँदा िनजह फुटबलको िवषयमा िववाद
ग ररहेका िथए । च कुमार याकसमेतले िनजह लाई
स झाई बझ
ु ाई छिवलाललाई घर पठाएपिछ िनजको
बाबु देवी साद गालीगलौज गद आई देवे खजमु सँग
वादिववाद गरी ठेलाठेल ग ररहेको अव थामा ितवादी
देवी साद पराजल
ु ीले छोरा काट् मार् हान् भनी आदेश
िदनासाथ छिवलालले खपु ा िलई देवे खजमु को
घाँटीमा काटेको हो र मतृ कलाई ला ी हानी ठीक
ग रस् छोरा भ दै िनजह भागी गएको हो भ नेसमेत
बेहोराको अिनता खजमु ले गरेको घटना िववरण
कागज ।
मतृ क मेरो छोरा देवे खजमु र ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीबीच फुटबलको िवषयमा वादिववाद
हँदा ितवादी देवी साद पराजल
ु ीसमेतले गालीगलौज
गद छिवलाल पराजल
ु ीलाई काट् मार् भ ने आदेश
िदनासाथ छिवलालले देवे लाई खपु ाले घाँटीमा हार
गरी कत य गरी मारेको हँदा िनज ितवादीह लाई
कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
कृ णकुमार खजमु ले ग रिदएको घटना िववरण कागज ।
देवे
खजमु र ितवादी छिवलाल
पराजल
ु ीबीच फुटबलको िवषयमा िववाद हँदा
देवी साद पराजल
ु ीसमेतले गालीगलौज गद छिवलाल
पराजल
ु ीलाई काट् मार् भनी आदेश िदनासाथ
छिवलाल पराजल
ु ीले देवे लाई खपु ाले घाँटीमा हानी
कत य गरी मारेको हो भ नेसमेत बेहोराको मतृ कक
आमा िमनाकुमारी खजमु र मतृ कको ीमती का ती
खज
ु मु ले ग रिदएको क रब एकै िमलानको घटना
िववरण कागज ।
मतृ क देवे खजमु र ितवादी छिवलाल
पराजल
ु ीबीच फुटबलको िवषयमा िववाद हँदा सोही
रसइवीमा ितवादी देवी साद पराजल
ु ीसमेत देवे
खजमु सँग िववाद गरी ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीले
देवे खजमु लाई खपु ाले हार गरी भइु मँ ा लडेपिछ
देवी साद पराजल
ु ीले पिन ला ीले हानेको हो ।
मतृ कलाई ितवादी देवी साद पराजल
ु ी र छिवलाल
पराजल
ु ी िमली कत य गरी मारेकोमा पूण िव वास
ला छ भ नेसमेत बेहोराको िसता खजमु िल बूसमेतले
गरेको ायः एकै िमलानको व तिु थित मचु ु का ।
मतृ क देवे खजमु िल बूको घाँटीमा काटेको
चोटबाट र ाव भएको कारणबाट मृ यु भएको
भ नेसमेत बेहोराको शव परी ण ितवेदन ।
िमिसल संल न कागजातबाट फुटबलका
िवषयमा िववाद भई ितवादीह बाबछ
ु ोराको
िमलेमतोमा खपु ाले हार गरी मतृ कको मृ यु हन
गएको देिख छ । ितवादीह छिवलाल पराजल
ु ीर
देवी साद पराजल
ु ीसमेतले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३ नं. बमोिजम कसरु अपराध गरेकोले
ितवादीम येका छिवलाल पराजल
ु ीलाई ऐ.महलको
१३(१) नं. बमोिजम सजाय हन र अका ितवादी
देवी साद पराजल
ु ीले छोरालाई हान् मार् भनी वचन
िदई िनज वयंले पिन ला ी हानेकोले ऐ.महलको
१३(४) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत

बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग प ।
उ िदन बेलक
ु ा ९:०० बजेको समयमा
म रेिडयो सिु नरहेको िथएँ । मेरो घरमा मतृ क देवे ,
च बहादरु याक, सस
ु न खजमु आई सिु तरहेकोमा
मेरो छोरालाई उठाई के ही पर लगी कुटिपट गन
थालेछन् । ह ला सनु ी जाँदा िल बूवान् े मा हामीले
भनेको मा नपु छ भ दै िथए । मेरो छोरालाई राित
कुटिपट िकन गछ भ दा मलाई देवे ले कुटिपट गन
था यो । यही समयमा छोरा खपु ा िलएर घरबाट आई
देवे लाई हार गरेछ । सो कुरा मैले देिखन । च
याक र म मतृ क देवे लडेको ठाउँमा पगु ी िनजलाई
मोटरसाइकलमा राखी उपचार गन लगेको हो । कहाँ
मृ यु भयो थाहा छै न, िनजलाई मान सहयोग गरेको र
आदेश िदएको छै न । मैले झगडा नगर भनी छुट्याएको
मा हो । जाहेरी र व तिु थित मचु ु कामा समेत
लेखाएको बेहोरा झु ा हो । मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी देवी साद पराजल
ु ीले
सु अदालतमा गरी िदएको बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
गरी ितवादी देवी साद पराजल
ु ीलाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.११८ को देहाय २ नं.बमोिजम थनु ामा राखी
मु ाको पपु गनु भ ने सु अदालतको िमित
२०६८/०६/०९ को आदेश ।
िमित २०६८/०५/२३ गतेका िदन एक
िदवसीय फुटबल खेल हन गइरहेको िथयो । उ
खेलमा म खेि दनँ भनेको िथएँ । सोही िवषयलाई
िलएर अ दाजी साँझ ७/८ बजेको समयमा देवे सिहत
आई तँलाई आज िस याउँछु भनी कराउन थाले र
कुटिपट गन थाले । सो मेरो बबु ाले सु नभु एछ र बबु ा
आई स झाउँदा बबु ालाई पिन कुट् न थाले । बबु ालाई
कुटेको दे न नसक म घरमा गई खपु ा िलई आउँदा
मतृ क देवे मप झि टए । मैले खपु ाले हा दा िनजको
घाँटीमा ला यो र भइु मँ ा ढ यो । यसपिछ मलाई के ही
थाहा भएन । म घर आई पे ट बोक खोलातफ गएँ ।
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भोिलप ट २ बजेितर म इि डया पगु े ँ । बबु ालाई कुटिपट
नगरेको भए िहकाउने िथइनँ । मार् भनी बबु ाले मलाई
आदेश िदएको होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीले सु अदालतमा गरेको बयान ।
हाल ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीलाई मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.११८ को देहाय २ नं.बमोिजम पपु को
लािग थनु ामा रा नु भ ने िनिम े तेदारको िमित
२०६८/०६/२६ को आदेशलाई सदर ग रिदएको छ
भ ने सु अदालतको िमित २०६८/०७/०६ को
आदेश ।
िमित २०६८/०५/२२ गते बेलक
ु ा साढे
८ बजेको घटना हो । फुटबलको िवषयलाई िलएर
मतृ क देवे को िटमबाट नखे ने भनेपिछ छिवलाल
पराजल
ु ीसँग वादिववाद भयो र िनज ितवादी घर
पु ने िबि कै देवी साद पराजल
ु ीले देवे खजमु लाई
अपश द गाली गरी मार् जेल जानु परे म जा छु
भनी मतृ कसँग वादिववाद ग ररहेको बेला छिवलाल
पराजल
ु ीले धा रलो खपु ा याई देवे को घाँटीमा
हानी घटना थलमा नै मारेपिछ छिवलाल फरार भए
र देवी साद पराजल
ु ीलाई हरी कायालय, दमकमा
बझ
ु ाइयो भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला िदिलप िल बू
र बिु झएको मािनस सज
ु न खजमु ले सु अदालतमा
गरी िदएको क रब एकै िमलानको बकप ।
घटना मेरो घर निजकै को हो । देवी साद
पराजल
ु ी ठूलो वरमा िच याउँदै यो गधाको छोरालाई
माद भनेको आवाज सनु ी यस घटना थलमा पु दा
मतृ अव थामा देवे खजमु भइु मँ ा लडेका िथए । मैले
देवी सादलाई काका तपाईलेँ के गनभएको
भ दा मैले
ु
जे गरे ँ ठीक गरे ँ । याबास् छोरा भ दै ला ीले भइु मँ ा
र मतृ कको खु ामा िहकाए । यसमा बाबु छोराको नै
संल नता भएकोले िनजह दवु ैलाई सजाय हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको व तिु थित मचु ु काका मािनस
िसता खजमु ले सु अदालतमा ग रिदएको बकप ।
िमित २०६८/०५/२२ गते बेलक
ु ८:३०

बजेितर सज
ु न, च र मेरो छोरा देवे गोलको
िवषयमा छलफल गन ितवादी छिवलालको घरमा
गएका हन् । यी ितवादी िनजको घरभ दा मिु न सीता
खजमु को घर अगािड रहेछन् । मैले घरबाट सु दा
छिवलाललाई देवे ले हा ो िटमबाट िकन नखेलेको
भ दै िथए । छिवलालले सरी भोिल ित ै िटमबाट खे छु
भ यो । एकिछनपिछ बाबु देवी साद आई यो गधाका
छोरालाई मार्, यसलाई मादा हामीलाई के ह छ भ दै
कराए । छिवलाल घर गएका िथए । िनजले घरबाट खपु ा
याएर ए कासी मेरो छोरालाई हानेछन् । अ के टाह
यहाँबाट भागेछन् । म कु ै जाँदा ढिलसके का रहेछन्
भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका मािनस कृ ण साद
खजमु ले सु अदालतमा ग रिदएको बकप ।
िमित २०६८/०५/२३ गते एक िदवसीय
फुटबल याच हने भएको िथयो । यही ँ फुटबल खेलको
िवषयमा िलएर मतृ क र ितवादीबीच वादिववाद
भएको हो । यसै ममा हात हालाहाल भएपिछ मैले
छुट्याई घरितर ला ने ममा छिवलाल पराजल
ु ी खपु ा
िलई आएको अव था देखी देवी साद पराजल
ु ीले मार्
छोरा भ दै आदेश िदएपिछ देवे को घाँटीमा २ पटक
हार गरेपिछ देवे ढले, अिन िछटो मर् भ दै ला ीले
मतृ कको खु ामा हाने । म कराएपिछ गाउँलेह आए
अिन मतृ कलाई अ पताल ल यो भ नेसमेत बेहोराको
बिु झएका मािनस च कुमार याक िल बूले सु
अदालतमा ग रिदएको बकप ।
मैले भोिलप ट िबहान छिवलाल र देवे
खजमु बीच झगडा भएको र छिवलाल पराजल
ु ीले
गोलको िनहँमा खपु ाले हानी मारेको हो भ ने सनु ेको
हो । अ के ही थाहा छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
देवी साद पराजल
ु ीका सा ी ि लोकिसंह जवेगु भ ने
ि लोक साद जवेगल
ु े सु अदालतमा ग रिदएको
बकप ।
ितवादी छिवलाल पराजल
ु ी र मतृ क देवे
खजमु बीच गोलको िवषयमा झगडा भएको, सोही
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िवषयलाई िलएर छिवलालले देवे खजमु लाई खपु ाले
काटी कत य गरी मारेको भ ने सनु ी थाहा पाएको हँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी देवी साद पराजल
ु ीका
सा ी खगे राईले सु अदालतमा गरेको बकप ।
यसमा ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीकै
खपु ाको हारबाट ला न गएको घाँटीको चोटबाट
देवे खजमु को मृ यु हन गएको देिखयो । यसरी
घाँटीमा खपु ा हार गरी काटी देवे खजमु को
यान मारेकोमा यी ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं.को कसरु अपराधमा सोही महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने ठहछ र ितवादी देवी साद पराजल
ु ीले समेत
वारदातका अव थामा मतृ कलाई हात हा नक
ु ा साथै
यान मान वचन िदएको भ ने देिखई िनज देवी साद
पराजल
ु ीसमेतको मतृ क देवे खजमु लाई यान मान
कायमा संल नता रहेको देिखयो । तसथ िनजउपरको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत ऐ.
१३(४) नं.को कसरु अपराध थािपत आएबाट िनज
देवी साद पराजल
ु ीलाई सोही यानस ब धी महलको
१३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहछ भ ने
सु इलाम िज ला अदालतको िमित २०६९/०४/३१
को फै सला ।
मतृ क र म ितवादीबीच पूव रसइवी नरहेको,
मतृ कलाई मानस मको पूवतयारी तथा मनसाय
नभएको, मतृ क तथा म पनु रावेदक एउटै समूहको
फुटबल खेलाडी भएको, एकै गाउँघरका साथी भएको
अव थामा सु इलाम िज ला अदालतबाट मलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
पूण आपरािधक दािय व बहन गराई ग रएको फै सला
यायोिचत छै न । घटना घट् नक
ु ो कारण, मतृ कको
ि याकलाप, घटनाको प रि थितसमेतलाई याियक
िव लेषण ग रँदा ततु मु ामा म पनु रावेदकको काय
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु

कायम हन नस ने भएकोले अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सु अदालतबाट भएको सजाय बदर ग रपाउँ भ ने
ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीको पनु रावदेन प ।
मैले मतृ कलाई मान वचन िदएको होइन भ ने
भनाइ मेरो सा ीको बकप बाट समथन भइरहेको
त यलाई फै सलामा िव लेषण नगरी र ततु मु ाका
अका ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीले घटना घट् नक
ु ो
कारण, घटनाको अव था र प रि थितसमेतलाई
उ लेख गरी गरेको बयानसमेतलाई वा ता नगरी मलाई
सजाय ग रएको छ । म र मतृ कबीच कुनै पूव रसइवी
नरहेको, फुटबल खेलको िवषयलाई िलएर मतृ कले
ितवादी छिवलाललाई कुटिपट गालीगलौज गरी मैले
मतृ कसमेतलाई स झाउँदा मतृ कले मलाई िनघात
कुटिपट गरेको र ितवादी छिवलालले मतृ कलाई
खपु ाले हार गरी मतृ कको मृ यु भएको देिखइरहेको
अव थामा म िनद ष वृ यि लाई याियक
मन, िववेकसमेत योग नगरी सु इलाम िज ला
अदालतबाट भएको फै सला फौजदारी यायको मा य
िस ा तिवपरीत भएकोले उ टी गरी अिभयोग माग
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ ने ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीको पनु रावेदन प ।
यसमा वारदातको कारण, अव था र
प रि थितसमेतको स दभबाट सु फै सला फरक
पन स ने देिखँदा छलफलका लािग मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयमबमोिजम पनु रावेदन सरकारी विकल
कायालय इलामलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत इलामको िमित
२०६९/११/२१ को आदेश ।
ितवादी देवी साद पराजल
ु ीले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(४) नं.को कसरु गरेको
भनी िनजलाई सोही न बरबमोिजम ज मकै द गरेको
इलाम िज ला अदालतको िमित २०६९/०४/३१ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी
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१०००८ - देवी साद पराजल
ु ीसमेत िव. नेपाल सरकार
देवी सादले उ महलको १७(३) नं. बमोिजमको
कसरु गरेकोले िनजलाई ३ वष कै द हने ठहछ । ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीले ऐ.महलको १३(१) नं.को
कसरु गरेको ठह याई िनजलाई सोही न बरबमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गरेको हदस मको सु फै सला
सदर हने ठहछ भ ने िमित २०६९/१२/११ को
पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला ।
मेरो छोरा छिवलाललाई यी मतृ कले कुटिपट
ग ररहेको समयमा म उ थानमा जाँदा मलाई मतृ कले
हात हालेको कुरा मैले बयानमा समेत उ लेख गरेको
छु । म कुनै घटना घटाउन यहाँ गएको होइन । सो
कुरालाई फै सलामा बेवा ता ग रएको छ । वारदातको
कृित, प रि थित हेदा वारदातको सहायक कारण
म नभएको िमिसलबाट ट हँदाहँदै सोही आधारमा
मलाई सजाय गरेको िमलेको छै न । यानस ब धी
महलको १७ नं. अनस
ु ार सजाय हन यान मानलाई
मतलबमा पसेको हनपु नमा मेरो कायबाट सो भएको
नदेिखएकोले पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी गरी
सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
मेरो मतृ कलाई मान कुनै मनसाय िथएन र
सोको कुनै पूवयोजना तथा तयारी पिन िथएन । मतृ कले
मलाई ए लै लगी कुटिपट गन थालेपिछ बबु ा आई
स झाउँदासमेत नमानी उ टै कुटिपट गरी मान ध क
िदएपिछ मलाई रस उठी तसाउन भनी खपु ा िलई
आउँदा मलाई पनु ः कुटिपट गन थालेपिछ अचानक
िनजको घाँटीमा लागी मृ यु हन गएको हो । य तो
अव थामा मलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार पूण दािय व
बहन गराएको िमलेको नहँदा उ फै सला बदर गरी
सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी छिवलाल
पराजल
ु ीको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ितवादी कसरु मा इ कार हँदैमा अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको होइन भ न िम दैन ।
यी ितवादीले वारदात थलमा गालीगलौजसमेत गद

उपि थत भई मतृ कलाई मानलाई आदेश िदएको र
मतृ क भइु मँ ा लडेपिछ पिन मतृ कलाई ला ीले हानेको
भ ने य दश ह को भनाइमा सारभूत पमा
िभ नता छै न । यी य दश ह ले मौकाको कागजमा र
अदालतमा आई सोही कुरालाई समथन गरी अदालतमा
आई बकप ग रिदएको अव थामा ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(४) नं. आकृ ट भई सजाय हनपु नमा सोबमोिजम
नगरी सोही महलको १७(३) नं.बमोिजम घटी सजाय
गरी पनु रावेदन अदालतले फै सला गरेकोमा िु टपूण
छ । उ फै सला बदर गरी ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस
अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
यसमा वादी ितवादीह को दोहोरो
पनु रावेदन परेको हँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.२०२ नं.को
योजनको लािग ितवादीह को पनु रावेदनको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई र नेपाल
सरकारको पनु रावेदनको जानकारी ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीलाई िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७३/०२/२८ को
आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा िव ान् उप यायािधव ा ी
उ व साद पडु ासैनीले ितवादी देवी साद पराजल
ु ी
वारदात थलमा गई मतृ कसँग झगडा गरी जे परे
पला यसलाई मार् छोरा भनी आदेश िदएबाट छोरा
छिवलाल पराजल
ु ीले खपु ाले हानेको य दश र
वयं ितवादीह को अनस
ु धानमा लेखाइिदएबाट
ट ह छ । य तो अव थामा ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु दछ
भनी बहस ततु गनभयो
ु । य तै ितवादी छिवलाल
पराजल
ु ीका तफबाट िव ान् अिधव ा ी िबमला
यादवले यसमा ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीको
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मतृ कलाई मान मनसाय िथएन, िनजले मान कुनै
तयारी गरेर गएको पिन िमिसलबाट देिखँदैन ।
मतृ क र यी ितवादी दवु ैको बीचमा फुटबल खे ने
िवषयलाई िलएर झगडा भएको र यी मतृ कले ितवादी
छिवलाल र िनजको बबु ालाई समेत कुटिपट गरेकोबाट
छिवलाललाई रस उठी िहकाएको कारण मतृ कको
मृ यु हन गएको हो । यिद मतृ कलाई खपु ाले निहकाएको
भए यी ितवादीको नै मृ यु हने प रि थित िथयो ।
य तो अव थामा ितवादी छिवलाललाई हदैस मको
सजाय गरेको िमलेको छै न । िनजलाई अ.बं.१८८ नं.
बमोिजम राय लगाई कमभ दा कम सजाय हनपु न हो
भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
यसरी बहससमेत सनु ी िमिसल अ ययन गरी
हेदा सु फै सला के ही उ टी हने ठह याई पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? तथा
वादी नेपाल सरकार र ितवादीह देवी साद पराजल
ु ी
र छिवलाल पराजल
ु ीको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ,
स दैन ? भनी िनणयमा पु न िन न िवषयह को
िन पण गनपन
ु हन आयो ।
१. ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीको वारदातमा
के क तो संल नता रहेको छ ? िनजको
संल नता के कित सजाय हने कसरु ज य
कायिभ पदछ ?
२. य तो संल नताका आधारमा िनजलाई के
कित सजाय गनु उपयु ह छ ?
३. ितवादी देवी साद पराजल
ु ीको वारदातमा
संल नता छ छै न र यिद छ भने िनजको
के क तो संल नता रहेको छ र य तो
संल नतामा कित सजाय ह छ ?
यसमा ितवादीह छिवलाल पराजल
ु ी र
देवी साद पराजल
ु ीउपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा
ितवादीम येका छिवलाल पराजल
ु ीलाई ऐ.महलको

१३(१) नं. बमोिजम सजाय हन र अका ितवादी
देवी साद पराजल
ु ीलाई ऐ.महलको १३(४) नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी अिभयोग प दायर भएकोमा
सु िज ला अदालतबाट िनज ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हने गरी फै सला भएको
पाइयो । सो फै सलाउपर ितवादी छिवलाल
पराजल
ु ीले अिभयोग दाबीबमोिजम पूण आपरािधक
दािय व बहन गराउने गरी भएको फै सला बदर ग रपाउँ
भनी र अका ितवादी देवी साद पराजल
ु ीको अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी पनु रावेदन परी पनु रावेदन
अदालत इलामबाट ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीको
हकमा सु ले यानस ब धी महलको १३(१) नं.
बमोिजम सजाय गरेको सदर हने र ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीको हकमा ऐ.महलको १३(४) बमोिजम सजाय
गरेको सु फै सला के ही उ टी गरी िनजलाई ऐ. १७(३)
बमोिजमको कसरु मा ३ वष मा कै द हने ठह याई
फै सला भएको पाइयो । उ फै सलाउपर ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीको पूण आपरािधक दािय व
बहन गराउने गरी भएको फै सला बदर ग रपाउँ भनी,
ितवादी देवी साद पराजल
ु ीको अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भनी र वादी नेपाल सरकारको ितवादी
देवी साद पराजल
ु ीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय
ग रपाउँ भनी यस अदालतमा पनु रावेदन परी आज
इजलाससम पेस हन आएको छ ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, मेरो छोरा
देवे खजमु र ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीबीच िमित
२०६८/०५/२२ गते फुटबल खे ने िवषयमा िववाद
हँदा छिवलाल पराजल
ु ीले देवे लाई गालीगलौज
गद घरतफ लागेकोमा छिवलालको बाबु देवी साद
पराजल
ु ीले यो गधाको छोरा देवे लाई मार म जेल जान
तयार छु भ दै झि टएपिछ िनज छिवलालले धा रलो
हितयार खपु ाले छोरा देवे को घाँटीमा २ पटक हार
गरी िनज भइु मँ ा लडेपिछ देवी साद पराजल
ु ीले ला ीले
हानेको कुरा च कुमार याकसमेतले सनु ाएको हो
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भनी िदिलप िल बू खज
ु मु ले जाहेरी दरखा त िदएको
पाइयो । िनजले अदालतमा बकप गदासमेत सोही
बेहोरा उ लेख ग रिदएको देिखयो । घाँटी गिहरो
काटेको चोट रहेको भ नेसमेत बेहोराको िमित
२०६८/०५/२२ को लास जाँच मचु ु का, घटना थल
कृित मचु ु का र मतृ क देवे खजमु िल बूको घाँटीमा
काटेको चोटबाट र ाव भएको कारणबाट मृ यु
भएको भ नेसमेतको शव परी ण ितवेदनबाट समेत
िनज मतृ कको मृ यु घाँटीमा धा रलो हितयारले हार
गरेको कारणबाट भएको देिखएको छ । घटना िववरण
कागज गन च कुमार याक िल बू, सज
ु न खजमु ,
अिनता खजमु , कृ णकुमारी खजमु , िमनाकुमारी
खजमु , का ती खजमु र व तिु थित मचु ु काका सीता
खजमु समेतले ितवादी छिवलाल पराजल
ु ी र मतृ क
देवे खजमु बीच फुटबल खे ने िवषयमा वादिववाद
भएकोमा स झाउँदा ितवादी छिवलाल आ नो घर
गएकोमा पिछ देवी साद पराजल
ु ी आई मतृ कसँग िववाद
गरेपिछ मसमेतले छुट्याइरहेको अव थामा देवी साद
पराजल
ु ीले मार् भनी आदेश िदँदा छिवलालले धा रलो
खपु ाले देवे खजमु को घाँटीमा हार गरी िनज
भइु मँ ा लडेपिछ देवी साद पराजल
ु ीसमेतले मतृ कलाई
ला ीले हानी छोरा ठीक ग रस् भ दै िनजह भागी
गएका हन् भनी लेखाइिदएको पाइ छ । सोही बेहोरासँग
िम ने गरी नै मौकामा बिु झएका च कुमार याक,
सज
ु न खजमु , कृ णकुमारी खजमु , का ती खज
ु मु ले
अदालतमा समेत बकप ग रिदएका छन् ।
३. ितवादीम येका देवी साद पराजल
ु ीले
उ िदन मतृ क देवे खजमु र मेरो छोरा छिवलाल
पराजल
ु ीबीच फुटबल खेलको िवषयमा िववाद भएको
सनु ी यहाँ गई मेरो छोरालाई ितमीह जिहले पिन
हे छौ भ नासाथ मतृ क देवे खजमु र मेरो बीचमा
िववाद भई ठेलाठे ल भइरहेको अव थामा मेरो छोरा
छिवलाल पराजल
ु ी खपु ा िलई आई देवे खजमु को
घाँटीमा हार गरी कत य गरी मारेको हो । मैले मार्

भनी छोरालाई आदेश िदएको होइन । मतृ कलाई
ला ीले हानेको पिन होइन । बरामद भएको खपु ा मेरै
घरको हो भनी अनस
ु धानका ममा बयान ग रिदएको
पाइ छ । य तै यी ितवादीले अदालतमा बयान गदा
मेरो घरमा मतृ क देवे , च बहादरु याक, सस
ु न
खजमु आई सिु तरहेको मेरो छोरालाई उठाई के ही पर
लगी कुटिपट गन थालेकोमा यहाँ गई मेरो छोरालाई
राित कुटिपट िकन गछ भ दा मलाई मतृ क देवे ले
कुटिपट गन था यो । यही समयमा छोरा खपु ा िलएर
आई देवे लाई हार गरेछ सो कुरा मैले देिखनँ । पिछ
च याक र मैले मतृ क देवे लाई मोटरसाइकलमा
राखी उपचार गन लगेको हो । िनजलाई मैले मान
सहयोग गरेको र मान आदेश िदएको नभई झगडा
छुट्याउन खोजेको मा हो भनी लेखाइिदएको
देिखयो । ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीले मैले फुटबल
खेि दनँ भनेको िवषयलाई िलएर देवे सिहत आई
तँलाई आज िस याउँछु भनी कराउन थाले र कुटिपट
गन थाले । सो मेरो बबु ाले सु नभु एछ र बबु ा आई
स झाउँदा बबु ालाई पिन कुट् न थालेकोले म घरमा गई
खपु ा िलई आउँदा मतृ क देवे मप झि टए । मैले
खपु ाले हा दा िनजको घाँटीमा लागी भइु मँ ा ढलेका
हन् बबु ालाई कुटिपट नगरेको भए िहकाउने िथइन ।
मार् भनी बबु ाले मलाई आदेश िदएको होइन भनी
अदालतको बयानमा लेखाइिदएको पाइयो ।
४. उपयु ानस
ु ारका त य माण रहेको
स दभमा ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीको वारदातमा
के क तो संल नता रहेको छ ? भ ने पिहलो नको
स ब धमा िवचार गदा यी ितवादी छिवलाल
पराजल
ु ीले फुटबल खे ने िवषयमा िववाद गरी
मतृ क देवे लाई गालीगलौज गद घरतफ लागेकोमा
छिवलालको बाबु देवी साद पराजल
ु ीले यो गधाको
छोरा देवे लाई मार् म जेल जान तयार छु भ दै
झि टएपिछ िनज छिवलालले धा रलो हितयार खपु ाले
छोरा देवे को घाँटीमा २ पटक हार गरी मतृ कलाई
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कत य गरी मारेको भ ने जाहेरी दरखा तको बेहोरा
वारदातका य दश समेत रहेका अनस
ु धानमा
बिु झएका यि ह को अनस
ु धानको र अदालतको
बयानसमेतबाट समिथत हन आएको छ । सह ितवादी
देवी साद पराजल
ु ीको अनस
ु धान र अदालतको
बयानबाट समेत सोही त य पिु ट हन आउँछ । यी
ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीले मतृ कको मसँग झगडा
हँदा स झाउन गएको मेरो बबु ालाई समेत िनज मतृ कले
कुटिपट गन लागेकोले मैले मतृ कलाई रस उठी खपु ाले
हानेको हो । मान भनी हानेको होइन भनेर लेखाए पिन
िनजले खपु ा हार गरेकोबाट मतृ कको मृ यु भएको त य
भने िनजले वीकार गरेको नै पाइयो । यसरी िमिसल
संल न आधार माणबाट मतृ क देवे खजमु को मृ यु
यी ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीले मतृ कको घाँटीमा
खपु ा हार गरेकोबाट हन गएको ट हन आएको छ ।
५. अब यसरी हार गरेको कायलाई िनज
ितवादीको के क तो संल नता मा ने भ ने स ब धमा
हेदा वारदात हँदाको प रि थितलाई िव मान कानूनको
आधारमा िव लेषण गनपन
ु हन आयो । वारदात हँदाको
प रि थित हेदा यी ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीर
मतृ कबीच फुटबल खेलको िवषयलाई िलएर झगडा
भएको देिख छ । सोही िवषयमा झगडा हँदा वारदातका
य दश समेत रहनभु एका च कुमार याकसमेतका
यि ह ले स झाउँदा यी ितवादी घर गएकोमा पिछ
िनजको बबु ासमेत आई बबु ासँग पिन मतृ कको झगडा
भएको देखी यी ितवादी पनु ः घरबाट खपु ा बोक आई
मतृ कको संवेदनशील अङ् ग घाँटीमा नै खपु ा ज तो
धा रलो हितयारले दईु चोटी हार गरेको देिखएको
छ । यसरी आफू आ नो बबु ासँग झगडा भएको िवषयलाई
िलएर मतृ कको घाँटी ज तो अङ् गमा धा रलो हितयारले
हार गरेको कायलाई कायको प रणामको जानकारी
नहने अव था िथयो तथा प रणामको पूवअनमु ान गन
नस ने प रि थित रहेको िथयो भनी मा न सिकँ दैन ।
कायको प रणामको पूवजानकारी रहने वा प रणामको

स भावनास म रहेको देिखने य तो अव थामा गरेको
काय र सोबाट प रणामसमेत आइसके को ि थितमा
सो प रणाम घटाउने मेरो मनसाय िथएन भनी भ ने
अव था रहँदनै ।
६. मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १४
नं. अनस
ु ारको कसरु अ तगतको कसरु हन यान
मानाको मनसाय नभई उसै मौकामा उठेको रस
था न नसक जोिखम हितयारले नहानेको वा साधारण
लाठा, ढुङ्गा, लात मु का इ यािदले मा हानेको
हनपु दछ । ततु वारदातमा ितवादीले मतृ कलाई
त काल झगडा हँदाको अव थामा नै साधारण
लाठा ढुङ्गाले नै हार गरेको नदेिखई आफूसँग
झगडा भइसके पिछ गई घरबाट खपु ा ज तो जोिखम
हितयार बोक याई हानेको देिखएको छ । य तो
ि यालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.
अनस
ु ारको आवेश े रत ह याको कोटीमा रा नसमेत
िम ने देिखँदैन । य तै यानस ब धी महलको ५
नं. अनस
ु ारको भिवत य यानको कसरु हन यान
मान मनसाय नभएको र कुनै काय गदा मािनस मला
ज तो पिन नदेिखएको अव थामा कुनै काम कुरा
गदा यसै ारा के ही भई अक मात मािनस मन गएको
देिखनपु दछ । ततु वारदात उ ५ नं.अनस
ु ारको
सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै के बल आकि मक
तथा अ यािसत पमा मा हन गएको वारदात नभई
मतृ क ितको झगडाको रसइवीको कारण ितवादीले
मतृ कलाई हार गन भनेर नै खपु ा ज तो धा रलो
हितयार योग गरेकोबाट घट् न गएको देिखएकोले
भिवत य यानको कसरु का पमा पिन िलन सिकँ दैन ।
यसैले यानस ब धी महलको १३(१) नं. अनस
ु ारको
पूण दािय व बहन गराएको िु टपूण छ भनी यी ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीले िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन सिकँ दैन ।
७. तसथ ततु वारदातमा यी ितवादीले
झगडाको रसइवी साँ न खपु ा ज तो धा रलो जोिखम
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हितयार घाँटी ज तो संवेदनशील अङ् गमा प रणामको
पूवजानकारी पया त रहन स ने अव थामा हार
गरेको देिखएकोले उ कसरु लाई मनसायपूण पमा
भएको कसरु नै मािन छ । सो मािनँदा उ कसरु मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. अनस
ु ारको
कत य यानअ तगतको नै कसरु देिखन आएकोले
अिभयोग दाबीअनस
ु ार सोही नं. अनस
ु ार सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गरेको सु फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सला सो हदस म िमलेको नै
देिखन आयो ।
८. यसरी सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेकै देिखए पिन िनजलाई के कित
सजाय गनु उपयु ह छ भ ने दो ो नका स ब धमा
हेदा कसरु हनक
ु ो कारण, वारदातको प रि थित तथा
अव थाका स ब धमा िवचार गनपन
ु हन आयो । यसमा
यी ितवादीमा मतृ कलाई मानस मको कुनै पूव रसइवी
रहे भएको देिखँदैन । मानस मको योजना बनाई तयारी
गरेको पिन देिखँदैन । पिहला यी मतृ कले आ नो
िटमबाट ितवादी छिवलालले फुटबल नखेलेको
कारण आफै ँ झगडा गन यी ितवादीको घर गएको र
िनजलाई गाली गरी बािहर बाटोमा याई झगडा गरेको
देिख छ । सामा य खेलको िवषयलाई िलएर यसरी
झगडा हँदा यी ितवादी एकचोटी घर गइसके को
अव थामा पनु ः मतृ कले आ नो बबु ासँग पिन झगडा
गन लागेको देखी मतृ क आ ोशमा आई खपु ाले हार
गरेको पाइएको छ । यसरी िमिसल संल न कागज हेदा
मतृ कले पिहला आफै ँ झगडा गरेका कारण वारदात
भएको देिखएको छ । य तै यी ितवादीको उमेर पिन
२० वषको मा रहेको र आिथक अव थासमेत कमजोर
नै रहेको देिख छ । य तो अव थामा ठह रएको कसरु मा
ऐनअनस
ु ार सजाय गदा द ड सजायको म सदसमेत
पूरा हँदनै । तसथ िनजलाई १६ वष मा कै द सजाय
गनु उपयु देिख छ ।
९. अब ितवादी देवी साद पराजल
ु ीको

वारदातमा संल नता छ, छै न र यिद छ भने िनजको के
क तो संल नता रहेको छ र य तो संल नतामा कित
सजाय ह छ ? भ ने ते ो नका स ब धमा िवचार
गदा, यसमा यी ितवादी देवी साद पराजल
ु ीउपर
मानलाई वचन िदएको वा वारदात भइरहेको ठाउँमा
गई मानलाई संयोग पा रिदएको भनी मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(४) नं. को कसरु मा सोही
नं.अनस
ु ार ज मकै दको सजाय माग दाबी िलई अिभयोग
प दायर भएकोमा सोहीअनस
ु ार सजाय हनपु दछ भनी
यस अदालतमा वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन
िजिकर िलएको छ । यसतफ िवचार गन यी ितवादीले
यान मान कायमा य तो सहयोगी भूिमका िथयो
िथएन ? अथात् िनजलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
सहयोगी दािय व बहन गराउन िम छ, िम दैन ?
भ ने िवषय नै िवचारणीय हन आयो । उ स दभमा
हेदा मतृ कलाई मार् भनी ितवादी छिवलाललाई
वचन िदएको अथवा मतृ क भइु मँ ा ढलेपिछ मतृ कलाई
िछटो मर् भ दै ला ीले हानेको कुरामा यी ितवादी
अनस
ु धान र अदालतमा इ कार रहेका छन् । तर यी
ितवादीले आफूसमेत वारदात थलमा रहेको कुरालाई
भने वीकार नै गरेको पाइएको छ । सह ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीले पिन आ नो बबु ा यी ितवादी
देवी साद पराजल
ु ीले मार् भनी नभनेको झगडा नगर
भनी स झाएको हो भनी अदालतमा र अनस
ु धानमा
लेखाइिदएको पाइ छ । यसबाट यी ितवादी
वारदातको समयमा घटना थलमा मौजदु रहेको कुरा
पिु ट हन जा छ । घटना िववरण कागज गन च कुमार
याक िल बू, सज
ु न खजमु , अिनता खजमु समेतले र
व तिु थित मचु ु काका सीता खजमु समेतले ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ी र मतृ कबीच फुटबल खे ने िवषयमा
िववाद भएकोमा स झाउँदा ितवादी छिवलाल आ नो
घर गएकोमा पिछ देवी साद पराजल
ु ी आई मतृ कसँग
िववाद गरी मार भनी आदेश िदएकाले छिवलालले
धा रलो खपु ाले देवे खजमु को घाँटीमा हार गरी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
िनज भइु मँ ा लडेपिछ देवी साद पराजल
ु ीसमेतले
मतृ कलाई ला ीले हानी छोरा ठीक ग रस् भ दै भागी
गएका हन् भनी लेखाइिदएको पाइ छ । यसरी लेखाए
पिन यी ितवादीले मतृ कलाई यानै िलने मनसायले नै
मार भनी आदेश िदएको भनी भ न सके को छै न ।
१०. यानस ब धीको १३(४) नं.
अनस
ु ारको “ यान मानमा वचन िदने” भ ने श दको
िनरपे अथ नगरी समय सापे अथ गनपन
ु
ह छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई सबै स दभ प रि थितमा
कानूनअनस
ु ार सजाय गदा यावहा रक नहने र यसो
गदा अ यायसमेत पन जा छ । यसैले ‘मार् हान्’ भनी
भनेको कुरा साँि चकै मान मनसायसिहत भनेको हो,
होइन ? यसरी ‘मार्’ भनी वचन िदएकोले मा मारेको
हो, होइन ? भ ने ज ता कुरा यसमा िवचारणीय हन
आउँछ । सो स ब धमा हेदा यसमा यी ितवादी देवी साद
पराजल
ु ीको यी मतृ कलाई मानस मकै पूव रसइवी के ही
रही मानलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको सहयोगी
भूिमका िनवाह गन वा मानकै लािग भनी वचन िदनपु न
काय कारणसमेत के ही रहे भएको पाइएन । ितवादी
देवी साद आफै ँ ले हातहितयार बोक वा सरस लाह
गरी मतृ कलाई मान योजना बनाई वारदात थलमा
गएको र अका ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीसँग
पिन सो िवषयमा कुनै पूव सरस लाह, योजना तथा
तयारी गरी आएको भनी वादी नेपाल सरकारले भ न
सके को छै न । िमिसल संल न कागज माणबाट समेत
य तो कुरा पिु ट हन स दैन । वारदातको प रि थित
र स दभ हेदा आ नो छोरा र मतृ कह बीच रातको
समयमा भनाभन हात हालाहाल भएको देखेपिछ कुनै
पिन बाबल
ु े यसमा चासो िलएर जानु वाभािवक
ह छ । यी ितवादी यसरी आ नो छोरासँग झगडा
भएकोमा यहाँ जाँदा मतृ कसमेतको कारणले भएको
झगडा तथा हात हालाहाल र आफूलाई समेत हात
हालेकोमा रस उठी प रणामको कुनै िवचार नगरी
वाभािवक तथा सामा य पमा नै ‘मार्’ छोरा भनेको

हन स ने देिख छ । य तै मतृ कको मु य पमा
ितवादी छिवलालसँग नै झगडा भएको र पिछ िनजका
बबु ा यी ितवादीसँग पिन मतृ कले झगडा गरेको कारण
मारेको भ ने िमिसल संल न मािथ विणत कागजप बाट
देिखएको छ । य तो अव थामा ितवादीम येका
छिवलालले यी ितवादी देवी साद पराजल
ु ीले ‘मार्’
भनेकोले मा हार गरेको भनी भ न स ने देिखँदैन ।
यसरी यान मान मनसायले नै मार् भनेको र मार् भनेका
कारणले मा मारेको भ ने िन:स देह पिु ट नभएको
य तो अव थामा यी ितवादीले नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार यानस ब धी महलको
१३(४) नं. को कसरु मा सहभािगता रहेको हो भनी
भ न नसिकने हँदा सोअनस
ु ारको कसरु नठह याएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखयो । सो
स ब धमा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु नस ने देिखँदैन ।
११. यसरी मािथ िववेचना ग रएअनु प यी
ितवादी वारदात थलमा रही वाभािवक पमा ‘मार्
हान्’ भनी भनेको यानस ब धी महलको १३(४)
नं.को कसरु अ तगत नपन देिखएपिछ िनजको उ
काय कसरु ज य कायिभ पछ, पदन ? यिद पछ
भने के क तो कसरु ज य कायिभ पछ ? अथात्
उ कायलाई यानस ब धी महलको १७(३) नं.
अनस
ु ारको कसरु अ तगत पन ठह याई पनु रावेदन
अदालतले गरेको फै सला िमलेको छ, छै न ? तथा
सफाइ पाउँ भ ने ितवादी देवीलाल पराजल
ु ीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन ? भ नेतफ
िवचार गनपन
ु हन आयो । यस स ब धमा हेदा, मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं.ले अ
िकिसमले मत स लाहमा पसेकोमा मान ठाउँमा गई
अ कुरा के ही नगरी हे ररहनेलाई र लेिखएदेिख बाहेक
अ िकिसमका मतलबीलाई कसरु दार मानी सजायको
यव था गरेको पाइ छ । यी ितवादी आ नो छोरासँग
झगडा ग ररहेको अव थामा वारदात थलमा पगु ेको र
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मतृ कलाई आ नो छोरा छिवलालले हार गदासमेत
यही रहे भएको देिखयो । य तो अव थामा िनजले
ितवादी छिवलाललाई कसरु ज य काय गनबाट
रो नपु न िनजको कत य हनेमा िनजले रो नलाई
कुनै याससमेत गरेको देिखँदैन । िनजले मानकै लािग
भनी मार् नभनेको वा वचन निदएको र िनजले भनेकै
कारणले मा हार गरेको नभए पिन यसो नगर् भनी
रो नपु न अव थामा य तो आपि जनक श द योग
गरी आ नो छोरा ितवादी छिवलाललाई कसरु गन
साथ िदएको वा कसरु का लािग झन् उ े रत गराएको
भ ने देिखन आउँछ । य तो अव थामा यी ितवादी
पूण िनद ष रहेको मानी िनजको सफाइ पाउँ भ ने
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकँ दैन । यसरी यी
ितवादी देवी साद पराजल
ु ीले अका ितवादीसँग मत
स लाहमा पसेको, मान ठाउँमा गई अ के ही नगरी
हे ररहेको तथा कसरु गन सहयोग पु ने गरी आपि जनक
श द योग गरेको देिखन आयो । िनजको य तो दिू षत
काय (Blameworthy Conduct) यानस ब धी
महलको १७(३) नं.ले प रभािषत गरेको कसरु िभ नै
पन देिखएकोले िनजलाई सोही नं. बमोिजम ३ (तीन)
वष कै द गन गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
िमलेकै देिखन आयो । सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
देवी साद पराजल
ु ी र अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
१२. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
सु इलाम िज ला अदालतले ितवादी छिवलाल
पराजल
ु ीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार यानस ब धी
महलको १३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गन गरी भएको फै सला सो हदस म सदर
गरेको र ितवादी देवी साद पराजल
ु ीलाई ऐ.महलको
१३(४) नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय गन गरी भएको
फै सलालाई सो हदस म के ही उ टी गरी िनजलाई
ऐ.महलको १७(३) नं. अनस
ु ार ३ (तीन) वष मा

कै द हने ठह याई पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित
२०६९/१२/११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आएकोले सदर हने ठहछ । सो ठहरे पिन वारदातको
कायकारण, वारदात हँदाको प रि थित, ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीको उमेर र आिथक अव था
ज ता कुराह मा िवचार गदा िनजलाई ठहरेबमोिजम
सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले िनज ितवादी
छिवलाल पराजल
ु ीलाई अदालती ब दोब तको १८८
नं. बमोिजम १६ (सो ) वष कै द सजाय हने ठहछ । सो
ठहनाले अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा ितवादीम येका छिवलाल
पराजल
ु ीलाई १६(सो ) वष मा कै द सजाय हने
ठहरी फै सला भएकोले िनजलाई सव वसिहत
ज मकै द हने गरी भएको िज ला तथा पनु रावेदन
अदालतको फै सलाअनस
ु ार किसएको लगत संशोधन
गरी १६(सो ) वष मा कै द सजायको लगत कसी
सोहीअनस
ु ारको कै दी पज
ु सिहत जानकारी स बि धत
कारागार कायालय र ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीलाई
िदनु भनी साथै यी ितवादी छिवलाल पराजल
ु ीको
सव व गन योजनाथ अंश रो का भएको भए फुकुवा
ग रिदनु भनी सु िज ला अदालतमा लेखी पठाई
िदनू --------------------------------------------------१
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ------------------------२
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह रकृ ण काक
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३ गते रोज ६ शभु म् ।
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नणय नं . १०००९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
फै सला िमित : २०७४।२।९
०७१-CI-००५६

पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

सु तहमा फैसला गन :
मा. िज ला यायाधीश ी बाबरु ाज काक
रौतहट िज ला अदालत
मु ाः अपतु ाली हक कायम दता चलन
पुनरावेदन तहमा फैसला गन :
माननीय यायाधीश ी ितल साद े
पनु रावेदक / वादी : रौतहट िज ला, इनरवारी गाउँ
माननीय यायाधीश ी जीवनह र अिधकारी
िवकास सिमित, वडा नं. ५ ब ने न दलाल
पनु रावेदन अदालत, हेट डा
साद यादव
िव
फै सला
यथ / ितवादी : रौतहट िज ला, इनरवारी गाउँ
या.ह रकृ ण काक : याय शासन ऐन,
िवकास सिमित, वडा नं. ६ ब ने ओम काश २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर हन आएको
राय यादवसमेत
ततु मु ाको संि त य र िनणय यस कार छःमूल पु ष रामपतृ राय यादवको ४ छोरा
§ अंश र अपुतालीका िवषयह झ हेदा भएकोमा जेठा सु ज राय यादव, मािहला हामी
उ तै देिखने भए पिन पृथक िवषयह
िफरादीह को व.बाबु अंचीत राय यादव, सािहला
हन् । अंशको िववादमा अंिशयार हनलाई जादु राय यादव र का छा ितवादीह को सगोलको
नाता स ब ध मह वपूण ह छ । तर बाबु राम साद राय यादव भएकोमा रामपतृ राय
अपुतालीको स ब धमा याहार स भार यादवको मृ यपु िछ चारै दाजु भाइ २०३७।८।४ मा
गन यि लाई मन यि को स पि को रौतहट िज ला अदालतबाट अंशब डा भई िभ दै बसी
हकदार मािनएको देिख छ । बाँचु जेल मन आउनु भएकोमा जेठा सु ज राय यादवको एक मा
यि लाई याहार स भार नगन, आ नो छोरा िव वनाथ राय यादव भएको िनज िव वनाथ
कत य िनवाह नगन तर मरेपिछ मन राय यादवको एक मा ीमती सनु री देवी भएको र
यि सँग के वल नाता र हकदार हनुको िव वनाथ राय र सनु री देवीको छोरा छोरी कोही नभई
आधार देखाएर अपतु ालीको स पि
िव वनाथ राय यादवको िमित २०६५।५।६ र सनु री
दाबी गन र य तो स पि मा हक ा देवी िमित २०६५।६।१० मा आ नो कालगतीले
गन कुरालाई तुत कानूनी यव थाले वगबास भई स नभु एको र मािहला अंचीत रायको
अनमु ित िदएको नदेिखने ।
दईु छोरा भएकोमा जेठा िव दालाल राय यादव, का छा
( करण नं.५) न दलाल साद यादव भएको र सािहला जादु राय
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यादव र िनजको ीमती चनु चु नु ीया देवी लो ने वा नी िन:स तान भई वगवास भएको र का छा राम साद
राय यादवको एक मा ीमती हेमचली देवी भएको र िनजह को २ छोरा भएकोमा जेठा जय काश राय यादव,
का छा ओम काश राय यादव भएकोमा रामपतृ राय यादव लो ने वा नी, सु ज राय यादव लो ने वा नी र
िनज सु ज राय यादवको छोरा िव वनाथ राय यादव र िनजको एक मा ीमती सनु री देवी, मािहला अंचीत राय
यादव लो ने वा नी, सािहला जादरु ाय यादव िनःस तान भई लो ने वा नी, राम साद राय यादवसमेत अिघपिछ
गरी आ-आ नो कालगतीले वगबास भई स नभु एको छ । िव वनाथ राय यादव र िनजको ीमती सनु री देवीको
छोरा छोरी नभई िव वनाथ राय यादव र सनु री देवीको अपतु ाली खाने बेहोन हकवाला हामी वादी र ितवादीह
मा हकवाला भएको र िनज िव वनाथ राय यादवको मृ यपु िछ िनजको ि या ितवादी ओम काश राय यादवले
र सनु री देवीको ि या िफरादीम येको म िव दालाल राय यादवले गरेको र िव वनाथ राय यादव र सनु री देवी
लो ने वा नीको ा मा ला ने खच हामी वादी र ितवादीह ले समानपु ाितक तवरले लगाई ा गरेको र
िव वनाथ राय यादव र सनु री देवी िबरामी परेको अव थामा िनज दाजु भाउजूको सेवा सस
ु ार औषधी उपचार
हामी वादी ितवादीह ले गद आएकोले िव वनाथ राय यादव र सनु री देवीको अपतु ाली खाने बेहोन हकवाला
हामी भएकोले दाजु भाउजूको नाम दताको ज गाह हामी वादी ितवादीह ले नामसारी दता गराई हाल भनी
ितवादीह लाई भ दा बाधा अवरोध गरी नामसारी दािखल खारेज दता गराउन निदएकोले िव वनाथ राय
यादवको परेको अपतु ालीमा २ भागको १ भाग ितवादीह को व. लो ने बाबु राम साद राय यादवले र हा ो व.
बाबु अंचीत राय यादवले पाउने १ भागमा परेको मोल . २,६२,०००।– जाने देहायबमोिजमका ज गा घरह मा
हामी वादीह को संयु नाममा अपतु ाली हक कायम गरी हा ो नाउँमा दाखेल खारेज दतासमेत हने र ऐलानी
घर ज गा र यसमा भएका घरह मा हक कायम भई भोग यवहार गन पाउनेसमेत ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िव दालाल राय यादव र न दलाल साद यादवको िफराद प ।
वडा
दतावालाको नाम िज ला गा.िव.स.
िक.नं.
े फल
नं.
िव नाथ राय यादव रौतहट ईनरवारी ५
४७
०-२-३ म ये पि चमबाट ०-१-११/२
,,
,,
,,
५
६२
०-१-० म ये उ रबाट ०-०-१०
,,
,,
,,
५
६९
०-१-१५ म ये पूवबाट ०-०-१७१/२
,,
,,
,,
५
७७
०-०-९ म ये दि णबाट ०-०-४१/२
,,
,,
,,
५
८७
०-३-० म ये उ रबाट ०-१-१०
,,
,,
,,
५
३२४ ०-०-५१/२ म ये पूवबाट ०-०-२३/४
,,
,,
,,
६
२९७
०-१-१८ म ये पूवबाट ०-०-१९
०-१-७ म ये पि चमतफबाट ०-०,,
,,
,,
६
३०४
१३१/२
िव नाथ राय यादव
,,
िपपरीया
१
९४४
०-१-१० म ये पूवबाट ०-०-१५
०-२-१५ म ये दि णतफबाट ०-१िव नाथ राय यादव रौतहट िपपरीया
१
९४६
७१/२
,,
,,
,,
,,
१२६४
०-२-१४ म ये पूवबाट ०-१-७
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९९१
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६

२६३
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िव नाथ राय यादवको
हक ा त भई भोगी रौतहट
आएको ज गा
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,,
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िपप रया
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०-०-१० म ये दि णतफबाट ०-०-५
०-०-१५ म ये पूवबाट ०-०-७१/२
०-१-१४ म ये पि मतफबाट ०-०१७
०-२-१० म ये उ रतफबाट ०-१-५
०-२-४ म ये पि चमतफबाट ०-१-२
०-१-० म ये उ रतफबाट ०-०-१०
०-०-५१/२ म ये पूवबाट ०-०-२३/४
फुसको घरसमेत

०-०-४ म ये पूवतफबाट ०-०-२र
फुसको घरसमेत
०-०१
२ /४ म ये
दि णतफबाट
५ २६०
०-०-१२र फुसको
घरसमेत
को ज गा
घरम ये
पूवतफबाट
१ ९७८ ०-०-०-८
कनवामा
बनेको फुसको
घरसमेत
०-०-१८म ये
दि णतफबाट
१ ९८०
०-०-९
र फुसको
घरसमेत
,,

१६

काका सु ज राय यादव र िनजको छोरा दाजु िव वनाथ राय यादव हा ो सगोलको अंिशयार नभई
िनजह तथा हा ो िपताह बीच २०३७।८।४ मा रौतहट िज ला अदातलबाट अंशब डा भई बसेका अंिशयार
ह । काका सु ज राय यादव तथा दाजु िव वनाथ राय यादव र भाउजू सनु री देवीको सेवा सस
ु ार औषधी
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उपचार तथा मृ यपु चात ि या ा समेत हामी वादी
ितवादीले गरेको होइन छै न । िनजह को ि या
ा औषधी उपचार रेखदेखसमेत िनज सु ज
रायको छोरी तथा िव नाथ रायको बिहनी राजपती
देवीले नै माइती घरमा बसी गरेक हन् । पिछ वादी
दाबीको ज गा घर हामी वादी ितवादीसमेतले किहले
पिन जोतभोग चलन गरेको होइन छै न । दाबीको घर
ज गा िव वनाथ राय यादव तथा काका सु ज राय
आ नो जीवनकालमा आफै ँ ले जोतभोग चलन गरेका
हन् । िनजह को बढु ेसकालमा िनजको छोरी बिहनी
राजपती देवीले दाबीको घर ज गा जोतभोग गरी
आएकोमा सो घर ज गामा िवप ीको िखचोला क जा
लगाई िदएको हँदा काका सु ज रायको छोरी राजपती
देवीले हामीसमेत उपर दे.नं. १३२९ को अपतु ाली
हक कायम दता चलन मु ा गरेक हन् । माण लगाई
पाऊँ । वादी दाबीको घर ज गामा यी वादी तथा हामी
ितवादीसमेतको अपतु ाली हक कायम दतासमेत
हनपु न होइन छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
जय काश राय यादव र ओम काश राय यादवसमेतको
संयु ितउ र प ।
ितवादी हेम चली देवी यादवको नाउँमा
रौतहट िज ला अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा
िमित २०६५।११।११ गतेमा तामेल भई यादिभ मा
ितउ र प निदई सु याद गज
ु ारी बसेको ।
यी वादी ितवादीह दाजभु ाइ नाताका
हन् । मतृ क िव वनाथ राय र सनु री देवीको सेवा
सस
ु ार रेखदेख औषधी उपचार तथा िनजह को
मृ यपु िछ िनजह का ि या ा समेत यी वादीह
तथा ितवादीसमेत िमलीजल
ु ी सामूिु हक पमा गरेको
हो । िव वनाथ राय तथा िनजको ीमती सनु री देवीको
अपतु ाली यी वादीह तथा ितवादीह समेतले
बराबर पाउनु पन हो । िफराद प मा उि लिखत स पूण
ज गाह मा वादी दाबीअनस
ु ार वादीह को अपतु ाली
हक कायम दतासमेत हनपु न हो भ नेसमेत बेहोराको

