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िवशेष
उ षे ण /
परमादेश

रिव

े समेत

िव
नेपाल सरकार

९५३९
2=

पूण
हातहितयार तथा
खरखजाना

संजयकुमार साह
िव
नेपाल सरकार

िवषयको सारसङ् पे

पृ

 िन िपत भैसके को िवषय बार बार उठाएर
िनवेदकह ले अदालतको समय र
रा को म तथा ोतको यथ खच
गरेको
देिख छ
।
वा तिवक
पीिडतह लाई समयमा याय दान
गनका लािग अ य त दबाबमा रहेको यस
अदालतलाई सानाितना असिु वधा भएको १३८
बहानाबाजी गरी अलमल गन काम स
हन स ै न । य ता ससाना गनु ासा
सु नका लािग रट उपचारको यव था
भएको होइन । यसमा िनवेदकह को
काननू यवसायीह को अहम् भूिमका
रहने ।
ु िज ला अिधकारीले मु ाको
 िनिम मख
िनणय नै गरेको नभई मख
ु िज ला
अिधकारी अनपु ि थत रहेको अव थामा
बकप का लािग उपि थत गराइएका
सा ीको बकप गराई मु ाको कारवाही
अगािड बढाएकोस म देिखएको छ ।
यसरी मख
ु िज ला अिधकारीको
२०३
अनपु ि थितमा सहायक मख
ु िज ला
अिधकारीले गराएको बकप
मख
ु
िज ला अिधकारीबाट अनुमोदन गराउनै
पन अिनवाय कानूनी यव था देिखँदनै ।
मूलतः बकप भएको हो, होइन र बकप
गराइँदा इ छािवपरीत गराइएको छ, छै न
भ ने कुरा हे रनु पन ।
i
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संयु
ब डा बदर, दता
बदर दता कायम

मिह ठाकुर
लोहार
िव
लालबाबु साद
यादवसमेत

९५४१
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संयु
स पि
शु ीकरण

नेपाल सरकार
िव
स रता िगरी
राईसमेत

 मु ामा ितवादीह का िपतासमेतले
२०२२ सालमा नै वादीका िपतालाई
राजीनामा गरी िदएको ज गा ितवादीका
िपताले आ नै नाममा नापी दता गराई
आफू र छोराह का िबचमा ब डाप
पा रत गरेको काय दिू षत कृितको भै सो
दिू षत कायले काननू ी मा यता ा गन
२१४
स ने देिखएन । तसथ तुत मु ामा
ज गा पजनीको २क नं. बमोिजमको
हद याद आकिषत हन नस ने भनी
हद यादको आधारमा िफराद खारेज हने
ठहर्याएको सु
तथा पुनरावेदन
अदालतको फै सला िमलेको देिखन
नआउने ।
 ितवादी स रता िगरी राईले आ ना
नाममा रहेको नगद, ज गालगायतका
स पि आ नो वैध आजनको हो भनी
देखाउन नसके को, िनजले ितवादी
िनमल राईका नाममा रहेको स पि
आ ना नाममा नामसारी गराई अ य
ितवादीह का
नाममा
तहतह
ह ता तरण गरी ितवादी िनमल राईलाई
स पि शु ीकरणको कसरु अपराध गन २२१
कायमा सहयोगीको भूिमका िनभाएको
देिखँदा िनजलाई २ वष कै द र
.२,२५,९१,१५३।- ज रवाना हने र
िनजका नामको स पि जफत हने तथा
अ य ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहर्याएको िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०७०।९।१९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ii

 वादी अमे रकामा ब ने गरेको र वादी
९५४२
वारेस तारेखमा ब न खो दाखो दै
संजीव तुलाधर
िनजलाई तारेखमा राखी रा न परेन भनी
िव
संयु
आदेश ग रिदएको कारणले तारेखमा २४१
5=
श भूलालदेव
नबसेको देिखनुलाई वादीको वारेसले
धान
लेनदेन
जानीजानी तारेख गज
ु ारी था ने थमाउने
यादसमेत गज
ु ारी बसेको भ न निम ने ।
 भूिमसुधार लागू हदँ ा ७ नं. फाराम भरेको
र २०२८ सालस म जिमनदार कचहरीमा
९५४३
मालपोत बझ
ु ाउँ दै आएको भनेपिन
ितवादीह ले हाल सव नापी हदँ ा
संयु
िफ डबक
ु मा ज गाधनी महल खाली
गंगाधर साहसमेत
रहेकोलाई त कालै आ नो वािम वको
२४६
िव
6=
माण पेस गरी ज गा दता गराउन सके को
सावजिनक पोखरी
दी खंग ख व
देिखँदैन । समयमै ज गा दता गनप
ज गा िखचोला
नलागी यितका वषपिछ ज गा िनजी हो
चलन सावजिनक
भनी िखचोला गन आएकोबाट िववादका
दता कायमसमेत
ज गामा ितवादीह को हक वािम व
नभएको भ ने प हने ।
अिधव ा
 आिथक पले मजबुत र अनुभवी सेयर
९५४४
िमिथलेशकुमार
लगानीकताह ले सेयर लगानी गन
िसंहसमेत
वीकृित जनाई संयु लगानी स झौता
संयु
िव
तथा सेयर ख रद िब स झौता र िव २५३
7=
धानम ी तथा
बकको IFC समेतलाई सामेल गराई
ितषेध /
मि प रषदको
Joint Development Agreement
्
उ षे ण
कायालयसमेत
समेत स प न भई नेपाल सरकारको
iii

९५४५
संयु
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गैरकानूनी पमा
स पि आजन
गरी ाचार
गरेको

नेपाल सरकार
िव
भरत साद
िघिमरेसमेत

उ ोग िवभाग र नेपाल रा बकसमेतबाट
वीकृित तथा सहमित िलई हालस म
क रब . १५ करोड लगानी ग रसके को
भ ने िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज
डेभलपमे ट क पनीको िलिखत जवाफ
यहोराबाट
देिखएको अव थामा
िनवेदकले दाबी िलए ज तो उ
क पनीलाई उ पादन अनुमितप निदने
हो भने उ लगानी यसै खेर जाने मा
नभई िव ुत् उ पादन गरी लोडसेिडङ
अ य गन सरकारको योजनासमेत
धराशयी ब न जाने ।
 िववािदत रकम जसका नाममा रो का
रहेको छ उसैको ह छ । जहाँस म बकमा
रो का रहेको रकम ितवादीले गैरकानूनी
आजन गरी ाचार गरेका हन् भनी
आरोिपत
ग रसके पिछ
बकको
खातावालालाई पिन ितवादी बनाई मु ा
चलाउन स नुपन ह छ । खातावाला
यि लाई अिभयु बनाई मु ा दायर पिन २७७
नगन र अकाको खातामा रहेको
रकमसमेत ियनै ितवादीको हो भनी सो
रकमको समेत ोत पिु गनपदछ
भनी
ु
उ रकममा समेत ियनै ितवादी
भरत साद िघिमरेको कायम गरी
गैरकानूनी आजन भनी सजाय ठहर गनु
यायोिचत नहने ।
iv



९५४६
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संयु
कत य यान

नेपाल सरकार
िव
र नमाया
थपिलयासमेत

९५४७
संयु

10=

नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३
को धारा ३२ तथा
१०७(२) बमोिजम
परमादेश जारी
ग रपाऊँ

अिधव ा
राजु साद
चापागाई ंसमेत
िव
नेपाल सरकार

ितवादी र नमाया थपिलयाले मतृ क दगु ा
थपिलयाको लासलाई दबाउने र
अपराधबाट छोरा ह र सादलाई बचाउने
उ े यले मतृ क दगु ा थपिलया आफै ँ
झुि डई मरेक भ ने देखाउन लास
झु डाउने कायमा स म सहयोग गरेको
देिख छ । मतृ क दगु ा थपिलयाको मतृ
लासलाई झु डाउने कायमा स म यी ३२७
ितवादी
र नमायाले
ितवादी
ह र सादलाई सहयोग गरेको देिखन
आएकोले िनजको उ
काय
यानस ब धीको महलको २२, २३ र
२४ नं. मा उि लिखत कसरु देिखन आई
ऐ.को २५ नं. अनस
ु ार िनजलाई .२०।ज रवाना हने ।
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको ११ नं.
 मल
र अदालती ब दोब तको ४० नं. को
साम ज यता पूण या या ग रनपु छ भ ने
िजिकरस ब धमा िवचार गदा अदालती
ब दोब तको ४० नं. को यव था
हद यादको यव था िनल बन हने ३३५
िस ा त (Doctrine of tolling) मा
आधा रत देिख छ । Doctrine of
Tolling भइरहेको हद यादलाई कुनै
िनि त अविधस म िनि त सतमा थिगत
ग रनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा
v

11=

हद याद थगनको िस ा त (Doctrine
of Equitable Tolling) भिनएको छ ।
यो िवषय अपराधभ दा दु कृित (Equity)
सँग स बि धत िवषय हो । यसको योग
देवानी कृितका िवषयमा हने कुरा
उि लिखत ४० नं. को कानूनी यव थाले
नै गरेको देिखने ।
 ितवादीले एकाितर आ मर ाको िजिकर
िलएको देिख छ भने अक ितर अ.बं. १८८
नं. बमोिजम घटी सजाय पाउनु पन
िजिकर पिन िलएको देिख छ ।
आ मर ाको िजिकर पगु ेको ख डमा
९५४८
ितवादीले अिभयोगदाबीबाट सफाइ
ज गे भ ने
पाउने अव था रह छ । अ.बं. १८८ नं. को
जगतबहादरु भ डारी
३५८
संयु
राय भनेको यानस ब धीको महलको
िव
१३ नं. को कसरु दार ठह रएकालाई कसुर
नेपाल सरकार
कत य यान
गदाको प रि थितको िवचार गरेर घटी
सजाय गन कानून हो । अ.बं. १८८ नं. को
माग गनु भनेको आफूबाट उ १३ नं. को
कसुर भएको हो भ ने ितवादीको
वीकारोि हो ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा हन्, उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक
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नणय नं .९५३८
सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७२।६।७।५
०७१-WS-०००७
िवषय : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : िज ला लिलतपुर, गा.िव.स. चापागाउँ वडा
नं. ४ घर भई हाल िचिक सा िव ान राि य
ित ान वीर अ पताल काठमाड मा सहायक
पाँच तह, याब टेि निसयन पदमा कायरत
रिव े समेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या
म ालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
संिवधानसँग कानून अमा य भएको
भ ने िनवेदनको िन पणका लािग यस
अदालतले िलने गरेको आधारह मा
िवधाियका िनिमत कानून संिवधानस मत
रहेको अनुमान ग र छ । कानून
संिवधानसँग बािझएको छ भ ने िजिकर
िलने प ले सो कुरा प िकिसमले
मािणत गनुपछ । यसको लािग िनजले
सफा हात िलएर आउनपु छ र उि लिखत
कानूनलाई वीकार गरेको वा यसबाट
फाइदा िलएको देिखनु हदँ ैन । बािझएको
कुरा सामा य िववेक भएको मािनसले
सहज पमा थाहा पाउन स ने हनुपछ ।
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सामा य मािनसले यसरी बु न स दैन
भने यसलाई बािझएको भनेर अदालतले
बलपूवक या या गदन । अदालतले
काननू को समी ा गरेर य तो काननू
भैिदए अझ रा ो ह यो भनी यसको
औिच य खो ने वा मसौदाकारको काम
गदन । अदालतले दाबी ग रएको कानून
प सँग संिवधानसँग बािझएको छ छै न
भ नेस म हेछ । िववेक, तकस मत र बु न
सिकने वग करण (reasonable and
intelligible differentia) सव वीकृत
छ । समान र असमानिबच समान कानून
लागू गन िम दैन । यसबाट झन् असमानता
बढ् छ । कमचारी शासनको व प संगठन
र ितनीह िबचको वग करण रा यको
नीितिभ पन नीितगत कुरा भएकाले यो
अ यायपण
ू नदेिखएस म अदालतले हात
नहा ने ।
( करण नं.१२)
िन िपत भैसके को िवषय बार बार उठाएर
िनवेदकह ले अदालतको समय र रा को
म तथा ोतको यथ खच गरेको
देिख छ । वा तिवक पीिडतह लाई
समयमा याय दान गनका लािग
अ य त दबाबमा रहेको यस अदालतलाई
सानाितना असिु वधा भएको बहानाबाजी
गरी अलमल गन काम स हन स ै न ।
य ता ससाना गुनासा सु नका लािग रट
उपचारको यव था भएको होइन । यसमा
िनवेदकह को काननू यवसायीह को
अहम् भूिमका रहने ।
( करण नं.१४)
अदालतलाई कानून बदर गन अिधकार
मा छ । यसमा थपघट गरी संशोधन
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गन अिधकार छै न । यो अदालतले
मसौदाकारको काम गन स दैन । यसको
लािग अदालतको िनमाण भएको होइन ।
यो अदालतले काननू को शासनको स मान
गनुपन हदँ ा यसले शि पृथ क करणको
दायरा ना न नस ने ।
 तरवृि स ब धी भएको कानून बदर गदा
िनवेदकलगायत कमचारीह लाई झन्
मका पन देिख छ । अक कानून किहले
ब ने ठे गान हदँ ैन तर भएको काननू बदर
भइस छ । अ याय वृि हने गरी यो
अदालत आदेश गन असमथ हन जाने ।
( करण नं.१५)
कमचारीह मा सेवा गन भावनामा धेरै
ास भएको पाइ छ । आफूलाई खासै मका
नपरेको र उ नितको बाटो अव नभएको
अव थामा समेत कत यपालनभ दा
अिधकार ाि मा बढी यान के ि त रहेको
देिखनु िच ताको िवषय हन पु ने ।
( करण नं.१६)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा दीपनारायण
साह
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा रेवतीराज
ि पाठी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या.गोिव दकुमार उपा याय : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१)
र (२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत दायर भएको
ततु रट
िनवेदनको संि त य र ठहर यस कार छ :

हामी िनवेदकह ले यसअिघ यस स मािनत
अदालतमा वा य सेवा ऐन, ते ो संशोधन २०६३
को दफा ८(१) को पदपिू तस ब धी काननू ी यव था
र दफा ९ को ७(क) को तर विृ स ब धी कानूनी
यव था हामी कमचारीह िबच िवभेदकारी िकिसमको
कानूनी यव था रहेको र भएको कानूनी यव थासमेत
काया वयन भई नराखेको अव थाले गदा हामी
िनवेदकह को मािथलो तहमा जाने वृि िवकासमा
समेत असर परेको कारण उि लिखत िवभेदकारी
कानूनी यव था त काल संशोधन वा खारेज गरी
समान िकिसमको कानूनी यव था कायम ग रपाउन
िवप ीह को नाममा परमादेशलगायत उपयु आ ा
आदेश जारी ग रपाउँ भनी िमित २०६९।३।२८
मा रट िनवेदन दता गराएकोमा उ मु ा हालस म
कारवाहीयु अव थामा रहेको छ ।
तर हामी िनवेदकह ले यसअिघको उ
मु ाबाट माग ग रएको धेरै कुराह वा य सेवा
ऐनमा िमित २०७०।१२।१२ मा चौथो पटक गरेको
संशोधनबाट याइसके को भए तापिन मािथ लो तहमा
जानलाई अव
हने के ही थप कानूनी ावधान
रािखएको छ, जनु कुरा सोभ दा अगािडको ऐनमा
कानूनी यव था नभएको कुराले हामी िनवेदक र
हामीसरहका कमचारीह लाई यो यता पु दापु दै पिन
मािथ लो तहमा जान, तरविृ हनबाट रोक लगाएको
अव था िव मान छ । जसकारण हामी िनवेदकह
सा ै अ यायमा परी यायको लािग पुनः स मािनत
अदालतको शरणमा आएका छ ।
वा य सेवा ऐन, २०६३ ले िनकास
निदइरहेको अव थामा वा य सेवा ऐन, (चौथो
संशोधन) २०७० आएपिछ पिन हामीह को सम या
हल गन सके न । ब थप सम या पैदा गरी अ यायमा
पारेको छ । नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ लाई
हालको चौथो संशोधनले मूल ऐनको दफा ९ को
संशोधन गरी ९(१) को म सङ् या २ को (क)
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बमोिजम पाँचौ तहबाट छै ठ तहमा जानको लािग
यो यता भएकाह को हकमा ५ वष सेवा अविध
तोके को छ । जबक हामीह सबैको सेवा अविध ८
वषभ दा बढी भइसके को छ, तर पिन दगु म तथा अित
दगु ममा पिन ब नुपन भ ने बा या मक यव थाले गदा
हामीह लाई यस ऐनले पिन छै ठ हन छे कवार लगाई
बि चत गरेको छ । नोकरी अविधमा एक पटक पिन
अित दगु म तथा दगु म थान नगएका र सु िनयिु
(चौथो तह) का िहसाबले पिन हामीह भ दा पिछ
िनयिु भएका र पाँचौ तह पिन उनीह तरविृ को
म यमबाट र हामीह भ दा पिछ भएकाह ले २०७०
ावण मिहनाबाटै छै ठ तह पाइसके का छन् र हालको
वा य सेवा ऐन, २०७० को दफा २६ को उपदफा
२(ख), २(ग) को बढुवा यव थाअनस
ु ार दगु म नभए
पिन बढुवाको लािग उ मेदवार हन पाउने यव था
गरेको छ तर तरवृि को लािग पिन सो यव था
हनपु नमा तरविृ को लािग दगु म र अित दगु म
थानमा बसी सेवा गनपन
ु अिनवाय र ितब धा मक
अव था िसजना गरेको छ । वा य सेवा ऐन,
२०५३ (चौथो संशोधन) २०७० अनस
ु ार हामी सबै
रट िनवेदकह छै ठ तह पाउन यो य यि ह ह र
सोहीअनुसार छै ठ तह पाउन हामीह ले िमित २०६९
असार मसा तस मको यादैिभ वा य सेवा िवभाग
टेकुको कमचारी शासन शाखामा आव यक स पूण
माण कागजातसिहत तरवृि को आवेदन फाराम
भरी िमित २०७०।३।१९ गते दता गरी दता न.
६६७३, २०७०।३।२० गते दता गरी दता नं. ६८३०,
२०७०।३।२५ गते दता गरी दता नं. ७२१० रहेको छ
तर के कित कारणले छै ठ तह िदन निमलेको हो, सोको
कारण वा य सेवा िवभागले आजस म हामीह लाई
िलिखत पमा िदन सके को छै न ।
यसअिघ यस स मािनत अदालतमा दता
ग रएको रट नं. ०६८-WS-००८३ को मु ामा िव तृत
यहोराको मागदाबी ग रएको कुराह यस िनवेदनमा

दोहोरो मागदाबी नगरी उ िनवेदनसमेत साथै राखी
इ साफ ग रपाउनुको साथै सोबाहेक हालको वा य
ऐन, चौथो संशोधन २०७० को एउटा दफामा भएको
काननू ी यव था अक दफाको काननू ी यव थासँग र
अ त रम संिवधानसँग बािझएकोले बािझएको हदस म
बदर घोिषत ग रपाउनक
ु ो साथै िवप ी वा य सेवा
िवभागको िमित २०७१।४।१४ गतेको िनणयसमेत
उ ेषणको आदेशबाट बदर ग रपाउनको साथै
उपचारको लािग अ य उपयु आ ा आदेश जारी
ग रपाऊँ ।
वा य सेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा १
को ख ड २ को क लगायतका अ य ख डसमेतको
कानूनी ावधान ऐ. ऐनको दफा २६ को उपदफा २
को (ख) कानूनी यव था र अ त रम संिवधानको धारा
१२ को ३(च) को पेसा, रोजगारस ब धी वत ताको
हक, धारा १३ को १, २ को समानताको हक, धारा
१९ को १ स पि को द मौिलक हकसँग य
बािझएको हँदा धारा १०७(१) बमोिजम अमा य
बदर घोिषत ग रपाउनको साथै िवप ी वा य
सेवा िवभागले छठौ तहको तरवृि को स ब धमा
िनणय गदा शैि क यो यता भएको, सेवा अविध ५
वष हनुपनमा ८ वष परु ा भैसके को देिख छ तर पाँच
तहमा रहँदा दगु म तथा अित दगु ममा रही सेवा नगरेको
कारण िनजह लाई छै ठ तह िदन िम ने देिखएन भनी
िमित २०७१।४।१४ ग रएको िनणयसमेत उ ेषणको
आदेशबाट बदर गरी स मािनत सव च अदालतबाट
समेत जे ता कायमस ब धी िवषयमा पटकपटक
गरी हामीसरह र हामीभ दा किन कमचारीह को
हकमा समेत नेपाल वा य ऐनको दफा ९ (७क) को
(ङ) को कानून यव थाअनस
ु ार चौथो भएको ५ वष
पगु ेकै िमितदेिख नै लागू हने गरी तरवृि गनु भनी
फै सला भइसके को र उ फै सलाह लाई िवप ीह ले
काया वयनसमेत ग रसके को अव थाका निजर र
कानूनसमेतको आधारमा हालको संशोधनसमेत दफा
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२६ को २ङ को ावधान दफा ९ को उपदफा १ र
दफा ९ को उपदफा २ को िवशेष यव था आकिषत
गरी ऐनले तोके को सेवा अविध पगु ेकाह को हकमा
लागू गरी सेवा अविध पगु क
े ा िमितबाटै तलब भ ा
सिु वधा र जे ता लागू हने गरी छै ठ तहमा तरविृ
गनु गराउनु भनी िवप ीको नाममा परमादेशलगायत
अ य जो चािहने उपयु आदेश जारी गरी पूण याय
पाउँ भ ने िनवेदन प ।
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन
जारी हनु नपन हो, आदेश जारी हनु नपन भए आधार
कारणसिहत यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु
भनी िवप ीह का नाममा यो आदेश र रट िनवेदनको
ितिलिप साथै राखी याद सूचना पठाई िलिखत
जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७१।५।३१ को
आदेश ।
रट िनवेदकह नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ अ तगत नेपाल वा य सेवाका कमचारीह
रहेको र वा य सेवाका कमचारीको िनयुि ,
स वा, बढुवालगायतको काय सेवा समुह स चालन
गन म ालय वा य तथा जनसङ् या म ालय
हने यव था नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ मा
भएको, वा य तथा जनसङ् या म ालयको
े ािधकारिभ को िवषयव तुका स ब धमा उ
म ालयले कानूनस मत त रकाले गरेको काम
कारवाहीका स ब धमा िनवेदकले यस म ालयलाई
िवप ी बनाउनपु न कुनै आधार तथा कारण रहेको
छै न । तसथ यथ रट िनवेदकको िनवेदन यहोरा
झु ा हँदा खारेज ग रपाउँ भ ने सामा य शासन
म ालयको िलिखत जवाफ ।
यी िनवेदक वा य सेवाअ तगतका
ािविधक कमचारीह रहे भएको कुरा िनजह ले
आ नो रट िनवेदनमा खल
ु ाउनु भएअनुसार

पिु भएको छ । िवप ीह त कालीन चिलत
कानूनबमोिजम िनयु भएका र वतमान अव थामा
चिलत कानूनबमोिजम सेवामा बहाल रहेकोमा
िववाद रहेन । िवप ीह ले िनयिु , स वा, बढुवा,
पदो नित र अ य सेवा सिु वधा चिलत कानूनबमोिजम
ा गन र सो कानूनको यव था काया वयन गन
िनकाय िनजह ले िवप ी बनाएका वा य सेवा
िवभागलगायतका नेपाल सरकारका मातहत रहने
िनकाय हन्, यी िनवेदकह ले अ याय परेको भिनएको
िवषय हेदा हा या पद देिख छ । सरकारले बनाएका
नीित, ऐन, िनयम आफूलाई लागू नहोस् तथा आ नो
िहतिवपरीत हने भएकोले खारेज होस् भ नु कुनै पिन
अव थामा जायज माग हन स दैन । दगु म तथा अित
दगु म े मा सेवा गन सबै वा यकम अिन छुक हने
भएकाले दगु म े का नाग रकले वा य उपचारको
अभावमा यान गमु ाउन नपरोस् भ ने मनसायले
बनाएको कानून खारेज गदा दगु म े उपर अ याय हन
जा छ । यी रट िनवेदकह को िहत सावजिनक िहत
नभई यि गत वाथमा हो । रट िनवेदकह को माग
थम ि मै गैरकानूनी एवं खारेजभागी छ । सरकारको
नीितअनस
ु ार कानून िनमाण हने भएकोले यव थािपका
संसद्ले कानून िनमाण गन ि याबमोिजम बनाएको
कानून बदर हन स दैन । कानून काया वयन नगरेको
िवषयमा िवशु संिवधान िनमाण गन संिवधानसभा
र कानून िनमाण गन यव थािपका संसद्अ तगतको
यो सिचवालयलाई िवप ी बनाउनुपन आधार र
कारण पिन छै न, िनवेदकह को मौिलक हकमा
ब देज लगाउने र आघात पु ने काम संिवधानसभा,
यव थािपका संसद् एवं यस सिचवालयबाट नभएको
हँदा यस सिचवालयका हकमा दायर भएको ततु रट
िनवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी इ साफ पाउँ भ ने
संिवधानसभा र यव थािपका संसद् सिचवालयको
िलिखत जवाफ ।
वा य सेवाका कमचारीह को तरविृ
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९५३८ - रिव

े समेत िव. नेपाल सरकार

तथा बढुवा गन आधार नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ ले प गरेको छ । िवप ीले तरवृि तथा
बढुवाका स ब धमा ऐन ारा ग रएका यव थाह
आपसमा बािझएको िजिकर िलए पिन के कित कारणबाट
कुन कुन यव था बािझएका हन् सो कुरा िनवेदनमा
प खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । नेपाल वा य
सेवाको एक तहबाट अक तहमा तरवृि तथा बढुवा
गन ि यामा यस म ालयको कुनै संल नता नरहने
हँदा यस म ालयबाट संिवधान ारा द िवप ीको
मौिलक हक हनन् हने कुनै काय भएको छै न । िवप ीले
तरविृ तथा बढुवामा िवभेद गरेको भ नेस ब धमा
कुनै त यगत आधार पेस गन पिन नसके को हँदा
िनवेदकको मागदाबी िनथक एवं औिच यहीन छ । अतः
तुत रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने कानून याय
संिवधान सभा तथा संसदीय मािमला म ालयको
िलिखत जवाफ ।
वा य सेवालाई बढी स म, सु ढ र
जनउ रदायी तु याउने उ े यका साथ नेपाल
वा य सेवा ऐन, २०५३ जारी भएको र सो सेवामा
कायरत कमचारीलाई दान ग रने िविभ न सुिवधा र
सहिलयतअ तगत तरवृि को यव थासमेत ग रएको
छ । तरविृ
ा गनका लािग सेवामा कायरत
कमचारीले िनि त सेवा अविध परू ा गनका
ु साथै दगु म
े मा िनि त अविध काम गनपन
ु र काय स पादन,
मू याङ् कनमा क तीमा उ म अंक ा गनपन
ु गरी
यव था भएको छ, जनु सबै कमचारीलाई समान पमा
लागू हने हो । कमचारीले तरवृि को सिु वधा ा
गन दगु म वा अित दगु म े मा सेवा गनुपन यव था
रा दा सो े का जनताले सहज पमा वा य सेवा
ा गन स ने अव था हने उ े यका साथ ततु
यव थाबमोिजम सेवा नगरेको कारण िनजह लाई
छै ठ तह िदन िम ने देिखएन भनी वा य सेवा
िवभागबाट िमित २०७१।४।४ मा ग रएको िनणय
कानूनस मत नै भएको ऐनको दफा ९ को यव था

वा य सेवाका सबै कमचारीलाई समान ढङ् गले
लागू हने भएकोले य तो यव था लागू नहने गरी माग
गनु तकपूण नभएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
९ मा रािखएको तरविृ स ब धी कानूनी यव थाको
मु य उ े य सेवा अविध, कायस पादन मू याङ् कनको
तर र दगु म े मा गरेको सेवा ज ता िवषयलाई
आधार मानी कमचारीलाई मािथ लो तरको सिु वधा
दान गरी ो सािहत गनु हो । य तो ो साहन ा
गनका लािग काननू मा जे ज ता आधार वा यो यता
परु ा गनपन
ु गरी यव था भएको छ, सो परु ा हनै
पदछ । कुनै कमचारीले तोिकएका सबै आधार पुरा नगरी
के वल सेवा अविध पूरा गदमा िनजको मािथ लो तहमा
तरवृि गनु कानूनिवपरीत हने हँदा रट िनवेदनको
दाबी कानूनसङ् गत छै न । रट िनवेदन खारेजभागी छ
खारेज ग रपाउँ भ ने वा य म ालयको िलिखत
जवाफ ।
वा य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन
२०७०) को दफा ९ को उपदफा (१) को ख ड २
को (क) मा पाँचौ सु िनयिु भएका वा पाँचौ तहमा
तरवृि भई सो तहको लािग यूनतम शैि क यो यता
परु ा भएका क तीमा एक वष अितदगु म वा दईु वष
दगु म े मा सेवा गरेको यि को तरविृ ग रनेछ
भ ने यव था रहेको छ । साथै दफा २६ मा बढुवाको
लािग यूनतम यो यता र सेवा अविधस ब धी यव था
गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) को (क) मा
पद वा दरब दी नभएका कारण अित दगु म वा दगु म
े मा सेवा गन नपाएकोमा (ख) बढुवा हने पदभ दा
एक तह मुिनको पदमा क तीमा ८ वष सेवा अविध
परु ा गरेको भएमा भ ने यव था रहेको छ । िनवेदकले
दाबी िलनभु एको उ ऐनको दफा ९ को उपदफा १
ख ड २ को (क) को यव था तरवृि ग रने यव था
हो भने दफा २६ को यव था बढुवाको यव था
हो । यी दवु ै यव थालाई सँगै राखेर हेन िम ने होइन र
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
उ यव थाह के कसरी बािझएको भ नेस ब धमा
के ही उ लेख गनभएको
छै न । कानूनमा रहेका िभ न
ु
कृ ितको यव थालाई एकै ठाउँमा राखेर कानून
बािझएको भनी दाबी िलनु र सोहीबमोिजम बढुवा
ग रपाउँ भ ने मागदाबी कानूनस मत देिखँदैन । साथै
उ यव था के कसरी संिवधानसँग बािझएको
हो भ नेस ब धमा के ही उ लेख गनुभएको छै न ।
रट िनवेदकले दाबी गरेझ यो िवषय संिवधानको
धारा १८ को रोजगारी तथा सामािजक सरु ाको
हक, धारा १२ को उपधारा (३) को ख ड (च) को
पेसा, रोजगार, उ ोग र यापार गन वत तासँग
सा दिभक र सरोकार रा ने िवषय नभएकोले उ
धाराह सँग बािझएको भनी का पिनक पमा दाबी गन
िम दैन । जहाँस म वा य सेवा िवभागले छै ठ तहको
तरवृि स ब धमा िनणय गदा शैि क यो यता भएको
सेवा अविध ५ वष हनपु नमा ८ वष पुरा भैसके को
देिख छ तर पाँच तहमा रहँदा दगु म तथा अित दगु ममा
रही सेवा नगरेको कारण िनजह लाई छै ठ तह िदन
िम ने देिखएन भनी िमित २०७१।४।४ मा ग रएको
िनणय छ, सोस ब धमा स बि धत िनकायको िलिखत
जवाफबाट नै प हनेछ । अतः उपयु आधार र
कारणसमेतबाट रट िनवेदन खारेजभागी रहेको छ
खारेज ग रपाउँ भ ने धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालय िलिखत जवाफ ।
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को िमित
२०६९।१२।२९ मा चौथो संशोधन अ यादेश तथा
िमित २०७०।१२।१२ मा चौथो संशोधन आएप ात्
थप भएको दफा ९(१) को यव थाअनस
ु ार पाँचौ
तहमा सु िनयिु भएका वा पाँचौ तहमा तरविृ
भई सो तहको लािग यूनतम शैि क यो यता परु ा
भएका कमचारीह ले स बि धत तहमा सेवा गनपन
ु
अविध ५ वष, पिछ लो दईु आिथक वषको का.स.म.ु
मा ा गनुपन अंक क तीमा उ म, दगु म े मा सेवा
गनपन
ु अविध क तीमा एक वष, अित दगु म वा दईु वष

दगु म हनपु न कानूनी यव थाका आधारमा शासिनक
ि या परु ा गरी िनवेदकह को पाँच तहबाट छै ठ
तहमा तरवृि ग रएको हो । उ संशोधन ारा थप
ग रएको यव था संशोिधत ऐन लागू भएको िमितबाटै
काया वयन हने हँदा िनवेदकह को िनयु वा पद
िमलान भएकै िमितबाट ५ वष गणना गरी ऐनको
संशोधन लागू हनभु दा अगािड नै तरवृि गनुपर्यो
भ ने मागदाबी कानूनसङ् गत छै न । त कालीन ऐन
कानूनमा नभएको तरपिछ थप भइआएको कानूनले
गरेको यव था पिहला नै काया वयन गनपन
ु भ ने
मागदाबी कानूनबमोिजम नभएको र िनवेदकह िमित
२०६९।१२।२९ भ दा पिहला नै तरवृि को लािग
कानूनमा तोिकएको मापद ड पगु ेको भए त काल
िव मान कानूनअनस
ु ार सोही समयमा शासिनक
ि या सु गनपन
तरवृि को लािग िनवेदन पेस
ु
गनपनमा
सो नगरेको हँदा तरविृ हन नसके को हँदा
ु
ततु रट िनवेदन खारेजभागी छ ।
िमित २०६९।१२।२९ बाट नेपाल वा य
सेवा (चौथो संशोधन अ यादेश) ऐन, २०६९ लागू भई
उपयु परु ानो कानूनी यव थालाई खारेजी गरी ऐनको
दफा ९(१) को स ा नयाँ दफा ९(१) लागू भएको र
िमित २०७०।१२।१२ बाट नेपाल वा य सेवा
(चौथो संशोधन) ऐन, २०७० लागू भएकोले वा य
सेवाका कमचारीको नयाँ यव थाअनस
ु ार तरविृ
तथा पद थापन ग रने हँदा खारेज भएको ऐनको
यव था लागू गरी तरवृि ग रपाउँ भ ने िनवेदन
मागदाबी कानूनिवपरीत भएकाले खारेज ग रपाउँ भ ने
वा य सेवा िवभागको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी दीपनारायण साहले
वा य सेवा ऐन, २०५३ को चौथौ संशोधन
२०७० को दफा ९(१) को ख ड २(क) को यव था
र दफा २६(२)(ख) को यव था िनवेदकह का
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हकमा असमान र िवभेदकारी भै संिवधान द
समानतासमेतको हकिवपरीत छ । िनता त संयोगको
कारणले िनवेदकह ले दगु म र अित दगु ममा स वा
हन नपरेको हो । यसमा िनवेदकह को कुनै ग ती
छै न । अतः यो आधारमा ८ वष सेवा अविध पूरा भै
शैि क यो यतासमेत भएको िनवेदकह का हकमा छै ठ
तह िदन निम ने भनी वा य सेवा िवभागबाट भएको
िनणयसमेत िु टपूण भएकाले उ िनणय र ती कानून
बदर घोिषत ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सुिनयो ।
ु
िवप ी नेपाल सरकारतफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी रेवतीराज ि पाठीले
िनवेदकले चनु ौती िदएको ऐनको ावधान संिवधानसँग
कसरी बािझयो भनी देखाउने दािय व िनवेदककै
रहेकोमा रट िनवेदकले उ दािय व परु ा गन
स नुभएको भएको छै न । समानताको हक िनरपे हक
होइन, समानतहको वगलाई समान पमा रािखएको
समानताको हकिवपरीत हँदनै । वा य सेवा ऐनको
दफा ९ समेतको यव था िनवेदक सरहको सबैमा
समान पमा आकिषत हने भएकाले संिवधानसँग
बािझएको भ न िम दैन । दगु ममा पिन वा य सेवाको
पहँच पगु ोस् भ ने पिव उ े यका साथ संशोिधत ऐन
बनेकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनुभएको
बहस सुिनयो ।
यसमा िमिसलको समेत अ ययन भई
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा
होइन भ ने िवषयमा िनणय िदनुपन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकह ले छै ठ
तहमा तरवृि को लािग िनवेदन दता गरेको यसमा कुनै
कारवाही नहँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनले २०७०
को ०८१० को परमादेशमा िनवेदकह को िनवेदनमा
कारवाही गरी उिचत िनकासा िदन िवप ीह को नाममा
परमादेश जारी गरेकोमा “पाँच तहमा पाँच वष सेवा
अविध भए पु नेमा आठ वष पुरा भएको पिन देिख छ
तर सबै िनवेदकह पाँच तहमा रहँदा दगु म तथा अित

दगु ममा रही सेवा नगरेको कारण दगु म े मा ब नु पन
अविध पूरा भएपिछ छै ठ तहमा तर वृि मा कारवाही
गन” भ ने कारण देखाई िनवेदकह लाई छै ठ तह िदन
िम ने देिखएन भनी २०७१।४।१४ मा िवप ी वा य
सेवा िवभागले गरेको िनणय दरु ा ह र भेदभावपूण छ
भ ने िनवेदकह को िनवेदन िजिकर देिख छ । तर
िनवेदकले उ लेख गरेको २०७० सालको ड लओ
ु
०८१० को परमादेश मु ामा पनु रावेदन अदालत,
पाटनले िनवेदकह ले २०७० सालमा नै तरवृि को
माग गरी िदएको आवेदनमा हालस म कारवाही नगरी
अिनिणत अव थामा राखेको अनिु चत भएकोले
यसमा कारवाही गरी यथाशी उिचत िनकासा िदनु
भ नेस मको आदेश िमित २०७१।१।२४ मा गरेको
देिख छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले तरवृि
गनु भनी िनवेदकह को प मा आदेश गरेको नभई
काननू ले काम कारवाही गन अिधकार पाएको िनकायले
आ नो दािय व पूरा गनपछ
ु भ ने परमादेशको मा य
िस ा तबमोिजम िनवेदकह को िनवेदनलाई
अिनिणत अव थामा रा नु िठक नभएकोले यथाशी
उिचत िनकासा िदनु भ नेस मको आदेश गरेकोले उ
आदेशबाटै िनवेदकह को तरवृि हने अव था छै न ।
३. एकपटक पिन अित दगु म र दगु ममा
नगएका र हामीभ दा पिछ िनयिु पाई तरविृ बाटै
पाँच तह पाएका रट नं ०६७ सालको ड लओ
ु
१२६८ का रट िनवेदकह र हामी ज तै लोक सेवा
आयोगको ि याबाट पाँचौ तहमा पद थापन भएका
रट नं. ०६६ ड लओ
ु ०७३६ का रट िनवेदकह
हामीसरह र हामीभ दा किन कमचारीह को हकमा
ऐनको दफा ९(७क) को (ङ) अनुसार चौथो भएको ५
वष पगु ेकै िमितदेिख लागू हने गरी तरविृ गनु भ ने
सव च अदालतको २०६९।२।१० को फै सलालाई
िवप ीह ले काया वयनसमेत गरी िनजह ले २०७०
साउनबाटै छै ठ तह पाएका छन् । तर चौथो संशोधन
(२०७०।१२।१२) बाट आएको नेपाल वा य सेवा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
ऐन, २०५३ को दफा ९(१) को .सं २ को (क) पाँच
तहबाट छै ठ तहको तरवृि को लािग दगु म तथा
अित दगु ममा पिन ब नु पन भ ने यव था रहेबाट
िनवेदकह तरविृ को मौकाबाट वि चत भएका
छ । िवप ी वा य सेवा िवभागको िमित
२०७१।७।१४ को िनणय बदर गरी संशोिधत दफा
२६(२ख), दफा ९(१)(२) को िवशेष यव था
आकिषत गरी तोके को सेवा अविध परु ा गरेकाह को
हकमा सो पुगेकै िमितबाट तलब भ ा सुिवधा र जे ता
लागू हने गरी छै ठ तहमा तरविृ गनु गराउनु भनी
परमादेशसमेत पाउँ भ ने िनवेदकह को अक िनवेदन
िजिकर देिख छ । िनवेदकको यो िजिकर उिचत
देिखँदैन । िकनभने उ िजिकरमा िवचार गनको लािग
िनवेदकह भ दा पिछ िनयु भएका के कुन कमचारीको
के कुन आधारमा तरवृि भएको हो र यसबाट
िनवेदकह लाई के कुन कारणबाट असर पु यो सो कुरा
थाहा पाउन आव यक ह छ । तर रट िनवेदकह ले
स बि धत कमचारीह को नामसमेतका यावत् कुरा
खल
ु ाई िनजह लाई िवप ी बनाई ती आदेशह को
ितिलिप पेस गनुभएको देिखँदैन । यस ि थितमा
सोबारे कुनै धारणा बनाउनु यस इजलासलाई असहज
भएको छ । िनजह को कुरा नसुनी िवप मा धारणा
बनाउन निम ने हँदा िनवेदकह को यो िजिकरमा
वेश गन यो इजलास असमथ छ । िनजह ले ततु
िवषयमा आ नो भनाइ रा ने मौका पाउनु पन ह छ ।
४. िनवेदकह को िजिकरबमोिजम य ता
कमचारीह को तरवृि भएकै मा ने हो भने
ितनीह झ िनवेदकह ले पिन मौकै मा रट िनवेदन
िदएर उपचार िलन स नु प य । ऐन संशोधनपूव र
ऐन संशोधनपिछको अव था आफै ँमा फरक अव था
हन् । ऐन संशोधन भएपिछ ऐनबमोिजम नगरी सोिवपरीत
गनपछ
भ ने िनवेदकह को िजिकर कानूनको
ु
शासनको मा यता ितकूल छ । राजन सादसमेत
िनवेदक भएको िमिसलमा २०६५ सालको रट नं

०६५-WO-०६०६ संल न देिख छ । उ रटमा यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०६८।७।१३
मा “नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको
ते ो संशोधनले दफा ९ मा उपदफा (७क) थप गरी
सोको (ङ) मा उि लिखत चौथो तहमा ५ वष सेवा
गरेप ात् मािथ लो तहमा तरवृि गनु पन कानूनी
यव थाबमोिजम िनवेदकह लाई २०५९ सालदेिख
नै तरवृि गनु पनमा सो नगरी २०६३ साल देिख
लागू हने गरी २०६४ सालमा गरेको तरवृि स ब धी
िवप ी िनकायको िनणय मनािसब देिखन आएन” भनी
आदेश भएको पाइ छ । कानूनले गरेको यव थाअनस
ु ार
तरवृि गनु भ नेबाहेक उ आदेशले थप कुनै कुरा
बोलेको देिखँदनै । कानूनले बोलेको परु ा गनु भ ने उ
रट आदेशबाट िनवेदकह लाई होइन िवप ीह लाई
म त पुगेको देिख छ ।
५. नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को
दफा २६(२)(ख) अनस
ु ार बढुवा हने पदभ दा एक
तहमिु नको पदमा क तीमा ८ वष सेवा अविध पुरा
गरेको भएमा दफा २६(१) अनुसार १ वष अितदगु म
वा २ वष दगु ममा काम नगरेको भए पिन बढुवाको
लािग यो यता पगु ेको मािन छ । तरवृि भ दा बढुवा
उ च अव था हो । बढुवाको लािग उपयु तर तर
वृि को लािग अनपु यु भ न िम दैन । संशोिधत
दफा २६(२ख), दफा ९(१)(२) को िवशेष यव था
आकिषत गरी तोके को सेवा अविध पूरा गरेकाह को
हकमा सो पगु ेकै िमितबाट तलब भ ा सिु वधा र जे ता
लागू हने गरी छै ठ तहमा तरवृि गनु गराउनु भनी
परमादेशसमेत पाउँ भ ने िनवेदकह को थप िजिकर
रहेको छ । तर बढुवा र तरवृि दईु बे लाबे लै अव था
भएकाले दवु ैको हकमा समान यव था हनपु छ भ ने
िनवेदकह को माग तकपूण देिखँदैन । बढुवाको
लािग के क तो आधार, यो यता र सत तो नपु छ र
तरवृि को लािग के क तो आधार र अव था हनुपछ
यो कुरा शु िवधाियक नीितिभ पन कुरा हो । चौथो
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संशोधनबाट आएको तरवृि स ब धी कानून के हीको
लािग कुनै र के हीको लािग कुनै प रणाम आउने गरी
आएको नभई सबैको लािग समान पमा आएकोले
यसबाट कमचारीह का िबचमा भेदभाव भएको भ न
िम दैन ।
६. एउटै तह र पदमा ८ वषभ दा बढी
काम ग रसके को अव थामा तरवृि हनबाट
रो नु र अिनवाय पमा १ वष अितदगु म वा २ वष
दगु ममा काम गनपन
ु उ ऐनको दफा ९(१) को
ख ड (२)(क) लगायतका काननू नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) को पेसा,
रोजगारस ब धी वत ताको हक, धारा १३(१)(२)
को समानताको हक, धारा १९ को स पि को हकसँग
य बािझएकोले अमा य घोिषत ग रपाउँ भ ने
िनवेदकह को अक िजिकर देिख छ ।
७. िनवेदकह को उ िजिकरको ितवाद
गद तरविृ ा गनका लािग कमचारीले िनि त सेवा
अविध पूरा गनका
ु साथै दगु म े मा िनि त अविध
कायम गनपन
ु र कायस पादन मू याङ् कनमा क तीमा
उ म अङ् क ा गनुपन गरी भएको यव थाबाट
दगु मका जनताले सहज पमा वा य सेवा पाउन
स ने ह छ । उ यव था सबै कमचारीलाई
समान पमा लागू हने यव था हो । ऐनको दफा ९
को उपदफा (१) को ख ड (२) को (क) तरविृ को
र दफा २६(२)(ख) बढुवाको कानून हो । ियनलाई सँगै
राखेर हेन िम ने होइन । पिछ थप भैआएको कानून
पिहला नै काया वयन गनुपन भ ने दाबी कानूनबमोिजम
नभएको र िव मान कानूनअनस
ु ार ि या सु गनु
पन र तरविृ को लािग िनवेदन पेस गनुपनमा सो
नगरेको समेतबाट रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िवप ीह को िलिखत जवाफको सार देिख छ ।
८. िनवेदकह ले एकाितर तरवृि को
कानूनलाई चनु ौती िदनुभएको छ भने अक ितर चौथो
संशोधनको दफा ९(२) मा “तर पद वा दरब दी नभएका

कारण य तो कमचारीलाई य तो े मा खटाउन
नसिकने भएमा यस दफाको उपदफाको अधीनमा
रही य तो कमचारीलाई पिन मािथ लो तहमा तर
विृ गन बाधा पन छै न” भ ने ावधानबमोिजम
आफूह ले छै ठ तह पाउनु पन भनी संशोिधत
कानूनको फाइदासमेत िलन खो नुभएको छ । यसबाट
िनवेदकह को माग िवरोधाभासपूण रहेकोसमेत देिखन
आउँछ ।
९. धारा १२ ले वत ताको हकको
याभिू त गरेको छ । सो धाराको उपधारा (३) मा
“ येक नाग रकलाई देहायको वत ता हनेछ”
भ ने यव था रही ख ड (च) मा “कुनै पेसा, रोजगार,
उ ोग र यापार गन वत ता” भ ने ावधान रहेको
देिख छ । िववािदत संशोधनले धारा १२(३)(च) को
पेसा, रोजगार, उ ोग र यापार गन वत तामा रोक
वा ब देज लगाएको देिखँदैन । िनवेदकह को लािग
सेवाको सत अनक
ु ू ल नहँदैमा वा कुनै संशोधनबाट
िनवेदकह त काल लाभाि वत नहँदैमा यो संशोधन
संिवधानसँग बािझएको भ न िम दैन ।
१०. यसैगरी धारा १३ समानताको हकको
उ लङ् घन भयो िक भनी हेदा उ धारा १३ को
उपधारा (१) “सबै नाग रक कानूनको ि मा समान
हनेछन् । कसैलाई पिन काननू को समान संर णबाट
वि चत ग रने छै न ।” र उपधारा (२) “सामा य कानूनको
योगमा कुनै पिन नाग रकमािथ धम, वण, िलङ् ग, जात
जाित, उ पि , भाषा वा वैचा रक आ था वा तीम ये
कुनै कुराको आधारमा भेदभाव ग रने छै न” भ ने
समानताको हकको यव था रहेको छ । धारा १३(१)
मा रहेको कानूनको ि मा समानता र कानूनको समान
संर ण, उपधारा (२) मा रहेको सामा य कानूनको
योगमा धम, वण िलङ् ग, जात, जाित, उ पि , भाषा
वा वैचा रक आ था वा तीम ये कुनै कुराको आधारमा
भेदभाव नग रने भ ने मौिलक हकको उ लङ् घन के
कसरी भयो यो कुरालाई पिन िनवेदकह ले प गन
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स नुभएको छै न । वा य सेवा ऐन, २०५३ को
चौथो संशोधनले वा य सेवाका िनवेदकसरहका
कमचारीको लािग घटी वषको सेवा अविध वा यून
शैि क यो यता वा अित दगु म वा दगु म े मा सेवा नगरे
पिन तरविृ हने ावधान राखेर भेदभावपूण कानून
बनाएको देिखँदैन । समानता भ ने कुरा सापे तामा
नै आधा रत ह छ । संिवधानले अंगीकार गरेको
समानताको िस ा त पिन सापे तामा आधा रत छ ।
िनरपे समानता न स भव छ न वा छनीय नै । कानूनको
समान संर ण समान ि थितका यि ह लाई िदइनु
पन समान यवहार हो । समान यि ह का िबचमा
भेदभाव भए मा समानतािवपरीत भेदभावपूण योग
मा नु पन ह छ । कानूनको ि मा समान वा कानूनको
समान संर ण भ ने वा यांशको अथ नाग रकह िबच
यो यता, कायको िविभ नता इ यािद आधारमा भेदभाव
नगरी िनरपे समानताको अव था होइन । काननू को
समान संर ण भयो भएन भ ने कुरा कानूनको योग
समान पमा भयो भएन भनी हेनु पन ह छ । समान
हैिसयत र अव थाका यि ह का िबचमा संशोिधत
दफाले भेदभाव गरेको भनी िनवेदकले भ न सके को
देिखँदैन ।
११. यसैगरी धारा १९ स पि को हकको
हनन् भएको िनवेदन िजिकर सारहीन छ । उ
धाराको उपधाराह मशः “(१) येक नाग रकलाई
चिलत कानूनको अधीनमा रही स पि आजन गन,
भोग गन, बेचिबखन गन र स पि को अ य कारोबार
गन हक हनेछ । (२) सावजिनक िहतको लािगबाहेक
रा यले कुनै यि को स पि अिध हण वा ा
गन वा य तो स पि उपर अ कुनै कारले कुनै
अिधकारको िसजना गन छै न । तर अवैध ढङ् गले
आजन गरेको वा स पि को हकमा यो उपधारा लागू
हने छै न । (३) वै ािनक भूिमसुधार काय म लागू गदा
वा सावजिनक िहतको लािग रा यले कुनै यि को
स पि अिध हण वा ा गदा वा य तो स पि उपर

कुनै अिधकारको िसजना गदा कानूनबमोिजम ितपूित
िदइनेछ । ितपूित र सोको आधार र काय णाली
कानून ारा िनधारण ग रएबमोिजम हनेछ ।” भनी
भएको यव थामा ततु संशोधनले कसरी आघात
परु ्यायो िनवेदकह को कित स पि अपहरण भयो वा
िनवेदकह ले कुन स पि आजन भोग गन खोजेका
तर गन नपाएका ती सबै कुरा प नगरी सगोलमा
िलएको िजिकरलाई याियक िजिकर भ न िम दैन ।
य ता िजिकरलाई सतही िजिकर मािन छ ।
१२. संिवधानसँग कानून अमा य भएको
भ ने िनवेदनको िन पणका लािग यस अदालतले
िलने गरेका आधारह यस कारका देिख छन् ।
िवधाियका िनिमत कानून संिवधानस मत रहेको
अनुमान ग र छ । कानून संिवधानसँग बािझएको छ
भ ने िजिकर िलने प ले सो कुरा प िकिसमले
मािणत गनपछ
ु । यसको लािग िनजले सफा हात
िलएर आउनपु छ र उि लिखत कानूनलाई वीकार
गरेको वा यसबाट फाइदा िलएको देिखनु हँदैन ।
बािझएको कुरा सामा य िववेक भएको मािनसले
सहज पमा थाहा पाउन स ने हनपु छ । सामा य
मािनसले यसरी बु न स दैन भने यसलाई बािझएको
भनेर अदालतले बलपूवक या या गदन । अदालतले
कानूनको समी ा गरेर य तो काननू भैिदए अझ रा ो
ह यो भनी यसको औिच य खो ने वा मसौदाकारको
काम गदन । अदालतले दाबी ग रएको कानून प सँग
संिवधानसँग बािझएको छ छै न भ नेस म हेछ । िववेक,
तकस मत र बु न सिकने वग करण (reasonable
and intelligible differentia) सव वीकृत
छ । समान र असमानिबच समान कानून लागू गन
िम दैन । यसबाट झन् असमानता बढ् छ । कमचारी
शासनको व प संगठन र ितनीह िबचको
वग करण रा यको नीितिभ पन नीितगत कुरा
भएकाले यो अ यायपूण नदेिखएस म अदालतले हात
हा दैन ।
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(क) ती सबबारे श त निजर छन् । सबै
निजर िवशेष इजलासका देिख छन् । के ही उ लेखनीय
निजरह देहायबमोिजम छनःने.का.प. २०६२ फागनु मा कािशत िन.नं.
७६१९ मा िवशेष इजलासले धारा १२४
अ तगत के क तो सेवा समूह, उपसमूहको
गठन गन, ितनमा क तो यो यता तो ने, के
कित पद रहने, के क तो तह वा ेणी कायम
गन भ नेलगायतका नीितगत कुराह को
तजमा
ु गरी सोअनु प कानून िनमाण गरी
रा य स चालन गन भ ने कुरा रा यको
नीितगत कुरा रहेको भ नेस ब धमा यस
अदालतबाट यसपूव िविभ न मु ाह मा
िनणय भैसके को समेत छ । यसरी िनमाण
भएका ऐन िनयम संिवधान ितकूल रहेको
भ ने कुरा प पमा रट िनवेदनमा उ लेख
हनपु छ ।
ऐ. २०६५ अंक ७ मा कािशत िन.नं.
७९८४ मा सोही इजलासले िवधाियका
िनिमत वा िवधाियका ारा यायोिजत
अिधकारअ तगत िनिमत कुनै पिन कानून
सामा यतः संिवधानअनक
ु ू ल नै रहेको
अदालतले अनमु ान गछ । संिवधानिवपरीत
रहेको कुरा यसको िजिकर िलनेले नै पिु
गनपन
ु भार िनजउपर रह छ । थिपएको िनयम
संिवधानसँग यो यसरी बािझएको छ भनी
र उ यव थाले िनवेदकह को मौिलक
हक के कसरी हनन् हन पु यो यसलाई
िनवेदकह ले प गन सके का छै नन् ।
ने.का.प. २०७१ वैशाखमा कािशत िननं
९०९९ मा यस अदालतको ५ सद यीय
बृहत् िवशेष इजलासले अदालतले कुन कानून
कुन औिच यमा आधा रत छ सो ने नभई
भइरहेको यव थाबाट संिवधान वा कानूनको
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िवरोध भएको छ छै नस म परी ा गछ । व तुतः
कुन सेवामा वा तहमा के क तो सेवा सत
तो नपु छ, अवकाशस ब धी यव था क तो
हनपु छ रा यको शि अ तगत नीितगत
आधारमा कानूनबमोिजम िनणय हने कुरा
हो । कुनै िविश सेवामा उमेरस ब धी कुनै
िवशेष यव था ग र छ भने यसको खास
िस ा त रहेको ह छ । रा य शि को योग
गरी अिधकार ा िनकायले नीितगत पमा
तोके को यव थाको औिच यमा वेश गरी
याियक िन पणको मा यम ारा य तो
यव था ित थापन गन अदालतलाई
सहु ाउँदो एवं िम दो हँदैन ।
ऐ. २०७२ वैशाखमा कािशत िन.नं. ९३२१
मा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
१८ को उपदफा (१३) मा स वास ब धी
अ य यव था तोिकएबमोिजम हनेछ भ ने
उ लेख भएको सोअनस
ु ार िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ३६ मा
स वाको समय तािलका र आधारह को
यव था भै उपिनयम (१५) मा सो को
मापद ड बनाई सोअनुसार िनणय गनुपन
भ ने िवषय नीितगत िवषय भएकोले
यसमा अिधकार पाएको सामा य शासन
म ालयले उ िनयम ३६(१५) बमोिजम
ऐन र िनयमावलीको सीमामा रही आव यक
कायिविध तजमा
ु गरी िनयमन गन स ने नै
देिखयो ।
ऐ. २०७२ भदौमा कािशत िननं ९३९१
मा यस अदालतको िवशेष इजलासले
“अदालतले कुनै पिन ऐन िनयम जिहले पिन
वैध र अिधकार े िभ रही िनमाण ग रएको
छ संिवधानस मत रहेको छ भ ने अनमु ान
गन हनाले उि लिखत कानून धारा २४ सँग
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बाझेको छ भनेर मा पु दैन । यो कारणले कानूनलाई संिवधानसँग बािझएको भ न निम ने भनी
संिवधान द हक अिधकारमा उ लङ् घन बोलेको कुरा मह वपूण छ । यसस ब धी के ही निजर
भएको छ वा यसरी अनिु चत तवरबाट ब देज देहायबमोिजमका छन् :
ने.का.प. २०५३ मा कािशत िन.नं.
लगाइएको छ भ ने कुरालाई िनवेदकले
६१२५ मा िनधा रत शैि क यो यता कानून
प पले आधार माण सिहत मािणत
िवषयमा माणप तह उ ीण गरेको हनुपन
वा पिु गरी अदालतलाई िव ास िदलाउन
भनी िनजामती सेवा ऐन २०४९ ले नगरेको
सके मा मा दाबी िवचारणीय हन स छ ।
यव था गरेको नेपाल याय सेवा (गठन
...सगोलमा धारा १२(३) सँग बािझयो भ नु
समूह तथा ेणी िवभाजन, िनयिु , स वा
पया हँदैन” ।
बढुवा) िनयमह , २०५१ को िनयम ८
ऐ. २०७२ असोजमा कािशत िन.नं.
को अनुसूची ४ समेत बदर ग रपाउँ भ ने
९४११ मा सोही इजलासले “कुनै ऐन
रट िनवेदन रहेकोमा िनजामती सेवा
वा िनयमावलीको ावधान संिवधानसँग
ऐन, २०४९ को दफा ७५ बमोिजम सो
बािझएको छ भनी दाबी गनले मािणत
यव था सािबकदेिख ना.स.ु पदमा कायरत
गनपछ
ु ।”
कमचारीह लाई लागू हने नभई िनयम लागू
यसरी यस अदालतले २०६२ सालदेिख
भएपिछ आउने कमचारीलाई मा लागू हने
हाल २०७२ सालस म आदेशबाट नेपाल
भ न िम ने देिखएन । धारा ११ समेतले
अिधरा यको संिवधान २०४७ िनमाण
दान गरेको समानता र समान संर णको
भएदेिख िनिमत िस ा तलाई पनु पिु गरेको
ावधानिवपरीतको काम कारवाही भएको
छ।
भ ने हकमा समान प रि थितमा समान
यवहार ग रने भ ने संिवधानको मनसाय
(ख) देहायका निजरह ले पिहलादेिख
शैि क यो यता भएका र नभएकालाई समान
िनयु कमचारीको हकमा समेत बढुवा र तरविृ को
तहमा रािखनु होइन । द र अद कमचारी
योजनको नयाँ यव था गन सिकने र यसबाट
र सेवाको लािग आव यक यो यता भएको
िनजह सँगै िनयिु पाउने वा िनजह भ दा किन
र नभएको िबचमा ग रएको वग करणलाई
कमचारीह ले समूहस ब धी ऐन िनयमको फरक
असमान भ न िम दैन । भेदभाव प पातपूण
आिदसमेतको कारणले बढी तलब सिु वधा र दजा पाएकै
वा arbitrary हनहु दँ नै । धारा १२(२) को
अव था भएपिन यसबाट वत ता र समानताको
ितब धा मक वा यांश (५) ले कुनै उ ोग,
हकको हनन् नहने भनी वत ता र समानताको
रोजगार गनको लािग कुनै सत वा यो यता
हकबारे रा ो काश पारेको देिख छ । ती निजरह ले
तो ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको
तरविृ भनेको बढुवा होइन तरविृ हने कमचारीले
छै न । यसमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९
तलब आिद सुिवधास म पाउने हो र िनजह ले
को दफा ५८ ले संर ण दान गरेको भ ने
तरवृि हनुपूवकै तहको काम गनपन
ु भ ने कुरासमेत
िजिकर हेदा सो दफा ५८ मा उि लिखत
प गरी य ता नीितगत कुराको यव थापनबाट
तलब, उपदान, िनविृ भरण भ ने वा यांशले
कमचारीह को मौिलक हक हनन् नहने र त स ब धी
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आिथक सिु वधालाई लि त गरेको भनी
२०५१ को र.नं. ३६८३ रामलालको
िनवेदनमा िस ा त ितपादन भइसके को
देिखँदा बढुवाको कायिविधको स दभमा
सो भएको भ न निम ने । या याको
िस ा तबमोिजम सम ऐनको स दभमा
साम ज यपूण या या ग रनपु छ । अ दफा
यथ हने गरी गनु हँदैन ।”
ने.का.प. २०५३ अंक ६ मा कािशत िन.नं.
६२०७ मा इि जिनय रङ सेवा िनयमह ,
२०३३ को िनयम ३(२) को अनुसूची
१ मा उि लिखत िसिभल इि जिनय रङ
समूहअ तगत
जनरल
उपसमूहमा
िनवेदकह िनयु भएको उ िनयम ४(२)
को ितब धा मक वा यांशले िसिभल
इि जिनय रङ समूहको सबै उपसमूहमा
बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन स ने
यव था गरेकोमा इि जिनय रङ िनयमह
२०५१ को िनयम ६ र ७ ले यसमा ितकूल
असर पन गरी सोही समूह र उपसमूहको
यूनतम यो यता पुगेका यि उ मेदवार हने
यव था गरेको िनयम ६ र ७ अमा य ग रपाउँ
भ ने रट िनवेदनमा िलिखत जवाफस म पिन
माग नभई रट खारेज भएको अव था छ ।
ने.का.प. २०५५ अंक ७ मा कािशत िन.नं.
६५६४ मा िनवेदकह रा.प. ि तीय ेणीमा
४ वष सेवा अविध पगु ेको अव थामा राप
थम ेणीको लािग उ मेदवार ब न पाउनेमा
जारी नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को
दफा ९०(ख) ले राप थम ेणी सरहको
दश तहमा जान पाँच वष वा सोभ दा बढी
सेवा अविध पगु ेको कमचारी उ मेदवार
हन पाउने गरी सत प रवतन गरेकोले
वा य सेवा ऐनको ४५(३) र ९०(ख)
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अमा य ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन रहेकोमा
संिवधानको धारा १२४ अनस
ु ार शासन
सेवा स चालन गन ऐन बनाई आव यक
सेवाह को गठन गन िम ने नै देिख छ ।
तदनुसार वा य सेवाका कमचारीह लाई
छु ै ऐन वा य सेवा ऐन, २०५३ ारा
यव था ग रएको वग करण वा य सेवाको
िविश ता अनु प िववेकपरक नै देिखँदा
अ यथा भ न िमलेन । रा.प. ि तीय ेणीका
िनवेदकह लाई तह िमलान गदा िनि त
सेवा अविध पगु ेको आधारमा आठ र नव
तहमा सबैलाई एकै कारसँग तह िमलान
गरेको देिखँदा सािबकमा ेणीको यव था
भएको कारणबाट मा िनवेदकको संिवधान
द हकमा आघात पु न गयो भ नु उपयु
देिखँदैन । िनवेदकह को संिवधान द
हकमा आघात पन जाने देिखएन ।
पिहला नरहेको तह िमलानस ब धी यव था
प र कृ त गन िम ने स ब धमा ने.का.प.
२०५६ अंक ५ मा कािशत िन.नं. ६७१७
मा सु िनयिु हँदा नै अिधकृ त सात तहको
पदमा िनयिु हने यो यता ा यि ह
रा.प. ततृ ीय ेणीमा कायरत रहेकोमा
िनजह को हकमा समेत पाँच वषको सेवा
अविधको िहसाबबाट ५ वषभ दा कम सेवा
अविधका अिधकृ तलाई छै ठ तहमा तह
िमलान गन हो भने झन् असमान यवहार
हन जाने ि थितको िसजना ह छ । पिहले
यस िकिसमबाट प र कृत यव था नगरी
समान तहमा राखेकै कारणबाट २०५३ को
ऐनको दफा ९० को (१)(२) को यव था
संिवधान ितकूल छ भनी स झन िम ने
अव था देिखएन भनी िनणय भएको यसमा
असहमित जनाउनु पन अव थासमेत देिखन

नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
आउँदैन ।
ने.का.प. २०५९ अंक ३।४ मा कािशत
िन.नं. ७०६८ मा सािबकमा यनू तम शैि क
यो यता एसएलसी उ ीण भै वा य
िश ास ब धी २ वषको तािलम िलएको वा
बी.ए. वा सोसरह पास गरेको भ ने शैि क
यो यता रहेकोमा नेपाल वा य सेवा
िनयमावली, २०५५ को िनयम १५(१) मा
अनस
ु ूची ७ को .सं. १९ मा हे थ एजक
ु े सन
समहु को अिधकृत छै ठ पदको लािग मा यता
ा िश ण सं थाबाट वा य िश ामा
माणप तह उ ीण हनपु न भनी तोिकएकोले
िनवेदकह बढुवाको लािग उ मेदवार हन
नपाउने भै सो काय भेदभावपूण भएको भ ने
हकमा य तै कृ ितको िनवेदक शुभराज
भएको २०५१ को र.नं. २७८५ र २०४८
को र.नं. ३२०६ िनवेदक िद यदेव फुयाल
भएको रटमा समान प रि थितमा समान
यवहार ग रने भ ने संिवधानको मनसाय
शैि क यो यता भएका र नभएकालाई समान
तहमा रािखनु होइन । ती िबच ग रएको
वग करणलाई असमान भ न िम दैन भ ने
िस ा त ितपादन भएको देिख छ । तसथ
वा य समहू मा सोही िवषयको शैि क
यो यता तोिकनुबाट भेदभावपूण यवहार
भएको भ न िम दैन । मािथ लो तरको
पदो नितको लािग पदको िज मेवारी अनुसार
िवशेष यो यता चािहने ह छ र यसकारण
अिनवाय बनाइ छ । यसो गदा भेदभाव भयो
भ नु औिच यपणू पिन हँदैन ।
ने.का.प. २०६० अंक ५।६ मा कािशत
िन.नं. ७२१९ मा िनवेदकह सहायक वन
अिधकृ त तृतीयमा िनयुि भै कायरत रहेको
र वन िवषयमा नातको र गरी लोक सेवा
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आयोग ारा स चािलत ०५५।५६ देिखको
िव ापनअनस
ु ार रा.प. थम ेणी खु ला
ितयोिगतामा सि मिलत हँदै आएका र
२०५६।४।२६ मा गोरखाप मा कािशत
सूचनाअनु प
ित पधामा सहभागी
भैआएकोमा िनजामती सेवा िनयमावलीको
दो ो संशोधनसिहतको िनयम १५(२) ले
रा.प. थम खु लाको लािग नातको र
उपािध ा गरेपिछ ५ वष र ७ वष त लो
पदमा काम ग रसके को भनी सेवा अविध
पिन तोके को बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन
रहेकोमा सरकारले िनजामती सेवािभ
के क तो द ता र यो यता हािसल गरेको
उ मेदवारह बाट ितयोिगता गराई र
पदपूित गरी िनजामती शासन स चालन गन
हो भ ने िवषयमा ऐनले दान गरेको अिधकार
योग गरी िनजामती सेवा िनयमावली
बनेको देिखँदा संिवधान कानूनसँग बाझेको
देिखएन ।
२०६२ साउनमा कािशत िन.नं. ७५१८
मा िनवेदकसरहका अ ह लाई िमलान
ग रएको तहअनुसारको तलब भ ा िदएको
तर िनवेदकह लाई नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा ९० को ख ड (क) लगाई
एक तहमुिन बिहदारको त लो तरको तलब
भ ा िदएको भेदभावपूण भएकोले नेपाल
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क)
(३) र (४) बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन
रहेकोमा उि लिखत दफा ९० के कसरी
संिवधानसँग बाझेको हो भनी िनवेदनमा
देखाउन सके को पाइँदैन । छु ाछु ै वग वा
समूहका िबच कानूनको असमान योग हन
स छ । सबै वगको लािग समान पमा कानून
लागू हनपु छ भ ने अव था पिन हँदैन । उ
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कानूनबाट िनवेदकह को पेसा, रोजगार
गन वत ता एवं स पि आजन गन, भोग
गन, बेचिबखन गन पाउने सा पि क हकमा
य तः असर पन स ने अव थासमेत
रहेको छै न । तलब िनधारण गन मि प रषद्
सिचवालयलाई िवप ी बनाइएको छै न ।
सािबकमा खाइपाई आएको रकमभ दा
कमी नभएको अव थामा रटबाट तह र
मापद डको पनु मु याङ् कन गरी यो यित
तलब यसरी िदनु भनी भ न पिन िम दैन
भ नेसमेतका कुरा उ लेख गरी तलबमा मका
परेको कुरा वीकार गदागद पिन रट िनवेदन
खारेज भएको पाइ छ ।
ने.का.प. २०६८ अंक ४ मा कािशत
िन.नं. ८५९१ मा समानताको िस ा तलाई
िनरपे पमा नहेरी सापे तामा हेनु
पदछ । समानता समान यि , समहू वा
वगका िबचमा खो नु पदछ । असमान यि
समूह वा वगका िबचमा समान यवहार
ग रएमा समानता नभई असमान यवहार हन
जा छ । सपाङ् ग र अपाङ् गका िबच समान
यवहार गरेमा समानता होइन िक असमान हन
जा छ । यसैले किहलेकाही ँसमान र असमान
वगिबच असमान यवहार गरी समानता
कायम गनपन
ु ह छ । यसलाई नै सकारा मक
िवभेद (Positive Discrimination)
भिन छ । एकातफ समाजमा रहेका कमजोर
वगलाई िवशेष यव था गरी अथात् संर ण
दान गरी बिलयो र सिु वधा स प न वगसँग
ित पधा गन स ने (Empower) गरी
समानता कायम गनपन
ु ह छ भने अक तफ
समाजमा भएका अनेक वग समूहलाई
समान पमा संर ण पिन िदनपु न ह छ ।
रा यले कानून बनाई कुनै उ े य ाि को
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लािग (Intelligible Differentia) को
आधारमा समान र समानलाई एक यवहार
र असमान र असमानलाई अक कारको
यवहार गन स छ । रा यले गरेको वग करण
उपयु ता र औिच यतामा आधा रत छ वा
छै न य तो वग करण र वग समूहसँग ग रने
यवहार समानतातफ उ मख
ु छ वा छै न भ ने
िवषय मा याियक परी णको िवषय ब न
स दछ । नेपाल सरकारले नेपाल वा य
सेवा ऐन, २०५३ मा ते ो संशोधन गरी
छै ठ तहमा लोकसेवा आयोगको ि या पूरा
गरी िनयु भएका र सो ि या पूरा नगरी
िनयु भएका कमचारीिबच वग करण गरेको
देिख छ । सरकारले कुनै एउटा कमचारीलाई
छु ै यवहार गरेको नभई िनयिु को
ि याको आधारमा कुनै समहू लाई आठ
तहस म र कुनै समहू लाई सात तहस म
तरवृि िदने यव था गरी समानता कायम
गन खोजेको छ । लोक सेवा आयोगको
ि या पूरा गरी िनयिु भएका र सो ि या
पूरा नगरी वतः तरवृि भएकाह लाई
समान पमा रा नु पिन औिच यपूण
हँदैन । अ पतालमा कमचारीको तुलनामा
िव डा टरह को आव यकता यादा
ह छ । धेरैभ दा धेरै डा टरको आव यकता
हने सं थामा, वतः तरवृि वा बढुवा गद
मािथ लो पदस म शासिनक कमचारीको
सं या बढाउँदै लैजाने हो भने सरकारले
वा य े मा छुट्याएको बजेटको
सोचेअनस
ु ारको सही सदपु योग हन स दैन ।
Reasonable Classification Theory ले
पिन समानताको िस ा तिभ उपयु ताको
आधारमा कुनै वग समूह तयार गरी सो
समूहलाई बे लै यव था गरी समान संर ण

नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
िदन स ने कुरालाई वीकार गदछ । ने.का.प.
२०६४, िन.नं.७८७६ को मु ामा ‘रा य ारा
नाग रकका स ब धमा ग रने यवहार,
उपल ध हने सिु वधा, अवसर आिदमा
सामा यतः िवभेद ग रनु ह न । यिद वग
िवभाजन गन पन अव था भएमा, िवभाजन
गनको
ु बोधग य आधार र िववेकपरक स ब ध
छ र सो कुरा यायका मा य िस ा तह को
िवपरीत छै न वा हँदैन भने मा नाग रकलाई
समानह का िबचमा समान र असमानह का
िबचमा असमान यवहार गनुपदछ । यस
अथमा िविध, िववेक र व तपु रक ढङ् गले वग
िवभाजन गरी य तो एक वग र अक वगिबच
असमान तर स बि धत वगका येक यि
वा व तिु बच समान पमा लागू हने गरी कानून
बनाउन सिक छ’ भ ने िस ा त ितपादन
गरेको देिखँदा सो िस ा तको आधारमा पिन
वग िवभाजन गरी असमान वगका िबचमा
असमान यवहार गरी वग वगका िबचमा
समान यवहार गन कानून िनमाण गन र योग
गन सिकने नै देिख छ । २०६३।८।२२ मा
भएको ते ो संशोधनपूवको ऐनको यव थाले
िनवेदकह ले आठ तहस म तरवृि पाउन
स ने भए पिन िनवेदकह को हकमा संशोधन
भएको ऐनको यव था नै लागू हने देिखयो ।
िनवेदकह लोक सेवा आयोगको ि या पूरा
गरी छै ठ तहमा िनयिु भएको नभई ि या
पूरा नगरी अथात् वतः तह िमलानबाट छै ठ
तहमा िनयुि भएको देिखँदा िनवेदकह ले
सात तहस म मा तरविृ पाउने देिखयो
भनी रट िनवेदन खारेज गरेको अव था छ ।
ने.का.प. २०६८ अंक ११ मा कािशत
िन.नं. ८७०९ मा खुला ितयोिगताबाट
वा य सेवाको छै ठौ ँ र सातौ ँ तहमा सु
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िनयिु भएका कमचारीह लाई िनि त
समय अित दगु म र दगु म े मा काम गरेको
अनभु वसमेतका आधारमा मशः सातौ ँ र
आठौ तहमा
ँ
तरविृ गन र हामी तरविृ बाट
छै ठौ ँ तहमा पगु ेका कमचारीह लाई चािहँ सो
आधारमा सातौ ँ तहमा तरविृ नगन गरेको
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२)
को यव था भेदभावपूण रहेको छ भ ने
िनवेदकह को दाबी रहेको छ । रा यको
कुनै सेवाको गठन स चालनका लािग के
क तो जनशि आव यक पदछ र य तो
जनशि के कसरी पूित गन भ ने िवषय
िवधाियकाको िवधाियक िववेकिभ पन
िवषय हो । यसमा यस अदालतबाट अ यथा
ह त ेप हन स दैन । तर यिद िवधाियकाले
आ नो उ अिधकारको योग गरी काननू
बनाउँदा समान अव थाका मािनस का िबच
फरकफरक यवहार गन गरी वा असमान
अव थाका मािनसह का िबच एउटै यवहार
गन गरी कानून बनाउँछ भ ने संिवधान द
समानताको हकको ितकूल यवहार भएको
भ ने आधारमा यस अदालतले िवधाियका
िनिमत कानूनको याियक पनु रावलोकन गन
र भेदभावपणू यवहार गरेको आधारमा य तो
कानूनलाई असंवैधािनक भएको घोषणा गन
अव था उ प न ह छ । वा य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा ९(२) को तरवृि स ब धी
यव था आफूह को हकमा समेत लागू
गरी अिधकृत सातौ ँ तहमा आफूह लाई
तरविृ गनु भ ने आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदकह को दाबी रहेको देिख छ भने
अक तफ तरवृि स ब धी वा य सेवा
ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को उ यव था
भेदभावपूण भएकोले अमा य र बदर घोिषत
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ग रपाउँ भ नेसमेत िनवेदकह को मागदाबी
रहेको देिख छ । यसबाट िनवेदकह को दाबी
आफै ँ मा अ प र िवरोधाभाषपणू समेत रहेको
देिख छ । िनवेदकले अमक
ु कानून वा यसको
कुनै ावधान संिवधानसँग बािझएको भनी
उ लेख गनु मा पया हँदैन । िवधाियका
िनिमत कानूनको याियक पुनरावलोकन
गदा य तो कानून संिवधानस मत छ
भनी अदालतले याियक अनुमान गदछ ।
अदालतको उ अनमु ानलाई तक र माणले
ख डन गन अिभभारा सदैव रट िनवेदकउपर
नै रह छ । िनवेदकले चनु ौती िदएको कानून
वा यसको कुनै ावधान संिवधानको कुनै
िनि त ावधानसँग बािझएको छ भनी
प पमा मािणत गराउन नसके स म यस
अदालतले य तो कानून वा कानूनको कुनै
ावधानलाई अमा य र बदर घोिषत गदन
भनी रट िनवेदन खारेज भएको पाइ छ ।
ने.का.प. २०६९ वैशाखमा कािशत िन.नं.
८७४६ मा नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा ९, ९(३) र २६(क)(२)
बमोिजम २०६४।४।११ बाट दईु वष पगु ेको
िमित २०६६।४।११ बाट जे ता कायम हने
गरी आठ तहमा तरविृ गनु भ ने परमादेश
जारी ग रपाउँ र यिद तरवृि स ब धी
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(३),
९(२) र ७(क) को (च) हामी िनवेदकको
हकमा लागू हन नसके को अव थामा य तो
असमान कानूनी यव था नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम
बदर घोिषत ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी
देिख छ । नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३
को तरवृि स ब धी कानूनी यव थाको
बनौट हेदा आव यक यूनतम शैि क यो यता
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भएका र लोक सेवा आयोगको ि या पूरा
गरी छै ठ वा सात तहमा िनयिु भएका वा
नेपाल वा य सेवा ऐन लागू हनभु दा अिघ
िनजामती सेवा ऐनबमोिजम वा य सेवाको
राजप ाङ् िकत तृतीय ेणीमा बहाल रहेका र
वा य सेवा ऐन ार भ भएपिछ वा य
सेवाको राजप ाङ् िकत तृतीय ेणीको
पदमा थायी पले बहाल रही आव यक
शैि क यो यता ा यि मा तरवृि का
मा यम ारा आठ तहमा तरविृ हन
स ने र वा य सेवा ऐन लागू भएपिछ
वतः तरविृ भएका आव यक शैि क
यो यता नभएका र अविध पगु ेको िहसाबले
ािविधक पमा वतः तरवृि भएका
कमचारीह सात तहभ दा मािथ जान
नस ने अव था देिख छ । नेपाल वा य
सेवा जनताको वा यसँग य पले
सरोकार रा ने संवेदनशील सेवाको े
भएकोले यहाँ कायरत जनशि यो य,
स म र द हनुपन भ नेमा िववाद रहन
स दैन । य तो संवेदनशील सेवा वाह गदा
आव यक शैि क यो यता भएका यि र
आव यक यो यता नपगु े पिन ािविधक पमा
तरविृ भएर मािथ लो तहमा पगु क
े ा
यि ह लाई समान यवहार हनुपछ भ नु
यायोिचत देिखँदैन । समानताको हकले
समानह का िबच समान र असमानका
िबच असमान यवहार गन कुरालाई दशाउने
भएकोले िनरपे समानता न त स भव छ
न त वा छनीय नै ह छ । कुनै खास उ े य
पूित गन वा कुनै खास सम याको समाधान
गन िवधाियकाले िवशेष कानूनी यव था गन
स ने नै देिख छ र यस िकिसमको कानूनी
यव था गदा सो कानून देशका नाग रकह

नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
म ये कसको हकमा लागू ह छ र कसको
हकमा हँदनै भनेर तकसङ् गत वग करण
(Reasonable Classification) गदा
समानताको हक ितकूल हँदनै । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१५३ मा सरकारी सेवाको गठन स चालन
र सेवाका सतह ऐन ारा िनधारण
गरेबमोिजम हने यव था ग रएको र सोही
अिधकारको योग गरी िवधाियकाले नेपाल
वा य सेवा ऐन िनमाण गरेको देिख छ ।
सरकारी कमचारीलाई के क तो आधारमा
कसरी बढुवा र तरविृ गन भ ने िवषय
यि को इ छा आव यकता र चाहना भ दा
पिन रा यको सिु वधाको िवषय हो । प
आधार र यो यतालाई प रभाषा गरी लोक
सेवा आयोगको ि याबाट िनयिु भएको
र तरविृ बाट िनयिु भएको कमचारीलाई
तरविृ का स ब धमा ग रएको यव थाबाट
समानताको हक तथा पेसा रोजगार गन
वत ता अपहरण भयो भ ने िनवेदकह को
भनाइ कानून र संिवधानस मत देिखन
आएन । समान यवहारको अथ िवशेष गणु
र यो यताको बेवा ता गन भ ने होइन । जनु
ऐनमा भएको यव थाको प रणाम व प
तरवृि
भई िनवेदकह ले सुिवधा
ा गरेको हो सोही ऐनको सुिवधा अ य
यि ले ा गरेकोमा यसको उपयु ताका
स ब धमा
गनु िविधशा को थािपत
मा यतािवपरीत समेत देिख छ ।
ने.का.प. २०६९ असारमा कािशत िन.नं.
८७८२ ले पिन उ िन.नं. ८७४६ मा
उि लिखत आधारह उ लेख गरी समथन
गरेको पाइ छ ।
ने.का.प. २०६९ माघमा कािशत िन.नं.

८८९६ मा समान अव थामा रहेकाह
िबच असमान यवहार गन नहने भ ने
मल
अवधारणा नै समानतास ब धी
ू
िस ा तको आधार हो । वा तिवक
समानता (Substantive Equality) को
लािग असमानह का िबच समान यवहार
नभई यिु सङ् गत वग करणका आधारमा
असमान यवहार गनुपछ भ ने मा यतालाई
समानताको िस ा तअ तगत वीकार
ग रएको छ । यसरी वग करण गदा य तो
वग करण गन कानून व छ, िन प ,
उिचत र तकस मत हनुपदछ । वग करणमा
वे छाचा रताको अव था देिखनु हँदैन ।
यसरी वग करण गन कानूनबाट हािसल गन
खोिजएको उ े यसँग वग करणको साथक
र िववेकपरक स ब ध देिखनु पदछ । यिद
य तो स ब ध देिखँदैन भने कानून ारा
ग रएको वग करणलाई संवैधािनकताको
मा यता िदन सिकँ दैन ।
(ग) यसै स दभमा िनजामती कमचारीले
अवकाश पाउने भनी ऐनले गरेको यव थाबाट संिवधान
द पेसा रोजगार स पि र समानतास ब धी
हकको हनन् भई संिवधानसँग बािझएकोले अमा य
ग रपाउँ भनी परेका देहायका रटह िन पण गदा
ितनवटै रटले कानून मनािसब रहेको तर योग
भेदभावपूण भएको भ ने आधारमा िन.नं. ५०२९ र
ने.का.प. २०५२ िवशेषाङ् क को पृ १३८ मा यस
अदालतको सात सद यीय इजलासले रट जारी
गरेको देिख छ भने िन.नं. ६१८९ ले रट खारेज
गरेको अव था छ । यस स दभमा ने.का.प. २०५२
वैशाखमा कािशत िन.नं. ५०२९ मा कानूनको समान
संर णले समान अव था र प रि थितकालाई समान
यवहार भ ने बोध ह छ । समान संर ण भयो, भएन
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भ ने कुरा कानूनको योग समान पबाट भयो, भएन
हे र छ । भेदभावपूण कानून भएमा बदर हन जाने
ह छ भने कानूनको योग भेदभावपूण भएमा कानून
संिवधानसँग बािझन जाने नभई हक चलन गराउने
अव था ह छ भनी भेदभावपूण कानून र कानूनको
भेदभावपूण योगमा अदालतको आदेश फरकफरक
हने कुरालाई प पारेको देिख छ । अक ितर ने.का.प.
२०५३ अंक ५ मा कािशत िन.नं. ६१८९ मा उ
िनयमावली, २०२१ को उनि तस संशोधनको िनयम
७.१(२)(२०४९) ले िनजामती कमचारीको उमेर ६०
वष परु ा भएपिछ सरकारी नोकरीबाट अवकाश िदइनेछ
भनी भइरहेको सािबकको यव थाको स ा कुनै पिन
िनजामती कमचारीको उमेर ५८ वष पूरा भएपिछ वा
िनजको सेवा अविध ३० वष पूरा भएपिछ िनजलाई
सरकारी नोकरीबाट अवकाश िदइनेछ भ ने यव था
गरेको देिख छ । िनवेदकको सेवा अविध ५८ वष
पूरा भएकोमा िववाद छै न । िनयम ७.१(१) सबैलाई
समान पबाट लागू हने देिखएबाट धारा ११(१)
ारा द समान संर णको हकबाट िनवेदकलाई
वि चत गरेको भ नसमेत िमलेन । िनवेदकलाई िदएको
अवकाश कानूनस मत देिखँदा रट िनवेदन खारेज
ह छ भनी सािबकको ६० लाई घटाई ५८ मा अवकाश
िदन सिकने कानून वैध ठहर गरेको अव था छ ।
(घ) यसैगरी ने.का.प. २०५५ जेठमा
कािशत िन.नं. ६५०२ को रटमा यस अदालतको
सात सद यीय िवशेष इजलासले राि य प चायतका
अ य , उपा य र सद यह को पा र िमक र
सिु वधा ऐन, २०२१ संशोधन २०४५ को दफा
२१ बमोिजम राि य प चायतको सद य पदमा
िनवािचत वा मनोिनत भई नेपालको संिवधान, २०१९
बमोिजमको पदाविध पूरा गरेको यि लाई िनजको
जीवनभर र िनजको शेषपिछ िनजको पित वा प नीलाई
सात वषस म पूरा गरेको पदाविधको आधारमा िविभ न
दरको भ ा िदने यव था गरेकोमा सो भ ा ब द

गरेकोले िबचको छुट्न गएको अविधको भ ा एकमु
उपल ध गराई ४०० जनाको हक चलन गराई
पाउँ भ ने िनवेदन मागदाबीका बारेमा गरेको िन पण
मह वपणू देिख छ । उ इजलासले के ही नेपाल
ऐन खारेज गन ऐन, २०४७ लागू हनअ
ु िघको िमित
२०४६।६।६ देिख २०४७।३।२८ स मको र सो ऐन
लागू भएपिछको अविधको भ ा िनवेदकह ले पाउन
छाडेपिछ सो िदलाई पाउँ भनी संसदक
् ा पदािधकारी
तथा सद यह को पा र िमक र सिु वधा ऐन,
२०५२ लागू भएपिछ मा िमित २०५२।११।२९ मा
िनवेदकह यस अदालतमा वेश गरेको पाइ छ । ६।७
वषको लामो अ तरालपिछ हा ो हक सुिवधामा असर
पन होइन भनी मागदाबी गदा यित लामो अविधको
िबल ब के क तो कारण परी हन गएको हो सोको
मनु ािसब र औिच यपूण कारण िनवेदन प मा खुलाएको
देिखन आउँदैन । साथै कानून या यास ब धी ऐन,
२०१० को दफा ४ ख ड (ग) “हक, सिु वधा, दािय व
वा कत य पाएको, हािसल गरेको वा भोगेकोस ब धमा
सो यव था खारेज भएपिन िनवेदकह लाई ा
हनुपन भिनएको भ ास ब धी हक सिु वधासमेत
खारेज भएको अव थामा कानून या यास ब धी ऐन,
२०१० को दफा ४(ग) मािथ िववेिचत आधारबाट
आकिषत हन स ने देिखएन । तसथ ा हने, हािसल
हने वा भोग गन पाउने हक सिु वधा उपयु २०२१
सालको ऐनअ तगत यव था ग रएकोमा उ हक
सिु वधामा असर पन गरी संसदल
् े ऐन बनाउन पाउँदैन
भ ने िनवेदकतफबाट माण परु याई
् पिु गन सके को
देिखन नआएकोले उ दफा ४ ख ड (ग) आकिषत
ह छ भ ने तकसँग सहमत हन सिकएन । अतः कानून
या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा ४ को ख ड
(ग) अनुसार खाई पाई भोगी आएको हक सिु वधाबाट
िनवेदकह लाई वि चत गरेको र नेपाल अिधरा यको
संिवधान, २०४७ को धारा ११ को ख ड (१(२)
र (३) अ तगतको समानताको हकसँग संसदक
् ा
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पदािधकारी तथा सद यह को पा र िमक र सुिवधा
ऐन, २०५२ को दफा २५ बािझएको नदेिखँदा सो
बािझएकाले ार भदेिख नै बदर घोिषत ग रपाउँ भ ने
िनवेदन मागदाबी काननू सङ् गत देिखएन भनी रट
िनवेदन खारेज गरेको पाइ छ ।
(ङ) नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
को धारा १२४ िनजामती सेवाको गठनः “ ी ५ को
सरकारले देशको शासन स चालन गन आव यक
सेवाह को गठन गन स नेछ । य ता सेवाह को
गठन, स चालन र सेवाका सतह ऐन ारा िनधा रत
ग रएबमोिजम हनेछन् ।” भ ने र नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १५३ सरकारी सेवाको
गठनः “नेपाल सरकारले मुलक
ु को शासन स चालन
गन िनजामती सेवा र आव यक अ य सरकारी
सेवाह को गठन गन स नेछ । य ता सेवाह को
गठन, स चालन र सेवाका सतह ऐन ारा िनधारण
ग रएबमोिजम हनेछन् ।” अनस
ु ार रा यले गन र
गरेको यव था नीितगत भएको र यसले प पमा
अ याय वा िवभेद गरेको नदेिखएस म यसअ तगत
िनिमत कानून अमा य हँदैन । यसैगरी िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ५८ िसफ आिथक सिु वधामा
सीिमत रहेको र यसले थप कुनै सरु ा निदएको भनी
निजरह बाट या या भैसके को छ । वा य सेवा
ऐनको दफा ७१ ले पिन सोहीबमोिजम सेवा सतको
सरु ाअ तगत िनयु हँदा लागू रहेको सेवा सिु वधामा
प रवतन गन नपाइने भ ने कुरास मको यव था
गरेको देिख छ । तरवृि सेवाको सत होइन । ऐनको
दफा ६९ ले सेवा मु गदा सफाइको मौका िदनपु न
गरी र दफा ७० ले मु ा िव बचाउ गरेकोस म
देिख छ । यसरी वा य सेवा ऐनको संरचनाले समेत
िनवेदकह को मागलाई िविधस मत भ न सके को
पाइँदनै । यसमा पिन ऐनको दफा २५क को उपदफा
(१) मा एउटै तहमा प वषस म बहाल रिहरहेको
दस तहस मको वा य सेवाको कुनै कमचारीको

दफा ४५ बमोिजम अवकाश हन एक मिहना बाँक
भएमा िनजलाई एक तहमािथको पदमा तर वृि वा
बढुवा ग रनेछ । (२) वेि छक अवकाश िलँदा पिन (१)
बमोिजम एक तहमािथ बढुवा वा तर विृ गन कुरा
उ लेख गरी तरविृ को कमी कमजोरीलाई पूरा गरी
कमचारीलाई बढीसेबढी सिु वधा िदएको देिख छ ।
१३. ती निजरह ले खाइपाई आएको
िनवृि भरणलगायतका सुिवधा खारेज गरेको, के हीले
बढी तलब पाएको देिखए पिन िनवेदकह ले सािबकमा
खाएको तलब नघटेकोले असर नपु ने भ ने या या
गरेको पाइ छ । यसै गरी अवकाशको उमेर सािबकभ दा
घटाएको, परु ाना कमचारीको लािग पिन सािबकमा
आव यक नपन शैि क यो यतालाई बढुवाको लािग
आव यक बनाएको, बढुवा र तरवृि को लािग पिहला
नरहेको सेवा अविधको यव था गरेको र यसबाट
किन पिन लाभाि वत भई व र लाई मका परेको,
पिहले सबै समूहमा उ मेदवार पाउने यव था रहेकोमा
िनयमले समूह सीिमत गरेको ज ता मका, असिु वधा
र असिजलोलाई यस अदालतले रा यको शासिनक
नीितिभ को िवषय मानी रटबाट ह त ेप गन इ कार
गरेको देिख छ ।
१४. िनवेदन िजिकरको मागह लाई ती
निजरह ले यसभ दा पिहले उठेको िववादह मा
पटकपटक स बोधन गरी िन पण गरेको
देिख छ । यसमा िन िपत भैसके को िवषय बार बार
उठाएर िनवेदकह ले अदालतको समय र रा को म
तथा ोतको यथ खच गरेको देिख छ । वा तिवक
पीिडतह लाई समयमा याय दान गनका लािग
अ य त दबाबमा रहेको यस अदालतलाई सानाितना
असिु वधा भएको बहानाबाजी गरी अलमल गन काम
स हन स ै न । य ता ससाना गनु ासा सु नका
लािग रट उपचारको यव था भएको होइन । यसमा
िनवेदकह को कानून यवसायीह को अहम् भूिमका
रह छ ।
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१५. यस अदालतलाई कानून बदर गन
नणय नं .९५३९
अिधकार मा छ । यसमा थपघट गरी संशोधन गन
अिधकार छै न । यो अदालतले मसौदाकारको काम
सव च अदालत, पणू इजलास
गन स दैन । यसको लािग अदालतको िनमाण भएको
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
होइन । यो अदालतले कानूनको शासनको स मान
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
गनपन
ु हँदा यसले शि पृथ क करणको दायरा ना न
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
स ै न । िनवेदन िजिकरबमोिजम तरवृि स ब धी
फै सला िमित : २०७२।५।३१।५
भएको कानून बदर गदा झन् िनवेदकलगायत
०६९-CF-०००५
कमचारीह लाई झन् मका पन देिख छ । अक
कानून किहले ब ने ठे गान हँदैन तर भएको काननू बदर
मु ा : हातहितयार तथा खरखजाना
भैस छ । अ याय वृि हने गरी यो अदालत आदेश गन
असमथ छ ।
१६. कमचारीह मा सेवा गन भावनामा धेरै पनु रावेदक / ितवादी : धनुषा िज ला, जनकपुर
नगरपािलका वडा नं.२ ब ने संजयकुमार साह
ास भएको पाइ छ । आफूलाई खासै मका नपरेको
िव
र उ नितको बाटो अव नभएको अव थामा समेत
यथ / वादी : .िन. मोहनकुमार शेपाको ितवेदन
कत यपालनभ दा अिधकार ाि मा बढी यान
तथा रामजीवन साद गु ाको जाहेरीले नेपाल
के ि त रहेको देिखनु िच ताको िवषय हन पगु ेको छ ।
सरकार
१७. मािथ उ लेख भएबमोिजम नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),
िनिम
मुख िज ला अिधकारीले
धारा १३(१)(२) र धारा १९ को हकमा कुन संशोधनले
मु ाको िनणय नै गरेको नभई मुख
के कसरी आघात परु यायो
यसलाई यस इजलासको
्
िज ला अिधकारी अनुपि थत रहेको
स तुि हने गरी िनवेदकह बाट िववेकस मत र
अव थामा बकप का लािग उपि थत
प तक आउन सके को छै न । संिवधानसँग ती
धाराह बािझएको भ ने कुरा मािणत गन भारलाई
गराइएका सा ीको बकप गराई मु ाको
कारवाही अगािड बढाएकोस म देिखएको
िनवेदकह ले पूरा गन नस नु भएकोले िनवेदकह को
छ । यसरी मख
मागबमोिजमको आदेश जारी हन स ने देिखएन ।
ु िज ला अिधकारीको
अनुपि थितमा सहायक मख
तुत रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत
ु िज ला
क ा गरी िमिसल िनयमानुसार बुझाइिदनू ।
अिधकारीले गराएको बकप
मुख
िज ला अिधकारीबाट अनुमोदन गराउनै
पन अिनवाय काननू ी यव था देिखँदैन ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
मूलतः बकप भएको हो, होइन र बकप
या. सशु ीला काक
या. जगदीश शमा पौडेल
गराइँदा इ छािवपरीत गराइएको छ, छै न
भ ने कुरा हे रनु पन ।
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
अनुिचत भाव नपारी सहज पमा बकप
इित संवत् २०७२ साल असोज७ गते रोज ५ शभु म् ।
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भएको अव थामा मु ाको कायिविधगत
कुरामा िनिम मुख िज ला अिधकारीले
सा ीको बकप स म गराएको देिख छ ।
बकप गन र गराउनेले कुनै आपि गरेको
देिखँदैन । ितवादीले बकप मा िजरह
गन पाउने नै ह छ । बकप गन यि
उही हो र गराउने िनकाय पिन उही भएको
अव थामा ितवादीले िजरह िलई आ नो
ितर ा गन पाउने नै भएकोमा अ यथा
कुरा िझक य तो बकप लाई शू यकृत
गन िम ने नदेिखने ।
( करण नं.७)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ाह श भु थापा, लभकुमार मैनाली र
िव ान् अिधव ा जयनारायण पौडेल
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
सरु े थापा
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा िनणय गन :
.िज.अ. ी रेवतीराज का ले
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी भोला साद खरेल
मा. या. ी िगरीराज पौड् याल
सव च अदालतमा फै सला गन :
मा. या. ी अवधेशकुमार यादव
मा. या. ी कमलनारायण दास
फै सला
या.बै नाथ उपा याय : यस अदालतको
संयु इजलासका माननीय यायाधीशह िबच रायमा
मत यैता नभई सव च अदालत िनयमावली, २०४९

को िनयम ३ को उपिनयम (१) को ख ड (क) बमोिजम
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर
यस कार छःधनषु ा िज ला, सखवु ा महे नगर गा.िव.स.
वडा नं.१ ि थत सडकमा थानीय यि ह ले घेराउ
गरी राखेको अव थामा अिनल भ ने िनमलकुमार िसंह,
उमाशंकर अरगरीया, राजकुमार पवु , राजकरण यादव,
ओम काश यादव, धम पाठक, स तोषकुमार साह,
याम शमा, श भु यादव, रामिवनोद यादव, रामबाबु
भ ने िव दे र साह र संजयकुमार साहसमेतलाई
ाउ गरी शरीर तलासी गदा संजय साहको हातमा
भोजपरु लेखेको काठको िबँड भएको १५ इ च ल बाई
भएको खक
ु ु री थान-१ र िनजले सटिभ क मरमा
लक
ु ाई राखेको अव थामा कक भएको अव थामा
अङ् ेजीमा अटोमेिटक पे तोल ९ एम.एम.११ राउ ड
पे तोल नं.१७४० लेखेको पे तोल नाल-१ गोली
लोड भएको अव थामा फे ला परेको र कालोदापसिहत
२७१/२ इ च ल बाई भएको तरवार थान-१ समेत
बरामद भएको हो भ नेसमेत यहोराको बरामदी तथा
खानतलासी मुचु का ।
िमित २०६०।२।३ गतेका िदन ११.००
बजेको समयमा िज ला धनषु ा, जनकपरु नगरपािलका
वडा नं.२ मा ब ने उमाशंकर यादव, ऐ. ब ने टकला
भ ने संजयकुमार साह, ऐ. ब ने स तोषकुमार साह,
ऐ. ब ने श भु यादव, ऐ. ब ने िवनोद यादव, ऐ.ब ने
रामबाबु भ ने िव दे र साह, ऐ. वडा नं.१६ ब ने
राजकरण यादव, ऐ.ब ने राजकुमार पुव, ढ के वर
गा.िव.स.वडा नं.३ ब ने याम शमा, ऐ. वडा नं.६
ब ने धम पाठक, ऐ.जनकपरु नगरपािलका वडा
नं.२६ ब ने िनमल िसंहसमेत भई िज ला धनषु ा,
सखवु ा महे नगर गा.िव.स. वडा नं.१ ि थत
महे नगर बजारमा हातहितयार खक
ु ु रीसमेत बोक
होह ला अशाि त गरी िहँडेको अव थामा थानीय
जनताह िमली िनजह लाई घेराउ गरी राखेको छ
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र िनजह ले गोलीसमेत फायर गरेका छन् भ ने खबर
ा हनासाथ यस कायालयबाट मसमेतको टोली खटी
गई उि लिखत मािनसह लाई ाउ गरी िनजह को
शरीर तलासी गदा संजय साहको साथबाट खक
ु ु री
थान-१ र कक भएको ९ एम.एम.११ राउ ड लेखेको
नं.१७४० लेखेको पे तोल थान-१ गोली लोड भएको
अव थामा फे ला परेको, उ पे तोल कायालयमा
याई मेकािनकबाट लोड भएको गोलीसमेत िनकाली
हेदा गोली राउ ड ३ लोड अव थामा फे ला परेको
हँदा संजय साहसमेतलाई प ाउ गरी बरामद भएको
हात हितयारसमेत बोक अशाि त म चाएको, शाि त
भङ् ग गरेको हँदा िनजह म ये संजयकुमार साहउपर
हातहितयार खरखजाना ऐनअ तगत तथा अ य िवनोद
यादवसमेत उपर के ही सावजिनक अपराध ऐनअ तगत
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको हरीको
ितवेदन ।
म जाहेरवालासँग भु साको दोहोरो कर
िलनेस ब धमा टकला भ ने संजयकुमार साहसँग
रसइवी िथयो । िमित २०६०।२।३ गते सबैलाबाट
कमा भु सा लोड गरी आउँदा संजय साहसमेतले
वीरे बजारमा मेरो क रोक चालकलाई धाक ध क
िदई छाडी िदए, सोही िदन संजयकुमार साहसमेत
हातहितयार िलई महे नगर चोकि थत सुरे िगरीको
घरमा गई घर वेश गरी िनजको ीमतीलाई जथाभावी
गाली गलौज गरी ध क िदएको, सोही िदन ९ बजेको
समयमा स.ई.िव नाथ गु ा मेरो घरमा आई तपाइँउपर
संजय साहले उजरु ी गरेको छ सोधपछ
ु गनु छ भनी
थानामा लगी कुटिपटसमेत गरी सोही िदन ११ बजेितर
ती यि ह महे नगरको मूल सडकमा आई संजय
साहले हातमा पे तोल िलएको अ िवप ीह ले
हातमा तरवार, खक
ु ु रीसमेत िलई सडकमा िबचिबचै
फाय रङ गद गएकोले यहाँ भएको थानीय यि ह
आतङ् िकत भई लखेट्न खो दा िनजह भागेर
ईलाका हरी कायालय, महे नगरमा वेश गरेबाट

