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सव��च अदालतसव��च अदालत    

रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  
फोन नं. फोन नं. ४२००७२८४२००७२८,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०  EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २२११११ (छापाखाना)११ (छापाखाना),,  २१३१ (२१३१ (िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.पो.बब.नं. २०४३८.नं. २०४३८  
Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np 
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �वुकुमार ढकाल�वुकुमार ढकाल  
  

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

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

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

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

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

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७८..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७८, साउन / भदौ, िन.नं.१०६५६, प�ृ ३८९ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

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

खो�ने त�रका 

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



 

i

िवषय सूची 
�.
स. 

िन.नं./इजलास
/ िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०६५६ 

 

पूण� 

 

वैदेिशक 

रोजगार कसुर 

िटकाकुमारी थापा 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 अ�य त�य र �माणले पुि� गन� 

नसकेको अव�थामा अनुस�धानमा र 

�यायािधकरणमा गरकेो अपु� बयानमा 

अ�य कारोबारको स�दभ�मा कागज 

भएको हो भनी िलएको िजिकरका 

आधारमा िवनात�य र �माण पेस 

भएको िलखतलाई अ�य �यवहार 

िमलान गन� स�दभ�मा भएको होला भनी 

अनुमान गन� नसिकन े।  

३८९ 

2=  

१०६५७ 

 

सयुं� 

 

मानव 

बेचिबखन तथा 

ओसारपसार / 

हाडनाता 

कायम 

िजतबहादुर सुनार 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 वारदातको �कृित, पीिडतको बयान 

बेहोरा र िमिसल सलं�न अ�य 

प�रि�थितज�य �माणबाट करणी 

भएको होइन भ� न नसिकने अव�था 

ह�दँा पीिडतको अनुस� धानको �ममा 

�वा��य परी�ण नगराएको कारणले 

मा� �ितवादीले उ�मुि� पाउन े

नदेिखन े। 

३९६ 

3=  

१०६५८ 

 

सयुं� 

 

खुन डाँका 

कृ�ण का�दु 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै पिन �ितवादीले अनुस�धान 

तहिककातको अव�थामा अिधकार�ा� 

अिधकारीबाट �वे�छािव�� बयान 

गराइएको अव�थामा �यसको िव�� 

अदालतमा िनवेदन िदई 

�वे�छािव��को बयान हो भनी 

�मािणत गराउन   स�नुपन� । 

४०६ 



 

ii

4=  

१०६५९ 
 

सयुं� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

िवर�े� 
शा�यसमेत 

िव�� 
महानगरीय �हरी 

वृ�, अपराध 
अनुस�धान तथा 
कारबाही शाखा, 

लैनचौर, 
काठमाड�समेत 

 �यायाधीशले �याय स�पादन गदा� 
ब�दी��य�ीकरण उपचारको �कृित, 
यसको सीमा र यस स�ब�धमा �थािपत 
�याियक �ि�कोणलाई अनदेखा गन�  
निम�ने । ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नका लािग आव�यक 
पूवा�व�थाह�को िव�मानता 
नदेिखएको अव�थामा समेत 
महामारीको प�रि�थितलाई देखाएर 
मा� अदालत वा अनुस�धान 
अिधकारीको िनयिमत �े�ािधकार 
�भािवत ह�ने र साधारण 
अिधकार�े�को औिच�य नै समा� त 
ह�ने गरी अदालतले असाधारण 
अिधकार�े� �योग गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु� 
कानूनस�मत र �यायोिचत नदेिखने । 

४२८ 

5=  

१०६६० 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी 

च��बहादुर गाहा 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िवशेष� िचिक�सकले पीिडतको शरीर, 
यौनाङ्गको जाँच गरी शरीरमा 
देिखएको घाउ चोटको बारमेा उ�लेख 
गरी तयार पा�रएको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन अ�यथा �मािणत नभएस�म 
जबरज�ती करणी ज�तो अपराधमा 
मह�वपूण� �माणको �पमा रह�छ । 
वै�ािनक िविध प�ितबाट जाँच 
ग�रएको �वा��य परी�ण �ितवेदन 
त�यगत �माण नै हो । पीिडतको 
शरीरमा जबरज�ती आपरािधक काय� 
गदा� पन� गएको घाउ चोट �माण 

४३५ 



 

iii

व�तुगत आधारमा देिखन े ह�दँा �य�तो 
�माणलाई �यायको रोहमा अनदेखा 
गनु� मनािसब नह�ने । 

6=  

१०६६१ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

पबीमाया राई 
िव�� 

पुनरावेदन 
अदालत 

पाटनसमेत 

 उ��ेषण जारी नगरे �यि�को हकमा 
��य� असर पन� ि�थित भएमा 
उ��ेषणको आदेश जारी गन� ग�र�छ । 
तर वैकि�पक उपचारको िव�मानता 
रहकेो अव�थामा  सामा�यतया 
उ��ेषणको आदेश जारी गन� उपयु� 
ह�दैँन । फैसला काया��वयनको 
अव�थामा िज�ला अदालतले गरकेो 
आदेशलाई �यायको कसीमा जाँच गरी 
सदर बदर गरी कानूनअनु�प गरकेो 
पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई 
असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त बदर 
गनु�पन� ��तुत मु�ामा कुनै आधार 
नदेिखन े । िवनाआधार उ��ेषणको 
आदेश जारी गदा� �याय िन�पादन गन� 
िनकायह�मा अिनि�तता ह�नुका साथै 
फैसलाको अ�त ह�ने अव�थासमेत 
नदेिखन े।   

४४४ 

7=  

१०६६२ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

ओम�काश शमा� 

िव�� 

�हरी �धान 

काया�लय, 

न�सालसमेत 

 �वाभािवक �पमा कसुरज�य काय� 

गरकेो नभएर ग�रएको काय�को �व�प 

चरम वा िवकृत �कृितको देिखएको 

तथा िनम�म वा पाशिवक �कृितको 

काय� भएको अव�थालाई नैितक पतन 

देिखन े काय�को �पमा िलन सिक�छ । 

�यस �कारको िवशेष अव�था वा 

४५२ 



 

iv

प�रि�थित नदेिखएस�म कुनै काय� 

कसुरज�य भनी ठहर भएको छ भ�ने 

आधारमा नै �यसलाई नैितक पतन 

देिखन े कसुर भनी मा�न िम�दैन । 

कानूनी �योगमा यो “नैितक पतन” 

भ�ने श�दावलीको िवशेष �ािविधक 

अथ� रहकेो छ । कुनै काय� गदा� पया�� 

होस नपु� याएको, हलेचे�याई ं गरकेो, 

सावधानी नअपनाएको, वा वुि�-िववेक 

नपुगेको कुराको प�रणाम�व�प कुनै 

कानूनी दािय�व वहन गनु�परकेो 

अव�थालाई �वतः “नैितक पतन” 

देिखन ेकाय� भनी मा�न निम�न े।   

8=  

१०६६३ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

रामन�दन शरण 

चौधरीसमेत 

िव�� 

सङ्घीय मािमला 

तथा सामा�य 

�शासन 

म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िनजामती सेवालाई स�म, सु�ढ, 

सेवामूलक र उ�रदायी बनाउने 

उ�े�यका साथ एउटै िनजामती सेवा 

ऐन, २०४९ �ारा स�चािलत िविभ�न 

सेवाका कम�चारीह�मा कुनै सेवाको 

िव�ापन गन� र कुनै सेवाको 

खािलरहकेो पदमा िव�ापन नगदा� 

खािलरहकेो पदभ�दा त�लो �ेणी वा 

तहमा काय�रत जनशि�ले आफूलाई 

अ�य सेवा, समूहिबचमा असमानता 

भएको, हलेा भएको तथा 

वृि�िवकासमा अिनि�तता पैदा भएको, 

अपमान भएको ठानी काम गन� जाँगर र 

सेवा �वाहको गुण�तरमा कमी आउने 

अव�था िसज�ना ह�ने । 

४५८ 



 

v

9=  

१०६६४ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

तारादेवी ढकाल 
िव�� 

मालपोत 
काया�लय, 

िड�लीबजारसमेत 

 सािधकार अदालतबाट भएको र 
अि�तम भई बसेको फैसला �याियक 
�ि�याबाट बदर नभएस�म वा 
अदालतबाट अ�यथा आदेश नभएस�म 
सो फैसलाको काया��वयन गनु� 
स�बि�धत सबैको कत��य ब�दछ । 
अदालतबाट भएको फैसला काया��वयन 
नगरी सो फैसलाको औिच�यमा �वेश 
गररे फैसलाको वैधता परी�ण गन� 
अिधकार कुनै पिन �शासक�य 
अिधकारीमा रहकेो देिखँदैन । �यसो 
गनु� फैसला अि�तमताको िस�ा�त 
(Finality of Judgement) को 
मा�यता, �याियक मया�दा, तथा 
नेपालको सिंवधानको धारा १२६ को 
उपधारा (२), तथा �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा १८(१) समेतको 
�ितकूल ह�न जाने ।    

४६५ 

10=  

१०६६५ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

प�रवित�त नाम 
थर ४४ कु�मा 

(९) 

 िकशोर अव�थामा ह�ने असुरि�त यौन 
स�ब�धज�य काय�बाट िसिज�त 
कसुरह�मा बालबािलका वा िकशोर 
िकशोरीको अिधकारसमेतलाई 
म�यनजर गनु�पन� ह�दँा तथा असुरि�त 
यौनज�य काय�बाट िसिज�त कसुरज�य 
काय�लाई उदार �पमा नहरेी युवा 
अव�थामा नै अिधक कैदमा रािखँदा 
�य�ता नाबालक वा िकशोर 
िकशोरीह�को सामािजक 
पुन�था�पनामा सम�या देिखन स�ने । 

४७१ 



 

vi

11=  

१०६६६ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

िवरबल बुढा 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जोिखमी हितयारको �योग गरी �ीमान् 
�ीमती भएकै आधारमा �ीमान् ले 
�ीमतीलाई र �ीमतीले �ीमान् लाई वा 
कसैले कसैलाई मान� हक ब�दैन । 
य�तो काय�लाई सामा�य हो ज�तो गरी 
कम सजाय गदा� गलत एवम ् �ूर 
काय�लाई ��य िदएको देिखन जाने ।  

४८३ 

12=  

१०६६७ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा खगे�� 
सुवेदीसमेत 

िव�� 
पशुपित �े� 
िवकास कोष, 
गौशलासमेत 

 साव�जिनक हक वा सरोकारको भनी 
कुनै िवषयलाई उठाइएको ि�थितमा 
�य�तो दाबीलाई सतक� तापूव�क हरेी 
साव�जिनक काय�को आवरणमा ग�रने 
�यि�गत िहतको सरं�ण गन� 
�यासलाई यस अदालतले 
िन��सािहत नै गनु�पन� । 

४९४ 

13=  

१०६६८ 
 

सयुं� 
 

खोटा चलन र 
सङ्गिठत 
अपराध 

अजु�न ल�साल 
भ�ने िदनेश 
आलेसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 सङ्गिठत अपराधमा सबै 
�ितवादीह�को उि�कै भूिमका नरहन 
स�छ । ��येक सद�यह�ले आ-
आ�नो भूिमका िनवा�ह गन� ह�दँा 
�ितवादीह� एकापसमा स�पक� मा रही 
योजनाब� तवरमा यो वारदात गर े
गराएको पाइ�छ । सङ्गिठत 
अपराधको �कृित सामा�य 
अपराधभ�दा पृथक ह��छ । बृहत 
योजना र िव�ता�रत तयारीका साथ 
स�प�न ह�ने सङ्गिठत अपराधमा धेरै 
�यि�ह�को बे�लाबे�लै भूिमका रहकेो 
ह��छ । पृथकपृथक �यि�को 
पृथकपृथक काय�ले िविभ� न तह ह�दैँ 
एउटा सङ्गिठत अपराध स�प�न ह�ने । 

५१७ 



 

vii

14=  

१०६६९ 
 

सयुं� 
 

लागु औषध 
(चरशे) 

साजन राई भ�ने 
सुजनकुमार 
सुनुवारसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �प� कानूनी माग�दश�नको शू�यतामा 
िवधाियक� मनसायअनु�प कानूनको 
�या�याका �ममा �ितपादन ह�ने 
कानूनी िस�ा�त नै निजरको �पमा 
रहने ह�दँा यो िवषय धेर ैहदस�म मु�ाको 
त�य, �चिलत कानूनी �यव�था र 
उपल�ध �माणसगँको ि�कोणा�मक 
आयामको �पमा प�रभािषत ह��छ l 
अथा�त्, मु�ाको त�य निमलेस�म 
�य�तो निजर उ�ृत ग�रनुले मा� 
�यसको अथ�पूण� स�ब�ध �थािपत ह�न 
स�ैन l कुनै �याियक िनण�य सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तको िवपरीत छ भनी िजिकर 
िलँदा �य�तो िजिकरकता�ले फैसलामा 
िलइएको के कुन आधार �यसरी 
�ितपािदत के कुन निजर िस�ा�त 
�ितकूल वा अनुकूल छ भनी प�को 
हकिहत �थािपत ह�ने उ�े�यले �प� 
�पमा उ�लेख गनु�पद�छ अिन मा� 
�य�तो िजिकरलाई अदालतले मु�ाको 
अिभ�न अंशको �पमा हेरी िववेचना 
गनु�पन� िवषय ब�न जाने ।   

५३८ 

15=  

१०६७० 
 

सयुं� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

नु�ला भिनने 
महमद नुर 

उ�लाह शेख 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

काठमाड�समेत 

 मु�ा र �ितवादी एउटै भएको 
अव�थामा मु�ा फैसलाको �ममा 
सजाय िनधा�रणका लािग िलइएको 
उमेर गणनाको आधारलाई नै सजाय 
छुटको �योजनाथ�समेत �माणको 
�पमा �हण ग�रन ु पद�छ l एउटै 

५४९ 



 

viii

अिधकारी वा िनकायले �दान गन� 
सेवामा मनािसब कारण िबनै दोहोरो 
मापद�डको अवल�बन ग�रनुलाई 
�यायसङ्गत भ�न निम�ने । 

16=  

१०६७१ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

तेजबहादुर 
बुढाथोक� 

िव�� 
कृिष िवकास ब�क, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 अदालती �ि�या बाँक� रहकेो 
अव�थामा कानून�ारा गिठत िनकायले 
कानूनी �ि�या पु� याई गरकेा 
कामकारबाहीका स�ब� धमा �ितकूल 
असर पन� गरी अदालतले ह�त�ेप गद� 
जाने हो भने ती िनकायको 
काय�स�पादनमा �ितकूल असर परी 
स�ंथाले राखेको उ�े� य नै अपुरो ह�न 
जाने ।  

५५४ 

17=  

१०६७२ 
 

सयुं� 
 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

रामवृ� िसहं 

 सवारी तथा यातायात 
�यव�थास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
५२ मा नै �य�तो �यि�ले कुनै परी�ा 
िदनुपन� छैन भ� ने �यव�था भएबाट 
िनजको यो�यता परी�ण नह�ने �प� ट 
भएको र �यसरी दरखा�त िदनुपन� 
�यव�था एउटा �ि�याको �पमा मा� 
रहकेो देिख�छ । �यसबापतमा िनजले 
कुनै द�ड ज�रवाना भो�नुपन� �यव�था 
रहकेो नदेिखन े। 

५६५ 
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सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लतसव��च अदालत, पूण( इजलास
माननीय 0यायाधीश 3ी ई5र7साद खितवडा
माननीय 0यायाधीश 3ी अिनलकुमार िस0हा

माननीय 0यायाधीश 3ी कुमार र?ेमी
फैसला िमित : २०७७।८।११

०७६-NF-०००१

मLुाः- वैदिेशक रोजगार कसरु

पनुरावेदक / 7ितवादी : दगुा(बहादरु थापाको छोरी 
पाUपा िजUला खानीगाउ ँगा.िव.स. वडा नं. 
८ हाल बगनासकाली गा.पा. वडा नं.७ बZने 
िटकाकुमारी थापा