वादीको सा ी जयनल
ु िमयाँ अंसारीले रौतहट िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।
अपतु ालीको महलको १ नं. को
यव थाअनस
ु ार सात पु तािभ को निजकको
अंशीयार र २ नं. को अपतु ालीको म िनधारणिभ यी
वादीह परेको देिखँदा यी वादीह को अपतु ाली हक
दईु भागको १ भाग रहेको देिखँदा मतृ क िव वनाथ र
सनु री देवीको अपतु ाली परेको स पि बाट वादीह ले
दईु भागको १ भाग अपतु ाली पाउने ठहछ । मतृ कह का
अपतु ाली मतृ कको िववािहत बिहनी राजपतीले पाउनु
पन भ ने ितउ र िजिकर पु न स दैन भ ने रौतहट
िज ला अदालतबाट िमित २०६७।९।८ मा भएको
फै सला ।
िवप ीका िपता अंचीत राय र हा ो बाबु
राम साद राय र राजपती देवीको बाबु सु ज राय दाजु
िव नाथ रायबीच सु अदालतबाट संवत् २०३७।८।४
मा िविधवत् अंशब डा भई अलिगया अंिशयार रहेको
त य थािपत छ । मतृ क िव नाथको िक रया ा यी
िवप ी वादीले नगरेको कुरा िनजको िफराद लेखबाट
खल
ु ेको छ । मतृ क िव वनाथ राय यादव िनजका
ीमती सनु री देवी र काका सु ज रायको याहार
स भार, औषधी उपचार तथा मृ यपु चात् िक रया
ा िव वनाथको बिहनी राजपती देवीले गरेक
हन् । अपतु ालीको ७, ११ नं. बमोिजम दाबीको ज गामा
राजपती देवीको अपतु ाली पन हो । अपतु ालीको १, २
नं. सामा य यव था हो भने सोही महलको ७, ११
नं. िवशेष यव था हो । मतृ कले खाएको ऋण िनजको
बिहनी राजपती देवीले अपतु ाली खाएको हँदा िनजबाट
भ रपाउने लगाउको लेनदेन मु ाबाट ठहर भएको
छ । यी आधार माणको आधारमा सु रौतहट िज ला
अदालतबाट वादी दाबी पु ने गरी भएको फै सला िु टपूण
भएकोले उ सु फै सला उ टी गरी हा ो सु
ितउ र िजिकरबमोिजम इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको पनु रावेदक ितवादीह जय काश राय
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यादव र ओम काश राय यादवको पनु रावेदन प ।
राजपती देवीले िव वनाथको अपतु ाली
खाएको आधार िदई २०६५ सालको दे.नं.
१०७४।५२-०६५ को लेनदेन, २०६५।७।१८।२
दे.नं. १०९४ को लेनदेन, २०६५।६।१३।२ को दे.नं.
१०३१ को लेनदेन मु ामा िव वनाथले ग रिदएको
िलखतअनस
ु ारको साँवा याज ितन बझ
ु ाउनु पन
गरी फै सला भइरहेको तथा मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको
७ नं. तथा ११ नं. को या या मक न िव मान
रहेको स दभमा सु को फै सला िवचारणीय भई फरक
पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७
बमोिजम यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०६९।४।२८
मा भएको आदेश ।
सु जको छोरा िव नाथ र िनजको
ीमती सनु रीको मृ यपु चात् िनजले खाएको ऋण
अपतु ाली खाने बिहनी राजपितदेवीले ितनपनसमे
त
ु
ठहरी िबगोसमेत भराइसके को ि थित िमिसलबाट
देिख छ । पनु रावेदक ितवादी जय काश र
ओम काशले िव नाथ र िनजको ीमतीको
पालनपोषण र काज िक रयासमेत हामी वादी
ितवादीह ले गरेको नभई बिहनी राजपितदेवीले नै
गरेको हो भनी ितउ र िफराएको देिख छ । यसरी
ितवादीह म येका एउटाको हाँगाको यि ह ले
हामीले पालनपोषणसमेत गरेको छै न । बिहनीले नै
गरेको हो भनेको ि थितमा अक हाँगाको छोराह ले
हामी सबै भएर पालनपोषण र काजिक रया गरेको
हो भ ने भनाइलाई िव ास गन ि थित देिखएन ।
िव नाथले खाएको ऋण ितन दािय व बिहनी राजपित
देवीले वीकार ग रसके पिछ अपतु ालीमा पिन राजपित
देवीको नै हक हने ि थित देिखन आयो । तसथ,
िव वनाथ र िनजको ीमतीको अपतु ाली हक बिहनी
राजपित देवीले पाउने ठहरी आज यसै इजलासवाट

दे.प.ु नं.०६८-DP-०६५५ को ज गा िखचोला
अपतु ाली हक कायम दता चलन मु ामा फै सला भएको
समेत हँदा यस मु ामा वादी दाबी पु न नस ने ठहर
गनपनमा
वादी दाबीबमोिजम अपतु ाली हक कायम
ु
हने ठह याएको सु रौतहट िज ला अदालतको िमित
२०६७।९।८ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने
ठहछ । वादी दाबी पु न स दैन भनी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२७ मा भएको फै सला ।
िवप ीह ले हामीले अपतु ाली हक खाने भए
भ ने डरले िवप ीह को िमलोमतोमा राजपती देवीले
बाबु िव वनाथ र आमा सनु रीदेवीलाई पालनपोषण
गरेको भनी गलत ितउ र लगाई हामीउपर कुिनयत
िचताई लेनदेनसमेतका मु ा दायर गरेका हन् । मल
ु क
ु
ऐन, अपतु ालीको ११ नं.ले निजकको यि ले
पालनपोषण नगरेमा टाढाको यि ले पालनपोषण
गरेकोमा अपतु ाली हक खान पाउने हो । पालनपोषण
नगरेक राजपती देवीले अपतु ाली पाउने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला उ टी
गरी सु िज ला अदालतको फै सला कायम ग रपाउँ
भ ने न दलाल साद यादवको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसल अ ययन गरी मतृ क िव वनाथ र सनु री देवीको
अपतु ाली परेको स पि बाट वादीह ले दईु भागको
१ भाग अपतु ाली पाउने ठह याई रौतहट िज ला
अदालतबाट भएको फै सला उ टी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सलामा िच
नबझ
ु ाई वादीको तफबाट पनु रावेदन परेको देिखँदा
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला िमलेको
छ छै न ? वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो
होइन ? सोही िवषयमा िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
२. ततु मु ाको िमिसल अ ययन गदा मूल
पु ष रामपतृ राय यादवको ४ छोरा भएकोमा जेठा
सु ज राय यादव, मािहला हामी िफरादीह को व.
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१०००९ - न दलाल साद यादव िव. ओम काश राय यादवसमेत
बाबु अंचीत राय यादव, सािहला जादु राय यादव र
का छा ितवादीह को सगोलको बाबु राम साद राय
यादव भएकोमा रामपतृ राय यादवको मृ यपु िछ चारै
दाजु भाइ २०३७।८।४ मा रौतहट िज ला अदालतबाट
अंशब डा भई िभ दै बसी आउनु भएकोमा जेठा सु ज
राय यादवको एक मा छोरा िव वनाथ राय यादव
भएको िनज िव वनाथ राय यादवको एक मा ीमती
सनु री देवी भएको र िव वनाथ राय र सनु री देवीको
छोराछोरी कोही नभई िव वनाथ राय यादवको िमित
२०६५।५।६ र सनु री देवी िमित २०६५।६।१० मा
आ नो कालगतीले वगबास भई स नभु एको र मािहला
अंचीत रायको दईु छोरा भएकोमा जेठा िव दालाल
राय यादव, का छा न दलाल साद यादव भएको
र सािहला दरु ा यादव र िनजको ीमती चनु चु नु ीया
देवी लो ने वा नी िन:स तान भई वगवास भएको
र का छा राम साद राय यादवको एक मा ीमती
हेमचली देवी भएको र िनजह को २ छोरा भएकोमा
जेठा जय काश राय यादव, का छा ओम काश राय
यादव भएकोमा रामपतृ राय यादव लो ने वा नी,
सु ज राय यादव लो ने वा नी र िनज सु ज राय
यादवको छोरा िव वनाथ राय यादव र िनजको एक
मा ीमती सनु री देवी मािहला अंचीत राय यादव
लो ने वा नी, सािहला जदरु ाय यादव िनःस तान भई
लो ने वा नी राम साद राय यादवसमेत अिघपिछ
गरी आ-आ नो कालगतीले वगबास भई स नभु एको
छ । िव वनाथ राय यादव र िनजको ीमती सनु री
देवीको छोरा छोरी नभई िव वनाथ राय यादव र सनु री
देवीको अपतु ाली खाने बेहोन हकवाला हामी वादी र
ितवादीह मा हकवाला भएको र िनज िव वनाथ
राय यादवको मृ यपु िछ िनजको ि या ितवादी
ओम काश राय यादवले र सनु री देवीको ि या
िफरादीम येको म िव दालाल राय यादवले गरेको र
िव वनाथ राय यादव र सनु री देवी लो ने वा नीको
ा मा ला ने खच हामी वादी र ितवादीह ले

समानपु ाितक तवरले लगाई ा गरेको र िव वनाथ
राय यादव र सनु री देवी िबरामी परेको अव थामा िनज
दाजु भाउजक
ु ार औषधी उपचार हामी वादी
ू ो सेवा सस
ितवादीह ले गद आएकोले िव वनाथ राय यादव र
सनु री देवीको अपतु ाली खाने बेहोन हकवाला हामी
भएकोले दाजु भाउजूको नाम दताको ज गाह हामी
वादी ितवादीह ले नामसारी दता गराई हाल भनी
ितवादीह लाई भ दा बाधा अवरोध गरी नामसारी
दािखल खारेज दता गराउन निदएकोले िव वनाथ
राय यादवको परेको अपतु ालीमा २ भागको १ भाग
ितवादीह को व. लो ने बाबु राम साद राय यादवले
र हा ो व. बाबु अंचीत राय यादवले पाउने १ भागमा
परेको मोल . २,६२,०००।–जाने ज गा घरह मा
हामी वादीह को संयु नाममा अपतु ाली हक कायम
गरी हा ो नाउँमा दाखेल खारेज दतासमेत हने र ऐलानी
घर ज गा र यसमा भएका घरह मा हक कायम भई
भोग यवहार गन पाउनेसमेत ग रपाउँ भ ने मु य
िफराद दाबी भएको ततु मु ामा काका सु ज राय
यादव तथा दाजु िव वनाथ राय यादव र भाउजू सनु री
देवीको सेवा सस
ु ार औषधी उपचार तथा मृ यपु चात्
ि या ा समेत हामी वादी ितवादीले गरेको
होइन छै न । िनजह को ि या ा औषधी उपचार
रेखदेखसमेत िनज सु ज रायको छोरी तथा िव नाथ
रायको बिहनी राजपती देवीले नै माइती घरमा बसी
गरेको हन् । वादी दाबीको घर ज गामा यी वादी तथा
हामी ितवादीसमेतको अपतु ाली हक कायम दतासमेत
हनपु न होइन छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
जय काश राय यादव र ओम काश राय यादवसमेतको
संयु ितउ र रहेको वादी दाबीबमोिजम हने ठहराई
सु िज ला अदालतबाट फै सला भएकोमा पनु रावेदन
अदालतबाट सु इ साफ उ टी भएकोले वादीको
यस अदालतमा पनु रावेदन परी यस इजलाससम
िनणयाथ पेस हन आएको देिखयो ।
३. वादीले आफू र ितवादीह ले मतृ क
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िव वनाथ र िनजका बाबु सरु ज रायको जीवनकालमा
आफूसाथ पालन पोषण ग रआएको र िनजको मृ यपु िछ
िववािदत ज गा भोगचलन ग रआएको हँदा उ
ज गाको ज गा पजनीको २ नं. र अपतु ालीको महलको
२ र २० नं. अनस
ु ार आफू वाभािवक हकदार रहेको
देखाउन खोजेको पाइ छ । यस त यलाई पिु गन
अ य कुनै माणबाट समिथत भएको देिखँदैन । उ
त यलाई ितवादीह ले ितउ रमा इ कार गरेको र
वादी तथा आफूह ले पिन परलोक भएका िव वनाथ
र िनजको ीमती सनु री देवीको सेवा टहल नगरेको
र मतृ क िव वनाथक बिहनी राजपित देवीले सेवा
टहल गरेको भनी िजिकर िलएको देिख छ । यसबाट
वादीले मन िव वनाथ र िनजको ीमती सनु री देवीको
जीवनकालमा सेवा टहल नगरेको र मृ यपु िछ ा
िक रयालगायतका सं कारह स प न नगरी मतृ कक
बिहनीले सेवा टहल गरेको भ ने दे.नं. १३२९ को
वादी राजपित देवी र ितवादी ओम काश रायसमेत
भएको घर ज गा िखचोला अपतु ाली हककायम मु ामा
िव नाथ र िनजको ीमतीको अपतु ाली हक बिहनी
राजपितदेवीले पाउने ठहर भई मु ा अि तम भई बसेको
भ ने त यमा िववाद देिखँदैन । य तै २०६५ सालको
दे.नं. १०७४/५२-०६५, २०६५ सालको दे.नं.
१०३१ का लेनदेन मु ाका सा ीह ले िव वनाथ र
िनजको ीमतीको पालन पोषण र काजिक रयासमेत
राजपित देवीले नै गरेकोले िव वनाथले खाएको ऋण
िनज राजपित देवीले नै ितनु पन हो भनी बकप गरी
सोही आधारमा उ लेनदने मु ाह मा िव वनाथले
खाएको ऋण राजपित देवीले ितनु पन ठहर गरी
भएको फै सला बदर ग रपाउँ भनी वादी न दलाल र
िव दलालले िफराद िदएकोमा वादी दाबी पु न नस ने
ठहरी अि तम भई बसेको देिख छ । यसरी िव वनाथ
र िनजको ीमतीको अपतु ाली हक बिहनी राजपित
देवीको अपतु ालीको महल अनस
ु ार के क तो हक हने
रहेछ भनी हेदा मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको ११ नं.मा

देहायअनस
ु ार कानूनी यव था रहेको देिख छः
११ नं. यस महलको अ य न बरह मा
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
अपतु ाली पदा मनको याहार स भार
निजकको हकवालाले नगरी अ य
यि ले गरेको रहेछ भने य तो यि को
अपुतालीको सबै चल अचल स पि
य तो याहार स भार गनले पाउँछ ।
४. ततु कानूनी यव थाले अपतु ालीको
स ब धमा मन यि को सँगसाथमा रही याहार
स भार गन यि लाई मन यि को पिहलो ाथिमकता
ा हकवाला यि को पमा राखेको पाइ छ । ततु
मु ाका स दभमा हेदा मन यि को कुनै छोरा स तान
नभएको त यमा िववाद भएन । वादीले मन यि लाई
याहार स भार गरेको भनी दाबी िलएकोमा सो
स पि बाट आधा हक ा गन स ने ितवादीह ले
वादी र आफूह समेतले याहार स भार गरेको नभई
िव वनाथक बिहनी राजपती देवीले याहार स भार
टहल चाकर गरेको भनी ितउ र िफराएको र वादीले
याहार स भार गरेको भ ने दाबी खि डत भएको
य तो अव थामा िव वनाथ र िनजको ीमतीलाई
सेवा सस
ु ार औषधो उपचार हामी वादी ितवादीले गरी
मृ यपु चात् काज ि या, ा गरेको भ ने वादीको
दाबी मािणत हनसके को देिखएन ।
५. ततु िववादमा वादीको भनाइ मूलतः
आफू र ितवादीह मन यि को हकदार भएकोले
मन यि सँगको नाताको आधारमा आफूले समेत
अपतु ाली परेको स पि मा िह सा पाउनु पन भ ने
िजिकरमा आधा रत देिख छ । तर ततु िववाद
अंशको स ब धमा परेको नभई अपतु ाली स ब धमा
परेको देिख छ । अंश र अपतु ालीका िवषयह झ
हेदा उ तै देिखने भए पिन पथृ क िवषयह हन् ।
अंशको िववादमा अंिशयार हनलाई नाता स ब ध
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मह वपूण ह छ । तर अपतु ालीको स ब धमा मािथ
नणय नं . १००१०
िववेचना ग रएअनस
ु ार याहार स भार गन यि लाई
मन यि को स पि को हकदार मािनएको देिख छ ।
बाँचु जेल मन यि लाई याहार स भार नगन, आ नो
सव च अदालत, संयु इजलास
कत य िनवाह नगन तर मरेपिछ मन यि सँग के वल
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
नाता र हकदार हनक
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
ु ो आधार देखाएर अपतु ालीको
स पि दाबी गन र य तो स पि मा हक ा गन
फै सला िमित : २०७४।१।१९
कुरालाई ततु कानूनी यव थाले अनमु ित िदएको
०६९-WO-१३३०
देिखँदैन ।
६. अतः राजपित देवी अपतु ालीको ११ नं.
मु ाः उ ेषण
अनस
ु ार मनका याहार स भार गन यि भएकोले
िनज िव वनाथ र िनजको ीमतीको स पि मा िनवेदक : लिलतपरु
िज ला लिलतपरु
वाभािवक पमा हक ला ने यि देिखएको हँदा सु
उपमहानगरपािलका वडा नं. १९ ब ने र नदास
िज ला अदालतले वादी दाबीबमोिजम हने ठह याई
े को छोरा नारायण दास े समेत
गरेको फै सला उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
िव
हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२७ मा भएको फै सला िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादीको पनु रावेदन
टंगाल, काठमाड समेत
िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत काटी िमिसल
िनयमानस
§ िववािदत ज गा नेपाल सरकारको नाउँमा
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
आउनको लािग मल
ु ुक ऐन अपुताली
उ रायमा सहमत छु ।
महलको उि लिखत १७ नं. ले तोके को
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
उि लिखत ि या पूरा गनुपन प
कानूनी यव था रहेको र सो काय गन
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
अिधकार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
इित संवत् २०७४ साल जे ९ गते रोज ३ शभु म् ।
आयोगलाई कुनै ऐनले निदएको अव थामा
चिलत कानूनिवपरीत नेपाल सरकारको
नाउँमा कायम गनु गराउनु भनी आदेश िदने
कानूनी अि तयारी अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगलाई रहेको नदेिखने ।
§ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
&
ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सावजिनक
पदधारण गरेको यि ले अनुिचत
काय गरेको ठहर भएपिछ सो अनुिचत
कायबाट उ प न दु प रणाम चिलत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
कानूनबमोिजम स याउनका लािग िवप ी
आयोगले दफा १२ख. बमोिजम लेखी
पठाउन स ने देिख छ । िववािदत ज गाको
िवषयमा प ह का बीच िखचोला हक
कायम मु ा चली सो मु ामा भएको अि तम
फैसलाको आधारमा मालपोत कायालयले
एकपटक यि को नाममा दता गरेको
िनणयलाई अदालतको अि तम भई बसेको
फैसलासमेतको िवपरीत हने गरी उ षे ण
कृितको आदेश जारी गन अिधकार
यथ आयोगलाई िव मान काननू ले
दान गरेको नदेिखने ।
( करण नं.५)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी जगिदश
च पा डे
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी उ व
पडु ासैनी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. के दार साद चािलसे : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ को ततु
मु ाको संि त य यस कार छ:रट िनवेदनको बेहोरा
लिलतपरु
िज ला
लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ ब ने सानु
धौमाकु े को २०११ सालमा मृ यु भएको र िनज
िन:स तान रही िनजको अपूताली खाने निजकका
हकदार नभएको र िनजको नाउँमा लिलतपरु िज ला
लिलतपरु उपमहानगरपािलका सािबक वडा नं. १३ मा

िक.नं. २०२ र २६१ को ज गा रहेको िथयो । उ
ज गामा हामीले िनज जीिवत रहेकै समयदेिख गठु ी
स चालन गरी दशको खड् ग जा ा र पाटनको कुमारी
पूजालगायतका काम गद आएका हँदा िनज सानु
धौमाकुका हामी अपतु ाली खाने हकदार रहेकोमा कुनै
िववाद छै न । २०१८ सालमा िनज सानु धौमाकुको
घर धरापमा परेको भनी जाँचक बाट रपोट पन
आएकोमा सजिमन गदा हामी िनवेदकह का बाबु बाजे
र लिलतपरु िज ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका
वडा नं. १९ ब ने तल
ु सीलाल े ले हकदार भनी
त कािलत लिलतपरु नगरपािलकासम बयान
गरेको र नगरपािलकाले हकबेहकको लािग बाँडफाँड
इलाका अदालतमा नालेस गन जानु भनी िमित
२०२०/०५/१४ मा िनणय पचा गरेको िथयो । सो िनणय
पचाउपर तु सीलाल े ले िमित २०२१/०६/१५
मा िज ला प चायत लिलतपरु मा पनु रावेदन गरेकोमा
िमित २०५४/०१/०८ गते िज ला िवकास सिमित
लिलतपरु बाट अपतु ालीको हक बेहकस ब धी
िनणय गन अिधकार नभएकोले अदालतमा हकबेहक
छुट्याउन जानु भनी िनणय भएको िथयो । उ िज ला
िवकास सिमतको िनणयउपर म.ु स. गन हेमलाल े ले
हामीह का बबु ा भ लाल े , िव णु साद े ,
र नदास े , बलदेवदास े , मक
ु ु दलाल े ,
मदनलाल े , िभममायाँ े समेतलाई ितवादी
तु याई लिलतपरु िज ला अदालतमा हक कायम
िनणय दता बदरसमेतको मु ा दायर गरेकामा लिलतपरु
िज ला अदालतले िमित २०५७/०३/१९ मा वादी
दाबी पु न नस ने हँदा खारेज हने ठहछ भनी फै सला
गरेको र उ फै सलाउपर हेमलाल े ले पनु रावेदन
अदालत पाटनमा पनु रावेदन गरेकामा उ अदालतबाट
िमित २०५९/१०/०९ मा सु फै सला सदर हने गरी
फै सला गरी अि तम रही बसेको अव था छ ।
उ फै सलाप ात् हामी िनवेदकह समेतले
फै सला काया वयन गरी दा.खा. समेत ग रपाउँ भनी
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मालपोत कायालय, लिलतपरु सम िनवेदन िदएकामा
मालपोत कायालय, लिलतपरु बाट उ िक.नं. २०२
र २६१ का घर ज गाह हामी िनवेदक नारायणदास
े ठ, देव लाल े , राम साद े , बि दास े ,
मनोजकुमार े र मक
ु ु दलाल े समेतका नाममा
संयु दा.खा. ग रिदने गरी िमित २०६९/०३/१३
मा िनणय भई ज गाधनी माण पज
ु ा ा गरी
उि लिखत घर ज गाह गठु ीको पमा चलाई
भोगचलन गरी आइरहेका छ । साथै मक
ु ु दलाल
े को िमित २०६९/०३/१९ गते परलोक भएकोमा
िनजको हकबाट हामी िनवेदकह म ये देवेशलाल
े र रघु े को नाममा िमित २०६९/०६/१६ गते
नामसारीसमेत भएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
िमित २०७०/०१/१३ गते मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको
महलको १७ नं. ले ३ मिहनािभ मनको हकवाला
कोही आएन वा प ा लागेन भने सो अपतु ाली नेपाल
सरकारको हने ट कानूनी यव था हँदाहँदै िनजी
गठु ी जनाई यि ह का नाममा दा.खा. गन गरेको
मालपोत कायालय, पाटनको िनणय कानूनस मत
नदेिखँदा उ िनणय स याई उि लिखत िक ा
ज गाह नेपाल सरकारको नाममा कायम गनु गराउनु
भनी मालपोत िवभाग लेखी पठाउने भनी गरेको
िनणयबमोिजम मालपोत कायालय, लिलतपरु बाट
हामी िनवेदकह लाई उि लिखत िक ा ज गा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०७०/०१/२० को प ानस
ु ार िनणय स याई
नेपाल सरकारको नाममा कायम गनु भनी भूिमसधु ार
तथा यव थापन िवभागको िमित २०७०/०१/२४
को प बाट लेखी आएकोले यस कायालयको िमित
२०६९/०३/११ को दता दा.खा. िनणय स याई
तपाइँसमेतको नाममा िनजी गठु ी जिनई उि लिखत
िक ा ज गा २०७०/०१/२६ को िनणयले नेपाल
सरकारको नाममा कायम ग रएको बेहोरा जानकारी

गराइ छ भ ने प िमित २०७०/०२/२० मा थाहा
जानकारी पाएकोमा यादैिभ उ िनणयह बदर
ग रपाउन स मािनत अदालतसम उपि थत हन
आएका छ ।
तल
ु सीलाल े को म.ु स. गन हेमलाल
े ले हक बेहकको स ब धमा लिलतरु िज ला
अदालतमा मु ा गरी हक कायम नहने गरी फै सला
भएको र पनु रावेदन अदालतबाट पिन सदर भएको
साथै उि लिखत घरज गा हामी िनवेदकम ये
देवेशलाल े र रघु े को बाबु मक
ु ु दलाल े
र सवु णलाल े को नाउँमा िमित २०४१/०९/११
मा दता भएकोमा सोसमेत बदर ग रपाउँ भनी नालेस
िदएकोमा सो िनणय दतासमेत सदर हने ठहछ भनी
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०५७/०३/१९
र पनु रावेदन अदालत पाटनबाट २०५९/१०/०९ गते
फै सला भएकोमा उि लिखत फै सलाह को आधारमा
मालपोत कायालय लिलतपरु बाट हामी िनवेदकह को
नाममा दता नामसारी भएकोमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले उ ज गा नेपाल सरकारको
नाउँमा कायम हने गरी िनणय गरेकोले उ िनणय
गन अिधकार िनजलाई नभएकोले बदरभागी छ ।
हामीले उ घर ज गाको पखाल िजण भएकामा
िनमाण गरेका र यशकुमार िश पकारले लिलतपरु
उपमहानगरपािलकामा उ ज गा सावजिनक हो
भनी िदएको िनवेदनमा सावजिनक भ न िमलेन भनी
िनणयसमेत भएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
अपतु ालीको १७ नं. लाई आधार मानी नेपाल सरकारको
नाउँमा याउनु भनी गरेको िनणय हेदा अपतु ालीको
१७ नं. मा िनज िवप ीले भने ज तो यव था भएको
पाइँदैन । अपतु ालीको १७ नं. मा अपतु ाली पदा िनजको
हकदार कोही रहेनछ भने सोको सूचना गाउँ िवकास
सिमित वा नगरपािलकालाई िदनपु छ र गाउँ िवकास
सिमित वा नगरपािलकाले पिन एक ित मचु ु कासिहत
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सो कुराको जाहेरी िज ला कायालयमा पठाउनु
पछ । सो मन मािनस फलाना ठाउँको हो भ ने प ा
लागे मनका हकवालाका नाउँमा ३ मिहने याद पठाउनु
पदछ । यादिभ हकवाला कोही आएन वा प ा लागेन
भने अपतु ाली नेपाल सरकारको हने भ ने यव था
छ । अक तफ िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले स म अिधकार ा अदालतले गरेको
फै सलाबमोिजम स म िनकाय मालपोत कायालय
लिलतपरु ले गरेको दा:खा नामसारीलाई आ नो कुनै
हकै नभएको अव थामा बदर गन िनणय गरी आदेश
िदएको छ । िवप ीले हामी िनवेदकलाई सनु वु ाइको
मौकासमेत निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
िनणय गरेको छ । िवप ीले िनणय गदा यो कानूनले गदा
बदर ह छ भनी खल
ु ाएकोसमेत छै न ।
अत: हक बेहकको स ब धमा तहतह
हँदै स मािनत लिलतपरु िज ला अदालत िमित
२०५७/०३/१९ र पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
२०५९/१०/०९ गते फै सला भई सो फै सलाको
आधारमा हामी िनवेदकह को नाउँमा मालपोत
कायालय लिलतपरु बाट िमित २०६७/०३/१३ मा
िक ा नं. २०२ र २६१ को घरज गा दता भएकोमा
सोिवपरीत अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
िनणय गरी नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गराउन
आदेश िदएकोले उ आदेशले हामी िनवेदकह को
कानूनी हक हनन् भई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०७०/०१/०९ र २०७०/०१/१३
को िनणय, िवप ी भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागको िमित २०७०/०१/२४ को िनणय र
मालपोत कायालय लगनखेल लिलतपरु को िमित
२०७०/०१/२६ को दता दा.खा. िनणय र सोस ब धी
स पूण काम कारबाही बदर गरी िनवेदकह का नाउँमा
सािबकबमोिजम दता े ता र धनीपज
ु ा यथावत् कायम
रा नु भ ने परमादेशलगायत जो जािहने उपयु आ ा
आदेश जारी गरी इ साफ पाउँ साथै िवप ी िज ला

शासन कायालय, लिलतपरु ले हामीह को नाउँमा
रहेको उ िक.नं. २०२ र २६१ को घर ज गालाई
खाली गन,ु घरमा लगाई राखेको ता चा खो नु भनी
िवप ी हरी प रसर जाउलाखेललाई प ाचार गरेको
हँदा िवप ीह बाट उि लिखत घरज गा क जा
गरी गठु ी स चालन गन नस ने अव था िव मान
हने हँदा ततु िनवेदन प को अि तम टुङ्गो
नलागेस म यथ आयोगको िववािदत िनणयको
आधारमा उि लिखत घरज गामा वेश गन, घरज गा
खाली गन गराउने, घरमा लागेको ता चा खो न
लगाउनेलगायतका कुनै पिन काय नगनु नगराउनु भनी
यथ ह का नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदन प ।
यस अदालतको िमित २०७०/०३/१४ को आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
जारी हन नपन कुनै कारण भए सोको आधार खल
ु ाई
यो आदेश ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का नाउँमा रट
िनवेदनको १ ित न कल साथै राखी सूचना पठाई
यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा
पठाई िलिखत जवाफ पेस भएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै अ त रम आदेश जारी
ग रपाउँ भनी माग गरेको स ब धमा िवप ीसमेत बझ
ु ी
छलफल हन उपयु देिखँदा िमित २०७०/०३/२०
का िदन छलफलका लािग उपि थत हनु भनी
िवप ीह लाई सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
महानगरीय हरी प रसर, पाटन, लिलतपुरको िमित
२०७०/०३/१९ को िलिखत जवाफ
स यदेवी देवकोटाले िवप ी रट िनवेदक
ब ीदास े को िव मा िज ला शासन कायालय,
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१००१० - नारायण दास े समेत िव. अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
लिलतपरु मा िदएको िनवेदन िज ला शासन
कायालय, लिलतपरु को चलानी नं. ६८३६ िमित
२०६९/०२/१७ गतेको प साथ शाि त सरु ाको
हकमा आव यक कारबाही ग रिदनु हन भनी तोक
आदेश भई यस प रसरमा स कलै िनवेदन प ा
भएकोमा शाि त सरु ाको हकमा के भएको हो भनी
बु नेस मका काय यस प रसरबाट भएको हो । अ य
के ही नग रएकाले उ आधारहीन एवं कपोलकि पत
रट िनवेदन खारेज भागी छ, खारेज ग रपाऊँ ।
िज ला शासन कायालय लिलतपरु का तफबाट
मख
ु िज ला अिधकारी शिशशेखर े को िमित
२०७०/०३/२४ को िलिखत जवाफ
िवप ी रट िनवेदकले रट िनवेदनमा उ लेख
गरेको िवषय स ब धमा थानीय शासन ऐन, २०२८
को अिधकार योग गरी शाि त सरु ाको हकमा बझ
ु ी
आव यक कारबाही हन महानगरीय हरी प रसर
लिलतपरु मा प ाचार ग रएको र शाि त सरु ा कायम
गराउन दवु ै प बीच छलफलस म गराइएको बाहेक
िवप ी रट िनवेदकले रट िनवेदनमा उ लेख गरेको
ज तो काय यस कायालयबाट भए गरेको नदेिखएकोले
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
नेपाल सरकार, भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागको तफबाट महािनदशक तेजराज पा डेको
िमित २०७०/०३/२७ को िलिखत जवाफ
यस िवभागको च.नं. २७०६ िमित
२०७०/०१/२४ को प ाचारको िवषय छ उ
प ाचार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
२०७०/०१/०९ को िनणय काया वयन स ब धमा
च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को प बाट
लेखी आएबमोिजम भएको देिख छ । उ प ाचारको
फोटोकपी यसैसाथ संल न छ । अत: रट दाबीको ज गा
दता स ब धमा यस िवभागबाट कुनै िनणय नभएको र

रट िनवेदनमा उि लिखत यस िवभागबाट भएको िमित
२०७०/०१/२४ को प ाचार अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०७०/०१/०९ को
िनणय एवं च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को
प बाट लेिखआएबमोिजम भएको हँदा ततु िवषयमा
यस िवभागलाई िवप ी बनाई रहन पन अव था नहँदा
िवनाआधार र कारण यस िवभागलाई िवप ी बनाई
िदएको रट िनवेदन खारेज भागी हँदा खारेज ग रपाऊँ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगालको
तफबाट सिचव के शव साद भ राईको िमित
२०७०/०३/३१ को िलिखत जवाफ
िववािदत िक ा ज गाह सानु धौमाकुका
नै हन् भ ने त यलाई िनवेदकह वंयले वीकार
ग ररहेका छन् । तथािप सानु धौमाकुको परलोकपिछ
ती िक ा ज गाह मा िनजी गठु ीमाफत आफूह को
हक थािपत हनस ने गरी दाताले िदएको कुनै िलखत
र आधार िनजह बाट पेस हनसके को छै न । ती
ज गाह सानु धौमाकुकै हन् र िनज िन:स तान भई
परलोक भएपिछ सो ज गामा कसैको हक ला ने होइन
भनी थानीय मािनसह को उजरु ीसमेतको आधारमा
यस आयोगबाट िव ततृ अनस
ु धान हँदा पिन ती िक ा
ज गाह मा िनवेदकलगायत कसैको पिन हक थािपत
हने नदेिखएको र ऐनले यादिभ ती ज गाह मा कोही
पिन हकवाला दाबी गन नआएको आधारमा मल
ु क
ु
ऐन, अपतु ाली महलको १७ नं. बमोिजम ती िक ा
ज गाह नेपाल सरकारको नाममा दता हने गरी यस
आयोगबाट भएको िमित २०७०/०१/०९ मा िनणय
भएको हो । यसथ उ िनणयबाट िनवेदकह को कुनै
संवैधािनक एवं कानूनी हक हनन नभएकोले उ रट
िनवेदन खारेज भागी छ ।
िनवेदकले उि लिखत गरेबमोिजम उ
िक ा ज गाह मा अदालतको फै सलाबाट कसैको
अपतु ाली हक सज
ृ ना भएको छै न तथािप अदालतबाटै
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हक थािपत भएको भनी मालपोत कायालय,
लिलतपरु का कमचारीह लाई हात िलई उ िक ा
ज गाह िनवेदकह ले आफूह को नाममा दता
गराएको देिख छ । सो नभएको त यलाई बङ् याई
भएको त यलाई लक
ु ाई यी िनवेदकह पनु : स मािनत
अदालतसम आएको देिख छ । तसथ ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
मालपोत कायालय, लिलतपुरका मख
ु मालपोत
अिधकृत राजे साद पराजल
ु ीको िमित
२०७०/०४/०१ को िलिखत जवाफ
यसमा वादी तु सीलाल े को म.ु स. गन
हेमलाल े र ितवादी र नदास े को म.ु स. गन
नारायण दास े समेत भएको हक कायम मु ामा
स मािनत लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित
२०५७/०३/१९ गते फै सला हँदा वादी दाबी खारेज
हने ठहरी फै सला भएको र उ फै सलाउपर िवप ी
वादीको पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन
परेकोमा स मािनत पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०५९/१०/०९ मा फै सला हँदा सु फै सला
सदर हने गरी फै सला भएको र उ फै सला अि तम
भई बसेकोले लिलतपरु नगरपािलका सािबक १३
हाल १९ को िक.नं. २०२ को े फल ०-४-१-१
र िक.नं. २६१ को े.फ. ०-०-१-० को ज गा हामी
ितवादीह को नाममा फै सलाबमोिजम दा.खा.
ग रपाउँ भनी र नदास े को म.ु स. गन नारायण दास
े समेत ६ जनाले लिलतपरु िज ला अदालतको
िमित २०६८/०८/१४ को जनाउ प समेत संल न गरी
िनवेदन ा भई उ मागबमोिजम कुल देवता िनजी
गठु ीका थकालीह नारायणदास े , देव लाल
े , राम साद े , बि दास े , मनोजकुमार
े , मक
ु दलाल े समेतको नाममा अदालतको
फै सलाबमोिजम दा.खा. गन िनणय भई िमित
२०६९/०३/१३ मा दा.खा. भएको । उ दा.खा.

स चाई उि लिखत िक ा ज गाह नेपाल सरकारको
नाममा गनु भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को
प बाट लेिखन आएकोले उपयु बमोिजम गनु भनी
भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागको च.नं. २७०६
िमित २०७०/०१/२४ को प बाट लेखी आएकोले
सोही िनदशन काया वयन गरी नेपाल सरकारको
नाममा दा.खा. गन गरी यस कायालयबाट िमित
२०७०/०१/२६ मा िनणय भएकोले यस मु ामा यस
कायालयलाई िवप ी बनाई रहनु पन अव था छै न ।
यस कायालयलाई तालक
ु अड् डाबाट ा िनदशन
काया वयनस म ग रएकोले रट िनवेदन खारेज भागी
भएकोले खारेज ग रपाऊँ ।
यस अदालतको िमित २०७०/०५/०२ को आदेश
यसमा िनवेदन मागको िवषयमा पूण
सनु वु ाइबाट नै िनराकरण हनु उपयु देिखनाले
त काल अ त रम आदेश जारी ग ररहनु परेन । धािमक
पर परासमेतसँग स बि धत गठु ीको िवषय हँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(च)
(५) बमोिजम अ ािधकार दान गरी िनयमानस
ु ार पेस
गनू ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदनसिहत िमिसल संल न कागजात अ ययन
गरी िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
जगदीशच पा डेले िनवेदकह ले िक.नं. २०२ र
२६१ को ज गा सानु धौमाकु जीिवत रहँदै िनजको
इ छाबमोिजम इखालखमु ा रहेको जा े र त व
े ह को आँगन देवता िनजी गठु ी बनाई परापूवदेिख
गद आएको दशको खड् ग जा ा र पाटनको कुमारी
पूजालगायतको काम गद आएको ज गा हो । घरज गा
धनी सानु धौमाकुको २०११ सालमा िनधनपिछ
२०१८ सालमा घर धरापमा परेकोमा िनवेदकह का

910

१००१० - नारायण दास े समेत िव. अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
बाबु र तु सीलाल े बीच अपतु ालीमा तेरो मेरो
भएकोमा तु सीराम े ले त कालीन नगरप चायतमा
िनवेदन गरेकामा हक बेहकको िवषयमा अदालत जान
भनी िनणय सनु ाएकोमा नगई बसेको अव था छ ।
य तैमा िनवेदकह म ये देवेशलाल े र रघु े को
बाबु मक
ु ु दलाल े र सवु णलाल े को नाउँमा िमित
२०४१/०९/११ मा उ िववािदत ज गाह दता
भएकोमा सो बदर गराउन तु सीलाल े को म.ु स. गन
हेमलाल े ले हक कायम र िनणय दता बदर मु ा
लिलतपरु िज ला अदालतमा गरेकोमा िनजको वादी
दाबी कायम हन नसक खारेज हने ठहछ भनी फै सला
भएको र उ फै सला पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०५९/१०/०९ को फै सलाले सदर गरेको
अव था रहेको छ । उ ज गाको िवषयमा यशकुमार
िश पकारसमेतले लिलतपरु उपमहानगरपािलकासम
सावजिनक ज गा भनी िनवेदन िदएकामा लिलतपरु
उपमहानगरपािलकाबाट सावजिनक भ न िमलेन भिन
िमित २०६९/०६/१५ मा फै सलासमेत भएको छ ।
य तो अव थामा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले स म अदालतबाट भएको फै सलाबमोिजम
मालपोत कायालले िमित २०६९/०३/१३ मा गरेको
िनणयिवपरीत अिधकार े नाघी सरकारको नाममा
आउने गरी गरेको िनणय कानूनिवपरीत रहेको छ ।
िनवेदकह लाई कुनै जानकारी र प ीकरण पेस गन
मौकासमेत निदई स म अदालतको फै सला अि तम
भइरहेको अव थामा अदालतको फै सलािवपरीत िनजी
गठु ी ज गालाई सावजिनक कायम गनु भनी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले गरेको िनणय र सोही
िनणयका आधारमा िवप ी भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागले गरेको िमित २०७०/०१/२४ को िनणय
र मालपोत कायालय लगनखेल लिलतपरु को िमित
२०७०/०१/२६ को दता दा.खा. िनणय र सोस ब धी
स पूण काम कारबाही बदर गरी िनवेदकह का नाउँमा
सािबकबमोिजम दता े ता र धनीपज
ु ा यथावत् कायम

रा नु भनी परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहस र िवप ीह को तफबाट उपि थत
ु
िव ान् सह यायािधव ा ी उ व पडु ासैनीले
िनवेदकह ले लिलतपरु िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सलाबमोिजम हा ो नाउँमा दता
कायम गरेको भने पिन फै सलामा िनजह को हक
कायम स ब धमा कुनै कुरा उ लेख छै न । उ ज गा
सानु धौमाकु े को भएको र िनजको २०११ सालमा
मृ यपु ात् िनजको निजकको हकवाला कोही नभएको
अव था हो । िनज िनवेदकह ले हकवाला ह भने पिन
उ कुराको पिु गन नसके काले नै लामो समयस म
उ ज गा िनजह को नाउँमा कायम हन नसके को हो ।
अपतु ाली खाने हकदार नै नभएको अव थामा बेवा रसे
ज गा नेपाल सरकारको हने भ ने यव था मल
ु क
ु ऐन
अपतु ालीको १७ मा रहेको हँदा सोहीबमोिजम मालपोत
कायालयले िनवेदकह को नाउँमा कायम रहने िनणय
गरी दता भएको काय गलत भएको हँदा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले अनस
ु धान गरी नेपाल
सरकारको हने िनणय गरेको र सोही आधारमा नेपाल
सरकारको नाउँमा कायम भएकोले ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भनी गनु भएको बहससमेत सिु नयो ।
िनवेदन र िलिखत जवाफको अ ययनप चात्
िनवेदक र िवप ीह का तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाह बाट ग रएको बहससमेत सनु ी
िनवेदकह को िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गनपन
ु हो वा होइन ? सोही िवषयमा नै िनणय गनपन
ु
देिखन आयो ।
२. लिलतपरु
िज ला लिलतपरु
उपमहानगरपािलका सािबक वडा नं. १३ ब ने सानु
धौमाकु े िन:स तान रही िमित २०११ सालमा मृ यु
भएकामा हामीह ले िनजको काजि या गरी िनजको
नाउँको िक.नं. २०२ र २६१ को ज गामा िनजको
इ छाअनस
ु ार िनज जीिवत रहेको समयदेिख नै सोही
घर ज गाबाट हामी इखालखमु ा रहेको जा े र त व
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
े ह को आँगन देवता िनजी गठु ी स चालन गद गठु ीले
परापूवकालदेिख गद आएको दशको खड् ग जा ा,
पाटनको कुमारी पूजालगायतको काम गद आएकोले
िनजको स पि मा हामीह को हक ला ने िनिववाद
छ । व. धौमाकुको घर २०१८ सालमा धराप भएको
कुरा जाँचक रपोट पन आएकोमा हामीह का बाबु
बाजे र तु सीलाल े बीच हकदारको िवषयमा िववाद
भई तु सीलाल े ले त कालीन नगरपािलकामा
िनवेदन गरेकामा हक बेहकको स ब धमा अदालत
जानु भनेकोमा नगएको अव था छ । तु सीलाल े को
म.ु स. गन हेमलाल े ले हक कायम र िनणय बदर
मु ा दायर गरेकामा लिलतपरु िज ला अदालतबाट
िमित २०५७/०३/१९ मा वादी दाबी कायम रही
रहन नसक खारेज हने ठहरी फै सला भएको र
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट समेत सु लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सला सदर ह छ भनी िमित
२०५९/१०/०९ मा फै सला भएको छ । सोअनस
ु ार उ
िक.नं. २०२ र २६१ को घर ज गा हामी िनवेदकह
नारायणदास े समेतको नाममा संयु दता दा.खा.
ग रिदने गरी िमित २०६९/०३/१३ मा िनणय भई
ज गाधनी पज
ु ा ा गरी उि लिखत घर ज गामा गठु ी
चलाई आइरहेको अव थामा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०७०/०१/०९ र
२०७०/०१/१३ को नेपाल सरकारको नाममा कायम
गन िनणय र सोअनस
ु ार िमित २०७०/०१/२० मा
लेखेको प , भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागको
िमित २०७०/०१/२४ को िनणय र मालपोत कायालय
लिलतपरु को िमित २०७०/०१/१६ दता दा.खा.
िनणय र सोस ब धी स पूण काम कारबाही बदर गरी
िनवेदकह को नाउँमा सािबकबमोिजम दता े ता र
धनीपज
ु ा यथावत् कायम रा नु भ ने परमादेशलगायत
जे चािहने आ ा वा आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य
रट दाबी र लिलतपरु िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालत पाटनमा तु सीलालको म.ु स. गन हेमलाल

े ले िनणय दता बदर र हक कायम मु ा गरी हद
यादको कारण दाबी नपु ने गरी फै सला भएकोमा सोही
आधारमा िनवेदकह ले ज गाधनी माण पज
ु ा ा
गरेको अव था हो । िववादको िक.नं. २०२ र २६१
को ज गा िन:स तान रहेका सानु धौमाकु े को भई
अपतु ाली खाने निजकको हकदार नभएको अव थामा
मल
ु क
ु ऐन अपतु ालीको १७ नं. बमोिजम उ ज गा
नेपाल सरकारको हने देिख छ । य तो अव थामा
खाली हामीह ले कुल देवता कायम गरेका िथय भ ने
आधारमा अदालतको फै सलाले िनज िनवेदकह को
हो भनी नभनेको अव थामा समेत मालपोत
कायालयमा िनवेदन गरी दता े ता पज
ु ा िलएको
काय सरासर गलत भएकोले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले छानिबन गरी िनणय गरी नेपाल
सरकारको नाउँमा कायम गनका लािग भूिमसधु ार तथा
यव थापन िवभागमा लेखी पठाएको र सोही आधारमा
मालपोत कायालय लिलतपरु ले िमित २०६९/०३/१३
मा िनणय गरी ज गाधनी माण पज
ु ा िदएको काय बदर
गरी नेपाल सकारको नाउँमा याउने काय गरेको हँदा
उ काय कानूनबमोिजम नै भएको हँदा ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीह को िलिखत
जवाफ रहेको देिख छ ।
३. िनवेदकले दाबी िलएको िज ला
लिलतपरु , लिलतपरु उपमहानगरपािलका सािबक वडा
नं. १३ ि थत िक.नं. २०२ र २६१ को ज गा सानु
धौमाकु े को रहेको र िनज िन:स तान रही मृ यु
भएपिछ िनजको निजकको अपतु ाली खाने हकदार
कोही नभएकोमा िववाद देिखँदनै । सानु धौमाकु जीिवत
छँदै िनवेदकह ले ईखालखमु ा रहेको जा े र त व
े ह को आँगन देवता िनजी गठु ी स चालन गरेको
भनी दाबी गरेको देिख छ । २०१८ सालमा उ
ज गामा रहेको सानु धौमाकुको घर धरापमा परेको
स ब धमा जाँचक ले रपोट गरेकोमा त कालीन
नगरप चायतमा धराप बचाउनेतफ कारबाही सु
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भएकोमा तु सीलाल े र िनवेदकह का बाबु
बाजेबीचमा हक बेहक स ब धमा िववाद देिखएकाले
हक बेहक गन जानु भनी िमित २०२०/०५/१४ मा
िनणय भएकोमा वादी तु सीलाल अदालतमा जान
सके को देिखँदैन । िववािदत ज गा मालपोत कायालय
लिलतपरु को िमित २०४१/०९/११ को िनणय
बमोिजम मक
ु ु द े र सवु णलाल े समेतका नाउँमा
दता भएको कुरा लिलतपरु िज ला अदालतबाट हक
कायम मु ामा भएको फै सलासमेतबाट देिख छ । सो
िवषयमा हेमलाल े ले मेरो अपतु ाली ला ने ज गा
िवप ीह ले िखचोला गरेको हँदा िखचोला मेटाई मेरो
हक कायम ग रपाउँ भनी लिलतपरु िज ला अदालतमा
िनणय दता बदर र हक कायम मु ा दायर गरेको
देिख छ । उ मु ामा लिलतपरु िज ला अदालतबाट
िमित २०५७/०३/१९ मा वादी दाबी कायम रहन स ने
नदेिखएकोले खारेज हने ठहछ भनी फै सला भएको र
उ फै सलाउपर हेमलाल े ले पनु रावेदन अदालत
पाटनमा पनु रावेदन गरेकामा सु अदालतको फै सला
सदर हने गरी िमित २०५९/१०/०९ मा फै सला भएको
देिख छ । उ फै सलाउपर पनु रावेदन नपरी अि तम
रहेकोमा िववाद देिखँदैन । उ िववािदत ज गाह को
स ब धमा मालपोत कायालय लिलतपरु बाट िमित
२०६९/०३/११ मा पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०५९/१०/०९ को फै सलाअनस
ु ार उ ज गा
िनजी कुल देवता आँगन िनजी गठु ी ईखालखु जनाई
थकालीह िनवेदकह नारायण दास े , देवे लाल
े , राम साद े , ब ी दास े , मनोजकुमार े र
मक
ु ु दलाल े समेतको संयु नाममा दता नामसारी
गरी िदने भनी िनणय गरी ज गाधनी माण पज
ु ा िदएको
देिख छ ।
४. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०७०।०१।१३ को िनणय हेदा “...
मल
ु ुक ऐन, अपुतालीको महलको १७ नं. ले तीन
मिहनािभ मनको हकवाला कोही आएन वा प ा

लागेन भने सो अपुताली नेपाल सरकारको हने
ट कानूनी यव था हदँ ाहदँ ै िनजी गुठी जनाई
यि ह का नाममा दा.खा. गन गरेको मालपोत
कायालय, पाटनको िनणय कानूनस मत नदेखी
उ िनणय स याई मािथ उि लिखत िक ा
ज गाह नेपाल सरकारका नाममा कायम गनु
गराउनु भनी मालपोत िवभाग, बबरमहललाई लेखी
पठाउने” भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ ।
य तै भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागले मालपोत
कायालय, लिलतपरु लाई िमित २०७०/०१/२४ को
प लेखी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को प अनस
ु ार
यहाँको िमित २०६९/०३/११ को िनणय स याई
उि लिखत िक ा ज गा नेपाल सरकारको नाममा
कायम गनु भनी लेखेको र मालपोत कायालय,
लिलतपरु ले २०७०/०१/२६ मा िनणय गरी िमित
२०७०/०१/२७ मा उ िक.नं. २०२ र २६१ को
िनजी गठु ी जिनई कायम भएका ज गाह नेपाल
सरकारको नाममा कायम ग रएको देिख छ ।
५. उ ज गा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले मल
ु क
ु ऐन अपतु ालीको १७
नं. बमोिजम नेपाल सरकारको हने हो भनी दाबी गरी
िनणय गरे तापिन मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको १७ नं. को
यव था हेदा “कुनै गहृ थी नेपाल सरहदिभ म यो र
सो ठाउँमा िनजको हकदार कोही रहेनछ र स पि रहेछ
भने सो ठाउँको िजिमदार तालुकदार र िनजह नभए
िनजह को दाम काम गन यि ले सो कुराको सूचना
स बि धत गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकालाई
िदनुपछ र गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाले पिन
य तो िजिमदार तालुकदार वा दामकाम गन यि र
क तीमा दुई जना थानीय भलाद्मी सा ी राखी सो
मनको धनमाल तायदात गरी सो तायदातीको एक ित
मुचु कासिहत सो कुराको जाहेरी निजकको िज ला
कायालयमा पठाउनु पछ । सोबमोिजमको जाहेरी
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आएमा िज ला कायालयले पिन सो मन मािनस फलानो
ठाउँको हो भ ने प ा लागे मनका हकवालाका नाउँमा
ऐनबमोिजम तीन मिहने याद पठाउनु पछ । यादिभ
हकवाला आए दश द िलई ऐनको रीत पु याई िनजलाई
बुझाई िदनुपछ । यादिभ हकवाला कोही आएन
वा प ा लागेन भने यो अपुताली नेपाल सरकारको
हनेछ ।” भ ने यव था रहेको पाइ छ । िववािदत ज गा
नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लािग मल
ु क
ु ऐन
अपतु ालीको महलको उि लिखत १७ नं. ले तोके को
उि लिखत ि या पूरा गनपन
ु प कानूनी यव था
रहेको र सो काय गन अिधकार अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगलाई कुनै ऐनले निदएको अव थामा
चिलत कानूनिवपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा
कायम गनु गराउनु भनी आदेश िदने कानूनी अि तयारी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई रहेको
देिखँदैन । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सावजिनक पदधारण
गरेको यि ले अनिु चत काय गरेको ठहर भएपिछ
सो अनिु चत कायबाट उ प न दु प रणाम चिलत
कानूनबमोिजम स याउनका लािग िवप ी आयोगले
दफा १२ख. बमोिजम लेखी पठाउन स ने देिख छ ।
िववािदत ज गाको िवषयमा प ह का बीच िखचोला
हक कायम मु ा चली सो मु ामा भएको अि तम
फै सलाको आधारमा मालपोत कायालयले एकपटक
यि को नाममा दता गरेको िनणयलाई अदालतको
अि तम भई बसेको फै सलासमेतको िवपरीत हने गरी
उ ेषण कृितको आदेश जारी गन अिधकार यथ
आयोगलाई िव मान कानूनले दान गरेको देिखँदैन ।
६.
अदालतको
फै सलासमेतका
आधारमा यि का नाममा दता कायम रहेको ज गा
दतावालालाई ितवाद गन र माण पेस गनको लािग
सनु वु ाइको मौकासमेत निदई ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत िवप ी आयोगले िनणय गरेको भ ने
िनवेदकको कथन छ । िनवेदकको सो कथनलाई