जनताह आ ोिशत भई घेराउ गदा सोही समयमा
सेनासमेत आएको र संजय साहको साथबाट पे तोल
र तरवार खक
ु ु रीसमेत बरामद भएको हँदा िनजह उपर
के ही सावजिनक अपराध र हातहितयार खरखजाना
ऐनअनस
ु ार कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
रामजीवन साद गु ाको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६०।२।३ गते अं.११ बजेको
समयमा म आ नै घरमा िथएँ । िमित २०६०।२।२ गते
राित अं.७ बजेको समयमा इलाका हरी कायालय,
महे नगरको हरीह आउनु भई मेरो पित सरु े
िगरीलाई खो दै हनहु यो । िमित २०६०।२।३ गते
िबहान ९.०० बजेको समयमा पिन स.ई.साव िव नाथ
गु ा, हाल प ाउमा परेका संजय साहसमेत १२ जना
मेरो घरमा आई सरु े िगरीलाई खोजी मलाईसमेत
संजय साहले गाली गरी ध क समेत िदई गएका
िथए । यसपिछ रामजीवन साद गु ालाई प ाउ
गरी याएको कुरा सनु े र सोही कारण समाजका
मािनसह ले च काजामसमेत गरे, अं.११.०० बजेको
समयमा संजय साहसमेत १२ जनालाई प ाउ गरी
संजय साहको साथबाट पे तोल, खक
ु ु री र िवनोद
यादवको साथबाट तरवारसमेत बरामद भएको कुरा
मैले सनु ेको हँ र पिछ बु दा जाहेरवाला रामजीवन
साद गु ा र संजय साहको पूव रसइवी भएको कारण
यस कारको घटना भएको भ ने थाहा पाएँ भ नेसमेत
यहोराको बिु झएक गीता िगरीले गरेको कागज ।
िमित २०६०।२।३ गते िबहान अ.९.००
बजेको समयमा बजारतफ जान लागेको अव थामा
इलाका हरी कायालय, महे नगरको स.ई. सावले
रामजीवन साद गु ालाई प ाउ गरी लाँदै गरेको देख,
िनजलाई कायालयिभ लगेपिछ रोए कराएको आवाज
सनु , रामजीवन साद गु ालाई िकन प ाउ गरी
लगेका हन मलाई थाहा भएन, य तैमा अं.११.००
बजेको समयमा बजारतफ होह ला हन था यो
गोली फायरसमेत हन् था यो, थानीय जनताह
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आतङ् िकत भई गोलीसमेत फायर गन संजय
साहसमेतलाई घेरी लखेट्दै आएका र संजय साहले
गोली फायर गद मेरो अगािड कोही आएमा मारी िद छु
भनेको, इलाका हरी कायालयतफ वेश गन खो दा
हरीले प ाउ गरी हातहितयार तथा पे तोलसमेत
संजय साह र िवनोद यादवको साथबाट बरामद गरी
आतङ् क गन १२ जनालाई प ाउ गरी याएको
हो । िनजह ले यस कारको गोलीसमेत फायर गरी
अशाि त म चाउने काम िकन गरे सो कुरा मलाई थाहा
छै न भ नेसमेत यहोराको बिु झएका रमेश का लेले
ग रिदएको कागज ।
िमित २०६०।२।३ गते शिनबारको िदन
सखुवा महे नगरअ तगत सखुवा बजारसमेत
भएकोले म सखवु ा महे नगर बजारतफ नै िथएँ ।
िदनको ११.०० बजेको समयमा बजारतफ होह ला
हन था यो । य तैमा उ रतफबाट मािनसह को
िभड आएको देखे ँ र सो ठाउँतफ गोलीसमेत फायर हन
था यो । सोही ममा थानीय जनताह ले हाल
प ाउमा परेका संजय साह, िवनोद यादव, श भु
यादवसमेत १२ जनालाई लखेट्दै आएका, संजय
साहले मेरो अगािड कोही नआइज आएमा गोली ठोक
मारी िद छु भ दै गोली फायर गरी भा दै आई रहेको
अव थामा देखेको हँ । यसपिछ हरीले िनजह लाई
प ाउ गरी संजय साहको साथबाट पे तोलसमेत
बरामद भएको देखेको हँ । िनजह ले के कुन कारण
बजारमा गोली फायर गरी अशाि त गरी हो ह ला गरेका
हन् सो कुरा मलाई थाहा भएन र रामजीवन साद
गु ासँग के कुन रसइवी छ छै न मलाई थाहा भएन
भ नेसमेत यहोराको बिु झएका मो.नेजाम अ सारीले
गरेको कागज ।
बरामद भई आएको हितयार पे तोल तथा
गोली राउ ड ३ र खक
ु ु री मेरो साथबाट बरामद भएको
हो । उ पे तोल आजभ दा २ मिहना अगािड भारतको
पटनाबाट भा. .६,५००।- मा ख रद गरी याएको

हो । उ हितयार आफू धनषु ा िज लाको िज.िव.स.
को ठे केदार भएको र बरमिझयातफ कर उठाउन
जाँदा माओवादीह बाट च दा मागी ध क समेत िदने
गरेको हँदा आफनो सरु ाको लािग राखेको िथएँ ।
गोली ५ राउ ड िथयो । २ राउ ड फायर भयो बाँक
३ राउ ड हो । मेरो बालवु ा िगटीस ब धी कर उठाउने
ढाट धनषु ा सखवु ा महे नगरमा पिन छ, उ ठाउँमा
मेरा कमचारीह ब ने गरेका छन् । महे नगरका
मािनसह ले िगटी तथा बालुवाको कर िदँदैनौ ँ
भनी जबरज ती कर नितरी लाने गरेकोले र िमित
२०६०।२।२ गतेका िदन पिन मेरा कमचारी रामच
दास र हलास पूवसमेतलाई राजु गु ा र िनजकै भाई
रामजीवन गु ाले कुटिपटसमेत गरी जबरज ती िगटी
बालुवा लगेको, तेरो ठे केदारलाई बोलाउ भनी भनेका
रहेछन् उ कुरा टेिलफोनबाट जानकारी पाएपिछ
इलाका हरी कायालयमा गई मौिखक पमा जानकारी
गराएँ । रामजीवन गु ाले हरीमा िकन उजरु ी गनहु छ,
िमित २०६०।२।३ गते आउनहु ोस्, छलफल गर ला
भनेकाले मैले ह छ भने । हरी कायालयमा िलिखत
िनवेदन िदइन । जनकपुरतफ आउने ममा रातो रंगको
िजपबाट मलाई लखेटेको हँदा िमित २०६०।२।३ गते
िबहान पनु ः इलाका हरीमा जानकारी गराएँ । मेरा
कमचारीह लाई कुटिपट गरेको स ब धमा छलफल
गन बोलाउँछन् होला भनी आ नो ढाटमा बिसरहेको
िथएँ । य तैमा बजारमा रामजीवन साद गु ालाई
हरीले प ाउ गरेको भ ने ह ला भयो । िनजलाई
प ाउ गरेको हामीले देखेन , सोही स ब धमा जनताले
१० बजेको समयमा च काजाम ग रसके का िथए ।
अ.११ बजेको समयमा हामीह बिसरहेको अव थामा
१५,१६ सय मािनसह हातहातमा लाठी ढुङ्गा,
खुकुरीसमेत िलई हामी बसेको ठाउँमा आई ढुङ्गा
हार गनका लािग हामीलाई घेराउ गन लागेकोले मेरो
साथमा भएको पे तोल िनकाली हवाई फायर गरी हामी
यान बचाउनको लािग इलाका हरी कायालयतफ
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जाने ममा हरीले प ाउ गरी मेरो साथमा भएको
पे तोल तथा खक
ु ु री र िवनोद यादवको साथमा भएको
तलवारसमेत बरामद गरेको हो । हामीलाई प ाउ गरी
इलाका हरी कायालयमा लाँदा रामजीवन गु ालाई
हामीले देखेन । िनजलाई प ाउ गरेको िथयो िथएन
मलाई थाहा छै न । हामीह लाई थानीय जनताले
माछन् भ ने डरले हवाई फायर गरी खक
ु ु री देखाई
भागेकोस म हो । मैले कुनै अशाि त गरेको होइन ।
मैले यसभ दा अगािड कुनै मु ाह मा सजाय पाएको
छै न । िनरजराज िनरौलाको जाहेरीले िज ला शासन
कायालय, धनुषामा चलेको िमित २०५८।८।२९
गतेको वारदातको के ही सावजिनक अपराध मु ा
कारवाहीयु अव थामा छ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी संजयकुमार साहको बयान ।
िमित २०६०।२।३ गते अं.११ बजेको
समयमा म महे नगर बजारमा िथएँ । बजारमा होह ला
भइरहेको िथयो । उ िदन बजारसमेत भएकोले धरै
मािनसह को िभडभाड िथयो । ए कासी उ रतफ
संजयकुमार साहको बालुवा िगटीको कर उठाउने
ढाटतफ गोली फायर भएको आवाज आयो । थानीय
जनताह ले हाल प ाउमा परेका १२ जनालाई
लखेट्दै आएको देखी संजय साहले गोली फायर गद
कोही पिन मेरो अगािड आएमा मारी िद छु भ दै िहँडेको
देखक
े ो हँ । हरीह ले संजय साहसमेत १२ जनालाई
प ाउ गरी पे तोल तथा खक
ु ु रीसमेत बरामद गरेको
हो । िनजह ले के कुन कारण यस कारको अशाि त
गरे मलाई थाहा भएन, जाहेरवाला रामजीवन गु ासँग
के कुन झैझगडा िथयो मलाई थाहा भएन भ नेसमेत
यहोराको बुिझएका अमरनाथ म डलले गरेको
कागज ।
यसमा हालस म सङ् कलन भएका सबदु
माणको आधारमा ितवादी संजयकुमार साहले
अवैध हातहितयार खरखजाना याई आ नो साथमा
राखी योगसमेत गरेको पिु हन आएकोले िनजले

हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२),
४(२) तथा दफा ५ अनुसारको कसरु गरेको पिु
भएकोले सोही ऐनको दफा २० को उपदफा २ को
(क), (ख), (ग) अनस
ु ार कायवाही र सजाय हनका
साथै बरामद भएको पे तोल र गोली दफा १६ बमोिजम
जफत ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला शासन
कायालयमा दायर भएको अिभयोगप ।
मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसुर अपराध
गरेको छै न । बरामद भएको हितयार पे तोल, खुकुरी,
तरवार मेरो होइन । बरामद भएको हितयारम ये
पे तोल राजु गु ाको हो । खक
ु ु री र तरवार कसको
हो मलाई थाहा छै न । िनज राज ु गु ाले ५०/६०
जना मािनसह का साथ हात हितयार लाठी, भाला,
खुकुरीसमेत याई घेराउ गरी जबरज ती कुटिपट गरी
हात बाँधी क मरमा पे तोल घस
ु ा रिदएका हन् । मैले
गोली फायर गरेको छै न । बरामदी मुचु कामा भएको
सिहछाप मेरै हो । हरी िनरी क मोहन शेपाले मउपर
िकन जाहेरी ितवेदन िदनभु यो मलाई थाहा छै न
भ नेसमेत यहोराको ितवादी संजयकुमार साहले
सु िज ला शासन कायालयमा गरेको बयान ।
वादी प का सा ी िजते कुमार साह, रमेश
का लेले िज ला शासन कायालयमा गरेको बकप ।
ितवादी संजयकुमार साहले तोिकपाएको
तारेख गज
ु ारी बसेको, सा ी सबदु माण पेस गन
नसके को साथै यसै लगाउको फौ.नं. ३२।८७ को के ही
सावजिनक अपराध र सजाय मु ामा िनजले अिभयोग
प अनस
ु ार कसरु अपराध गरेको ठहरी आजै मु ा
फै सला भएको ि थितमा िनज ितवादी संजयकुमार
साह िनद ष हन् भनी भ न निम ने हँदा अिभयोग
प अनस
ु ार हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा ३(२), ४(२) तथा दफा ५ अनस
ु ारको
कसुर अपराध गरेको अिभयोगमा ऐनको दफा २० को
उपदफा २ को (क), (ख), (ग) ले १ वष ९ मिहना कै द
र नगद . ५,०००।- ज रवाना हने ठहछ भ ने िज ला
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शासन कायालय, धनषु ाको िमित २०६१।३।३० को
फै सला ।
संजयकुमार साहको साथबाट पे तोल
बरामद भएको भ ने कुरा पिु हन सके को छै न । वादी
प कै सा ीह को बकप बाट पिन बरामदी मचु ु का
झु ा रहेको मािणत भइरहेको अव थामा अिभयोग
दाबीबाट मलाई सफाइ िदनपु नमा जबरज ती सजाय
गन मनसायबाट अिभ े रत भई कै द तथा ज रवाना
गन गरी ग रएको फै सला त य एवं कानूनिवपरीत
भएकोले बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
संजयकुमार साहको पनु रावेदन अदालत, जनकपुरमा
परेको पनु रावेदन प ।
प िकटानी जाहेरी, जाहेरी तथा
ितवेदनलाई पिु गन गरी मौकामा बुिझएका यि को
कागज एवं बकप , व तिु थित तथा बरामदी
मुचु का, ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयानसमेतका आधार माणबाट ितवादीले
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा
३(२),४(२) तथा दफा ५ को कसरु गरेको माणबाट
थािपत हँदा ऐ. को दफा २० को उपदफा २ को (क),
(ख), (ग) ले १ वष ९ मिहना कै द तथा . ५,०००।ज रवानासमेत हने ठहर्याई गरेको सु िज ला
शासन कायालय, धनषु ाको िनणय िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०६३।२।३० को
फै सला ।
पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण
हँदा िच बुझेन । म िनवेदक ितवादीको साथबाट
बरामद भएको भिनएको पे तोल तथा खुकुरी माण
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम ितवेदकसमेतको
बकप बाट पिु हन सके को छै न । जाहेरवालाको
जाहेरी यहोरा र िमिसल संल न अ य त य फरक
परेको तथा हातहितयार बरामद गदा मल
ु ुक ऐन,
अदालती ब दोब तको १७२ नं. को ि या तथा

सकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ८ र ९ को
ि या पालन ग रएको छै न । अ य वत माणबाट
पिु नभएकोमा अिधकार ा अिधकारीसम भएको
सािबतीलाई आधार मानी दोषी ठहर गन कानूनतः
िम दैन । फौजदारी मु ामा वादी दाबी मािणत गन
भार माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादी प को
हनेमा ितवादीले माण पेस गन नसके को भनी कसुर
ठहर गरेको सु को फै सला सदर गरेको पुनरावेदन
अदालत, जनकपरु को फै सला ितपािदत िस ा त एवं
कानून ितकूल भएको हँदा याय शासन ऐन, २०४८
को दफा १२(१) को ख ड (क) र (ख) को आधारमा
मु ा दोहोर्याई हे रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
संजयकुमार साहको यस अदालतमा पन आएको
िनवेदन ।
यसमा .िन.मोहनकुमार शेपाको सु
ितवेदन (जाहेरी) मा सखुवा महे नगरमा
वारदात थल देखाएको छ भने पिछबाट जाहेरी िदने
रामजीवन साद गु ाले इलाका हरी कायालय,
महे नगरमा हरीले सच गदा के ही हातहितयार
बरामद नभएको सोही ठाउँमा आम ले सच गदा
ितवादीबाट हातहितयार बरामद गरी मचु ु का
तयार गरेको भ ने भनाइ रहेकोबाट २ वटा जाहेरीमा
देखाएको वारदात थल नै फरकफरक रहेको भ ने
देिखन आयो । िनज दवु ै जाहेरवालाह अदालतमा
उपि थत भई बकप नगरेको अव थामा िनजह को
भनाइलाई माणमा हण गरेको तथा िनिम .
िज.अ.सम िजते कुमारले गरेको बकप लाई
समेत माणमा हण गरी पुनरावेदन अदालतबाट
भएको फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा १८
एवं अ.बं. ३५ तथा १८४ नं. को कानूनी िु ट हनक
ु ा
साथै ने.का.प. २०४६ अंक ४ िन.नं. ३७८८ पृ
३९० र ने.का.प. २०४१ िन.नं. १९१७ अंक २ पृ
१८७ मा ितपािदत निजरको पालना नभएको देिखँदा
तुत मु ा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२
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को उपदफा १ को ख ड (क) र (ख) को आधारमा
दोहोर्याई हेन िन सा दान ग रिदएको छ भ ने यस
अदालतको िमित २०६३।४।२८ को आदेश ।
यसमा यस अदालतबाट िमित २०६३।४।२८
को मु ा दोहोयाउने िन सा दान गदा जाहेरवाला
नबझ
ु ेको भ ने आधारमा िन सा िदएको र सु िज ला
शासन कायालयले जाहेरवाला िझकाउँदा यितबेला
जाहेरवाला रामजीवन साद गु ा एपेि डसाइिटसको
अपरेसनको उपचार गरी िठक भएपिछ उपि थत
गराउने भ ने जवाफ िदएको िमित २०६१।३।१४
को इलाका हरी कायालय, महे नगर, धनषु ाको
प बाट देिखएको, तर त प ात् पिन िनजलाई
बु ने अक आदेश भएको देिखएन । तसथ िन सा
दान गदा ग रएको आदेशअनस
ु ार जाहेरवाला िनज
रामजीवन साद गु ा तथा मोहनकुमार शेपालाई
बकप को लािग िझकाई बकप गराई िनयमानुसार
पेस गनू भ ने यस अदालतको िमित २०६७।६।११
को आदेश ।
मैले जाहेरी दरखा त िज ला हरी
कायालय, धनषु ामा िदएको छै न तर सेनाले भनेअनुसार
जाहेरी दरखा तमा सही गरेको हँ भ नेसमेत यहोराको
जाहेरवाला रामजीवन साद गु ाले यस अदालतमा
िमित २०६७।७।१६ मा गरेको बकप ।
िमित २०६०।२।३ गते मािनससमेत प ाउ
गरी बरामदी मुचु का तथा बरामद भएको हितयारसमेत
दािखल गरेको िवषयको ितवेदन मैले िज ला हरी
कायालय, धनुषामा िदएको हो । ितवेदनमा भएको
सही मेरै हो भ नेसमेत यहोराको ितवेदक जाहेरवाला
हरी िनरी क मोहनकुमार शेपाले यस अदालतमा
िमित २०६८।१।२३ मा गरेको बकप ।
ितवादी संजयकुमार साहले हातहितयार
खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२), ४(२) तथा
दफा ५ को कसरु गरेको माणबाट थािपत हँदा ऐ.
ऐनको दफा २० को उपदफा २ को ख ड क, ख, ग ले

१ वष ९ मिहना कै द तथा .५,०००।- ज रवानासमेत
हने ठहर्याई गरेको सु िज ला शासन कायालय,
धनषु ाको िनणयलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को िमित २०६३।२।३० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने यस अदालतको संयु
इजलासका माननीय यायाधीश ी अवधेशकुमार
यादवको राय ।
ितवादीह उपरको आरोिपत कसुर
मािणत हन नआएको, िग ी, बालवु ा, कवाडको
सामानमा कानूनबमोिजम उठाउन पाउने करको ठे का
िलएको यि ितवादी संजयकुमार साहसँग सो कर
उठाउने स ब धमा थानीय यि ह सँग िववाद परी
थानीय यि ह को िभडले घेराउ गरेको कारणबाट
भागी उ क ई. .का. महे नगरमा लुक बसेको
अव थामा सेनाको टोली आई कानूनिवपरीत आ नो
िनदशनमा अनिधकृत पले बरामदी मचु ु का खडा
गराई मु ा िसजना गरेको देिखएकोले ितवादीह ले
झु ा आरोपबाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने यस
अदालतको संयु इजलासका माननीय यायाधीश
ी कमलनारायण दासको छु ै राय ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको तुत मु ामा पनु रावेदक ितवादी
संजयकुमार साहका तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ाह ी श भु थापा, ी लभकुमार
मैनाली र िव ान् अिधव ा ी जयनारायण पौडेलले
जाहेरवाला रामजीवन साद गु ा र ितवेदक
हरी िनरी क मोहनकुमार शेपालाई वादी प ले
मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत गराई जाहेरी र
ितवेदनको यहोरालाई पिु गराउन सके को अव था
छै न । सव च अदालतको आदेशानस
ु ार िनजह ले
सव च अदालतमा उपि थत भई बकप गदा यी
पनु रावेदक ितवादीका साथबाट कुनै हातहितयार
बरामद भएको आफूले नदेखेको भनी लेखाइिदएका
छन् । यसमा पिन बरामदी मुचु का रतपूवक तयार
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भएको नदेिखँदा य तो बरामदी मचु ु काको यहोरा
िनजका िव मा माणमा ला न स दैन । बरामदी
मचु ु काका िजते कुमार साह र मौकामा कागज
गन रमेश का लेको बकप मु ा हेन अिधकारीसम
नभई िनिम मुख िज ला अिधकारीसम भएको
देिख छ । िनिम
मख
ु िज ला अिधकारीलाई
मु ा मािमलामा बकप लगायतका काम कारवाही
गन अिधकार कुनै कानूनले दान गरेको नदेिखँदा
अनिधकृ त यि ले गराएको बकप पनु रावेदकका
िव मा माणमा ला न स दैन । यस कार वादी प ले
अिभयोग दाबीबमोिजमको वारदात नै पिु गन नसके को
अव थामा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
माननीय यायाधीश ी कमलनारायण दासले य
गनभएको
राय सदर हनुपछ भनी र यथ वादी नेपाल
ु
सरकारका तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा
ी सरु े थापाले ितवादी संजयकुमार साहले
हातहितयारसमेत िलई सावजिनक थानमा अशाि त
म चाएको र िनजबाट हितयार बरामद भएको कुरामा
िनज मौकामा सािबत रहेका छन् । वादी प का सा ी
िजते कुमार साह र रमेश का लेको बकप बाट
समेत बरामदी मुचु काको यहोरा पिु भएको छ ।
मख
ु िज ला अिधकारीको अनपु ि थितमा िनिम
मख
ु िज ला अिधकारीसम भएको िनजह को
बकप लाई अनिधकृत भ न िम दैन । सव च
अदालतसम बकप गदा ितवेदक मोहनकुमार
शेपाले बरामदी मचु ु कामा उि लिखत यहोरा िठक
साँचो हो भनी र जाहेरवाला रामजीवन साद गु ाले
जाहेरी दरखा तको सिहछाप आ नो भएको कुरा
वीकार ग ररहेको देिखँदा िनज ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको कुरा पिु भइरहेको
हँदा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले गरेको फै सला
सदर हने गरी माननीय यायाधीश ी अवधेशकुमार
यादवले य गनुभएको राय सदर हनपु दछ भनी बहस
गनभयो
ु ।

उपयु बमोिजम िव ान् व र अिधव ाह ,
िव ान् अिधव ा तथा िव ान् उप यायािधव ाले
गनभएको
बहससमेत सनु ी िमिसल कागजातह
ु
अ ययन गरी हेदा, पनु रावेदक ितवादी संजयकुमार
साहलाई कसरु दार कायम गरी सजायसमेत हने
ठहर्याई सु िज ला शासन कायालयले गरेको
फै सला सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को फै सला सदर हने गरी माननीय यायाधीश
ी अवधेशकुमार यादवले य गरेको राय र िनज
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
माननीय यायाधीश ी कमलनारायण दासले य
गरेको रायम ये कसको राय सदर हने हो भ ने िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
संजयकुमार साहले अवैध हातहितयार खरखजाना
याई आ नो साथमा राखी योगसमेत गरेको हँदा
िनजलाई हातहितयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा ३(२), ४(२) तथा दफा ५ अनस
ु ारको
कसुरमा ऐ. को दफा २० को उपदफा २ को (क),
(ख), (ग) अनुसार सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी
भएको तुत मु ामा सु िज ला शासन कायालय,
धनषु ाले िनजलाई १(एक) वष, ९(नौ) मिहना कै द तथा
. ५०००।- ज रवाना हने ठहर्याई गरेको फै सला
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट सदर हने ठहरी
फै सला भएको देिखयो । पुनरावेदन अदालतको उ
फै सला िु टपूण हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२ को ख ड (क) र (ख) बमोिजम दोहोर्याई
हेरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ भनी
ितवादी संजयकुमार साहको यस अदालतमा
िनवेदन परेकोमा मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान
भई पनु रावेदनको रोहमा संयु इजलाससम पेस
हँदा माननीय यायाधीश ी अवधेशकुमार यादवले
पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर हने राय य
गनभएको
र माननीय यायाधीश ी कमलनारायण
ु
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९५३९ - संजयकुमार साह िव. नेपाल सरकार
दासले िनज ितवादी संजयकुमार साहलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी राय य गनु भई मतै य हन
नसके काले सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ३ को उपिनयम (१)(क) बमोिजम ततु मु ा
यस इजलाससम पेस हन आएको देिखयो ।
३.
ततु मु ासँग स ब िमिसल
अ ययन गरी हेदा, हरी िनरी क मोहनकुमार
शेपाको ितवेदन र रामजीवन साद गु ाको
जाहेरी दरखा तबाट ततु मु ाको उठान भएको
देिख छ । हरी िनरी क मोहनकुमार शेपाको
ितवेदन हेदा, ितवादी संजयकुमार साहसमेतले
धनषु ा िज ला सखुवा महे नगर गा.िव.स. ि थत
महे नगर बजारमा हातहितयारसमेत बोक हो-ह ला
अशाि त गरी गोलीसमेत फायर गरेको भ ने खबर ा
भएकोले हरी टोली खटी गई िनजह लाई प ाउ
गरी शरीर तलासी िलँदा संजयकुमार साहको साथबाट
खक
ु ु री थान-१, पे तोल थान-१ गोली लोड भएको
अव थामा फे ला परेको भ ने यहोरा उ लेख गरेको
देिख छ । य तै रामजीवन साद गु ाको जाहेरी
हेदा, िमित २०६०।२।३ गते िदनको ११.००
बजेको समयमा महे नगरको मूलसडकमा ितवादी
संजयकुमार साहले हातमा पे तोल र अ य यि ह ले
हातमा तरवार खक
ु ु रीसमेत िलई सडकमा फाइ रङ गद
गएकाले यहाँका थानीय मािनसह आतङ् िकत
भई लखेट्न खो दा िनजह भागेर इलाका हरी
कायालय, महे नगरमा वेश गरेकाले जनताह
आ ोिशत भई घेराउ गरेका र संजयकुमार साहको
साथबाट पे तोल, खक
ु ु रीसमेत बरामद भएको भ ने
यहोरा उ लेख गरेको देिख छ ।
४. सु िमिसल संल न िमित २०६०।२।३
को बरामदी मुचु का हेदा, भोजपुर लेखेको काठको
िबँड भएको १५ इ च ल बाई भएको खक
ु ु री थान-१
र मेड इन जमन लेिखएको ९ M.M. ११ राउ ड, नं.
१७४० को गोली लोड भएको अटोमेिटक पे तोल

थान-१ समेत संजयकुमार साहको साथबाट बरामद
भएको भ ने यहोरा उ लेख भएको देिख छ । ितवादी
संजयकुमार साहले अनस
ु धानको ममा आफू बालवु ा
िग ीस ब धी कर उठाउने ठेकेदार भएको र थानीय
मािनसह सँग करस ब धमा िववाद भई जनताह ले
घेराउ गन लागेकोले साथमा भएको पे तोल िनकाली
हवाई फायर गरी यान बचाउनका लािग इलाका हरी
कायालय जाने ममा हरीले प ाउ गरी मेरो साथमा
भएको पे तोल तथा खक
ु ु री बरामद गरेको हो भनी
आफूसँग हितयार रहेको कसरु ज य त यमा सािबत
रहेको देिख छ । तर िज ला शासन कायालयमा
बयान गदा हितयार आ नो नभएको राजु गु ाले घस
ु ारी
िदएको भ ने िनजको भनाइ रहेको छ । यस कार
िनजबाट हितयार बरामद भएको त यमा िववाद रहेन ।
५. िनज पनु रावेदक ितवादीले बरामदी
मचु ु का सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
८ र अ.बं. १७२ नं. को रत परु याई
् तयार भएको
छै न, सरकारी कमचारीलाई रोहवरमा नरािखएको
हँदा य तो बरामदी मचु ु का माणयो य छै न भनी
पनु रावेदनमा िजिकर िलएको देिख छ । सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को उ दफा ८ मा
व तिु थित मचु ु का तयार गदा तथा कुनै यि , व तु
वा ठाउँको खानतलासी िलँदा य तो ठाउँमा भएका
क तीमा दईु जना थानीय यि ह र स बि धत गाउँ
िवकास सिमित वा नगरपािलकाका एकजना सद य
वा य तो सद य नभए कुनै सरकारी कायालयको
एकजना कमचारीलाई रोहवरमा रा नुपन कानूनी
यव था रहेको देिख छ । पनु रावेदक ितवादीले
अ.बं.१७२ नं. को पिन िजिकर िलएको देिख छ । उ
काननू ी ावधानह ले अनस
ु धान र तहिककातको
िसलिसलामा खानतलासी िलँदाको कायिविधलाई
यवि थत गन खोजेको देिख छ । तुत मु ामा
अनुस धान र तहिककातको िसलिसलामा पूवतयारीका
साथ खानतलासीको काय ग रएको देिखँदैन । अिपतु
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
अपझट वारदातको कृ ितबाट नै त कालै बरामद
भएको हितयारको बरामदी मुचु का तयार गनपन
ु
प रि थित िसजना भएको अव था छ । यसरी त काल
बरामद गनपन
ु अवैध सामान बरामद गदा अनस
ु धान
गदा ज तो चािहने यि ह खो नतफ ला दा
पे तोलसिहत समाउन पिन नसिकने हन जा छ ।
कानूनको यव था समाजमा अमनचयन गनको लािग
हो । कानूनको गलत या या गरी अपराध हन िदनु
होइन । सरकारले कुनै काय गदा कसैको अिधकार
कुि ठत नहोस् भ ने अवधारणाबाट अनस
ु धानको
कायिविध यवि थत ग रएको ह छ । यी सामा य
अव थाका कुरा हन् । तर कोही ब दक
ु पड् काउँदै अिघ
बिढरहेको छ भने यसलाई प ाउ नगरी बरामदीलाई
अनस
ु धान गदा ज तो गरी अमक
ु मािनसह
रोहवरमा चािह छ वा अमुक दजाको यि बरामदी
मुचु कामा हनपु छ भनी मािनस खो नतफ ला ने कुरा
गनु पणू अ यावहा रक हनक
ु ो साथसाथै समाजमा
अमनचयन गन आएको कानूनको अवाि छत अथ ला न
जा छ । अतः उ कानूनी यव थालाई िनरपे पमा
हण गरी सरकारी कमचारीलाई बरामदी मचु ु काको
रोहवरमा नरािखएको भ ने आधारमा मा थानीय
मािनसह लाई रोहवरमा राखी िज मेवार हरी
कमचारीह ले अ य कुराको रत परु याई
् तयार गरेको
बरामदी मचु ु काको वैधता शू य ह छ भनी अथ गनु
पिन उपयु हने देिखँदैन ।
६. ितवेदक मोहनकुमार शेपाले यस
अदालतमा बकप गदा बरामदी मुचु का तथा
बरामद भएको हितयारसमेत दािखल गरेको िवषयको
ितवेदन आफूले नै िज ला हरी कायालयमा
िदएको, ितवेदनमा भएको सही आ नै भएको
तथा बरामदी मचु ु कामा उि लिखत यहोरा सही
साँचो हो भनी बरामदी मचु ु का र मौकामा आफूले
िदएको ितवेदनसमेतलाई सनाखतसमेत ग रिदएको
देिख छ । यसै गरी जाहेरवाला रामजीवन साद गु ाले

जाहेरी दरखा तमा लागेको सिहछाप आ नो भएको
कुरा वीकार गरी बकप गरी ततु मु ाको मूल िवषय
यी पनु रावेदक ितवादीका साथबाट अबैध पे तोल
बरामद भएको कुरा समिथत भएको देिखँदा बकप मा
उि लिखत अ य सहायक भािषक कुराका आधारमा
िनजबाट हितयार बरामद भएन भनी मा न िम दैन ।
अिपतु, वा तवमा हितयार बरामद भएको हो वा होइन
भनी िवचार गनुपन ह छ । यी पनु रावेदक ितवादीले
अनुस धानको िसलिसलामा आरोिपत कसरु मा सािबत
भई मु ा हेन अिधकारीसम बयान गदा पिन पे तोल
आ नो नभई राजु गु ाले जबरज ती क मरमा घस
ु ारी
िदएको भनेबाट िनजबाट पे तोल बरामद भएको त य
वीकार गरेको नै देिखयो । के वल सो पे तोल अ
कसैले घस
ु ारी िदएको कारणबाट िनजसँग रहन गएको
हो वा िनजले आफै ँ ले राखेका हन भ नेस मको िववाद
रहेको देिख छ । आफूबाट अवैध हितयार बरामद
भएको अव थामा अ यथा िजिकर िलएमा सोको पिु
िजिकर िलनेले नै गनुपन ह छ । िनजले सो कुराको
माण पेस गरी पिु गन सके को देिखँदैन । आफूबाट
अवैध पे तोल बरामद भएको कुरा वीकारै गरेको
अव थामा आफूसँग रहनु पन कारण माणबाट पिु
गन सके को नदेिखँदा सो हितयार िनजले जानी बझ
ु ी
गैरकाननू ी पले धारण गरेका हन् भनी मा नुपन
ह छ । यसरी सावजिनक थलमा पे तोल ज तो अवैध
सङ् िगन हितयार बोक अ तफ देखाई हवाई फायर
गरेकोबाट अशाि त मि चएको र शाि त भङ् ग भएको
देिख छ । तसथ जाहेरी दरखा त, यी पनु रावेदक
ितवादीले मौकामा र मु ा हेन अिधकारीसम
गरेको बयान तथा मौकामा कागज गन रमेश का ले
र बरामदी मचु ु काका िजते कुमार साहले गरेको
बकप समेतबाट िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसुर अपराध गरेको कुरा पुि भइरहेको देिखँदा
आफूबाट पे तोल बरामद नभएको भ ने िनजको
पनु रावेदन िजिकर र िनजतफका कानून यवसायीको
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९५३९ - संजयकुमार साह िव. नेपाल सरकार
बहससँग सहमत हन सिकएन ।
७. अब बरामदी मुचु काका मािनस
िजते कुमार साह र मौकामा बिु झएका यि रमेश
का लेको बकप अनिधकृत यि िनिम मख
ु
िज ला अिधकारीसम भएको र सो बकप मुख
िज ला अिधकारीबाट अनमु ोदनसमेत नभएको
हँदा यसले वैधता ा गन स दैन, यसरी बकप
गराउने अिधकार िनिम मख
ु िज ला अिधकारीलाई
नभएको हँदा सो बकप ने.का.प २०४१ अङ् क २
िन.नं. १९१७ मा ितपािदत िस ा तसमेत िवपरीत
छ भनी पनु रावेदक ितवादीतफका िव ान् कानून
यवसायीह को िजिकरस ब धमा िवचार गदा,
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ अ तगतको
मु ा हेन अिधकार मख
ु िज ला अिधकारीलाई
भएकोमा िववाद छै न । ततु मु ामा बरामदी
मुचु काका िजते कुमार साह र मौकामा बिु झएका
यि रमेश का लेको बकप िनिम मख
ु िज ला
अिधकारीसम भएको देिख छ । उि लिखत
ितपािदत िस ा त भएको मु ाको रोहमा मुख
िज ला अिधकारी कायालयमा मौजदु रहेको अव थामा
िनिम मख
ु िज ला अिधकारीले ितवादीको बयान
गराएको भई बयान अनिधकृत यि ले गराएको भनी
सो बयानले कानूनी मा यता नपाउने गरी फै सला भएको
देिख छ । तर, ततु मु ामा मख
ु िज ला अिधकारी
कायालयमा हािजर रहेको अव थामा िनिम मुख
िज ला अिधकारीले ितवादीह को बयान गराएको
नभई िनजको अनपु ि थितमा सा ीह को बकप स म
गराएको देिख छ । मुख िज ला अिधकारी कायालयमा
मौजदु नै रहेको अव थामा िनिम मुख िज ला
अिधकारीले सा ीको बकप भनी ितवादीले िजिकर
िलनसके को पिन देिखँदैन । यसरी िनिम मुख
िज ला अिधकारीले मु ाको िनणय नै गरेको नभई
मख
ु िज ला अिधकारी अनुपि थत रहेको अव थामा
बकप का लािग उपि थत गराइएका सा ीको बकप

गराई मु ाको कारवाही अगािड बढाएकोस म देिखएको
छ । यसरी मुख िज ला अिधकारीको अनपु ि थितमा
सहायक मख
ु िज ला अिधकारीले गराएको बकप
मख
ु िज ला अिधकारीबाट अनमु ोदन गराउनै पन
अिनवाय कानूनी यव था देिखँदैन । मूलतः बकप
भएको हो, होइन र बकप गराइँदा इ छािवपरीत
गराइएको छ, छै न भ ने कुरा हे रनु पदछ । बकप
भएको त यमा िववाद छै न । बकप हँदा अनुिचत
भाव पा रयो भ ने िजिकर पिन रहेको छै न । अनुिचत
भाव नपारी सहज पमा बकप भएको अव थामा
मु ाको कायिविधगत कुरामा िनिम मख
ु िज ला
अिधकारीले सा ीको बकप स म गराएको देिख छ ।
बकप गन र गराउनेले कुनै आपि गरेको देिखँदैन ।
ितवादीले बकप मा िजरह गन पाउने नै ह छ । बकप
गन यि उही हो र गराउने िनकाय पिन उही भएको
अव थामा ितवादीले िजरह िलई आ नो ितर ा
गन पाउने नै भएकोमा अ यथा कुरा िझक य तो
बकप लाई शू यकृत गन िम ने देिखएन । अ ततः
िनणय भने मख
ु िज ला अिधकारीबाट नै भएको
देिखँदा उि लिखत निजर ततु मु ामा आकिषत
हन स ने देिखएन । तसथ याियक तथा यावहा रक
ि बाट समेत उ बहस िजिकरसँग पिन सहमत हन
सिकएन ।
८. तसथ मािथ उि लिखत आधार
माणबाट यी पुनरावेदक ितवादी संजयकुमार
शाहले अवैध हितयार पे तोल आ नो साथमा राखेको
र बरामदी मचु ु कामा उ लेख भएअनस
ु ार उ
हितयार िनजको साथबाट बरामद भएको कुरा पिु
हन आएकोले िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी
कमलनारायण दासले य गनभएको
रायसँग सहमत
ु
हन सिकएन । अतः यी ितवादी संजयकुमार साहलाई
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराधमा १(एक)
वष ९(नौ) मिहना कै द र . ५०००।- ज रवाना हने
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ठहर्याई सु िज ला शासन कायालय, धनुषाले
िमित २०६१।३।३० मा गरेको फै सला सदर हने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
२०६३।२।३० को फै सला सदर हने ठहर्याई संयु
इजलासका माननीय यायाधीश ी अवधेशकुमार
यादवले य गरेको राय मनािसब देिखँदा सदर हने
ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपदछ भ ने
ितवादीको पुनरावेदन िजिकर पु न स दैन । तुत
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सलाको जनाउ
महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई िनयमानस
ु ार
िमिसल बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामीह सहमत छ ।
या. देवे गोपाल े
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : स तोष साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् ।

नणय नं .९५४०
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
फै सला िमित : २०७२।८।२०।१
०६८-CI-०६९१
मु ा : ब डा बदर, दता बदर दता कायम
पनु रावेदक / वादी : रौतहट िज ला, सोनरनीया
गा.िव.स.वडा नं. ३ ब ने मिह ठाकुर लोहार
िव
यथ / ितवादी : रौतहट िज ला, सोनरनीया
गा.िव.स.वडा नं. ३ ब ने लालबाबु साद
यादवसमेत
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मु ामा ितवादीह का िपतासमेतले
२०२२ सालमा नै वादीका िपतालाई
राजीनामा गरी िदएको ज गा ितवादीका
िपताले आ नै नाममा नापी दता गराई
आफू र छोराह का िबचमा ब डाप
पा रत गरेको काय दिू षत कृितको भै सो
दूिषत कायले कानूनी मा यता ा गन
स ने देिखएन । तसथ तुत मु ामा ज गा
पजनीको २क नं. बमोिजमको हद याद
आकिषत हन नस ने भनी हद यादको
आधारमा िफराद खारेज हने ठहर्याएको
सु तथा पनु रावेदन अदालतको फैसला
िमलेको देिखन नआउने ।
( करण नं.६)
पुनरावेदक वादीका बाबुले ितवादीका

९५४० - मिह ठाकुर लोहार िव. लालबाबु साद यादवसमेत
बाबुसमेतबाट िमित २०२२।८।११
मा ग रिलएको राजीनामा िलखतलाई
ितवादीह का बाबल
ु े िलिखत पमा
वीकार ग ररहेको एवम् दाबीको ज गामा
वादीको घरबास रहेको कुरा अंश मु ाको
तायदातीबाट देिखइरहेको तथा उ ज गा
नामसारी दािखल खा रज ग रिलन पाउने
वादीको हक सरु ि त नै रहेको हदँ ासमेत
वादी दाबी पु ने गरी ठहर िनणय गनुपनमा
वादीको िफराद हद यादका आधारमा
खारेज हने ठहर्याई सु िज ला अदालतले
गरेको फैसला सदर हने ठहर्याएको
पुनरावेदनको फैसला ुिटपूण देिखँदा
उ टी भई वादी दाबीको िक.नं. ६८ को
०-२-१० ज गाम ये पि मतफबाट ०-१-५
ज गाको ितवादीह का िबचमा मालपोत
कायालय, रौतहटबाट िमित २०५८।६।३
मा पा रत भएको ब डाप र सोका
आधारमा भएको ितवादी मोदकुमार
यादवका नामको सो हदस मको दतासमेत
बदर भई वादीका नाममा दता कायम हने ।
( करण नं.७)

सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी पु षो म साद ढकाल
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी पु षो म पराजल
ु ी
मा. या. ी िवदरु िव म थापा

फै सला
या.देवे
गोपाल े : पुनरावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६७।९।१८ को फै सला
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र
(ख) बमोिजम दोहोर्याई हेन िन सा दान भई दायर
हन आएको तुत मु ाको सङ् ि त य एवम् ठहर
यस कार छःिपता बंगाली ठाकुर लोहारको एक ीमती
व.रे मी देवी र दईु छोरामा जेठा जोिग ठाकुर र
का छो म वादी ह । िपताको िमित २०४२।४।१० मा
मृ यु भई िनजको हक खाने हामी दाजभु ाइ छ । िपताले
िवप ीका िपता चोवालाल राय यादवबाट िनजका
नाम दताको त कालीन गा.पं. सोनरनीया वडा नं. २
को सािबक िक.नं. २००३ को ०-२-१६ ज गाम ये
उ रतफबाट ०-१-८ ज गा िनज चोवालालले
र.नं. ४४२ िमित २०२२।८।११ बाट र िवप ीका
काका गंगाराम रायले िक.नं.२००३ को ०-२-१६
म ये दि णतफबाट ०-१-८ ज गा र.नं. ४४३ िमित
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
माि का िनरौला, नवराज उपा याय र उ व २०२२।८।११ मा मालपोत कायालय, बाराबाट
राजीनामा िलखत पा रत गरी िलई जोत आवाद गद
चौलागाई
आएकोमा सभ नापीमा िक.नं. २००३ बाट िक.नं. ६८
यथ / ितवादीका तफबाट :
कायम भएको र नरघटी भई ०-२-१० े फल कायम
अवलि बत निजर :
भई भोगी आएकोमा दा.खा. दता नगराउँदै िपताको
ने.का.प.२०६७ अंक २ िन.नं. ८३१२
मृ यु भयो । मेरो दाजु योगे ठाकुर वादी भई मलाई
ने.का.प.२०६८ अंक १० िन.नं. ८७०२
ितवादी बनाई २०५७ सालको दे.नं. १४६१ को
स ब कानून :
 याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को अंशदता मु ा िदएकोमा आधीआधी अंश पाउने ठहरी
िमित २०५८।३।१८ मा फै सला भई हाल िक.नं. ६८
उपदफा (१) को ख ड (क) र (ख)
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को उ ज गाम ये पि मतफबाट आधा ०-१-५ ज गा
मैले भोग चलन गद आएको छु, मेरो हक थािपत
भएको उ ज गा र.नं. १७१० िमित २०५८।६।३ मा
मालपोत कायालय, रौतहटबाट िवप ीह ले आ नो
ब डाप मा पारी पा रत गराएको कुरा िमित २०६४
साल फागनु मा मालपोत कायालयबाट न कल िलई
थाहा पाएकोले िक.नं. ६८ को ०-२-१० ज गाम ये
पि मतफबाट मेरो हक जित ०-१-५ ज गाको हदस म
ब डाप बदर दता बदर गरी मेरो नाममा दता कायम
ग रपाउँ भ ने िफरादप ।
दाबीको िक.नं. ६८ को ०-२-१० ज गा
हा ो बाबु चोवालाल रायको भोग चलनको भई नापी
िफ डबक
ु मा िनजकै नाममा दता कायम भएको ज गा
हो, किथत २०२२ सालमा पा रत गरेको ज गा नापी
हँदा आ नो नाममा िकन नापी नगराएको हो, सािबक
दतावालाका नाममा नापी भएको भए ज गा नाप जाँच
ऐन, २०१९ को दफा ८क ले तोके को १२० िदनिभ
ज गा यिकन गनुपन र सो समयिभ पिन खोजमेल
नगरे त कालीन मल
ु ुक ऐन, ज गा पजनी १७ नं. ले
एकाको ज गा अकाले दता गराएकोमा थाहा पाएको
६ मिहनािभ र ज गा िम नेको १८ नं. ले काम भए
गरेको िमितले २ वषिभ उजरु गनु पन गरी तोके को
हद यादको िवपरीत दाबी गरेको िफराद हद याद
र अ.बं.८२ नं. को हकदैयािवपरीत हँदा झु ा दाबी
अ.बं.१८० नं. बमोिजम खारेज ग रपाउँ भ ने ितउ र
प ।
वादीको हकमा ज गा पजनीको २क को
कानूनी यव था ि याशील हन नस नक
ु ा साथै
तुत िववादको स ब धमा त कालीन ज गा पजनीको
१७ नं. ले काम भए गरेको िमितले २ वषिभ नालेस
गनपन
ु भ ने हद याद आकिषत हने भई वादीले हाल
उ लेख गरेको िव मान ज गा पजनीको १७ नं. को
हद याद आकिषत नहने हँदा हद यादको आधारमा
तुत िफराद खारेज हने ठहछ भ ने सु रौतहट

िज ला अदालतको िमित २०६५।१२।२६ को
फै सला ।
मेरा िपताले िवप ीका िपताबाट ख रद गरेको
उ ज गा िपताको जीवनकालस म चोवालालकै
नाममा रहेको भ ने म तथा दाजिु बच चलेको
माणको अंश मु ाबाट देिखएको छ । उ राजीनामा
िलखतअनस
ु ारको ज गा िमित २०२२।८।११ देिख
नै िपताले भोगी आएको र िपताको शेषपिछ मैले
भोग चलन गरी आएको हो । सो ज गा दतावालाकै
नाममा सािबकअनस
ु ार दता रहेकोमा दा.खा. का
लािग िढलो माग गरेको कारणबाट उ िलखत बदर
वा िनि य भएको भ न िम दैन । मेरो िपताले ख रद
गरेको िलखतबमोिजमको िक.नं. ६८ को ज गा
ितवादीह ले ब डाप गन कानूनले िम ने पिन
होइन । ज गा पजनीको २क को सिु वधा मैले नपाउने
भिन आ मिन आधारमा भएको सु फै सला त य,
कानून र ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
िु टपूण हँदा उ टी गरी िफराद दाबीबमोिजम इ साफ
पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीको पनु रावेदन अदालत,
हेट डामा परेको पनु रावेदन प ।
िववािदत ज गा वादीका बाबु बंगाली ठाकुरले
चोवालाल रायबाट िमित २०२२।८।११ मा राजीनामा
पा रत गरी िलएकोमा िववाद नभएको ि थितमा मल
ु क
ु
ऐन, ज गा पजनीको महलको २क नं. मा भएको
कानूनी यव थाको प र े यमा सु रौतहट िज ला
अदालतबाट िमित २०६५।१२।२६ मा भएको फै सला
फरक पन हँदा छलफलका िनिम
यथ िझकाई
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०६६।१२।१५ को आदेश ।
वादीका िपताले नै आ नो हकको प र याग
गरेको मा नु पन भई आ नो अिधकार ित सतु ेर
ब ने प का हकमा अदालतले कुनै म त गन नस ने
हँदा हद यादको आधारमा िफराद दाबी खारेज हने
ठहर्याएको सु फै सलालाई अ यथा मा नु पन
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९५४० - मिह ठाकुर लोहार िव. लालबाबु साद यादवसमेत
देिखएन । तसथ सु रौतहट िज ला अदालतले दाबी
खारेज हने ठहर्याई गरेको िमित २०६५।१२।२६
को फै सला मनु ािसब देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६७।९।१८
को फै सला ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाले गरेको
फै सलामा िच बुझेन । मेरा िपताले िमित २०२२।८।११
मा िवप ीह का िपताबाट िलखत पा रत गरी िलएको
िववािदत िक.नं. ६८ को ज गाम ये उ रतफको ज.िव.
०-१-८ ज गा मेरै हकभोगको ज गा हो भनी िवप ीका
िपताले िलिखत पमा वीकार गरेको अव था
छ । जहाँस म दा.खा. को हो, िब े ताकै नाममा
रहेको ज गा ख रदकताले दश पैयाँ ज रवाना ितरी
जिहलेसक
ु ै दा.खा. गराउन पाउने यव था मल
ु ुक ऐन,
ज गा पजनीको २क नं. मा रहेको छ । दा.खा. को िनि त
मालपोत कायालय, रौतहटमा िमित २०५४।५।३० मा
कारवाही चलाएकोमा िवप ीका बाबु चोवालाल रायले
िमित २०५४।१०।२० मा जवाफ लगाउँदा ट पमा
मेरा बाबुको नाममा पा रत भएको िलखत एवम् भोगलाई
वीकार गरेका छन् । उ ज गा ख रद गरेदिे ख नै मेरा
िपताले घर िनमाण गरी बसोबास ग ररहेको घरबासको
ज गा हो । अनवरत भोगलाई ज गा िम नेको १७ नं.
को हद याद नाघेको भनी भएको फै सला िु टपूण
छ । मालपोत कायालयमा दा.खा. को ि या च दा
च दैको अव थामा िवप ीह िबच ब डा भएको
भ ने त यलाई अ वीकार गरी फै सला ग रएको छ ।
अतः पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला
िु टपूण हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(१)(क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहोर्याई हेरी उ
िु टपूण फै सला बदर गरी वादी दाबीबमोिजम ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको
िनवेदन ।
यसमा िमित २०२२।८।११ को राजीनामा
ग रिदने चोवालालले यही सािबक २००३ हाल िक.नं.

६८ को ज गाबाट वादीका िपता बंगाली ठाकुरलाई
िब गरेको वीकारी मालपोत कायालयमा िनवेदन
गरेको तथा २०५७ सालको नं. १४६१ को बंगालीका
छोरािबच चलेको अंश मु ामा २००३ को ज गा
तायदातीमा पनुका अित र घर बसोबास रहेकोसमेत
लेिखएको अव थामा हद यादको
उठाई खारेज
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलामा अ.बं. १८४क
नं., माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा
ने.का.प. २०६७ िन.नं. ८३१२ को िु ट रहेको देिखँदा
दोहोर्याई हेन िन सा दान ग रिदएको छ भ ने यस
अदालतबाट िमित २०६८।८।९ मा भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको तुत मु ामा पनु रावेदक वादीका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ाह ी माि का िनरौला,
ी नवराज उपा याय र ी उ व चौलागाईले दाबीको
िक.नं. ६८ को ज गा सािबक िक.नं. २००३ बाट कायम
भएको भ ने कुरामा िववाद छै न । उ ज गा वादीका
िपता बंगाली ठाकुरले िवप ीका िपता चोवालाल र
काका गंगारामबाट िमित २०२२।८।११ मा ग रिलएको
राजीनामािभ को ज गा भएको तथा वादी र िनजका
दाजस
ु मेत दईु अंिशयार भएकोले उ ज गाको
आधामा वादीको हक रहेको कुरा प छ । िवप ीका
िपता चोवालालले उ ज गा िनजले वादीका िपतालाई
ग रिदएको िलखतिभ को भएको र सो ज गामा वादीको
भोगमा रहेको कुरा वीकार गरेका छन् । यसरी दाबीको
ज गा वादीको हक भोगमा रहेको हँदा ज गा पजनीको
महलको २क नं. बमोिजम जिहलेसक
ु ै पिन दािखल
खा रज नामसारी गरी िलन पाउनेमा हद यादका
आधारमा िफराद खारेज हने ठहर्याएको सु िज ला
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला ुिटपूण हँदा बदर भई वादी दाबीबमोिजम
िवप ीका नामको दता बदर गरी वादीका नाममा दता
कायम हनु पदछ भनी बहस गनुभयो ।
उपयु बमोिजम िव ान् अिधव ाह ले
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
गनभएको
बहस सनु ी पनु रावेदनसिहतका िमिसल
ु
कागजात अ ययन गरी हेदा, वादीको िफराद खारेज
हने ठहर्याई सु रौतहट िज ला अदालतले गरेको
फै सला सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको फै सला िमले निमलेको के रहेछ र वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो होइन भ ने िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िपता बंगाली
ठाकुरले िवप ीका िपता चोवालालसमेतबाट िमित
२०२२।८।११ मा राजीनामा ग रिलई भोगचलन गरी
आएको िज ला रौतहट गा.िव.स. सोनरनीया वडा नं. २
को सािबक िक.नं. २००३ को ०-२-१६ ज गा नापीमा
िक.नं. ६८ मा ०-२-१० कायम भएकोमा उ ज गा
दा.खा. दता नगराउँदै िपताको मृ यु भएको, िपताका
म र दाज ु योगे ठाकुर दईु छोरा हँदा दाज ु योगे
ठाकुरले दायर गरेको अंश मु ामा मैले उ ज गाबाट
समेत आधी अंश पाउने ठहरी िमित २०५८।३।१८
मा फै सला भएको र सो िक.नं. ६८ को ज गाम ये
पि मतफबाट आधा ०-१-५ ज गा मैले भोग चलन गरी
आएको छु । िवप ीह ले उ ज गा आ ना भागमा
पारी िमित २०५८।६।३ मा ब डाप पास गरेको
हँदा सो िक.नं. ६८ को ज गाम ये पि मतफबाट मेरो
हक जित ०-१-५ ज गाको उ ब डाप बदर गरी
िवप ीका नामको दतासमेत बदर गरी मेरा नाममा दता
कायम ग रपाउँ भ ने वादी दाबी भएको ततु मु ामा
वादीको िफराद हद यादिभ को नभएको भनी सु
रौतहट िज ला अदालतले िफराद खारेज हने ठहर्याई
गरेको फै सला पुनरावेदन अदालत, हेट डाबाट समेत
सदर हने ठहरी फै सला भएको देिखयो । उ फै सलामा
िच नबझ
ु ाई मु ा दोहोर्याई हेरी दाबीबमोिजम इ साफ
पाउँ भनी वादीको यस अदालतमा िनवेदन परेकोमा
यस अदालतबाट याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२ को उपदफा (१) को ख ड (क) र (ख) बमोिजम
मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान भई पनु रावेदनको

रोहमा ततु मु ा यस इजलाससम पेस हन आएको
देिखयो ।
३. यसमा ततु मु ासँग स ब िमिसल
कागजातह को अ ययनबाट रौतहट िज ला
सोनरनीया गा.िव.स. वडा नं. २ को सािबक िक.नं.
२००३ को ०-२-१६ ज गाम ये उ रतफबाट ०-१८ ज गा ितवादीह का िपता चोवालालबाट र सोही
ज गाको दि णतफबाट ०-१-८ ज गा ितवादीह का
काका गंगारामबाट वादीका िपता बंगाली ठाकुरले िमित
२०२२।८।११ मा राजीनामा गरी िलएको र सोही
ज गा नापीमा िक.नं. ६८ को ०-२-१० ज गा कायम भै
नापी दता भएको भ ने देिखयो । उ ज गा त कालीन
अव थामा वादीका बाबु बंगाली ठाकुरले आ ना
नाममा दा.खा. दता नगराई दाता चोवालालकै नाममा
नापी दता भएको देिखयो । वादीका िपताको परलोक
भएप ात् वादीले २०५४ सालमा उ ज गा आ ना
नाममा दा.खा. दता ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय,
रौतहटमा िनवेदन गरेकोमा ितवादीह का बाबु
चोवालालले िमित २०५४।१०।२० मा िलिखतजवाफ
िफराउँदा दाबीको ज गा वादीका बाबु बंगाली ठाकुरलाई
राजीनामा ग रिदएको कुरा वीकार गरेको देिख छ ।
य तै वादीका दाजु योगे ठाकुरले यी पनु रावेदक
वादी मिह ठाकुरउपर रौतहट िज ला अदालतमा
दायर गरेको २०५७ सालको दे.नं. १४६१ को अंशदता
मु ामा यी पनु रावेदकले पेस गरेको तायदातीमा उ
ज गा उ लेख भएको र उ ज गासमेतबाट दईु भागको
एक भाग अंश पाउने ठहरी उ अदालतबाट िमित
२०५८।३।१८ मा भएको फै सला अि तम भएर बसेको
देिखयो । त प ात् सोही िक.नं. ६८ समेतका ज गा
ितवादीम येका मोदकुमार यादवका अंश भागमा
पन गरी िमित २०५८।६।३ मा ितवादीह का िपता
चोवालाल र ितवादीह का िबचमा ब डाप पा रत
गरेको देिखयो ।
४. यस कार वादी दाबीको िक.नं. ६८
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९५४० - मिह ठाकुर लोहार िव. लालबाबु साद यादवसमेत
को ज गा वादीका बाबु बंगाली ठाकुरले ितवादीका
बाबु चोवालालसमेतबाट िमित २०२२।८।११ मा
ग रिलएको राजीनामािभ को ज गा हो भ ने कुरा
ितवादीह कै बाबु चोवालालले िलिखत पमा
वीकार गरेको देिखँदा यसतफ थप के ही िववेचना
ग ररहनु परेन । िववािदत ज गा दाताले आ नै
नाममा नापी दता गराएको देिखएको र उ ज गा यी
पनु रावेदक वादीकै भोगमा रहेको कुरा उि लिखत अंश
मु ाको तायदातीबाट पिन देिखइरहेको छ । आफूले
राजीनामाबाट ख रद ग रिलएको ज गा ख रदकताले
नापी दता गराउनु पन हो तापिन आफूले िब गरेको
ज गा ख रदकताको नाममा नापी दता दािखल खा रज
गराई िदनपु न दािय वबाट िब कता पि छन र आफूले
िब गरेको कुरा िबसर िब गरेको ज गा आ नै
नाममा नापी दता गरी दता कायम राखी रा न िम ने
हँदैन । यसरी सािबक दतावालाले आफूले िब गरेको
ज गा पूववत् पमा आ ना नाममा दता कायम राखी
रा न खो नु दूिषत कृितको यवहार हन जा छ ।
५. अब सु तथा पनु रावेदन अदालतले
तुत मु ामा मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको २क नं. को
हद याद आकिषत नहने भनी हद यादको आधारमा
िफराद खारेज हने ठहर्याई गरेको फै सला र सो
स ब धमा पनु रावेदकले िलएको िजिकरतफ िवचार
गदा, ज गा पजनीको उ २क नं. मा “आ नो हक
हन आई दािखल खारेज गनुपन भएको र दतावाला
मरी हकवालाको नाममा सनमा समेत पितस िदनिभ
दािखल दता नगराई याद गज
ु ारी बसेकोमा पिछ दािखल
दता गराउन दरखा त िदएमा जितसुकै अविध यितत
भए पिन दश पैयाँ द तुर िलई नामसारी दािखल
खा रज गरी िदनपु छ । यो ऐन लागू हनभु दा पिहले
ज गाको नामसारी दािखल खा रज गन याद गु ेका
कलमह मा समेत सोबमोिजम द तुर िलई नामसारी
दािखल खा रज ग रिदनुपछ” भ ने यव था रहेको
देिख छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार आ नो हक

हन आएको ज गा दािखल खा रज गदा र दतावालाको
शेषपिछ हकवालाको नाममा नामसारी दािखल खा रज
गनु पदासमेत पितस िदनिभ गनु पन तर उ
याद गु ेमा दश पैयाँ द तरु ितरी जिहलेसक
ु ै पिन
नामसारी दािखल खा रज गन सिकने र सािबकमा कुनै
कारणले नामसारी दािखल खा रज गन याद गु ेकोमा
समेत सोबमोिजम नै दश पैयाँ द तरु ितरी नामसारी
दािखल खा रज गन सिकने देिख छ । व तुतः उ
कानूनी यव थाले कुनै ज गामा हक पु नेले वा िनजको
शेषपिछ हक हनेले सािबक हकवालाको नाममा रहेको
ज गा नामसारी दािखल खा रज गनका लािग कुनै
अविध िनि त नगरी स बि धत हकवालाको वे छामा
छोडेको देिख छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम
िपताले राजीनामा ग रिलएको दाबीको ज गा सािबकमा
जनु सक
ु ै कारणले दािखल खा रज नामसारी गराउन
नसक याद गु न गएको भएपिन यी पनु रावेदक
वादीलाई जिहलेसक
ु ै पिन आ ना नाममा नामसारी
दािखल खा रज ग रिलन पाउने हक सरु ि त नै रहेको
देिखयो ।
६. यसै स दभमा पनु रावेदक यामकला
बािनयासमेत र यथ िज ला शासन कायालय,
बाँकेसमेत भएको परमादेश मु ा (ने.का.प.२०६७ अंक
२ िन.नं. ८३१२) मा नामसारी दािखल खा रजका
लािग यित अविधिभ स बि धत िनकायमा जानु
पन गरी कानूनले सीिमत गरेको नपाइँदा िनि त
अविधिभ नामसारी दािखल खा रज नगदमा य तो
स पि मािथको हक समा हने अव था नदेिखने भनी
तथा पनु रावेदक राम साद राना र यथ लालबहादरु
बढु ा भएको दिू षत दतासमेत मु ा (ने.का.प.२०६८
अंक १० िन.नं. ८७०२) मा एकपटक कानूनबमोिजम
राजीनामा पास गरी हक ह ता तरण ग रसके को
ज गा पनु ः नापीमा आ नो नाममा गैरकानूनी तवरबाट
नापी दता गराएको अव थामा य तो हक नपु ने
हदको दतालाई दूिषत दता मा नपु न हँदा य तो
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
कायलाई मा यता िदइनु उपयु नहनुका साथै दूिषत
दताबाट ा गनको हक िसजना हन नस ने भनी
िस ा त ितपादन भइरहेको देिखँदासमेत ततु
मु ामा ितवादीह का िपतासमेतले २०२२ सालमा
नै वादीका िपतालाई राजीनामा गरी िदएको ज गा
ितवादीका िपताले आ नै नाममा नापी दता गराई
आफू र छोराह का िबचमा ब डाप पा रत गरेको काय
दूिषत कृ ितको भै सो दूिषत कायले कानूनी मा यता
ा गन स ने देिखएन । तसथ तुत मु ामा ज गा
पजनीको २क नं. बमोिजमको हद याद आकिषत हन
नस ने भनी हद यादको आधारमा िफराद खारेज हने
ठहर्याएको सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला
िमलेको देिखन आएन ।
७. अतः यी पुनरावेदक वादीका बाबल
ु े
ितवादीका बाबस
ु मेतबाट िमित २०२२।८।११ मा
ग रिलएको राजीनामा िलखतलाई ितवादीह का
बाबल
ु े िलिखत पमा वीकार ग ररहेको एवम् दाबीको
ज गामा वादीको घरबास रहेको कुरा अंश मु ाको
तायदातीबाट देिखइरहेको तथा उ ज गा नामसारी
दािखल खा रज ग रिलन पाउने वादीको हक सरु ि त
नै रहेको हँदासमेत वादी दाबी पु ने गरी ठहर िनणय
गनपनमा
वादीको िफराद हद यादका आधारमा
ु
खारेज हने ठहर्याई सु रौतहट िज ला अदालतले
िमित २०६५।१२।२६ मा गरेको फै सला सदर हने
ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०६७।९।१८ को फै सला िु टपूण देिखँदा उ टी
भई वादी दाबीको िक.नं. ६८ को ०-२-१० ज गाम ये
पि मतफबाट ०-१-५ ज गाको ितवादीह का िबचमा
मालपोत कायालय, रौतहटबाट िमित २०५८।६।३
मा पा रत भएको ब डाप र सोका आधारमा भएको
ितवादी मोदकुमार यादवका नामको सो हदस मको
दतासमेत बदर भई वादीका नाममा दता कायम हने
ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।

तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम वादीको िफराद
हद यादका आधारमा खारेज हने ठहर्याएको सु को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सला उ टी भै वादी दाबीको िक.नं. ६८ को ०-२१० ज गाम ये पि मतफबाट ०-१-५ ज गाको
ितवादीह का िबचमा मालपोत कायालय, रौतहटबाट
िमित २०५८।६।३ मा पा रत भएको ब डाप र सोका
आधारमा भएको ितवादी मोदकुमार यादवका नामको
सो हदस मको दतासमेत बदर भई वादीका नाममा दता
कायम हने ठहरेकाले सोबमोिजम ग रपाउँ भनी ऐनका
यादिभ वादीको दरखा त परे फै सलाबमोिजम गरी
िदनका लािग मालपोत कायालयमा लेखी पठाउनु भनी
सु रौतहट िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ....१
वादीले िफरादसाथ राखेको कोट फ .३००।-,
पनु रावेदन अदालतमा राखेको कोट फ .४५।- र यस
अदालतमा राखेको कोट फ .४५।– समेत ज मा
कोट फ .३९०।– वादीले यथ ितवादीह बाट
भरी पाउने हँदा उ कोट फ रकम भराइपाउँ भनी
पनु रावेदक वादीको दरखा त पन आए कानूनबमोिजम
भराइिदनु भनी सु िज ला अदालतमा लेखी
पठाइिदनू .....................................................१
तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार
िमिसल बझ
ु ाइिदनू ..........................................१
उ रायमा सहमत छु ।
स. . या.क याण े
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज १ शभु म् ।
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९५४१ - नेपाल सरकार िव. स रता िगरी राईसमेत
पा चोक गा.िव.स.वडा नं.२ घर भई हाल
काठमाड िज ला, जोरपाटी गा.िव.स.वडा
नं.१ ब ने सेित िगरी
िव
यथ / वादी : स पि शु ीकरण अनुस धान
िवभागको तफबाट अनस
ु धान अिधकृत
ओम साद अिधकारीसमेतको
ितवेदन
जाहेरीले नेपाल सरकार

नणय नं .९५४१
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७२।१०।११।२
मु ा : स पि शु ीकरण
०७०-CR-१३४१
पनु रावेदक / वादी : स पि शु ीकरण अनस
ु धान
िवभागको तफबाट अनुस धान अिधकृ त
ओम साद अिधकारीसमेतको
ितवेदन
जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.६ थायी ठे गाना भई
काठमाड िज ला, जोरपाटी गा.िव.स.वडा
नं.१ ब ने स रता िगरी राईसमेत
०७०-CR-१७२२
पनु रावेदक / ितवादी : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.६ थायी ठे गाना भई
हाल काठमाड िज ला, जोरपाटी गा.िव.स.वडा
नं.१ ब ने स रता िगरी राई
िव
यथ / वादी : स पि शु ीकरण अनस
ु धान
िवभागको तफबाट अनुस धान अिधकृत
ओम साद अिधकारीसमेतको
ितवेदन
जाहेरीले नेपाल सरकार
०७१-CR-१४२९
पनु रावेदक / ितवादी : िस धपु ा चोक िज ला,
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स पि शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ)
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(५)
मा “यस ऐनअ तगतको कसरु गन उ ोग
गन, गन म त गन वा दु साहन िदनेलाई
कसुरदारलाई हने सजायको आधा सजाय
हनेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । उ कानूनी यव थाअनुसार
स पि
शु ीकरणको
कसरु मा
य पमा संल न नरही य तो कसरु
गन उ ोग गन, म त गन वा य तो
कसुर गन दु साहन गनलाई स पि
शु ीकरणको कसरु गन मु य कसरु दारलाई
हने सजायको आधी सजाय हने देिख छ ।
ितवादी स रता िगरीका नाममा अ ािप
िविभ न बकमा नगद मौ दात तथा ज गा
रहेको र िनजले आ नो पित िनमल राईको
मृ यु भएको भनी मृ युदता माणप
बनाई िनमल राईका नाममा रहेको स पि
आ ना नाममा नामसारी गराई आ ना
निजकका नातेदार बाबु, आमा, दाजु,
भाउजूका नाममा कुनै रकम निलई तहतह
हक ह ता तरण ग रिदएको देिख छ । उ
स पि िनजले आ नै य नबाट आजन
गरेको नदेिखनुका साथै वादी नेपाल
सरकारले पिन िनजले सो स पि आफैँले

नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
आजन गरेको भनी दाबी िलन सके कोसमेत
देिखँदैन । यस कार यी पुनरावेदक
ितवादी स रताले आ नो पित िनमल
राईले स पि शु ीकरणको कसरु अपराध
गरी आजन गरेको स पि ा गरेको तथा
िनजका नामको स पि आ ना नाममा
नामसारी गरी तहतह ह ता तरण गरी
पितले गरेको कसुर अपराधको कायमा
सहयोगीको भूिमका िनभाएको देिखने ।
( करण नं.४)
 ितवादी स रताका नाममा रहेका
नगद, घरज गा तथा िनजले अ य
ितवादीह लाई हक ह ता तरण
ग रिदएका स पि ह िनजले आफैँले
कुनै काय गरी आजन गरेको भ ने नदेिखई
िनजले िनमल राईको ीमतीका नाताले
ा स म गरेको देिख छ । यसैगरी अ य
यथ ितवादीह ले आ नी छोरी,
बिहनी तथा न द नाताक ितवादी
स रताको आ हमा िनजका नामको
स पि आ ना नाममा नामसारीस म गराई
िलएको देिख छ । यथ ितवादीह
स पि शु ीकरणको कसुरज य कायमा
य संल न रहेको िमिसल माणबाट
पुि हन नसके को अव थामा िनजह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी
सजाय गनु यायोिचत हने नदेिखने ।
( करण नं.५)
 ितवादी स रता िगरी राईले आ ना नाममा
रहेको नगद, ज गालगायतका स पि
आ नो वै ध आजनको हो भनी देखाउन
नसके को, िनजले ितवादी िनमल राईका
नाममा रहेको स पि आ ना नाममा
नामसारी गराई अ य ितवादीह का

नाममा तहतह ह ता तरण गरी ितवादी
िनमल राईलाई स पि शु ीकरणको
कसरु अपराध गन कायमा सहयोगीको
भिू मका िनभाएको देिखँदा िनजलाई २ वष
कै द र .२,२५,९१,१५३।- ज रवाना हने
र िनजका नामको स पि जफत हने तथा
अ य ितवादीह ले आरोिपत कसुरबाट
सफाइ पाउने ठहर्याएको िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०७०।९।१९ को
फैसला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
( करण नं.७)
वादीका तफबाट :
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
महादेव साद यादव र िव ान् अिधव ा
कमलमिण े
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फैसला गन :
अ य मा. या. ी के दार साद चािलसे
सद य मा. या. ी मोहनरमण राई
सद य मा. या. ी भपू े साद राई
फै सला
स. . या. क याण े : िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०७०।९।१९ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको तुत मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छ :
िमित २६ अग त २०११ (िव.सं.०६८/५/९)
मा भारतीय राजदूतावासले ी स पि शु ीकरण
अनुस धान िवभाग, काठमाड लाई भारतीय नाग रक
िनर जन होजाईले नेपालमा िनमल राई भ ने झठु ो
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प रचय बनाई ४१५९३९४ न बरको पासपोट ०३०८-२००८ (िब.सं.०६५/४/१९) मा िलई िविभ न
देश मण गरेको साथै नेपालमा िविभ न कारोबार
गरेको र िविभ न स पि ज मा गरी बक खाताह समेत
स चालन गरेकोले स पि शु ीकरणको कसुरमा
कारबाही हन भ ने उजरु ी प ।
िमित
०८/११/२०११
(िव.सं.
०६८/०७/२२) मा ी एस.बी.आई. बक हाि सार,
काठमाड ले िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट िडलस
ा.िल.को नाममा २२५२५२४०२०००११ नं.
को खाता खोली कारोबार गरेको र हाल सो खातामा
.१०,२११/- रहेको भ ने यहोराको प साथ
कारोबारस ब धी कागजातह ।
िमित २०६८/०७/२७ मा एभरे बक
िल.बाने रले ितवादी स रता िगरी राईको नाममा
उ बकमा भएको िह.नं.००१००५१८२००२८७
मा
.१,४३,८८,९९१/७५ मौ दात रहेको
भ ने यहोराको प साथ कारोबारसँग स बि धत
कागजातह ।
िमित २०६८/०८/१४ गते ितवादी सेित
िगरीको घरबाट बा.८ च.४४५९ न बरको ाडो िजप,
यापटप, चेकबक
ु , नाग रकता माणप ह समेतका
कागजातह बरामद भएको खानतलासी बरामदी
मचु ु का ।
ऐ.ऐ. िमितमा ितवादी स रता िगरी राईसँग
.१,४३,८८,९९१/७५ धरौटी माग ग रएको प र
सो प मा धरौटी रा न सि दन भ ने ितवादी स रता
िगरी राईको ह ता रसमेत भएको प ।
मेरो ससरु ाबाट अंशब डा भई आएको
स पि ले जेनतेन खान पु छ । िज ला काठमाड
गा.िव.स. जोरपाटी वडा नं.१ नारायणटारमा मेरो
नाममा दता भएको १२ आना जिमनमा बनेको अढाई
तले प क घर मेरो वाइँ िनमल राईले िकनेको हो ।
पिछ सो घर छोरी स रता िगरी राईले नामसारी गरी

िलएकोमा छोरी स रता िगरीले करकाप गरी मेरो नाममा
नामसारी गरी िदएको मा हो । यसबापत मैले कुनै
रकम ितरेको छै न भ ने ितवादी सेित िगरीले स पि
शु ीकरण अनस
ु धान िवभागमा गरेको बयान ।
मैले मेरी छोरीको िववाह िनमल राईसँग
ग रिदएको हो । िबहेको समयमा र िबहेपिछ पिन मैले
छोरीलाई कुनै दाइजो वा स पि िदएको छै न । मेरो
छोरी स रता िगरी राईको नाममा नामसारी भई आएको
बा.८ च ४४५९ न बरको ाडो िजप छोरीले करकाप
गरी मेरो माईलो छोरा राज ु िगरी र छोराबाट मेरो
नाममा नामसारी गरेको मा हो, रकम ितरे भरेको छै न
भ ने यहोराको ितवादी रामच िगरीले स पि
शु ीकरण अनस
ु धान िवभागमा गरेको बयान ।
िमित २०६८/८/१३ गतेको ितवादी
स रता िगरी राईको नाममा भएको खाता नं.
००१००५१८२००२८७ मा िनमल राइको
िसङगापरु ि थत CITI Bank को खाता बाट USD
१,८३,२०९।- ज मा हन आएको भ ने यहोराको
एभरे बक िल.मु य कायालयलको प ।
िमित २०६८/८/२० गतेको िनमल राई
र स रता िगरी राईको िववाह दता कायालयको
अिभलेखमा नभएको भ ने गा.िव.स.को कायालय,
जोरपाटी काठमाड को प ।
िमित ६ िडसे बर २०११ (०६८/८/२०)
गते Nabil Bank ले िनमल राईको नामको
१६०१०१७५००२४२ खातामा मौ दात नरहेको,
साथै रामच िगरीको नाममा ०२१००१७५५६६३९
न बरको बक खाता रहेको सो खातामा .५००/मौ दात रहेको भनी सो खाताह को कारोबारको
टेटमे ट संल न कागजातह पठाएको ।
मेरो कुनै चल अचल स पि छै न । पिहले
िकनेको बा. २ ख ५२५४ नं.को भाडा बस बेचेर मैले मेरो
ीमतीको नाममा जोरपाटी-१ मा क रब २.५ आनामा
बनेको १ तले घर िकनेको हो । बा. ८ च ४४५९ नं.
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को ाडो िजप बिहनी स रता िगरी राईले िज ी गरेकोले
मैले मेरो नाममा नामसारी ग रिलएको िथएँ । पिछ म
िवदेश जाने सोच बनाएकाले बावु रामच िगरीको
नाममा नामसारी ग रिदएको हो । सोबापत रकमको
लेनदेन भएको छै न भ ने ितवादी राजु िगरीले स पि
शु ीकरण अनुस धान िवभागमा गरेको बयान ।
िमित २०६८/८/२१ गतेको स रता िगरी
राईको नामबाट नामसारी हँदै हाल रामच िगरीको
नाममा रहेको बा.८ च ४४५९, स रता िगरी राई र राजु
िगरी हँदै हाल पेमा दोज शेपाको नाममा रहेको बा.१ ज
३८१८, स रता िगरी राई र राज ु िगरी हँदै हाल नेपाल
गु ङ को नाममा रहेको बा.६ च २४५२, स रता िगरी
राई र राज ु िगरी हँदै हाल सरोजकुमार खड् काको नाममा
रहेको बा.७ च ६५२३ र स रता िगरी राई र राजु िगरी
हँदै हाल रामच नेपालको नाममा रहेको बा.१च
४७०३ न बरको सवारी साधनह रो का रािखएको
भ ने यातायात यव था कायालय, बा मतीको प ।
िभ न िमितमा जोरपाटी-१ ि थत िक.नं.७९
को े फल ३७९.८० ब.मी., िक.नं. २४२ को े फल
९०.०७ ब.मी., िक.नं.२०२ को े फल ९३.४०
ब.मी. (घरसमेत रहेको), िक.नं.२१४ को े फल
२३.८५ ब.मी., िक.नं.२१६ को े फल ७०८.००
ब.मी. र िक.नं. ११२ को े फल १११.२० ब.मी.
(घरसमेत रहेको) को ज गा रो का रािखएको भ ने
मालपोत कायालय चाबिहलको प ।
िविभ न िमितमा चपली भ कालीि थत
िक.नं.२०८२ े फल ०-४-३-२ र िक.नं. २०८४
े फल ०-०-२-२ (घरसमेत रहेको) घरज गा तथा
चपली भ कालीि थत िक.नं.२०८३ े फल ०-००-२ र िक.नं. २०८५ े फल ०-५-१-२ को ज गा
रो का रािखएको भ ने मालपोत कायालय, चाबिहलको
प ।
िमित २०६८।९।०४ मा िज ला सनु सरी
धरान न.पा.७ ि थत िक.नं.१०४९ े फल

०-१-० (एक क ा) मा बनेको घरसिहतको ज गा
रो का रािखएको भ ने मालपोत कायालय, सुनसरीको
प ।
िमित २०६८/८/२० गतेको सेित िगरीको
घरबाट बा. ३३ प २५०२ न बरको कुटर र िविभ न
कागजातह बरामद ग रएको खानतलासी बरामदी
मचु ु का ।
मेरो चल अचल स पि को हकमा
काठमाड िज ला जोरपाटी गा.िव.स. -१ मा क रब
०-२-२-० आनामा बनेको १ तले प क घर छ सो
घर मेरो बाबु च बहादरु िगरीले िदएको दाइजो रकम
र मेरो भाइ तथा भाउजूले वैदेिशक रोजगारबाट
आिजत रकम पठाएकोमा सो पैसासमेतले ज मा मू य
.१९,००,०००/- मा न द स रता िगरी राईबाट
िकनेको हो र मसँग भएको २ तोला सनु मेरो ीमान्
राजु िगरी र ससरु ा रामच िगरीले िकिनिदएको
हो भ ने ितवादी िसता िगरीले स पि शु ीकरण
अनुस धान िवभागमा गरेको बयान ।
िमित २०६८/८/२२ गतेको िनमल राई र
स रता िगरी राईको िववाह दता यस कायलयमा भएको
नदेिखएको र िनमल राईको मृ यु दता यसै कायालयमा
भएको भ ने यहोराको प संल न राखी िनमल राईको
मृ यु दताको माणप को ितिलिप साथ पठाएको
महानगरपािलका कायालय, काठमाड को प ।
मेरो िववाहभ दा अगािड म आमाबुबाका
साथ िस धपु ा चोकमा ब थे ँ । प रवारको पेसा
खेतीपाती िथयो । खेतीपातीबाट जेनतेन गज
ु ारा चलेको
िथयो । २०५८ सालमा पुरै प रवार काठमाड आएका
ह । बाबआ
ु माको पेसा यामी, मजदरु ी हो । मैले ०६५
साल मङ् िसरमा िनमल राईसँग िह दु पर पराअनस
ु ार
गु े री मि दरबाट िववाह गरेक हँ । िववाहमा मलाई
कुनै दाइजो िदएको िथएन । मेरो ीमान्को जीवन तर
आिथक पले उ च तरको िथयो । िनजको काठमाड
सक
ु े धारामा िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट िडलस
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ा.िल. नामको क पनी िथयो । िनज िनमल राईको
िज ला काठमाड , जोरपाटी गा.िव.स वडा नं.१
नारायणटारमा ०-१२-० (१२ आना) ज गामा बनेको
अढाई तले घर, ऐ.ऐ. सक
ु े धारामा १ वटा घर छ भ ने
सनु ेको तथा सवारी साधनमा कार-१ र ट् या सी-२
वटा िथयो । नेपाल एस.िब.आई.बकबाट L/C खोलेर
िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट िडलस ा.िल.को
नाममा याएको बा.४ च ४४५९ न बरको ाडो िजप
पिछ मैले सो ा.िल.बाट आ नो नाममा नामसारी
ग रिलएको हँ । उि लिखत घर र सवारी साधनह मैले
िनमल राई क रब डेढ वषअिघ बेप ा भएपिछ िनजको
मृ यु भएको भ ने झु ा यहोरा लेखाई मृ यु दता गरी
िनजको हकदारको हैिसयतले आ नो नाममा नामसारी
गरी िलएक हँ । आफूले नामसारी गरी िलएका सवारी
साधन र घर मैले पिछ आमा, बुबा र दाजुको नाममा
नामसारी ग रिदएक हँ । िनमल राई बेप ा भएपिछ
िनजको साथी हँ भ ने मािनसले भारतबाट मलाई
फोन गरी पैसा आउँदै छ, खाता खो नु भनेकाले
मैले बाने रको एभरे बकमा खाता खोलेको िथएँ ।
सो खातामा .१,४३,८८,९९१/७५ आएको छ ।
सो पैसा छोराको लािग भनेर िनमलको साथी हँ भ ने
मा छे ले नै मलाई फोनबाट जानकारी गराएको िथयो ।
मसँग भएको स पूण स पि िनज िनमल राईबाट नै
आएको हो । िनजको कारोबार, यवसाय र स पि को
ोतको बारेमा मलाई थाहा छै न । िनजको ीमती
भएको कारणले िनजको स पि मा मेरो हकदाबी
छ ितवादी स रता िगरी राईले स पि शु ीकरण
अनस
ु धान िवभागमा गरेको बयान ।
िमित २०६८/८/२३ गतेको िनमल राईको
नाममा िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट िडलस ा.
िल. र िनमल ेडस ा.िल. दता रहेको यहोराको
क पनी रिज ारको कायालयको प ।
िमित ०६८/८/२५ गते ितवादी स रता
िगरी राईको नाममा एभरे बक चाबिहलमा रहेको

लकरको खानतलासी िलँदा लकर खाली रहेको तथा
कुनै पिन सामान बरामद नभएको खानतलासी बरामदी
मचु ु का ।
िमित ०६८/८/२३ गतेको िनमल राई
र स रता िगरी राईको नाममा खाता भएको तथा
िनमल राईको खाता नं.०१८००५०१२००७०८
मा .५४६५।५० र स रता िगरीको खाता
नं.०१०८००५०१२०३८३७ मा .३७०९७।४३
मौ दात रहेको खाताह को िववरण र बक
टेटमे टसिहत एभरे बक चाबिहल शाखाले पठाएको
प ।
िमित ९ िडसे बर २०११ को िनमल राई र
स रता िगरी राईको नाममा खाता भएको तथा िनमल
राईको धरान शाखाको खाता नं.०१६७९३१७-०१
मा .४७।३४ र स रता िगरी राईको नयाँबाने र
शाखाको खाता नं.१७२२७३८६१-०१ मा
.१०,४८,९०५।१४ मौ दात रहेको खाताह को
िववरण र बक टेटम टसिहत ट् या डड चाटड बकले
पठएको प ।
िमित ०६८/८/२० गतेको िनमल
राईको नाममा यस कायालयबाट ना. .नं.
३२५५६/०६३/०६४ को नाग रकता जारी भएको
हो । सो नाग रकता िलँदा िनजको बबु ा जगतबहादरु
राई, िज ला सनु सरी धरान- ८ ब ने स तोष लामा
तामाङले िनज िनमल राईको सनाखत गरेका हन् भ ने
यहोराको प संल न राखी नाग रकता माणप को
लािग िनमल राईले िदएको िनवेदन फाराम, जगतबहादरु
राई र स तोष लामा तामाङको समेत नाग रकता
माणप को छायाँ ितसिहत इलाका शासन
कायालय, धरान, सनु सरीले पठाएको प ।
िमित २०६८/८/२६ गतेको िनमल राईले उ
कायालयबाट ३२५५६/२१३ न बरको नाग रकता
माणप को ितिलिप िलँदा पेस गरेका िनवेदन
फाराम नाग रकता माणप को छायाँकपी, धरान-
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८ बाट काठमाड बसाइँसरी आएको भ ने काठमाड
महानगरपािलकाको दता न बर ७९४ बसाई सराईको
माणप तथा इलाका शासन कायालय, धरानले
िनजले धरानबाट िलएको नाग रकता माणप को
िववरण उि लिखत प को छायाँकपीसमेत िज ला
शासन कायालय, काठमाड ले पठाएको ।
िमित २०६८/८/२७ गतेको िनमल राईको
नाममा यस कायालयबाट बसाइसराइँको माणप
जारी नभएको तथा द.नं.७९४, िमित २०६५/४/७
मा रामशरण प थको बसाइसराइँ दता भएको भ ने
यहोराको काठमाड महानगरपािलकाको प ।
िमित २०६८/८/२६ गतेको क फोट
बचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेडले िनमल
राईको यि गत र िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट
िडलस ा.िल.को नाममा यस सं थामा खाता रहेको
भनी खाता खो दा पेस गरेका कागजातह र बक
टेटमे टह (हाल रकम मौ दात नरहेको) संल न
राखी पठाएको प ।
िमित २०६८/८/२० गतेको िनमल राईको
नाममा ४१५९३९४ र स रता िगरी राईको नाममा
४३१४८९२ न बरको राहदानी जारी भएको तथा
िनमल राईको पासपोट न बर ३७५९०५५ र
३३१९८४७ ह यस कायालयबाट जारी नभएको भनी
जारी भएका पासपोटको अिभलेखको छायाँकपीसिहत
िज ला शासन कायालय, काठमाड ले पठाएको प ।
िमित २०६८/८/२७ गतेको ितवादी
स रता िगरी राईको नाममा उ बकमा भएको
खाता न बर ००१००५०१८२००२८७ मा
.१,४३,८८,९९१।७५ मौ दात रहेको बक
टेटमे ट र खाता खो दा पेस गरेको कागजातह
सिहत Everest Bank बाने रले पठाएको प ।
१२ िडसे बर २०११ (िमित २०६८/८/२६)
मा NABIL Bank LTD ले िनमल राईको खाता
न बर १६०१०१७५००२४२ मा मौ दात नरहेको,

स रता िगरी राईको खाता नं.०२१००१७५४८४१९
मा .५,०४,५५४।२६ र रामच िगरीको खाता
नं.०२१००१७५५६६३९ मा .५००।- मौ दात
रहेको र उ न बरको खाताह रो का राखी सो
खाताह को बक टेटमे ट र अ य कागजात पठाएको
प ।
िमित २०६८/९/४ गतेको इलाका हरी
कायालय, धरानले िनमल राईको नाग रकता माणप स ब धमा िनजको बाबु जगतबहादरु राई, सनाखत
गन स तोष लामा तामाङ र बिु झएका मािनसह को
कागज पठाएको ।
मेरो १ जना ीमती र २ जना छोराह
मानबहादरु राई र राजकुमार राईमा हन् । २०६३
सालमा स तोष लामा तामाङले मलाई १ जना राई
थरको के टाको बाबआ
ु मा कोही पिन छै नन्, तपाइँ बाबु
बनी नाग रकता िनका न पर्यो भनेर मलाई अनुरोध
गरी कोही कसैले सोधेमा छोरा हो भ नु भनी िसकाएर
इलाका शासन कायालय, धरानमा लगी सिहछाप
गराई नाग रकता बनाइिदएको हो । सोबापत मैले
.१५००।- पाएको हँ । वा तवमा िनमल राई मेरो
छोरा होइन भ ने िनमल राईको बाबु जगतबहादरु राईले
इलाका हरी कायालय, धरानका हरी िनरी क
देवी साद फागोसम गरेको कागज ।
म िनमल राईलाई िचि दन । २०६३ साल
मङ् िसर मिहनाितर भारतमा ब ने मेरो बिहनी योित
तामाङले एकजना भाइको नाग रकता िनकाली िदनु,
पैसा खच गछ भनेर िनमल राईलाई िलएर आएकोमा
मैले जगतबहादरु राईलाई बाबु हन अनरु ोध गरी
िनजलाई झुठो बाबु बनाई आफूले समेत िनमल राई
जगतबहादरु कै जेठो छोरो हो भनी सनाखत गरी
नाग रकता माणप बनाइिदएको हो । नाग रकता
माणप बनाइिदएबापत मैले .५०००।- िलएको
हो । सोही पैसाको लोभमा परी नाग रकता बनाइिदएको
मा हो वा तवमा िनमल राई जगतबहादरु राईको
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९५४१ - नेपाल सरकार िव. स रता िगरी राईसमेत
छोरा नै होइनन् भ ने स तोष लामा तामाङले इलाका
हरी कायालय, धरानका हरी िनरी क देवी साद
फागोसम गरेको कागज ।
िमित २०६८/९/३ गते िज ला सनु सरी
धरान-८ ब ने जगतबहादरु राईको १ मा ीमती
ह रमाया राई हन् । सोबाहेक िनजको दो ो कोही
ीमती छै न । िनजको २ छोरा र १ छोरीमा छन् ।
िनमल राई जगतबहादरु राईको छोरा होइन भ ने एकै
यहोराको बिु झएका मािनसह को कागज ।
िमित २०६८/९/१ मा ी िनवाचन आयोगले
पठाएको प संल न धरान-८ को मतदाता नामावलीमा
जगतबहादरु राईको २ जना छोराह मानबहादरु राई
र राजकुमार राईको मा नाम देिखएको । िनमल राईको
नाम समावेश नभएको ।
18 December 2011 (िमित २०६८/९/३)
मा ी िहमालयन बक िल. चाबिहलले िनमल
ेडस ा.िल. को नाममा भएको खाता नं.०२३०२३०९७२००१७ मा .९९५४०।- रहेको बक
टेटमे ट र स बि धत कागजातह पठाएको ।
िमित २०६८/८/२८ गतेको िनमल राईको
नाममा ३७५९०५५ न बरको राहादानी यस
कायालयबाट २०६४/८/९ मा जारी भएको हो भ ने
यहोराको इलाका शासन कायालय, धरानको प ।
22 December, 2011 मा नेपाल SBI
बकले िनमल राई हाउिजङ् ए ड ोपट िडलस
ा.िल. को नाममा बौ शाखामा भएको खाता
नं.२०५२५२४०२०००३७ मा .२१,७१५।९८
र कमिसयल शाखा लैनचौरको खाता
नं.२२५२५२४०२०००११ मा .१०,२११।मौ दात रहेको, स रता िगरी राईको नाममा भएको
खाता न बर २०५१५२४१४०१२७३ मा मौ दात
रकम .८५७/४३ भएको बक टेटमे टसमेत संल न
अ य कागजातह पठाएको ।
िमित २०६८/९/५ गतेको िनमल राईको

नाममा ३३१९८४७ न बरको राहादानी यसै
कायालयबाट जारी भएको हो भ ने यहोराको िज ला
शासन कायालय, सनु सरीको प ।
िमित २०६८/९/१४ मा हामीले िनमल
राईसँग घर तथा ज गाह मू य ितरेर िकनेका ह ।
िनमल राईलाई हामीले िचनेको जानेको पिन िथएन
र िनजको कारोबार र यवसायको बारेमा हामीलाई
के ही थाहा पिन छै न । हामीले िनमल राईको गैरकानूनी
कारोबारको बारेमा थाहा नपाईकन घर ज गाह ख रद
गरेका ह भ ने एकै यहोराको बिु झएका मािनसह को
कागज ।
िमित २०६८/९/२० मा मैले िज ला
काठमाड गा.िव.स. चपली वडा नं.९ को िक ा नं.
२०८२,२०८३,२०८४ र २०८५ को ज मा े फल
११ आनामा बनेको घर काि तपरु दैिनकमा उ
घरज गा िब स ब धी िव ापन पढे र िनमल राईसँग
िकनेको हो मैले उ घरज गा मेरो बाने र-१० मा
भएको घरज गा िब गरेर िकनेको हो । िनमल राईको
गैरकानूनी कारबाही र यवसायको बारेमा मलाई के ही
पिन थाहा छै न भ ने यहोराको शारदा े ले गरेको
कागज ।
मैले बा.७ च ६५२३ न बरको कार स रता
िगरी राईबाट .१८,००,०००।- मा ख रद ग रिलएको
हो । म िनमल राईलाई िचि दन र उसको गैरकानूनी
कारबाही र यवसायको बारेमा मलाई के ही पिन
थाहा छै न भ ने यहोराको िमित २०६८/९/२४ मा
सरोजकुमार खड् काले गरेको कागज ।
मैले बा.६च २४५२ न बरको कार काि तपुर
हाडवेयर ा.िल.को नामबाट .६०,००,०००।- मा
ख रद ग रिलएको हो । म िनमल राईलाई िचि दन र
उसको गैरकानूनी कारबाही र यावसायको बारेमा
मलाई के ही पिन थाहा छै न भ ने यहोराको िमित
२०६८/९/२४ गते नेपाल गु ङले गरेको कागज ।
मैले बा.१ ज ३८१८ न बरको भाडा कार
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राजु िगरीबाट .१२,५०,०००।– मा ख रद गरी
िलएको हो । म िनमल राईलाई िचि दन र उसको
गैरकानूनी कारोबार र यावसायको बारेमा मलाई के ही
पिन थाहा छै न भ ने यहोराको िमित २०६८/९/२४
गते पेमा दोज शेपाले गरेको कागज ।
िमित २०६८/९/२५ गतेको स रता िगरी राई
र िनमल राईको स ब धमा यस कायालयबाट समेत
अनस
ु धान गनुपन भएकोले तहाँ िवभागबाट चलेको
मु ामा छुटी जाने भएमा यस कायालयमा पठाइिदनु
भ ने यहोराको महानगरीय हरी प रसर काठमाड को
प ।
िमित २०६८/०९/२६ गतेको िनमल राईको
स ब धमा नाग रकता ऐन तथा राहदानी ऐनलगायतमा
अनस
ु धान गनपन
ु भएकोले कागजातह को स कल
ितह यस कायालयमा पठाइिदनु भ ने यहोराको
महानगरीय हरी प रसर, काठमाड को प ।
मेरो काठमाड जोरपाटीमा िकराना पसल
िथयो । सोही पसलमा िनमल राई आएको बेला मेरो
भेटघाट र िचनजान भएको हो । िनजले पिछ मलाई
घरज गा िक ने, घरको ममत गन तथा िब गन
काम लगाएकोले उ काममा किमसन िलई सोही
किमसनको लोभमा गरेको हो, िनजको गैरकानूनी
कारोबार र यवसायको बारेमा मलाई थाहा पिन
छै न र म िनजको गैरकानूनी कारोबारमा सलं न छै न
भ ने अनुस धानको ममा कुलबहादरु िव ले गरेको
कागज ।
िमित २०६८।१०।३ गते िबमा सिमितलाई
िनमल राई, स रता िगरी राई, रामच िगरी, सेित
िगरी, राज ु िगरी, िनमल ेडस ा.िल. र िनमल राई
हाउिजङ ए ड पट िडलस ा.िल. को नाममा कुनै
िबमा क पनीह मा सेयरह छन्, छै नन्? छन् भने
कुनै कारले िधतो वा ब धक िदन र िब िवतरण गन
नपाउने गरी रो का राखी िदनको लािग लेिखएकोमा
िबमा क पनीह मा सेयर नभएको भ ने िविभ न

िमितमा िबमा क पनीह ले प पठाएको ।
िमित २०६८।१०।०३ गते नेपाल रा
बकलाई िनमल राई, स रता िगरी राई, रामच िगरी,
सेित िगरी, राजु िगरी, िनमल ेडस ा. िल. र िनमल
राई हाउिजङ ए ड पट िडलस ा.िल. को नाममा
कुनै बक तथा िव ीय सं थाह मा सेयरह छन्,
छै नन्? छन् भने कुनै कारले िधतो वा ब धक िदन
र िब िवतरण गन नपाउने गरी रो का रािखिदनको
लागी लेिखएकोमा सेयर नभएको भ ने िविभ न िमितमा
बक तथा िव ीय सं थाह ले प पठाएको ।
िमित २०६८।१०।३ गते नेपाल टक
ए सचे ज िल.लाई िनमल राई, स रता िगरी राई,
रामच िगरी, सेित िगरी, राजु िगरी, िनमल ेडस ा.
िल. र िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट िडलस ा.
िल. को नाममा कुनै बक, िव ीय सं था, क पनी वा
फमह मा सेयरह छन्, छै नन? छन् भने कुनै कारले
िधतो वा ब धक िदन र िब िवतरण गन नपाउने गरी
रो का रािखिदनको लािग लेिखएको प ।
िमित २०६८।१०।४ गते पररा
म ालयमाफत भारतीय राजदतु ाबासबाट भारत
सरकारले जारी गरेको िनमल राई भ ने िनर जन
होजाईको फोटोसमेत प देिखने प रचयप को
स कल वा मािणत ितिलिप र िनजको वतमान
अव थासमेत खल
े ोप ।
ु ाई पठाई िदनको लािग लेखक
िव
ख डमा उि लिखत ितवादी
िनर जन होजाई भ ने िनमल राई िवदेशी नाग रक
हँदाहँदै झठु ा िववरण िदई नेपाली नाग रकता िलएकोले
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोिजम
सजाय ग रपाउन र उ नाग रकता िलनको लािग झठु ो
िववरण तयार पान कायमा संल न जगतबहादरु राई,
स तोष लामा तामाङ, नुनुलाल उराँव र अशोककुमार
ओझासमेतलाई सोही ऐनको दफा २१(२) बमोिजम
सजाय हन मागदाबी िलई िज ला सरकारी विकलको
कायालय, सुनसरीबाट सनु सरी िज ला अदालतमा
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अिभयोगप पेस ग रएको भ ने देिखएको ।
बा.२ ख ५२५४ नं. को गाडी याम लामाबाट
िनजकै वािम वमा रहेको लालपु ाते फाइना सबाट
ऋण िलई ख रद गरेको र उ गाडी पिछ राके श
गु ङलाई फाइना समा भएको ऋण िनजले नै ितन
भन गरी बेिचिदएको हँ । मैले उ गाडी बेचेर मेरी
बिहनीको नाममा रहेको ट् या सीह २ वटा एकमु
.१६,००,०००।– (सो लाख पैयाँ) मा ख रद
गरी िलएको र सो ट् या सीह म ये बा.१ ज ३८१८
.१२,१०,०००।– (बा लाख दश हजार पैयाँ) मा
पेमा दोज शेपालाई र बा.१ ज ४७०३ नं.को ट् या सी
गंगा भ डारीलाई .१२,१५,०००।– (बा लाख
प हजार पैयाँ) मा बेचेको हँ । सो रकमम येबाट
मैले मेरो ीमतीको नाममा िज ला काठमाड जोरपाटी
गा.िव.स. मा िक.नं.२०२ को ज गा िक दा िलएको
ऋण ित रिदएको हो भ ने ितवादी राजु िगरीले िमित
२०६८/१०/११ मा गरेको पूरक बयान ।
िमित २०६८/१०/३ गतेको स रता िगरी
राईको घरबाट बरामद भएको lenevo 300Y400
model (CPU-1.66GHZ Intel core Z RAM
512 MB Hard disk 150GB HDD) Laptop को
मू याङ् कन करीब .१२,०००।– अनुमान ग रएको
आ त रक राज िवभाग सचू ना िविध शाखाको प ।
२०६५ सालितर यिकन िमित थाहा भएन
सो समयमा मेरो अिफसमा िनमल राई र अ य के ही
यि ज गाको बैनाब ाको कागज लेखाउनका लािग
आएका िथए, सोही समयमा िनजसँग देख भेट भएको
िथयो । पिछ पनु : िनमल राई अिफसमा आई क पनी
दता गनुछ भनी भनेकाले कानून यवसायीको हैिसयतले
िनजको दईु वटा क पनीको िनयमावली र ब धप को
म यौदा तयार गरी िनजबाट अि तयारनामा िलई
िनमल ेडस ा.िल. र िनमल राई हाउिजङ ए ड
ोपट िडलस ा.िल. नामक क पनी दता गराई
िदएको र के ही कागजातसमेत ितिलिप मािणत