िव\]
7^यथ_ / वादी : निमता दवेको जाहेरीले नेपाल सरकार

§ हरके म+ुामा प-ले अदालत वा .याियक 
िनकायसम- 23तुत ह4दँा कसरी के 
कुन 2माणसाथ कुन 2कृितबाट बयान 
गरकेो छ, िनजले भनकेो र पेस गरकेो 
2माणिबच तादBयता छ छैन, कुन अव3था 
पDरि3थितमा Eय3तो कागज गनुFपरकेो हो, 
सहमितमा कागज गरकेो होइन भन ेकानूनी 
उपचार खोजेको छ छैन, सो 3पK Lपमा 
राMनपुनN ।

§ अ.य तPय र 2माणले पुिK गनF 
नसकेको अव3थामा अनसु.धानमा र 
.यायािधकरणमा गरकेो अपुK बयानमा 
अ.य कारोबारको स.दभFमा कागज भएको 
हो भनी िलएको िजिकरका आधारमा 
िवनातPय र 2माण पेस भएको िलखतलाई 

अ.य Uयवहार िमलान गनN स.दभFमा भएको 
होला भनी अनमुान गनF नसिकन े। 

(7करण नं.४)

पनुरावेदक / 7ितवादीका तफ( बाट : 
7^यथ_ / वादीका तफ( बाट : िवcान् उप0यायािधवeा 

3ी िवदरुकुमार काक_
अवलिfबत निजर :
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ५, िन.नं. १००१७
§ ने.का.प. २०७६, अङ्क ९, िन.नं. १०३५६

सfब] कानून :
§ वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४

स\ु तहमा फैसला गनl :
माननीय अmयn 3ी सरु0ेoवीर िसहं बZ0यात
सदZय 3ी धीरबहादरु च0द
सदZय 3ी लेखनाथ पौडेल
वैदिेशक रोजगार 0यायािधकरण

यस अदालतमा फैसला गनlः 
माननीय 0यायाधीश 3ी ओम7काश िम3
माननीय 0यायाधीश 3ी डfबरबहादरु शाही

फैसला
.या.अिनलकुमार िस.हा : यस अदालतको 

सयंeु इजलासबाट िमित २०७५।३।२६ मा भएको 
फैसलाउपर 7ितवादीको तफ( बाट 0याय 7शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोिजम मLुा 
पनुरावलोकन गरी हेtरपाउ ँ भ0ने िनवेदनमा िमित 
२०७६।४।२ मा मLुा पनुरावलोकन हuने अनमुित 7दान 
भई पूण( इजलाससमn पेस हuन आएको 7Zततु मLुाको 
सिंnwत तxय एव ंठहर यस7कार रहेको छः-

मLुाको तxय
7ितवादी िटकाकुमारी थापाले मलाई वैदिेशक 

रोजगारीमा साइ7स गयो भने मिहलाको लािग राzो 

िनण�य नं. १०६५६
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कमाई ह23छ, मेरो उ7 दशेमा मा3छे पठाउने भरपद: 
मा;यम छ भनी अनेक ?कारका कुराकानी गदB साइ?स 
पठाइिद3छु । Eयहा ँ ?ितिHत कIपनीमा Jयिुटिसयन 
पदमा काममा लगाइिद3छु, मौका नगमुाउनहुोस ्
भनी िवNासमा पारी मबाट िमित २०६९।१।७ मा 
S.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार Sपैया)ँ बझुी 
लगी तीन मिहनािभ#मा साइ?स पठाइिद3छु भने तापिन 
हालसIम उ7 दशेमा नपठाएको साथै रकम पिन िफता̀ 
निदई उaटै मलाई धIकc िदने काय̀ गदB आइरहेकcले 
िनजले वैदिेशक रोजगारका लािग साइ?स पठाउने 
बहानामा ठगी गरकेो कुरा ?eट ह2न आएको ह2दँा िनज 
?ितवादीलाई पfाउ गरी वैदिेशक रोजगार ऐनअनसुार 
कारबाही गरी मबाट लगेको S.९,५०,०००।- र सोको 
कानूनबमोिजम ह2न आउने हजा̀ना रकमसमेत िदलाई 
भराई हदसैIमको सजाय गhरपाउ ँ भ3ने बेहोराको 
जाहेरवाला निमता दवेले िमित २०७२।११।१८ मा 
वैदिेशक रोजगार िवभागमा िदएको जाहेरी दरखाeत । 

?ितवादी िटकाकुमारी थापाले जाहेरवाला 
निमता दवेलाई तीन मिहनािभ# वैदिेशक रोजगारीमा 
साइ?स मलुकु पठाइिद3छु भनी S.९,५०,०००।- 
(नौ लाख पचास हजार Sपैया)ँ बिुझिलई िमित 
२०६९।१।७ गते गhरिदएको सiकल िलखत कागज 
िमिसल सलंkन रहेको । 

जाहेरवाला निमता दवेसगँ िचनजान छ । 
लेनदने छ, नाता सIब3ध hरसइवी केही छैन । मैले यी 
जाहेरवालासगँ िनजलाई वैदिेशक रोजगारमा साइ?स 
मलुकुमा पठाइिद3छु भनी रकम िलएको छैन । िनज 
जाहेरवाला र मसगैँ ढुकुटी खेamयौ ँ। सो ढुकुटी खेaने 
fममा मैले िनज जाहेरवालाबाट कhरब दईु वष̀अगािड 
S.४,००,०००।- (चार लाख Sपैया)ँ िलएकc िथए ँ । 
सो रकमबापत मैले िनजलाई मेरो नामको जkगा िदन 
तयार िथए ँ। तर िनज जाहेरवालाले मलाई झiुयानमा 
पारी बैनाको कागज भनी वैदिेशक रोजगारको कागजमा 
सही गन̀ लगाएको रहेछ । सो सiकल िलखत कागजमा 

भएको सही मेर ै हो, औठंाछाप कसको हो यिकन 
भएन । सो िलखतमा लेखेको बेहोरा झrुा हो । उ7 
िलखत कागजमा लेिखएबमोिजमको रकम मैले िलएको 
छैन भ3नेसमेत बेहोराको ?ितवादी िटकाकुमारी थापाले 
अनसु3धान अिधकृतसमt गरकेो बयान । 

?ितवादी िटकाकुमारी थापाले वैदिेशक 
रोजगार uयवसाय गनv इजाजत निलई वैदिेशक 
रोजगारमा साइ?स मलुकु पठाइिद3छु भनी जाहेरवाला 
निमता दवेलाई झrुो आNासन र ?लोभनमा पारी 
जIमा S.९,५०,००००।- िलई वैदिेशक रोजगार 
पिन निदलाएको र िलए खाएको रकमसमेत िफता̀ 
नगरकेो ह2दँा िनज ?ितवादीको उिaलिखत काय̀ 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको कसरु भए गरकेो दिेखदँा िनज ?ितवादी 
िटकाकुमारी थापालाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजमको 
सजाय गरी पाउन र जाहेरवालाबाट िलए खाएको 
िबगो S.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार 
Sपैया)ँ र सोको ५०% ले ह2न आउने हजा̀ना रकम 
S.४,७५,०००।- (चार लाख पचहyर हजार Sपैया)ँ 
समेत गरी जIमा S.१४,२५,०००।- (चौध लाख 
पिzचस हजार Sपैया)ँ ?ितवादी िटकाकुमारी थापाबाट 
जाहेरवाला निमता दवेलाई भराई पाउ ँ भ3नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग प# । 

जाहेरी दरखाeतको बेहोरा पढी बाची 
सनुाउदँा सनुी पाए ँ। म वैदिेशक रोजगारसIब3धी काम 
गिद̀न ँ । जाहेरवाला र मेरािबच भएको ढुकुटीसIब3धी 
कारोबारमा जkगाको बैना गनv भनेर कागज गराएका 
ह2न्  । जाहेरवालीले S.१०,००,०००।- को ढुकुटी 
खेलाएकc िथइन् । मैले सो ढुकुटीबाट S.४,००,०००।- 
बिुझिलएको िथए ँ । कागज जाहेरवालाको मा3छेले 
तयार गरी aयाएको िथयो, मलाई पढ्नसIम पिन 
िदएनन् । बैनाको कागज भनी झiुयाई जबरजeती 
सहीछाप गन̀ लगाएका िथए । हाल आएर मा# वैदिेशक 
रोजगारसIब3धी कागज भ3ने थाहा पाएकc ह2 ँ । मैलै 
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१०६५६ - िटकाकुमारी थापा िव. नेपाल सरकार

िनजलाई साइ3स पठाउन भनी रकम िलई नपठाएको 
भ9ने बेहोरा झ=ुो हो । वैदिेशक रोजगार गनC अनमुित 
िलएको छैन । मैले अिभयोग मागदाबीअनसुारको कसरु 
नगरकेो हHदँा सजाय हHनपुनC होइन भ9नेसमेत बेहोराको 
3ितवादी िटकाकुमारी थापाले वैदिेशक रोजगार 
9यायािधकरणमा गरकेो बयान । 

तLकाल 3ाM 3माणहNबाट यी 3ितवादी 
िटकाकुमारी थापाले आरोिपत कसरु गरकेो रहेछ 
भनी िवPास गनुQपनC मनािसब आधारहN िवRमान 
हHन आएकोले पिछ 3माण बSुद ै जादँा ठहरबेमोिजम 
हHने गरी हाल मTुाको पपुQUको लािग मलुकुV ऐन, अ.ब.ं 
११८ नं. को दहेाय ५ एव ं१० अनसुार िनज 3ितवादी 
िटकाकुमारी थापाबाट नगद N.३,००,०००।- वा 
सो बराबरको कानूनबमोिजमको जेथा जमानी िदएमा 
तारखेमा रा^न,ु िदन नसके अ.ब ं१२१ नं. बमोिजम 
थनुवुा पजु` िदई थनुामा रा^न पठाइिदन ुभ9ने वैदिेशक 
रोजगार 9यायािधकरणबाट िमित २०७२।१२।१५ मा 
भएको आदशे । 

िमित २०७२।११|१८ गतेको जाहेरी 
दरखाbतमा लेिखएको बेहोरा तथा सहीछाप मेरो 
आcनै हो । मैले वैदिेशक रोजगारमा साइ3स मलुकुमा 
जान भनी 3ितवादी िटकाकुमारी थापालाई रकम 
िदएको िथए ँ । 3ितवादीलाई रकम बझुाएको िलखत 
जाहेरीसाथ पेस गरकेो छु । मैले राहदानी िलएको 
छु । मलाई यी 3ितवादीले वैदिेशक रोजगारमा साइ3स 
पठाएनन्  र िलएको रकमसमेत िफताQ िदएनन्  । मैले 
िनजलाई िदएको रकम िदलाई भराई पाउ ँभ9नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला निमता दवेले वैदिेशक रोजगार 
9यायािधकरणमा गरकेो बकपf ।

3ितवादी िटकाकुमारी थापाले जाहेरवालालाई 
वैदिेशक रोजगारमा साइ3स पठाइिदने भनी 
२०६९।१।७ मा िलखत कागज गरी N.९,५०,०००।- 
को कागज गरकेो हो । उh कागजमा म साUी बसेको 
साचँो हो । रकम िलएर नै िनज 3ितवादीले कागज 

गरकेा हHन्  भ9नेसमेत बेहोराको िलखत कागजका साUी 
तjुसी3साद दवेले वैदिेशक रोजगार 9यायािधकरणमा 
गरकेो बकपf ।

जाहेरवालाको जाहेरी झ=ुा हो । 3ितवादीले 
कोही कसैलाई िवदशे पठाउने काम गदkनन् । िनज 
जाहेरवाला ढुकुटी खेjने भएकाले 3ितवादीले 
जाहेरवालालाई N.४,००,०००।- ितनQ बाकँV 
रहेछ । सो बराबरको जnगा जाहेरवालालाई िदने मौिखक 
सहमित भएको िथयो । जnगाको बैना गनC भनेर कागज 
गराएको तमसकु भनेर वैदिेशक रोजगारको कागज 
गराएछन्  । कारोबार ढुकुटीको हो । वैदिेशक रोजगारको 
होइन । 3ितवादीले कुनै कसरु नगरकेो हHदँा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय हHनपुनC होइन । 3ितवादीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउनपुदQछ भ9ने बेहोराको 
3ितवादीका साUी कृqणबहादरु मालाकारले वैदिेशक 
रोजगार 9यायािधकरणमा गरकेो बकपf । 

3ितवादी िटकाकुमारी थापा वैदिेशक रोजगार 
rयवसाय गनQ पाउने इजाजत3ाM rयिhसमेत नभएको 
अवbथामा िनज 3ितवादीले वैदिेशक रोजगारमा पठाउने 
भनी जाहेरवालाबाट रकम िलई वैदिेशक रोजगारमा 
पिन नपठाउने र रकम पिन िफताQ नगनCसमेतका कायQ 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको कसरु र अपराध भएको दिेखदँा 3ितवादी 
िटकाकुमारी थापालाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
१।६।० (एक वषQ छ मिहना) कैद र N.१,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार Nपैया)ँ जvरवाना हHने साथै 
जाहेरवालाले अिभयोगपfमा माग दाबी गरबेमोिजमको 
िबगो र हजाQनाबापतको जwमा N.१४,२५,०००।- 
(चौध लाख पिxचस हजार Nपैया)ँ समेत 3ितवादीबाट 
भराई पाउने ठहछQ  भ9ने बेहोराको वैदिेशक रोजगार 
9यायािधकरणबाट िमित २०७३/३/७ मा भएको 
फैसला । 

जाहेरवालाले भने जbतो मैले वैदिेशक 
रोजगारीमा मािनस पठाउने नगरकेो र जाहेरवालाबाट 
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पिन वैदिेशक रोजगारीमा पठाइिद:छु भनी रकम िलएको 
होइन । ढुकुटी खेCदाको बाकँF कजाG असलुउपरको 
िलखतलाई वैदिेशक रोजगारमा पठाउन िलएको 
रकम भनी मलाई झLुयाएर िलखत गराइएको हो । 
यसरी गराएको िलखत र जाहेरवालाको बकप#लाई 
आधार मानी गPरएको फैसला #िुटपूणG छ । फौSदारी 
अपराधमा जाहेरी दरखाTत मा# Tवत:# Uमाण हVन 
नसLने, अ:य Tवत:# Uमाणले पिुW गनुGपनX हV:छ । 
UTततु मYुामा अ:य Tवत:# Uमाणको िवZमानता 
छैन । वैदिेशक रोजगारीमा जानेले चरणव\ ]पमा 
काम स^प:न भएअनसुार रकम बझुाउनेमा एकैपटक 
].९,५०, ०००।- ]पैया ँिदएको भ:ने कुरा िवbसनीय 
छैन । झLुयाएर कागज गराइएको कुरा मेरा साcीले 
गरकेो बकप#बाट पिुW भइरहेको अवTथा छ । वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को UTतावनाको मLसद तथा 
सवhiच अदालतबाट Uितपािदत िस\ा:तसमेतका 
िवपरीत छ । वैदिेशक रोजगारीमा पठाउने उYेjय 
नराखी गPरएको लेनदनेमा उk ऐन आकिषGत हVने 
नभई मलुकुF ऐन, लेनदने mयवहारको महल आकिषGत 
हV:छ । मैले बयानका nममा पिन जाहेरवालाको 
िलखतलाई समथGन हVने गरी बयान नगरकेो अवTथामा 
वैदिेशक रोजगार :यायािधकरणबाट भएको #िुटपूणG 
फैसला बदर गPरपाउ ँ भ:ने बेहोराको Uितवादी 
िटकाकुमारी थापाले यस अदालतमा दायर गरकेो 
पनुरावेदन प# । 

जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारमा पठाइिदन 
नभई ढुकुटी खेलेबापतको कजाG ितनX स:दभGको 
रकम िलनिुदनसु^ब:धीको िलखत गPरिदएकF हV ँभनी 
पनुरावेदकले दाबी िलए पिन यसरी िलएको िजिकरलाई 
समथGन गनX गरी अ:य कुनै Uमाण पिन िनजले UTततु 
गनG सकेको अवTथा दिेखएन । रकम िफताG भइसकेतफG  
पनुरावेदकको कुनै िजिकर नभएको साथै उk मा#ाको 
रकम अ:य Uयोजनका लािग िलनिुदन ुगरकेो हो भ:ने 
तoय िमिसल सलंqन कागजातबाट खCुन नसकेको 