अ यथा हो तथा िनवेदकह को नामको दता अ य
गनअिघ
ु िनजह लाई सनु वु ाइको मौका िदएको िथयो
भनी यथ ह ले स माण ख डन गन सके को
देिखँदनै । जसको हक र िहतमा ितकूल असर पन
गरी िनणय ग र छ सो यि लाई आ नो कुरा भ ने
तथा त स ब धी माण पेस गन मौका िदनु पदछ ।
कुनै अदालत वा याियक िनकाय वा अिधकारीले
कुनै िनणय गदा जबस म स बि धत प लाई उसको
िव मा िनणय गनपु ूव ितर ा गन वा सफाइ पेस गन
पूण अवसर दान गरेको हँदैन य तो िनणय ाकृितक
यायको िस ा त ितकूल तथा बदरयो य ह छ ।
अध याियक िनकायले िनणय गदा पिन सो िनणयबाट
असर पन यि लाई आ नो कुरा भ ने उिचत मौका
िदनु पन र ाकृितक यायको िस ा तको पालना
गनपन ह छ ।
७. िक.नं. २०२ र २६१ को ज गा
िनवेदकह को नाममा दता गदा मालपोत कायालयले
कुनै शासक य िनणयबाट वा आफूमा िनिहत रहेको
कानूनी अिधकारअ तगत रही िनणय गरेको नभई
पनु रावेदन अदालतको िमित २०५९।१०।०९ को
अि तम फै सलाअनस
ु ार दता गरेको देिख छ । उ
दतालाई कानूनी पमा चनु ौती िदई बदर नगराएस म
सो फै सलाह ितकूल हने गरी तथा उ ज गामा हाल
वािम व हण गन यी रट िनवेदकह लाई सनु वु ाइको
मौकासमेत निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
िनणय गरेको देिखएकोले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धानको सो िनणय संिवधान र चिलत कानूनले
दान गरेको े ािधकारिभ रहेर गरेको देिखएन ।
८. तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले आ नो
अिधकार े नाघी िनवेदकह लाई सनु वु ाइको
मौकासमेत निदई पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०५९/१०/०९ को फै सलाको समेत ितकूल हने
गरी िमित २०७०।०१।०९ र िमित २०७०/०१/१३
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मा िनणय गरेको र सोही िनणयको आधारमा
नणय नं . १००११
िवप ी भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागले िमित
२०७०/०१/२४ मा िनणय गरेको र मालपोत
कायालय लिलतपरु ले िमित २०७०/०१/२६ मा
सव च अदालत, संयु इजलास
गरेको दता दा.खा. िनणय र सोस ब धी स पूण काम
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
कारबाहीसमेत उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
छ । अब सािबकबमोिजम िनवेदकका नाउँमा िक.नं.
फै सला िमित : २०७४।३।१
२०२ र २६१ को ज गाको दता े ता र ज गाधनी
दता माण पज
मु ाः लागु औषध खैरो हेरोइन
ु ा यथावत् कायम रा नु भनी िवप ी
मालपोत कायालयको नाममा परमादेशसमेत जारी
ग रिदएको छ । आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
०७१-CR-१२१७
िदई िमिसल िनयमानस
पनु रावेदक / ितवादी : गोकुल सादको छोरा, दाङ
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
िज ला, (ि भवु ननगर) घोराही नगरपािलका
उ रायमा सहमत छु ।
वडा नं.११ िदपिशखा टोल घर भई हाल
या. काशमान िसंह राउत
कारागार कायालय जग नाथदेवलमा थनु ामा
रहेको शोिभत गौतम
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
िव
यथ / वादी : हरी नायब िनरी क कृ णकुमार
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् ।
यादवसमेतको ितवेदनले नेपाल सरकार

&

०७२-CR-०५९१
पनु रावेदक / ितवादी : फिण राज के .सी.को छोरा
दाङ िज ला, ि भवु न (घोराही) नगरपािलका
वडा नं. ११ जन ितभा टोल घर भई हाल
कारागार कायालय जग नाथदेवल ि परु े वरमा
थनु ामा रहेको रंिजत के .सी.
िव
यथ / वादी : हरी नायब िनरी क कृ णकुमार
यादवसमेतको ितवेदनले नेपाल सरकार
§ कुनै आपरािधक काय गन यि ले य तो
काय गरेको वा ग ररहेको अव थामा
अ य सो अपराधमा संल नता नै नभएका
यि िविभ न कारण, योजन वा
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संयोगको कारणबाट य तो आपरािधक
काय गन यि सम पु न स ने वा
रहन स ने स भावना रह छ । यसबाट
कुनै आपरािधक ि या भएको समयमा
य तो काय गन यि सम पुगेकै वा
रहेकै आधारमा िनजको समेत य तो
अपराधमा िनरपे पमा सो आपरािधक
काय गन यि सरह आपरािधक दािय व
ह छ भ नु फौजदारी अपराधमा यि गत
दािय व ह छ भ ने फौजदारी यायको
मा य िस ा तसमेतको िवपरीत हन
जा छ । तुत मु ामा यी ितवादी
अिभयोग दाबीमा इ कार रहेको, िनजबाट
लागु औषध बरामद नभएको अव था रहेको
र वादी प ले यी ितवादीको मौकाको
सािबतीलाई पुि ट गन अ य माण गुजान
सके को अव था नहदँ ा यी ितवादीले
आरोिपत कसरु गरेको थािपत हन
नआउने ।
( करण नं.७)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : व र अिधव ा
ी कृ ण सापकोटा, िव ान् अिधव ा य ी
मदनबहादरु काक , अिधव ा ी काश प थी,
अिधव ा ी ने आचाय
यथ / वादीका तफबाट : सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
सु तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी पशपु ित आचाय
काठमाड िज ला अदालत

पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी मोहनबहादरु काक
माननीय यायाधीश ी नारायण साद शाह
पनु रावेदन अदालत पाटन
फै सला
या.सारदा साद िघिमरे : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको
े ािधकारिभ को भई पेस हन आएको तुत मु ाको
त य र ठहर यस कार छःकाठमाड िज ला, महाँकाल गा.िव.स. वडा
नं.९ ग फुटार ि थत ग फुटार चोकदेिख १०० िमटर
दि णतफ सडकको पूव रहेको ित ालय निजक
िमित २०६९/०६/१७ गतेका िदन १६:०० बजेको
समयमा शंका पद पमा फे ला परेका रि जत के .सी.र
शोिभत गौतमलाई िनय णमा िलई िनजह को शरीर
तलासी िलँदा रि जत के .सी.ले लगाएको िज स
पाई टको अगािड दािहने ख तीमा कालो लाि टकको
पोको फे ला परेकोले लाि टक पोका िनकाली हेदा
लागु औषध खैरो हेरोइन फे ला परेको हँदा उ लागु
औषध तौल गदा ज मा ४० (चालीस) ाम लागु औषध
खैरो हेरोइन भएको, िनजको साथमा रहेका शोिभत
गौतमको साथमा कुनै अवैध चीजव तु के ही फे ला
नपरेको, बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइन हामी दवु ै
जनाले ख रद गरी याएको र िब को लािग ाहकको
ित ामा बसेको भनी बताएकोले फे ला परेको लागु
औषध खैरो हेरोइन ४० ाम कानूनबमोिजम बरामद
गरी शोिभत गौतम र रि जत के .सी.लाई हरीले
प ाउ गरेको ठीक साँचो हो भ ने बेहोरासमेतको
िमित २०६९/०६/१७ गतेको खानतलासी / बरामदी
मचु ु का ।
दाङ घोराहीितर घर बताउने रि जत
के .सी., शोिभत गौतमसमेतका यि ह ले काठमाड
िज ला, महाँकाल गा.िव.स. अ तगत ग फुटार भ ने
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थानमा लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद गरी याई
साथमा स चय गरी राखी िब िवतरण कारोबार गद
आइरहेका छन् भ ने िवशेष सरु ाक बाट जानकारी
ा त हन आएकोले िनज रि जत के .सी. शोिभत
गौतमसमेतको खोजतलास गद जाँदा काठमाड
िज ला, महाँकाल गा.िव.स. वडा नं.९ ग फुटार ि थत
ग फुटार सडकको पूव रहेको ित ालय निजक आज
िमित २०६९/०६/१७ गतेका िदन १६:०० बजेको
समयमा शंका पद पमा फे ला परेका रि जत के .सी.र
शोिभत गौतमलाई िनय णमा िलई िनजह को शरीर
(जीउ) कानूनको रीतपूवक तलासी िलँदा बरामदी
मचु ु कामा उ लेख भएबमोिजम रि जत के .सी.को
साथबाट लागु औषध खैरो हेरोइन ४० (चालीस) ाम
फे ला परेको, शोिभत गौतमको साथमा कुनै अवैध
चीजव तु के ही फे ला नपरेको, बरामदी लागु औषध
खैरो हेरोइन हामी दवु ै जनाले ख रद गरी याएको
र िब को लािग ाहकको ित ामा बसेको भनी
बताएकोले फे ला परेको लागु औषध खैरो हेरोइन ४०
ाम कानूनबमोिजम बरामद गरी दाङ िज ला ि भवु न
(घोराही) नगरपािलका वडा नं.११ घर हने शोिभत
गौतम दाङ िज ला ि भवु न (घोराही) नगरपािलका
वडा नं.११ घर हने रि जत के .सी.लाई प ाउ गरी
आव यक कानूनी कारबाहीको लािग दािखला गराएको
छ । कानूनबमोिजम ग रपाउँ भ ने बेहोरासमेतको
िमित २०६९/०६/१७ गतेको .ना.िन.कृ णकुमार
यादवसमेतको ितवेदन ।
म पढ् नको लािग घरबाट काठमाड मा आई
ब ने ममा साथी रि जत के .सी.सँग भेट भई घमु िफर
गदा िविभ न लागु औषध दु यसनीह को सङ् गतमा
परी हामीले लागु औषध खैरो हेरोइन सेवन गन
थालेकोमा िचनजानको लागु औषध खैरो हेरोइन िब
गन अजय बगालेसगँ कुराकानी गदा िनजले पैसाको
सम या पन भए म लागु औषध िब िवतरण गन
यि िचनाई िद छु स पक गरी आफै ँ ले मगाई िब

गन,ु सेवन गन पिन पैसा पु छ भनेकोले साथी रि जत
के .सी.र मेरो स लाहअनस
ु ार अजय बगालेमाफत
विकल भ ने यि सँग स पक गरी ितएक ामको
.१०००।– को दरमा ख रद गरी िलएको लागु
औषध खैरो हेरोइन ित एक ामको .२०००।–
को दरले लागु औषध दु यसनीह लाई िब गन गद
आएको र हामी प ाउमा पदा बरामद भएको लागु
औषध खैरो हेरोइन पिन साथी रि जत के .सी. र मेरो
स लाहअनस
ु ार नै दवु ै जनाको बराबरी लगानीमा
हामी नेपालग जमा गई विकल भ ने यि सँग ख रद
गरी याएको लागु औषध खैरो हेरोइन ४० ाम लागु
औषध दु यसनीह लाई िब गन भनी हामी दवु ै जना
काठमाड ग फुटारमा पगु ी लागु औषध खैरो हेरोइन
ख रद गन आउने यि ह को ित ामा रहेको
अव थामा हरीले हामीलाई प ाउ गरी साथी रि जत
के .सी.को साथमा रहेको लागु औषध खैरो हेरोइनसमेत
बरामद गरेको हो भ ने बेहोरासमेतको प ाउमा परेका
ितवादी शोिभत गौतमले िमित २०६९/०६/२२ गते
गरेको बयान कागज ।
म पढ् नको लािग घरबाट काठमाड मा आई
ब ने ममा साथी शोिभत गौतमसँग भेट भई घमु िफर
गदा िविभ न लागु औषध दु यसनीह को सङ् गतमा परी
हामीले लागु औषध खैरो हेरोइन सेवन गन थालेकोमा,
िचनजानको लागु औषध खैरो हेरोइन िब गन अजय
बगालेसगँ लागु औषधको बारेमा कुराकानी गदा िनजले
विकल भ ने यि सँग िचनजान गराई िदएकोले अजय
बगालेमाफत विकल भ ने यि सँग स पक गरी ित
एक ामको .१०००।– को दरमा ख रद गरी िलएको
लागु औषध खैरो हेरोइन ित एक ामको .२०००।–
को दरले लागु औषध दु यसनीह लाई िब गन गद
आएको र हामी प ाउमा पदा बरामद भएको लागु
औषध खैरो हेरोइन पिन साथी शोिभत गौतम र मेरो
स लाहअनस
ु ार नै दवु ै जनाको बराबरी लगानीमा
हामी नेपालग जमा गई विकल भ ने यि सँग ख रद
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
गरी याएको लागु औषध खैरो हेरोइन ४० ाम लागु
औषध दु यसनीह लाई िब गन भनी हामी दवु ै जना
काठमाड ग फुटारमा पगु ी लागु औषध खैरो हेरोइन
ख रद गन आउने यि ह को ित ामा रहेको
अव थामा हरीले हामीलाई प ाउ गरी मेरो साथमा
रहेको लागु औषध खैरो हेरोइनसमेत बरामद गरेको हो
भ ने बेहोरासमेतको प ाउमा परेका ितवादी रि जत
के .सी.ले िमित २०६९/०६/२२ गते गरेको बयान
कागज ।
Ncell बाट ा त भएको कागजातह
देखाउँदा देखी पाएँ । Ncell बाट ा त हन आएको
९८१६५४१४६४ नं.को मोबाइल िसमकाड िलँदा
पेस भएको आवेदन फाराममा टाँस भएको फोटो मेरो
बयानमा उि लिखत विकल भ ने यि को फोटो
होइन । उ मोबाइल िसमकाड िलने मोहमद कयूम
खाँलाई म िचि दन भ ने बेहोरासमेतको ितवादी
शोिभत गौतमले िमित २०६९/०८/०६ गते गरेको
तित बा (थप) बयान कागज ।
िमित २०६९/०६/१७ गतेका िदन ितवादी
रि जत के .सी.को साथबाट बरामद भएको लागु
औषध खैरो हेरोइन ४० ामम येबाट कानूनबमोिजम
िनकािलएको नमनु ाह मा "लागु औषध हेरोइन
पाइयो" भ ने बेहोरासमेतको िमित २०६९/०७/२३
गतेको राि य िविध िव ान योगशाला खमु टार
लिलतपरु बाट ा त परी ण ितवेदन ।
प ाउमा परेका
ितवादी शोिभत
गौतमसमेतको बयान पोलमा परी फरार रहेका
अजय बगाले, विकल, ल क खरेल, अनस
ु धानको
ममा बु नु पन मोहमद कायूम खाँ र िटकाराम
िनरौलासमेतका यि ह को खोजतलास गदा फे ला
नपरेको भ ने बेहोरासमेतको िमित २०६९/०८/२५
गतेको .ना.िन. होम िव म काक को ितवेदन ।
रि जत के .सी.र शोिभत गौतमलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड

(घ) र (च) िवपरीतको कसरु अपराधमा सोही ऐनको
दफा १४ (१) को ख ड (छ)(२) बमोिजम सजाय हन
मागदाबी िलई दायर भएको अिभयोग प ।
मेरो साथबाट उि लिखत लागु औषध
खैरो िहरोइन बरामद भएको होइन । म उिभरहेको
थानबाट के ही पर हरीह ले टि कने खालको
लाि टकमा पोको पारी राखेको लागु औषध याई
मलाई प ाउ गरी लगेको हो । उ बरामदी मचु ु कामा
मेरो नाउँबाट भएको सिहछाप मेरो आ नै हो । मेरो
साथबाट उि लिखत लागु औषध खैरो िहरोइन बरामद
भएको होइन । बरामदी मचु ु कासिहत ितवेदन िकन
िदए मलाई थाहा छै न । मलाई पढ् न निदई बरामदी
मचु ु कामा सिहछाप गराएका हन् । म लागु औषध खैरो
िहरोइन सेवन गिदन । मैले अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गन आउँदाको अव थामा हरीले ४० ाम
बरामद भएको हो भनी मलाई भ न लगाएकोले मैले
उ बयान म आफै ँ ले लेखाएको हँ । हरीह ले धाक
ध क िदएकोले मैले उ बयान बेहोरा लेखाएको
हँ । सो बयानमा भएको सिहछाप मेरो हो । ितवादी
शोिभत गौतमले अनस
ु धानको ममा बयान गदाको
अव थामा हामीलाई हो भनी भ न लगाएकोले र हरीले
ध क िदएकोले उ बयान लेखाई िदएको हनस छ ।
शोिभत गौतमले गरेको तित बा बयान स ब धमा मलाई
के ही थाहा भएन । विकल, अजय, ल क खरेल भ ने
यि लाई म िचि दन । मलाई हरीले िसनामङ् गलबाटै
प ाउ गरेका हन् । प ाउ पदा मेरो मोबाइल, पस र
माल मा बरामद भएको िथयो । मैले कसरु नगरेकोले
अिभयोगबमोिजम सजाय हनु हँदैन भनी ितवादी
रि जत के .सी.ले सु अदालतमा गरेको बयान ।
रि जत के .सी. का साथबाट ४० ाम लागु
औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको हो । म र रि जत
के .सी. भई लागु औषध ख रद गन मेरो साथबाट
.२०, ०००।- (बीस हजार) मैले िदएको होइन ।
उ रकम सह ितवादी रि जत के .सी. को िक ट
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बक कलंक शाखाबाट िमित २०६९/०८/११
गते िझके को िथयो । के योजनले हो मलाई थाहा
भएन । उ लागु औषध कहाँबाट याएको मलाई
थाहा भएन । म पिहलेदिे ख लागु औषध खैरो
िहरोइन सेवन गन गदथे ँ । २०६९/०६/१७ गतेका
िदन मेरो िचनजानका साथी भएकोले रि जतले फोन
गरी मसँग सामान आएको छ, खान आउ भनेकाले
कलंक मा भेट भई रि जतको कोठामा बसी सेवन
गन आएको अव थामा गो फुटारमा हरीले मलाई र
रि जत के .सी. लाई प ाउ गरेको हो । मेरो बयानमा
लेिखएका बेहोराह सबै अनस
ु धान गन हरी
कमचारीह ारा तयार भएको मलाई बेहोरा पढ् न
निदई सिहछाप गन लगाएको हो । बयानमा लेिखएको
मेरोसमेत सहभािगतामा उ लागु औषध ख रद भएको
होइन । मैले लागु औषध िब गन कसैलाई बोलाएको
छै न । यसबारे मलाई थाहा छै न । रि जत के .सी. लाई
थाहा होला । लागु औषध खैरो िहरोइन मसँग बरामद
भएको होइन । सह ितवादी रि जत के .सी.ले मौकामा
बयान गदा के कसरी लेखाउनु भयो थाहा भएन । मैले
मगाएको होइन, िनजले खवु ाउँछु भनेकोले किहलेकाही ँ
खाने (सेवन गन) गरेकोले सेवन गन रि जत के .सी.
सँग गएको हँ । मैले मौका एवं तित बा बयानमा विकल
भ ने यि लाई िचनेको छै न भनेको िथएँ । मैले िनजको
उ मोबाइलको बारे बयान बेहोरामा लेखाएको
होइन । मैले मौकामा गरेको बयान मलाई नसनु ाई पढ् न
निदई मेरो सिहछाप गराएको हो । मेरो साथबाट बरामद
लागु औषध बरामद नभएकोले मैले उ कारोबारमा
संल न नहँदा मैले सेवन गन गरेकोले अिभयोग
दाबीअनस
ु ार सजाय हनपु न होइन भनी ितवादी
शोिभत गौतमले सु अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी रि जत के .सी.का सा ी िभम
काश खड् का, ितवादी शोिभत गौतमका सा ी
िविपत िघिमरे, बिु झएका कृ णकुमार यादव, अमतृ ा
राई, राजाराम काक र पदम का त यौपानेले सु

अदालतमा गरेको बकप िमिसल सामेल रहेको ।
यी दवु ै जना ितवादीह ले अदालतमा आई
बयान गदा आफूह बाट लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद
भएको होइन र िहरोइनको कारोबार आफूह ले गरेको
होइन भ ने बेहोरा लेखाएको भए पिन ितवादीम येका
रि जत के .सी.ले अिधकार ा त अिधकारीसम को
बयानमा मेरो स लाहअनस
ु ार नै दवु ै जनाले बराबरी
लगानीमा हामी नेपालग जमा गई विकल भ ने
यि सँग ख रद गरी याएको लागु औषध खैरो िहरोइन
४० ाम लागु औषध दु यसनीलाई िब गन भनी
हामी दवु ै जना काठमाड ग फुटारमा पगु ी लागु औषध
खैरो हेरोइन ख रद गन आउने यि ह को ित ामा
रहेको अव थामा हरीले हामीलाई प ाउ गरेको हो
भ ने बेहोरा लेखाएको पाइ छ । अका ितवादी शोिभत
गौतमले अिधकार ा त अिधकारीसम को बयानमा
साथी रि जत के .सी.र मेरो स लाहअनस
ु ार अजय
बगालेमाफत विकल भ ने यि सँग स पक गरी ित
एक ामको .१०००।– को दरमा ख रद गरी िलएको
लागु औषध खैरो हेरोइन ित एक ामको .२०००।–
को दरले लागु औषध दु यसनीह लाई िब गन गद
आएको र हामी दवु ै जनाले ख रद गरी याएको लागु
औषध खैरो िहरोइन िब को लािग ाहकको ित ामा
बसेको अव थामा हरीले हामीलाई प ाउ गरेको हो
भ ने बेहोरा लेखाएको पाइ छ । यसरी ितवादीह
आपसी िमलेमतोमा लागु औषध खैरो िहरोइन िब
गन ित ामा रहेको अव थामा प ाउ परेको हो
भनी एक अकालाई ततु वारदातमा संल नता
भएको भनी पोल गद अिधकार ा त अिधकारीसम
मौकामा एकै िमलानको बयान लेखाएको पाइ छ ।
ितवादीह का सा ीले अदालतमा आई बकप गदा
ितवादीह कसरु मा संल न नरहेको भनी बकप गरे
तापिन मौकाको बेहोरालाई समथन हने गरी ितवेदक
.ना.िन. कृ णकुमार यादवले बकप ग रिदएको
पाइ छ । िनजले आ नो बकप मा ग फुटार निजकै
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सडक िकनारमा कोही कसैलाई ित ा गरी लागु
औषध खैरो िहरोइन ४० ामसिहत उिभरहेको
अव थामा सरु ाकको आधारमा ितवादी रि जत
के .सी. र शोिभत गौतमलाई ४० ाम लागु औषध खैरो
िहरोइनसिहत प ाउ गरेको हो भनी बेहोरा लेखाएको
पाइ छ । मौकाको बेहोरालाई समथन हनेगरी ितवेदक
.स.िन. पदमका त यौपाने, .ज. राजाराम काक र
.ह. अमतृ ा राई अदालतमा आई बकप ग रिदएको
पाइ छ । यसरी ितवादीम येका रि जत के .सी.का
साथबाट ४० ाम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद
भएको र अका ितवादी शोिभत गौतमसमेत लागु औषध
िब गन िनज ितवादी रि जत के .सी.को साथमा
रहेको अव थामा प ाउ परेको देिख छ । ितवादी
रि जत के .सी.बाट बरामद भएको लागु औषध खैरो
िहरोइन यी ितवादीह ले लागु औषध दु यसनीलाई
िब िवतरण गन लागेको अव थामा प ाउ परेको
भनी एक अकालाई पोल गद मौकामा एकै िमलानको
बयान गरेको देिख छ । ा त ४० ाम पदाथ खैरो
हेरोइन भएको भ ने परी ण ितवेदनबाट खिु लरहेको
र ितवेदक .ना.िन. कृ णकुमार यादवले आ नो
मौकाको ितवेदनलाई पिु ट गद बकप गरेकोसमेत
देिख छ । यसरी ितवादीह िब गरी उिभरहेको
अव थामा प ाउ परेका िनजह बाट उि लिखत
लागु पदाथ बरामद भएको र सो पदाथ लागु औषध
रहेको भ ने िवशेष को राय तथा ितवेदक .ना.िन
कृ णकुमार यादवको बकप बाट समेत पिु ट भएको
देिखँदा यी ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेका
रहेनछन् भ न सिकने अव था नहँदा यसमा ितवादी
शोिभत गौतम तथा रि जत के .सी. ले आरोिपत कसरु
गरेको ठहछ । सो ठहनाले िनज ितवादीह शोिभत
गौतम तथा रि जत के .सी.लाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को दफा १४(१) को
ख ड ६(२) बमोिजम जनही कै द वष १०(दश) र
.७५,०००।- (पचह र हजार) ज रवानासमेत

ह छ भ नेसमेत बेहोराको सु काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०७०/०९/२२ को फै सला ।
लागु औषध सह ितवादी रि जत के .सी.का
साथबाट बरामद भएको, म सेवनका लािग िनजसँग
पगु ेको अव थामा हरीले प ाउ गरी इ छािवपरीत
एकआपसमा पोलापोल गराई जबरज ती सिहछाप
गराएको, बरामदी मचु ु कामा ब नेले पिन रि जत
के .सी.को साथबाट मा लागु औषध बरामद भएको
भनी लेखाई िदएको, म लागु औषधको कारोबारी नभई
सेवनकता हँ भनी हरीमा र अदालतमा पिन बयान
गरेको छु, सेवनकता दु यसनीलाई पिु ट गन माण
वीर अ पतालको कागज र पनु थापना के मा बसी
िन के को खल
ु ेको कागज रहेकोसमेतका आधारमा
मलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
५ र ५(क) बमोिजम सेवनतफ सजाय गन स नेमा
कानून र निजर िस ा त ितकूल मैले गद नगरेको
कसरु अपराधतफ चक सजाय गन गरी भएको सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७०/०९/२२
को फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउँ भ नेसमेत पनु रावेदक / ितवादी शोिभत
गौतमको पनु रावेदन प ।
म रि जत के .सी. दाङमा अ ययन गरी
काठमाड आएको र आफ तको डेरामा बसी घु ने
िसलिसलामा िसनामङ् गल बाटोमा जाँदै गदा मेरो ज तै
लगु ा लगाएको १ जना के टाले याके टमा के ही िचज
फाली गएकोमा पिछ हरी आई मलाई प े को र सो
व तु लागु औषध रहेको थाहा पाएको हँ । म लागु औषध
सेवन, ख रद िब गन यि होइन, अनस
ु धानमा
भएको बयान बेहोरा मेरो होइन, मलाई यातना िदई
सिहछाप गराएका हन्, विकल र ल क खरेल भ ने
यि को हो अनस
ु धानकताले खोजी गरेको छै न । मेरो
सा ीको बकप लाई माणमा िलएको छै न । ितवेदक
र हरीले बाहेक बरामदी मचु ु काका अ य वत
सा ीह अदालतमा आई बकप गरेको अव था
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छै न । बरामदी मचु ु का र हरी ितवेदन बरामद थानकै
िववाद छ, म र शोिभत गौतम साथै प ाउ परेको होइन,
मलाई प ाउ गरेपिछ मेरो फोनमा िनजको फोन आएको
यि को हो भनी िनजलाई प ाउ गरेको हो । बाटोमा
फािलएको झोला परी ण नगरी मेरो िव
माणमा
ला ने होइन, मसँगबाट ढक तराजु बरामद भएको छै न ।
अतः म दाङबाट काठमाड आएको िव ाथ लाई रा ो
कलेज खो ने िसलिसलामा अ य यि ले खसालेको
लाि टकको पोका मैले नै खसालेको भनी अनमु ान गरी
बरामदी मचु ु का तयार गरी लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) को कसरु
लगाई १० वष कै द र .७५,०००।- ज रवाना गन
गरी भएको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७०/०९/२२ को फै सला उ टी गरी सफाइ पाउँ
भ नेसमेत पनु रावेदक ितवादी रि जत के .सी.को
पनु रावेदन प ।
यसमा सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सला बरामदी मचु ु कालगायतका माणह को
मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम यथ
िझकाई उपि थत भए वा याद भु ान भएपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७१/०७/०४ को आदेश ।
ितवादीह रि जत के .सी. र शोिभत
गौतमलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१)(६)(२) बमोिजम जनही कै द वष १०
(दश) र .७५,०००।- (पचह र हजार पैयाँ)
ज रवानासमेत हने ठहर गरी सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०७०/०९/२२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने बेहोराको िमित
२०७१/०९/०८ को पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला ।
वादी नेपाल सरकारले मउपर लगाएको

आरोप झु ा हो । सेवनका ममा सह ितवादी रि जत
के .सी. कहाँ पगु ेको मा हो । बरामद भिनएको लागु
औषधको बारेमा के ही जानकारी िथएन । शंकाको भरमा
हरीले मलाई प ाउ गरेको हो । बरामदी मचु ु कामा
ब नेले पिन रि जत के .सी.को साथबाट मा लागु
औषध बरामद भएको भनी लेखाएका छन् । म कारोबारी
नभइ सेवनकता मा हँ भनी हरी तथा स मािनत
अदालतमा पिन बयानको ममा लेखाएको अव थामा
मलाई सेवनतफ मा सजाय गन स नेमा सो नगरी
कानून एवं निजर िस ा त ितकूल गई चक सजाय
गन गरेको का.िज.अ. को िमित २०७०/०९/२२
को फै सला सदर गरेको प.ु वे.अ. पाटनको िमित
२०७१/०९/०८ फै सला िु टपणु हँदा बदर गरी सफाइ
दान ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको शोिभत गौतमको
िमित २०७१/१२/२९ मा यस अदालतमा परेको
पनु रावेदन ।
म पनु रावेदक एक िव ाथ भएको र दाङबाट
काठमाड आई आफ तको घरमा बसी कलेज खो ने
िसलिसलामा िमित २०६९/०६/१४ गते शंखमल
ु
जाने ममा अ य यि ले खसालेको लाि कको
पोका मैले खसालेको भनी अनमु ान गरी मलाई प ाउ
गरी िहरासतमा राखी २०६९/०६/१७ गते किथत
बरामदी मचु ु का तयार गरी कानूनिवपरीत लागु औषध
िनय ण यरु ोमा कागज तयार गराई जोर जल
ु मु मा
पारी सही गराई दायर भएको लागु औषध मु ामा लागु
औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को (४) र (च)
को कसरु पिु नहँदा नहँदै सम माणह को उिचत
िव लेषण नगरी ऐ. ऐनको १४(१)(६)(२) बमोिजम
१० वष कै द र ७५०००/- ज रवाना हने गरी ग रएको
का.िज.अ.को फै सला सदर गन गरी प.ु व.अ. पाटनबाट
भएको फै सला लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को म सदिवपरीत तथ माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ िवपरीत भएकोले उ टी गरी सफाइ पाउँ भ ने
बेहोराको रि जत के .सी.को िमित २०७२/०७/१० मा
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यस अदालतमा परेको पनु रावेदन ।
यसमा यी पनु रावेदक
ितवादीको
सँगसाथबाट लागु औषध बरामद नभई सह ितवादी
रि जत के .सी. को साथबाट बरामद भएकोमा िनज
सह ितवादी रि जत के .सी. को साथमा रहेकै कारण
यी पनु रावेदकलाई समेत अिभयोग दाबीअनस
ु ार
कसरु दार कायम गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७१/०९/०८ को फै सला फरक पन
हँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२ बमोिजम यथ िझकाई
कानूनबमोिजम गरी पेस गनहोला
ु भ ने यस अदालतको
िमित २०७३/०७/२६ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदक ितवादीह को
तफबाट उपि थत व र अिधव ा ी कृ ण सापकोटा,
िव ान् अिधव ा य ी मदनबहादरु काक , अिधव ा
ी काश प थी, अिधव ा ी ने आचायले ितवादी
शोिभत गौतम लागु औषध कारोबारी नभई सेवन कता
मा हन् । सोको पिु हने वीर अ पतालको कागज तथा
ार भ उपचार तथा पनु थापना के मा बसी सधु ार
भई िन के को भ ने बेहोरा खल
ु ेको कागज माण पेस
भएको अव थासमेतले गदा सु सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२/०९/०८
को फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी सफाइ दान
ग रपाउँ भनी र यथ वादी नेपाल सरकारको
तफबाट उपि थत सह यायािधव ा ी यामकुमार
भ राईले ितवादी लागु औषध िब कारोबारको
स दभमा प ाउ परेको देिखएको िनजह बाट बरामद
भएको लागु औषध रहेको भ ने िवशेष को राय एवं
ितवेदक .ना.िन. कृ ण यादवको बकप समेतबाट यी
ितवादीले कसरु गरेको पिु हने हँदा सु सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०/९/२२
मा भएको फै सला सदर होस् भनी गनभएको
बहस
ु
िजिकरसमेत सिु नयो ।

उपयु ानस
ु ारको बहस िजिकरसमेत सनु ी
िमिसल संल न माण कागजह को अ ययन गरी
िवचार गदा पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१/०९/०८ को फै सला िमलेको छ वा छै न ?
र पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो,
होइन ? भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी रि जत
के .सी. र शोिभत गौतमउपर लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) िवपरीतको
कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१) को ख ड
६(२) बमोिजम सजाय हन माग दाबीसिहतको अिभयोग
प भएकोमा ितवादीह लाई मागबमोिजम जनही
कै द वष १०(दश) र .७५००।- (पचह र हजार
पैयाँ) ज रवानासमेत हने ठह याई सु काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१/०९/०८
को फै सलाउपर ितवादीह को छु ाछु ै पनु रावेदन
प दायर भएको देिखयो ।
३. तुत मु ामा िमिसल संल न बरामदी
मचु ु का हेदा, काठमाड िज ला, महाँकाल गा.िव.स.
वडा नं.९ ि थत ित ालय निजक िदनको ४ बजेको
समयमा शंका पद पमा फे ला परेको रि जत के .सी.
र शोिभत गौतमलाई िनय णमा िलई िनजह को
शरीर तलासी गदा रि जत के .सी. को िज स पाइ टको
ख तीबाट कालो लाि टकको पोको िनकाली तौल
गदा ४० ाम लागु औषध खैरो हेरोइन दवु ै जनाले
ख रद गरी याएको िब को लािग ाहकको ित ामा
बसेको भ ने उ लेख भएको देिखन आयो ।
४. ततु मु ामा पनु रावेदक / ितवादी
शोिभत गौतमको हकमा िवचार गदा िनजले
अनस
ु धानको ममा अिधकार ा त अिधकारीसम
बयान गदा पढ् नको लािग घरबाट काठमाड ब ने
ममा रि जत के .सी.सँग भेट भई लागु औषध
दु यसनीह को सङ् गतमा लागु औषध खैरो हेरोइन
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१००११ - शोिभत गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार
सेवन गन थालेको, िचनजानको िब गन यि अजय
बगालेले पैसाको सम या भएमा लागु औषध िब
गन मा छे िचनाइिद छु स पक ग रहा नु भनेअनस
ु ार
साथी रि जत के .सी. र मसमेतलाई अजय बगालेमाफत
विकल भ ने यि सँग स पक भई लागु औषध खैरो
िहरोइन ित एक ामको .१०००।- मा ख रद गरी
दु यसनीह लाई .२,०००।- मा िब गद आएको
हो । बरामद लागु औषध खैरो हेरोइन साथी रि जत
के .सी. र मेरो स लाहअनस
ु ार नै दवु ै जनाको बराबर
लगानीमा नेपालग ज गई विकल भ ने यि सँग ख रद
गरी याएको लागु औषध खैरो हेरोइनसिहत हामी
प ाउ परी साथी रि जत के .सी.को साथमा रहेको लागु
औषध खैरो हेरोइनसमेत बरामद गरेको भनी िनजसमेत
उपर लगाइएको आरोिपत कसरु ज य काय गरेकोमा
सािबत भई बेहोरा लेखाएको पाइ छ भने िनजले
अदालतमा बयान गदा अका ितवादी रि जत के .सी.
को साथबाट ४० ाम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद
भएको हो । म र रि जत के .सी.भई लागु औषध ख रद
गन मेरो साथबाट .२,०००।- मैले िदएको होइन ।
उ रकम सह ितवादी रि जत के .सी.को िक ट बक
कलङ् क शाखाबाट िझके को िथयो, के योजनको
लािग थाहा भएन । लागु औषध कहाँबाट याए थाहा
भएन । म पिहलेदेिख लागु औषध सेवन गन गदथ ।
रि जत के .सी.ले फोन गरी मसँग सामान आएको छ
खान आउ भनेकोले सेवन गन आएको अव थामा
मलाई र रि जत के .सी.लाई प ाउ गरेको हो । मौकामा
मेरो बयान हरी कमचारी ारा तयार भएको बेहोरा
पढ् न निदई सिहछाप गन लगाएको हो । लागु औषध
मेरो साथबाट बरामद भएको होइन । कारोबारमा संल न
नहँदा मैले सेवन गन गरेकोले अिभयोग दाबीअनस
ु ार
सजाय हनपु न होइन भनी अिभयोग दाबीलाई इ कार
गरी आफूले पिहलेदिे ख लागु औषध सेवन गन गरेको
त यलाई वीकार गरेको देिख छ ।
५. यी ितवादीका सा ीले अदालतमा आई

बकप गदा आफू कसरु मा संल न नरहेको भनी बकप
गरेको देिख छ । बरामदी मचु ु कामा ितवादीह
रि जत के .सी. र शोिभत गौतमको शरीर तलासी गदा
रि जत के .सी.को िज स पाइ टको ख तीबाट कालो
लाि टकको पोकोमा रहेको ४० ाम लागु औषध खैरो
हेरोइन बरामद भएको र शोिभत गौतमबाट के ही व तु
फे ला नपरेको भ ने उ लेख भएको देिखन आयो । .
ना.िन. कृ णकुमार यादवले सडक िकनारामा कोही
कसैलाई ित ा गरी लागु औषध खैरो हेरोइन ४०
ामसिहत उिभरहेको अव थामा सरु ाक को आधारमा
ितवादीह लाई उ लागु औषध खैरो हेरोइनसिहत
प ाउ गरेको भनी बकप गरेको पाइयो । यसैगरी
ितवेदक .स.िन. पदमका त यौपाने, हरी जवान
राजाराम काक र हरी हव दार अमतृ ा राईसमेतले
अदालतमा आई बकप ग रिदएको अव था छ ।
शोिभत गौतमबाट के ही व तु फे ला नपरे पिन बरामदी
लागु औषध खैरो हेरोइन दवु ै जनाले ख रद गरी याएको
िब को लािग ाहकको ित ामा बसेको भ ने बरामदी
मचु ु कामा उ लेख भएको देिखएकोमा यी ितवादी
शोिभत गौतम उ बरामद भएको लागु औषध खैरो
हेरोइन ख रद गन र िब को लािग ाहकको ित ामा
ब ने कायमा संल न भएको भ ने बरामदी मचु ु कामा
उ लेख भएको त य सो मचु ु कामा उ लेख हनक
ु ो
आधार देिखँदनै र अदालतमा बकप गन उ बरामदी
मचु ु काका मािनसले खल
ु ाउन सके को अव थासमेत
िमिसलबाट समेत देिखएको छै न ।
६. लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १२ मा कुनै यि को साथमा लागु औषध भएको
फे ला परेमा वा िनजले खेती गरेको ज गामा गाँजा,
अिफम वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो भएको
कुराको माण फे ला परेमा वा कुनै लागु औषधको
िनमाण वा उ पादनको िनिम चािहने के ही िविध
पुिगसके को कुनै पदाथ फे ला परेमा वा कुनै पदाथबाट
लागु औषध उ पादन ग रएपिछ सो पदाथको बाँक
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
रहेको के ही कसर िनजको साथमा रािखएको फे ला
परेमा य तो पदाथ िनजले यो ऐन र यस ऐनअ तगत
बनेका िनयम वा जारी ग रएका आदेशबमोिजम ा त
गरेको वा राखेको भ ने कुराको माण िनजैले पेस
गनुपनछ । य तो माण पेस गन नसके मा र अ यथा
मािणत भएमा बाहेक िनजले यस ऐनअ तगत सजाय
हने अपराध गरेको मािननेछ भ ने कानूनी यव था
गरी िनषेिधत लागु औषध वा सोसँग स बि धत कुनै
िचजव तु आ नो सँगसाथबाट, क जाबाट वा आ नो
घर वा खेतमा खेती भएको अव थामा सो थानबाट
बरामद भएमा वा फे ला परेमा सोको वैधता मािणत
गन भार य तो व तु सँगसाथबाट वा घरबाट फे ला
पन यि मा रहने गरी िवधाियकाले माणको भार
ितवादीमा सारेको (Shifting of burden of
proof to the defendant party) पाइ छ । ततु
कानूनी यव थाले िनषेिधत लागु औषध वा सोसँग
स बि धत कुनै िचजव तु आ नो सँगसाथबाट फे ला
परेको अव थालाई ितवादीले वैधता मािणत गन
नसके मा अपराधको (Possessory crime) पमा
प रभािषत गरेको पाइ छ । ततु मु ामा पनु रावेदक
ितवादी शोिभत गौतमबाट के ही व तु फे ला नपरेको
भनी बरामदी मचु ु कामा नै उ लेख भएको अव था
देिखँदा यी ितवादीको हकमा लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम माणको
भार ितवादीमा सरेको मा न िम ने भएन । य तो
अव थामा माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
ितवादीको कसरु मािणत गन भार अिभयोजन प मा
रहेको देिखयो ।
७. ततु मु ामा यी ितवादी अिभयोगमा
इ कार रहेको र िनजबाट लागु औषध बरामद भएको
पिु ट हन नसके को अव थामा अका ितवादीबाट
लागु औषध बरामद हँदा िनजसँग यी ितवादी
साथमा रहेको भ ने मा आधारमा िनजको मौकाको
सािबती बयान वतः थािपत हन स ने हँदैन । कुनै

आपरािधक काय गन यि ले य तो काय गरेको वा
ग ररहेको अव थामा अ य सो अपराधमा संल नता नै
नभएका यि िविभ न कारण, योजन वा संयोगको
कारणबाट य तो आपरािधक काय गन यि सम
पु न स ने वा रहन स ने स भावना रह छ । यसबाट
कुनै आपरािधक ि या भएको समयमा य तो काय
गन यि सम पगु ेकै वा रहेकै आधारमा िनजको
समेत य तो अपराधमा िनरपे पमा सो आपरािधक
काय गन यि सरह आपरािधक दािय व ह छ भ नु
फौजदारी अपराधमा यि गत दािय व ह छ भ ने
फौजदारी यायको मा य िस ा तसमेतको िवपरीत
हन जा छ । ततु मु ामा यी ितवादी अिभयोग
दाबीमा इ कार रहेको, िनजबाट लागु औषध बरामद
नभएको अव था रहेको र वादी प ले यी ितवादीको
मौकाको सािबतीलाई पिु ट गन अ य माण गज
ु ान
सके को अव था नहँदा यी ितवादीले आरोिपत कसरु
गरेको थािपत हन आएन ।
८. तर, यी ितवादीले अदालतमा बयान
गदा म पिहलेदेिख लागु औषध सेवन गन गदथे ँ,
अका ितवादी रि जत के .सी.ले फोन गरी मसँग
सामान छ, खान आउ भनेकाले सेवन गन आएको
अव थामा मलाई र रि जत के .सी.लाई प ाउ गरेको
हो भनी आफू लागु औषध सेवनकतास म रहेको
र अका ितवादी रि जत के .सी.बाट उि लिखत
लागु औषध फे ला परेको वीकार गरेको देिख छ ।
िनजको बयानबाट नै यी ितवादीको अका ितवादी
रि जत के .सी.सँग पूवप रचय रहेको र िनजबाट
उि लिखत लागु औषध बरामद हँदा यी ितवादी अका
ितवादी रि जत के .सी.को साथमा रहेकोमा िववाद
देिखएन । यी ितवादीले आफू सेवनकता भनी िजिकर
िलए पिन िनज सेवनकता भए आफूलाई चािहने मा ाको
लागु औषध अका ितवादी रि जत के .सी.सँग िलई
जानपु नमा नगई िनजले लागु औषधको कारोबार गन
बसेको ठाउँमा िनजसँग बसी िनजले अका ितवादी
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रि जत के .सी.लाई आरोिपत कसरु गन दु साहन
िदई आफूसमेत सो आपरािधक कायको मतमा पसेको
देिखन आयो । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १७ मा यस ऐनअ तगत सजाय हने, अपराध गन,
षड् य वा उ ोग गन, य तो अपराध गन अ लाई
दु साहन गन वा य तो अपराध गनमा मितयार हने
यि लाई सोही अपराध गरेबापत हने सजायको आधा
सजाय हनेछ भ ने कानूनी यव था रहेको छ । ततु
कानूनी यव थाबमोिजम यी ितवादीलाई अका
ितवादी रि जत के .सी.लाई भएको सजायको आधा
सजाय हने देिखन आयो ।
९. ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी
रि जत के .सी. को हकमा िवचार गदा, िनजले
अनस
ु धानको ममा गरेको बयानमा म पढ् नको लािग
घरबाट काठमाड मा आई ब ने ममा साथी शोिभत
गौतमसँग भेट भई घमु िफर गदा िविभ न लागु औषध
दु यसनीह को सङ् गतमा परी हामीले लागु औषध
खैरो हेरोइन सेवन गन थालेकोमा, िचनजानको लागु
औषध खैरो हेरोइन िब गन अजय बगालेसगँ लागु
औषधको बारेमा कुराकानी गदा िनजले विकल भ ने
यि सँग िचनजान गराई िदएकोले अजय बगालेमाफत
विकल भ ने यि सँग स पक गरी ित एक ामको
.१०००।– को दरमा ख रद गरी िलएको लागु औषध
खैरो हेरोइन ित एक ामको .२०००।– को दरले
लागु औषध दु यसनीह लाई िब गन गद आएको र
हामी प ाउमा पदा बरामद भएको लागु औषध खैरो
हेरोइन पिन साथी शोिभत गौतम र मेरो स लाहअनस
ु ार
नै दवु ै जनाको बराबरी लगानीमा हामी नेपालग जमा गई
विकल भ ने यि सँग ख रद गरी याएको लागु औषध
खैरो हेरोइन ४० ाम लागु औषध दु यसनीह लाई
िब गन भनी हामी दवु ै जना काठमाड ग फुटारमा
पगु ी लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद गन आउने
यि ह को ित ामा रहेको अव थामा हरीले
हामीलाई प ाउ गरी मेरो साथमा रहेको लागु औषध

खैरो हेरोइनसमेत बरामद गरेको हो भ ने बेहोरा उ लेख
गरी आरोिपत कसरु मा आ नो संल नता वीकार गरी
बयान गरेको देिख छ । िनजले अदालतमा बयान गदा
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत लागु औषध आफूबाट
बरामद भएको होइन, आफू उिभरहेको थानबाट के ही
पर हरीह ले टि कने खालको लाि कको पोका
पारी राखेको लागु औषध याई मलाई प ाउ गरी
लगेको हो भनी आफूबाट लागु औषध बरामद भएको
होइन भ ने िजिकर िलएको देिख छ । िनजले सो
बरामदी मचु ु कामा आ नो नामबाट भएको सिहछाप
आ नो भएको वीकार गरेको देिख छ ।
१०. यी ितवादीबाट उि लिखत लागु
औषध बरामद भएको हो होइन भ ने स ब धमा
िवचार गदा, उ त लागु औषध बरामद गन कायमा
संल न रहेका .ना.िन. कृ णकुमार यादव, .ना.िन.
पदमका त यौपाने, .ह. अमतृ राई, .ज. राजराम
काक ले अदालतमा आई बकप गदा उ बरामदी
मचु ु का र ितवेदनलाई समथन गरी बेहोरा लेखाएको
पाइ छ । यसबाट यी ितवादीको साथबाट उि लिखत
लागु औषध बरामद भएको पिु हन आउँछ । यी
ितवादीबाट दाबीको लागु औषध बरामद भएको पिु
हँदा यी ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
कसरु ठहर गरेको सु फै सलालाई सदर गन पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु देिखन
आएन ।
११. तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार
र कारणबाट पनु रावेदक ितवादी रि जत के .सी. ले
आरोिपत कसरु गरेको पिु ट हन आएकोले िनजलाई
अिभयोग माग दाबीबमोिजम १० वष कै द र .
७५,०००/- ज रवाना हने ठहर गरेको सु काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०७०/०९/२२ को
फै सलालाई सदर हने ठहराएको पनु रावेदक अदालत
पाटनको िमित २०७१/०९/०८ को फै सला सो
हदस म िमलेको देिखँदा सदर हने र ितवादी शोिभत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
गौतमलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
नणय नं . १००१२
दफा १७ बमोिजम अका ितवादी रि जत के .सी.लाई
भएको सजायको आधा सजाय गनपनमा
िनजलाई
ु
समेत अका ितवादी रि जत के .सी.सरह कै द वष
सव च अदालत, संयु इजलास
१०(दश) र .७५,०००।- (पचह र हजार पैयाँ)
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
ज रवानासमेत हने ठह याएको सु काठमाड िज ला
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
अदालतको िमित २०७०/०९/२२ को फै सलालाई
आदेश िमित : २०७४।७।२७
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
०६७-WO-०३३७
२०७१/०९/०८ को फै सला सो हदस म के ही उ टी
भई यी पनु रावेदक ितवादी शोिभत गौतमलाई लागु
मु ा:- उ ेषण
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम
कै द वष ५ (पाँच) र .३७,५००।- (सतीस हजार िनवेदक : बु नगर िवकास सिमित काठमाड को
पाँच सय पैयाँ) ज रवाना हने ठहछ । सोबमोिजम
तफबाट काठमाड िज ला काठमाड
यस अदालतको लगत स याई लगत राखी कै द
महानगरपािलका वडा नं. १० बु नगर ब ने
ज रवाना असल
िकरण त डुकार
ु उपर गनु भनी सु काठमाड िज ला
अदालतमा लेखी पठाउनू । ततु मु ाको दायरीको
िव
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू । िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टंगाल, काठमाड समेत
उ रायमा सहमत छु ।
या. िव भर साद े
§ याियक िनकायबाट भएको फैसला
वा शासिनक िनकायले अध याियक
इजलास अिधकृत (शा.अ.):- िबमला पौडेल
े ािधकार योग गरी गरेको िनणयउपर
इित संवत् २०७४ साल असार १ गते रोज ५ शभु म् ।
पुनरावेदन ला ने काननू ी यव था रहे
भएको स दभमा य ता िनकायह को
फैसला वा िनणयमा भएको िु ट स याउन
वा सोको परी ण गन अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगलाई अिधकार रहेको
देिखँदैन । य ता याियक िन पण गन
&
कृितका िवषयमा एउटा िवशेष उ े यका
लािग गिठत संवैधािनक िनकायको
े ािधकार हने भनी अथ लगाइयो भने
याियक मू य मा यता ितकूल प रणाम
पैदा हने अव था िसजना हन जाने ।
( करण नं.७)
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§ अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग
ऐन, २०४८ दफा १२ख को ितब धा मक
वा यांशले याियक कृितको िनणयमा
दु प रणाम स याउन नहने सीमा
(Limitation as regards to Judicial
Issue having Appeal Rights)
तोके को देिख छ । जुन कानूनत: अिभ य
सीमा (Expressed Limitation) को
पमा रहेको देिख छ । तुत संवैधािनक
तथा काननू ी दािय वबाट िवप ी
आयोगसमेतले उ मिु
नपाउने प
छ । अदालतका फैसलाह को स मान तथा
प रपालना (Respect and Adherence
to Verdicts of Court) गनपनमा
सो
ु
नगरी नेपाल सरकार यु.एन.पाक िवकास
सिमितको नाममा दता भई हक भोगमा
रहेको ज गा यि को नाममा दता गन गरी
भएको अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगको उ िनणय िविधस मत र
याियक रहेको भ नसमेत निम ने ।
( करण नं.८)

आदेश
या.मीरा खड् का : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यस अदालतको अिधकार े िभ को भई दायर हन
आएको ततु रट िनवेदनको संि त य एवं आदेश
यस कार रहेको छ:-

िनवेदकका तफबाट :

िवप ीका तफबाट :

अवलि बत निजर :
स ब कानून :
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बमोिजम
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Error of Judgement
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िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न
हो वा होइन ?