ग रिदएको िथएँ । यसबापत .१५,०००।– (प
हजार पैयाँ) पा र िमक िलएको िथएँ । िनमल राईसँग
यसपिछ भेटघाट भएको छै न । िनजसँग कुनै स ब ध,
लेनदेन, कारोबार छै न र िनजको गैरकानूनी कारोबार र
यवसायको बारेमा मलाई के ही थाहा िथएन, छै न भ ने
अिधव ा िभम साद पौडेलले िमित २०६८/१०/१७
मा अनस
ु धानको ममा गरेको कागज ।
मेरो आ नो नाममा भएको का.िज. जोरपाटी१ को िक.नं.२०२ को ज गा मेरो भाइले मलेिसयाबाट र
भाउजल
ू े कुबेतबाट पठाएको पैसा जनु पिछ ितन सतमा
िलएको, दाइजो, िववाहमा टीकाटाला गरेको पैसा र
ीमान्ले गाडी बेचेर आएको पैसा साथीभाइलाई ऋण
िदएकोमा सो पैसा उठाई सो र अ य के ही ऋणसमेत
गरी िकिनिदनुभएको हो । मेरो ीमान्ले िनजको नाममा
भएको २ वटा ट् या सीह बेचेर आएको पैसाले सो
घरज गा िक दा िलएको ऋण ित रिदनु भएको हो ।
हा ो कारोबार आ नै नातागोतामा मा भएकोले कुनै
कागजात तयार नै नगरी कारोबार भएको िथयो । सो
घरज गाबाहेक मेरो नाममा अ य कुनै स पित छै न
भ ने ितवादी िसता िगरीले िमित २०६८।१०।२० मा
गरेको परु क बयान ।
िमित ६ फे अ
ु री २०१२ (िब.
सं.२०६८।१०।२३) मा नेपालि थत भारतीय
दतू ाबासले िनर जन होजाइ िमित ०१-०७-२०१० मा
भारतमा प ाउ परी १२-०८-२०११ स म िहरासतमा
रहेर हाल उ च अदालत गुहावटी भारत ारा अ त रम
धरौटीमा छुटेको भ नेसमेतको यहोराको प संल न
िनज िनर जन होजाईको PAN Card र फोटोह
मािणत ितिलिपह िमिसल संल न रहेको ।
नेपालि थत भारतीय राजदतू ाबासको
प साथ ा भारतीय नाग रक िनर जन होजाईको
फोटो र भारत सरकार कर िवभागबाट जारी भएको
िनजकै नामको PAN card मा भएको िनर जन
होजाईको फोटो ितवादी स रता िगरी राईलाई सनाखत
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ग रिदनको लािग देखाई सो दा उ फोटोह हेरे ँ देखे ँ,
फोटोमा भएको यि लाई म रा री िच दछु, िनज मेरा
ीमान् िनमल राई हन् । जोरपाटी गा.िव.स. वडा नं.१
ि थत िक.नं.२०२ को ज गा र सो ज गामा भएको घर
.१८,१३,५००।– (अठार लाख ते हजार पाँच सय)
मा बेचेक हँ, उ ज गा बेचेर आएको पैसा घर खच र
िनमल राई बेप ा भएपिछ िनजको खोजतलासमा खच
गरे ँ । मेरो ीमान् बेप ा भएपिछ अब आउँदैन होला
भ ने लागेर काठमाड महानगरपािलकामा िनजको मृ यु
भैसके को भ ने झठु ा िववरण िदई मृ यु दता माणप
बनाई जोरपाटी-१ मा रहेको िक.नं. ७९ को ज गा र सो
ज गा बनेको अढाई तले घर आ नो नाममा याई मेरो
उमेर बाँक नै रहेकोले मेरो छोरालाई िदनहु नेछ भनी
फकाई आमा सेित िगरीको नाममा बकसप ग रिदएको
हँ । मृ यु दता माणप कै आधारमा िनमल राईको
नाममा रहेका २ वटा ट् या सीह दाज ु राजु िगरीलाई
बेचेको, बा. ८ च ४४५९ नं.को ाडो िजप िनमल राई
नेपालमै छँदा एल.सी. खोलेर मगाएको र िनज नभएका
बखत मेरो नाममा आउने गरी कागज बनाएकोले बेप ा
भएपिछ मेरो नाममा आएको हो । पिछ सो गाडी मेरो
नामबाट दाजु राजु िगरी हँदै बबु ा रामच िगरीको
नाममा नामसारी ग रिदएको हो, सोबापत मैले कुनै रकम
िलएको छै न । मेरो अ य ितनवटा बकमा पिन खाताह
छन्, अनस
ु धानको ममा थाहा नहोस् भनेर लक
ु ाउने
उ े यले नभनेक हँ । िविभ न बकह मा भएको पैसा
गाडी घर बेचेर आएको हो । मौ दात रकमबाहेक रकम
मैले घर खच र ीमान् िनमल राईको खोजीमा खच
भएको हो भ ने ितवादी स रता िगरी राईले िमित
२०६८।१०।२६ मा गरेको पूरक बयान ।
स पि शु ीकरण ऐन, २०६४ को दफा
२२ र सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
३१ को योजनाथ िज ला सरकारी विकल कायालय,
काठमाड मा िनणयका लािग फाइल पठाइएको ।
िज ला सरकारी विकल, काठमाड बाट

िनर जन होजाई र स रता िगरी राईलाई स पि
शु ीकरण ऐन २०६४ को दफा ३०(२) अनस
ु ार र
राजु िगरी र िसता िगरीलाई सोही ऐनको दफा ३०(५)
अनस
ु ारको सजायको मागदाबी िलई मु ा चलाउने गरी
२०६८।११।१५ मा भएको िनणय ।
तुत िवषयमा स पित शु ीकरण
अनुस धान िवभागबाट भएको अनुस धान तथा
सरकारी विकल कायालयबाट ा िनणयप समेतको
आधारमा िव ख डमा उि लिखत ितवादीह ले
िन नअनस
ु ारको कसरु ज य काय गरेको कुरा त य
र माणको आधारमा पिु भएकोले िन नानस
ु ारको
मागदाबी िलई पेस भएको अिभयोगप :१. ितवादी िनमल राई भ ने िनर जन होजाईको
हकमा :
िनज ितवादीले भारत तथा नेपालमा
गैरकाननू ी काय गरी आजन गरेको स पि लाई
कानूनी पमा शु ीकरण गन िनमल हाउिजङ र िनमल
ेडस ज ता सं थाबाट कारोबार गरी िविभ न बकह मा
रहेको िनज तथा िनजले स चालन गरेको सं थाको
नामको बक खाताह को नगद .१,९२,४४३।७२,
िनजको लगानीमा ख रद गरी स रता िगरी हँदै सेित
िगरीको नाममा रािखएको जोरपाटी गा.िव.स.को
१२ आना ज गाको मू य .१,१०,००,०००।–,
स रता िगरीको नाममा रहेको िक.नं.२४२ को मू य
.१५,००,०००।–, स रता िगरी हँदै िसता िगरीको
नाममा जोरपाटी गा.िव.स.को २.२ आना ज गा र
सोमा बनेको घरको .३०,००,०००।–, िनजले
िनमल राईबाट िविभ न यि ह लाई िब गरेको
जोरपाटीको ज गाको मू य .१,६४,००,०००।–,
िनमल राईले चपलीको ज गा शारदा े लाई िब
गदाको ज गाको मू य .२,०६,३३,१७१।४४,
िनमल राईको धरानको घरज गाको मू य
.३९,३९,५५२।८४, स रता िगरीले राजु िगरी हँदै
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िब गरेको बा.१ ज. ३८१८, बा.६ च.२४५२, बा.७
च.६५२३, बा.१ ज.४७०३ का गाडीह िब गरेको
ज मा मू य .९०,७०,०००।– तथा लक
ु ाएको ाडो
गाडी बा.८ च.४४५९ को मू य .४५,००,०००।–,
स रता िगरी राईको िविभ न बकका खाताको रकम
.१,५९,८०,४०६।०१ तथा कुटरको मू य
.१,१९,९००।– र यापटपको .१२,०००।–
समेत गरी ज मा .८,६३,४७,४७४।०१ को
कानूनी पमा ोत नखल
ु ेको स पि को कारोबार
गरेको देिखएको हँदा िनज ितवादी िनमल राई भ ने
िनर जन होजाईको उ काय स पि शु ीकरण
(मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३
ले िनषेिधत र दफा ४, २८ र २९ बमोिजमको कसरु
अपराध भएकोले िनज ितवादीलाई सोही ऐनको दफा
३०(२) बमोिजम सजाय गरी र िनजको वािम वमा
भएका स पणू स पि ह दफा ३४ बमोिजम जफत
ग रपाऊँ ।
२. स रता िगरी राईको हकमा :िनज ितवादी स रता िगरी िनमल राईसँग
िववाह गनअिघ
ु िनजह सामा य याला मजदरु ी गरी
खाने यि भएको, िनमल राईसँग िववाह गरेप ात्
िनमल राईलाई पितको पमा राखी नाग रकता
िलएको, सोप ात् िविभ न बकमा खाता खोली उ
बक खातामा गैरकानूनी पमा िनमल राइले आजन
गरेको रकमह ज मा गरेको, िविभ न ठाउँमा घर
ज गाह ख रद गरी भाउजू, आमाको नाममा नामसारी
गरी लुकाउने काय गरेको, िविभ न ५ थान गाडीह
ख रद गरी कुनै िब ग रएको र कुनै नामसारी
ग रएको, िनमल राईलाई मृ यु भएको भनी मृ यु दता
माणप बनाएको र िनजलगायतका ितवादीह ले
बयान गदा आ नो बैध ोतबाट उ स पि
आजन गरेको हो भनी खुलाउन नसके को हँदा िनज
ितवादी स रता िगरी राइको बक खातामा रहेको नगद

.१,५९,८०,४०६।०१, िनजको नामबाट भाउजूको
नाममा नामसारी ग रएको ज गाको .३०,००,०००।–
आमाका नाममा नामसारी ग रएका घर ज गाको
.१,१०,००,०००।– र िनजकै नाममा रहेको
ज गाको मू य .१५,००,०००।–, िनजको नाममा
रहेको कुटर र यापटपको मू य .१,३१,९००।–,
िनजको नाममा रहेको तथा दाजक
ु ो नाम हँदै िविभ न
यि ह लाई िब ग रएका ४ थान गाडीको तथा
बबु ाको नाममा नामसारी ग रएको गाडीको मोल िबगो
.१,३५,७०,०००।– समेत ज मा मोल िबगो .
४,५१,८२,३०६।०१ कानूनी पमा ोत नखल
ु ेको
स पि को सि चत तथा कारोबार गरेको देिखएको हँदा
िनज ितवादी स रता िगरी राईको उ काय स पि
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को
दफा ३ ले िनषेिधत र दफा ४, २८ र २९ बमोिजमको
कसुर अपराध भएकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा
३०(२) बमोिजम सजाय र िनजको वािम वमा भएका
स पूण स पि ह दफा ३४ बमोिजम ग रपाऊँ ।
३. ितवादीह रामच िगरी, सेित िगरी, राजु
िगरी र िसता िगरीको हकमा
िनज ितवादीह म ये रामच िगरी, राजु
िगरी, िसता िगरी, सेित िगरीले स रता िगरीको िनमल
राईसँग िववाह गराउन पूव िनजह सामा य मजदरु ी
गरी जीवन गज
ु ारा गद आएकोमा छोरी तथा बिहनी
स रता िगरीको िववाह िनमल राईसँग गराएप ात्
ितवादी स रता िगरीको नाममा ज मा हन आएका
स पि ह म ये मू य .४५,००,०००।– पन बा.८
च ४४५९ नं.को गाडी स रता िगरी राईबाट राजु
िगरी हँदै ितवादी रामच िगरीको नाममा नामसारी
ग रएको, का.िज.जोरपाटी गा.िव.सको १२ आना
ज गा र सो ज गामा बनेको साढे दईु त ले घरको मू य
.१,१०,००,०००।– पन ितवादी स रता िगरीको
नामबाट ितवादी सेित िगरीको नाममा नामसारी
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ग रएको, का.िज.जोरपाटी गा.िव.स.को २.२ आना
ज गामा रहेको १ तले घरको मू य .३०,००,०००।–
पन ितवादी स रता िगरीको नामबाट िसता िगरीको
नाममा नामसारी ग रएको र ितवादी स रता िगरीको
नाममा रहेको बा.१ज ३८१८, बा.६च २४५२, बा. ७
च ६५२३ र बा.१ज ४७०३ नं.को गाडीह को मू य
.९०,७०,०००।– पन गाडी ितवादी राजु िगरीले
आ नो नाममा नामसारी गरी पनु : आ नो नामबाट अ य
यि ह लाई िब िवतरण गरेको त य पुि भएको
देिखँदा िनज ितवादीह को उ कायले ितवादीह
िनमल राई र स रता िगरी राईको गैरकानूनी पमा
आिजत स पि लाई लुकाउने िछपाउने कायमा म त
परु याएको
देिखएको हँदा िनजह को सो काय स पित
्
शु ीकरण िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले िनषेिधत
गरेको र दफा ४, २८ र २९ अनुसार कसरु भएको
हँदा िनज ितवादीह लाई सोही ऐनको दफा ३०(५)
अनस
ु ार सजाय गरी र िनजह को नाममा कायम रहेको
स पि दफा ३४ अनस
ु ार जफत हने ग रपाऊँ ।
मेरा ीमान् र मसमेत हङकङबाट िमित थाहा
भएन आउने ममा पासपोट न कली रहेछ भनी िसिभल
ेसमा रहेका यि ले गौशाला हरी कायालयमा
याई मलाई छोिडिदयो र ीमान्लाई यहाँ राखी
सावजिनक के श चलायो । सो मु ामा .५,०००।(पाँच हजार) धरौटीमा रहा भएपिछ यसको ८/१०
िदनपिछ िसिभलमा १५/१६ जना हरी आई पछािड
हात बाँधी हतकडी लगाई क चटमा पे तोल ताके र
आ नै बलेरो जीपमा राखी ीमान्लाई लगेको हो । २
घ टापिछ िनजले मलाई फोन गरी मलाई टाढाटाढा
लिगस यो भ दै गदा अब राखराख भनेकोस म सनु ेको
हँ । यसपिछ एकचोिट भारतबाट अ नै यि ले फोन
गरी िह दीमा तपाइँको बढु ाको के श छ, सिकएपिछ
आउँछ भनेको िथयो । पिछ मैले सोही न बरमा फोन
गदा तेरो बुढा यहाँ छै न, अब आउँदैन म रस यो भनी
िह दीमा नै भनेको िथयो । यसैले मैले फोन गन छाडेर

यितकै बसेको हँ भ ने यहोरासमेत भनेको िथएँ ।
सो यहोरा नलेखी अ य मैले भ दै नभनेका कुरा मा
लेखाएको रहेछ । यसम ये िनमल राईसँग िववाह
भएको, सक
ु े धाराको घर राईकै नाममा िथयो र मैले
बे न पाउने भएकोले अिधकृत वारेसनामा मेरो नाममा
भएको हँदा मैले सो घर एक करोड उना सय लाखमा
े थरको यि लाई िब गरी नेपालको एस.िव.
आई.बकमा राखी सो पैसा बकबाट िझक िसंगापरु मा
रा न िदएको, स पि को ोत घरज गा कारोबारबाट
कमाएको र क पनीमा िनमल राई हाउिजङ ोपट
िडलस र अक पिन क पनीको नाम भनेको, िनजको
मृ यु भएको भ ने कुरा सनु ेको आधारमा कानूनबमोिजम
नै मृ यु दता माणप बनाएको भनेको, िनमल राईको
स पि मा मेरो र मेरो नाबालक छोराको पुरै हक ला ने
हो भनेकोमा सो सबै बयान होइन भनी भनेको भ ने
लेिखएको रहेछ । िववाहपूव मसँग स पि िथएन,
आमाबाबस
ु गँ मा िथयो र बक खाता पिन िथएन ।
िववाह भएपिछ िनमल राईको स पि मा हक ा हने
भएबमोिजमको हन गएको हो । िनमल राईसँग मैले
िववाह गनु अगािडदेिख उसँग सक
ु े धारामा बंगला (१२
आनामा बनेको) नारायणटारमा १२ आनामा बनेको २
वटा बंगला र १६ आना जित ज गा पिन सोही ठाउँमा
िथयो । Ravu गाडी र २ वटा ट् या सी तथा एउटा
बाइक पिन िथयो । बक खाता कहाँकहाँ िथयो, मलाई
थाहा भएन । पिछ पितको बेप ा भएको भनी मृ यु दता
माणप गराई नारायणटारको १२ आनामा बनेको
घर, २ वटा ट् या सी, गेस गाडी मेरो नाममा नामसारी
गराई याएको हो भने बाँक स पि िनमलले नै िब
गरेर गैसके को िथयो । मेरो ीमान्ले यापार यवसाय
गरी काननू ी ि या ारा नै ा गरेको स पि हो ।
खाता खोलेको िमित याद छै न । यसम ये एक करोड
ि चािलस लाख िसंगापरु बकबाट मेरो खातामा आएको
हो । अ य पैसा भाउजूलाई घर िब गरेको, २ वटा
ट् या सी र १ वटा गेस गाडी िब गरेको पैसाबाट र
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ट् या सी भाडासमेत ज मा भै सो रकम ज मा भएको
हो । घर खच चलाउन ीमान् नभएको, म २ िजउको
भई अ ेसनसमेत गनु परेकोसमेत कारणबाट पैसाको
ज री परेकोले गाडी, ट् या सी िब गरेको हो ।
घरज गा म िबरामी परेको बेला सेवा गरेको र पिछ
पिन ए लो हने भई सेवा गनपन
ु भएकोले पिछको
लािग भनी आमाको नाममा बकसप गरी िदएको
हँ । घर प रवारको नाम सो दा घर धरान भ दथे, बाबु
िवदेशको लाहरे हो र सोही ठाउँमा म रसके को, आमा
अ सँग िबहे ग रसके को र दाजभु ाई पिन छै न भनी
भ दथे । तर मलाई िव ास लागेको िथएन । स पि को
ोतको बारेमा सो दा पिन पितले घरज गाको काम गरी
कमाएको हो, भनेका िथए । मसँग िववाहमा माइती र
अ य नातेदारसमेतबाट िटका लगाएर िदएको ३०।४०
हजार दि णा मा हो । िबहे भएपिछ २ वषस म सँगै
ब यौ ँ । यसपिछ कहाँ गए मलाई थाहा छै न । िनमलको
खाता िसंगापरु मा िथयो । मेरो नाममा िवदेशमा खाता
छै न । िसंगापुरमा गएको बखत मलाई बकको डकुमे ट
देखाएका िथए । अ मा छे ले पिन कुरा गदा पैसा
बकमा भएको जानकारी पाएको हँ । मैले राजीखुसीले
मेरो ीमान्को कुनै अ ाप ा नभएको र मृ यु भैसके को
भ ने आधारमा म ए लो मा छे ब चा सानै भएको र म
िबरामी भइरहने हँदा आमाको नाममा घरज गा र गाडी
दाजक
ु ो नाममा गरेपिछ दाज ु िवदेश जानभु एकाले पनु ः
बबु ाको नाममा सा रएको हो । मैले नारायणटारकै अक
एउटा घर क रब .१८,१३,०००।- (अठार लाख
ते हजार) मा भाउजूलाई िब गरेको हँ । भाउजूको
ोत वहाँको भाइ िवदेशमा भएकोले सो पैसाबाट िक नु
भएको हो । िववाह दताको माणप िनमललाई प े र
भारत ल दा सबै उसँगै गएकोले मसँग छै न । निबल
बकमा .५,००,०००।– (पाँच लाख), टा डड
चाटर बकमा .११,००,०००।– (एघार लाख) र
एभरे बकमा .११००।- (एक हजार एक सय) र
सोही बकको अक खातामा क रब १,४३,००,०००।-

(एक करोड ि चािलस लाख) छ । िनमल राईले नै
पठाएको हनुपछ । के कसरी कमाएको हो मलाई थाहा
छै न । म २ िजउको भएकाले सो खचका लािग पठाएको
होला । ज गा, घर तथा गाडीह ख रद िब गरेका
िलखतह पिछ पेस गनछु भ ने ितवादी स रता िगरी
राईले अदालतमा गरेको बयान ।
दाबीको घरज गा न द स रता िगरीबाट
.१९,००,०००।- (उ नाइस लाख) मा पास
गरी िलएको हो । पास गदाको खचसमेत गदा क रब
.२०,००,०००।- (िबस लाख) परेको हो । िवदेशमा
(मलेिसया) हने भाई रामच द िगरीले .२,००,०००।(दईु लाख), भाउजू िन िगरीले .२,५०,०००।(दईु लाख पचास हजार) माइतीका बबु ा आमाले
िदएको ९५,०००।- (प चान बे हजार) र अ ीमान्
राजु िगरीले जोरजाम गरी िकनेको ज गा हो । उ घर
सानो भएकोले मेरो ीमान्समेतले भनेकाले बुढाबढु ी
भइसके का सासू ससरु ालाई राखी हामी घर बहालमा
बसेका छ । उ ज गा न दले के कसरी ा गरेक हन्
थाहा भएन । मैले ितवादीह िनमल राई तथा स रता
िगरी राईको गैरकानूनी भिनएको स पि लाई लुकाउने
िछपाउने काय नगरेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई
सजाय हनपु न होइन । म िनद ष हँदा सफाइ पाउँ भ ने
ितवादी िसता िगरीले अदालतमा गरेको बयान ।
म तथा मेरो प रवारमा हाल म, मेरो ीमती र
२ छोरा छौ ँ । हा ो नाममा कुनै बक खाता छै न । ीमती
िसता िगरीको नाममा का.िज.जोरपाटी-१ िक.नं.२०२
मा बनेको १ त ले प क घर र २ तोला सनु मा
छ । उ घर एउटा बा.२ ख ५३५४ नं. को बस
िकनेकोमा सो बेची अ य नपगु ऋणसमेत खोजी उ
घर िकनेको हो । खेतीपातीबाट अ य आजन भएबाहेक
अ य पैतृक स पि परेको छै न । साथै उ सुन १
तोला िववाहमा तथा १ तोला पिछ िकनेको हो । म र
मेरा दाजु गणेश िगरी िमली साथीभाइसँग सरसापट गरी
.१२ लाखमा बस िक ताब दीमा ितन गरी िलएकोमा
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टमा चलाई आएको पैसाबाट िक ता ितरेको हो ।
उ बसको ज मा मू य .२७ लाख ९० हजार हो
र बे दा २८ लाखमा बेचेको हो । गाडी बिहनी स रता
िगरीका नामबाट मेरो नाममा हँदै अ य यि का नाममा
गएको सही स य हो । गाडीम ये बा.१ज ३८१८ र
बा.१ ज ४७०३ का गाडीह मैले एकमु .१६
लाखमा ख रद गरी िलएकोमा मैले एउटालाई .१२
लाख १५ हजार र अक लाई १२ लाख १० हजारमा
के ही समयपिछ िब गरेको हो । अ य बा.६ च.२४५२
र बा.७ च.६५२३ नं. का गाडीह बिहनी वाइँले नै
बेचेका हन् । के कसरी बेचे थाहा छै न । मैले उ गाडी
एकजना मेरो मोबाइलका अिधकृतले गाडी भाडामा
चािहयो भ ने जानकारी पाएर मेरो नाममा नामसारी
गरी राखी के ही समयपिछ भाडामा नगई म रोजगारको
िसलिसलामा िवदेश जान लागेको हँदा बबु ाको नाममा
नामसारी ग रिदएँ । उ गाडी बिहनी स रता िगरीलाई
भनेर म आफै ँले हेरिवचार ग रिदनु पन भएकोले पैसा
निदई नामसारी मा गरेको हँ । बा.८ च ४४५९ को
गाडी स रता िगरीले िज ी गरी नामसारी भएको भनी
लेिखएको रहेछ । उ कुराम ये िज ी श दबाहेक अ य
मेरो बयान यहोरा िठक छन् । मेरो कुनै कसरु को काय
नगरेकोले मागदाबीबमोिजम मलाई सजाय हने होइन,
सफाइ पाउँ भ ने ितवादी राज ु िगरीले अदालतमा
गरेको बयान ।
वाइँ बेप ा भएपिछ हाल बसोबास गद
आएको छोरी स रताको घरमा आई ीमान्, म र
छोरी सँगै ब द य । हाल हामी बसोबास गद आएको
१२ आना ज गामा बनेको साढे दईु तलाको घर छोरी
स रताले राजीनामा वा बकसप के कसो गरेको हो,
मेरो नाममा नामसारी ग रिदएको हो । उ घरज गा
नामसारी गदा कुनै लेनदेन भएको छै न । सायद उसले
मेरा नाममा ज गाघर नामसारी गदा आमाबबु ासँगै
ब नुहोला, एउटा सानो छोरा छ भनी गरेको
हनस छ । वाइँ िनमल राईलाई घरबाटै क चटमा

गोली ताक लगेपिछ उसलाई हनुमान ढोका ल ने
भिनएकोमा यहाँ नलिगएको र अ य ैबाट यहाँ छ भनी
एकपटक फोन छोरीलाई आएकोमा दईु / ितन िदनपिछ
यही न बरमा फोन गदा तेरो ीमान् म रस यो फोन
नगर् भनी जवाफ आएकोमा म रसके छन् भनी छोरीले
आ नो नाममा गराई मेरो नाममा नामसारी ग रिदएको
हो । वाइँ पिहला घरज गाको काम गनुह यो । उहाँको
पिहलादेिखको स पि हो वा पिछ कमाएको के हो
थाहा भएन भ ने ितवादी सेित िगरीले अदालतमा
गरेको बयान ।
राजु िगरीका नाममा दता रहेको ाडो िजप
मेरो नाममा छ । अ मेरो गाउँमा पैतक
ृ स पित
छ । पिहला वाइँले गाडी िलने गरी कारबाही अगािड
बढाएका रहेछन् । सो गाडी छोरी स रताको नाममा
नामसारी भै आएको िथयो । छोरी स रताको सानो
ब चा काखमा भएको र मिहला मा छे यताउता गन
किठन ह छ भनी गतसाल दाजु राजु िगरीको नाममा
राखेको िथयो । तर पिछ छोरा राजु िगरी िवदेश जाने
भनी तयार गन लागेकाले मेरा नाममा आयो । म अनपढ
भएकाले कुन यहोराबाट आयो मलाई थाहा भएन ।
म सोझो मा छे भएको हँदा यसरी गैरकानूनी पमा
आजन गरी मेरा नाममा आएको कुरा थाहा नभएकोले
सो गाडी पिन जफत हने होइन भनी ितवादी रामच
िगरीले अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी िसता िगरी िददी नाताक
िचनजानक मािनस हन् । अ य कारोबार रसइवी के ही
छै न । उहाँ पिहला गाउँमा ब ने आ नो द:ु खसख
ु गरी
खाने यि भएकोले पिन अपराध गरेको होइन । िनज
ितवादी िसता िगरीले के ही रकम िनजले मेरो िददी
तथा दाजस
ु गँ सहयोग िलनभु एको हो । िनजको िददी र
दाजु िवदेशमा कमाउन जानुभएको िथयो । िसता िगरी
िनद ष हँदा िनजले सफाइ पाउनु पदछ भ ने ितवादी
िसता िगरीको सा ी िव णु िगरीले गरेको बकप ।
ितवादीसँग िचनजान छ, नाता लेनदेन
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कारोबार रसइवी के ही पिन छै न । ितवादी राज ु िगरीले
स रता िगरी र िनमल राईका नाउँमा भएको स पि
लक
ु ाउने िछपाउने काय गरेको छै न । िनज पिहलेदेिख
नै गाडी यवसाय गरी आएका यि हन् । राजु िगरीले
२०६३।०६४ सालदेिख गाउँबाट खसी बोका याई
मिहनाको ८ वटा जित बे नहु यो । सोबाट घरखच
कटाएर मिहनाको २५।३० हजार जित आ दानी
ह यो । यसपिछ काठमाड मेल ची टको बस
िकनेका र उ बस बेचेर बा.१ ज ३८१८, बा. ६ च
२४५२ न बरको गाडी िकनेको हो । पिछ सो गाडीह
पिन लग ै बेचेको हो । िनजले कारोबारबाट कमाएको
पैसा तथा म आफूले पिन िनजलाई के ही रकम
सहायता गरेको िथएँ, सोही पैयाँबाट तथा िनजले
ज गाको िकनबेचको काम पिन गरेको हनाले िनजले
आ नै रकमबाट सो गाडीह िकनेको हो । िनमल
होजाई र स रता िगरीलाई सघाएको होइन । ितवादी
राजु िगरीले कसरु नगरेकाले सजाय हनपु न होइन भ ने
ितवादी राजु िगरीको सा ी िदपक खड् काले गरेको
बकप ।
ितवादी स रता िगरी राईसँग िचनजान छ,
लेनदेन, कारोबार, रसइवी के ही पिन छै न । ितवादीले
िनमल राई नेपाली भनी घरज गा र गाडीको यवसाय
गरी बसेका यि सँग िनजले िववाह गरेको हँदा सो
िववाहप ात् िनजको नाममा आएको घर ज गाह ,
स पितह स पि शु ीकरण गन उ े यले आएका
होइनन् । िकनिक स रता िगरीको सामा य मता,
शैि क यो यता र पा रवा रक अव थाले पिन स पि
शु ीकरण गन हैिसयत राि दनन् । स रता िगरीको
िनमल राईसँग होटलमा िचनजान भई िनमल राईले
िववाहको ताव राखेप ात् घर स लाहले िववाह
ग रिदएको हँदा स रता िगरीको कुनै पिन दोष छै न ।
ितवादी स रता िगरीका नाउँको बक खातामा देखाएर
नै रकम आएकोले शु ीकरण गरेको होइन, शु ीकरण
गन उ े यले पठाएको भए ह डीमाफत नै आउन

स यो होला । िनमल होजाईले काठमाड मा घर,
ज गा बेचेका, सोही घरज गा िकनबेचको काय नै ोत
देिखएको हँदा स रता िगरी राईले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउनपु छ भ ने ितवादी स रता िगरी राईको
सा ी बाबुराम िगरीले गरेको बकप ।
ितवादीह एकै गाउँ ब ने भएकोले िचनजान
रा ै छ । नाता, लेनदेन, रसइवी के ही छै न । िनजह
अिशि त र आ नो द:ु खसख
ु मा नै रमाई गाउँको खेती
िकसानी गन यि ह भएकोले िनजह बाट य तो
काय हनै स दैन । रामच िगरी पिन गाउँको के ही
पैतक
ृ स पि बेचिबखन गरी मजदरु ी, ठे का प ा गद
काठमाड ब दै आएका छन । छोरी सु के री हँदा स पूण
याहार सस
ु ार पिन आमाबाबल
ु े गरेका छन् । छोरी र
ब चाको संर ण गरेकोले छोरीले सघाएक होिलन् ।
िनमल राई (होजाई) को स पि लक
ु ाउन िछपाउन
सघाउन स ने अव थाका मािनस पिन होइनन् ।
ितवादी रामच िगरी तथा सेित िगरी िनद ष हँदा
सफाइ पाउनु पदछ भ ने ितवादी रामच िगरीको
सा ी गोिव द भारतीले गरेको बकप ।
ितवादी िनमल राई भ ने िनर जन
होजाईको हकमा िनज फरार रहेको देिखएको साथै
िनज गै नेपाली नाग रक देिखएको, िनजले झु ा
िववरण िदई २०६३ सालमा िनमल राईको नामबाट
नेपाली नाग रकताको माणप समेत िलई २०६४
सालदेिख नै नेपालमा घरज गा ख रद गरी िमित
२०६५।२।९ मा िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट
िडलस र िमित २०६५।९।७ मा िनमल ेडस ा.िल.
नामको एकल सेयरधनी भएको मशः .७५ लाख र
.५० लाखको चु ा पज
ुँ ी रहेका यावसायीक फमह
क पनी रिज ारको कायालयमा दता गरी आ नो र ती
फमह को नामबाट घरज गा एवं सवारी साधनसमेत
करोडौ पैयाँको कारोबार गरेको देिखएको, यसरी
कारोबारमा लगानी गरेको रकमको आय ोत िनज
िनमल राई भ ने िनर जन होजाईसँग वैवािहक स ब ध
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कायम गरी बसेक ितवादी स रता िगरी राईसमेतबाट
खु न सके को नदेिखएकोले ितवादी िनमल राई भ ने
िनर जन होजाईले गरेको घरज गा कारोबारमा, सवारी
साधनह मा, िनज र िनजको नामको यावसायीक फम
र िनजक ीमती स रता िगरी राईको नाममा िविभ न
बकमा रहेको मौ दात रकम, िसंगापरु िसटी बकबाट
पठाएको स रता िगरी राईको बक खाताको रकम तथा
िनजको साथमा रहेको कुटर र यापटपसमेतमा गरेको
लगानीसमेतको ज मा िबगो .८,६३,४७,४७४।०१
(आठ करोड ि स ी लाख स चािलस हजार चार सय
चौह र पैयाँ एक पैसा) स पि ितवादी िनमल
राई भ ने िनर जन होजाईले स पि शु ीकरण (मनी
लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८
अ तगतको कसरु गरी स पि शु ीकरण गरेको ठहराई
िनजका नाममा रहेका घर ज गा र िनज तथा िनजका
नामको िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट िडलस, िनमल
ेडस ा.िल. का नाममा िविभ न बकमा रहेको नगद
मौजदातसमेत ऐ. ऐनको दफा ३४(१) अनस
ु ार जफत
हने र िनजलाई उ ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम कै द
वष ४ र िबगो बमोिजम .८,६३,४७,४७४।०१ (आठ
करोड ि स ी लाख स चालीस हजार चार सय चौह र
पैयाँ एक पैसा) ज रवाना हने, ितवादी म येक
स रता िगरी राईको हकमा िनजले आ नो बै
ोतको आय हो भनी आ नो िज मा भएको र आफूले
हक ह ता तरण गरेको घरज गा एवं सवारी साधन तथा
बक मौ दातसमेतको ोत देखाउन नसके को, िनमल
राई भ ने िनर जन होजाई र िनजको नाममा खोिलएको
िनमल राई हाउिजङ ए ड ोपट िडलस, िनमल टेडस
ा.िल. समेतको नाउँबाट स पि शु ीकरण गरी
आजन गरेको .४,५१,८२,३०६।०१ को घरज गा र
सवारी साधनसमेत आ नो नाममा नामसारी गन, हक
ह ता तरण गनसमेतको काय गरी ितवादी िनमल
राई भ ने िनर जन होजाईलाई स पि शु ीकरण गन
म त एवं द ु साहन गरी िनज ितवादी स रता िगरी

राईले स पि शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण
ऐन, २०६४ को दफा ३०(५) अ तगतको कसरु गरेको
ठहराई िनजलाई सोही दफा ३०(५) बमोिजम ितवादी
िनमल राई भ ने िनर जन होजाईलाई भएको कै द वष ४
को आधा कै द वष २ र िनजले स पि शु ीकरण गन
दु साहन गरेको िबगो .४,५१,८२,३०६।०१ को
आधा .२,२५,९१,१५३।- (दईु करोड पि चस लाख
एकान बे हजार एक सय ि प न पैयाँ ) ज रवाना हने
र िनजको नाउँमा भएको ज गा, बक मौ दात, कुटर
र यापटप सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोिजम जफत
हने तथा ितवादीह राजु िगरी, सेती िगरी, रामच
िगरी, िसता िगरीका हकमा िनजह उपरको अिभयोग
दाबी पु न नसक सफाइ पाउने ठहराई िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०७०।९।१९ को फै सला ।
ितवादीह स रता िगरी र िनमल राई
भ ने िनर जन होजाई िबच वैवािहक स ब ध थािपत
भएपिछ ितवादी स रता िगरीको नाममा अिभयोग
दाबीबमोिजम .४,५१,८२,३०६।०१ बराबरको
चलअचल स पि ा भई िनजले धारण, भोग चलन
र मुनाफासिहत ह ता तरण गरेको, आ नो पित िनमल
राईको मृ यु भएको भ ने झु ा िववरण िदई मृ यु दता
माणप ा गरी तत् समयस म ितवादी िनमल
राईका नाममा रहेको स पि पिन आ ना नाममा
नामसारी गरी गराई धारण, भोगचलन र लक
ु ाउने
िनयतले आ नै माइतीप का सहोदर दाज,ु भाउजू,
आमा र बाबस
ु मेतका नाममा ह ता तरण गनस मका
काममा य तः संल न रहेको त य अनुस धानबाट
प खिु लरहेको र अदालतले वीकार गरेको अव थामा
आरोिपत कसरु गन गराउनमा सहयोगीस मको भूिमका
िनवाह गरेको भनी मा न िम दैन । िनज ितवादी स रता
िगरीले िववाहकै कारणले मा स पि ा गरेको
देिखँदैन ब नाग रकता िकत, राज छली ज ता
कसुरह मा य संल न भई स पि शु ीकरणको
मु यकता भएको देिखइरहेको अव थामा अमुक
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९५४१ - नेपाल सरकार िव. स रता िगरी राईसमेत
यि को दु साहनकता मा हो भनी क पना गरी
भएको फै सलाले संगिठत कसुरमा एकमा मु य
कसरु दार ह छ भ ने आ मगत मा यता राखेको र
िनजलाई दाबीभ दा कम सजाय ग रएको फै सला
िु टपूण छ । ितवादीह रामच गरी, सेित िगरी,
राजु िगरी र िसता गरी मूल ितवादी िनमलका ससुरा,
सासू, जेठान, जेठानी नाताका यि भएको, ितवादी
िनमलसँग नाता स ब ध हनुपूव िनजह को हैिसयत
िन न तरको रहेको देिख छ । ितवादी िनमल स रता
हँदै राज,ु िसता, रामच , सेितका नाममा स पि
ह ता तरण भएको देिख छ । यी ितवादीह स रता
िगरीको अवैध स पि लक
ु ाउने कायमा मनसायपूवक
संल न भई सोको ितफलसमेत ा ग ररहेको
देिखँदा मु य कसरु गन िनर जन र स रताका सहयोगी
मितयार मा नु पनमा सोिवपरीत िनजह लाई सजाय
नगरी भएको फै सला ुिटपणू हँदा बदर गरी सबै यथ
ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको
यस अदालतमा पन आए पुनरावेदन प ।
िवशेष अदालतले गरेको फै सलामा िच
बझ
ु ेन । मैले अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा
बयान गदा इ कार रही बयान गरेक छु । भएको
स पूण स पि मेरो ीमान्ले कहाँबाट कसरी आजन
गरे भ ने बारेमा मलाई के ही थाहा छै न । मैले िनमल
राईसँग िववाह गरी ीमतीको नाताले िनजको स पि
नामसारी गनु कुनै कसरु हन स दैन । िनमल राईको
मृ यु भयो भ ने खबर आएपिछ िनजको नामको
स पि नामसारी गरी िब तथा हक ह ता तरण
गरेकोस म हो । िनज िनमल राईसँग िचनजान तथा
िववाह हनभु दा अिघदेिख नै िनजले िनमल हाउिजङ
ए ड ोपट िडलस तथा िनमल ेडस ा.िल.स चालन
गरी कारोबार गरी आय आजन गरी आएको अव थामा
मलाई िनमल राईलाई कसरु गन सहयोगीको भूिमका
िनभाई दु साहन गन काय गरेको भनी ठहर गन

िम दैन । अतः िवशेष अदालतले कसुरदार ठहराई
गरेको फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी स रता िगरीको यस अदालतमा
पन आएको पनु रावेदन प ।
िवशेष अदालतले गरेको फै सलामा िच
बझ
ु ेन । हामीह का नामको घर ज गा र सवारी
साधन िनमल राई भ ने िनर जन होजाइले स पि
शु ीकरणको कसुर गरी आजन गरेको देिखएको भनी
जफत हने ठहर फै सला भएको छ । जबिक बा.८च
४४५९ नं. को गाडी र काठमाड िज ला जोरपाटी
गा.िव.स.वडा नं.१ को िक.नं. ७९ को घरज गा िनमल
राई भ ने िनर जन होजाईको नाममा दता नै छै न ।
िनमल राईका नाममा दता नभई हामी ितवादीह का
नाममा दता रहेको सवारी साधन र घर ज गा जफत
गन गरेको हदस मको फै सला ुिटपूण छ । स पि
शु ीकरण (मिन लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४
बमोिजमको हामी कसरु दार कायम हन नसक
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाएको अव थामा दफा
३४(१) बमोिजम हामीह का नामको सवारी साधन र
घरज गा जफत गन निम नेमा जफत गन गरी भएको
हदस मको उ फै सला बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादीह सेित िगरी र रामच िगरीको
यस अदालतमा पन आएको संयु पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा पुनरावेदक ितवादीह का
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् व र अिधव ा
ी महादेव साद यादव र िव ान् अिधव ा ी
कमलमिण े ले ितवादी स रता िगरीलाई िनमल
राईको ीमती भएको नाताले मा कसरु दार ठहर गन
िम दैन । ितवादी िनमल राईले स रता िगरीसँग िववाह
गनभु दा अगािड नै िविभ न क पनीह स चालन गरी
आय आजन गरी आएको र िनजका नामको स पि
ितवादी स रताले आ ना नाममा नामसारीस म
गरेको अव थामा ितवादी स रताले िनमल राईलाई
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स पि शु ीकरणको कसरु गनमा दु साहनकताको
भूिमका िनवाह गरेको भनी कसुरदार ठहर गरी सजाय
गरेको िवशेष अदालतको फै सला िु टपणू छ । य तै
अ पनु रावेदक ितवादीह सेित िगरी र रामच
िगरीले आरोिपत कसरु मा सफाइ पाएको अव थामा
िनजह का नामको स पि जफत गन गरी भएको
िवशेष अदालतको फै सलासमेत िु टपूण हँदा बदर गरी
पनु रावेदक ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउनु पदछ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजम
िव ान्
कानून
यवसायीह ले
गनुभएको
बहस
सुनी
पनु रावेदनसिहतका िमिसल कागजात अ ययन गरी
हेदा पनु रावेदक ितवादीह स रता िगरी, सेती िगरी
र रामच िगरीका हकमा िवशेष अदालत, काठमाड ले
गरेको फै सला िमले निमलेको के रहेछ तथा वादी नेपाल
सरकार तथा पुनरावेदक ितवादीह को पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो होइन भ ने िवषयमा िनणय
िदनुपन देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
िनमल राई भ ने िनर जन होजाईले ोत नखुलेको
. ८,६३,४७,४७४।०१ बराबरको अवैधािनक
स पि को कारोबार गरेको र ितवादी स रता िगरी
राईले .४,५१,८२,३०६।०१ बराबरको ोत
नखल
े ो स पि सि चत तथा कारोबार गरेको
ु क
देिखएको र िनजह को उ काय स पि शु ीकरण
(मिन लाउ ड रङ) ऐन, २०६४ को दफा ३, ४, २८,
२९ बमोिजमको कसरु अपराध भएकोले िनजह लाई
ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम सजाय गरी दफा
३४ बमोिजम िनजह का नामको स पि जफत
ग रपाउन तथा ितवादीह रामच िगरी, सेित िगरी,
राजु िगरी, िसता िगरीले ितवादीह िनमल राई र
स रता िगरीले गैरकानूनी पमा आजन गरेको स पि
लुकाउने िछपाउने कायमा म त परु याएको
देिखएको
्
र िनजह को उ काय ऐ. ऐनको ३, ४, २८, २९

अनुसारको कसरु अपराध हँदा िनजह लाई ऐ. ऐनको
दफा ३०(५) बमोिजम सजाय गरी िनजह का नामको
स पि ऐ. दफा ३४ अनस
ु ार जफत ग रपाउँ भ ने
अिभयोग मागदाबी भएको ततु मु ामा ितवादी
िनमल राई भ ने िनर जन होजाईका हकमा अिभयोग
दाबीबमोिजम नै कसरु अपराध गरेको ठहर गरी ४ वष
कै द .८,६३,४७,४७४।०१ ज रवानासमेत हने र
ितवादी स रता िगरी राईको हकमा िनजले िनमललाई
स पि शु ीकरण गन म त एवं दु साहन गरी ऐ.
ऐनको दफा ३०(५) अनस
ु ारको कसरु गरेको ठहर
गरी िनजलाई २ वष कै द र . २,२५,९१,१५३।ज रवाना हने र िनजका नामको ज गा बक मौ दात,
कुटर, यापटपसमेत जफत हने तथा ितवादीह
राजु िगरी, सेती िगरी, रामच िगरी र िसता िगरीले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहराई िवशेष
अदालत, काठमाड बाट फै सला भएको देिख छ ।
उ फै सलाउपर ितवादीम ये स रता िगरीलाई
दु साहनकता मा को कसरु दार ठहर गरी घटी
सजाय गरेको र अ ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी
भएको फै सला बदर गरी सबै यथ ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारको तथा िवशेष अदालतले
दु साहनकता ठहर गरी सजाय गरेको फै सला
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउँ भनी
ितवादी स रता िगरी राईको र हामीह का नामको
सवारी साधन, घरज गा जफत गन ठहर्याएको फै सला
बदर ग रपाउँ भनी ितवादीह सेती िगरी र रामच
िगरीको यस अदालतमा छु ाछु ै पनु रावेदन परी पेस
हन आएको देिखयो ।
३.
ततु मु ासँग स ब िमिसल
कागजातको अ ययनबाट मु य ितवादी िनमल राई
भ ने िनर जन होजाई अदालतबाट जारी भएको याद
गज
ु ारी फरार रहेका र िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
कसुरदार ठहर गरी कै द तथा ज रवानाको सजाय
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९५४१ - नेपाल सरकार िव. स रता िगरी राईसमेत
गरी िनजले शु ीकरण गरेको स पि जफतसमेत
हने ठहर्याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट फै सला
भएको देिखयो । यी पनु रावेदक ितवादी स रता िगरी
िनज ितवादी िनमल राईको प नी भएको कुरामा
िववाद रहेको देिखँदैन । िनज ितवादी स रताका
नाममा िविभ न बकमा नगद मौ दात रहनक
ु ा साथै
िनजका नाममा ज गासमेतका स पि रहेको र
िनजले ती स पि ह को बैध ोत देखाउन खल
ु ाउन
सके को पाइँदैन । यसका अलावा िनजले ितवादी
िनमल राईका नाममा रहेका घरज गा तथा सवारी
साधनलगायतका स पि आ ना नाममा नामसारी
गराई आ ना माइतीतफका निजकका नाताका बाब,ु
आमा, दाज,ु भाउजूह रामच िगरी, सेती िगरी,
राजु िगरी, िसता िगरीसमेतका नाममा हक ह ता तरण
ग रिदएको देिख छ । िनज ितवादी स रता िगरीबाट
आ ना नाममा घरज गा गाडीलगायतका स पि हक
ह ता तरण गरी िलने ितवादीह रामच िगरी, सेती
िगरी, राजु िगरी, िसता िगरीले अनुस धान अिधकारी र
अदालतसम समेत बयान गदा ती स पि ह स रता
िगरीलाई रकम ितरेर िलएको भ न नसक स रताले
भनेबमोिजम नामसारीस म गराएको भनी उ लेख
गरेको देिख छ । ितवादी स रताले आ ना बाब,ु
आमा, दाज,ु भाउजक
ू ा नाममा हक ह ता तरण गरेको
स पि आफूले िनमल राईको ीमतीको नाताले ा
तथा नामसारी ग रिलएको भ नुबाहेक ती स पि को
समेत वैध ोत खल
ु ाउन सके को देिखँदैन ।
४. िनज ितवादी स रता िगरीले आफूले
ितवादी िनमल राईको ीमतीको नाताले िनजका
नामको स पि ा तथा नामसारीस म गरेकै आधारमा
स पि शु ीकरणको दु साहनकताको कसरु दार
ठहर गरेको िवशेष अदालतको फै सला िमलेको छै न
भनी िलएको िजिकरका स ब धमा िवचार गदा, स पि
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४
को दफा ३०(५) मा “यस ऐनअ तगतको कसुर

गन उ ोग गन, म त गन वा दु साहन िदनेलाई
कसुरदारलाई हने सजायको आधा सजाय हनेछ”
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । उ कानूनी
यव थाअनस
ु ार स पि शु ीकरणको कसरु मा
य पमा संल न नरही य तो कसरु गन उ ोग
गन, म त गन वा य तो कसरु गन दु साहन गनलाई
स पि शु ीकरणको कसरु गन मु य कसरु दारलाई
हने सजायको आधी सजाय हने देिख छ । ितवादी
स रता िगरीका नाममा अ ािप िविभ न बकमा नगद
मौ दात तथा ज गा रहेको र िनजले आ नो पित
िनमल राईको मृ यु भएको भनी मृ यदु ता माणप
बनाई िनमल राईका नाममा रहेको स पि आ ना
नाममा नामसारी गराई आ ना निजकका नातेदार बाबु,
आमा, दाज,ु भाउजूका नाममा कुनै रकम निलई तहतह
हक ह ता तरण ग रिदएको देिख छ । उ स पि
िनजले आ नै य नबाट आजन गरेको नदेिखनक
ु ा
साथै वादी नेपाल सरकारले पिन िनजले सो स पि
आफै ँ ले आजन गरेको भनी दाबी िलन सके कोसमेत
देिखँदैन । यस कार यी पनु रावेदक ितवादी स रताले
आ नो पित िनमल राईले स पि शु ीकरणको कसुर
अपराध गरी आजन गरेको स पि ा गरेको तथा
िनजका नामको स पि आ ना नाममा नामसारी गरी
तहतह ह ता तरण गरी पितले गरेको कसरु अपराधको
कायमा सहयोगीको भूिमका िनभाएको देिखँदा िनजले
िलएको उ पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
५. अब ितवादी स रता िगरीलाई अिभयोग
मागदाबी बमोिजम मु य ितवादीसरह सजाय
गनपनमा
िनजलाई द ु साहनकतास मको कसरु दार
ु
ठहर गरेको र अ य ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदएको िवशेष अदालतको फै सला
िमलेको छै न भनी वादी नेपाल सरकारले िलएको
पनु रावेदन िजिकरस ब धमा िवचार गदा, ितवादी
स रताका नाममा रहेका नगद, घरज गा तथा िनजले
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
अ य ितवादीह लाई हक ह ता तरण ग रिदएका
स पि ह िनजले आफै ँ ले कुनै काय गरी आजन
गरेको भ ने नदेिखई िनजले िनमल राईको ीमतीका
नाताले ा स म गरेको देिख छ । यसैगरी अ य
यथ ितवादीह ले आ नी छोरी, बिहनी तथा न द
नाताक ितवादी स रताको आ हमा िनजका नामको
स पि आ ना नाममा नामसारीस म गराई िलएको
देिख छ । यथ ितवादीह स पि शु ीकरणको
कसरु ज य कायमा य संल न रहेको िमिसल
माणबाट पिु हन नसके को अव थामा िनजह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम कसुरदार ठहर गरी सजाय गनु
यायोिचत हने नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारको उ
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
६. यसैगरी आफूह लाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदएपिछ आ ना नामको सवारी
साधन तथा घरज गा जफत गन िम दैन भनी
ितवादीह रामच िगरी र सेती िगरीले िलएको
पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गदा, यी
पनु रावेदक ितवादी रामच िगरीका नाममा रहेको
बा ८च ४४५९ नं. को गाडी र सेती िगरीका नाममा
रहेको िक.नं. ७९ को ज गा र सोमा बनेको घरसमेत
ितवादी िनमल राईले स पि शु ीकरणको कसरु
गरी आजन गरेको ठहरी फै सला भएको देिख छ । उ
गाडी तथा घरज गा ितवादी िनमल राईको नामबाट
िनजक प नी ितवादी स रता िगरीले आ ना नाममा
नामसारी गराई यी पुनरावेदक ितवादीह का नाममा
ह ता तरण गरेको देिख छ । उ गाडी तथा घरज गा
यी पनु रावेदक ितवादीले कुनै रकम िदएर ख रद
गरेको भ ने नदेिखई छोरीको आ हमा आ ना नाममा
राखेकोस म हो भनी िनजह ले अनस
ु धानको ममा
र अदालतसम समेत बयान ग ररहेको देिखँदा ती
स पि िनजह को आ नो आजनको नभई अकाले
स पि शु ीकरणको कसरु अपराध गरी आजन गरेको
भ ने देिखँदा िनजह को उ िजिकरसँग पिन सहमत

हन सिकएन ।
७. अतः मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादी स रता िगरी राईले आ ना नाममा रहेको नगद,
ज गालगायतका स पि आ नो वैध आजनको हो भनी
देखाउन नसके को, िनजले ितवादी िनमल राईका
नाममा रहेको स पि आ ना नाममा नामसारी गराई
अ य ितवादीह का नाममा तहतह ह ता तरण गरी
ितवादी िनमल राईलाई स पि शु ीकरणको कसुर
अपराध गन कायमा सहयोगीको भूिमका िनभाएको
देिखँदा िनजलाई २ वष कै द र .२,२५,९१,१५३।ज रवाना हने र िनजका नामको स पि जफत हने
तथा अ य ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहर्याएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
२०७०।९।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह स रता िगरी राई,
रामच िगरी, सेती िगरी तथा पुनरावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । अ मा
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला सदर हने ठहरेकाले पनु रावेदक
ितवादी स रता िगरी राईले यस अदालतमा पुनरावेदन
गदा जेथा जमानत िदई रो का रहेको ज गा िनजलाई
लागेको कै द तथा ज रवाना असल
ु भएपिछ फुकुवा
ग रिदनु भनी िवशेष अदालत, काठमाड मा लेखी
पठाइिदनू --------------------------------------------१
यस अदालतको िमित २०७१।१२।११ को
आदेशानुसार ितवादी स रता िगरी राईलाई ततु
मु ाको अि तम िकनारा नभएस मका लािग मािसक
खच .३०,०००।- उपल ध गराउनु भनी भएका
आदेशानुसारको रकम अब िनजलाई उपल ध हन
नस ने भएकोले सोको जानकारी स पि शु ीकरण
अनुस धान िवभागमा लेखी पठाइिदनू ---------------१
तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सलाको
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९५४२ - संजीव तुलाधर िव. श भलू ालदेव धान
जनाउ महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई
िनयमानस
ु ार िमिसल बुझाइिदनू ---------------------१
उ रायमा सहमत छु ।
या. जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृ तः स तोष साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल माघ ११ गते रोज २ शुभम् ।



नणय नं .९५४२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फै सला िमित : २०७२।२।३२।२
०६९-CI-०१४८
मु ाः लेनदेन ।
पनु रावेदक / ितवादी : काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
वडा नं. ३० ठमेल ब ने संजीव तल
ु ाधर
िव
यथ / वादी : भ परु िज ला, नंखेल गा.िव.स. वडा
नं. ९ ब ने श भूलालदेव धान
सु िज ला अदालतले फैसला गदा
वादीको वारेसले िदएको िनवेदन र सो
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िनवेदनमा िनिम
े तेदारले गरेको
तोक आदेशतफ याियक मनको योग
गन सके को अव था देिखँदैन । वादीको
वारेसले िदएको िनवेदन यहोराबाट र
िनिम
े तेदारको तोक आदेशको
यहोराबाट वादीको वारेसले जानाजान
तारेख गुजारी बसेको भ ने देिखँदैन । वादी
अमे रकामा ब ने गरेका हदँ ा िनजलाई
उपि थत गराउनको लािग समय माग
गरी तारेख रही मु ाको पपु गन पाउँ
भनी वादीको वारेसले िदएको िनवेदनमा
िनवेदन मागबमोिजम प लाई उपि थत
गराउने समय दान गरी तारेखमा राखी
रा न िमलेन भनी िन. े तेदारबाट आदेश
भएको कारण वादीको वारेस तारेखमा
नबसेको भ ने देिखँदा य तो अव थालाई
वादी प वयंले जानाजान तारेख गज
ु ारी
बसेको भ ने अथ गन िम दैन । अदालतकै
आदेशअनुसार वादीको वारेस तारेखमा
नबसेको र ितवादीले रकम ितन बाँक
नरहेको भनी तारेखमै बिसराखेको भ ने
आधारमा मु ा िडसिमस ग रएकोलाई
त यको िव ेषण गरी भएको भ न
निम ने ।
( करण नं.२)
वादी अमे रकामा ब ने गरेको र वादी वारेस
तारेखमा ब न खो दाखो दै िनजलाई
तारेखमा राखी रा न परेन भनी आदेश
ग रिदएको कारणले तारेखमा नबसेको
देिखनल
ु ाई वादीको वारेसले जानीजानी
तारेख गज
ु ारी था ने थमाउने यादसमेत
गुजारी बसेको भ न निम ने ।
प लाई उपि थत गराउन समय माग गरी
तारेखमा रहन पाउँ भनी िनवेदन िदएपिछ
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प उपि थत गराउन समय िदन नपन
कानूनबमोिजमको कारण भए सोही कुरा
प खल
ु ाई आदेश ग रनपु नमा तारेखमै
ब छु भनी रहेको वारेसलाई तारेखमा
रािख रा न िमलेन भनी आदेश िदनुलाई
यायस मत भ न निम ने ।
प लाई उपि थत गराउन समय िदन नपन
कानूनबमोिजमको कुनै कारण नै रहे पिन
सो कारणले वारेसलाई तारेखमा रा न
नपन भ ने हदँ ैन । वादीले पैसा िलन बाँक छ
भिनरहेको र ितवादीले पैसा ित रसके को
छु भनेको अव थामा िववादको िनराकरण
गनको लािग पिन वादी वयंलाई उपि थत
गराई जो बु नुपन ह छ यताप ला नुको
स ा वादीको वारेसकै तारेख टु टाउने
काय हन गएको देिखदा िन. े तेदारको
आदेश नै गलत देिख छ । य तो गलत
आदेशको भर गरी वादीको वारेसले तारेख
छोडेको भ ने अथ गरी भएको िडसिमस
फै सलालाई यायको रोहबाट हेदा ुिटपूण
भ नुपन ह छ । यसैले सु को िडसिमस
फै सलालाई रतपूवकको भ न निम ने
भई सु को फै सला बे रतको ठहर्याई
प ह लाई तारेख तोक पनु ः इ साफका
लािग िमिसलसमेत सु मा पठाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको फै सला
िमलेकै देिखई अ यथा भ न निम ने ।
( करण नं.३)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

सु तहमा फै सला गनः
मा.िज. या. ी बलभ बा तोला
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी एकराज आचाय
मा. या. ी काशच गजरु ल
े
फै सला
या.क याण े : पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६९।०१।१०।१ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम
यस अदालतसम पनु रावेदन दायर हन आएको
तुत मु ाको सङ् ि त य एवं ठहर देहायबमोिजम
रहेको छ :
त यख ड
िफराद दाबीको सङ् ि यहोरा
िवप ीले
म
िफरादीबाट
िमित
२०५६।०८।०१।४
मा
िलएको
साँवा
.१२,०००००।- (बा लाख) र सोको िफराद
दायर गदास म ८ वष ६ मिहना २ िदन अविधको १०
ितशतको दरले हने याज रकम .१०,२०,६६८।(दश लाख िबस हजार छ सय अठस ी पैयाँ) समेत
गरी ज मा .२२,२०,६६८।- (बाइस लाख िबस हजार
छ सय अठस ी पैयाँ) र फै सला भई लेनदेन रकम
असल
ु उपर नभएस मको याज र कोट फ लगायतका
द तुरसमेत िवप ीबाट भराइपाऊँ ।
ितवादी संजीव तुलाधरले पेस गरेको ितउ रको
सङ् ि यहोरा
िवप ीको िफरादप वतः खारेजभागी
छ । िमित २०५६।०८।०१ मा िवप ी र मेरो िबचमा
भएको तमसक
ु को स कल ित िनज िवप ीका
मािनस उमेशमान अमा यले मलाई िफता गरेका
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हन् । म ितउ र प वालासँग रकम बझ
ु ी िलई सके को वादीका सा ी रामलाल धानले गरेको बकप
लेनदेन कारोबार यी दवु ै िबच भएको हो । अ
अव थामा पिन मलाई दःु ख िदने िनयतले दायर गरेको
िवप ीको िफराद दाबी खारेजभागी हँदा अ.बं. १८० थाहा भएन । साँवा याज िदनपु न हो ।
नं. बमोिजम खारेज ग रपाऊँ ।
ितवादीका सा ी रजत गु वाचायले गरेको बकप
ितवादीले वादीबाट उ िमितमा .
ितवादीका वारेस ल मण साद फुँयालले अ.बं.
९,००,०००।- पैयाँ िलई बा लाख पैयाँ
७८ नं. बमोिजम गरेको बयान
वादीले पेस गरेको िमित २०५६।०८।०१ को याजसमेत गरी कागज गरेको हो । उ सबै रकम
. १२,००,०००।- (बा लाख पैयाँ) को स कल वादीलाई िदइसके का छन् । ितवादीले वादीका भा जा
तमसक
ु ी भरपाईसमेत गरी
ु यहोरा साँचो भएपिन वादीले पेस गरेको उमेशमान अमा यले सबै रकम बझ
तमसक
ु िफता याएर िदएका हन् । सबै रकम
ु ितवादीले बनाउँदा एक ित मा बनाई परु ानो तमसक
वादीलाई िदएको र उ स कल तमसक
ु वादीका चु ा भइसके को छ । वादीले उमेशमान अमा यलाई
भािनज नाताका उमेशमान अमा यमाफत रकम चु ा िचनाई िदई िलएर आई पैसा बझ
ु ी भरपाई ग रिदएको
गरी स कल तमसक
ु वादीबाट ितवादीले िफता हो । िमित २०६५।२।३१ मा सबै चु ा भएको हो ।
लगेकोले सो िफता िलएको तमसक
ु ितवादीबाट यसै सोही अनुसार कागजसमेत ग रिदएको हो । वादी
अदालतमा पेस भएकै छ । वादीले पेस गरेको स कल श भल
ु ालदेव धान आफै ँ आई उमेशमानलाई िचनाएर
तमसक
ु ितवादीले लेखाइिदएको होइन । सो िलखत बाँक पैसा उहाँलाई नै िदनु भनी भनेको हँदा पैसा
यहोरा िठक हो । सोमा भएको या चे र सहीछाप िदएको हो तमसक
ु समेत उमेशमान अमा यसँग नै
ितवादी संिजव तुलाधरको नभई िकत हँदा जाँच िथयो ।
ग रपाऊँ ।
िलखत अ तर सा ी ब ीनारायण फैजुले गरेको
वादीका वा. राजे
े ले अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बकप
उ िमितको िलखतकागज देखाउँदा देखे ँ
गरेको बयान
ितवादीले पेस गरेको रकम बझ
ु ाएको भपाई सनु े ँ । सोमा भएको यहोरा िठक साँचो हो । िलखत
स े नभई िकत खडा गरेका हन् । मैले पेस गरेको उ लेख भएबमोिजम दवु ै प िबच लेनदेन भएको
स कल तमसक
ु ितवादी वारेसले यहोरा साँचो हो । सोमा सा ीको पमा मैले सहीसमेत गरेको िठक
भएपिन सोमा लागेको या चे र सही िकत हो भनी साँचो हो । सो सही मेरै हो । लेनदेन कारोबार पिहले नै
गरेको बयान झु ा हो । िलखत स े नै हँदा साँवा र िलइसके को हनाले पिछ सो कागज तयार गरी सहीछाप
गरेकोसमेत हो । म लेनदेन भएको बेलामा िथइन ।
याज ितवादीबाट भराई पाउनपु छ ।
सु मा मेरो अगािड १०(दश) लाखको कारोबार भएको
हो । पिछ कागज गदा खेरी बा लाखको कागज गरेको
वादीका सा ी रामलाल धानले गरेको बकप
लेनदेन कारोबार भएको हो । ितवादीले हो । २(लाख) बढी के कसरी याजसमेत उ लेख गरी
लेखाएको होला सो कागज गदा बा लाखको लेनदेन
साँवा याज िदनपु न हो ।
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कारोबार भएको िथएन । पिहले भएको कारोबारको वारेस बदली गोपालबहादरु े लाई राखी िनजले
िदन २५ गु ेको तारेख थामी पाउँ भनी िनवेदन िदई
यहोरा लेखी कागज भएको हो ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।१।३१
िलखत भरपाइमा उि लिखत यि उमेशमान को आदेशले गु ेको याद था ने आदेश भएको र पिछ
पनु ः ियनै वारेसले िमित २०६७।२।३० देिख आजका
अमा यले सु मा गरेको बकप
िमित २०६४।११।५ र २०६५।०२।३१ िमितस म तारेख गुजारी अ.बं. ५९ नं. तथा ६२ नं.
गतेको दवु ै िमितको भरपाई कागज देखाउँदा देखे ँ बमोिजम था ने थमाउने यादसमेत भु ान भैसके को
सोमा भएको यहोरा मैले लेखी भरपाई गरी सही गरेको र ितवादीले वादी दाबीलाई वीकार नगरी ितउ र
हो । उ भरपाई जमलको निबल बङ् कको अगािडको िफराई तारेखमा रही रहेको ि थित हँदा ततु मु ा
याफे मा ग रिदएको हँ । उ देखाइएको भरपाईको अ.बं. १८५(क) नं. बमोिजम िडसिमस हने ठहछ ।
पछािड उि लिखत यहोरा मैले लेखेको होइन । उ
कुनै यहोरा मैले भरपाई गदा लेिखएको िथइन । मैले वादी श भुलाल देव धानले पुनरावेदन अदालत,
सादा कागजमा लेखी भरपाई गरी सही गरेको हो । पाटनमा गरेको पुनरावेदन प
सु अदालतबाट तोके को तारेख मेरा
यहोरा मैले नै लेखेकोसमेत साँचो हो । दवु ै प िबचको
अगािड पछािडको कारोबार स ब धमा मलाई के ही थाहा वारेसले गज
ु ारी बसेको नभई वयं सु अदालतले
झु यानमा पारी तारेख टुटाएको प लाई उपि थत
छै न । मलाई िचनाएप ातको वादीले स कल तमसक
ु
िदएको र तमसक
ु िदनअ
ु गािड मलाई ितवादी संजीव गराउने मनािसब मािफकको समय पाउँ भनी िदएको
तल
ु ाधरसँग िचनाई िदएको र संजीवले पिन अब श भू िनवेदनमा कुनै समय नै उपल ध नगराई प को वारेस
दाई तपाइँँ आउनु पदन पैसा म तपाइँक
ँ ो भा जालाई िनवेदनसिहत अदालतमा उपि थत हँदाहँदै सोही
नै िद छु भनी भनेको हँदा तमसक
ु मा उि लिखत रकम िदनबाट तारेख छाडेको भनी तारेख पचामा जनाई
के ही मैले िलईसके ँ बाँक .३,२५,०००।- ितमी ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत सु भ पुर
िज ला अदालतबाट िमित २०६७।३।३१ मा िडसिमस
िनज ितवादीसँगै िलनु भनी मलाई स कल तमसक
ु
िदनुभयो सोहीअनुसार म उ बाँक . ३,२५,०००।- हने ठहराएको फै सला उ टी गरी ितवादी र मिबच १२
पैसा िलनको लािग ितवादी संजीव तल
ु ाधरको घरमा लाख िलनु िदनु ग रसके पिछ ितवादीबाट आजका
बार बार गई रहे ँ २ वष लगाएर उ रकम मैले पाएँ िमितस म कुनै रकम ा नगरेको म पुनरावेदकका
अब सो िलखतमा उि लिखत रकम िलनिदन बाँक तफबाट उमेशमान अमा य नाम गरेका यि लाई
नभएको हँदा उ स कल िलखत ितवादी संजीव कुनै रकम बझ
ु ी िलन अि तयारी एवं म जुरी निदएको
र िनजको तफबाट रकम ा नगरेकोले िफरादमा
तल
ु ाधरलाई िदएकोसमेत साँचो हो ।
उि लिखत रकम िदलाई भराई पाऊँ ।
सु
भ परु िज ला अदालतको िमित
पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।११।२
२०६७।३।३१।५ को िडसिमस फैसला
वादी वा राजे े ले िमित २०६६।११।१८ को िवप ी िझकाउने आदेशः
वादीको वारेसले वादी अमे रकामा भएकोले
देिख तारेख गुजारी िमित २०६६।१२।१३ मा वादीले
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िनजलाई उपि थत गराउन अ दाजी २ मिहनाको
समय माग गरी िमित २०६७।२।३० मा िनवेदन
गरेकोमा िनवेदन मागबमोिजम प लाई उपि थत
गराउने समय दान गरी तारेखमा रािखरहन िमलेन
भनी िन. े तेदारबाट सोही िमितमा तोक आदेश
गरेको देिखँदा उ आदेशबमोिजम वादी वा. तारेखमा
नरहेको, नबसेकोमा सोही िमितदेिख तारेख गुजारी
बसेको भनी मु ा िडसिमस गन गरी सु भ पुर िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०६७।३।३१ को िडसिमस
फै सला फरक पन हँदा छलफलका लािग अ.बं. २०२
नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई िनयमानुसार पेस
गनू ।
पुनरावेदन
अदालत,
पाटनको
िमित
२०६९।०१।१०।१ को फै सलाः
वादीको वारेस िमित २०६७।२।३०
मा अदालतसम उपि थत भएको भ ने कुरा
देिखँदादेिखँदै वादीले िमित २०६७।२।३० देिख
आजको तारेख गज
ु ारी अ.बं. ५९ नं. तथा ६२ नं.
बमोिजम था ने थमाउने यादसमेत भु ान भैसके को
र ितवादीले वादी दाबीलाई वीकार नगरी ितउ र
िफराई तारेखमा रिहरहेको ि थित हँदा तुत मु ा
अ.बं. १८५(क) नं. बमोिजम हने ठहर्याई सु भ परु
िज ला अदालतले िमित २०६७।३।३१ मा गरेको
िडसिमस फै सला बे रतको देिखँदा बदर हने ठहछ ।
प ह लाई तारेख तोक जे जे बु नपु न हो बझ
ु ी पनु ः
कानूनबमोिजम इ साफ गनु भनी िमिसल सु भ परु
िज ला अदालतमा पठाइिदनु ।
इ साफ ख डः
िनयमबमोिजम िनणयाथ पेस हन आएको
तुत मु ामा पनु रावेदन प सिहतका िमिसल संल न

माण कागजह को अ ययन गरी पुनरावेदन अदालत,
पाटनको फै सला िमलेको छ, छै न र पुनरावेदकको
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स दैन भ नेस ब धमा
िवचार गरी िनणय गनु परेको छ ।
यसमा वादीको मु य िफराद दाबीमा
ितवादीले िलएको ऋण रकम यादिभ नबझ
ु ाएकोले
साँवा याजसमेत भराई पाउँ भ ने देिख छ । ितवादीको
ितउ र िजिकर हेदा सोमा तमसक
ु अनुसारको रकम
वादीले बिु झसके को हँदा िफराद खारेज ग रपाउँ भ ने
रहेको देिख छ । सु भ परु िज ला अदालतले वादी
प ले तारेख गज
ु ारी बसेको आधारमा मु ा िडसिमस
हने फै सला गरेको र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट
सु को फै सला बे रतको देिखएको भनी बदर गरी पुनः
इ साफको लािग िमिसलसमेत सु मा पठाउने ठहर्याई
फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर ितवादीको तफबाट
यस अदालतसम पनु रावेदन पन आएको देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा सु िज ला
अदालतले फै सला गदा वादीको वारेसले िदएको
िनवेदन र सो िनवेदनमा िनिम े तेदारले गरेको
तोक आदेशतफ याियक मनको योग गन सके को
अव था देिखँदैन । वादीको वारेसले िदएको िनवेदन
यहोराबाट र िनिम
े तेदारको तोक आदेशको
यहोराबाट वादीको वारेसले जानाजान तारेख गज
ु ारी
बसेको भ ने देिखँदनै । वादी अमे रकामा ब ने गरेका
हँदा िनजलाई उपि थत गराउनको लािग समय माग
गरी तारेख रही मु ाको पपु गन पाउँ भनी वादीको
वारेसले िदएको िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम
प लाई उपि थत गराउने समय दान गरी तारेखमा
राखी रा न िमलेन भनी िन. े तेदारबाट आदेश
भएको कारण वादीको वारेस तारेखमा नबसेको
भ ने देिखँदा य तो अव थालाई वादी प वयंले
जानाजान तारेख गज
ु ारी बसेको भ ने अथ गन
िम दैन । अदालतकै आदेशअनुसार वादीको वारेस
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तारेखमा नबसेको र ितवादीले रकम ितन बाँक
नरहेको भनी तारेखमै बिसराखेको भ ने आधारमा मु ा
िडसिमस ग रएकोलाई त यको िव ेषण गरी भएको
भ न िम दैन ।
३. वादी अमे रकामा ब ने गरेको र वादी वारेस
तारेखमा ब न खो दाखो दै िनजलाई तारेखमा राखी
रा न परेन भनी आदेश ग रिदएको कारणले तारेखमा
नबसेको देिखनल
ु ाई वादीको वारेसले जानीजानी
तारेख गज
ु ारी था ने थमाउने यादसमेत गुजारी बसेको
भ न िमलेन । प लाई उपि थत गराउन समय माग गरी
तारेखमा रहन पाउँ भनी िनवेदन िदएपिछ प उपि थत
गराउन समय िदन नपन कानूनबमोिजमको कारण भए
सोही कुरा प खल
ु ाई आदेश ग रनुपनमा तारेखमै
ब छु भिनरहेको वारेसलाई तारेखमा रािखरा न
िमलेन भनी आदेश िदनल
ु ाई यायस मत भ न
िमलेन । प लाई उपि थत गराउन समय िदन नपन
कानूनबमोिजमको कुनै कारण नै रहे पिन सो कारणले
वारेसलाई तारेखमा रा न नपन भ ने हँदैन । वादीले
पैसा िलन बाँक छ भिनरहेको र ितवादीले पैसा
ित रसके को छु भनेको अव थामा िववादको िनराकरण
गनको लािग पिन वादी वयंलाई उपि थत गराई जो
बु नुपन बु न पन ह छ यताप ला नुको स ा वादीको
वारेसकै तारेख टुटाउने काय हन गएको देिखँदा िन.
े तेदारको आदेश नै गलत देिख छ । य तो गलत
आदेशको भर गरी वादीको वारेसले तारेख छोडेको
भ ने अथ गरी भएको िडसिमस फै सलालाई यायको
रोहबाट हेदा िु टपूण भ नुपन ह छ । यसैले सु को
िडसिमस फै सलालाई रतपूवकको भ न निम ने भई
सु को फै सला बे रतको ठहर्याई प ह लाई तारेख
तोक पनु ः इ साफका लािग िमिसलसमेत सु मा
पठाएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै
देिखई अ यथा भ न िमलेन ।
४. अतः पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६९।०१।१०।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा

सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय
इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।


नणय नं .९५४३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
फै सला िमित : २०७१।१०।२०।३
०६८–CI–०१६६
मु ा : सावजिनक पोखरी ज गा िखचोला चलन
सावजिनक दता कायमसमेत
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला स री, सार वर
गा.िव.स. वडा नं. ६ ब ने गंगाधर साहसमेत
िव
यथ / वादी : िज ला स री, सार वर गा.िव.स. वडा
नं. ६ ब ने रामदेव खंग मरी िनजको म.ु स.गन
दी खंग ख वे
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िनजी पमा योग गरेको भ नेमा
आधारले िववािदत ज गा ितवादीह को
िनजी हो भ ने मािणत हदँ ैन । िनजी

९५४३ - गंगाधर साहसमेत िव. दी खंग ख वे
हनलाई ज गा आ नो नाउँमा नाप न सा
गराई े तामा समेत आ नो नाउँ कायम
गराएको हनपु न ।
भिू मसधु ार लागू हदँ ा ७ नं. फाराम
भरेको र २०२८ सालस म जिमनदार
कचहरीमा मालपोत बुझाउँदै आएको
भनेपिन ितवादीह ले हाल सव नापी
हँदा िफ डबुकमा ज गाधनी महल खाली
रहेकोलाई त कालै आ नो वािम वको
माण पेस गरी ज गा दता गराउन सके को
देिखँदैन । समयमै ज गा दता गनप
नलागी यितका वषपिछ ज गा िनजी हो
भनी िखचोला गन आएकोबाट िववादका
ज गामा ितवादीह को हक वािम व
नभएको भ ने प हने ।
( करण नं.२)
िववािदत ज गाह
ितवादीह का
िनजी वािम विभ का ज गा ह थे भने
नापजाँच हदँ ा नै आ नो नाउँमा नापजाँच
गराउन स नपु नमा सो गन सके को
देिखँदैन । नापजाँचप ात् पिन नापजाँच
ऐनले तोके को ि याबमोिजम आ ना
नाउँमा दता गराउनेतफ नलागी चुप लागेर
बसेको देिखएबाट िववादका ज गाह
ितवादीह का िनजी वािम विभ का
ज गा हन् भ न निम ने ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३)
मा ग रएको “सावजिनक ज गा” को
प रभाषामा “कुनै यि ले मा नभई
सावजिनक पमा योग गन पाउने परापूव
कालदेिख चलनमा रहेको बाटो, कुवा,
पानी, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी
तथा सोको िडल, धािमक उपासना गन
थल, मारक, मठ मि दर, चोक, डबली,

ढल, चौतारो, हाट, मेला ला ने ठाउँ,
सावजिनक मनोर जन गन तथा खेलकुद
गन ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा
नेपाल राजप मा सचू ना काशन गरी
सावजिनक ज गा भनी तोिकिदएको
ज गासमेत स झनुपछ” भनी प रभािषत
गरेअनस
ु ार पिन िववािदत ज गाह
सावजिनक ज गा हन् भ ने देिखएको र
िववािदत ज गाह लाई ितवादीह ले
आ नो िनजी वािम विभ का ज गा हन्
भनी मािणत गराउन नसके को पाइएबाट
िववादका िक.नं. ३३ र ३४ का ज गाह
सावजिनक ज गाह नै रहे भएको
मािणत भएको देिखने ।
( करण नं.४ र ५)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
सनद देवकोटा र समु नकुमार पौडेल
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी िकरणकुमार पोखरेल
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
माननीय यायाधीश ी थीरबहादरु काक
फै सला
या.क याण े : पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजको िमित २०६६।०३।२७।२ को
फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९
बमोिजम दायर हन आएको तुत मु ाको सङ् ि
त य र ठहर देहायबमोिजम छ :
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त यख ड
िफराद दाबीको सङ्ि यहोरा
िज ला स री, सार वर गा.िव.स. वडा
नं. ५ अ तगत पन पोखरी पानी झाउ र सोको महार
सािबक सनातन तथा परापूव कालदेिख सवसाधारणले
सावजिनक पमा भोगचलन गद आएकोमा सो पोखरी
सव नापी हँदाको बखत कसैको नाउँमा नापी नभई
सावजिनक पमा रहन गएको सव नापीमा िज ला
स री, सार वर गा.िव.स. वडा नं. ५ िक.नं. ३३ को
०-१७-१६ पोखरी पानी झाउ र ऐ. िक.नं. ३४ को
०-९-८१/२ पोखरीको िडल महार नापी भई िज ला
स री, सार वर गा.िव.स. वडा नं. ५ र ६ का जनताह
र मसमेतले सावजिनक पमा भोग चलन गरी आएका
छ । उि लिखत िक.नं. ३३ र ३४ को पोखरी र िडलको
ज गाको जोताहा तथा ज गाधनीको महल खाली
भइरहेको उ ज गामा गाउँले समाजह को सहयोगमा
रा. ा.िव. गौरा नामक िव ालय थापना गरी स चालन
गरी आएका छ । उि लिखत पोखरीको व रप रको
िडलको ज गाह सािबकदेिख हालस म िव ालयको
भवन बनाई िव ालयले नै उपभोग गद आएको
छ । यसैगरी उि लिखत िक.नं. ३३ को पोखरीमा
रहेको पानीमा मलगायत गाउँका सवसाधारण सबैले
सावजिनक पबाट नहु ाउने भाँडा वतन सफा गन गाई
व तल
ु ाई पानी खवु ाउनेसमेतको काय गरी मसमेतले
उि लिखत दवु ै िक ाका ज गामा सावजिनक पमा
भोग चलन गद आएको िथएँ । कसैले कुनै कारको
ट टा िखचोला िथएन । िमित २०६३।३।१५ गतेका
िदन उ पोखरीमा गाई व तुह पानी खुवाउन
भनी सो िदनको िबहान ८ बजेको समयमा गएकोमा
िवप ीह ले अब सो पोखरीमा कसैले नहु ाउने तथा
गाई गो लाई पानीसमेत खवु ाउन पाउँदैनौ । उ
पोखरी तथा सोको िडलसमेत हा ो हो भनी जवाफ
िदएकोले ज गा िम नेको १ नं. ज गा आवाद गनको ४
नं. समेतको ितकूल काय गरेको हँदा उ िक.नं. ३३

र ३४ को पोखरी सावजिनक गरी िखचोलासमेत मेटाई
पाऊँ ।
गंगाधर साहसमेतले ततु गरेको ितउ र प
दाबीको ज गा सािबक िक.नं. २७९, ३३८,
३८९ र ४८७ भई हाल िक.नं. ३३ को ०-१७१६ हाल िक.नं. ३४ को ०-९-८१/२ ज गा २०२८
सालदेिख २०५९ सालस म िनजी पोखरीको द तुर
बझ
ु ी मालपोत रिसद गा.िव.स. कायालय सार वरबाट
ा गरेको तथा हामी ितवादीह र सािबकदेिख
हालस म भोगचलन गरी सो कुरा गा.िव.स. कायालयले
समेत वीकार गरी सो ज गामा रा. ा.िव., गौरा,
स रीको कुल िनमाण गरी वीकृ ित दान गरी गराई
िदएको अव थासमेतबाट िवप ी वादीले गलत मनसाय
िलई अदालतलाई झु यानमा पान उ े यले िदएको
िफराद दाबी खारेज ग रपाऊँ ।
ितवादी गणेशकुमार साहले यस अदालतबाट
जारी भएको यादमा ितउ र प निफराई सु यादै
गज
ु ारी बसेका रहेछन् ।
मल
ु ुक ऐन, अ.ब. को १३९ नं. बमोिजम बुिझएका
यि ह को बयान
हामीले वादीको िनवेदन मागबमोिजम
अदालतका अवहेलना गरेको होइन । रसइबीको कारण
य तो िनवेदन िदएको हो भ नेसमेत यहोराको दी
म डल, घरु न म डल, मधरु ी म डल, सवुरी म डल,
रतन मोची, िव दे र म डल, च रतर म डल, िवनोद
म डल, देव प म डल, तेजनारायण म डलको
बयान ।
सु
स री िज ला अदालतको िमित
२०६६।१२।१०।३ को फैसला
िववािदत ज गा सावजिनक, सरकारी वा िनजी
के हो बो न िम ने देिखएन । साथै िखचोलास ब धमा
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िवचार गदा उ थानमा सावजिनक िव ालय भवन
थापना भई स चालन भइरहेको देिखएको र सो
ज गा सावजिनक नेपाल सरकारको नाममा दता नै
भई नसके को अव था हँदा ितवादीह ले िखचोला
गरेको भ न िम ने अव था नभएकोले वादी दाबी पु न
स दैन । अदालतको आदेशको अवहेलनास ब धमा
समेत दाबी पु न स दैन ।
वादीको तफबाट पुनरावेदन अदालत, राजिवराजमा
परेको पनु रावेदन प
नापी शाखाबाट ा िफ डबक
ु मा कसैको
नाम उ लेख नभएको, िक.नं. ३४ को पोखरीको महार
हो भनी उ लेख भएको, नेपाल सरकारको नाममा दता
कायम रहेको उ िक.नं. ३३ र ३४ को ज गाधनी दता
माण पज
ु ा पेस गरेको, मालपोत कायालयले पठाएको
दता उतारमा ी ५ को सरकारको नाम उ लेख भएको
अव थामा वादी दाबी नपु ने भनी गरेको स री िज ला
अदालतको फै सला ुिटपूण रहेकोले सो फै सला बदर
गरी िक.नं. ३३ र ३४ को ज गालाई सावजिनक
घोिषत गरी ितवादी यथ ह को िखचोला मेटाई
सावजिनक चलन चलाई इ साफ ग रपाऊँ ।
पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको अ.बं. २०२ नं.
बमोिजम भएको आदेश
यसमा िफ डबक
ु उतारको ितिलिपबाट
िववािदत िक.नं. ३३ र ३४ को ज गा नापी हँदाको
अव थामा पोखरी जिनएर नापी भएको र ज गाधनी
महल खाली रहेको देिख छ । मालपोत कायालयबाट
ा भएको ज गाधनी दता माण पज
ु ामा उि लिखत
िक.नं. ३३ र ३४ को ज गा नेपाल सरकारको
नाममा दता रहेको पाइ छ । वादीको िफराद प बाट
हेदा सावजिनक पोखरी िबना कुनै आधार माण
ितवादीले क जा गरी सावजिनक योगमा िखचोला

गरेकोले सावजिनक ज गामा िवप ीबाट भएको
िखचोला मेटाई सावजिनक पमा योग हने गरी चलन
चलाई मा न वादी अदालत वेश गरेको देिख छ ।
अतः ज गाधनी दता माण पज
ु ाबाट िववािदत ज गा
नेपाल सरकारको नाममा दता रहेको अव थामा उ
ज गा नेपाल सरकारको नाम दता नै भई नसके को भ ने
आधारमा वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याई सु स री
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िलखत माणको
मू याङ् कनसमेतको आधारमा फरक पन स ने देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको २०२ नं.
तथा पुनरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम िवप ी िझकाई उपि थत हन
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनू ।
ितवादीह को पुनरावेदन अदालत, राजिवराजमा
पेस गरेको िलिखत जवाफ
दाबीको ज गा रैती नं. ३२ को व. मैनी
साहनीले १९९१ साल जेठ ५ गते रैती नं. १३२
को रैती हामी यथ ितवादीको बाबु काका व.
बासदु ेव साहलाई घरसारको सु िब राजीनामा
गरी िदएको िथयो । १९९१।१।५ मा मालपोत बझ
ु ी२
नं. रिसदसमेत दान गरी राखेको व. बासदु ेव साहले
२०२८ सालस म गौरा नानकारको चलन वाला
जिमनदार कचहरीमा मालपोत बुझाई आई राखेको सो
कुराको माण पेस गरेको छु । उ माणको आधारमा
सो पोखरी सावजिनक होइन । उ सािबक िक ाको
ज गा हाल सा वर गा.िव.स. वडा नं. ५ को िक.नं. ३३
को ०-१७-१६ पानी झाउ तथा िक.नं. ३४ को ०-९८१/२ पोखरी िडल नापी भएको २०२९ सालदेिख
सािबक िक.नं. २७९, ३३८, ३८९, ३८७ हाल िक.नं.
०-१७-१६ हाल िक.नं. ३४ को ०-९-८१/२ ज गाको
सा वर गा.िव.स. को कायालयबाट िनजी पोखरीको
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
मालपोत बुझी रिसदसमेत दान गरेको सो पोखरी र ितवादी गंगाधर साहसमेतको तफबाट यस
पोखरीको िडल सावजिनक नभई िनजी भएको हँदा अदालतमा पन आएको पुनरावेदन प
िववादका ज गाह २०२८ सालको सव
स री िज ला अदालतको फै सला यायोिचत भएकोले
नापीमा नापी दता छुट हन गएको छुट ज गा हन् ।
सदर ग रपाऊँ ।
य तो ज गाको हा ो नाउँको िफ डबुक र दता े ता
उठाई िनणयमा पु नु गलत छ ।
पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित नभएको भनी
वतमान िफ डबक
२०६६।०३।२७।२ को फै सला
ु र दता े ता मौन छ भने सािबक
कुनै ज गा कसैको हो होइन भनी िन य ल दता े ता र ज गाधनीको वािम व पिु गन अ य
गदा िफ डबक
ु र दता े तालाई नै मूल आधार मा नु माणह को मू याङ् कन गन अिनवाय ह छ । हा ा
पदछ भनी कानूनले िनिद गदछ । ततु मु ामा पख
ु ाका दाता मैनी साहनी नाउँको १९७८ सालको
िववादमा याइएको ज गा आ नो हो भनी ितवादीले सािबक े ता र हा ा पख
ु ा बासुदेव साह नाउँको
िजिकर िलए पिन सो ज गा ितवादीको नाममा दता १९९१ सालको हदमिु नको राजीनामा एवम् िमित
भएको पाइँदैन । सो ज गाको गाउँ िवकास सिमितमा २०६३।११।०९ मा स री िज ला अदालतलाई
मालपोत ितरेको भने पिन सोउपर िकत जालसाज मु ा लेखेको प समेतका माणले उ ज गा हा ो िनजी
चली हाल सव च अदालतमा िवचाराधीन अव थामा भ ने प भएको छ । उ ज गामा हा ा पख
ु ाले पोखरी
रहेको देिखँदा ती रिसदलाई आँखा िच लेर माणमा बनाएकोमा सा. िक.नं. २७९, ३३८, ३८९ र ४८७
िलई ती ज गा ितवादीको हकािधकारिभ का ज गा का पोखरी ज गा उ लेख गरी बासदु ेव साहले २०२१
छन् भ न सिकने अव था छै न । २०२६।१२।१७ मा सालमा ७ नं. फाँटवारी भरेको र २०२८ सालस म
ती ज गा नापजाँच हँदा ितवादीले आ नो नाममा दता ितरो ितरेको माणह को िव मानतामा िफ डबुक
नगराएको र पिछ पिन ज गा नाप जाँच ऐनले तोके को खाली रहेको र दता नभएको भनी सु उ टी गरेको
ि याबमोिजम दता गराएको नदेिखँदा ती ज गा पनु रावेदन अदालतको फै सलामा माण मू याङ् कनको
ितवादीका ज गा हन् भ न सिकएन । मालपोत ऐन, ग भीर िु ट छ । छुट ज गा दता गनस ब धमा रा यले
ज गा नाप जाँच ऐनमा ग रएको सावजिनक ज गाको हदस म समेत िनधारण गरेको छै न । सािबक े ताबाट
प रभाषा हेदा ती ज गालाई सो प रभाषाले समेटेको िनजी देिखएको स पि रा यले अपहरण गन
देिखँदा ती ज गा कसैको िनजी नभई सावजिनक िम दैन । पा रवा रक प रि थितका कारणले हालस म
ज गाको प रभाषािभ पन देिखयो । यसरी सावजिनक छुट ज गा दता नगराइएको कारणले स पि अपहरण
ज गालाई ितवादीह ले िखचोला गरी सावजिनक हन स दैन । गा.िव.स. ले सावजिनक भनेको
जनसमुदायलाई योग गन वा वि चत गरेको अव थामा भरमा सािबक दता ितरोसमेतको आधार मालपोत
ती ज गा ितवादीले गरेको िखचोला मेटाई दाबीको ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनस
ु ार नाप न सा
दवु ै िक ा ज गालाई सावजिनक ठहर गनपनमा
सो भएको ज गा दता गन छुट भएकोमा सावजिनक हन
ु
नठहराएको सु स री िज ला अदालतको िमित स दैन । यसैले सु को उ टी गरेको पुनरावेदन
२०६६।१२।१० को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी अदालत, राजिवराजको फै सलामा याियक मनको
समेत अभाव रहेकोले उ फै सला उ टी गरी सु कै
भई दवु ै िक ा ज गा सावजिनक हने ठहछ ।
फै सला सदर कायम ग रपाऊँ ।
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इ साफ ख ड
िनयमबमोिजम िनणयाथ पेस हन आएको
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीह को तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ाह ी सनद देवकोटा र
ी समु नकुमार पौडेलले गनभएको
बहस िजिकरसमेत
ु
सनु ी पनु रावेदन प सिहतका िमिसल संल न माण
कागजह को अ ययन गरी सु को उ टी गरेको
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला िमलेको
छ छै न र पनु रावेदकको पुनरावेदन िजिकर पु न स छ
स दैन भ ने स ब धमा हेरी िनणय गनु परेको छ ।
यसमा वादी प को मु य िफराद दाबीमा
सव नापीमा सावजिनक पमा रहन गएको िक.नं.
३३ र ३४ को ज गामा पोखरी रहेको र पोखरीको
िडलसमेतको ज गामा िव ालयसमेत स चालन भई
पोखरी सावजिनक पमा योग हँदै आएको छ ।
िमित २०६३।०३।१५ गते ितवादीह ले ए कासी
उ ज गामा रहेको पोखरीमा नहु ाउन, लगु ा धनु ,
गाईव तल
ु ाई पानी खवु ाउनसमेत पाउँदैनौ भनी
िखचोला गन आई मल
ु ुक ऐन, ज गा िम नेको १
नं. र ज गा आवाद गनको ४ नं. समेतको ितकूल
ितवादीह ले काय गरेको हँदा ितवादीह ले
गरेको िखचोला मेटाई िववादका ज गाको पोखरीसमेत
सावजिनक ग रपाउँ भ ने देिख छ । ितवादीह को
ितउ र िजिकरमा वादीदाबीको ज गामा रहेको
पोखरी र पोखरीको िडलका ज गा हा ो पख
ु ाको
दता े ताको ज गा हो । सव नापीमा हा ा नाउँमा
नापी दता हनमा छुट भएको हो । सािबक दता
े ता, ितरोसमेतका माणह को मू याङ् कन गरी
वादी दाबी खारेज हने गरी इ साफ ग रपाउँ भ ने
देिख छ । सु बाट वादीदाबी नपु ने भनी भएको
फै सलाउपर वादी प को पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजले सु को फै सला उ टी गरी
िफराद दाबीका ज गा सावजिनक हने ठहर्याई फै सला

भएकोमा उ फै सला निमलेकोले बदर ग रपाउँ भनी
ितवादीह को तफबाट यस अदालतमा ततु
पनु रावेदन पन आएको देिखयो ।
२. इ साफतफ िवचार गदा, िववािदत
िक.नं. ३३ र ३४ का ज गाको िमिसल संल न रहेको
िफ डबक
ु उतार हेदा उ ज गा पोखरी जिनई नापी
भई ज गाधनीको महल खाली रहेको देिख छ । मालपोत
कायालय, स रीबाट ा भएको ज गाधनी माण
पज
ु ामा उ िववादका ज गाह नेपाल सरकारको
नाउँमा दता रहेको देिख छ । ज गाको वािम वस ब धी
उठे कोमा यसको िनराकरण गन आिधका रक
माण भनेको नापीको िफ डबक
ु र दता े ता नै
हो । िववादका ज गा १९९१ सालमा मैिन साहनीबाट
घरसारमा ितवादीह का काका बासुदेव साहले ख रद
गरी िलएको भने पिन कानूनबमोिजम दा.खा. दता
भएको देिखँदैन । पनु रावेदकह ले पेस गरेको रिसद
िववािदत ज गासँगै स ब रहेको भ नेपिन प माण
देिखँदैन । िनजी पमा योग गरेको भ नेमा आधारले
िववािदत ज गा ितवादीह को िनजी हो भ ने मािणत
हँदैन । िनजी हनलाई ज गा आ नो नाउँमा नाप न सा
गराई े तामा समेत आ नो नाउँ कायम गराएको
हनुपदछ । भूिमसधु ार लागू हँदा ७ नं. फाराम भरेको
र २०२८ सालस म जिमनदार कचहरीमा मालपोत
बझ
ु ाउँदै आएको भनेपिन ितवादीह ले हाल सव नापी
हँदा िफ डबुकमा ज गाधनी महल खाली रहेकोलाई
त कालै आ नो वािम वको माण पेस गरी ज गा दता
गराउन सके को देिखँदैन । समयमै ज गा दता गनप
नलागी यितका वषपिछ ज गा िनजी हो भनी िखचोला
गन आएकोबाट िववादका ज गामा ितवादीह को हक
वािम व नभएको भ ने प ह छ ।
३. िववािदत ज गाको दता छुट भएको हो भने
त कालै छुट ज गामा दता ग रपाउन माग गन गएको
देिखनुपनमा सो गन सके को देिखँदैन । चीरकाल पय त
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सवसाधारण जनताबाट सावजिनक पमा योग हँदै
आएको ज गा आिधका रक माणको अभावमा िनजी
हन स दैन । िववादका ज गाको मालपोत गा.िव.स.
मा ितरेको भने पिन गा.िव.स. सिचवसमेतका उपर
जालसाज मु ा चलेकोसमेत देिख छ । गा.िव.स.
सिचवसमेतका उपर चलेको िकत जालसाज मु ामा
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट फै सला हँदा ितरो
ितरेको सािबक रिसद देखाएको आधारमा गा.िव.स.
सिचवले मालपोत बुिझिदएको र िफ डबक
ु र े ता
देखाएको आधारमा िववािदत ज गालाई सावजिनक
भनी िसफा रस गरेको देिखएकोले िववादका ज गा
सावजिनक वा न बरी के हन् भ नेस ब धमा िज ला
अदालतमा चिलरहेको सा.दे.नं. २२०७ समेतका
मु ाबाट याय िन पण हने नै हने भनी िकत
जालसाजीतफको वादी दाबी नपु ने भनी फै सला
भएको र सो फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन
परी सो मु ासमेत ततु मु ासँग लगाउको पमा
पेस हन आएको र आजै यसै इजलासबाट सो मु ामा
पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर हने ठहरी फै सला
भएको देिख छ ।
४. ततु मु ाको मु य िववाद भनेको
िववािदत िक ा ज गाह िनजी वा सावजिनक के
हन् भ ने नै रहेको देिख छ । िववािदत ज गाह
ितवादीह का िनजी वािम विभ का ज गा ह थे
भने नापजाँच हँदा नै आ नो नाउँमा नापजाँच गराउन
स नुपनमा सो गन सके को देिखँदनै । नापजाँचप ात्
पिन नापजाँच ऐनले तोके को ि याबमोिजम आ ना
नाउँमा दता गराउनेतफ नलागी चुप लागेर बसेको
देिखएबाट िववादका ज गाह ितवादीह का िनजी
वािम विभ का ज गा हन् भ न िमलेन । मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २(ख३) मा ग रएको “सावजिनक
ज गा” को प रभाषामा “कुनै यि ले मा नभई
सावजिनक पमा योग गन पाउने परापूव कालदेिख

चलनमा रहेको बाटो, कुवा पानी, पँधेरो, पानीघाट,
इनार, पोखरी तथा सोको िडल, धािमक उपासना गन
थल, मारक, मठ मि दर, चोक, डबली, ढल, चौतारो,
हाट, मेला ला ने ठाउँ, सावजिनक मनोर जन गन तथा
खेलकुद गन ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा
नेपाल राजप मा सूचना काशन गरी सावजिनक
ज गा भनी तोिकिदएको ज गासमेत स झनुपछ” भनी
प रभाषा ग रएको देिख छ । ितवादीह ले हकको
आिधका रक माण िदन नसके को र िववादको ज गामा
पोखरी रही पोखरीको िडलका ज गामा िव ालयको
भवनसमेत रही िव ालय स चालन भइरहेको
देिख छ ।
५. िववािदत ज गाह को नापजाँच िमित
२०२६।१२।१७ मा भएको देिख छ । नापीको
िफ डबक
ु उतारमा ज गाधनीको महल खाली रहेको
र मालपोत कायालयबाट ा भएको ज गाधनी
माण पज
ु ामा िववािदत ज गाह नेपाल सरकारको
नाउँमा दता कायम रहेको देिख छ । उि लिखत
प रभाषाले प रभािषत गरेअनुसार पिन िववािदत
ज गाह सावजिनक ज गा हन भ ने देिखएको र
िववािदत ज गाह लाई ितवादीह ले आ नो िनजी
वािम विभ का ज गा हन् भनी मािणत गराउन
नसके को पाइएबाट िववादका िक.नं. ३३ र ३४ का
ज गाह सावजिनक ज गाह नै रहे भएको मािणत
भएको देिखँदा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको
फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन ।
६. अतः उि लिखत िववेचनाबाट िववािदत
िक.नं. ३३ र ३४ का ज गा सावजिनक भ ने
देिखएकोले उ ज गामा ितवादीले गरेको िखचोला
मेटाई दाबीको दवु ै िक ा ज गालाई सावजिनक ठहर
गनपनमा
सो नठहर्याएको सु को फै सला उ टी
ु
गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
२०६८।०३।२७।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
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हने ठहछ । ितवादीह को पुनरावेदन िजिकर पु न
स दैन दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानुसार
गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.देवे गोपाल े
इजलास अिधकृ त : बाबरु ाम सवु ेदी
इित संवत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शुभम् ।