अवTथामा पनुरावेदक Uितवादीले गरकेो उk कायG 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको कसरु र अपराध भएको दिेखदँा Uितवादी 
िटकाकुमारी थापालाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
१।६।० (एक वषG छ मिहना) कैद र ].१,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार ]पैया)ँ जPरवाना हVने साथै 
जाहेरवालाले अिभयोगप#मा माग दाबी गरबेमोिजमको 
िबगो र हजाGनाबापतको ज^मा ].१४,२५,०००।- (चौध 
लाख पिiचस हजार ]पैया)ँ समेत Uितवादीबाट भराई 
पाउने ठहनX गरी वैदिेशक रोजगार :यायािधकरणबाट 
िमित २०७३/३/७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर हVने ठहछG  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
पqुन सLदनै भ:ने यस अदालतको सयंkु इजलासबाट 
िमित २०७५/३/२६ मा भएको फैसला । 

म Uितवादी िटकाकुमारी थापा र जाहेरवाला 
निमता दवेिबचमा भएको िमित २०६९/१/७ को 
िलखत लेनदनेको हो । उk िलखतमा िनजले 
वैदिेशक रोजगार शwद उCलेख गरकेF हVन् । म िवदशे 
पठाउने वा सो स^ब:धमा अ:य काम गनX मािनस 
होइन भनी अनसु:धानको nममा र वैदिेशक रोजगार 
:यायािधकरणमा बयान गदाG उCलेख गPरसकेको छु । 
सो तoयलाई मेरा साcीले बकप#माफG त पिुW गरकेो 
अवTथा छ । साथै िवपcीले िलखतमा भएको वैदिेशक 
रोजगार भ:ने शwदलाई पिुW गनX कुनै Uमाण पेस गनG 
सकेको दिेखदँनै । िलखतमा वैदिेशक रोजगार शwद 
उCलेख हVदँमैा फौजदारी दाियyव िसजGना गदाG वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को मूCय मा:यता समाz हVने 
र मलुकुF अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ६ र ७ 
मा उिCलिखत फौजदारी :यायका सामा:य िस\ा:त 
समाz हVने हV:छ । यस अदालतको सयंkु इजलासबाट 
भएको फैसला उk कानूनी िस\ा:त एव ं सवhiच 
अदालतबाट Uितपािदत िस\ा:तिवपरीत भएकाले 
:याय Uशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को ख{ड 
(ख) बमोजम पनुरावलोकन गरी हेPरपाउ ँभनी Uितवादी 
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१०६५६ - िटकाकुमारी थापा िव. नेपाल सरकार

िटकाकुमारी थापाले पेस गरकेो िनवेदन प3 ।
िनवेदक 5ितवादी र जाहेरवालािबच िलखत 

भएको दिेखएको छ । आरोिपत कसरुका स@बAधमा 
5ितवादी िटकाकुमारी थापाले जाहेरवालाले मलाई 
झEुयानमा पारी बैना कागज भनी वैदिेशक रोजगारको 
कागजमा सही गनI लगाएको रहेछ, मैले वैदिेशक 
रोजगारको अनमुित पाएको छैन भनी आरोिपत 
कसरुमा इAकार रही अनसुAधानको Mममा र 
AयायािधकरणसमO बयान गरकेP िछन् । 5ितवादी 
िटकाकुमारी थापाका साOी कृSणबहादरु मालाकारले 
बकप3 गदाI जTगाको बैना गनU भनेर कागज तमसकु भनी 
वैदिेशक रोजगारको कागज गराएछन् । िनजहVिबच 
कारोबार ढुकुटीको हो, वैदिेशक रोजगारको होइन 
भनी लेखाएको दिेखAछ । साथै जाहेरवाला र िनवेदक 
5ितवादीिबच भएको उY िलखतमा वैदिेशक रोजगारमा 
पठाउन भनी उ[लेख भएबाहेक अAय 5माण स@बिAधत 
\यिYको िभसा, पासपोटIसमेतका वैदिेशक रोजगारीका 
लािग आव]यक कागजात िलएको भAने नदिेखदँा र 
यसै अदालतबाट भवानी का_ले तलुाधर िव. नेपाल 
सरकार भएको वैदिेशक मु̀ ा (ने.का.प.२०७५, अङ्क 
५, िन.नं. १००१७) मा िववादमा आएको कुनै पिन 
िलखतमा लेिखएको बेहोरा अवgथा पhरिgथितअनसुार 
फरकफरक 5कृितबाट अAय तjययYु एव ं वgतिुनk 
5माणबाट समिथIत हlन ु पिन आव]यक हlAछ । सदवै 
िलखतको शmदबाट मा3 फौजदारी दाियoव िसजIना 
हlदँनै, यसको लािग मनसाय र िMयाको साथसाथै 
पOहVको पhरिgथितजAय 5माणको िवpसनीयता 
आव]यक हlAछ भनी निजर िसqाAत 5ितपादन भएको 
सAदभIमा यस अदालतबाट िमित २०७५/३/२६ मा 
भएको फैसला उY 5ितपािदत निजर िसqाAतको 
5ितकूल भएकोले Aयाय 5शासन ऐन, २०७३ को 
दफा ११(१) को खvड (ख) को अवgथा िवxमान 
दिेखदँा 5gततु मु̀ ामा पनुरावलोकनको अनमुित 5दान 
गhरएको छ भAने िमित २०७६/४/२ को आदशे ।

अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

हlन आएको 5gततु मु̀ ामा पनुरावेदक 5ितवादीलाई 
पटकपटक पकुारा गदाIसमेत उपिgथत नभएको र 
5oयथz वादी नेपाल सरकारका तफI बाट उपिgथत 
िव{ान् उपAयायािधवYा |ी िवदरुकुमार काकzले 
5ितवादीले जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारीमा 
पठाउने भनी रकम िलएर कागज गरकेो अवgथा 
छ । अAय बेहोराको कारोबारको कागज हो भनी िजिकर 
िलए पिन सो तjय पिु} हlने 5माण पेस गनI सकेको 
अवgथा छैन । भवानी का_ले िव. नेपाल सरकार भएको 
िन.नं.१००१७ को मु̀ ामा पOहVको पhरिgथितजAय 
5माणको िवpसनीयता हlAछ भनी \या~या भएको 
अवgथा छ । सो निजर माAने हो भने पिन 5ितवादीले 
आ_नो िजिकरलाई अAय पhरिgथितजAय 5माणले 
पिु} गनुIपनU हlAछ । िवदशे पठाउने भनी रकम िलई 
कागज गरी मु̀ ा पhरसकेपिछ अAय 5योजनका लािग 
कागज भएको हो भनी बयान गरी िजिकर िलदँमैा 
oयgतो कथन 5माणयोTय नहlने हlदँा यस अदालतको 
सयंYु इजलासबाट भएको फैसला सदर हlनपुनU हो 
भनी गनुIभएको बहस सिुनयो । 

उपयुIY बहस िजिकर सनुी पनुरावलोकनको 
िनवेदनसिहतको 5gततु िमिसल अ�ययन गरी हेदाI  
वैदिेशक रोजगार Aयायािधकरणबाट भएको फैसला 
सदर गनU गरी यस अदालतको सयंYु इजलासबाट 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावलोकनकताI / 
5ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पTुन सEने हो, होइन ? 
भAने स@बAधमा िनणIय िदनपुनU दिेखन आयो ।

यसमा 5ितवादी िटकाकुमारी थापाले 
वैदिेशक रोजगार \यवसाय गनU इजाजत निलई वैदिेशक 
रोजगारमा साइ5स मलुकु पठाइिदAछु भनी जाहेरवाला 
निमता दवेलाई 5लोभनमा पारी V.९,५०,००००।- 
िलई वैदिेशक रोजगारमा पिन नपठाएको र रकमसमेत 
िफताI नगरकेो हlदँा िनज 5ितवादीलाई वैदिेशक रोजगार 
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ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरुमा ऐ. ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम सजाय गरी पाउन र जाहेरवालाबाट 
िलएको िबगो C.९,५०,०००।– सोको हजाGना रकम 
C.४,७५,०००।- गरी जHमा C.१४,२५,०००।- 
Iितवादी िटकाकुमारी थापाबाट जाहेरवालालाई 
भराई पाउ ँ भNने अिभयोग दाबी रहेकोमा Iितवादी 
िटकाकुमारी थापाले अनसुNधान र Nयायािधकरणमा 
बयान गदाG वैदिेशक रोजगारमा पठाउने भनी रकम 
िलएको होइन । अNय Vयवहार िमलाउन जWगा बैनाको 
कागज भनी झYुयानमा पारी कागज गराइएको हो । 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो छैन भनी बयान 
गरकेोमा िनज Iितवादीलाई एक वषG छ मिहना कैद 
सजाय ह\ने, १,५०,०००।- ज]रवाना ह\ने र अिभयोग 
दाबीबमोिजमको रकम जाहेरवालाले भराइ पाउने ठहरी 
वैदिेशक रोजगार Nयायािधकरणबाट भएको फैसला 
सदर ह\ने ठह^याई यस अदालतको सयंु̀  इजलासबाट 
िमित २०७५/३/२६ मा भएको फैसला पनुरावलोकन 
गरी हे]रपाउ ँ भNने Iितवादीको िनवेदन परी मbुा 
पनुरावलोकन गरी हेनc आदशे भई यस इजलाससमe 
पेस ह\न आएको दिेखयो । 

२. िनणGयतफG  िवचार गदाG Iितवादी 
िटकाकुमारी थापाले अनसुNधानका hममा रकम 
िलनिुदन ु गरकेो कागजको आिधका]रकता iवीकार 
गरी उ` कागज आफूले नै ग]रिदएको तर कागज 
वैदिेशक रोजगारमा पठाउने भनी गरकेो नभई 
ढुकुटीबापतको रकम िदनपुनc भएकाले सोबापत जWगा 
िदने भनी कागज गरकेो हो भनी कागजको बेहोरा मा# 
इNकारी गरकेो दिेखNछ । िलखत बैनाको कागज भनेर 
ग]रएको तर आफूलाई झYुयाई, पढ्नसHम निदई 
जबरजiती सहीछाप गराएका ह\न् भनी यी पनुरावेदक 
Iितवादीले िजिकर िलएको सHबNधमा िवचार गदाG 
कुनै पिन Vयि`ले जबरजiती करकाप गरी Iभावमा 
पारी कुनै कागज गराएमा सािबक मलुकुl ऐनबमोिजम 
कानूनी उपचार खोmनपुनcमा कानूनी उपचार खोजेको 

दिेखदँनै । िलखत साeी तnुसीIसाद दवेले 
जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारमा साइIसमा 
पठाइिदने भनी िलखत भएको हो भनी बकप# गरी 
जाहेरी बेहोरालाई पिुo गरकेो दिेखNछ । 

३. पेस भएको िलखतका सHबNधमा 
जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारमा पठाइिदन 
नभई ढुकुटी खेलेबापतको रकम िदनपुनc भएकाले 
भाइ नाता पनc Vयि`को जWगा िदने भनी बैनाको 
कागज ग]रिदएकl ह\ ँ भनी पनुरावेदकले बयान गदाG 
र पनुरावलोकनको िनवेदनमा िजिकर िलएकोमा 
आpनो िजिकरलाई समथGन गनc गरी अNय कुनै 
तqय एव ंIमाण िनजले Iiततु गनG सकेको अवiथा 
दिेखदँनै । सामाNयतः यस Iकृितको कागजलाई अNयथा 
Iमािणत नभएसHम रीतपूवGक बनेको माNनपुनc ह\Nछ । 
तर यiतो अवiथा सदवै रहन सYदनै । भवानी का!ले 
तुलाधर िव. नेपाल सरकार भएको वैदिेशक रोजगार 
मु4ा (ने.का.प.२०७५, अङ्क ५, िन.नं. १००१७) मा 
“िववादमा आएको कुनै पिन िलखतमा लेिखएको बेहोरा 
अवEथा पGरिEथितअनुसार फरकफरक Iकृितबाट 
अLय तNययुO एव ंवEतुिनP Iमाणबाट समिथRत हSनु 
पिन आवTयक हSLछ । सदवै िलखतको शWदबाट माX 
फौजदारी दाियZव िसजRना हSदँनै, यसको लािग मनसाय 
र ि\याको साथसाथै प]ह^को पGरिEथितजLय 
Iमाणको िव_सनीयता आवTयक हSLछ” भनी  तथा 
गणेशमान tयाज ु िव. सूयGकुमार राई भएको करकाप 
मbुा (ने.का.प. २०७६, अङ्क ९, िन.नं. १०३५६) 
मा “िववािदत िलखतमा लेिखएको बेहोरा अवiथा, 
प]रिiथितअनसुार तqययु̀  एव ंवiतिुनx Iमाणबाट 
समिथGत ह\न आवyयक दिेखने” भNने Vयाtया भएको 
दिेखNछ । उ` VयाtयाहCमा अNय प]रिiथतजNय 
Iमाणले पिुo गरकेो अवiथामा िलखतमा उnलेख 
भएको वैदिेशक रोजगार भNने शzदको यािN#क Iयोग 
ग]रन ुउिचत नह\ने भNने आशय रहेको दिेखNछ । यसरी 
यस मbुासगँ सHबिNधत िलखतको Iकृित, अवiथा 
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र प0रि1थितका आधारमा 5माणह8को फरकफरक 
िव;लेषण गरी िन>कष?मा प@ुन ु आव;यक दिेखDछ । 
यसरी िव;लेषण गदा? पGह8िबच कारोबार हJन सKने 
अव1था वा प0रि1थित क1तो िथयो ? अDय कारोबार 
भनी ग0रएको बयानमा Pय1ता अDय कारोबार गनQ गरकेो 
5माण इPयािद पेस गन? सकेको छ, छैन ? वैदिेशक 
रोजगारीमा जान चाहने WयिXसगँ आव;यक राहदानी 
तथा समिुचत यो@यता िथयो, िथएन ? जाहेरवाला र 
5ितवादीतफ? बाट साGी ब1नेले के क1तो बकपZ 
गरकेा छन् ? ती बकपZ कितहदस\म िव]सनीय 
छन् ? अDय स\बिDधत 5माणले के दखेाउछँ ज1ता 
यावत् 5माणह8को मू`याङ्कन हJनपुनQ हJDछ ।

४. हरके मcुामा पGले अदालत वा Dयाियक 
िनकायसमG 51ततु हJदँा कसरी के कुन 5माणसाथ 
कुन 5कृितबाट बयान गरकेो छ, िनजले भनेको र पेस 
गरकेो 5माणिबच ताद\यता छ, छैन, कुन अव1था 
प0रि1थितमा Pय1तो कागज गनु?परकेो हो, सहमितमा 
कागज गरकेो होइन भने कानूनी उपचार खोजेको 
छ, छैन ? सो 1पe 8पमा राfनपुनQ हJDछ । 51ततु 
मcुामा 5ितवादीले जाहेरवालासगँ ढुकुटी खेलेको रकम 
िदनपुनQ भएकाले सोबापत ज@गा िदने भनी बैनाको 
कागज भनी सहीछाप गरकेो भनी िजिकर िलए पिन 
सो िजिकर 5मािणत हJने गरी कुनै तhय एव ं 5माण 
पेस गन? नसKनकुा साथै आफूह8का िबचमा अDय 
कारोबार रहेको भDने तhय पिुe हJने कुनै 5माण पेस गन? 
सकेको दिेखदँनै । जाहेरवालाले वैदिेशक रोजगारीमा 
जाने मनसायले पासपोट?  बनाइराखेको दिेखएको छ । 
रकम िलएको कागज गरकेो कुरामा िववाद रहेकोसमेत 
दिेखदँनै । िलखत साGीले समेत वैदिेशक रोजगारीमा 
साइ5स पठाउने भनी िलखत गरी रकम िलएको बेहोरा 
बकपZमा उ`लेख गरकेो छ । यसरी अDय तhय र 
5माणले पिुe गन? नसकेको अव1थामा अनसुDधानमा 
र Dयायािधकरणमा गरकेो अपeु बयानमा अDय 
कारोबारको सDदभ?मा कागज भएको हो भनी िलएको 

िजिकरका आधारमा िवनातhय र 5माण पेस भएको 
िलखतलाई 5ितवादीले िलएको िजिकरअनसुार अDय 
Wयवहार िमलान गनQ सDदभ?मा भएको होला भनी 
अनमुान गन? सिकने अव1था नहJदँा यस अदालतको 
सयंXु इजलासबाट भएको फैसला Zिुटपूण? भयो भDने 
पनुरावलोकनकता? / 5ितवादीको िजिकरसगँ सहमत 
हJन सिकएन ।