िनवेदक तथा िवप ीतफका िव ान् कानून
यवसायीह ले गनभएको
उपयु तकपूण बहस
ु
िजिकर सनु ी िमिसल संल न कागजातह अ ययन
गरी हेदा ततु रट िनवेदनमा मूलत: देहायका
िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखयोः
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संयु रा संघको ५० औ ं वािषको सवको
उपल यमा काठमाड को शंखमूलदेिख टेकुस मको
बागमतीको िकनारामा संयु रा संघ पाक िनमाण
गरी सु यवि थत पमा स चालन गन उ े य राखी
नेपाल सरकार संयु रा संघ पाक िवकास सिमित
(गठन) आदेश, २०५२ जारी भई सोहीबमोिजम
संयु रा संघ पाक िवकास सिमित गठन भएको
देिख छ । उ िवकास सिमितको २०५३।१।१ को
िनणयबमोिजम पाक े मा पन कुनै पिन ऐलानी ज गा
दता एवं िवतरण नगन यव था िमलाउन भूिमसधु ार
तथा यव था म ालयलाई अनरु ोधसमेत भई उपयु
गठन आदेशबमोिजम तोिकएको े को ज गालाई
मालपोत तथा नापी कायालयले छु याउन सहयोग गरी
सो े को िक ाकाट गरी ी ५ को सरकार संयु
रा संघ पाक िवकास सिमितको नाममा दता े ता
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पज
ु ा कायम ग रिदने भनी िमित २०५९।५।२५ मा ी
५ सरकार रा यम ी तरीय िनणय भई उि लिखत
गठन आदेश र सिमितको िमित २०५९।३।३१ को
प समेतका आधारमा भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयबाट लेखी आएअनस
ु ार बागमती नदी र टेकु
दोभानस म पन िक.नं.१२७ सिहतको ज गासमेत ी ५
सरकार य.ु एन. पाकका नाममा े ता तथा पज
ु ा तयार
ग रिदने भनी मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट
िमित २०५९।७।१३ मा िनणय भई य.ु एन.पाक िवकास
सिमितको नाममा ज गाधनी दता माण पज
ु ा तयार
भएको देिख छ । मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट
िमित २०५९।७।१३ मा उ ज गा दता गन गरी भएको
िनणय अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन,

त यमा िववाद देिखएन ।
िववािदत िक.नं.२९ को ज गाको िवषयमा
पनु रावेदक ितवादी का छी त डुकार, पणु बहादरु
त डुकार, दगु ाबहादरु त डुकार र नानीछोरी त डुकार
िव वादी िसि ज बजाचायको म.ु स.गन र नमाया
ब ाचायबीच चलेको संवत् २०५६ सालको दे.प.ु
नं. ३७४२ को िनणय बदर हक कायम मु ामा िमित
२०४४।८।११ मा भएको ३ नं. नापी गो ाराको िनणय
बदरको माग दाबी िलएकोमा सो मु ामा वादी दाबी
नपु ने ठहरी काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
फै सला पनु रावेदन अदालत पाटनबाट उ टी भई वादी
दाबी पु ने ठह याएको फै सला सव च अदालतबाट
उ टी गरी काठमाड िज ला अदालतको दाबी
नपु ने ठह याएको फै सला मनािसब ठह याई िमित
२०५९।२।१७ मा फै सला भएको िमिसल संल न
माण िमिसलबाट देिखयो ।

ियनै िवप ी पूणबहादरु त डुकारसमेतको
तफबाट उि लिखत फै सलाकै आधारमा ज गाधनी
माणपज
ु ा पाउँ भनी मालपोत कायालय,
िड लीबजारमा िनवेदन परी दाबीको उ ज गा
हाल नापीको िक.नं.२९ सािबक बाने र वडा नं.९
िक.नं.१२७ सँग िभड् ने भनी नापीबाट हाल सािबक
िववरण ा भई यस कायालयको े ता िभडाउँदा
सािबक िक.नं.१२७ को ज गा यस कायालयको
िमित २०५९।७।१३ को िनणयले ी ५ को सरकार
य.ु एन. पाकको नाममा े ता तथा पज
ु ा तयार
ग रिदने िनणय भई े ता पज
ु ासमेत तयार भइसके को
देिखँदा िनवेदकले पेस गरेको स मािनत सव च
अदालतबाट भएको फै सलाले उ पाकको नाममा
भएको दता बदर गराएको नदेिखँदा सो दता बदर
नभएस म िनवेदकह को मागबमोिजम हाल सािबक
े ता अ ाविधक गरी फै सलाअनस
ु ार कायम रा न
िमलेन भनी मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट
िमित २०६१।११।१० मा िनणय भएको देिखयो ।
सो िनणयउपर का छी त डुकारसमेतको पनु रावेदन
परी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट मालपोत कायालय
िड लीबजारको िमित २०६१।११।१० को िनणय
सदर हने ठहरी िमित २०६३।९।१८ मा फै सला
भएको र उ फै सलाउपर िच नबझ
ु ी ियनै पनु रावेदक
वादी त डुकारह को मु ा दोह याई पाउँको िनवेदन
परेकोमा दोहो याई हेन िन सा दान गन िमलेन भनी
२०६५।९।१८ मा सव च अदालतबाट आदेशसमेत
भएको देिखयो ।
व ततु ः उि लिखत िववािदत िक.नं.२९
को ज गाको िवषयमा मु ा चली तहतह िनणय भई
अि तम रहेको र कुनै पिन िनणय वा फै सलाले उ
ज गामा पणु बहादरु त डुकारसमेतका यि ह को
हक थािपत भएको नदेिखनक
ु ो साथै नेपाल सरकार
य.ु एन. पाकको नाममा ज गा दता गन स ब धमा
मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट भएको िमित
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२०५९।७।१३ को िनणय बदर नभई हालस म कायमै
रहेको ट देिखन आउँछ ।
२. अब िनणय िदनपु न हन आएको पिहलो
तफ िवचार गदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित

xecut ive decision)

४. आयोगले मूलत:

िनवेदक पणु त डुकारको नाममा दता ग रिदने भ ने
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१००१२ - िकरण त डुकार िव. अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
वा यांशसमेत िनणयमा योग गरेको देिख छ । जबक
उि लिखत िक.नं.२९ को ज गाको िवषयमा मु ा चली
तह तह िनणय भई अि तम भई बसेको र कुनै पिन
िनणय वा फै सलाले उ ज गामा िवप ी पणु बहादरु
त डुकारसमेतका यि ह को हक थािपत भए
रहेको किहँकतैबाट खु न आउँदैन । साथै त कालीन
ी ५ को सरकार य.ु एन. पाकको नाममा ज गा दता
गन गरेको मालपोत कायालय, िड लीबजारको िमित
२०५९।७।१३ को िनणय कायमै रहेको अव थामा
मु ाको त यगत िवषयव तमु ा वेश गरी िवप ीको
हक वािम व थािपत नभएको ज गामा हक वािम व
कायम भएको अथ ला ने गरी आयोगले िमित
गरेको िनणय कानूनबमोिजम भए
गरेको मा न िम ने देिखएन ।
५. मालपोत ऐन, २०३४ ले िज लािभ को
ज गा दता गन अिधकार मालपोत कायालयलाई
दान गरेको छ । यस ऐनले दान गरेको य ता
अिधकारस ब धी िनणय शासिनक कृितको
िनणय नभई समा यत: याियक कृितको हने
गदछ । शासिनक िनकायबाट याियक रोहमा कसैको
हक थािपत भए वा नभएको िनणयउपर पनु रावेदक य
अिधकार े (Appeal Jurisidiction) आकिषत हने
गदछ । यसरी मालपोत कायालयबाट य.ु एन. पाकको
नाममा दता हने गरी गरेको िमित २०५९।७।१३ को
िनणय बदर नभई कायमै रहे भएको र सो िनणयउपर
िवप ी त डुकारह बाट कानूनबमोिजम पनु रावेदन
गन अिधकारसमेत योग नगरी उ िनणय वीकार
गरी बसेको देिख छ ।
६. याियक तथा अध- याियक िनकायको
फै सलाउपर िच नबु ने प ले कानूनबमोिजम
पनु रावेदन सु ने अदालतमा पनु रावेदन िदनस ने
यव था रहेको छ । अध- याियक िनकायको
िनणयबाट कुनै दु प रणाम िनि क छ वा बेरीत भएको
छ भने यसलाई स याउन पनु रावेदनको माग रहेको

देिख छ । अक तफ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग ऐनको दफा १२ (ख) को योग सावजिनक
पद धारण गरेको यि ले गरेको याियक कृितको
िनणयको कुरामा बाहेक अनिु चत तवरको शासक य
कायबाट उ प न दु प रणामलाई स याउन योग गन
पाइने िवधाियक मकसद रहेको देिख छ । व ततु :
मालपोत कायालयले गरेको ज गा शासनस ब धी
याियक िनणयमा दफा १२(ख) को योग गरी
िनदशन िदन अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ ले िवप ी आयोगलाई अिधकार दान
गरेकोसमेत देिखँदनै ।
७. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको उ े य चिलत ऐन कानूनको अधीनमा
रही कुनै सावजिनक पद धारण गरेको यि ले
गरेको अनिु चत काय वा ाचार गरी अि तयार
दु पयोग गरेको स ब धमा अनस
ु धान तहिककात
गरी आव यक कारबाहीको लािग िसफा रस गन र
िवशेषतः ाचारको हकमा मु ा अिभयोजन गन रहेको
देिख छ । याियक िनकायबाट भएको फै सला वा
शासिनक िनकायले अध याियक े ािधकार योग
गरी गरेको िनणयउपर पनु रावेदन ला ने कानूनी यव था
रहे भएको स दभमा य ता िनकायह को फै सला
वा िनणयमा भएको िु ट स याउन वा सोको परी ण
गन अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
अिधकार रहेको देिखँदैन । य ता याियक िन पण
गन कृितका िवषयमा एउटा िवशेष उ े यका लािग
गिठत संवैधािनक िनकायको े ािधकार हने भनी अथ
लगाइयो भने याियक मू य मा यता ितकूल प रणाम
पैदा हने अव था सज
ृ ना हन जा छ ।
८. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ११६ ले अदालतबाट भएका फै सला सबैले
पालना गनपन
ु संवैधािनक यव था रहेको छ । यसैगरी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
दफा १२ (ख) को ितब धा मक वा यांशले याियक
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कृितको िनणयमा दु प रणाम स याउन नहने सीमा
(Limitation as regards to Judicial Issue
having Appeal Rights) तोके को देिख छ । जनु
कानूनत: अिभ य िसमा (Expressed Limitation)
को पमा रहेको देिख छ । ततु संवैधािनक तथा
कानूनी दािय वबाट िवप ी आयोगसमेतले उ मिु
नपाउने प छ । अदालतका फै सलाह को स मान
तथा प रपालना (Respect and Adherence
to Verdicts of Court) गनपनमा
सो नगरी नेपाल
ु
सरकार य.ु एन.पाक िवकास सिमितको नाममा दता भई
हक भोगमा रहेको ज गा यि को नाममा दता गन गरी
भएको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
उ िनणय िविधस मत र याियक रहेको भ नसमेत
िमलेन ।
९. िवप ीह को हक भोगको ज गा नेपाल
सरकारको नाममा दता भएको ि थित भए बदरको
लािग चिलत कानूनबमोिजम याियक उपचारको
माग अवल बन गनपन
ु ह छ । ज गा दता स ब धमा
चिलत कानूनबमोिजमकै िनणय गन पाउने सािधकार
िनकायले गरेको िनणयउपर चिलत कानूनबमोिजमकै
याियक उपचारबाट परी ण भई अि तम भइरहेको
िवषयमा अदालतको फै सला नै अ यथा हन जाने
गरी आफूलाई अिधकारै नभएको िवषयमा पनु रावेदन उ रायमा सहमत छु ।
सनु े ज तो गरी िनणय फै सला जाँ ने अिधकार या. ई र साद खितवडा
कानूनले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
दान गरेको देिखँदैन ।
इजलास अिधकृतः न दिकशोर साद यादव
इित संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् ।

१०. अब, दो ो

तफ िवचार गदा मािथ
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१००१३ - नेपाल सरकार िव. जसव त िसंह

नणय नं . १००१३

§

ततु मु ामा गोपनीयताको लािग पीिडतको
प रवारको सद यको नाममा .................
रािखएको छ ।
- स पादक

§

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
फै सला िमित : २०७४।६।२९
०७१-CR-१०६९
मु ाः- जबरज ती करणी
पनु रावेदक / वादी : तेजबहादरु पौडेलको जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : भारत, िहमा चल देश, च बा
िज ला, राजधानी िसमला ब ने जसमोहन
भ ने जसव त िसंह

§

§

ितपूितबापतको रकम िनधारण गदा
अपनाउनु पन मनािसब मा ास म फरक
पनस ने तर ितपूित नै भराउनु नपन
भनी मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १० नं. को कानूनी यव थाको
िव ेषण र या या गन निम ने ।
§ ितपूितको िनधारण गदा ितवादीको
बास थान, उमेर, चलअचल स पि वा
आिथक अव थाका अित र पीिडतलाई
पु न गएको शारी रक, मानिसक अव था
तथा कसुरको ग भीरताका आधारमा
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§

िनधारण ग रनु पन ।
ितपूितको उ े य पीिडतको पुन थापना
र प रपरू णसँग स बि धत ह छ । ितवादी
िवदेशी नाग रक भएकाले िनजबाट
ितपूित भराउन नसिकने हदँ ा ितपूित
भराउनु पदन भनी अथ गन निम ने ।
ितवादी िवदेशी नाग रक भएकै आधारमा
जबरज ती करणीको अपराधमा पीिडत
हने बािलकाले पाउने मनािसब ितपूितको
हकबाट वि चत हनपु न भनी जबरज ती
करणीको महलको १० नं. को कानूनी
यव थाको संकुिचत अथ गदा पीिडतको
अिधकारमा संकुचन आउने अव था
रह छ । यसबाट पीिडतले ितपूित
नपाउने अव थाको िसजना हन गई
पीिडतले याय ा गनबाट वि चत हनुपन
अव था पैदा हन जाने ।
( करण नं.४)
फैसलाबाट भ रपाउने ठहर गरेको
ितपूितको रकम पीिडतले ा गन
नसके मा ऐनको ितपूित भराउने उ े य
नै परा त हन पु दछ । अस म तथा
बालबािलकाह को अि तम संर क
रा य नै ह छ भ ने parens patriae
िस ा तको प र े यमा य ता अपराध
पीिडतले ा गन ितपूित रकम रा यको
तफबाट उपल ध गराउँदा संिवधानले
याभूत गरेको हक अिधकारको चलन
हन स ने ।
जबरज ती करणी मु ामा पीिडतले
भ रपाउने ठहरेको ितपूितको रकम
पीडकबाट भराई पाउने नदेिखएको
अव थामा कानून ारा तोिकएको
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ितपूितको रकम नेपाल सरकारबाट २०६६/१०/०२ को राित जसव त िसंहले प रवितत
उपल ध गराउन उपयु र यायस मत नाम िविनता पौडेललाई जबरज ती करणी गरेको हो
समेत देिखने ।
भ ने बेहोराको घटना थल मचु ु का ।
( करण नं.५)
िमित २०६६/१०/०२ मा बिहनी िविनता
पौडेल, भाउजू र म नेपालग ज आई बसपाक रोडमा
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा सख
ु ती चौधरी होटलमा कोठा भाडा िलई खाना खाई
ी सोमका त भ डारी
सतु ेकोमा राित भाउजूको साथमा सतु ेक बिहनीलाई
यथ / ितवादीका तफबाट :
जसव त िसंहले समाती भइु मँ ा याई जबरज ती
अवलि बत निजर :
करणी गदा बिहनीले कराएकोमा मसमेत उठी िनजलाई
स ब कानून :
समाउन खो दा भागी गएका हन् । िनजलाई प ाउ गरी
कारबाही ग रपाउँ भ ने जाहेरी दरखा त ।
सु तहमा फै सला गनःिमित २०६६/१०/०२ मा मसमेत
मा. यायाधीश ी कृ णकमल अिधकारी
नेपालग ज आई सख
ु ती चौधरी होटलमा बास बसी
बाँके िज ला अदालत
खाना खाई सतु ेकोमा राित जसमोहन भ ने जसव त
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
िसंहले मलाई खाटमा समाती भइु मँ ा याई सु वाल
माननीय यायाधीश ी माधव साद पोखरेल खोली जबरज ती करणी गदा म कराउँदा दाइ भाउजू
माननीय यायाधीश ी िदनेश साद यादव उठी आउँदा जसव त िसंह भागी गएका हन् । िनजले
पनु रावेदन अदालत नेपालग ज
जबरज ती करणी गरेका हन् भ ने बेहोराको पीिडत
िविनता पौडेलको कागज ।
फै सला
िमित २०६६/१०/०२ मा म जाहेरवाला र
या.ह रकृ ण काक : याय शासन ऐन, िविनता पौडेल नेपालग ज आएका िथय । राित चौधरी
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम मु ा दोहो याइ सख
ु ती होटलमा कोठा भाडा िलई बसेकोमा राित
पाउने िन सा ा भई पनु रावेदनको पमा दता हन जसव त िसंहले िविनता पौडेललाई खाटबाट समाती
आएको ततु मु ाको संि त त य र ठहर यस कार भइु मँ ा झारी जबरज ती करणी गरेबाट होह ला भई
रहेको छ:मसमेतले थाहा पाई उठ् दा जसव त िसंह भागी गएको
हो भ ने ...............को कागज ।
त यख ड
िमित २०६६/१०/०२ मा मसमेत नेपालग ज
बाँके िज ला नेपालग ज नगरपािलका वडा आई सख
ु ती चौधरी होटलमा कोठा भाडामा िलई
नं.२ ि थत पूव राम साद िघिमरेको घर, पि चम बसेकोमा राित िविनता पौडेलको राजीखस
ु ीका साथ
ओम काश रे मीको घर, उ र सडक, दि ण बाँके िविनता पौडेललाई करणी गरेको हँ । जबरज ती गरेको
एके डेमी कुल भवन, यित चार िक लाबीचमा उ र होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी जसव त िसंहको
मोहडा भएको चौधरी सख
ु ती होटल, सो होटलको बयान कागज ।
३ नं.को कोठामा २/३ वटा खाट, सो खाटह को
िमित २०६६/१०/०२ गते राित म घरमा
बीचमा खाली थान रहेको, सो खाली थानमा िमित नै िथएँ । राितमा के ही थाहा पाइनँ । पीिडत िविनता
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पौडेलले आफूलाई जसव त िसंहले जबरज ती करणी
गरेको भनी भनेकोबाट थाहा पाएको हँ भ नेसमेत
बेहोराको बझ
ु ाउन चौधरी, जीवन मरासेङ्गनी,
गमबहादरु रोकाया, िटकाराम िगरी, अमर िव टसमेतको
िववरण कागज ।
पीिडत िविनता पौडेलको क या िझ ली
याितएको छ भ नेसमेत बेहोराको भेरी अ चल
अ पतालको वा य परी ण ितवेदन ।
यसमा अिभयु जसव त िसंहले िमित
२०६६/१०/०३ गते िबहान २ बजे पीिडत िविनता
पौडेललाई नेपालग ज नगरपािलका वडा नं.५ ि थत
सख
ु ती चौधरी होटलमा जबरज ती करणी गरेको त य
स माण पिु ट हन आएकोले िनज अिभयु जसमोहन
भ ने जसव त िसंहलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. बिखलापको कसरु अपराधमा
ऐ.महलको ३ नं.को देहाय (३) बमोिजम सजाय हन र
ऐ.महलको १० नं. बमोिजम िनज अिभयु जसमोहन
भ ने जसव त िसंहबाट पीिडत िविनता पौडेललाई
मनािसब मािफकको ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउँ
भ ने बेहोराको माग दाबी भएको अिभयोग प ।
मैले पीिडतलाई िमित २०६६/१०/०२ को
राित सहमितमा एकपटक मा करणी गरेको हो । सो
राित िनजले कुनै ितकार गरेक होइनन् । िनजको
उमेर १७ वषको छ । कुनै पीडाको महसस
ु समेत गरेको
िथइनन् भ ने बेहोराको ितवादी जसव त िसंहले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
यसमा अिभयोग प मा जबरज ती करणीको
१ नं.को कसरु अपराधमा ितवादीलाई ऐ.३(३) नं.को
सजायको माग दाबी िलएको देिख छ । ितवादीले
अनस
ु धान र अदालतमा आई बकप गदा सहमितमा
पीिडतलाई करणी गरेको हँ भनी बयान गरे तापिन
कागज गन रीता पौडेल, पीिडत प रवितत नाम िविनता
पौडेलसमेतले सहमित नभई जबरज ती करणी गरेका
हन् भनी लेखाएका र जाहेरी दरखा त, घटना थल

मचु ु का, घटना िववरण कागज, वा य परी ण
ितवेदनसमेतका त काल ा त माणबाट यी
ितवादीले अिभयोग माग दाबीमा उि लिखत कसरु
गरे होलान् भ ने िव वास गन मनािसब आधार भएको
हँदा पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी अ.बं.११८
को दहाय २ नं. बमोिजम ितवादी जसव त िसंहलाई
पपु का लािग थनु ामा रा न अ.बं.१२१ नं. बमोिजम
थनु वु ा पज
ु िदई कारागार शाखामा पठाइ िदनु भ ने
सु अदालतको आदेश ।
ितवादीले करणी िलनिु दनु भएको भ दै
सहमितमा करणी भएको भनी उ मिु को िजिकर
िलएको देिख छ । सो िजिकर स ब धमा िव मान
जबरज ती करणीको महलको १ नं.को कानूनी
यव था हेदा कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म जरु ी
निलई करणी गरेमा वा १६ वषभ दा कम उमेरक
बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई करणी
गरेमा िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ भनी
उ लेख भएको छ । ततु मु ाको पीिडत १४
वषक देिखएक छन् । िनजलाई सहमितबाट करणी
िलनिु दनु भएको हो भनी ितवादीले िजिकर िलए पिन
उ कानूनी यव थाले जबरज ती करणी मानेको
छ । मु ामा पीिडतसमेतले जबरज ती करणी भएको
भनेक छन् । पीिडतको उमेर १४ वष देिखएको सो
उमेर अव थाक नाबािलकालाई सहमितमा करणी
भएको भए पिन चिलत कानूनी यव थाले म त गन
िम ने नदेिखँदा ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । अतः उि लिखत आधार माणबाट ितवादी
जसव त िसंहले अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती
करणीको महलको १ नं.को कसरु गरेको ठहछ र सो
ठहनाले िनजलाई ऐ. ३(३) नं. बमोिजम ६ वष कै द
हने ठहछ भनी सु बाँके िज ला अदालतबाट िमित
२०६८/०८/२७ मा भएको फै सला ।
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको ठहर
भइसके पिछ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
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१० नं. बमोिजम अिनवाय पमा पीिडतलाई ितपूित
िदलाई भराई िदनपु न कानूनी यव था भएकोमा उ
बा या मक कानूनी यव थाको ितकूल पीिडतलाई
ितपिू त िदनबाट इ कार गन गरी भएको फै सला
निमलेको हँदा बदरभागी छ । पीिडतलाई ितवादीबाट
अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितपूित िदलाई भराई
पाउँ भ ने बेहोराको नेपाल सरकारको पनु रावेदन प ।
फौजदारी मु ामा जाहेरी दरखा त आफै ँ मा
माण होइन । अपराध अनस
ु धानको आधार मा
हन स छ । हरीमा भएको सािबतीलाई अदालतमा
समेत वीकार गरेको भनी बाँके िज ला अदालतको
फै सलामा उ लेख ग रएको छ । मैले गरेको सािबती
बयानलाई पीिडतको शारी रक ितवेदनले पिु ट गरेको
अव था छै न । िमित २०६६/१०/०२ गते भेरी अ चल
अ पतालबाट पीडकको शरीर परी ण ग रएको छ । सो
ितवेदनमा पीडकले पीिडतलाई करणी गरेको छ, छै न
भ न नसिकने पीडक तथा पीिडतको शरीरमा संघषमा
कुनै दाग छै न । पीिडतले अदालतमा आएर बकप
गरेको अव था छै न । ितवादीले स पूण कसरु लाई
वीकार गरे पिन उ अव थामा ितवादीको मानिसक
अव था के क तो िथयो । यो कुरा फै सलामा उ लेख
गन सिकएको छै न । यी ितवादीले सहमितमा करणी
गरेको कुरा वीकार गरेका हन् यो िवषयमा अदालतले
के ही बझ
ु ेको छै न । य तो ि थितमा याय पछ िक
पदन । वारदातप चात् फरार देखाई प ाउ ग रएको
छ । फरार भएको भए भारत पु ने िथएँ । माण ऐन,
२०३१ को दफा १८, २५ र ४४ बमोिजम वादी
दाबी मािणत गन िज मा वादीको भएको र मेरो
सािबती माणबाहेक अ य मेिडकल रपोटबाट र
अ य यि को भनाइबाट पिु ट भएको हनपु छ । जाहेरी
दरखा त र सािबती बयानको आधारमा कसरु को ठहर
गनु याय कानूनसमेतबाट निम ने हँदा बाँके िज ला
अदालतको फै सला बदर भागी हँदा बदर ग रपाउँ भ ने
बेहोराको ितवादी जसमोहन भ ने जसव त िसंहको

पनु रावेदन प ।
यसमा ितपूिततफ वादी नेपाल सरकारको
र भएको सजायउपर सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
जसमोहन भ ने जसव त िसंहको पनु रावेदन परेको
देिखँदा अ.बं.२०२ को योजनाथ दवु ैको पनु रावेदन
एक अकालाई जानकारी गराई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
िमित २०७०/०२/१९ को आदेश ।
बाँके
िज ला अदालतको िमित
२०६८/०८/२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । वादी ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ ने बेहोराको िमित २०७०/०५/१० मा
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १, ३ र १०
नं. का कानूनी यव था आपसमा अ तरस बि धत
एवं अ यो याि त यव थाह रहेकोमा िववाद
छै न । मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १० नं.
अनस
ु ार जबरज ती करणी गरेकोमा ितपूित पाउने
पीिडतको हक रहने ह छ । पीिडतलाई आ नो
पीडा र ित ाको ितपूित नभए तापिन पीडकलाई
सजाय र राहत व पको ितपूित ा गदा याय
ा गरेको अनभु ूित ह छ । पीडक िवदेशी भएकाले
ितपूित भराउन नसिकने भनी भएको फै सला आफै ँमा
िवरोधाभाष र यायको ममिवपरीत भई ग भीर िु टपूण
रहेकोले बदर भागी हँदा बदर गरी ितवादीबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम ितपूितसमेत भराई पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको िनवेदन
िजिकर ।
यसमा ितवादी जसमोहन भ ने जसव त
िसंहलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १
नं. को कसरु मा सोही महलको ३(३) नं. बमोिजम कै द
सजाय हने ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट फै सला
भए पिन िनज ितवादी भारतीय नाग रक भएको
हँदा िनज ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूित भराउन
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औिच य नदेिखंएको भनी पनु रावेदन अदालतबाट
फै सला भएको देिख छ । जबरज ती करणीको महलको
१०ग नं. मा बा या मक कानूनी यव था रहेको
देिख छ । ितवादी िवदेशी नाग रक भएमा पीडकबाट
पीिडतलाई ितपूित भराई िदन नपन भ ने कानूनी
यव था नभएको प र े यमा ितपूित भराउन नपन
ठह याएको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७०/०५/१० को फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको १०ग नं. को ग भीर िु ट िव मान रहेकोले
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)
बमोिजम मु ा दोहो याई हेन िन सा दान ग रिदएको
छ । िवप ी ितवादीलाई सूचना जारी गरी सु तथा
पनु रावेदन रेकड िमिसलसमेत िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित
२०७१/१२/२५ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी सोमका त भ डारीले
ितवादी करणी गरेकोमा अनस
ु धान अिधकारी र
अदालतमा सािबत भई बयान गरेको र अदालतले
समेत सो त यलाई वीकार गरी ितवादीलाई
सजाय गरेको अव था छ । पीिडत नाबालक रहेको
भ ने कुरासमेत पिु भएको अव था छ । मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको १० नं. मा कसैले कुनै मिहलालाई
जबरज ती करणी गरेको ठहरेमा उ मिहलालाई
मनािसब ठह याएबमोिजमको ितपूित भराई िदनपु न
यव था गरेको छ । य तो कानूनी यव थाको िवपरीत
नाबालक पीिडतलाई ितपूित भराउन नपन भनी
भएको सु फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको फै सला सो हदस म िु टपूण
हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीलाई

ितपूितसमेत भराई िदने गरी फै सला ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ितवादी जसमोहन भ ने जसव त िसंहले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको त य स माण
पिु ट हन आएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. को कसरु अपराधमा
ऐ.महलको ३(३) नं. बमोिजम सजाय हन र ऐ.महलको
१० नं. बमोिजम ितवादी जसमोहन भ ने जसव त
िसंहबाट पीिडत प रवितत नाम िविनता पौडेललाई
मनािसब मािफकको ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउँ
भ ने अिभयोग माग दाबी रहेकोमा ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १ नं. को कसरु गरेकोले िनजलाई ऐ. ३(३) नं.
बमोिजम ६ वष कै द हने ठहरी सु अदालतबाट भएको
फै सला सदर हने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई ितवादीबाट
पीिडतलाई ितपूितसमेत भराई पाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारबाट ततु पनु रावेदन पेस हन आएको
देिखयो ।
अब, उपयु बहस िजिकर एवं िमिसल
अ ययन गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
भएको फै सला िमलेको छ वा छै न ? र पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो वा
होइन ? सोही िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, सु बाँके िज ला
अदालतबाट ितवादीले जबरज ती करणी गरेको भनी
जाहेरवालाले िकटान गरी जाहेरी िदएका, ितवादी
जसमोहन भ ने जसव त िसंहले पीिडत प रवितत
नाम िविनता पौडेललाई करणी गरेकोमा अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतसम सािबत भई बयान गरेका,
पीिडत प रवितत नाम िविनता पौडेल र िनजको
भाउजू ....................ले अनस
ु धान अिधकारीसम
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको भनी लेखाई िदएको
देिख छ । पीिडतको उमेर १६ वषभ दा कम देिखएको
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अव थामा ितवादीले सहमितमा करणी गरेको भने
पिन मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको १(३) नं.
को कानूनी यव थासमेतलाई हेदा िनजले जबरज ती
करणी गरेको पिु हन आएको हँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको १(३) नं. बमोिजम सजाय
हने ठहछ भनी फै सला गरेको देिख छ । पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट सु िज ला अदालतबाट
भएको उ फै सलालाई सदर हने ठहरी फै सला भएको
छ । सो फै सलाउपर िच बझ
ु ाई ितवादीले पनु रावेदन
नगरी बसेकोसमेत देिखएको छ । वादी प ले समेत
ितवादीलाई अिभयोग दाबी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणी महलको १(३) नं. बमोिजम सजाय भएकोतफ
पनु रावेदन गरेको अव था छै न । य तो अव थामा
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
१(३) नं. बमोिजम पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
भएको फै सला िमले निमलेतफ थप िववेचना ग ररहनु
पन देिखएन ।
३. अब ितवादीलाई जबरज ती करणीको
कसरु कायम भई सजाय भइसके को अव थामा
पीिडतलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १०
नं. बमोिजम मनािसब ितपूित पीडकबाट भराई
िदनपु न भ ने पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा
िवचार गदा य तो ितपूित पीिडत मिहलालाई
पु न गएको शारी रक वा मानिसक ित िवचार गरी
मनािसब ठहराएबमोिजम कसरु दारबाट भराई िदनपु न
देिख छ । सो स ब धमा कानूनी यव था हेदा मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको १० नं. मा “कसैले
कुनै मिहलालाई जबरज ती करणी गरेको ठहरेमा
अदालतले य ती मिहलालाई भएको शारी रक वा
मानिसक ित िवचार गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको
ितपूित कसुरदारबाट भराई िदनुपनछ । य तो
ितपूित िनधारण गदा कसुरको गा भीय, कसुरबाट
पीिडत यि को मृ यु भइसके को रहेछ भने िनजमा
आि त नाबालक छोराछोरी भए िनजह लाई पन

गएको पीडासमेत िवचार गरी िनधारण गनुपनछ”
भ ने उ लेख भएको देिख छ । जबरज ती करणीको
वारदातमा कसरु दार कायम भएको अव थामा
ितवादीबाट अिनवाय पले पीिडतलाई ितपूित
भराई िदनपु दछ भ ने उ कानूनको उ े य रहेको
देिख छ ।
४. य तो ितपूितबापतको रकम िनधारण
गदा अपनाउनु पन मनािसब मा ास म फरक पनस ने
तर ितपूित नै भराउनु नपन भनी उ कानूनी
यव थाको िव ेषण र या या गन िम ने हँदैन ।
ितपूितको िनधारण गदा ितवादीको बास थान,
उमेर, चलअचल स पि वा आिथक अव थाका
अित र पीिडतलाई पु न गएको शारी रक, मानिसक
अव था तथा कसरु को गा भीयका आधारमा िनधारण
ग रनु पदछ । ितपूितको उ े य पीिडतको पनु थापना
र प रपूरणसँग स बि धत ह छ । ितवादी िवदेशी
नाग रक भएकाले िनजबाट ितपूित भराउन नसिकने
हँदा ितपूित भराउनु पदन भनी अथ गन िम दैन ।
ितवादी िवदेशी नाग रक भएकै आधारमा जबरज ती
करणीको अपराधमा पीिडत हने बािलकाले पाउने
मनु ािसब ितपूितको हकबाट वि चत हनपु न भनी
सो कानूनी यव थाको संकुिचत अथ गदा पीिडतको
अिधकारमा संकुचन आउने अव था रह छ । यसबाट
पीिडतले ितपूित नपाउने अव थाको सज
ृ ना हन गई
पीिडतले याय ा गनबाट वि चत हनपु न अव था
पैदा हन जा छ ।
५. ततु मु ाको स दभमा ितवादीको
बयानबाट िनजको आमा बबु ाको मृ यु भएको र अ य
प रवारका सद यह नरहेको भ ने देिखएको अव था
छ । िनजको चल अचल स पि रहेको भ ने पिन
देिखँदनै । ितवादी भारतको िस लामा लेवरको
काम गन भ ने देिखन आउँछ । य तो अव थामा
ितपूितको रकम ितवादीबाट असल
ु उपर हन
स ने अव था देिखँदैन । फै सलाबाट भ रपाउने ठहर
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गरेको ितपूितको रकम पीिडतले ा गन नसके मा
ऐनको ितपूित भराउने उ े य नै परा त हन
पु दछ । अस म तथा बालबािलकाह को अि तम
संर क रा य नै ह छ भ ने parens patriae
िस ा तको प र े यमा य ता अपराध पीिडतले ा
गन ितपूित रकम रा यको तफबाट उपल ध गराउँदा
संिवधानले याभूत गरेको हक अिधकारको चलन
हन स छ । मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
१०(ग) मा समेत “..कसुरदारको कुनै स पि नभई
जबरज ती करणीको कसुरबाट पीिडतले ितपूित
नपाउने देिखएमा अदालतले स बि धत मिहला तथा
बालबािलका कायालयबाट ितपूित व प उिचत
रकम पीिडतलाई भराइिदने गरी आदेश आदेश गन
स नेछ । यसरी आदेश भएमा सो कायालयबाट
ितपूितबापतको रकम त काल पीिडतलाई उपल ध
गराउनुपनछ” भ ने यव था रहेको पाइ छ । यसरी
जबरज ती करणी मु ामा पीिडतले भ रपाउने ठहरेको
ितपूितको रकम पीडकबाट भराई पाउने नदेिखएको
अव थामा कानून ारा तोिकएको ितपूितको रकम
नेपाल सरकारबाट उपल ध गराउन उपयु र
यायस मत समेत देिख छ ।
६. तसथ ितवादीलाई मल
ऐन,
ु क
ु
जबरज ती करणी महलको ३(३) नं. बमोिजम सजाय
गन गरी भएको सु अदालतको फै सला सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट २०७०।५।१०
मा भएको फै सला सो हदस म िमलेको भए पिन
पीिडतलाई ितपूित भराई िदन नपन ठह याएको
हदस मको फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
पीिडत प रवितत नाम िविनता पौडेललाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको १० नं. बमोिजम भराई
िदनपु न ितपूित .५०,०००/- (पचास हजार)
ितवादीबाट भराई िदन सिकने अव था नभएबाट सो
रकम पीिडतले नेपाल सरकारबाट भराई पाउने ठहछ ।
अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।

तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम पीिडतलाई
ितपूित नभराउने हदस म पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जको फै सला के ही उ टी भई नेपाल
सरकारबाट पीिडतलाई .५०,०००/- (पचास
हजार) ितपूित भराई िदने ठहरी फै सला भएकोले
सो फै सलाको जानकारी पीिडतलाई गराई उ रकम
पीिडतलाई नेपाल सरकारको बालबािलकास ब धी
िवषय हेन स बि धत िनकायमाफत भराई िदनु भनी
बाँके िज ला अदालतमा लेखी पठाइ िदनू ...........१
ततु फै सला िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू .......................२
न कल मा ने सरोकारवालाह लाई िनयमानस
ु ार
न कल िदनू .................................................३
ततु फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदनू ..........................................४
उ रायमा सहमत छु ।
या.ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृत:- िव णु साद आचाय
इित संवत् २०७४ साल आि न २९ गते रोज १ शभु म् ।
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§

नणय नं . १००१४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
फै सला िमित : २०७३।७।२३
०७०-CI-०४८८

§

मु ाः बकसप िलखत बदर
पनु रावेदक / ितवादी : पसा िज ला, मडु ली गा.िव.स.
वडा नं. २ घर भई हाल काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३२ ब ने
म जरु आलम
िव
यथ / वादी : िज ला काठमाड , काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. २० ब ने क याण
महत
§

§

पैतृक स पि मा आ नो बाबुको अंश
हकमा नै असर पन गरी बाजेले िब
यवहार हक ह ता तरण गरेको ि थितमा
सव थम बाबल
ु े नै आ नो हक खो न
आएको देिखनुपन ।
मािथ लो पु ताका यि ह िमली ते ो
पु ताका यि को अंशहक िनयतवश
अिहत गन उ े यले स पि िहनािमना गन
काय भएको मािणत हने अव थामा ते ो
पु ताका यि को अंशहक अंशब डाको
१ नं. ले संर ण गन निम ने हदँ ैन ।
िपता जीिवत नरहेको अव थामा िपताको
अंश हकमा ते ो पु ताका नाितले सो
ऐनबमोिजम आ नो िपतातफको अंशहक
संर ण गन नपाउने भ न निम ने ।
( करण नं.४)
मल
ू अंिशयारम येका वादीका िपता जीिवतै
हदँ ा पिन बदरमा दाबी िलई बदर गराउन
सके को पाइँदैन । हक ा गन यि को
पिन स पि मा हक सिु नि चत नभएमा
स पि स ब धी अिधकारमा अिनि चतता
रह छ । वादीले आ नो िपताबाट अंश
हक ा गन अव था रहेकै छ र वादीका
िपताले पाउनेभ दा बढी ज गा स पि
दाता बाजेकै नाउँमा रहेको देिखने ।
( करण नं.९)

मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको १ नं. हेदा,
“अंशब डा गदा यस महलका अ य
न बरह को अधीनमा रही बाब,ु आमा,
लो ने, वा नी, छोरा, छोरीह को
जीयजीयैको अंश गनुपछ” भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । सो कानूनी
यव थाले बाबुआमा, छोराछोरी, लो ने
वा नीस मका नाता पु तामा जीिवत पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य
अंिशयारह को बीचमा नै अंशब डा हने
ी िवजयकुमार ब नेत र ी ह रमोहन थापा
भ ने देिख छ तापिन नाितको अंशहक
यथ / वादीका तफबाट :
आ नो बाबुमाफत ा हने हदँ ा बाबुले अवलि बत निजर :
ा गन अंशहक स पि मा नाितको
§ ने.का.प. २०६८, िन.नं.८५८४, प.ृ ५१६
अंशहक िनिहत रहन जाने ।
स ब कानून :
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सु तहमा फैसला गनः
माननीय यायाधीश ी अ यतु िव
काठमाड िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फैसला गनः
माननीय यायाधीश ी य साद ब याल
माननीय यायाधीश ी रामच यादव
पनु रावेदन अदालत पाटन
फै सला
या. िव भर साद े : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर
यस कार छःिवप ीम येका मेरा एकाघर सगोलमा ब ने
हजरु बबु ा नाता पन गणेश भ ने िदलबहादरु महत र
पूणकुमारी महतबाट जायज म भएको स तानमा मेरो
एकाघर सगोलमा ब ने बबु ा शरणकुमार महत एक
मा स तान हन् । बबु ा शरणकुमार महतको स तान
म िफरादी एक मा स तान (छोरा) हँ । म िफरादीले
आमालगायत हामीह ज मा प रवार सं या ५ यो
िफराद गदाका िमितस म एकाघर सगोलमा बिसरहेका
छ । मेरो िपता पख
ु ाको पालादेिख चल अचल स पि
हजरु बबु ा गणेश भ ने िदलबहादरु का नाउँ िज मामा
रिह आएको छ । मेरो िपता शरणकुमारको नाउँमा के ही
कुनै स पि ह ता तरण भएको छै न । िमित २०५८
साल मंिसर ४ गतेदेिख म िफरादीका िपता शरणकुमार
महत िवदेशमा बिसरहनु भएको छ । िवप ीम येकै म
िफरादीका हजरु बबु ा गणेश भ ने िदलबहादरु महतको
बबु ा वः च बहादरु महतबाट पु यौली स पि
नामसारी भई आउँदा काठमाड िज लामा पन िविभ न
ठाउँका ९–०–० ज गा िनज हजरु बबु ाको नाउँमा दता
कायम भएको िथयो र हाल हजरु बबु ाले िब िवतरण
गरी क रब १–०–० ज गा मा बाँक रहेको छ । यी दईु
िक ा ज गाह िवप ीको िमलोमतोमा मेरो अंश हक

मेट्न गरी िलनिु दनु गरेको हालैदेिखको बकसप पा रत
िलखत मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १ नं. र ऐ.
दान बकसको १ नं.को िवपरीत भई बदर भागी भएको
हँदा िमित २०५८।११।२३ र नं.४७०८ को पा रत
हालैको बकसप को िलखत बदर घोिषत गरी अंश हक
चिलत गरी अंश पाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादीको
िमित २०६१।११।१२ को िफराद दाबी ।
िवप ी वादीले िफराद दायर गन हकदैया नै
छै न । िनज िफरादीले आ नो िफरादमा म ितवादीको
दाता िदलबहादरु आ नो बाजे हो भनी उ लेख गरेको
छ । नाितले बाजेलाई अंशबापतको हक ला ने ज गामा
िब हक ह ता तरण भएकाले बदर ग रपाउने
माग दाबीमा हकदैया नै छै न । छोराले बाबस
ु गँ मा
अंशबापतको हक स ब धमा मागदाबी गन हो । बाबु
जीिवत भएकै अव थामा नाितले बाजेसगं अंश माग गन
कानूनी पले िम दैन । िवप ीले आ नो िफरादको
करण नं.२ मा आ नो अंश हक ला ने ९–०–० ज गा
रहेको भ ने उ लेख छ । सोम येको ८–०–० ज गा
िब हँदा िवप ीको हक नला ने तर म ितवादीलाई
िदएको १–०–०–० ज गा िब हँदा हक जाने कुरा
हा या पद छ ।
उ ज गा िब हँदा िवप ीलगायतलाई
सोही बखत जानकारी िथयो । उ ज गामा िवप ीले
इँ ा खसा न याएको पिन छै न र उ थानमा
गएको पिन छै न । अतः म ितवादीलाई दाता
िदलबहादरु महतले का.िज.थानकोट गा.िव.स.वडा
नं.६ महादेव थान िक.नं.३८८ को े फल ०–९–२
िक ा र ऐ.ऐ.को िक.नं.२१६ को े फल ०–७–२
समेत २ िक ा ज गाह ह ता तरण गरी िदएको िमित
२०५८।११।२३ र.नं. ४७०८ को पा रत िलखत बदर
हन नस ने हँदा हकदैयािवहीन िफराद खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी म जरु आलमको िमित
२०६२।६।९ को ितउ र िजिकर ।
ितवादी गणेश भ ने िदलबहादरु महत र
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पूणकुमारी महतका नाउँमा जारी भएको याद िमित
२०६१।८।२२ मा तामेल भएकोमा यादिभ ितउ र
निफराई सु यादै गज
ु ारी बसेको रहेछ ।
िववािदत िलखतमा वादीको म जरु ी िलएको
पिन नदेिखएको र वादीले सगोलको स पि बाट ३
भागको १ भागम येबाट ३ भागको १ भाग अंश पाउने
हँदा दाबीको िलखतको ३ भागको १ भागको िपताको
हकम येबाट ३ भागको १ भाग वादीको अंश भाग जित
िलखत नरमगरम िमलाई बदर हने ठहछ भ ने सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६६।३।२९
को फै सला ।
छोराले बाबस
ु गँ मा अंशबापतको हक
स ब धमा दाबी गन हो । बाबु जीिवत भएकै अव थामा
नाितले बाजेसगँ अंश माग गन कानूनी पले
िम दैन । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १ नं. तथा
दानबकसको १ नं.ले िवप ीलाई म त गन नै स दैन ।
िवप ीको हजरु बबु ाले गरेको काम कारबाहीउपर िनजको
बबु ाले कुनै िकिसमको दाबी िवरोध नगरेको अव थामा
िनजका बाजेले बकसप गरेको स पि भ दा आधी
बढी स पि िनजको बाजेको नाममा रहे भएकै छ ।
सो त य िक.नं.२३३ को े ताले पिु गरेको हँदा
कानूनस मत पमा गरेको हक ह ता तरणलाई बदर
गरेको सु फै सला िु टपूण हँदा सु फै सला उ टी
ग रपाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन अदालत पाटनमा
परेको िमित २०६७।१।३१ को पनु रावेदन प ।
यसमा वादीको बाजे गणेश भ ने
िदलबहादरु का नाममा िक.नं.२३३ को १–९–०–०
ज गा बाँक रहेको अव थामा यसतफ के ही उ लेख
नगरी २०५८।११।२३ को र.नं.४७०८ को िलखत
बदर गन गरेको सु फै सला फरक पन स ने देिखँदा
अ.बं.२०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।३।१२ को
आदेश ।
सु फै सला िमलेको हँदा पनु रावेदन प

खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको यथ को िमित
२०६८।७।३ को पनु रावेदन अदालत पाटनमा पेस
भएको िलिखत ितवाद बेहोरा ।
िववािदत िलखतबाट हक ह ता तरण भएको
िक ा ज गाह मा यी वादीका िपता र बाजेको अंश हक
िनिहत रहेको पैतक
ृ स पि हो भ ने देिखन आउँछ ।
वादीका िपता र बाजेका बीचमा अंशब डाको िलखत
पा रत भएको भ ने िमिसलबाट देिखँदैन । ब डा
ला ने पैतक
ृ स पि मा अंश हक िनिहत रहने हँदा
बकसप िलखत गदा अंिशयारह को म जरु ी िलनु पन
ह छ । बाबल
ु े नालेस नगदमा यी वादीको समेत अंश
हक समा हने भनी या या गन कानूनसङ् गत पिन
देिखँदनै । सो िलखतको ३ भागको १ भाग बाबक
ु ो
हकम ये ३ भागको १ भाग यी वादीको हक िनिहत
रहेको अव थामा वादीको हकजित िलखत बदर हने
ठह याएको सु फै सलालाई अ यथा भ न सिकएन ।
यस अव थामा सु फै सला बदर गरी िववािदत िलखत
पूरै सदर कायम हनपु छ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर र यस अदालतबाट िमित २०६८।३।१२
मा भएको यथ िझकाउने आदेशसँग सहमत हन
सिकएन ।
तसथ मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
३ भागको १ भाग िपताको हकम येबाट ३ भागको
१ भाग वादीको अंश भाग िलखत बदर हने
ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६३।६।२९।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर ह छ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६८।७।२३ को फै सला ।
िज ला काठमाड थानकोट गा.िव.स. वडा
नं.६ख िक.नं.३८८ े.फ. रो. ०-९-२ र िक.नं.२१६
े.फ. रो. ०-७-२ को ज गा र.नं.४७०८ िमित
२०५८।११।२३ दाता िदलबहादरु महतबाट हालैको
बकसप को िलखत गरी म िनवेदकले ा गरी उ
िमितदेिख भोगचलन गरी आएको मेरो िनजी आजनको
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स पि को हो । उ स पि को िलखत पा रत गदा
दाताको ीमती पूणकुमारी महतलाई सा ी राखी ख रद
गरी िलएको हँ । सो स पि मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महलको १९(१) नं. बमोिजम दाताले आफूखस
ु गन
पाउने स पि हो । अंशब डाको १९(३) बमोिजम
िलखत पा रत गदाको अव थामा २१ वष उमेर नपगु ेका
नाित नाताका यथ वादीको म जरु ी िलई रहनु पन
बा यता छै न । यथ वादीका बाबु शरणकुमार महत
े ीलगायतका अंिशयारह ले उजरु नगरी बसेबाट
िनजको म जरु ी रहे भएको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन,
अंशब डाको १९(४) नं. ले आफूखस
ु गन नपाउने
अव थामा पिन आ नो हकको अंशजित आफूखस
ु
गन पाउने यव था गरेको छ । दाताले आ नो अंश
हकको स पि बाट मा म िनवेदकलाई िलखत पा रत
गरी िदएका छन् । यथ वादी अंशब डाको १ नं.
को प रभाषािभ को अंिशयार नभएको, अंशब डाको
१९ नं. को यव थाअनस
ु ार म जरु ी िलनु पन यि
नभएको र यथ वादीले आ नो बाबस
ु गँ अंश मु ा
हाली अंश हक थािपत नगरी आ नो बाजेले पा रत
गरेको िलखत यवहार िव दायर गरेको िफराद
खारेज भागी छ ।
दाताले िलखत पा रत ग रएको समयदेिख
मु ा फै सला हँदास म यथ का िपताले पाउने
आधाभ दा बढी स पि दाताका नाउँमा रिहरहेको
हँदा िलखत बदर हने अव था छै न । कुनै पैतक
ृ स पि
बेचिबखन गनपु ूव अंशब डाको िलखत पा रत गनपछ
ु
भ ने कानूनी यव थासमेत छै न । कानूनको गलत
िकिसमले या या गरी आंिशक िलखत बदर गन गरी
भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(१) को ख ड क र ख बमोिजम मु ा दोहो याई
हेरी याय इ साफ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
म जरु आलमको िनवेदन प ।
यसमा िमित २०५८।११।२३ को पा रत

हालैको बकसप िलखतको स ब धमा िमित
२०६१।११।१२ मा मा हजरु बाले ग रिदएको िलखत
बदर गराउन सो बेलामा २१ वषभ दा कम उमेर रहेका
यी वादीले िफराद दायर गरेको पाइ छ । वादीका
बाबु जीिवतै हँदा सोलाई बदर गराउन नसके को र
घर यवहार चलाउन दाताले आफूखस
ु गन पाउने
तथा ह ता तरण गदा यी वादीको म जरु ी िलन नपन
अव थाको िलखत ख ड बदर गन गरी कानून तथा
माणको समिु चत मू याङ् कन नगरी काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।७।२३ मा
भएको फै सलामा अंशब डाको १९(१) (३) र (४) नं.
तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को िु ट
िव मान रहेको देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८
को दफा १२ को उपदफा १ को ख ड (क) बमोिजम
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको छ भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७०।६।७ को
आदेश ।
यसमा क याण महतको नाममा िमित
२०७१।१।१५ मा तामेल भएको यादमा घरदैलामा
टाँस भएकोमा िनज फे ला नपरेको स ब धमा मा
उ लेख भएको र िनजको एकासगोलको प रवार
फे ला परे नपरेको स ब धमा नबोलेकाले उ याद
अ.बं. ११० नं. िवपरीत भई तामेल गरेको देिखँदा
बदर ग रिदएको छ अब िनयमानस
ु ारको रीत पु याई
याद तामेल गनु भनी पनु ः याद जारी गरी तामेल भई
आएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतको िमित २०७१।८।१६ को आदेश ।
यस अदालतको िमित २०७१।८।१६
को आदेशअनस
ु ार यथ वादी क याण महतका
नाउँमा यस अदालतबाट पनु ः याद जारी भई
िमित २०७१।८।२१ मा िनजको दैलोमा टाँस भई
रीतपूवक तामेल भई िमिसल सामेल रहेको र यथ
वादी क याण महत हािजर नभई अनपु ि थत रहेको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
देिख छ ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल अ ययन
भयो । पनु रावेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा य िवजयकुमार ब नेत र ह रमोहन थापाले
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १९(१) नं. ले
चलमा सबै र अचलमा आधास म यवहार चलाउन
वा नी छोरा, अिववािहत छोरी र िवधवा बहु ारीको
म जरु ी नभए पिन आफूखस
ु ी गन पाउने यव था
गरेको छ । यथ वादी अब डाको १ नं. िभ का
अंिशयार पिन होइनन् । यथ आ नो बाबस
ु गँ अंश
िलनपु न हँदा बाबस
ु गँ अंश मु ा हाली अंश हक थािपत
गनपछ
ु िनज अ.बं.८२ नं. बमोिजम मु ा गन हक पु ने
यि होइनन् । नाितको अंश भाग बाजेबाट पाउने
होइनन् । दाताले जनु बेला बकसप गरी िदएका छन्
यसबेलादेिख मु ा फै सला हने समयस म यथ का
िपताले पाउने आधीभ दा बढी स पि दाताकै नाममा
रही रहेको अव था छ । यथ का बाबु र बाजेको
बीचमा समेत अंशब डा भएको छै न । मल
ु क
ु ऐन, दान
बकसको १ नं. ले पिन दातालाई उ ज गा दानबकस
गन ब देज लगाएको अव था नहँदा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट सु काठमाड िज ला अदालतबाट ३
भागको १ भागबाट वादीको िपताको १ भागको ३
भागको १ भाग वादीको अंश भाग जित िलखत बदर
गन ठहर भएको िमित २०६३।३।२९ को फै सला सदर
गन गरी िमित २०६८।७।२३ मा भएको फै सला उ टी
गरी बकसप सदर कायम रािखपाउँ भनी गनभएको
ु
बहस सिु नयो ।
यसमा मेरोसमेत अंश हक ला ने िक.नं. ३८८
को ज.रो. ०-९-२ र िक.नं.२१६ को ज.रो. ०-७-२
ज गा िदने मेरो बाजे गणेश भ ने िदलबहादरु महत र
िलने म जरु आलम भई मलाई अंश हकबाट वि चत
गन उ े यले िमित २०५८।११।२३ र.नं. ४७०८ बाट
हालैको बकसप गरी िलनिु दनु गरेकोले उ बकसप

बदर गरी अंश हक सरु ि त ग रपाउँ भ ने िफराद
दाबी भएकोमा वादी दाबीको िलखतमा उि लिखत
३ भागको १ भाग वादीको िपताको हकम येबाट ३
भागको १ भाग वादीको अंश भाग िलखत नरमगरम
िमलाई बदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ी मु ा दोहो याई पाउँ
भनी ितवादीको यस अदालतमा िनवेदन परी यस
अदालतको िमित २०७०।६।७ को आदेशबमोिजम
ततु मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भई पेस हन
आएको देिखयो । यसमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
सु फै सला सदर हने ठह याई िमित २०६८।७।२३
मा भएको फै सला िमलेको छ छै न ? पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकर पु ने हो, होइन सोही िवषयमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा
एकासगोलका हजरु बा गणेश भ ने िदलबहादरु महत र
पूणकुमारी महतका एक मा स तान मेरो बबु ा शरण
महत हनहु छ । शरणकुमार महतको १ एक मा स तान
हँ । हजरु बबु ा, बबु ासमेत हालस म हामी एकासगोलमा
बसी आएका छ । िपता पख
ु ाको पालादेिखको स पि
हजरु बबु ाको नाममा छ । मेरो बबु ाको नाममा कुनै
पिन स पि हक ह ता तरण भएको छै न । हजरु बबु ा
गणेश भ ने िदलबहादरु महतको बबु ा व. च बहादरु
महतबाट ९-०-० रोपनी हजरु बबु ाको नाममा ज गा
नामसारी भई आएको िथयो । हाल हजरु बबु ाले िब
िवतरण गरी क रब १ रोपनी ज गा मा बाँक रहेको
छ । हजरु बबु ाको नाममा रहेको ज गाम ये िज ला
काठमाड , थानकोट गा.िव.स. वडा नं. ६ िक.नं. ३८८
को ज.रो. ०-९-२ ऐ.ऐ. िक.नं. २१६ को ज.रो. ०-७-२
ज गा िदने हजरु बबु ा गणेश भ ने िदलबहादरु महत िलने
ितवादी म जरु आलम भई िमित २०५८।११।२३
र नं. ४७०८ बाट हालैको बकप पा रत गराएका
रहेछन् । िवप ीह उ कायबाट मेरो अंश हकमा
आघात पु ने भई अंश पाउनबाट वि चत हनपु न
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अव था सज
ृ ना भएकोले मेरो अंश हक ला ने जितमा
उ बकसप बदर ग रपाउँ भ ने वादीको िफराद दाबी
रहेको पाइ छ । नाितले बाजेलाई अंशबापतको हक
ला ने ज गामा िब हक ह ता तरण गरेकाले बदर
ग रपाउन मागदाबी गन कानूनी हकदैया छै न । छोराले
बाबस
ु गँ मा अंशमा दाबी गन स छ । बाबु जीिवतै
भएको अव थामा नाितले बाजेसगँ अंश माग गन
कानूनी पले िम ने होइन । मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको
१ नं. र दान बकस १ नं. ले िवप ी वादीलाई म त
गदन । हकदैयाको अभावमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
८२ नं. िवपरीतको हकदैयािवहीन िफराद खारेज
ग रपाउँ भ ने ितवदी म जरु ी आलमको ितउ र
िजिकर रहेको पाइ छ । ितवादीह िदलबहादरु
महत र पूणकुमारी महतले ितउ र निफराई बसेको
देिख छ । बकसप मा उि लिखत ज गा वादीको िपता
तथा बाजेबीच अंश ला ने ज गा देिख छ । यी वादीका
िपताले पाउने अंशम येबाट ३ भागको वादीको
भागमा पन १ भाग अंश हक ला ने िलखत बदर हने
ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट फै सला
भएकोमा सो फै सलाउपर यी पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन परी उ
पनु रावेदन अदालतबाट सु फै सला सदर हने ठह याई
िमित २०६८।७।२३ मा फै सला भएको पाइ छ । सो
फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई मु ा दोहो याई हेन िन सा
पाउँ भनी पनु रावेदक ितवादीले यस अदालतमा िनवेदन
िदएकोमा यस अदालतबाट िमित २०५८।११।२३ को
पा रत हालैको बकसप िलखतको बदर गराउन सो
समयमा २१ वषभ दा कम उमेरका वादीले िफराद
दायर गरेको, वादीका बाबु जीिवतै हँदा सोलाई बदर
गराउन नसको वादीको म जरु ी िलन नपन अव थाको
िलखत बदर हने फै सला सदर गन पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सलामा अंशब डाको १९(१) (३) र (४)
तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को िु ट
िव मान रहेको भ ने आधारमा ततु मु ा दोहो याई