नणय नं .९५४४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
आदेश िमित : २०७२।५।३१।५
०६९-WO-०१५६
िवषयः- ितषेध / उ ेषण
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
व.डा. नं. ११ ि परु े र ब ने वष ५७ को
अिधव ा िमिथलेशकुमार िसंहसमेत
िव
िवप ी : स माननीय धानम ी, धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
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ि शुली १ जलिव ुत् आयोजनाको
उ पादन
अनुमितप
स ब धमा
राि य तरमा सार चार भएको
देिखएको तथा उ आयोजना िव तु ्
िवकासस ब धी प रयोजना भएको र
वैदेिशक लगानीको मा यमबाट िव ुत्
उ पादन गन उ े यसमेत रहेको भ ने
देिखँदा तुत िवषय िनवेदक कानून
यवसायीह को यि गत हक िहत
मा सि निहत रहेको भनी मा न िम ने
देिखएन । जल िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा
३५ समेतको योग गलत ढङ् गले गरेको
भनी दाबी िलएको देिखँदा िनवेदक कानून
यवसायीह ले उठाउनुभएको
तुत
िवषयव तु सावजिनक सरोकारअ तगतकै
रहेको देिखने ।
( करण नं.३)
रा यका मुख उ े यिभ नाग रकको
हक, िहत, आिथक, सामािजक,
सां कृितक, वातावरणीय र लै ङ्िगक
ज ता िविवध प ह मा रा
र
नाग रकह को िहताथ कानूनको िनमाण
गन काय गछ । तथािप जीवन र जगत्लाई
यदाकदा काननू ले नसमेट्ने वा काननू को
िनमाणभ दा नाग रकको गित अिघ
बिढरहेको अव थामा कानून ारा सम
यव थापन नहनु वाभािवक ह छ ।
य तो अव थामा कानूनको अभावमा पिन
आव यकताको िस ा तिभ
ाकृितक
काननू लाई प रपालना गन तौर त रकाबाट
नाग रकको िहतकै लािग सकारा मक सोच
र कानूनको अभावमा आपूितको यव था
गनुपन ।
आव यकताले
कानून
िच दैन

नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
(Necessity Knows No Law) ।
यो िस ा तले बा यतावश ग रनपु न
कायको संर णसमेत गदछ (Necessity
Defends or Justifies what is
Comples) । कानूनमा भएको यव था
लागू हन नसके मा वा कानूनमा कुनै प
यव था नभएको अव थामा कुनै काम
कारवाही गनु परेमा वा सो काय नगरेमा
मुलुकलाई अ यिधक हािन वा नो सानी
हने अव था देिखयो भने य तो अव थामा
हन जाने हािन नो सानीबाट बचाउन
आव यकताको िस ा तबमोिजम काम
कारवाही गन निम ने भनी अथ गन नहने ।
आिथक पले मजबुत र अनुभवी सेयर
लगानीकताह ले सेयर लगानी गन
वीकृित जनाई संयु लगानी स झौता
तथा सेयर ख रद िब स झौता र िव
बकको IFC समेतलाई सामेल गराई
Joint Development Agreement
समेत स प न भई नेपाल सरकारको
उ ोग िवभाग र नेपाल रा बकसमेतबाट
वीकृित तथा सहमित िलई हालस म
क रब . १५ करोड लगानी ग रसके को
भ ने िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज
डेभलपमे ट क पनीको िलिखत जवाफ
यहोराबाट देिखएको अव थामा िनवेदकले
दाबी िलए ज तो उ क पनीलाई उ पादन
अनुमितप निदने हो भने उ लगानी
यसै खेर जाने मा नभई िव ुत् उ पादन
गरी लोडसेिडङ अ य गन सरकारको
योजनासमेत धराशयी ब न जाने ।
असामा य अव थामा रा य संय बाट
ग रएको कुनै कायको याियक उपयु ताको
आधारमा अदालतले परी ण गन स ने

नै देिखँदा र सोही िस ा तसमेतलाई
आधार मानी िव ुत् ऐन, २०४९ को
दफा ३५ ले िदएको अिधकारअ तगत
रही उ क पनीलाई करार गरी उ पादन
अनुमितप िदने गरी भएको िनणय
कानूनस मत नै देिखने ।
( करण नं.१३)
िनवेदकका तफबाट : व र िव ान् अिधव ा
िमिथलेशकुमार िसंह र िव ान् अिधव ा
अमरजीिव िघिमरे
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा संिजव
रे मी, िव ान् व र अिधव ाह श भु थापा,
अिनलकुमार िसंहा, सशु ीलराज प त तथा
िव ान् अिधव ाह परशुराम कोइराला र
अनुप उ ेती
अवलि बत निजर :
ने.का.प.२०५१, अङ् क ४, िन.नं. ४८९५
स ब कानून :
आदेश
या.गोपाल पराजुली : नेपालको अ त रम
संिवधानको धारा ३२, १०७(२) अ तगत दायर हन
आएको ततु रट िनवेदनको संि त य एवं ठहर
आदेश यस कार छःहामी िनवेदक अिधव ाह नेपाली नाग रक
ह । हामी िनवेदकह लामो समयदेिख सव च
अदालतमा वकालत ग रआएका छौ ँ । यसअिघ
पिन िविभ न सावजिनक मह वका िवषयह मा रट
िनवेदनह िदइआएका छ । आफै ँ ले काम गरेको े
भएको हँदा यस े मा कानूनिवपरीत भएका र हने
काम कारवाहीलाई िन सािहत गरी कानूनको रा य
थापना गन तथा सम जलिव तु ् े को िवकासमा
आफूले सके को योगदान िदनु आ नो कत य र
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अिधकार ठानी िन न यहोरा िनवेदन गदछ ।
२१६ मेगावाटको मािथ लो ि शूली-१
जलिव तु ् आयोजनाको उ पादन अनमु ितप पाउँ
भनी िवप ी नं. ७ ले िमित २०६८।०९।०८ मा पेस
गरेको दरखा तउपर कारवाही भई िवप ी नं. ६ बाट
२०६९।०१।१८ मा आव यक नपगु िववरणह पेस
गन,ु पेस नगरे िनयमानुसार कारवाही हने यहोराको
प ीकरणको प िवप ी नं. ७ लाई पठाई सोही
आधारमा िमित २०६९।०३।२१ मा िवप ी नं. ३
बाट िनणय भई यसअिघ सोही म ालयले जारी
गरेको अनुमितप सिहत उ पादन अनमु ितप को
दरखा तसमेत र भएको हँदा सो र भएकोस ब धमा
प पि कालगायत िविभ न स चार मा यमबाट थाहा
हन आयो । साथै यसैिबचमा नेपाल सरकारका काम
चलाउ धानम ीले आफूखस
ु ी उ खारेज भएको
अनमु ितप िवप ी नं. ७ लाई नै पुनः िदनको लािग
ताव पेस गनको लािग सिचवलाई िनदशन िदएको र
सोहीबमोिजम िमित २०६९।०४।१७ मा म ालयले
मि प रषद्मा ताव पेस गरेको हँदा सोस ब धमा
थप छलफल गन भनी मि प रषदल
् े आफूअ तगतको
आिथक तथा पूवाधार सिमितमा पठाएको बिु झएको र
सो काय अनमु ितप हो ड (िनि त यि र िनि त
क पनीको क जामा रा ने) गन विृ को भएको र
य तो विृ अ य गनस ब धमा नेपाल सरकारले
सावजिनक गरेको आिथक समृि को काय म, य तो
वृि अ य गन अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िदएको िनदशन र िव ुत् ऐन, २०४९ को
दफा ४ र ५ समेत िवपरीत भएको छ । िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ५(१) बमोिजम िदइएको अनुमितप
र खारेज सके पिछ सोही यि वा क पनीलाई पनु ः
नवीकरण गन िवप ीलाई अिधकार छै न ।
िवप ी नं. ७ लाई सरकार आफै ँ ले अस म
भनी िनणय गरी मािथ लो ि शूली १ जलिव तु ्
आयोजनाको उ पादन अनमु ितप को दरखा तसमेत

र ग रसके को प र े यमा पनु ः सोही क पनीलाई
उ आयोजनाको सव ण अनमु ितप िदँदा वा
अनमु ितप को अविध थप गदा सोही पर पराअनस
ु ार
यसअिघ र भएका २ दजनभ दा बढी िविभ न
आयोजनाह समेतलाई सव ण अनमु ितप जारी
गनपन
ु अव था आउने र य तो ि याबाट नेपालको
जलिव तु ् े किह यै अ य नहने गोल च करमा
फ न जाने र जनताले ऊजाको सङ् कटबाट वष स म
तािडत हनपु न भएको हँदा २१६ मेगावाटको मािथ लो
ि शूली १ जलिव तु ् आयोजनाको अनमु ितप
पनु ः िवप ी नं. ७ लाई िदनेस ब धमा हन लागेको
िनणय रो न तथा यो िनवेदन िवचाराधीन भइरहेको
अव थामा अनमु ितप िदने काय भएमा सो बदर
गरी कानूनबमोिजम गनको लािग स मािनत सव च
अदालतबाट ह त ेप गरी कानूनको शासन कायम
गराइ जलिव तु ् े सही िदशामा अिघ बढोस् भ नका
खाितर चिलत कानूनमा अ य वैकि पक उपचारको
यव था नभएको हँदा र िनवेदनको िवषयव तुसगँ
िनवेदनह को अथपूण सरोकार रहेकोले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
अनुसार यो िनवेदन िलएर आएका छ ।
िव ुत् ऐन, २०४९ ले जलिव तु ् आयोजना
िवकास गनस ब धमा ितनवटा मूलभतू यव था
गरेको छः- १) कुनै पिन यि वा सङ् गिठत सं थाले
आयोजनाको पिहचान गरी ऐनको दफा ४(१) अनस
ु ार
दरखा त पेस गरेमा य तो यि वा सङ् गिठत
सं थालाई अनमु ितप जारी गदा य ता यि वा
सङ् गिठत सं थामाफत आयोजनाको िवकास गरेर,
वा २) नेपाल सरकार आफै ँ ले पिहचान गरेका वा
नेपाल सरकारको वािम वमा आएका आयोजनाको
हकमा ऐनको दफा ३४ बमोिजम नेपाल सरकार
आफै ँ ले आयोजनाको िनमाण वा िवकास गरेर, वा
३) नेपाल सरकार आफै ँ ले पिहचान गरेर वा नेपाल
सरकारको वािम वमा आएका आयोजनाको हकमा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
ऐनको दफा ३५ बमोिजम करार गरी आयोजनाको
िनमाण वा िवकास गरेर । यस िनवेदनमा उ लेख
गरेको िवषय नेपाल सरकारले दफा ३५ बमोिजम
२१६ मेगावाटको मािथ लो ि शूली १ जलिव तु ्
आयोजनाको अनुमितप पनु ः िवप ी नं. ७ लाई िदन
लागेकोस ब धमा हन लागेको िनणय रोक पाउनको
लािग भएको हँदा सोस ब धमा िन न िजिकरह
तुत गन चाह छौ ँ ।
दफा ३५ ले नेपाल सरकारले स झौता
गरी िव तु ् उ पादन गन स ने यव था गरेको
भए पिन यसरी गदा के क तो ि या अवल बन
गन भ नेस ब धमा िव तु ् िनयमावली, २०५०
मा कुनै ि या वा कायिविध तय ग रएको छै न । न
त सोस ब धमा सरकारले अ य कुनै कायिविध वा
िनदिशका नै तयार गरेको छ । न त सशु ासन ऐन,
२०६४ को दफा १४ ले माग िनदशन गरेको कायिविध
नै अपनाएको छ ।
हालस मको अ यासमा दफा ३५ अ तगत
रही स झौता गरी भएका अ यासह मा (क) िवशु
आयोजना मा िवकास गन स झौता गरेर, (ख)
महसुलमा आधा रत बोलप आ ान गरेर, (ग)
सरकारलाई त काल कसले बढी रकम भु ान
गनस छ भ ने (Upfront payment) आधारमा
बोलप आ ान गरेर आयोजनाको िवकासको िज मा
लगाउने काय भएको पाइ छ । यी अ यासअ तगत
िज मा लगाइएका आयोजनाह म ये कुनै पिन
आयोजना हालस म िनमाणमा जान सके को छै न र सबै
आयोजनाह सव णको चरणमा नै मि लएका छन् ।
यही िसलिसलाको पिछ लो कडीको पमा मािथ लो
ि शल
ू ी १ जलिव तु ् आयोजनाको अनमु ितप पनु ः
िवप ी नं. ७ लाई िदन लािगएको करणलाई िलन
सिक छ ।
नेपाल सरकार (कायिवभाजन) िनयमावली,
२०६९ को अनस
ु ूची २ अनुसार अनुमितप जारी

गनलगायत जलिव तु ् े को िवकासको िज मेवारी
ऊजा म ालयलाई सिु पएको र सोअनुसार िवप ी
नं. ७ ले माग गरेको िववरण पेस नगरेको भनी
मािथ लो ि शल
ू ी १ जलिव तु ् आयोजनाको उ पादन
अनुमितप को दरखा तसमेत र गन िनणय गरेको
अव थामा सोही क पनीलाई सोही आयोजनाको
अनुमितप िदनको लािग म ी प रषद्मा ताव पेस
गनु िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४, ५, ८ र िव तु ्
िनयमावली, २०५० को िनयम १२ तथा सशु ासन
ऐन, २०६४ को दफा १८ को िव छ । साथै िवना
ित पधा र अ य कानूनी आधारह िवना नै िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनस
ु ार उ आयोजनाको
अनुमितप पनु ः उि लिखत क पनीलाई नै िदँदा
सिचवबाट भएको र गन िनणयको पनु रावलोकन
हन जाने भई िव तु ् ऐनको दफा ३९ को यव था
िन भावीसमेत हन जाने प छ । यिद र
गरेकोस ब धमा िवप ी नं. ७ लाई िच नबझ
ु ेको
िथयो भने ऐनको दफा ३९ बमोिजम र गन िनणयउपर
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पनु रावेदन नै ला ने
कानूनी उपचारको माग अवल बन गन स ने िथयो ।
िवप ी नं. ७ को सो हद याद पिन समा भैसके को
छ । माण ऐनको दफा ३४ ले िवप ी नं. ७ िबबि धत
हनुह छ । काननू बमोिजम बाहेक अ य कुनै त रकाबाट
य ता िनणयको पनु रावलोकन गराउनु हँदनै र दफा
३५ को यव थाले सरकारलाई आ नै मातहत
िनकायले गरेको िनणयउपर पुनरावलोकन गन तथा
य ता िनकायलाई िव ाियकाले िदएको अिधकारमा
आघात पुरयाउने
गरी अनमु ित िदँदैन र ऐनका अ य
्
दफाह मा भएका यव थालाई िन तेज पानलाई
िव ाियकाले दफा ३५ को यव था नगरेको प छ ।
िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनस
ु ार
स झौता गरी आयोजनाको िवकासको िज मेवारी
सिु पए पिन दफा ४, ५ र ८ अनुसारको यव था
य तो िज मेवारी िलने व कका हकमा समेत लागू
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हने र यहीअनुसार नै हँदै आएको छ । मािथ लो ि शूली
१ जलिव तु ् आयोजनाको अनमु ितप को पनु ः िवप ी
नं. ७ लाई िदएको ख डमा उ ऐनको दफा ४, ५ र
८ तथा सशु ासन ऐन, २०६४ को दफा ७ (१) (घ) को
िव हने प छ ।
िवप ी नं. ७ ले िवभागबाट माग भएका
िववरणह तोिकएको समयमा पेस गन नसक अस म
भएको कारण अनमु ितप स ब धमा र गन िनणय
गरेको अव थामा पनु ः िवप ी क पनीलाई अनुमितप
िदने कुनै कानूनी र नैितक अिधकार सरकार र यसका
मातहतका िनकायह मा छै न । अस मतालाई नै पनु ः
अनमु ितप िदन ला नु सुशासन ऐन, २०६४ को दफा
६ (क) (ग) (ङ) (च) र (छ) का यव थासमेतको
िवपरीत हने मा नभई नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को दफा ३३(ण) ले तोके को दािय वको समेत
िवपरीत हने प छ ।
अतः मािथ लो ि शूली १ जलिव तु ्
आयोजनाको अनुमितप को पुनः िवप ी नं. ७
लाई िदनका लािग िवप ी नं. ३ समेतले पेस गरेको
ताव, सो तावउपर िवप ी नं. २ ले िमित
२०५९।०५।०३ मा गरेको िनणय (िसफा रस) र सोको
स ब धमा हने काम कारवाही कानूनको शासनको मम
र भावनाको अनु प नभई वे छाचारी हनक
ु ो साथै
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३,
१९, २७ बाट द संवैधािनक हक तथा मािथ
उि लिखत कानूनी हकको हनन् भएकोले िवप ी
नं. २ ले गरेको िमित २०५९।०५।०३ को िनणय
(िसफा रस) उ ेषणको आदेशबाट बदर ग रपाउँ र
सो िसफा रसको आधारमा िवप ी नं. ७ लाई अ य
िवप ीले कुनै पिन समय खारेज भएको लाइसे स पनु ः
िदनस ने भएकोले िवप ीह बाट भएका स पूण काम
कारवाही तथा िट पणी िनणय आदेश, छलफलह
यथाि थितमा रो नु रोकाउनु भनी िवप ीह को
नाउँमा अ त रम आदेशसिहतको ितषेधसमेत जारी

ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेदन दाबी ।
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु
नपन आधार कारण भए बाटाको यादबाहेक १५
िदनिभ िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीले
आफै ँ वा आ नो ितिनिधमाफत तथा अ य
िवप ीह ले महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का नाउँमा
याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमानुसार पेस गनू ।
िनवेदकले माग गरेको अ त रम
आदेशस ब धमा िवचार गदा िवप ी नेपाल वाटर
ए ड इनज क पनी ा.िल. को सव ण अनमु ितप को
बहाल रहने अविध समा भैसके को हँदा िव तु ्
उ पादनको अनमु ितप दान गन नसिकने भएकोले
नेपाल सरकार ऊजा म ालय (सिचव तर) को
िमित २०६९।३।१५ को िनणयअनुसार दरखा त र
ग रएको भनी ऊजा म ालय िव तु ् िवकास िवभागको
िमित २०६९।३।१९ को प बाट देिख छ । य तो
अव थामा िवप ी बनाइएका सरकारी िनकायह
समेतको कुरा सुनी अ त रम आदेशस ब धमा
आदेश गनु उिचत र आव यक देिखएकोले स बि धत
िलखतह समेत भएको फायलसिहत अ त रम
आदेशस ब धी छलफलमा उपि थत हनु भनी आज
छलफलमा सि मिलत भैसके को िवप ी नेपाल वाटर
ए ड इनज क पनी र अ य सरकारी िनकायह को
नाउँमा ७ िदनको सूचना जारी गनु र सोको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयलाइ िदनू । तर सोही
समयिभ यस िनवेदनमा उ लेख ग रएको िवषयमा
नेपाल सरकार वा सोसँग स ब अ य िनकायबाट
िनणय गन काय स प न भएमा यस रट िनवेदनको
योजन नै समा हन जाने अव था देिखएकोले
अ त रम आदेशस ब धमा अक सनु वाइ नभएस मका
लािग यसस ब धी काम कारवाही जे ज तो अव थामा
छ सोही अव थामा यथाि थितमा रा नु भनी
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िवप ीह का नाउँमा अ पकालीन अ त रम आदेश
पिन जारी ग रिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको एक यायाधीशको इजलासबाट भएको
िमित २०६९।५।६ को आदेश ।
यथ नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट
क पनी ा.िल.लाई िमित २०६३।०९।२४ मा
मािथ लो ि शूली १ जलिव तु ् प रयोजनाको
सव ण अनमु ितप िदएकोमा िव तु ् ऐन, २०४९
को दफा ४ र ५ मा तोिकएको ५ वषको अविध िमित
२०६९।०९।२३ मा समा हनअ
ु गावै सो क पनीले
उ पादन अनमु ितप को लािग िविभ न कागजातसिहत
िनवेदन िदएकोमा ऊजा म ालयका सिचवबाट
िविभ न कारण देखाई िमित २०६९।०३।१५ गते
दरखा त र ग रएको भनी िनणय गरेको पाइ छ ।
सोप ात् यथ क पनीले धानम ीसम उ पादन
अनमु ितप को लािग िनवेदन िदएबमोिजम ऊजा
म ालयका सिचवबाट िमित २०६९।०४।१४ मा
िव तु ् िवकास िवभाग तथा कानून शाखासमेतको राय
िलई “िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम हन”
भनी मि प रषद्मा िट पणी पेस गरेकोमा सो “दफा
३५ को अधीनमा रही आिथक तथा पूवाधार सिमितको
िनणयबमोिजम गन गरी” मि प रषद्बाट ताव
वीकृत ग रएको छ । सोबमोिजम मि प रषदअ
् तगत
रहेको आिथक तथा पूवाधार सिमितले सव ण
स प न गरेको यथ नेपाल वाटर ए ड इनज
डेभलपमे ट क पनीलाई “िव तु ् ख रद िब
स झौता (PPA) वा Connection Agreement,
व कले लगानीकतासँग Financial Agreement
गरी िव ीय यव थापन (Financial Closure) गन
कायलगायतका काम १ वषिभ तथा उ ोग दता गन
काम ६ मिहनािभ स प न गन गरी मािथ लो ि शूली
१ जलिव तु ् प रयोजना िनमाण गन व क नेपाल
वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट क पनीसँग िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम ऊजा म ालय र

उ क पनीिबच करार गन वीकृ ित दान गन” भनी
िनणय गरेको भ नेसमेत मि प रषद्बाट ा स कल
फाइलबाट देिखन आउँछ ।
यसरी यथ क पनीले नै मािथ लो ि शल
ू ी
१ जलिव तु ् प रयोजनाको सव णको काय स प न
गरेको र उ प रयोजनाको उ पादन अनमु ितको लािग
िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ को अिधकार योग
गरी सोही क पनीसँग करार गन भनी नेपाल सरकारबाट
िव ुत् आयोजना स प न गन काय अगािड बढाइएको
देिखएको छ । सो दफा ३५ मा “यस ऐनमा अ य
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले
कुनै यि वा सं थासँग करार गरी सोही करारमा
उि लिखत सतह को आधारमा िव तु ् उ पादन,
शारण वा िवतरण गन गराउन स नेछ” भ ने कानूनी
यव था रहेकोले सो कानूनी यव थाबमोिजम िव तु ्
उ पादनको लािग अनमु ित िदन कुनै यि वा सं थासँग
नेपाल सरकारले करार गन स ने नै हँदा चिलत
कानूनी यव थाबमोिजम भएको कायबाट थम ि मा
नै नेपाल कानून उलङ् घन भएको नदेिखएको र िव तु ्
उ पादनस ब धी आयोजनाको कायका स ब धमा
ग रएको काम कारवाहीबाट रा , नाग रक एवं
सवसाधारणलाई अपूरणीय ित हने अव था नभएको
तथा अ त रम आदेश जारी गदा आम नाग रक एवं
सवसाधारणलाई अपूरणीय ित हने अव था नभएको
तथा अ त रम आदेश जारी गदा आम नाग रक एवं
सवसाधारणमा बढी ित वा असिु वधा हनस ने
अव था भएकोले सिु वधा स तल
ु न िनवेदकको प मा
नरहेकोसमेत देिखएकोले िनवेदकको मागबमोिजम
अ त रम आदेश जारी ग ररहनु पन अव था नहँदा
यस अदालतको एक यायाधीशको इजलासबाट
िमित २०६९।०५।०६ मा जारी भएको अ पकालीन
अ त रम आदेशलाई िनर तरता दान गन िमलेन ।
साथै िनवेदकको माग िव तु ् उ पादनसँग स बि धत
रहेकोले ततु रट िछटो िनणय हन उपयु हने
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् कायालयसमेत
देिखँदा यथ ह बाट िलिखत जवाफ परेपिछ रट
िनवेदनलाई पेसीमा अ ािधकार िदई िनयमबमोिजम
पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको संयु
इजलासको िमित ०६९।०५।१५ को आदेश ।
यो क पनी िव तु ् उ पादनसमेतको उ े य
राखी दता भएको क पनी हो । क पनी दता हँदाको
अव थामा क पनीमा एकजना मा सेयरधनी रहेकोमा
नेपाल सरकारको उ ोग िवभाग र नेपाल रा बकको
समेत वीकृ ित िलई हाल िवदेशी लगानीकताह समेत
सेयरधनी रहेका छन् । हाल क पनीमा Korea southEast Power Co., Ltd. को ५० ितशत, िवके श
धानाङ् गको २५ ितशत Daelim Industrial Co.,
Ltd. को १५ ितशत र Kyeryong Construction
Industrial Co., Ltd. को १० ितशत सेयर वािम व
रहेको छ ।
िवके श धानाङ् गबाहेकका अ य सबै
सेयरधनीह को रयाली क पनीह हन् । ता. २२ माच
२०१२ को Joint Development Agreement मा
सहमित भएबमोिजम १५ ितशत सेयर िव बकको
अ तराि य िव िनयम (IFC) ले िलने हँदा िवके श
धानाङ् गको सेयर १० ितशत कायम हनेछ ।
हालस मको सहमितअनस
ु ार िवके श धानाङ् गको
स ा नेपाली नाग रकताको पमा जेड पावर ा.िल.
हनेछ ।
क पनीले मािथ लो ि शूली-१, जलिव तु ्
आयोजनाबाट िव तु ् उ पादन गन कायको सव ण
गनको लािग सािबकको जल ोत म ालय (हाल
ऊजा म ालय) बाट सव ण अनुमितप पाएको
िथयो । अनमु ितप जारी हँदा उ अनुमितप को अविध
िमित २०६३।०९।२४ देिख िमित २०६५।०३।२३
स म रहेकोमा क पनीले गरेको सव णको काय गित
र काय योजनाको आधारमा सव ण अनमु ितप को
अविध थप भई िमित २०६८।०९।२३ स म बहाल
रहेको िथयो । सव ण गद जाँदा उ आयोजनाबाट

बढी िव तु ् उ पादन हने देिखएकोले सोहीबमोिजम
आयोजनाको े र मता संशोधनको माग ग रएको
िथयो । िव तु ् िवकास िवभागले ऊजा म ालयको
िनणयबमोिजम आयोजनाको े संशोधन गरी
आयोजनाको मतासमेत विृ गरी सािबकको ७५
मे.वा. बाट २१६ मे.वा बनाइएको िथयो । क पनीले विृ
भएकै मता अथात् २१६ मे.वा. मताको मािथ लो
ि शूली-१ जलिव तु ् आयोजनाको सव ण परु ा गरी
सव ण अविधिभ ै अथात् िमित २०६८।०९।०७
मा उ पादन अनमु ितप को लािग दरखा त िदएको
िथयो । क पनीले Draft Project Development
Agreement माग गरेको र आयोजना थलस म
जानेआउने बाटो िनमाण गनको लािग ज गा ाि गन
सहमितसमेत माग गरेको िथयो ।
िव ुत् िवकास िवभागले िमित
२०६९।०१।१८ मा क पनीलाई प लेखी के ही
िववरण पेस गन माग गरेकोमा समयमै अथात् िमित
२०६९।०२।२१ मा जवाफसिहतका िववरणह
पेस ग रएको िथयो । िव तु ् िनयमावली, २०५० को
िनयम १२ ले उ पादन अनुमितप को लािग िनवेदन
गदा के क ता कागजात तथा िववरणह पेस गनुपन
हो प यव था गरेबमोिजम नै स पूण िववरणह
िव ुत् िवकास िवभागमाफत ऊजा म ालयमा
क पनीले पेस ग रसके को छ । मािथ लो ि शूली-१,
आयोजना २१६ मे.वा. को ठूलो आयोजना भएकोले
यो आयोजना बनाउन क रब ५०० िमिलयन अमे रक
डलर अथात् क रब . ४५ अरब ( . ४,५०० करोड)
ला ने भएकोले यसको आव यक ब दोब तसमेत गरी
उ पादन अनमु ितप पिखएर बसेको बेला एकाएक
िव तु ् िवकास िवभागबाट िमित २०६९।०३।१९ मा
क पनीलाई प लेखी ऊजा म ालय सिचव तरको
िमित २०६९।०३।१५ को िनणयबमोिजम भ दै
उ पादन अनुमितप को लािग िदएको दरखा त नै र
गरेको जानकारी गराइयो । यस क पनीको तफबाट
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लग ै िमित २०६९।०३।२४ मा ऊजा म ालयका
सिचवलाई स बोधन गरी स माननीय धानम ीलाई
बोधाथ तथा कायाथ र िव तु ् िवकास िवभागका
महािनदशकलाई बोधाथ िदई ऊजा म ालयको उ
िनणय िव ुत् ऐन, िनयमिवपरीत भएको यहोरा खल
ु ाई
य तो गलत शासिनक िनणय स याई उ पादन
अनमु ितप िदनेतफ आव यक कारवाही गन तथा
Draft Project Development Agreement
र आयोजना थलस म जानेआउने बाटो िनमाण
गनको लािग ज गा ाि गन सहमितसमेत माग गरेका
िथय । सोप ात् स मानीय धानम ी यूलाई नै
ता. १५ जल
ु ाई २०१२ (िमित २०६९।०३।३१)
मा प लेखी सो अव थास म भएका आयोजना
िवकासस ब धी गितह खुलाई आयोजना िवकास
गन पाउँ भनी िनवेदन गरेका िथय । सोही मतु ािबक
ऊजा म ालयको कायभारसमेत स हा नु भएका
धानम ी यल
ू े भनेबमोिजम ऊजा म ालयका
सिचव वयम्ले क पनीलाई िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ३५ बमोिजम करार गरी मािथ लो ि शूली -१
जलिव तु ् आयोजनाको िवकास िनमाण गन िदने गरी
नेपाल सरकारको िनणयाथ िमित २०६९।०४।१७
मा मि प रषदमा
ताव पेस गरेको र सोही
्
आधारमा मि प रषदक
् ो िमित २०६९।०४।२४
को िनणयबमोिजम आिथक तथा पवू ाधार सिमितमा
छलफल भई िमित २०६९।०५।०३ मा िव ुत् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार गरी क पनीलाई
मािथ लो ि शूली -१ जलिव तु ् आयोजना िवकास
िनमाण गन िदने गरी िनणय भएको भ ने जानकारीमा
आएकोले उ ि या ऐ. ऐनको दफा ३५ अ तगत नै
सीिमत रहेको ट छ ।
िवप ी रट िनवेदकह ले उ रट िनवेदन
िलई आउने आ नो हकदैया नै थािपत गन स नुभएको
छै न । जल ोत िवषय सावजिनक सरोकारको िवषय
हो भ नु मा पया हँदनै । जलिव तु ्बाहेक अ य ै

े मा जल ोतको उपयोग ग रनु पद यो भ ने पिन
िवप ीह को िजिकर होइन । मािथ लो ि शूली-१
आयोजना ब नै हँदैन भ ने पिन िवप ीह को िजिकर
छै न । मािथ लो ि शल
ू ी-१ आयोजना िनमाण गन काय
क पनीलाई िदने वा निदने भ ने िवषय सावजिनक
हक वा सरोकारको िवषय नै नरहेको र उ आयोजना
क पनीलाई िदँदा वा निदँदा वा ते ो यि लाई िदँदा
के क तो र कसरी सावजिनक हक वा िहत ह छ भ ने
िवषयमा रट िनवेदन उ लेख नै नहँदा िवप ीह को
रट िनवेदन थम ि मा नै हकदैयािवहीन भै
खारेजयो य छ ।
िव ुत् उ पादनको काय रा यले
कानूनअ तगत िनदिशत र िनयि त गन हो । िवप ी
वयम्ले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम
स झौता गरी िव तु ् उ पादन गन स ने कानूनी
यव थालाई वीकार गनुभएको छ । स झौता
गन ि या िनधारण नभएको भ ने आधारमा मा ै
िनवेदकह को िनवेदन गन हकदैया िसजना हन स दैन
। उ दफा ३५ बमोिजम करार गरेर िव तु ्को उ पादन,
शारण गन िदने अिधकार नेपाल सरकारसँग भएको
कानूनी ावधान रहेको र सो दफामा यस ऐनमा अ य
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन भ ने वा याशंबाट
सु भएबाटै करार गरेर िव तु ् उ पादन, शारण गन
नेपाल सरकारको अिधकार िवशेष अिधकारको पमा
रहेको छ ।
िवप ीह को मागदाबी नै गलत त यमा
आधा रत छ । िनवेदनप को िविभ न करणह मा
खारेज भैसके को लाइस स पुनः नवीकरण गरी िदन
लािगएको भ ने उ लेख छ । क पनीको सव ण
अनमु ितप (लाइस स) खारेज भएको छै न । उ पादन
अनुमितप पाइसके को अव था नै नभएकोले खारेज
हने सङ् गै आउँदैन । िनवेदकह ले क पनीको
कुन िमितको क तो लाइस स खारेज वा र भएको
भ नुभएको हो, सो कही ँ कतै खु दैन । क पनीको
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् कायालयसमेत
नाममा िमित २०६३।०९।२४ देिख लागू हने गरी
िमित २०६३।११।२९ मा जारी भएको सव ण
अनमु ितप को अविध िमित २०६८।०९।२३ स म
बहाल रहेको िथयो । सव ण अनमु ितप को अविधिभ ै
सव णको सबै काय समा गरी िमित २०६८।०७।२५
मा स भा यता अ ययन ितवेदन (Feasibility
study Report) र २०६८।०८।१९ मा वातावरणीय
अ ययन ितवेदन (EIA Report) िव तु ् िनयमावली,
२०५० को िनयम १० बमोिजम पेस गरेका ह भने
सोही िनयम १२ बमोिजम अनमु ितको लािग दरखा त
िदइसिकएकोले सव ण अनमु ितको औिच य र
योजन नै समा भैसके को छ । य तो सव ण
अनमु ितप नवीकरण गनपन
ु वा अनुमितप को याद
थप गनुपन वा नयाँ सव ण अनुमितप अथात् नयाँ
लाइसे स िदनुपन अव था पिन छै न । क पनीले
सव ण अनमु ितप माग गरेको नभई उ पादन
अनमु ितप माग गरेको हँदा िवप ीह ले भने ज तो
नेपाल सरकारले सव ण अनमु ितप नै नवीकरण गन
लागेको होइन । ऊजा म ालयका सिचवले उ पादन
अनमु ितप जारी गनअगािड
आयोजना िनमाण तथा
ु
िव तु ्को उ पादन र िब को लािग आव यक पन
के ही कायह स प न गनको लािग १८ मिहनाको
अविध तो ने गरी क पनीसँग स झौता गन ताव
गरेको र सोही आधारमा नेपाल सरकारबाट िनणय
भएको भ ने जानकारी हन आएको छ । गलत त यमा
आधा रत रट िनवेदन खारेजभागी छ । प पि कामा
आएको जानकारीलाई आधार मानी दायर भएको रट
िनवेदन आफै ँ मा अप रप व, अ प र स देहा मक
छ । िवना प आधार माण सुने सनु ाएको भरमा रट
िनवेदन िलइआएकोबाट य तो रट िनवेदन त यभ दा
बािहरको भई थम ि मै खारेजभागी छ । िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ ले िव तु ् उ पादनको लािग
सतह तोक करार गरी िदनस ने भएको र यो दफा
िव तु ् ऐन, िनयमका अ य दफा, िनयमह भ दा

अलग र िवशेष कृ ितको भएकोले सािबकमा उ पादन
अनुमितप को लािग िदएको दरखा त र र भएको
क पनीलाई िदन नहने भ ने होइन । सो दफाले
क पनीसँग करार गन िनषेध गरेको छै न ।
क पनीको सव ण अनमु ितप लाई ऊजा
म ालय वा ऊजा म ालयका सिचवले खारेज नै
नगरेको हँदा िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३९ अ तगत
पनु रावेदन गन कुरै आउँदैन । जबिक उ दफा ३९
को स ब ध ऐ. को दफा ८ सँग मा छ । उ दफा
८ अ तगत खारेजी नभएकाले दफा ३९ आकिषत
नै हने होइन । ऊजा म ालयका सिचवले उ पादन
अनुमितप को लािग िदएको दरखा त र गन गरी िमित
२०६९।०३।१५ मा िनणय गरेकोमा सो िनणयउपर
पनु रावेदन ला ने कुनै कानूनी यव था नै नभएकोले
पनु रावेदन नग रएको हो । िनज ऊजा सिचव वयंले
दरखा त र गन आफूले गरेको िनणय तथा क पनीले
िदएको िनवेदनको सङ् ग उ लेख गरी िविभ न
ािविधक तथा त यगत कारण आधारह खल
ु ाई
मािथ लो ि शूली-१ जलिव तु ् आयोजना क पनीले
नै िवकास िनमाण गनस ने ठहर गरी क पनीसँग िव तु ्
ऐनको दफा ३५ अ तगत करार गन वीकृ ित माग गरी
मि प रषद्सम ताव पेस गरेको र सोही आधारमा
नेपाल सरकारको आिथक तथा पूवाधार सिमितले
िनणय गरेको जानकारी हन आएको अव थामा
कानूनबमोिजम नै उ आयोजनाको सव णको काय
पूरा गरेको क पनीलाई कानूनबमोिजम नै उ पादन
अनुमितप िदनेतफ ग रएको कारवाही तथा हन
लागेको स झौता, करार तथा सोस ब धमा पेस
भएको ताव तथा भएको र हने िनणय आिदसमेत
सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद भनी याियक
िनरोपणको िवषय हन स दैन । नेपाल सरकारको
य तो कायले सावजिनक हक वा िहतलाई असर
पारेको छै न । ब िव तु ् उ पादन गनतफ आव यक
कारवाही भएकोले िव तु ् अभावलाई कम गन भएकोले
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
सवसाधारण सबैको हक िहतमै छ ।
ऊजा म ालयका सिचवले दरखा त र
गरेको भिनएको िमित २०६९।०३।१५ को िनणय
आफै ँ मा कानूनिवपरीतको िथयो । पिहलो कुरा त
िव तु ् ऐन, िनयमले दरखा त नै र गनस ने यव था
गरेको छै न । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ (३) ले
िव तु ् उ पादनको दरखा त परेको िमितले १२०
िदनिभ दरखा तवालालाई अनुमितप िदनपु न
भ ने बा या मक यव था गरेबाट क पनीले िमित
२०६८।०९।०७ मा दरखा त गरेको हँदा सो िमितले
१२० िदनिभ अथात् िमित २०६९।०१।०७
गतेिभ मा ऊजा सिचवले अिनवाय पमा िव तु ्
उ पादनको अनुमितप िदनुपनमा १३१ औ ं
िदनमा आएर िमित २०६९।०१।१८ मा प लेखी
िव तु ् िवकास िवभागले के ही िववरण माग गरेकोमा
जवाफसिहतका िववरणह पेस गरेका िथय । नेपाल
सरकारले सव णको लािग सम तः दफा ३५ अ तगत
करार गन लागेको नभई उ पादनको लािग हो भने
समयाविध तोिकएका िवषयह के वल ि यागत
कुराह मा हन् । नेपाल सरकारलाई िव तु ् उ पादन,
शारण आिदको लािग िवशेष यव था गरी करार गन
िदने दफा भएकोले सो दफाअ तगत हन लागेको करार
संिवधान, काननू , याय, सशु ासन आिदको िव मा
छै न ।
िवप ीह ले ितषेध िमि त उ ेषणको
आदेश माग गरी रट िदनुभएको छ । ितषेध मु यत:
अिधकार े को अभावमा जारी हने रट हो । िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ३५ अ तगत नेपाल सरकारलाई
करार गरी िव तु ्को उ पादन गन िदने अिधकार े
भएको कुरामा िवप ीह को पिन िववाद छै न ।
िवप ीह ले वा तवमा रट िनवेदनमा अिधकार े को
कुरालाई उठाउनुभएको समेत छै न । यसैगरी याियक
वा अध याियक िनकायले य कानूनी ुिट हने गरी
वा अिधकार े को उलङ् घन गरी िनणय गरेको र अ य

उपचारको यव था नभएको अव थामा िनणयबाट
असर पन प ले उ ेषणको आदेश माग गरी िनवेदन
िदनस ने हो । य तो अव था पिन रट िनवेदनमा
देिखँदनै ।
वदेशमै खपत हने आयोजना भएको र यसको
लािग िव ुत् ख रदकता नेपाल िव तु ् ािधकरणले
िव ुत् ख रद गन आशयप िदई ता. १८ जनु २०१२
मा Energy Table सिहतको Technical MOU
समेत भैसके को छ । ता. २२ माच २०१२ मा िव बक
समूहको अ तराि य िव िनगम (International
Finance Corporation अथात् IFC) सँग Joint
Development Agreement समेत भैसके को छ ।
IFC ले क पनीको १५ ितशत सेयरमा लगानी गन
र क पनीलाई आव यक पन ऋण जटु ाउने सहमित
भैसके को छ । अ तराि य जगत्का याित ा िव ीय
लगानीकताह IFC, ADB, Proparco, DEG
आिदले आयोजनालाई ऋण िदनको लािग सन् २०११
को अ टुवर र नोभे बर मिहनामै इ छा देखाई सहमित
िदइसके का छन् भने िहमालयन बक िलिमटेडले समेत
जनु ९, २०११ मा प लेखी आयोजनामा लगानी
गन इ छा देखाइसके को छ । यसरी सेयर लगानी
तथा ऋण लगानीसमेत जुिटसके को आयोजनालाई
उ पादन अनुमितप निदँदा देशमा िव तु ् अभाव घट् ने
नभई बढ् ने िनि त छ । ब न लागेको आयोजना ब न
निदने य न व प दायर ग रएको रट िनवेदनका
िनवेदकह ले सावजिनक हक वा सरोकारलाई
ितिनिध व नगरी िनिहत वाथलाई ितिनिध व
गन र देशलाई अँ यारोतफ धके ने हँदा दरु ाशयमु
भावना (Malafide Intention) िवप ीह ले िलएको
देिख छ ।
आिथक पले मजबतु र अनभु वी सेयर
लगानीकताह ले सेयर लगानी गन वीकृ ित जनाई
संयु लगानी स झौता तथा सेयर ख रद िब
स झौता र िव बकको IFC समेतलाई सामेल गराई
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Joint Development Agreement समेत स प न
भई नेपाल सरकारको उ ोग िवभाग र नेपाल रा
बकसमेतबाट वीकृ ित तथा सहमित िलई हालस म
क रब . १५ करोड लगानी नै ग रसके को अव थामा
य तो आयोजना िनमाण गन निदन रट िनवेदन
दायर भएको अव था छ । आयोजना तथा यसका
लगानीकताको पृ भूिम, बचनब ता तथा हालस म
भएको काय गितको ि थितबाटै िवप ीह ले
भनेज तो झोलामा खोला रहेको अव था होइन भ ने
प ह छ । लगानीकताह को हैिसयत तथा अनभु व
र सव णको काय परु ा ग रसके को अव थासमेतलाई
म यनजर गरी आयोजना बनाउन स ने क पनीलाई
दफा ३५ बमोिजम करार गन लागेको काय कानून र
यायसङ् गत छ ।
अतः रट िनवेदन त यगत पमै िु टपूण
भएको र िनवेदकह ले उठाएको िवषयमा िनजह को
सारभतू र अथपूण स ब ध नभएकोले िनजह लाई रट
िनवेदन गन हकदैया नै नभएको, िनवेदकह ले उठाएको
िवषय सावजिनक हक वा सरोकारको िवषय नै नभएको
र य तो िवषयमा स मािनत सव च अदालतबाट
िन पण गनुपन कुनै संवैधािनक वा कानूनी भएको
देखाउन र पिु गन नसके को, ितषेध तथा उ ेषणको
आदेश जारी हने पवू ाव था नै नरहेको र अि त वमै
नभएको िनणय बदर गराउन तथा य तो िनणयबाट
हने काम कारवाही रो का गन माग गरेकाले स मािनत
अदालतबाट िनवेदकह को मागबमोिजमको आदेश
जारी गनस ने अव था नहँदा िवप ीको रट िनवेदन
खारेज गरी याय इ साफ पाउँ भ नेसमेत यहोराको
िवप ी नेपाल वाटर इनज डेभलपमे ट बक ा.िल.को
तफबाट ऐ.का अिधकार ा कमचारी अ य Kim
KYeeng-Sik को िलिखत जवाफ ।
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२)
तथा िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ८ बमोिजम
नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट क पनीको

नाममा मािथ लो ि शूली-१ जलिव तु ् आयोजना
२१६ मेगावाट मताको िव तु ् उ पादनको सव ण
अनमु ितप (िव.िव.िव. ०६३/६४, िव.उ.स. २६५)
िमित २०६३।०९।२४ मा जारी ग रएको िथयो । िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम सो
क पनीले ा गरेको अनमु ितप को पाँच वषको अविध
िमित २०६८।०९।२३ स म मा रहेकोमा िव तु ्
िनयमावली, २०५० को िनयम १९ बमोिजम क पनीले
अनुमितप को याद बहाल रहेको समयिभ नै िमित
२०६८।०९।०८ मा िव तु ् उ पादनको अनमु ितप को
लािग दरखा त िदएको िथयो । तर क पनी ( व क)
ले िव तु ् उ पादन अनमु ितप को लािग दरखा तसाथ
पेस गनपन
ु वातावरणीय भाव मू याङ् कन ितवेदन,
कने सन एि मे ट, िव तु ् ख रद िब स झौता र
िव ीय यव थापनस ब धी कागजात िववरणह
पेस नगरेको र सभ ण अनुमितप को यादसमेत
समा भइसके कोले क पनीले िमित २०६८।९।८
मा पेस गरेको दरखा त िमित २०६९।०३।१५ को
िनणयानुसार र भएको हो ।
क पनीले उ आयोजनाको िवकासको लािग
िव बैक र को रयन साउथ इ ट पावर क पनी ज ता
अ तराि य सं थाबाट लगानी जटु ाउने काय तथा
आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल इि जिनय रङ
काय भइरहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको
ितवेदन वीकृ ितका लािग वातावरण म ालयमा पेस
ग रसके को र िव ुत् ख रदिब स झौताका लािग पिन
नेपाल िव तु ् ािधकरणमा िनवेदन िदई वाता भइरहेको
यहोरा उ लेख गरी िमित २०६९।०३।१५ को िनणय
स याई आयोजना िनमाण काय स प न गन मौका
पाउँ भनी धानम ीसम िमित २०६९।०३।३१
गते िदएको िनवेदनउपर कारवाहीको ि या थालनी
ग रएको हो ।
को रयन डेभलपमे ट बक तथा िव बकले
िदएको आशयप ह पेस गरी आयोजनाको िनमाणमा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
वैदिे शक लगानी जटु ाउनस ने पया आधार र
स भावना देिखएको िडटेल इि जिनय रङ िडजाइन गद
रहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको अ ययन
ितवेदन वीकृितका लािग वातावरण म ालयमा
पठाएको तथा नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग कने सन
एि मे ट र िव तु ् ख रद िब स झौता गनस ब धमा
कारवाही अगािड बढेको हनाले सोही क पनी ( व क)
लाई िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार
गरी आयोजनाको िवकास गदा उ आयोजना िछटो
िनमाण हनस ने देिखएकोले िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ३५ बमोिजम सो क पनीसँग करार गन वीकृितका
लािग ऊजा म ालयबाट िमित २०६९।०४।१७ मा
नेपाल सरकार (मि प रषद)् मा ताव पेस भएको
हो ।
नेपाल सरकार (मि प रषद)् को िमित
२०६९।०४।२४ मा बसेको बैठकबाट मि प रषद,्
आिथक तथा पूवाधार सिमितमा छलफल गरी
सिमितको िनणयबमोिजम गन िनणय भएबमोिजम उ
सिमितको िमित २०६९।०५।०३ मा बसेको बठकले
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम ऊजा
म ालय र उ क पनीिबच करार गन वीकृ ित दान
गन र करारमा ह ता र गन अि तयारी िव तु ् िवकास
िवभागका महािनदशकलाई िदने िनणय गरेको छ ।
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल
सरकारलाई कुनै यि वा सं थासँग करार गरी िव तु ्
आयोजनाको िवकास गन गराउन स ने अिधकार दान
गरेको आधारमा चिलत कानूनले िदएको अिधकार
योग गरी नेपाल सरकारले गरेको कानूनस मत
िनणयबाट रट िनवेदकको संिवधान र कानून द कुनै
पिन मौिलक तथा काननू ी हक अिधकार हनन् नभएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िवप ी ऊजा म ीको िलिखत जवाफ ।
रसवु ा िज लाि थत मािथ लो ि शूली१ जलिव ुत् आयोजना २१६ मेगावाट मताको

िव ुत् उ पादनको सव ण अनमु ितप (िव.िव.िव.
०६३/६४, िव.उ.स. २६५) िमित २०६३।०९।२४
मा नेपाल वाटर ए ड डेभलपमे ट क पनीको नाममा
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) तथा
िव ुत् िनयमावली, २०५० को िनयम ८ बमोिजम
जारी भएको िथयो । िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा
५ को उपदफा (१) बमोिजमको पाँच वषको अविध
िमित २०६८।०९।२३ स म मा रहेकोमा िव तु ्
िनयमावली, २०५० को िनयम १९ बमोिजम क पनीले
अनमु ितप को याद बहाल रहेको िमितिभ ै िमित
२०६८।०९।०८ मा िव तु ् उ पादनको अनमु ितप को
लािग दरखा त िदएको िथयो तर व कले िव तु ्
उ पादन अनमु ितप को लािग दरखा तसाथ पेस
गनपन
ु कागजात िववरणह म ये वातावरणीय भाव
मू याङ् कन ितवेदन, कने सन एि मे ट, िव तु ्
ख रद िब स झौता र िव ीय यव थापनस ब धी
कागजात िववरणह पेस गन नसके को र सव ण
अनुमितप को यादसमेत समा भइसके को अव थामा
पाँच वषभ दा बढी अनमु ितप कायम रािखरा न
निम ने हँदा क पनीले िमित २०६८।०९।०८ मा
पेस गरेको दरखा त िमित २०६९।०३।१५ को
िनणयानुसार र भएको हो ।
क पनीले उ आयोजनाको िवकासको लािग
िव बक को रयन साउथ इ ट पावर क पनी ज ता
अ तराि य सं थाबाट लगानी जटु ाउने काय तथा
आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल इि जिनय रङ
कायसमेत भइरहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको
ितवेदन वीकृितका लािग वातावरण म ालयमा पेस
ग रसके को र िव तु ् ख रद िब स झौताका लािग
पिन नेपाल िव तु ् ािधकरणमा िनवेदन िदइसके को
यहोरा उ लेख गद िमित २०६९।०३।१५ को िनणय
स याई आयोजना िनमाण काय स प न गन मौका पाउँ
भनी िमित २०६९।०३।३१ गते (जुलाई १५, २०१२)
मा स माननीय धानम ी यूसम िदएको िनवेदन
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९५४४ - अिधव ा िमिथलेशकुमार िसंहसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
कारवाहीका लािग ा भएकोले अि म कारवाहीको
ि या थालनी ग रएको यथाथ हो ।
स माननीय धानम ी यूबाट भएको
िनदशनअनस
ु ार सो आयोजनाको स ब धमा हालस म
भए गरेका काय गितको बारेमा व क (क पनी)
ले यस म ालयमा ततु गरेको आयोजनाको
गितस ब धी
ततु ीकरण एवं छलफलबाट
आयोजनाको िनमाणमा वैदेिशक लगानी जुटाउन
स ने पया आधार र स भावना देिखएको जसका
लािग को रयन डेभलपमे ट बक तथा िव बकले
िदएका आशयप ह पेस गरेको, िडटेल इि जिनय रङ
िडजाइन गद रहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको
अ ययन ितवेदन वीकृ ितका लािग यस म ालयको
िसफा रससिहत वातावरण म ालयमा पठाइएको
तथा नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग कने सन एि मे ट
र िव तु ् ख रद िब स झौता गनस ब धमा कारवाही
अगािड बढेको हनाले आयोजनाको अनमु ितप र गन
िनणयलाई कायमै ग ररा नभु दा सोही व कलाई
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार
गरी आयोजनाको िवकास गदा उ आयोजना िछटो
िनमाणमा जानस ने देिखएको हँदा िव तु ् ऐन, २०४९
को दफा ३५ बमोिजम सो क पनीसँग करार गन
वीकृितका लािग िमित २०६९।०४।१७ मा नेपाल
सरकार (मि प रषद)् मा ताव पेस ग रएको हो ।
िमित २०६९।०४।२४ मा बसेको नेपाल
सरकार (मि प रषद्) को बैठकबाट मि प रषद,्
आिथक तथा पूवाधार सिमितमा छलफल गरी
सिमितको िनणयबमोिजम गन िनणय भएबमोिजम
िमित २०६९।०५।०३ मा बसेको उ सिमितको
बैठकको िनणयअनस
ु ार िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा
३५ बमोिजम यस म ालय र उ क पनीिबच करार
गन वीकृ ित दान गन र करारमा ह ता र गन
अि तयारी िव तु ् िवकास िवभागका महािनदशकलाई
िदने यहोरासिहतको प.सं. म.प.स.िन/०६९,च.

नं.८९ िमित २०६९।०५।०३ को प धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयबाट ा भएको छ ।
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल
सरकारलाई कुनै यि वा सं थासँग करार गरी िव तु ्
आयोजनाको िवकास गन गराउन स ने अिधकार दान
गरेको अव थामा चिलत कानूनले िदएको अिधकार
योग गरी नेपाल सरकारले गरेको कानूनस मत
िनणयबाट िवप ी रट िनवेदकको संिवधान द कुनै
पिन मौिलक हक हनन् नभएको हँदा रट िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था नहँदा
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी
ऊजा म ालयको िलिखत जवाफ ।
मािथ लो ि शूली १ जलिव तु ् आयोजनाको
िव ुत् उ पादन गन नेपाल वाटर ए ड इनज
डेभलपमे ट ा.िल.सँग करार गन िवषयको ऊजा
म ालयको नं. ४/३-०६९।०४।२१ को ताव
म.प.ब.सं. २८।०६९ िमित २०६९।०४।२४ को
मि प रषद्को बठकमा पेस हँदा मि प रषद,् आिथक
तथा पूवाधार सिमितमा छलफल गरी सिमितको
िनणयबमोिजम गन िनणय भएअनस
ु ार उ िवषयमा
िमित २०६९।०४।३० को बैठकमा छलफल हँदा
स ब ािविधक एवं कानूनिवदह् समेतको राय िलई
उपल ध िवक पह सिहत म ालयले थप अ ययन
गरी आगामी बैठकमा पेस गन िनणय भएका र िमित
२०६९।०५।०३ मा बसेको आिथक तथा पूवाधार
सिमितको बैठकबाट मािथ लो ि शूली १ जलिव तु ्
आयोजना िवकास िनमाण गन व क नेपाल वाटर
ए ड इनज डेभलपमे ट क पनी र ऊजा म ालयिबच
िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार गन
वीकृित दान ग रएको िथयो ।
नेपाल सरकार एवं नेपाल सरकारको
कायकारी मख
ु को हैसयतमा म िलखत जवाफ
तुतकता संिवधान तथा चिलत नेपाल कानूनको
पालना गरी गराई कानूनी रा यको अवधारणालाई
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
साकार पन कुरामा किटब रहेको यहोरा स मािनत
अदालतलाई अवगत गराउँदछु । िव मान अव थामा
मल
ु क
ु ले भो नपु रेको चरम ऊजा सङ् कटबाट मल
ु क
ु लाई
पार लगाउनु िव तु ् उ पादन र यससँग स बि धत
कायलाई नेपाल सरकारले उ च ाथिमकता दन गरी
काय गदआएको छ । यसै स दभमा मािथ लो ि शूली
१ मा पिन िव मान कानूनको अधीनमा रही नेपाल
सरकार, मि प रषद(् आिथक तथा पूवाधार सिमित)
बाट िनणय भएको हो । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३४
मा यस ऐनमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
नेपाल सरकारले कुनै यि वा सं थासँग करार गरी
सोही करारमा उि लिखत सतह को आधारमा िव तु ्
उ पादन, शारण वा िवतरण गन गराउन स नेछ भ ने
यव था छ । सो यव थाले िव तु ् ऐन, २०४९ का
अ य सबै दफाह मा जे ज तो कुरा उ लेख भएपिन
नेपाल सरकारले कुनै यि वा सं थासँग करार गरी
िव तु ् उ पादन, शारण वा िवतरण गनस ने गरी
नेपाल सरकारलाई िवशेष अिधकार दान गरेको
छ । नेपाल सरकारले सोही दफाले दान गरेको िवशेष
अिधकारअ तगत मािथ लो ि शूलीको स दभमा
व क नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट क पनी
र ऊजा म ालयिबच करार गन वीकृित िदएको हो ।
करारमा के क तो सत उ लेख हनपु न भ नेस ब धमा
समेत मि प रषदक
् ो आिथक तथा पवू ाधार सिमितको
बैठकले प िकटान गरेको छ । व क क पनीले कुन
काय कुन समयिभ स प न गनुपन भनी िमित िकटान
ग रएको र सो अविधिभ काम स प न नभएमा करार
वतः समा भई उ आयोजना नेपाल सरकारको
बा के टमा आउने भ ने सतसमेत करारमा रहनपु न
उ लेख छ । यसका साथै सो क पनीलाई उ पादनको
अनमु ित जारी गदा चिलत कानूनबमोिजमका अ य
सतह समेत रा ने भनी उ लेख भएको छ । यस
अव थामा रट िनवेदकले उ लेख गरेज तो गैरकानूनी
ढङ् गले वा मल
गरी
्
ु क
ु लाई हािन नो सानी परु याउने

सो क पनीलाई उ आयोजना िदइएको अव था
होइन । अतः उपयु आधार र कारणसमेतबाट
मागबमोिजमको आदेश जारी हन नस ने भएकोले रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी
धानम ी बाबरु ाम भ राईको िलिखत जवाफ ।
नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपे ट क पनीले
िव ुत् ऐन, २०४९ तथा िव तु ् िनयमावली २०५०
अनुसार नै २१६ मेगावाट मताको मािथ लो ि शूली
जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ् उ पादनको सव ण
अनमु ितप ा गरी िव तु ् उ पादनको सव ण
काय गरेको र सो क पनीलाई दान ग रएको िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप (िव.िव.िव. ०६३/६४,
िव.उ.सं. २६५) को याद िमित २०६८।०९।२३ स म
कायम रहेको िथयो । िव तु ् िनयमावली, २०५० को
िनयम १९ बमोिजम व क क पनीले अनमु ितप को
याद बहाल रहेको िमितिभ ै िमित २०६८।०९।०८
मा िव तु ् उ पादनको अनमु ितप को लािग दरखा त
िदएको िथयो ।
व कले िव तु ् उ पादन अनमु ितप को
लािग दरखा तका सथ पेस गनपन
कागजात
ु
िववरणह म ये वीकृ त वातावरणीय भाव
मू याङ् कन ितवेदन, कने सन, एि मे ट, िव तु ्
ख रद िब स झौता र िव ीय यव थापनस ब धी
कागजात िववरणह पेस गन नसके को र सव ण
अनुमितप को यादसमेत समा भइसके को
अव थामा चिलत िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५ को
उपदफा (१) बमोिजमको यादभ दा बढी अनमु ितप
कायम रा न निम ने हँदा व क क पनीले िमित
२०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखा त ऊजा
म ालयको िमित २०६९।०३।१५ को िनणयअनस
ु ार
र भएको िथयो ।
ऊजा म ालयबाट भएको उ िनणयको
स ब धमा व कले उ आयोजनाको िवकासको
लािग िव बक र को रयन साउथइ ट पावर क पनी
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९५४४ - अिधव ा िमिथलेशकुमार िसंहसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
ज ता अ तराि य सं थाबाट लगानी जटु ाउने काय
तथा आयोनाको िनमाणको लािग िडटेल इि जिनय रङ
कायसमेत भइरहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको
ितवेदन वीकृितका लािग वातावरण म ालयमा पेस
ग रसके को र िव तु ् ख रद िब स झौताका लािग
पिन नेपाल िव तु ् ािधकरणमा िनवेदन ग रसके को
यहोरा उ लेख गद ऊजा म ालयको िमित
२०६९।०३।१५ को िनणय स याइ आयोजना िनमाण
काय स प न गन अवसर दान ग रिदन स माननीय
धानम ी यस
ू म िमित २०६९।०३।३१ गते मा
िनवेदन गरेको िथयो । व कले िदएको उि लिखत
िनवेदनका स ब धमा स माननीय धानम ी यूबाट
भएको िनदशनअनस
ु ार सो आयोजनाको स ब धमा
भए गरेका काय गितको बारेका व कले ऊजा
म ालयमा पेस गरेको तुतीकरण एवं छलफलबाट
तुत आयोजनाको िनमाणमा वैदेिशक लगानी
जटु ाउन स ने पया आधार र स भावना देिखएको
जसका लािग को रयन डेभलपमे ट बक तथा िव बकले
िदएका आशयप ह पेस गरेको, िडटेल इि जिनय रङ
िडजाइन गदरहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको
अ ययन ितवेदन वीकृ ितका लािग ऊजा म ालयको
िसफा रससिहत वातावरण म ालयमा पठाएको तथा
नेपाल िव ुत् ािधकरणसँग कने सन एि मे ट र
िप.िप.ए. गन स ब धमा कारवाही अगािड बढे को हनाले
आयोजनाको अनुमितप र गन िनणयलाई कायमै
रा नुभ दा सोही व कलाई िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ३५ बमोिजम करार गरी आयोजनाको िवकास
गन गराउन लगाउँदा उ आयोजना िछटो िनमाणमा
जानस ने देिखएको हँदा िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा
३५ बमोिजम सो क पनीसँग करार गन वीकृितका
लािग ऊजा म ालयबाट िमित २०६९।०४।१७ मा
मि प रषद्सम
ताव पेस ग रएको िथयो ।
यसस ब धमा िमित २०६९।०४।२४
मा बसेको बैठकबाट मि प रषद् आिथक तथा

पवू ाधार िवकास सिमितमा छलफल गरी सिमितको
िनणयबमोिजम गन िनणय भएबमोिजम उ सिमितको
िमित २०६९।०५।०३ मा बसेको बैठकले िव तु ् ऐन
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम ऊजा म ालय र उ
क पनीिबच करार गन वीकृित दान गन र करारमा
ह ता र गन िव तु ् िवकास िवभागका महािनदशकलाई
तोिकएको यहोरा धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयबाट िमित २०६९।०५।०३ को प माफत
जानकारी हन आएको िथयो ।
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल
सरकारलाई कुनै यि वा सं थासँग करार गरी िव तु ्
आयोजनाको िवकास गन गराउन स ने िवशेषािधकार
दान गरेको अव थामा चिलत कानूनले िदएको
अिधकार योग गरी नेपाल सरकारले गरेको
कानूनस मत िनणयबाट िवप ीको संिवधान द
कुनै पिन मौिलक हक अिधकारको हनन् नभएको
हँदा उ िनणय बदर गराउने माग गरी िवप ीले
िदएको रट िनवेदनको कुनै कानूनी आधार र औिच य
देिखँदैन । अतः तुत रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ी िव तु ् िवकास िवभागका
महािनदशक िड लीबहादरु िसंहको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा पेसी
सचू ीमा चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको
ततु रट िनवेदनको िमिसल संल न िनवेदनसमेतका
िमिसल संल न स पूण कागजातह को अ ययन गरी
िनवेदकतफबाट उपि थत व र िव ान् अिधव ा ी
िमिथलेशकुमार िसंह र िव ान् अिधव ा ी अमरजीिव
िघिमरेले नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीलाई
अस म भनी िनणय गरी मािथ लो ि शूली जलिव तु ्
आयोजनाको उ पादन अनमु ितप को दरखा त र
ग रसके को अव थामा पनु ः सोही क पनीलाई उ
आयोजनाको उ पादन अनमु ितप िदन िम दैन ।
िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकाले
स झौता गरी िव ुत् उ पादन गनस ने यव था
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
ग रएको भएपिन सो को कायिविध तय नगरी हचवु ाको
आधारमा स झौता ग रएको छ । ऊजा म ालयले
उ पादन अनमु ितको दरखा त र ग रसके पिछ सोही
आयोजनालाई िवना ित पधा अनमु ितप दान गन
मि प रषद्मा ताव पेस गरेको िव तु ् ऐन, २०४९
को दफा ४, ५, ८ तथा ऐ. िनयमावली, २०५० को
िनयम १२ तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८
िवपरीत भएको ट छ । अतः मािथ लो ि शूली
१ जलिव तु ् आयोजनाको अनमु ितप को पनु ः
िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीलाई िदनका
लािग िवप ी नं. ३ समेतले पेस गरेको ताव, सो
तावउपर िवप ी आिथक तथा पूवाधार सिमितले
िमित २०५९।०५।०३ मा गरेको िनणय (िसफा रस)
उ ेषणको आदेशबाट बदर गरी लाइसे स िदने काय
रो न ितषेधसमेत जारी हनपु छ भनी बहस तुत
गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीको
तफबाट िव ान् व र अिधव ाह ी श भु थापा,
अिनलकुमार िसंहा, ी शुिसलराज प त तथा िव ान्
अिधव ाह
ी परशरु ाम कोइराला र ी अनपु
उ ेतीले क पनीले मािथ लो ि शूली-१, जलिव तु ्
आयोजनाबाट िव तु ् उ पादन गन कायको सव ण
गनको लािग ा अनमु ितप को अविध िमित
२०६३।०९।२४ देिख िमित २०६५।०३।२३ स म
रहेकोमा क पनीले गरेको सव णको काय गित र
काय योजनाको आधारमा सव ण अनमु ितप को
अविध थप भई िमित २०६८।०९।२३ स म बहाल
रहेको, सव ण गद जाँदा उ आयोजनाबाट बढी
िव तु ् उ पादन हने देिखएकोले आयोजनाको े
संशोधन गरी आयोजनाको मतासमेत विृ गरी
सािबकको ७५ मे.वा. बाट २१६ मे.वा. बनाइएको,
वृि भएकै २१६ मे.वा. मताको मािथ लो ि शूली१ जलिव तु ् आयोजनाको सव ण पुरा गरी सव ण
अविधिभ ै अथात िमित २०६८।०९।०७ मा उ पादन

अनुमितप को लािग दरखा त िदएकोमा एकाएक
िव ुत् िवकास िवभागबाट िमित २०६९।०३।१९
मा उ पादन अनमु ितप को लािग िदएको दरखा त
र गरेको भए पिन उ िनणय स याई उ पादन
अनुमितप िदनेतफ आव यक कारवाही गन माग
गरेकोमा सोअनुसार िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा
३५ बमोिजम करार गरी आयोजनाको िनमाण गन
िदने गरी मि प रषद्मा ताव पेस गरेको र सोही
आधारमा मि प रषद्को िमित २०६९।०४।२४
को िनणयबमोिजम आिथक तथा पवू ाधार सिमितमा
छलफल भई िमित २०६९।०५।०३ मा िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार गरी क पनीलाई
मािथ लो ि शूली -१ जलिव तु ् आयोजना िवकास
िनमाण गन िदने गरी िनणय भएको िव तु ् ऐनको दफा
३५ अनक
ु ू ल नै छ ।
िवप ी रट िनवेदकह ले तुत रट िनवेदन
िलई आउने आ नो हकदैया नै थािपत गन सके को
अव था छै न । जल ोत िवषय सावजिनक सरोकारको
िवषय हो भ नु मा पया हँदैन । जलिव ुत्बाहेक
अ य ै े मा जल ोतको उपयोग ग रनु पद यो भ ने
पिन िवप ीह को िजिकर होइन । मािथ लो ि शूली-१
आयोजना ब नै हँदैन भ ने पिन िवप ीह को िजिकर
छै न । मािथ लो ि शल
ू ी-१ आयोजना िनमाण गन काय
क पनीलाई िदने वा निदने भ ने िवषय सावजिनक
हक वा सरोकारको िवषय नै नरहेको र उ आयोजना
क पनीलाई िदँदा वा निदँदा वा ते ो यि लाई िदँदा
के क तो र कसरी साविजक हक वा िहत ह छ भ ने
िवषयमा रट िनवेदन उ लेख नै नहँदा िवप ीह को
रट िनवेदन िथम ि मा नै हकदैयािवहीन भई
खारेजयो य छ । सावजिनक हक वा सरोकारस ब धी
मु ामा कुनै िवषय सावजिनक चासोको हो भ नु मा ै
हकदैयाको लािग पया हँदैन । कुन वग वा समदु ाय
वा े को क तो संवैधािनक हक कसरी हनन् हन
गएको छ र रट िनवेदन िलई आउने यि सँग के
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ताि वक स ब ध छ भ ने कुरा थािपत गनपदछ
।
ु
िववादको िवषयमा आ नो सारभूत र अथपूण स ब ध
(Substantial and Meaningful Relation) िवना
दायर ग रएको रट िनवेदन खारेजभागी छ । िव तु ्
उ पादनको काय रा यले कानूनअ तगत िनदिशत र
िनयि त गन हो । िवप ी वय ले िव ुत् ऐन, २०४९
को दफा ३५ बमोिजम स झौता गरी िव तु ् उ पादन
गन स ने कानूनी यव थालाई वीकार गनुभएको
छ । िनवेदनमा खारेज भैसके को लाइस स पनु ः
नवीकरण ग रिदन लािगएको भ ने उ लेख छ ।
क पनीको सव ण अनुमितप (लाइसे स) खारेज
भएको अव था छै न । उ पादन अनमु ितप पाइसके को
अव था नै नभएकोले खारेज हने सङ् गै आउँदैन ।
सव ण अनमु ितप को अविधिभ ै सव णको सबै
काय समा गरी िमित २०६८।०७।२५ मा स भा यता
अ ययन ितवेदन (Feasibility study Report) र
२०६८।०८।१९ मा वातावरणीय अ ययन ितवेदन
(EIA Report) िव ुत् िनयमावली, २०५० को िनयम
१० बमोिजम पेस गरेको हो भने सोही िनयमावलीको
िनयम १२ बमोिजम अनमु ितको लािग दरखा त
िदइसिकएकोले सव ण अनुमितको औिच य र योजन
नै समा भैसके को छ । य तो सव ण अनुमितप
नवीकरण गनपन
ु वा याद थप गनपन
ु वा नयाँ सव ण
अनमु ितप अथात् नयाँ लाइसे स िदनपु न अव था
पिन छै न । क पनीले सव ण अनुमितप माग गरेको
नभई उ पादन अनुमितप माग गरेको हँदा िवप ीह ले
भने ज तो नेपाल सरकारले सव ण अनमु ितप नै
नवीकरण गन लागेको होइन । िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ३५ ले िव तु ् उ पादनको लािग सतह तोक
करार गरी िदनस ने भएको र यो दफा िव तु ् ऐन,
िनयमका अ य दफा, िनयमह भ दा अलग र िवशेष
कृ ितको भएकोले सािबकमा उ पादन अनमु ितप को
लािग िदएको दरखा त र र भएको क पनीलाई िदन
नहने भ ने होइन । सो दफाले क पनीसँग करार गन

िनषेध गरेको छै न ।
ऊजा सिचव वयम्ले दरखा त र गन
गरी आफूले गरेको िनणय तथा क पनीले िदएको
िनवेदनको सङ् ग उ लेख गरी िविभ न ािविधक
तथा त यगत कारण आधारह खल
ु ाई मािथ लो
ि शूली-१ जलिव तु ् आयोजना क पनीले नै
िवकास िनमाण गनस ने ठहर गरी क पनीसँग िव तु ्
ऐनको दफा ३५ अ तगत करार गन वीकृ ित माग
गरी मि प रषद्सम
ताव पेस गरेको अव था
छ । अतः िनवेदन त यगत पमै िु टपूण भएको र
िनवेदकह ले उठाएको िवषयमा िनजह को सारभूत र
अथपूण स ब ध नभएकोले िनजह लाई रट िनवेदन
गन हकदैया नै नभएको, िनवेदकह ले उठाएको िवषय
सावजिनक हक वा सरोकारको िवषय नै नभएकोले
िनवेदन खारेज हनपु छ भनी बहस तुत गनभयो
ु ।
िवप ीह
धानम ी
तथा
मि प रषदस
् मेतको तफबाट िव ान् सह यायािधव ा
ी संजीव रे मीले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३४ मा
यस ऐनमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
नेपाल सरकारले कुनै यि वा सं थासँग करार गरी
सोही करारमा उि लिखत सतह को आधारमा िव तु ्
उ पादन, शारण वा िवतरण गन गराउन स नेछ भ ने
यव था छ । सो यव थाले िव तु ् ऐन, २०४९ का
अ य सबै दफाह मा जे ज तो कुरा उ लेख भएपिन
नेपाल सरकारले कुनै यि वा सं थासँग करार गरी
िव ुत् उ पादन, शारण वा िवतरण गनस ने गरी
नेपाल सरकारलाई िवशेष अिधकार दान गरेको छ ।
नेपाल सरकारलाई सोही दफाले दान गरेको िवशेष
अिधकार दान गरी मािथ लो ि शूलीको स दभमा
व न नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट क पनी
र ऊजा म ालयिबच करार गन वीकृ ित िदएको हो ।
करारमा के क तो सत उ लेख हनपु न भ नेस ब धमा
समेत मि प रषद्को आिथक तथा पूवाधार सिमितको
बैठकले प िकटान गरेको छ । व क क पनीले कुन
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
काय कुन समयिभ स प न गनुपन भनी िमित िकटान
ग रएको र सो अविधिभ काम स प न नभएका करार
वतः समा भई उ आयोजना नेपाल सरकारको
बा के टमा आउने भ ने सतसमेत करारमा रहनपु न
उ लेख छ । यसका साथै सो क पनीलाई उ पादनको
अनमु ित जारी गदा चिलत कानूनबमोिजमका अ य
सतह समेत रा ने भनी उ लेख भएको छ । यस
अव थामा रट िनवेदकले उ लेख गरेज तो गैरकानूनी
ढङ् गले वा मल
गरी
्
ु क
ु लाई हािन नो सानी परु याउने
सो क पनीलाई उ आयोजना िदइएको अव था
नभएको र िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल
सरकारलाई कुनै यि वा सं थासँग करार गरी िव तु ्
आयोजनाको िवकास गन गराउन स ने अिधकार दान
गरेको अव थामा चिलत कानूनले िदएको अिधकार
योग गरी नेपाल सरकारले गरेको कानूनस मत
िनणयबाट िवप ी रट िनवेदकको संिवधान द कुनै
पिन मौिलक हक हनन्नभएको हँदा रट िनवेदन खारेज
हनपु छ भनी बहस तुत गनुभयो ।
उि लिखत बहस िजिकरसमेतको स दभमा
तुत िनवेदनमा मु य पमा िन न
ह को
िन पण गनुपन देिखयो ।
(क) िनवेदकले
ततु िनवेदनमा उठाएका
िवषयव तु सावजिनक सरोकारको
िवषयअ तगत पन हो होइन?
(ख) िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन
िम ने हो होइन?
२. िन पण गनुपन पिहलो को हकमा
िवचार गदा मािथ लो ि शूली-१ िव ुत् आयोजना
िनमाण गन काय क पनीलाई िदने वा निदने भ ने
िवषय सावजिनक हक वा सरोकारको िवषय नै नरहेको
र उ आयोजना क पनीलाई िदँदा वा निदँदा वा ते ो
यि लाई िदँदा के क तो र कसरी साविजक हक
वा िहत ह छ भ ने िवषयमा रट िनवेदनमा उ लेख

नै नहँदा िवप ीह को रट िनवेदन थम ि मा नै
हकदैयािवहीन भै खारेजयो य छ । सावजिनक हक
वा सरोकारस ब धी मु ामा कुनै िवषय सावजिनक
चासोको हो भ नु मा ै हकदैयाको लािग पया
हँदैन । कुन वग वा समुदाय वा े को क तो संवैधािनक
हक कसरी हनन् हन गएको छ र रट िनवेदन िलई
आउने यि सँग के ताि वक स ब ध छ भ ने कुरा
थािपत गनुपदछ । िववादको िवषयमा आ नो
सारभूत र अथपूण स ब ध (Substantial and
Meaningful Relation) िबना दायर ग रएको रट
िनवेदन खारेजभागी छ भनी िवप ीह ले िनवेदनमा
एवं िनवेदक कानून यवसायीह ले बहसको ममा
उठाउनभु एको देिख छ ।
३. २१६ मेगावाटको मािथ लो
ि शूली -१ जलिव तु ् आयोजनाको उ पादन
अनुमितप पाउँ भनी िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज
क पनीले पेस गरेको दरखा त र भइसके को अव थामा
िवप ी धानम ीले आफूखस
ु ी उ खारेज भएको
अनुमितप सोही िवप ी क पनीलाई नै पनु ः िदनको
लािग ताव पेस गन िनदशन िदई सोहीबमोिजम िमित
२०६९।०४।१७ मा म ालयले मि प रषद्मा ताव
पेस गरेको िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ समेतको
िवपरीत भएको पनु ः सोही क पनीलाई उ उ पादन
अनमु ितप िदँदा सोही पर पराअनस
ु ार यसअिघ र
भएका २ दजनभ दा बढी िविभ न आयोजनाह
समेतलाई उ पादन अनमु ितप जारी गनुपन अव था
आउने र य तो ि याबाट नेपालको जलिव तु ् े
किह यै अ य नहने गोल च करमा फ न जाने र
जनताले ऊजाको सङ् कटबाट वष स म तािडत
हनपु न भएको हँदा अदालतबाट ह त ेप गरी कानूनको
शासन कायम गराई जलिव तु ् े सही िदशामा अिघ
बढोस् भ नका खाितर िनवेदनको िवषयव तुसगँ
िनवेदकह को अथपूण सरोकार रहेको भनी नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
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अनस
ु ार िनवेदन दायर गरेको देिख छ । सावजिनक
हक वा सरोकारको िववादको अथ गदा यसलाई खास
यि वा यि ह को यि गत हक वा सरोकारसँग
स पक गराउने गरी अथ गन िम दैन । यसको स ब ध
सवसाधारण जनता वा कुनै जनसमदु ायको सामूिहक
हक वा सरोकारसँग रह छ । कुनै िववाद सावजिनक
हक वा सरोकारको िववाद हो होइन यसको िन य ल
िववादको िवषय कुनै खास यि वा यि ह का
यि गत हक वा सरोकारसँग स ब छ भने य तो
िववादलाई सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद भ न
िम ने अव था रहँदैन । जनसाधारणको सामूिहक हक
वा सरोकारमा यि िवशेषको वाथ वा सि निहत रहन
स दछ । सावजिनक हक वा सरोकारको िववादमा रट
िनवेदन िदने यि को सो िववादसँग िनजी मु ा ज तो
हक वा सरोकार गाँिसनु नै पन आव यक छै न । सरकार
वा अ य कुनै सावजिनक िनकाय वा पदािधकारीले
कानून वा संिवधानबमोिजम गनपन
ु कुनै काम गरेन वा
गन नहने कुनै काम गर्यो र प रणामतः कुनै यि वा
वाथमा ितकूल भाव परेको छ भने यो सावजिनक
हक वा सरोकारको कुरो ह छ । देशको सरु ा, शासन
यव था, िश ा, वा थ नैितकता देशको आिथक
अव था, जल ोतको िवकास, संिवधानमा रा य
नीितका िनदशक िस ा तको पमा यवि थत
सामािजक यायका कुरा आिद जनसाधारणको
सरोकारको िवषय ह छ । य ता िवषयको िववाद
कानून वा संिवधानमा आधा रत छ भने यसलाई
सावजिनक सरोकारको िववादको पमा अदालतले
हण गनुपन ह छ भनी (िनणय नं. ४८९५ २०५१,
ने.का.प. अङ् क ४ गोपाल िसवाकोटी िव
ी५
को सरकार, अथ म ालयसमेत भएको उ ेषणको
िनवेदनमा) यस अदालतबाट िस ा त ितपादन
भएको देिख छ । ि शुली १ जलिव तु ् आयोजनाको
उ पादन अनमु ितप स ब धमा राि य तरमा
सार चार भएको देिखएको तथा उ आयोजना

िव ुत् िवकासस ब धी प रयोजना भएको र वैदिे शक
लगानीको मा यमबाट िव तु ् उ पादन गन उ े यसमेत
रहेको भ ने देिखँदा ततु िवषय िनवेदक काननू
यवसायीह को यि गत हक िहत मा सि निहत
रहेको भनी मा न िम ने देिखएन । जल िव ुत् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ समेतको योग गलत ढङ् गले
गरेको भनी दाबी िलएको देिखँदा िनवेदक कानून
यवसायीह ले उठाउनभु एको ततु िवषयव तु
सावजिनक सरोकारअ तगतकै रहेको दिखयो ।
४. िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गन िम ने हो होइन भनी िन पण गनपन
ु दो ो
को हकमा िवचार गदा िनवेदकह ले िनवेदनमा
मूलतः २१६ मेगावाटको मािथ लो ि शूली-१
जलिव तु ् आयोजनाको उ पादन अनुमितप पाउँ
भनी िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीले
िमित २०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखा तउपर
कारवाही भई िवप ी िव तु ् िवकास िवभागबाट
२०६९।०१।१८ मा आव यक नपगु िववरणह पेस
गन,ु पेस नगरे िनयमानुसार कारवाही हने यहोराको
प ीकरणको प नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीलाई
पठाई सोही आधारमा िमित २०६९।०३।२१ मा
िवप ी ऊजा म ालयबाट िनणय भई यसअिघ सोही
म ालयले जारी गरेको सव ण अनमु ितप सिहत
उ पादन अनमु ितप को दरखा तसमेत र भएकोमा
िवप ी धानम ीले आफूखस
ु ी उ खारेज
भएको अनमु ितप िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज
क पनीलाई नै पनु ः िदनको लािग ताव पेस गनको
लािग सिचवलाई िनदशन िदएको र सोहीबमोिजम
िमित २०६९।०४।१७ मा म ालयले मि प रषदमा
्
ताव पेस गरेको हँदा सोस ब धमा थप छलफल
गन भनी मि प रषद्ले आफूअ तगतको आिथक
तथा पूवाधार सिमितमा पठाएको बिु झएको छ ।
नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीले िवभागबाट माग
भएको िववरणह तोिकएको समयमा पेस गन नसक
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अस म भएको मानी अनमु ितप को दरखा त र
गन िनणय गरेको अव थामा पुनः सोही क पनीलाई
अनमु ितप िदने कानूनी र नैितक अिधकार सरकार
र यसका मातहत िनकायलाई छै न । अस मलाई नै
पनु ः अनमु ितप िदन ला नु सशु ासन ऐन, २०६४ को
दफा ६ (क) (ग) (ङ) (च) र (छ) का यव थासमेतको
िवपरीत हने मा नभई नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को दफा ३३(ण) ले तोके को दािय वको
समेत िवपरीत हने प छ । अतः मािथ लो ि शूली
१ जलिव तु ् आयोजनाको अनमु ितप को पनु ः
िवप ी नेपाल वाटर ए ड इनज क पनीलाई िदनका
लािग िवप ी ऊजा म ालयले पेस गरेको ताव,
सो तावउपर मि प रषद्ले अवल बन गरेको
कारवाही कानूनको शासनको मम र भावनाको अनु प
नभई वे छाचारी हनुका साथै नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १३, १९, २७ ारा द
संवैधािनक हकसमेतको हनन् भएकोले िवप ी आिथक
तथा पूवाधार सिमित, धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयले गरेको िमित २०५९।०५।०३ को िनणय
(िसफा रस) उ ेषणको आदेशबाट बदर ग रपाउँ र
सो िसफा रसको आधारमा िवप ी क पनीलाई अ य
िवप ीले कुनै पिन समय खारेज भएको लाइस स
पनु ः िदनस ने भएकोले सो काम कारवाही ितषेधको
आदेशले रोिकपाउँ भनी िनवेदन दाबी िलएको
देिख छ ।
५. िनवेदकह ले िलएको उपयु दाबीलाई
इ कार गरी िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा
(२) तथा िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम
८ बमोिजम नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट
क पनीको नाममा मािथ लो ि शूली-१ जलिव तु ्
आयोजना २१६ मेगावाट मताको िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप िमित २०६३।०९।२४ मा जारी
ग रएकोमा िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा
(१) बमोिजम सो क पनीले ा गरेको अनमु ितप को

पाँच वषको अविध िमित २०६८।०९।२३ स म रहेकोमा
िव ुत् िनयमावली, २०५० को िनयम १९ बमोिजम
क पनीले अनमु ितप को याद बहाल रहेको समयिभ
नै िमित २०६८।०९।०८ मा िव तु ् उ पादनको
अनुमितप को लािग दरखा त िदएको तर क पनीले
िव ुत् उ पादन अनुमितप को लािग दरखा तसाथ
पेस गनपन
ु वातावरणीय भाव मू याङ् कन ितवेदन,
कने सन एि मे ट, िव तु ् ख रद िब स झौता र
िव ीय यव थापनस ब धी कागजात िववरणह
पेस नगरेको र सव ण अनमु ितप को यादसमेत
समा भइसके कोले क पनीले िमित २०६८।९।८
मा पेस गरेको दरखा त िमित २०६९।०३।१५ को
िनणयानुसार र भएको हो । क पनीले उ आयोजनाको
िवकासको लािग िव बैक र को रयन साउथ इ ट
पावर क पनी ज ता अ तराि य सं थाबाट लगानी
जटु ाउने काय तथा आयोजनाको िनमाणको लािग
िडटेल इि जिनय रङ काय भइरहेको, वातावरणीय
भाव मू याङ् कनको ितवेदन वीकृितका लािग
वातावरण म ालयमा पेस ग रसके को र िव तु ्
ख रद िब स झौताका लािग पिन नेपाल िव तु ्
ािधकरणमा िनवेदन िदई वाता भइरहेको यहोरा
उ लेख गरी िमित २०६९।०३।१५ को िनणय स याई
आयोजना िनमाण काय स प न गन मौका पाउँ भनी
धानम ीसम िमित २०६९।०३।३१ गते िदएको
िनवेदनउपर कारवाहीको ि या थालनी ग रएको
हो । को रयन डेभलपमे ट बक तथा िव बैकले िदएको
आशयप ह पेस गरी आयोजनाको िनमाणमा वैदिे शक
लगानी जुटाउन स ने पया आधार र स भावना
देिखएको िडटेल इि जिनय रङ िडजाइन गद रहेको,
वातावरणीय भाव मू याङ् कनको अ ययन ितवेदन
वीकृ ितका लािग वातावरण म ालयमा पठाएको तथा
नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग कने सन एि मे ट र
िव ुत् ख रद िब स झौता गनस ब धमा कारवाही
अगािड बढे को हनाले सोही क पनी ( व क) लाई
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९५४४ - अिधव ा िमिथलेशकुमार िसंहसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार गरी
आयोजनाको िवकास गदा उ आयोजना िछटो िनमाण
हनस ने देिखएकोले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५
बमोिजम सो क पनीसँग करार गन वीकृितका लािग
ऊजा म ालयबाट िमित २०६९।०४।१७ मा नेपाल
सरकार (मि प रषद्) मा ताव पेस भएको हो ।
६. नेपाल सरकार (मि प रषद्) को िमित
२०६९।०४।२४ मा बसेको बैठकबाट मि प रषद,्
आिथक तथा पूवाधार सिमितमा छलफल गरी
सिमितको िनणयबमोिजम गन िनणय भएबमोिजम
उ सिमितको िमित २०६९।०५।०३ मा बसेको
बठकले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम
ऊजा म ालय र उ क पनीिबच करार गन वीकृ ित
दान गन र करारमा ह ता र गन अि तयारी िव तु ्
िवकास िवभागका महािनदशकलाई िदने िनणय गरेको
छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल
सरकारलाई कुनै यि वा सं थासँग करार गरी िव तु ्
आयोजनाको िवकास गन गराउन स ने अिधकार
दान गरेको आधारमा चिलत कानूनले िदएको
अिधकार योग गरी नेपाल सरकारले कानूनस मत
िनणय गरेको हो भनी िवप ीम ये ऊजा म ालयले
िलिखत जवाफ पेस गरेको देिख छ ।
७. मि प रषदबाट
ा स कल फाइल हेदा
्
यथ नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट क पनी
ा.िल.लाई िमित २०६३।०९।२४ मा मािथ लो
ि शूली १ जलिव तु ् प रयोजनाको सव ण अनमु ित
िदएकोमा िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ र ५ मा
तोिकएको ५ वषको अविध िमित २०६९।०९।२३ मा
समा हनअ
ु गावै सो क पनीले उ पादन अनमु ितको
लािग िविभ न कागजातसिहत िनवेदन िदएकोमा ऊजा
म ालयका सिचवबाट िविभ न कारण देखाई िमित
२०६९।०३।१५ गते दरखा त र ग रएको भनी
िनणय गरेको पाइ छ । सोप ात् यथ क पनीले
धानम ीसम उ पादन अनुमितको लािग िनवेदन

िदएबमोिजम ऊजा म ालयका सिचवबाट िमित
२०६९।०४।१४ मा िव तु ् िवकास िवभाग तथा
काननू शाखासमेतको राय िलई “िव तु ् ऐन, २०४९
को दफा ३५ बमोिजम हन” भनी मि प रषदमा
्
िट पणी पेस गरेकोमा सो “दफा ३५ को अधीनमा रही
आिथक तथा पूवाधार सिमितको िनणयबमोिजम गन
गरी” मि प रषद्बाट ताव वीकृ त ग रएको छ ।
सोबमोिजम मि प रषद्अ तगत रहेको आिथक तथा
पूवाधार सिमितले सव ण स प न गरेको यथ नेपाल
वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट क पनीलाई “िव तु ्
ख रद िब स झौता (PPA) वा Connection
Agreement, व कले लगानीकतासँग Financial
Agreement गरी िव ीय यव थापन (Financial
Closure) गन कायलगायतका काम १ वषिभ तथा
उ ोग दता गन काम ६ मिहनािभ स प न गन गरी
मािथ लो ि शूली १ जलिव तु ् प रयोजना िनमाण
गन व क नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपमे ट
क पनीसँग िव ुत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोिजम
ऊजा म ालय र उ क पनीिबच करार गन वीकृ ित
दान गन” भनी िनणय गरेको देिख छ ।
८. िमिसल अ ययन गरी हेदा नेपाल वाटर
ए ड इनज डेभलपे ट क पनीले िव तु ् ऐन, २०४९
तथा िव तु ् िनयमावली, २०५० अनुसार २१६
मेगावाट मताको मािथ लो ि शूली जलिव तु ्
आयोजनाको िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप
ा गरी िव तु ् उ पादनको सव ण काय गरेको र
सो क पनीलाई दान ग रएको िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप को अविध िमित २०६८।०९।२३
स म कायम रहेको तथा िव तु ् िनयमावली, २०५०
को िनयम १९ बमोिजम उ क पनीले अनमु ितप को
याद बहाल रहेको अविधिभ ै िमित २०६८।०९।०८
मा िव तु ् उ पादनको अनुमितप को लािग दरखा त
िदएको, क पनीले िव ुत् उ पादन अनमु ितप को लािग
दरखा तसाथ पेस गनुपन कागजात िववरणह म ये
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वीकृ त वातावरणीय भाव मू याङ् कन ितवेदन,
कने सन, एि मे ट, िव तु ् ख रद िब स झौता र
िव ीय यव थापनस ब धी कागजात िववरणह
पेस गन नसके को र सव ण अनमु ितप को
यादसमेत समा भइसके को भनी क पनीले िमित
२०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखा त ऊजा
म ालयको िमित २०६९।०३।१५ को िनणयअनुसार
र भएको त यलाई िवप ी िव तु ् िवकास िवभागको
िलिखत जवाफबाट देिखँदा सो त यमा कुनै िववाद
रहेको देिखएन ।
९. क पनीले उ आयोजनाको िवकासको
लािग िव बक र को रयन साउथ इ ट पावर क पनी
ज ता अ तराि य सं थाबाट लगानी जुटाउने
काय तथा आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल
इि जिनय रङ कायसमेत भइरहेको, वातावरणीय
भाव मू याङ् कनको ितवेदन वीकृितका लािग
वातावरण म ालयमा पेस ग रसके को र िव तु ्
ख रद िब स झौताका लािग पिन नेपाल िव तु ्
ािधकरणमा िनवेदन ग रसके को यहोरा उ लेख
गद ऊजा म ालयको िमित २०६९।०३।१५ को
िनणय स याई आयोजना िनमाण काय स प न गन
अवसर दान ग रिदन िवप ी धानम ीसम िमित
२०६९।०३।३१ गते मा िनवेदन गरेकोमा सो िनवेदनका
स ब धमा धानम ीबाट भएको िनदशनअनस
ु ार सो
आयोजनाको स ब धमा भए गरेका काय गितको
बारेका व क क पनीले ऊजा म ालयमा पेस गरेको
तुतीकरण एवं छलफलबाट तुत आयोजनाको
िनमाणमा वैदेिशक लगानी जुटाउन स ने पया
आधार र स भावना देिखएको जसका लािग को रयन
डेभलपमे ट बक तथा िव बकले िदएका आशयह
पेस गरेको, िडटेल इि जिनय रङ िडजाइन गद
रहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको अ ययन
ितवेदन वीकृ ितका लािग ऊजा म ालयको
िसफा रससिहत वातावरण म ालयमा पठाएको तथा

नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग कने सन एि मे ट र
िप.िप.ए. गनस ब धमा कारवाही अगािड बढेको हनाले
आयोजनाको अनमु ितप र गन िनणयलाई कायमै
रा नभु दा सोही व क क पनीलाई िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार गरी आयोजनाको
िवकास गन गराउन लगाउँदा उ आयोजना िछटो
िनमाणमा जानस ने देिखएको हँदा िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम सो क पनीसँग करार
गन वीकृ ितका लािग ऊजा म ालयबाट िमित
२०६९।०४।१७ मा मि प रषदस
ताव पेस
् म
ग रएको सोस ब धमा िमित २०६९।०४।२४ मा
बसेको बैठकबाट मि प रषद् आिथक तथा पूवाधार
सिमितमा छलफल गरी सिमितको िनणयबमोिजम
गन िनणय भएबमोिजम उ सिमितको िमित
२०६९।०५।०३ मा बसेको बैठकले िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम ऊजा म ालय र उ
क पनीिबच करार गन वीकृित दान गन र करारमा
ह ता र गन अि तयारी िव तु ् िवकास िवभागका
महािनदशकलाई िदने भनी िनणय भएको देिख छ ।
१०. िनवेदकले उ लेख गरेको िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ मा “यस ऐनमा अ य जुनसक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले कुनै
यि वा सं थासँग करार गरी सोही करारमा
उि लिखत सतह को आधारमा िव तु ् उ पादन,
शारण वा िवतरण गन गराउन स नेछ” भ ने
यव था रहेको देिख छ भने सोही ऐनको दफा ५ को
उपदफा (१) मा “िव ुत् सव णको लािग िलइने
अनुमितप को अविध बढीमा पाँच वषस मको हनेछ”
भनी उ लेख भएको छ । यसै गरी िव ुत् िनयमावली,
२०५० को िनयम १९ मा “िव तु ् उ पादन, शारण
वा िवतरणम ये कुनै एक वा सबै कामको सव ण
गन िनयम ८ वा ९ बमोिजम अनुमितप ा
यि ले आफूले गरेको सव णबमोिजमको िव ुत्
उ पादन, शारण वा िवतरणस ब धी िनमाण,
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९५४४ - अिधव ा िमिथलेशकुमार िसंहसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
स चालन तथा स भार कायको लािग पिन सव ण
अनुमितप को यादिभ ै िनयम १२, १३ र १४
बमोिजमका िववरण खल
ु ाई दरखा त िदएमा यस
िनयमावलीको अ य अव थाह को अधीनमा रही
दरखा तवालालाई य तो अनुमितप िदइनेछ”
भ ने यव था रहेको देिख छ ।
११. नेपाल वाटर ए ड इनज डेभलपे ट
क पनीले िव तु ् ऐन, २०४९ तथा िव तु ् िनयमावली,
२०५० अनुसार नै २१६ मेगावाट मताको मािथ लो
ि शल
ू ी जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ् उ पादनको
सव ण अनुमितप ा गरी िव तु ् उ पादनको
सव ण काय गरेको र सो क पनीलाई दान
ग रएको िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप को
याद िमित २०६८।०९।२३ स म कायम रहेको
अविधिभ ै िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम
१९ बमोिजम व क क पनीले अनमु ितप को याद
बहाल रहेको िमितिभ ै िमित २०६८।०९।०८ मा
िव तु ् उ पादनको अनुमितप को लािग दरखा त
िदएकोमा अनुमितप ा गनको लािग दरखा तसाथ
पेस गनपन
कागजात िववरणह म ये वीकृ त
ु
वातावरणीय भाव मू याङ् कन ितवेदन, कने सन,
एि मे ट, िव तु ् ख रद िब स झौता र िव ीय
यव थापनस ब धी कागजात िववरणह पेस गन
नसके को र सव ण अनमु ितप को यादसमेत समा
भइसके को भनी क पनीले िमित २०६८।०९।०८
मा पेस गरेको दरखा त ऊजा म ालयको िमित
२०६९।०३।१५ को िनणयानस
ु ार र गरेको देिखए
पिन उ क पनीले सव ण अनुमित बहाल रहेकै
अविधमा अनमु ितप को लािग दरखा त िदएको
देिखएको र क पनीले उ आयोजनाको िवकासको
लािग िव बक र को रयन साउथ इ ट पावर क पनी
ज ता अ तराि य सं थाबाट लगानी जुटाउने
काय तथा आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल
इि जिनय रङ कायसमेत भइरहेको, वातावरणीय

भाव मू याङ् कनको ितवेदन वीकृ ितका लािग
वातावरण म ालयमा पेस ग रसके को,
ततु
आयोजनाको िनमाणमा वैदेिशक लगानी जटु ाउन स ने
पया आधार र स भावना देिखएको जसका लािग
को रयन डेभलपमे ट बक तथा िव बकले िदएका
आशयह पेस गरेको, िडटेल इि जिनय रङ िडजाइन
गद रहेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको अ ययन
ितवेदन वीकृ ितका लािग ऊजा म ालयको
िसफा रससिहत वातावरण म ालयमा पठाएको तथा
नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग कने सन एि मे ट र
िप.िप.ए. गनस ब धमा कारवाही अगािड बढेको हनाले
आयोजनाको अनमु ितप र गन िनणयलाई कायमै
रा नभु दा सोही व क क पनीलाई िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम करार गरी आयोजनाको
िवकास गन गराउन लगाउँदा उ आयोजना िछटो
िनमाणमा जानस ने देिखएको हँदा िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ बमोिजम सो क पनीसँग
करार गन वीकृितका लािग ऊजा म ालयबाट
िमित २०६९।०४।१७ मा मि प रषद्सम
ताव
पेस ग रएकोमा िमित २०६९।०४।२४ मा बसेको
बैठकबाट मि प रषद्आिथक तथा पूवाधार सिमितमा
छलफल गरी सिमितको िनणयबमोिजम गन गरी िनणय
भएबमोिजम उ सिमितको िमित २०६९।०५।०३
मा बसेको बैठकले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ३५
बमोिजम ऊजा म ालय र उ क पनीिबच करार गन
वीकृ ित दान गन र करारमा ह ता र गन अि तयारी
िव ुत् िवकास िवभागका महािनदशकलाई िदने भनी
िनणय भएको देिख छ ।
१२. उ पादन अनमु ितप को दरखा त र
भएको अव थामा सो र भएको क पनीलाई नै पनु ः
य तो अनुमितप िदन निम ने भनी िव तु ् ऐन तथा
िनयमावलीमा कुनै यव था भएको नदेिखएको र
व क क पनीले उ आयोजनाको िवकासको लािग
िव बक र को रयन साउथ इ ट पावर क पनी ज ता
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
अ तराि य सं थाबाट लगानी जटु ाउने काय तथा
आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल इि जिनय रङ
कायसमेत गरेको, वातावरणीय भाव मू याङ् कनको
ितवेदन वीकृितका लािग वातावरण म ालयमा
पेस ग रसके को तथा आयोजनाको िनमाणमा वैदेिशक
लगानी जटु ाउन स ने पया आधार र स भावना
देिखएको र नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग कने सन
एि मे ट र िप.िप.ए. गनस ब धमा कारवाही अगािड
बिढसके को िमिसल संल न कागजातह बाट
देिख छ । िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरे ज तो
सव ण अनमु ितप समेत खारेज भई उ पादन
अनमु ितप को दरखा त र भएको अव थामा िनवेदक
क पनीलाई पनु ः अनुमितप निदई उ आयोजना
बा के टमा आएको ठानी पनु ः ित पधा गराउने हो भने
िनवेदक क पनीले ५ वषको सव ण अनमु ितप को
अविधमा उ आयोजनाको िवकासको लािग िव
बक र को रयन साउथ इ ट पावर क पनी ज ता
अ तराि य सं थाबाट लगानी जटु ाउने काय तथा
आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल इि जिनय रङको
काय, वातावरणीय भाव मू याङ् कन, नेपाल
िव तु ् ािधकरणसँग कने सन एि मे ट र िप.िप.ए.
गनस ब धमा कारवाही अगािड बढे को कायह पनु ः
ार भ गनुपन र सो गदा समय र म धेरै ला न गई
वैदिे शक लगानीकताह समेत पिछ हट् ने अव था
िसजना हन जाने देिख छ ।
१३. यस अव थामा आव यकताको
िस ा तको समेत चचा गनु सा दिभक देिख छ ।
रा यका मख
ु उ े यिभ नाग रकको हक, िहत,
आिथक, सामािजक, सां कृितक, वातावरणीय
र लैङ्िगक ज ता िविवध प ह मा रा र
नाग रकह को िहताथ कानूनको िनमाण गन काय
गछ । तथािप जीवन र जगतलाई यदाकदा कानूनले
नसमेट्ने वा कानूनको िनमाणभ दा नाग रकको
गित अिघ बिढरहेको अव थामा कानून ारा सम