५. अत: उि`लिखत तhय एव ं 5माणका 
आधारमा जाहेरवाला र पनुरावेदक / 5ितवादीका 
िबचमा कागज भएकोमा िववाद नभएको र पनुरावेदक 
/ 5ितवादीले उX िलखत वैदिेशक रोजगारमा पठाउने 
5योजनका लािग नभई ढुकुटी खेलेबापतको िदनपुनQ 
रकमबापत िलखत भएको भDने िजिकर िलएकोमा सो 
िजिकर पिुe हJन सकेको नदिेखदँा वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरुमा 5ितवादी 
िटकाकुमारी थापालाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
१।६।० (एक वष? छ मिहना) कैद र 8.१,५०,०००।- 
ज0रवाना हJने साथै जाहेरवालाले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको िबगो र हजा?नाबापतको ज\मा 
8.१४,२५,०००।- समेत 5ितवादीबाट भराई पाउने 
ठहनQ गरी वैदिेशक रोजगार Dयायािधकरणबाट भएको 
फैसला सदर हJने ठहsयाई यस अदालतको सयंXु 
इजलासबाट िमित २०७५/३/२६ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर हJने ठहछ?  । पनुरावलोकनकता? / 
5ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प@ुन सKदनै । अ8मा 
तपिसलबमोिजम गनू? ।

तपिसल
मािथ ठहर खuडमा 5ितवादी िटकाकुमारी थापालाई 
१।६।० एक वष? छ मिहना कैद र 8.१,५०,०००।- 
ज0रवाना हJने र जाहेरवालाले 8.१४,२५,०००।- 
5ितवादीबाट भराई पाउने ठहरी वैदिेशक रोजगार 
Dयायािधकरणबाट भएको फैसला सदर हJने गरी यस 
अदालतको सयंXु इजलासबाट भएको फैसला सदर 
हJने ठहरी फैसला भएको र िनज 5ितवादीलाई लागेको 
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कैदम1ये म4ुा पपु56को 8ममा १ िदन र फैसला 
काया5<वयनको 8ममा ४२ िदन गरी जBमा ४३ िदन 
कैद भDुान भई यस अदालतको िमित २०७६/४/६ को 
आदशेले मलुकुL फौजदारी काय5िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १३७(२) को सिुवधा RाS गरी धरौटीमा 
छुटेको र िनजलाई लागेको उD कैदम1ये १।४।१७ 
एक वष5 चार मिहना स# िदन कैद र लागेको जZरवाना 
बाकँL रहेको दिेखदँा उD कैद र जZरवानाबापत कसेको 
लगत अ1याविधक गरी असलु गनु5  भनी पा^पा िज^ला 
अदालतमा पठाइिदनू........................................१ 
जाहेरवाला निमता दवेले Rितवादीबाट भराइ पाउने 
िबगो र हजा5नासमेत भराइपाउ ँभनी दरखाbत िदए सcु 
वैदिेशक रोजगार <यायािधकरणको फैसलाको तपिसल 
खeडको २ नं. बमोिजम भराइिदन ु भनी सcु पा^पा 
िज^ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू......................२ 
सरोकारवालाले फैसलाको नgकल माग गर े
कानूनबमोिजम लाhने दbतरु िलई नgकल िदनू........३ 
Rbततु फैसलाको िवiतुीय Rित अपलोड गरी म4ुाको 
दायरीको लगत कjा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा पठाइिदनू..............................४

उD रायमा हामी सहमत छk । 
<या.ईlरRसाद खितवडा
<या.कुमार रhेमी

इजलास अिधकृतः दगुा5Rसाद खनाल
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर ११ गते रोज ५ शभुम् ।

�� & ��

सवrsच अदालत, सयंDु इजलास
माननीय <यायाधीश tी दीपककुमार काकu
माननीय <यायाधीश tी िवvवBभरRसाद tेw

फैसला : २०७७।३।७
०७३-CR-०५४७

म4ुाः- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार / हाडनाता 
करणी

पनुरावेदक / Rितवादी : िज^ला बिद5या ताराताल 
गा.िव.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार 
काया5लय बाकेँमा थनुामा रहेको िजतबहादरु 
सनुार

िवc~
िवप6ी / वादी : पZरवित5त नाम "कािलका सी" को 

जाहेरीले नेपाल सरकार

§ िवधाियकाले मानव बेचिबखनज/य 
काय0लाई अित ग3भीर र सवेंदनशील 
अपराधको कोटीमा राखी जाहरेी र 
अनसु/धानको >ममा पीिडतले गरकेो 
कागजलाई पिछ यAता पीिडत BयिC 
सो कसरु गनD BयिCको Eभावमा परी 
अदालतमा बकपF गनD >ममा आHनो 
मौकाको भनाइबाट िवमखु नहKन भनी 
रािखएको देिखन े। 

(Rकरण नं.४)
§ वारदातको Eकृित, पीिडतको बयान बेहोरा 

र िमिसल सलंPन अ/य पQरिAथितज/य 
Eमाणबाट करणी भएको होइन भ/न 
नसिकन े अवAथा हKदँा पीिडतको 

िनण�य नं. १०६५७
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अनसु'धानको +ममा -वा-.य परी3ण 
नगराएको कारणले मा8 9ितवादीले 
उ'मिु< पाउन ेनदेिखन े।

(3करण नं.७)

पनुरावेदक / 3ितवादीका तफ: बाट : िव=ान् वैतिनक 
अिधवBा Cी ईिEदरा िसलवाल

िवपFी / वादीका तफ: बाट : िव=ान् उपEयायािधवBा 
Cी शािEत3साद लइुटेँल

अवलिLबत निजर :
सLबM कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनयETण) ऐन, २०६४
§ 3माण ऐन, २०३१

सZु तहमा फैसला गन\ः
मा. िज^ला Eयायाधीश Cी ह_र3ताप के.सी.
बाकेँ िज^ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन\ः
माननीय Eयायाधीश Cी य`3साद बaयाल
मा. Eयायाधीश Cी भानभुB शमा: Eयौपाने
पनुरावेदन अदालत नेपालगEज

फैसला
'या.दीपककुमार काक@ : सािबक Eयाय 

3शासन ऐन, २०४८ तथा Eयाय 3शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको 
FेTािधकारअEतग:त पनुरावेदन दता: हgन आएको 3aततु 
मjुाको सिंFk तlय एवम् ठहर यस3कार छः-

तlय खoड
म जाहेरवालीको आमा वैदिेशक रोजगारको 

िसलिसलामा कुवेतमा गएको र अEयायी बबुा 
िजतबहादरु सनुार भारत कानपरुमा कुक काम 
गथ\ । घरमा म, भाइ र बिहनी िथयs । बबुा २०६९ साल 

वैशाख मिहनामा घर आई म र भाइलाई सगैँ भारतमा 
लाने कुरा गरी िनजले म र भाइलाई भारत कानपरु 
िaथत आफू काम गन\ ठाउमँा लगी राखेकोमा मलाई 
_रगँटा लाtने र टाउको दuुने भएको हgदँा बबुाले मलाई 
उपचार गन: लखनउ लगेपvात् अaपतालमा आज 
उपचार हgदँनै भोिल माT हgने भयो, आज यही ँबसs भनी 
छेिदलाल धम:शालामा बास बaयौ ँ । साझँको खाना 
खाई म दईुवटा खाट भएको कोठामा सxुन गई एउटामा 
म सतेुपिछ अEयायी बाबलेु रyसी खाई म सतेुको बेडमा 
आई सगैँ बेडमा सतुी मेरो सवेंदनशील अङ्गहZ छुन 
लागेपिछ मैले होइन के गनु:भएको भEदा िनजले मलाई 
गoुडाहZ लगाएर यही ँ मारी िदEछु मलाई छोरी भए 
पिन आमा भए पिन मतलब छैन भनी िविभEन डर Tास 
िदई जबरजaती करणी गरकेा हgन् । भोिलप^ट कानपरु 
िaथत डेरा कोठामा लगी िमित २०६९।६।११ र १२ 
गते पिन कोही नभएको मौका छोपी करणी गनु:भएको 
र xयहीकँो एक नाम थाहा नभएको होटलमा लगी 
बEद गरी राखी िहEदी बो^ने मािनससगँ िनजले पैसा 
िलई कोठामा पठाई उB िहEदी बो^ने मािनससमेतले 
मलाई करणी गरकेो हो । xयसपिछ िनज बािहर आई 
अEयायी िजतबहादरु सनुारसगँ यसलाई मLुबइसLम 
प{ुयाउन ुपछ:  रा|ै पैसामा बे}न सिकEछ यसको लािग 
दईु चार िदन समय लाtछ भनी कुराकानी गरकेोमा सो 
कुरा मैले सनुी िवदशेमा रहेक~ आमासगँ बताएपvात् 
आमाको सहयोगमा िमित २०६९।६।२७ गते म नेपाल 
आउन सफल भएको हgदँा िनज अEयायी िजतबहादरु 
सनुारलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही 
ग_रपाउ ँभEने बेहोराको प_रवित:त नाम "कािलका सी" 
को िमित २०६९।६।२९ को जाहेरी दरखाaत ।

मलाई अEयायी बबुा िजतबहादरु सनुारले 
२०६९ साल वैशाख मिहनामा घर आई म र भाइलाई 
भारत कानपरु िaथत आफू काम गन\ ठाउमँा लगेका 
हgन् । मलाई _रगँटा लाtने र टाउको दuुने भएको हgदँा 
बबुाले उपचार गन: लखनउ जाउ ँभनी लखनउमा लगी 
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अ0पतालमा आज उपचार ह8दँनै भोिल मा# ह8ने भयो 
आज यही ँबस? भनी छेिदलाल धमBशालामा राखेकोमा 
िविभFन डर #ास िदई जबरज0ती करणी गरकेा 
िथए । भोिलपNट कानपरु ि0थत डेरा कोठामा लगी िमित 
२०६९।६।११ र १२ गते पिन कोठामा कोही नभएको 
मौका छोपी करणी गरी िहFदी बोNने मािनससमेतले 
मलाई करणी गरकेो र यसलाई मUुबइसUम पWुयाउनपुछB  
राXै पैसामा बेYन सिकFछ भनी अFयायी बाबलेु 
िनजसगँ कुराकानी गरकेोमा सो कुरा मैले सनुी िवदशेमा 
रहेकZ आमासगँ बताएपिछ आमाको सहयोगमा िमित 
२०६९।६।२७ गते म नेपाल आउन सफल भएको 
ह8 ँ । िहFदी बोNने मािनसलाई िचFदनै भFने बेहोराको 
प\रवितBत नाम "कािलका सी" को अनसुFधान 
अिधकृतसम_ गरकेो `मािणत बयान ।

म िवगत १५/२० वषBपिहलेदिेख भारत 
कानपरुमा कुकको काम गनd भएको र मेरो eीमतीसमेत 
घरको आिथBक अव0था कमजोर भएका कारण 
रोजगारको िसलिसलामा कुवेतमा गएकZ ह8न् । मेरो 
बिदBया ताराताल ि0थत घरमा जाहेरवाली छोरीसिहत 
अFय ३ जना गरी चारजना बालबYचाहi ब0दै आएका 
िथए । सवंत् २०६९ सालको वैशाख मिहनामा म घरमा 
आई जाहेरवाली र छोरालाई भारत कानपरु ि0थत 
डेरा कोठामा लगी राखेको अव0थामा छोरी िबरामी 
भएको ह8दँा िनजलाई मैले लखनउमा उपचार गनB भनी 
िमित २०६९।५।२३ मा लखनउ Nयाएकोमा उk 
िदन डाlटर फेला नपरकेो र भोिलपNट आउदँा जादँा 
खचBसमेत बढी लाnने ह8दँा सोही ठाउमँा रहेको छेदीलाल 
धमBशालाको कोठामा गई म र िनज जाहेरवाली छोरी 
बसेकोमा मैले साझँ रlसी खाई यौन इYछा लागेकोले 
आpनो यौन चाहनालाई खqन नसकZ म जाहेरवाली 
सतेुको ठाउमँा गई िनजलाई करणी गरकेो ह8 ँ। िनजलाई 
भोिलपNट कानपरु ि0थत कोठामा लगी rयहा ँ पिन 
आिsन मिहनाको ११ र १२ गते िनजलाई करणी 
गरी मसगँ भेट भएका मUुबई घर बताउने tयिkसगँ 

जाहेरवालीलाई मUुबई पठाउदँा के क0तो होला 
भनी कुरा गदाB िनजले पWुयाउदँा राXो पैसामा बेYन 
सिकFछ भनी बताएका िथए । सो कुरा मेरो कुवेतमा 
रहेकZ eीमतीले के कहाबँाट थाहा पाई िनज म भएको 
ठाउ ँभारत कानपरुमा गई छोरी र मसमेतलाई नेपाल 
जानपुछB  भनी नेपाल आएको ह8 ँ । नेपालमा आएपिछ 
िनज छोरीले म िवiu मानव बेचिबखन मvुा िदएकZ 
रिहिछन् पिछ मलाई `हरीले पwाउ गरकेा ह8न् । मैले 
मUुबई घर बताउने tयिkसगँ िनज जाहेरवालीलाई 
बेचिबखन गनd कुरा गरकेो ह8 ँ भFनेसमेत बेहोराको 
िजतबहादरु सनुारको अिधकार`ाqत अिधकारीसम_ 
भएको बयान ।

म रोजगारको िसलिसलामा कुवेतमा रहेकZ र 
मेरो eीमान् िजतबहादरु सनुार भारत कानपरुमा कुकको 
काम गनd भएको ह8दँा मेरो घर बिदBया तारातालमा 
जाहेरवाली छोरी, अकx छोरी र छोरा ब0द ै आएका 
िथए । य0तैमा जाहेरवाली छोरी िबरामी भएपyात् िनज 
eीमान् सवंत् २०६९ साल वैशाख मिहनामा घरमा 
आई िनजले जाहेरवाली छोरीलाई उपचार गनB भारत 
लखनउमा लगी ताहा ँ रहेको छेदीलाल धमBशालामा 
राखी छोरीलाई िविभFन डर, #ास, धUकZ िदई करणी 
गरी कानपरु ि0थत कोठामा लगी सो ठाउमँा समेत 
पटकपटक करणी गरपेyात् िनजले ताहाकँो होटलमा 
लगी मUुबई घर भएका tयिkसगँ छोरीलाई िबwZ 
िवतरण गनd कुरा गरकेो कुरा जाहेरवाली छोरीले थाहा 
जानकारी पाई मलाई टेिलफोनबाट जानकारी गराएकZ 
ह8दँा म कुवेतबाट नेपाल आई भारत गई िनज अFयायीको 
पFजाबाट छोरीलाई उuार गरी नेपालमा Nयाएको 
ह8 ँ। अत: िनज अFयायीले आpनै छोरीमािथ करणी गरी 
िबwZ िवतरण गनB लागेकाले कानूनबमोिजम सजाय 
होस ्भFने बेहोराको अनसुFधान अिधकारीसम_ गरकेो 
ल{मी सनुारको कागज ।

म जाहेरवाली तथा `ितवादी भिनएका 
िजतबहादरु सनुारलाई िचFदछु । िनजहiको आिथBक 
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१०६५७ - िजतबहादरु सनुार िव. नेपाल सरकार

अव3था कमजोर भएका कारण जाहेरवालीको आमा 
रोजगारको िसलिसलामा कुवेतमा िथइन् । घरमा 
जाहेरवालीसमेत अAय बCचाहE िथए । जाहेरवालीलाई 
Gितवादी िजतबहादरु सनुारले उपचार गनI भनी भारत 
लखनउमा लगी ताहा ँ छेदीलाल धमIशालामा करणी 
गरी आOनो डेरा कोठासमेतमा पटकपटक करणी 
गरी मSुबई घर भएका TयिUसगँ िनजलाई बेचिबखन 
गनV कुरा गरकेो हWदँा सो कुरा जाहेरवालीले थाहा 
जानकारी पाई आमासगँ सSपूणI कुरा बताएपिछ आमा 
लYमी सनुारले हामी आफAत र Gहरीकहा ँ भनेपिछ 
थाहा पाएको हW ँ भAने बेहोराको मोितलाल िव.क.को 
अनसुAधान अिधकारीसम[ गरकेो कागज ।

मेरो आमा कुवेतमा काम गनI जान ुभएको र 
बबुा िजतबहादरु सनुार भारत कानपरुमा कुकको काम 
गनV भएकोमा हामी घरमा जाहेरवाली िददी, मसमेत 
ब3द ै आएका िथयौ ँ । सवंत् २०६९ साल वैशाख 
मिहनामा बबुा घरमा आई जाहेरवाली िददी िबरामी 
भएको हWदँा िनजलाई उपचार गनI भनी म र िददीलाई 
िलई भारत कानपरुमा गएकोमा बबुाले िददीलाई 
उपचार गनI भनी लखनउमा िलई जान ु भएको हो । 
ताहा ँ िददीलाई छेदीलाल धमIशालामा राखी करणी 
गनुIभएको रहेछ सो कुरा िददी कानपरु आएपbात् मैले 
थाहा पाएको हW ँ । कोठामा बबुाले मलाई ब3न निदई 
िददीलाई माc राखी पटकपटक करणी गनV गदाI रहेछन् 
तत् पbात् समेत बबुाले िददीलाई मSुबई ब3ने TयिUसगँ 
बेचिबखन गनV कुरा गरकेो र सो कुरा िददीले थाहा 
जानकारी पाई आमासगँ भनेपिछ आमा हामी भएको 
ठाउमँा गई िददीलाई नेपाल dयाउन ु भएको हो भAने 
बेहोराको गणेशबहादरु सनुारको कागज ।

Gितवादी िजतबहादरु सनुारले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयAcण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४(२) को (क) र (ख) को कायI गरी ऐ. दफा 
३ को कसरु गरकेो हWदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा 
१५(१) को दहेाय (ङ)(१) बमोिजम सजाय गरी ऐ. 