हेन िन सा दान भएको देिख छ ।
३. िववािदत िमित २०५८।११।२३
र.नं.४७०८ को पा रत हालै देिखको बकसप हेदा
काठमाड िज ला थानकोट गा.िव.स. वडा नं.६
महादेव थानको िक.नं.३८८ को े.फ. ०-९-२
र िक.नं.२१६ को े.फ. ०-७-२ ज गा वादीका
हजरु बबु ा गणेश भ ने िदलबहादरु महतले ितवादी
म जरु आलमलाई बकसप पा रत ग रिदएको
देिख छ । सो िलखतमा वादीका हजरु आमा पूणकुमारी
महत रोहबरमा सा ी बसेको पिन देिख छ । सो
िववािदत िलखत हँदा वादी क याण महत २१ वष पूरा
नभएको भ ने त यमा पिन िववाद देिखँदैन । वादीले
आ नोसमेत अंश हक रहने पैतक
ृ स पि हक छाडी
िदएकोले अंश हक मेट्ने काय हन गएको भनी मु य
पमा िफरादमा अंशब डाको १ नं. र दान बकसको १
नं. िवपरीत िलखत भएको छ भनी दाबी िलनभु एको छ ।
४. मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १ नं. हेदा,
“अंशब डा गदा यस महलका अ य न बरह को
अधीनमा रही बाब,ु आमा, लो ने, वा नी, छोरा,
छोरीह को जीयजीयैको अंश गनपछ”
ु भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । सो कानूनी यव थाले
बाबआ
ु मा, छोराछोरी, लो ने वा नीस मका नाता
पु तामा जीिवत अंिशयारह को बीचमा नै अंशब डा
हने भ ने देिख छ । तापिन नाितको अंश हक आ नो
बाबमु ाफत ा हने हँदा बाबल
ु े ा गन अंश हक
स पि मा नाितको अंश हक िनिहत रहन जाने ह छ ।
पैतक
ृ स पि मा आ नो बाबक
ु ो अंश हकमा नै असर
पन गरी बाजेले िब यवहार हक ह ता तरण गरेको
ि थितमा सव थम बाबल
ु े नै आ नो हक खो न
आएको देिखनु पदछ । मािथ लो पु ताका यि ह
िमली ते ो पु ताका यि को अंश हक िनयतवश
अिहत गन उ े यले स पि िहनािमना गन काय भएको
मािणत हने अव थामा ते ो पु ताका यि को
अंश हक अंशब डाको १ नं. ले संर ण गन निम ने
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हँदनै । िपता जीिवत नरहेको अव थामा िपताको अंश
हकमा ते ो पु ताका नाितले सो ऐनबमोिजम आ नो
िपतातफको अंश हक संर ण गन नपाउने भ न
िम दैन ।
५. ततु मु ाको स दभमा हेदा वादी
नाित नाताका यि ले हजरु बबु ाले हालैको बकसप
गरेको िलखत बदर गन दाबी िलएका छन् । सो
दाबीको िलखतमा एकासगोलका हजरु आमा पिन
रोहबरमा सा ी बसेको छ । िलखतको हालैदेिखको
बकसप को मा यमबाट पा रत भएको छ । वादीका
िपता शरणकुमार महतलगायत अ य वादी सरहका
अंिशयारह ले सो िलखतलाई चनु ौती िदएको
देिखँदैन । बाबपु िछको अंशमा निजकको बबु ा समान
पु ताका आमाले दाबी गन आएको देिखँदनै । िलखत
हँदाको समयमा वादीको उमेर २१ वष पूरा भएको
देिखँदैन । वादीका बाबआ
ु मासमेत िमली वादीको
अंश हक मेट्ने प रप च गरेको मािणत हने त यह
वादीले पेस गन पिु गनसके को पाइँदैन ।
६. हजरु बाबु गणेश भ ने िदलबहादरु महतका
नाउँमा काठमाड िज ला महादेव थान गा.िव.स. वडा
नं.८ख मा िक.नं.२३३ मा े.फ.१-९-०-० ज गा
दता कायम नै रहेको, मालपोत कायालय कलङ् क को
च.नं.७१८८ िमित २०६२।११।२५ को प साथ ा
े ता उतारबाट देिखएको छ । िपता पख
ु ाका पालाको
अचल स पि आधीस म यवहार चलाउन घरको
मु य यि बाजेले हक छाडी िदन स ने र आधीभ दा
बढी हक छाडी िदनु परेमा २१ वष नाघेको वा नी,
छोरा, एकासगोलको छोरी, िबधवा बहु ारीको म जरु ी
िलनपु न भनी अंशब डाको १९(१) नं. मा कानूनी
यव था छ । आफूखस
ु गन नपाउने अव थामा पिन
आ नो हकको अंशजित भने आफूखस
ु गन पाउँछ भनी
सोही महलको १९(३) नं. मा उ लेख छ । िलखतमा
हालैको बकसप लेिखए पिन मू य खल
ु ाई िलखत
पा रत भएको देिख छ ।

७. िववािदत िलखत हालैको बकसप बाट हक
ह ता तरण गरेको स ब धमा िवचार गदा पिन मल
ु क
ु
ऐन, दान बकसको महलको १ नं. मा आ नो हक पु ने
स पि दान वा बकस ग रिदनु ह छ । सोबमोिजम दान
वा बकस ग रिदँदा हकवालालाई बकस भनेर अ लाई
दान वा बकस जनु बेहोराले िदएपिन ह छ । आफूखस
ु
गन पाउने बाहेक अ मा अंिशयार र हक पु नेह को
म जरु ीको िलखत निलई वा सा ी नराखी दान बकस
ग रिदनु हँदैन भ ने कानूनी यव था रहेको छ ।
८. िववािदत िलखत बाजेले गरी िदएका
छन् । बाजे समानका अंिशयार ब यै पिन रोहबरमा
सा ी बसेको हँदा मूल ३ अंश भागम ये २ अंश
भाग िनजह का हकमा अंशब डाको १९(३) नं. ले
आफूखस
ु गन पाउने नै देिख छ । वादीको िपताको १
भाग अंश हकमा िनज वा िनज समानका पु ता आमाले
दाबी नै गन आएका छै नन् । बाजेको नाउँमा य िप हक
छाडी िदएको ज गाभ दा बढी नै ज गा दता नै रहेको
देिख छ । हक छाडी िदने र िलखतमा सा ी ब ने
बाजे ब यैले ितउ र नै निफराई बसेका छन् । नाित
पु ताका वादीको अिहत गन कायमा बाजे ब यै आ ना
िपता मातासमेत संल न रहेको भ ने वादीले त यगत
पमा पिु गन सके का छै नन् ।
९. ज गा दतावाला घरको मूल यि ले
ीमतीसमेत सा ी राखी हक छाडी िदएको अव था
छ । मूल अंिशयारम येका वादीका िपता जीिवतै हँदा
पिन बदरमा दाबी िलई बदर गराउन सके को पाइँदैन ।
हक ा गन यि को पिन स पि मा हक सिु नि चत
नभएमा स पि स ब धी अिधकारमा अिनि चत
रह छ । वादीले आ नो िपताबाट अंश हक ा गन
अव था रहेकै छ र वादीका िपताले पाउनेभ दा बढी
ज गा स पि दाता बाजेकै नाउँमा रहेको छ ।
१०. ने.का.प. २०६८ िन.नं.८५८४ पृ
५१६ मा यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तअनस
ु ार
पिहलो पु ताका मूल अंिशयारह सगोलमा रहँदाको
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अव थामा घर यवहार चलाउन अचल स पि िब
गनपदा
ु आ नो समक ी सोही पु ताका अंिशयारह को
मा सहमित वा म जरु ी िलनपु न र आ ना समान
पु ताका अंिशयारह को अित र आफूभ दामिु नको
दो ो वा ते ो पु ताका अंिशयारह को पिन सहमित
वा म जरु ी िलनपु न भ ने अंशब डाको १९(१)(२) नं.
एवं लेनदेन यवहारको १० नं. को कानूनी यव थाको
योजन र उ े य नभएको भ ने उ लेख भएको
पाइ छ ।
११. उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
िदने गणेश भ ने िदलबहादरु महत र िलने पनु रावेदक
ितवादी म जरु आलम भएको िमित २०५८।११।२३
र.नं.४७०८ को हालैको बकसप को िलखत
कानूनबमोिजम भएको देिखई वादीको अंश हकमा
असर पन जाने देिखन आएन । सो दाबीको िलखत
३ भागको १ भाग बाबक
ु ो हकम येबाट ३ भागको १
भाग िलखत बदर हने ठह याई सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६३।६।२९ मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६८।७।२३ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई दाबीको िमित २०५८।११।२३ र.नं.४७०८
बाट पनु रावेदक ितवादी म जरु आलमले ा गरेको
हालैको बकसप को िलखत यथावत् कायम भई
वादीको दाबी नपु ने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम
गनू ।
तपिसल
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।७।२३
मा भएको फै सला उ टी भई दाबीको िमित
२०५८।११।२३ र.नं.४७०८ बाट पनु रावेदक
ितवादी म जरु आलमले ा गरेको बकसप को
िलखत यथावत् कायम रहने ठहरी फै सला भएकाले
सोको जानकारी स बि धत िनकायमा लेखी
पठाउनू ----------------------------------------------१

हरी िवशेष अदालत, काठमाड समेत
दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार िमिसल बझ
ु ाई
िदनू --------------------------------------------------२
उ रायमा सहमत छु ।
या.ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
इित संवत् २०७३ साल काि क २३ गते रोज ३ शभु म् ।

&

नणय नं . १००१५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७५।१।३
०७४-WH-००५९
िवषयः ब दी य ीकरण
प / रट िनवेदक : दाङ िज ला शाि तनगर गा.िव.स.
वडा नं. ४ घर भई हाल सश हरी बल
तािलम महािव ालय लामा पाटन, पोखरा
दरब दी भई कारागार कायालय घोराही दाङमा
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थुनामा रहेका सश हरी हव दार चेतबहादरु
ख ीका हकमा एकाघरका दाइ दाङ िज ला,
शाि तनगर गा.िव.स. वडा नं.४ पाते टाकुरा
ब ने वष ३७ का खमु बहादरु त मेल ख ी
िव
िवप ी / यथ : सश
हरी िवशेष अदालत,
काठमाड समेत
§ कुनै अिभयु उपर एकपटक अिभयोगप
दायर भइसके पिछ थप अनस
ु धान गद
जाँदा नयाँ त यह खु न आए वा स ब
थप माणह फे ला परेमा मु ा हेन िवशेष
अदालतको अनुमितले थप अिभयोगप
लगाउन िम ने नै देिखने ।
§ िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९
को यव थाअनुसार सािबकमा भएको
अनस
ु धान कायमै राखी थप अनस
ु धान
गन पिहले िलएको सजायको माग दाबी
थप गन स ने नै देिख छ । य तो अव था
छ भनी मु ा हेन िवशेष अदालतसम
अनमु ित माग गरेको छ र िवशेष अदालतले
कारण मनािसब ठह याई थप अिभयोग
पेस गन अनमु ित िदएको छ भने थप
अिभयोगप पेस गन स ने नै देिख छ ।
पिछ मु ाको रोहमा कुन अिभयोग दाबी
मनािसब र उपयु देिखन आउँछ सो हेरी
िवशेष अदालत िनणय िन कषमा पु न
स ने नै ह छ । य तोमा थप अिभयोग
लगाउँदा अिभयोग ित थापन हन पु यो
भ न निम ने ।
( करण नं.८)
§ व छ सुनुवाइको हकिभ शी सनु वु ाइको
हकसमेत पन ।
( करण नं.१०)

प / रट िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी सािलकराम आचाय र ी िदपकराज रे मी
िवप ी / यथ का तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
ी यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ सश हरी ऐन, २०५८
§ िवशेष अदालत ऐन, २०५९
आदेश
या.डा.आन दमोहन भ राई: नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम
तथा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
३३ बमोिजम यसै अदालतको े िभ भई दायर
हन आएको ततु िनवेदनको संि त य एवं ठहर
यस कार रहेको छः
लापरवाहीपूवक हातहितयारह हराएको
कसरु अपराध पिु भएकोले सश
हरी व र
उपरी क सवु ोधकुमार अिधकारीले पेस गरेको
ितवेदनअनस
ु ार सश हरी ऐन, २०५८ को दफा
२७ को उपदफा ४ को ख ड (घ) को कसरु अपराधमा
सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोिजम म
िनवेदकको भाइ सश
हरी हव दार चेतबहादरु
ख ीलाई हदैस मको सजायको मागदाबी गरी िमित
२०६७/०७/९ मा पिहलो अिभयोग प सश हरी
िवशेष अदालत, काठमाड मा दायर ग रएको छ ।
उ अिभयोग प मा उि लिखत माग दाबीबमोिजम
३ वषदेिख अिधकतम ५ वषस म सजाय हन स ने
यव था सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २७
को उपदफा ४ को ख ड (घ) मा रहेको छ । दो ो
अिभयोग प लाई थप अिभयोग प उ लेख गरी िमित
२०६८/०१/०७ मा दता ग रएको छ । उ अिभयोग
प मा सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)
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को ख ड (ग) अनस
ु ारको कसरु ज य काय भएकोले
सो कसरु अपराध गरेको अिभयोगमा सोही ऐनको
दफा २७(१) बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने माग दाबी ग रएको छ । जनु अिभयोग
प लगाउँदा पूव अनस
ु धानलाई पूण िव थािपत
ग रएको छ । म िनवेदकको भाइउपर थप अिभयोग प
याउँदा िज ला शासन कायालय का क मा चलेको
हातहितयार खरखजाना मु ाका ितवादी कुवेर
िसंह पनु लाई दोहोरो तित बा बयान गराई तित बा
बयानको झु ा कुरालाई आधार बनाएको छ । मल
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोब तको ८८ नं. मा नेपाल सरकार
वादी हने फौजदारी मु ामा िफराद प ितउ र प
वा बयान सो मु ा हेन अड् डामा १ पटक िदइसके पिछ
अ पिन अिभयु हन् वा छन् भने उसै मािनसले
पिछ थपी लेिखिदएको सदर हँदैन भ ने यव था
रहेको छ । जसबाट उ तित बा बयान कानूनस मत
नभएको ट छ । तित बा िलने यव था रहे भएको
छै न । कानूनभ दा पर गई िलएको बयानको आधारमा
म िनवेदककको भाइउपर थप अिभयोग लगाउन
िम दैन । उ काय कानूनिवपरीत हनक
ु ा साथै ी
सव च अदालतबाट ने.का.प. २०४० िवशेषाङ् क पृ
२२२ िन.नं. ५० र ने.का.प. २०४१ अंक २ पृ १८७
िन.नं. १९१७ ितपािदत निजर िस ा तिवपरीत छ ।
िमित २०६८/०१/१७ मा दता भएको दो ो
अिभयोग प बमोिजम म िनवेदकको भाइलाई िमित
२०६९/६/३० मा सश
हरी िवशेष अदालतले
सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठहर गरेपिछ सो
िनणयउपर मेरो भाइ चेतबहादरु ख ीको पनु रावेदन
अदालत पाटनमा पनु रावेदन परेको िथयो । पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०७०/११/२७ मा सश
हरी िवशेष अदालतको िमित २०६९/६/३० को
फै सला बदर गरी पनु ः फै सला गनु भनी ी सश
हरी िवशेष अदालतमा पठाउने गरी भएको फै सलामा

हरी िवशेष अदालत, काठमाड समेत
सु ी सश हरी िवशेष अदालतबाट फै सला हँदा
थप अिभयोग प ले मूल अिभयोग प लाई ित थापन
गरेको अथ लगाई फै सला भएको देखी यी िवशेष
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को यस कारको
पिहलो पटक दफा २७(४)घ बमोिजम सजाय हन
अिभयोग प दायर भएकोमा अक पटक २७(१)
बमोिजम सजाय हन थप अिभयोग दाबी पेस गरेको
अव थामा एक पटक अिभयोग दायर भइसके पिछ
अदालतसम िवचाराधीन िवषय िव थािपत हने
गरी अक अिभयोग प दायर गन सिकने अव था
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ मा नहँदा
सु दाबीलाई िव थािपत गरी भएको सु को िमित
२०६९/६/३० मा भएको फै सला निमलेको हँदा बदर
हने ठहछ भनी बोिलएको छ । उ फै सलाको अव ा
हने गरी र उ फै सलाको मूल ममिवपरीत ी सश
हरी िवशेष अदालतले अिभयोजन प बाट पिहलो
अिभयोगलाई ित थापनको दाबी पिन नभएको
हँदा उपयु अिभयोग प दईु फरक अिभयोग नभई
एकआपसमा प रपूरक अिभयोग मा नपु न गरी िवशेष
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९(१)(२) ले यव था
गरेको देिख छ तसथ एउटै वारदातबाट उठेको मूल
दाबी र िविधस मत थप दाबीलाई फरक फरक अिभयोग
वा एउटालाई अक ले ित थापन गरेको अिभयोगका
पमा छुट्याउन िम ने देिखएन भनी ग रएको सश
हरी िवशेष अदालतको िमित २०७२/०४/०३ को
फै सला ी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सलासँग बािझएको अव था िथयो । सो त य म
िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख ीको सो सश हरी
िवशेष अदालतको फै सलाउपर पनु रावेदन परी पनु ः
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४/०९/१८ मा
फै सला भई उ फै सलामा पूव फै सलाको ममअनस
ु ार
भएको देिखएन र ितवादीह के कित आधार
कारणबट कसरु वा बेकसरु दार रहेको भनी उ लेख हन
सके को पाइएन भ नेसमेतको बोली पारी पनु ः अिभयोग
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
दाबीलाई िवचार गरी त य र सबदु माण के लाई सफाइ
हने वा सजाय हने आधार कारण खोली पनु ः फै सला
गनु भनी सश हरी िवशेष अदालतमा िमिसल िफता
पठाइिदएबाट मािणत भएको छ । पिहलो अिभयोग
प बमोिजम म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख ीलाई
सजाय हने ठहरेमा िनजलाई ५ वषभ दा बढी सजाय
हन स ने अव था छै न । य िप िवप ी सश हरी
िवशेष अदालतले मसँगैका अ य ितवादीह को
हकमा आ नो दो ो फै सलामा के ही कुरा नबोली
सफाइ िदई मलाई मा पिछ लो अिभयोग प बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठहराएको िथयो ।
उ फै सला ी उ च अदालत पाटनको फै सलाले
िमित २०७४/०९/१८ मा बदर भइसके को छ । िवप ी
सश हरी िवशेष अदालतले कानूनबमोिजम याय
स पादन गन मता रा न नसके को कारणले मा म
िनवेदकले कसरु गरेको ठहर हँदाको अव थामा समेत
हदैस म सजाय भए पिन सु अिभयोग प बमोिजम
५ वषभ दा बढी सजाय हन नस ने भएकोले मेरो
भाइलाई ५ वषभ दा बढी समयस म थनु ामा रा नु
पूणतः गैरकानूनी छ ।
मेरो भाइउपर िज ला शासन कायालय
का क मा चलेको हातहितयार खरखजाना मु ाका
ितवादी कुवेर िसंह पनु लाई दोहोरो बयान गराई उ
कानूनिवपरीतको बयानलाई तित बा बयानको सं ा
िदई बयानकै आधारमा पूव अिभयोग प लाई पूण पमा
िव थािपत गरी थप अिभयोग प को नाममा अिभयोग
प िमित २०६७/०७/०९ मा दता गन र गराउने िवप ी
िवशेष अदालत तथा अनस
ु धान अिधकृत ने कुमार
ख ीको काय मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ८८
र ८९ नं. तथा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९
र नेपालको संिवधानको धारा २०(६) ितकूल हनक
ु ा
साथै स मािनत ी सव च अदालतबाट ने.का.प.
२०४० िवशेषाङ् क पृ िन.नं. ५० र ने.का.प. २०४१
अंक २ पृ १८७ िन.नं. १९९७ ितपािदत निजर

िस ा तिवपरीत भई गैरकानूनी छ ।
िवप ीह को उ गैरकानूनी कायबाट म
िनवेदकको भाइको नेपालको संिवधानको धारा १६,
१७, १८, २० र २५ मौिलक हकसमेत आघात
पु न गएको छ । तसथ मेरो भाइका िव गैरकानूनी
तवरले िवप ीह ले दता गन गराउने गरेको िमित
२०६७/७/९ को थप अिभयोग प उ ेषणको
आदेशले बदर गरी म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख ी
िमित २०६७/०७/०८ मा थनु ामा रहेको िमितले ७
वष २ मिहना १० िदन थनु ामा िबताई सके को र सु
अिभयोगबमोिजम हदैस मको सजाय ठहर हँदाको
अव थामा समेत ५ वषभ दा बढी कै द ब न नपन
भएकोले मेरो भाइको थनु ा पूण पमा गैरकानूनी भएको
हँदा नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)
(३) बमोिजम थुनामा रहेको मेरो भाइ चेतबहादरु
ख ीलाई ब दी य ीकरणलगायत जो चािहने
आ ा आदेश जारी गरी थनु ामु ग रपाऊँ । साथै म
िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख ीले िनजका उपर दायर
भएको सु अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु ठहर
भएको अव थामा हन स ने हदैस मको सजाय ५ वष
भु ान ग रसके कोले ततु मु ाको अि तम िकनारा
नलागेस म सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३५(क) म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख ीलाई
हािजर जमानीमा छोडी िदनु भनी िवप ीह का नाममा
िवशेष आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हन नपन आधार र कारण भए सोसमेत
साथै राखी यो आदेश ा भएको िमितले बाटाको
यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश
र िनवेदनको ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह को
नाउँमा याद सूचना पठाई यादिभ िलिखत जवाफ
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परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
िमित २०७४।१०।१७ को यस अदालतको आदेश ।
सश हरी बल, नेपाल तािलम महािव ालय
लामापाटन पोखराको कोतमा कायरत सश
हरी हवलदार चेतबहादरु ख ीले लापरवाहीपूवक
हातहितयार हराएको कसरु अपराधमा िमित
२०६७।०७।०९ गते सश हरी िवशेष अदालतमा
मु ा दायर ग रएको जसमा सश हरी ऐन, २०५८
को दफा २७ को ख ड (घ) को कसरु लगाइएकोमा
पिछ सश बल तािलम महािव ालयबाट हराएको
भिनएको हातहितयार का क हरीले ितवादी कुवेर
िसंह पनु लाई हातहितयार खरखजाना मु ामा प ाउ
गदा उ हितयार िनजबाट बरामद भएको र िनज
कुवेर िसंह पनु ले िज ला शासन कायालय का क मा
बयान गदा िनज सश हरी हवलदार चेतबहादरु
ख ीबाट ख रद गरी िलएको भ ने बयानको आधारमा
सश
हरी बल धान कायालयको प बाट थप
अनस
ु धानको लािग अनस
ु धान अिधकृत भई काम
गरेको हो । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९
को उपदफा (१) बमोिजम चिलत कानूनमा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष अदालतमा कुनै
अिभयु उपर अिभयोगप दायर भइसके पिछ सो
मु ामा अ य स ब थप माणह फे लापरेमा मु ा
दायर भइसके का अिभयु को हकमा सािबकमा भएको
अनस
ु धानलाई कायमै राखी थप अनस
ु धानलाई
कायमै राखी थप अनस
ु धान तहिककात गन वा पिहले
िलएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी गन वा अ य
अिभयु को हकमा समेत मु ा दायर गनपन
ु भएमा थप
मागदाबी िलन सोको कारण खोली सरकारी विकलले
अनमु ितको लािग िवशेष अदालतमा िनवेदन िदन स ने
छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१)
बमोिजम िनवेदन परेमा सोको कारण मनािसब भएमा
िवशेष अदालतले आव यकताअनस
ु ार अनमु ित िदन
आदेश गन स नेछ र य तो आदेश भएमा पिहले मु ा

हरी िवशेष अदालत, काठमाड समेत
दायर भएका अिभयु उपर थप सजाय माग गन वा थप
अिभयु उपर थप अिभयोप दायर गन स ने कानूनी
यव था भएको हँदा सोहीअनु प थप अिभयोग प
तयार गरी सश हरी िवशेष अदालतमा अिभयोगप
दायर मा गरेको हो । स मािनत अदालतलाई नै ममा
पान गरी गलत मनसायले दायर भएको ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको सश
हरी बल, नेपाल धान कायालका अनस
ु धान
अिधकृत सश
हरी िनरी क भवु न भ डारीको
तफबाट सश
हरी नायब उपरी क यवु राज
अयालको िलिखत जवाफ ।
िवशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ९ को
उपदफा (१) बमोिजम चिलत कानूनमा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष अदालतमा कुनै
अिभयु उपर अिभयोगप दायर भइसके पिछ सो
मु ामा अ य स ब थप माणह फे लापरेमा मु ा
दायर भइसके का अिभयु को हकमा सािबकमा भएको
अनस
ु धानलाई कायमै राखी थप अनस
ु धानलाई
कायमै राखी थप अनस
ु धान तहिककात गन वा पिहले
िलएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी गन वा अ य
अिभयु को हकमा समेत मु ा दायर गनपन
ु भएमा थप
मागदाबी िलन सोको कारण खोली सरकारी विकलले
अनमु ितको लािग िवशेष अदालतमा िनवेदन िदन स ने
छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१)
बमोिजम िनवेदन परेमा सोको कारण मनािसब भएमा
िवशेष अदालतले आव यकताअनस
ु ार अनमु ित िदन
आदेश गन स नेछ र य तो आदेश भएमा पिहले मु ा
दायर भएका अिभयु उपर थप सजाय माग गन वा थप
अिभयु उपर थप अिभयोप दायर गन स ने कानूनी
यव था भएको हँदा सोहीअनस
ु ार परेको िनवेदनमा थप
सजायको माग गरी पूरक अिभयोगप पेस गन अनमु ित
दान भएको हो । सोहीअनस
ु ार िवशेष अदालतको
अनमु ितले कानूनबमोिजम रीत पूवक थप अिभयोग प
दायर ग रएको िनणयमा कुनै कानूनी िु ट छै न । रट
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िनवेदकलाई यस अदालतबाट िमित २०६९।०६।३०
गते सव वसिहत ज मकै द सजाय गन ठहर गरी अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम रायसिहत साधक सदरका लािग
यस अदालतबाट सश हरी ऐन, २०५८ को दफा
३३ बमोिजम पनु रावेदन ला ने अदालत त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको एवं ितवादीका
तफबाट पिन सो अदालतमा पनु रावेदन परेप ात्
पनु ःसाधक पेस गन फै सला भई साधक जाँचका लािग
स कल िमिसलसमेत त कालीन पनु रावेदन अदालतमा
पठाइएकोमा सो अदालतबाट कुनै िनकासा भएको
जानकारी यस अदालतलाई नभएको कायालयको
अिभलेखबाट देिखएको छ । यसरी यस अदालतबाट
कानूनबमोिजम भएको फै सलाबमोिजम नै थुनामा
रहेको र सो फै सला यस अदालतबाट साधक सदरका
लािग पनु रावेदन सु ने अदालतसम पेस भएको सो
फै सलाउपर िच नबझ
ु ेमा िनज ितवादीले पनु रावेदन
सु ने अदालतमा पनु रावेदन गन पाउने हक रहेको सो
हकको योग िनजले गरे नगरेको वा गरेको अव थामा
तथा साधकको रोहमा के िनकासा भएकोस ब धी
साधारण अिधकार े िभ का कुनै िववरण आ नो
िनवेदनमा उ लेख नगरी असाधारण अिधकार े
योग गरी यस अदालतलाई िवप ी बनाई स मािनत
अदालतमा िदएको ब दी य ीकरणको रट िनवेदन
कानूनी पमा िु टपूण हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको सश
हरी िवशेष अदालतको तफवाट
सश हरी िवशेष अदालतका अ य बि साद
गौतमको िलिखत जवाफ ।
सश
हरी िवशेष अदालतको िमित
२०६७।०७।०९ प अनस
ु ार िनवेदकलाई थुनामा
रािखएको हो । साथै उ अदालतको िमित
२०६९।०९।२४ को प अनस
ु ार कै द लगत कायम
गरी िनजले कै द भु ान गद आइरहेका हन् । िनज
सश
हरी हवलदार चेतबहादरु ख ी कारागार
कायालय, िडि लबजारबाट थाना तरण भई यस

कारागार घोराहीमा रहँदै आएको हँदा िनजलाई कुनै
गैरकानूनी पले थनु ामा नरािखएको हँदा ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको कारागार
कायालय घोराही दाङको िलिखत जवाफ ।
यसमा वादी नेपाल सरकार ितवादी
चेतबहादरु ख ी भएको संवत् २०७० सालको फौ.प.ु
नं CS-०९२७ को सश हरी ऐन, २०५८ को
कसरु मु ामा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७०।११।२७ मा भएको फै सलासिहतको िमिसल
र वादी नेपाल सरकार ितवादी चेतबहादरु ख ीसमेत
भएको संवत् २०६९ सालको फौ.प.ु नं १ र २ को
सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोिजमको
कसरु अपराध मु ामा सश हरी िवशेष अदालतबाट
िमित २०६९।६।२० मा भएको फै सलासिहतको
िमिसल स बि धत अड् डाबाट िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७४।१२।६
को आदेश ।
िनयमानस
ु ार सा ािहक तथा दैिनक मु ा पेसी
सूचीमा चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु
रट िनवेदनमा िनवेदकको तफबाट रहनु भएका िव ान्
अिधव ाह ी सािलकराम आचाय र ी िदपकराज
रे मीले िज ला हरी कायालय पोखराले हातहितयार
खरखजाना मु ामा ितवादीम येका कुवेरिसंह पनु ले
िमित २०२०६७।११।२० मा बयान गदा राजकुमार
सयु ालसँग S.M.G ख रद गरेको भनी बयान गरेको
अव थामा पनु ः िनजको िमित २०६७।१२।१३
मा तित बा बयान गदा चेतबहादरु ख ीसँग िमित
२०६७।१५।१६ मा उ राइफल ख रद गरेको हो भनी
बयान गराइएको अव था छ । यसरी िनज ितवादी
कुवेर िसंह पनु लाई पनु ः तित बा बयान गराउने काय
गैरकानूनी छ । पनु ः तित बा बयान गराउने यव था
कानूनमा छै न । कानूनमा यव था नभएको कुरामा पनु ः
तित बा बयान गराई मलाई पोल गराई सोको आधारमा
मलाई िमित २०६७।०७।०९ मा थप लगाई ठूलो
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सजायको माग दाबी िलई अिभयोगप दायर ग रएको
काय गैरकानूनी भएको अव था छ । सो गैरकानूनी
अिभयोग माग दाबीका आधारमा म थनु ामा ब नु पन
होइन । तसथ िमित २०६७।९।७ मा मउपर दायर
भएको अिभयोग मागदाबीमा माग ग रएको सजायको
उप लो हद हाल मेरो प ले भु ान गरेको हँदा अब
थुनामा ब नु पन कुनै आधार कारण छै न । तसथ
ब दी य ीकरणको आदेशबाट थनु ा मु ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहस र यथ तफबाट उपि थत िव ान्
ु
सह यायािधव ा ी यामकुमार भ राईले हातहितयार
खर खजाना मु ाका ितवादी कुवेर िसंह पनु ले िमित
२०६७।१२।१३ मा तित बा बयान गदा बरामद भएको
हितयार चेतबहादरु ख ीसँग ख रद गरेको हो भनी
बयान गरेको समेतको आधारमा थप अिभयोग लगाउन
पन भई अनस
ु धान अिधकारीले िवशेष अदालत
ऐन, २०५९ को दफा ९ को यव थाअनस
ु ार िवशेष
अदालतबाट िमित २०६८।१।७ मा थप अिभयोग प
दायर गन अनमु ित िलई रट िनवेदकउपर थप अिभयोग
लगाइएको अव था हो । िवशेष अदालतले अिभयोग
प दायर भएपिछ िनजलाई िझकाई बयान गराई
पपु का लािग थुनामा रा ने गरी आदेश भएकोमा सो
आदेशकै आधारमा िनज हालस म थनु ामा नै रहेको
अव था हो । सश हरी िवशेष अदालतको सो
अिधकार े अनस
ु ार भए गरेका उि लिखत काम
कारबाहीको स ब धमा हालस म िनजले किहँकतै
चनु ौती िदएको अव था छै न । िनवेदकलाई थुनामा
रा ने गरी भएको भएको आदेशको औिच यका बारेमा
ततु रट े बाट वेश गन िम ने अव था छै न ।
कानूनी ि यास म हेन हो । िनजउपर लगाइएको दवु ै
अिभयोग प ह हालस म खारेज भएको अव था
पिन छै न । यस अव थामा िनज गैरकानूनी थुनामा रहे
भएको अव था नहँदा रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
दवु ै प को उपयु बहस िजिकर भएको

हरी िवशेष अदालत, काठमाड समेत
ततु रट िनवेदनमा िनणयतफ िवचार गदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु हो वा
होइन सो कुराको िनणय गनपन
ु हन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ हेदा मेरो भाइको िव
गैरकानूनी तवरले िवप ीह ले दता गन गराउने गरेको
िमित २०६७/७/९ को थप अिभयोग प उ ेषणको
आदेशले बदर गरी िनज िमित २०६७/०७/०८ मा
थनु ामा रहेको िमितले ७ वष २ मिहना १० िदन थनु ामा
िबताई सके को र सु अिभयोगबमोिजम हदैस मको
सजाय ठहर हँदाको अव थामा समेत ५ वषभ दा बढी
कै द ब न नपन भएकोले मेरो भाइको थनु ा पूण पमा
गैरकानूनी हँदा नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा
१३३(२)(३) बमोिजम थुनामा रहेको मेरो भाइलाई
ब दी य ीकरणलगायत जो चािहने आ ा आदेश
जारी गरी थनु ामु ग रपाऊँ । साथै म िनवेदकको
भाइले िनजका उपर दायर भएको सु अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु ठहर भएको अव थामा हन
स ने हदैस मको सजाय ५ वष भु ान ग रसके कोले
ततु मु ाको अि तम िकनारा नलागेस म सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३५(क)
म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख ीलाई हािजर
जमानीमा छोडी िदनु भनी िवप ीह का नाममा िवशेष
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत िनवेदन िजिकर
देिखयो ।
३. िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा सश
हरी बल, नेपाल तािलम महािव ालय लामापाटन
पोखराको कोतमा कायरत सश
हरी हवलदार
चेतबहादरु ख ीले लापरवाही पूवक हातहितयार
हराएकोबाट सश हरी ऐन , २०५८ को दफा २७
को ख ड (घ) को कसरु लगाई िमित २०६७।०७।०९
गते सश
हरी िवशेष अदालतमा मु ा दायर
ग रएकोमा पिछ हातहितयार खरखजाना मु ामा
सश हरीकै भगौडा पूव हरी कुवेर िसंह पनु प ाउ
परेपिछ सश बल तािलम महािव ालयबाट हराएको

961

नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
भिनएको हातहितयार का क हरीले ितवादी कुवेर
िसंह पनु बाट बरामद गरेको र िनज कुवेर िसंह पनु ले
िज ला शासन कायालय का क मा बयान गदा िनज
सश हरी हवलदार चेतबहादरु ख ीबाट ख रद गरी
िलएको भ ने बयान गरेकोबाट िवशेष अदालत ऐन,
२०५९ को दफा ९ को उपदफा (१) (२) बमोिजम
िवशेष अदालतको अनमु ित िलएर नै अिभयु उपर
थप सजाय माग गरी थप अिभयोप दायर ग रएको
र मु ा हाल याियक िनकायमा िवचाराधीन हँदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न होइन
भ नेसमेत िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको
देिखयो ।
४. सो स ब धमा हेदा ब दी चेतबहादरु
ख ीउपर आफू िज माको यस.एम.जी.(S.M.G.) थान
१, ऐ.को यागािजन २, ९ िम.िम. को पे तोल थान
२, ऐ.को यागािजन २, ५४ िम.िम. को गोली राउ ड
८०, ७७ िम.िम. को गोली राउ ड ७८, ७७ िम.िम.
को चाइिनज पे तोल थान-२ र वाइनाकुलर थान-२
समेत लापरवाहीपूवक कोतबाट हराई सश हरी
ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा ४ को ख ड
(घ) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा २७ को
उपदफा ४ बमोिजम हदैस मको सजायको मागदाबी
गरी िमित २०६७/०७/९ मा पिहलो अिभयोग प
सश हरी िवशेष अदालत, काठमाड मा दायर भएको
देिख छ । पिछ सोही हितयारह सश
हरीकै
भगौडा पूव हरी कुवेर पनु सँग फे ला परेको र िनजले
चेतबहादरु ख ीसँग ख रद गरेको भनेबाट िनजउपर
दायर भएको दो ो अिभयोग प लाई थप अिभयोग प
भ ने नाम िदई िमित २०६८/०१/०७ मा दता ग रएको
र सो अिभयोग प मा सश हरी ऐन, २०५८ को
दफा २७(१) को ख ड (ग) अनस
ु ारको कसरु ज य
काय गरेकोले सो कसरु अपराध गरेको अिभयोगमा
सोही ऐनको दफा २७(१) बमोिजम सजाय हन माग
दाबी िलइएको देिख छ । उि लिखत अिभयोग प

सश
हरी िवशेष अदालत, काठमाड मा दायर
भएकोमा उ अदालतबाट िमित २०६९।०६।३०
मा फै सला हँदा सश हरी ऐन, २०५८ को दफा
२७(१)(ग) को कसरु गरेको ठहरी सव सिहत
ज मकै दको सजाय गरी ७ वष कै द हनपु न रायसमेत
य गरी फै सला भएको देिख छ । उ फै सलाउपर
यी रट िनवेदकको त कालीन पनु रावेदन अदालत
पाटनमा पनु रावेदन परी िमित २०७०।११।२७ मा
उ अदालतबाट फै सला हँदा पिहलो पटक दफा २७
(४) को ख ड (घ) बमोिजम सजाय हन अिभयोग प
दायर भएकोमा अक पटक दफा २७ (१) बमोिजम
सजाय हन अिभयोग दाबी पेस भएको अव थामा एक
पटक अिभयोग प दायर भइसके पिछ अदालतसम
िवचाराधीन िवषय िव थािपत हने गरी अक अिभयोग
दायर गन सिकने यव था िवशेष अदालत ऐन,२०५९
को दफा ९ मा नहँदा सु दाबीलाई िव थापन गरी
भएको िमित २०६९।०६।३० मा भएको फै सला
निमलेको हँदा बदर हने ठहरी सु अिभयोग दाबीलाई
मूल आधार मानी थप अिभयोगसमेतलाई िवचार गरी
पनु ः फै सला गनु भनी सश हरी िवशेष अदालतमा
पठाई िदनु भनी फै सला भएको देिखयो ।
५. त प ात सश हरी िवशेष अदालतले
पनु ः िमित २०७२।५।३ मा फै सला गदा यी रट
िनवेदकले सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)
(ग) को कसरु गरेको ठहरी गरी अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार
७ वषको कै द सजाय गन गरी राय पेस गरेकोमा सो
फै सलाउपर पनु ः रट िनवेदकको पनु रावेदन परी
उ च अदालत पाटनले िमित २०७४।०९।१८ मा
फै सला हँदा सश हरी िवशेष अदालतबाट िमित
२०७२।५।३ मा भएको फै सला त य र सबदु माणको
मू याङ् कन एवं िववेचना नगरी सफाइ र सजाय गदा
आधार कारण के ही उ लेख नगरी पूव बदर भइसके को
फै सलामा उि लिखत बदुँ ाको आधारमा भनी भएको
िमित २०७२।५।३ को फै सला बदर गरी पनु ः फै सला
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१००१५ - खमु बहादरु त मेल ख ी िव. सश
गनु भनी िमिसल िफता पठाएको अव था देिखयो । यस
अव थामा यी िनवेदकले ततु रट िनवेदन िलई यस
अदालतमा वेश गरेको अव था देिखयो ।
६. यसरी हेदा ब दी चेतबहादरु ख ीउपर
दईु वटा अिभयोग प पेस भएको, सश हरी िवशेष
अदालतबाट दईु पटक फै सला भएको र पनु रावेदन
तहबाट २ पटक फै सला हँदा सश हरी िवशेष
अदालतको फै सला बदर भई पनु ः इ साफ गन िवशेष
अदालतमा पठाइएको अव था देिखयो ।
७. अब जहाँस म एकपटक सश
हरी
ऐन, २०५८ को दफा २७ (४) (घ) को कसरु गरेको
भनी सोही ऐनको दफा २७ (४) बमोिजम अिभयोगप
पेस भइसके पिछ उ उि लिखत िवशेष अदालत ऐन,
२०५९ को दफा ९ को ख ड (१) र (२) बमोिजम सोही
ऐनको दफा २७ (४) (ग) को कसरु गरेको भनी दफा
२७ (१) बमोिजम सजाय हनपु न भनी थप अिभयोग
लगाउन िम छ वा िम दैन भ ने छ सो िवषयमा
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को यव था
हेनपन
ु हन आयो । उ दफा ९ मा देहायको यव था
रहेको पाइयो ।
थप अिभयोग प दायर गन सिकनेः (१)
चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन िवशेष अदालतमा कुनै
अिभयु उपर कुनै अिभयोगप दायर
भइसके पिछ सो मु ामा अ य स ब
थप माणह फे ला परेमा मु ा दायर
भइसके का अिभयु को हकमा सािबकमा
भएको अनस
ु धानलाई कायमै राखी थप
अनस
ु धान तहिककात गन वा पिहले
िलएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी
गन वा अ य अिभयु को हकमा समेत मु ा
दायर गन पन भएमा थप माग दाबी िलन
सोको कारण खोली सरकारी विकलले
अनमु ितको लािग िवशेष अदालतमा

हरी िवशेष अदालत, काठमाड समेत
िनवेदन गन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेमा
सोको कारण मनािसब भएमा िवशेष
अदालतले आव यकताअनस
ु ार अनमु ित
िदने आदेश गन स ने छ र य तो
आदेश भएमा पिहले मु ा दायर भएका
अिभयु उपर थप सजाय मागदाबी गन वा
थप अिभयु उपर थप अिभयोगप दायर
गन सिकनेछ ।
८. उ यव थाबाट कुनै अिभयु उपर एक
पटक अिभयोग प दायर भइसके पिछ थप अनस
ु धान
गद जाँदा नयाँ त यह खु न आए वा स ब थप
माणह फे ला परेमा मु ा हेन िवशेष अदालतको
अनमु ितले थप अिभयोगप लगाउन िम ने नै
देिखयो । यसरी थप अनस
ु धान गनपन
ु अव थामा
सबदु माणको आधारमा पिहले लागेको अिभयोगभ दा
आरोप ग भीर ला न स छ, पिहले संल नभ दा बढी
यि संल न देिखन स छ, अथवा अपराध संगिठत
पको देिखई अ य कानून आकिषत हने अव था
पिन देिखन स छ वा पिहले अिभयोग लगाइएका
यि म ये कोही कम र कोही बढी दोषी देिखन पिन
स छ । अथात्, अव था के ही प रवतन पिन हन
स छ । सो ि थित छ वा छै न भ ने हेन सोही मु ाको
िवषयव तु र औिच यमा वेश गनपन
ु ह छ । िवशेष
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को मािथ उि लिखत
यव थाअनस
ु ार सािबकमा भएको अनस
ु धान कायमै
राखी थप अनस
ु धान गन पिहले िलएको सजायको
माग दाबी थप गन स ने नै देिख छ । य तो अव था
छ भनी मु ा हेन िवशेष अदालतसम अनमु ित माग
गरेको छ र िवशेष अदालतले कारण मनािसब ठहराई
थप अिभयोग पेस गन अनमु ित िदएको छ भने थप
अिभयोगप पेस गन स ने नै देिख छ । पिछ मु ाको
रोहमा कुन अिभयोग दाबी मनािसब र उपयु देिखन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
आउँछ सो हेरी िवशेष अदालत िनणय िन कषमा
पु न स ने नै ह छ । य तोमा थप अिभयोग लगाउँदा
अिभयोग ित थापन हन पु यो भ न िम दैन ।
९. यहाँ ब दी चेतबहादरु ख ी सश हरीका
हव दार हन् भ ने देिख छ । िनज िडउटीमा कायरत
हँदा मािथ उ लेख ग रएका हितयारह , गोलीग ा र
अ य सामानसमेत हराएको भनी मु ा उठान भएको
र पिछ अनस
ु धान गद जाँदा सोहीम येका हितयार
र गोली ग ा सश हरीकै भगौडा पूव हरी कुवेर
पनु बाट बरामद भएको, िनजले बयानको ममा आफूले
सो हितयारह चेतबहादरु बाट पटकपटक गरी ख रद
गरेको भनी बयान गरेको, कुवेर पनु लाई चेतबहादरु सँग
भेटाउने काय अक सश
हरी हव दार महे
साहीले गरेको भनी िनजउपर थप अिभयोग लगाइएको
अव था छ । तसथ यहाँ अस बि धत िवषयमा मु ा
लगाइएको वा अिभयोगलाई ित थापन ग रएको भ न
सिकने अव था नहँदा दो ो अिभयोग लगाउन र सो
अिभयोगलाई समेत म यनजर गरी मु ा हेन िम दैन
वा दो ो अिभयोग लगाइनु गैरकानूनी ह छ भ न
िम ने हँदैन । यी चेतबहादरु ले गरेको कसरु कितस म
हो र िनजलाई के कित सजाय हने हो भ ने कुरा उ
मु ाको रोहमा नै बो न पन ह छ । ब दी य ीकरणको
रटबाट बो न िम ने हँदैन । यहाँ एकपटक अिभयोगप
लगाएपिछ थप अनस
ु धानबाट खु न आएका
कुराह को स दभमा थप अिभयोग प लगाइएको,
सो लगाउने अनमु ित िवशेष अदालत ऐनले दान
गरेकै अव था हँदा र सोही मु ाको पपु को रोहमा
ब दी चेतबहादरु ख ी थनु ामा हँदा िनजको थनु ालाई
गैरकानूनी भ न िमलेन । तसथ ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनपु छ भ ने िनवेदकको माग वीकारयो य
भएन ।
१०. अब जहाँस म ब दीउपर चलेको मु ा
पटकपटक िवशेष अदालतमा िफता पठाइएको िवषय
छ, ब दी य ीकरणको माग नेपालको संिवधानको

धारा १३३ को उपधारा (२) र (३ ) बमोिजम ग रएको
र उपधारा (३) मा अदालतले उपचार दान गन ममा
अ य उपयु आदेश जारी गन स ने यव था रहेको
समेत स दभमा ततु िववादलाई हेनपन
ु हन आयो ।
नेपालको संिवधानको धारा २२ को उपधारा (९) ले
यि लाई व छ सनु वु ाइको हक याभूत गरेको छ ।
व छ सनु वु ाइको हकिभ शी सनु वु ाइको हकसमेत
पदछ । ततु मु ामा उ च अदालत र सोपूव
पनु रावेदन अदालतले मु ा िवशेष अदालतमा िफता
पठाउँदा ब दीको शी सनु वु ाइको हक हनन् ह छ वा
हँदनै भ ने कुरा हेरक
े ो पाइएन । याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा १४ मा पनु रावेदन सु ने र साधक
जाँच गन अदालतको अिधकारअ तगत उपदफा (१)
को ख ड (ग) मा “मु ामा इ साफ गनपन
सँग
ु
सब
माण मातहतका अदालत, िनकाय वा
अिधकारीले बु न छुटाएको रहेछ भने आफै ँ ले बु ने वा
मु ाको लगत कायमै राखी ती माणह बु न िमिसल
त लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीसम पठाउने”,
य तै देहाय (घ) मा “मातहतका अदालत, िनकाय वा
अिधकारीले मु ामा िनणय गनपन
म ये के हीमा
ु
िनणय गरी र के हीमा िनणय नगरी फै सला गरेको रहेछ
भने मनािसब समय तोक बाँक को समेत िनणय
गरी मु ा िकनारा गनु भनी िमिसल स बि धत अदालत,
िनकाय वा अिधकारीसम पठाउने” भ ने यव था
रहेको पाइ छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा
उपदफा (१) को ख ड (घ) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन िज ला अदालत र उ च अदालतले
आफूसम परेको मु ामा मातहतका अदालत, िनकाय
वा अिधकारीले िनणय गन छुटाएको मा समेत
वेश गरी िनणय गन स नेछ" भ ने कानूनी यव था
रहे भएको देिख छ । यस ि थितमा उ च अदालतले
िवशेष अदालतले बु न स ने सबै माणह आफै ँ ले
हेन बु न स ने, दवु ै अिभयोगप ह हेरी, सबतु माण
बझ
ु ी मु ाको औिच यमा वेश गरी कुन आरोप ठीक

964

१००१६ - वीरबहादरु भ डारी िव. िश ा म ालय, िसंहदरबारसमेत
हो िनवेदक दोषी वा िनद ष के हो यिकन गन र आफै ँ ले
नणय नं . १००१६
कानूनबमोिजम िनणय गन स ने नै ह छ । अतः आफूले
मु ा नहेरी पनु ः सश हरी िवशेष अदालतमा मु ा
िफता पठाउने गरेको उ च अदालत पाटनको िमित
सव च अदालत, संयु इजलास
२०७४।०९।१८ को फै सला सो हदस म संिवधान
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
र कानूनअनु प नदेिखँदा उ ेषणको आदेश जारी
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
गरी बदर ग रिदएको छ । अब आफूसम परेको
आदेश िमित : २०७४।५।२५
पनु रावेदनको रोहमा जो जे बु नपु न हो आफै ँ ले बझ
०७१-WO-०१८७
ु ी
फै सलासिहतको िमिसल ा भएको िमितले ३
मिहनािभ फै सला गनु भनी उ च अदालत पाटनका
मु ाः उ ेषण
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रएको छ ।
िमिसल कानूनबमोिजम गरी उ च अदालत पाटनमा िनवेदक : बैतडी िज ला, िस ड गाउँ िवकास सिमित
पठाइ िदनू । ततु िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी
वडा नं. ६ घर भई महे नगर उ च मा.िव.
िमिसल िनयमानस
महे नगरको मा.िव. अं ेजी िश क वीरबहादरु
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
भ डारी
उ रायमा सहमत छु ।
िव
या.अिनलकुमार िस हा
िवप ी : िश ा म ालय, िसंहदरबारसमेत
इजलास अिधकृतः डोलनाथ यौपाने
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभु म् ।

&
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§ कुनै पिन पदमा थायी िनयुि पाएको
यि को सोही पदमा पदािधकार कायम
रहने गरी नेपाल सरकारले य तो
यि लाई कुनै अविध तोक वा नतोक
सोभ दा िभ न िकिसमको पदको वा
मािथ लो पदको िज मेवारी िदएको
अव थामा थायी पदमा िलयन पदको
अव था िसजना हन जाने । आ नो
पदािधकार कायम रहेकै पदमा रहेर काम
गरेको अव थामा िलयन पदको अव था
िसजना नहने ।
( करण नं.४)
§ नेपाल सरकारले कुनै पिन यि लाई
िनजको थायी पदमािथको पदािधकार
यथावत् कायम राखी मािथ लो कुनै पदमा
काय गन लगाएको अव थामा मािथ लै

नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
पदको सेवा सिु वधा िदएको भ ने मा
आधारमा य तो पदमा िनजको अिधकार
िसजना हदँ ैन । य तो यि को अिधकार
थायी पद अथात् िलयन पदमा नै रहेको
हदँ ा य तो पदािधकार रहेको पदमा
फकाउने गरी नेपाल सरकारले िनणय
गन वा य तो िनणय काया वयन गन
िम दैन भनी अथ गरी अिधकार थािपत
नै नभएको पदमै रहेर काम गराउनु भनी
आदेश गन िम ने नदेिखने ।
( करण नं.७)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
ह रहर दाहाल
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
रेवतीराज ि पाठी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िश ा ऐन, २०२८
आदेश
या.सपना धान म ल : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अ तगत दायर
हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य एवं
आदेश यस कार छःम िनवेदक िमित २०४९।१२।२९ को
िनणयअनस
ु ार ा.िव. िश कमा थायी िनयिु पाई
िमित २०५५।९।१७ को प ले मा यािमक िश कमा
अ थायी िनयिु पाई ा.िव. िश कमा थायी तह
िलयन राखी मा.िव. तहमा नेपाल सरकारको िमित
२०६३।१।१० अगािडको वीकृत दरब दीमा कायरत
रहेको अव थामा सो थानमा अक यि लाई
पद थापन गन िज ला िश ा कायालय, क चनपरु ले