यव थापन नहनु वाभािवक ह छ । य तो अव थामा
कानूनको अभावमा पिन आव यकताको िस ा तिभ
ाकृ ितक काननू लाई प रपालना गन तौर त रकाबाट
नाग रकको िहतकै लािग सकारा मक सोच र कानूनको
अभावमा आपूितको यव था गनुपछ । आव यकताले
कानून िच दैन (Necessity Knows No Law) । यो
िस ा तले बा यतावश ग रनपु न कायको संर णसमेत
गदछ (Necessity Defends or Justidies what
is Comples) । कानूनमा भएको यव था लागू हन
नसके मा वा कानूनमा कुनै प यव था नभएको
अव थामा कुनै काम कारवाही गनु परेमा वा सो काय
नगरेमा मल
ु क
ु लाई अ यिधक हािन वा नो सानी
हने अव था देिखयो भने य तो अव थामा हन
जाने हािन नो सानीबाट बचाउन आव यकताको
िस ा तबमोिजम काम कारवाही गन निम ने भनी
अथ गन िम ने हँदैन । आिथक पले मजबतु र
अनभु वी सेयर लगानीकताह ले सेयर लगानी गन
वीकृित जनाई संयु लगानी स झौता तथा सेयर
ख रद िब स झौता र िव बकको IFC समेतलाई
सामेल गराई Joint Development Agreement
समेत स प न भै नेपाल सरकारको उ ोग िवभाग र
नेपाल रा बकसमेतबाट वीकृित तथा सहमित िलई
हालस म क रब . १५ करोड लगानी ग रसके को
भ ने िवप ी क पनीको िलिखत जवाफ यहोराबाट
देिखएको अव थामा िनवेदकले दाबी िलए ज तो उ
क पनीलाई उ पादन अनुमितप निदने हो भने उ
लगानी यसै खेर जाने मा नभई िव ुत् उ पादन
गरी लोडसेिडङ अ य गन सरकारको योजनासमेत
धराशायी ब न जाने ह छ । असामा य अव थामा रा य
संय बाट ग रएको कुनै कायको याियक उपयु ताको
आधारमा अदालतले परी ण गन स ने नै देिखँदा
र सोही िस ा तसमेतलाई आधार मानी िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ३५ ले िदएको अिधकारअ तगत रही
उ क पनीलाई करार गरी उ पादन अनुमितप िदने
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
गरी भएको िनणय कानूनस मत नै देिखयो ।
नणय नं .९५४५
१४. अतः आयोजना तथा यसका
लगानीकताको पृ भूिम, वचनब ता तथा हालस म
भएको काय गितको ि थितबाटै िवप ीह ले
सव च अदालत, संयु इजलास
भनेज तो झोलामा खोला रहेको अव था नदेिखएको
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजुली
तथा लगानीकताह को हैिसयत तथा अनुभव र
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
सव णको काय परु ा ग रसके को अव थासमेतलाई
फै सला िमित : २०७२।३।१३।१
म यनजर गरी उ पादन अनुमितप को दरखा त
र ग रएको भए पिन ततु आयोजनाको स दभमा मु ाः गैरकानूनी पमा स पि आजन गरी ाचार
आयोजना बनाउन स ने िवप ी नेपाल वाटर ए ड
गरेको
इनज क पनीसँग जल िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ३५ बमोिजम करार गन लागेको काय उपयु
०६७-CR-०३५३
आधार तथा कारणसमेतबाट कानून र यायसङ् गत पनु रावेदक / वादी : अनुस धान अिधकृ त िदनेशह र
नै देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
अिधकारीको ितवेदनले नेपाल सरकार
गन िम ने देिखएन । तुत िनवेदन खारेज हने
िव
ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानुसार िवप ी / ितवादी : का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. १०
अिभलेख शाखामा बझ
बु नगर बसोबास गरी तातोपानी भ सार
ु ाइिदनू ।
कायालयमा ख रदार पदमा कायरत भरत साद
उ रायमा सहमत छु ।
िघिमरेसमेत
या. सशु ीला काक
०६७-CR-१०६२
इजलास अिधकृत (उपसिचव) : ह रकृ ण े
पनु रावेदक / ितवादी : भरत साद िघिमरेक ीमती
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् ।
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका,
वडा नं. १० बु नगर ब ने वष ४५ क रमादेवी
िघिमरेसमेत
िव

िवप ी / वादी : अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगका अनस
ु धान अिधकृत िदनेशह र
अिधकारीको ितवेदनले नेपाल सरकार
०६७-CR-१०६३
पनु रावेदक / ितवादी : चतुभज
ु िघिमरेको छोरा,
भ परु िज ला म यपुर िठमी नगरपािलका
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वडा नं.९ ब ने ऐ. को छोरा नारायण साद
िघिमरेसमेत
िव
िवप ी / वादी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगका अनस
ु धान अिधकृत िदनेशह र
अिधकारीको ितवेदनले नेपाल सरकार
जसका नाममा िबल िबजक देिख छ यो
व तु उसैको हनेमा यसको अनदेखा
गरी सोको िवपरीत ितवादीको भाइको
यापा रक कारोबारको घडी छापा मादा
भरत साद िघिमरेको घरमा फे ला परेको
उ लेख गरी सोको ोतसमेत िनजले नै
पुि गनुपछ भ न िम ने नदेिखने ।
( करण नं.१२)
िववािदत रकम जसका नाममा रो का
रहेको छ उसैको ह छ । जहाँस म
बकमा रो का रहेको रकम ितवादीले
गैरकानूनी आजन गरी ाचार गरेका
हन् भनी आरोिपत ग रसके पिछ बकको
खातावालालाई पिन ितवादी बनाई मु ा
चलाउन स नुपन ह छ । खातावाला
यि लाई अिभयु बनाई मु ा दायर पिन
नगन र अकाको खातामा रहेको रकमसमेत
ियनै ितवादीको हो भनी सो रकमको
समेत ोत पुि गनुपदछ भनी उ रकममा
समेत ियनै ितवादी भरत साद िघिमरेको
कायम गरी गैरकानूनी आजन भनी सजाय
ठहर गनु यायोिचत नहने ।
अिभयोग लगाउने प ले आफूले
लगाएको अिभयोग शंकारिहत तवरबाट
पुि गनुपदछ भ ने फौजदारी यायको
सवमा य िस ा त हो । ाचारलगायत
कितपय फौजदारी मु ामा माणको भार
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ितवादीले नै पुर्याउनु पन गरी यव था
ग रएको भएपिन अिभयोग लगाउने
प ले अिभयोग लगाइसके पिछ आ नो
दािय वबाट परु ै पि छन िम छ भनी अथ
गन निम ने ।
( करण नं.१५)
 ितवादीका नाममा रहेको स पि िनजको
कारोबार र सो कारोबारबाट बढे बढाएको
छ छै न भ ने कुराको मापन िनजको
कारोबारबाट हेन सिकने िवषय ह छ । . ३
लाख १० हजारमा आ नो पैतृक स पि
िब गरेको कायलाई ितवादीले पेस
गरेको गा.िव.स. कायालयको कागजलाई
अ यथा नभएपिछ सोप ात् ख रद भएको
ज गाको स पि मा ोत नखुलेको भ न
निम ने ।
त कालीन िनजामती सेवा ऐनले िनजामती
कमचारीलाई ऋण िलनेिदने काय गन रोक
लगाएको देिखँदैन । मल
ु ुक ऐन लेनदेन
यवहारको २ नं. समेतले यसलाई कानूनी
बै ता िदएको देिख छ । ऋण िलनेिदने
कानूनी यव थाको बै तामा वादी प ले
उठाएको देिखँदैन । कानून ारा रोक
नलगाएको कारोबारबाट
ितवादीले
आजन गरेको स पि मा गै रकानूनी आजन
हो भनी अथ गन निम ने ।
उ ोगको आय गणना गन कायमा
ितवादीले िदएको कारोबारको सूचीलाई
आयोगले अ यथा गन िम दैन । बढी
कारोबार र आय बढी देिखएमा यसमा
कर णालीले ितवादीलाई करको
दािय वतफ कानूनबमोिजम असुल गन
स छ र आयोगले यसतफ स बि धत
कर कायालयलाई सचेत गन र बु न स छ

९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
य तो भएको नदेिखँदा ितवादीले पेस
गरेको आयलाई अ यथा भ न निम ने ।
छोरीको ट् यस
ु न फ ससरु ाबाट ा रकम
र िददीबाट ा गरेको अंकलाई हेदा
ितवादीको कारोबार सगोलको अव था र
िनजको हैिसयतलाई नसुहाउने कृितको
देिखँदैन । ितवादीले पेस गरेको आयको
ोतलाई अवै ध हो भ ने कायम गदा
यसलाई पुि गन माण आधार पिन
हनपु न ।
 ितवादीको भागमा पन कुल स पि
िनजको पैतृकस ब धी यसबाट बढे
बढाएको स पि कृिष आय तथा सगोलका
प रवारले गरेको कारोबार र यसबाट
आजन गरेको स पि मा ितवादीको के
कित िह सा पन आउने हो सोतफ पिन
यथे माणबाट ितवादीको दान दात य
उपहार िबलािसतापूण जीवन यापन गरेको
भ ने देिखनुपन ।
आय र ययको ोत मापन गन मा को
काय त कर णालीले नै सुिनि त गरेको
ह छ । करको दािय वमा कानून ितकूल
भए तत् िनकायबाट हे रने िवषयलाई
ाचारको अिभयोगमा सजाय गनु
उपयु हदँ ैन । ितवादीले गरेको कारोबार
िनजले कारोबार गरेबापत रा यलाई
बुझाएको कर र िनजको आय ोत
अ वाभािवक देिखएको हनुपदछ । कर
ितदमा ाचारबाट उ मुि हन नस ने ।
( करण नं.१७)
पैतृक स पि को आधार िवना पिन कसैले
आ नै उ मताले आय आजन उपायह
अवल बन गरेको ह छन् भने उ मता
र कारोबारिवहीन स पि देिख छ भने

य तो अव थामा ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २० ारा अनुमािनत
गरी कसरु दार ठहर गनपन
ु नै ह छ ।
कुनै िनजामती कमचारीले उ ोग र आय
आजन गन कारोबार नै गन पाउँदैन भ न
िम दैन । ज गाको िकनबेच समयको
अ तरालमा यसको मू यमा वृि र
कारोबार गदा मालपोत कायालयमा
देखाउने मू य र वा तिवक पमा भएको
कारोबारमा धेरै नै अ तर भने रहेको ह छ
भनी अनुमान गन नसिकने ।
( करण नं.१८)
वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा च बहादरु
सापकोटा
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
कृ ण साद सापकोटा, अिधव ा राम साद
भ डारी, माधवकुमार ब नेत र यादव साद
ढुंगाना
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या.गोपाल पराजल
ु ी : िवशेष अदालत
ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम यसै अदालतको
े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छःतातोपानी भ सार कायालयका ख रदार
भरत साद िघिमरेले ाचार गरी करौड पैयाँको
स पि कमाएको भ ने यहोराको रमेश िघिमरेले
िमित २०५८।१२।१२ मा रामकृ णलगायतका
यि ले िमित २०५९।४।२९ मा र उ मकुमार
े ले िमित २०५८।१०।३ मा अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगमा आव यक कारवाहीको लािग
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िदएको िनवेदनको आधारमा उ आयोगले िव तृत
अनस
ु धान गदा िन न िलिखत यहोरा भएको देिखन
आयो ।
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. १० बु नगर, बु माग घर नं. ७७१।८२
को भरत साद िघिमरेको घर िमित २०५९।५।१ मा
खानतलासी गदा इटािलयन योग नगरेको गडु ् ने चार
पाङ् ा भएको ितन हजार वाटको थास िहटर, सोफा
२ सेट, टेबल
ु , रमोट क ोल भएको ि पकरसिहतको
िस.िड. लेयर, सोिनयो क पनीको ईलेि क िहटर,
८।१२ को गलै ँचा र नेपाली कापट टाँिसएको, काठको
िससा भएको सो के स थान–२, ितन ख ड भएको
िभ ामा फ स ग रएको ल बाई १० र चौडाई ८ िफटको
काठको दराज, रा.वा. बक रानी िवराटनगरको पास
बक
ु , रमादेवी िघिमरेको नामको ने.बै.िल. िवराटनगरको
पासबक
ु र .४५,०००।–ज मा गरेको भौचर, चेकबक
ु ,
भरत साद िघिमरेको रा.वा. बक रानी िवराटनगरको
चेकबुक, रमादेवी िघिमरेको नेपाल अरब बक िल.को
चेक बक
ु , मू याङ् कन आ.व.२०५८/५९ लेिखएको
३६ पृ को सेतो कागजमा लेिखएको कापी, य.ु यस
डलर ८३८, भा. .८२८१०, ने. .१८,७८,५००।–
योगमा रहेको २५ इ चको सोनी िट.िभ. र िभ.िस.
िड., पेि टयम ी क यटु र, िसको जे टस, लेिडज
िसको, राडो जे टस, यामाहा जे टस, रोमा सन
जे टस, िसिटजन घडीह एवं परु ानो र नयाँ िविभ न
खाले घडी थान २२, वाकमेन, पानासोनी टेिलफोन,
घरको कागजात भएको फाइल थान –४, डायरी ४
थान, रमादेवी, रंकु, बी र रतेशको पासपोट, सनु को
बु ेवाला थान २ (अ दाजी २ तोला), सनु को वु े
िस थान १ (अ दाजी १ तोला), सनु का औ ंठीह
(अ दाजी ५ तोला), सनु को चरु ा थान ४ (अ दाजी २
तोला), िग नीको ने लेस एक सेट (अ दाजी १ तोला),
सनु को नेकलेस एक सेट (अ दाजी ३ तोला), सनु को
ा लेट थान २ (अ दाजी ४ तोला), सनु को िब कुट

थान १ (अ दाजी १५ तोला), सनु को िब कुट थान
१ (अ दाजी २ तोला), सनु को चुरा, नेकलेस थान
२ (अ दाजी ३ तोला), सनु को ने लेस सेट थान १
(अ दाजी ३ तोला), गहनास ब धी िबलह , यालमा
िफट गरेको एयर कि डसन थान एक, पानासोिन
िभिडयो यामेरा थान एक, ओभन थान १ देिखएकोमा
सोम ये िन नबमोिजमका नगद, सुन चाँदी, घडी
कागजातह बरामद गरेको देिखएको ।
नगद
(क) भारतीय पैयाँ ८२,८१०। –
(ख) ने. . १८,७८,५००। –
(ग) य.ु यस. डलर ८३८।सनु र चाँदी
(क) ५ टेल सनु उ लेख भएको लामो आकारको
िब कुट गोटा १
(ख) १० तोलाको RNA लेखेको सनु को िब कुट
गोटा १
(ग) िबचमा वाल भएको सुनको टु ा (९९९९
लेखेको) थान १
बक कारोबारस ब धी कागजात
१. ने.बै.िल.को रमादेवी िघिमरेको नामको
पासबक
ु , चेकबक
ु , ऐ. नामको निबल बकको
चेकबक
ु ।
२. िव णु साद उपा यायको रा.वा. बकको पास
बक
ु , भौचरह , चेकबुक र सही ग रएका
चेकह ।
३. रा.वा. बक रानी िवराटनगरको भरत साद
िघिमरेको नामको पास बक
ु ।
४. नेपाल बंगालादेश बकको िडपोिजट ि लप ।
५. भरत साद िघिमरेको रा.वा.बकको चेक ।
६ कृ ण साद अिधकारीको नामको नेपाल
बंगलादेश बकको चेक थान ।
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
७. नारायण
िघिमरेको
नामको
.१५,८०,०००।– सूय पि मना उ लेख
भएको निबल बकको िमित २०५९/३/२२
उ लेख भएको चेक थान १ र ऐ.ऐ.को .
१०,००,२३५/– लेिखएको चेक समेत
रहेको िविभ न िटपोट लेिखएको खाम ।
ज गास ब धी कागजात
ज गाधनी पज
ु ा ५ थान, राजीनामा र बकसप
गरी ४ थान ।

छ. िनलो ब ािभ रहेको सेतो डायल भएको
घडी थान १
ज कालो ब ािभ रहेको वीस ल रन सेतो
डायल भएको घडी थान १
झ ह रयो ब ामा रहेको िसको जे टस घडी
थान १
ञ. रातोब ामा रहेको िसको लेिडज घडी थान १
ट. कालो ब ािभ रहेको िसिटजन खरानी रंगको
थान १
ठ. रोमा सन घडी थान १
ड. िनलो डेकेि जमा रहेको Cherles लेिडज
घडी थान १

अ य कागजात
क. अथ म ालय, भ सार कायालय, िबमा
अय
सं थान र स चय कोषस ब धी फाइल ।
िडिजटल डायरी २ र सो सोनाइट ि फके स
ख. संगम फाइलमा रहेको १२ थान
थान १
कागजसिहतको फाइल ।
ग. चार थान पासपोट ।
(घ) पा रवा रक ि थित
घ. ४ थान डायरी ।
भरत साद िघिमरेको पु य ली घर रामेछाप
ङ मू याङ् कन िटपोट ।
िज ला म थली गा.िव.स. मा रहेको र २०३५ सालमा
च. सादा मेमो िटपोट कागज ।
महो रीको खयरमारा गा.िव.स.मा के ही वष बसी
जनकपरु न.पा. वडा नं. १४ रजौलमा बसोबास गरी
३१,९००।– मू य बराबरको घडीह
क. रातो ब ामा रहेका िसिटजन जे टस घडी २०५१ सालको अ तितर का.म.न.पा.वडा नं. १० बु
नगरमा ब दै आएको देिख छ । िनजको दाजभु ाइह
(लेदर बै ड) थान १
ख. रातो ब ामा रहेको राडो पहेलो रंग घडी िबच आ–आ नो यवहार अलगअलग रहेको
देिख छ । भरत साद िघिमरेको िपता चतभु ुज
थान १
ग. रातो ब ािभ रहेको लेिडज रोमा सन िघिमरेको जेठा छोरा भरत साद िघिमरे, मािहलो
मक
चारकुने घडी थान १
ु ु द साद िघिमरे, साँिहलो जनादन साद िघिमरे,
घ. रातो ब ािभ रहेको कालो र पहेलँ ो डायल काँिहलो नारायण साद िघिमरे, ठाँिहलो गणेश साद
िघिमरे, का छो काश िघिमरे रहेका र यी सबैको िववाह
भएको िसको जे टस घडी थान २
भएको र सबै भाइका छोराछोरी गरी १४ जना रहेको
ङ रातो ब ािभ रहेको यामाहा घडी थान १
च. िनलो ब ामा रहेको रोमा सन जे टस सेतो देिख छ । भरत सादका माता िपता दवु ै भरत साद
िघिमरेसगँ नै बसेका छन् । भरत साद िघिमरेको
डायल घडी थान १
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महो रीको िमित २०५९/७/२६ को प बाट
पु य ली घर रामेछापमा हाल चतभु ज
ु िघिमरेको नाममा
. ८५,६००।– मू य पन ।
ज गा जिमन रहेको छ । िनजक ीमती घर गृह थी,
२. का.िज.जोरपाटी गा.िव.स.वडा नं.७ (घ)
मािहलो भाइ मक
ु ु द र िनजक ीमती जनकपरु मा
िक.नं.५३३, ०–८–०–० ज गा गा.िव.स.को
घर गहृ थी, साँिहलो भाइ जनादन र िनजक ीमती
कायालय, जोरपाटीको मुचु काबाट
महे नगर धनुषामा घर गहृ थी गरी बसेका छन् भने
चलनच तीमा ित रोपनी . ६,५०,०००।–
कािहलो भाइ नारायण र िनजक ीमती मशः
पन भनी उ लेख भएको आधारमा सो
यापार र नोकरी, ठाँिहलो भाइ गणेश र िनजक ीमती
ज गाको मू य . ३,२५,०००।– पन
मशः यापार र गृह थी, ठुलो का छो भाइ यापार र
देिखयो ।
िनजक ीमती नोकरी, ठाँिहलो भाइ गणेश र का छो
भाइ काश तथा िनजक ीमती आ–आ नै यापार
यवसाय गरी बसेका छन् । भरत साद िघिमरेको ३ रमादेवी िघिमरेको नामको ज गा
१. मोरङ वखरी वडा नं. ६(ग) िक ा नं. ८४३
जना छोरा छोरी रहेका र तीम ये १८ वष छोरी रंकुले
को . ३,३७,५००।– मू य पन ०–१–१०
िन कलेजबाट आ.ए सी.सके क , १५ वष छोरो
ज गा ।
रतेश हाल होिल या ड कुल काठमाड मा क ा १०
२. का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. १० अ तगत
मा तथा १३ वष छोरी वी मोडन इि डयन कुल
िक.नं. २९७ े.फ. ०–१–०–०, िक.नं.
काठमाड मा क ा ७ मा अ ययनरत देिख छ ।
२५८ े.फ. ०–५–२–० र िक.नं. २३५
को े.फ. ०–४–१–३ समेत गरी ०–१०–
(ङ) वतमान स पि िववरण
३–३ ज गा । उ ज गाको काठमाड
घर
महानगरपािलकाको िमित २०५९।७।१२ को
रमादेवी िघिमरेको नामको का.िज.
ा मुचु काअनस
का.म.न.पा.वडानं. १०, िक.नं. २८५,४३७ र ९१
ु ार चलन च तीको मू य
. १२,५७,८१२।५० पन ।
को मशः ०–५–२–०, ०–२–३–२ र ०–३–२–०
३. भ पुर बालकोट गा.िव.स. वडा नं.४
ज गामा मू य .२९,०९,६०७।३१ पन घर िनमाण
िक.नं.८३९ .े फ. ०–४–०–० ज गा
भएको देिख छ ।
र िक.नं. ८४० को े.फ.०–३–१–०
ज गा । उ ज गाको मू याङ् कन स ब धमा
ज गास ब धी िववरण
गाउँ िवकास सिमितको कायालय, बालकोट
भरत साद िघिमरेको नामको ज गा
भ पुरले िमित २०५९।७।७ मा िज.िव.स.
१. महो री िज लाको खयरमारा गा.िव.स.वडा
भ पुरलाई लेखेको प र मचु ु काअनस
नं.५ ग को िक.नं. ६१,०–१०–१४ ज गा
ु ार
ित रोपनी . १० लाखमा िकनबेच हने
२०४१/७/१ मा . ५,०००।– मा राजीनामा
गरेको भनी लेखी आएको ।
गरी िलएको । ०–१०–१४ े फलम ये
४. सािबक बालकुमारी गा.िव.स. वडानं. ३ हाल
०–३–० ज गा खोलाले कटान गरेको एवं
म यपुर िठमी नगरपािलका १४ मा रहेका
िकनबेच गदा .३५,०००।– मा िकनबेच
िक.नं. ४०९, ४११, २१७, ४१० र २३०
गन सिकने ज गाको िज.िव.स. कायालय,
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को मशः े.फ. ०–६–१–०, ०–५–०–०,
०–१–१–०, ०–४–२–० र १–१–०–२
ज गाको म यपरु िठमी नगरपािलकाले
िज.िव.स. भ परु लाई िमित २०५९।७।५
मा लेखेको प र संल न मचु ु काअनुसार
मािथ उि लिखत ज गाको आसपासका
ज गाह चलन च तीमा ितरोपनी .
११,००,०००।– मा िकनबेच भइरहेको
जानकारी आएको ।
५. सािबक कािलमाटी वडा नं. १(क) हाल वडा
नं. १३ को िक.नं. ४३७ को ०–२–३–२ र
िक.नं. ९१ को ०–३–२–० ज गाको मू य
स ब धमा काठमाड महानगरपािलकाको
िमित २०५९। ७।१४ को ा प र
मुचु काअनुसार चलन च तीको मू य ित
आनाको ९५ हजारले ६,०५,६२५।– पन
मू याङ् कन भै आएको ।
६. काठमाड िज ला ग गबु गा.िव.स. वडा नं.
६ मा रहेको िक.नं. ९६८ को ०–९–१–०
ज गाको मू याङ् कन ितरोपनी सरकारी
मू य . ९,६०,०००।– र चलन च तीको
मू य ित रोपनी .३२,००,०००।– रहेको
भ ने कुरा गा.िव.स.को कायालय ग गबक
ु ो
िमित २०५९/६/२५ को मचु ु कामा लेखी
आएको ।
७ िज.महो री २५ नं. बहादरु ग ज गा.िव.स.
वडानं. ३ (ख) िक.नं. ३९५ को े.फ.
०–१–० ज गा िमित २०४८/१२/२०
मा . १५,०००।– मा ख रद गरेको र
हाल रिज ेसन मू याङ् कनको लािग .
७५,०००।– ित क ा मू याङ् कन भएको
एवं हाल उ ज गाको गा.िव.स. र मालपोत
कायालयले गरेको चिलत मू य .२ लाख
ित क ा रहेको भनी िज.िव.स. महो रीको

िमित २०५९/७/२६ को प मा उ लेख
भएको ।
८. ऐ.ऐ. वडा नं. ७(ख) िक.न. ३६२ (हाल
माई थान) को ०–२–४ ज गाको .
८८,०००।- पन ितवेदनबाट देिख छ ।
चतुभुज िघिमरेको नामको ज गा
रामेछाप सािबक भलवु ाजोर गा.िव.स.मा
क रब ९ रोपनी ज गा ।
सेयर

रमादेवी िघिमरेको नाममा साझा वा य
सेवा सहकारी सं था िल.मा .१००। – दरका ज मा
मू य . ५००।– का ५ िक ा सेयर रहेको ।
बक याले सस ब धी िववरण
१. रमादेवी िघिमरेको नामको नेपाल बक िल.
िसटी अिफस, िवराटनगरको बचत खाता नं.
१४९९४ मा . १४९७।३७ रहेको ।
२. भरत साद िघिमरेको नामको रा.वा.बक रानी
शाखा, िवराटनगरको बचत खाता नं. १४९०
मा . ९३०।२५
३. भरत साद िघिमरेको नामको रा.वा. बक
मु य शाखा कायालय काठमाड को बचत
खाता नं. ००१८८४ मा . ५३,३९९।१६
रहेको । (यस मु ाका ितवादी भरत साद
िघिमरेको भनी दाबी िलए तापिन अक
भरत साद िघिमरेको देिखई खाता फुकुवा
भएको)
४ अनस
ु धानको िसलिसलामा खु न
आएको कृ ण पि मना आटसको ो ाइटर
कृ णबहादरु कुँवरलाई याजमा लगाएको .
२५,००,०००।–
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बरामद भएको नगद
भरत साद िघिमरेको घरबाट िमित २०५९/५/१ मा खानतलासी हँदा बरामद भएका नगदस ब धी
िववरण िन नानस
ु ार रहेको छ ।
(क) भारतीय पैयाँ ८२,८१०।– (भा. . ८२,८१०।– भा. . १०० को ने. . १६०।– का दरले नेपाली
पैयाँमा सटही गदा हने . १,३२,४९६।–)
(ख) ने. . १८,७८,५००। –
(ग) यु.यस. डलर ८३८। ( ित डलर . ७८ का दरले सटही गदा हने ने. .६५,३६७।–)
बरामद भएको सनु
िमित २०५९/५/१ मा भरत साद िघिमरेको घरबाट बरामद हन आएका सनु को तौल र मू याङ् कन
गनको लािग आयोगबाट अनरु ोध ग रएबमोिजम नेपाल सनु चाँदी यवसायी संघको िमित २०५९/७/१५ को
प बाट सनु को िढ का ३ टु ा (३४१.३०० ाम) को १० ामको बजार दर .८,२५०।- का दरले हने
२,८१,५७२।५० भनी उ लेख भै आएको देिख छ । साथै ३१,९००।– मू य बराबरको राडो, रोमा सन, िसंको,
िसिटजनलगायतका १४ वटा घडी पिन देिख छ ।
ितवादी भरत साद िघिमरेको नोकरी िववरण
नोकरी िववरण
शैि क यो यताः– एस.एल.सी.
ज म िमित :–२०१२/१०/९ हालको वतनः– का.म.न.पा.वडा नं. १० बु नगर, बु माग ।
थायी वतनः–िज ला, रामेछाप, भलवु ाजोर गा.िव.स. वडा नं. ४ म थली । घर नं.– ७७१। ८२
सु िनयिु / पद थापना
कायालय

पद

िपंगाना गा.िव.स.
महो री

गा.पं.
सिचव

ज मा
तलब
कै िफयत
अवधी
के ल
क रब
२०३४।३।२९
२२५–१५ ०३८।४।१ देिख
२०३८।१२।३० ४ वष ९
३५५–४५ ०३८।३।३१ स म
मिहना
देिख

सम

स वा
कायालय
पद
देिख
मालपोत कायालय
ख रदार २०३८।११।१
महो री

सम

ज मा अविध
क रब २ वष २
०४०।१०।१५
मिहना
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तलब के ल कै िफयत
३५५–४४५
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अथ म ालय राज समूह
कायालय
नेपालग ज
भ सार कायालय

पद

देिख

ख रदार ०४०।१०।१६

डाईिनया छोटी
,,
भ सार कायालय,
िवराटनगर
िवराटनगर
,,
भ सार कायालय

सम
०४४।६।१५

०४४।६।१६

०४७।८।९

०४७।८।१०

०४९।८।३०

ि .िव.भ.कायालय ,,

०४९।९।१

०५२।५।५

अथ म ालय

,,

०५२।५।६

०५२।८।५

भ सार िवभाग

,,

०५२।८।१०

०५४।४।२०
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बु नगरमा सगोल प रवारका साथ बिसरहेका छ ।
रामेछापमा िपता/काकाको नाममा ज गा मा छ, घर
छै न । खयरमारामा सगोलको प रवारमा ज गा मा
छ । जनकपरु न.पा.वडा नं. १४, धनषु ा महे नगर र
बु नगरमा समेत घर छ । मेरा िपता चतभु ज
ु िघिमरेका
नाममा रामेछाप िज ला भलुवाजोर गा.िव.स. वडा नं.
४(ङ) िक.नं. ९ मा ४–९–०–२, ऐ.गा.िव.स. वडा
नं. ४(छ) िक.नं. १९ मा ३–१२–१–३ ज गा छ ।
यसैगरी मेरो सहोदर भाइ जनादन साद िघिमरेको
नाममा धनषु ा ह रहरपरु वडा नं. १(ग) िक.नं. २००८
को ०–१–० ज गामा बनेको १ तले प क परु ानो
काठको घर, धनषु ा सखुवाको वडा नं. ८ ख.िक.नं.
१३२ मा १–०–० धान खेत र महो री रतवाडा वडा
नं. १ िक.नं. ५७३ मा ०–०–७ ज गा छ ।
मेरो नाममा का.िज.जोरपाटी वडा नं. ७ (घ)
िक.नं. ५३३ को ०–८–०–० ज गा, िज ला महो री
खयरमारा गा.िव.स.मा ०–१०–० ज गा छ । मेरी
ीमती रमादेवी िघिमरेको नाममा मोरङ वखरी वडा
नं. ६ (ग) िक.नं. ८४३ मा ०–१–१–० ज गा, का.िज.
का.म.न.पा.वडा नं. १० िक.नं. २३५ मा े.फ.०–४–
१–३ ज गा, ऐ.को िक.नं. २९७ मा ०–१–०, ज गा,
का.िज.का.न.पा.वडा नं. १० िक.नं. २५८ मा ०–५–
२–० घर ज गा, ऐ. वडा नं. १(क) हाल िक.नं.४३७
मा ०–२–३–२ ज गा, ऐ.को वडा नं. १(क) िक.नं. ९१
मा ०–३–२–० ज गा, िज ला भ परु बालकुमारी
गा.िव.स.वडा नं.३ िक.नं.२३०, ४०९, २१७, ४११,
४१० मा मशः १–१–२–०, ०–६–१–०, ०–१–
१–०, ५–०–०,४–२–० े.फ.का ज गा, ऐ. बालकोट
गा.िव.स.वडा नं ४ िक.नं.८४० र ८३९ मा मशः
०–३–१–० र ०–४–०–० ज गा, काठमाड िज ला
ग गबु गा.िव.स. वडा नं.६ िक ा नं.९६८ मा ०–९–
१–० ज गा, महो री िज ला बहादरु ग जमा ०–१–०
ज गा छन् । का.िज.नगर वडा नं. १० िक.नं. २३४ को
०–४–१–३ ज गा िब भइसके को छ ।

मेरा भाइ नारायण िघिमरेका नाममा जनकपुर
न.पा. वडा न. १४ रजौलको ०–१–० मा बनेको
प क घर, मािहलो भाइ मक
ु ु द िघिमरेको नाममा
धनषु ा सखवु ा गा.िव.स. र महो री खयरमारामा ज गा
छ । मेरो नाममा रा.वा.बक िवराटनगर रानी शाखामा
र मेरी ीमती रमादेवी िघिमरेका नाममा नेपाल अरब
बक िवराटनगर, नेपाल बक िलिमटेड िसटी अिफस
िवराटनगरमा बक खाता छ । यसबाहेक मेरा प रवारका
नाममा अ य खाता र लकर छै न । मलाई थाहा भएस म
मेरा एकासगोलका माता, िपता, ीमती, छोरा, छोरी,
भाइबुहारीसमेतका नाममा सेयर बचत तथा सि चत
रकम छै न । मैले मेरो नाममा राि य िबमा सं थानमा
२० वष िबमा गरेको छु । मेरा भाइ कुमार साद
िघिमरेको यरु ोडमा िघिमरे ेड ए ड जनरल स लायस
फम छ । काश िघिमरेको िबजल
ु ीबजारमा काश
इ टर ाइजेज स लायस, नारायण िघिमरेको युरोडमा
म टी ि टस, गणेश िघिमरेको वीरग जमा गौरी शंकर
इ पो रयम (हाल काठमाड गौशालामा), बहु ारी िबनीता
िघिमरेको िबजल
ु ीबजारमा ए टे रयर इ टे रयर नामक
यापा रक फम छ । भाइ नारायण िघिमरेको नामको
याली प प सिभस हाल ब द छ । म बु नगर ब ने कृ ण
भ राई र अमर थापासमेत िमली हाते र िबजुलीबाट
च ने पि मना तान स चालन गरी आएकोमा हाल ब द
छ । यसैगरी मेरा नाममा ७४८६ नं.को मोटरसाइकल
र भाइ काश िघिमरेको नाममा ८११३ नं. को मा ती
कार छ । मेरा एकासगोलका प रवारमा माता िपता,
िददी एक, काका एक, ीमती, छोरी २, छोरा १, ६
जना भाइह , ६ जना भाइ बहु ारीह , ७ जना भितजा
र ४ जना भितजीह रहेका छन् । िकशोरी िघिमरे
भाउज,ू ब सला याकुरेल मािहलो ससरु ाक का छी
बहु ारी, कृ ण साद अिधकारी मेरो जेठानको छोरी
वाइँ हन् । िव णु साद उपा यायलाई िचने पिन नाता
छै न । सूय पि मनासँग िचनजान भए पिन कारोबार
छै न । कृ ण पि मनाका मािलक कृ णबहादरु कुँवरलाई
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
रा री िच दछु ।
मैले आ नो नाममा Life Insuarance
Corporation of India, Sitamp Bo Muzafarpur
मा ४८/४.१९६ पोिलसी नं. ५३१६७०३५३ मा
प रप क हने गरी . १ लाख भारतीय पैयाँको जीवन
िबमा गराएको हँ । सु मा ज मा गरेको रकमबाहेक
अ य रकम जीवन िबमा गराउने यि फे ला नपरेकोले
अ थप वषको रकम बझ
ु ाएको छै न । राि य िबमा
सं थानमा िमित २०४८।१०। २३ मा गराएको .५०
हजारको िबमाको रकम िबमा ग रएको िमितदेिख मेरो
तलबबाट बुझाइरहेको छु । मलाई थाहा भएस म
एकासगोलका प रवारका नाममा जीवन िबमा गराएको
छै न । ि .िव. थल भ सार कायालयको िकरणबहादरु
र का छा उ ेतीको नामको ापन–प मेरा घरबाट
बरामद भएको स ब धमा िकरणको हकमा िललाम
िब बाट ा २१ इ चको कलर िट.भी.र का छा
उ ेतीको नामबाट िहरो हो डा जेनेरटे र आ नै घरको
योगको लािग ख रद गरी िलएको हो । मेरो साथी
गोपाल कमाचाय िड लीबजारमा ब दछन् । कृ ण साद
अिधकारीले गोपाल कमाचायलाई ऋण िदएको कागज
म सा ी बसी कागज मेरै घरमा रहेको हो । रकम कृ ण
अिधकारीकै हो । उ वल याकुरेल मेरो जेठानको छोरो
हन् । जीवन अमा यसँग . ३,००,०००।– रकम
लेनदेन भएको कागज िनजले मेरमै ा छोडेकोले बरामद
भएको हो ।
सूय पि मनाले काटेको निबल बक,
काि तपथका चेकह मेरो भाइ नारायण र सूय
पि मना िबचको स झौताअनस
ु ार नसाटेको हन
स छ । भाइ नारायणका नामका ती चेक रकम मेरो
होइन । एकासगोलका भाइ भएकोले ती चेकह मेरो
घरबाट बरामद भएको हो । ी इ टरनेशनल युरोडको
लेटर याडमा ग रएको हरिहसाब भएको १ मिहनापिछ
नै िसि एकोले हाल कुनै पिन कारोबार छै न । भूलबस
कागजात फाइलमा नै रहन गएको हो । िव णु साद

दाहालसँग २०४५। ०४६ सालितर कमचारीको
नाताले िचनचान भएको हो । नाता स ब ध र कारोबार
छै न । रा.वा.बक गौशाला, काठमाड मा िव णु साद
दाहालको नामको खाताको चेक भौचर मेरा कोठाबाट
बरामद भएकोस ब धमा िनज िव णक
ु ो छोरा र
मेरो भाइ काश साथी हन् र िनज िव णु दाहालको
छोरा िवदेश जानभु दा अिघ . ५,६२,०००।–,
. ८,००,०००।– िवदेश जाने योजनका लािग
िविभ न मािनसह सँग सरसापट गरी रािखिदएको र
िव णु साद दाहालले पठाएको िनजह को नातामाफत
मलाई पठाइिदने भएकोले उ रकम मेरो भ ने देिखन
आए तापिन सो रकम मेरो होइन । मेरा घर कोठाबाट
बरामद भएको डायरी मेरो हो । मेरो डायरीमा मेरो
ह ता रबाट लेनदेन कारोबार भएका यि म ये
मैले िलनपु न र िदनपु न यि ह को बारेमा जानकारी
भएस म ठेगानासमेत उ लेख ग रिदएको छु । डायरीमा
उि लिखत यि ह म ये कृ ण पि मना आटसका
कृ ण कुँवरसँग . २५ लाख िलन बाँक छ र सोबाहेक
अ सँग िलन िदन बाँक छै न । मकवानपरु िज लामा
मेरो जानकारी भएस म मेरो र मेरा एकासगोलका
प रवारका नाममा ज गा जिमन छै न । म र कृ ण साद
भ राई िमली स चालन गरेको पि मनाको तान
दईु वषदेिख पि मनाको यापार म दी आएकोले
ब द भएको हो । माणप िलएर स चालन गरेको
होइन । पि मना तान स चालन गदा १ जना मािनस
राखी उसलाई समेत के ही ितशत िदई कम गरेकोले
२१/२ वष स चालन गरेको र आ दानी खच िववरण ७
िदनिभ पेस गनछु । मैले ि भवु न िवमान थल भ सार
कायालयमा र अथ म ालयमा स पि िववरण पेस गदा
काननू ी ान नभएकोले मेरा िपता–माता, काका, िददी,
म, मेरा प रवार र भाइ बुहारी भितजा, भितजीसमेतको
नाम उ लेख गन छुट भएको हो । सरकारलाई ढाँट्न
खोजेको होइन । माता िपतालगायत स पूण प रवार
एकासगोलमा नै छ । ीमतीको र मेरो खाताको नाममा
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भएको रकम यून भएकाले उ लेख नगरेको हो । िमित
२०५४/४/४ मा पेस गरेको स पि िववरणमा रामेछाप
िज लाअ तगत भलवु ाजोर गा.िव.स. म थलीमा मेरा
िपता चतभु ज
ु िघिमरेको नाममा १० रोपनी मा ज गा
भनी भूलले लेिखन गएको हो । तर ज गा काकासमेतको
नाममा ६१ रोपनी भएको पिछ २०५७ सालमा आएर
सबैलाई िवतरण गरी क रब ९ रोपनी िपताको नाममा
रहेको छ ।
िददी िववाह भएर गएक र काका खड् ग साद
हामीसँगै बसे तापिन िनजह को स पि मा हा ो हक
ला दैन । अंिशयार चािहँ होइनन् । मदन अ वालको
ी इ टरनेशनलको फममा भाइ नारायणले काम गन
गरेको हो । सो फमसँग मेरो स ब ध छै न । सो फमको
याड चािहँ खे ाको पमा योग भएको हो । डायरीमा
उि लिखत गोपाल कमाचाय फ म बनाउने हँदा
बेलाबखत आपसी समझदारीबाट लेनदेन हने गरेको
िथयो । हाल िनजसँग कुनै पिन िकिसमको लेनदेन
छै न । डायरीमा उि लिखत हा ीवन र पैयाँको
स ब धमा हा ीवनमा पि मना तान राखेको र यहाँ
कायरत िम ीलाई रकम िदन उि लिखत रकम
हो । सूय पि मना ल मण े को नाममा दता हो िक
भ ने मा शंका ला छ । पिहले कु रया गाउँमा ब दा
ल मण े को पिन घर कु रया गाउँमै भएकोले स पक
भएको हो । मेरो स पक र अिभभावकको नाताले भाइ
नारायणलाई िचनाई यापारको िसलिसलामा ल मण
े सँग स पक गराइिदएको र िनजसँगको कारोबारका
कागजात मेरो घरबाट बरामद भएको हो । मेरो
घरकोठाबाट बरामद भएको ने. .१८,७८,५००।– र
भा. .८२,८१०।– घर खानतलासी गनु भ दा २/३
िदन पिहले भाइ नारायणको यापा रक कारोबारको
रकम र भाइ काशको यापा रक कारोबारको रकम
हो । घरमूलीको नाताले मेरी ीमतीलाई रा न िदने
गरेको र उ रकम उनीह को नै हो । मेरो भाइ
गणेश िघिमरेको पसल वीरग जमा िथयो ।३ लाख

मलाई िदएको र िदनेश अ वालले पिहले ग ररहेको
गौशालाको दोकान भाइ गणेशले िलएको र सो कुरा मेरो
कोठाबाट बरामद भएको Memo डायरीमा उ लेख
भएको हो । Memo डायरीमा कृ ण िघिमरे, काश
सीताबाट ा गनुपन रकम भनी उ लेख भएको
रकम हा ीवनमा र कृ ण भ राईको घरमा चलाएको
पि मना तानको िहसाब हो । उनीह हाल कहाँ छन्
िचि दन । सोही डायरीको .६,७५,७०९।– रकम मैले
पाउनु पन नाफाको रकम हो । डायरीमा उि लिखत
अशोक शमा मेरा मामा िदलहरी पौडेलको वाइँ
हन् । उनलाई .१,३०,०००।– िदनु भनी
जनकपरु बाट पैसा पठाएको िथयो । सो पैसा िदएको
हँ । सोही डायरीमा गणेशलाई गएको भनी लेिखएको
रकमका स ब धमा गणेश मेरो भाइ हो र गौशालामा
दोकान सादा उसले रा न िदएको यापारको रकम
उसैले लगेको हो ।
Great Eastern Life १९९७ को फे अ
ु री
३ देिख ८ स मको िहसाब सरसापटको यि गत
हरिहसाब हो । सोही डायरीको माधब सापकोटा र
सरु शे सँगको हरिहसाब पिन सरसापटको हो । डायरीमा
उि लिखत रामकृ ण े सँग मेरो प रचय नै छै न ।
कसरी कुन समयमा नाम लेिखयो याद छै न । सोही
डायरीको माच २०–२३ को पानामा उि लिखत रकम
साथी भाइसँग सरसापट चिलरहने हँदा उ लेख गरेको
हो । डायरीमा उि लिखत िव णु दाहालसँगको . १०
हजार िनज िव णल
ु े नारायण भाइसँग सापट लगेको रकम
हो । सोही डायरीमा उि लिखत A भ ने यि को हो,
लामो समय भएकोले स झना छै न । डायरीको मे २९–
३१ र जनु १ का पानामा भएको कारोबारका स ब धमा
मदनलाल अ वाल र कृ ण अिधकारीको नाममा मेरो
रोहवरमा पैसाको लेनदेन भएको हो । सोबापत ज गा
धरौटी राखी ज गा पास गराएको हो । सा ीस म बसेको
छु । उ रकम बस तबहादरु े ले लगेको र यसबाहेक
यसमा मेरो संल नता छै न । सोही डायरीको गोपाल

288

९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
कमाचायसँगको िहसाब परु ानो भएकोले सबै कुरा याद
छै न । छोरी रंकुका नाममा ज गा छै न । ज गाको िववरण
यसअिघ नै पेस गरेको छु । डायरीमा उि लिखत गाडी
भाडाका स ब धमा धेरै परु ानो भएकोले स झना छै न ।
सोही डायरीको Income को पानामा उ लेख भएको
स ब धमा शाहीजी र मीन दाइ मेरो पडोसी भएकोले
घरयासी लेनदेनको िहसाब हो । हाल लेनदेन छै न ।
सोही डायरीको Financial Summary को पानाको
स ब धमा देवी सर र मीनबहादरु मेरा िछमेक भएकोले
घर निजकको ज गाको लेनदेनको िहसाब हो । हाल
लेनदेन छै न । मािथ उि लिखत िवषयको डायरी हेरी
सनाखत ग रिदएको छु ।
१९९० जनवरीको Toyota डायरीको
पानाको स ब धमा M अ वाल पिहले परु ानो बाने रमा
ब दथे हाल िवशाल बजारमा ब छन् । M गोयल र M
अ वाल एउटै मािनस हन् । M अ वाल भनेको मु ना
अ वाल हो । िनजलाई .२०,००,०००।– सापट
िदएको िथएँ । गोपाल कमाचायसँग भाइह को यापारको
स ब धमा लेनदेन ह यो । डायरीको जल
ु ाईको पानामा
उि लिखत िहसाब यि गत दाजभु ाइको िहसाब
हो । अग टको पानामा उि लिखत यिु नक राणालाई
िचि दन । से टे बरको पानाको िहसाब पि मनाको
काम गदाको िहसाब हो । िडसे बरको पानामा स तोष
दाहालको पैसाको िटपोट हो । स तोष दाहाल का छा
भाइको साथी हो । डायरीको Feb.२००० को पानाको
िहसाबको स ब धमा मक
ु ु द रसाल मेरो मािहलो
भाइको िमत भएकोले मैले .२ लाख सापट िलएको
र भाइह को यापारको िसलिसलामा पु प पौडेलसँग
पिन .३,५०,०००। – सापट िलएको िथएँ । हाल
रकम ित रसके ँ । डायरीको खालीपानामा उ लेख
भएको िहसाब पि मना चलाउँदा िहसाब िमलान गदा
मैले पाउनु पन रकम उ लेख भएको हो ।
Impregilo २००० लेिखएको डायरीको
िडसे बर २७–३१ स ममा उ लेख भएका

यि सँगको कारोबारस ब धमा दाहाल वाइँलाई
मैले िदन बाँक .५ लाख रहेको छ । के गु ङसँग
. २५ लाख मैले ०५९ वैशाख, जे र असारमा
३ पटक गरी िलएको, लेखनाथ शमासँग ने. .२
लाख सापट िदई िलइसके को, माधव सापकोटासँग
िनजको ीमतीको ज गा िलँदा बाँक रहेको रकम
भु ानी गरेको, टेिलफोन इ डे स पानाको िहसाबका
स ब धमा गोिव द सवु ेदीको सापट िलएको िदनुपन
रकम िदएको हो । सोही डायरीको टेिलफोन इ डे स
पानामा उ लेख भएको जीवन मान धरको िहसाब
स ब धमा जीवन मान धरलाई मेरो जेठानको छोरा
उ वल याकुरेलले . ३ लाख िमित २०५८।१०।१०
मा चु ा हने गरी मेरो रोहवरमा िदएको र मेरो रोहवरमा
नै चु ा भैसके को छ । टेिलफोन इ डे स पाना उ लेख
भएका कुलबहादरु िव हाल भ सार िवभागमा ख रदार
पदमा कायरत छन् । िनजसँग सरसापटको िहसाब
हो । हाल िनजसँग लेनदेन छै न । के .वी.गु ङ र के .िव.
जी एउटै यि हन् । यसको स ब धमा .२५ लाख
कारोबार भएकोमा २०५९ असारस मको रकम चु ा
ग रसके को कुरा यो भ दा पिहले उ लेख ग रसके को
छु । सोही डायरीको टेिलफोन इ डे स पानामा उ लेख
भएअनस
ु ारको .२९,४०,०००।– रकम अगाडीको
कारोबार रकम हो । डायरीको अि तम पानाको िहसाब
मािथ नै उ लेख भएको िहसाब ज तो ला छ । डायरीको
कभरको िभ ी पेजमा िलन बाँक यि का िहसाबका
स ब धमा हाल ती यि ह कहाँ ब छन् थाहा छै न ।
ितनीह सँग रकम िलन िदन छै न । ती म ये S.B भ ने
यि यामबहादरु लामा हन् । िनजलाई आफूले िसधै
निचनेका र साथीह को मा यमबाट मा िचनजान
भएर रकम िदएको हो ।
DHI Worldwide Express लेिखएको
डायरीको Monthly Objective लेिखएको पानाको
िहसाबस ब धमा गोिव द सुवेदीबाट मैले २ लाख
सापटी िलएको र म भ सारमा भएकोले के ही स तो
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
मू यमा पाउने हँदा .२ लाख म येबाट नै कडलेस
ख रद गरी िदएको हो । सोही डायरीको २०००
जनवरी ७–९ को पानामा जीवन अमा यसँगको
कारोबार उ वल याकुरेलसँग भएको कारोबार हो ।
डायरीको जनवरी २००० को १३–१६ पानामा कृ ण
कुँवरसँगको कारोबारको स ब धमा .५० लाखम ये
.२९ लाख मु ना गोयल अ वालबाट सापट िलएको
रकम हो । बाँक .२१ लाख जनकपरु न.पा. वडा
नं.१४ का दीपक िघिमरेबाट िलई िदएको हँ । सोम ये
.२५ लाख िलइसके को छु भने २५ लाख बाँक
छ । अ वाललाई मैले पिहले िदएको .१२,५०,०००।–
( .२९ लाखम ये) ा गरेको छु । २७–३० को
पानामा उि लिखत रकम िव णु साद उपा यायको
खातामा िव णु साद उपा यायले नै पठाएर ज मा
गरेको ज तो ला छ । मेरो माता िपता वृ हनुभएको
कारणले र म जेठो छोरो भएको एवं एकासगोलको
प रवारको नाताले घर खचको ब दोब त संकलन,
िवतरण र िनय ण काय मैले नै गन गरेको छु । २०४५
सालमा चामल, तेल, यू, दाल, आलुसमेत आ नो
खेतीबाट उ पादन हने भएकोले सो कटाउँदा मािसक
२७००।–, २०५० सालमा मािसक .३,२००।–,
२०५५ सालमा .९,०००।– र २०५९ सालमा
. १६,०००।– खच हने गरेको िथयो । भाइह को
आ दानी यापार विृ , महङ् गी विृ समेतले खच
घटबढ हने गरेको छ । हालस म खेतीबाट नै चामल,
तेल, दाल, आलस
ु मेत आउँदै छ । मेरो छोरा छोरी,
भितजा भितजीको मािसक कुल फ ५,९००।–
जित ितन गरेको छ । म र मेरा प रवारको सद य कुनै
पिन लव वा सं थामा सद य छै नन् । मेरो िववाह
२०३५ सालमा, स झना भएअनस
ु ार मािहलो भाइको
िववाह २०३७ सालमा, जनादनको २०३८/३९
सालमा, नारायणको २०४८/४९ सालमा, कुमारको
२०५३ सालमा, काश र गणेशको २०५७ सालमा
भएको हो । मेरो िववाह िपताले नै ग रिदएको हो ।

भाइ मक
ु ु दको िववाहमा .११,६००।–, जनादनको
िववाहमा .१०,५००।–, नारायणको िववाहमा .
१७,५००।–, कुमारको िववाहमा .१९,६००।–,
काशको िववाहमा .३०,६००।– र गणेशको
िववाहमा . ४१,३००।– खच भएको छ । मेरो
डायरीह मेरा ह ता रबाट लेिखएका हन् ।
कृ ण साद भ राई र म िमलेर स चालन
गरेको पि मना यवसायको कुनै नाम पिन िथएन र
कसैको नाममा दता पिन िथएन । सु मा .९०,०००।–
मा स चालन गरेको िथयो । बु नगरमा काठको ८ वटा
हाते तान राखेको िथयो । येक तानमा १ जनाले
काम गदथे । हा ीवनमा े थर भएको मािनसको
घरमा िबजल
ु ीबाट च ने ४ वटा तान राखी स चालन
गरेको िथयो । बु नगरमा कृ ण भ राईको ज गामा
टहरा बनाई क रब २ वष स चालन गरेको र भाडा ितनु
परेन । हा ीवनमा ितमिहना .२,५००।– भाडा ितन
गरेको िथयो । पि मनाका नाफा नो सानको िववरण
७ िदनिभ पेस गनछु । तान स चालन गरेबापत कर
ितरेको छै न । कृ ण पि मनाको ो कृ ण कुँवरसँग म र
कृ ण भ राईको िचनजान हो । िनजसँगको कारोबारको
िवषयमा मािथ नै उ लेख गरेको छु । कृ ण पि मनासँग
िमलेर हामीले पि मनाको काम गरेको होइन । सूय
पि मनाको ो.ल मण े वा िनजको प रवार
होला । मेरो भाइ नारायण, ल मण े सँग यापारमा
संल न देिख छ । म र मेरो प रवारको सद यलाई
िच ा, अपुताली र आकि मक लाभ ा भएको छै न ।
२०३४ सालभ दा अगािड हा ो रामेछाप
िज ला म थली गा.िव.स.मा रहेको ज गा जिमन
र पशपु ालनबाट वािषक .३०,०००।– आय ोत
िथयो । म जािगरमा वेश गदा वािषक उि लिखत
रकम र सनु को हकमा २०/२५ तोला, चाँदी ५१
तोला िथयो । क रब ६१ रोपनी ज गा िथयो । हामीले
महो री खयरमारामा २०३५ सालितर रामेछापको
आय ोतबाट २ िबगाहा ज गा ख रद गय । २०३५

290

९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
सालदेिख २०४० सालस म खेतीपाती, ज गा
जिमन, बा ापालन, परेवापालन, माछापालन, टायर
गाढासमेतबाट वािषक .४५,०००।– थप हँदै गएको
र खयरमारामा ज गा जिमन अ को बटैयासमेत गरेको
कारणले गदा घरखच सबै कटाई .५१,०००।–
आ दानी हने गरी आय बढ् दै गरेको अव थामा ३ जना
दाजभु ाइको िववाह हँदा थप ७ तोला सनु र चाँदी २१
तोला थप भएको िथयो । २०४० सालमा पहाडबाट
आएको आ दानीम येबाट नै ३ जनाको िववाहमा क रब
. ३१,६००।– खचसमेत भएको हो । म २०३४
सालमा सेवा वेश गरेदेिख २०४० सालस मको
मैले पाउने पा र िमक, २०३८ सालदेिख मेरो भाइ
नारायणले जनगणनामा काम गरेको तलब, भ ा, भाइ
मुकु दले सतु िवकास क पनीमा काम गरेको तलब
भ ा एवं िनजले उ क पनीको ज गा पिन बटैया
गरेको िथयो । खयरमारामा .११,०००।– मा ज गा
ख रद गरी २ वटा घर बनाउँदा .७,५००।– लागेको
िथयो ।
२०४० सालस म पहाडबाट आएको
आ दानी र खयरमारामा भएको ज गा जिमन खेतीपाती
ज गा वटैया, बा ापालन, माछापालनसमेतबाट
२०४१ सालदेिख २०४५ सालस म वािषक
६१,५००।– का दरले आ दानी विृ हदै गयो ।
उ समयमा मेरो तलब, भ ा, भाइ मक
ु ु दले सतु
िवकास क पनीमा काम गरेको, भाइ नारायणले
जनकपुर चरु ोट कारखानामा काम गरेको, भाइ गणेशले
जनकपुर नगरपािलकामा काम गरेको, भाइ गणेशले
जनकपुर नगरपािलकाअ तगत िपडारी चोकमा िकराना
पसलसमेत गरेको आ दानीम येबाट खयरमारा
गा.िव.स.वडा नं.५ मा म र भाइ नारायण िघिमरेको
नाममा क रब . १० हजारमा १ िबगाहा ज गा ख रद
गरेको हो । भाइ नारायणको नाममा जनकपरु न.पा.
वडा नं.१४ मा १५ धुर ज गा २०४२ सालमा ख रद
गरी घर बनाउँदा क रब .१,४५,०००।– लागेको

छ । २०४१ सालदेिख २०४५ सालस म रामेछापबाट
वािषक .४५,०००।– आ दानी भएको िथयो । साथै
जनकपरु मा बनेको घर २०४३ सालदेिख २०४५
सालस म ितमिहना ८५०। – का दरले घर भाडासमेत
आएको छ । २०४६ देिख २०५० सालस म रामेछाप
िज लाको ज गाबाट वािषक ४९,५००।– का दरले
आ दानी भएको िथयो । खयरमाराको घर ज गाबाट
वटैयाबाट, माछापालनबाट, बा ापालनबाट, घरखच
कटाई वािषक .७५,४००।– का दरले आ दानी हने
गरेको िथयो । भाइ नारायणले साझा वा य सेवा र
साझा भ डारमा काम गरेको र भाइ गणेशले उ समयमा
जनकपरु मा र काठमाड पुतलीसडकमा दोकानसमेत
गरी आय आजन गरेको स पि बाट बालकोटमा
०–७–१–० ज गा क रब मू य .१५,०००।–
मा ख रद गरेको हो । भाइ र मेरी ीमती रमा देवी
िघिमरेको नाममा कलंक मा क रब ०–७–१–० ज गा
ख रद गरेको मािथ उि लिखत आय ोतबाटै हो र मेरो
७४८६ नं.को मोटरसाइकल क रब १७,५००।– मा
ख रद गरेको हो ।
२०५१ सालदेिख २०५५ सालिभ
रामेछापबाट वािषक .५२,०००।– का दरले आ दानी
भै रहेको िथयो । २०५२ सालस म खयरमाराबाट
ितवष सबै खच कटाएर मािथ उि लिखत भएको
आ दानीबाट वािषक .९५,०००।–, जनकपरु को
घरभाडाबापत ितमिहना २०००।– का दरले, भाइ
मक
ु ु द र भाइ गणेशको दोकानको नाफा ितवष
१,२५,०००।– मलाई िदने गरेका िथए । भाइ कुमार
िघिमरेले होटल शेपामा काम गरेको तलब, मेरो आ नो
तलब २०५३ देिख २०५५ स मको महे नगरको
खेतबाट आएको वािषक ६५,०००।– का दरले हने
आ दानी, २०५२ सालमा खयरमारामा भएको २ वटा
(काठले बनाएको) घरसमेतबाट ित घर .१ लाखका
दरले हने आ दानी र पि मनाको आ दानीसमेतबाट
िठमीमा क रब .२ लाखको ज गा, ग गबुमा क रब
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०–९–१–० ज गा, बु नगरमा क रब ०–११–०–०
ज गा, जोरपाटीमा क रब ०–८–०–० ज गा ख रद
गरेको हो । महे नगरको ज गा २०५४ सालमा घर
प रवारको सरस लाहबाट मेरी ीमती रमा देवी
िघिमरे, भाइ जनादन साद िघिमरे, मुकु द साद िघिमरे
र मेरो नामबाट कानूनले िदएका अिधकार े िभ बाट
बकसप ा गरे पिन कानूनको सिु वधा मा योग
गरी ख रद गरेकोले र उ ख रद भएको ज गाम ये
२०५२/०५३ मा एकासगोलको प रवारको
स लाहबाट ीमती रमादेवी िघिमरेको नाममा
बु नगरमा घर र भाइ नारायणको नाममा २०५४/५५
सालमा १ तले घर बनाएको हो । २०५३ सालदेिख
बु नगरको घरबाट मािसक .५०००।– का दरले
घरभाडा बापत ा हदै आएको छ । मािथ उि लिखत
आय ोतबाट नै जनकपुर महे नगरमा घर बनाएको
हो । मेरी ीमती रमा देवी िघिमरेको पेवाबाट आएको
रकमबाट मोरङ वखरीमा ०–१–१० ज गा र िज ला
महो री बिदवास गा.िव.स. मा मेरी ीमतीको नाममा
ज गा र नारायण िघिमरेको नाममा मोटरसाइकल पिन
ख रद भएको िथयो । िठमीको ज गाबाट ितवष .
५०,०००।– आय ोत ह छ ।
खयरमाराको ज गामा हाल कोही पिन ब ने
गरेको छै न । २०५६ सालदेिख हालस ममा उ
ज गाबाट ितवष ५५,०००।– का दरले आय ोत
हदै आएको छ । महे नगरको खेती, पि मनाको
कारोबारबाट वािषक .८५,०००।–, जनकपरु को घर
भाडाबाट ित मिहना २०००।–, िठमी (बालकुमारी)
को ज गाबाट ितवष .५५,०००।– का दरले
आ दानी भएको छ । २०५६ देिख २०५७ सालस म
रामेछापको ज गा जिमनबाट वािषक ५५,६००।– का
दरले आ दानी भएको छ । २०५७ सालमा पहाडमा
भएको ज गा काका खडग सादलाई िदई बाँक रहेको
ज गाबाट ितवष २२,५००।– का दरले आ दानी
भइरहेको अव था छ । भाइ नारायण र काशले

िदएको रकम, मेरो तलब, भाइ गणेश, कुमारको तलब,
भाइबुहारी उमा, िविनता िघिमरेको तलबसमेतको
आयबाट भाइ काशले फाइना स क पनीबाट गाडी
िलएको हो । हाल उ गाडी फाइना सलाई नै िदएको
छ । भाइ काशका नाममा मोटरसाइकल, गणेशका
नामको जोरपाटीमा ०–८–०–० ज गासमेत ख रद
गरेको छ । ज गाह बकसप ग रिलएको भिनए तापिन
राजीनामा कागजमा उ लेख भएको मू य िदएरै ख रद
गरेको हो ।
भाइ नारायण िघिमरेले २०४६/४७ ितर
रा.वा.बक जनकपरु बाट िलएको ऋण, २०५२ सालमा
कृिष िवकास बकबाट िलएको ऋण, २०५४ सालमा
रमा देवी िघिमरेले एि पक फाइना सबाट िलएको
ऋणसमेत यापार यवसायमा लगानी ग रएको पिन
आय ोतको िवषय हो । हामीले सगोल प रवारबाट
नै अथक प र म र िमिहनेत गरी मािथ उ लेख
भएअनस
ु ारको आ दानीबाट स पि आजन गरेको
हो । मेरो प रवारका कुनै सद यलाई दघु टना र ठुलो
रोग लािग उपचार गराएको छै न ।
िज ला महो री बहादरु ग ज २५नं.वडा
नं.७ (ख) िक.नं. ३६२ को े.फ.०–२–४ ज गा
ीमतीको भाउजूले मेरो ीमतीलाई बकसप गरी
िदएको ज गा हँदा स पि िववरणमा नखल
ु ाइएको हो ।
भाइ नारायण िघिमरेको िठमीको घर स पि िववरणमा
छुट भए तापिन आयोगको बयानमा खुलाएको
छु । कृ णबहादरु कुँवरसँगको कारोबारको स ब धमा
.५० लाख पैयाँम ये जनकपरु न.पा. वडा नं.
९ ब ने दीपक िघिमरेको .२१ लाख, रामेछाप
पकरवास गा.िव.स.वडा नं.५ ब ने िहर य पौडेलको
.८,२५,०००।–, का.म.न.पा.१० बु नगर ब ने
सृजना के .सी.को .१५ लाख र पु चोक ब ने इि दरा
यौपानेको .५,७५,०००।– समेत िनजह ले
२०५४ सालदेिख याजमा लगाई िदनु भनी िदएको हँदा
उ रकम याजमा लगाएको हो । रकम मेरो होइन । मेरी
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ीमती जेठी बहु ारी भएक र िपता वृ भएको कारणले
िपता माताबाहेक ७ जना दाजभु ाइम ये भाइ काश र
कुमारको नाममा ज गा जिमन नराखी स पूण प रवारको
सरस लाहले अंश ब डा भएको बखत सबैले अंशब डा
पाउने गरी मेरी ीमतीको नाममा ज गा जिमन ख रद
गरेको हो । वृ मातािपता र स पूण प रवारसमेतलाई
रा न घर बनाएको हँदा उ च जीवन यापन गरेको
छै न । मेरो घरमा बरामद भएको डलर भाइ नारायणले
रा न िदएको हो र िनज यापार र एन.िज.ओ.को
काममा िवदेश आउने जाने िसलिसलामा सिु वधाबाट
ा गरेको हो । मैले डलर स चय गरेको होइन । घडी
र िडिजटल डायरी भाइ गणेश िघिमरेले वीरग जमा
भएको पसल सान ममा मेरो घरमा राखेको हो ।
मू यको हकमा िनजलाई नै थाहा होला । गरगहनाह
मेरी ीमतीलाई आमा र भाइ बुहारीह ले रा न
िदएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी भरत साद
िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरो एकासगोलमा भरत साद िघिमरेसमेत ७
जना छोरा, ७ जना बुहारी, १४ जना नाित नाितनीह
र मेरी ीमती छ । छोरी र खडग साद अंिशयार
होइनन् । छोरीको िववाह भैसके को छ भने खडग साद
लठे ो छ । मैले अंश भाग िपताबाट २००० सालभ दा
अगािड नै क रब ६० रोपनी ज गा ा गरेको िथएँ ।
२०५७ सालमा भितजाको नाममा के ही ज गा गए पिन
हाल क रब ३० रोपनी ज गा मेरो नाममा छ । यसै गरी अंश
भागमा माटो ढुङ्गाबाट बनेको २ तले घर, के ही नगद,
३०–४० तोला सुनका गरगहना परेका िथए । मेरा छोरा
बहु ारीका नाममा धनषु ा, महो री काठमाड , भ परु ,
िवराटनगरमा भएका ज गा तथा घर मेरो स पि बाट
बढे बढाएको आजन तथा छोरा बहु ारीह को कमाइबाट
ख रद गरेको हो । ७ जना छोरा र ३ जना बहु ारी आय
आजन गदछन् । छोराह सबै जना आआ नो काम
गदछन् । सबैले िमलेर बाबआ
ु मा पालेका छन् । एकै
ठाउँमा आय ता ज मा गरी एउटैको खटनपटन

च ने गरेको छै न । मेरो नामको ज गामा मकै , धान,
कोदोसमेतको खेती ह छ । सरदर ५०/६० हजारको
आय ता ा गन गरेको छु । रामेछापमा अिहले घर
छै न । मेरो नाममा बक खाता, लकर सेयर, बचतप
के ही छै न भ नेसमेत यहोराको चतुभज
ु िघिमरेको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
मेरो िववाह २०३५ सालमा भरत साद
िघिमरेसगँ भएको हो । मेरो थायी ठे गाना २०५१
सालदेिख मा का.म.न.पा.वडा नं.१० बु नगर भएको
हो । सोअिघ महो री िज ला खयरमारा गा.िव.स. मा
ब द यौ ँ । ीमान् जािगरको िसलिसलामा िविभ न
थानमा रहँदा म खयरमारा नै बसी खेतीपाती गाई,
भसी, बा ा, माछापालन, ज ता यवसाय गरी
आयमूलक काय गदथे ँ । य तो आयमूलक कायबाट
वािषक .७०।७५ हजार आय हने गरेको िथयो ।
त प ात् बु नगरको घरबाट मािसक . ५ हजारले
वािषक ६० हजार पैयाँ आ दानी हने गरेको छ ।
भ पुर बालकुमारीको क रब २ रोपनी ज गा २०५५
सालदेिख वािषक . २५ हजार ित रोपनीका दरले
मौिखक पमा नगदे बाली लगाउन िदएको र वािषक .
५० हजार आ दानी हने गदछ ।
मोरङ वखरी वडा नं.६ (ग) िक.नं.८४३
को ०–१–१० ज गा र महो री बिदवासको क रब १
क ा ज गा मेरो बबु ाआमा र दाजल
ु े िदएको एवं मेरो
पेवासमेतको रकमबाट ख रद गरेको हो । का.म.न.पा.
वडा नं.१० को ज गामा हामी सगोलमा नै रहेको हँदा
मेरा नाममा ज गा ख रद ग रएको हो । कािलमाटी
काठमाड को िक ा नं.४३७ र ९१ को ०–५–०–२
ज गा ठाँिहलो देवरका नाममा ख रद ग रएको हो ।
बालकुमारी भ परु को िक.नं. ४०९,४१०,४११ को
१–३–०–० ज गा, काठमाड ग गबुको िक.नं.९६८
को ०–९–१–० ज गा, भ परु बालकुमारीको िक.नं.
२३०, २१७ को १–२–३–० ज गा, बालकोटको
िक.नं.८३९ र ८४३ को ०–७–१–० ज गा पिन हामी
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सबै सगोलमा नै रहेको हँदा मेरा नाममा ख रद ग रएको
हो । यी सबै ज गाह मािथ उि लिखत आय ताबाट
ख रद भई मेरो नाममा छन् । मेरा नाममा बु नगरमा
एउटा घर र सानो टहरो छ । २०५१ सालको सु मा
िनमाण सु गरी २०५२ सालको अ तितर घर िनमाण
स प न भएको हो । उ घर मेरा नाममा भए पिन देवर
र ीमान्ह ले घर िनमाण खच यहोरेको हँदा मलाई
लागत थाहा भएन । िकशोरी देवी िघिमरे परको जेठानी
र व सला याकुरेल मेरो मािहलो बबु ाको बुहारी भाउजू
नाताका हन् । िनजह ले कुनै बकस िदएको छै न । साझा
वा य सेवा सहकारी सं थामा सेयर भएको थाहा
छै न । िवराटनगर र काठमाड मा बक खाता खोलेको
ज तो ला छ । मेरा नामको भ परु , बालकोट र ग गबक
ु ो
ज गा देवर र देवरानीका नामका घरभ दा फरक ज गा
देखाउन सि न । मािहलो देवर जनकपुरधाम िपडारी
चोकमा, सािहलो धनषु ा महे नगरमा, कािहँलो िठमीमा
र बाँक अ देवर बु नगरको घरमा सँगै ब दछ ।
नगद, घडी, गहना हा ो घर कोठाबाट
बरामद भएको हो । बरामद भएको रकम देवर काश र
नारायणको हो । कित िथयो थाहा छै न । राखी िदनको
लािग मा रािखिदएको हो । उ रकम कहाँबाट कसरी
याएको हो थाहा छै न । बरामदी मुचु काका गहना
म र मेरा प रवारका हन् । बरामद भएको घडी देवर
गणेशको हो । जेठी छोरी र कु १९ वषक छन् । छोरा
रतेश होिल या डमा पढ् छ र ऊ १५ वष भएको
छ । अक छोरी मोडन इि डयन कुल चोभारमा ७
क ामा पढ् िछन् । उनी १३ वषक छ । बु नगरको घर,
जनकपुर र िठमीमा साधारण टेिलफोन छ र काश
र नारायण देवरसँग मोबाइल फोन छ । मेरो ीमान्ले
गैरकानूनी पमा स पि आजन गरी ज गा जिमन
ख रद नगरेको हँदा जफत हनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी रमादेवी िघिमरेले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
का.िज. कािलमाटी वडा नं. १ (क) िक.नं.

८५ को ज गा म र व सला याकुरेलले संयु पमा
ख रद गरेको हो । भरत साद िघिमरेले पिन उ
ठाउँको ज गा हामीले िकनेकै मािनससँग ख रद
गरेकोले कागजात भरत साद िघिमरेले लगेको
हनुपछ । हामीले ख रद गरेको ज गाको रकम भरतले
हालेको होइन । देखाइएको रिज ेसनको िलखत
हेरे ँ । .४ लाख चानचनु मा िब गरेको हो ।
रमादेवीलाई बकस िदएको होइन भ नेसमेत यहोराको
िकसोरी िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
म सन् १९९४ देिख नै होटल शेपामा
कायरत छु । मेरी ीमती ि मणी िघिमरे माउ टेन
एयरलाइ समा काम गदिछन् । म र मेरी ीमती
बु नगरको घरमा ब दछ । उ घर हामी सबैको
हो । म र मेरो ीमतीको नाममा घर ज गा, बक खाता,
लकर, सेयर बचतप , ऋणप छै न । िघिमरे ए ड ेड
जनरल स लायस २०४९ सालदेिख मेरा नाममा दता
भई स चालनमा छ । उ फमको स पूण कारोबार मेरा
दाजु नारायण िघिमरेले गनहु छ । आय यय कारोबार
मलाई थाहा छै न । घरमा मेरी ीमतीको २/३ तोला
गरगहना . ३।४ हजार जित नगद होला । मैले काम
गन होटलबाट मािसक . ५,२००।– ा गरी सो
रकम आ नो तथा ीमतीको लािग लुगाफाटोलगायत
खच गरी बचेको रकम किहले नारायण दाइ, किहले
भाउजू, बबु ा आमालाई िद छु । मेरो खचको िहसाब
नारायण दाइले गनुह छ । पदा सबै दाजभु ाइले सबैलाई
सहयोग गदछ । ८११३ नं.का मा ती कारको योग
भाइ काशले गछ भ नेसमेत यहोराको कुमार साद
िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरो िववाह २०५३ सालमा भएको हो । म
माउ टेन एयरमा २०५८ सालदेिख अिफस हे पर
पदमा कायरत छु । मािसक तलब .३,५००।– र
अ य ओभरटाइमलगायतका सिु वधा गरी मािसक
.५,५००।- देिख .६०००।– स म िलने गरेक
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छु । उ रकम आ नो िनजी काममा र घर खच गरी
बचेको ीमान्लाई िद छु । िववाहमा ७ तोला सनु
पाएक छु । मेरो नाममा ज गा जिमन बक लकर, खाता,
सेयर, बचत ऋण प छै न । म र मेरो देवर जेठाजूह
आ नो इलम गरी छु ाछु ै ढङ् गबाट आ दानी गरी
आउनु भए तापिन सगोलमा नै ब दै आएका छौ ँ
भ नेसमेत यहोराको ि मणी िघिमरेले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरो िववाह नारायण साद िघिमरेसगँ
२०५० सालमा भएको हो । म सगरमाथा इ योरे स
क पनीमा २०५३ सालदेिख कायरत छु । मैले
मािसक .७,०००।– पाउने गरेको छु । िववाह
पूव २ तोला सनु १० तोला चाँदी िथयो । िववाहमा
बबु ा आमाबाट १२ तोला सनु र पितको घरबाट
५ तोला सुन ा भएको छ । बबु ाले २ पटक गरेर
नगद .१,५०,०००।– िदनभु एको िथयो । मेरो
२ वटा छोरा कुलमा पढ् छन् । ीमान् यापार
गनहु छ । मेरो ीमान्का नाममा महो री खयरमारामा
ज गा, जनकपुरमा घर ज गा, िठमी भ पुरमा घर ज गा
छ । मेरो कृ िष िवकास बक पतु लीसडक र बंगलादेश
बक पुतलीसडकमा बचत खाता रहेको र उ दवु ै
बकमा गरी अ दाजी .१,५०,०००।– छ । सगरमाथा
इ योरे स क पनीको .१०० दरको ज मा ५० वटा
सेयर मेरो नाममा र एभरे बकको .१००।– दरको
४० वटा सेयर ीमान्को नाममा छ । ीमान्को
नाममा बा.७.प ९१६० नं. को मोटरसाइकल छ ।
ीमान्को नाममा म टी ि टस नामको फम छ ।
मेरो घरमा नगद .१०,०००।– जित र २० तोला
सनु छ । म र मेरो जेठाजहु र देवरह आ–आ नो
इलम गरी आ–आ नो ढंगबाट आ दानी गद आएका
छौ ँ । तर सबैले आफूलाई चािहने खच आ दानी एकै
ठाउँमा ज मा गरेर यसैबाट िलँदै आएका छौ ँ । हा ो
भ परु को घरमा भएको टेिलफोन सामदु ाियक एक कृ त
म चको नाममा दता भए तापिन यसको महसल
ु हामी

ितछ । मोबाइल मि ट ि टसको नाममा रहेको र
महसल
ु ीमान्ले नै ितनहु छ । मेरो देवर काशले
योग गन कार र मोबाइलको खच देवरले ितनु ह छ
भ नेसमेत यहोराको उमा िघिमरेले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरो िववाह काश िघिमरेसगँ भएको हो ।
िववाहपूव मेरो माइती मावलीबाट ज गा जिमन िचज
व तु ा भएको िथएन । िववाहको समयमा अ दाजी
२० तोला सनु को गहना र नगद .५५,०००।–
ा भएको हो । मेरो अिफसको नाम EXTERIOR
INTERIOR हो । उ फम मेरो नाममा वािण य
िवभागमा दता छ । २०५८ साल मङ् िसरदेिख छ । उ
फमले घर, अिफस, पसल, होटल, रे टुरे ट आिदको
आ त रक सजावट के कसरी गन भ ने िवषयमा
स लाह िदने र िज मा िदएमा काम स प न पिन गन
गदछ । म िद लीमा १९९३। ९४ ितर अ ययन गदा
बक खाता िद लीमा िथयो ।१९९५ मा फकपिछ खाता
ब द पिन नगरेको र ि याशील पिन रहेको छै न । मेरो
ीमान्को नाममा काश इ टर ाइजेजको नाममा
बगंलादेश बकमा खाता छ । अ य खाता, बचत
प , ऋण प र घर ज गा छै न । मेरो पितको नाममा
मोटरसाइकल २ थान छ । कार िथयो, बेिचसके को
ज तो ला दछ । नामसारी भएको नभएको थाहा
छै न । मेरो नाममा दता रहेको फममा मबाहेक ९ जना
कमचारी छन् । उ फम सु गदा .६,५०,०००।–
लगानी िथयो । सो लगानीको ोत फम दता गनअिघ
ु
वत पमा काम गरेर कमाएको स पि बाट हो । कर
बझ
ु ाएको छै न । मेरो फमले िततप खोली कारोबार
गरेको छै न । फमको आ दानी खचको िववरण र कर
ितरेको िववरण पेस गनछु । मेरो आय वािषक सरदर
.३,००,०००।– ह छ । यो आ दानी सन् १९९६
देिख हालस म यथावत् छ । टेिलफोन महसल
ु मर
ीमान्ले यहोरेको छौ । मेरो सो आजन आफूखस
ु ी
खच र सि चत गन गरेक छु । मसँग हाल घरमा
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.५,००,०००।– नगद र २५ तोला सुन छ । मेरो
आ दानीबाट कसैको नाममा कुनै पिन ज गा जिमन
घर िकनेको छै न । हामीह छु ाछु ै इलम गदछौ ँ र
छु ाछु ै आ दानी स चय गदछौ ँ भ नेसमेत यहोराको
िवनीता िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
मेरो िववाह २०५७ सालमा भएको हो । मेरी
ीमती िवनीता िघिमरे इ टे रयर िडजाइनर हनक
ु ो
साथै उनको नाममा यापा रक फम पिन भएकोले
िडजाइिनङ र यापार पिन गद िछन् । म, मेरी ीमती
र छोरा का.म.न.पा.वडा नं.१० अवि थत हा ो मूल
घरमा ब दै आएका छ । मेरो ोपाइटरिसपमा रहेको
काश इ टर ाइजेजको नाममा नेपाल बंगलादेश
बक पतु लीसडकमा ०६५६०१० नं. को खाता
छ । मेरो नाममा २ वटा मोटरसाइकल छ । काश
इ टर ाइजेज नामक फम वािण य िवभाग तथा कर
कायालयमा दता गरी हाडवेयर तथा रङ् गरोगनको
कारोबार गन गरी िमित २०५६ सालमा दता गरेको
हो । म र मेरी ीमतीलाई कुनै िच ा अपुताली परेको
छै न । मेरो नाममा दता रहेको फमबाट मैले िविभ न
ोजे ट सं था स मेलन के यि गत घर यापा रक
क ले स आिद ज ता घरह मा साधारण तथा े
ममत ग रने रङ् ग रोगन काय गद आएको छु । मेरो
फमको पज
ुँ ी .४,००,०००।– छ । फममा २०५६
सालदेिख मािसक तलब खाने ३ जना कमचारी र २०
देिख ३० जना कामदारह छन् । फमको २०५९
सालस मको आय यय िववरण आ त रक राज
कायालयमा पेस गरेको छु । सो िववरणको मािणत
ितिलिप पेस गनछु । मेरो फमबाट आ.व. ०५५/५६
मा १,००,०००।– ०५६/५७ मा .१,००,०००।–
०५७/ ५८ मा .९,००,०००।–, ०५८/५९ मा
.१०,००,०००।– जित खदु नाफा भएको छ । मेरो
नाममा दता भएको फमबाट हने आ दानी मेरो हो ।
सोबाहेक अ य आय ोत छै न । फमले गरेको कामको

भु ानी गदा िबल भरपाई िदने गरेको छ । मैले काम गरी
भु ानी ा गरेको सं था, िनकाय यि ह उ लेख
गरेको छु । ती िनकायबाट भु ानी ा गरेको माण
पेस गनछु । बा.३.च.८११३ नं.को कार बेिचसके ँ । म र
मेरी ीमतीसँग हाल ४/५ लाख नगद छ । गरगहनाको
हकमा आयोगले छापा मारेपिछ छोिडआएका क रब
२०–२५ तोला जित घरमा छ । ती म र मेरी ीमतीका
हन् । मेरो कमाई घर खच र मेरो यि गत खचमा खच
भई बचेको जे जित रकमह ह छन् तीलगायत मेरा
दाजहु को रोहवरमा खच ग र छ । मैले मेरो कमाईले
२ वटा मोटरसाइकल िकनेको हो भ नेसमेत यहोराको
काश िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
मेरी ीमती उमा िघिमरे सगरमाथा
इ योरे स क पनीमा काम गदिछन् । मेरो छोराह
कुलमा पढ् दैछन् । म र मेरी ीमती तथा छोराह
भ परु िठमी न.पा. वडा नं. ९ मा ब दै आएका
छ । मेरी ीमतीको नाममा घरज गा बचत वा ऋणप ,
बक लकर, सवारी साधन छै न । बक खाता छ । मेरो
नाममा जनकपरु नगरपािलका वडा नं. १४ मा घर
ज गा, महो री खयरमारा गा.िव.स वाड नं. ५ मा
ज गा, भ परु िठमी न.पा. मा घरज गा रहेको छ । यसै
गरी मोटरसाइकल थान १, बक अफ काठमाड मा
बचत खाता, नेपाल अरब बकमा बचत खाता, बक
अफ काठमाड मा मेरो नाममा र एभरे बकमा म र
मेरा २ छोराह को नाममा, नेपाल इ डि यल ए ड
कमिसयल बकमा मेरा छोराह को नाममा साझा
भ डार र साझा सेवामा मेरो र मेरी ीमतीको नाममा
सेयर रहेको छ । मेरी ीमतीको नाममा कुनै यापा रक
फम दता छै न । मेरा नाममा याली प प सिभस, म टी
ि टस नामका फम छन् । िघिमरे ेड ए ड जनरल
स लायस कुमार साद िघिमरेको नाममा दता रहे
तापिन स पूण कारोबार मैले नै गरेको छु । सामुदाियक
एक कृत म च नामको सं थाको नामको टेिलफोन र
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
म टी ि टस फमको मोबाइल फोन मैले योग गरेको
हो । मेरो नाममा एक मोबाइल टेिलफोन छ ।
याली प प सिभस २०४८ मङ् िसरमा
उ ोग िवभागमा दता रहेको र सो फमको चालु तथा
ि थर पज
ुँ ी .३ लाख हो । २०४४ सालमा म साझा
वा य सेवा महाँकाल थानमा लेखापाल रहँदा तलब
भ ा, २०४५ सालदेिख २ वष ट् युसन पढाई मािसक
.५०००।– का दरले आ दानी गदथे । २०३८
सालमा राि य कृ िष गणनामा काम गरी आय आजन
गदथे ँ । २०४१ देिख २०४४ स म जनकपरु चरु ोट
कारखानामा लेखापाल पदमा कायरत िथएँ । तलब
भ ा र बबु ाले िदएको रकम एवं सरसापटको समेतबाट
याली प प सिभस स चालन गरेको हो । मेरो भाइको
नामबाट दता भएको िघिमरे ेड ए ड जनरल स लायस
नामको फम २०५० साल पुसमा दता भएको हो । यस
फमको सु पज
ुँ ी .१ लाख हो । याली प प सिभस
र िघिमरे ेड ए ड जनरल स लायसको कारोबारबाट
सरकारलाई ितनुपन करसमेत बुझाई श त मा ामा
आय आजन गरेकोले ोत जटु ाउन गा ो परेन । मैले
यस ममा यवसायलाई अझ वृि गनका लािग
से ल फाइना सबाट ५०,०००।– ऋण पिन िलएको
िथएँ । यी ितनै वटा फमको आय यय िववरण स बि धत
िनकायह मा बझ
ु ाएको छु । अिडट रपोटलगायतका
कागजात पेस गनछु । मेरो र मेरा भाइका नाममा रहेको
मािथ उि लिखत फमबाट वािषक .५०,०००।–
खदु आय ह छ । सामान स लाई गदा थानीय बजार
र भारतबाट ख रद गरी स लाई गन गरेको छु । खासा
ित बतबाट सामान आयात गन गरेको तर मेरो नामको
सामान अ को फमको नामबाट िट.िट. गरी छुटाउने
गदछु । म र मेरो सगोलका प रवारले काठमाड बु नगर
वडा नं.१० मा २०५३ सालमा घर बनाएको हो ।
भ परु िठमीमा २०५४/०५५ सालितर बनाएको हो ।
म र मेरो प रवारका सद यह २०४४ देिख २०५२
सालस म एकै ठाउँमा डेरा गरी ब ने गरेका िथयौ ँ ।

जनकपरु चुरोट कारखानामा २०४१/५/३१
देिख २०४४/६/५ स म काम गदा तलब, घरभाडा,
लेखा भ ा, बोनससमेत गरी मािसक २५००।–, साझा
भ डार िल.मा २०४५/२/१ देिख २०५२ असारस म
जािगर गदा तलब, घर भाडा, लेखा भ ासमेत गरी
मािसक .३०००।– पाउँथे ँ । मेरो बुबाले आ नो पैतृक
स पि बाट २०४४ सालमा .३ लाख िदनभु एको
िथयो । िविभ न गैरसरकारी संघ सं थाले स चालन
गरेको तािलमबाट भ ा ा गथ । म वयं सहकारी
बचतस ब धी िश ण िदने काम गरी पा र िमक
ा गथ । िवदेश इ डोनेिसया गएको छु । म र मेरो
प रवारका नाममा काठमाड बु नगर, भ परु िठमी,
धनषु ा, महे नगर, जनकपरु वडा नं.४ मा मशः
रमादेवी िघिमरे, जनादन साद िघिमरे र मेरो नाममा घर
रहेका छन् । मेरो आयले कोही कसैको नाममा घर ज गा
िकनेको छै न । हामीले कमाएको स पि एकासगोलको
हो । सबैको बराबरी मेहनत छ ।
बु नगरको घरबाट बरामद भएको नेपाल
अरब बक काि तपथ शाखाबाट जारी भएको २ थान
चेकका स ब धमा सूय पि मना उ ोगलाई आव यक
पन पि मनास ब धी िस क धागोसमेतका व तुह
डेिलभरी गराएबापत पाउनु पन रकम हो । तर उ
व तहु मेरो घरायसी कारणले न याएकोले डेिलभरी
हन नसक ती चेकबाट भु ानीसमेत नभएको हो ।
गणु तरीयताको यारे टीको लािग मलाई चेकह मा
रकम उ लेख ग रिदएको िथयो । यसस ब धमा भएका
स झौताको कागज पेस गरेको छु । हामी सगोलका
प रवार भएका कारणले गदा दाजु भरत साद िघिमरे र
भाउजू रमादेवी िघिमरे रहने ब ने घरमा आफू यापारी
भएकोले सरु ाको ि ले रािखएको हँदा ती चेकह
यहाँ फे ला पेरक
े ो हो । िवदेशी मु ा सरु ाको ि ले
दाजु भाउजूलाई रा न िदएको भ नेसमेत यहोराको
नारायण साद िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
म मेरी ीमती कमला िघिमरेका नाममा
बक याले स, बक लकर, सेयर, बचत वा ऋणप
के ही छै न । मेरा नाममा धनषु ा महे नगर गा.िव.स
मा १ क ा ज गामा बनेको ३ कोठाको घर र सोही
गा.िव.स वडा नं.५ मा एक िबगाहा ज गा छ । ीमती र
मेरो नाममा यापा रक फम दता छै न । टेिलफोन पिन
छै न । हामीसँग घर यवहार चलाउने १–२ हजार
पैयाँ र क रब १ तोला सनु को गहना छ । मेरो जेठो
छोरा साउथ वाइ ट कुलमा बु नगरमा क ा ५ मा
पढ् छन् । मेरा नाममा रहेका मािथका ज गा घर पु य ली
स पि र आय ताबाट ख रद गरेको हो भ नेसमेत
यहोराको जनादन साद िघिमरेले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
म र मेरी ीमतीका नाममा बक याले स,
बक लकर, सेयर बचत, ऋणप र सवारी साधन
छै न । मेरा नाममा धनषु ा महे नगर सखवु ामा ७ धरु
ज गा ऐ.गा.िव.स. वडा नं. ६ मा ३० क ा ज गा छ ।
हाल मेरो भाइ नारायण साद िघिमरेको घरमा जनकपरु
न.पा.वडा नं. १४ मा बसेको छु । मेरी ीमतीको नाममा
घर ज गा छै न । हाल म र मेरी ीमतीसँग .२,०००।–
नगद जित छ । मेरो आय ता ब चाब ची पढाउन
र घर खचको े मा खच ह छ । मेरो जेठो छोरा
काठमाड बु नगरमा बसी िभ.एस. िनके तनमा I.Com
पढ् छ । अ य २ छोरी जनकपरु मा मोडल पि लक
कुलमा पढ् छन् । २०३३ सालदेिख २०३५ साल
काितकस म अ थायी र यसपिछ थायी भई २०५१
साल आि नस म सुत िवकास क पनीमा काम गरेको
हो । मैले सुत िवकास क पनीमा काम गदा ा गन
तलब, भ ा र अवकाश हँदा ा गरेको कुल रकम
.७६ हजार जित ा गरेको िथएँ । मेरो नामको
मािथ उि लिखत महे नगरको ज गा २०५१/०५२
सालितर .१ लाख ४५ हजारमा ख रद गरेको
हो । सो ज गा मािथ उि लिखत क पनीबाट ा
रकम र खेतीपाती, पशुपालन गरी आय आजन गरेको

रकमसमेतबाट ख रद भएको हो भ नेसमेत यहोराको
मक
ु ु द साद िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
मेरी ीमती किवता िघिमरेका नाममा घर
ज गा, बक खाता लकर, सेयर, बचत वा ऋणप के ही
छै न । मेरा नाममा तीम ये का.िज.जोरपाटी गा.िव.स.मा
८ आना ज गा कृ िष िवकास बक गौशालामा ३४२८९३
नं. को बचत खाता रहेको छ । मेरी ीमतीको नाममा
कुनै यापा रक फम छै न । मेरा नाममा २०५३ सालमा
गौरीशंकर टेसनरी स लायस नामको फम दता गरी
हालस म कारोबार गद आएको छु । उि लिखत फमह
पसामा दता रहेका छन् । २०५३ सालदेिख २०५५
स म टेसनरी सामानको कारोबार गरेको र हाल भएको
फमबाट TV रेिडयो, घडी, VCP इले ोिनकस ब धी
सामानको कारोबार गदछु । ीमती र मेरो नाममा
टेिलफोन छै न । ीमतीको िववाहमा ा १० तोला
सनु होला, नगद १–२ हजारस म होला । मेरो नाममा
कृिष िवकास बक ब ीसपतु लीमा .५। ६ हजार नगद
होला । मेरो आ दानी ितवष ३ देिख ४ लाखस म
ह छ । संयु प रवारमा खच ग र छ । म र मेरी
ीमती छोरा काठमाड बु नगरमा ब दछौ ँ भ नेसमेत
यहोराको गणेश साद िघिमरेले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
भरत साद िघिमरेलाई २०४५/०४६ देिख
कमचारीको नाताले िचनेको हो । नाता स ब ध छै न ।
कमचारीको नाताले १।२ हजार सरसापटी िलनेबाहेक
िनजसँग लेनदेन कारोबार छै न । स पि लुकाउने
काममा सहयोग पिन गरेको छै न । राि य वािण य
बक गौशालाबाहेक अ य मेरो खाता छै न । भरत
िघिमरेको घरबाट बरामद भएका चेकह र चेकको
द तखत र पासबक
ु मेरो हो । भरतलाई खाता योग
गन अि तयारी िदएको छै न । मेरो छोरालाई ल डन
पढ् न वीकृ त आएको अव थामा खच यहोन ोत
देखाउनु पन हँदा काठमाड को गोपी कृ ण मिु वजका
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मािलक उ व पौडेलसँग अनुरोध गरेपिछ िनजले
आिथक सहयोग गरेको र यसबेला मेरो छोरा पिन उ
हलमा नै काम गथ । यसपिछ मैले चेकबक
ु पासबक
ु
पाई चेकबक
मा
सही
गरी
रकम
उ
ले
ख
नगरी
छोरालाई
ु
छोडेको िथएँ । मेरो छोरा उ हलमा काम गदाकै
अव थाको कुरो भएको र ३, ४ जना िमली कोठा िलई
बसेको हँदा उ चेकको सरु ाको लािग भरत साद
िघिमरेका भाइ काश िघिमरे मेरो छोरासगै पढ् ने साथी
भएको कारण िनजलाई रा न िदएको कारणले भरतको
घरमा चेकसमेतका कागजात फे ला परेको हो । मेरो
छोरा स तोषले ल डनमा गएपिछ फोनबाट कलेजले
जनु सक
ु ै समयमा पिन खाता हेन स ने हँदा कारोबार
राखी रा नु भनेपिछ काश िघिमरेलाई रकम िझ ने
रा ने ग रिदनु भनेको िथएँ । भरतले के िहसाबले
डायरी र बकमा कारोबार गनभयो
ु मलाई थाहा छै न ।
उ व पौडेल मेरा भा जा हन् । िनजले नै बकमा पैयाँ
ज मा गरी कारोबार गरेको हो भ नेसमेत यहोराको
िव णु साद उपा यायले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
का.िज.का.म.न.पा.कािलमाटीको िक.नं.८५
समेतको ज गा ख रदस ब धी कागजातका स ब धमा
म र िकशोरी िघिमरेले संयु पले ज गा िकनेको र
भरत साद िघिमरेले ीमती रमादेवी िघिमरेसमेत
भएको बखतमा ज गा पास गरेको िथयो, यस समयमा
ज गाको पुजाह भरत साद िघिमरेले लगेको हँदा
िनजको घरबाट बरामद भएको हो । हामीले िकनेको
ज गामा पैयाँ भरतले हािलिदएको पिन होइन ।
देखाएको कागजात हेरे ँ । मैले र िकशोरी िघिमरेले
िलएको संयु ज गाबाट ६ आना जित ज गा रमा
िघिमरेलाई ितआना १०–१२ हजार पैयाँ िलई
बकसप बाट िब गरेको हो भ नेसमेत यहोराको
ब सला याकुरेलले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
भरत साद िघिमरेलाई ४–५ वषअिघ

िचनेको हो । घरमा समेत आवतजावत् छ । म चलिच
िनमाण गन पेसामा रहेको र यदाकदा ठुलो रकमको
आव यकता पन भएकोले िनज भरत साद िघिमरे र
िनजले ब दोब त गरी िदएका मािनसबाट एकपटक
.७ लाख ऋण िलएको छु । ७ लाख पैयाँको कागज
ग रिदएको छु । हाल िनजले र िनजले ब दोब त
ग रिदएका मािनससँगको ऋण िफता गन बाँक छै न ।
देखाएका डायरी र िववरण हेरे ँ । ऋण सापट िलएका
स दभमा िटिपएको हो भ नेसमेत यहोराको गोपाल
कमाचायले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
म हाल आ त रक राज िवभागमा काम
गदछु । भरतसँग कुनै नाता स ब ध छै न । एउटै समूहका
कमचारी भएको र बु नगरमा निजकै घर भएकोले
िचनजान भएको हो । भरत िघिमरेसगँ िमलेर पि मनाको
कारोबार गरेको हो । MEMO लेिखएको डायरीको
रकम मैले पाउनु पन होइन । काम रोिकएका बखतमा
िहसाब िकताब गदाको समयमा लेिखएको हनपु छ ।
Toyota डायरीको से टे वर १९९९ को पानाको
कारोबारको रकम पि मना ख रद िब सँग स बि धत
हनुपछ । पि मना िब भै ज मा भई आएको रकम
िदँदाको अव थामा लेिखएको हनपु छ भ नेसमेत
यहोराको कृ ण साद भ राईले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
म तातोपानी भ सार कायालयमा ख रदार
पदमा कायरत छु । भरत साद िघिमरेसगँ नाता
छै न । कमचारीको हैिसयतमा सँगै काम गदा िचनेको
हो । िनजसँग घरायसी सर–सापट हने गद यो । लेनदेन
कारोबार के ही छै न । Impregilo २००० नामक
डायरीमा उि लिखत यहोराका स ब धमा िनज
भरत िघिमरेसगँ मैले पटकपटक गरी सापटी िलएको
र उ रकम मेरी छोरीको िववाह गनलाई िलएको
हँ । सोबापत पैसा ितन नस दा मेरी ीमतीको नाममा
रहेको जोरपाटीको ०–८–०–० ज गा पास ग रिदएको
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
हँ भ नेसमेत यहोराको माघव साद सापकोटाले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
हाल म िज ला अदालत धनषु ामा कायरत छु ।
भरत िघिमरे मेरो ीमतीको फुपाजु भएकोले म वहाँलाई
िभनाजु भ दछु । भरत िघिमरे र गोपाल कमाचायसँग
लेनदेन कारोबार छै न । २०५६ सालितर मेरो पैसा
याजमा लगाइिद छु भनी भरतले भनेको हँदा ७ लाख
िदएको िथएँ । देखाइएको िलखतको िलिखतमदेिख
शभु म्स मको यहोराको र सा ी ख डको अ र मेरो
हो । पैसा िदँदा म उपि थत िथइन । गोपाल
कमाचायलाई िचनेको पिन िथइन । पैसा िलन म र
भरत गएका र भरतले नै िलखत लानभु एकोले िनजको
घरबाट बरामद भएको हो । देखाइएका डायरीको
पानाको यहोरा हेरे ँ । अकाको यि गत डायरीमा
उि लिखत कुराह बारे जानकारी भएन । वस तलाल
े भ ने यि लाई म िचि दन भ नेसमेत यहोराको
कृ ण साद अिधकारीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
भरत साद िघिमरेलाई २०४९/०५० देिख
नै िच दछु । िनजले के ही रकम याजमा लगाइिदनु
भनेकोले उ कुरामा म सहमत भएपिछ िनजले
पटकपटक गरी मेरो ो ाइटरिसपमा रहेको कृ ण
पि मना आटसको नेपाल बक अफ िसलोनि थत
च ती खाता नं. ५०६ मा अ दाजी .३५ लाख
ज मा ग रिदनु भएको िथयो । सो रकमबाहेक पिन
िनजले ०५७ असारदेिख काितकस म पटकपटक
गरी १५ लाख मलाई घरमा आइिदनभु एको हो । मािथ
उि लिखत च ती खातामा ज मा गरेको भौचर िनज
भरतले िदँदा मैले बकबाटै टेटमे ट िल छु कारोबारको
स झनाको लािग तपाइँले नै रा नहु ोस् भनेको
िथएँ । यसरी ५० लाखको लेनदेन हँदा कुनै कागजात
भएको िथएन । सापटी रकमको १ वषभ दा बढी
२४ ितशतका दरले ितनितन मिहनामा याज
बझ
ु ाउँदथे ँ । पिछ यापारमा म दी आएपिछ सापटी