दफा १५(४) बमोिजम थप सजाय हWनका साथै ऐ.दफा 
१७ बमोिजम पीिडतलाई [ितपूितI िदलाई भराई 
पाउन र Gितवादीले आOनो छोरी पीिडत जाहेरवाली 
पlरवितIत नाम "कािलका सी" लाई जबरज3ती करणी 
गरकेो कायI मलुकुn ऐन, जबरज3ती करणीको महलको 
१ नं. तथा हाडनातामा करणी गनVको महलको १ नं. 
को कसरु गरकेो हWदँा िनज Gितवादीलाई सोही ऐनको 
जबरज3ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
सजाय गरी जबरज3ती करणीको महलको २ नं. ले 
हाडनातामा करणी गनVको महलको १ नं. बमोिजम 
सजाय गरी ऐ.जबरज3ती करणीको महलको १० नं. 
बमोिजम Gितवादीबाट पीिडतलाई मनािसब [ितपूितI 
िदलाई भराई पाउ ँभAनेसमेत बेहोराको अिभयोग पc । 

जाहेरी बेहोरा झpुा हो । मैले जाहेरवालीलाई 
जबरज3ती करणी गरकेो होइन । हालको qीमती मेरो 
काAछी qीमती हWन् । िनज मसगँ झगडा गरी िवदशे कुवेत 
गएकnमा मैले छोराछोरीको अिभभावक भई भारतमा 
लगी पढाएको हW ँ । िनज qीमतीले छोरीलाई उsसाई 
मलाई फसाउन छोरीtारा जाहेरी हाdन लगाएकn हWन् । 
अनसुAधान अिधकृतसम[ मैले गरकेो भिनएको बयान 
बेहोरामा मलाई जबरज3ती सही गराएका हWन् । मैले 
अिभयोग दाबीबमोिजम कुनै कसरु नगरकेो हWदँा सजाय 
हWनपुनV होइन भAनेसमेत बेहोराको Gितवादी िजतबहादरु 
सनुारले सEु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६९।६।२९ को जाहेरी बेहोरा सही 
हो । सोमा भएको सहीछाप पिन मेर ैहो । िवप[ी बबुाले 
िवदशे भारत लगी उपचार गराउने बहानामा मलाई 
जबरज3ती करणी गरकेा हWन् । पिछ मैले आमालाई 
खबर गरपेvचात् मेरो उwार भएको हो भAनेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाली पीिडत पlरवितIत नाम "कािलका 
सी" ले सEु अदालतमा गरकेो बकपc । 

जाहेरी बेहोराबार े मलाई थाहा भएन । वादी 
Gितवादीिबच झगडा हWने र िनजहEको छोरा छोरीलाई 
Gितवादीको िजSमा लगाई जाहेरवालीकn आमा िवदशे 
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कुवेत गएक4 ह6न् भ8नेसमेत बेहोराको =ितवादीका 
सा?ी भ@बहादरु सनुारले सAु अदालतमा गरकेो 
बकप# । 

म सवंत् २०६८ साल फागनु मिहनामा कुवेत 
गएकोमा सवंत् २०६९ साल भा@ मिहनामा छोरीले 
फोन गरी उI घटनाबार ेबताएक4 ह6दँा म नेपाल आई 
बOुदा िनज =ितवादीले जाहेरवालीलाई िविभ8न डर 
धाक धSक4 िदई जबरजTती करणी गनV गरकेो भ8ने 
थाहा पाई जाहेरवालीलाई भारतीय =हरीको सहयोगमा 
नेपाल Yयाएको ह6 ँभ8नेसमेत बेहोराको घटना िववरणको 
मािनस लZमी सनुारले अदालतमा गरकेो बकप# । 

=ितवादीका नाउमँा ज[गा जिमन नदिेखएको 
भ8ने मालपोत काया]लय, बिद]याको च.नं.३६८९ िमित 
२०७१।९।४ को प# । 

=ितवादीले आcनै छोरी पीिडत "कािलका 
सी" लाई नेपालबाट भारत लगी आफूले पटकपटक 
करणी गरी अ8य मािनसलाई करणी गन] लगाएको काय] 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय8#ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४ को दहेाय २(ख) र ऐ.ऐनको दफा 
३ अ8तग]तको र मलुकु4 ऐन, जबरजTती करणीको 
र हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजमको 
कसरुमा िनजलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय8#ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को दहेाय 
(ङ)(१) बमोिजम १५(प8l) वष] ऐ.१५(४) ले 
थप १ वष] ६ मिहना कैद र A.१,००,०००।- (एक 
लाख Aपैया)ँ जnरवाना तथा मलुकु4 ऐन, जबरजTती 
करणीको महलको ३ को दहेाय ४ बमोिजम आठ 
(८) वष] कैद र ऐ. हाडनाता करणीको महलको १ 
नं. बमोिजम १० वष]समेत गरी जSमा ३४ (चpितस) 
वष] ६ मिहना कैद र A.१,००,०००।- जnरवाना ह6ने 
र ऐ. जबरजTती करणीको महलको १० नं. बमोिजम 
A.५०,०००।- र मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय8#ण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) ले 
A.५०,०००।- समेत जSमा A.१,००,०००।- (एक 

लाख Aपैया)ँ ?ितपूित]समेत पाउने गरी सAु बाकेँ 
िजYला अदालतको िमित २०७१।९।२३ को फैसला । 

जाहेरवालीलाई जबरजTती करणी गरकेो र 
बेचिबखन गरकेो भ8ने िमिसल सलं[न =माणबाट पिुqट 
ह6न नसकेकोमा केवल जाहेरवालीको भनाइलाई मा# 
आधार िलई म िनदsष मािनसलाई सAु बाकेँ िजYला 
अदालतबाट िमित २०७१।९।२३ मा फैसला ह6दँा ३४ 
वष] ६ मिहना कैद र पीिडतलाई A.१,००,०००।- 
?ितपूित] िदलाउने गरी भएको फैसला #िुटपूण] ह6दँा 
उI फैसला बदर उYटी गरी आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भ8नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
=ितवादी िजतबहादरु सनुारको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग8जमा दायर भएको पनुरावेदनप# ।

=ितवादीले आcनो छोरी पीिडत पnरवित]त 
नाम "कािलका सी" लाई भारतमा जबरजTती करणी 
गरकेो भनी िनज =ितवादीलाई जबरजTती करणीको 
महलको ३(४) नं. बमोिजम ८ वष] र हाडनाता करणी 
महलको १ नं. बमोिजम १० वष] कैदसमेत गनV ठहtयाई 
भएको बाकेँ िजYला अदालतको िमित २०७१।९।२३ 
को फैसला कानूनको uयाvयाको स8दभ]मा फरक 
पन]सwने दिेखदँा मलुकु4 ऐन, अ.ब.ं२०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम =xयथy िझकाई िनयमानसुार पेस 
गनु]  भ8ने पनुरावेदन अदालत नेपालग8जबाट िमित 
२०७२।९।१२ मा भएको आदशे । 

सAु बाकेँ िजYला अदालतबाट िमित 
२०७१।९।२३ मा भएको फैसलामा यी पनुरावेदक 
=ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय8#ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१) 
बमोिजम हदसैSमको प8l वष] र जबरजTती करणीको 
महलको ३ नं. को दहेाय ४ को हदसैSमको आठ वष] 
कैदको सजाय तोिकएकोमा 8यायको रोहमा सो हद 
िमलेको नदिेखदँा सो हदसSमको कैदको मा#ालाई 
केही उYटी गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
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(िनय45ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१)(ङ)(१) 
बमोिजम दश वषB कैद र दफा १५(४) अनसुार एक वषB 
थप तथा जबरजGती करणीको ३ नं. को दहेाय (४) 
अनसुार ६ वषB तजिबजी कैद कायम हKने र सोबाहेकको 
अ4य कसरु र सजायको हकमा सLु फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर हKने भ4नेसमेत बेहोराले पनुरावेदन 
अदालत नेपालग4जबाट िमित २०७२।१०।५ मा 
भएको फैसला । 

SGततु मTुामा सLु बाकेँ िजUला अदालत 
तथा पनुरावेदन अदालतले मलाई हराई फैसला गदाB 
मैले अनसु4धानको Xममा आरोिपत कसरुमा सािबत 
रहेको बयानलाई आधार िलइएको पाइ4छ । सो 
बयानलाई मैले सLु अदालतमा बयान गदाB झ]ुा हो भनी 
उUलेख गरकेोले सो बयानलाई Sमाण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ ले Sमाणमा िलन िमUदनै । SGततु मTुामा 
मैले पीिडतलाई भारतमा लगी पटकपटक जबरजGती 
करणी गरी भारतीय मूलका मािनसलाई समेत करणी 
गनB लगाई पैसा िलएको र िनजलाई मbुबई लगी िबXc गनd 
कुरासमेत गरकेो भनी पीिडतको जाहेरी दरखाGतलाई 
मा5 Sमाणमा िलएको आधारसमेत कानूनसbमत 
छैन । म Sितवादीको बयानबाट हालकc eीमती का4छी 
भएको र मसगँ झगडा गरी िवदशे गएकc हKन् । िनज 
कुवेत गएपिछ घरमा पीिडतसमेतको अिभभावक कोही 
पिन नभएकाले आफू काम गरी आएको भारतको 
कानपरुमा िलई गएको हK ँ। पीिडतले जाहेरवाली आमाको 
बहकाउमा आई जाहेरी िदएको कुरा मेरो साhीले समेत 
अदालतमा आई बकप5 गiरिदएकोमा सोलाई Sमाणमा 
jहण नै नगरी फैसला भएको छ । म पनुरावेदकले 
जबरजGती करणी गरी पीिडत रोए िचlचाएको भए 
धमBशालामा बGने अ4य मािनस तथा चौकcदारहLले 
थाहा पाउनपुनd हो । धमBशालामा चौिबसै घnटा चौकcदार 
हK4छन् । यसबाट जाहेरवालीले आमाको बहकाउमा 
आएर मेराउपर आरोप लगाएको अवGथा िवoमान 
दिेख4छ । फौजदारी मTुामा कसरु Sमािणत गनd भार 

वादीमा रह4छ । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय45ण) ऐन, २०६४ मा Sमाणको भार अिभयqुमा 
साiरएको छ भ4दमैा हर अवGथामा हरके मTुामा वादी 
आफूले चािह ँ केही Sमाण जटुाउन नपनd होइन अतः 
जाहेरी दरखाGत र अनसु4धान अिधकृतसमh मैले 
गरकेो बयान मा5 अिभयोग पिुt गनd Sमाण हKन नसuने 
हKदँा अभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी पनुरावेदक 
Sितवादी िजतबहादरु सनुारले यस अदालतमा दायर 
गरकेो पनुरावेदनप5 ।

यसमा Sितवादी अदालतसमh आरोिपत 
कसरुमा इ4कार रहेको र पीिडतको शारीiरक परीhण नै 
नभएको अवGथामा जबरजGती करणीको कसरुसमेत 
गरकेो ठहwयाई सोतफB  सजाय गनd गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग4जको िमित २०७२।१०।५ को 
फैसला िवचारणीय दिेखदँा मलुकुc ऐन, अ.ब.ं२०२ 
नं. को SयोजनाथB महा4यायािधवqाको कायाBलयलाई 
सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनd भ4ने बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७५।२।२२ मा भएको आदशे ।

ठहर खnड
िनयमबमोिजम साxािहक तथा दिैनक पेसी 

सूचीमा चढी इजलाससमh िनणBयाथB पेस हKन आएको 
SGततु मTुामा पनुरावेदक Sितवादी िजतबहादरु 
सनुारको तफB बाट उपिGथत िवzान् वैतिनक अिधवqा 
eी ईि4दरा िसलवालले Sितवादीले अदालतमा 
कसरुमा इ4कार रही बयान गरकेा छन् । सो कुरालाई 
िनजका साhीले अदालतमा आई यी Sितवादीले 
पीिडतलाई बेचिबखन तथा जबरजGती करणी 
गरकेो होइन भनी बकप5 गiरिदएका छन् । िनजलाई 
अनसु4धानको Xममा आरोिपत कसरुमा कुटिपट गरी 
सािबती बयान गराइएको हो । पनुरावेदकले पीिडतलाई 
भारतमा लगी आफू र भारतीय मूलका मािनसलाई 
करणी गनB लगाएको होइन । िनजले पीिडतलाई 
जबरजGती करणी गरकेो भए धमBशालामा रहेका 
चौकcदारले थाहा पाउनपुनd िथयो । पीिडतको GवाG{य 
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परी1ण पिन भएको छैन । अतः िमिसल सलं=न रहेका 
?माणह@बाट यी ?ितवादीले कसरु गरकेो भGने 
कहीकँतैबाट नदिेखएकाले िनजह@लाई स@ु िजLला 
अदालतले कसरुमा सजाय गनM गरी गरकेो फैसलालाई 
कसरु यथावत् राखी सजायमा केही घटाई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलले गरकेो फैसला उLटी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदनपुनM भGनेसमेत बेहोराको बहस 
गनुSभयो । 

?TयथU / वादी नेपाल सरकारको तफS बाट 
उपिWथत िवXान् उपGयायािधवZा [ी शािGत?साद 
लइुटेँलले पीिडत प^रवितSत नाम "कािलका सी" 
ले यी ?ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएक` छन् । 
जाहेरीपaात् िनजले अनसुGधान अिधकृतसम1 गरकेो 
बयानमा जाहेरी बेहोरालाई समथSन हcने गरी बयान िदई 
सो बयान स@ु िजLला अदालतबाट ?मािणतसमेत 
भएको छ । ?ितवादीले मौकामा गरकेो बयानमा 
पीिडतलाई भारतमा लगी आफूसमेतले करणी गरी 
िनजलाई बेचिबखन गनM मनसाय राखेको कुरा Wवीकार 
गरकेा छन् । घटना िववरण कागज गनM पीिडतक` 
आमाले यी ?ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखन गनM 
उfेgयले भारतको कानपरुमा लगेको भनी लेखाई 
िदएकोसमेतका िमिसल सलं=न रहेका ?माणह@बाट 
पनुरावेदन अदालत बटुवलले गरकेो फैसलालाई सदर 
ग^रपाउ ँभGनेसमेत बेहोराको बहस गनुSभयो । 