िनवेदकलाई थायी पदािधकार रहेको िव ालयमा
फकाउने िनणय गरेकाले सोउपर २०६४-WO-०९५९
को रट परी अ त रम आदेश जारी भएपिछ सोही
िव ालयमा कायरत रही आएकोमा िवप ी िज ला
िश ा कायालय, क चनपरु ले िश ा म ालयको
िमित २०६०।२।२१ को िनणय र िश ा िवभागको
िमित २०७१।४।७ को प रप अनस
ु ार पदािधकार
रहेको थायी पदमा नै िफता ग रएको छ भनी िमित
२०७१।४।३० मा प पठाएको रहेछ । िवप ी िज ला
िश ा कायालय, क चनपरु को िमित २०७१।४।३०
को प र सो प मा उि लिखत िमित २०७१।४।२९
को िनणयले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
ारा याभूत गरेको हकमा आघात परेको र सोको
उपचारको लािग अ य वैकि पक उपाय नभएकोले
ततु रट िलएर उपि थत भएको छु ।
िवप ी िश ा िवभागको िमित २०६०।९।२८
को प अनस
ु ार थायी िनयिु गदा स पूण अ थायी
िश कम ये र पदमा िनयु भएका वा त लो पद
िलयन राखी पदो नित पाएकाम येबाट किन ताका
आधारमा िलयनमा फकाई थायी िनयिु गन भ ने
यव था गरेको र क चनपरु िज लामा मा.िव. अ ेजी
िश कको दरब दी ४ जनाको रहेको र सो पदमा
कुनै थायी िश क िसफा रस नभएको अव थामा म
िनवेदकलाई िव थापन गरेको काय गैरकानूनी रहेको
छ । िश ा ऐन, २०२८ को दफा ११च (१) (घ) को
(१क) को सिु वधा नै निदई मलाई िव थापन गन
िम दैन । अतः िज ला िश ा कायालय, क चनपरु को
िमित २०७१।४।३० को प तथा सो प मा उि लिखत
िमित २०७१।४।२९ को िनणय तथा त स ब धी
स पूण काम कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनवेदकलाई कायरत थानमा नै रही सेवा गन िदनू भ ने
परमादेश जारी ग रपाऊँ । साथै यो िनवेदनको अि तम
टुङ्गो नलागेस म िवप ीको िमित २०७१।४।२९ को
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१००१६ - वीरबहादरु भ डारी िव. िश ा म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनणय तथा सोअनस
ु ार ेिषत िमित २०७१।४।३०
को प काया वयन नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का
नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको वीरबहादरु भ डारीको संयु रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कारण भए
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी सूचना
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू । अ त रम आदेशसमेतको
मागतफ िवचार गदा िमित २०६३।५।२० मा काज िफता
गरेको िनणय िमित २०६०।९।१८ र २०६३।५।२९ को
सकुलर आदेशअनु प नभएको भनी यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०६४।२।७ मा अ त रम
आदेश जारी भई सोअनस
ु ार िनवेदक कायरत रहेको
िव ालयमा कामकाज ग ररहेको अव थामा िमित
२०६०।२।२१ को िनदशनलाई समाई पदािधकार
रहेको िव ालयमा िफता गरेको यायोिचत नभएकाले
िवप ी िज ला िश ा कायालय, क चनपरु को िमित
२०७१।४।३० को प काया वयन नगनु र िनवेदकलाई
यथावत् पमा महे नगर उ च मा.िव. को हाल
कायरत िश क पदमा काम गन िदनु भनी िवप ीह का
नाममा अ त रम जारी हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतको िमित २०७१।५।३१ को आदेश ।
िश क सेवा आयोगबाट सामदु ाियक
िव ालयमा रहेको िश क दरब दी पूित गन ममा
िसफा रस भएका थायी िश कह को पद थापन
िमलान गनका लािग िज लािभ को दरब दी
यव थापनको िज मेवारी िज ला िश ा सिमितबाट
स पादन हने गरी तोक दरब दी िमलान गन िनदशन
भएको र क चनपरु िज लाको दरब दी पिन िमलान
ग रएको हो । िश ा सेवा ऐन तथा िनयमावलीमा त लो
तहमा िलयन राखी मािथ लो तहमा काम गन वा

असाधारण िबदा बसी मािथ लो तहमा काम गन पाउने
ावधान नरहेकोले त लो पद िलयन राखी मािथ लो
पदमा अ थायी िनयिु भएका िश कह लाई
िनजह को थायी दरब दीमा नै फकाउने िनदशन
भएको हो । िज लािभ को दरब दी िमलानको ममा
िज ला िश ा सिमितबाट िनवेदक कायरत िव ालयको
िश क दरब दी कटौतीमा परेको कारण िनजलाई
पदािधकार रहेको िव ालयमा काज िफता ग रएको
हँदा रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िश ा
म ालयको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िश ा म ालयको िमित २०६०।२।२१
को िनणय कुनै कारणवश काया वयन हन नसके को
भए हालको थायी िश क पद थापनाका समयमा
काया वयन गन गराउन भनी िश ा िवभागबाट
िमित २०७१।४।७ मा िनदशन भई आएको र िश ा
िवभागबाट दरब दी िमलानप चात् पद थापन गन र
दरब दी कटौती हने पदमा पद थापना नगन भनी िमित
२०७१।३।२ मा िनदशन भएबमोिजम थायी िश क
पद थापना गन ममा िनज िनवेदक िश कलाई यस
कायालयको िमित २०७१।४।२९ को िनणयानस
ु ार
आ नै पदािधकार रहेको पदमा फकाइएको हो । एकै
यि ले थायी र अ थायी पदमा कामकाज गरी दईु
पदमा कायरत रहन पाउने कानूनी यव था नभएकाले
मािथ लो तहबाट भएको िनणय र िनदशनअनस
ु ार
िनवेदकलाई िनजको पद थापन भएको पदमा
फकाइएको कायले िनजको हकमा आघात नपु ने
हँदा रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िज ला
िश ा कायालय, क चनपरु को तफबाट परेको िलिखत
जवाफ ।
सामदु ाियक िव ालयको नेपाल सरकारबाट
वीकृत दरब दीमा एक तहमा थायी िनयिु भई
सो तहको िलयन राखी मािथ लो तहमा अ थायी
बढुवा हन पाउने यव था िश ा सेवा ऐन तथा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
िनयमावलीमा नरहेको हँदा त लो तह िलयन राखी
मािथ लो तहमा अ थायी िश कको पमा कायरत
िश कलाई आ नै पदमा फकाउने भनी िश ा
म ालयबाट िमित २०६०।२।२१ मा भएको िनणय
काया वयनका लािग प ाचार भइसके को भए पिन
के ही िज लामा हालस म उ िनदशन पूण पमा
काया वयन हन नसक य ता िश क कायरत रहेको
र सो स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा समेत उजरु ी परेको कारण िश ा म ालयको
िमित २०६०।२।२१ को िनणय काया वयनका लािग
२०७१।४।७ मा यस िवभागबाट प रप भएको हो ।
िश ा ऐन, २०२८ को दफा ११च(१क) तथा िश क
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम १२(१)
(क)(ख) रट िनवेदकका हकमा आकिषत नभई
अ थायी िश कह का हकमा मा आकिषत हने
हँदा रट िनवेदकलाई आ नो िलयन पदमा फकाउने
िश ा म ालयको िमित २०६०।२।२१ को िनणय,
यस िवभागको िमित २०६१।२।२१ र २०७१।४।७
को प रप एवं सो प रप का आधारमा िज ला िश ा
कायालय, क चनपरु ले िमित २०७१।४।३० मा
काटेको प समेत कानूनस मत रहेकाले रट खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िश ा िवभागको तफबाट
परेको िलिखत जवाफ ।
जसको जे कुरामा हक पु छ सो कुरामा मा
नािलस, उजरु वा रट दायर गन हक ह छ । कानूनले
आफूलाई दान नगरेको अिधकारको माग गरी परेको
िनवेदनमा स मािनत अदालतले िवचार ग ररहन
आव यक छै न । िश ा ऐन, २०२८ मा भएको २०७३
असार १५ गतेको आठ संशोधनले ऐनको दफा
११च को ितब धा मक वा यांशको ख ड १, २ र
३ को ावधानबमोिजम हाल २०७३।१२।१९ गते
सबै तहको िश कको लािग िव ापन भएको छ । उ
िव ापनले समेत िलयन पद राखी मािथ अ थायी

काम गरेका िश कह लाई उ मेदवार बनाएको छै न ।
त लो पदमा थायी भई आ नो पदािधकार िलयनमा
राखी अक पदमा काम गन िश कह को अिधकार
आ नो थायी पदािधकार रहेको पदमा हनेमा
िववाद छै न । सो पदािधकार रहेको पदमा फकाएबाट
य ता िश कह को कुनै हक जाने अव थासमेत
रहँदैन । िश ा ऐन, २०२८ तथा िनयमावली, २०५९
ले संर ण गरेको अिधकार भनेको आ नो पदािधकार
रहेको पदको अिधकार हो । एकजना यि को सेवालाई
एकै समयमा थायी र अ थायी दवु ैतफ गणना हन
स दैन । िनवेदक ा.िव. िश क रहेका हँदा एकाितर
थायी िश कको हैिसयतमा सिु वधा ा गन,
िनयिमत पमा तलब विृ ा गन, बढुवासमेत हने
अक तफ अ थायी िश कको हैिसयतमा सिु वधा पिन
दाबी गन कुरा कानून र तकस मत छै न भ नेसमेत
बेहोराको िश ा म ालयसमेतको तफबाट िव ान्
सह यायािधव ा रेवतीराज ि पाठीले पेस गनभएको
ु
बहसनोट ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा
ी ह रहर दाहालले रट िनवेदक ा.िव. थायी
िश क रहेका र िनजलाई आ नो पद िलयन राखी
२०६३।१।१० अगािडको वीकृत दरब दीमा मा.िव.
अ थायी िश कमा िनयिु िदई सो समयदेिख िनवेदक
अिविछ न पमा अ थायी िश कको पमा काय
गद आएकोमा िश ा ऐन, २०२८ को दफा ११च
को (घ१) अनस
ु ार थायी पदपूितका लािग सहभागी
हने मौका नै निदई िलयन पदमा नै फकाउने गरी
भएको िवप ीह को िनणय एवं प ाचार िव मा
०७३-WO-११६७ को रट परी िवचाराधीन रहेको
अव थामा रट िनवेदकलाई िलयन पदमा नै फकाउने
गरी िवप ीह बाट भए गरेका िनणय, प रप एवं
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प ाचार कानून ितकूल रहेकाले उ ेषणको आदेशले
बदर गरी िनवेदकलाई यथा थानमा काय गन िदनू
भनी परमादेशसमेत जारी हनपु छ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
िवप ी िश ा म ालयसमेतको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी रेवतीराज
ि पाठीले एक तहमा थायी िनयिु भई सो तहको
पद िलयन राखी मािथ लो तहमा अ थायी बढुवा हन
पाउने गरी िव मान कानूनमा कुनै यव था नभएकोले
रट िनवेदकले कानूनले नै निदएको दोहोरो सिु वधा
ा गन नस ने हँदा रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
प िवप दवु ैतफको बहससमेत सनु ी
िमिसल अ ययन गरी हेदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न हो, होइन ? भ ने स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िश ा ऐन, २०२८
को िमित २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनले
िलयन पद रा न पाउने यव था गरेको अव थामा
िलयन पदमा फकाउने भनी िश ा म ी तरबाट
िमित २०६०।२।२१ मा भएको िनणय काया वयन
गन िश ा िवभागबाट िमित २०७१।४।७ मा भएको
प रप बमोिजम िवप ी िज ला िश ा कायालय,
क चनपरु ले िमित २०७१।४।३० मा िनवेदकलाई
िलयन पदमा फकाउन गरेको प ाचार उ ेषणको
आदेशले बदर गरी रट िनवेदकलाई कायरत थानमा
नै रही सेवा गन िदनु भनी परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने
रट िनवेदन बेहोरा देिखयो ।
३. िव मान िश ा ऐन तथा िनयमावलीले
त लो तहको थायी पद िलयन राखी मािथ लो
तहको थायी वा अ थायी कुनै पिन पदमा काय गन
सिकने यव था नगरेको र िश क सेवा आयोगबाट
सामदु ाियक िव ालयमा रहेको िश क दरब दी पूित

गन ममा िसफा रस भएका थायी िश कह को
पद थापन िमलान गनका लािग िज लािभ को
दरब दी यव थापनको िज मेवारी िज ला िश ा
सिमितबाट स पादन हने गरी तोक दरब दी िमलान
गन िनदशन भएको एवं क चनपरु िज लाको दरब दी
पिन िमलान ग रएको हो । िश ा सेवा ऐन तथा
िनयमावलीमा त लो तहमा िलयन राखी मािथ लो
तहमा काम गन वा असाधारण िबदा बसी मािथ लो
तहमा काम गन पाउने ावधान नरहेकोले त लो पद
िलयन राखी मािथ लो पदमा अ थायी िनयिु भएका
िश कह लाई िनजह को थायी दरब दीमा नै
फकाउने िनदशन भएको हो । िज लािभ को दरब दी
िमलानको ममा िज ला िश ा सिमितबाट िनवेदक
कायरत िव ालयको िश क दरब दी कटौतीमा परेको
कारण िनजलाई पदािधकार रहेको िव ालयमा काज
िफता ग रएको हो । एउटै यि लाई थायी र अ थायी
गरी दोहोरो पद ओगटी दोहोरो सिु वधा िदने यव था
कानूनमा छै न । िश ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा (१क) िनवेदकको हकमा आकिषत नहने हँदा
रट खारेज हनपु न भ ने िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
४. िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन
पन, नपन ? भ ने स ब धमा िनणयमा पु नभु दा पिहले
िलयन पद क तो पद हो भ ने स ब धमा िववेचना गनु
सा दिभक हने देिख छ । कुनै पिन पदमा थायी िनयिु
पाएको यि को सोही पदमा पदािधकार कायम रहने
गरी नेपाल सरकारले य तो यि लाई कुनै अविध
तोक वा नतोक सोभ दा िभ न िकिसमको पदको वा
मािथ लो पदको िज मेवारी िदएको अव थामा थायी
पदमा िलयन पदको अव था िसजना हन जा छ । िलयन
पद कुनै पिन यि को पदािधकार कायम रहेको पद
हो । पदािधकार भनेको “कुनै पदमा रहेका अिधकारीले
योग गन पाउने अिधकार” हो भनी नेपाली बहृ त्
श दकोषमा उ लेख भएको छ । यसथ पदािधकार
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
कुनै पिन पदमािथको यि को य तो अिधकार हो
जसमा रहेर सो अिधकारीले शि (सो पदले योग
गन पाउने अिधकार) को योग गन स छ भने य तो
पदमा कानूनले नै सो यि को हक अिधकारको
संर णलगायतका अ य सिु वधाह को सरु ासमेतको
यव था गरेको ह छ । आ नो पदािधकार कायम
रहेकै पदमा रहेर काम गरेको अव थामा िलयन पदको
अव था िसजना हँदैन । कुनै पिन यि लाई िनजको
थायी पदािधकार रहेको पदभ दा अक पद वा सोभ दा
मािथ लो पदको िज मेवारी िदएर काम लगाउनु परेको
अव थामा नेपाल सरकारले य तो यि लाई िनजको
यो यता, आव यकता र िवशेष तासमेतको आधारमा
िनजको पदािधकार सािबक थायी पदमा नै राखी
तोिकएको अविध वा सतमा रहेर काय गन गरी अक
पद वा मािथ लो पदको काय िज मेवारी िदएमा य तो
यि को पदािधकार रहेको पद िलयन पदको पमा
रह छ र य तो पदमा िनजको पदािधकार कायम
रहेको ह छ । य तो यि सो मािथ लो पदका
लािगस म अ थायी रहने भए पिन िनजको हैिसयत
थायी यि को पमा नै रहेको ह छ ।
५. तुत िनवेदनको स दभमा हेदा अ थायी
िश क र थायी पद िलयन राखी अक पदमा रही काम
गद गरेका अ थायी िश कको स ब धमा रहेको फरक
हेनपन
ु ह छ । अ थायी िश क र त लो पद िलयन राखी
मािथ लो पदमा कायरत अ थायी िश कको अव था
िनता त फरक अव था हो । अ थायी िश कको
कुनै पिन पदमा पदािधकार कायम रहेको हँदनै भने
य तो यि ले कानूनबमोिजम पाउने िनविृ भरणको
सिु वधासमेत ा गन स दैन । तर त लो पद िलयनमा
राखेर मािथ लो पदमा अ थायी िश कको पमा
कायरत यि को त लो पदमा पदािधकार कायम
रहने र कानूनमा यव था भएबमोिजमको थायी
िश कले पाउने सिु वधाह ज तैः स चय कोष एवं

िनविृ भरणलगायतका सिु वधासमेत ा ग ररहेको
ह छ।
६. िश ा ऐन, २०२८ मा िमित २०६३।९।१४
मा भएको संशोधनले दफा ११च(१क) थप गरी “...
यो दफा ार भ भएपिछ हने पिहलो िव ापनमा
संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेस म सामुदाियक
िव ालयमा नेपाल सरकारबाट वीकृत दरब दीमा वा
य तो वीकृत दरब दीको िलयन पदमा अ थायी
िश कको पमा िनयुि पाई यो उपदफा ार भ
हँदाका बखत कायरत अ थायी िश कह समेत
उ मेदवार हन स ने गरी आयोगले तोिकएबमोिजमको
खु ला ितयोिगताको यव था गनछ । अ थायी
िश कह का हकमा एकपटकका लािग उ मेदवार
हन उमेरको हद ला ने छै न” भ ने यव था गरेको
पाइ छ । उ यव थाको या या गदा सो उपदफाको
मा िनरपे पमा या या गन िम ने नभई ऐ. उपदफा
(१ख) र (१ग) समेतको सापे तामा रहेर गनपन
ु
देिख छ । ऐ. दफा ११च(१ख) मा “... आयोगले
उपदफा (१क) मा लेिखएदेिख बाहेक यो उपदफा
ार भ हँदाका बखत आधारभूत तथा ाथिमक
िश ा प रयोजनाअ तगत अ थायी िश कको पमा
कायरत िश क र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको
िव ापनबमोिजम िश क पूित गदा िश क पदबाट
हटेका यि ह समेत उ मेदवार हनस ने गरी
तोिकएबमोिजम खु ला ितयोिगताको यव था गन
स नेछ । अ थायी िश कह का हकमा एकपटकका
लािग उ मेदवार हन उमेरको हद ला ने छै न” भ ने र ऐ.
उपदफा (१ग) मा “उपदफा (१क) र (१ख) बमोिजमको
ितयोिगताबाट थायी हन नसके का िश कह म ये
पाँच वषभ दा बढी अविध अ थायी िश कको
पमा काम गरेका िश कलाई नेपाल सरकारले
तोके बमोिजमको सुिवधा िदन स नेछ” भ ने यव था
छ । उि लिखत उपदफाह को यव थालाई हेदा
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त लो पद िलयन राखेर मािथ लो पदमा कायरत
िश क र िलयन पदमा अ थायी िनयिु पाएका
वा वीकृत दरब दीमा अ थायी िनयिु पाएका
िश कबीच फरक रहेको भ ने प हन आयो ।
७. नेपाल सरकारले कुनै पिन यि लाई
िनजको थायी पदमािथको पदािधकार यथावत्
कायम राखी मािथ लो कुनै पदमा काय गन लगाएको
अव थामा मािथ लै पदको सेवा सिु वधा िदएको भ ने
मा आधारमा य तो पदमा िनजको अिधकार िसजना
हँदनै । य तो यि को अिधकार थायी पद अथात्
िलयन पदमा नै रहेको हँदा य तो पदािधकार रहेको
पदमा फकाउने गरी नेपाल सरकारले िनणय गन वा
य तो िनणय काया वयन गन िम दैन भनी अथ गरी
अिधकार थािपत नै नभएको पदमै रहेर काम गराउनु
भनी आदेश गन िम ने देिखएन ।
८. रट िनवेदक ा.िव. िश कमा
पदािधकार कायम रहेको िश क रहेको भ नेमा िववाद
देिखएन । ा.िव िश क रहेका रट िनवेदकलाई यो यता
र आव यकताको आधारमा ा.िव. िश कमा िनजको
पदािधकार कायम राखी मा.िव. अ थायी िश कको
पमा िनयिु गरी लामो समयस म मािथ लो तहमा
काम लगाएको भ ने आधारमा मा रट िनवेदकको सो
मािथ लो मा.िव. िश क पदमा पदािधकार िसजना
भएको भनी अथ गन निम ने हँदा िनज रट िनवेदकको
पदािधकार रहेको ा.िव. िलयन पदमा फकाउने गरी
भएको नेपाल सरकारको िमित २०६०।२।२१ को
िनणय र सो िनणय काया वयन गनस ब धी िश ा
िवभागबाट िमित २०७१।४।७ मा भएको प रप ,
िश ा िवभागको दरब दी िमलानस ब धी िमित
२०७१।४।२९ को िनणय एवं िज ला िश ा कायालय,
क चनपरु ले िमित २०७१।४।३० मा लेखेको प ह
समेत गैरकानूनी रहेको भ ने रट िनवेदकको िनवेदन
मागसँग सहमत हन सिकएन ।

९. अतः िववेिचत त य, कानूनी
यव थासमेतको आधारमा िमित २०७१।४।२९
को िनणय र रट िनवेदकलाई िनजको िलयन पदमा
फकाउने भनी िज ला िश ा कायालय, क चनपरु बाट
िमित २०७१।४।३० मा लेखेको प उ ेषणको
आदेशले बदर गन एवं रट िनवेदकलाई िनज कायरत
रहेको थानमा नै काम गन िदनु भनी परमादेश जारी
गन िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट खारेज
हने ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित २०७१।५।३१
मा जारी गरेको अ त रम आदेशसमेत वतः िनि य
हने ठहछ । ततु िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत : इि दरा शमा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
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दबाब सृजना गन उ े यले वैदेिशक
रोजगार श दको योग गदमा वतः
द डनीय अपराध मािनएमा यसको
दु पयोग भई प रब धबाट िनरपराधी पिन
सजायको भागी हन जानेतफ अनुस धान
एवं अिभयोजनकता, अदालत तथा
याियक िनकाय सदैव सचेत हनुपन ।
( करण नं.६)

नणय नं . १००१७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
फै सला िमित : २०७४।८।१३
२०७०-CR-१५७७
मु ाः वैदिे शक रोजगार

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी िव णबु हादरु गु ङ
पनु रावेदक / ितवादी : काठमाड िज ला, काठमाड
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी राम
महानगरपािलका, वडा नं.१५ ब ने भवानी
पा डे
का ले तल
अवलि बत निजर :
ु ाधर
िव
स ब कानून :
यथ / वादी : रमेश पा डेको जाहेरीले नेपाल सरकार
सु तहमा फैसला गनः
§ िववादमा
आएको
कुनै
पिन
सद य माननीय ी अि न साद थपिलया
िलखतमा लेिखएको बेहोरा अव था
सद य माननीय ी रिव शमा अयाल
प रि थितअनुसार फरकफरक कृितबाट
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण
अ य त ययु एवं व तुिन माणबाट
समिथत हनु पिन आव यक ह छ । सदैव
फै सला
िलखतको श दबाट मा फौजदारी
या.अिनलकुमार िस हा : याय शासन
दािय व सज
ृ ना हदँ ैन, यसको लािग ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर हन
मनसाय र ि याको साथसाथै प ह को आएको यसै अदालतको े ािधकारिभ पन ततु
प रि थितज य माणको िव वसनीयता मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छःआव यक ह छ । यि यि बीच भएको
ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरले
िलखतको हरेक अव थामा वैदेिशक वैदेिशक रोजगारका लािग य.ु के . पठाइिद छु भनी
रोजगारी भ ने श दको योग हनासाथ िमित २०६७।८।१५ गते मेरो स कल राहदानी
याि क तवरबाट सजाय ग रहा ने र .१०,००,०००।– (दश लाख) िलई िमित
वृि िवकास भएमा याय मन स भावना २०६८।२।१८ मा रोजगार पठाउन नसक रकमसमेत
रह छ । यस अव थामा प ह ले आ ना िफता नगरी ठगी गरेकाले यी ितवादीलाई वैदेिशक
लेनदेन वा अ य मनसायबाट खडा भएको रोजगार ऐन, २०६४ बमोिजम सजाय गरी मेरो
कुनै िलखतमा यसको काया वयन गन िबगो र हजानासमेत िदलाई भराई पाउँ भनी िमित
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१००१७ - भवानी का ले तल
ु ाधर िव. नेपाल सरकार
२०६८।४।२२ को उजरु ी ।
जाहेरवालालाई य.ु के . पठाउन भनी मैले
रकम िलएको होइन । यो जाहेरवालालाई िचनेको
समेत िथइन । का.िज.का.म.न.पा वडा नं.१५ ड लु
ब ने म जु नेपालीसँग २०६७ साल मङ् िसर पस
ु ितर
ज मा . ४,००,०००।– (चार लाख पैयाँ) घरायसी
यवहार िमलाउन ऋण िलएकोमा गत जेठ मिहनामा
म जु नेपालीले १२ जना निचनेका मािनसह समेत
लगाई जबरज ती यी जाहेरवाला रमेश पा डेका नाउँमा
वैदेिशक रोजगारको कागज गराएका हन् । सो कागज
गराएप ात् यी जाहेरवालाह लाई .७०,०००।–
(स री हजार) िफता ग रसके को छु । सो बारेमा म जु
नेपालीलाई बझ
ु ेमा स पूण कुरा थाहा हने नै हँदा उ
झु ा उजरु ीबाट फुसद पाउँ भ ने बेहोराको भवानी
का ले तल
ु ाधरले वैदेिशक रोजगार िवभागसम गरेको
बयान ।
ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरबाट नगद
.१०,००,०००।– (दश लाख) धरौटी वा सो
बराबरको जेथा जमानी िदए िलई तारेखमा रा नु निदए
िहरासतमा रा न वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
याद थप गन गरी भएको वैदिे शक रोजगार िवभागको
आदेश।
ितवादीको बयानमा उ लेख भएको यस
िवभागबाट बिु झएक म जु नेपालीले बयान गदा यी
ितवादीले जाहेरवालालाई अमे रका पठाउने भनी
पटकपटक गरी .१०,००,०००।– (दश लाख)
िलएको भनी गरी िदएको बयान िमिसल संल न रहेको ।
ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरले वैदेिशक
रोजगार यवसाय स चालन गन इजाजतसमेत निलई
जाहेरवालालाई िवदेश पठाइिदने भनी रकम िलई िवदेश
नपठाई रकम िफता नगरी ठगी गरेको देिखएको र िनजको
उ काय वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १०
र ४३ िवपरीतको कसरु हँदा िनज ितवादीलाई सोही
ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय गरी जाहेरवाला रमेश

पा डेको िबगो .१०,००,०००।- (दश लाख) तथा
सोको ५० ितशतले हने हजाना .५,००,०००।(पाँच लाख) समेत ज मा .१५,००,०००।– (प
लाख) जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०६८।६।२५ मा वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणमा पेस हन आएको अिभयोग प ।
रमेश पा डेको जाहेरी सनु ी पाएँ । मैले
जाहेरवाला रमेश पा डेलाई य.ु के . पठाउन भनी
.१०,००,०००।- (दश लाख) िलएको होइन । म जु
नेपालीसँग यवहार चलाउन भनी .४,००,०००।(चार लाख) िलएक िथएँ । िनजले मलाई ग गबमु ा
एउटा स लाह गनु छ भनी बोलाएर िनज म ज,ु
जाहेरवाला रमेश पा डेसमेत १०/१२ जना भेला
भएर उ .४,००,०००।- (चार लाख) िफता गर्
न तै ँले .१०,००,०००।- को कागज गनपछ
ु भनी
दबाब िदएका िथए । म अिहले त कालै िदन सि दन,
६ मिहनाको समय पाएमा ितनछु भनेक िथएँ । मैले
जाहेरवाला रमेश पा डेलाई िचनेको िथइन, सोही िदन
ग गबमु ा देखेक हँ । रमेशसँग मेरो यवहार पिन होइन,
म जल
ु े िकन रमेश पा डेलाई अगािड सारेर कागज
गराएक हन् र रमेश पा डेले िकन ममािथ झु ा जाहेरी
िदएका हन् मलाई थाहा छै न । िमित २०६८।२।१८
को वैदिे शक रोजगारको िलखत कागज ग गबमु ा मलाई
१०/१२ जनाले दबाबमा पारी जबरज ती सिहछाप
गन लगाएका हन् र मलाई सिहछाप गराएपिछ िलखत
पढेर सनु ाएका हन् । मैले .७०,०००।- (स री
हजार) िनज रमेश पा डेलाई िदइसके क छु, मलाई
वैदेिशक रोजगारस ब धी के ही थाहा नभएको र मैले
वैदेिशक रोजगारको कारोबारसमेत नगरेक हँदा
मउपरको अिभयोग दाबी झु ा हो । मैले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु अपराध नगरेको हँदा मैले सजाय
पाउनु पन होइन । म िनद ष छु । सफाइ पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरले यस
यायािधकरणसम िमित २०६८।६।२५ मा गरेको
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बयान ।
ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरले
ग रिदएको िमित २०६८।२।१८ को कागजमा वैदेिशक
रोजगारमा पठाउनलाई ग रिदएको कागज पेस भए
तापिन जाहेरवालाले िवदेश जानको लािग पासपोट
निदएको देिखएको र किहले य.ु के . र किहले अमे रका
भनी फरकफरक बेहोरा उ लेख गरेको अव था र
वैदेिशक रोजगारीलाई पैसा लेनदेन भएको कुरा ित
शङ् का देिखएकोले िनज ितवादीले म जु नेपालीलाई
िदन बाँक .३,३०,०००।- आफै ँ वीकारेको
समेतको अव थालाई िवचार गदा अब ११८ को देहाय
५ र १० लाई आधार िलई पिछ ठहरेबमोिजम हने नै
हँदा त काल ा माणको आधारमा यी अिभयु बाट
.३,५०,०००।- नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत
िदए तारेखमा राखी र िदन नसके िनयमानस
ु ार
िसधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थानीय कारागारमा थनु ामा राखी पपु
गनु भनी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०६८।६।२५ मा भएको थुनछे क आदेश ।
ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरले
मलाई य.ु के . मल
ु क
ु मा वैदेिशक रोजगारमा पठाउन
भनी .१०,००,०००।- िलई नपठाई पैसासमेत
िफता निदई मलाई ठगी गरेका हन् । िनजले मलाई
पासपोट र .४०,०००।- मा िफता िदएक छन् ।
सो कुरा स कल िलखतको पछािड लेिखएको छ ।
मैले ितवादीबाट .९,६०,०००।- र सोको ५०
ितशतले हने हजानासमेत पाउनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको जाहेरवाला रमेश पा डेले वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणसम िमित २०६८।१२।२२ मा गरेको
बकप ।
िमित २०६८।२।१८ को कागजको सही मेरो
हो । अनस
ु धानको ममा वैदेिशक रोजगार िवभागमा
गरेको बकप को बेहोरा र सही मेरो हो । म ितवादीलाई
६/७ वषअिघ देिख िच दछु । िनजको चालचलनबारे

मलाई थाहा छै न । म अ तरसा ी मा हँ । ितवादी
भवानी का लेले सा ी बिसिदनु भनेकाले बसेको
हँ । अ य कुरा मलाई थाहा छै न भ नेसमेत बेहोराको
िलखत सा ी म जु नेपालीले यस यायािधकरणसम
गरेको बकप ।
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको देिखँदा
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम
िवदेश पठाइनसके को ि थितलाई म यनजर राखी यी
ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरलाई १।६।० (एक
वष छ मिहना) कै द .१,५०,०००।- ज रवाना हने
र जाहेरवालाले रकम िफता पाएको कुरा स कल
िलखतको पीठमा जिनएको देिखँदा सो रकम
.४०,०००।- क ा गरी बाँक .९,६०,०००।र सोको ५० ितशतले हने रकमसमेत ज मा
.१४,४०,०००।- (चौध लाख चालीस हजार पैयाँ)
हजानाबापत ितवादीबाट जाहेरवालाले भ रपाउने
ठह याई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०६९।८।११ मा भएको फै सला ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले आ नो
अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादीको हनेछ
भनी कसरु मािणत गन दािय व वादी प लाई छोडी
रहेको अव थामा वादी प बाट वैदेिशक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा १० र ४३ अ तगतको कसरु मािणत
गन कुनै पिन ठोस माण पेस गन सके को अव था
छै न । कागज जो कोहीले पिन बनाउन सिक छ । तर,
सो बेहोराबमोिजमको कारोबार भए नभएको िमिसल
संल न अ य माणह ले पिु ग ररहेको अव था छ,
छै न भ ने कुरा यायकताले िव लेषण गन कुरा हो ।
जाहेरीकता र िलखतका सा ीबीचको बयान, बकप
आफै ँ मा िववादा पद रहेको देिख छ । यी जाहेरवालाले
िवभागमा बोलेको कुरा यायािधकरणमा उपि थत
हँदा कुरा फे री जाहेरवालालाई िचि दन भनेक
िछन् । म जु नेपालीले म पनु रावेदकसँग रकम िलनछ
ु
भनी वीकार गरेक िछन् । हामीबीच भएको लेनदेनलाई
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िलई यी जाहेरवालाको नाउँमा कागज ग रएको भ ने
आँकलन गन कुनै गा ो छै न । य तो अव थामा पिन
यायकताबाट याियक िववेकता नपु याई ग रएको
फै सला उ टी ग रपाऊँ ।
यसरी कसरु मािणत गन माणह िव कुल
शङ् कारिहत हनपु न र शङ् का पद भएमा सोको सिु वधा
अिभयु लाई वतः जाने भएको फौजदारी कानूनको
सवमा य िस ा त तथा ितपािदत निजरिवपरीत
उ फै सला भएको देिख छ । एक जनासँग भएको
कारोबारलाई िलई आफूअनक
ु ू लको मािनसको नाउँमा
जोरजल
ु मु मा पारी बेहोरा नै फरक बनाई पढ् न,
सु नसमेत निदई सिहछाप गन लगाएको, कही ँकतै
उजरु बाजरु गरेमा यानै िलनेस मको बाहबलको
ध क िदई गरेको कागजबाट उठान भएको ततु
मु ामा म एउटा सामा य घर घरायसी कामकाज गन
गिृ हणी मिहलालाई फसाइएको हो । आजका िमितस म
मैले कोही कसैलाई िवदेश पठाई िद छु भनी रकम
िलएको छै न । यो हैिसयत मसँग छै न । तसथ, वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ तगतको
कसरु मैले गरेकै छै न । ऐ. को दफा ४३ बमोिजम
मलाई सजाय हनपु न होइन । ब यी जाहेरीकता र
िलखतका अ तर सा ी िझकाइएका मािनस म जु
नेपालीलाई ममािथ अ याय गरी करकापमा कागज
गराई झु ा कपोलकि पत जाहेरी िदई मलाई फसाउने
यी यि ह मािथ कानूनबमोिजम हदैस मको सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक ितवादीको
तफबाट यस अदालतमा परेको िनवेदनप ।
यसमा जाहेरवालाले जाहेरी दखा तमा
वैदेिशक रोजगारको लािग य.ु के . पठाउन िमित
२०६७।८।१५ मा
.१०,००,०००।– र
राहदानीसमेत ितवादीले िलएको भनी उजरु ी गरेकोमा
िमित २०६७।८।१५ को िलखत पेस गन नसके को र
िमिसलसाथ संल न रहेको िमित २०६८।२।१८ को
िलखत बेहोरा हेदा वैदेिशक रोजगारको लािग कुन मल
ु क
ु

पठाउने भनी रकम िलएको हो सो बेहोरा नखु नक
ु ो
अित र िलखत बेहोराबाट वैदेिशक रोजगारमा
िवदेश पठाउनको लािग रकम िलएको भ ने देिखन
नआएकोले सम माणको मू याङ् कनको अभावमा
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला फरक पन
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. को योजनाथ
पनु रावेदनसिहतको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७४।२।३० मा
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम मु ा पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा िमिसल संल न कागजातको
अ ययन गदा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
फै सला िमलेको छ, छै न र पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन भ ने िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
पनु रावेदक ितवादी भवानी का लेका
तफबाट इजलासमा उपि थत िव ान् अिधव ा ी
िव णबु हादरु गु ङले मेरो प ले आरोिपत कसरु मा
सु देिख इ कार गद आएका छन् । जाहेरवालालाई
कुन देशमा पठाउने भ ने कही ँकतैबाट खल
ु े को
छै न । िलखतमा वैदेिशक रोजगार भ ने उ लेख भएकै
आधारमा कसरु दार कायम हँदैन । यी जाहेरवालासँग
ितवादीको िचनजान नै नभएको अव था हँदा वैदिे शक
रोजगारमा कसरु दार ठहर भएको सु फै सला उ टी
भई मेरो प ले सफाइ पाउनु पछ भनी आ नो बहस
ततु गनभयो
ु ।
जाहेरवाला रमेश पा डेको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी राम पा डेले मेरो प बाट िवदेश
लैजा छु भनी पटकपटक गरी .१०,०००००
(दश लाख) ितवादीले िलएकोमा िवदेश लैजान
नसके पिछ िफता िद छु भनी कागज गरेको हँदा लेनदेन
भएकै हो । करकापबाट कागज भएको होइन । सु
यायािधकरणबाट भएको फै सला िमलेको हँदा सदर
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादी भवानी
का ले तल
ु ाधरले वैदेिशक रोजगारका लािग य.ु के .
पठाइिद छु भनी जाहेरवालाबाट .१०,००,०००।(दश लाख) िलई वैदिे शक रोजगारमा पठाउन नसक
रकम िफतासमेत नगरी ठगी गरेकाले वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ बमोिजम सजाय गरी िबगो र हजाना
भराई पाउँ भ ने अिभयोग पेस भएकोमा ितवादीले
आरोिपत कसरु गरेको देिखँदा १ वष ६ मिहना कै द
हने र .१४,४०,०००।– िबगो र हजानाबापत
जाहेरवालाले भ रपाउने ठह याई वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणबाट भएको फै सलामा िच नबझ
ु ाई
ितवादीको यस अदालतमा पनु रावेदन पन आएको
देिखयो ।
३. िमिसल अ ययन गदा यी जाहेरवालालाई
िचनेको िथएन, य.ु के . पठाउन भनी रकम िलएको पिन
होइन, घरायसी यवहार िमलाउन म जु नेपालीसँग
२०६७ सालमा चार लाख िलएको िथएँ, िनज
म जल
ु े निचनेका १०/१२ जना मािनस लगाई मलाई
जबरज ती जाहेरवाला रमेश पा डेका नाउँमा वैदेिशक
रोजगारको कागज गराएका हन्, उजरु ी झु ा हो भनी
ितवादीले वैदेिशक रोजगार िवभाग तथा वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणसम बयान गरेको अव था छ ।
४. जाहेरवालाले जाहेरी दरखा तमा
वैदेिशक रोजगारका लािग य.ु के . पठाउन भनी िमित
२०६७।८।१५ मा ितवादीले .१०,००,०००।(दश लाख) र स कल राहदानी िलएको उ लेख गरेको
अव था छ भने िमित २०६८।२।१८ को वैदेिशक
रोजगारमा पठाउन नसके को हँदा रकम िफता गन भ ने
बेहोरा उि लिखत िलखतमा दईु मिहनािभ पाँच लाख
र अक दईु मिहनािभ अक पाँच लाख िफता िदनेछु
भनी ितवादीले कागज गरी िदएको पाइयो । तर, उ
िलखतमा कुन देशमा वैदिे शक रोजगारमा पठाउने र
के सतमा कित अविधका लािग कुन कृितको काममा

कित पा र िमक पाउने गरी पठाउने भ ने खल
ु ाएको
पाइएन । जाहेरी दरखा तमा य.ु के . पठाउने भनी रकम
िलएको भ ने उ लेख गरे पिन जाहेरवालाको सा ीले
िवभागसम बयान िदँदा अमे रका पठाउन भनी रकम
िलएको भ ने उ लेख गरेबाटै वादीतफबाट पेस दईु वटा
माणह एक आपसमा मेल नखाने कृितको रहेको छ
। तीनै िलखत सा ी म जु का लेले यायािधकरणमा
उपि थत भई बकप गदा आफू अ तरसा ी मा
भएको र ितवादीले सा ी बिसिदनु भनेकोले बसेको
हो, अ कुरा थाहा छै न भनेबाट वादी तफबाट पेस
भएका यी माणह को स यता र िव वसनीयतामा
ग भीर शङ् का उप न हन आउँछ ।
५. य तै जाहेरी दरखा तमा िमित
२०६७।८।१५ मा .१०,००,०००।- (दश लाख)
ितवादीले िलएको भ ने बेहोरा उ लेख भए पिन
िकटानी पमा िमित २०६८।२।१८ मा ग रएको
कागजमा उ रकम सोही िदन वा यसअिघ कुन
िमितमा कितकित रकम िलनिु दनु भएको भ ने बेहोरा
उ लेख हन सके को पाइएन । के वल वैदेिशक रोजगारमा
पठाइिदनका लािग रकम िलएकोमा रोजगारमा पठाउन
नसके कोले भ ने बेहोरा उ लेख गरी लेनदेन कृितको
कागजबाट फौजदारी दािय व सज
ृ ना हने कृितको
बेहोरा लेखी रकम िफता ितन बझ
ु ाउने सतको भाका
पिन कायम गरेको पाइ छ ।
६. िववादमा आएको कुनै पिन िलखतमा
लेिखएको बेहोरा, अव था, प रि थितअनस
ु ार
फरकफरक कृितबाट अ य त ययु एवं व तिु न
माणबाट समिथत हनु पिन आव यक ह छ । सदैव
िलखतको श दबाट मा फौजदारी दािय व सज
ृ ना
हँदैन, यसको लािग मनसाय र ि याको साथसाथै
प ह को प रि थितज य माणको िव वसनीयता
आव यक ह छ । यि यि बीच भएको िलखतको
हरेक अव थामा वैदेिशक रोजगारी भ ने श दको
योग हनासाथ याि क तवरबाट सजाय ग रहा ने
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विृ िवकास भएमा याय मन स भावना रह छ ।
यस अव थामा प ह ले आ ना लेनदेन वा अ य
मनसायबाट खडा भएको कुनै िलखतमा यसको
काया वयन गन दबाब सज
ृ ना गन उ े यले वैदिे शक
रोजगार श दको योग गदमा वतः द डनीय अपराध
मािनएमा यसको दु पयोग भई प रव धबाट िनरपराधी
पिन सजायको भागी हन जानेतफ अनस
ु धान एवं
अिभयोजनकता, अदालत तथा याियक िनकाय
सदैव सचेत हनपु दछ । अदालत वा यायािधकरणमा
पटकपटक भएका कितपय िलखतह मा लेनदेन
िवषयको िववाद सु झाउन वैदिे शक रोजगारी
भ नेस म उ लेख गरी कागज बनाई वा बनाउन लगाई
फौजदारी मु ामा प रणत गराई ितपूितसमेत दाबी
गरी अ याियक पमा फाइदा िलन य नरत रहेका
उदाहरणह पिन टडकारो पमा देिखएका छन् ।
य तै कारको िववादमा िलखतमा वैदेिशक रोजगारमा
पठाउने योजनाको लािग रकम िलएको भ ने वा यांश
उ लेख भएकै आधारमा मा वैदेिशक रोजगार ठगीको
कसरु कायम गन निम ने भनी सव च अदालत
बल
ु ेिटन, २०७२ वैशाख १६-३१ पूणाङ् क, ५४१
पृ ४२ नेपाल सरकार िव गणेश बम म ल भएको
मु ामा िनणय भएको पिन देिखयो ।
७. ततु मु ामा पिन ितवादीले िलखतका
अ तरसा ीसमेत रहेका म जु नेपालीसँग २०६७
सालको मङ् िसर पस
ु ितर घरायसी यवहारको लािग
. ४,००,००० (चार लाख) िलएकोमा िनज म जु
नेपालीकै अगवु ाईमा ततु कागज जबरज ती
जाहेरवालाका नाउँमा खडा ग रएको भ ने ितवादीको
भनाइ रहेको, लेनदेन भएको भिनएका म जु नेपाली
िववािदत िलखतमा सा ी बसेको, िनज म जु नेपालीको
भनाइह एक अकामा मेल नखाएको अव था
छ । घरायसी लेनदेनको यवहारलाई िछटो छ रतो
र िव वसनीय पमा काया वयन गन उ े यस मको
लािग वैदेिशक रोजगारको कागज बनेको शङ् का पद

अव था िमिसल संल न ितवादीको बयान, कागजात
एवं जाहेरीमा कारोबार भएको भिनएको िमित
२०६७।८।१५ भ दापिछ िमित २०६८।२।१८ मा
मा िलखत खडा हनल
ु गायतका प रि थितज य
माणबाट देिखन आएको हँदा जाहेरीमा उ लेख
ग रएको रकम वैदेिशक रोजगारअ तगतको नभई
घरायसी लेनदेनअ तगत भएको भ ने पिु हन आउँछ ।
८. यसरी िमिसल संल न जाहेरी बेहोरा
तथा जाहेरीसाथ पेस भएको िलखतमा यी पनु रावेदक
ितवादीले जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा
पठाउन नसके पिछ रकम िफताको कागज ग रिदएको
भ ने बेहोरा देिखए तापिन वैदेिशक रोजगारमा
पठाउने योजनका लािग रकम िलएको भ नेमा
पूणतः इ कारी रही ितवादीले अनस
ु धानका ममा
र यायािधकरणमा गरेको बयानलगायतका मािथ
िववेिचत माणह बाट जाहेरवाला र ितवादीबीचको
कारोबार वैदिे शक रोजगारअ तगतको नभई लेनदेन
यवहारअ तगत भएको देिखन आयो ।
९. य तोमा देवानी दािय वतफ कानूनी
कारबाही नगरी वैदेिशक रोजगारस ब धी कानूनको
दु पयोग गरी फौजदारी दािय व सज
ृ ना गराई आ नो
इ छा पूित गन य न गन जाहेरवालालाई यस
अदालतले सहयोग गन स दैन ।
१०. अतः यी ितवादीले आरोिपत कसरु
गरेको ठहर गरी ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरलाई
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम
१ वष ६ मिहना कै द, .१,५०,०००।– ज रवाना र
जाहेरवालालाई .१४,४०,०००।– हजाना बझ
ु ाउनु
पन ठहर गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०६९।८।११ मा भएको फै सला उ टी भई आरोिपत
कसरु बाट ितवादीले सफाइ पाउने ठहछ । तपिसलका
कुरामा देहायबमोिजम गनू ।
तपिसल
ितवादी भवानी का ले तल
ु ाधरले अिभयोग दाबीबाट

977

नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
सफाइ पाउने ठहरी फै सला भएकोले िनजलाई लागेको
नणय नं . १००१८
१ वष ६ मिहना कै द र .१,५०,००० ज रवाना
असल
ु गनु भनी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
भएको फै सलाको तपिसल ख डको २ नं. मा राखेको
सव च अदालत, संयु इजलास
लगत क ा गनु भनी स बि धत िज ला अदालतमा
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
लेखी पठाइिदनू ...........१
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी
आदेश िमित : २०७४।१२।७
फै सला भएकोले जाहेरवालाले ितवादीबाट भ रपाउने
०७३-WO-१३०२
भनी राखेको हजानाको िबगो भराई िदनु पन नदेिखँदा
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सलाको तपिसल
िवषय : परमादेश
ख डको ३ नं. मा राखेको लगत क ा गनु भनी
स बि धत िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ......२ िनवेदक : तनहँ िज ला, ब दीपरु गाउँपािलका वडा
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
नं. ४ थायी घर भई हाल काठमाड िज ला,
ु ार
बझ
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १६
ु ाइिदनू .....................................................३
बालाजु ब ने अिधव ा िवकास भ राईसमेत
उ रायमा सहमत छु ।
िव
या.टंकबहादरु मो ान
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदको
कायालय, िसंहदरबार,
्
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
काठमाड समेत
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
§ ािफक यव थापन स दभमा ािफक
हरीले गरेको ज रवाना नै अि तम रहन
स ने गरी काननू ी यव था गरेको नभई
ािफक हरीले गरेको कारबाहीउपर
यातायात यव था िवभागसम पुनरावेदन
ला न स ने र िवभागले गरेको िनणयउपर
उ च अदालतमा पुनरावेदन ला ने
&
यव था रहेबाट ािफक हरीमा रहेको
ज रवाना गन स ने िवषयव तु िनिवक प
नरही काननू ी उपचारको बाटो अवल बन
गन स ने ट कानूनी यव था रहेबाट
ािफक हरीले ा त गरेको अिधकार
कानूनिवपरीत रहेको देिखँदैन । कानूनले
नै गरेको उपचारस ब धी यव था तथा
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१००१८ - अिधव ा िवकास भ राईसमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
पनु रावेदक य अिधकारसमेत िदएको
देिखएबाट वे छाचारी िवषयसमेत रहेको
देिखन नआउने ।
§ ािफकस ब धी िनयम उ लङ् घन भएको
अव थामा िछटो छ रतो पले उिचत
िनकासा िदनुपन यव थापन गनलाई
अवरोध हने गरी जिटल तथा यादै लामो
कायिविध अवल बन ग ररहनु पन अव था
पिन औिच यपूण हन आउँदैन । पया त
कानूनी उपचारको बाटो अवल बन गन
गरी काननू ले अि तयारी िदइरहेको
देिखँदा ाकृितक यायको आधार भनी
कानूनी जिटलता थिपिदनु िपिट के सको
लािग यायपूण हने नदेिखने ।
§ सानोसानो िवषयलाई िलई सो स ब धमा
छु ै अदालतको यव था गन औिच यपूण
ह छ वा हदँ ैन ? सबै िज लामा य तो
अदालत गठन गनुपन हो होइन ? र
य तो अदालतको औिच य थािपत
गन सिक छ िक सिकँ दैन भ ने कुरालाई
िवचार गनुपन ह छ । पूवाधार िनमाण
नै नगरी स भा यताको िवषय तथा
आव यकतासमेतलाई िवचार नै नगरी
नेपाल सरकार तथा िवधाियकाको
े ािधकारमा ह त ेप हन स ने
िवषयलाई समेत ि टगत गरी यादै
संवेदनशील भई िवचार नै गनुपन हन
आउँछ । स तो लोकि यताको लािग
ग रएका कुनै पिन कायले औिच य पुि ट
गन स ने नदेिखने ।
( करण नं.५)

जनकराज आचाय, ी अन त लइु टेल, ी
िकशोर खितवडा
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
पदम साद पा डे
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९

आदेश
या.पु षो म भ डारी : नेपालको
संिवधानको १३३(२) बमोिजम पन आएको ततु
रट िनवेदनको संि त त य र आदेश यस कार छ:नेपालमा यातायातलाई यवि थत गनको
लािग सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ तथा
िनयमावली, २०५४ लागू ग रएको छ । उ ऐन तथा
िनयमावलीमा भएका ावधानह उ लङ् घन भएमा
कितपय अव थामा ािफक हरीले कारबाही गरी
ज रवाना गन स ने ावधान रहेको छ । ािफक हरीले
कितपय अव थामा ज रवाना गदा आफूखस
ु ी गन गरेको,
ािफक हरीले गरेको ज रवानाको िवषयलाई िलएर
कही ँकतै पिन उजरु ी गन िनकाय हालस म नभएकाले
स बि धत ऐन तथा िनयमावलीको उ लङ् घन
नभएको अव थामा पिन आफूखस
ु ी ािफक हरीले
ज रवानाको िचट काटेपिछ अिनवाय पमा ज रवाना
बझ
ु ाउनपु न बा यताबाट गिु रहेको अव था छ । य तो
अव थामा नेपालको ािफक यव थापनलाई अझ
यवि थत गन अ तराि य तरको मापद डबमोिजम
बनाउन, ािफक यव थापनमा ाकृितक यायको
िस ा तलाई प रपालन गन, ािफक हरी र सवारीधनी
तथा चालकबीच हने िखचातानीलाई हटाउनको लािग
ािफक अदालतको आव यक भएकोले सो अदालत
गठनका लािग कानून िनमाण गन िवप ीह का नाममा
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी परमादेशलगायत जो चािहने अ य आदेश जारी ग रपाउँ
मक
ु ु द शमा पौडेल र िव ान् अिधव ाह ी भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन प ।
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यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हन नपन कानूनबमोिजमको आधार कारण
भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश ा त भएका िमितले
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी िवप ीह का
नाममा याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु । साथै ततु
िनवेदनको िवषयव तक
ु ो गा भीयसमेतलाई िवचार गरी
ततु रट िनवेदनलाई अ ािधकार िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७४।२।२९
को आदेश ।
यस महानगरीय ािफक हरी महाशाखा तथा
मातहतसमेतका कायालयह बाट ड् यटु ीमा खिटने
ािफक हरी कमचारीह ारा सवारी तथा यातायात
यव थास ब धी चिलत कानूनबमोिजम काम
कारबाही गद आइरहेको अव था छ । कानूनिवपरीत
कुनै पिन सवारी चालक, सवारी धनी तथा सडक
योगकताह लाई कारबाही, ज रवाना र अनाव यक
दःु ख हैरानी िदने काम ािफक हरी कमचारीह ारा
ग रएको छै न । सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १७१ मा ािफक हरीले गरेको
िनणय वा सजायको आदेशउपर िच नबझ
ु े स बि धत
यि ले यातायात यव था िवभागसम पनु रावेदन
गन सिकने कुरा ट पमा यव था भएकोले रट
िनवेदकले िलनु भएका िजिकरह वा तिवक नभएका
र आधारहीन भएका हँदा यस महाशाखासमेतलाई
िवप ी बनाई स मािनत अदालतमा िदनभु एको ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने महानगरीय ािफक
हरी महाशाखा, रामशाहपथको िलिखत जवाफ ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १३६ मा मािनसह पेटीबाट िहँड्नपु न भ ने
यव था रहनक
ु ो साथै ऐनको दफा १३७ मा पैदल