रकमको १८ ितशत याज िदने र .२५ लाख मा
चलाउने कुरा हँदा हामी सहमत भई २०५८ सालको
पस
ु माघदेिख २०५९ सालको आधा रकम फकाउँदा
.५० लाखको याजसमेत िदएको िथएँ । बाँक रकम
.२५ लाखको २०५९ साल असार मसा तस मको
याज २०५९ साल साउन मिहनाको १५–१६ गतेितर
भु ानी िदँदा अब भरत र मेरो िबच सावाँतफको .२५
लाख मा र २०५९ साल साउन १७ गतेदेिखको
याज मैले िदनपु नछ भ नेसमेत यहोराको कृ णबहादरु
कँु वरले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
भरत साद िघिमरेसगँ २०५७ सालदेिख
िचनजान छ । का.म.न.पा. वडा नं.१० ब ने उ वल
याकुरेललाई भरत सादको घरमा जाँदा िचनेको हो ।
सो समयमा भरत साद िघिमरेसगँ के ही रकम मागेकोमा
िनजले आफूसँग नभएको हँदा अ सँग िमलाई िद छु
भनेको र िनज भरतले उ वल याकुरेलसँग .३ लाख
२०५८ सालितर चलनच तीको याजमा िमलाई
िदएको हो भ नेसमेत यहोराको जीवनलाल अमा यले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
भरत साद िघिमरे र म िछमेक हौ ँ । उनको र
मेरो घर िनमाण लगभग एकै समयमा भएको हँदा हामी
िबच लेनदेन ह यो । हाल लेनदेन छै न । मैले के ही
सामान िकिनिदन अनरु ोध गदथे ँर उनले यसको िहसाब
मा दथे । यही िहसाब िकताब उनले डायरीमा राखेको
होला र िनजको डायरीमा उि लिखत िससाकलमबाट
लेिखएको .३,८०,०००।– को िहसाब संयु
बाटोको िहसाब हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको देवी
भ डारीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
जीवनलाल अमा यलाई लगभग १४–१५
मिहना अिघदेिख िच दछु । २०५८/५/१३ गतेको
कागज हेर,े ँ सो कागजको ३ लाख मेरो हो । ज गा िब
र कृ िष उ पादनबाट ा रकम भरत िघिमरेमाफत
याजमा लगाउन जीवनलाल अमा यलाई िदएको हँ
भ नेसमेत यहोराको उ वल याकुरेलले अिधकार ा
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अिधकारीसम गरेको बयान ।
भरत साद िघिमरेसगँ कुनै स ब ध छै न ।
िनजका भाइ नारायण िघिमरे यापा रक काम गन हँदा
िचनजान भएको हो । म पि मना उ ोग स चालन गन
भएकाले पि मना यान एवं िश क यान आव यक पन
हँदा नारायण िघिमरेलाई पि मना यान र िश क यान
बझ
ु ाउने सतमा कागज गरेको र बकमा रकम पया
नभएकोले िनजलाई यारे टी व प नेपाल अरब
बक काि तपथका २ वटा चेक िदएको हो । नारायण
िघिमरेसगँ को यस कारोबारस ब धी स झौताको
फोटोकपी पेस गरेक छु । ती चेकको भु ानी िमित
२०५९/३/२३ मा मा िदनु भनी नेपाली खामको
िभ ी भागमा ीमान्ले सही गरेको हो । उ चेकबाट
भु ानी भएको छै न भ नेसमेत यहोराको रेणक
ु ा े ले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
भरत िघिमरेलाई २०४९ सालदेिख िच दछु ।
भरत िघिमरेबाट मैले २०४९ साल पिछ २०५२ साल
अगािड .२ लाख ५० हजार सापटी िलएको र के ही
मिहनामा सबै िफता गरेकोले हाल िनजसँग कुनै लेनदेन
बाँक छै न । िनजको डायरीमा लेिखएको .९०,०००।–
के बापत लेिखएको हो थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको
कृ ण साद िघिमरेले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
भरत िघिमरेसगँ कुनै कारको स ब ध
छै न । नारायण साद िघिमरेसगँ सानोितनो यापारको
स ब ध िचनजान भई कारोबार छ । नेपाल अरब बक
काि तपथ शाखाका २ वटा चेक हेरे ँ । उ चेक सूय
पि मनाले नारायण िघिमरेलाई पि मना यान र िश क
धागो ख रद गन त काल बकमा पैसा नभएकोले
यारे टीको लािग िदइएको हो भ नेसमेत यहोराको
ल मण े ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
म आ त रक राज कायालय े नं. २ मा
कर अिधकृत छु । भरत िघिमरे र मेरो घर रामेछाप

म थली भएकोले िच दछु । कुनै नाता छै न । सोिधए
अनुसार DHL डायरीमा लेिखएको यहोराका
स ब धमा मैले भरत िघिमरेलाई िमित २०५७/५/६
मा घरायसी स ब धको िहसाबले .२ लाख िदएको
िथएँ । यसम ये एकपटक .१३ हजारको टेिलफोन
सेट तथा .६५ हजारको क यटु र िनजबाट िलएको
हो । २०५८/३/१५ मा उ रकम .५० हजार िफता
िलएको र यसपिछ .१० हजार िफता िलएको
हो । Impregilo २००० डायरीमा .५० हजार
लगेको भनेको रकम DHL डायरीको नै रकम हो ।
आजका िमितस म भरत िघिमरेसगँ .६२ हजार
िलनपु न छ भ नेसमेत यहोराको गोिव द साद
सवु ेदीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
ि भुवन िवमान थल भ सार कायालयमा
रेिडयो टेि निसयन पदमा कायरत छु । भरत िघिमरेलाई
७–८ वषदेिख जािगरको िसलिसलामा र िछमेक को
नाताले िच दछु । भरत साद िघिमरेको Great
Eastern Life नामक डायरीको फे अ
ु री ३–५ को
पानाको कारोबार स ब धमा भरत साद िघिमरेसगँ
सरसापटी बापत िलएको रकम हो र चु ा ग रसके को
छु । सोही डायरीको Financial Summary पानाको
िववरणका स ब धमा भरतले के सङ् गमा लेखेको हो,
थाहा भएन । सोही डायरीको Personal Directory
मा लेिखएको िहसाब बाटो ख रद गन िवषयमा भएको
कुराकानीअनस
ु ारको िहसाब भरतले लेखेको हनुपछ
भ नेसमेत यहोराको ने बहादरु शाहीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
म वीरग ज भ सार कायालयमा ना.सु.
पदमा कायरत छु । भरत साद िघिमरेलाई जािगरको
िसलिसलामा २०४९ सालदेिख िच दछु । देखाइएका
डायरीह Impregilo २००० डायरीको िडसे बर
२७–२९ को पानाको स ब धमा .१० हजार
घरायसी यवहारको सापटी िलएको हो । रकम चु ा
ग रसके को छु । Great Eastern Life १९९७ को
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डायरी बक
ु को फे अ
ु री ३–५ को पानाको िहसाब घर
खच गन आव यक परी .१५ हजार भरतबाट िलएको
रकम हो र चु ा ग रसके को छु । सोही डायरीको अि ल
३–६ को पानाको िहसाब .२५ हजार छोरीको िववाह
गदा सापटी िलएको रकम हो र चु ा ग रसके को
छु । १९९९ टोयटा नामक डायरीको मे १९९९
पानाको .५० हजार २ मिहनामा नै िफता गन गरी
घरखचबापत िलएको रकम हो र चु ा ग रसके को
छु । सोही डायरीको जनवरी २००० को पानाको
.५० हजार भरत साद िघिमरेसगँ घरायसी सापटी
िलएको र चु ा ग रसके को छु भ नेसमेत यहोराको
परमे र यादवले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
मेची भ सार कायालयमा ख रदार पदमा
कायरत छु । भरत साद िघिमरेलाई कमचारीको
हैिसयतमा िच दछु । म जािगरको िसलिसलामा
िविभ न ठाउँमा जानपु रेकोले भरत साद िघिमरेसगँ
.१५ हजार पटकपटक गरी मैले भनेअनुसार
छोराले िलएको हो । उ रकम ित रसके को छु । सोही
डायरीको नोभे बर १६–१७ को पानाको िहसाबका
स ब धमा काठमाड मा बसेर पढ् ने मेरो छोरा र जेठो
छोराको िववाह गन भरत िघिमरेसगँ पटकपटक .१
लाख ४० हजार िलएको र सो पटकपटक गरी िलएको
रकम भरतले डायरीमा लेखक
े ो ज तो ला छ । उ
रकम पटकपटक गरी चु ा ग रसके को छु भ नेसमेत
यहोराको छिवराम पराजल
ु ीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
सरु शे भ माफत भरत िघिमरेलाई िचनेको
हो । का े वालुवा गा.िव.स मा मेरो र ीमतीको नाममा
रहेको ज गा सरु ेश भ माफत मदन अ वाल र कृ ण
अिधकारीलाई .८ लाखमा रिज ेसन ग रिदएकोले
सोही िसलिसलामा भरतले Great Eastern Life
१९९७ को डायरीमा िटपेको हनपु छ । भरतसँग मेरो
कुनै लेनदेन छै न भ नेसमेत यहोराको वस तबहादरु

े ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
तय र
माणको िववेचनाबाट
ितवादी भरत साद िघिमरेसगँ रहेको कुल
स पि
.१,८०,६०,८०४/०९
म ये
.१,६५,००,२७९/०९
ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(१) बमोिजम गैरकानूनी पमा
आजन गरेको पिु हन आएकोले सािबकको ाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनस
ु ार अपराध
भएको स दभलाई ि गत गद ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(१) बमोिजमको कसरु गरेको
िस हन आएकोले सो स पि िनजले आ नी प नी
रमादेवी िघिमरेसमेतका नाममा राखेकाले िनजह को
नामको स पि सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७
को दफा ७(१) तथा १६(ग) लाई समेत म यनजर
राखी अपराध गनमा मु य भूिमका िनवाह गन ितवादी
भरत साद िघिमरेलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा २०(२) बमोिजम .१,६५,००,२७९/०९
िबगोबमोिजम ज रवाना तथा हदैस म कै द र सो
स पि जफतसमेतको सजाय ग रपाउँ तथा िनजको
गैरकानूनी आजनको स पि
ितवादी रमादेवी
िघिमरेका नाममा उपयु ानस
ु ार रहेकोले उ अवैध
आजनको स पि ऐ. ऐनको दफा ४७ तथा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
२९(ख) र ३० बमोिजम जफत ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको आरोपप ।
मेरो िपता, माता, मसमेत ७ दाजभु ाइ िबच
अंशब डा भएको छै न । भाइह पिन यापार यवसाय
गदछन् । भाइ नारायण एन.िज.ओ. आई.एन.िज.ओ.मा
र इलेि कल गडु ् स तथा अ य सामानह आयात
गदछन् । हामी ७ भाइकै कमाई बाबआ
ु मा बसेको घरमा
ज मा गरी सबैको स लाह अनुसार ज गा घर जोड् ने
गदछौ ँ । बरामदमा देखाइएको ने. . तथा िवदेशी मु ा
र सनु भाइ नारायण र काश िघिमरेले यापार गदा
आजन गरेका हन् । आमाबाबक
ु ो स लाहअनस
ु ार
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मेरो ीमतीलाई रा न िदएका हन् । मेरो नोकरी र
बािहर भएको कारोबारको संर ण म, जेठो दाज ु र
आमाबाबक
ु ो स लाहबाट हने हँदा भाइह ले रा न
िदएको सगोलको आजन हो । बबु ा, भाइ, बहु ारीह लाई
अलग अलग ब छौ ँ भ नस
ु ् न थनु ामा राखी मु ा
चलाउँछ भ ने ध क िदई आ नो आजनबाट
छु ी बसेको भ ने बा य पारी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले बयान गराएको कुरा बुवा भाइ,
बहु ारीबाट पिछ थाहा पाएँ । िनजह लाई अदालतबाट
बिु झपाऊँ । अि तयारले फसाउन का पिनक उजरु ी
गरेको हो । य.ु एस.डलर ८३८ भाइ नारायण िघिमरे
िविभ न गैर सरकारी सं था र यापारको िसलिसलामा
िवदेश आवतजावत ग ररहने हँदा सिु वधामा पाएको
रकम हो । ने. . र भा. .को हकमा भाइ नारायण र
काश िघिमरेले सामानह आयात गदा र काशले
रंग रोगनको यापार गन भारतमा गई सामान ख रद
गरी याउनको लािग िलएर जानलाई राखेको हो । सो
पैयाँह मेरो आजनको होइन । सनु ५ टेलको १ टु ा
भाइ नारायणको हो ।१० तोलाको टु ा भाइ काशको
हो । िबचमा वाल भएको सनु र चाँदी सबै प रवारको
संयु स पि बाट मेरो छोरी रङकुको िववाहलाई
ख रद गरेको हो । भाइह ले रा न िदएको र िववाहमा
दाइजो उपहार व प आएको आिदसमेत सगोलमा
नै रािखएको हो । डायरी, ि फके स घडीह मेरो
ठाँिहलो भाइ गणेश िघिमरेको वीरग जमा घडी पसल
छोड् दा घरमा याई राखी हाल गौशालामा पसल गरी
ब छ । कहाँबाट ख रद गरेको हो भाइलाई नै थाहा छ ।
डायरी ि फके स, लालपज
ु ा कुनै भाइका हन् कुनै घरका
हन् । मेरो ीमतीको नाममा दता रहेको का.म.न.पा.
वडा नं.१० िक.नं.२८५, ४३७ र ९१ को मसँग
े.फ.०–५–२–०, ०–२–३–२ र ०–३–२–०
ज गा २०५२ सालमा रामेछापको पु य ली ज गाको
कृ िष आय, महो री खयरमाराको कृ िष आयबाट
र भाइ नारायण िघिमरेको आयबाट ख रद गरी

.१३,२५,०००।– मा अढाई तलाको वाल िस टमको
घर बनाएको हो । यसमा मेरो तलब पिन पर्यो
होला । साथै ीमतीको गहना पिन िब गरी बनाएको
हो ।
मेरो नामको महो री िज ला खयरमाराका
िक.नं.६१ को ०–१०–१४ ज गा २०४१ सालमा
रिज ेसनमा उ लेख भएको मू यमा रामेछापको
कृ िष आयबाट ख रद गरेको र जोरपाटीको वडा
नं.७ िक.नं.५३३ े.फ.०–८–०–० ज गा िव ददु ेवी
सापकोटालाई हरेक काममा सहयोग गरेबापत
िनज िव दल
ु े बकस िदएको ज गा हो । िनजलाई
बिु झपाऊँ । साथै मोरङ बखरी ६(ग) िक.नं.८४३ को
ज गा मेरी ीमतीले आ नो िपता, माता, दाजु, भाउजूले
िदएको पेवाको रकमबाट ४८,०००। – मा, म यपरु िठमी
१४ िक.नं.२३० को ज गा ीमतीले िनजक आमाजू
जानक
ु ादेवी खितवडाबाट .१,०५,०००। – सापटी
िलई ख रद गरेको हो । भ परु िज ला बालकोटको
िक.नं.८३९ र ८४० को ज गा ीमतीले बकस पाएको
हो । हाल िक.नं.४११ को ज गा िछमेक सँिधयार
भएकोले देवी साद भ डारीले हा.वा. गरी ीमतीलाई
बकस गरी िदएको हो । िक.नं.४१० को ज गा सिबता
ब याललाई ीमती रमाले रझायबापत िनजबाट
बकस पाएको हो । िक.नं.४०९ र २१७ का ज गा मेरो
ीमतीको नाममा बकस आएका हन् । का.िज. गोगंबक
ु ो
िक.नं.९६८ ज गा नाित जापती, सेकनी जापती,
सानक
ु ाजी महजन, गोपीकृ ण ढुङ्गानासमेतबाट
ीमतीले बकस पाएक हन् । का.िज.कालीमाटी
िक.नं.९१, ४३७ का ज गाह गोमा िसजापती र मेरो
जेठानी नातापन िकशोरी िघिमरे, मािहला ससरु ाको
का छी बहु ारी व सला याकुरेललाई ीमतीले
रझाएबापत बकस पाएका ज गा हन् । महो रीको
िक.नं.३९२ को ज गा ीमतीले माइतीबाट ा पेवाले
ख रद गरेको हो । महो रीको िक.नं.३६२ को ०–२–४
ज गा मेरो ीमतीले आ नो भाउजूबाट दाइजो व प
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ा गरेको हो । यस िवषयमा ीमतीलाई ट थाहा
छ बिु झपाऊँ । मैले अि तयार द ु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा गरेको बयान म टाइफाइटको िबरामी भई
घरमा िबदा बसेको बेला प ाउ गरी मानिसक यातना
िदई हामीले जे भ छौ ँ यही लेख भनी ा ट गरी
बयानमा सान लगाएको िथयो । मेरो खुसीराजीले गरेको
बयान होइन । सही र ह ता र मेरै हो । ीमतीलाई पिन
ासमा पारी बयान गराएको हनपु छ । साझा वा य
सेवा सहकारी सं था िल.को १०० दरको ५०० को
५ िक ा सेयर मेरो ीमतीको नाममा मेरो तलबबाट
ख रद गरेको हो ।
िवराटनगरको खाता तलब ज मा
गन खोलेको हो । ने.वै.िल.को एउटा खातामा
रहेको रकम ीमतीको माइतीबाट दश ितहारमा
टीकाटालोबाट ा रकम हो । रा.वा.बक, काठमाड को
.५३,३९९।१६ भनेको गलत हो । उ खाता
नं.००१८८४ मेरो होइन । अि तयारले देखाएको
त य गलत हो । कृ णबहादरु कुँवरलाई याजमा
लगाएको २५,००,०००।– को स ब धमा जनकपुरमा
ब ने दीपकराज िघिमरेले .१२,००,०००।–,
ज
ृ ना के .सी.ले ७,२५,०००।–, इि दरा यौपानेले
.५,७५,०००।– समेत २०५४ सालदेिख याजमा
लगाउन िदएका हन् । िनजह बिु झपाऊँ । साथै मैले
२०५४ सालदेिख २०५७ सालको िबचमा पटक
पटक गरी ज
ृ ना के .सी.सँग .१५,००,०००।–,
िहर य साद पौडेलबाट .८,२५,०००।–, दीपकराज
िघिमरेबाट २१,००,०००।– र इि दरा यौपानेबाट
५,७५,०००।– समेत .५०,००,०००।– िलई
कृ णबहादरु कुँवरलाई याजमा लगाएको हो । याज
िनजह ले नै िलने गछन् । .२५,००,०००।–
बझ
ु ाइसके को छु । .२५,००,००।– बझ
ु ाउन बाँक
छ । म दवु ैथरीको िचनजानको मािनस हँदा कागज गरी
मैले िलई कृ णबहादरु लाई याजमा लगाइिदएकोस म
हो । मेरो लगानी छै न । मेरो मािसक आ दानी घरभाडा

.५,०००।–, तलब लगभग ५,०००।–, रामेछापको
कृ िष आय वािषक ५०/६० हजार, महो रीको कृ िष
आयबाट क रब १,००,०००।–, जनकपरु महे नगर र
िठमीमा रहेका एकासगोलका घरह बाट क रब मािसक
७,०००।–, ०५७ सालदेिख छोरी रङकुले ट् युसन
पढाई आउने मािसक .३,०००।–, बालकुमारीको
ज गाबाट वािषक ५०,०००।–, जोरपाटी, बालकोट,
कलंक र गोङगबु समेतका ज गाको भाडा बापत
.७२,०००।–, भाइ बुहारीह बाट मािसक क रब
१,२५,०००।– ा ह छ । खचको हकमा मािसक
पढाई, उपचार, खाना, धारा, िबजुली, टेिलफोन
समेतमा .१६,०००।– खच ह छ । चामल, दाल,
यु महो री, धनषु ाबाट आउँछ । अि तयारमा बयान
गन यि ह ले डर ासमा झु ा बयान लेखाएको
भनेको हँ । सो कुरा िनजह म जेलमा ब दा भेट्न
आउँदा भनेका िथए । अि तयारले मेरो स पि को
बढी मू याङ् कन गरेको छ । िचनजानका मािनसबाट
कृ णबहादरु कुँवरलाई ऋण िदएको र ितरेको रकमको
पिन अि तयारले िबगो देखाएको छ । मेरो ीमतीले
बकबाट ऋण िलएको र पि मना कटाईसमेतका
आयलाई यून देखाई घरज गा कर ितरेकोलाई
देखाइएको छै न ।
मेरो महो री खयरमाराको २ वटा घर िब
भएको २,००,००।– मेरी ीमतीको महो रीको
०–२–४ ज गामा बनेको घरको .१,१०,०००।– र
ीमतीकै नाममा रहेको मोरङको ज गा, मेरो नाममा
रहेको का.म.न.पा.१० को ज गा िब बाट आएको
रकमसमेत मेरो ोतमा देखाइएको छै न । ऋण
िलएको कागज पेस गदा पिन बेवा ता गरी िबगो कायम
गरेको छ । य तैगरी िददी जानक
ु ा खितवडाबाट
घर बनाउन िलएको .५,००,०००।– र भाइह ले
यापार गन ह र साद उपा यायबाट िलएको रकम
.५,५०,०००।– समेत आयोगको बयानमा ले न
खो दा निदएकोले सो कुरा लेखाउन पाएको िथइन ।
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
ऋण िलएको स य हो । िनजह बुिझपाऊँ । मेरो तलब
र भ सारमा सनु पि दा .३५,०००।– किमसन
पाएको रकम समेतबाट िबमामा खच गरेको हो । घरबाट
बरामद भएका डायरी मेरो हो । खे ाको पमा राखेको
हँ । धेरैअगािड देिखका हन् । देखाइएका घर ज गाका
कागज कुनै मेरा, कुनै भाइह का र कुनै ीमतीका
हन् । डायरीमा उ लेख भएका याि ह सँग कुनै
लेनदेन छै न । साथै छोरा छोरीलाई महँगा कुलमा र
िवदेशमा पढाएको छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी
भरत साद िघिमरेले िवशेष अदालत, काठमाड मा
गरेको बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
हने गरी ितवादी भरत साद िघिमरेले हाल
.१,०८,२५,०००। – धरौट िदए िलई तारेखमा
रा नु, िदन नसके थुनामा राखी मु ामा पुप गनु
भ नेसमेतको यहोराको यस अदालतको िमित
२०५९/९/१ को आदेश ।
अिभयोग दाबी झु ा हो । मेरो नाममा रहेको
मोरङ बखरी ६(ग) िक.नं.८४३ को ०–१–१० ज गा
दाइजो पेवाको रकमबाट ख रद गरेको हो । का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.१० को ३ िक ा ज गाम ये
िक.नं.२३० को ०–६–० ज गाबाट ०–०–२–० िब
गरी िक.नं.२५८ को ज गा सूयकुमारीबाट बकस पाएको
र बाँक पैतक
ृ र देवर नारायण िघिमरेको नोकरी तथा
यापार गरी आएको आयबाट ख रद गरी मेरो नाममा
राखेको हो । कुनै अवैध आजनको रकमबाट ख रद गरेको
होइन । काठमाड कालीमाटीको िक.नं.९१, ४३७
को ०–६–१–२ को ज गा गोमा िसजापती र िकशोरी
िघिमरेबाट बकस पाएको हो । रकम ितरी ख रद गरेको
होइन । भ परु बालकोटको िक.नं.८३९ र ८४० को
०–७–१ को ज गा मािहला वाग े , सानो ने बहादरु ,
के दारबहादरु राउतलाई घरायसी यवहारमा लामो
समयस म सहयोग गदा खुसी भई बकस िदएको हो ।
रकम ितरी ख रद गरेको होइन । काठमाड गोङगबक
ु ो

िक.नं.९६८को ०–९–१–० ज गा नाित जापती,
सेकनी जापती, सानक
ु ाजी महजन, गोपीकृ ण
ढुङ्गानाले िनजह लाई घरायसी काममा सहयोग
परु याए
् बापत बकस िदएका हन् । बालकुमारीको
िक.नं.४११ को ज गा मेरो कुलेसो जोिडएका सँिधयार
देवी साद भ डारीले सहयोग गरेबापत र िक.नं.४१०
को ज गा सिबता व यालबाट बकस पाएको हो । यो
ज गा पिन ख रद गरी िलएको होइन । म यपरु िठमी
न.पा.वडा नं.३ िक.नं.२३० को ज गा मेरो आमाजू
जानक
ु ादेवी खितवडाबाट १,०५,०००।- सापट
िलई ख रद गरेको हँ । महो रीको िक.नं.३६२ ज गा
भाउजू िहराकुमारी याकुरेलबाट दाइजो व प ा
गरेक हँ । साथै बालकुमारी ३ िक.नं. ४०९ र २१७
को ज गा आषाबहादरु जापतीबाट बकस पाइएको
हो । यसैले मेरो नाममा भएका ज गा अवैध आजनको
रकमबाट ख रद गरेको होइन । भरत िघिमरेसगँ ०३६
सालमा िववाह भई आएदेिख म घरको जेठी बहु ारी
हँदा सबै यवहार मैले स हा दै आएक छु । ीमान्
सरकारी सेवामा हनहु छ । देवर नारायण िघिमरे
ज.चु.का.िल. लगायत साझा भ डार, भोटािहटी र
अ य कायालयमा समेत नोकरी गनु भई नोकरी छुटी
हाल यापार गनहु छ । देवर मक
ु ु द िघिमरे सतु
िवकास क पनीमा ०३३ सालदेिख नोकरी गरी हाल
राजनीित तथा यापार दवु ै पेसामा हनहु छ । ठाँिहला
देवर गणेश र का छो देवर काश यापार यवसायमा
हनुह छ । सािहँलो देवर कृ िष पेसामा हनहु छ । देवर
कुमार िघिमरे होटल शेपा काठमाड मा ०५२ सालदेिख
नोकरीमा हनुह छ । देउरानी उमा, कमणी नोकरी,
िवनीता घर सजावटस ब धी इि जिनय रङ पेसामा
कायरत हनक
ु ा साथै यापार गिछन् । अ य देउरानी
गृह थी र कृ िषमा संल न छन् । छोरी रङकु ट् युसन
पढाई आजन गिछन् । बरामद भएको नेपाली पैयाँ
नारायण िघिमरे र काश िघिमरे देवरह ले यापारबाट
रकम ज मा गरी सरु ाको लािग मलाई रा न िदएको
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
हो । भारतीय पैयाँ देवर काश िघिमरेको हो । देवर
नारायण िघिमरेको एन.िज.ओ.मा पिन काम हँदा िवदेश
गई रहने भएकोले डलर उहाँकै हो ।
बरामदी सनु म ये ५ टेल उ लेख भएको
सनु को टु ा देवर नारायणको हो । अक टु ा देवर
काशको हो । िबचमा खा डो परेको सनु सगोलको
स पि बाट ख रद भएको हो । घडीह देवर नारायण
िघिमरेले वीरग जको पसल छाडी गौशालामा पसल
गन सु गरेकाले उ पसलको लािग याएको हो ।
िहर य साद पौडेल, सज
ृ ना के .सी., इि दरा यौपाने,
दीपकराज िघिमरे, ह र साद उपा यायसमेतबाट
रकम याई रकम याजमा लगाई िद य । सो कुरा
कृ णबहादरु कुँवरलाई बिु झएमा प हने नै छ ।
हामीले पि मनाको पिन यापार ग य । सो काम
गन पिन ऋण िलएका िथय । ऋण िलएको रकम
पि मनाको कारोबार ब द भएपिछ याजमा िदएको पिन
हनस छ । साथै अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा मलाई बयान गराउँदा सामा य पमा
तपाइँको ज गा कहाँकहाँ छ भनी सोिधएको
िथयो । यो कसरी ा भयो भनी सोिधएन । आयोगले
लेखी राखेको बयानमा सही गराएका हन् । तपाइँको
ीमान्लाई सिजलो हने पारेका छौ ँ बचाउनु पर्यो
भनेकाले िव ासमा परी सही ग रिदएक हँ । यहोरा मैले
भनेबमोिजम लेिखएको होइन । मैले दाइजो र पेवाबाट
ा भएका ज गाह बाहेक घरायसी कृ िष, आय ता,
देवर देउरानीको नोकरी र यापार यवसायबाट र
ज गा जिमन िब बाट साथै बकबाट िलएको ऋणबाट
आिजत रकमसमेतबाट ख रद गरेको हो । घर क रब
११/१२ लाख जितको लागतमा िनमाण गरेको हो ।
मेरो ीमान्को तलब ज गा ख रद गदा लगानी गरेको
छै न । यसैले मेरो नामको ज गा जफत हनपु न होइन ।
का.िज.का.न.पा. वडा नं.१० िक.नं.२३० को
ज गा म ये ०–२–० ज गा .१२,५००।– मा िमित
०५३/३/३ मा, ऐ. िक.नं.२३४ को ०–४–१–३ ज गा

२,२२,०००।– मा िमित ०५८/६/१७ मा, िवराटनगर
न.पा. १० नं. को िक.नं.४३७ को साढे एघार धरु
ज गा . ५१,७५०।- मा िमित ०५१/६/१९ मा,
रौतहट च िनगाहपरु १ िक.नं.१०९७ को ज गा
.८०,०००।– मा, महो री खयरमारा (माइ थान)
को एउटा ३,१०,०००।– मा िब गरी आएको
रकम हा ो आय हो । साथै महे नगरको ज गाबाट
०५२ देिख ०५९ सालस म ितवष ५५ देिख ६०
हजारका दरले ा हने कृ िष आयबाट ज गा जिमन
ख रद गरी घर िनमाण गरेको हो । िददीसँग िलएको ५
लाखम ये १ लाख ५ हजारको ज गा ख रद गरी बाँक
रकम घर िनमाण र अ य घर खचमा योग भएको
छ । घर बनाउँदा एि पक फाइना सबाट कजा िलएको,
देवरह ले बकबाट कजा िलएको, िनजह को तलब
यापारबाट आय भएका रकम साथै ससरु ाले िदएको
.२,३०,०००।– र पहाडको २०३२ सालदेिखको
आ दानीबाट घर िनमाण गरेको हो । २०३६ देिख ०५१
सालस मको महो री खयरमाराको ज गाबाट, बा ा
पालन, भै ँसीपालन तथा कृ िष आयसमेतबाट वािषक ९०
देिख ९५ हजारस म आ दानी ह यो । बु नगरको घर
भाडा, जनकपरु को घर भाडा र खयरमारा, िवराटनगर,
महो री, काठमाड , भ परु को ज गाको आ दानी
ह यो । जोरपाटी, जनकपरु , िठमीका घरज गा,
देवरह मक
ु ु द, जनादनका नाममा महो री, धनषु ामा
रहेको ज गा हा ो सगोलको हो । िक.नं.२९७ को ज गा
बाटोको हो । सबैले सामूिहक पमा योग गन गरेको
छ । तर वािम व भने गाउँका सबै मािनसको स लाहले
मेरो नाममा राखेको हो । पि मनाको कारोबारबाट
६,७५,०००।– नाफा भएको िथयो । साथै ीमान्ले
किमसनबापत .२९,४०२/५६ ा गनभएको
ु
िथयो । घरभाडामा .५३,६२५।- मा
ोतमा
िलएकोले .३,९०,०००।– नै कायम ग रपाऊँ ।
पि मनाको नाफाको .५०,०००।– वयम् कर घोषणा
गरी कर ितरेको छु भ नेसमेत यहोराको ितवादी
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
रमादेवी िघिमरेले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको
बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी रमादेवी िघिमरेलाई िवशेष अदालत
ऐन, २०५९ को दफा ७(ग)) बमोिजम तारेखमा राखी
मु ाको पपु गनु भ नेसमेतको यहोराको िवशेष
अदालत, काठमाड को िमित २०६०। २। ८ गतेको
आदेश ।
ितवादीका सा ी ऋिष िघिमरे, कृ णबहादरु
कुँवर, दीपकराज िघिमरे, ह र साद उपा याय, इि दरा
यौपाने, सज
ृ ना के .सी. र िहर य साद पौडेल तथा
वादीका सा ी इ.दीपक े , नवराज याकुरेल, जय त
कुमार राजवंशीसमेतले आ नोआ नो प लाई समथन
गद गरेको वकप ह िमिसल सामेल रहेको देिख छ ।
म हाडवेयर तथा रंग रोगनको यापार गदछु ।
मेरो ीमती इ टे रयर िडजाइनर हनुको साथै फिनचर
फिनिसङ् ग बनाई िब गदिछन् । मेरो यापारबाट
लगभग ३/४ लाख र ीमतीको आय पिन ४/५ लाख
ह छ । हामी ७ दाजभु ाइ र बबु ा आमासमेत ९ अंिशयार
सगोलमा छ । अंशब डा भएको छै न । आ दानीको
िहसाब बबु ाआमा वृ भएकोले जेठो दाजु भरतले नै
रा ने गरेको र घर यवहारसमेत दाजल
ु े नै हेनुभएको
छ । मेरो र ीमतीको आजनबाट हालस म १६/१७
लाख रकम दाजल
ु ाई िदएको छु । बरामदी मचु ु कामा
उि लिखत RNA लेिखएको १० तोलाको सनु मैले
भाउजूलाई रा न िदएको हो । भा. .८२,८१०।–
भारतमा यपारको िसलिसलामा सामान ख रद गनको
लािग छुट्याएको र ने. .अ दाजी ५०,०००।– समेत
मैले मेरो चालु पज
ुँ ीको रकम रा न िदएको हो । मैले
काश इ टर ाइजेज फमबाट ७५।८० लाखको काम
गरेको छु भ नेसमेत यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम
बिु झएका काश िघिमरेले यस अदालतमा गरेको
बयान ।
काश िघिमरेले नगद र सनु मेरो भनेकोले

कारणीसरह देिखँदा तारेखमा राखी िनयमानस
ु ार गनु
भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालत, काठमाड को
िमित ०६०/१२/२० को आदेश ।
मैले २०४४ सालदेिख टेसनरी औषधी
स लाई, रोअर प प जडान, इनार िनमाण र
छपाईस ब धी, होटल यव थापन काम गद आई
०३८ सालदेिख राि य कृ िष गणना, जनकपुर चुरोट
कारखाना, साझा वा य सेवा, साझा भ डार िल.साथै
अ य सरकारी गैरसरकारी संघ सं थामा काम गरेको
छु । यापार यवसाय गरेको देिखने माण पेस गरेको
छु । हामी सबै प रवार सगोलमा छौ ँ, हामी दाजुभाइ तथा
मेरो ीमतीसमेत नोकरी तथा यापार र कृिषमा आब
छौ ँ । स पि को ोत नोकरी यपार, घर बहाल, कृ िष
पशपु ालन हो । साथै यापारको लािग िव ीय सं थाबाट
ऋणसमेत िलएको छ । बु नगरको िक.नं.२३१ को
घर, जनकपरु को मेरो नामको घर, जनादन नामको
जनकपरु को २ वटा घर, िपताको नामको पु य ली
१० रोपनी ज गा, दाइ भरत, भाउजू रमा, दाजहु
मक
ु ु द, जनादन र भाइ गणेश िघिमरेसमेतका नामको
काठमाड , भ पुर, िवराटनगर, धनषु ा, महो रीका
ज गा तथा घरह हा ो एकासगोलका ज गा तथा
घर हन् । हा ो घरमा भेिटएका भिनएका रकम
.१८,७६,३६३।– तातोपानी भ सारमा भ सार
छुटाउनको लािग िविभ न यपारीसँग उठाई सरु ाको
लािग बु नगरको घरमा भाउजू रमालाई रा न िदएको
र सोको माण डे बुकको ितिलिप छ । भा मेरो
का छो भाइ कास िघिमरेको हो । पाँच टेलको एउटा
सनु मेरो हो । यु.एस.डलर भाउजूलाई रा न िदएको
हो । ीमतीले .५०,००,०००।– भ दा बढी आजन
गरेको छ । अरब बकबाट मेरा नाममा जारी भएको चेक
सूय पि मना उ ोगलाई चािहने िस क धागोसमेतका
व तहु डेिलभरी गराएबापत पाउने रकमको हो । तर
स झौताबमोिजम काय स प न नभएकोले भु ानी
नभएको हो । उ चेकसमेत मैले मूल घरमा राखेको
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
िथएँ । यसबाट पिन स पूण कारोबार नगद कागजात
मूलघरमा नै रा ने ट ह छ । यसैले दाजु भाउजू
जसको नाममा रहेको स पि भएपिन सगोलकै
स पि हन् भ नेसमेत यहोराको अ.बं.१३९ नं.
बमोिजम बिु झएका नारायण साद िघिमरेले िवशेष
अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
नारायण साद िघिमरेले के ही स पि आ नो
हो भनेकाले िनजलाई तारेखमा राखी कानूनबमोिजम
गनु भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालत, काठमाड को
िमित ०६१/१/७ को आदेश ।
हामी बबु ाआमा तथा छोराबुहारीिबच
अंशब डा भएको छै न । मूलघर बु नगरमा हामी पित
प नी, ४ छोरा, बहु ारी ७ जना नाित नाितना छौ । छोरी
जानक को २८ सालमा िववाह भए तापिन हामी सँगै
बि छन् । नोकरी गिछन् । माइलो छोरा जनकपरु घरमा,
साँिहलो धनषु ामा, काँिहलो भ परु िठमीमा सगोलबाटै
बनेको घरमा ब छन् । आजन तथा लगानी स लाहबाट
सगोलबाटै हने गरेको छ । पैतक
ृ स पि र सोबाट बढे
बढाएको स पि को रेखदेख जेठो छोरा भरत र बुहारी
रमाले हेन गरेका छन् । सोमा अ य छोरा बहु ारीको
सहयोग हने गरेको छ । छोरी जानक को नोकरी तथा
अ य पेवा दाइजोसमेत छोरा भरतलाई नै रा न
िदएको छ । २०३२ सालदेिखको रामेछापको खेतीबाट
वािषक ५०/६० हजार आ दानी हने गछ । हालस म
स पूण घर ज गा जोड् नमा छोरा भरत र बहु ारीले नै
खच र यवहार गरेका छन् । बु नगरको घरमा फे ला
परेको के ही गरगहना मेिसन, क यटु र, फिनचर आिद
छोराको िववाहमा दाइजो आएका हन् भने के ही सामान
पैतृक स पि बाट ख रद गरेका हन् । नगद सगोलको
आजनबाट ा गरेको हो । बु नगरको घर बनाउँदा
२,३०,०००।- िदएको िथएँ । िभ न हँदा २०००
सालमा ६० रोपनी ज गा िथयो । ०५४ सालमा ३०
रोपनी र ०५७ सालमा ९ नौ रापनी भयो भ नेसमेत
यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिु झएका चतभु ज
ु

िघिमरेले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिु झएका चतभु ुज
िघिमरे ितवादीसरह देिखँदा तारेखमा रा नु
भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालत, काठमाड को
िमित ०६१/५/२८ को आदेश ।
भाइ भरतलाई मेरो तलब भ ा दान
दि णासमेत गरी मेरो आ दानीबाट ०४८ सालस म
पटकपटक गरी .५,००,०००।– कजा िदएको छु ।
सोम येबाट बहु ारीको नाममा िठमीमा १,०५,०००/–
को ज गा िकिनिदएका छन् । मेरो नाममा रा दा
घरतफका मािनसले दाबी गलान् भनी बहु ारी
रमादेवीका नाममा राखेको हो । क रब ४ (चार) लाख
रकम भाइ भरतबाट िलन बाँक छ । म मालपोत
कायालय, चाबिहलमा प रचा रका पदमा कायरत छु ।
मैले इ छाएको यि भाइ भरत हन् । म आ नो घरमा
नबसी भरत िघिमरेसगँ बसेक छु भ नेसमेत यहोराको
अ.बं. १३९ नं बिु झएक जानक
ु ादेवी खितवडाले िवशेष
अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
म मेरो बाबु आमालगायत ७ जना दाजुभाइ
बहु ारीलगायत ३२ जनाको प रवार एकासगोलमा
छौ ँ । घरको यवहार दाजु भरत र भाउजू रमाले
हेनुह छ । सगोलको स पि भएकोले सबैको हक
ला छ । हाल अंश िदलाई पाउँ भनी का.िज.अ.मा
अंश मु ा दायर गरेको छु । मेरो गौशालामा ी गणेश
इ पो रयम सािबकमा गौरी शंकर इ पो रयम र गौरी
शंकर टेसनरी पसल िथयो । हाल ी गणेश इ पो रयम
नामक पसल छ । म तयारी पोसाक, घडी, िभ.सी.डी.
इलो ोिनक सामानसमेतको यापार गदछु । वािषक
३/४ लाख आ दानी ह छ । मेरो र ीमतीको खच
कटाई बाँक रकम दाजु भरत र भाउजूलाई िद छु ।
सबैको स लाहबाट लगानी ह छ । घरमा भेिटएको
घडीह मैले वीरग जबाट गौशालामा पसल सादा
राखेको हो भ नेसमेत यहोराको अ.बं.१३९ नं.
बमोिजम बुिझएका गणेश िघिमरेले िवशेष अदालत,
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
काठमाड मा गरेको बयान ।
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिु झएका गणेश
िघिमरेले सगोलको स पि भएकोले मेरोसमेत हक
ला छ भनेकोले िनजलाई तारेखमा रा नु । जानक
ु ादेवी
खितवडालाई ितवादीसरह नदेिखँदा तारेखमा
रािखरहनु परेन भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६१।६।४ को आदेश ।
भरत िघिमरे र रमा िघिमरे मेरो आ नै जेठाजु
र जेठानी िददी नाताको हनुह छ । हामीह ज मा
३२ जनाको प रवार छौ ँ । हामी िबच अंशब डा भएको
छै न । अि तयारले जफतमा दाबी िलएको चलअचल
स पि भरत िघिमरे र रमा िघिमरेको मा होइन । यस
स पि मा हा ो पिन हक ला छ भ नेसमेत यहोराको
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बुिझएक उमा िघिमरे र
मणी िघिमरेले एकै िमलानले िवशेष अदालत,
काठमाड मा गरेको बयान ।
हामी ३२ जनाको प रवार छौ ँ । हामी िबच
अंशब डा भएको छै न । अि तयारले जफतमा दाबी
िलएको स पि मा मेरो पिन हक ला छ । प रवारका
सद यका नामको जहाँ जहाँको घर ज गा छ सबै बराबर
हक ला ने घर ज गा हो भ नेसमेत यहोराको अ.बं.
१३९ नं. बमोिजम बिु झएका जनादन साद िघिमरेले
िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
हामी ३२ जनाको प रवार छौ ँ । यसमा
िददी जानक
ु ा देवी खितवडा पिन सँगै ब नहु छ । उहाँ
सरकारी नोकरी गनुह छ । िददीको हरिहसाब दाजु
भरत िघिमरेले नै रा नहु छ । हामीह िबच अंशब डा
भएको छै न । िददीको ई छाएको यि पिन दाज ु भरत
नै हनुह छ । मेरो िघिमरे ेड ए ड जनरल स लायस
नामक फम पिन छ भ नेसमेत यहोराको अ.बं.१३९
नं. बमोिजम बिु झएका कुमार साद िघिमरेले िवशेष
अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
हामीह ३२ जनाको प रवार छौ । हामी अंशी
िबच अंशब डा भएको छै न । आयोगले दाबी िलएको

स पि मा मेरो पिन हक ला छ भ नेसमेत यहोराको
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बुिझएका मक
ु ु द साद
िघिमरेले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
भरत साद िघिमरे र रमा िघिमरे मेरो िछमेक
हनुह छ । भरत िघिमरे र मैले २०५५ सालदेिख
साझेदारीमा पि मना यवसाय स चालन गद आएका
िथयौ ँ । सु मा घर निजकै हाते तान स चालन गरेको
भए तापिन पिछ लिलतपरु को हा ीवनमा िव ुतीय
तान स चालन गरी २०५८ सालस म काम गय ँ ।
यसबाट भरत िघिमरेले .६,७५,०००।- नाफा
िलनभु एको िथयो भ नेसमेत यहोराको अ.बं. १३९
नं. बमोिजम बिु झएका कृ ण साद भ राईले िवशेष
अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिु झएका
मक
ु ु द साद िघिमरे, कुमार साद िघिमरे,
जनादन साद िघिमरे, मणी िघिमरे, उमा िघिमरे र
कृ ण साद भ राई ितवादीसरह नदेिखँदा तारेखमा
रािखरहनु परेन भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६२/१२/२१ को आदेश ।
पेस भएको अिभयोगप , ितवादी भरत साद
िघिमरेको बयान र बहसनोटबमोिजम िहसाबिकताब
गदा ितवादी भरत साद िघिमरे र प नी रमादेवी
िघिमरेसगँ ज मा . १,०४,९१,८९२।६४ बराबरको
चल अचल स पि रहेको देिखन आयो । यसम ये
ोत खल
ु ेको . २८,४४,९९६।५६ बराबरको
स पि देिखयो । िनज ितवादी तथा िनजक प नी
रमादेवी िघिमरेको नाममा रहेको घर ज गा, लगानी र
बक खातालगायतका स पि समेतबाट ोत नखल
ु ेको
. ७६,४६,८९६/०८ बराबरको स पि रहे भएको
देिखन आयो ।
िनज ितवादी रा सेवक भएको र आफूसँग
रहे भएको स पि को वैध ोत देखाउन नसके कोले
िनजले सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा २०(१) बमोिजम ाचारको कसुर गरेको
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ठहछ । सो ठहरेकोले ितवादी भरत साद िघिमरेलाई
िबगोबमोिजम . ७६,४६,८९६।०८ र सो बाट बढे
बढाएको गैरकानूनी चल अचल स पि जफत हने
हठछ ।
िबगो . ७६,४६,८९६।०८ बराबरको
चल अचल स पि जफत गनपन
ु भएकाले सोबापत
ितवादीह को घरबाट बरामद भएको नगद
पैयाँ, भारतीय पैयाँ र अमे रकन डलर गरी
. २०,७६,३६०।- र २,८१,५७२।- पन सनु को
टु ा र िब कुट, . ३१,९००।- मू य भएको १४
थान घडी, कृ ण पि मना आटसमा रो का रहेको
साँवा याजसिहतको . २६,५०,०००/- का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. १० िक.नं. २३० र २३५
को ज गा र सोमा बनेको घर र सोबाट बढे बढाएको
स पि समेत जफत हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
िवशेष अदालत, काठमाडौको िमित २०६७/१/८ को
फै सला ।
िवशेष अदालत, काठमाड को फै सलामा
कानूनी एवं त यगत िु ट रहेकोले बदर गरी सफाइ पाउँ
भनी ितवादी भरत साद िघिमरेसमेतको तफबाट
सव च अदालतसम पुनरावेदन प दता रहेको ।
िवशेष अदालत, काठमाड को फै सलामा
ितवादीह को एकमु आय र यय गणना भएको,
स पि को ख रद मू य नभई हालको मू य कायम
गरेको, आय सँगसँगै खच रकम नहेरेको, घरको िनमाण
लागत कम गरेको, फिनचरको मू याङ् कन आधा गरेको,
दश खच बचत हने उ लेख भएको, घर भाडा परु ै ा
भएको उ लेख गरी मा यता िदएको, किमसन, स चय
कोष सापटी, तलबी िबदा आिदको आिधका रकता
पिु नगरी बैध आय मानेको, ोत नख
ु ल
ु ेको ज गाको
आयलाई बैध मानी भएको फै सलामा िबगो कम
कायम गरी सजाय ठहर गरेको हदस म उ फै सला
िु टपूण भएकोले बदर गरी ितवादीह लाई आरोपप
मागदाबीबमोिजम नै सजाय गरी गैरकानूनी आजनको

स पि जफत ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल
सरकारको तफबाट यस अदालतमा परेको पनु रावेदन ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी च बहादरु सापकोटाले
ितवादीको बचत हने आयबाट अनस
ु धान हँदा
देिखएको स पि को ोत पिु हन स छ स दैन भनी
स पि िसजना हँदाको समय मका िहसाबले िव ेषण
एवं परी ण गनपनमा
नगरी गरेको फै सला िमलेको
ु
छै न । ितवादीले जाँच अविधमा आिजत ज गाको
मू य
ाचार िनवारण ऐन, ०५९ को दफा २०
अनु प हाल चिलतमा कायम ग रनपु छ । ितवादीको
आय आजनको िबगोमा पा रवा रक खच क ा
ग रनुपदछ । ितवादीले काठमाड बु नगरमा िनमाण
गरेको घरको िबगो ािविधक मू याङ् कनलाई कायम
मानेर पिन सोभ दा कम मू य कायम गरेको िमलेको
छै न । अवैध स पि लगानी गरी िनमाण गरेको घरबाट
भाडा रकम ा गरेको भएपिन सो भाडा अवैध आजन
मािन छ । जाँच अविधमा ितवादीले भ सार किमसन,
िबदाको रकम, स चय कोष सापटी रकम आय कायम
ग रएकोमा ितवादीले आयोगसम गरेको िववरण
र गरेको बयान तथा स पि िववरण फाराममा सो
रकमबारे उ लेख गन नसके कोले ती रकम आय कायम
हन नस ने यसैगरी ोत नखुलेको ज गाह को कृ िष
आय र ज गामा भाडामा लगाएको कायम गन िम दैन ।
ितवादीले आरोपप मा उ लेख गरेका
िविभ न ठाउँमा पटकपटक ज गा ख रद गरेको कुरालाई
फै सलामा वीका रएकै छ । ती ज गा ख रद गरेको
कुरालाई फै सलामा वीका रएकै छ । ती ज गाह
ख रद गदाका बखत ख रदार तरका ितवादीको
यस समयको आयले खा ने देिखँदैन । गैरकानूनी
आजनको स पि र यसबाट बढे बढाएको स पि
पिन जफत हने भ ने ाचार िनवारण ऐन, २०५९
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
को दफा ४७ मा भएको ावधानअनु प पिन ोत
नखल
ु ेको स पि को हालको (अनस
ु धानको ममा
कायम) मू यलाई नै कायम ग रनु मनािसब देिख छ ।
फे र यी ितवादीले ८ िक ा ज गा हालैको बकसप
गरी अस बि धत यि बाट िलएकोले आिजत स पि
ोत लक
ु ाउने दु चे ा गरेको बिु झन आउँछ ।
आय आजनको िबगो कायम गन ममा
अनस
ितवादीको काठमाड
ु धानका बेला
बु नगरि थत घरको ािविधकबाट ग रएको
मू याङ् कनलाई िवशेष अदालतको फै सलामा अ यथा
मािनएको छै न । सो घरको िनमाण लागत आरोपप मा
ािविधक मू याङ् कनअनस
ु ार नै २९,०५,६०७।३१
कायम ग रएको छ । ािविधक मू याङ् कनलाई
वीका रएको ि थितमा घरमा िनमाण लागत अंक कम
गन िम दैन । “ ािविधकबाट ग रएको घरको िनमाण
लागत मू याङ् कनलाई अ यथा भ न निम ने....”
भनी नेपाल सरकारको िव के शवराज गौतमसमेत
भएको ाचार मु ामा (ने.का.प. २०६९, अंक २
िन.नं.८७७० पृ २५९) ितपादन भएको िस ा त
एवं यि गत घर िनमाण लागतमा कर ओभरहेडको
२० ितशत नपन हँदा सोबापतको रकम घटाउन
निम ने भ ने ितवादी यवु राज शमा भएको मु ामा (ने.
का.प.२०६९, अंक ९ िन.नं. ८८८६) थािपत निजर
ितकूल भएको फै सला िु टपूण रहेको छ ।
ितवादीले काठमाड बु नगरि थत
घरबाट .३,९०,०००।- घरभाडा ा गरेको भ दै
ितवादीको आयमा समावेश ग रएको छ । उ घर
िनमाण लागतको १३.७५ ितशतमा ोत खुलेको
भ ने आरोपप दाबी रहको र सो दाबीलाई फै सलामा
पिन वीका रएको छ । सो भाडा रकम वैध आय भनी
ितवादीले स माण पुि गन सके को पिन छै नन् । अवैध
लगानीबाट आिजत (बढे बढाएको) स पि जफत हने
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को ावधान रहेकोले
उ भाडा रकमलाई आय कायम गन िम दैन ।

जाँच अविधिभ
ितवादी भरत साद
अिधकारी भ सार कायालयमा रहँदा ा गरेको
किमसन भनी .२९,४०२।५६ आय कायम ग रएको
छ । सो किमसन रकम ितवादीले के कायबापत किहले
ा गरेका हन् प हन सके को छै न । ितवादीले
स पि िववरण फाराममा, आयोगसम पेस गरेको
िववरण र गरेको बयानमा सो किमसनको रकमबारे कुनै
उ लेख नुहनुबाट किमसन बझ
ु ेको भ ने ितवादीको
िजिकर स य ितत हँदैन । कमचारी स चय कोषबाट
आंिशक भु ानी गन गरी िलएको स चय कोष सापटी
रकम .६४,०००।- भु ानी भएको िववरणबारे यिकन
गरी हचुवामा आय कायम ग रएको देिख छ । य तै
िबदाको रकम बुझेको भ ने आिधका रक माण िबना
नै आय कायम ग रएको फै सला बदुँ ा पिन िमलेको छै न ।
ितवादीको कृ िष आय गणना गन ममा
आरोपप मा िनज भरत साद िघिमरेको महो री
खयरमाराको ०-१०-१४ ज गा को कृिष आय
(०-४२-०५९ स मको) .१,९८,९९९।- मािनएको
छ । आरोपप मा उि लिखत िववरणका िक.नं. ३९५,
३६२, ८४३, ९६८, ९१, ८५, ८३९, ८४०, ४११,
४१०, ४०९, २१७ र २३० का ज गा र रामेछापमा
ितवादीका बाबु चतभु ुजका नाउँमा रहेको ९ रोपनी
ज गाको कृिष आयक .६,९८,०००।- कायम गन
गरी फै सला ग रएकै छ । उ ज गाह म ये काठमाड
उप यकािभ २-१२-२-१, तराईमा महो री
बयरमाराको सिहत ०-१५-१८ े फलको ज गा
रहेको देिख छ । काठमाड उप यकािभ मा ज गा
घडेरी ज गा हँदा कृिष उ पादनबाट यून कृिष आय
हने ह छ । ती ज गाको कृिष आय पा रवा रक खचमा
लागेको भनी आरोप प मा उ लेख ग रएकै छ । अब
फे र दोहोरो पन ती ज गाको कृ िष आय कायम गन पिन
िम दैन । तराईमा रहेका ०-१५-१८ े फलको
ज गाम ये ०-१०-१४ को .१,९८,०००।- कृ िष
आय कायम ग रएकै छ । बाँक तराइको अ य त
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कम े फलको ज गाबाट यित धेरै कृ िष आय हन
स ने पिन देिखँदैन । मािथ लेिखएका िक ा नं. का
ज गाह वैध ोत नखल
ु ेका स पि भनी फै सलामा
नै मािनएको छ । यस अव थामा पिन ितवादीको कोरा
िजिकर र त यगत अनमु ानबाट सव च अदालतबाट
ितवादी रामा ा चतुवदी भएको तथा ितवादी
खमु बहादरु खड् का ितवादी भएको ाचार मु ामा
समेत अपनाइएको ि या र ितपािदत िस ा तको
बिखलाप एवं बे ामािणक आधारमा आरोप प भ दा
धेरै बढी कृिष आय कायम ग रएको फै सला बदुँ ा सरासर
िु टपूण देिख छ ।
उपयु पुनरावेदन िजिकरमा अित र
आरोपप भ दा फरक पमा भएको फै सलाको
बदुँ ाका हकमा पिन उ लेख ग रनु आव यक
देिख छ । ितवादीले आिजत गरेको स पि को िबगो
र के ही आयका ोतस ब धमा निमलेको फै सला
बदुँ ा मािथ उ लेख ग रएकै छ । यसका अलावा
ितवादीको आय ोतका स ब धमा फै सलामा रहेका
िु टह िन नानस
ु ार औ ं याइएको छ ।
ितवादीको
जाँच
अविधभरमा
.४,१०,८००।- पा र िमक आय कायम ग रएकोमा
फै सलाबाट .६,३५,३७५।- हने भिनएको छ ।
ितवादीको ०३५ सालदेिख ०५८/०५९ सालस मको
तलबको आय कायम ग रएकै छ । अदालतको फै सलामा
आरोप प दाबीभ दा बढीभ दा बढी रकम तलब आय
कायम ग रँदा कमचारी स चय कोष बापत क ा ग रने
१० ितशत रकम घटाइनु पनतफ याल ग रएको
छै न । आरोप प दाबीको अंक आिधका रक माणबाट
निमलेको हो भने किहलेको कित रकम निमलेको रहेछ
भ नेतफ प नगरीकनै एकमु पमा हचवु ा तवरले
आरोप प दाबी भ दा .२,२४,५७३।- बढी तलब
आय कायम गरेको फै सला यथाथपरक छै न ।
िवशेष अदालतको फै सलामा ितवादीले
२०३८ देिख २०५९ सालस म ये वष पाउने दश

खचबापतको रकम भनी .४२,७५७।- आय ोतमा
जोिडएको छ । दशबापतको रकम वा तवमा चाडबाड
मनाउने सिु वधाबापत दान ग रने हँदा त काल सोही
कायमा खच भई जाने कृितको रकम हो । हा ो
सं कार चलनका कुरासँग जोिडएको दश खच रकम
बचत आय हन नस ने यथाथतालाई फै सलामा नजर
अ दाज ग रएको छ । जुन िमलेकै छै न ।
ितवादी भरत साद िघिमरेले गरेको
बयानमा आ नो प रवारको मािसक घरायसी खच
.१६,०००।- हने ब चाब चीको कुल फ
मािसक .५,९००।- ला ने भनी देखाएको देिख छ ।
ितवादीको दैिनक जीवनमा पा रवा रक भरणपोषण,
िश ा, वा य उपचार, धारा, ब ी, टेिलफोन महसुल
भु ानी, मनोर जन आिद कायमा खच हन जाने
कुरालाई पिन िबसन िम दैन । ितवादी के शर जङ् ग
खड् का भएको ाचार मु ामा (२०६२ सालको
स.फौ.प.ु वे.नं. ३१२५ फै सला िमित २०६९/३/१३)
पिन ितवादीको कायम आय ोतबाट मनािसब पमा
देिखने पा रवा रक खच क ा ग रनपु न भिनएकाले
यसतफ के ही नबोिलएको िवशेष अदालतको फै सला
बदुँ ा यायोिचत देिखँदैन ।
यी ितवादी भरत साद िघमरेलाई आरोिपत
कसुरमा मागदाबीबमोिजम कै द सजाय गरी ज रवाना
एवं स पि जफत गन फै सलाको ठहर बदुँ ाका हकमा
वादी नेपाल सरकारको िवमित नरहेकोले यस
हदस म नै फै सला बदुँ ा कायम हन अनुरोध ग र छ ।
मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट आरोप प मा
दाबी िलइएको िबगो (अवैध आजनको स पि को र
आय ोत) का स ब धमा फै सला त यपरक, माण
सङ् गत र थािपत निजर अनक
ु ू ल नभएकाले उपयु
करणह मा िववेचना ग रएअनु प आरोप प
दाबी एवं पनु रावेदन िजिकरबमोिजम हन स मािनत
अदालतसम सादर अनरु ोध ग र छ भनी बहस तथा
बहसनोट तुत गनुभयो ।
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ितवादीका तफबाट िव ान् व र अिधव ा
ी कृ ण साद सापकोटा, अिधव ा राम साद
भ डारी, अिधव ा माधवकुमार ब नेत र अिधव ा
यादव साद ढुंगानासमेतले बहस गद ततु मु ा
दायर हँदाको समयमा भरत साद िघिमरेको प रवारमा
७ जना दाजुभाइ एवं बुबा आमा २ जना गरी ९
अंिशयार रहनभु एको छ । िनजह एकासगोलमा
रही संयु पा रवा रक सद यको पमा िविभ न
उ ोग यवसाय स चालन गरी आएको यहोरा
िनजह को बयानबाट त यगत पमा पिु भइरहेको
छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
गलत तक एवं मनोगत आधार हण गरी भरत साद
िघिमरेको प रवारका सद यह को िबचमा अंशब डा
भइसके को भ ने िु टपूण िन कषका साथ पेस भएको
आरोपप मागदाबीबमोिजम नै िवशेष अदालतबाट
फै सला भएको छ । भरत साद िघिमरे एकासगोलकै
अंिशयार हन् भ ने त य ितवादी भरत साद िघिमरे
एवं रमादेवी िघिमरेको बयान एवं अनुस धानको ममा
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगबाट बिु झएका
भाइ, भाइबहु ारी, तथा िपतासमेतका प रवारका अ य
सद यह को बयान एवं िवशेष अदालत, काठमाड बाट
मु ाको पपु को ममा बिु झएको एवं ितवादी कायम
ग रएका भाइ एवं िपतासमेतका सगोलका प रवारका
अ य सद यह को भनाइबाट पिु ह छ ।
ितवादी भरत साद िघिमरेको प रवारको
९ सद यह िबच अंशब डा नभई एकासगोलमा
रहेको यहोरा वादी गणेश साद िघिमरे िव चतभु ज
ु
िघिमरेसमेत ८ भएको संवत् २०६१/०६२ सालको
दे.िम.नं. २६०२ नं. को अंशचलन मु ामा काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६२/०२/२०
गतेको फै सला एवं संवत् २०६३ सालको दे.प.ु
नं. १६७१/३१४९ िन.नं. १६२ को अंश मु ामा
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको अि तम
फै सलाबमोिजम ततु मु ा दता रहँदाको समयमा

ितवादी भरत साद िघिमरेको ७ जना दाजुभाइ एवं
बबु ाआमासमेतका ९ अंिशयार सद य िबच अंशब डा
नभएको यहोरा पिु भइरहेकोमा े ािधकार स प न
अदालतबाट भएको उि लिखत अि तम फै सलािवपरीत
हने गरी िवशेष अदालतबाट भएको फै सला नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ११६ ितकूल
भई िु टपूण रहेको छ ।
मल
ु ुक ऐन, रिज ेसनको महलको १ नं.
बमोिजम अंशब डाको िलखत अिनवाय रिज ेसन
गराउनपु छ । ितवादीको प रवारको सद यह िबच
अंशब डा भै िलखत रिज ेसन पा रत भएको
छै न । भएको यहोरा आरोपप एवं िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सलामा उ लेख हन सके को पिन छै न ।
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा एकाघरसँगका
अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारका नाममा रहेको
स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले अनमु ान
गनछ भ ने यव था रहेको छ । यसैगरी अंशब डाको
महलको १८ नं. मा सगोलको स पि बाट बढे
बढाएको स पि मा सबै अंिशयारको भाग ला ने
यव था रहेकोमा िवशेष अदालत, काठमाड बाट
उि लिखत कानूनी यव था एवं अंश मु ामा भएको
फै सलासमेतको िवपरीत हने गरी ितवादी भरत साद
िघिमरेको सगोलको ९ अंिशयार सद यह िबच ब डा
ला ने स पि को ोतसमेत िनज ितवादी एक जनाले
मा पुि गनुपन गरी भएको फै सला िु टपूण रहेको छ
भ नेसमेत यहोराको बहसनोट पेस गद सोही यहोरा
समिथत बहस गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजम बहस सनु ी ितवादीह ले
आरोिपत कसरु गरेको हो, होइन भ नेस ब धमा
िववेचना गरी िनणय िदनपु न देिखयो ।
ितवादी भरत साद िघिमरे तथा
िनजको प रवारको नाममा रहेको कुल स पि
.
१,८०,६०,८०४।०९ म ये . १,६५,००,२७९।०९
बराबरको स पि
ाचार िनवारण ऐन, २०५९
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
को दफा २०(१) बमोिजम गैरकानूनी पमा आजन
गरेकोले सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
दफा १५ अनस
ु ार अपराध भएको स दभलाई ि गत
गद ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)
बमोिजमको कसरु गरेकोले सो स पि िनजले आ नी
प नी रमादेवी िघिमरेसमेतको नाममा राखेकोले
िनजह को नामको स पि सािबक ाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा १६(ग) लाई
समेत म यनजर राखी अपराध गनमा मु य भूिमका
िनवाह गन ितवादी भरत साद िघिमरेलाई ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोिजम .
१,६५,००,२७९।०९ िबगोबमोिजम ज रवाना तथा
हदैस म कै द र सो स पि जफतसमेतको सजाय
ग रपाउँ तथा िनजको गैरकानूनी आजनको स पि
ितवादी रमादेवी िघिमरेका नाममा उपयु ानुसार
रहेकोले उ अवैध आजनको स पि ऐ. ऐनको
दफा ४७ तथा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) र ३० बमोिजम
जफत ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको आरोपप
िवशेष अदालत, काठमाड मा दायर हन आएकोमा
सु िवशेष अदालतबाट िनज ितवादी रा सेवक
भएको र आफूसँग रहे भएको स पि को वैध ोत
देखाउन नसके कोले िनजले सािबक ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजम ाचारको
कसरु गरेको ठहर्याई ितवादी भरत साद िघिमरेको
िबगोबमोिजम . ७६,४६,८९६।०८ र सो बाट बढे
बढाएको गैरकानूनी चलअचल स पि जफत हने
र सोबापत ितवादीह को घरबाट बरामद भएको
नगद पैयाँ, भारतीय पैयाँ र अमे रकन डलर गरी
. २०,७६,३६०।- र २,८१,५७२।- पन सनु को
टु ा र िब कुट, . ३१,९००।- मू य भएको १४
थान घडी, कृ ण पि मना आटसमा रो का रहेको
सावाँ याजसिहतको . २६,५०,०००।- (का.
िज.का.म.न.पा. वडा नं. १० िक.नं. २३० र २३५

को ज गा र सोमा बनेको घर र सोबाट बढे बढाएको
स पि समेत जफत हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
िवशेष अदालत, काठमाडौबाट िमित २०६७।१।८
मा फै सला भई सो उपर ितवादी भरत िघिमरे तथा
रमादेवी िघिमरेको तफबाट आरोिपत कसरु मा सफाइ
पाउँ भनी तथा वादी नेपाल सरकारको तफबाट
अिभयोग मागदाबीबमोिजम हदैस म सजाय ग रपाउँ
भनी यस अदालतमा पुनरावेदन परी िनणयाथ पेस हन
आएको देिख छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ततु मु ामा
सु िवशेष अदालतले ितवादी भरत साद िघिमरेसगँ
ज मा देहायको स पि रहेको भनी उ लेख गरेको
देिखयो ।
१. ज गा ख रदतफको ....................७,०९,२२८।२. घर िनमाणतफको ................२१,७१,९०२।०२
३. ितवादीको घरबाट बरामद भएको
नगद ..................................२०,७६,३६३।४. सनु तफको ............................२,८१,५७२।५. बरामद भएको घडीको ..................३१,९००।६. सेयर तफको ...................................५,००।७. बक मौ दात ..............................२४२७।६२
८. मोटरसाइकलको .........................१८,०००।९. VDIS तफको ............................५०,०००।१०.लगानी तफको ......................५१,५०,०००।ज मा . १,०४,९१,८९२।६४
३. यसैगरी ितवादी भरत साद िघिमरे
र िनजको एकाघरको ीमतीको नाममा िन न
शीषकअनुसारको .२८,४४,९९६। ५६ वैध आयको
पमा आजन भएको भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
१. तलब ...................................६,३५,३७३।–
२. दश खच ...................................४२,७५७।–
३. किमसन ................................२९,४०२।५६
४. िबदाबापतको रकम ........................६,७१४।–
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५. कमचारी स चय कोष सापटी ..........६४,०००।–
६. घर भाडा ..............................३,९०,०००।–
७. पि मना कारोबारको आ दानी .....२,१२,५००।–
८. कृिष आय .............................६,९८,०००।–
९. ज गा िब को ........................३,६६,२५०।–
१०.एलिपक फाइना सको ऋण .........४,००,०००।–
ज मा . २८,४४,९९६।५६
४. यसरी पेस भएको अिभयोगप , ितवादी
भरत साद िघिमरेको बयान र बहसनोटबमोिजम
िहसाबिकताब गदा ितवादी भरत साद िघिमरे र प नी
रमादेवी िघिमरेसगँ ज मा .१,०४,९१,८९२।६४
बराबरको चल अचल स पि रहेको र यसम ये ोत
खल
ु ेको .२८,४४,९९६।५६ बराबरको स पि
देिखयो । िनज ितवादी तथा िनजक प नी रमादेवी
िघिमरेको नाममा रहेको घर ज गा, लगानी र बक
खातालगायतका स पि समेतबाट ोत नखल
ु ेको
.७६,४६,८९६।०८ बराबरको स पि रहे भएको
भनी िवशेष अदालतले ठहर गरेको देिखन आयो ।
५. सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७
को दफा ३ मा रा सेवक भएको वा हने भएको कुनै
यि ले आ नो ओहदाको वा सोस ब धी कुनै काम
गन वा गराइिदएबापत वा नगन वा नग रिदएबापत
आफै ँ वा अ कसैको िनिम कानूनले िलन पाउने
पा र िमकबाहेक अ रसवत कसैबाट िलएमा वा
िलन म जरु गरेमा वा िलने य न गरेमा िनजलाई
कसरु को मा ाअनुसार २ वषदेिख ६ वषस म कै द वा
ज रवाना वा दवु ै सजाय हनेछ । रसवत िलइसके को भए
सो रसवतसमेत जफत भै सरकारी कोषमा दािखला
ग रनेछ भ नेसमेत यव था भएको देिख छ । दफा
७(१) मा सरकारी सेवामा रहेको कुनै रा सेवकले
आफू वा अ कुनै यि लाई गैरकानूनी लाभ परु याउने
्
बदिनयतले वा रा वा नेपाल सरकार वा सरकारी
मा यता ा कुनै सं था वा यि लाई गैरकानूनी

हािन परु याउने
बदिनयतले नेपाल कानून जानी जानी
्
पालन नगरेको वा नेपाल सरकारसँग गरेको शपथ
वा सत वा कबिु लयत, स झौता जानीजानी पालन
नगरेमा वा सरकारी सिु वधा वा अिधकारको दु पयोग
गरेमा वा य तो सिु वधा वा अिधकार ा गरेमा वा ती
लेिखएम ये कुनै काम कुरा गन य न गरेमा िनजलाई
कसुरको मा ाअनुसार १ वषदेिख ३ वषस म कै द
वा ज रवाना वा दवु ै सजाय हनेछ । दफा १५ मा यो
ऐनअ तगत सजाय हने कुनै कसुरमा अिभयोग लागेको
कुनै रा सेवकको साथमा िनजको र िनजको प रवारका
सद यह को थाहा भएस मको आ दानीको ोतको
अनुपातमा निम दो आिथक साधन वा स पि भएको
वा िनजले यसरी निम दो उ च जीवन तर बनाएको
वा अ लाई ठुलो दान दात य बकस िदएको फे ला परेमा
िनजले अदालतलाई यसको स तोषजनक हने सबुद
िदन सके मा बाहेक गैरकाननू ी पले रसवत िलएको
अनमु ान ग रनेछ र के वल सो अनमु ानको आधारमा
कसुरदार ठहर्याई अदालतबाट फै सला भएको छ
भ दैमा सो फै सला बदर हन स दैन । दफा १६ग मा
यस प र छे दअ तगत सजाय हने कसरु सँग स बि धत
ठह रएको चल तथा अचल स पि यस ऐनअ तगत
कसुरदार ठह रएको रा सेवक वा यि ले आ नो
प रवार वा अ कुनैको नाममा राखेको भए तापिन
सो सबै स पि जफत हनेछ । दफा २९ मा “.......
प र छे द २ अ तगत सजाय हने कसरु गरी यसबाट
आफू वा अ य कुनै यि लाई गैरकानूनी लाभ वा कुनै
यि लाई गैरकानूनी हािन परु याएको
रहेछ भने य तो
्
कसुरबापत हने सजायको अित र य तो यि सँग
गैरकानूनी लाभ वा हािन गरेको िबगो असल
ु ग रनेछ
भ ने कानूनी यव था भएको देिख छ ।
६. य तै ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा २०(२) मा कुनै रा सेवकले उपदफा (१)
बमोिजम गैरकानूनी पमा स पि आजन गरेको
मािणत भएमा यसरी आजन गरेको स पि को
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
िबगोअनस
ु ार दईु वषस म कै द र िबगोबमोिजम ज रवाना
गरी यसरी आजन गरेको गैरकानूनी स पि समेत
जफत ग रनेछ । दफा ४७ मा कुनै यि ले यो ऐन वा
चिलत कानूनबमोिजम ाचार गरेको मािनने कुनै
काय गरी आजन गरेको स पि र सोबाट बढे बढाएको
अ य स पि समेत आ नो वा अ कसैको नाममा
राखेको मािणत भएमा य तो स पि जफत हनेछ
भ नेसमेत यव था भएको देिख छ । साथै अि तयार
द ु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
२९ख. मा सावजिनक पद धारण गरेको यि ले सो
ऐन वा अ य चिलत कानूनबमोिजम ाचार गरी
आजन गरेको स पि र सोबाट बढे बढाएको अ य
स पि समेत आ नो वा अ कसैको नाममा राखेको
मािणत भएमा य तो स पि जफत हनेछ भ नेसमेत
यव था भएको देिख छ ।
७.
ितवादी भरत साद िघिमरेको
घरबाट बरामद भएको उ रकमम ये नेपाली .
१८,३२,२५०।- (अमे रकन डलर ८३८ को नेपाली
रकम . ६५३६७।- र भा. . ८२८१०।- को
नेपाली रकम . १,३२,४९६।- समेत ज मा .
२०,७६,३६०।-) बराबरको नगद बरामद भएको र
उ रकम ितवादी भरत साद िघिमरेको स पि मा
समावेश गरी िबगो कायम गरेको िमलेको छ छै न
भ नेस ब धमा िवचार गनपन
ु देिखयो ।
८. उि लिखत रकम म ये
.
१८,३२,२५०।- र अमे रकन डलर ८३८ को ने. .
६५३६७।- नारायण िघिमरेको र भा. . ८२८१०।को ने. . १३२४९६।- काश िघिमरेको भएको
यहोरा ितवादी भरत साद िघिमरेले आ नो बयानमा
उ लेख गरेको देिख छ । नारायण िघिमरेको अदालतको
बयानको स.ज. ७ र काश िघिमरेको अदालतको
बयान स.ज. ११ समेत सोही यहोरा उ लेख गरेको
देिख छ । यसैगरी ितवादी भरत साद िघिमरेको
घरबाट नगद . २०,७६,३६०।- को अित र

नारायण िघिमरेको नामको सूय पि मना उ लेख भएको
निबल बकको . १५,८०,०००।- र १०,००,२३५।गरी ज मा . २५,८०,३३५।- बराबरको २ वटा
चेक बरामद भएकोमा उ चेक नारायण िघिमरेको
यापा रक कारोबारको भएको यहोरालाई मा यता
िदएको देिख छ भने रकमको हकमा भरत साद
िघिमरेको िबगोमा कायम ग रएको देिख छ ।
९. ितवादी भरत साद िघिमरेको भाइह
नारायण िघिमरेको नाममा याली प प सिभस, िघिमरे
ेड ए ड जनरल स लायस, िज.एन. इ टर ाइजेज,
एवं म टी ि टस दता रहेको (आयोगको स.ज. ८)
एवं खासा ित बतबाट ेड िलंक इ टरनेसनल, िस देल
ेड क सन आिद फमको नामबाट खासा ित बतबाट
सामान आयात एवं िट.िट. गन गरेको (आयोगको
स.ज. २१) (अदालतको स.ज. ७) यसैगरी काश
िघिमरेको नाममा काश इ टर ाइजेज नामक फम एवं
िनजको ीमती िविनता िघिमरेको नाममा ए सटे रयर
इ टे रयर नामक यापा रक फम दता गरेको
देिख छ । भाइ नारायण िघिमरेको बसोबास िठमीि थत
घर िनजको यापा रक कारोबार थल युरोडबाट
टाढा पन, िनजको ीमती सगरमाथा इ योरे स
क पनीमा नोकरी गन एवं दईु जना छोराह िव ालयमा
अ ययनरत रहेको कारण आफू बसोबास गरेको घरमा
नगद एवं गरगहना रा न सरु ि त नरहेको एवं यापा रक
कारोबारको िविभ न यि ह को भ सार छुट्याउने
योजनको लािग िलएको रकम बकबाट कारोबार गन
असहज भएको कारण मूलघर जहाँ बबु ा, आमा, दाजु,
भाउजू एवं भाइ बहु ारीको बसोबास रहेको घरमा सरु ि त
हने महसस
ु गरी भाउजू रमादेवी िघिमरेलाई नेपाली
रकम, अमे रक डलर एवं चेकसमेत रा न िदएको
भ ने देिखन आएको छ । िवदेशी मु ा सटहीको हकमा
नारायण िघिमरेले िवदेश इ डोनेिसया एवं हङ् गकङ् ग
मण गन ममा अमे रक डलर १००० सटही गरेको
यहोरा िनजको राहदानीको पछािड लागेको छापबाट
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
देिखन आएको छ । जनु कुरा िनजले अदालतमा
उपि थत भई गरेको बयानको स.ज. ७ र आयोगको
स.ज. ४६ र ४७ मा गरेको बयान यहोराबाट समिथत
हन आएको देिख छ ।
१०. ितवादीको अक भाइ काश िघिमरे
ितवादीसँगै एकै घरमा ब ने एवं िनजको यापा रक
फमको बढी कारोबार भारतमा हने तथा िनज एवं िनजको
ीमती यापा रक कामको िसलिसलामा िहँिडरहनपु न
भएकोले भा. . ८२८१०।- भाउजू रमादेवी
िघिमरेलाई रा न िदएको भ ने भनाइ काश िघिमरेको
अदालतको बयानको स.ज. ११ मा उ लेख गरेको
देिख छ भने उ रकम ितवादी भरत साद िघिमरेले
भाइह को भएको उ लेख गरी आयोगमा बयान गरेको
देिख छ । सो िवषयमा नारायण िघिमरे एवं काश
िघिमरेलाई अनस
ु धानको िसलिसलामा बु नपु नमा
सो गरेको नदेिखनक
ु ा साथै भाइह को यापा रक
कारोबारको कृितबाट पिन सो नगद िनजह को
कारोबारको योजन सुर ाको ि कोणबाट समेत
ितवादी भरत साद िघिमरेको घरमा रहन स ने
उि लिखत त य एवं प रि थितबाट वाभािवक पमा
देिखन आएको छ । यसैगरी आरोपप को पेज
नं. २९/३० मा ‘क’ देिख ‘ठ’ स म ितवादीको
पा रवारका सद यह िबच अंशब डा भइसके को पिु
गन आधारको पमा उ बरामद रकम नारायण
िघिमरेको उ लेख गरेपिन िबगो कायम गन ममा उ
रकमको ोतसमेत ितवादी भरत साद िघिमरेले नै
पिु गन गरी उ लेख गरेको देिखँदा नारायण िघिमरेले
आ नो यापा रक कारोबार ट ग ररहेको अव थामा
नारायण िघिमरेले एकासगोलमा आजन गरेको पैयाँ
पिन भरत िघिमरेकै हो भनी दोहोरो मापद ड अवल बन
गरी आरोपप दायर गरेको देिखन आएकोले उ
बरामिदत िबगो रकम . २०,७६,३६०।- को ोत
ितवादी भरत साद िघिमरेले पिु गनपछ
ु भनी अथ
गन िम ने देिखँदैन ।

११. ितवादीबाट बरामद भएको मू य
. २८१५७२।– को सनु समेत गैरकानूनी आजन
हो भ ने आरोपप को स दभमा हेदा अनस
ु धानको
िसलिसलामा ितवादी भरत साद िघिमरेको घरमा
छापा मान ममा ५ टेल उ लेख भएको १५ तोलाको
सनु को टु ा १, १० तोलाको सुनको िब कुट १
तथा अक २ तोलाको सनु को टु ा १ समेत गरी
ज मा ३४१.३०० ाम सुन बरामद भएकोमा उ
बरामद भएको सनु म ये १० तोलाको सनु को िब कुट
ितवादीसँग एउटै घरमा ब ने भाइ काश िघिमरेले
रा न िदएको, ५ टेल उ लेख भएको १५ तोलाको
सनु को टु ा नारायण िघिमरेले यापा रक कारोबारको
चेक, नगद पैयाँसगँ ै सरु ाको ि कोणले रा न
िदएको एवं २ तोलाको सनु को िब कुट ितवादीले
आ नो छोरीको िववाहको लािग राखेको उ लेख
गरी ितवादी भरत साद िघिमरेले बयान गरेको
देिख छ । एकाघर सगोलमा रहेको भाइम ये काश
िघिमरे ितवादीको जनु घरमा छापा मा रएको भिनएको
हो सोही घरमा सँगै बसेको देिख छ । िनजको नाममा
काश इ टर ाइजेज नामक फम एवं िनजको ीमती
िविनता िघिमरेको नाममा ए सटे रयर इ टे रयर
नामक यापा रक फम दता रही कारोबार गरेको भ ने
देिख छ । बरामद भएको सनु म ये RNA लेिखएको
१० तोलाको सनु आफूले ख रद गरी भाउजल
ू ाई
रा न िदएको उ लेख गरी काश िघिमरेले िवशेष
अदालत, काठमाड मा गरेको बयानको स.ज. ११ मा
उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी नारायण िघिमरेले ५
टेलको १५ तोलाको सनु आ नो हो । िनजी योगको
लािग यापार यवसायको रकम एवं ीमतीको पेवा
रकमसमेत बाट ख रद गरी घरमल
ू ी भाउजू रमादेवी
िघिमरेलाई सुर ाको ि कोणले रा न िदएको भनी
अदालतमा गरेको बयानको स.ज. ७ मा उ लेख गरेको
देिख छ । उि लिखत घटना मह बाट ३४१.३००
ाम सनु को कुल मू य . २ तोला ितवादी
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भरत साद िघिमरेको िबगोमा समावेश गरी सोको
ोतसमेत िनजले पुि गनपछ
ु भ न िम ने देिखँदैन ।
१२. बरामद भएको . ३१,९००।घडीसमेत गैरकानूनी आजन हो भनी िलएको दाबीको
स दभमा उ घडी िबगोमा समावेश गन िम ने हो
होइन भ नेस ब धमा िवचार गदा ितवादीको घरबाट
राडो, रोमा सन, िसको, िसिटजनलगायतका मू य
. ३१,९००।- पन १४ थान घडी बरामद भएको
भनी आरोपप मा दाबी िलइएको देिख छ । उि लिखत
घडीह भाइ गणेश िघिमरेको वीरग जि थत पसल
काठमाड ि थत गौशालामा सान ममा का.म.न.पा.
वडा नं. १० बु नगरि थत घरमा याइराखेको हो ।
जनु घरमा भाइ गणेश िघिमरे अ िप बिसरहनु भएको
छ । भाइ गणेश िघिमरेको नाममा गौरीशंकर इ पे रयम
नामको ाइभेट फम २०५८/६/१८ मा वािण य
कायालय, वीरग जमा दता रही यापा रक कारोबार
स चालनमा रहेको छ । सो फमको नाममा िमित
१७/०६/२०५८ मा दता रहेको यान माणप मा
कारोबारह मा रेिडयो, िट.िभ. तथा िव तु ीय साम ीको
कारोबार उ लेख रहेको छ । गौरीशंकर इ पे रयमले
उ घडीह िमित २०५८/७/८, २०५८/७/१२ एवं
२०५८/७/१६ मा वैदेही ओभरिसज ा.िल.बाट ज मा
. २२,५२८।- मा ख रद भएको कर िबजक रहेको
एवं सोही यहोरा उ लेख गरी ितवादी भरत साद
िघिमरेले अदालतमा बयानसमेत गरेको देिख छ ।
जसका नाममा िबल िबजक देिख छ यो व तु उसैको
हनेमा यसको अनदेखा गरी सोको िवपरीत ितवादीको
भाइ गणेश िघिमरेको उ यापा रक कारोबारको घडी
छापा मादा भरत साद िघिमरेको घरमा फे ला परेको
उ लेख गरी सोको ोतसमेत िनजले नै पिु गनपछ
ु
भ न िम ने देिखँदैन । तसथ िववािदत घडीसमेतको
व तु गणेश िघिमरेको कायम ह छ ।
१३. ितवादीले लगानी गरेको भिनएको
लगानीतफको रकम . ५१,५०,०००।– गैरकानूनी

आजनको हो होइन र उ रकम िबगोमा समावेश
गन िम छ िम दैन भ ने स दभमा िवचार गदा कृ ण
पि मना आटसका ो. कृ णबहादरु कुँवरलाई याजमा
लगानी गरेको रकम . ५०,००,०००।- को स ब धमा
घरबाट बरामद भएको डायरीमा लेिखएको खे ा
िटपोट एवं यास िडपोिजट ि लपबाट मािणत भएको
एवं याजबापतको रकमसमेत ितवादी भरत साद
िघिमरेले नै ा गन गरेको भनी कृ ण कुँवरले बयान
गरेको आधारमा उ
.५०,००,०००।- म ये
२५,००,०००।- भरत साद िघिमरेले िफता िलई
कुनै चल अचल स पि ख रद गरेको नदेिखएकोले
िफता पाएको रकम २५ लाख, िफता हन बाँक २५
लाख एवं १ लाख ५० हजार याजसमेत ज मा
. ५१,५०,०००।- ितवादीको ोत नखल
ु ेको
आ दानी मानी गैरकानूनी आजन भनी दाबी िलएको
देिख छ । सोस ब धमा िवचार गदा ितवादी
भरत साद िघिमरेले सो रकम आ नो नभई अ य
यि ह को रकम आफूमाफत लगानीस म ग रिदएको
यहोरा अ.द.ु अ.आ. एवं अदालतमा समेत बयान
गरेको देिख छ । ितवादीको अ.द.ु अ.आ. मा भएको
बयानको स.ज. १३ मा जनकपरु का िदपक िघिमरेको
२१ लाख, रामेछाप पकरवासका िहर यदेव पौडेलको
. ८,२५,०००।-, बु नगरक ज
ृ ना के .सी. को .
१५,००,०००।-, पु चोकक इि दरा नेउपानेको .
५,७५,०००।- िविभ न िमितमा याजमा लगाइिदनु
भनेकोले याजमा लगाइिदएको हो । उ रकम मेरो होइन
भनी बयान गरेको देिख छ । यसैगरी ितवादी भरत
. िघिमरेको अदालतमा भएको बयानको स.ज. १७
मा कृ ण कुँवरलाई याजमा िदएको रकम २५ लाखको
स ब धमा िदपकराज िघिमरेबाट . १२,००,०००।ज
ृ ना के .सी. बाट . ७,२५,०००।-, इि दरा नेउपाने
बाट . ५,७५,०००।- समेत २५ लाख २०५४
सालदेिख याजमा लगाउन िदएका हन् । स.ज. १९ मा
२०५४ देिख २०५७ िबचमा अ य यि को रकम ५०
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लाख आफूमाफत याजमा लगाएको हो । आफू जमानी
मा बसेको हो । २५ लाख बझ
ु ाइसके को र २५ लाख
बझ
ु ाउन बाँक रहेको उ लेख गरेको देिख छ ।
१४. ऋण िलने यि कृ ण कुँवरको
आयोगको बयानमा आफू उ ोगी रहेको र भरत साद
िघिमरेले याजमा रकम चलाइिदनु पर्यो भनेकाले
सहमित जनाएको हो । स.ज. ५ मा मेरो कृ ण पि मना
आटसको नेपाल बक अफ िसलोनको खाता नं. ५०६
मा पटकपटक गरी अ दाजी ३५ लाख ज मा ग रिदनु
भएको हो । २०५७ असारदेिख काि कस म अ दाजी
पटकपटक गरी १५ लाख मलाई िदनभु एको हो ।
लेनदेन गदा कागज भएको िथएन । यि गत िव ासमा
पि मना उ ोगको लािग रकम कारोबार भएको
हो । सत ३ मिहनामा २४ ितशत याज बझ
ु ाउने
िथयो । २०५८ सालको पस
ु देिख २०५९ को
वैशाखस म २५ लाख िफता गरी याज १८
ितशत कायम गरेको हो । उ रकमको याज समेत
बझ
ु ाइसके को छु । अब बाँक २५ लाखको साँवा र
याज हो भनी उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी
कृ ण कुँवरको अदालतमा भएको बयानको स.ज. ५
मा २०५७ असारदेिख काितकस म याजमा ५०
लाख भरत िघिमरेमाफत सापटी िलएको हँ ।२५ लाख
२०५८ पस
ु देिख ०५९ वैशाखस म िनजमाफत िफता
भैसके को छ । २६ लाख ५० हजार अि तयारको
आदेशअनस
ु ार बकमा रो का रहेको उ लेख गरेको
देिख छ । स.ज. ६ मा सापटी िलएको रकम िदपक,
इि दरा, ज
ृ नालगायतका मैले निचनेको मािनसह को
भ नभु एको उ लेख गरेको एवं स.ज. ११ मा रकम
लेनदेनको माणस ब धमा रकम कारोबार नगदमा
नै भएको हो भरपाई के ही छै न भ ने यहोरा लेखाएको
देिख छ । सापटी िदने यि ह िदपक, इि दरा,
ज
ृ ना, िहर यसमेतका यि ह लाई अनुस धानको
ममा बिु झएकोसमेत िमिसल माणबाट देिखँदैन ।
१५. िदपकराज िघिमरेको अदालतमा भएको

बकप को स.ज. ७ मा २०५४ सालमा ९ लाख, ०५६
सालमा ७ लाख, ०५७ सालमा ५ लाख गरी ज मा २१
लाख िदएको हो । ०५८ मा ९ लाख िफता भयो अब
१२ लाखको साँवा याज िलन बाँक उ रकम भरत
िघिमरेमाफत २०५७ सालमा कृ ण कुँवरलाई लगानी
गरेको हो । िफता पाएको रकम भरत िघिमरेमाफत कृ ण
कुँवरबाट ा गरेको हो । रकम कारोबार हँदा भरत
िघिमरेसगँ कागज भएको िथयो । फोटोकपी बकप को
ममा पेस भएको छ । स.ज. ८ मा ऋण िदएको
रकमको ोतको स ब धमा रामेछाप, म थलीको
ज गा िब गरी ा रकम, जनकपुर एवं म थलीको
घर भाडा रकम, खेतीबाट भएको आय एवं यापार
यवसायको आय, ीमतीको नोकरी र २ छोराह को
जािगरको आयसमेत उ लेख गरेको देिख छ । स.ज.
९ मा म थलीको ज गा ५०/६० लाखमा िब गरेको,
म थलीको घरभाडा ५ हजार जसको कर ितरेको छ ।
जनकपरु को घर ामीण िवकास बकले १७,५०,०००।मा बहालमा िलएको छ । जनकपुरको २ िबगाह घडेरी
िब गरी ित क ा १ लाखले िब गरेको २५/३०
लाख िलएको हो । िहर य साद पौडेल, सृजना के .सी,
इि दरा नेउपाउनेसमेतको यि ह ले अदालतसम
उपि थत भई आफूह ले याजमा लगाउन रकम
िदएको यहोरा उ लेख गरी बकप गरेको देिखनक
ु ो
साथै लेनदेन कारोबारको कागजातसमेत माणको
पमा पेस गरेको पाइ छ । आरोपप मागदाबीमा
५० लाखम ये २५ लाख िफता आएको भनेपिन
सोबाट स पि ख रद नभएको एवं नगद पिन देखाउन
नसके कोले ५० लाख र याज १ लाख ५० हजार
समेत . ५१,५०,०००/- पुरै रकम िबगोमा समावेश
गरेको एवं सोको ोत पिु हन नसके को दाबी ग रएको
र सोही आधारमा िवशेष अदालतको फै सलाले िबगो
ठहर गरेको देिख छ । िववािदत रकम जसका नाममा
रो का रहेको छ उसैको ह छ । जहाँस म बकमा
रो का रहेको रकम ितवादीले गैरकानूनी आजन गरी
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ाचार गरेका हन् भनी आरोिपत ग रसके पिछ बकको
खातावालालाई पिन ितवादी बनाई मु ा चलाउन
स नपु न ह छ । खातावाला यि लाई अिभयु
बनाई मु ा दायर पिन नगन र अकाको खातामा रहेको
रकमसमेत ियनै ितवादीको हो भनी सो रकमको
समेत ोत पिु गनुपदछ भनी उ रकममा समेत ियनै
ितवादी भरत साद िघिमरेको कायम गरी गैरकानूनी
आजन भनी सजाय ठहर गनु यायोिचत हँदनै । यसै
स दभमा ने.का.प. २०६९ अंक २ पृ २५९ मा
कािशत वादी नेपाल सरकार ितवादी िललाराज
गौतमसमेत भएको ाचार मु ामा ितपािदत िस ा त
“ यि गत पमा लेिखएको र परी ण गन नसिकने
िनजी डायरीलाई कानूनबमोिजमको अकाट् य
माणको पमा हण गद जाने हो भने यसले गलत
सं कार र कृि म माणको िसजनालाई बढावा िदने
हँदा अदालतले य ता कृि म र बनावटी माणको
िसजना हने ि यालाई अपनाउन र ो साहन
गन िम दैन भ ने िस ा त थािपत भएको पाइ छ ।
तुत मु ामा ितवादी भरत साद िघिमरेको घरमा
छापा मा रएको भिनएको यि गत डायरीमा ग रएको
खे ाको आधारमा . ५१,५०,०००/- ितवादीकै
रकम हो भनी स पि को िबगोमा कायम गरी सोको
ोत खु नपु नमा खल
ु ाउन नसके को भ ने उ लेख
गरी भएको िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला उ
िस ा तसमेतका आधारमा समेत िमलेको देिखएन ।
अिभयोग लगाउने प ले आफूले लगाएको अिभयोग
शंकारिहत तवरबाट पुि गनपदछ
भ ने फौजदारी
ु
यायको सवमा य िस ा त हो । ाचारलगायत
कितपय फौजदारी मु ामा माणको भार ितवादीले
नै परु याउन
्
ु पन गरी यव था ग रएको भएपिन
अिभयोग लगाउने प ले अिभयोग लगाइसके पिछ
आ नो दािय वबाट पुरै पि छन िम छ भनी अथ गन
िम दैन । तुत अिभयोगको स दभमा िविभ न
यि ह सँग लेनदेन कारोबार गरेको र अक यि को

रकम आफूबाट बरामद भएको भनी ितवादीले
िजिकर िलएको अव थामा ती यि ह सँग बझ
ु ी प
मागदाबी िलनु वादी प को दािय व हन आउँछ सो
गरेको िमिसलबाट देिखँदनै ।
१६. यसैगरी वादी नेपाल सरकार ितवादी
गणेश अयालसमेत भएको मु ा नं. ०६३-RI-०६५
को ाचार मु ाको पेज नं. ३८ को दो ो प र छे दमा
उि लिखत यहोरा “............खाताबाट िझिकएको
रकम अथात् खातामा बाँक नै नरहेको रकमको ोत
पिु गनपन
ु अव था रहँदैन । खाता खोली बिकङ्
कारोबार गनु वाभािवक पमा भइरहने कुरा हो ।
यो स चय वा सुर ा वा जुनसुकै कारणले खातामा
ज मा गरी कारोबार ग रएको हन स छ । खाताबाट
िझिकएको रकमह आ नो फौजदारी दािय वबाट
ब ने उ े यले कतै लुकाएको भ ने हो भने यो
त यगत िहसाबले नै पुि गनुपन ह छ । खाताबाट
रकम िझिकनु नै रकम लक
ु ाएको अनमु ानको
आधार बनाउन िम दैन । य तो ह मा अपराध
अनुस धानको प सतही नबनी ग भीर र मतावान्
हनु ज री छ । यथाथमा कुनै रा सेवकले अमक
ू
स पि कित आजन गर्यो भ ने योजनको लािग
त काल कित उसको साथमा वा िनय णमा छ
भ ने आधारमा मू याङ् कन ग रने हो न िक कित
िथयो वा हन स यो होला भनी अनमु ान गन हो
भनी थािपत निजर िस ा तबमोिजम पिहला नै िफता
पाइसके को अि त वमा नै नरहेको २५ लाख रकमलाई
िबगोमा समावेश गन िम ने देिखँदैन । यसैगरी अ य
यि ह को बाँक रकम २५ लाख साँवा र १ लाख
५० हजार याजसमेत गरी ज मा २६ लाख ५०
हजारको हकमा ितवादी भरत साद िघिमरेमाफत भई
कृ ण कुँवरलाई याजमा लगानी ग रिदएको भए पिन
उ रकम भरत साद िघिमरेको नभएको एवं हाल पिन
उ रकम कृ ण कुँवरको बक खातामा रो का रहेकोले
उ रकम . ५१,५०,०००।- ितवादी भरत साद
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िघिमरेको मानी िबगोमा समावेश गन िम ने देिखँदैन ।
१७. ितवादीका नाममा रहेको स पि
िनजको कारोबार र सो कारोबारबाट बढे बढाएको छ
छै न भ ने कुराको मापन िनजको कारोबारबाट हेन
सिकने िवषय ह छ । . ३ लाख १० हजारमा आ नो
पैतृक स पि िब गरेको कायलाई ितवादीले पेस
गरेको गा.िव.स. कायालयको कागजलाई अ यथा
नभएपिछ सोप ात् ख रद भएको ज गाको स पि मा
ोत नखुलेको भ न िम दैन । त कालीन िनजामती
सेवा ऐनले िनजामती कमचारीलाई ऋण िलनेिदने
काय गन रोक लगाएको देिखँदैन । मल
ु ुक ऐन लेनदेन
यवहारको २ नं. समेतले यसलाई कानूनी बै ता
िदएको देिख छ । ऋण िलनेिदने कानूनी यव थाको
बै तामा वादी प ले
उठाएको देिखँदैन ।
कानून ारा रोक नलगाएको कारोबारबाट ितवादीले
आजन गरेको स पि मा गैरकाननू ी आजन हो भनी
अथ गन िम दैन । ितवादीले िविभ न मािनसह सँग
ऋण िलनेिदने काय गरेको र यसलाई मौकामा नै
ितवादीले आ नो बयान ारा पुि हने गरी बयान
ग रिदएको देिख छ भने यसलाई साहले समथन
गरी कागज गरेकोसमेत देिखन आएको छ । यसरी
कानूनबमोिजम ऋण िलनेिदने काय गदा उ कायका
स ब धमा मा यता िदन िम ने निम ने के हो भ ने
िवषयमा िनणय गदा ट आधार र कारण उ लेख
गनपन
ु ह छ । यिद ितवादीसँगको िमलेमतोमा यसरी
न कली कागज खडा गरी झु ा कागज गराएको पाइएमा
य तो कायका उपर पिन अिभयोजन प ले अिभयोग
लगाउन स ने नै ह छ । यी ितवादीको कारोबारको
व प हेदा पि मनाको कारोबार गरेको भ नेबारेमा
वयं आयोगको अिभयोगमा उ लेख भएको र यसरी
पि मना उ ोग स चालन गन यसमा पिन ऋण सापटी
िलन निम ने भ न िम दैन । उ ोगको आय गणना
गन कायमा ितवादीले िदएको कारोबारको सूचीलाई
आयोगले अ यथा गन िम दैन । बढी कारोबार र आय

बढी देिखएमा यसमा कर णालीले ितवादीलाई
करको दािय वतफ कानूनबमोिजम असल
ु गन स छ र
आयोगले यसतफ स बि धत कर कायालयलाई सचेत
गन र बु न स छ य तो भएको नदेिखँदा ितवादीले
पेस गरेको आयलाई अ यथा भ न िम दैन । छोरीको
ट् यस
ु न फ ससरु ाबाट ा रकम र िददीबाट ा
गरेको अंकलाई हेदा ितवादीको कारोबार सगोलको
अव था र िनजको हैिसयतलाई नसहु ाउने कृ ितको
देिखँदैन । ितवादीले पेस गरेको आयको ोतलाई
अवैध हो भ ने कायम गदा यसलाई पिु गन माण
आधार पिन हनुपदछ । ितवादीको भागमा पन
कुल स पि िनजको पैतक
ृ स पि यसबाट बढे
बढाएको स पि कृ िष आय तथा सगोलका प रवारले
गरेको कारोबार र यसबाट आजन गरेको स पि मा
ितवादीको के कित िह सा पन आउने हो सोतफ
पिन यथे माणबाट ितवादीको दान दात य
उपहार िबलािसतापूण जीवन यापन गरेको भ ने
देिखनुपछ । आय र ययको ोत मापन गन मा को
काय त कर णालीले नै सिु नि त गरेको ह छ ।
करको दािय वमा कानून ितकूल भए तत् िनकायबाट
हे रने िवषयलाई ाचारको अिभयोगमा सजाय गनु
उपयु हँदैन । ितवादीले गरेको कारोबार िनजले
कारोबार गरेबापत रा यलाई बझ
ु ाएको कर र िनजको
आय ोत अ वाभािवक देिखएको हनपु दछ । कर
ितदमा ाचारबाट उ मिु हन स दैन र ाचार र
कर यि ले बझ
ु ाएको करिभ अ तरिनिहत आयको
िववरण उसले बझ
ु ाएको कर यस करबाहेक अ य
लक
ु ाएका आयह समेतलाई दफा २० ले इङ् िगत
गदछ । तर ितवादीका सबै बयान र पेस गरेका
कागजह मा अनस
ु धान नै नगरी हचवु ाको भरमा दफा
२० को योग गदा िहसाबको यव थापनमा कानूनले
िदएको ाकृ ितक यि को छुटलाई पिन मनन गरी
ाचार ठहर गन वा ाचार नठहनस ब धमा
िववेचना हन ज री ह छ । यसैगरी ितवादी
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
भरत साद िघिमरे ख रदार ज तो िन न पदमा कायरत
कमचारी भएको देिख छ । खासगरी ाचार िनवारण
ऐनको दफा २० मा भएको कानूनी यव थाले ोत
नखल
े ो स पि लाई गैरकाननू ी आजन मा नपु न र
ु क
य तो अव थाका यि को स पि लाई गैरकानूनी
आजन मानी उ स पि को ोत खल
ु ाउन
लगाउने र ोत खुलेको देिखएमा गैरकानूनी आजन
मानी सजाय ठहर गनुपन कानूनी यव था रहेको
देिख छ । ाचारका िविभ न व प र कृ ित
ह छन् । साथै ाचार गन तौर त रका पिन िभ निभ न
ह छन् । कुनै खास घटना वा वारदात धान
ाचारलाई य अपराधको कोटीमा रा न
सिक छ । सानोितनो काम ग रिदन थोरै रकम घस
ु
रसवत िलइने य ता ाचारमा ायः Front Desk
तहको संल नता बढी रहने गरेको पाइ छ । ितवादीको
पदीय हैिसयतलाई हेदा िनज िन न तरको पदमा
कायरत रहेको देिखएको िनज नीित िनमाण गन तहमा
कायरतसमेत नरहेको र आदेश तथा िनदशन िदन
स ने हैिसयतसमेत रहेको अव था नदेिखएको र
िनज र िनजका प रवारका सद यह को यापा रक
कारोबारको अव थाबाट िनजले आफूले आजन गरेको
स पि को ोत खल
ु ेकै देिखन आएको अव था
छ । ऐनको म सद हेदा कितपय मािथ लो तहका
पदािधकारीह बाट नीितगत िनणयह मा ाचार
हन स ने र य तो स पि को ोत खु न नस ने
अव था हने भएकाले यस कारका ाचारज य
कसरु लाई सजायको दायरामा याउनका लािग दफा
२० को कानूनी यव था भएको पाइ छ ।
१८. सव च अदालतले गरी आएका
फै सलाह मा यसतफ के ही िस ा तह को िवकास
गरी या या भएको देिख छ । पैतक
ृ स पि को आधार
िवना पिन कसैले आ नै उ मताले आय आजनमा
उपायह अवल बन गरेका ह छन् भने उ मता र
कारोबार िवहीन स पि देिख छ भने य तो अव थामा