?ितवादी िजतबहादरु सनुारले पीिडत नाम 
प^रवितSत "कािलका सी" लाई बेचिबखन गनS भारतमा 
लगेको कायS मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनयG#ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को (क) र 
(ख) को कायS गरी ऐ. दफा ३ को कसरु गरकेो हcदँा 
िनजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) को दहेाय (ङ)(१) 
बमोिजम सजाय गरी ऐ.१५(४) बमोिजम थप सजाय 
हcनका साथै ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडतलाई 
1ितपूितS िदलाई भराई पाउन र िनजले आsनो छोरी 
पीिडत जाहेरवाली प^रवितSत नाम "कािलका सी" 

लाई जबरजWती करणी गरकेोले िनजलाई मलुकु` ऐन, 
जबरजWती करणीको महलको १ नं. तथा मलुकु` ऐन, 
हाडनातामा करणी गनMको महलको १ नं. को कसरुमा 
िनजलाई सोही ऐनको जबरजWती करणीको महलको 
३(४) नं. बमोिजम सजाय गरी जबरजWती करणीको 
महलको २ नं. ले हाडनातामा करणी गनMको महलको 
१ नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. जबरजWती करणीको 
महलको १० नं. बमोिजम ?ितवादीबाट पीिडतलाई 
मनािसब 1ितपूितS िदलाई भराई पाउ ँ भGनेसमेत 
बेहोराको अिभयोग माग दाबी रहेकोमा स@ु िजLला 
अदालतबाट ?ितवादी िजतबहादरु सनुारलाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयG#ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४ को दहेाय २(ख) र ऐ. ऐनको दफा ३ 
अGतगSतको तथा मलुकु` ऐन, जबरजWती करणीको 
र हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजमको 
कसरुमा िनजलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनयG#ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को दहेाय 
(ङ)(१) बमोिजम १५ वषS,  सोही ऐनको दफा १५(४) 
ले थप १ वषS ६ मिहना कैद र @.१,००,०००।- 
ज^रवाना तथा मलुकु` ऐन, जबरजWती करणीको 
महलको ३ नं. को दहेाय ४ बमोिजम ८ वषS कैद र 
ऐ. हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजम १० 
वषSसमेत ३४ वषS ६ मिहना कैद र @.१,००,०००।- 
ज^रवाना हcने र ऐ. जबरजWती करणीको महलको 
१० नं. बमोिजम @.५०,०००।- र मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनयG#ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१७(१) ले @.५०,०००।- समेत @.१,००,०००।- 
1ितपूितS पाउने गरी स@ु बाकेँ िजLला अदालतबाट 
फैसला भएको दिेखGछ । िजLला अदालतबाट भएको 
फैसलामा िचu नबझुाई ?ितवादी िजतबहादरु सनुारले 
आफूले सफाइ पाउनपुनM भGनेसमेत बेहोराले पनुरावेदन 
अदालत नेपालगGजमा पनुरावेदनप# दताS गरकेोमा 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट कैदको मा#ालाई 
केही उLटी गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
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(िनय45ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१)(ङ)(१) 
बमोिजम दश वषB कैद र दफा १५(४) अनसुार एक 
वषB थप तथा जबरजGती करणीको ३ नं. को दहेाय 
(४) अनसुार ६ वषB कैद कायम हKने र सोबाहेकको 
अ4य कसरु र सजायको हकमा सLु फैसलालाई सदर 
गनO गरी फैसला भएको दिेख4छ । सो फैसलामा िचU 
नबझुाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ4नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक [ितवादी िजतबहादरु सनुारको 
यस अदालतमा पनुरावेदनप5 दायर हKन आएको 
दिेख4छ ।

[Gततु म]ुामा पनुरावेदन अदालत 
नेपालग4जबाट यी [ितवादीलाई सLु बाकेँ िज^ला 
अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा 
सजाय गनO गरी गरकेो फैसलामा कसरुलाई यथावत 
राखी कैदमा केही उ^टी गरी [ितवादीलाई सजाय 
गनO गरी भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक 
[ितवादीको पनुरावेदन िजिकरअनसुार हKनपुनO हो, 
होइन ? भ4ने  िवषयमा िनणBय िदनपुनO दिेखयो ।

२. िनणBयतफB  िवचार गदाB, जाहेरवाली 
प`रवितBत नाम "कािलका सी" ले म जाहेरवालीको 
आमा वैदिेशक रोजगारको िसलिसलामा कुवेत गएकb 
र अ4यायी बाब ुिजतबहादरु सनुार भारतको कानपरुमा 
कुक काम गदc आएकोमा म र भाइलाई समेत साथै 
लगेकोमा मलाई `रङ्गटा लाeने र टाउको दfुने 
भएकोले उपचारको लािग लखनउ लगेको बेलामा डर,
धाक दखेाई पटकपटक करणी गरी iयGको भोिलप^ट 
कानपरु लिग पनु: जबरजGती गरी निचनेको िह4दी 
बो^ने मािनससगँ पैसा िलई जबरजGती करणी गराएको 
र मjुबईमा लगी िबkb गनO स^लाहसमेत गरकेो हKदँा उl 
कुरा आमालाई बताएपmचात् आमाको सहयोगमा नेपाल 
आउन सफल भएको हKदँा िनजलाई कानूनबमोिजम 
सजाय ग`रपाउ ँभ4नेसमेत बेहोराको पीिडतको जाहेरी 
परकेो दिेख4छ । पीिडतको जाहेरीपoात् अनसु4धान 
अिधकृतसमqको बयानमा आrनो जाहेरीलाई समथBन 

हKने गरी बयान गरी सो बयान बाकेँ िज^ला अदालतबाट 
[मािणतसमेत भएको दिेख4छ । iयसैगरी िनजले सLु 
िज^ला अदालतमा बकप5 गदाB आrनो जाहेरी बेहोरा 
र सोमा भएको सहीछाप मेर ैहो । िवपqी बबुाले िवदशे 
भारत लगी उपचार गराउने बहानामा मलाई जबरजGती 
करणी गरकेा हKन् । पिछ मैले आमालाई खबर गरपेmचात् 
आमाले मेरो उsार गरकेो हो भनी उ^लेख गरी बकप5 
ग`रिदएको दिेख4छ । 

३. मौकामा बिुझएकb पीिडतको आमा लuमी 
सनुारले म रोजगारको िसलिसलामा कुवेतमा रहेकb र 
[ितवादी मेरो vीमान् िजतबहादरु सनुारसमेत भारत 
कानपरुमा काम गनO गरकेा िथए । मेरो घर बिदBया 
तारातालमा जाहेरवाली छोरी, अकx छोरी र छोरा 
बGद ैआएका िथए । यGतैमा जाहेरवाली छोरी िबरामी 
भएपoात् [ितवादीले छोरीलाई उपचार गनB भारत 
लखनउमा लगी छेदीलाल धमBशालामा राखी छोरीलाई 
िविभ4न डर 5ास धjकb िदई करणी गरी कानपरु िGथत 
कोठामा लगी सो ठाउमँा समेत पटकपटक करणी 
गरपेoात् िनजले कानपरुकै एउटा होटलमा लगी मjुबई 
घर भएका zयिlसगँ छोरीलाई िबkb िवतरण गनO 
कुरा गरकेो कुरा जाहेरवाली छोरीले थाहा जानकारी 
पाई मलाई टेिलफोनबाट जानकारी गराएकb हKदँा म 
कुवेतबाट नेपाल आई भारत गई िनज अ4यायीको 
प4जाबाट छोरीलाई उsार गरी नेपाल ^याएको हK ँ
भ4ने बेहोराले गरकेो आrनो मौकाको कागजलाई 
समथBन हKने गरी बकप5 ग`रिदएको पाइ4छ । iयसैगरी 
मौकामा बिुझएका पीिडतका भाइ गणेशबहादरु सनुारले 
यी [ितवादीले पीिडतलाई लखनउ र कानपरुको 
िनजहLको डेरा कोठामा पटकपटक जबरजGती करणी 
गरी मjुबई घर भएका मािनसलाई िबkb गनB लागेको 
भनी िददीले मलाई भनेकोले थाहा पाएको हK ँभनी घटना 
िववरण कागज गरी आrनो उl बेहोरा समथBन हKने 
गरी अदालतमा बकप5 ग`रिदएको दिेख4छ । iयसैगरी 
िनजहLको उl भनाइलाई अनसु4धान अिधकृतसमq 
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/वय ंयी 4ितवादीले पिन आरोप /वीकार गरी बयान 
गरबेाट आरोिपत वारदात /थािपत भएको मा?नपुनA 
दिेख?छ । 

४. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय?#ण) ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोिजम पीिडत 
आफँैले िदएको उजरुलाई अनसु?धान अिधकृतले सोही 
ऐनको दफा ६(१) बमोिजम तZु?तै बयान िलनपुनA 
र सो बयानलाई िज[ला अदालतमा सोही ऐनको 
दफा ६(२)  बमोिजम त\काल 4मािणत गराउनपुनA 
कानूनी ]यव/था िव^मान रहेको दिेख?छ । सो कानूनी 
]यव/था िवधाियकाले मानव बेचिबखनज?य काय_लाई 
अित ग`भीर र सवेंदनशील अपराधको कोटीमा राखी 
जाहेरी र अनसु?धानको bममा पीिडतले गरकेो 
कागजलाई पिछ य/ता पीिडत ]यिc सो कसरु 
गनA ]यिcको 4भावमा परी अदालतमा बकप# गनA 
bममा आdनो मौकाको भनाइबाट िवमखु नहfन भनी 
रािखएको हो । सो ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा 
“उपदफा (२) बमोिजम बयान *मािणत ग.रएकोमा 
2य3तो पीिडत म7ुाको कारबाहीको िसलिसलामा 
अदालतमा उपि3थत नभए पिन 2यसरी *मािणत 
ग.रएको बयान अदालतले *माणमा िलन स?न ेछ” 
भ?ने कानूनी ]यव/था गरी पीिडत अदालतमा नआई 
बकप# नगरकेो खhडमा पिन िनजले अनसु?धान 
अिधकृतसमi गरकेो बयान बेहोरा यिद अदालतबाट 
4मािणत छ भने सो 4मािणत बयानलाई 4माणमा 
jहण गनु_पनA कानूनी ]यव/थाको कानूनले नै 4\याभूत 
गkरिदएको दिेख?छ । 4/ततु मlुामा पीिडत भिनएकm 
जाहेरवालीले अदालतमा आई बकप# गरी आdनो 
जाहेरी बेहोरा र अदालतमा िनजको 4मािणत रहेको 
बयान बेहोरालाई समेत पिुn हfने गरी 4ितवादीले 
आफूलाई भारतको  लखनउ र कानपरुमा पटकपटक 
करणी गरी भारतीय नागkरकसमेतलाई करणी गन_ 
लगाई मु̀ बईमा लगी बेoने योजना बनाएको भनी बकप# 
गरी िदएकोबाट मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय?#ण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३)  बमोिजम िनज 
पीिडतको भनाइलाई 4माणमा jहण गनु_पनA दिेख?छ । 

५. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय?#ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) मा “कसैले 
देहायको कुनै कायB गरमेा मानव ओसारपसार गरकेो 
मािनन ेछ” भ?द ैसोको खhड (क) मा “िकEन ेवा बेFन े
उ7ेGयले मािनसलाई िवदेशमा लैजान”े र खhड (ख) 
मा “वेGयावृिKमा लगाउन ेवा शोषण गनM उ7ेGयले 
कुनै *कारले ललाई फकाई, *लोभनमा पारी, 
झु?याई, जालसाज गरी, *पPच िमलाई, जबरज3ती 
गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बEधक 
राखी, नाजुक ि3थितको फाइदा िलई, बेहोस 
पारी, पद वा शिUको दुVपयोग गरी, अिभभावक 
वा सरंXकलाई *लोभनमा पारी, डर, Yास, धाक, 
धZक[ िदई वा करकापमा पारी कसैलाई बिसरहकेो 
घर, 3थान वा ]यिUबाट छुटाई ल_न ेवा आफूसगँ 
राcन ेवा आdनो िनयEYणमा िलने वा कुनै 3थानमा 
राcन ेवा नपेालिभYको एक ठाउँबाट अकf ठाउँमा वा 
िवदेशमा लैजान ेवा अV कसैलाई िदन”े उि[लिखत 
कानूनी ]यव/था हेदा_  िक?ने वा बेoने उlेpयले कसैले 
कसैलाई िवदशेमा पqुयाएमा मानव ओसारपसार गरकेो 
मा?नपुनA दिेख?छ । तर 4/ततु मlुाको तrयबाट सZुमा 
पीिडत िबरामी रहेको कारणले िनजका बाब ु4ितवादीले 
यी पीिडतको उपचार गनA भनी पीिडत र िनजका 
भाइसमेतलाई सगैँ आफू काम गनA ठाउ ँ कानपरुमा 
लगेको दिेख?छ । एउटा बाबलेु आdनो िबमारी छोरीलाई 
उपचारको लािग भारतमा लाने कुरालाई मा# अ?यथा 
मा?नपुनA दिेखदँनै । तर यी 4ितवादीले उपचारको 
लािग पीिडतलाई कानपरुबाट लखनउ लगेको समयमा 
डर, #ास, धाक, ध`कm िदई करकापमा पारी, नाजकु 
ि/थितको फाइदा िलई, पिहलोपटक जबरज/ती करणी 
गरी सोपtात् कानपरुमा आई पटकपटक करणी गरकेो 
र पिछ एकजना भारतीय नागkरकलाई पिन करणी गन_ 
लगाई िनजसगँ मु̀ बईमा लगी बेoने योजना बनाएको 
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कुरा उि3लिखत कानूनी 7यव9थाले अपराध घोषणा 
गरकेो िवषयिभC नै पनE दिेखFछ । 

६. Iितवादीले मेरो काFछी Kीमती तथा 
पीिडतको सौतेनी आमा लOमी सनुारसगँ मेरो घर 
झगडाको कारणले मलाई फसाउन पीिडतलाई 
उ9काई मेरो िवTU झVुा जाहेरी िदन लगाएको हो 
भFने िजिकरका सXबFधमा िवचार गदाZ, पीिडतका 
यी Iितवादी आ\नो िपता  र लOमी सनुार िनजको 
आमा रहेको कुरामा िववाद रहेको दिेखदँनै । पीिडतको 
उमेर जाहेरी गदाZको समयमा १६ वषZको रहेको कुरा 
िनजले िदएको जाहेरी दरखा9तमा लेखाएको उमेरबाट 
दिेखFछ । १६ वषZ उमेर पगेुको बािलकाले आफूलाई 
जFम िदने बाबकुो िवTUमा अनाहकमा यित ठुलो 
गXभीर आरोप लाउनपुनE कारण नदिेखदँा Iितवादीले 
िलएको उि3लिखत िजिकर िव_ासयो`य दिेखदँनै ।

७. Iितवादीले पीिडतको 9वा9aय 
परीbणिबनै जबरज9ती करणीको कसरु कायम गनZ 
िम3ने होइन भनी िलएको िजिकरतफZ  िवचार गदाZ, 
वारदातको Iकृित, पीिडतको बयान बेहोरा र िमिसल 
सलं`न अFय पfरि9थितजFय Iमाणबाट करणी 
भएको होइन भFन नसिकने अव9था हgदँा पीिडतको 
अनसुFधानको hममा 9वा9aय परीbण नगराएको 
कारणले माC यी Iितवादीले उFमिुi पाउने दिेखदँनै ।

८. Iमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
ले “कुनै काम, घटना वा अव%थाका स(ब*धमा 
भएको तहिककात वा जाचँबुझको िसलिसलामा 
8चिलत नपेाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै 
िलखतमा उ@लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा AयB 
गनD AयिB साEीको Gपमा अदालतमा उपि%थत 
भई बयान गरमेा 8माणमा िलन हK*छ” र सोही ऐनको 
दफा २५ “फौजदारी मOुामा आQनो अिभयुBको 
कसरु 8मािणत गनD भार वादीको हKन े छ” भFने 
कानूनी 7यव9था रहेको अव9थामा I9ततु मnुामा 
वादी नेपाल सरकारले अदालतसमb पेस गरकेा 

पीिडतलगायतका 7यिiहTले Iितवादीले पीिडतलाई 
बेचिबखन गरकेो भनी लेखाई िदएका िमिसल सलं`न 
आधार IमाणहTबाट I9ततु मnुामा वादीले आ\नो 
दाबी मािथ उि3लिखत तaयका आधारमा व9तिुनo 
Iमाणpारा पिुq गनZ सकेको नै दिेखFछ । यस अव9थामा 
आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउ ँ भनी पनुरावेदक 
Iितवादीले िलएको पनुरावेदन तथा िनजको तफZ बाट 
उपि9थत िवpान् वैतिनक अिधवiाको बहस िजिकर 
र यस अदालतबाट भएको Isयथt िझकाउने आदशेको 
बुदँासगँ समेत सहमत हgन सिकएन ।