िहँड्ने मािनसले बाटो काट् नु पदा जे ा िसङ् ग,
सव-वे, ओभरहेड ि ज वा य तो बाटो काट् नको
लािग िनधा रत ठाउँबाट मा बाटो काट् नपु छ भनी
बा या मक यव था गरेको छ । यसैगरी ऐनको दफा
१६४ मा ऐनिवपरीत काय गनलाई यातायात िनरी क
वा हरीले त काल सजाय गन स ने यव था रहेको
छ । उ सजायउपर िच नबझ
ु ेमा ऐनको दफा १७१
बमोिजम य तो िनणय वा सजायको आदेशउपर
िवभागसम पनु रावेदन गन स ने यव था रहेको र
िवभागले गरेको िनणय वा आदेशउपर उ च अदालतमा
पनु रावेदन ला ने यव था रहेको छ । ऐनमा द ड
सजायको यव था, सजाय गन अिधकारी तथा
सजायउपरको पनु रावेदनसमेत गन स ने यव था
रहेकोले रट िनवेदकले िजिकर गरेज तो कानूनमा
सनु वु ाइको उिचत मौका नभएको भ ने होइन । ऐनले
याियक िनकायबाट नै अि तम िनणय गन स ने
यव था गरेको देिखएकोले रट िनवेदकले िजिकर
गरेबमोिजम ािफक अदालत गठन गरी हा नपु न
अव था नभएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
कानून म ालयको िलिखत जवाफ ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
मा सवारी आवागमन िनय णका लािग िविभ न
ािफक िनयमह का बारेमा उ लेख ग रएको छ । उ
ऐनअनस
ु ार ािफक हरीले ािफक िनयम उ लङ् घन
गनलाई कानूनबमोिजम कारबाही तथा ज रवाना गन
काय गद आइरहेकोले कानून तथा िनयम पालना गन
यि ह लाई ािफक हरीले कारबाही, ज रवाना गरी
अनाव यक दःु ख हैरानी िदने काम गरेको छै न । उ
ऐनको दफा १७१ अनस
ु ार ािफक िनयम उ लङ् घन
गनलाई ािफक हरीले गरेको सजायको िनणयउपर
यातायात यव था िवभागसम पनु रावेदन गन स ने
ि थित रहेको र यातायात यव था िवभागले गरेको
िनणय वा आदेशउपर उ च अदालतमा पनु रावेदन
ला ने यव था रहेको छ । य तो कानूनी यव था
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हँदाहँदै ािफक हरीले गरेको ज रवानाउपर उजरु
गन नेपालमा कुनै िनकाय छै न भनी ािफक अदालत
माग गनको
ु कुनै औिच य नभएकोले िवप ीको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने हरी धान कायालय,
न सालको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकह ले यस यव थािपका संसद्
सिचवालयलाई िवप ी बनाउनपु न व तिु न ठ आधार र
कारण खल
ु ाउन स नभु एको छै न । सवारी दघु टनाको
रोकथाम गन, दघु टनाबाट पीिडत प लाई ितपूित
िदलाउन, िवमा यव था गनलगायत यातायात
यव थालाई यवि थत पमा स चालन गरी
सवसाधारण, सवारीधनी र सवारी चालकलाई सरल
एवं सल
ु भ ढङ् गबाट यातायात सिु वधा उपल ध गराउन
र यातायात सेवालाई सु ढ, स म र भावकारी
बनाउनको लािग सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात यव था
िनयमावली, २०५४ जारी भई लागू भइरहेको अव था
रहेकोले नेपाल सरकारले आव यकताअनस
ु ार िव मान
ऐन कानूनलाई संशोधन गन महसस
ु गरी तदनक
ु ू लको
िवधेयक पेस गरेको अव थामा यव थािपका संसदबाट
्
िविध एवं ि या पूरा गरी य ता िवधेयक पा रत हने
अव था भएमा सिचवालयको तफबाट आव यक
स पूण शासक य सहयोग हने नै हँदा िवना आधार
र कारण यस सिचवालयलाई िवप ी बनाइएको ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने यव थािपका संसद्
सिचवालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
पेस हन आएको ततु िनवेदनमा रट िनवेदकह को
तफबाट उपि थत िनवेदक िव ान् अिधव ा ी
जनकराज आचाय तथा िव ान् व र अिधव ा ी
मक
ु ु द शमा पौडेल र िव ान् अिधव ाह ी अन त
लइु टेल, ी िकशोर खितवडाले सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, २०५४ मा

भएका ावधानह उ लङ् घन भएमा ािफक हरीले
कितपय अव थामा ज रवाना गदा आफूखस
ु ी गन गरेको,
ािफक हरीले गरेको ज रवानाको िवषयलाई िलएर
कही ँकतै पिन उजरु ी गन िनकाय हालस म नभएकाले
स बि धत ऐन तथा िनयमावलीको उ लङ् घन
नभएको अव थामा पिन आफूखस
ु ी ािफक हरीले
ज रवानाको िचट काटेपिछ अिनवाय पमा ज रवाना
बझ
ु ाउनपु न बा यताबाट गिु रहेको अव था रहेको
छ । य तो अव थामा नेपालको ािफक यव थापनलाई
अझ यवि थत गन अ तराि य तरको
मापद डबमोिजम बनाउन, ािफक यव थापनमा
ाकृितक यायको िस ा तलाई प रपालन गन,
ािफक हरी र सवारीधनी तथा चालकबीच हने
िखचातानीलाई हटाउनको लािग ािफक अदालतको
आव यक भएकोले सो अदालत गठनका लािग कानून
िनमाण गन िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत जो
चािहने अ य आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
य तै गरी िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी पदम साद पा डेले
चिलत सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १७१ (१) ले उ ऐनबमोिजम अिधकार ा
अिधकारी, हरी वा यातायात िनरी कले गरेको िनणय
वा सजायको आदेशउपर नेपाल सरकार, िनमाण तथा
यातायात म ालय, यातायात यव था िवभागसम
पनु रावेदन ला ने यव था गरेको र सोसमेतको लािग
यातायात यव था िवभाग थापना भई काय ग ररहेको
अव थामा ािफक हरीले गरेको ज रवानाउपर उजरु
गन नेपालमा कुनै िनकाय छै न भनी ािफक अदालत
माग गनको
ु कुनै औिच य नभएकोले िवप ीको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
अब यसमा िनवेदकह को मागबमोिजम
आदेश जारी गनपन
ु हो, होइन ? भ ने स ब धमा
िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
२. िनणयतफ िवचार गदा, सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ तथा िनयमावली,
२०५४ मा भएका कितपय ावधानह उ लङ् घन
भएको अव थामा ािफक हरीले कारबाही गरी
ज रवाना गन स ने ावधान रहेकोमा ािफक हरीले
कितपय अव थामा ज रवाना गदा आफूखस
ु ी गन गरेको,
ािफक हरीले गरेको ज रवानाको िवषयलाई िलएर
कही ँकतै पिन उजरु ी गन िनकाय हालस म नभएको
अव थामा नेपालको ािफक यव थापनलाई अझ
यवि थत गन अ तराि य तरको मापद डबमोिजम
बनाउन, ािफक यव थापनमा ाकृितक यायको
िस ा तलाई प रपालनसमेत गनको लािग ािफक
अदालतको आव यक भएकोले सो अदालत गठनका
लािग कानून िनमाण गन िवप ीह का नाममा
परमादेशलगायत जो चािहने अ य आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने मु य िनवेदन िजिकर रहेको पाइ छ । सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को तावनालाई
हेदा सवारी दघु टनाको रोकथाम गन, दघु टनाबाट
पीिडत प लाई ितपूित िदलाउन, बीमा– यव था
गन र सवसाधारण जनतालाई सरल एवं सल
ु भ ढंगबाट
यातायात सिु वधा उपल ध गराउन यातायात सेवालाई
सु ढ, स म तथा भावकारी बनाउने उ े यका साथ
उ ऐन जारी भएको पाइ छ । उ ऐनका िविभ न
दफाह मा नेपालको ािफक यव थापनलाई
यवि थत गन स ब धमा िविभ न कानूनी ावधानह
रहेको पाइ छ । नेपालको ािफक यव थापनलाई
यवि थत गन स दभमा नै उ ऐनको दफा १६४(१)
मा (क) देिख (न) स म ािफक सङ् के त वा ईशारा
उ लङ् घन गरी सवारी चलाएको, सवारी अड् याउन
िनषेध ग रएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड् याएको,
बाटो इजाजतप निलई सावजिनक सवारी चलाएको,
चालक अनमु ितप साथमा नराखी सवारी चलाएको
लगायतका िविभ न कसरु ह उ लेख गद ती कसरु

पिहलो पटक गनलाई पाँच सय पैयाँ, दो ो पटक
गनलाई एक हजार पैयाँ र ते ो पटक वा सोभ दा
बढी पटक गनलाई एक हजार पाँच सय पैयाँको
ज रवाना यातायात िनरी क वा घटीमा सहायक हरी
िनरी क दजास मको अिधकृतले त काल गन स नेछ
कानूनी यव था गरेको पाइ छ । सोही दफाको उपदफा
(२) उ ज रवाना रकम त काल बझ
ु ाउन नस नेलाई
चौबीस घ टािभ य तो रकम स बि धत हरी
कायालय वा अिधकार ा अिधकारीसम बझ
ु ाउन
पज
ु िदने यव था रहेको, सोही दफाको उपदफा
(३) मा उि लिखत कसरु गदाको बखत कसरु दारलाई
सजाय गन त काल घटना थलमा घटीमा सहायक
हरी िनरी क दजास मको अिधकृत नभएमा पिन
घटना थलमा रहेको कुनै पिन हरी जवानले य तो
कसरु गनलाई िनजले गरेको कसरु खल
ु ाई सोबापत
िनजलाई हने ज रवानाको रकम चौबीस घ टािभ
स बि धत हरी कायालयमा बझ
ु ाउन पज
ु िदने कानूनी
यव था गरेको पाइ छ । य तै गरी उपदफा (५) मा
उि लिखत समयस म पिन अिधकार ा अिधकारी वा
स बि धत हरी कायालयसम य तो ज रवानाको
रकम नबझ
ु ाउनेलाई अिधकार ा अिधकारीले एक
हजार पैयाँस म ज रवाना गरी य तो यि चालक
भए चालक अनमु ितप , सवारी धनी वा यव थापक
भए सवारीको बाटो इजाजतप वा िनजह ले
यातायात सेवा स चालन गन ा अनमु ितप बढीमा
एक मिहनास मको लािग िनल बन गन स ने र
िनल बन ग रएको अविधस म पिन ज रवाना नबझ
ु ाएमा
अिधकार ा अिधकारीले य तो चालक अनमु ितप ,
बाटो इजाजतप वा यातायात सेवा स चालन गन ा
अनमु ितप बढीमा एक मिहनाको लािग िनल बन गन
स ने र उपदफा (६) मा िनल बन ग रएको अविधस म
पिन ज रवाना नबझ
ु ाएमा अिधकार ा अिधकारीले
य तो चालक अनमु ितप , बाटो इजाजतप वा
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यातायात सेवा स चालन गन ा अनमु ितप खारेज
गन स ने कानूनी यव था भएको पाइ छ ।
३. सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६४ मा उि लिखत कानूनी
यव थाबाट ािफक यव थापनलाई यवि थत गन
स दभमा ािफक िनयम उ लङ् घन भएको अव थामा
ािफक हरीले कारबाही गरी ज रवाना गन स ने
अिधकार रहेको देिख छ । साथै ािफक हरीले सो
अिधकारको योग आफूखस
ु ी गन नपाउने र तोिकएको
ि याअनस
ु ार गनपन
ु कुरा कानूनमा नै प पमा
उ लेख गरेको पाइयो । यिद ािफक हरीले आफूलाई
ा ािफक िनयम उ लङ् घनमा ज रवाना गन स ने
अिधकारको योग आफूखस
ु ी गरेको अव थामा सोउपर
क तो उपचार ा ह छ भ ने स दभमा हेदा ऐ. ऐनको
दफा १७१ मा देहायबमोिजमको पनु रावेदनस ब धी
यव था रहेको देिख छ ।
"१७१. पनु रावेदन - (१) यस ऐनबमोिजम
अिधकार ा अिधकारी, हरी वा यातायात
िनरी कले गरेको िनणय वा सजायको आदेशउपर
िवभागसम पुनरावेदन ला नेछ ।
२) यस ऐनबमोिजम िवभागले गरेको िनणय
वा आदेशउपर उ च अदालतसम पुनरावेदन
ला नेछ ।"
४. मािथ उदध् तृ कानूनी यव थासमेतलाई
हेदा सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६४ अनस
ु ार उ ऐनिवपरीत काय गनलाई
यातायात िनरी क वा हरीले त काल सजाय गन
स ने, यसरी यातायात िनरी क वा हरीले गरेको
सजायमा िच नबझ
ु ेमा ऐ. ऐनको दफा १७१ बमोिजम
य तो िनणय वा सजायको आदेशउपर यातायात
यव था िवभागसम पनु रावेदन गन स ने यव था
रहेको र उ िवभागले गरेको िनणय वा आदेशउपर उ च

अदालतमा पनु रावेदन ला ने यव था रहेको पाइ छ ।
यसरी सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ मा
द ड सजायको यव था, सजाय गन अिधकारी तथा
सजायउपरको पनु रावेदनसमेत गन स ने यव था
रहेबाट ािफक िनयम उ लङ् घन भएको अव थामा
ािफक हरीले कारबाही गरी ज रवाना गरेको िवषयमा
याियक िनकायबाट नै अि तम िनणय गन स ने गरी
कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
५. सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा २ को देहाय ( )३ मा "िवभाग"
भ नाले नेपाल सरकार, िनमाण तथा यातायात
म ालय, यातायात यव था िवभाग स झनपु छ भनी
उ लेख भएबमोिजम ऐ. ऐनको दफा १६४ अनस
ु ार
ािफक यव थापन गनका लािग स बि धत ािफक
हरीसमेतलाई ा अिधकारको दु पयोग गरी
ािफक हरीले आफूखस
ु ी ज रवाना गरेमा सोउपर
ऐ. ऐनको दफा १७१ अनस
ु ार यातायात यव था
िवभागमा सम पनु रावेदन ला ने र उ िवभागले
गरेको िनणय वा आदेशउपर उ च अदालतसम
पनु रावेदन ला ने कानूनी यव था ग रएको पाइएबाट
ािफक यव थापन स दभमा ािफक हरीले गरेको
ज रवाना नै अि तम रहन स ने गरी कानूनी यव था
गरेको नभई ािफक हरीले गरेको कारबाहीउपर
यातायात यव था िवभागसम पनु रावेदन ला न
स ने र िवभागले गरेको िनणयउपर उ च अदालतमा
पनु रावेदन ला ने यव था रहेबाट ािफक हरीमा
रहेको ज रवाना गन स ने िवषयव तु िनिवक प नरही
कानूनी उपचारको बाटो अवल बन गन स ने ट
कानूनी यव था रहेबाट ािफक हरीले ा त गरेको
अिधकार कानूनिवपरीत रहेको देिखँदैन । कानूनले नै
गरेको उपचारस ब धी यव था तथा पनु रावेदक य
अिधकारसमेत िदएको देिखएबाट वे छाचारी
िवषयसमेत रहेको देिखन आउँदैन । ािफकस ब धी
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िनयम उ लङ् घन भएको अव थामा िछटो छ रतो
पले उिचत िनकासा िदनपु न हन आउँछ । य तो
सानो कृितको के सलाई जिटल बनाई सामा य पले
ािफक यव थापन गनलाई अवरोध हने गरी जिटल
तथा यादै लामो कायिविध अवल बन ग ररहनु
पन अव था पिन औिच यपूण हन आउँदैन । मािथ
िववेचना गरेअनस
ु ार पया त कानूनी उपचारको बाटो
अवल बन गन गरी कानूनले अि तयारी िदइरहेको
देिखँदा ाकृितक यायको आधार भनी कानूनी
जिटलता थिपिदनु िपिट के सको लािग यायपूण हने
देिखँदनै । सानोसानो िवषयलाई िलई सो स ब धमा
छु ै अदालतको यव था गन औिच यपूण ह छ वा
हँदनै ? सबै िज लामा य तो अदालत गठन गनपन
ु
हो होइन ? र य तो अदालतको औिच य थािपत
गन सिक छ िक सिकँ दैन भ ने कुरालाई िवचार
गनपन
ु ह छ । पूवाधार िनमाण नै नगरी स भा यताको
िवषय तथा आव यकतासमेतलाई िवचार नै नगरी
नेपाल सरकार तथा िवधाियकाको े ािधकारमा
ह त ेप हन स ने िवषयलाई समेत ि टगत गरी
यादै संवेदनशील भई िवचार नै गन पन हन आउँछ ।
स तो लोकि यताको लािग ग रएका कुनै पिन कायले
औिच य पिु ट गन स ने देिखँदैन । अतः रट िनवेदनको
मागअनस
मको
ु ार परमादेशको आदेश जारी गनपनस
ु
अव था िव मान देिखन आएन । उजरु ी गन िनकाय
हालस म नभएकोले कानूनमा सनु वु ाइको उिचत मौका
निदई ाकृितक यायको िस ा तलाई प रपालन
नग रएकोले सोका लािग छु ै ािफक अदालत गठनका
लािग कानून िनमाण गन िवप ीह का नाममा परमादेश
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर मनािसब देिखन
आउँदैन ।
६. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
िनवेदकको मागबमोिजम िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेश जारी गन िमलेन । तुत रट
िनवेदन खारेज हने ठहछ । ततु आदेशको ित

िव तु ीय अपलोड गरी दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृतः िशव साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . १००१९
तुत मु ामा गोपनीयताको लािग पीिडतको
नाममा ................. रािखएको छ ।
- स पादक
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७४।११।६
०७२-CR-१८९३
मु ाः- जबरज ती करणी र अ ाकृितक मैथनु
पनु रावेदक / ितवादी : पवत िज ला ितलाहार
गा.िव.स. वडा नं.८ घर भई हाल िज ला
कारागार कायालय, कु मामा थुनामा रहेको
बमबहादरु ख ी
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िव
यथ / वादी : प रवितत िज ला ४४ को कु मा (घ),
कु मा (ङ) र कु मा (च) को जाहेरीले नेपाल
सरकार
§ सामा यत: मिहला र पु षबीच
वभािवक पमा हने यौन एवं मैथुनको
ि यालाई ाकृितक मैथुन मािनने र
ाकृितक तवरमा ग रने वभािवक
मैथुनको ि याबाहेक अ य अ वभािवक
एवं अ ाकृितक त रकाबाट हने िविभ न
कारका यौनज य ि याकलाप र
मैथुनलाई अ ाकृितक मैथुन भनी बु नुपन
ह छ । यो ि यामा पु षको िलङ् ग
मिहला एवं ीको योिनमा वेश गराउने
ि यादेिख बाहेक अ य ि याकलापह
ज तै पु षको िलङ् ग खेलाउन लगाउने,
िलङ् ग चस
ु ाउने, िलङ् गलाई योिनबाहेक
गुद् ार एवं मख
ु मा हा ने, िनका ने ि या
गन, िलङ् गलाई तन, मख
ु एवं गुद् ारको
व रप र द ने, नाबािलका के टीह को तन
समाउने, यौनाङ् ग मस
ु ान, ी यौनाङ् गमा
औ ंला िछराउने आिद ज ता ि या पन ।
§ एकै पटकको ि यामा पीिडतको योिन
र गदु ारलगायत शरीरका अ य भागमा
िलङ् ग दलदाल एवं घषण गनुको
अित र िलङ् गसँग स बि धत उपयु
कृितका अ य अ ाकृितक िकिसमका
ि याकलापह
गरेको अव था नै
अ ाकृितक मैथनु को कसुर गरेको मािनन
जाने ।
( करण नं.६)
§ पु ष वा मिहला नाबालक भनी उ लेख
नगरेबाट दुवै िलङ् गका नाबालकलाई
बु नपु न र य ता नाबालकउपर गरेको

अ वभािवक यौन ि याकलापलाई
अ ाकृितक मैथुनको दजामा राखेको
पाइने ।
( करण नं.९)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : व र अिधव ा
ी ह रहर दाहाल
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन:मा. िज ला यायाधीश ी मोहनराज भ राई
पवत िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी भीमबहादरु बोहरा
माननीय यायाधीश ी लोिहतच शाह
पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु
फै सला
या.तेजबहादुर के .सी.: याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त य एवं
ठहर यस कार रहेको छःहा ा नाबािलका नाितनी, भितजी, बिहनी
प रवितत नाम थर कु मा (छ), कु मा (ज), कु मा
(झ) समेत ी ाने ा.िव.मा अ ययन गन गरेकामा
उ िव ालयका िश क ितवादी बमबहादरु ख ी
े ीले िवगतदेिख पटकपटक डर‚ धाक‚ ध क िदई
िव ालयको लाइ ेरी कोठामा पालैपालो लगी आ नो
िलङ् ग समाई खेलाई िदने, मख
ु मा राखी चु न लगाउने
र नाबािलकाह को शरीर, योिनमा समेत घषण गराई
वीय खलन गराउने गरेका तथा िमित २०७२।२।२१
को िव ालय समयमा पिन िनज ितवादीले पीिडत
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नाबािलकाह मािथ सोही िकिसमको दु यवहार
गरेको भ ने कुरा पीिडतह ले बताई थाहा भएको
हँदा ितवादीलाई म.ु ऐ. जबरज ती करणी महलको
१ नं. तथा ९ नं (क) बमोिजमको कसरु मा सोही
महलबमोिजम हदैस मको कारबाही गरी पीिडतलाई
ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।२।२५ को प रवितत नाम कु मा (घ),
कु मा (ङ) र कु मा (च) को जाहेरी दरखा त ।
पवत िज ला‚ ितलाहार-९ थामाजङ
ु ि थत
पूव र उ रमा सामदु ाियक वन, पि ममा खड् गबहादरु
ख ीको पाखोबारी र दि णमा सनु बहादरु ख ीको
पाखोबारी यित चार िक लािभ पन ी ाने
ाथिमक िव ालयमा ऐ. िव ालयका िश क
बमबहादरु ख ी े ीले ऐ. िव ालयमा अ ययन गन
जाहेरवाली प रवितत नाम थर कु मा (घ) समेतको
नाबािलका बिहनीह लाई िमित २०७२।२।२१ को
िदन यौन दु यवहार गरेको भ नेसमेत बेहोराको िमित
२०७२।२।२५ को घटना थल मचु ु का ।
म ी ाने द ा.िव.ितलाहार-९ थामाजङमा
ु
क ा २ मा अ ययन गछु । िव ालयमा पढाउने िश क
ितवादी बमबहादरु ख ी े ीले डर ास देखाई
िवगतका िविभ न िदनह मा म तथा प रवितत नाम
थर िज ला ४४ ब ने कु मा (छ), िज ला ४४ ब ने
कु मा (ज) समेतलाई होमवक चेक गन समयमा क ामा
भएका अ य के टा साथीह लाई बािहर पठाई म तथा
उि लिखत पीिडतह समेतको छाती, तन, गु ाङ् ग
छुने िचमोट् ने साथै िनजको िलङ् ग खेलाउन लगाउने
ज ता काय गद आएका तथा िमित २०७२।२।२१
को िदनसमेत य तै काय गरी हामी नाबािलकामािथ
यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक मैथनु गन अपराध
गरेको हँदा ितवादीलाई हदैस म कारबाही हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।२६ को पीिडत
प रवितत नामथर कु मा (झ) ले गरेको घटना िववरण
कागज ।

म ी ाने द ा.िव. ितलाहार-९
थामाजङ
ु ् गमा क ा ३ मा अ ययन गछु । िव ालयमा
पढाउने िश क ितवादी बमबहादरु ख ी े ीले डर
ास देखाई िबगतका िविभ न िदनह मा म तथा
प रवितत नाम ४४ कु मा (छ), ४४ कु मा (झ)
समेतलाई गहृ काय चेक गन समयमा क ामा भएका
अ य के टा साथीह लाई बािहर पठाई पालैपालो
लाइ ेरी कोठामा हामीह लाई डाक , लगी म तथा
उि लिखत पीिडतह समेतको छाती, तन, गु ाङ् ग
छुने िचमोट् ने साथै िनजको िलङ् ग खेलाउन लगाउने
ज ता काय गद आएका तथा िमित २०७२।२।२१
को िदनसमेत िनज ितवादीले मसमेतलाई गहृ काय
चेक गन भनी लाइ ेरी कोठामा बोलाई कोठाको याल
ब द गरी मेरो तन, योिन मस
ु ान तथा आ नो िलङ् ग
िनकाली समाती खेलाउन लगाएका हन् । यसरी हामी
नाबािलकाह मािथ िनज ितवादी िश कले डरधाक
देखाई यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक मैथनु गन
अपराध गरेको हँदा ितवादीलाई हदैस म कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।२६ मा
पीिडत प रवितत नामथर कु मा (ज) ले गरेको घटना
िववरण कागज ।
म ी ाने द ा.िव.ितलाहार ९ थामाजङमा
ु
क ा २ मा अ ययन गछु । िव ालयमा पढाउने
िश क ितवादी बमबहादरु ख ी े ीले म क ा १ मा
पढ् दादेिख नै डर ास देखाई लाइ ेरी कोठामा लगी
मेरो छाती, तन, योिन समा ने खेलाउने, आ नो
िलङ् ग िनकाली समा न, खेलाउन, मख
ु मा राखी
चु न लगाउने तथा शरीर, योिनमा िलङ् ग दली वीय
खलन गन ज ता काय गद आएको र य तै काय
अ य पीिडतह प रवितत नाम थर िज ला ४४ ब ने
कु मा (ज) र िज ला ४४ ब ने कु मा (झ) समेतलाई
गद आएका तथा िमित २०७२।२।२१ को िदनसमेत
य तै काय गरी हामी नाबािलकामािथ यौन दु यवहार
तथा अ ाकृितक मैथनु गन अपराध गरेको हँदा
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ितवादीलाई हदैस म कारबाही हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७२।२।२६ को पीिडत प रवितत
नामथर कु मा (छ) ले गरेको घटना िववरण कागज ।
योिन छे द नभएको, योिनबािहर वीय, र
नभेिटएको, योिनबािहर घाउचोट नभएको, शारी रक
तथा मानिसक अव था सामा य भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।२।२६ मा पवत िज ला अ पताल,
कु माको पीिडत कु मा (छ) को वा य तथा
शारी रक जाँच ितवेदन ।
दािहने हातमा २ सेमी कोत रएको घाउ,
छातीमा १२.५ सेमीको अ ेसनको घाउ, योिन छे द
नभएको, योिनबािहर वीय, र नभेिटएको, योिनबािहर
घाउचोट नभएको, शारी रक तथा मानिसक
अव था सामा य रहेको भ नेसमेत बेहोराका िमित
२०७२।२।२६ को पवत िज ला अ पताल, कु माबाट
भएको कु मा (ज) को वा य तथा शारी रक जाँच
ितवेदन ।
योिन छे द नभएको, योिनबािहर वीय, र
नभेिटएको, योिनबािहर घाउचोट नभएको, शारी रक
तथा मानिसक अव था सामा य भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।२।२६ को पवत िज ला अ पताल,
कु माबाट भएको कु मा (झ) को वा य तथा
शारी रक जाँच ितवेदन ।
दे े छातीको अगािडको मािथ लो भागमा ३
वटा कोत रएको स चो हने अव थाको ५ से.मी. को
घाउ रहेको, दािहने पाखरु ाको अगािडको भागमा ४१.५
से.मी.को िनलडाम भएको, दािहने पाखरु ा उठाउन गा ो
भएको भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।२६ को
पवत िज ला अ पताल, कु माबाट भएको ितवादी
बमबहादरु ख ी े ीको वा य तथा शारी रक जाँच
ितवेदन ।
मैले ी ाने
ा.िव. ितलाहार ९
थामाजङमा
िमित २०४८।१२।२५ देिख पढाउँदै
ु
आएको छु । क ा २ का िव ाथ ह लाई लाइ ेरी

कोठामा राखी पढाइने ग रएको िथयो । प रवितत नाम
थर कु मा (छ), कु मा (ज) र कु मा (झ) क ा २ र
३ मा पढ् ने छा ाह भएको र िनजह पढाइमा पिन
कमजोर हनक
ु ा साथै िदएको गहृ कायसमेत नगन हँदा
मैले िनजह लाई हातले िपट् ने छाती तथा संवेदनशील
भागह मा िचमोट् ने गरेको हँ । गहृ काय चेक गन ममा
छा ह लाई क ाबािहर िनकाली छा ाह लाई मा
कोठामा राखी छातीलगायत संवेदनशील भागह मा
िचमोट् ने गथ । उ िव ालयमा अ ययन गन छा ाह
मािथ दु यवहार भएको िवषयमा िमित २०६८।५।७ मा
िव ालयका िश क तथा िव ाथ ह को बैठक बसी
छलफल गरी पनु ः दु यवहार नगन भनी कबिु लयतनामा
कागज भएको हो । संवेदनशील अंगमा िचमोट् नु मेरो
ग ती हो तर मैले िलङ् ग खेलाउन लगाउने, चु न
लगाउने ज ता काय गरेको छै न भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।२।२८ मा ितवादी बमबहादरु ख ीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
ी ाने
ा.िव.को अ ययन अ यापन
कायका ममा िश क ी बमबहादरु ख ी े ीबाट
छा ाह मािथ दु यवहार भएको भ ने कुरा कायालयमा
सनु वु ाइ हन आएकोले िव ालय टाफ र छा ह को
रोहबरमा अबदेिख िनज बमबहादरु लगायत अ य
िश कले य ता ग ती दोहो याउने छै न भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०६८।५।७ को कबिु लयतनामा
कागज ।
म िज ला पवत ितलाहार-९ ि थत ी ाने
ा. िव. मा ई.िस.िड.को कोटामा सहजकताको पमा
एक क ास म अ यापन गन गछु । िमित २०७२।२।२०
का िदन १६.०० बजेितर क ा २ का छा ा िदया िव.क.
तथा पीिडतह कु मा (छ) र (ज) ले धाना यापक
टेकबहादरु भवु ाजी, कायालय सहयोगी गंगा ख ी र
मसमेतलाई भेटी ितवादी िश क बमबहादरु ख ीले
आफूलाई छाती, पेट, साँ ामा िचमोट् ने, िपट् ने गरेको
कुरा बताएका हँदा उ िदन कुल ब द हने समय
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भइसके कोले सो िवषयमा पिछ छलफल गर ला भनी
गएको र ऐ. २१ गतेसमेत पीिडतह कु मा (छ), (ज)
र (झ) ले पनु ः ितवादी िश कले आफूह लाई य तै
यवहार गरेको कुरा कायालय सहयोगी गंगा ख ीलाई
भनी िनजले मलाई बताएक हन् । सो िवषयमा ऐ.२३
गते िबहान िव ालयमा िश क र अिभभावकको
बैठक बसी छलफल हँदा पीिडतह लाई िनज
ितवादीले आ नो िलङ् गसमेत चस
ु ाउने गरेको कुरा
अिभभावकह बाट थाहा भएको र िनज ितवादीले
२०६८ सालमा समेत िव ालयका छा ाह मािथ
यौन दु यवहार गरेकोले कबिु लयतनामा कागज गरेको
थाहा भएको र छलफलमा िनज ितवादीले आफूले
ग ती गरेको हँदा राजीनामा जाने बताएका हन् ।
यसरी किलला छा ाह मािथ यौन दु यवहार गन
िनज ितवादी िश कमािथ कानूनबमोिजम कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।३२ मा
बिु झएक िशि का अमतृ ा लािमछानेले गरेको घटना
िववरण कागज ।
िमित २०७२।२।२१ को िदन म आफूले
अ यापन गराउने िव ालय ी ाने ा.िव. ितलाहार
९ मा गई अ यापन गराई फिकएको र ऐ. २२ गते पिन
म िव ालयमा जान भनी जाँदै गदा ितवादी िश क
बमबहादरु े ीले िव ालयमा छा ाह मािथ यौन
दु यवहार गछन् रे भनी बाटोमा थानीयले आपसमा
कुराकानी गरेको सनु ी घटना थाहा पाएको हँ । सो
घटना स ब धमा ऐ.२३ को िदन िव ालयमा िश क
अिभभावकको बैठक ब दा छलफल हन नसक हरीमा
उजरु ी पन आएको हो । ितवादीले छा ाह मािथ यौन
दु यवहार गरेको भए कानूनबमोिजम कारबाही हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।३२ को बिु झएका
िश क कमल नेपालीले गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२० को िदन िव ालय
सिकएपिछ िव ाथ ह लाई घर पठाउन लाइन लगाउने
ममा छा ा िदया िव.क.ले बमबहादरु ख ी सरले

मसमेतलाई नरा ो यवहार गनहु छ । िव ालयबाट
िनका नपु छ भनेको र ऐ. २१ गतेका िदनमा पिन
िनजले सोही कुरा दोहो याएको हँदा ऐ.२३ गतेका िदन
िव ालयमा िश क अिभभावक बैठक बसी छलफल
हँदा िनज ितवादीले आफूले छा ाह कु मा (छ),
कु मा (ज), कु मा (झ) मािथ दु यवहार गरेकोमा मा
मागी राजीनामा िद छु भनेका हन् । िनज ितवादीले
पिहला पिन छा ाह मािथ दु यवहार गरेकोमा पनु ः
य ता ग ती नदोहो याउने भनी िमित २०६८।५।७ मा
कबिु लयतनामा कागजसमेत भएको हो । ितवादीउपर
कसरु अनस
ु ारको कारबाही हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।२।३२ मा बिु झएक गंगाकुमारी के .सी.ले
गरेको कागज ।
ितवादी िश क बमबहादरु ख ीले २०६८
सालमा पिन छा ाह मािथ दु यवहार गरेको
िवषयमा िव ालयमा छलफल भई माफ मागी पनु ः
ग ती नदोहो याउने सतमा कबिु लयतनामा कागज
भएकोमा िनजले पनु ः छा ाह मािथ दु यवहार
गरेको भनी िमित २०७२।२।२० मा क ा २ क छा ा
िदया िव.क.बाट जानकारी हन आएको, ऐ. २१ गते
भितजाको िबहे परेकोले म िव ालयमा छु ी बसेकोमा
ऐ. २२ गते िबहान िव ालय यव थापन सिमितका
अ य मेरो घरमा आई के ही िव ाथ ह िव ालय
आएनन् । अिभभावकसँग गई बु नु भनेको हँदा म िदया
िव.क.,रोिशका ब नेतसमेतको घरमा गई बु दा िश क
बमबहादरु ख ीले िव ालयमा बालब चाह मािथ
दु यवहार गदा रहेछन्, ब चाह डराएर िव ालय जान
मानेका छै नन् भनेका ऐ. २३ गते िव ालयमा बैठक
रा ने स लाह भई अिभभावकह लाई प काटी डाक
सो िवषयमा छलफल हँदा ितवादी िश कले आ नो
ग ती वीकार गरी माफ मागी राजीनामा जा छु भनेका
हन् । ितवादीले गरेको कसरु को बारेमा मलाई पीिडत
िव ाथ ह तथा अिभभावकह बाट जानकारी हन
आएको हँदा ितवादीउपर कानूनबमोिजम कारबाही
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हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।१ मा
बिु झएका िश क .अ. टेकबहादरु भवु ाजीले गरेको
कागज ।
िमित २०७२।२।२१ का िदन म िव ालयबाट
तािलमको लािग कु मा ि थत ोत के िशवालयमा
आई ऐ.२२ गते घर फकने ममा .अ. टेकबहादरु
भवु ाजीले फोन गरी बमबहादरु सरले िव ालयमा
छा ह मािथ दु यवहार गरेको भ ने िव ाथ
अिभभावकको उजरु ी छ । २३ गते िबहान िव ालयमा
बैठक छ भनी जानकारी गराएको हँदा सो िदन
िव ालयमा िश क अिभभावकको बैठक बसी छलफल
हँदा अिभभावकह आ ोिशत भई छलफल हन
नसके को हो । ितवादीले िव ाथ लाई िदएको गहृ काय
नगरेकोमा सजाय िदएको हनपु छ । िनज ितवादीले
२०६८ सालमा पिन िव ाथ ह मािथ कुटिपट
दु यवहार गरेकोले िव ालयमा कबिु लयतनामा कागज
गराएकोमा पनु ः ग ती नदोहो याएका हँदा नाबािलका
छा ाह मािथ यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक
मैथुनका घटना घटाएको भए कानूनबमोिजम कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।१ मा
बिु झएका िश क धनबहादरु ख ीले गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२१ मा प रवितत नामथर
कु मा (ट) ले मलाई फोन गरी ितवादी िश कले
छोरीह मािथ यौन दु यवहार गन गदा रहेछन् भनी
बताउनभु एकोले मैले पीिडतह कु मा (छ), (ज),
(झ) लाई भेटी सोधपछ
ु गदा आफूह लाई ितवादी
िश कले िव ालयको लाइ ेरी कोठामा पालैपालो
बोलाई तन माड् ने, योिन चलाई िदने, आ नो िलङ् ग
िनकाली खेलाउन, चु न लगाउने, योिनमा घषण
गराई वीय खलन गराउने गछन् भनी बताएका र
सो घटनाबारे िव ालयमा बु दा िनज ितवादीले
उ वारदातका िदन तथा सोभ दा पिहला पिन
पीिडतह मािथ य ता काय गद आइरहेको, सो
िवषयमा िव ालयमा बैठक बसी कुराकानी हँदा

ितवादीले आफूले ग ती गरेको हँदा राजीनामामा
जा छु भनेको, िनज ितवादीले पिहला पिन छा ाह
मािथ य तै काय गरेको हँदा िमित २०६८ सालमा
िव ालयमा कबिु लयतनामा कागजसमेत गरी छाडेको
भ ने बिु झएको र उ २१ गते वारदातका िदन
ितवादीले क ा २ का िव ाथ को हािजर नगरेको
भ नेसमेत सनु ेको हँ । िश क भएर िव ाथ ह मािथ
यौन दु यवहार गन िनज ितवादीउपर कानूनबमोिजम
कडाभ दा कडा कारबाही हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।३।२ मा बिु झएका मानबहादरु े ीले
गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२१ को साँझ पीिडतह
कु मा (छ), (ज), (झ) लाई ितवादी िश क बमबहादरु
ख ीले िव ालयमा यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक
मैथनु गछन् भ ने कुरा जाहेरवालाह बाट सनु ी थाहा
पाई मेरो छोरी िदया भ ने िद ा िव.क.लाई सो दा
िनज ितवादीले गहृ काय नगरेको भ ने बहानामा
छाती समा ने, साँ ामा हा ने िचमोट् ने गछन् भनी
बताएको र पीिडतह सँग समेत बु दा िनज ितवादीले
पीिडतह लाई पालैपालो लाइ ेरी कोठामा बोलाई
तन, यौनाङ् ग चलाई आ नो िलङ् ग चु न लगाउने,
योिनमा िलङ् ग घषण गराउने, कु मा (झ) को योिनमा
िलङ् ग घषण गराई वीय खलन गराएको कुरा
थाहा भएको हो । सो िवषयमा िव ालयमा िश क
अिभभावकबीच छलफल हँदा िनज ितवादीले
आफूले ग ती गरेको हँदा माफ पाउँ भनी राजीनामा
िद छु भनेका र २०६८ सालमा पिन छा ाह मािथ
दु यवहार गरेकोले कबिु लयतनामा कागज भएको
भ ने बैठकमा सनु ेको हँ । यसरी नाबािलका छा ाह
मािथ यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक मैथनु गन िनज
ितवादी िश कउपर कानूनबमोिजम कडा कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।२ मा
बिु झएका िगता िव.क.ले गरेको कागज ।
म ी ाने ा.िव.मा िमित २०७१।१।२१
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गतेदिे ख िव ालय यव थापन सिमितको अ य
पदमा कायरत रहँदै आएको छु । ितवादी िश क
बमबहादरु ख ीले िव ालयका छा ाह मािथ नरा ो
यवहार गन गरेकोले अिभभावकले िव ाथ लाई
पढ् न नपठाउने भनेका छन् रे बु न जाउँ भनी िमित
२०७२।२।२२ को िबहान .अ. टेकबहादरु भवु ाजीको
घरमा गई जानकारी गराई छा ा रोिशका ब नेतको
घरमा गई बु दा िनज ितवादीले पिहलादेिख नै
छा ाह मािथ यौन दु यवहार गद आएको कुरा
खल
ु ेको र पीिडतह कु मा (छ),(ज),(झ) ले समेत
आफूह लाई ितवादी सरले िलङ् ग खेलाउन चु न
लगाउने, तन िचमोट् ने, गु ाङ् ग चलाउने ज ता काय
गन गरेको बताएका हँदा ऐ.२३ गते िबहान िव ालयमा
िश क अिभभावक बैठक बसी छलफल हँदा ितवादी
िश क बमबहादरु ख ीले आ नो कसरु वीकार
गरी माफ मागी राजीनामा िदने भनेका हन् । िनज
ितवादीले २०६८ सालमा पिन छा ाह मािथ यौन
दु यवहार गरेको हँदा कबिु लयतनामा कागज भएको
भ ने सनु ेको छु । िश क भएर नाबािलका छा ाह
मािथ यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक मैथनु गन िनज
ितवादीउपर कानूनबमोिजम हदैस म सजाय हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।२ मा बिु झएका
ी ाने ा.िव.का िव ालय यव थापन सिमित
अ य िभम साद भ राईले गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२१ मा मेरी छोरी प रवितत
नामथर कु मा (छ) िव ालय गएर घरमा आउँदा
नबोलेक र ऐ. बेलक
ु अ ५:३० बजेितर िवना िव.क.
सँग भेट हँदा िनजले ितवादी बमबहादरु सरले
िव ालयमा प रवितत नामथर कु मा (छ),(ज), (झ)
को तन, गु ाङ् ग िचमोट् ने, िलङ् ग खेलाउन लगाउने
चु न लगाउने गछन् रे भनी बताएपिछ छोरीलाई फकाई
फुलाई सोधपछ
ु गदा िनजले ँ दै आफू तथा उि लिखत
अ य पीिडतह मािथ डर धाक देखाई यौन दु यवहार
तथा अ ाकृितक मैथनु गन गरेको बताएक हन् । सो

िवषयमा ऐ.२३ गते िव ालयमा बैठक हँदा ितवादीले
आफूले ग ती गरेको भनी माफ मागी राजीनामा
मागेका िथए । िनजले २०६८ सालमा पिन छा ाह
मािथ यौन दु यवहार गरेका कारण कबिु लयतनामा
कागज भएको रहेछ । यसरी िव ालयमा अ ययन
गन गएका नाबािलका छा ाह मािथ यौन दु यवहार
तथा अ ाकृितक मैथनु गन िनज ितवादीउपर
कानूनबमोिजम हदैस मको सजाय हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७२।३।२ मा प रवितत नामथर
कु मा (ट) ले गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२१ मा पीिडतह प रवितत
नाम थर कु मा (छ),(ज),(झ) तथा अ य छा ाह ....
............................ समेतले िव ालयमा बमबहादरु
ख ी सरले आफूह को तन, गु ाङ् ग िचमोट् ने
िनजको िलङ् ग खेलाउन, चु न लगाउने गरेको कुरा
बताएका हन् । िनज ितवादीले २०६८ सालमा पिन
िव ालयमा छा ाह मािथ दु यवहार गरेको कारण
कबिु लयतनामा कागज भएको हो । यसरी नाबािलका
छा ाह मािथ यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक मैथनु
गन िनज ितवादी मािथ कानूनबमोिजम कडा कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।५ मा
बिु झएका रामकृ ण सनु ारले गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२१ को बेलक
ु िगता
िव.क. मेरो घरमा आई िव ालयमा बमबहादरु सरले
छोरीह मािथ दु यवहार गछन् रे तपाइँको छोरीसँग
पिन बु नु न भनेक हँदा मैले छोरी रेिजना िव.क. सँग
बु दा िनज ितवादीले क ामा पढ् ने छा ाह लाई
पालैपालो बोलाई िलङ् ग खेलाउन, चु न लगाउने,
योिन खेलाइिदने, तन िचमोट् ने गरेको कुरा बताएक
र वारदातका िदनमा िनज ितवादीले प रवितत नाम
थर कु मा (छ), (ज), (झ) लाई लाइ ेरी कोठामा
पालैपालो बोलाई उि लिखत िकिसमको काय गरेको
कुरा छोरीबाट थाहा भएको हो । सो िवषयमा ऐ.२३ गते
िव ालयमा बैठक हँदा ितवादीले आफूले ग ती गरेको
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भनी माफ मागी राजीनामा िदने भनेका िथए । िनजले
२०६८ सालमा पिन छा ाह मािथ यौन दु यवहार
गरेको कारण कबिु लयतनामा कागज भएको रहेछ ।
यसरी िव ालयमा अ ययन गन गएका नाबािलका
छा ाह मािथ यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक मैथुन
गन िनज ितवादीउपर कानूनबमोिजम सजाय हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।६ मा बिु झएका
िवनाकुमारी िव.क.ले गरेको कागज ।
ितवादी िश क बमबहादरु ख ीले
िव ालयमा मेरो भितजी नाता पन प रवितत नाम
थर कु मा (छ) समेतलाई यौन दु यवहार गछन् रे
भ ने कुरा िमित २०७२।२।२२ मा थाहा पाई पीिडत
भितजीसँग बु दा ऐ.२१ गते तथा सोपूवका िदनह मा
समेत िनज ितवादीले िव ालयको लाइ ेरी कोठामा
पीिडतह लाई पालैपालो बोलाई छाती, गु ाङ् ग
िचमोट् ने, चलाई िदने, आ नो िलङ् ग पीिडतह को
हातले खेलाउन लगाउने, मख
ु ले चु न लगाउने,
योिनमा घषण गरी वीय खलन गन ज ता काय
गरेको थाहा भएको हो । नाबािलकाह मािथ यसरी
यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक मैथनु गन िनज
ितवादीउपर कानूनबमोिजम कडा कारबाही हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।६ मा बिु झएक
च ा े ीले गरेको कागज ।
ितवादी िश क बमबहादरु ख ीले
िव ालयमा छा ाह मािथ दु यवहार गन गरेको कुरा
िमित २०७२।२।२० मा ाने ा.िव. ितलाहारमा
अ ययन गन छा ा िदया भ ने िद ा िव.क.ले बताएक
र ऐ.२१ गते वारदातका िदनमा पीिडतह प रवितत
नाम थर कु मा (छ),(ज),(झ) लाई िनज ितवादीले
आ नो िलङ् ग खेलाउन, चु न लगाउने, पीिडतह को
छाती, योिन िचमोट् ने, खेलाई िदने, योिनमा िलङ् ग
घषण गरी वीय खलन गरेको कुरा जाहेरवाला तथा
पीिडतह समेतले बताएकाले थाहा भएको हो । सो
िवषयमा ऐ.२३ गते िव ालयमा बैठक हँदा ितवादीले

आफूले ग ती गरेको भनी माफ मागी गोजीबाट
राजीनामा िनकाली टेवलमा राखेका िथए । िनजले
२०६८ सालमा पिन छा ाह मािथ यौन दु यवहार
गरेको कारण कबिु लयतनामा कागज भएको रहेछ ।
यसरी िव ालयमा अ ययन गन गएका नाबािलका
छा ाह मािथ यौन दु यवहार तथा अ ाकृितक
मैथनु र जबरज ती करणी गन िनज ितवादीउपर
कानूनबमोिजम हदैस मको सजाय हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको न दकली नेपाली, िव णु नेपाली र तेजबहादरु
सनु ारसमेत जना ३ ले िमित २०७२।३।१० मा गरेको
व तिु थित मचु ु का ।
िव ालयमा पढ् ने छा ालाई कुटिपट गरेको
िवषयमा िमित २०६८।५।७ मा ग रएको कबिु लयतनामा
कागजमा भएको मेरो नामको द तखत मेरो हो ।
मैले पिहलो िप रयड क ा २ मा पढाउँछु । वारदात
िमित २०७२।२।२१ मा क ा १ मा हािजरी गराएँ ।
क ा २ मा हािजर गराउन िबिसएँ । मैले िव ाथ लाई
दु यवहार गरेको कुरा आएपिछ ग ती वीकारी माफ
मागी राजीनामा िद छु भनेको हँ भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।३।१४ को ितवादी बमबहादरु ख ीको
तित बा बयान ।
िमित २०७२।२।२१ मा मेरो क ामा म, िदया
िव.क., िवि दया िव.क., प रवितत नाम कु मा (झ)
समेत गएका िथय । सो िदन पिहलो िप रयड पढाउन
आएका ितवादीले हािजरी िकताब याई हािजरी रोल
नं. अनस
ु ार हा ो नाम बोलाएकोमा िनजले हािजरीमा
हा ो हािजर गरे गरेनन् मलाई थाहा भएन । हािजरी
रोल म बोलाएपिछ िनजले अ लाई बािहर पठाई
िनजले आ नो िलङ् ग मलाई मख
ु ले चु न लगाई सो
िलङ् ग मेरो योिनमा द दा घोट् दा मलाई दख
ु ेकोले म
रोएपिछ िनजले मलाई छोडेको हो भ नेसमेत बेहोराको
पीिडत कु मा (छ) को पूरक कागज ।
िमित २०७२।२।२१ को िबहानको खाना
खाई मेरो नाितनी प रवितत नाम कु मा (ज) िव ालय
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गएकोमा िव ालयबाट घर आउँदा िनजको दािहने
हातमा कोत रएको देखी के भयो भनी सो दा ितवादीले
मेरी नाितनीलाई ए लै क ामा राखी आ नो िलङ् ग
नाितनीलाई खेलाउन लगाई नाितनीको योिनमा िलङ् ग
घषण गरेको र सो घषणको पीडा ख न नसक ितकार
गन खो दा कोठाको िभ ामा ठोि कन गई कोत रई
चोट लागेको तथा ितवादीले सोपूवका िदनह मा पिन
बािलकाह मािथ यौन दु यवहार गरेको कुरा नाितनीले
बताएकोले सनु ी थाहा पाएको हँ, भ ने प रवितत नाम
कु मा (ठ) को िमित २०७२।३।१४ को कागज ।
िमित २०७२।२।२१ मा ी ाने ाथिमक
िव ालयमा म, प रवितत नामथर िज ला ४४ ब ने
कु मा (छ), (ज) र (झ) समेत गई िबहानको ाथना
सामेली भई आ-आ नो क ा कोठामा गई अ ययन
गन ममा सोही िव ालयका िश क बमबहादरु
ख ीले कापी चेक गन ममा क ा कोठामा अ ययन
गन के टाह लाई बािहर खे न पठाई मसमेतलाई सो
कोठामा राखी आ नो िलङ् ग खेलाउन लगाई, मेरो
छाितमा, गु ाङ् गमा समातेका िथए । सो वारदात
िमितमा ितवादीले क ा कोठामा पीिडतह कु मा
(छ), (ज) र (झ) समेतलाई राखी िनजको िलङ् ग
समाउन, खेलाउन लगाउने, पीिडतह को छाती, तन
समा ने, आ नो िलङ् ग पीिडतह को योिनमा रा ने
गरेको कुरा पीिडतह ले वारदातको िमितमा घर फकने
ममा बताएर थाहा पाएक हम भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७२।०३।१५ मा बिु झएक रेिजना सनु ारले
गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२१ मा म ी ाने
ाथिमक िव ालयमा पढ् न गएकोमा सो िदन मेरो
क ामा म, िदया िव.क.,प रवितत नाम कु मा (छ)
र (झ) समेत भएकोमा सो िदन पिहलो िप रयडमा
ितवादी बमबहादरु ख ी सर आउनु भई हामीह को
हािजरी रोल मअनस
ु ार बोलाउनु भएकोमा हा ो
हािजरी िनजले हािजरी पिु तकामा जनाए जनाएनन्

थाहा भएन, हािजरी नाम बोलाइसके पिछ िनजले
मसमेतलाई बािहर पठाई कु मा (छ) लाई क ाकोठामा
राखेकोमा िनजलाई के गरे मलाई थाहा भएन । के ही
समयप ात् ितवादीले मेरो कपी जाँ न भनी मलाई
बोलाई िभ जाँदा िनजले मेरो छातीमा समाई साँ ामा
िचमोटी मलाई बािहर पठाएका हन् । सो िदन ितवादीले
पीिडतह लाई क ा कोठामा पालोपालो बोलाई
िनजको िलङ् ग समाई मख
ु ले चु न लगाई, आ नो
िलङ् ग पीिडतह को योिनमा जोडी सेतो िच लो तरल
पदाथ िनकालेको र सो काय ितवादीले वारदातपूवका
िदनह मा पिन पटकपटक गन गरेको कुरा पीिडत ले
वारदातको िमितमा घर फकने ममा बताएर थाहा
पाएक हँ । िनजलाई कारबाही हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७२।०३।१५ मा बिु झएक िवि दया
िव.क.ले गरेको कागज ।
िमित २०७२।२।२१ मा म आ नो
िव ालयमा पढ् न गएको िथएँ । सो िदन मेरो क ामा
म, िदया िव.क.,प रवितत नाम कु मा (झ) र िवि दया
सनु ारसमेत िथय । सो िदन पिहलो िप रयड पढाउन
ितवादी बमबहादरु ख ी आउनु भई हािजरी
रोल मअनस
ु ार नाम बताइसके पिछ िनजले गहृ काय
चेक गन भनी अ लाई बािहर पठाई मलाई क ाकोठामा
राखी िनज कुच मा बसी िनजको िलङ् ग िनकाली
मलाई चलाउन मख
ु ले चु न लगाई चस
ु ाई मलाई
िनजैको अगािड उ याई मेरो िपसाब घर िनजले चलाई
पनु ः िनजको िलङ् ग मेरो योिनमा जोडी द दा मलाई
दख
ु ेकोले मैले ितकार गदा मेरो हातको नङले िनजको
छातीमा कोता रनक
ु ो साथै म जबरज ती िनजबाट
फुि कँ दा उिछ ई िभ ामा मेरो दािहने हात धसा रँदा
सो हातमा ददारेको कोतारेको हो । ितवादीले सो िदन
अ य पीिडतह लाई पिन मलाई ज तै नरा ो यवहार
गरेको कुरा पीिडतह ले िव ालयबाट घर फकने
बेलामा मलाई बताएको हो । िनजले वारदातका िदन
तथा पटकपटक मसमेतलाई अ ाकृितक मैथनु गरी
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जबरज ती करणी गरेको हँदा कानूनबमोिजम कारबाही
हनपु छ भ ने िमित २०७२।०३।१५ मा प रवितत
नामथर िज ला ४४ ब ने कु मा (ज) ले गरेको कागज ।
ितवादी बमबहादरु ख ीले आफूले पढाउने
गरेको ी ाने ा.िव. ितलाहार पवतका छा ाह उपर
िवगत समयमा पिन यौनज य दु यवहारसमेत गद
आएका वारदात िमित २०७२।२।२१ का िदन एवं
सोअिघका िदनह मा समेत क ा २ र ३ मा अ ययन
गन पीिडत छा ाह प रवितत नामथर वष ६ क कु मा
(छ), वष ९ क कु मा (ज) र वष ६ क कु मा (झ)
समेतलाई डरधाक ध क , अनिु चत भाव, झु यानमा
पारी िव ालय समयमा िव ालय क ा कोठािभ राखी
जबरज ती करणी र अ ाकृितक मैथनु गरेकोले िनज
ितवादी बमबहादरु ख ीको उि लिखत काय मल
ु क
ु
ऐन जबरज ती करणी महलको १ नं िवपरीत ३(१)
र ९क.नं अनस
ु ारको कसरु अपराध भएको देिखँदा
िनज ितवादीलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम
सजाय गरी ऐ. महलको ९क नं. बमोिजम थप सजाय
हन र पीिडतह कु मा (छ), कु मा (ज) र कु मा (झ)
समेतलाई सोही महलको ९क, १०, १०ग. नं बमोिजम
ितवादीबाट मनािसब ितपूितसमेत िदलाई भराई
पाऊँ । ितवादीको अंश भागसमेत सोही महलको
१०ग नं. बमोिजम रो का ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
अिभयोग प ।
अिभभावकह ले रसइवीका कारण जाहेरी
िदएका हन् । वारदात भएको भिनएको िदन िव ाथ ह
क ा २ मा एकजना पिन उपि थत िथएनन् । जाहेरीमा
भनेज तो गन कुलमा स भव छै न, मेरो नाितनी
ज तै बालबािलकालाई य तो काय गन महापाप
ह छ । िव ाथ लाई य तो यवहार ग यो भ ने जाहेरी
झु ा ठहछ । रसइवीका कारण जाहेरी परेको हो । मेरो
च र ह या गनका लािग जाहेरी िदएका हन् । मेरो
कुनै ग ती छै न । हरीले जबरज ती मचु ु का खडा
गरेको हो । छोरीको िववाहमा दिलतलाई िन ता नगरेको