दफा २० ारा अनमु ािनत गरी कसरु दार ठहर गनपन
ु नै
ह छ । कुनै िनजामती कमचारीले उ ोग र आय आजन
गन कारोबार नै गन पाउँदैन भ न िम दैन । ज गाको
िकनबेच समयको अ तरालमा यसको मू यमा विृ
र कारोबार गदा मालपोत कायालयमा देखाउने मू य
र वा तिवक पमा भएको कारोबारमा धेरै नै अ तर
भने रहेको ह छ भनी अनमु ान गन नसिकने हँदैन ।
ऐनको दफा २० य तो यव था भनेकै अनमु ान ारा
ितवादीलाई दोषी ठहर गदा माण ऐन २०३१ को
दफा ६ बमोिजम ग रने अनमु ानमा पिन यायकताको
ि पु न ज री ह छ ।
१९. ततु मु ा दायर हँदाको समयमा
भरत साद िघिमरेको प रवारमा ७ जना दाजुभाइ एवं
बवु ा आमा २ जना गरी ९ अंिशयार रहेको र िनजह
एकासगोलमा रही संयु पा रवा रक सद यको
पमा िविभ न उ ोग यवसाय स चालन गरी
आएको यहोरा िनजह को बयानबाट पिु भइरहेको
अव थामा मनोगत आधारमा भरत साद िघिमरेको
पा रवा रक सद यह का िबचमा अंशब डा भइसके को
भ ने िु टपूण िन कषका आधारमा आरोपप
मागदाबीबमोिजम िवशेष अदालत, काठमाड बाट
सजाय गरेको िमलेको नहँदा उ टी ग रपाउँ भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरतफ पिन हेनुपन
देिखयो ।
२०.
ितवादी भरत साद िघिमरे
एकासगोलमा रही संयु पा रवा रक सद यको पमा
िविभ न उ ोग यवसाय स चालन गरी आएको
यहोरा िनजह को बयान यहोराबाट खु न आएको
देिख छ । अि तयार द ु पयोग अनस
ु धान आयोगले
भरत साद िघिमरेको प रवारका सद यह को िबचमा
अंशब डा भैसके को भ ने आरोपप मागदाबी िलएको
देिखए पिन ितवादी भरत साद िघिमरे एकासगोलकै
अंिशयार हन् भ ने त य ितवादी भरत साद िघिमरे
एवं रमादेवी िघिमरेको बयान एवं अनस
ु धानको ममा
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अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगबाट बिु झएका
भाइ, भाइ बहु ारी, तथा िपतासमेतका प रवारका अ य
सद यह को बयान एवं िवशेष अदालत, काठमाड बाट
मु ाको पपु को ममा बिु झएको एवं ितवादी कायम
ग रएका भाइ एवं िपतासमेतका सगोलका प रवारका
अ य सद यह को भनाइबाट देिखन आएको छ ।
२१. यसैगरी ितवादी भरत साद
िघिमरेको प रवारको ९ सद यह िबच अंशब डा
नभई एकासगोलमा रहेको यहोरा वादी गणेश साद
िघिमरे िव चतभु ज
ु िघिमरेसमेत ८ जना भएको
संवत् २०६१/०६२ सालको दे.िम.नं. २६०२ नं.
को अंशचलन मु ामा काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको िमित २०६२/०२/२० गतेको फै सला एवं
संवत् २०६३ सालको दे.प.ु नं. १६७१/३१४९ िन.नं.
१६२ को अंश मु ामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको अि तम फै सला हेदा यसमा पनु रावेदक वादी र
ितवादीिबच नाता अंिशयारमा िववाद नभएको र ब डा
भइसके को भ ने सबदु माणसमेत नभएको अव थामा
अंिशयार कायम गरी ९ भागको १ भाग पनु रावेदक
वादीले अंश भाग पाउने ठहर गरेको सु काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६२/०२/२०/६ को
फै सला सो हदस म िमलेको हँदा सदर हने ठहछ ।
जहाँस म फै सलाको ठहर ख ड र तपिसल ख डमा
समेत अंिशयारम येको भरत साद िघिमरे र िनजको
ीमती रमा िघिमरेउपर िवशेष अदालतमा ाचार
मु ा दायर भएको हँदा सो मु ामा अि तम िकनारा
भएपिछ पनु रावेदक वादीले फै सलाबमोिजम ब डा
छुट्याई िलन पाउने यहोरा उ लेख भएको देिख छ ।
२२. मुलक
ु ऐन, रिज ेसनको महलको १
नं. बमोिजम अंशब डाको िलखत अिनवाय रिज ेसन
गराउनपु छ । ितवादीको प रवारको सद यह िबच
अंशब डा भई िलखत रिज ेसन पा रत भएको
छै न । भएको यहोरा आरोपप एवं िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सलामा उ लेख हन सके को पिन छै न ।

माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा एकाघरसँगका
अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारका नाममा रहेको
स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले अनमु ान
गनछ भ ने यव था रहेको छ । यसैगरी अंशब डाको
महलको १८ नं. मा सगोलको स पि बाट बढे
बढाएको स पि मा सबै अंिशयारको भाग ला ने
यव था रहेकोमा िवशेष अदालत, काठमाड बाट
उि लिखत कानूनी यव था एवं अंश मु ामा भएको
फै सलासमेतको िवपरीत हने गरी ितवादी भरत साद
िघिमरेको सगोलको ९ अंिशयार सद यह िबच ब डा
ला ने स पि को ोतसमेत िनज ितवादी एकजनाले
मा पिु गनपन
ु गरी भएको फै सला िु टपूण रहेको
देिख छ । खासगरी मु ा दता रहँदाको समयमा
ितवादी भरत साद िघिमरेको ७ जना दाजुभाइ एवं
बबु ा आमासमेतका ९ अंिशयार सद य िबच अंशब डा
नभएको यहोरा प भएको र े ािधकार स प न
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको उि लिखत
अि तम फै सलािवपरीत हने गरी िवशेष अदालत,
काठमाड बाट फै सला भएको देिख छ ।
२३. ितवादी भरत साद िघिमरेका नाममा
आ नो सगोलको प रवारबाट छु ई िभ न भई नसके को
र सगोलका ९ जना अंिशयारह को समान अंश
हक ला छ भ ने कुरा काठमाड िज ला अदालतको
अंश मु ाको फै सला तथा ितवादी भरत साद
िघिमरेले अनुस धानको ममा अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोग तथा िवशेष अदालत, काठमाड मा
गरेको बयान यहोरा तथा बिु झएका िनजका प रवारका
सद यह समेतको भनाइबाट पिु हन आएकोले
सगोलको प रवारको नाममा रहेको ीस पि मा सबै
अंिशयारह को समान हक ा हने देिख छ । यसै
गरी ितवादी भरत साद िघिमरेको घरबाट बरामद
भएको नगद पैयाँ भारतीय पैयाँ र अमे रकन डलर
गरी २०,७६,३६०/- ितवादी भरत साद िघिमरेका
घरबाट बरामद भएको भारतीय पैयाँ, नेपाली
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पैयाँ तथा US डलरसमेत ितवादीका अका भाइ
नारायण साद िघिमरे र काश िघिमरेको हो भ ने
ितवादीको अनस
ु धानको ममा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग तथा िवशेष अदालतसम भएको
बयान यहोरा तथा िनज काश िघिमरे तथा भाइ
नारायण साद िघिमरेको भनाइबाट पिु हन आएको
देिख छ । यसै गरी कृ ण पि मना आटसको नाममा
कृ ण कुँवरको खातामा नेपाल े िडट ए ड कमस
बकमा रो का रहेको रकम कृ ण कुँवरको भएको भ ने
र ितवादी भरत साद िघिमरको अनस
ु धानको
ममा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग तथा
िवशेष अदालतसम भएको बयान यहोराबाट पिु
हन आयो । ितवादी भरत साद िघिमरेलाई लागेको
तुत मु ामा ितवादी भरत साद िघिमरेको घरबाट
बरामद भएको नेपाली पैयाँ भारतीय पैयाँ तथा
US डलर अ य यि को रकम रहेको र जनु रकम
िविभ न िसलिसलामा ितवादी भरत साद िघिमरे
तथा िनजको ीमतीलाई रा न िदएको पुि भएकोले
उ बरामिदत रकमसमेत ितवादी भरत साद
िघिमरेको कायम गरी सजाय गन आधार देिखन
आएन । अिभयोजन प ले प रवारका अ य सद यका
नाममा रहेको स पि समेत िनज भरत साद िघिमरेकै
मानी गैरकाननू ी आजनको भ ने उ लेख गरी आरोप
प पेस गरेको भएपिन ितवादी िनजक ीमतीबाहेक
घर प रवारका अ य सद यह लाई अिभयोजन गन
स नुपन ह छ । अ यथा एकासगोलका प रवारले
आ-आ नो यवसायबाट कमाएको रकम घरमा राखेकै
कारणले एकजना ितवादी मा दोषी हन् भनी हेन
िम दैन । ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान र सो बयानको िमलानमा मु ामा बिु झएका
यि ह ले गरेको बयान बकप लाई माणमा निलनु
पन कुनै आधार देिखँदैन । ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २० को कानूनी यव थाले अ य
र प रि थितज य माणबाट पिन अिभयोग िस गन

सिक छ । तर जहाँ य ितवादीका एकासगोल
प रवारको आजन यवसाय कारोबार गरेका र कर ितरेका
य माण छन् यसलाई उपे ा गरेर ितवादीका
उपर सजाय गनु भनेको य दश माणस ब धी
यव थाको नै उपहास हन जाने देिख छ । कसैले कुनै
कुरा डायरीमा लेिखएको आ मपरक भाषालाई सोही
डायरीकै आधारमा ितवादीको हो भनी कायम गद जाने
हो भने य ता घरसारमा हने आ मपरक दायरीलाई
माणको पमा वीकार गद हँदै नभएको िवषयको
दािय व बहन गनु पन ज तो अव था उ प न हन जाने
देिख छ । जो माण कानूनको ितकूल हनुका साथै
व तिु न माण ित उपे ा भई अदालतले अबल बन
गन याियक प रपाटीसमेत िवचलन हन जाने अव था
आउँछ । यसै स दभमा वादी नेपाल सरकार ितवादी
गणेश अयालसमेत भएको ाचार मु ामा “...............
खाताबाट िझिकएको रकम अथात् खातामा बाँक नै
नरहेको रकमको ोत पिु गनपन
ु अव था रहँदैन ।
खाता खोली बिकड कारोबार गनु वाभािवक पमा
भइरहने कुरा हो । यो स चय वा सुर ा वा जुनसक
ुै
कारणले खातामा ज मा गरी कारोबार ग रिदएको
हन स छ । खाताबाट िझिकएको रकमह आ नो
फौजदारी दािय वबाट ब ने उ े यले कतै लुकाएको
भ ने हो भने यो त यगत िहसाबले नै पुि गनुपन
ह छ । खाताबाट रकम िझिकनु नै रकम लक
ु ाएको
अनुमानको आधार ब न स दैन । य ता ह मा
अपराध अनुस धानको प सतही नबनी ग भीर
र मतावान् हनु ज री छ । यथाथमा कुनै
रा सेवकले अमक
ू स पि कित आजन गर्यो
भ ने योजनको लािग त काल कित उसको साथमा
वा िनय णमा छ भ ने आधारमा मू याङ् कन
ग रने हो न िक कित िथयो वा हन स यो होला
भनी अनुमान गन हो । भ ने िस ा तसमेत थािपत
भएको पाइ छ । उ निजर िस ा त र ततु मु ाको
त यगत अव था एउटै देिखन आएकोले पिहला नै
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९५४५ - नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरे समेत
िफता पाइसके को, अि त वमा नै नरहेको २५ लाख
रकमलाई िबगोमा समावेश गन िम दैन । यसैगरी
अ य यि ह को बाँक रकम २५ लाख साँवा र १
लाख ५० हजार याजसमेत गरी ज मा २६ लाख ५०
हजारको हकमा ितवादी भरत साद िघिमरेमाफत भई
कृ ण कुँवरलाई याजमा लगानी ग रिदएको भए पिन
उ रकम भरत साद िघिमरेको नभएको एवं हाल पिन
उ रकम कृ ण कुँवरको बक खातामा रो का रहेकोले
उ रकमसमेत ितवादी भरत साद िघिमरेको मानी
िबगोमा समावेश गन निम ने देिखँदा उ रकमसमेत
कृ ण कुँवरले नै िफता पाउनु पन देिख छ ।
२४. यसरी मािथ उि लिखत िव ेषण र
वादी नेपाल सरकारले िलएको ज गा ख रदतफको
७०९२२८।– र घर िनमाण तफको २१७१९०२/०२
को रकमको स ब धमा ियनै ितवादीले आ नो
स पि को ोतसमेत खु ने गरी तराईतफको घरज गा
िब गरी याएको . ३ लाख १० हजारसमेतको
ोतलाई अ यथा गन स ने देिखएन । सोही ोतका
आधारमा बढे बढाएको र ितवादीका एकासगोलका
भाइह ले आ नो यवसायबाट आजन गरी कमाएको
आ दानीबाटै घर िनमाण र ज गा ख रद गरेको
देिखएकोले घर िनमाणतफ के हीमा िवशेष अदालतले
छुट िदई के हीमा ठहर गरेको हदस मको फै सलालाई
मनु ािसब भ न िमलेन ।
२५. यसरी नै ितवादीको घरबाट बरामद
भएको नगद, सुन, घडीतफ पिन मािथ िव ेषण ग रएका
आधार र कारणह बाट ती सबै नगद र घडीह
ितवादीको कायम हन नस ने भई ितवादीकै
भाइह को हो भनी िनजले िलएको िजिकरलाई अ यथा
गन सिकएन । स पि को ोत खल
ु ाउने दािय व
ितवादीमा जाने ाचार ऐन, २०५९ को दफा २०
को यव था र ितवादीले िलएको िजिकरह क ता
छन् भनी हेनु पिन वा छनीय ह छ ।
२६. ितवादीले िलएका िजिकरह लाई

अ यथा गन वादी प बाट ठोस त ययु माणह
सङ् किलत नभएको अव थामा
ितवादीको
िजिकरलाई बेमनु ािसब भ न िम दैन । सेयरतफको
.५००।– र बक मौ दाततफ .२४२७।६२ लाई
समेत िवशेष अदालतको गैरकानूनी आजन मानेको
देिख छ । यित सामा य यून रकम सामा य िहसाबले
जो कसैसगँ रहन स ने कृ ितको देिखँदा य तो यून
रकमको सेयर तथा नगद रकमलाई समेत गैरकानूनी
आजन मा नु वाभािवक मा न सिकँ दैन तसथ
यसतफ समेतको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने देिखँदैन ।
२७. मोटरसाइकलतफ ोत नखल
ु ेको
भ नेतफ िवचार गदा ितवादीका भाइह को कारोबार
हेदा याली प प सिभस, इ पो रयम चलाउने Export
तथा Import को कारोबार गन सोको करसमेत
िविधवत् बझ
ु ाउँदै आएको अव था देिखँदा अिघ नै
ख रद भएको मोटरसाकइकलको िड सेसनसमेत
नकटाई दाबी िलएको िमलेको देिखएन । सगोलमा
रहँदा ितवादीका भाइह ले समेत योग गरेको
मोटरसाइकललाई ितवादीको एकलौटी कायम गरी
सजाय गन सिकने नदेिखँदा यसतफ समेत सु
िवशेष अदालतको फै सलालाई मनु ािसब मा न िमलेन ।
२८. य तै VDS तफको ५०,०००।(पचास हजार) लाई ोत नखल
े ो स पि भनी
ु क
वादी प ले दाबी िलएको देिख छ । मािथ उि लिखत
ितवादीका भाइह ले गरेको कारोबार आजन गरेको
स पि जो अ कट पमा िहसाब िकताब राखी
सरकारलाई बुझाउनु पन करभ दा पिन बढी आजन
भएबापत सरकारलाई नै बझ
ु ाएको करलाई अ यथा गन
स ने देिखएन । जहाँ खच भइसके को छ खचलाई समेत
आ दानी मानी ितवादीको साथमा नरहेको स पि मा
समेत िलएको दाबी मािथ उि लिखत गणेश अयालको
मु ामा ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतले वादी दाबी
याय सङ् गत नदेिखँदा यसतफ समेत सफाइ पाउने
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ठहछ ।

२९. लगानीतफको ५१,५०,०००।- तफको
हकमा फै सलाको ठहर ख डको िविभ न करणमा
िववेचना भएको र कृ णबहादरु कुँवरका नाउँमा रहेको
बक खाताको दािय व ितवादीमा जानस ने व तिु न
आधार र माण नदेिखएको िनज कृ णबहादरु र
ितवादीका िबचमा नाता स ब ध नभई िनजका नाउँमा
स पि राखी लक
ु ाएको भ नेतफ िनजलाई ितवादी
नै नबनाएको अव थामा सो स पि नै कृ णबहादरु
कुँवरको हने गरी िववेचना भएकोले यसतफ समेतको
वादी दाबी मनािसब देिखन आएन ।
३०. तसथ मािथ उ लेख ग रएको
आधार कारण र माणबाट ितवादी भरत साद
िघिमरे आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ ।
ितवादीह को एकमु आय र यय गणना भएको,
स पि को ख रद मू य नभई हालको मू य कायम
गरेको, आय सँगसँगै खच रकम नहेरेको, घरको िनमाण
लागत कम गरेको, फिनचरको मू याङ् कन आधा गरेको,
दश खच बचत हने उ लेख भएको, घर भाडा परु ै ा
भएको उ लेख गरी मा यता िदएको, किमसन, स चय
कोष सापटी, तलबी िबदा आिदको आिधका रकता
पिु नगरी बैध आय मानेको, ोत नखुलेको ज गाको
आयलाई बैध मानी भएको फै सलामा िबगो कम कायम
गरी सजाय ठहर गरेको हदस म सु िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला ुिटपूण भएकोले बदर गरी
ितवादीह लाई आरोपप मागदाबीबमोिजम सािबक
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा
हाल चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
२०(१) बमोिजम ाचारको कसरु ठहर गरी सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको तफबाट परेको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । िवशेष
अदालत, काठमाड को िमित २०६७/९/१ को फै सला
उ टी भई ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहछ । सो ठहरेकोले अ मा तपिसलबमोिजम

गनू ।

तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी
भरत साद िघिमरेले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
ठहरेकाले सु िवशेष अदालतको िमित २०६७/१/८
को फै सलाबमोिजम िनज ितवादीलाई लागेको कै द
वष १ तथा ७६,४६,८९६/०८ बराबर ज रवाना
गन गरी रहेको लगत क ा ग रिदनु भनी लेखी
पठाइिदनू .....................................................१
पनु रावेदक ितवादी भरत साद िघिमरेउपरको
अिभयोग दाबी पु न नसक िनजले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहरेकाले बरामद भएको रो का रहेको
एवं ितवादीको तफबाट धरौटी तुत मु ाको
कारवाहीको ममा राखेको स पि एवं जेथा िफता
वा फुकुवा ग रपाउँ भनी कानूनका यादिभ िनज
ितवादीको दरखा त परे िनयमानुसार िफता र फुकुवा
गन स बि धत कायालयमा लेिख पठाउनु भनी ी
िवशेष अदालत, काठमाड मा लेिख पठाइिदनू .........२
ितवादी भरत साद िघिमरेको घरबाट बरामद भएको
िमित २०५९।५।१ को बरामदी मचु ु कामा उ लेख
भएको ५ टेल उ लेख भएको १५ तोलाको सुनको
टु ा १, १० तोलाको सुनको िब कुट १ तथा अक २
तोलाको सुनको टु ा १ समेत गरी ज मा ३४१.३००
ाम सनु बरामद भई िवशेष अदालतको धरौटी
खातामा आ दानी बाँधेको देिखन आएको देिखँदा उ
बरामद भएको सनु म ये १० तोलाको सनु को िब कुट
ितवादीसँग एउटै घरमा ब ने भाइ काश िघिमरेले
र ५ टेल उ लेख भएको १५ तोलाको सनु को टु ा
ितवादीका भाइ नारायण िघिमरेले कानूनबमोिजम
िफता मा न आए काननू को रत परु याई
् िफता िदनू भनी
लेिख पठाइिदनू ..............................................३
ितवादी भरत साद िघिमरेले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहरेकाले . ३१,९००।– मू य पन
१४ थान घडीह िवशेष अदालत, काठमाड मा
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िज सी खातामा आ दानी बाँधेको देिखँदा सो घडी
नणय नं .९५४६
ितवादी भरत साद िघिमरेका एकासगोलका भाइ
गणेश िघिमरेले िफता मा न आए काननू को रत परु याई
्
सव च अदालत, संयु इजलास
िफता िदनू ....................................................४
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजुली
ितवादी भरत साद िघिमरेले अिभयोग मागदाबीबाट
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
सफाइ पाउने ठहरेकाले िनजको घरबाट बरामद भएको
फै सला िमित : २०७२।७।३०।२
िमित २०५९।५।१ को बरामदी मचु ु कामा उि लिखत
भारतीय पैयाँ ८२,८१०।– US डलर ८३८।– र
मु ा : कत य यान
ने. . १८३२२५०।– िवशेष अदालत, काठमाड मा
धरौटीमा आ दानी बाँधेको देिखँदा र ितवादीका भाइ
नारायण साद िघिमरेको तफबाट र भा. . ८२८१०।–
०६७-CR-१३१८
ितवादीका भाइ काश िघिमरेका तफबाट िफता पनु रावेदक / वादी : सोम साद डोटेलको जाहेरीले
मा न आए कानूनको रत परु ्याई िफता िदनू भनी लेखी
नेपाल सरकार
पठाइिदनू .....................................................५
िव
िवशेष अदालत, काठमाड को प ले कृ ण पि मना
यथ / ितवादी : नवु ाकोट िज ला, िवदरु न.पा.वडा
आटसको नाममा नेपाल बक अफ िसलोनको खाता
नं.१ व ने र नमाया थपिलयासमेत
नं. ५०६ मा रो का रहेको .२६,५०,०००।– रकम
कृ ण पि मना आटसका कृ ण कुँवरको ठहरेकाले
०६८-CR-००२२
उ रकम रो का रहेको भए िनजले फुकुवा ग रिदनु पनु रावेदक / ितवादी : नवु ाकोट िज ला िवदरु न.पा.
भनी िनवेदन िदएका बखत फुकुवा ग रिदनू भनी लेखी
वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कायालय
पठाइिदनू .....................................................७
नुवाकोटमा थुनामा रहेको बलराम भ ने
रमादेवी िघिमरेको नामको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.
ह र साद थपिलया
१० को िक.नं. २३० र २३५ को ज गा र सो ज गामा
िव
बनेको घरसमेत रो का रहेको देिखँदा फुकुवा ग रिदनु
यथ / वादी : सोम साद डोटेलको जाहेरीले नेपाल
भनी लेखी पठाइिदनू .......................................८
सरकार
तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
अिभलेख शाखामा बुझाइिदनू ............................९
 ितवादी र नमाया थपिलयाले मृतक
दुगा थपिलयाको लासलाई दबाउने र
उ रायमा सहमत छु ।
अपराधबाट छोरा ह र सादलाई बचाउने
या.दीपकराज जोशी
उ े यले मतृ क दगु ा थपिलया आफैँ झिु डई
मरेक भ ने देखाउन लास झु डाउने
इजलास अिधकृ त : राम साद ब याल
कायमा स म सहयोग गरेको देिख छ ।
इित संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शभु म् ।
मृतक दुगा थपिलयाको मृत लासलाई
झु डाउने कायमा स म यी ितवादी
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
र नमायाले
ितवादी ह र सादलाई
सहयोग गरेको देिखन आएकोले िनजको
उ काय यानस ब धीको महलको २२,
२३ र २४ नं. मा उि लिखत कसरु देिखन
आई ऐ.को २५ नं. अनुसार िनजलाई
.२०।- ज रवाना हने ।
( करण नं.५)
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
सरु े बहादरु थापा
ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ह रबहादरु
काक तथा वैतिनक कानून यवसायी अिधव ा
िकरणकुमारी गु ा
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु फै सला गनः
मा.िज. या. ी मोहनकृ ण खनाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गनः
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
फै सला
या.गोपाल पराजल
ु ी : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पुनरावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६७।५।१५ को फै सलाउपर वादी
तथा ितवादीको पनु रावेदन पन आएको तुत
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छःमेरी छोरी दगु ा र बलराम भ ने ह र साद
थपिलयाको २०६१ सालमा सामािजक
पर पराअनुसार िववाह भई एक नाितको जायज म
भई घर यवहार स चालन गन ममा मेरो छोरीलाई
िनजको सासू र नमाया थपिलयासमेतले िविभ न
यातना िदँदै आएकोमा हरीमा समेत उजरु ी गरेक र

िमित २०६४।४।३२ गते राित िनज छोरीको घरमा
नै मृ यु भएको छ भ ने थाहा पाई गई हेदा छोरीको
मृ यु कत यबाट भएको देिखएको । आफै ँ आ मह या
गनपन
ु कुनै कारणसमेत नभएको । छोरीको घाँटीमा
डोरीको पासो लागेको, छोरीको शरीरको य त भागमा
िनलडामसमेत देिखएको कारण िनज छोरीलाई िनजकै
ीमान् बलराम भ ने ह र साद थपिलया र सासू
र नमाया थपिलयासमेतले नै कत य गरी मारी अपराध
ढाकछोप गन झु डाएको हँदा आव यक कारवाही
ग रपाउँ भ ने सोम साद डोटेलको जाहेरी दरखा त ।
िनज बलराम थपिलयाको मूलढोका ढ याएको
अव थामा ब द गरेको हँदा ढोका खोली हेदा मकै को
घोगा तथा खोयाह छरप ट अव थामा देिखएको,
भात तथा तरकारी छोपी राखेका अव थामा भई भात
१।२ प यू मा िनकालेको अव थामा देिखएको, सो
घरको मािथ लो तलामा गई हेदा खो टासिहतका
मकै ह छरबर अव थामा देिखएको, बादलीतफ गई
हेदा बादलीको छानाको बलोमा ब रयोसिहतको ना लो
बाँधी घाँटीमा किसएको अव थामा घडुँ ासमेत टेकेर
झिु डएको अव थामा मृतक लास रहेको, मृतकको
क मरअगािडको भाग तथा ित ाको भाग लाइउडमा
अडेस लागेको मतृ कको खु ा तथा टाउकोमा
िनलडामह भएको भ ने घटना थल लास जाँच
कृित मचु ु का ।
मृतको बायाँप क चटमा चोट देिखएको
सोही चोटको कारण मृ यु भएको हन स ने भ नेसमेत
यहोराको शव परी ण ितवेदन ।
िमित २०६४।४।३२ गतेका िदन मेरो ीमती
मेला पममा गई साँझ ७ बजेितर फक आएपिछ एकिछन
मकै छोडाई गरी खाना खाउँलाभ दा िनज ीमतीले
अटेर गरी नमानेपिछ हामीिबच खोयाले हानाहान
हँदा ीमती ममािथ जाई लागेक हँदा आमाले समेत
ितमीह को के चाल हो भनी कराउँदा ीमती ममािथ
नै आइलागेपिछ मैले कुटिपट गरी धके िलिदँदा िनज

328

९५४६ - नेपाल सरकार िव. र नमाया थपिलयासमेत
घरको बर डामा जाने ढोकाको चौकोसमा ठोि कन
पगु ी लिडन् र िनज लडेपिछ पिन मैले िनजलाई हातपात
गदा िनज चपु चाप के ही नगरी लिड बसे पिछ हेदा िनज
म रसके को ज तो लागी अब पन भइयो के गन भनी
आमासँग स लाह गदासमेत आफै ँ झु डी मरेको भ ने
देखाउने भ नभु एको हँदा म तथा आमासमेत भई
झु डाई िदएको ह भ नेसमेत यहोराको .वलराम
भ ने ह र साद थपिलयाले हरीमा गरेको बयान ।
मैले छोराबुहारीको झगडा भई कुटिपट हँदा
बहु ारी भइु मँ ा ढलेक ले अब यसलाई झु डी मरेको
भनी देखाउनु पछ भनेपिछ घरको बादलीमा लगी
झु डाइिदने काममा सहयोग गरेको हँ भनी .र नमाया
थपिलयाले हरीमा गरेको बयान ।
िमित २०६४।५।१ गते िबहान उ यालो
भएपिछ घरबािहर िन क हेदा िनजको घरमा ब ी
बिलरहेको र ढोकासमेत ढि करहेका अव थामा देखी
मैले वरपर िछमेक घरमा भ दा के भएछ हेरौ ँ भनेपिछ
हेदा िनज दगु ा थपिलया घडुँ ा टेकेको अव थामा
झिु डएको मृत अव थामा देिखयो । बलराम भ ने
ह र साद थपिलया र िनजको ीमतीिबच यसभ दा
पिहले पिन पटकपटक वादिववाद झैझगडा भई हरीमा
समेत िमलाप भएको िथयो । मतृ लासको कृित
हेदा आफै ँ मरेको हन स ने अव थामा नदेिखको हँदा
िनजलाई िनजकै ीमान्समेत भई कत य गरी मारी
घटना ढाकछोप गन मसमेतलाई ममा पारी आमा
िबरामी भइन् भ ने बहाना बनाई राित नै अ पताल
गएको रहेछन् भ नेसमेत यहोराको शंकर थपिलया,
िव णु साद थपिलया, गोमा थपिलया, िहम साद
भ समेतको मािनसह को घटना िववरण कागज ।
िनज दगु ा थपिलयाको मृ यु िनजकै ीमान्
बलराम भ ने ह र साद थपिलया, सासू र नमायाको
कत यबाटै भएको हनपु छ भ ने व तिु थित मचु ु का ।
ितवादीह ले िदनभ र काम गरी आएक
िनज दगु ालाई खाना खानु अगाबै मकै नङ् याउने

छोडाउने आदेश िदँदा िनजले आफू थाके को
कारणबाट इ कार गरेपिछ यसको िनहँमा िनज दगु ा
थपिलयासँग झगडा गरी िनजलाई ितवादी ह र साद
थपिलया र .र नमाया थपिलयासमेत भई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत कत य गरी
मारी ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु अपराध
गरेको देिखँदा सो कसुरमा िनज ितवादीह लाई सोही
महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
अिभयोगप मागदाबी ।
मेरो र ीमती िबच बेलाबेलामा झगडा
चािहँ भइरह यो । एकपटक मेरो ीमतीले हरीमा
उजरु गरी मलाई उपि थत गराएर िमलाप गरी घर
गई बसेको हो । यही कारणले माइती प बाट जाहेरी
िदएका हन् । उनी आफै ँ झु डी मरेक हन् । मैले
मारेको होइन भनी ितवादी बलराम भ ने ह र साद
थपिलयाले अदालतसम गरेको बयान ।
मतृ क बहु ारी र छोरािबच बेलाबेलामा झैझगडा
भइरह यो । िमित २०६४।४।३२ गतेका िदन िनज
बहु ारी गाउँको मेलापात गरी साँझ घरमा आउँदा
मैले खाना पकाइराखेको िथएँ । ितमीह ले पकाएको
खाना खा न भनेपिछ बहु ारी बािहर काठको बादलीमा
बसेक िथई । छोराले बादलीबाट तानी यायो र
यसपिछ राँडीले पकाएको खा न भनी मकै को घोगाले
िहकायो । यसपिछ छोराले ढोकाको चौकोसतफ
धके ली िदई चौकोसमा ठोिकएक हन् । मैले बुहारीलाई
मारेको होइन मानपन
ु कारण पिन छै न चौकोसमा
ठोिकई चोटपटक िनलडाम लागेको हो भनी .र नमाया
थपिलयाले अदालतसम गरेको बयान ।
िनज दगु ा र ितवादीह िबच समयसमयमा
झगडा भइरहने र कुटिपटसमेत हने गरेको हँदा मतृ क
दगु ा थपिलयाले आफै ँ आ मह या नगरी ितवादीह
ह र साद थपिलया र र नमाया थपिलया भई
कत य गरी मारी झु ड् याएको हनपु छ भनी बिु झएका
मािनसह गोमा थपिलया, गोपाल थपिलया, याम
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थपिलया, ह र थपिलया, शंकर थपिलया, िव णु साद
थपिलया, िहम साद भ , यामराज पा डे, जाहेरवाला
सोम साद डोटेलसमेतका मािनसह ले अदालतमा
आई गरेको बकप ।
मृतकलाई ितवादी ह र सादले कुटिपट
गरी मारी म रसके पिछ झु डाउने कायसमेत गरेको
हँदा िनजले अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धीको
महलको १३(३) नं.बमोिजम कसरु गरेको ठहछ । अक
ितवादी र नमायाको हकमा हेदा िनजको मृतकलाई
मान मनसाय रहे भएको नदेिखएको, मतृ कको मृ यपु ात्
मृतक झु डी मरेको देखाउन झु डाउने कायमा सहयोग
गरी यान मारेको काय दबाउने भगाउने काय गरेको
िनजले यानस ब धीको महलको २२ नं.अनस
ु ारको
कसरु गरेको ठहछ । एकाघरमा मानो नछु ी सँग बसेको
जाहानले दबाए भगाएको यानस ब धीको महलको
२४ नं.बमोिजम ितवादीलाई सजाय नहने हँदा
िनजलाई खतबात ला दैन । िनजले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहछ भ नेसमेत िमित २०६६।२।१४
मा सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट भएको फै सला ।
बु नुपन कुरालाई नबुझी हेनु जाँ नु पन
माणको यथोिचत परी ण नगराई घटनावलीको
प रवेश र अिभयु को अव थाको सम िव ेषण र
िववेचना नगरी याियक मनको योग गरी स तुिलत र
व छ पमा मु ाको समी ा नगरी अिभयोग प लाई
मा समथन गद य दश को अभावमा सव वसिहत
ज मकै द गन ठहर गरी सु नवु ाकोट िज ला
अदालतबाट भएको फै सला ुिटपूण हँदा सो फै सला
बदर गरी पनु रावेदन िजिकरबमोिजम इ साफ पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी ह र साद थपिलयाको
पनु रावेदन अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
िमिसल माणबाट ितवादी र नमायासँग
पिन मृतकको बार बार झैझगडा हने गरेको र यसै कारण
गाउँ समाज एवं हरीसमेतमा पटकपटक िमलाप
भएको र जनु िदन घटना भयो सो िदनसमेत मतृ क र

ितवादी र नमाया िबच झगडा भई मृतकलाई कुटिपट
गरेको भ ने त य लास जाँच मुचु का, पो टमाटम
रपोटसमेतबाट देिखएको र िमिसल संल न रहेका
स पणू माणह बाट मतृ क दगु ा थपिलयालाई कत य
गरी मान कायमा यी ितवादी र नमायाको समेत
य पमा संल नता रहे भएको पुि भइरहेको
अव थामा आ मिन आधारमा िनज ितवादी
र नमायालाई सफाइ िदने हदस मको सु को फै सला
िमिसल संल न माणका रोहमा ुिटपूण भई बदर भागी
भएकोले सो फै सला बदर गरी ितवादी र नमायालाई
पिन अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालतमा परेको
पनु रावेदन प ।
यसमा ितवादी र नमाया थपिलयाले
अिधकार ा अिधकारीसम झगडाको सू धार
आफू भएकोमा र लास झु डाउन सहयोग गरेकोमा
सािबत भई बयान िदइरहेको प र े य र वारदातको
कृितसमेतबाट िवचार गदा िनजलाई सफाइ िदएको
सु फै सला फरक पन स ने देिखँदा अ.बं.२०२ नं.
तथा पुनरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई आएपिछ वा
याद नाघेपिछ िनयमानुसार गरी पेस गनु भ ने िमित
२०६७।३।१ मा पनु रावेदन अदालतबाट भएको
आदेश ।
यसमा ितवादी ह र साद थपिलयाले
आ नी प नी नाताक दगु ालाई मानपनस
मको पूण
ु
रसइवी नदेिखएको र त काल उठेको रस था न
नसक ध का िदँदा ढोकाको चौकसमा ठोिकन गई
टाउकोमा चोट ला न गएको कारणबाट मृ यु भएको
देिखँदा ितवादी ह र साद थपिलयालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १४ नं.अनस
ु ार १०(दश)
वष कै दको सजाय हने ठहछ । अक ितवादी र नमाया
थपिलयाको यान मान कायमा संल नता रहेको
नदेिखई बहु ारी दगु ाको मृ यु भैसके पिछ आ मह या गरी
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मरेको ितत पान उ े यले लास झु डाउने कायमा
स म म त गरेको देिखँदा िनजलाई यानस ब धीको
महलको २२,२३,२४ नं. िवपरीतको कसरु मा
ऐ.को २५ नं. बमोिजम .२० (िबस) ज रवाना हने
ठहछ । सोबमोिजम नगरेको हदस म सु नवु ाकोट
िज ला अदालतको िमित २०६६।२।१४ को फै सला
उ टी ह छ । सफाइ पाउँ भ ने ितवादी ह र साद
थपिलयाको र ितवादी र नमायालाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावदेन िजिकर पु न स दैन भ नेसमेत
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।५।१५
को फै सला ।
ितवादी ह र साद थपिलया र र नमाया
थपिलयाले मृतक दगु ा थपिलयालाई कत य गरी मारी सो
अपराधबाट ब न मृतकको लासलाई झु डाएको भ ने
जाहेरी दरखा त परेको देिख छ । मृतक र ितवादीह
िबच पिहला पिन पटकपटक वादिववाद झगडा हँदै
आएकोमा गाउँ र हरीमा गई िमलाप गन गरेको
देिख छ । मृतकलाई कुटिपट गरेको भ ने त य लास
जाँच मचु ु का, पो टमाटम रपोटसमेतबाट देिखएको
छ । मृतक दगु ा थपिलयालाई यी ितवादीह ले कत य
गरी मारी अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको पिु
हँदाहँदै अिभयोग मागदाबीभ दा यून सजाय गन गरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर
गरी िनज ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन प ।
घरायसी बादिववादका कारण मैले मतृ क
दगु ा थपिलयालाई धके दा आ नै घरको ढोकाको
चौकसमा संयोगवश ठोिकन पगु ी िनज दगु ाको मृ यु
भएको अव था छ । य तो अव थामा भिवत यअ तगत
सजाय गनुपनमा आवेश े रत ह या मानी सजाय गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण छ । मृतक दगु ा
थपिलयाको टाउकोमा परेको चोटको कारणबाट मा ै

मृ यु भएको र मैले अ य कुनै कारणले कत य गरी
मारेको कुरा िमिसलबाट देिखएको छै न । मेरो मृतकलाई
मान मनसाय नभई भिवत यबाट घटना घट् न पगु ेको
अव था हँदा पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला
िु टपूण भएकोले बदर गरी याय इ साफ िदलाई पाउँ
भ नेसमेत ितवादी ह र साद थपिलयाको पुनरावेदन
प ।
यसमा पनु रावेदक बलराम थपिलयाले
यस अदालतमा पनु रावेदन गदा भिवत यबाट घटेको
घटनाका स ब धमा यानस ब धीको महलको ५ नं.
को कसरु मा सजाय गनुपनमा ऐ.को १४ नं. बमोिजम
सजाय गरेको भ ने िजिकर िलएको देिखएकोले
ितवादीलाई ग रएको सजायको मा ा तथा कसुर
कायम गन योग ग रएको १४ नं. को कानूनी यव था
िवचारणीय देिखँदा अ.बं. २०२ नं. को योजनको
लािग दवु ै प को पनु रावेदन प को जानकारी एक
अकालाई गराई िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६९।१२।१९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको तुत मु ाको पुनरावेदन
प सिहतको िमिसल अ ययन ग रयो । पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी सुरे बहादरु थापाले मृतक र
ितवादीह िबच पिहला पिन पटकपटक झैझगडा हने
गरेको र वारदात िमितका िदन ितवादीह ले मृतक
दगु ा थपिलयालाई कुटिपट गरी मारी मृत लासलाई
झु डाएको अव था िव मान हँदा ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीभ दा कम सजाय गन गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर
गरी ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी बहस गनुभयो । पनु रावेदक
ितवादी बलराम भ ने ह र साद थपिलयाको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी ह रबहादरु काक तथा
वैतिनक कानून यवसायी अिधव ा ी िकरणकुमारी
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गु ाले ितवादीम येक र नमाया थपिलयाको िमित
२०७१।६।२९ मा मृ यु भैसके को हँदा िनजका हकमा
कानूनबमोिजम होस् । ितवादी ह र साद थपिलयाले
मतृ क दगु ा थपिलयालाई मानपनस
मको पवू रसइवी
ु
के ही नभएको र वारदात िमित र समयमा ितवादी
र नमाया र मतृ क दगु ाका िबच मकै छोडाउने ममा
वाद िववाद भनाभन भएकोमा ितवादी ह र सादले
मृतकलाई धके दा आ नो घरको ढोकाको चौकसमा
ठोिकन गई टाउकोमा चोट लागी मृ यु हन गएको
अव था िव मान हँदा पनु रावेदन अदालतले
वारदातलाई भिवत य ठहर गनपनमा
यानस ब धीको
ु
महलको १४ नं. बमोिजम आवेश े रत ह यामा सजाय
हने ठहराएको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी याय
इ साफ िदलाई पाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िकटानी जाहेरी, घटना थल तथा लास जाँच
कृित मचु ु का, शवपरी ण ितवेदन, ितवादीह ले
हरीमा गरेको सािबती बयानसमेतका सङ् किलत
सबुद माणह बाट ितवादीह ह र साद थपिलया
र र नमाया थपिलयाले मृतक दगु ा थपिलयालाई
कत य गरी मारी यानस ब धीको महलको १ नं.
िवपरीत ऐ. को १३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध
गरेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
अिभयोग मागदाबी रहेको ततु मु ामा सु नवु ाकोट
िज ला अदालतले ितवादी ह र साद थपिलयालाई
सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादी र नमाया
थपिलयाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई
िमित २०६६।२।१४ मा गरेको फै सलाउपर ितवादी
र नमाया थपिलयालाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको र आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदलाई पाउँ भनी ितवादी ह र साद
थपिलयाको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पनु रावेदन
परी पनु रावेदन अदालतबाट सु को फै सला उ टी गरी
ितवादी ह र साद थपिलयालाई यानस ब धीको

महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द हने र ितवादी
र नमाया थपिलयालाई यानस ब धीको महलको
२५ नं. बमोिजम .२०।- ज रवाना हने ठहराई िमित
२०६७।५।१५ मा गरेको फै सलाउपर िच नबझ
ु ी
ितवादीह लाई सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको र ततु
वारदातलाई भिवत य ठहराई याय इ साफ िदलाई
पाउँ भनी ितवादी ह र साद थपिलयाको तफबाट
यस अदालतमा पुनरावेदन पन आएको देिखयो ।
यसमा पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६७।५।१५ को फै सला िमलेको छ छै न? वादी
ितवादीको पुनरावेदन िजिकर पु न स छ स दैन
भ ने िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादीह
बलराम भ ने ह र साद थपिलया र र नमाया
थपिलयाले दगु ा थपिलयालाई कत य गरी मारेकोले
िनज ितवादीह लाई यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउन अिभयोग
मागदाबी ग रएकोमा पनु रावेदन अदालतबाट ितवादी
ह र साद थपिलयालाई यानस ब धीको महलको
१४ नं. बमोिजम र ितवादी र नमाया थपिलयालाई
यानस ब धीको महलको २५ नं. बमोिजम सजाय
गन ठहराएको फै सला ुिटपणू हँदा बदर गरी
ितवादीह लाई सु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िजिकर तथा ततु वारदातलाई भिवत य ठहर
गरी याय इ साफ िदलाई पाउँ भ नेसमेत ितवादी
ह र साद थपिलयाको पुनरावेदन िजिकर रहेको
स दभमा िमिसल संल न कागज माणह अ ययन
गरी हेदा मेरी छोरी दगु ा थपिलया र ितवादी
बलराम भ ने ह र साद थपिलयाको २०६१ सालमा
सामािजक पर पराअनुसार िववाह भएको िथयो । िमित
२०६४।४।३२ गते राित िनज छोरी दगु ाको आ नै
घरमा मृ यु भएको छ भ ने थाहा पाई गई हेदा छोरीको
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९५४६ - नेपाल सरकार िव. र नमाया थपिलयासमेत
मृ यु कत यबाट भएको देिखएको, आ मह या गनपन
ु
कुनै कारण नदेिखएको, छोरीको शरीरका िविभ न
भागमा िनलडाम देिखएको र घाँटीमा डोरीको पासो
लागेको कारणले िनज छोरी दगु ालाई िनजकै ीमान्
ह र साद थपिलया र सासू र नमाया थपिलयासमेतले
कत य गरी मारी अपराध ढाकछोप गन झु डाएको
अव था हँदा आव यक कारवाही ग रपाउँ भ ने मृतक
दगु ा थपिलयाका बाबु जाहेरवाला सोम साद डोटेलको
जाहेरी दरखा तबाट तुत मु ाको अनस
ु धान
कारवाही सु भएको देिखन आयो ।
३. यी पनु रावेदक ितवादी बलराम भ ने
ह र साद थपिलयाले अदालतसम बयान गदा
मृतक दगु ा थपिलया आफै ँ झिु डई मरेक हन् । मैले
मारेको होइन भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको
देिखए तापिन मौकामा अिधकार ा अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा िमित २०६४।४।३२
गतेका िदन मेरो ीमती दगु ा थपिलया मेलापवमा गई
साँझ ७ बजेितर घरमा फक आएक र एकिछन मकै
छोडाई खाना खाउँला भ दा अटेर गरेक ले हामीह
िबच मकै को खोयाले हानाहान हँदा ीमती ममािथ
जाईलागेको हँदा आमाले समेत ितमीह को यो के
चाला हो भनी कराउँदा मैले ीमतीलाई कुटिपट गरी
धके ली िदँदा घरको बर डामा जाने ढोकाको चौकोसमा
ठोिकन पगु ी लिडन् र लडेपिछ मैले हतपत गदा चपु चाप
रहेक ले िनजलाई मरेको ज तो लािग अब पन भइयो
भनी आमासँग स लाह गरी आफै ँ झिु डई मरेको भ ने
देखाउन आमासमेत भई मृतकको लासलाई झु डाई
िदएका हौ ँभनी वारदात घटना िववरणलाई उ लेख गद
मृतक दगु ा थपिलयालाई आफूले कुटिपट गरी धके दा
ढोकाको चौकोसमा ठोिकई मृ यु भएको भ ने कुरामा
सािबत रही बयान गरेको देिख छ । िनजले मौकाको
आ नो बयानलाई अ यथा भ नसके को अव था
देिखँदैन । मकै छोडाउने िवषयमा मृतक र ितवादीह
िबच सामा य झैझगडा भनाभन हँदा मकै को घोगाले

हानहान भइरहेको अव थामा ितवादी ह र सादले
मृतक दगु ालाई ए कासी धके िलिदँदा ढोकाको चौकसमा
ठोिकन गई ढलेक भ ने त यलाई ितवादीले वीकार
गरेको देिख छ । बिु झएका मािनसह , लास जाँच कृित
मचु ु का, मतृ कको Autopsy Report लगायतका
िमिसल संल न कागजबाट मतृ क दगु ा थपिलयाको
टाउकोमा लागेको चोटका कारणबाट मृ यु भएको भ ने
त य पुि भइरहेको देिख छ । िमित २०६४।५।२ मा
भएको शवपरी ण ितवेदन (Autopsy Report)
मा “The most probable cause of death is
cardio pulmonary arrest due to head injury
noted in left frontal region of the head”. भनी
उ लेख भएबाट तुत वारदातमा मृतक दगु ाको
टाउकोमा ग भीर चोट परेको कारणबाट नै िनजको
मृ यु भएको अव था देिखन आयो । यसरी ितवादी
ह र साद थपिलयाले धके दा ढोकाको चौकोसमा
टाउको ठोि कई चोट लागेको कारणले मरेक दगु ा
थपिलयाको लासलाई ितवादीह िमलेर झु डाउने
काय गरी आ मह या गरी मरेक भ ने देखाउने यास
गरेको देिख छ । ततु वारदातमा ितवादीह र
मृतक दगु ा थपिलयािबच मानपनस
मको कुनै पूव
ु
रसइवी रहेको वा ितवादीह ले य तो पूव रसइवी
राखी मृतकलाई मानपनस
मको कुनै योजना बनाएको
ु
र सोही योजना मतु ािबक हार गरी सोही चोटले
मृतक दगु ा थपिलयाको मृ यु हन गएको भ ने िमिसल
संल न कागजबाट देिखँदैन । जाहेरवाला सोम साद
डोटेललगायतका सरकारी सा ीको पमा मौकामा
कागज गरी अदालतसम बकप गन मािनसह ले
िनज ितवादी ह र साद थपिलया र मृतक दगु ा
थपिलयािबच बेलाबेलामा झैझैगडा हने गरेको भने
तापिन पितप नी नाताका यी ितवादी ह र साद र
मृतकिबच दा प य जीवनमा हने सामा य कृ ितका
घरायसी झगडालाई मानुपनस मको पूव रसइवीका
पमा मा न सिकने ि थित देिखँदैन । ततु

333

नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
वारदातमा मृतकलाई यी ितवादीले लक
ु चोरीकन
हानेको, जोिखमी हितयार योग गरेको अव था
नभई सामा य घरायसी िवषयमा िववाद उ प न
भई ितवादी ह र साद थपिलयाले आवेशमा आई
मृतकलाई हातले धके िलिदएको कारणबाट मृतकको
टाउको ढोकाको चौकोसमा ठोिकन पगु ी मृ यु भएको
देिख छ । मृतक दगु ा थपिलयालाई यी ितवादीले
मकै छोडाउन भनेकोमा िनज मृतकले मकै छोडाउन
नमानेको कारणले ितवादी ए कासी आवेशमा आई
मतृ कलाई धके िलिदँदा घटना घट् न गएको अव था
देिखएकोले य तो कृितको वारदातलाई मनसाय े रत
ह या भ न िम ने नदेिखँदा ितवादीलाई सु
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
४. मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१४ नं. मा यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान
िलनुपनस मको इवी पिन रहेनछ, लक
ु चोरीकन
हानेको पिन रहेनछ वा िवष खवु ाएकोमा बाहेक साधारण
लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यािद हा दा सोही चोट
िपरले ऐनका यादिभ यान मरेमा १० वष कै द
गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था रहेको स दभमा तुत
वारदातमा यी ितवादी ह र साद थपिलयाको काय
मािथ िववेिचत आधार माणबाट यानस ब धीको
महलको १४ नं. मा उि लिखत आवेश े रत ह याको
कसरु अपराध भएको भ ने कुरा मािणत हन आएको
देिख छ । ततु वारदातलाई भिवत य ठहर ग रपाउँ
भ ने ितवादी ह र सादको पनु रावेदन िजिकर
रहेतफ हेदा यानस ब धीको महलको ५ नं. मा
“ यान िलने इवीलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले
गरेको कत यले मािनस मला ज तो नदेिखएको कुनै
काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई कुनै मािनस मन
गएको भिवत य ठहछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । ततु वारदातमा यी ितवादी ह र साद

थपिलया र मृतक दगु ा थपिलयािबच मकै छोडाउने
िवषयमा भनाभन झैझगडा भई मकै को घोगाले
हानहानसमेत हँदा ितवादी ह र साद ए कासी
आवेशमा आई मतृ क दगु ालाई कुटिपट गरी धके दा
िनज दगु ा थपिलया ढोकाको चौकसमा ठोिकन गई
टाउकोमा चोट लागी सोही चोटको कारणले मृ यु
भएको देिखएबाट ततु घटनालाई भिवत यवस
घट् न गएको भनी भ न िम ने नदेिखँदा ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर मनािसब मा न िमलेन ।
५. ितवादी र नमाया थपिलयाको हकमा
िवचार गदा िनज वारदात थलमा उपि थत रहेक
देिखए तापिन िनज ितवादी र नमायाले मौकामा
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतसम बयान
गदासमेत आफूले मृतक दगु ा थपिलयालाई कुटिपट
नगरेको, नमारेको भनी कसुरमा इ कार रही बयान
गरेक देिख छ । घरमा मकै छोडाउने िवषयमा सासू
बहु ारी िबच के ही भनाभन भएपिन ितवादी र नमायाले
बहु ारी मतृ क दगु ा थपिलयाउपर कुनै कारको
चोट हार गरेको भ ने कुरा िमिसल संल न माण
कागजबाट खु न आएको देिखँदनै । िनजको मौकाको
बयान, ितवादी ह र साद थपिलयाको बयानसमेतको
कागज माणबाट िनज ितवादी र नमाया थपिलयाले
मतृ क दगु ा थपिलयाको मृ यु भैसके पिछ मतृ कको
लासलाई दबाउने र अपराधबाट छोरा ह र सादलाई
बचाउने उ े यले मृतक दगु ा थपिलया आफै ँ झुि डई
मरेक भ ने देखाउन लास झु डाउने कायमा स म
सहयोग गरेको देिख छ । मृतक दगु ा थपिलयाको
मतृ लासलाई झु डाउने कायमा स म यी ितवादी
र नमायाले ितवादी ह र सादलाई सहयोग गरेको
देिखन आएकोले िनजको उ काय यानस ब धीको
महलको २२, २३ र २४ नं. मा उि लिखत कसुर
देिखन आई ऐ.को २५ नं. अनस
ु ार िनजलाई .२०।ज रवाना हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला मनािसब नै देिखन आयो । िनज ितवादी

334

९५४७ - अिधव ा राजु साद चापागाईसमे
ं त िव. नेपाल सरकार
र नमाया थपिलयाको िमित २०७१।६।२९ मा मृ यु
नणय नं .९५४७
भैसके को भनी ितवादी ह र साद थपिलयाका कानून
यवसायी अिधव ा ह रबहादरु काक ले बहसको
सव च अदालत संयु इजलास
ममा आजै िनज ितवादी र नमाया थपिलयाको
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजुली
मृ यु दता माणप को फोटोकपी पेस गरेको अव था
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७६ नं. बमोिजम गै मु ामा
फै सला िमित : २०७२।२।२७।४
अिभयोग लागेको मािनस फै सला नहँदै मर्यो भने
०७०-WO-०७११
सो मनलाई खत बात ला दैन भ ने कानूनी यव था
रहेकोले िनज ितवादी र नमाया थपिलयालाई कुनै
िवषयः नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
खतबात ला ने अव था देिखन आएन ।
६. अतः िमिसल संल न आधार माणको ३२ तथा १०७(२) बमोिजम परमादेश जारी ग रपाऊँ
िववेचना गरी सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट िमित
२०६६।२।१४ मा ितवादी बलराम भ ने ह र साद रट िनवेदक / प : याय तथा अिधकार सं था नेपाल (जरु ी-नेपाल) को तफबाट र आ नो
थपिलयालाई यानस ब धीको महलको १३(३)
हकमा समेत सो सं थाका अ य अिधव ा
नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय हने र
राजु साद चापागाई ंसमेत
ितवादी र नमाया थपिलयाले अिभयोग दाबीबाट
िव
सफाइ पाउने ठहराएको फै सला के ही उ टी गरी
यथ / िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी
िनज ितवादी बलराम भ ने ह र साद थपिलयालाई
तथा मि प रषद् कायालय, िसंहदरबार,
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष
काठमाड समेत
कै द सजाय हने र ितवादी र नमाया थपिलयालाई
ऐ.को २५ नं. बमोिजम .२०।- ज रवाना हने ठहराएको
मुलुक ऐन, जबरज ती करणीको ११
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।५।१५
नं. र अदालती ब दोब तको ४० नं. को
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार र ितवादी बलराम
साम ज यता पण
या या ग रनपु छ
ू
भ ने िजिकरस ब धमा िवचार गदा
भ ने ह र साद थपिलयाको पनु रावेदन िजिकर पु न
अदालती ब दोब तको ४० नं. को
स दैन । यो फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
यव था हद यादको यव था िनल बन
कायालय काठमाड लाई र पनु रावेदक ितवादीलाई
समेत िदई तुत मु ाको दायरीको लगत काटी
हने िस ा त (Doctrine of tolling)
मा आधा रत देिख छ । Doctrine of
िमिसल िनयमानुसार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
Tolling भइरहेको हद यादलाई कुनै
िनि त अविधस म िनि त सतमा थिगत
उ रायमा सहमत छु ।
या.ओम काश िम
ग रनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा
हद याद थगनको िस ा त (Doctrine
इजलास अिधकृ त : ताराद बडू
of Equitable Tolling) भिनएको छ । यो
इित संवत् २०७२ साल काि क ३० गते रोज २ शभु म् ।
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िवषय अपराधभ दा दु कृित (Equity) सँग
स बि धत िवषय हो । यसको योग देवानी
कृितका िवषयमा हने कुरा उि लिखत
४० नं. को काननू ी यव थाले नै गरेको
देिखने ।
फौजदारी मु ामा अपराधीसँगै अपराध
मछ भ ने फौजदारी कानूनको मा य
िस ा तअनुसार अपराधको हकवाला हन
नस ने ।
कुनैपिन फौजदारी मु ामा यो यव था
लागू ह छ भनी या या गन िम दैन
र िवधाियक मनसाय पिन यही
देिख छ । सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा ३ ले अनस
ु ूची १
अ तगतका मु ाह मा अपराध भएको
वा भइरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पिन
अपराधको िलिखत तथा मौिखक सचू ना
िदन स ने र नेपाल सरकारका तफबाट
अनुस धान तहिककात गरी मु ा दायर गन
सिकने हनाले हकवालाको नआउने ।
अदालती ब दोब तको ४० नं. को यव था
जबरज ती करणी मु ामा पीिडतका
तफबाट मु ा दायर गन हद याद गणना
ग रनपु छ भ न िम ने नदेिखने ।
जबरज ती करणी मु ामा पीिडत वयंले
पिन अपराधको सूचना िदन स नेस म हो
अनुस धान गरी मु ा दायर हने नहने कुरा
रा यको तफबाट सरकारले अनुस धानको
आधारमा िनणय गन िवषय भएकोले पीिडत
यि उमेर पगु ेको हदँ ैमा वा नहदँ ैमा मु ा
चलाउन स ने कुरामा बाधा नहने हदँ ा यो
यव था जबरज ती करणीबाट पीिडत
नाबालकको हकमा पिन लागू ह छ भ न

नसिकने ।

( करण नं.६)
हद याद िनधारण गदा कसरी र कित
िनधारण गन भ नेस ब धमा अपराधको
गा भीयता समसामियक प रवेश देशको
सामािजक तथा भौगोिलक अव था तथा
अ तराि य कानून र अ याससमेतलाई
िवचार गरी ग रनु पन ह छ । यो िवषय
िवधाियक
िववेक
(legislative
Wisdom) को िवषय भएकोले यित नै
हद याद िनधारण गनु उपयु ह छ भनी
अदालतले िदन िकटान ग रिदन भने िम ने
नहने ।
( करण नं.९)
रट िनवेदक / प का तफबाट : िव ान् अिधव ा
राजु साद चापागाई
यथ / िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
च का त खनाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या.गोपाल पराजल
ु ी : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
अ तगत दायर भई िनणयाथ पेस हन आएको ततु
िनवेदनको संि त य र ठहर यस कार छः
जरु ी-नेपाल ( याय तथा अिधकार सं थानेपाल) जनताको नाग रक, राजनीितक, आिथक,
सामािजक तथा सां कृितक अिधकारह को संर ण,
व न र िवकासमाफत सामािजक याय, कानूनी
राज र असल शासनमा आधा रत नेपाली समाजको
थापनाथ सेवारत् रहने मूल येयका साथ िव.सं.
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२०६८ मा सं था दता ऐन, २०३४ अ तगत सं थािपत
एक गैरसरकारी, गैरराजनीितक एवं गैरनाफामूलक
सामािजक सं था हो । यसले याय, कानून तथा मानव
अिधकारको े मा अ ययन, िश ण एवं रणनीितक
वकालतलाई अिघ बढाउँदै आएको छ ।
मिहला कानून र िवकास म च मिहला
वगको हकिहत, मिहला सश करण, मिहलावगको
उ थान, िवकास एवं कानूनी हक अिधकारको र ा
गन तथा कानूनको काया वयन भए नभएको अनगु मन
मू याङ् कन तथा मानव अिधकारको र ा गन उ े यले
थापना भई तदनु प काय गद आएको छ ।
अनौपचा रक े सेवा के (इ सेक) िवगत
२५ वषदेिख मानव अिधकार तथा सामािजक यायको
े मा देश यापी पमा ि याशील रहँदै आएको र ७५
वटै िज लामा अिभलेखीकरण गन तथा रणनीितक
वकालत गद आइरहेको छ । जनिहत संर ण म च ( ो
पि लक) थापनाकालदेिख नै सावजिनक हकिहतको
िवषयह मा रा यका िनकायह लाई जवाफदेही
र उ रदायी बनाउनक
ु ा साथै संवैधािनक तथा
अ तराि य कानूनी मापद डअनु प नेपालकानूनमा
सधु ार तथा प रमाजन एवं सकारा मक कानूनी
यव थाह को काया वयनका प मा वकालत गद
लङ् िगक समानता तथा बाल यायलगायतका े मा
िनर तर ि याशील रहँदै आएको छ । म चले सावजिनक
सरोकारको िववादलाई मह वपूण मा यमको पमा
अवल बन गद आइरहेको छ ।
कानूनी सहयोग तथा परामश के ( याक)
मिहला तथा बालबािलकाको हकिहत तथा उनीह को
उ थान, िवकास एवं कानूनी हक अिधकारको र ा गन
तथा सम मा मानव अिधकारको र ा गन उ े यले
थापना भएको सं था हो ।
मिहला पनु थापना के (ओरेक) नेपाल
मिहला तथा बालबािलकाको अिधकारको े मा
काम गन एक राि य तरको गैरसरकारी सं था

हो । यो सं था िवगत २३ वषदेिख नेपालमा मिहला
अिधकारका लािग थानीय तरदेिख नीित िनमाण
तहमा काम गद आइरहेको छ ।
सबैका लािग याय सं थाले िवगत ३ वषदेिख
मिहला तथा सावजिनक सरोकारको िवषयमा वकालत
गद मिहलामािथ हने िहंसा िव का कामह का
स ब धमा पैरवीसमेत गद आइरहेको छ ।
बला कारलगायतका मिहला िव का
यौनज य िहंसा घोर अमानवीय, असामािजक तथा
अनैितक काय मा ै नभई िव यापी पमा िन दनीय
र िनषेिधत आपरािधक काय हन् । नेपालको अ त रम
संिवधानको धारा २० मा मिहला भएकै कारणबाट कुनै
पिन िकिसमको भेदभाव नग रने याभूित िदँदै मिहला
िव का शारी रक, मानिसक वा अ य कुनै िकिसमको
िहंसाज य काय कानून ारा द डनीय हने यव था
ग रएको छ । यसैगरी मिहला िव का सबै कारका
भेदभावह उ मूलनस ब धी महासि ध (िसड)
लगायतका अ तराि य सि ध-स झौताअ तगत
िहंसाज य कायबाट वत हन पाउनु येक
मिहला तथा बालबािलकाको अहरणीय मौिलक मानव
अिधकारको िवषयको पमा वीकारेको छ । तसथ
बला कारसमेतका िहंसाज य कायह बाट सरु ि त
भई स मानपूवक बाँ न पाउने मौिलक मानव अिधकार
िनवाध पमा उपभोग गन स ने वातावरणको िसजना
गन उपयु िवधाियक य, कायपािलक य, शासिनक
एवं अ य उपायह अवल बन गनु रा य तथा यसका
िज मेवार िनकायह को ब धनकारी दािय व ह छ
जसलाई रा यका िविभ न तहबाट ितब ता य
हँदै आएको छ ।
यवहारमा लैङ्िगक िहंसा तथा भेदभावको
दशु ्च बाट मिहला तथा बािलकाह मु हन
सिकरहेको अव था छै न । (इ सेक) ारा कािशत
मानव अिधकार वष पु तक, २०१४ ले नेपाली
समाजमा बढ् दै गएको लैङ्िगक तथा यौन िहंसाको
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पिछ लो वृितलाई रा यबाट िवशेष सामािजक सरु ा
र संर णको हकदारको पमा रहेका बािलका िव
घटेका बला कारका घटनाह को उजागर गरेको
छ । वष पु तकले सन् २०१३ मा मा ै १ वषदेिख
१७ वषस मका ४०६ बालबािलका बला कृत भएको
त य अिभिलिखत गरेको छ । यसै गरी १८२ जना
अ य कृ ितको यौन द ु यवहारबाट पीिडत हन पगु ेको
उ लेख छ (नेपाल मानवअिधकार वष पु तक २०१४,
पृ १२) ।
राि य याियक ित ानले काशन गरेको
“िहंसाबाट पीिडत मिहलाको यायमा पहँचः एक
संि अ ययन ितवेदन, २०७०” ले पिन यायको
पहँचको स दभमा रहेका सम याह लाई उजागर गद
“लैङ्िगक पूवा ही सोच एवं राजनीितक दलका नेता
कायकता एवं पीडकह बाट भािवत भएर लैङ्िगक
िहंसाका अपराधह मा जाहेरी दता गन इ कार गन र
जाहेरी दता ग रहाले पिन व छ एवं िन प तवरले
अनस
ु धानलाई अगािड बढाउनु पन कानूनी कत य
बहन नगनाले लैङ्िगक िहंसाका घटनामा फौजदारी
जवाफदेिहताको ि थित सिु नि त गन यवधान सृजना
भएको देिख छ । यस सम यालाई यथोिचत स बोधन
गनका लािग जाहेरी दरखा त दता नगन एवं व छ
एवं िन प ढङ् गले अनस
ु धान गनपन
ु कानूनी कत य
िनवाह नगन हरी कमचारीलाई िवभागीय कारवाहीको
भािगदार बनाउने गरी िव मान सरकारी मु ास ब धी
ऐन तथा िनयमावलीमा आव यक संशोधन गन,
लैङ्िगक िहंसा िव का फौजदारी अनस
ु धानमा
बाधा सज
ृ ना गन तथा अनुस धान तथा अनस
ु धान
ि यालाई अवाि छत िकिसमले भाव पान कायलाई
दि डत गन गरी कानूनी ब ध गनु पन” ( ितवेदनको
पृ ४१) िन कष र सुझाव पेस गरेको छ ।
यौनज य लैङ्िगक िहंसा तथा िवभेदज य
सामािजक
वृि को बारेमा राि य तथा
अ तराि य तरबाट औपचा रक पमा नै यापक

चासो र सरोकारह य हँदै आएको छ । यसलाई
भावकारी त रकाले िनय ण गरी िनवाध पमा आ ना
मौिलक हक तथा वत ताह को उपभोग गनस ने
वातावरणको िसजना गनपन
ु माग रा दै अकुपाई
बालुवाटार (बालुवाटार स या ह) ज ता सामािजक
आ दोलनह पिन भएका छन् । ितनीह को बलमा
िवप ी िनकायबाट सम या समाधानाथ के ही पहल
गरेको देिखए पिन आ दोलन तथा अिधकारको प मा
उठेका आवाजह लाई त काल म थर पान काम मा
भएको गनु ासो छ । मिहला िव का िहंसा िनय ण
गन िव मान नीित, कानून तथा णालीमा सधु ारको
लािग अ ययन गन गठन भएको अनगु मन सिमितको
ितवेदन (२०७० वैशाख १६) को ितवेदनले
बला कार लगायतका िहंसामा त काल जाहेरी
दरखा त दता गन कुरालाई सिु नि त गन यथाशी
िनदिशका बनाएर लागू गनुपन, जाहेरी दरखा त दता
इ कार गन हरी कमचारीलाई िवभागीय कारवाहीको
दायरामा याउन आव यक कानूनी ब ध त काल
गनपन
ु तथा बला कारस ब धमा हद यादलगायत
अ य कानूनी यवधान हटाउनको लािग शी
अ यादेशको मा यमबाट कानूनमा आव यक संशोधन
र प रमाजन गनपनलगायतका
िसफा रस गरेको देिखए
ु
पिन ाथिमकता पाई काया वयन प रणाममख
ु ी भएको
देिखएको छै न । जसका कारणले आजस म लैङ्िगक
िहंसा िव का घटनाह मा मूलतः द डहीनताको
ि थितले नै य पाउँदै गएको छ । यस ि थितलाई
ग भीरतासाथ िलन ज री भएको छ । संिवधान एवं
अ तराि य कानूनी मा यता ितकूलका अ यायपूण
कानूनी यव थाह को अवाि छत िनर तरता कायम
रहन,ु लैङ्िगक िहंसा अ यतफ लि त िव मान
कानूनी यव थाह को यथोिचत काया वयन नग रनु
तथा िज मेवार िनकायह बाट मिहला िव का
िहंसा अ यको लािग सम याको गा भीयताले
मागेबमोिजमको तदा कता तथा संवेदनशीलता
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दशन नहनल
ु े लैङ्िगक िहंसामा द डहीनताको ि थित
गिह रँदै गएको र प रणाम व प बला कार लगायतका
ग भीर िहंसाज य ि याकलापह ले समाजमा य
पाइरहेको देिख छ ।
यसस ब धमा जबरज ती करणी मु ामा
मुलक
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको ११ नं. को ३५
िदने हद यादस ब धी कानूनी यव थाले जबरज ती
करणी ज तो ग भीर अपराधका पीिडतह को यायमा
पहँचको अिधकारलाई कुि ठत पारेको ठहराउँदै
यसमा आव यक संशोधनको लािग स मािनत
अदालतले मिहला, कानून र िवकास म चका तफबाट
सपना धान म लसमेत िव. नेपाल सरकार (२०६१
सालको र.नं. ३३९३, फै सला िमित २०६५/३/२७)
तथा इि दरा ब नेत िव
ेमबहादरु े भएको
(संवत्२०६३ सालको र.नं. ०४०२, फै सला िमित
२०६२/१०/१५) मु ामा िवप ी नेपाल सरकारलाई
िनदश गरेको पिन ५ वषभ दा बढी यितत भैसके को
छ । सव च अदालतका उ आदेशह को अित र
राि य मिहला आयोग, वयं महा यायािधव ा
कायालयमसमेतका राि य सं थाह एवं मानव
अिधकार संर णमा सि य रहेका िविभ न अ तराि य
संघ सं थाह ले यसमा यथाशी प रमाजनको लािग
िसफा रस गरेको पाइ छ ।
पशु करणीको कसरु मा उजरु ी गन हद याद
एक वष रहेको ि थितसँग तुलना गदा जबरज ती
करणीको कसरु मा सो हद याद िनकै कम देिख छ ।
“जबरज ती करणीको कुरामा सो भए गरेको िमितले
पितस िदनिभ नािलस निदए ला न स दैन” भ ने
अ यायपूण कानूनी ावधानको िव मानताका कारण
बला कारका अपराधीह लाई उ मिु िम न गएको
त य आमस चार मा यमह माफत उजागर हँदै
आएका छन् । यसमा खासगरी बालबािलकाह ले
ठुलो मू य चुकाउनु प ररहेको तथा उनीह को
स मानपूवक बाँ न पाउने अिधकार तथा अ य मौिलक

मानवअिधकारमा ग भीर ित पु न गएको छ । साथै
अदालती ब दोब तको ४० न बरको कानूनी यव था
उपयोग नग रनल
ु े य ता घटनाह मा द डहीनतालाई
य पिु गरहेको अव था छ ।
उपयु मह वूण आदेशह को तदा कता
साथ काया वयन गरी यायमा पहँचको ि थित
सृजना गनपनमा
याियक आदेशह को अव ा
ु
तथा िविभ न तहमा उठाइएको चासो र सरोकारको
उपे ाले िनर तरता पाइरहेको छ । कुनै पिन स य
रा यको लािग य तो द डहीनतालाई सं थागत गद
कारा तरले त यगत मादानको अव था सृजना गन
कानूनी यव था वीकाय हँदैन ।
रा यको पिहलो कत य आ ना नाग रकलाई
कुनै पिन िहंसा तथा अपराधबाट मु तथा वत
रा नु हन जा छ । कदािचत यो दािय वको पालना
हन सके न र कुनै िहंसाज य तथा िवभेदपूण घटना कसै
िव मा घिटत हन पु यो भने फौजदारी अनस
ु धान
तथा अिभयोजनको ि या अवल बन गरी पीिडतका
लािग यायमा पहँचको अव था सृजना गन तथा
भावकारी कानूनी उपचार िदलाउन य न गनुपन
रा य तथा सरकारको दािय व ह छ । यसका लािग
कुनैपिन कानूनी यवधान छन् भने तदा कतासाथ
य तो यवधानलाई हटाएर यायको माग श त गनु
रा यको कत य ह छ । सन् २०१२ िडसे बर १६ को
बला कारको घटनाप ात् यौनिहंसास ब धी फौजदारी
कानूनको सधु ार तथा यथोिचत काया वयनका लािग
मानव अिधकारवादीह बाट उठाएको आवाजलाई
स बोधन गन भारत सरकारले पूव धान यायाधीश
जे.एस.बमाको अ य तामा गिठन सिमितले
अ ययन गरी सरकारलाई बझ
ु ाएको ितवेदनका
िसफा रसह मा आधा रत भै भारतीय सरकारले
यहाँको फौजदारी कानूनमा सारभूत प रवतन र सधु ार
गरी हाल काया वयन भै आएको ा त पिन यस
स दभमा मन यो य छ (भारतमा गिठत शी कारवाही
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
अदालत णाली र नेपालमा शी कारवाही अदालत
गठनको उपादेयता” िवषयक अ ययन मण १६देिख
१९ िडसे बर २०१३, नयाँ िद ली भारत, पृ ६ र
७) । तथािप हा ो स दभमा भने िव मान काननू लाई
देखाएर बला कारका घटनामा द डहीनताको ि थित
सज
ृ ना हन गएको प ोि िदनु र यव थािपका संसद्
नभएको कुरालाई देखाएर आ नो अकम यताको
औिच यता पुि गन खो नु तथा याियक आदेशका
आधारमा यथाशी स बोधन गनुपन अित ज री
िवषयमा हद यादको यवधानज तो िवषयलाई
फौजदारी कानून सुधारका अ य िवषयह सँग
समक मा राखी अपराध संिहतामा जबरज ती
करणीको महलको ११ नं. मा के ही प रमाजन गन गरी
तािवत ग रएको यव थालाई देखाएर यसस दभमा
संवेदनशील भएको दाबी गनु आफै ँ मा यायोिचत तथा
संगितपणू मा न सिकँ दैन ।
जबरज ती करणीस ब धी कसरु मा
हद यादस ब धी कानूनको तुलना मक अ ययन
गदा कितपय देशह ले बला कार अपराधमा हद याद
नहने यव था गरेको पाइ छ (ज तै ीलंका तथा
भारत) भने कितले लिचलो हद यादको यव था
राखेको ा तह भेिट छन् । ो र देशह को
फौजदारी कानून सधु ारका यासह लाई सघाउने
उ े यले िनमाण भै अ तराि य पमा नै मा यता
पाएको Model Criminal Code ले अपराधको
ग भीरताअनस
ु ार हद यादको हदलाई सझ
ु ाएको
पाइ छ । अपराधको ग भीरतालाई सामा यतया
द डसजाय तो दा यान िदइने हँदा द ड सजायको
अनपु ातलाई आधार मानेर नै हद यादको वै ािनक
हद सझ
ु ाएको देिख छ । जसअनस
ु ार आजीवन
ज मकै दको सजाय हने कसरु मा २५ वषको हद याद,
प वषस म कै दको सजाय हने कसरु मा २० वषको
हद याद, १० वषस म कै दको सजाय हने कसरु मा १५
वषको हद याद तथा ५ वष कै द सजाय हने मु ामा

१० वषको हद यादको िसफा रस गरेको पाइ छ ।
(Model Codes for Post Conflict Criminal
Justice Model Vol 1 Model Criminal Code
1st ed., USIPP, Washington D.C., 2007, P.
56-60) । जबरज ती करणी कसरु को लािग चिलत
नेपाल कानूनले तोके को सजायको अिधकतम हद
१५ वष कै द सजायलाई आधार मा दा २० वषको
हद यादको यव था अपराधको गा भीयताअनु प हने
देिख छ । अ तराि य कानून तथा िविधशा ले पिन
बला कारलाई ग भीर अ तराि य अपराधको कोटीमा
राखी य ता कसरु मा फौजदारी जवाफदेिहताको
अिनवायतालाई आ मसात गद हद यादलगायतका
द डहीनताका उपायह को असा दिभकता तथा
अ वीकायताको िस ा तलाई आ मसात गरेको
यहोरासमेत िनवेदन गदछ । (Prosecutor v. Jean
Paul Akayesu [ICTR-96-4-T], Prosecuter
v. Kunarac and Other [IT-96-23- and IT9623/1] JCTY)
चिलत हद यादको कानूनी ावधानले
घटना भएको ३५ िदनपिछ द डको भय िवना नै पीडक
पनु ः अपराध गन उ त हने ि थित छ भने पीिडत
याियक उपचारको अिधकारबाट वि चत मा ै होइन
मानिसक, शारी रक, मनोवै ािनक तथा भावना मक
चोट तथा पीडाबाट तािडत रहन बा य हन प ररहेको
अव था िव मान छ । यस ि थितको बारेमा िवप ी
िनकायह को अनिभ ता रहेको छै न ।
हा ो कानून णालीअ तगत िव मान के ही
सकारा मक कानूनी यव थाह को उपे ा तथा
यथोिचत काया वयन नग रँदा पिन उ सम यामा
अझै जिटल पान काम िवप ी िनकायह बाट
भएको छ । यसस दभमा स मािनत अदालतसम
ाथिमकतासाथ उठाउन खोिजएको िवषय अदालती
ब दोब तको ४० नं. हो । यसमा “हद यादिभ
नािलस गनपन
ु मािनस सो वष नाघेको रहेनछ भने
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सो वष नाघेका िदनदेिख हद यादस म नािलस िदए
ला छ । सो नाबालक सो वष नपु दै मर्यो भने सो
मरेको िदनदेिख हद यादस म मनको हकवालाले
नािलस गरे ला छ “ भ ने यव था छ । यस ावधानले
ट पमा नाबािलगको िहत संल न रहेको मु ामा
कसरी हद यादको गणना गन वा कायम गन भ नेबारेमा
िवप ी िनकायह लाई कानूनले प िदशािनदश
गरेको छ । अिधकार तथा वत ताबाट पीिडत सो
वष नपुगेको यि को हकमा याियक उपचार खो नु
पन अव था भएमा िनज सो वष नपु दास मको
अिवधमा ३५ िदनको हद यादको अविध जोडेर हन
आउने योगफललाई हद याद मा नु पदछ भ ने नै यस
यव थाको म सद भएको िनिववाद छ । यो कुनै खास
मु ाको हकमा लागू हने गरी यव था ग रएको नभई
नाबािलगको िहत संर णका खाितर उपयोग हने गरी
यव था ग रएको कानूनी ब ध हो । वयं पीिडतले
आ नो िहतमा गन याियक उपचारको पहल होस् वा
कितपय ग भीर मु ामा पीिडतको तफबाट रा यका
िवप ी िनकाय वा अ य कसैले पहल र ितिनध व
गन गरी कानूनी ब ध भएका कसुरको हकमा िकन
नहोस् यसमा अ तिनिहत कानूनी िस ा तको सदा
प रपालना अपेि त ह छ । जबरज ती करणीज तो
ग भीर कसरु को हकमा यो आकिषत नहने भ नु
यायोिचत पिन हँदनै र यसको योगलाई अ वीकार
गनपन
ु कुनै तकसङ् गत कारण पिन छै न ।
तथािप हालस म जबरज ती करणीको ११
नं. अदालती ब दोब तको ४० नं. को ावधानका
िबचमा साम ज यतापूण या या (Harmonious
Interpretation) नगरी जबरज ती करणीको ११
नं. को याि क या याको आडमा ३५ िदने हद याद
नाघेपिछ सो वष नपगु ेका पीिडतह समेतको हकमा
फौजदारी अनस
ु धान र अिभयोजनलाई इ कार गनु
िवड बनापूण छ । यौन अपराधका पीिडतले कानूनी
स मताको उमेर (Legal age of majority) हािसल

नगदास म हद यादको यव था िनल बन िनि य
हने िस ा त (doctrine of tolling) ायः देशह ले
अंिगकार गरेको िविभ न अ ययनह बाट पिन पिु
ह छ । उदाहरणको लािग अ तराि य बार एसोिसयसन
र अमे रक शाि त सं थाले काशन गरेको ो र
फौजदारी यायका लािग फौजदारी संिहतामा पीिडत
नाबािलग भएको अव थाका कानूनी स मता नभएको
अनुमान ग रने हँदा हद यादको कानून लागू नहने तथा
िनलि बत भएको मािनने िस ा तको अवल बन धेरै
देशह मा सामा य िनयम ज तै भैसके को उ लेख गद
भिनएको छ -”The Freezing of the statutory
limitations with respect to a criminal offence
committed against a person under the age
of eighteen is a common feature of domestic
criminal law in many states”.(Model Code
for Post Conflict Criminal Justice, Model Vol
1, 1st Ed., USIPP, Washington D.C. 2007
article 12.1) अदालती ब दोब तको ४० नं. को
ावधान पिन यसै मा यताअनक
ु ू ल भएकोमा िववाद
छै न ।
यसका अित र यो यव थाले लैङ्िगक
िहंसाको रोकथाम तथा यसका पीिडतलाई
भावकारी कानूनी उपचार िदलाउने कायमा रा यको
तफबाट उ च तरको संवदे नशीलता, तदा कता तथा
सतकता दिशत गनुपन तथा बालबािलकाको सव म
िहतलाई सदैव के मा रा नुपन गरी अ तराि य
मानव अिधकार कानूनले हण गरेका मा यताह सँग
पूणत: ताद यता रा दछ । बाल अिधकारस ब धी
महासि धको धारा ३(१) ले सावजिनक वा िनजी
क याणकारी सं थाह , अदालतह , शासिनक
अिधकारीह वा िवधाियक िनकायह लगायत
जोसक
ु ै बाट बालबािलकाको हकमा ग रने कायह मा
“बालबािलकाको सव म िहत” लाई ाथिमकता
िदनपु न बा यकारी दािय वको यव था गरेको
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पाइ छ । यसैगरी मिहला िव का सबै कारका
भेदभाव उ मूलन गनस ब धी महासि धको धारा
२ (च) मा मिहला िव िवभेद तथा िहंसा िसजना
गन तथा
य िदने चिलत कानून, िनयम,
पर परा तथा यवहारह प रवतन वा उ मूलन गन
िवधाियक यलगायतका स पूण उपयु उपायह
अवल बन गनपन
यव था रहेको छ । य ता
ु
यव थाह मा अ तिनिहत “बालबािलकाको सव म
िहत” को िस ा त एवं मिहला िहंसा िव “शू य
सहनशीलता तथा तदा कताको िस ा त” प रपालना
र अवल बन नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा
९(१) तथा नेपालको अ त रम संिवधानको धारा
३३ (ड) अ तगतको संवैधािनक दािय वको कारण
पिन फौजदारी अनस
ु धान तथा अिभयोजनको
कानूनी कत य िनवाह गनपन
ु महा यायािधव ाको
कायालयलगायतका रा यका िनकायह को लािग
ब धनकारी रहेको िनिववाद छ ।
बला कारलगायतका फौजदारी अपराध
पीिडत नाबािलगह को यायमा पहँच सिु नि त गनतफ
िनवेदक सं थाले आ नो यास अगािड बढाउँदै आएको
छ । खास गरी िमित २०६९ फागनु ३ गते िनवेदक
सं था जरु ी-नेपालको “सो वष उमेर नपगु ेका नाबािलग
जबरज ती करणी कसरु का पीिडत रहेका मु ामा
अदालती ब दोब तीको ४० नं. को आधारमा सो वष
पगु ेका िदनदेिख मा ै ३५ िदने हद यादको गणना हने
भई सो वष नपु दास म जबरज ती करणीको ११ नं.
को यव था िनि य अथात् िनलि बत अव थामा
रहने भएकाले सोहीअनु प हद यादको गणना गरी
अथवा हद याद कायम गरी जबरज ती करणीस ब धी
कसरु को भावकारी अनस
ु धान तथा अिभयोजन गन
गराउन मातहतका स पूण िज ला सरकारी विकलको
कायालयह लाई यथाशी प रप जारी गरी
पीिडतको यायमा पहँचको अिधकारको यावहा रक
काया वयनमा सहयोग पुरयाउन”
अनरु ोध गद नेपाल
्

रा यका महा यायािधव ालाई अिपल गरेको यहोरा
िनवेदन गदछ । साथै उ अिपलमा नेपालको अ त रम
संिवधानको धारा १३५(३)(ख) ले “मु ा मािमलाका
रोहमा सव च अदालतले गरेको कानूनको या या वा
ितपादन गरेको कानूनी िस ा तको काया वयन भए
वा नभएको अनगु मन गन गराउने” महा यायािधव ाको
संवैधािनक दािय व रहेको कारण वष अगािड
सव च अदालतले जारी गरेका आदेशह बमोिजम
हद यादस ब धी कानूनको शी ाितशी सधु ार र
प रमाजनको माग श त गनको लािग अिबल ब
पहल गन तथा भावकारी भूिमका खे नको लािग पिन
अनुरोध ग रएको िथयो । यसैगरी हद याद कायम गन
योजनको लािग अदालती ब दोब तको ४० नं. को
योग गरे नगरे बारेको जानकारी उपल ध गराइपाउन
िमित २१ फागुन २०६९ मा तथा उपयु अनरु ोधका
िवषयमा कुनै जवाफ ा नभएपिछ पनु ः िमित २९
वैशाख २०७० मा सोही िवषयमा ताके ता गरी प ाचार
गरेकोमा िमित २०७० मङ् िसर २७ मा आएर मा ै
िवप ी महा यायािधव ा कायालयले मुलक
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ११ नं. बमोिजम
हद याद गणना वा कायम गन योजनका लािग
हालस म अदालती ब दोब तको ४० नं. को कानूनी
यव थालाई योग गनस ब धमा मातहत सरकारी
विकल कायालयह लाई कुनै िनदशन वा प रप
नगरेको आशयको प माफत िनवेदक सं थालाई
जानकारी गराएको छ । साथै जबरज ती करणी मु ाको
हद यादका िवषयमा सव च अदालतबाट जारी आदेश
तथा थािपत कानूनी िस ा तह को प रपालना
गराउनेतफ परु ा गनुपन संवैधािनक िज मेवारीबाट पिन
िवप ी िनकायह चक
ु े को वतः ट छ ।
साथै राि य याियक ित ानले काशन
गरेको “िहंसाबाट पीिडत मिहलाको यायमा पहँचः
एवम् सङ् ि अ ययन ितवेदन, २०७०” ले पिन
“ चिलत याियक कायािविधको पनु रावलोकन गरी
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९५४७ - अिधव ा राजु साद चापागाईसमे
ं त िव. नेपाल सरकार
यसमा समयानक
ु ू ल सरलीकरण, लचकता र िछटो
छ रतोपन याउनु पन देिख छ । जबरज ती करणी
मु ामा िनता त सङ् कुिचत हद यादको यव थाको
कारण पीडकह का लािग द डहीनताको अव था
िव मान रहेको पाइ छ” भ ने िन कष िनका दै
जबरज ती करणीको ११ नं. को कानूनी यव थालाई
अपराधको गा भीयता अनुकूल हने गरी शी ाितशी
संशोधन गरी यायमा पहँचको ि थित सृजना
गनपन
ु तथा “सो वष नपगु ेका नाबािलग जबरज ती
करणी कसरु को पीिडत रहेका मु ामा अदालती
ब दोब तको ४० नं. को आधारमा १६ वष पगु ेको
िदनदेिख ३५ िदने हद यादको गणना गरी जबरज ती
करणीस ब धी कसरु को अनुस धान तथा अिभयोजन
गन गराउनेतफ पहल गनपन”
ु भ ने िसफा रस गरेको
पाइ छ । पीिडत बालबािलकाह को हकमा उजरु ी
दता हने ि थित बने पिन घरप रवार तथा िनि त
स ब धिभ घट् ने जबरज ती करणी अपराधह को
स दभमा पीिडतको संर ण िनता त चनु ौतीपूण ब ने
गरेको छ । जसका लािग रा यको तफबाट सामािजक
संर ण िदने र यायको माग श त गन कुनै सुिवधा
तथा उपायको उपल धता छै न । य ता अव थाका
बािलकाह लाई भरणपोषण, मनोसामािजक परामश
तथा िश ािद ासिहत आव यकतानस
ु ार रा नको
लािग बालमै ी तथा लैङ्िगक संवदे नशील पनु थापना
के , सुर ा गृह (Safe House) को यव थाको
अभाव छ । पा रवा रक यौनिहंसाको पीिडत हन पगु ेका
बािलकाह को लािग पनु थापनासिहतको प रपरु णको
अिधकार यावहा रक पले नै सिु नि त गन गरी
बालमै ी संर ण गहृ (Safe House) तथा पनु थापना
के को यव था गनु पिन यि कै अप रहाय भएको
छ।
यस ि थितमा अ त रम संिवधानअ तगत
सबै कारका लैङ्िगक िहंसा िव कानूनी संर ण
ाि को हक (धारा २०) स मानपूवक बाँ न पाउने

हक (धारा १२.१), वैयि क वत ता अपरहरण
िव को हक धारा (१२.२) तथा कानूनको समान
संर ण तथा िवशेष संर णको हक (धारा १३)
लगायत मिहला िव का सबै कारका भेदभावह
उ मूलनस ब धी महासि ध, १९७९ को धारा २,
बालअिधकार महासि ध, १९८९ को धारा ३, धारा
१९ र धारा ३९, नाग रक तथा राजनीितक अिधकार
स बि धत अिभसि ध, १९६६ को धारा २ अ तगत
याभूत यौन िहंसा िव
भावकारी कानूनी
संर ण तथा भावकारी उपचार ा गन हकसमेतको
उपभोगमा यावधान सज
ृ ना भएको छ । यौन िहंसा
िव
कानूनी उपचारको सिु नि तताको लािग
कानून संशोधनको ि यालाई फा ट यािकङ गन
तथा िव मान यायमुखी कानूनको काया वयनलाई
सिु नि त गन स मािनत अदालतको ह त ेपकारी
भूिमका िनता त अप रहाय भएको िनवेदन गदछ ।
अतः नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२, धारा १३, धारा ३३ (ड), धारा १३५,
सि ध ऐनको दफा ९, बालअिधकार महासि ध,
१९८९ को धारा ३, धारा १९ तथा धारा ३९, मिहला
अिधकार महासि ध (िसड् ) को धारा २, नाग रक तथा
राजनीितक अिधकार महासि धको धारा २ समेतको
आधारमा अ त रम संिवधानको धारा १०७ को
उपधारा २ अ तगत िवप ीह का नाउँमा िन नानस
ु ार
आदेशह जारी गरी लैङ्िगक तथा बाल याय व न
ग रपाऊँ ।
सो वष उमेर नपगु ेका नाबािलग जबरज ती
करणी कसरु का पीिडत रहेका मु ामा अदालती
ब दोब तको ४० नं. को आधारमा सो वष पुगेको
िदनदेिख मा ै ३५ िदने हद यादको गणना हने भई
सो वष नपु दास म जबरज ती करणीको ११ नं.
को यव था िनि य अव थामा रहने भएकाले सोही
अनु प हद यादको गणना गरी वा कायम गरी जबरज ती
करणीस ब धी कसरु को अनस
ु धान तथा अिभयोजन
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गनु गराउनु भनी िवप ी महा यायािधव ाको कायालय,
तथा हरी धान कायालयका नाउँमा परमादेश जारी
ग रपाऊँ । साथै मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
४० नं. को यव थाको काया वयनमा भावका रता
र एक पता याउन आफू मातहतका स पूण िज ला
सरकारी विकलको कायालयह लाई यथाशी प रप
जारी गनु भनी िवप ी महा यायािधव ा कायालयको
नाउँमा परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
अ त रम संिवधानको धारा १३५(३)(ख)
अ तगतको संवैधािनक दािय वबमोिजम जबरज ती
करणी मु ाको हद यादलगायत मिहला तथा बाल िहंसा
िव सव च अदालत ारा आदेश तथा ितपािदत
कानूनी िस ा तह को यथोिचत प रपालना गन
गराउन आव यक काययोजनासिहत भावकारी
अनगु मन गनु गराउनु र प रपालना भए नभएको
स दभमा आविधक पमा सव च अदालतलाई
ितवेदन िदनु भनी िवप ी महा यायािधव ाको
नाउँमा परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
जबरज ती करणी कसुरमा हद यादस ब धी
िव मान कानूनी यव था (मुलक
ु ऐन, ज.क.
को ११ नं.) ले पीिडत मिहला तथा बािलकाको
याियक उपचारको मौिलक हकमा नै यवधान
सज
ृ ना ग ररहेको कारण सव च अदालतको
आदेशह तथा यौनिहंसाज य अपराधमा फौजदारी
जवाफदेही सिु नि त गनस ब धी अ तराि य कानूनी
मापद डबमोिजम उ कानूनी यव थाको खारेजी
तथा आव यक प रमाजनका लािग िवशेष ाथिमकता
िदई शी (Fast Tracking) तथा तदा कतायु
ि या अगािड बढाउनु भनी िवप ी नेपाल सरकार
मि प रषद् काननू याय, संिवधानसभा तथा संसदीय
मािमला म ालय तथा मिहला बालबािलका तथा
समाजक याण म ालयसमेतका नाउँमा परमादेश
जारी ग रपाऊँ ।
जबरज ती
करणीलगायतका
यौन

अपराधह मा अपराधबारेको सूचना दता गन इ कार
गन तथा फौजदारी अनस
ु धानमा अनुिचत िबल ब
गन, अनस
ु धान तथा अिभयोजनको कामकारवाहीमा
यवधान सज
ृ ना गन, अनिु चत ह त पे गनसमेतका
कायह पिन द डनीय फौजदारी कसरु हने गरी
कानूनमा आव यक संशोधन तथा प रमाजनको
ि या अवल बन गनसमेत िवप ी नेपाल सरकारको
नाउँमा परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
मिहला तथा बालबािलका िव
हने
बला कारलगायतका यौनिहंसा तथा अपराधह
बारेको जाहेरी दरखा त तथा सूचनाको यथाशी दता
ग रए नग रएको, भावकारी फौजदारी अनुस धान
तथा अिभयोजन भए नभएको, बालबािलकाको
सव म िहतलाई यान िदए निदएको, शू य
सहनशीलता तथा लैङ्िगक संवेदनशीलता अपनाए
नअपनाइएकोसमेतका स दभमा अनुगमनका लािग
राि य मिहला आयोग राि य मानवअिधकार आयोग
तथा महा यायािधव ा कायालयका ितिनिधसमेत
रहने गरी यथोिचत अनुगमन संय को थापना गरी
िनयिमत अनुगमन गनु गराउनु भनी नेपाल सरकारको
नाउँमा परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
साथै मिहला तथा बालक िव हने यौन
िहंसाको भावकारी रोकथाम तथा िनय ण गनको
लािग सरोकारवालाह सँगको सहकायमा बजेट र
समय सीमासिहतको एउटा छु ै र राि य काय योजना
तजमा
ु गरी थानीय तरस म कानूनी सचेतना जागृत
गनलगायतका कायह गनु गराउनु भनी िवप ी नेपाल
सरकारको नाउँमा परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
आ नै घरप रवारिभ तथा निजकका
नातास ब धी तथा संर कबाट नै जबरज ती करणीको
घटनाबाट पीिडत हन पगु ेका बालबािलकाह को
सव म िहतलाई यानमा राखी उनीह को लािग
आव यक सामािजक संर ण तथा पनु थापनाको
लािग आव यक सं यामा बालमै ी तथा लैङ्िगक
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संवेदनशील संर ण गृह तथा पुन थापना के
थापना गरी उनीह को पया प रपूरणको
अिधकारको यावहा रक काया वयनका लािग िवप ी
मिहला, बालबािलका तथा समाज क याण म ालय
तथा के ीय बालक याण सिमितसमेतको नाउँमा
परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने यहोराको िनवेदन ।
मिहला तथा बालबािलका िव हने यौन
िहंसाको भावकारी रोकथाम तथा िनय ण गन
स दभमा नेपाल प भएका िविभ न अ तराि य
महासि धका यव था तथा यसस ब धमा सव च
अदालतबाट समयसमयमा भएका आदेशह लाई
म यनजर गद कानून, याय, संिवधानसभा तथा
संसदीय मािमला म ालयले लैङ्िगक समानता कायम
गन तथा लैङ्िगक िहंसा अ य गनस ब धमा के ही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गन बनेको िवधेयक यव थािपकासंसदमा
ततु गन योजनका लािग म यौदा
्
वीकृितका िनिम नेपाल सरकार, मि प रषदस
् म
िमित २०७०।१।७ मा पेस ग रसके को छ । उ
िवधेयकमा लङ् िगक िहंसालाई अ य गनस ब धी
िवषयमा समयानक
ु ू ल कानूनी यव था गन मुलक
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ११ नं. मा उि लिखत
हद यादको यव थालाई िव तार गरी ६ मिहनास म
कायम गनलगायतका यव थामा संशोधनको लािग
ताव ग रएको छ । यसै गरी संयु रा संघ सरु ा
प रषदबाट
् पा रत ताव नं. १३२५ र १८२०
स ब धी राि य काययोजना काया वयनअ तगत
“Enhancing Access to Justice For Women,
Girls and Conflict Affected Victims”
योजनामाफत यस म ालयबाट आिथक वष
२०६९/०७० देिख मिहला िव
हने लैङ्िगक
तथा यौन िहंसाको भावकारी रोकथाम र िनय ण,
मौिलक हक, मानव अिधकार, मिहला अिधकार, बाल
अिधकार, के ही सामािजक अपराध, कानूनी उपचारको
संय लगायतका िवषयमा कानूनी सचेतना काय म

स चालन ग रएको र हालस म ६२ िज लाका ९०
भ दा बढी गाउँ िवकास सिमितह मा य तो काय म
स प न भइसके को छ । िवप ीले रट िनवेदनमा
उठाएका िवषयह लाई यस म ालयबाट यसअिघ
काया वयन गरेको र भिव यमा पिन य ता काय म
स चालन गनतफ ि याशील रहेको स दभमा ततु
रट िनवेदनको कुनै औिच य नरहेको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने कानून याय संिवधानसभा तथा
संसदीय मािमला म ालयको िलिखत जवाफ ।
हरी धान कायालयबाट स पािदत यो
य तो काम कारवाहीबाट यो य तो कानूनी हक
अिधकार हनन् भएको भ ने त य व तगु त पमा
िजिकर गरेको नपाइएकोले यस कायालयको हकमा रट
जारी हनु पन अव था छै न । मौजदु ा कानूनबमोिजम
हरी धान कायालय वा मातहत िनकायबाट काय
स पादन गनुपन कुरामा दईु मत हँदनै । सो वष नपुगेका
जबरज ती करणी मु ाका पीिडतको हकमा मु ा दायर
गन हद याद स ब धमा जबरज ती करणी महलको
११ नं. स ा अ.बं. ४० नं. बमोिजमको हद याद
लागू हने भनी कुनै अड् डा अदालत वा िनकायबाट
प रमाजन वा िनदशन भई आएको अव था नभएबाट
नै ततु रट दायर भएको त य प भएकोले मौजुदा
काननू को स ा अ यथा गन यस कायालय वा मातहत
िनकायसमेतमा े ािधकार नरहेको भ ने यहोराको
हरी धान कायालयको िलिखत जवाफ ।
सो वष नपुगेका नाबािलग जबरज ती
करणीको कसरु को पीिडत रहेका मु ामा मु ा दायर
गन हद याद मुलक
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
४० नं. का आधारमा सो वष पगु ेको िदनदेिख मा
गणना गरी मु ा अिभयोजन गन गरी आदेश जारी
हनु पन एउटा आधारका पमा िनवेदकले आ नो
िनवेदनमा हद यादको यव था िनल बन हने िस ा त
(Doctrine of tolling ) को योगलाई उ लेख
ग रएको छ ।
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मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ४०
नं. मा रहेको यव था िनवेदकले उ लेख गरेज तो
हद यादको िनल बन हने यव था हो । जनु
यव थाअनस
े ो यि का हकमा
ु ार सो वष नपगु क
कुनै िववादमा नािलस गन हद याद िनज सो वष
पगु ेका िमितदेिख लागू ह छ । Doctrine of Tolling
लाई कानूनी भाषामा Doctrine of Equitable
Tolling पिन भिनएको छ । यो िवषय दु कृ ित (Equity)
सँग स ब धी िवषय हो । यसको योग देवानी िवषयमा
हने कुरा चिलत उि लिखत कानूनी यव थाले नै
देखाएको छ ।
फौजदारी िवषयमा Doctrine of Tolling
लाई योग गन सिकने आधारका पमा िनवेदकले
Model Code for Post Conflict Criminal
Justice ले गरेको
तावलाई देखाउनुभएको
छ । उ नमनू ा काननू
पिछको फौजदारी यायका
लािग बनाइएको भ ने कुरा यस कानूनको नामबाटै
प छ । यस िनवेदनमा उठाइएको अ. बं. ४० नं.
को यव था पिछको घटनाका स ब धमा नभई
सामा य अव थाका घटनाका स ब धमा लागू हने
यव था हो ।
अपराध अनुस धान र अिभयोजनका
स ब धमा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा ३, ४, ५, र ७ मा कुनै पिन अपराधको सचू ना
सो घटनाका बारेमा थाहा पाउनेले निजकको हरी
कायालयमा यथाशी िदनु पन, माण लोप वा
नाश हन निदनेसमेतका यव था हरी कमचारीले
यथाशी गनपन
ु र अपराध अनुस धान तथा सबदु
माण सङ् कलनको काम हरी कमचारीले यथाशी
गनपन
ु यव था रहेकोले यो कानूनको उ े य अपराध
अनस
ु धान र माण सङ् कलनको काममा अनाव यक
िढलाई नहोस् भ ने नै हो ।
िनवेदनमा भिनएज तो कानूनबमोिजम वय क
भएपिछ अपराधको सूचना िदन पाइ छ भ ने हो भने