९. तसथZ, उपयुZi िववेिचत आधार 
कारणबाट सTु बाकेँ िज3ला अदालतबाट Iितवादी 
िजतबहादरु सनुारलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनयFCण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को 
दहेाय २(ख) र ऐ. ऐनको दफा ३ अFतगZतको कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५(१) को दहेाय (ङ)(१) बमोिजम 
१५(पF|) वषZ कैद गरी सोही दफाको उपदफा (४) ले 
थप १ वषZ ६ मिहना कैद र T.१,००,०००।- (एक 
लाख Tपैया)ँ जfरवाना गरी मलुकु} ऐन, जबरज9ती 
करणीको महलको ३ को दहेाय ४ बमोिजम आठ (८) 
वषZ कैद र ऐ. ऐनको हाडनाता करणीको महलको १ 
नं. बमोिजम १० वषZसमेत गरी जXमा ३४ (च~ितस) 
वषZ ६ मिहना कैद र T.१,००,०००।- जfरवाना हgने 
तथा मलुकु} ऐनको जबरज9ती करणीको महलको १० 
नं. बमोिजम T.५०,०००।- (पचास हजार) र मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयFCण) ऐन, २०६४ 
को दफा १७(१) ले T.५०,०००।- समेत जXमा 
T.१,००,०००।- bितपूितZसमेत पाउने गरी िमित 
२०७१।९।२३ मा गरकेो फैसलामा कैदको माCालाई 
केही उ3टी गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनयFCण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१)(ङ)(१) 
बमोिजम दस वषZ कैद र दफा १५(४) अनसुार एक 
वषZ थप तथा जबरज9ती करणीको ३ नं. को दहेाय 
(४) अनसुार ६ वषZ कैद कायम हgने र सोबाहेकको 
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अ0य कसरु र सजायको हकमा स8ु फैसलालाई सदर 
गन= गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग0जबाट िमित 
२०७२।१०।५ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
हIने ठहछL  । पनुरावेदक Mितवादी िजतबहादरु सनुारको 
पनुरावेदन िजिकर पNुन सOदनै । दायरीको लगत कPा 
गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उS रायमा सहमत छु ।
0या.िवUVभरMसाद WेX

इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
इित सवंत् २०७७ साल असार ७ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��

सव_`च अदालत, सयंSु इजलास
माननीय 0यायाधीश Wी दीपककुमार काकb
माननीय 0यायाधीश Wी टंकबहादरु मोSान

फैसला िमित : २०७७।६।१२

मdुाः- खनु डाकँा

०७४-CR-०२३१
पनुरावेदक / Mितवादी : िजlला किपलवmत,ु 

किपलवmत ुनगरपािलका वडा नं.१ तौिलहवा 
घर भई हाल कारागार कायाLलय किपलवmतमुा 
थनुामा रहेको िशवदास का0दकुो छोरा वषL 
२३ को कृqण का0दु

िव8s
Mtयथb / वादी : िनितनकुमार िमuलको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७४-CR-०५२२
पनुरावेदक / Mितवादी : िजlला किपलवmत,ु 

किपलवmत ु नगरपािलका वडा नं.४ घर 
भई हाल कारागार कायाLलय किपलवmतमुा 
थनुामा रहेको वषL २७ को मािलंगा तथा 
िदनेश भ0ने सयुLनाथ िमW

िव8s
Mtयथb / वादी : िनितनकुमार िमuलको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७४-CR-०९६७
पनुरावेदक / Mितवादी : िजlला किपलवmत,ु 

किपलवmत ु नगरपािलका वडा नं.२ घर 
भई हाल कारागार कायाLलय किपलवmतमुा 
थनुामा बmने सितशकुमार कौशल (गxुता)

िव8s
Mtयथb / वादी : िनितनकुमार िमuलको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७४-CR-१२०२
पनुरावेदक / वादी : िनितनकुमार िमuलको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
िव8s

Mtयथb / Mितवादी : िजlला किपलवmत,ु किपलवmत ु
न.पा. वडा नं.४ अदालत टोल वतन भई हाल 
िजlला कारागार कायाLलय, किपलवmतमुा 
थनुामा रहेका िवqणMुसाद मौयL (मरुाउ) 
को छोरा बzल ु मौयL (मरुाउ) भ0ने दवे{त 
मौयLसमेत

िनण�य नं. १०६५८
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१०६५८ - कृ"ण का%द ुिव. नेपाल सरकार

०७४-RC-०१४८
वादी : िनितनकुमार िम7लको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव<=
>ितवादी : ब@ल ुमौयD मरुाउ भ%ने दवेGतD मौयD

§ कुनै पिन +ितवादीले अनसु.धान 
तहिककातको अव2थामा अिधकार+ा6 
अिधकारीबाट 2वे�छािव:; बयान 
गराइएको अव2थामा @यसको िव:; 
अदालतमा िनवेदन िदई 2वे�छािव:;को 
बयान हो भनी +मािणत गराउन सEनपुनF ।

(>करण नं.६)

वादीका तफD बाट : िवMान् उप%यायािधवPा Qी 
गोिव%द>साद उपाTयाय

>ितवादीका तफD बाट : िवMान्  वैतिनक अिधवPाMय 
Qी इि%दरा िसलवाल, Qी रिजता थापा तथा 
िवMान्  अिधवPा Qी गोपाल पाZडे

अवलि\बत निजर : 
स\ब= कानून :
§ >माण ऐन, २०३१
§ बालबािलकास\ब%धी ऐन, २०४८

स<ु तहमा फैसला गनaः
मा. िजcला %यायाधीश Qी हeरfच%h ढंुगाना
किपलवjत ुिजcला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनaः
माननीय %यायाधीश Qी हेमराज प%त 
माननीय %यायाधीश Qी मनेु%h>साद अवjथी
उkच अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलास

फैसला
.या.दीपककुमार काकI : उkच अदालत 

तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित २०७३।१२।१ 

मा भएको फैसलाउपर %याय >शासन ऐन, २०७३ 
को दफा ९(१) बमोिजम वादी नेपाल सरकार तथा 
>ितवादीह< कृ"ण का%द,ु मािलंगा तथा िदनेश भ%ने 
सूयDनाथ िमQ र सितशकुमार कौशल गoुताको तफD बाट 
पनुरावेदन परी र >ितवादी ब@ल ु मौयD मरुाउ भ%ने 
दवेGत मौयDको हकमा %याय >शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १०(३) बमोिजम साधक दायर भई पेस हqन 
आएको >jततु मsुाको सिंtu तvय एव ंठहर यस>कार 
रहेको छः-

तvय खZड
मेरो बबुा fयामस%ुदर िम7ल िमित 

२०७१।४।२८ गतेदिेख हराउन ु भएको हqदँा 
खोजतलास गeरपाउ ँभनी िनजको छोरा िनितनकुमार 
िम7लको तफD बाट हqिलया िनवेदन पनD आएको हqदँा 
िनजको खोजतलासको लािग पeरप{ गeरिदन ु हqन 
अनरुोध भ%ने बेहोराको इलाका >हरी कायाDलय 
च%hौटाको स|चार प{ ।

िमित २०७१।४।२८ गते मेरो साथी िवजय 
चौधरी र मसमेत भई एउटा मेरो र अक} िशवम् गuुाको 
मोटरसाइकल मागेर च%hौटा बजारमा गई fयामस%ुदर 
िम7ललाई तौिलहवा बजारमा cयाई %यू पौडेल 
होटलमा गई मादक पदाथD र~सीसमेत खाई खवुाई 
किपलवjत ुिजcला जमवुारटोल िjथत िवजय चौधरीले 
भाडामा िलएको कोठामा लगी म, िवजय चौधरी, 
सितशकुमार कौशल, कृ"ण का%द ु र मािलंगा तथा 
िदनेश भ%ने सूयDनाथ िमQसमेत भई िनज िम7ललाई 
हेलमेट हात म~ुकाले कुटिपट गरी बेहोस बनाई िवजय 
चौधरीले मोटरसाइकलको �ेक र ~लजमा ला�ने तारले 
घाटँी कसी हामीह<ले हात ख�ुा समाती चcन निदई 
िनजलाई मारी िनजले लगाएका कपडा खोली झाडीमा 
फाली हामी सबैको सcलाहबमोिजम िनजको लासलाई 
घरको ट्वाइलेटको से�टीट्याङ्क�मा हाली िदएका 
ह� । हामी सबैले िनजलाई कुटिपट गरकेो कोठा र 
लास रहेको से�टीट्याङ्क�समेत मैले दखेाउन स~छु 
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भ/नेसमेत बेहोराको ब6ल ुमौय9ले अनसु/धानको <ममा 
गरकेो कागज ।

किपलवAत ुिजBला, किपलवAत ुनगरपािलका 
वडा नं. ३ जमवुारटोल िAथत पूव9मा सकुदवे ितवारीको 
घर जKगा, पिLममा रामदवे बमा9को घर जKगा, उMरमा 
पारस पाठकको जKगा, दिOणमा िपच सडक, यित चार 
िकBलािभ# Rानच/S कसौधनको एक तले दिOण 
मोहडाको ३ कोठे पUकV घर रहेको र सो घरको िबच 
कोठामा Wयामस/ुदर िमMललाई कत9Yय गरी मारकेो 
भनी Zितवादी ब6ल ु मौय9ले दखेाएको घटनाAथल 
कोठा, सो कोठादिेख उMर क\पाउ/डको आिखरी 
भागमा ट्वाइलेटसिहत से`टीट्याङ्कV रहेको र सोही 
ट्याङ्कVमा Wयामस/ुदर िमMललाई कत9Yय गरी मारी 
लास गाडेको भिनएको Aथानको चार िकBलासिहतको 
घटनाAथल मचुBुका ।

किपलवAत ु िजBला, किपलवAत ु
नगरपािलका वडा नं.३ जमवुार टोल िAथत पूव9मा 
सकुदवे ितवारीको घरजKगा, पिLममा रामदवे वमा9को 
घर, उMरमा पारस पाठकको जKगा र दिOणमा िपच 
सडक यित ४ िकBला रहेको Rानच/S कसौधनको 
एकतले दिOण मोहडा भएको तीन कोठे घर र सो घरको 
उMर क\पाउ/डको आिखरी भागमा ट्वाइलेटसिहत 
से`टीट्याङ्कV रहेको र सोही ट्याङ्कVको मािथपcd 
लगाएको ढकनी खोली हेदा9  से`टीट्याङ्कVमा 
करङ तथा खdुाको हड्डी दिेखएकोले सो लासलाई 
बािहर िनकाली हेदा9  अनहुारको भाग िच/न नसिकने 
अवAथामा रहेको, टाउकोबाट कपाल झरकेो, घाटँीको 
भागमा बाघको नङ्hा जAतो दिेखने ज/तर लगाएको, 
सोदिेख पिLमतफ9  झाडीमा झोलािभ# िटसट9, पाइ/ट, 
चjपल र से`टीट्याङ्कVबाट Uलज तथा kेकमा Zयोग 
हlने तार फेला परकेो भ/नेसमेत बेहोराको लास जाचँ 
तथा बरामदी  मचुBुका । 

िमित २०७१।६।१२ गते जमवुारटोल िAथत 
Rानच/S कसौधनको से`टीट्याङ्कVमा फेला परकेो 

लासको घाटँीमा भएको बाघको २ वटा नङ्hाको 
ज/तर र लासनिजकै झाडीमा फेला परकेा कपडाहp 
दखेाउदँा दखेी िचने ँ। ती कपडा मेरो बबुा Wयामस/ुदर 
िमMलले लगाउने गनु9हl/qयो, बाघको नङ्hाको ज/तर 
पिन बबुाले नै लगाउन ु हl/qयो । फेला परकेो लास 
मेरो बबुा Wयामस/ुदर िमMलको हो भनी लास िचनी 
सनाखत गcरिदए ँ भ/नेसमेत बेहोराको िनितनकुमार 
िमMलले गरकेो सनाखत कागज ।

मेरो बबुा Wयामस/ुदर िमMल िमित 
२०७१।४।२८ गते घर कृsणनगरबाट Yयापारको 
लािग च/Sौटा बजारमा आउन ुभएकोमा बबुा घर फकt 
नआएपिछ िमित २०७१।४।२९ गते खोजतलास 
गcरपाउ ँभनी हlिलया िनवेदन िदई मैले पिन खोजतलास 
गदw रहेकोमा िमित २०७१।६।१२ गते तौिलहवा आई 
बxुदा किपलवAत ुन.पा. वडा नं. ३ जमवुारटोल िAथत 
Rानच/S कसौधनको ट्वाइलेटको से`टीट्याङ्कVमा 
बबुा Wयामस/ुदर िमMलको लास फेला परकेो भनी 
जानकारी गराई लास जाचँ हlदँा बरामद भएको िट सट9, 
पाइ/ट र छालाको चjपल तथा लासको घाटँीमा रहेको 
धागोमा बाधेँको बाघको नङ्hाको ज/तरसमेतका 
िचजहp मेरो बबुा Wयामस/ुदर िमMलका हlन् । मेरो 
बबुाले सधै ँ हातमा २ वटा औठंी लगाउने र Yयापारी 
भएको हlदँा साथमा पैसासमेत िलई िहड्ँने हlदँा बबुालाई 
किपलवAत ु िजBला, किपलवAत ु नगरपािलका वडा 
नं. ४ बAने िवजय चौधरी, मािलंगा वा िदनेश भ/ने 
सूय9नाथ िम{, ऐ. वडा नं. १ बAने कृsण का/द,ु ऐ 
वडा नं.२ बAने सितशकुमार कौशल र ऐ. वडा नं. ४ 
बAने ब6ल ुमौय9समेतका मािनसहpले साथमा भएको 
सनुका गरगहना तथा पैसा िलने खाने िनयतले मेरो 
बबुालाई िमित २०७१।४।२८ गते च/Sौटा बजारबाट 
तौिलहवा Bयाई कत9Yय गरी मारी किपलवAत ु
नगरपािलका वडा नं. ३ िAथत Rानच/S कसौधनको 
ट्वाइलेटको सेjटीट्याङ्कVमा हालेकोमा पूण9 िवWवास 
लाKछ, िनजहpले मेरो बबुालाई कत9Yय गरी मारी 
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साथमा भएको नगद, दईुवटा सनुको औठंीसमेत िलई 
गएको हAदँा िनजहDलाई मलुकुE ऐन, GयानसIब%धी 
महलअ%तगMत कारबाही गरी D.५२,०००।- बराबरको 
सनुको औठंीसमेतको धनमाल िदलाई भराइपाउ ँ
भ%नेसमेत िनितनकुमार िमRलको जाहेरी दरखाTत ।

किपलवTत ु िजUला, किपलवTत ु
नगरपािलका, वडा नं. ३ िTथत िशवम् गZुाको घरको 
गUलीमा राखेको ल.ु११ प ३२८१ नं. मोटरसाइकल 
बरामद भ%ने बेहोराको बरामदी मचुUुका ।