रसइवीसमेत साँधेका हन् । अिभभावकले िसकाएर
िव ाथ ले य तो झु ा बेहोरा लेखाएका हन् । मैले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पदछ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी बमबहादरु ख ीले सु अदालतमा
गरको बयान ।
होमवक चेक गराउन जाँदा बमबहादरु सरले
मेरो दूध छा ने आ नो फोहोरी कुरामा मेरो हात
लैजानहु यो । य तो गरेको भिनस् भने पिु लसले
ला छन् भ नहु यो । फोहोरी कुराबाट सेतो सेतो
के हो झानहु यो । य तो काय गरेको टेकबहादरु
सरलाई भने यसपिछ टेकबहादरु सरले गंगा िमसलाई
भ नभु यो, मैले साथीह लाई पिन भने भ नेसमेत
बेहोराको पीिडत प रवितत नाम कु मा (ज) ले यस
अदालतमा अिभभावक कु मा (ङ) को रोहबरमा गरेको
बकप ।
बमबहादरु सरले आ नो फोहोरी कुरा मेरो
फोहोरी कुरामा जोडनु ह यो । कसैलाई नभन् भिनस्
भने पिु लसले लैजा छ भ नहु यो । आ नो फोहोरी
कुरा खेलाउन लगाउनहु यो भ नेसमेत बेहोराको
पीिडत प रवितत नाम कु मा (छ) ले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
मलाई कुलमा बमबहादरु सरले पढाउँदा
फोहोर कुरा गनहु यो, फोहोर कुरा छा न
लगाउनहु यो । आ नो फोहोर कुरामा हात लैिदनु
ह यो र दधु -दधु मा समाउनु ह यो भ नेसमेत
बेहोराको पीिडत प रवितत नाम कु मा (झ) ले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
उ िमितमा उ िव ालयमा य तो
जबरज ती करणी र अ ाकृितक मैथनु गन वातावरण
िथएन । ितवादी बमबहादरु को आनीबानी रा ो िथयो ।
जबरज ती करणी र अ ाकृितक मैथुन गन ज तो काय
यी ितवादीले गरेको भ ने मलाई ला दैन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादीका सा ी िभमबहादरु के .सीले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
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ितवादीको समाजमा आनीबानी रा ो
िथयो । पिहला के ही कुरा सिु नन । पिछ कुलमा ज मा
भई छलफल भएको िथयो । ितवादीले मैले गरेको
होइन भ नु भयो अ ले ितवादीलाई दोष लगाए
भ नेसमेत बेहोराको ितवादीका सा ी मानबहादरु
ख ीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
कामदार र िव ाथ ह समेत भएको
अव थामा य तो काय गन िम दैन । तहाँ य तो
वातावरण िथएन । ितवादीउपर लगाइएको अिभयोग
सरासर झु ा हो । उहाँले जाँड र सीसमेत खानु
ह न र यौन शोषण र दु यवहार गन वभावका यि
होइनन । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदनपु दछ भ नेसमेत बेहोराको ितवादीका सा ी
िसता अखेलीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
मेरो बिहनीलाई मैले सो दाखेरी मेरो
बिहनीले ितवादीले आ नो मख
ु मा िलङ् ग चस
ु ाउन
लगाउनहु यो । आ नो िलङ् ग हातमा समाउन
लगाउने, डर ध क देखाएर घरमा कसैलाई भ न ह न
भ ने गनहँु दो रहेछ । बिहनीले उ कुरा भनेर थाहा
पाएको हँ । पीिडतह ले भनेअनस
ु ार सोभ दा पिहला
पिन गन गनहु यो । के टालाई टवाइलेट जा भनेर
पठाउने र य तो ि याकलाप गनहँु दो रहेछ भ नेसमेत
बेहोराको जाहेरवाला प रवितत नाम कु मा (घ) ले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी बमबहादरु एउटा अनशु ािसत
िश क िथए । िनजले मिहलामािथ यौन दु यवहार गन
ज ता घिृ णत काय गदनथे । यी ितवादीलाई झु ा
आरोप लगाइएको हो । ितवादीले नाबािलकाह लाई
अ ाकृितक मैथुन, जबरज ती करणी गन काम
नगरेको हँदा घरायसी रसइवीका कारण झु ा आरोप
लगाएको देिख छ । वनस ब धी िवषयमा आ त रक
रसइवी िथयो भ नेसमेत बेहोराको ितवादीका सा ी
नरबहादरु भवु ाजीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
अनस
ु धानमा गरेको कागज बेहोरा, सिहछाप

मेरो हो । पीिडत ................लाई सो दा आफूलाई
बमबहादरु सरले लाइ ेरी कोठामा लगेर गु ाङ् ग
खेलाउने गनहु यो । िघउ ज तो िचज िनका नहु यो
भ थी । ितवादीलाई सजाय त हनैपछ भ नेसमेत
बेहोराको वादीका सा ी च े ीले यस अदालतमा
गरेको बकप ।
ब चाह लाई
ितवादी बमबहादरु ले
लाइ ेरीको कोठामा बोलाएर चेन खो ने, िलङ् ग बािहर
िनका ने, छाम भ ने काखमा रा ने गरेको कुरा कुलमा
पढ् ने ................ले घरमा आइ भने पिछ थाहा भएको
हो । उ िमितभ दा पिहला पिन य तो काय गरेको
थाहा पाएक हँ भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी
न दकली नेपालीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
छोरीले सरले िघउज तो पदाथ िनका नु
भयो भनेपिछ मैले िव ास गरेक हँ । बमबहादरु सरले
काखमा रा ने, िलङ् ग खेलाउन लगाउने, नानीको
िपसाब फे नमा औ ंला राखेर नानीका िपसाब फे नमा
आ नो िपसाब फे न राखेर िघउ ज तो पदाथ िनका ने
गनहु छ भ थी । हामीले देखेको होइन छोरीले भनेको
आधारमा भनेको हो भ नेसमेत बेहोराको वादीका
सा ी प रवितत नाम कु मा (ट) ले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
हामीले नाितनीलाई कुल पठाएको हो,
सरले कोठामा तानी तानी दधु खेलाउनी, होमवक
िलएर जाँदा खेरी िपसाब फे न खेलाउन लगाउने, आिद
गनहँु दो रहेछ । मैले नाितनीले भनेर उ कुरा थाहा
पाएक हँ भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली प रवितत
नाम कु मा (ङ) ले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीले ब चाह लाई एकएक गरी बोलाई
बालकह लाई बािहर जाउ भनी बािलकाह लाई
आ नो िलङ् ग खेलाउन लगाउने, चस
ु ाउने ज ता
काय गरेको भनी ब चाह ले भनेप ात् थाहा भएको
भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाल प रवितत नाम कु मा
(च) ले सु अदालतमा गरेको बकप ।
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िमित २०७२।२।२१ मा िव ालयमा यी
पीिडत भिनएका ब चीह नै नआएका हँदा जबरज ती
करणी र यौन दु यवहार गन कुरा भएन भ नेसमेत
बेहोराको वादीका सा ी अमतृ ा लािमछानेले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी बमबहादरु सरले ब चाह लाई
आ नो िलङ् ग चस
ु ाउन लगाउने गनहँु दो रहेछ ।
हामीले देखेको होइन । बमबहादरु सरले फोहोरी कुरा
खेलाउन िदनहु छ । िघउ झानहु छ भ थे ब चाह ले
भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी िव णु नेपालीले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
हामीलाई ब चाले भनेर थाहा पाएको हो ।
ब चाह ले भनेअनस
ु ार बमबहादरु सरले लाइ ेरीमा
लैजाने िचमोटने, िलङ् ग समाउन भ ने ज ता कुराह
गनहु यो भ थे भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी
मानबहादरु े ीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीले पिहला पिन य तो काम गन
गदथे मैले सो कुरा ब चाबाट सनु ेको हँ । िनज दोषी
छन्, अपराध गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको वादीका
सा ी तेजबहादरु सनु ारले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
उ लेख गरेज तो ि याकलाप के ही पिन
देिखएन, य तो ि याकलाप हन स छ ज तो ला दैन
भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी गंगाकुमारी के .सीले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
म यो िदन िबदामा रहेको छु, यसकारण यो
बारेमा मलाई थाहा छै न भ नेसमेत बेहोराको वादीका
सा ी टेकबहादरु भवु ाजीले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
म तािलममा िथएँ यस िवषयमा थाहा भएन
अ माण बो ला भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी
धनबहादरु ख ीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी बमबहादरु सरले फोहोरी कुरा
गनहु यो । अिन ममीलाई भ छे स् िक भि दनस्

भ नहु यो भिनस् भने मारिद छु भ नहु यो ।
छातीह छा नहु यो, अिन हा ो कुरामा आ नो
फोहोरी कुरा हा नु ह यो । आ नो िपसाब फे न
ठाँउमा समाउन लगाउनहु यो नसमाते िपट् नहु यो
भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी रेिजना सनु ारले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
योिन छे दन नभएको, योिनबािहर घाउचोट
नभएको, योिनबािहर वीय र नभेिटएको शारी रक जाँच
गदा नै प ा लागेको हो भ नेसमेत बेहोराको वा य
परी ण गन िचिक सक डा.कुशल रानाभाटले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
िज ला सरकारी विकल कायालय पवतको
च.नं ३० िमित २०७२।४।२२ को प साथ ा
के ीय हरी िविध िव ान योगशालाबाट ा
परी ण ितवेदन िमिसल सामेल रहेको ।
िमिसल संल न कागज माण हेदा ितवादी
बमबहादरु ख ी ाने
ा.िव को िश क भएको,
पीिडतह सोही िव ालयका िव ाथ ह भएको
देिखएको, िश ा िनयमावली २०५९ को िनयम १३३
को उपिनयम (१) को ख ड (ङ) मा "िव ाथ लाई
यो य नाग रक बनाउने उ े य िलई अ ययन र
अ यापनलाई आ नो मु य ल य स झनु पन छ"
भ ने उ लेख भएको छ भने सोही उपिनयमको ख ड
(च) मा "आ ाका रता, अनशु ासन, सदभावना,
सहयोग, सदाचार, सहानभु ूित, धैय, स च र लाई
ो साहन िदनपु न" भ ने उ लेख भएको छ भने सो
उपिनयमको ख ड (ट) मा "िव ाथ लाई शारी रक वा
मानिसक यातना िदन नहने" भनी िश कले पालना
गनपन
ु आचार संिहताको कानूनले यव था गरेकोमा
ितवादीले आ नो पेसागत आचार संिहतािवपरीत
पीिडतह लाई पढाउनक
ु ो स ा मानिसक, शारी रक
यातना िदई आ नो मैथनु को इ छा अ ाकृितक
त रकाबाट पूरा गरेको देिखयो । सामदु ाियक
िव ालयमा अ ययनरत पीिडत बािलकाह लाई
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सोही िव ालयका सामािजक िवषय पढाउने िश क
पदमा आिसन ितवादी बमबहादरु ख ीले डर, ास र
भावमा पारी अ ाकृितक मैथनु गरेको हँदा िनजलाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ९क
नं को कसरु अपराधमा सोही महलको ३ नं को देहाय
(१) बमोिजम १० वष कै द र सोही महलको ९क नं.
वमोिजम थप १ वष कै दसमेत गरी ज मा ११ वष कै द
सजाय हने ठहछ साथै वादी नेपाल सरकारले आ नो
अिभयोग प मा ितवादीबाट पीिडतह लाई ितपूित
िदलाई पाउँ भनी अिभयोग माग दाबी स ब धमा िवचार
गदा, जबरज ती करणीको महलको १० नं. मा कसैले
कुनै मिहलालाई जबरज ती करणी गरेको ठहरेमा
अदालतले य ती मिहलालाई भएको शारी रक वा
मानिसक ित िवचार गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको
ितपूित कसरु दारबाट भराइिदनपु न छ । य तो
ितपूित िनधारण गदा कसरु को गाि भय, कसरु बाट
पीिडत यि को मृ यु भइसके को रहेछ भने िनजका
आि त नाबालक छोराछोरी भए िनजह लाई पन
गएको पीडासमेत िवचार गरी िनधारण गनपनछ
भ ने
ु
कानूनी यव था भएको हँदा ितवादीले यी नाबालक
पीिडतह आ नो िव ाथ ह ६, ७ र ९ वषका किलला
बािलकाह लाई अ ाकृितक मैथनु गरी जबरज ती
करणी गरेको हँदा ितवादीबाट पीिडतह लाई पन
गएको सामािजक, आिथक, मानिसक, शारी रक
ितको वा तिवक ितपूित नभए तापिन िनजह लाई
के ही राहत पगु ोस् भ ने अिभ ायले ितपूित भराइ िदन
यव था कानूनले गरेको देिखँदा ितवादीको आिथक
हैिसयत, पीिडतलाई पगु ेको ितसमेतका आधारमा
ितवादीबाट पीिडतह प रवितत नाम कु मा (छ),
कु मा (ज) र कु मा (झ) ले जनही .५०,०००।- का
दरले ितपूित पाउने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको सु
पवत िज ला अदालतको िमित २०७२।६।११ को
फै सला ।
म पनु रावेदक ाने ा.िव.को िश क हनु

र पीिडत भिनएकाह िव ाथ भएकै त यले अपराध
भएको भ न िम दैन । जहाँस म िमित २०७२।२।२१
मा पीिडत भिनएकाह लाई सांकेितक न बरअनस
ु ार
पालैपालो बोलाई िव ालयको लाइ ेरी कोठामा लगी
आ नो िलङ् ग समाउने चस
ु ाउने िलङ् ग खेलाउन
लगाउने गरेको कुरा पीिडतह ले घरमा आई भनेबाट
थाहा पाई जाहेरी गरेको भ ने िकटानी जाहेरीलाई
समथन गरी बकप भएको भ ने मलाई दोषी करार
गन िलएको आधार छ यस स ब धमा पीिडत
भिनएकाह म ये कु मा (ज) ले अनस
ु धानमा
कागज गदा टेकबहादरु भवु ाजी सरलाई रपोट गरेक
अ कोही कसैलाई नभनेक भ ने कागज गरेक
िछन् । य तै पीिडत भिनएक कु मा (झ) ले
अदालतमा बकप गदा बकप को स.ज. १३ मा
गंगा िमस अमतृ ा िमसलाई फोहोरी कुरा गरेको कुरा
बताएक र िमसलाई बताइन भनी बकप गरेक
छन् । कु मा (झ) को आमा कु मा (च) सो बकप को
रोहवरमा संर क भई सहीछापसमेत गरेक छन् ।
पीिडत भिनएक कु मा (छ) ले अदालतमा बकप
गदा बकप को स.ज. १२ मा बमबहादरु सरले फोहोर
कुरा गरेको भनी को कोलाई भ नभु यो भनी सोिधएको
मा साथी सरलाई भनेकोले ममीलाई आफूले
नभनेको भ ने बकप गरेक िछन् । य तै जाहेरवाली
कु मा (ट) ले अदालतमा बकप गदा बकप को
स.ज. १५ मा हामीले देखेको होइन छोरीले भनेको
आधारमा भनेको हो भनी बकप गरेक छन् । यसरी
जाहेरवालाह को भनाइ र पीिडत भिनएकाह को
भनाइसमेत पर पर बािझएको त य प देिखएकोमा
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी भनी माणमा हण
गरी म पनु रावेदकलाई दोषी करार गन िम ने होइन ।
य तै मौकामा कागज गन रेिजना िव.क.‚ तेजबहादरु
र मानबहादरु े ीसमेत घटनाका य दश
होइनन । वारदात भयो भिनएको िदन हािजर नभएक
रेिजना र घटना थलभ दा टाढा िच े घर भएका
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मानबहादरु र तेजबहादरु ले सनु ेको कुराह भनेको
अव था छ । िनजह िव ालयमा आएको अव था
होइन । मैले भ दै नभएको कुराह अनस
ु धानको
बयानमा मलाई पढ् न ले न निदई सहीछापस म
गराइएको हो भनी मैले सु अदालतसम बयान गदा
उ लेख गरेको र मैले गरेको इ कारी बयानलाई माण
हण नगरी २०६८ सालमा भएको भिनएको कबिु लयत
नामाको कागज र पीिडतह लाई होमवक नगदा िपट् ने
र िचमट् ने गरेको भनी मैले गरेको बयानको गलत तक
गरी मैले पीिडत भिनएकाह लाई पु तकालयमा यौन
दु यवहार गरेको भ ने ज ता गलत अथ लगाई मलाई
दोषी करार गन सु अदालतले िलएको आधार अनमु ान
र मनोगत तकका आधारमा आधा रत छ । य तै
पीिडत भिनएकाह क ा २ र ३ मा पढ् ने भिनएको
र एउटा िश कको २ वटा क ामा थम िप रयड
पढाउने हन स दैन । पीिडत कु मा (ज) वारदात िमित
२०७२।२।२१ मा िव ालयम हािजर नभएको हािजरी
रिज टारबाट प देिखएको छ । हािजर िलन छुटेको
भनी मलाई गराइएको तित बा बयान प झु ो
देिखएको हँदा सु बाट भएको फै सला बदर गरी सफाइ
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको बमबहादरु ख ीको पनु रावेदन
अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
यसमा ितवादी बमबहादरु ख ीलाई मल
ु क
ु
ऐन‚ जबरज ती करणीको महलको १ र ९क नं. को
कसरु को सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द
र सोही महलको ९क नं. बमोिजम थप १ वष कै दसमेत
गरी ज मा ११ वष कै द सजाय हने र ऐ. महलको १०
नं. बमोिजम पीिडतह ले जनही . ५०‚०००।का दरले ितपूित पाउने ठहरी भएको सु पवत
िज ला अदालतको िमित २०७२।६।११ को फै सला
माण मू याङ् नको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा
अ.बं.२०२ नं. को योजनाथ पनु रावेदन सरकारी
विकल कायालय‚ बागलङ
ु लाई पेसीको जानकारी िदई
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालतको

िमित २०७२।९।२७ को आदेश ।
आ ना िव ालयमा पढ् ने नाबािलकाह लाई
पु तकालयिभ लगी िनज बालबािलकाह को तन
समाउने, योिनमा मस
ु ान, आ नो िलङ् ग िनकाली
खेलाउन र चु न लगाउने साथै आ नो वीय खलन
गराउने ज ता अ ाकृितक मैथुनका कायह गरेको
भ ने कुरा जाहेरवालाह ले िकटानी जाहेरी र
िनजह ले गरेको बकप तथा ितवादीले गरेको
कबिु लयतनामासमेतबाट यी ितवादी बमबहादरु
ख ीले अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार कसरु गरेकोले
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
३(१) र ९क बमोिजम सजाय गन गरेको सु पवत
िज ला अदालतको िमित २०७२।०६।०१ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने बेहोराको
पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को िमित २०७२।११।०५
को फै सला ।
घटना थल भिनएको लाइ ेरी र िनमाणाधीन
भवन निजकै रहेकोमा सो भवनमा िनमाण गन
यि ह रहेको िदनको िबहान १० बजेदेिख ४
बजेस म पीिडतलाई पालैपालो बोलाई लाइ ेरीमा
यौन दु यवहार गरेको भ ने घटना थल मचु ु का
गराई पीिडत भिनएकालाई िलङ् ग समाउन लगाउने,
चस
ु ाउने, खेलाउन लगाउने कुरा घरमा आई भनेको
भनी झु ा जाहेरी िदई य तो वारदात नै स भव
नहने कुरालाई कसरु कायम गरी सु र पनु रावेदन
अदालतले ११ वषस म कै द सजाय गन गरी भएको
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादीको यस
अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल संल न
कागजातह को अ ययन गरी पनु रावेदक ितवादीका
तफबाट उपि थत हनभु एका व र अिधव ा ी ह रहर
दाहालले वारदातको कृित र वारदात थल तथा
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वारदात समयलाई िवचार गदा ितवादीले कसरु गरेको
भ ने अव था देिखँदनै । अिभयोग दाबी र पीिडतको
बयानलाई सही स य भ दा पिन वारदात के वल
उ ोगस मको देिखएको अव था हँदा सोतफ िव ेषण
नै नगरी भएको पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को फै सला
िु टपूण हँदा यथ िझकाउने आदेश हनपु छ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ितवादी बमबहादरु ख ीले आफूले पढाउने
गरेको ी ाने
ा.िव. का छा ाह उपर िबगत
समयमा पिन यौनज य दु यवहारसमेत गद आएका र
ततु मु ाको वारदात िमित २०७२।०२।२१ मा क ा
२ र ३ मा अ ययन गन पीिडत छा ाह समेतलाई डर
धाक ध क अनिु चत भाव झु यानमा पारी िव ालय
समयमा िव ालय क ा कोठािभ राखी जबरज ती
करणी र अ ाकृितक मैथनु गरेको त य पिु भएकोले
ितवादीको उि लिखत काय मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणी महलको १ नं. िवपरीत ३(१) र ९(क) नं.
बमोिजम थप सजाय हन र पीिडतह ४४ कु मा (छ)
४४ कु मा (ज) र ४४ कु मा (झ) समेतलाई सोही
महलको ९क, १०, १०(ग) नं. बमोिजम मनािसब
ितपूितसमेत िदलाई पाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग मागदाबी रहेकोमा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको ३(१) बमोिजम १० वष
कै द र सोही महलको ९क नं. बमोिजम थप १ वष
कै द गरी ज मा ११ वष कै द सजाय गरी पीिडतलाई
जनही .५०,०००।- ितपूित भराउने गरी भएको
सु फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
बागलङ
ु को िमित २०७२।११।०५ को फै सलाउपर
िच नबझ
ु ी ितवादीको यस अदालतमा पनु रावेदन
परेको देिखँदा पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को फै सला
िमलेको छ छै न र ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु ने
नपु ने के हो? सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, पीिडत
पढ् ने िव ालयका िश क ितवादी बमबहादरु ख ीले

प रवितत नाम वष ७ क कु मा (छ), वष ९ क कु मा
(ज) र वष ६ क कु मा (झ) लाई ाने ा.िव.को
लाइ ेरी कोठामा कुल समयमा पीिडतलाई पालैपालो
बोलाई िलङ् ग चु न लगाउने, िलङ् ग शरीर र योिनमा
द ने पीिडतलाई काखमा राखी चु बन गरी िलङ् ग
खेलाउन लगाउने तथा िजउ यान योिनमा घषण
गरी वीय खलनसमेत गरी कसरु अपराध गरेकाले
कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भनी पीिडतका
अिभभावक प रवितत नाम कु मा (घ), कु मा (ङ) र
कु मा (च) को जाहेरी परी ततु मु ामा अनस
ु धान
सु भएको देिख छ ।
३. िमिसल संल न रहेको घटना थल मचु ु का
र पीिडतह ले गरेको घटना िववरण कागजबाट ी
ाने
ाथिमक िव ालयका िश क ितवादी
बमबहादरु ख ीले पीिडत नाबािलकाह लाई िव ालय
समयमा पालैपालो लाइ ेरीमा बोलाई िविभ न यौन
दु यवहार गन गरेको र िमित २०७२।०२।२१ गतेका
िदन जाहेरी दरखा तमा उ लेख भएबमोिजमका
ि याकलापह ज तै आ नो िलङ् ग समाउन लगाउने
शरीरका िविभ न भागमा द ने, मख
ु मा लगेर चु न
लगाउने, िलङ् ग योिनमा द ने, वीय िनका ने ज ता
काय गरेको भनी पीिडत कु मा (छ) समेतले कागज
ग रिदएको देिख छ ।
४. ितवादीले अदालतमा बयान गदा
कसरु मा इ कार रही िविभ न रसइवीको कारण
गाउँलेले जाहेरी िदएका हन् भनी बयान गरे पिन
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा पीिडत
भिनएका िव ाथ ले गहृ काय नगरेकाले छाती तथा
अ य िचमोट् ने, िपट् ने गरेको िचमोट् दा कता
िचमोिटयो थाहा भएन । िमित २०६८।०५।०७ मा
िव ालयमा छलफल हँदा मैले अ कोही छा ामािथ
दु यवहार नगन भनी कबिु लयतनामा गरी मलाई
सु ने मौका व प छािडएको िथयो । पीिडतह लाई
संवेदनशील अंगमा िचमोट् नेसमेत गनु मेरो ग ती हो
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भनी वारदातलाई वीकार गरी बयान गरेको देिख छ ।
५. पीिडतह अदालतमा उपि थत भई
बकप गदा कु मा (ज) ले होमवक चेक गराउन जाँदा
बमबहादरु सरले मेरो दधू छा ने, आ नो फोहोरी कुरामा
मेरो हात लैजाने गनहु यो, यसो गरेको भनेमा पिु लसले
ला छन् भ नहु यो, अिन आ नो फोहरी कुराबाट
सेतो सेतो लेदो झानहु यो । सो कुरा टेकबहादरु सर
र गंगा िमसलाई भनेक िथएँ भनी लेखाएको अव था छ
भने कु मा (झ) र कु मा (छ) ले सरले दधू मा समाउने,
आ नो फोहोर कुरा छा न लगाउने र सो कुरा कसैलाई
नभ नु भ नहु यो भनी जाहेरी लाई पिु हने गरी
बकप गरेको देिख छ । वादीका सा ी िव ालयमा
कायरत िश क टेकबहादरु भवु ाजीले बकप गदा यस
िवषयमा गाउँका अिभभावक र ितवादीबीच झगडा र
तनावको ि थित सज
ृ ना भएको भनी वारदात घटेको
कुरालाई समथन हने गरी लेखाइिदएको देिख छ भने
जाहेरवालाह ले मौकाको जाहेरी समथन हनेगरी
अदालतमा समेत बकप ग रिदएको देिख छ ।
६. सामा यत: मिहला र पु षबीच
वभािवक पमा हने यौन एवं मैथनु को ि यालाई
ाकृितक मैथुन मािनने र ाकृितक तबरमा ग रने
वभािवक मैथुनको ि याबाहेक अ य अ वाभािवक
एवं अ ाकृितक त रकाबाट हने िविभ न कारका
यौनज य ि याकलाप र मैथनु लाई अ ाकृितक
मैथुन भनी बु नुपन ह छ । यो ि यामा पु षको
िलङ् ग मिहला एवं ीको योिनमा वेश गराउने
ि यादेिख बाहेक अ य ि याकलापह ज तै
पु षको िलङ् ग खेलाउन लगाउने, िलङ् ग चुसाउने,
िलङ् गलाई योिनबाहेक गदु ् ार एवं मख
ु मा हा ने,
िनका ने ि या गन, िलङ् गलाई तन, मख
ु एवं
गुद् ारको व रप र द ने, नाबािलका के टीह को
तन समाउने, यौनाङ् ग मस
ु ान, ी यौनाङ् गमा
औला िछराउने आिद ज ता ि या पन गदछन् ।
ितवादी िश क कसरु ित अदालतको बयानमा

इ कार रहेपिन मौकामा हरीसम पीिडत छा ाले गहृ
काय नगरेको भनी िचमोट् ने तथा िपटने कायस म गरेको
हो भनी त यको निजकसँग िम ने गरी बयान गरेका
छन् । ितवादीले हरीसम गरेको बयानलाई हेदा
पीिडतह ले आफूह उपर ितवादीले अ ाकृितक
मैथनु को ि या गरेको भनी अदालतमा गरेको बकप लाई
नै संपिु गरेको देिखन आउँछ । ितवादीले आ नो
िलङ् ग समाउन, खेलाउन र चु न लगाउने, छाती तथा
शरीरका अ य भागमा द ने ज ता ि याह ितवादी
एवं पीिडतका शारी रक एवं यौनाङ् गको परी ण एवं
पीिडतको योिन रसको परी णबाट देिखने कुरा नभई
के बल सोको घटनाबाट पीिडत भएका मिहला, ी एवं
नाबािलका के टीह ले मा मौकामा वा अदालतमा नै
उपि थत भएर कागज गरी िदएको वा बयान गरेको
अव थालाई नै अ य वत माणह सँग के लाएर
र दाँजेर हेनपन
ु ह छ । य तो िकिसमको वारदातमा
पु ष वीय पीिडतको शरीर एवं कपडामा फे ला पन
अव था नहन पिन स छ । एकै पटकको ि यामा
पीिडतको योिन र गुद् ारलगायत शरीरका अ य
भागमा िलङ् ग दलदाल एवं घषण गनुको अित र
िलङ् गसँग स बि धत उपयु
कृितका अ य
अ ाकृितक िकिसमका ि याकलापह गरेको
अव था नै अ ाकृितक मैथनु को कसरु गरेको मािनन
जा छ । नाबािलकाउपरको अ ाकृितक मैथनु को ि या
आफै ँ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ९क
नं. ले जबरज ती करणीको कसरु को दायरािभ पन
गरी प रभाषासमेत गरेको पाइ छ ।
७. ततु मु ामा िश कसमेत रहेका
बमबहादरु ख ीले आ नै िव ालयमा अ ययन गन
नाबािलका छा ालाई गहृ काय चेक गन भनी पु तकालय
क मा पालैपालो बोलाई लगी नाबािलकाह को
तन खेलाउने, यौन अंग मस
ु ान, आ नो िलङ् ग
समाउन वा खेलाउन लगाउने, िलङ् ग चु नसमेत
लगाई आ नो वीय खलन गराउने गरेको ि या भए
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नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
गरेको त य िमिसल संल न कागजह बाट देिखन
आउँछ । यसरी ितवादी िश कले आ नै छा ाह
पीिडत नाबािलकाह लाई अ ाकृितक मैथनु का ि या
गरी नैितक िश ा िसकाउनपु न िश क ज तो मयािदत
पेसालाई नै ल जाबोध हनेगरी नाबािलका छा ाउपर
अ ाकृितक मैथनु को कसरु गरेको त य िमिसल संल न
जाहेरी दरखा त, घटना थल मचु ु का, मौकाको
कागज र जाहेरवाला तथा पीिडतह वयं अदालतमा
उपि थत भई गरेका बकप समेतबाट पिु भइरहेको
देिखन आउँछ ।
८. मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको कानूनी यव थालाई हेदा सो महलको ९क
नं. मा “कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै िकिसमको
अ ाकृितक मैथुन गरे गराएमा जबरज ती करणी
गरेको मानी यसै महलको ३ नं. बमोिजम हने
सजायमा थप एक वषस म कै द गरी य तो
नाबालकलाई िनजको उमेर र उसलाई पु न गएको
मकासमेत िवचार गरी अदालतले अ ाकृितक मैथुन
गनबाट मनािसब मािफकको ितपूितसमेत भराई
िदनपु छ” भ ने कानूनी यव था भएको देिख छ ।
९. उि लिखत कानूनी यव थाले पीिडतलाई
नाबालक भनी उ लेख गरेको स दभमा पु ष वा
मिहला नाबालक भनी उ लेख नगरेबाट दवु ै िलङ् गका
नाबालकलाई बु नपु न र य ता नाबालकउपर गरेको
अ वाभािवक यौन ि याकलापलाई अ ाकृितक
मैथुनको दजामा राखेको पाइ छ । यसैगरी
जबरज ती करणी महलको ९क. ले नाबालक एवं
नाबािलकाउपरको अ ाकृितक मैथुनको ि यालाई
जबरज ती करणीको १ नं. को कसरु को दायरािभ को
प रभाषामा समेटी सोही महलको ३ नं. ले १० वषभ दा
कम उमेरको बािलकालाई जबरज ती करणी गरेमा
१० वषदेिख १५ वषस म कै दको सजाय हने यव था
गरेको देिखँदा पीिडतह को उमेर ६, ७ र ९ वषको
रहेको स दभमा उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम

ितवादीले नाबािलकाउपर अ ाकृितक मैथनु गरेको
ठहर गरी ितवादीलाई १० वष कै द र १ वष थप
कै दसमेत गरी ज मा ११ वष कै द गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई मो हसेन हेि क ओटो िव.
नेपाल सरकार भएको अ ाकृितक मैथुन र जबरज ती
करणी मु ामा (ने.का.प.२०६९ काि क िन.नं.८८६०,
प.ृ १०९६) ी सव च अदालतबाट ितपादन भएको
िस ा तसमेतको आधारमा अ यथा भ न िमलेन ।
१०. तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी बमबहादरु ख ीले जबरज ती करणीको
महलको १ नं. र सोही महलको ९क नं. िवपरीतको
कसरु गरेको त य पिु भएकोले िनजलाई सोही
महलको ३(१) नं. बमोिजम १०(दश) वष साथै ९क नं.
बमोिजम थप १(एक) वष कै द गरी ज मा ११ वष कै द
र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडत
कु मा (छ), कु मा (ज) र कु मा (झ) लाई जनही
.५०,०००।- ितपिू त भराई िदने ठह याई भएको
सु फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
बागलङ
ु को िमित २०७२।११।०५ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
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िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा ी
एकराज भ डारी, िव ान् अिधव ा य ी
दयाभ डंगोल र ी काि तराम ढुङ्गाना
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
लोकबहादरु कटुवाल
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०६८, अंक ८, िन.नं.८६७२
स ब कानून :
§ के ही सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन,
२०२७

नणय नं . १००२०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
आदेश िमित : २०७५।३।२८
०७४-WH-०११५
मु ाः ब दी य ीकरण
िनवेदक : नवु ाकोट िज ला, बेलकोटगढी नगरपािलका
वडा नं.१३ ब ने अिभव ा नरो म पा डेको
हकमा शारदा पा डे
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, गहृ म ालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§ संिवधान र चिलत कानूनबमोिजम रा य
स चालनको यव थाले मा कानूनी
रा यको थापना र व नमा सहयोग पु ने
ह छ । सावजिनक अिधकार ा त िनकाय
वा पदािधकारीले आ नो अिधकारको
योग गदा वा नगदा कानूनको प रिधिभ
रहेर कानूनबमोिजम गरेमा मा कानूनको
शासन थािपत गन म त पु ने ।
§ कानूनले तोके को िविध र ि या पूरा नगरी
िबना आधार र कारण यि को वैयि क
वत ता हनन् गन अिधकार संिवधान र
कानूनले कसैलाई पिन दान गरेको छै न ।
यि को वैयि क वत ताको अपहरण
गदा संवेदनशील हनुपन ।
( करण नं.५)

आदेश
या.बमकुमार े : नेपालको संिवधानको
धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३)
बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ पन भई दता
हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य र
ठहर यस कार रहेको छः
िनवेदक कानून यवसायी र प का रतामा
संल न भएकै कारण िविभ न सामािजक काय ममा
सहभागी हँदै आउनु भएको छ । िमित २०७५/०३/१६
मा का.िज. तारके र न.पा. नेपालटारि थत गणताि क
स पक समाज ारा आयोिजत वैधािनक एवं राजनीितक
छलफल काय ममा सहभागी हन गएको अव थामा
िदउसो अ दाजी १:१५ बजे तारके वर नगरपािलका,
नेपालटारि थत ामीण आदश या पसको हलबाट
िगर तार गरी हरी वृ तथा हरी भाग सो खु ेको
िहरासतमा रािखएकोमा िमित २०७५।३।१७ का िदन
रहा ग रयो । तर िनवेदकलाई आजका िमितस म रहा
नगरी वृ बालाजक
ु ो िहरासतमा मानिसक र शारी रक
यातना िदई रािखएको आशंका िव मान भएकाले
िनवेदकको हकमा ततु िनवेदन िलई अदालतसम
उपि थत भएको छु । िनवेदकले कुनै पिन गैरकानूनी
काय गनभएको
छै न । िवप ीह ले िनवेदकलाई के ,
ु
कित कारणले थुनामा रािखएको हो भनी जानकारी

1001

नेपाल कानून पि का, २०७५, भदौ
मा दा निदएको र माननीय म ी यूको आदेशमा प ाउ
ग रएको र अनस
ु धानका लािग भ दै गैरकानूनी थुनामा
रहनभु एको िनवेदकलाई आजका िमितस म रहा
नग रएको हँदा नेपालको संिवधानको धारा १६(१),
१७(१) र १७(२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च),
धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८),धारा २२
समेत ारा द मौिलक हक अिधकार कुि ठत हन
गएकाले िवप ीह ले सिु नयोिजत िमलेमतोमा िबना
कारण प ाउ गरी गैरकानूनी थनु ामा रािखएका िनवेदक
नरो म पा डेलाई तु त स मािनत अदालतसम
उपि थत गराई गैरकानूनी थनु ाबाट मु गन उि लिखत
िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदक नरो म
पा डेको हकमा शारदा पा डेको िमित २०७५।३।२२
को िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश िकन
जारी हनु नपन हो? आदेश जारी हन नपन मनु ािसब
आधार, कारण र माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना
याद ा त भएको िमितले २४(चौबीस) घ टािभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत ब दी र िलिखत
जवाफसिहत उपि थत हन आउनू भनी िवप ीह र
महानगरीय हरी वृ बालाजु र ऐ.का मख
ु लाई यो
आदेश र िनवेदन प को ितिलिपसमेत साथै राखी
याद सूचना जारी गरी िनयमानस
ु ार पेस गनू भनी
यस अदालतबाट िमित २०७५/०३/२४ मा भएको
आदेश ।
िवप ी रट िनवेदक नरो म पा डेलाई
गैरकानूनी तवरले प ाउ गरी िहरासतमा
रा नेलगायतका कुनै काय यस कायालय तथा
कायालय मख
ु समेतबाट ग रएको छै न । अतः
िवप ी रट िनवेदकले कपोलकि पत झु ा बेहोरा
उ लेख गरी यस प रसर र प रसर मख
ु लाई िवप ी
बनाई स मािनत अदालतसम दायर गनभएको
ु

ब दी य ीकरणको रट िनवेदन बदरभागी छ, खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको महानगरीय हरी प रसर
काठमाड को र ऐ.का मख
ु का तफबाट पन आएको
संयु िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदक नरो म पा डेलाई
यस कायालयबाट प ाउ नग रएको हँदा िहरासतमा
समेत रािखएको छै न । अतः िवप ी रट िनवेदकले
कपोलकि पत झु ा बेहोरा उ लेख गरी यस
कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई स मािनत
अदालतसम दायर गनभएको
ब दी य ीकरणको
ु
रट िनवेदन बदरभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको महानगरीय हरी वृ बालाजु र ऐ.का
मख
ु कातफबाट पन आएको संयु िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदक नरो म पा डेको
हकमा शारदा पा डेले यस कायालयसमेतलाई
िवप ी बनाई पेस गरेको ब दी य ीकरण मु ामा
िमित २०७५/०३/१६ मा अ दाजी १६:०० बजे
यस कायालय मातहत काठमाड िज ला, तारके वर
नगरपािलका वडा नं.१० नेपालटार ि थत ामीण
आदश कलेजमा के ही मािनसह भेला ज मा भई
अवाि छत गितिविध स चालन ग ररहेका छन् भ ने
सूचनाको आधारमा यस हरी कायालयबाट हरी
अिधकृतसमेतको टोली उि लिखत थानमा खिटई
गई बु दा िवप ी नरो म पा डेसमेतका मािनसह ले
समाजको शाि त सरु ामा खलल् पु याई सवसाधारण
जनमानसमा भय ास िसजना गन गरी गितिविध
स चालन गनको लािग भेला भई योजना बनाइरहेको
अव थामा फे ला पारी स झाई बझ
ु ाई गदा उ
सरु ा टोलीउपर िनजले कत य पालन गनमा बाधा
अवरोध पु याई सावजिनक थानमा जथाभावी
यवहार गरेकाले िनज िवप ीह लाई प ाउ गरी
के ही सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
बमोिजम अनस
ु धान गन सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ बमोिजम मजकुर िज ला शासन कायालय,

1002

१००२० - शारदा पा डे िव. नेपाल सरकार, गृह म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
बबरमहल, काठमाड बाट िहरासत याद िलई िज ला
सरकारी विकल कायालय बबरमहल काठमाड मा
बयान गन काय स प न भएकोमा उ काय स प न
गरी रायसिहत िमिसल पेस गन बाँक रहेकोले िमित
२०७५/०३/२३ बाट लागू हने गरी ते ो पटक ६(छ)
िदनको िहरासत याद थप ग रएको हो । िनज िवप ीलाई
गैरकानूनी पमा थुनामा रािखएको होइन । अतः िवप ी
िनवेदकले िदएको िनवेदनमा झु ा बेहोरा लेखी लेखाई
पेस गरेकाल ब दी य ीकरणको रट खारेज गरी
कानूनबमोिजम हन स मािनत सव च अदालतसम
ग रएको अनरु ोधसिहत महानगरीय हरी वृ बालाजु
र ऐ.का .ना.उ. िचरि जवी कोइरालाको तफबाट पन
आएको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले मख
ु िज ला अिधकारी र
यस कायालयलाई िवप ी कायम गदा सिु नयोिजत
िमलेमतोमा राजनीितक आ था र िवचारको आधारमा
िवना कारण प ाउ गरी के ही सावजिनक अपराध मु ामा
गैरकानूनी थुनामा रािखएको भ ने िवषयलाई मु य
पमा उठान गनभएको
देिख छ । के ही सावजिनक
ु
(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) को
यव थाअनस
ु ार मख
ु िज ला अिधकारी अथात् मु ा
हेन अिधकारीलाई सोही ऐनको दफा ४(२) तथा सोको
ितब धा मक वा यांशको यव थाअनस
ु ार याद
तथा हद याद थप गन प ट अिधकार दान गरेको
देिखँदा ततु रट िनवेदन मख
ु िज ला अिधकारी र
यस कायालयको हकमा खारेज भागी छ । ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी िज ला शासन कायालय
काठमाड र ऐ.का मख
ु िज ला अिधकारीका तफबाट
पन आएको िलिखत जवाफ ।
“िमित २०७५/०३/१६ गते अ दाजी
१६:०० बजे यस कायालय मातहत काठमाड िज ला,
तारके वर नगरपािलका वडा नं.१० नेपालटार ि थत
ामीण आदश कलेजमा के ही मािनसह भेला ज मा
भई अवाि छत गितिविध स चालन ग ररहेका छन्

भ ने सूचनाको आधारमा यस कायालयबाट हरी
कायालयबाट हरी अिधकृतसमेतको टोली उि लिखत
थानमा खिटई बु दा िवप ी नरो म पा डेसमेतका
मािनसह ले समाजको शाि त सरु ामा खलल् पु याई
सवसाधारण जनमानसमा भय ास िसजना गन गरी
गितिविध स चालन गनको लािग भेला भई योजना
बनाइरहेको अव थामा फे ला पारी स झाई बझ
ु ाई गदा
उ सरु ा टोलीउपर िनजले कत य पालन गनमा
बाधा अवरोध पु याई सावजिनक थानमा जथाभावी
यवहार गरेकाले िनज िवप ीह लाई प ाउ गरी
के ही सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
बमोिजम अनस
ु धान गन सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ बमोिजम मजकुर िज ला शासन कायालय,
बबरमहल, काठमाड बाट िहरासत याद िलई िज ला
सरकारी विकल कायालय बबरमहल काठमाड मा
बयान गन काय स प न भएकोमा उ काय स प न
गरी रायसिहत िमिसल पेस गन बाँक रहेकोले िमित
२०७५/०३/२३ बाट लागू हने गरी महानगरीय हरी
प रसर टेकुबाट ते ो पटक ६(छ) िदन िहरासतमा
रा न याद थप ग रएको हो । िनज िवप ीलाई
गैरकानूनी पमा थुनामा रािखएको होइन । अतः हरी
धान कायालय न सालसमेतलाई िवप ी बनाई दायर
भएको रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ
भनी हरी धान कायालय न साल, काठमाड को
तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
गहृ म ालय संिवधान एवं कानून द
नाग रकका हकािधकारको संर ण गन सदा किटब
रहेको छ । चिलत कानूनको अधीनमा रही
अिधकार ा त अिधकारीले कुनै मु ाको स दभमा
यि लाई अनस
ु धानको ममा प ाउ गरी
अनस
ु धान गन पाउने नै ह छ । मु ाको अनस
ु धान
ि यालाई बाधा पु ने गरी यस म ालयले आदेश
िदन िम दैन । कुनै पिन नाग रकलाई गैरकानूनी पमा
प ाउ गन र थनु ामा रा नको लािग म ालयले मातहत
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िनकायलाई कुनै िकिसमको आदेश िनदशन िदएको
छै न । म ालयको के , क तो काम कारबाहीबाट
िनवेदकको के , क तो हकािधकार कुि ठत हन गएको हो
भनी िनवेदकले िनवेदनमा ठोस एवं व तिु न ठ आधार
र कारणसमेत दशाउन स नभु एको छै न । यसरी िवना
आधार र माण यस म ालयलाई समेत िवप ी बनाई
दायर गरेको िनरथक रट िनवेदन खारेजभागी हँदा यस
म ालयको हकमा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
गहृ म ालयको तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकह ले रट िनवेदनको करण ५
मा गहृ म ी यूको आदेशमा िनवेदकह लाई प ाउ
गरी थुनामा रािखएको भ नेसमेतको बेहोरा सरासर
गलत छ । िविधको शासन र संिवधानको पूण पालना
गन यि भएको हँदा मैले कसैलाई पिन गहृ म ीको
हैिसयतमा गलत र ठाडो आदेश िदई थनु ामा रा न
लगाएको छै न । तसथ, म र मेरो म ालय संिवधान
र कानून द नाग रकका हकािधकारको संर ण
गन सदा किटब ता रहेको छ । चिलत कानूनको
अधीनमा रही अिधकार ा त अिधकारीले कुनै मु ाको
स दभमा यि लाई अनस
ु धानको ममा प ाउ गरी
अनस
ु धान गन पाउने नै ह छ । मु ाको अनस
ु धान
ि यालाई बाधा पु ने गरी मैले आदेश िदन िम दैन
र कुनै पिन नाग रकलाई गैरकानूनी पमा प ाउ गन
र थनु ामा रा नको लािग मातहत िनकायलाई कुनै
िकिसमको आदेश िनदशन िदएको पिन छै न । यसरी
िवना आधार र माण मसमेतलाई िवप ी बनाई दायर
गरेको िनरथक रट िनवेदन खारेजभागी हँदा यस
म ालयको हकमा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
गहृ म ी रामबहादरु थापा ‹बादल› को तफबाट पन
आएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ा
ी एकराज भ डारी, िव ान् अिधव ा य ी

दयाभ डंगोल र ी काि तराम ढुङ्गानाले िनवेदक
कानून यवसायी र प का रतामा संल न भएको
कारण िविभ न सामािजक काय ममा सहभागी हँदै
आउनु भएको छ । िमित २०७५/०३/१६ मा का.िज.
तारके र न.पा. नेपालटारि थत गणताि क स पक
समाज ारा आयोिजत वैधािनक एवं राजनीितक
छलफल काय ममा सहभागी हन गएको अव थामा
िदउँसो अ दाजी १:१५ बजे तारके वर नगरपािलका,
नेपालटारि थत ामीण आदश या पसको हलबाट
िगर तार गरी हरी वृ तथा हरी भाग सो खु ेको
िहरासतमा रािखएकोमा यहाँबाट महानगरीय हरी
वृ बालाजमु ा लगी िनवेदकलाई आजका िमितस म
िहरासतमा मानिसक र शारी रक यातना िदई रािखएको
छ । िनवेदकलाई िमित २०७५।३।१६ मा प ाउ गरी
िमित २०७५।३।२८ स म ते ोपटक याद थप गरेको
छ । िवप ीह ले िवना आधार कारण ७ िदनभ दा
बढी थनु ामा रा न नपाउने हँदा िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी हनपु दछ भनी तथा िवप ीह का तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी लोकबहादरु
कटुवालले िवप ी िनवेदकसमेतका यि ह भेला
ज मा भई सावजिनक शाि त खलबलाउने,समाजमा
डर ास फै लाउने योजना ग ररहेको अव थामा
िनजलाई प ाउ ग रएको हो । कानूनको उ लङ् घन
गन यि लाई प ाउ गरी अनस
ु धान तहिककात गन
पाउने कानूनी यव था रहेको हँदा िनवेदकको थुना
गैरकानूनी नभएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी हने अव था नरहेकाले िनवेदन खारेज हनपु दछ
भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपयु त य र बहस िजिकर रहेको ततु
मु ामा िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनपु न हो वा होइन ? भ ने स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. सो स दभमा िवचार गदा, िनवेदकलाई
िबना कारण प ाउ गरेको र के ही सावजिनक (अपराध
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र सजाय) ऐन, २०२७ बमोिजम ७ िदनिभ मु ा दायर
गरी स नु पनमा मु ा दायर नगरी ते ो पटकस म
याद थप गरी िबना आधार र कारण ७ िदनभ दा
बढी गैरकानूनी पमा थनु ामा राखेको हँदा िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
गैरकानूनी थुनाबाट मु ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग
दाबी रहेकोमा िनवेदकसमेतका यि ह भेला ज मा
भई सावजिनक शाि त खलबलाउने, समाजमा डर
ास फै लाउने योजना ग ररहेको अव थामा िनजलाई
प ाउ ग रएको हो । कानूनको उ लङ् घन गन
यि लाई प ाउ गरी अनस
ु धान तहिककात गन
पाउने कानूनी यव था रहेको हँदा िनवेदकको थनु ा
गैरकानूनी नभएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी हने अव था नरहेकाले िनवेदन खारेज हनपु दछ
भ नेसमेत िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
३. के ही सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन,
२०२७ को दफा ४ मा िन न यव था रहेको छ ।
दफा ४. मु ा दायर गन हद यादः(१) यस
ऐनअ तगतको मु ा वारदात भएको सात
िदनिभ दायर गरी स नुपछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन अ यायमा पन कुनै यि ले यस
ऐनअ तगतको मु ाको कारबाई चलाउन चाहेमा
बाटाका यादबाहेक वारदात भएको ७ िदनिभ
हरीमा उजुर गनुपछ । य तोमा उजुर परेको
िमितले उपदफा(१) बमोिजम याद ार भ
हनेछ ।
तर, वारदात भएको सात िदनिभ मु ा
दायर गन नसिकने मनािसब मािफकको कारण
देखेमा मु ा हेन अिधकारीले वारदात भएको
पतीस िदनिभ मु ा दायर गन गरी याद थप
गरी िदन स नेछ ।
४. उपयु

कानूनी

िनवेदकलाई सावजिनक शाि त भङ् ग गन काय
गरेको भनी िमित २०७५/०३/१६ का िदन प ाउ
गरी के ही सावजिनक (अपराध तथा सजाय) ऐन,
२०२७ अ तगतको कसरु मा ते ोपटक याद
थप गरी थुनामा राखेको देिखयो । उ ऐनको दफा
४ को कानूनी ावधानअनस
ु ार वारदात भएको
िमितले ७(सात) िदनिभ मु ा हेन अिधकारीसम
मु ा दायर ग रस नपु नमा िवप ी िज ला शासन
कायालय, काठमाड बाट ते ो पटक याद थप गरेको
पाइयो । सोही ऐनको उपदफा (२) को ितब धा मक
वा यांशमा वारदात भएको ७ (सात) िदनिभ मु ा
दायर गन नसके मा मनािसब मािफकको कारण भएमा
मु ा हेन अिधकारीले वारदात भएको ३५ िदनिभ
मु ा दायर गन गरी याद थप ग रिदन स नेछ भ ने
कानूनी ावधान रहेको छ । िमिसल संल न िमित
२०७५।३।२३ को याद थप आदेश हेदा िनवेदकको
हकमा थनु ामा राखी मु ाको अनस
ु धान गनपन
ु
व तिु न ठ औिच यपूण आधार कारण के ही पिन
उ लेख गरेको पाइएन ।
५. रा यको सावभौमस ा रा यको
शासक य मताबाट दिशत हने हो । संिवधान
र चिलत कानूनबमोिजम रा य स चालनको
यव थाले मा कानूनी रा यको थापना र व नमा
सहयोग पु ने ह छ । सावजिनक अिधकार ा त िनकाय
वा पदािधकारीले आ नो अिधकारको योग गदा
वा नगदा कानूनको प रिधिभ रहेर कानूनबमोिजम
गरेमा मा कानूनको शासन थािपत गन म त पु ने
ह छ । कानूनले तोके को िविध र ि या पूरा नगरी
िबना आधार र कारण यि को वैयि क वत ता
हनन् गन अिधकार संिवधान र कानूनले कसैलाई पिन
दान गरेको छै न । यि को वैयि क वत ताको
अपहरण गदा संवेदनशील हनपु न ह छ ।
६. यसै स दभमा िनवेदक लो साङ
यव थाअनस
ु ार शेपासमेत, िवप ी िज ला शासन कायालय,
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काठमाड समेत भएको ब दी य ीकरण मु ा
(ने.का.प. २०६८, अंक ८, िन.नं. ८६७२) मा यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०६८।३।२६
मा "कानून ारा सात िदनिभ मु ा दायर गनुपन भनी
अिनवाय गरेकोमा सो अविधमा मु ा दायर नगरेकोमा
सोको ठोस एवं मनािसब कारणिबना नै पुनः १० िदन
याद थप गरी थुनामा राखेको काय कानूनबमोिजम मा न
निम ने । वैयि क वत ताको अपहरण हनु अित
संवेदनशील िवषय हो । य तो िवषयमा अदालत ग भीर
हनुपदछ । कुनै पिन यि लाई प ाउ ग रसके प चात् के
कुन कसुरमा प ाउ ग रएको हो भ ने जानकारीसिहतको
थुनुवा पुज िदनुपन कानूनी रा यको यूनतम् मापद ड
मा नभई यसरी प ाउ गरी थुनामा रा नुको
कारणसिहतको सूचना पाउनु पन हरेक यि को
मौिलक हक नै हो । नेपालको अ त रम संिवधानको
धारा २४ ले यसलाई यि को मौिलक हकको पमा
याभूत गरेको पाइ छ । के ही सावजिनक (अपराध र
सजाय) ऐन, २०२७ को कसुरमा कसुरदारलाई िबना
वारे ट प ाउ गन सिकने यव था उ ऐनको दफा (३)
मा भए पिन यसरी थुनामा रा नुको कारणसिहतको
थुनुवा पुज िदन नपन भ ने यव था उ ऐनमा भएको

नदेिखँदा कानूनबमोिजमको थुनुवा पुज अिनवाय
पमा िदनुपन ।" भनी िस ा त ितपादन भएको छ ।
७. तसथ मािथ िववेिचत आधार कारण र
ितपािदत िस ा तका आधारमा िनवेदकउपर वारदात
भएको िमितबाट ७(सात) िदनिभ मु ा दता नगरी
पटकपटक याद थप गरेको र िनवेदकलाई थनु ामा
राखी मु ाको अनस
ु धान गन अनमु ित िदई थनु ामा
रा ने गरेको सो काय कानूनस मत नभई िनवेदकलाई
गैरकानूनी थनु ामा राखेको देिखएकोले िनवेदकलाई
गैरकानूनी थुनाबाट मु ग रिदनू भनी िवप ीह को
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
ठहछ । ततु आदेशको ितिलिप साथै राखी सोको
जानकारी िवप ीह लाई िदनू । ततु िनवेदनको
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.टंकबहादरु मो ान
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
इित संवत् २०७५ साल असार २८ गते रोज ५ शभु म् ।

&

1006