अपराधका बारेमा सूचना िदने समय अनाव यक पमा
लि बन गई उ सूचनापिछ अपराध अनस
ु धानका
समयमा भौितक माण सङ् कलन हन स ने स भावना
शू य ायः हने अव थातफ पिन िवचार ग रनु
आव यक रह छ । अ त वग वा यस ि थितको फाइदा
पिन कसुरदारले नै पाउने ह छ ।
बालबािलकाको स ब धमा िवशेष कानूनका
पमा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ चलनमा
छ । उ ऐनले बालबािलका कसरु पीिडत भए
अपराधको सचू ना उमेर पगु ेपिछ िदन पाउने कुनै
ावधान राखेको छै न । बालबािलकाको हक पु ने
कुरामा िनजका तफबाट िनजका बाब,ु आमा, संर क
वा हकवालालाई उजरु गन पाउने अिधकार यस ऐनको
दफा ५१(१) ले िदएको छ ।
जबरज ती करणीको कसुर बिढरहेको,
हद याद कमदेिखएको र बढाउनु पन भ नेस ब धमा
यस कायालयको िवमित हनपु न अव था छै न मु ा दायर
गन हद याद कानूनले नै िनि त गन हँदा यसस ब धमा
स मािनत अदालतबाट हद याद बढाउनका लािग
सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको कुरा
िनवेदनमा उ लेख भैसके को छ । तर, मु ा दायर गन
हद याद पया नरहेको कारणले मु ा चलाउन बाधा
परेको िवषयको स बोधन अपराधको सचू ना िदने
अविधलाई बढाएर मा हँदनै । तसथ, रट िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न अव था नहँदा
रट खारेज ग रपाउँ भ ने महा यायािधव ाको
कायालयको िलिखत जवाफ ।
प रवारबाट यौनज य िहंसाबाट पीिडत
बालबािलकाह को लािग बालमै ी तथा लैङ्िगक
संवेदनशील संर ण गहृ तथा पनु थापना के थापना
गरी उनीह को पया प रपूरणको अिधकारको
यावहा रक काया वयन नभएको र नगरेको िजिकर
िलएको देिख छ । तर य तो संर ण गृह वा बालमै ी
तथा लैङ्िगक संवेदनशील संर ण गृह, पनु थापना
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९५४७ - अिधव ा राजु साद चापागाईसमे
ं त िव. नेपाल सरकार
के
थापना गन प िज मेवारी यस सिमितलाई
तोिकएको अव था पिन छै न तापिन िवप ीले उठान
गरेको ततु सङ् गसँग समेत स बि धत रहन
स ने गरी मिहला तथा बालबािलका म ालयले
िहंसा पीिडत मिहलाको संर णको लािग के ही समय
आवासीय संर ण दान गन गरी हाल १७ िज लामा
सेवा के ह स चालनमा याएको अव था छ ।
बालबािलकास ब धी राि य नीित, २०६९
ले सबै िकिसमका शारी रक वा मानिसक िहंसा,
ित वा दु यवहार, प र याग, उपे ा, शोषण वा यौन
द ु यवहारबाट समेत बालबािलकालाई संर ण गन
नीित िलएको छ । बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
को दफा ३४ ले बालक याण गृहको थापना र
स चालनस ब धी यव था गरेको छ । जसअनुसार
नेपाल सरकारले आव यकतानुसार नेपाल रा यको
िवभ न े मा बालक याण गृहको थापना गनछ
र बालक याण गहृ को थापना नभएस म अ कुनै
यि वा सं था ारा स चािलत बालक याण गहृ
अनाथालय वा सु त मनि थित के लाई बालबािलका
रा ने योजनको िनिम नेपाल सरकारले उपयोग
गन स नेछ भ ने यव था गरेको छ । य ता
गहृ ह को अिभलेख रा ने, अनगु मन गन ज ता
िज मेवारी यस सिमितलाई तोिकएको छ । जोिखम
अव थामा रहेका बालबािलकालाई संर ण दान
गन आ नो िज मेवारीलाई मनन् गद आ नो ोत
र साधनले याएस म सिमितको स पकमा आएका
यौन द ु यवहारलगायतका घटनाका पीिडत तथा
वेवा रसे बालबािलकाह को उिचत यव थापनको
लािग िविभ न संघ सं थाह सँग सहकाय गरी संर ण
दान गन, प रवारमा पनु थापना गन र पनु थापन
हन नसके का बालबािलकाको हकमा िविभ न
संघ सं थाह बाट स चािलत संर ण गृहह मा
पनु थापना गद आएको र देशभ र स चालनमा रहेका
७९७ बालगहृ को िमक पमा अनुगमन गनुको साथै

य ता बालगृहह लाई बालमै ी बनाउनको लािग यस
सिमितले तािलमसमेत दान गद आएको छ ।
मल
ु क
ु ऐन, २०२० जबरज ती करणीको
महलको दफा ११ मा भएको हद यादस ब धी
यव थालाई आव यक संशोधन तथा सोस ब धी
आव यक अ य यव था िमलाउने दािय व यस
सिमितको नभएको र कानूनबमोिजम सिमितले आ नो
कत य र दािय व िनवाह गरी नै रहेकोले सिमितको
हकमा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने के ीय बाल
क याण सिमितको िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय संिवधान तथा िव मान
नेपाल कानूनको प रपालना गरी, गराई कानूनी
रा यको अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका
संिवधान तथा कानून द हक, अिधकारको स मान,
संर ण र संव न गरी चलनको सिु नि तता दान
गन कुरामा किटब रहेको छ ।
नेपाल सरकार, मिहला तथा बािलका िव
हने यौन िहंसाको भावकारी रोकथाम तथा िनय ण
गनस दभमा नेपाल प भएका िविभ न अ तराि य
महासि धका यव था तथा यसस ब धमा सव च
अदालतबाट समयसमयमा भएका आदेशह लाई
म यनजर गद िविभ न कायह गरी आएको छ ।
मिहला िव हने िहंसालाई िनय ण गनको लािग
िनषेधा मक, द डा मक, व ना मक र संर ा मक
गरी चारैवटा उपायह को अवल बन गरी संिवधान
एवं कानून ारा याभूत ग रएका मानव अिधकारको
स मान संर ण र प रपूितको लािग नेपाल सरकार
िनर तर ि याशील रही आएको छ । मिहला िव का
िहंसालाई िनय ण गरी लैङ्िगक समानता कायम
गनको लािग िव मान कानूनह मा सधु ार गद लिगएको
अव था छ । मिहला िव हने िहंसाको रोकथाम
गन िव मान नीित, कानून, संय र णालीमा
ग रनु पन सुधारह पिह याई सुझाव िदने उ े यले
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
नेपाल सरकारले संवत् २०६९ सालमा गठन गरेको
एक उ च तरीय कायदलले िदएको ितवेदनलाई
काया वयन गनका लािग आ नो ोत साधन र
मताले याएस म नेपाल सरकार लािगरहेको
छ । यसै ममा जबरज ती करणीको कसरु मा नेपाल
कानूनमा िव मान रहेको हद यादस ब धी कानूनी
यव थाले पीिडत मिहला तथा बािलकाको याियक
उपचारको मौिलक हकमा नै यवधान िसजना भएको
हँदा उ कानूनी यव थामा समेत आव यक संशोधन
गन उ े यसमेतका लािग लैङ्िगक समानता कायम गन
तथा लैङ्िगक िहंसा अ य गनस ब धमा के ही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गन बनेको िवधेयक यव थािपका
संसद्सम पेस गन िवषयको कानून, याय,
संिवधानसभा तथा संसदीय मािमला म ालयको
ताव िमित २०७१।१।१२ को मि प रषद्को
बैठकमा पेस हँदा मि प रषद,् िवधेयक सिमितमा
छलफल गरी सिमितको िनणयबमोिजम गन िनणय भई
िमित २०७१।१।३० मा बसेको मि प रषद,् िवधेयक
सिमितको बैठकबाट “लैङ्िगक समानता कायम गन
तथा लैङ्िगक िहंसा अ य गनस ब धमा के ही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गन बनेको िवधेयक यव थािपकासंसद्सम पेस गन वीकृित िदने िनणय भएको छ ।
जसमा मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको ११ नं. मा
रहेको हद यादस ब धी यव थाका स ब धमा रट
िनवेदकले उठाएका सवालह लाई स बोधन गन गरी
पनु रावलोकन गन लािगएकोले िवधेयक पा रत भई
कानूनको प धारण भएपिछ रट िनवेदकले उठाएको
िवषय स बोधन हने नै छ ।
मिहला तथा बालबािलका िव को
िहंसालाई स बोधन गन योजनका लािग धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयमा लङ् िगक
िहंसािव का उजरु ीह स बि धत िनकायह ले
िलन इ कार गरेमा वा रा री अनुस धान र सुनवु ाई
नगरेमा स बि धत िनकायलाई आव यक िनदशन

िदन र पीिडतलाई त काल सहयोग परु ्याउन
सिकयोस् भ ने उ े यले लैङ्िगक सश करण
सम वय इकाइ थापना ग रएको छ र सो इकाइबाट
लैङ्िगक िहंसाका घटनाह का स ब धमा आव यक
अनुगमनको कायसमेत भइरहेको छ । यसका साथै
नेपाल सरकारले हाल लैङ्िगक िहंसा अ य तथा
लैङ्िगक सश करणस ब धी राि य रणनीित तथा
काययोजना (आ.व.०६९/७०-०७३/७४) वीकृ त
गरी काया वयन ग ररहेको हँदा छु ै राि य काय
योजना तजमा
ु गनपन
ु अव था देिखँदैन । तसथ मािथ
उि लिखत आधार र कारणह बाट रट िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न अव था रहेको नहँदा
मि प रषद् एवं यस कायालयको हकमा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय एवं मि प रषद्को िलिखत
जवाफ ।
संिवधान तथा िव मान नेपाल कानून द
हक, अिधकारको स मान, संर ण र संव न गरी
कानूनी रा यको अवधारणालाई साकार पान कुरामा
नेपाल सरकार, गृह म ालय किटब छ । मिहला
िव हने यौन िहंसाको भावकारी रोकथाम तथा
िनय ण गनस दभमा नेपाल प भएका िविभ न
अ तराि य महासि ध यव था चिलत नेपाल
कानून तथा यसस ब धमा सव च अदालतबाट
समयसमयमा भएका आदेशह लाई म यनजर गद
िविभ न कायह भइरहेको छ । लैङ्िगक समानता
कायम गनको लािग िव मान कानूनह मा सधु ार
गद लिगएकोले आ नो ोत साधन र मताले
याएस म नेपाल सरकार यस िवषयलाई स बोधन
गन लािगरहेको भ ने प ै छ । जबरज ती करणीको
कसुरमा रहेको हद यादस ब धी यव थासमेतका
लैङ्िगक समानता कायम गन तथा लैङ्िगक िहंसा
अ य गनस ब धमा के ही नेपाल ऐनलाई संशोधन
गन बनेको िवधेयकलाई यव थािपका-संसद्सम
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९५४७ - अिधव ा राजु साद चापागाईसमे
ं त िव. नेपाल सरकार
पेस गन वीकृ ित िदने गरी िमित २०७१।१।३० मा
बसेको मि प रषद्, िवधेयक सिमितको बैठकबाट
िनणय भएको छ । अतः यव थािपका-संसदमा
्
िवचाराधीन िवधेयक पा रत भएपिछ रट िनवेदकले
उठाएको िवषय वतः स बोधन हने नै छ । जहाँस म
यसस ब धी छु ै राि य काय योजना तजमा
ु गरी
काया वयन गनु भ ने िनवेदन िजिकर छ सोस ब धमा,
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयमा लैङ्िगक
िहँसा िव उजरु ी यव थापन तथा अनुगमन इकाइ
थापना भई सो इकाइबाट आव यक अनगु मनको
कायसमेत भइरहेको हँदा रट िनवेदनमा उ लेख
ग रएका कुराम ये के ही काया वयन भइसके को र के ही
काया वयनको चरणमा रहेको हँदा रट िनवेदन दाबी
िनरथक छ । अतः रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
नेपाल सरकार गृह म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदककले यस म ालयका कुन काम
कारवाहीबाट िनवेदकलगायत िनवेदनमा उि लिखत
प को हक अिधकार हनन् भएको हो सोस ब धमा
कुनै व तुगत आधार उ लेख नै नगरी अ दाजको
भरमा के वल िवप ी बनाउनका लािग मा िवप ी
बनाउनुभएकोले य तो झु ा त यको आधारमा िलएको
िजिकर दाबी वतः बदरभागी छ ।
जहाँस म बालबािलकाको िहत र
संर णस ब धी सवाल छ यसमा चिलत
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ लाई समयानक
ु ूल
तथा बालमै ी ऐन बनाउनको लािग नेपाल सरकार
सदा ि याशील छ भने अकाितर मिहलालाई हन
स ने उ पीडनबाट संर ण गरी पु षसरह समान
हैिसयत थािपत गराउने कुरासमेत नेपाल सरकार
सदा ितब भई तदनु प आ ना काम कारवाही
अिघ बढाइरहेको अव थामा यस िनकायबाट भएका
र हन गइरहेका बालबािलका तथा मिहलामै ी
ि याकलापको स ब धमा कुनै जानकारी नै नराखी
का पिनक, मनगढ ते तथा ामक त यको आधारमा

िलएका स पूण दाबी िजिकरबाट फुसद पाउँ भ ने
मिहला बालबािलका तथा समाज क याण म ालयको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक
मु ा पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा राजु साद
चापागाई र िवप ीह का तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा च का त खनालले गनभएको
ु
बहससमेत सनु ी िनणय सनु ाउन आज पेस हन आएको
तुत िनवेदनमा िनवेदक तथा िवप ह को तफबाट
पेस हन आएको बहस नोटसमेत अ ययन ग रयो ।
िनवेदकतफबाट िव ान् अिधव ा राजु साद
चापागाईले मल
ु ुक ऐन, अदालती ब दोब तको ४०
नं. मा १६ वष उमेर नपुगेको मािनसले नािलस गनु
पदा १६ वष उमेर पगु ेको िमितले हद यादस म नािलस
िदए ला छ भ ने कानूनी यव था भएको तर उ
ऐनको जबरज ती करणीको महलको ११ नं. अनस
ु ार
जबरज ती करणी भएको िमितले ३५ िदनिभ नािलस
निदए ला न स दैन भनी नाबालकको हकमा समेत ३५
िदनको हद याद कायम गदा जबरज ती करणीबाट
पीिडत बालबािलकाले याय नपाई मका पन गरेको
उ अदालती ब दोब तको ४० नं. को यव था
जबरज ती करणीबाट पीिडत बालबािलकाको हकमा
याय िदलाउने योजनको लािग लागू हनु नपन
कुनै कारण नरहेको महा यायािधव ाको तफबाट
िलिखत जवाफ पेस हँदा उ यव था देवानी मु ामा
मा हो भनी उ लेख गरेको कुरामा तक नरहेको,
नाबालक पीिडत र ौढपीडक िबचको अस तुिलत
शि स ब धले नाबालकले आफू िव को िहंसाको
आँकलन गन स ने मता नहने हँदा िनजह को
हकमा हद यादस ब धमा द ड सजायको ४० नं.
आकिषत ह छ । ३५ िदनको हद यादको समय
सीमा ६ मिहना बढाउने गरी ताव गरेकै आधारमा
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नाबालकको हकमा यायमा पहँच हँदैन, संर कबाट
पीिडत हने नाबालकका लािग जित अविध बढाए पिन
संर कले ढाकछोप गन लोभनमा पान हँदा य तो
समय बढाए पिन उमेर नपगु स
े म बालबािलकाले उजरु
गन नस ने कुरालाई मनन हनु पन, अ.बं. ४० नं. ले
नाबालकको हकमा यही हद याद कायम हने भनी
प िदशािनदश गरेको छ, जबरज ती करणीको उ
ावधान र अ.बं. ४० नं. को िबचमा सम ज यतापूण
(Harmonious) या या गरी िवप ी िनकायह लाई
अदालतबाट याियक सि यता देखाउन आव यक छ,
यौन अपराधपीिडतले कानूनी स मताको उमेर हािसल
नगदास म हद यादस ब धी यव था िनल बन हने
िस ा त (Doctrine of tolling) को अ यास अ य
मुलक
ु मा पिन रहेको बालअिधकारस ब धी महासि धले
अवल बन गरेको “बालबािलकाको सव म
िहत” र मिहला िव
भेदभाव उ मल
ु नस ब धी
महासि धले अवल बन गरेको “शू य सहनशीलता र
तदा कताको िस ा त” अदालती ब दोब तको ४०
नं. को िस ा तिसत तादा य रहेको, सि धका उ
िस ा तलाई नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को दफा ९(१) तथा नेपालको अ त रम संिवधानको
धारा ३३(९) अनुसार पिन पालन गनुपन दािय व
रा यको भएकोले रा यका अ कानून काया वयन
गन िनकायले मा नु पन बा यता रहे पिन सोको योग
नभएको, जबरज ती करणी ज तो ग भीर अपराधमा
जबरज ती करणीको ११ नं. को हद यादस ब धी
वतमान यव था यादै कम भई पीिडतलाई याय
िदलाउने कायमा बाधा पन गएकोले पीिडतको
सामािजक मनोवै ािनक अनुस धानमा ला ने समय र
यायमा पहँचको अव थालाई यानमा राखी हद याद
बढाउने गरी कानूनमा सधु ार गनु भनी मिहला कानून
र िवकास म चका तफबाट सपना धान म लसमेत
िव नेपाल सरकारको मु ामा नेपाल सरकारका
नाममा िनदशना मक आदेश जारी भएको र सोही

आदेशको प रपालनस ब धमा इि दरा ब नेत िव
ेमबहादरु े को मु ामा िमित २०६५।१०।१५ मा
फै सलामाफत यानाकषण भएकोमा हालस म पिन
आदेश काया वयन भई कानून संशोधन नभएकाले
जबरज ती करणी मु ामा द डहीनताको अव था
कायमै छ । संसारका िविभ न मल
ु ुकमा अपराधको
गा भीयताअनुसार हद यादको यव था गन प रपाटी
रहेकोले नेपालले पिन सोहीअनु प फौजदारी मु ामा
हद यादको यव था गनुपछ, लैिगंक अपराधको
स ब धमा िविभ न ाि क सं थाह बाट पिन
हद यादको यव था उपयु नभएको भनी ा
सझ
ु ावअनु प यथास य चाँडो सो कानूनी यव थामा
संशोधन गरी हद यादको अविध बालबािलकाको हकमा
उमेर पगु ेपिछ लागू हने गरी बनाइनपु छ, भ दै Model
Criminal code ले अ तराि य मा यता पाएको
स दभसमेत उ लेख गद िव ान् अिधव ा राजु साद
चापागाई र अिधव ा माधवकुमारले सोहीबमोिजमको
बहस नोट ततु गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारसमेतका तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी च का त
खनालले १६ वष उमेर नपगु ेको जबरज ती करणीको
कसुरमा पीिडत रहेको मु ामा मु ा दायर गन हद याद
अदालती ब दोब तको ४० नं.का आधारमा १६
वष उमेर पगु क
े ो िमितले सु हने गरी कायम गनपन
ु
भ ने िनवेदन दाबी हद याद िनल बन हने िस ा त
(Doctrine of tolling) हो । मुलक
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको ४० नं. को यव था Doctrine of
tolling मा आधा रत छ तथािप देवानी मु ामा मा
हन स ने ह छ । यो िवषय दु कृितको िनयम (law of
Equity) िसत स बि धत िवषय भएकोले फौजदारी
मु ामा लागू हन स दैन । िवप ी िनवेदकले उठाएको
Model Code आफै ँ मा
ो र अव थामा मु ा
चलाउनको लािग भएकोले सामा य अव थामा सो
यव था लागू हँदैन, यिद हद याद लामो बनाउने हो
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९५४७ - अिधव ा राजु साद चापागाईसमे
ं त िव. नेपाल सरकार
भने माण लोप हन स ने कारणले पिन यथाशी
माण सङ् कलन मु ा दायर गनपन,
ु समयमा नै सूचना
ा नभएमा कसरु थािपत गन माण ा नहन
स छ, यसैले अपराधको सचू ना िदने यादलाई छ
मिहनास म विृ गन गरी पेस भएको िवधेयक संसद्मा
िवचाराधीन छ । जहाँस म उजुरी दता अनस
ु धान र
मु ाको दायरी र िछटो सनु ुवाई भए नभएको अनगु मन
गन कुरा छ यसतफ लैङ्िगक सश करण इकाई
थापना भई आव यक अनगु मनको कायसमेत
भइरहेको छ, साथै राि य रणनीित तथा काययोजना
(०६९/०७०-०७३-०७४) वीकृत भई यसले
लैङ्िगक सश करणस ब धी काम ग ररहेको
समेतबाट िनवेदकले उठाएका कितपय िवषयमा नेपाल
सरकारको तफबाट स बोधन भई काया वयनसमेत
भैसके को र हद यादको िवषयमा िवधेयक िवचाराधीन
रहेकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनु
पन आव यकता नरहेकोले िनवेदन खारेज हनपु छ
भ नेसमेतको बहस िजिकर ततु गद िव ान्
सह यायािधव ा ी िकरण पौडेलले सोहीबमोिजमको
बहसनोटसमेत ततु गनभयो
ु ।
यसमा बला कारलगायतका मिहला िव का
यौनज य िहंसा अमानवीय तथा अनैितक काय मा
नभई िव यापी पमा नै िन दनीय आपरािधक काय
भएकोले लैङ्िगक िहंसाको रोकथाम तथा यसका
पीिडतलाई भावकारी कानूनी उपचार िदलाउन
रा यको तफबाट उ च तरको संवेदनशीलता र
तदा कता देखाउनु पन तथा बालबािलकाको सव म
िहतलाई के मा राखी काम गनपन
ु रा यको दािय व
रहेको छ । बाल अिधकारस ब धी महासि ध १९८९
को धारा ३(१) ले सावजिनक वा िनजी क याणकारी
सं थाह , अदालतह , शासिनक अिधकारीह
वा िवधाियक िनकायह लगायत जोसक
ु ै बाट
बालबािलकाको “सव म िहत” लाई ाथिमकता
िदनुपन बा या मक यव था रहेको र मिहला

िव का सबै भेदभाव अ त गनस ब धी महासि ध,
१९७९ को धारा २(च) ले मिहला िव
िवभेद
िसजना गन तथा प य िदने चिलत कानून, िनयम
पर परा तथा यवहारह प रवतन वा उ मूलन गन
िवधाियक लागायतका स पूण उपायह अवल बन गरी
शू य सहनशीलता तथा तदा कताको िस ा तको
पालना गनुपन दािय व नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को
दफा ९(१) तथा नेपालको अ त रम संिवधानको धारा
३३(९) ले नेपालको रहेको साथै धारा २० ले मिहला
भएकै कारण कुनै पिन िकिसमको भेदभाव नग रने
याभूित िदँदै मिहला िव शारी रक तथा मानिसक
वा अ य कुनै िकिसमको िहंसाज य काय गरेमा य तो
काय द डनीय हने कानूनी यव था भएको प र े यमा
जबरज ती करणीको ११ नं. को सङ् कुिचत
हद यादस ब धी कानूनी यव थाले गदा लैङ्िगक
िहंसाका पीिडतह को यायमा पहँचलाई कुि ठत
पारेको, पीडकह का लािग द डहीनताको अव था
िव मान रहेको र उि लिखत कानूनमा संशोधन गनु भनी
संवत् २०६१ सालको रट नं. ३३९३ र २०६३ को
रट नं. ०४०२ मा नेपाल सरकारलाई िनदश गरेकोमा
पिन हालस म संशोधन हन नसके कोले सो जबरज ती
करणीको महलको कानूनी यव थाको खारेजी तथा
आव यक प रमाजनको लािग ाथिमकताका साथ
ि या अिघ बढाउनक
े ा
ु ा साथै १६ वष उमेर नपगु क
नाबािलक जबरज ती करणीको कसरु मा पीिडत रहेको
मु ामा अदालती ब दोब तको ४० नं. को आधारमा
१६ वष पगु ेको िदनदेिख मा ै हद यादको गणना हने
भई १६ वष उमेर नपगु ेस म जबरज ती करणीको ११
नं. को यव था िनि य रहने भएकाले सोहीअनु प
हद यादको गणना गरी कसरु को अनस
ु धान तथा
अिभयोजन गनका
ु साथै प रवार तथा निजकका
नातेदार वा संर कबाट हने जबरज ती करणीको
अपराधबाट पीिडतह को सामािजक संर ण तथा
पनु थापनाको लािग आव यक सङ् यामा बाल

351

नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
मै ी तथा लैङ्िगक संवेदनशील संर णगृह तथा
प रपूरणसिहत पनु थापना के को थापना गनु भनी
िवप ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने मु य िनवेदन दाबी िलएको देिखयो ।
तुत िनवेदन सावजिनक सरोकारको
िववादका पमा दायर हन आएको देिखयो ।
सावजिनक सरोकारको िववाद Public Interest
Litigation भनेको यस कारको िवषय हो, जसले
समाजको ठुलो िह साको वाथलाई ितिनिध व गरेको
ह छ । यस कारको िववादमा सरकारी वा सावजिनक
िनकायले गरेको सावजिनक ग तीलाई स याउन वा
सावजिनक िहतको िवषयमा य ता िनकायबाट कुनै
काम गराउन कुनै पिन नाग रकअदालतमा वेश गन
स दछ । यस कारको मु ाको उ े य सावजिनक
िहतको ितिनिध व गनु रहेको ह छ । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ को (२)
ले सावजिनक सरोकारको िववादमा समावेश भएको
संवैधािनक वा कानूनी को िन पणको लािग
जनु सक
ु ै कारको आदेश जारी गन स ने गरी गरेको
असाधारण अिधकारको यव था गरेको छ । उपयु
संवैधािनक यव थालाई म यनजर गदा सावजिनक
सरोकारको िववादको याियक िन पण गन स दभमा
समेत सव च अदालतले रट े ािधकारको हण गन
देिख छ । यसमा िनवेदकह याय, कानून तथा मानव
अिधकारको े मा अ ययन, िश ण एवं वकालत
गद मिहला वगको हकिहत, मिहला सश करण,
मिहलावगको उ थान, िवकास एवं कानूनी हक
अिधकारको र ा गन तथा कानूनको काया वयन
भए नभएको अनुगमन मू याङ् कन गनलगायतका
कायह मा संल न रही आएको देिखएको र
िनवेदकह ले उठाएको िवषय िनजको यि गत वाथ
गाँिसएको मा नभई आम नेपाली नाग रकको िहत र
वाथ गाँिसएको िवषय देिखन आएकोले ततु िववाद
सावजिनक सरोकारको भएकोमा िववाद देिखएन ।

२. िनणयतफ िवचार गदा नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा २० मा मिहलास ब धी
हकको यव था गद मिहला भएकै आधारमा कुनै
भेदभाव ग रने छै न मिहला िव कुनै पिन िकिसमको
िहंसाज य काय नग रने र य तो िहंसाज य काय
कानून ारा द डनीय हने गरी मिहला िव को
हने कुनै पिन भेदभाव िव को हकलाई सिु नि त
ग रएको पाइ छ । मिहला िव
हने िविभ न
िहंसाह म ये यौनज य िहंसा अ य तै अमानवीय
तथा अनैितक काय भएकोले य तो िहंसा िव
कानूनी उपचार पाउने हकलाई संिवधान तथा अ य
कानूनबाट सिु नि त गरी संिवधानको धारा २२ मा
बालबािलकाको हकअ तगत बालबािलकालाई कुनै
पिन िकिसमको शोषण िव को हक सुिनि त गद
य तो शोषणज य काय कानून ारा द डनीय हनेछ
भ दै बालबािलकाको यौन शोषणलगायत कुनै पिन
शोषणज य काय िव उपचार पाउने अिधकारलाई
पिन सिु नि त ग रएको पाइ छ । मिहलामािथ हने
कुनै पिन भेदभाव िव को महासि ध, १९७९ तथा
बालअिधकारस ब धी महासि ध, १९८९ को नेपाल
प रा भएकोले मिहला तथा बालबािलका िव
कुनै पिन कारको िहंसा तथा शोषण हन निदनु र
य तो भैहालेको अव थामा शी याय दान गरी
मिहला तथा बालबािलकाको यायमा पहँच परु याउने
्
राि य तथा अ तराि य दािय व रा य वा सरकारको
हो । यसै कारण मिहला तथा बालबािलकाको शोषण
िव को हकलाई मौिलक हकको पमा थािपत गरी
नेपालले आ नो दािय वलाई संिवधानमाफत वीकार
गरेको पाइ छ । यसै गरी मिहला तथा बालबािलका
पीिडत भएको मु ाह लाई िनर तर सनु वु ाईमा राखी
िछटोभ दा िछटो याय दान गन उ े यले िज ला
अदालत िनयमावलीले यव था गरेअनुसार य ता
मु ामा सु तहका अदालतह ले य ता मु ाह को
िनर तर सनु वु ाइको ि या अवल बन गद आएका
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छन् । यौनज य शोषण ज तो अ य तै संवेदनशील र
ग भीर अपराधको रोकथाम तथा य तो अपराधबाट
पीिडत मिहला तथा बालबािलकालाई काननू ी उपचार
िदलाई याय दान गन रा यकै दािय व हो तापिन
समाजमा य तो यौनज य अपराध िदन ितिदन बढ् दै
गैरहेको र यौन पीिडत मिहला तथा बालबािलकाले
संिवधान तथा अ तराि य महासि धह ारा द
यौनज य शोषण िव को हकलाई िनवाध पमा
उपभोग गन वातावरणको िसजना रा यले गन नसके को
भ ने िविभ न खोजबाट देिखएकोले िनवेदकह ले
उठाएको िवषयमा असहमत हन पन देिखँदैन ।
३. पीिडत बालबािलकाको हकमा उजरु ी दता
हने ि थित बने पिन जबरज ती करणी अपराधको
स दभमा पीिडतको सामािजक संर ण, भरणपोषण,
मनोसामािजक परामश तथा िश ादी ासिहतको
प रपरु णको अिधकार सिु नि त गन लैङ्िगक
संर ण गहृ तथा पनु थापना के
थापना,
राि य काय योजनाको तजमा,
ु अनुगमन संय को
थापनासमेतको यव थासमेतको लािग आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेतका िजिकरको स ब धमा िवचार
गदा मिहला तथा बालबािलकाको िहतलाई स बोधन
गन योजनको लािग धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयमा लैङ्िगक िहंसा िव का उजरु ीह
स बि धत िनकायह ले िलन इ कार गरेमा वा
अनस
ु धान र सुनुवाई नगरेमा स बि धत िनकायलाई
आव यक िनदशन िदन र पीिडतलाई त काल सहयोग
परु याउने
उ े यले लैङ्िगक सश करण सम वय
्
इकाई थापना भई सो इकाइबाट लैङ्िगक िहंसाका
घटनाह को स ब धमा आव यक अनुगमन भइरहेको,
हालै नेपाल सरकारले लैङ्िगक िहंसा अ य तथा
लैङ्िगक सश करणस ब धी राि य रणनीित तथा
काय योजना (०६९/०७०) वीकृ त गरी काया वयन
गरी रहेको बालबािलकास ब धी राि य नीित,
२०६८ को उ े य ७.१ मा शारी रक तथा मानिसक

िहंसा तथा यौन द ु यवहारबाट बालबािलकालाई
संर ण गन नीित िलइएको र यसका लािग आवासीय
बालगृह स चालन तथा यव थापनस ब धी मापद ड,
२०६९ बनाई काया वयन हँदै आएको ६२ िज लामा
कानूनी सचेतना काय म स चालन भैसके को, मिहला
तथा बालबािलका म ालयले िहंसा पीिडत मिहलाको
संर णको लािग के ही समयका लािग आवासीय
संर ण दान गन गरी १७ िज लामा सेवा के ह
स चालनमा याएको, देशभ र स चालनमा रहेका
७९७ बालगहृ को िमक पमा अनगु मन हनक
ु ो साथै
बालगृहलाई बालमै ी बनाउन के ीय बालक याण
सिमितले तािलमसमेत दान गद आएको भ ने िलिखत
जवाफबाट देिखएकोले िनवेदकह ले उठाएका
कितपय िवषयमा िवप ी नेपाल सरकारसमेतको
तफबाट स बोधन भइसके को र कितपय िवषयमा
देशको ोत साधन र मताअनस
ु ार मशः हँदै
जाने भ ने िलिखत जवाफह बाट देिखएको छ ।
यसै गरी जबरज ती करणी मु ामा मु ा दायर गन
हद याद कम भएको नेपाल सरकारबाट महसस
ु गरी
मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको महलको ११ नं.
को संशोधनको लािग िवधेयक पेस भई संसदमा
् पेस
भएको र नीितगत िवषयमा बालबािलकास ब धी
राि य नीित, २०६९ लैङ्िगक िहंसा अ त तथा
लैङ्िगक सश करणस ब धी राि य रणनीित तथा
काययोजना ०६९/७०-०७३/७४ समेत काया वयन
चरणमा रहेको भ ने पिन िलिखत जवाफबाट देिखन
आएको छ । यसरी कानूनी तथा नीितगत िवषयमा
मािथ उि लिखत नीितिनमाण र काय योजनासमेत
िनमाण तथा तजमा
ु भई मशः काया वयनमा आएको
भ ने देिखएकोले िनवेदकह ले दाबी िलए ज तो यौन
िहंसा तथा जबरज ती करणीबाट पीिडत मिहला तथा
बालबािलकाह को लािग कुनै स बोधन नै नगरेको
भ ने नदेिखँदा यसतफ यस अदालतले नेपाल
सरकारसमेत अ य िवप ीको नाउँमा आदेश जारी गरी
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
िनदश िदइरहनु पन देिखएन ।
४. बला कारलगायतका यौनज य अपराध
घिटत हन पगु ेकोमा जाहेरी दरखा त दतादेिख
अपराधको अनस
ु धान दायरी र कानूनी उपचार पाउने
कुरामा जबरज ती करणीको महलको ११ नं. ले गरेको
हद यादस ब धी ३५ िदने यव था बाधक भएकोले
हद यादस ब धी उ
यव थामा संशोधन गरी
हद यादको लामो अविध कायम ग रनपु छ र पीिडत
बालबािलकाको हकमा १६ वषको उमेर पगु ेपिछ हद याद
सु हने गरी मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ४०
नं. को यव थालाई जबरज ती करणीको मु ामा
पिन अवल बन ग रनु पन र जबरज ती करणीको
महलको ११ नं. को कानूनी यव थाको खारेजी वा
प रमाजनको लािग समिु चत आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदकह को माग रहेको देिखयो । सोस ब धमा
िवचार गदा उि लिखत जबरज ती करणीको महलको
११ नं. को कानूनी यव था र अदालती ब दोब तको
४० नं. को यव थालाई ि गत गरी सो जबरज ती
करणी महलको ११ को यव था प रमाजन गनपन
ु
तथा अदालती ब दोब तको ४० नं. को कानूनी
यव था जबरज ती करणी मु ामा अवल बन हने हो
वा हैन भ ने िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
५. यसस ब धमा अदालती ब दोब तको
४० नं. र जबरज ती करणी महलको ११ नं. को
यव थालाई ि गत गनपन
ु देिखयो । जबरज ती
करणी महलको ११ नं. मा “जबरज ती करणीको
कुरामा सो भए गरेको िमितले ३५ िदनिभ नािलस
निदए ला न स दैन” भ ने र “अदालती ब दोब तको
४० नं. मा “हद यादिभ नािलस गनपन
ु मािनस
१६ वष नाघेको रहेछ भने १६ वष नाघेका िदनदेिख
हद यादस म नािलस िदए ला छ । सो नाबालक १६
वष नपु दै मर्यो भने मरेको िदनदेिख हद यादस म
मनको हकवालाले नािलस गरे ला छ” भ ने यव था
रहेको पाइ छ ।

६. जहाँस म अदालतली ब दोब तको ४०
नं. ले गरेको नािलस गनुपन मािनस १६ वष नाघेको
रहेनछ भने १६ वष नाघेका िदनदेिख हद यादको
गणना गन कानूनी यव था जबरज ती करणीको
महलअ तगतको मु ामा पीिडत नाबालकको हकमा
पिन उजुर गरी नािलस गन हद याद कायम हने
गरी मुलक
ु ऐन, जबरज ती करणीको ११ नं. र
अदालती ब दोब तको ४० नं. को साम ज यतापूण
या या ग रनुपछ भ ने िजिकर छ सोस ब धमा
िवचार गदा अदालती ब दोब तको ४० नं. को यो
यव था हद यादको यव था िनल बन हने िस ा त
(Doctrine of tolling) मा आधा रत देिख छ ।
Doctrine of Tolling भइरहेको हद यादलाई कुनै
िनि त अविधस म िनि त सतमा थिगत ग रनु हो ।
जसलाई कानूनी भाषामा हद याद थगनको िस ा त
(Doctrine of Equitable Tolling) भिनएको
छ । यो िवषय अपराधभ दा दु कृित (Equitay) सँग
स बि धत िवषय हो । यसको योग देवानी कृितका
िवषयमा हने कुरा चिलत उि लिखत ४० नं. को
कानूनी यव थाले नै देखाएको छ । यसस ब धमा
मल
ु ुक ऐनको जबरज ती करणीको संरचना र
अदालती ब दोब तको महलको संरचनालाई पिन
ि गत गनुपन ह छ । मल
ु ुक ऐन ारि भक कथनको
४ नं. मा “िवषयिवषयमा छु ाछु ै बनेको काननू मा
लेिखए जितमा सोही कानूनबमोिजम र सो कानूनमा
नलेिखएकोमा यही मल
ु क
ु ऐनबमोिजम गनुपछ” भ ने
उ लेख भएकोले य िप मल
ु क
ु ऐनमा नै यव था
ग रएको भए पिन जबरज ती करणीको महलमा
ग रएको कानूनी यव था जबरज ती करणीस ब धी
कसरु को लािग िवशेष कानून भएको र सोही महलमा
सोस ब धी कसरु को मु ा दायर गन हकदैया सो
कसुरबाट पीिडत यि लाई नभई रा य नै प भई मु ा
दायर गन गरी य तो हकदैया रा यलाई मा िदएको
देिख छ । अथात् जबरज ती करणी मु ा सरकारवादी
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भै दायर हने फौजदारी मु ा भएकोले रा यका तफबाट
नेपाल सरकारले मु ा दायर गन हनाले पीिडत भएको
माणसाथ आएमा उजरु गन नपाउने भनी अथ गन
िम दैन । मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ४० नं.
ले हद यादिभ नािलस गनपन
ु मािनस १६ वष नाघेको
रहेनछ भने १६ वष नाघेको िदनदेिख हद यादस म
नािलस िदए ला छ । सो नाबालक १६ वष नपु दै
मर्यो भने सो मरेको िदनदेिख हद यादस म मनको
हकवालाले नािलस गरे ला छ भनी नाबालकको हकमा
हकवालाले नािलस िदन स ने गरी यव था गरेको
छ । यहाँ हकवालाले नािलस गन स ने कुराले स पि
वा पदस ब धी देवानी कृितको मु ामा मा यो
यव था आकिषत हने देिख छ । िकनिक फौजदारी
मु ामा अपराधीसँगै अपराध मछ भ ने फौजदारी
कानूनको मा य िस ा तअनुसार अपराधको हकवाला
हन स ने हँदनै । यसैले अदालती ब दोब तको तुत
यव था यि वयंले नािलस गन देवानी कृितको
कुरामा मा लागू हने हो । कुनैपिन फौजदारी मु ामा
यो यव था लागू ह छ भनी या या गन िम दैन र
िवधाियक मनसाय पिन यही देिख छ । सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३ ले अनुसूची १
अ तगतका मु ाह मा अपराध भएको वा भइरहेको
थाहा पाउने जोसक
ु ै ले पिन अपराधको िलिखत तथा
मौिखक सूचना िदन स ने र नेपाल सरकारतफबाट
अनस
ु धान तहिककात गरी मु ा दायर गन सिकने
हनाले हकवालाको
आउँदनै । यसैले अदालती
ब दोब तको ४० नं. को यव था जबरज ती करणी
मु ामा पीिडतका तफबाट मु ा दायर गन हद याद
गणना ग रनु पछ भ न िम ने देिखँदैन । जबरज ती
करणी मु ामा पीिडत वयंले पिन अपराधको सचू ना
िदन स नेस म हो अनुस धान गरी मु ा दायर हने
नहने कुरा रा यको तफबाट सरकारले अनुस धानको
आधारमा िनणय गन िवषय भएकोले पीिडत यि उमेर
पगु ेको हँदैमा वा नहँदैमा मु ा चलाउन स ने कुरामा बाधा

नहने हँदा यो यव था जबरज ती करणीबाट पीिडत
नाबालकको हकमा पिन लागू ह छ भ न सिकँ दैन ।
पीिडत नाबालक भए पिन उसको संर कले र अ य जो
सक
ु ै ले पिन उजरु गरी पीिडतका हकमा याियक उपचार
िदलाउने कुरामा कुनै कानूनले अवरोध परु ्याएको
नहँदा उि लिखत ४० नं. को यव था जबरज ती
करणी मु ामा पिन लागू ह छ भ ने हैन । चिलत
अपराध अनस
ु धान र अिभयोजनस ब धी नेपाल
कानून सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३,
४, ५ र ७ मा अपराधको यथाशी सूचना िदनपु न,
अपराध अनुस धान तथा सबतु माण सङ् कलनको
काम हरीले यथाशी गनपन,
माणको लोप वा
ु
नाश नहने यव था गरी अनस
तका
ु धान गनपनसमे
ु
कानूनी यव था भएको र जबरज ती करणीको
महलले सरकारले मु ा दायर गन छु ै हद यादको
यव था गरेको हँदा यि वयंले मु ा दायर गनुपन
मु ामा देवानी िवषयमा ज तो सरकारवादी भई च ने
मु ामा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ४० नं. को
यो यव था आकिषत हन स ने देिखएन । फौजदारी
िवषयमा Doctrine of Tolling लाई योग गन
सिकने आधारका पमा िनवेदकले Model Code
for Post Conflict Criminal Justice ले गरेको
तावलाई देखाउनुभएको छ । उ नमूना काननू
पिछको फौजदारी यायका लािग बनाइएको भ ने
कुरा यसै कोडको नामबाटै प ह छ । तर अदालती
ब दोब तको ४० नं. को यव था पिछको घटनाका
स ब धमा नभई सामा य अव थामा लागू हने कानूनी
यव था हो । तसथ अदालती ब दोब तको ४० नं.
को हद यादस ब धी यव था जबरज ती करणीको
मु ामा पिन लागू ग रनपु छ भ ने िनवेदकह को िनवेदन
दािबिसत सहमत हन सिकएन ।
७. अब जबरज ती करणी महलको ११
नं. मा ग रएको हद यादस ब धी कानूनी यव था
पया वा अपया के रहेछ भ नेतफ पिन यस
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इजलासको यान आकृ भएको छ । मिहला तथा
बालबािलकालाई उपर हन स ने बला कारलगायतका
यौनज य अपराधबाट संर ण िदने उ े यले य तो
अपराध िव को अिधकारलाई मौिलक अिधकारकै
पमा हण ग रएको हो । जबरज ती करणीको
अपराधलाई अपराध घोषणा गरी य तो अपराध
भएमा उपचार िदलाउनेसमेतको िनयमन गन कानूनको
पमा जबरज ती करणीको महलले कसरु दारलाई
सजाय र पीिडतलाई ितपूितसमेतको यव था गरेको
पाइ छ । अपराध जितसक
ु ै ग भीर र दरु गामी असर
परु याउने
खालको भए पिन य तो अपराध िव को
्
उपचार ा गन कानूनले िनि त समय अविध िकटान
गरेर के ही अपवादमा बाहेक जिहले सक
ु ै पिन उपचार
पाउने अिधकारलाई सीिमत गरी जनु सुकै कानून
णालीमा पिन हद यादको यव थालाई अवल बन
ग रएको ह छ । नेपालको वतमान कानूनले जबरज ती
करणीको अपराधमा पिन य तो अपराध भए गरेको
िमितले ३५ िदनिभ नािलस िदन नसके मा त प ात्
िदएको उजरु ीबाट उपचार पाउन नस ने गरी सीमा
तोिकिदएको छ । जबरज ती करणीको अपराध य तो
अपराध हो जनु नाबालक वा साबालक वा उमेर पगु ेको
भए पिन ीजाित मािनस िव मा हन स ने गरी
नेपाल कानूनले प रक पना गरेको छ । यो अपराध अित
गो य पले हने र अ य अपराध ज तो सिजलै कट
नहने यसको कृ ित भएकोले यसलाई अ य अपराध
ज तो सिजलै कानूनी दायरामा याउन सिकँ दैन ।
पीिडत वा पीडकबाट कट नभएस म र मिहलाको
सामािजक मयादा वा लोकलाजको कारणले उमेर
पगु ेका मिहलाले पिन आफूिव को य तो अपराध
िव झ उजरु गन नस ने अव था एकातफ छ
भने नाबालक वा बालबािलकािव य तो अपराध
हन गएको रहेछ भने डर ास वा अ य कुनै लोभन
वा भावको कारण कट नभई गो य नै रहन स ने
अव था हन स छ । यसैले चाँडै काशमा आउन

नस ने य तो अपराध पीिडत आफै ँ ले कट गरी वा
अ कसैले थाहापाई य तो अपराधको त य काशमा
आउँदास म उि लिखत जबरज ती करणीको महल
११ नं. को ३५ िदने हद याद नािघसके को अव थामा
अपराधीलाई कानूनी दायरािभ याई सजाय गन
सिकने हँदैन । अक तफ अपराधी वयंले पिन य तो
अपराध उ ऐनको उ महलले तोके को ३५ िदने
हद यादस म आ नो अपराधलाई काशमा आउन
निदन पीिडतउपर ज तोसक
ु ै दबाब वा लोभन
िदनस ने हँदा उ ३५ िदनको हद याद गु न
गएमा अपराधी उ कन स ने स भावना पिन यि कै
रह छ । वतमान अव थामा यौनज य अपराध
िदनानिु दन बढ् दै गएको त य िविभ न अनुस धानबाट
देिखएको कुरा िनवेदकले उदाहरणसिहत पेस गरेको
त यह एवं िवप ी नेपाल सरकारसमेतले य तो
अपराध िव चालेका भिनएका िलिखत जवाफमा
उ लेख भएका त यह ले प हन आउँछ । तर
बढ् दै गइरहेको य तो अपराधलाई िनय ण गरी
अपराधीलाई जनु सक
ु ै उपायबाट कानूनको दायरामा
याई सजाय गनुपन दािय वबाट भने रा य उ कन
िम दैन । य तो उपायम ये वतमान कानूनमा
भएको ३५ िदने हद यादस ब धी यव था मु ाको
अनुस धान गरी पीिडतलाई याय िदलाउन छोटो
अविधको भएकोले हद यादको अविधलाई विृ गन
यस अदालतले पिन उपयु ठानी यसभ दा पिहले
नै मिहला कानून र िवकास म चको तफबाट सपना
धान म ल िव नेपाल सरकार कानून याय तथा
संसदीय यव था म ालय (२०६१ सालको रट
नं. ३३९३ ने.का.प. २०६५ अंक ११ िनणय नं.
८०३८) भएको परमादेश मु ामा यायमा पीिडतको
अथपूण पहँचको लािग भ दै उि लिखत जबरज ती
करणीको महलको ११ नं. मा भएको हद यादस ब धी
यव था बढाउने गरी सधु ार गनु भनी िवप ी नेपाल
सरकारका नाममा िनदशना मक आदेश जारी भै पुनः
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९५४७ - अिधव ा राजु साद चापागाईसमे
ं त िव. नेपाल सरकार
सोही आदेश काया वयन नभएको भनी परेको २०६३
सालको रट नं. ०४०२ को मु ामा समेत िवप ीह ले
संवेदनशीलता नदेखाएको भनी िमित २०६२।१०।२२
मा आदेश भएको पाइ छ ।
८. अपराधको अनस
ु धान र मु ाको दायरी
गरी पीिडतलाई याय िदलाउनु कानूनको उ े य
हो । यिद हद यादकै कारणले गदा कानूनको उ े य
परु ा हन स दैन भने यसको समसामाियक सुधार गरेर
पिन पीिडतलाई याय िदलाउनु रा यको कत य हन
आउँछ । यसै स दभमा उि लिखत महलको ११ नं.
को हद याद विृ गनस ब धमा संसदमा
् िवधेयकसमेत
पेस भई िवचाराधीन रहेको भ ने िवप ीको िलिखत
जवाफबाट देिखन आएकोले िवप ी नेपाल सरकारले
यस िवषयमा चासो देखाएकै पाइयो ।
९. जबरज ती करणीस ब धी अपराध
अ य तै ग भीर कृितको भएकोले यसको
हद यादस ब धी काननू ी यव थाको िनधारण पिन
अपराधको ग भीरताअनस
ु ार नै िनधारण हनुपदछ ।
िनवेदकले पशु करणीस ब धी अपराधमा १ वषको
हद यादको यव था भएकोमा जबरज ती करणी
ज तो मानव िव को अपराधमा ३५ िदनमा हनु
उपयु भएन भ नेसमेतको तक पेस गद िविभ न
मुलक
ु को काननू मा ग रएको हद यादस ब धी यव था
र हद याद िनधारण गन त रकासमेत िनवेदनमा
उ लेख गरेको पाइ छ । अव य पिन जबरज ती करणी
ज तो मु ाको ग भीरतालाई इ कार गन सिकँ दैन ।
जबरज ती करणी ज तो अपराधको गाि भयतालाई
उि लिखत ३५ िदनको हद यादस ब धी यव थाले
स बोधन गन नसके को र िदनानिु दन य ता अपराध
घिटत भइरहेको स दभमा अपराधको अनस
ु धान गरी
पीिडतको यायमा पहँच परु याउन
नसिकएको महसस
्
ु
भई हद यादको अविध वृि गन गरी िवधेयकसमेत
पेस भएको भ ने र सो अविध ६ मिहना कायम गरी
उ कानूनी यव थामा संशोधन गन खोिजएको भ ने

िलिखत जवाफबाट देिखयो । यसरी हद याद िनधारण
गदा कसरी र कित िनधारण गन भ नेस ब धमा
अपराधको गा भीयता समसामियक प रवेश देशको
सामािजक तथा भौगोिलक अव था तथा अ तराि य
कानून र अ याससमेतलाई िवचार गरी ग रनु पन
ह छ । यो िवषय िवधाियक िववेक (legislative
Wisdom) को िवषय भएकोले यित नै हद याद
िनधारण गनु उपयु ह छ भनी अदालतले िदन िकटान
ग रिदन भने िम ने हँदैन । तथािप य तो संवेदनशील
िवषयमा यसअदालतबाट पटकपटक िनदशन गरी
रहँदा पिन रा यले अलमल गरी िढलाई ग ररहेको
देिखयो । तसथ यथाश य िछटो िनवेदकले उठाएको
हद यादको िवषयमा नेपालको संिवधान तथा मिहला
तथा बालबािलकाको संर णको स ब धमा नेपाल प
भएका िविभ न सि ध महासि धिसत नबािझने गरी
राि य अ तराि य मा यता र िविधशा को समेत
अ ययन गरी उपयु मसौदा तयार गरी सो मसौदा
सरोकारवालाह सँग छलफल गराई कानूनको मसौदा
संसद्मा पेस गनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ ।
१०.
ततु
आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७२ साल जेठ २७ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं .९५४८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
फै सला िमित : २०७२।८।२४।५
०६९-CR-०२२९

यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
 माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को (क)
(१), दफा १८
 बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
११(३) नं.

सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी ठाकुर साद शमा
मु ा : कत य यान
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा.का.म.ु मु य या. ी गोिव दकुमार े
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला दैलेख िसगौडी गाउँ
मा. या. ी र नबहादरु बागच द
िवकास सिमित वडा नं. ८ को हाल कारागार
कायालय, दैलेखमा थुनामा रहेको ज गे भ ने
फै सला
जगतबहादरु भ डारी
या.गोिव दकुमार उपा याय : याय
िव
यथ / वादी : देवबहादरु बडुवालको जाहेरीले नेपाल शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर
भएको ततु मु ाको सङ् ि त य एवम् ठहर
सरकार
यस कार छ :–
िज ला दैलेख िसगौडी गा.िव.स. वडा नं.
 ितवादीले एकाितर आ मर ाको िजिकर
िलएको देिख छ भने अक ितर अ.बं. १८८ ८ िनमाएलि थत पूवमा टापु ठाडो घर, पि ममा
नं. बमोिजम घटी सजाय पाउनु पन िजिकर मौटुसा वरिपपल, उ रमा मृतकको घर दि णमा
पिन िलएको देिख छ । आ मर ाको राउतेरानाउला यित चार िक लािभ रहेको बेसार
िजिकर पगु ेको ख डमा ितवादीले बारीमा घाँस कािटरहेको अव थामा मृतकले नदेिखने
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने अव था गरी िनजका देवर ज गे भ डारीले धा रलो हँिसया योग
रह छ । अ.बं. १८८ नं. को राय भनेको गरी मारेको, िनज ज गे भ डारीले थानीयबासीह ले
यानस ब धीको महलको १३ नं. को िकन मारेको भनी सो ा अ धा बबु ालाई गाली गरेको
कसरु दार ठह रएकालाई कसरु गदाको हनाले ए कासी रसको आवेशमा आई धा रलो हँिसया
प रि थितको िवचार गरेर घटी सजाय गन योग गरी मारेको भनी बरामद भएको लासको कृित
काननू हो । अ.बं. १८८ नं. को माग गनु हेदा हातमा सानो हँिसया रहेको, सानो एक मठु ो
भनेको आफूबाट उ १३ नं. को कसरु घाँस हातमा रहेको, मृतकको िसरान पूवितर खु ा
दि णितर खुि चएर रहेको अव था देिखयो । साथै
भएको हो भ ने ितवादीको वीकारोि
घटना थलदेिख अ दाजी २० िमटर पूव वारदातमा
हो ।
( करण नं.१०) योग भएको काठको िबँड भएको फलामको हँिसया
थान एक फे ला परेको उ हँिसया हरीले लगेको
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
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िठक साँचो हो । मृतक लासको बायाँ गाला, कान गधन
धा रलो हितयारले काटेको अव थामा रहेको भ ने
घटना थल लास जाँच मचु ु का ।
मेरी िददी ह रचना भ डारी िमित
२०६७।४।३० को िदउँसो अ दाजी ३.३० बजे
घर निजक रहेको बारीमा बेसार गोिडरहेको समयमा
िनजकै माइलो देवर ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारीले
के कित कारणले हो ह रचना भएको ठाउँमा गई खुपा
आँसीले ए कासी गधनमा काट् दा िददीको त काल
मृ यु भएको हो । अपराध गन जगतलाई प ाउ गरी
हरी चौक मा िज मा िदएका छ । िनजलाई मुलक
ु
ऐन, यानस ब धीको महलबमोिजम कारवाही
ग रपाउँ भ ने यहोराको िमित २०६७।५।१ को जाहेरी
दरखा त ।
Alleged history of death following
hitting by sickle over neck. मृ यक
ु ो कारणमा
the cause of death is hypovolemic shock
due to external hemorrhage. भ ने शव परी ण
ितवेदन ।
िमित २०६७।४।३० गते मैले मेरो भाउजूलाई
आँसीले काटी मारेको हँ । िमित २०६७।४।३० गते
िबहान अं. ७ बजेितर रोटी खाई म खेतमा पानी लगाउन
गएँ । खेतमा पानी लगाएर अं. १५.३० बजे घरमा
आइपगु । म िसधै मेरो घरमा नआई मा ने भ डारीको
घरमा गएँ । मेरो बुबा पिन मा ने भ डारीको घरमा
बिसरहेका िथए । जनक भ डारीले महको कुरा
िनका यो । जनकले मेरो बबु ाले मह िदँदा महमा
पानी हालेको िथएन । तेरी भाउजू ह रचनाले ेम
भ डारीलाई चोट लागेको ठाउँमा मह लगाउन िदँदा
पानी हालेको रहेछ भ यो । यसपिछ मलाई मेरो बबु ाले
तले िकन मह खाएर महमा पानी हालेको भनी कराए ।
मैले मह खाएको छै न भ दा मेरो र बबु ाको बोलाबोल
भयो । यसपिछ म ँ दै मा ने भ डारीको घरबाट
आ नो घरमा आएँ । बबु ा घरमा आएर गोख बडुवालको
िपंडालु गोड् न जाउ भनेपिछ घरको बारमा आँसी िथयो

सोही आँसी िलएर िपंडालु गोड् न भनी जान ला दा
भाउजू ह रचना भ डारी आ नै ह दी बारीमा ह दी
गोड् दै हनु ह यो । मैले भाउजूलाई मैले मह खाएको
छै न । महमा पानी हालेको भ नु भएको रहेछ भ दा
भाउजूले तेरो बबु ा र तँम ये एक जनाले मह खाई
महमा पानी हाली राखेको हो भनेपिछ भाउजू र मेरो
बोलाबोल र पिछ हात हालाहाल भएपिछ मैले भाउजू
ह रचना भ डारीको गधनमा जोडले मैले बोके को आँसी
हार गरे ँ । आँसी हार गरेपिछ भाउजू लड् नभु यो ।
यसपिछ मुखमा आँसीले काटी िदएँ भाउजूको मृ यु
भयो । यसपिछ मैले आँसी खो सामा याँक मािथ
डाँडामा गएँ । ह रचना भ डारीलाई म ए लैले मारेको
हँ । अ य कोही कसैको संल नता छै न । सबै गाउँलेको
अगािड मैले नै भाउजूलाई मारेको कुरा वीकार गरेको
हँ भ ने अिभयु जगतबहादरु भ डारीले अनुस धान
अिधकारसम गरेको बयान ।
िमित २०६७।४।३० गते िदउँसो ज गे
भ डारी र मेरो िबच मह खाई पानी िमसाएर राखेको
भ ने िवषयमा बोलाबोल भएप ात मैले ज गे
भ डारीलाई िपंडालु गोड् न पठाएको िथएँ । सो समयमा
बहु ारी कहाँ िथइन् मलाई थाहा भएन । हामी सुतेको एक
घ टापिछ ज गे भ डारी घरमा आयो । िपंडालु गोिडस्
भ दा गोख बडुवालको घरमा कोही पिन रहेनछन्
भ यो । यसपिछ मैले पानी याउन लगाई पानी खाएँ ।
ज गे घरबाट कहाँ गयो सो मलाई थाहा भएन । का छो
छोरा र म गोख बडुवालको घरमा गय । सो िदन राित
सूय भ डारी, लोग बडुवाल, शेरे भ डारी र ज गे गोख
बडुवालको घरमा गई ज गे भ डारीले घरमा ह रचना
भ डारी नभएको कुरा गरे ँ । माइतमा खबर गर म आँखा
देि दन मैले के गर भने ँ । िमित २०६७।३।३१ मा
सबेरै म र का छो छोरा गोख बडुवालको घरबाट उठी
आ नो घरमा आउँदा ज गे सूय भ डारीको घरमा
सिु तरहेको देखी छोरालाई उठाई भाउजू घरमा आई
आइन भनेपिछ ज गे उठी ज गे अिघअिघ म र का छो
छोरा पिछपिछ घरतफ आय । मेरो छोरा ज गेले भाउजू
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बेसार बारीमा मरेक िछन् भनी मलाई भ यो । सोही
समयमा सि धनी पिन आइपिु गन् । बेसार बारीमा गई
हेदा बहु ारी ह रचना भ डारी मृत अव थामा रिहछन । म
रा ोसँग आँखा नदे ने हनाले कहाँ कहाँ के क तो चोट
िथयो रा ोसँग देिखन । पिछ सबै गाउँले भेला ज मा
भई हरीलाई खबर गरी सोधपुछ गदा मेरो छोरा ज गे
भ डारीले भाउजूसगँ मेरो झगडा भएकोले भाउजूलाई
आँसीले काटी मैले मारेको हँ भनी भनेकोले ज गेले
नै बहु ारी ह रचना भ डारीलाई कत य गरी मारेको
कुरा थाहा पाएको हँ भ ने यहोराको दाने भ डारीले
मौकामा ग रिदएको घटना िववरण कागज ।
ितजको गीत हेररे अं. १८ बजे लािटकन
बजारबाट सूय भ डारी, ज गे भ डारी र म घरितर
फिकय । ज गे र सूय ज गे भ डारीको घरको बादलीमा
बसे म घर गएँ । राती मलाई के ही थाहा भएन ।
भोिलप ट िबहान अं. ६ बजेितर गाउँका मािनसह
भेला भए । ह रचनाको लास भएको ठाउँमा म पिन
गई हेदा लासलाई कपडाले ढाके को िथयो । यहाँका
मािनसह ले हरीलाई खबर गदा हरी आई सोधपछ
ु
गदा ज गे भ डारीले भाउजूले खान पिन निदने गरेको
र भाउजूसगँ झगडा परेकोले मैले नै मारेको हँ भनी गाउँ
समाजको अगािड वीकार गरेकाले ज गे भ डारीले
ह रचना भ डारीलाई मारेको भ ने थाहा पाएको हँ ।
अ य को को भई मारेको हो मलाई थाहा भएन भ ने
िह मत भ डारीले गरेको घटना िववरण कागज ।
मेरी ीमती ह रचना भ डारीको मेरो घर
प रवारमा यित रा ो स ब ध िथएन । म घरमा
नभएको बेला घर प रवारमा झैझगडा हने गरेको
िथयो । म पढाईको िसलिसलामा ाय: सुखतमा नै
ब ने गदथे ँ । म िमित २०६७।३।९ गते घरबाट पढाइको
लािग सख
ु त गएको िथएँ । उतै कोठा िलएर बसेको
िथएँ । िमित २०६७।४।३१ गते अ दाजी ७.००
बजेको समयमा मसँगै पढ् ने मेरो साथी भरत माझीको
मोबाइलमा मेरो फोन आएछ । साथीले मलाई फोन
िदयो । फोनमा ीमतीलाई जि डस भएर हेपाटाइिटस

िब भएर मरेको हो भ ने खबर पाई म तु तै घरतफ
लाग । बाङ् गेिसमल भ ने ठाउँमा आइपगु ेपिछ
मैले िप.िस.ओ.बाट मलाई फोन आएको न बरमा
घटना भएको िनि त हो होइन भनी बु न फोन गदा
हेपाटाइिटस िब भएको होइन काटेर मारेको हो भ ने
कुरा मलाई फोन गन िसगौडी ८ ब ने सजन बडुवालले
भनी थाहा पाएँ । म यसपिछ सरासर घरितर आएँ । घर
आउँदै गदा हरीले लास सदरमुकामतफ लिगसके को
भ ने खबर पाएँ र मेरो भाइ ज गे भ डारीले ीमतीलाई
काटी मारेको भ ने कुरा बाटैमा थाहा भएकोले म घरमा
नगै िबच बाटोबाटै दैलेख आउन िहँडे ँ । जा सीमा
हरीले लास याउँदै गरेको भेटी हरीसँगै आएको
हँ । घटना के कसरी भएको रहेछ भनी बु दा िमित
२०६७।३।३० गते मेरो बबु ाले मेरी ीमतीले झगडा
गरेको कारण सोही रसको कारण भाइ ज गे भ डारीले
मेरी ीमतीलाई हँिसयाले काटी मारेका रहेछन् । अ य
को को घटनामा संल न छन् सो मलाई थाहा भएन ।
मेरी ीमतीलाई मेरै भाइ ज गे भ डारीले मारेकोमा पूण
िव ास ला छ । िनजलाई हदैस मको कारवाही ग रयोस्
भ ने भ भ डारीले गरेको घटना िववरण कागज ।
छोरी ह रचना भ डारीलाई मैले िनजको
लािग चोली याइिदएकोले छोरीलाई चोली िदनु पर्यो
भनी छोरीको घरमा जाँदा छोरी ह रचना भ डारीको
घरमा ता चा लगाई घरमा कोही पिन िथएनन् । घरमा
कोही नभएपिछ वरपर सो दा छोरी कहाँ गएक भ ने
कुरा थाहा नलागेपिछ म र ीमती आ नो घरमा
गय । साँझ १९.०० बजेको हँदो हो मेरो घरबाट छोरीको
घरको धरु ीमा कपडा सक
ु ाइरहेको देखी मेरी ीमतीले
घरबाटै डाँको हाली मोते भ डारीलाई छोरी घरमा आइ
िक आइन भ दा मोते भ डारीले आएको छै न भनेपिछ
गाउँघरमा खो दा भेटेन । रातको १२ बजेस म खो दा
नभेटेपिछ घरमा आई सु य । भोिलप ट िबहान छोरी
घरमा आई िक आइन बु न भनी ीमतीलाई छोरीको
घरितर पठाएँ । ीमती छोरीको घरतफ आई मेरी
ीमती रोई कराई गरेको सनु ी छोरी मरेक रिहछ भनी
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थाहा पाई म पिन घरबाट छोरीको घरतफ झरे ँ । छोरी
ह रचना भ डारी घरदेिख पि म छोरीकै बेसार बारीमा
मृत अव थामा रहेको देखे ँ । छोरीको गधन मख
ु मा
धा रलो हितयारले काटेको िथयो । गाउँलेह पिन
भेला ज मा भई हरीलाई खबर गय । हरी आएपिछ
सोधपछ
ु गदा ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारीले गाउँको
मािनसह का सामु नेमा भाउजूसगँ मेरो झगडा परेको
कारण मैले आँसी खपु हार गरी मारेको हँ भनेकाले
ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारीले नै मेरी छोरी ह रचना
भ डारीलाई कत य गरी मारेका हन भ ने कुरा थाहा
पाएँ । उ घटनामा संल न अ य कोही यि भएमा
अनस
ु धान गरी कडाभ दा कडा कारवाही ग रपाउँ
भ ने नमराज बडुवालले गरेको घटना िववरण कागज ।
िमित २०६७।३।३० गते िदउँसो भाउजू घरै
भएको र आफूले भाउजूले िदएको रोटीसमेत खाएको
र यसपिछ दाइलाई बुबाले गोख बडुवालको िपंडालु
गोड् न पठाएको । दाई िपंडालु गोड् न गएकोमा एक डेढ
घ टापिछ फक आएका हन् । सोही समयमा बबु ाले
भाउजूलाई बोलाउँदा भाउजू बोिलनन् । साँझ म र बुबा
गोख बडुवालको घरमा कुन गयौ ँ। भोिलप ट घर फकने
बेलामा नम भ डारीको घरको दलानमा मेरो दाइ र सूय
भ डारी सिु तरहेका िथए मेरो बुबाले दाइलाई उठाई
घाँस कहाँ छ भाउजू कहाँ छन् भनी सोधेपिछ दाइ
उठे । दाइ अिघअिघ म र बबु ा पिछपिछ घरमा आय ।
म र बबु ा घरको निजकै पु ने बेला दाइ अिल अगािड गई
बेसार बारीमा पगु ी बुबा भाउजू त यहाँ मरेक छन् भनी
बबु ालाई भने ँ । दाइले भाउजूलाई कत य गरी मारेका
हन् भ ने यहोराको लोिकन भ डारीले मौकामा गरेको
कागज ।
िमित २०६७।४।३१ गते िबहान अ दाजी
६.०० बजे ज गेका बाबु दाने भ डारी र भाइ लोिकन
भ डारी मेरो घरमा आई ज गे भ डारीलाई उठाई
घरतफ गए । के ही समयपिछ मेरो बुहारीलाई के भयो
य तो भनी न लागेको सनु ी म उठी सोही समयमा
मृतकको आमा र िददी पिन आएकोमा घटना थल

जाँदा लास घो टो अव थामा िथयो । घाँटीमा काटेको
घाउ िथयो । अनहु ार कानमा काटेको घाउ िथयो ।
हरीह आएर ज गेलाई सोधपछ
ु गदा सबै सामु ज गे
भ डारीले भाउजूलाई आँसीले काटी मारेको भनेको
हो । मतृ क ह रचना भ डारीको गाउँमा अ य कोही
कसैसगँ झैझगडा रसइवी भएज तो ला दैन भ ने
यहोराको सूय भ डारीले मौकामा ग रिदएको कागज ।
लािटकान चौतारीमा म बसेकै बेला ह रचना
हराएको भ ने कुरा सनु े ँ । गाउँका मिहलाह सँग म
घरमा आएँ । मेरी आमा ह रचना हराएक ले यताउित
खो दै हनुह यो । म घरमा बस । राित के भयो भ ने
कुरा मलाई के ही थाहा भएन । भोिलप ट िबहान
मेरी आमा ँ दै ह रचनाको लास भएको ठाउँमा
जानभु यो । अ य मािनस पिन भेला ज मा भएका
िथए । लास घो टो अव थामा िथयो । पिछ बु दा ज गे
भ डारीले आँसीले काटी मारेको भ ने सनु ी थाहा
पाएको हँ भ ने यहोराको जनक भ डारीले मौकामा
गरेको कागज ।
महमा पानी िमलाएको िवषयमा देवर
भाउजूिबच हात हालाहालसमेत भएको अव थामा
ितवादीले आफू साथ रहेको आँसी खपु ाले भाउजूको
गधनमा हार गरी भुइँमा ढलेपिछ पिन नाक, मुख,
कानमा समेत हार गरी मतृ कलाई कत य गरी मारेको
पिु भएको हँदा र िनजको उ काय मल
ु ुक ऐन,
यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. िवपरीतको
भएको देिखँदा िनजलाई सोही ऐनको दफा १३(१) नं.
बमोिजम हदैस मको सजाय ग रपाउँ भ ने यहोराको
अिभयोगप ।
िमित २०६७।४।३० गते िदउँसो ३.३०
बजेको समयमा खेतबाट घर आइसके पिछ बबु ासँग
महको िवषयमा झगडा परी बुबाले िपटेपिछ म ँ दै
बसे ँ । यसपिछ िपंडालु गोड् न जा भनेपिछ िपंडालु
गोड् न बारीमा गएँ । मृतक भाउजू ह रचना निजकै बेसार
गोिडरहनु भएको िथयो । मलाई दे नासाथ भाउजूले
ित ा बाबु छोराले मह खाइस यौ भनेर ितमीह लाई
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
नखानु होस् भ दै मृतक भाउजूले आ नो हातमा
भएको हँिसया िलई मसँग गाली गद झ टन आइन् र
मलाई नहान भ दाभ दै मृतकले उ टो हँिसयाले मेरो
शरीरमा हार गन थालेपिछ म पिन आ नो र ा गनको
लािग हँिसयाले भाउजूको हातमा हा छु भ दा मृतकको
पछािड गधन घाँटीमा हँिसयाको हार भई िनजको
मृ यु भएको हो । िनजको मृ यु मेरो कत यबाट भएको
हो । मृतकलाई मैले मान कुनै पूव योजना नभई मेरो
आ मर ाको ममा मृ यु भएको हो । मैले मृतकको
गधन र गालामा २ पटक रसको आवेगमा हँिसयाले
हानेपिछ िनजको मृ यु हन पगु ेको हो । मेरो कुनै
मनसाय नभई उ घटना घटेको हो भ ने जगतबहादरु
भ डारीले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मृतक ह रचना भ डारीलाई ितवादी
जगतबहादरु भ डारीले गधन र मख
ु मा आँसी हार
गरी ह या गरेको कुरा मैले फोनबाट थाहा पाएको हँ ।
झगडा महको िवषयमा भएको हो भ ने कुरा सुनेको हँ ।
मौकामा गरेको कागजको यहोरा मेरै हो भ ने मौकामा
कागज गन भ बहादरु भ डारीले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादी जगतबहादरु भ डारीले मृतकको
गधन र मुखमा खुपा आँसीले हार गरी ह या गरेका
हन् । के कुन कारणले ह या गरेका हन् सोस ब धमा
मलाई थाहा छै न । मौकामा गरेको कागजको यहोरा
सहीछाप मेरै हो भ ने यहोराको मौकामा कागज गन
दाने भ डारीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
मृतक ह रचना भ डारीलाई िनजले मह
खाएको दोष लगाई झगडा गरी ितवादी जगतबहादरु
भ डारीले बेसार बारीमा आँसी खुपाले मतृ कको गधन
मुखमा हानी मारेका हन् भ ने मैले दैलेख बजारमा सुनी
थाहा पाएको हँ । दैलेख बजारमै लास हेदा गधनमा
र मख
ु मा कािटएको िथयो । मौकामा गरेको कागजको
यहोरा मेरै हो भ ने यहोराको मौकामा कागज गन
देवबहादरु बडुवालले सु अदालतमा गरेको बकप ।
मृतक छोरी ह रचनालाई मह खाएको दोष

लगाई झगडाको िसलिसलामा ितवादी जगतबहादरु
भ डारीले आँसीले मुख तथा गधनमा हानी मारेछन् ।
साउन मिहनामा हो, गते बार याद भएन, भोिलप ट
िबहान ६ बजेितर लास भेिटएको हो । मुख तथा गधनमा
कािटएको चोट िथयो । दवु ै घडुँ ा भाँिचएको अव थामा
देखेको हँ । छोरीको मृ यु िनज ितवादी ज गे भ ने
जगतबहादरु भ डारीको कत यबाट नै भएको हो भ ने
मौकामा कागज गन नमराज बडुवालले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
िमित २०६७।९।२ गते नेपाल राि य
मा यिमक िव ालय िनमायल िसंगौडीको प साथ
ितवादीको क ा र उ ीण गरेको थाना तरण
माणप सु िमिसल सामेल रहेको ।
िमित २०६७।७।२४ गतेको के ीय हरी
िविधिव ान योगशाला महाराजग ज, काठमाड को
बरामद भएको आँसीको जाँच ितवेदन सु िमिसल
सामेल रहेको ।
ितवादीले आफू र बाबल
ु ाई मृतकले मह
खाई भाँडोमा पानी रािखिदएको भनी िनहँ खोजेको
कारण आफूले धा रलो हँिसयाले हार गरी मारेको
हो भनी वीकार गरी बयान गरेको रहेछ । घटना थल
कृ ित मुचु काबाट मृतकको हातमा घाँस काट् ने
हँिसया र अक हातको मुठीमा के ही घाँस रहेको भनी
उ लेख भएको रहेछ । ितवादीले आरोिपत कसुर
गरेकोमा अदालतसम समेत वीकार गरी बकप
गरेका रहेछन् । मौकामा बिु झएका यि ह जनक
भ डारी, सूय भ डारी, लोिकन भ डारी, नमराज
बडुवाल, िह मत भ डारी र दाने भ डारीले मौकामा
कागज गदा ितवादीले मृतकलाई काटी मारेको भ ने
कुरा वीकार गरेको भ ने उ लेख ग रिदएका रहेछन् ।
अदालतसम आई बकप गन मौकाका दाने भ डारी
र भ भ डारीले अदालतसम आई बकप गदासमेत
ितवादीले मृतकको गधनमा धा रलो हितयार
हार गरी मारेको भनी िकटानी ग रिदएका रहेछन् ।
ितवादीबाट हार गरी मारेको हँिसयासमेत बरामद
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९५४८ - ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारी िव. नेपाल सरकार
भई आएको देिखई मृतकलाई ितवादीले मारेको भ ने
कुरामा िववाद देिखन नआई मृतकको गधनमा हँिसया
हार गरी मारेको ठहछ ।
ितवादीउपर यानस ब धीको महलको १
नं. र १३(१) नं. अनुसारको कसुर अपराधमा १३(१)
नं. अनुसारको सजायको मागदाबी िलइएको भए
तापिन ितवादीउपर जाहेरी पदा ितवादीको उमेर
२० वष उ लेख भएको, ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा उमेर १७ वष उ लेख गरे
पिन िज ला िश ा कायालय, दैलेखको िज ला तरीय
परी ा माकिसट, नेपाल मा.िव. िनमाचल िसंगौडीको
िमित २०६७।५।२७ को प , िज ला िश ा कायालय,
दैलेखको िमित २०६७।६।९ को प समेतबाट
ितवादीको ज म िमित २०५२।२।३ उ लेख भई िनज
अपराध गदाको अव थामा १६ वष परु ा भएको भ ने
देिखन नआएकोले ितवादीउपर यानस ब धीको
महलको १ र १३(१) नं. को अिभयोगदाबी थािपत
हन स ने ि थित नदेिखई बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं. अनु पको कसरु
अपराध थािपत हन आएकोले िनजलाई उ नं.
अनस
ु ार कै द वष १० मा हने ठहछ । ितवादीलाई
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा १५
अनस
ु ार कठोर सजाय िदनु उपयु नदेिखएकोले
हतकडी नलगाउनुको साथै एका त कारावास वा उमेर
पगु ेका सजाय पाएका कै दीसाथ नराखी बालसधु ार
गहृ मा पठाई िदनु भनी कारागार कायालय, दैलेख तथा
िज ला शासन कायालय, दैलेखलाई लेखी पठाई
िदनु पन ठहछ भ ने दैलेख िज ला अदालतको िमित
२०६७।१२।२२ को फै सला ।
मौकामा बिु झएका नमराज भ डारीसमेतको
बकप बाट उ वारदात घटनाको बारेमा ट
गराइिदएका छन् । यसैगरी िनज भाउजू ह रचना
भ डारीलाई उ कत य गरी मारेकोमा इमा दा रताका
साथ आ नो भएको स य त यमा आधा रत भई
स मािनत अदालतमा बयान गरेको छु । जनु वीकार

गरी प ाताप गरी अपराधलाई वीकार गरेको छु । मैले
स मािनत अदालतलाई आफू नाबालक अव थामा
भएको बेला उ अपराध भएको हँदा सोस ब धमा
अनुरोधसमेत गरेको िथएँ । यसैले मलाई दैलेख
िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १ नं. र १३(१) नं. को अिभयोग थािपत
हन नस ने भनी बालबािलका ऐन, २०४८ को दफा
११(३) अनु प १० वष कै द मेरो लािग अ य तै
चक भएको हँदा स मािनत अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८८ नं बमोिजम यूनतम सजाय ग रपाउँ भ ने
यहोराको ितवादी ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारीको
पनु रावेदन प ।
ितवादीले गरेको कसुर मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. अ तगतको
नै भएकोमा कुनै िववाद छै न जहाँस म सजाय िनधारण
गन िवषय छ िनज ितवादीको उमेर १६ वषभ दा कम
भएको कारण उमेर पगु ेका यि लाई हने सजायको
आधी मा सजाय हने यव था बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) ले गरेको हो । अतः िनज
ितवादीको हकमा यानस ब धीको महलको १३(१)
नं. को कसरु थािपत नै नगरी बालबािलकास ब धी
ऐनको दफा ११(३) को कसरु थािपत गरेको
हदस म तुत फै सला बदर गरी सु अिभयोग
दाबी बमोिजमकै कसरु ठहर गरी सजायको हकमा
मा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
११(३) बमोिजम १० वष कै द सजाय कायम ग रपाउँ
भ ने यहोराको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन प ।
वादी नेपाल सरकारको र ितवादीको दोहोरो
पनु रावेदन दायर भएको देिखँदा वादीको पनु रावेदनको
जानकारी ितवादीलाई र ितवादीको पनु रावेदनको
जानकारी वादीलाई िदई िनयमानुसार पेस गनु
भ ने पनु रावेदन अदालत, सुखतबाट भएको िमित
२०६८।७।३० को आदेश ।
जाहेरी दरखा त, घटना थल कृित
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मुचु का, मौकामा बुिझएका मािनसह को कागज तथा
अदालतमा गरेको बकप , ितवादीको अनस
ु धान
अिधकारीसम को सािबती बयान तथा कसरु वीकार
गरी गरेको अदालतको बयान तथा मृतकको Post
Mortem Report लगायत िमिसल संल न अ य
कागज माणबाट ितवादीले आ नी भाउजू मृतक
ह रचना भ डारीलाई आँसीले हार गरी काटी मारेको
भ ने वादी दाबीको अिभयोग शङ् कारिहत तवरबाट
पिु भइरहेको देिख छ ।
मुलक
ु ऐन यानस ब धीको महलको १ र
१३(३) नं. का ावधानको दाबी गरी ततु मु ाको
अिभयोग प दायर भएको देिखँदा मागदाबीबमोिजमको
कसरु अपराध र सो कसुर अपराधसँग स बि धत
कानूनी ावधानबमोिजम ितवादीको कसुर अपराध
कायम गनुपन देिख छ भने सजायको हकमा उपयु
ऐनको ावधानबमोिजम हन मागदाबी ग रए पिन
य तो अपराध बालबािलकाले गरेको पाइएमा य तो
अपराधमा सजाय तो दा बाल अिधकार मै ी कानूनको
पमा िवकिसत नयाँ कानून बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ को ावधान आकिषत हने यव था भइरहेको
देिख छ । ततु मु ामा ितवादी १६ वषमिु नको
नाबालक रहेको देिखँदा िनजले गरेको मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ र १३(३) नं. अ तगतको
कसरु मा िस ा ततः सजाय गदा बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) आकिषत हने
देिख छ । बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा ११(३) मा “चौध वष वा सोभ दा मािथ र सो
वषभ दा मिु नका बालकले कुनै अपराध गरे िनजलाई
कानूनबमोिजम उमेर पुगेका यि लाई हने सजायको
आधा सजाय ह छ” भ ने यव था भइरहेको र तुत
मु ामा ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१ नं. र १३(३) नं. को कसुर गरेको देिखँदा यस
यव थाले उमेर पगु ेको यि लाई सव वसिहत
ज मकै द गनपन
ु भ ने भएको देिखँदा १६ वषमिु नको
ितवादीलाई उि लिखत बालबािलकास ब धी ऐन,

२०४८ को दफा ११(३) अ तगत सजाय गदा उमेर
पगु ेको मािनसलाई हने सव वसिहत ज मकै दको आधा
सजाय गदा ितवादीलाई १०(दश) वष कै द सजाय
हने देिखँदा ितवादीलाई सो १०(दश) वष कै द सजाय
तो नु मनािसब नै हने साथै बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ को दफा १५ बमोिजम ितवादीलाई कठोर
सजाय िदन हतकडी लगाउन एका त कारावासमा
रा न वा उमेर पगु ेका कै दीको साथमा रा न उपयु
नहने देिखँदा ितवादीलाई बाल सधु ार गृहमा पठाउनु
जायज ठह र छ ।
अतः उपयु उि लिखत त य, माण तथा
िव ेषणको रोशनीमा ितवादी ज य भ ने जगतबहादरु
भ डारीलाई मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(१) नं. को कसुर कायम गरी सजायको हकमा
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)
अनुसार गनु पनमा यानस ब धीको महलको १३(१)
नं. को कसुर कायम नग रएको सु दैलेख िज ला
अदालतको फै सला सो हदस म निमलेको देिखँदा
के ही उ टी हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ नेसमेत यहोराको पुनरावेदन अदालत,
सख
ु तको िमित २०६८।९।२५ को फै सला ।
मैले मह खाएको िवषयलाई िलएर मेरो भाउजू
ह रचना भ डारीसँग भनाभन हँदा बेसार बारीमा
भएका बखत भाउजूले आफूले बेसार गोड् न लागेको
हँिसयाको पछािडको भागले मलाई हार गरी रहँदा यो
अव थामा मैले ितकार नगरे भाउजूको उ हारले
मेरो मृ यु हन स ने वल स भावना रहेको हँदा मैले
आ नो ितर ाथ हँिसयाले हार गदा भाउजूको मृ यु
हन गएको, मैले भाउजूलाई मानु पन कुनै पूव रसइवी
तथा कारण नभएको तथा मैले भाउजूलाई मान कुनै
मनसाय पिन नभएको कुरालाई इमा दा रतापूवक
अनुस धान अिधकारी तथा अदालतमा वीकार गरी
बयान गरेको छु । मैले यानस ब धीको महलको
७ नं. बमोिजम आ नो र ाथ ितकार गदा िनज
भाउजूलाई हार गदा िनजको मृ यु हन गएको हँदा

364

९५४८ - ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारी िव. नेपाल सरकार
मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ७ नं. बमोिजम
नगरी ऐ. को १३(१) नं. बमोिजमको कसरु कायम
गरी सजाय गरेकोमा मलाई चक पन हँदा मुलक
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको ७ नं. बमोिजम मलाई
अिभयोग मागदाबीबाट फुसद ग रपाऊँ ।
मैले उ कत य गरेकोस ब धमा मौकामा
बिु झएका नवराज भ डारीसमेतको बकप समेतबाट
उ वारदात घटनाबाट ट गराइिदएका छन् ।
तसथ मैले िनज भाउजू ह रचना भ डारीलाई आ नो
ितर ाथ हार गदा िनजको मृ यु भएको यहोरा
इमा दा रताका साथ आ नो स य त य बयान
अदालतमा गरेको छु । साथै आ नो ितर ाथ हार
गदा भाउजू ह रचनाको मृ यु हन गएको कुरा वीकार
गरी प ाताप गरी अपराधलाई वीकारी अदालतमा
अनरु ोधसमेत गरेको छु । स मािनत दैलेख िज ला
अदालतले मलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(१) नं. थािपत हन नस ने भनी
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)
अनु प १० वष कै दको फै सला गरेकोमा पनु रावेदन
अदालतले उ फै सलालाई के ही उ टी गरी मुलक
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को
कसरु कायम गरी गरेको फै सला अ यायपूण साथै
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)
को िवपरीत उ फै सला बमोिजमको सजाय मलाई
चक पन जाने हँदा मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको
महलको ७ नं. बमोिजम अिभयोग मागदाबीबाट फुसद
पाऊँ ।
मेरो पुनरावेदन िजिकरका अित र मैले
अनस
ु धान अिधकारीसम तथा अदालतमा बयान
गदा भएको स य साँचो बयान इमा दा रतापूवक गरेको
तथा उ वारदात गराउन पन मेरो भाउजू ह रचनासँग
न त कुनै रसइवी नै िथयो न त मैले िनजलाई मानपन
ु
कुनै पूव योजना नै बनाएको िथएँ । उ कुनै कारण
नभई म नाबालक अव थाको र भाउजू मभ दा धेरै
उमेर भएक , ह ाक ा भएक र िनजको हारबाट

मेरो यानसमेत जान स ने बल स भावना भएको
हँदा मैले आ नो ितर ाथ भाउजूको हातमा हार
गन खो दा अ त ला न गई भाउजूको मृ यु हन गएको
हँदा मबाट अ जानमा नै मुलुक ऐन, यानस ब धीको
महलको ७ नं. बमोिजमको काय हन गएको कुरालाई
नजर अ दाज गद पनु रावेदन अदालत, सख
ु तले मलाई
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को कसुर
कायम गरी गरेको फै सला िु टपूण भएको हँदा बदर गरी
मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको ७ नं. बमोिजम
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने जगतबहादरु
भ डारीको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदनसिहतको िमिसल अ ययन ग रयो ।
आजको पेसीमा पनु रावेदक वा िनजको कानून
यवसायी उपि थत भई बहस िजिकर गन स नु भएको
देिखएन ।
तुत मु ाको िनणयको लािग आव यक
त य र ितवादीको पनु रावेदन िजिकर सङ् ेपमा
य ता छन् :
िमित २०६७।४।३० गते िदउँसो अं. ३/३.३०
बजेको समयमा . ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारीले
मह खाई महमा पानी िमसाएको िवषयमा आ नो बाबु
दाने भ डारीसँग बोलाबोल गरी रसकै ममा निजकै
बेसार बारीमा भाउजू ह रचना भ डारीलाई फे ला पारी
आफूलाई महमा पानी िमसाएको आरोप िकन लगाएको
भनी देवर भाउजूिबच बोलाबोल हात हालाहाल भई
ितवादीले हँिसया (खपु ा) आँसीले भाउजूको गधन,
नाक, मुख, कानमा समेत हार गरी मारेकोले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी ितवादी िव
अिभयोगप
दायर भएको देिख छ ।
उ अिभयोगदाबी पु ने ठहराई ितवादी १६
वष परु ा भएको देिखन नआएकोले बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं. अनस
ु ार कै द वष १०
हने र ितवादीलाई बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
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को दफा १५ अनस
ु ार हतकडी नलगाउनु भ नेसमेतको
सु दैलेख िज ला अदालतको िमित २०६७।१२।२२
को फै सला रहेको छ ।
सु फै सलामा िच नबुझाई आफूले
प ाताप गरी अपराधलाई इमा दारीका साथ वीकार
गरेको र नाबालकसमेत भएकोले १० वष कै द गरेको
अ य तै चक भएकोले मुलक
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं
बमोिजम यूनतम सजाय ग रपाउँ भनी ितवादीले
र यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को कसरु
थािपत नै नगरी बालबािलकास ब धी ऐनको दफा
११(३) को सजाय गरेको सु अदालतको फै सला
निमलेकोले अिभयोगदाबीको कसरु ठहर गरी सजायको
हकमा मा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
११(३) बमोिजम १० वष कै द सजाय कायम ग रपाउँ
भ ने यहोराको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले
पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गरेको पाइ छ ।
ितवादीलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(१) नं. को कसरु कायम नगरेको सु दैलेख
िज ला अदालतको फै सला सो हदस म निमलेको
देिखँदा के ही उ टी हने र बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ को दफा ११(३) नं. अनुसार कै द वष १०
तथा सोही ऐनको दफा १५ अनस
ु ार ितवादीलाई
हतकडी नलगाउने ठहराएको समेतको सु िज ला
अदालतको फै सला मनािसब ठहछ भ ने यहोराको
पनु रावेदन अदालत, सुखतको िमित २०६८।९।२५
को फै सला देिख छ ।
उ फै सलामा िच नबझ
ु ाई ितवादीले
यस अदालतमा गरेको पनु रावेदन प मा मह खाएको
िवषयलाई िलएर भाउजूसगँ भनाभन हँदा भाउजूले
हँिसयाको पछािडको भागले ितवादीलाई हार
गरेकोले ितर ाथ हँिसयाले हार गदा भाउजूको मृ यु
हन गएको हो । आफू नाबालक र भाउजू धेरै उमेरक
ह ाक ा भएक ले ितर ा नगरेको भए आ नो यान
जाने हँदा मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(१) नं. को कसुर कायम गरेको चक पन हँदा ऐ. को

७ नं. बमोिजम अिभयोग मागदाबीबाट फुसद ग रपाउँ
भ ने यहोराको ितवादीको िजिकर देिख छ ।
अब पुनरावेदन अदालत सख
ु तले गरेको
फै सला िमले निमलेको र पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो होइन भ ने िवषयमा
िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. तत्स ब धमा िवचार गदा २०६७।४।३०
गते िबहान अं. ७ बजेितर मा ने भ डारीको घरमा
बबु ाले मह खाएर महमा पानी हालेको भनी आफूलाई
आरोप लगाएको, घरमा आएपिछ बबु ाले भनेअनस
ु ार
आँसी िलएर िपंडालु गोड् न जान ला दा आ नै ह दी
बारीमा ह दी गोड् दै गनुभएक भाउजू ह रचनासँग
भेट भएको, आफूउपर मह खाई महमा पानी हालेको
िनराधार आरोप लगाएको स ब धमा कुरा गदा भाउजूले
तेरो बबु ा र तँम ये एक जनाले मह खाई महमा पानी
राखेको हो भनेको, भाउजू र िनजको बोलाबोल हात
हालाहाल भएको, यसपिछ ितवादीले आँसी हार
गरी मान मनसायले नै भाउजूको ह या गरेको र सो कुरा
गाउँलेको अगािडसमेत वीकार गरेको भनी आरोिपत
कसुरमा सािबत भई ितवादीले मौकामा बयान गरेको
पाइ छ ।
३. यी ितवादीले सु अदालतमा बयान
गदासमेत महको कुरामा भाउजूसगँ िववाद भएको
र सो ममा ितवादीले मृतक भाउजूलाई आँसीले
हानी मारेकोमा सािबत छन् । तर अदालतको बयानमा
ितवादीलाई दे नासाथ भाउजूले बाबु छोराले मह
खाइस यौ भ दै कराउन थालेपिछ मह खाएको होइन
भ दाभ दै मृतक भाउजूले हँिसया िलई गाली गद
झ टेर ह लाउन र उ टो हँिसयाले हार गन थालेपिछ
र ाको लािग हँिसयाले भाउजूको हातमा हा छुभ दा
मृतकको पछािड गधन घाँटीमा हँिसयाको हार भई
िनजको मृ यु भएको मतृ कलाई मान कुनै पूव योजना
नभई आ मर ाको ममा मृ यु भएको हो भनी उ लेख
गरेपिन सोही बयानमा अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयानको यहोरा ...र सिहछाप आ नो हो
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९५४८ - ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारी िव. नेपाल सरकार
अ धा बबु ा र मलाई गाली गरेको हँदा रसको आवेगमा
...मारेको हँ ...मान मनसायले भाउजूलाई मारेको हो
भ ने कुरा लेखाएको होइन सा ी माण के ही छै न भनी
उ लेख गरेको देिख छ ।
४. ितवादीको मौकाको सािबतीको पिु
मृतकको घटना थल लास जाँच मचु ु का, मृतकको
शव परी ण ितवेदनबाट भएको छ ।
५. यसैगरी महको िवषयमा बाबछ
ु ोरा िबच
बोलाबोल भएको र भाउजूसगँ समेत झगडा भएकोले
भाउजूलाई आँसीले काटी मारेको हँ भनी ितवादीले
गाउँलेको अगािड भनेको भ ने यहोराको ितवादीको
िपता दाने भ डारी, िह मत भ डारी, सयु भ डारी,
मृतकको िपता नमराज बडुवालसमेतले गरेको घटना
िववरण कागज र ीमती ह रचना भ डारीको घर
प रवारमा यित रा ो स ब ध िथएन । म घरमा नभएको
बेला घर प रवारमा झैझगडा हने गरेको िथयो । रसको
कारण भाइ ज गे भ डारीले मेरी ीमतीलाई हँिसयाले
काटी मारेका रहेछन् भनी मृतकका पित र ितवादीका
दाजु भ भ डारीले गरेको मौकाको कागज एवम्
मौकामा गरेको कागजको यहोरा र सहीछाप आ नै
हो भनी दाने भ डारी, भ बहादरु भ डारी, देवबहादरु
बडुवाल, नमराज बडुवालले सु अदालतमा बकप
गरेकोसमेतको िलखतबाट समिथत भएको छ । माण
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम ती कागज ितवादी
िव
माण ला ने देिख छ ।
६. मतृ क भाउजूले आ नो यान िलनेगरी
हँिसयाले हा न लागेक आफूभ दा मृतक भाउजू
उमेरले जेठी र ह ाक ा रहेक ले आ मर ाको लािग
आफूले मतृ क भाउजूलाई हँिसया हार गरी मारेको हो
भ ने ितवादीको कथन मा न नसिकने कारणह मा :
शव
परी ण
ितवेदनमा
मृतकको उचाई ४ िफट उ लेख भएको
छ । ितवादीको उमेर १६ वषभ दा कम
देिखन आई मृतकभ दा ितवादी का छो
देिखन आएपिन ितवादीको उचाई ५’४”

देिखएबाट जीउडालको िहसाबले मृतकभ दा
ितवादी नै बिलयो र अ लो देिखन आएकाले
आफूभ दा मृतक जेठी र ह ाक ा रहेक
भ ने ितवादीको िजिकर ामक देिख छ ।
७.
ितवादीले मौकाको बयानमा
आ मर ाको िजिकर िलन सके को देिखँदनै । मौकाको
बयान हँदा माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को (क)
(१) बमोिजम ितवादी सचेत अव थामा नरहेको,
(२) िनजलाई बा य पा रएकोसमेतको काय गरी
इ छािव सािबती बयान गन ि थितमा पा रएको,
(३) िनजलाई ध क वा िव ास पन आ ासन िदएको
प रणाम व प िनज सािबत भएकोसमेतको अव था
िव मान रहेको कुरालाई ितवादीले िस गनपछ
ु । तर
ितवादीबाट य तो कुनै कुरा आउन सके को छै न ।
८. मृतकको हातमा सानो एक मुठो घाँस रहेको
भ ने लासजाँच मुचु काबाट मतृ कले ितवादीलाई
हँिसयाले काट् न झ टेको भ ने ितवादी िजिकरलाई
खि डत गदछ । घाँसमा हात रहेक मृतकले आफूभ दा
बिलया र अ ला यी ितवादीको यान िलने गरी
हँिसयाले हा न खोजेक भ ने कुरा मािणत गदन ।
ितवादीको शरीरमा कुनै घाखत रहेको छै न । कदािचत
मतृ कले हा न खोजेक भए पिन ितवादीले मतृ कलाई
सिजलै िनय णमा िलन स ने वा हार गुहार गरी
अ को सहयोग मा न स ने वा भा न उ कन स ने
अव था नरहे नभएको अव था पिन देिखँदनै । अतः
तुत वारदातमा ितवादीले िजिकर िलएअनु प
मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको ७(१) नं.
बमोिजम मतृ कले ितवादीको यान िलनास मको
जोरजल
ु मु गरेको कुरा नै मािणत हन सके को छै न ।
९. सोही लास जाँच मुचु कामा मृतकको
घाँटी आधा काटेर घो टो परेको, कान १ कािटएको,
मख
ु कािटएको, गालामा िनलडाम रहेको भनी र
मृतकको शव परी ण ितवेदनमा chop wound 18
cm long, semi-circular extending from chin
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नेपाल कानून पि का, २०७३, जेठ
then to mouth, cheek extending backward
below left ear with nape of neck 7 cm below
occiput. Left mandible fractured. Cervical
vertebra transected at fourth cervical
vertebra level. Major artery and vein of
neck on left side was also transected.
Incised wound of 5x4 cm and 1 cm deep
over right shoulder र मृ युको कारणमा the
cause of death is hypovolemic shock due
to external hemorrhage भनी उ लेख भएको
पाइ छ । मतृ कउपरको य ो िव नको नशृ ंस हारलाई
आ मर ाको िस ा तले वीकृ ित िदँदनै ।
१०. यी ितवादीले एकाितर आ मर ाको
िजिकर िलएको देिख छ भने अक ितर अ.बं. १८८
नं. बमोिजम घटी सजाय पाउनु पन िजिकर पिन
िलएको देिख छ । आ मर ाको िजिकर पगु ेको
ख डमा ितवादीले अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने
अव था रह छ । अ.बं. १८८ नं. को राय भनेको
यानस ब धीको महलको १३ नं. को कसुरदार
ठह रएकालाई कसरु गदाको प रि थितको िवचार गरेर
घटी सजाय गन कानून हो । अ.बं. १८८ नं. को माग
गनु भनेको आफूबाट उ १३ नं. को कसरु भएको हो
भ ने ितवादीको वीकारोि हो ।
११. आ मर ाको िजिकर मािणत गन
भार सो िजिकर िलने ितवादीमा रह छ । तर िनजले
अदालतमा बयान गदा आ नो कुनै सबदु माण
नरहेको भनी उ लेख गरेको अव था छ ।
१२. ियनै सब कारणह ले यानस ब धीको
महलको ७ नं. को आ मर ाको ितर ा पनु रावेदक
ितवादीको हकमा आकिषत गन िम ने देिखँदैन ।
१३. अतः सु िज ला अदालतको फै सला
के ही उ टी गरी पनु रावेदक ितवादी ज गे भ ने
जगतबहादरु भ डारीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १ र १३(३) नं. को कसुर गरेको ठहराई
वारदात हँदाको अव थामा ितवादी १६ वषभ दा कम

उमेरका भएकाले ितवादीलाई बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं. बमोिजम १० दश
वष कै द सजाय हने र सोही ऐनको दफा १५ बमोिजम
ितवादीलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने ठहराएको
समेतको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित
२०६८।९।२५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ ।
१४. ितवादीलाई मुलक
ु ऐन, अ.बं. १८८
नं. को राय लगाउनु पन हो िक भ ने हकमा उ अ.बं.
१८८ नं. सव वसिहत ज मकै द वा ज मकै द भएका
ितवादीको हकमा मा आकिषत हने कानूनको पमा
िनमाण भएको देिख छ । यी ितवादीलाई १३(१) नं.
को कसरु दार कायम गरेपिन बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ ले नै िकन नहोस् ज मा १० वष कै द भएको
अव था छ । यस अित र मृतकको मृ यक
ु ो लािग कुनै
न कुनै पमा मृतक दोषी रहेको देिखनु र ितवादीले
गरेको वारदात ित समाजले ितवादी ित पिन थोरै
भएपिन सहानभु ूित देखाउनु पन कुरा िमिसलबाट प
हनुपछ । मृतकले घर धानेक र मृतकको मृ यबु ाट
ितवादीका अ धा बाबु दाने भ डारी टुहरा ज तै भएको
कुरा िमिसलमा भएको िनजको कागज र बकप बाट
खु दछ । मृतकको पित भ भ डारी पिन अकारण
आ नी प नीको यान िलने ितवादी ित आ ोिशत
छन् । मृतकको पित घरमा नरहेका ए ली असहाय
भाउजूलाई उ मादी भएर िनहँ खोजी नृशंस तवरबाट
धेरै ठाउँमा काटी मारी ह या गन यी ितवादीलाई उ
१८८ नं. ला ने अव था छै न । दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानुसार बुझाइिदनू ।
उ रायमा सहमित छ ।
या.ओम काश िम
इजलास अिधकृ त : गेहे राज रे मी
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ५ शभु म् ।
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