किपलवTत ु िजUला, किपलवTत ु
नगरपािलका वडा नं. ४ घर भएका िवजय चौधरी 
आ`नो aीमतीसिहत िमित २०७१।४।२ गतेदिेख 
नगरपािलकाको गेcहाउसमा कोठा बकु गरी बसेका 
हAन् । िनजलाई भेट्न किपलवTत ुनगरपािलकाअ%तगMत 
घर भएका बdल ु मौयM, कृ"ण का%द,ु सितशकुमार 
कौशल र सूयMनाथ िमaसमेतका मािनसहD 
पटकपटक गेc हाउसमा आउने जाने गदfथे । gयTतैमा 
िमित २०७१।४।२८ गते िनज िवजय चौधरी गेTट 
हाउसबाट िनTकE गएको र अ.ं१६ बजेको समयमा 
आई आ`नो aीमतीलाई साथमा िलई पिछ आउछुँ 
भनी गएका हAन् । मतृक jयामस%ुदर िमRललाई िनज 
िवजय चौधरीसमेतले कतMkय गरी मारकेोमा िवjवास 
लाlछ भ%नेसमेत नगरपािलका गेc हाउसका Iयानेजर 
बस%तबहादरु थापाले मौकामा गरकेो कागज ।

aावण मिहनाको अि%तम हZाितर आमाको 
उपचार गनM लैजानको लािग २/३ घnटाको लािग 
मोटरसाइकल िदनहुोस ् भनी मेरो िचनजानका बdल ु
मौयM आई मागेकोले मैले िनजलाई मोटरसाइकल िदएको 
िथए ँ। िनजले िदनको १६:३० बजेको समयमा आई  मेरो 
मोटरसाइकल छाडी गएका हAन् । िमित २०७१।६।१२ 
गते किपलवTत ु िजUला, किपलवTत ु नगरपािलका 
वडा नं. ३ जमवुारटोलिTथत pानच%q कसौधनको 
घरको ट्वाइलेटको से`टीट्याङ्कEमा कृ"णनगर बTने 
jयामस%ुदर िमRलको लास फेला परकेो कुरा सनेुको 

हA ँ । घटनाबार े बtुदा जाहेरीमा उिUलिखत िवजय 
चौधरीसमेतका मािनसहDले jयामस%ुदर िमRललाई 
कतMkय गरी मारी लास से`टीट्याङ्कEमा फालेको कुरा 
थाहा पाऐको हA ँ। िनजहDले jयामस%ुदर िमRललाई के 
कुन उuेjयले मार ेथाहा भएन भ%नेसमेत िशवम् गZुाले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

Cause of death could not be 
determined due to fully decomposition of 
body भ%नेसमेत बेहोराको jयामस%ुदर िमRलको शव 
परी�ण �ितवेदन ।

किपलवTत ु िजUला, किपलवTत ु
नगरपािलका वडा नं. ४ घर भएका िवजय चौधरीसगँ 
भेट हAदँा म प�रवारसिहत नगरपािलका गेcहाउसमा 
बसेको छु भनी बताएकोले मलगायत साथीहD 
िनजलाई भेट्न गेcहाउसमा जाने गदM�य� । वारदात 
िमितभ%दा १ हZाअगािड मलगायतका साथीहDलाई 
िवजय चौधरीले फोन गरी बोलाएको हAदँा नगरपािलका 
गेcहाउसमा जादँा िवजय चौधरी, िनजको aीमती, 
सितशकुमार कौशल, मािलंगा वा िदनेश भ%ने सूयMनाथ 
िमa र कृ"ण का%दसुमेत बसी कुराकानी हAदँा िवजय 
चौधरीले मेरो कृ"णनगरको धनी िमRल भ%ने kयि�सगँ 
लेनदनेको कारोबार छ । िनजलाई खRम गनMसके ठुलो 
पैसा हात पछM , ितमीहDले ५/५ लाख Dपैया ँपाउछँौ 
भनेकाले िनजको कुरामा सहमत भई िनTकेपिछ िनज 
िवजय चौधरीले िमित २०७१।४।२८ गते jयामस%ुदर 
िमRल च%qौटा बजारमा आउछँ, एकिछन िलन जाउ ँ
भनेकाले मैले एउटा र िनजले एउटा मोटरसाइकल 
चलाई च%qौटा बजारमा गई jयामस%ुदर िमRललाई 
बोलाई तौिलहवा बजारमा Uयाई %यू पौडेल होटलमा 
लगी र�सी खाई खवुाई जमवुारटोल िTथत िवजय 
चौधरीले भाडामा िलएको pानच%q कसौधनको घरमा 
रहेको कोठामा प�ुयाई िवजय चौधरीले jयामस%ुदर 
िमRललाई कोठािभ� धकेलेपिछ मसमेतले कोठाको 
च�ुकुल िभ�बाट लगाई पिहले मैले साथमा रहेको 
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हे0मेटले िम3लको टाउकोमा हाने ँ । 7यसपिछ 
सितशकुमार कौशलले हात म>ुकाले छातीमा 
हाने । िनज AयामसBुदर िम3ल भइुमँा लडेपEात् अBय 
साथीहIसमेत िनजमािथ चढी लात म>ुकासमेतले 
Lहार गरपेिछ िम3ल अचेत भए । अिन िवजय 
चौधरीले यो अझै मरकेो छैन भनी मोटरसाइकलको 
Sेक र >लजमा लाTने तारले िम3लको घाटँी कसी 
मारकेो हो । AयामसBुदर िम3ल मVरसकेपिछ िनजले 
लगाएको औठंीसमेत िवजय चौधरीले िझकZ िलएका 
ह[न् । 7यसपिछ सबैजना िमली कोठामा लागेको रगत 
धोइपखाली गरी लासलाई सोही घरको ट्वाइलेटको 
से_टी ट्याङ्कZमा हालेकोमा िमित २०७१।६।१२ 
गते मैले बताएअनसुार लास फेला परकेो हो । बरामद 
भएको हे0मेट, तार र मतृकको कपडासमेत सनाखत 
गVरिदए ँ भBनेसमेत बेहोराको Lितवादी बeल ु मरुाउले 
अनसुBधान अिधकारीसमf गरकेो बयान । 

किपलवgत ुिज0ला, किपलवgत ुनगरपािलका 
वडा नं. ४ घर भएको िवजय चौधरीले वारदातभBदा 
१ हjाअगािड मलगायतका साथीहIलाई फोन 
गरी बोलाएको ह[दँा नगरपािलका गेkहाउसमा जादँा 
िवजय चौधरी, िनजको lीमती, बeल ुमरुाउ, मािलंगा 
तथा िदनेश भBने सूयmनाथ िमl र कृnण काBदसुमेत 
बसी कुराकानी ह[दँा मेरो कृnणनगरको धनी मािनस 
AयामसBुदर िम3ल भBने pयिqसगँ लेनदनेको कारोबार 
छ, िनजलाई ख3म गनmसके ठुलो पैसा हात पछm , 
ितमीहIले पाचँ / पाचँ लाख Iपैया ँपाउछँs भनेकाले 
िनजको कुरामा सहमत भई िनgकेपिछ िनज िवजय 
चौधरीले िमित २०७१।४।२८ गते AयामसBुदर िम3ल 
चBtौटा बजारमा आउछँ, म र बeल ुमौयm गई 0याउछँs, 
ितमी मैले भाडामा िलएको कोठामा जान ु भनेकाले 
म जमवुारटोलको िवजय चौधरीले भाडामा िलएको 
vानचBt कसौधनको घरमा गए ँ। 7यसपिछ िनज िवजय 
चौधरीले AयामसBुदर िम3ललाई िलएर आई िवजय 
चौधरीले AयामसBुदर िम3ललाई कोठािभ# धकेले । 

मसमेतले कोठाको च>ुकुल िभ#बाट लगाई पिहले बeल ु
मौयाmले साथमा रहेको हे0मेटले िम3लको टाउकोमा 
हाने,ँ 7यसपिछ मैले हात म>ुकाले छातीमा हाने,ँ िम3ल 
भइुमँा लडे । 7यसपिछ अBय साथीहIसमेत िनजमािथ 
चढी लात म>ुकासमेतले Lहार गरपेिछ AयामसBुदर 
िम3ल अचेत भए । िवजय चौधरीले यो अझै मरकेो 
छैन भनी मोटरसाइकलको Sेक र >लजमा लाTने 
तारले िम3लको घाटँी कसी मारकेो हो । 7यसपिछ 
हामी सबै जना िमली कोठामा लागेको रगत धोई 
पखाली गरी लासलाई सोही घरको ट्वाइलेटको से_टी 
ट्याङ्कZमा हालेको हो, िम3ल मVरसकेपिछ िनजले 
लगाएको औठंीसमेत िवजय चौधरीले िझकZ िलएका 
ह[न् । म, िवजय, बeल ुमौयm, मािलंगा तथा िदनेश भBने 
सूयmनाथ िमl, कृnण काBदसुमेत िमली कुटिपट गरी 
बेहोस बनाई घाटँीमा तारले कसी मारी सोही घरको 
ट्वाइलेटको से_टी ट्याङ्कZमा लास हालेकोमा िमित 
२०७१।६।१२ गते लास फेला परकेो हो भBनेसमेत 
बेहोराको Lितवादी सितशकुमार कौशलले अनसुBधान 
अिधकारीसमf गरकेो बयान ।

किपलवgत ुिज0ला, किपलवgत ुनगरपािलका 
वडा नं. ४ घर भएका िवजय चौधरीले वारदातभBदा 
१ हjाअगािड मलगायतका साथीहIलाई फोन गरी 
बोलाएको ह[दँा नगरपािलका गेwहाउसमा जादँा िवजय 
चौधरी, िनजको lीमती, बeल ुमौयm, मािलंगा वा िदनेश 
भBने सूयmनाथ िमl, सितशकुमार कौशल मसमेत बसी 
कुराकानी ह[दँा िवजय चौधरीले मेरो कृnणनगरको धनी 
मािनस िम3ल भBने pयिqसगँ लेनदनेको कारोबार 
छ, िनजलाई ख3म गनmसके ठुलो पैसा हात पछm , 
ितमीहIले पाचँ / पाचँ लाख Iपैया ँपाउछँौ भनेकाले 
िनजको कुरामा सहमत भई िनgकेपिछ िनज िवजय 
चौधरीले िमित २०७१।४।२८ गते AयामसBुदर िम3ल 
चBtौटा बजारमा आउछँ, म र बeल ुमौयm गई 0याउछँौ, 
ितमी मैले भाडामा िलएको कोठामा जान ु भनेकाले 
म जमवुारटोलको िवजय चौधरीले भाडामा िलएको 
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कोठा 4ानच%6 कसौधनको घरमा गएपिछ िनज िवजय 
चौधरीले Aयामस%ुदर िमBललाई िलई आए । िनज 
िवजय चौधरीले Aयामस%ुदर िमBललाई कोठािभG 
धकेलेपिछ मसमेतले कोठाको िभGबाट चKुकुल लगाई 
पिहले बMल ुमौयNले साथमा रहेको हेPमेटले िमBलको 
टाउकोमा हाने, Sयसपिछ सितशकुमार कौशलले हात 
मKुकाले छातीमा हाने, िनज िमBल भइुमँा लडेपिछ 
अ%य मसमेतका साथीहY िनजमािथ चढी लात 
मKुकासमेतले [हार गरपेिछ िमBल अचेत भए । िवजय 
चौधरीले यो अझै मरकेो छैन भनी मोटरसाइकलको ̂ ेक 
र Kलजमा ला_ने तारले िमBलको घाटँी कसी मारकेो 
हो । Sयसपिछ सबैजना िमली कोठामा लागेको रगत 
धोई पखाली गरी लासलाई सोही घरको ट्वाइलेटको 
सेbटीट्याङ्कdमा हालेको हो । िमBल मeरसकेपिछ 
िनजले लगाएको औठंीसमेत िवजय चौधरीले िझकd 
िलएका हhन् । म, िवजय चौधरी, बMल ु मौयN, मािलंगा 
िदनेश भ%ने सूयNनाथ िमj, सितशकुमार कौशलसमेत 
भई कुटिपट गरी बेहोस बनाई घाटँीमा तारले कसी 
मारी सोही घरको ट्वाइलेटको सेbटीट्याङ्कdमा 
लास हालेकोमा िमित २०७१।६।१२ गते लास फेला 
परकेो हो भ%नेसमेत बेहोराको [ितवादी कृ"ण का%दलेु 
अनसु%धान अिधकारीसमn गरकेो बयान ।

किपलवoत ु िजPला, किपलवoत ु
नगरपािलका वडा नं. ४ घर भएका िवजय चौधरीले 
वारदातभ%दा एक हqाअगािड मलगायतका 
साथीहYलाई फोन गरी बोलाएको हhदँा नगरपािलका 
गेrहाउसमा जादँा िवजय चौधरी, िनजको jीमती, 
बMल ुमौयN, कृ"ण का%द,ु सितशकुमार कौशलसमेत बसी 
कुराकानी हhदँा िवजय चौधरीले मेरो कृ"णनगरको धनी 
मािनस िमBल भ%ने sयिtसगँ लेनदनेको कारोबार 
छ, िनजलाई खतम गनNसके ठुलो पैसा हात पछN  
ितमीहYले पाचँ / पाचँ लाख Yपैया ँपाउछँौ भनेकाले 
िनजको कुरामा सहमत भई िनoकेपिछ िनज िवजय 
चौधरीले िमित २०७१।४।२८ गते Aयामस%ुदर िमBल 

च%6ौटा बजारमा आउछँन् म र बMल ुमौयN गई Pयाउछँv 
ितमी मैले भाडामा िलएको कोठामा जान ु भनेकाले 
म जमवुारटोलको िवजय चौधरीले भाडामा िलएको 
कोठा 4ानच%6 कसौधनको घरमा गएपिछ िनज िवजय 
चौधरीले Aयामस%ुदर िमBललाई िलई आई Aयामस%ुदर 
िमBललाई कोठािभG धकेलेपिछ मसमेतले कोठाको 
िभGबाट चKुकुल लगाई पिहले बMल ु मौयNले साथमा 
रहेको हेPमेटले िमBलको टाउकोमा हाने, Sयसपिछ 
सितशकुमार कौशलले हात मKुकाले छातीमा हाने, 
Aयामस%ुदर िमBल भइुमँा लडेपिछ मसमेत अ%य 
साथीहY िनजमािथ चढी लात मKुकासमेतले [हार 
गरपेिछ िमBल अचेत भए । अिन  िवजय चौधरीले यो 
अझै मरकेो छैन भनी मोटरसाइकलको ^ेक र Kलजमा 
ला_ने तारले िमBलको घाटँी कसी मारकेो हो । िनजले 
घाटँी कoदा मैले त%ना wयाती हातखxुा बािँधिदएको 
तथा कृ"ण का%दसुमेतले मतृकको हात खxुा समातेको 
हो । Sयसपिछ सबैजना िमली कोठामा लागेको रगत 
धोई पखाली गरी लासलाई सोही घरको ट्वाइलेटको 
सेbटी ट्याङ्कdमा हालेको हो । िमBल मeरसकेपिछ 
िनजले लगाएको औठंीसमेत िवजय चौधरीले िझकd 
िलएका हhन् । िनजको लास िमित २०७१।६।१२ 
गते फेला परकेो हो भ%नेसमेत बेहोराको [ितवादी 
मािलंगा तथा िदनेश भ%ने सूयNनाथ िमjले अनसु%धान 
अिधकारीसमn गरकेो बयान । 

मैले किपलवoत ु िजPला, किपलवoत ु
नगरपािलका वडा नं. १ मा होटेल सyचालन गरी 
आएको छु, गते बार यिकन भएन, मलाई फोटो 
दखेाइएका िवजय चौधरी र बMल ु मौयN आजभ%दा 
कeरब डेढ दईु मिहनाअगािड मेरो होटल पसलमा आई 
खाजा नाoता गरी गएका हhन्, िमित २०७१।६।१२ 
गते किपलवoत ु िजPला, किपलवoत ु नगरपािलका 
वडा नं.३ िoथत 4ानच%6 कसौधनको घरको 
ट्वाइलेटको सेbटीट्याङ्कdमा कृ"णनगर बoने 
Aयामस%ुदर िमBलको लास सडी गली अिoथपyजर 
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अव1थामा फेला परकेो थाहा पाएको ह9 ँ । घटनाबार े
ब@ुदा िमित २०७१।४।२८ गते जाहेरीमा उिGलिखत 
IितवादीहJले KयामसMुदर िमNललाई मेरो होटल 
पसलमा Gयाई खाजा ना1ता रPसी खवुाई िवजय 
चौधरीले भाडामा िलएको कोठामा लगी कतUVय 
गरी मारी सेWटीट्याङ्कZमा लास गाडी िदएका 
रहेछन् । िनजहJले के कुन उ\ेKयले मार,े थाहा भएन 
भMने मोहनबहादरु पौडेलले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७१।४।२८ गते जाहेरवालाको 
बबुा KयामसMुदर िमNल चM^ौटा बजारमा जान भनी 
घरबाट गएकोमा घर फक_ नआएपिछ खोजतलास 
गनa bममा िमित २०७१।६।१२ गते किपलव1त ु
िजGला, किपल1त ु नगरपािलका वडा नं. ३ ि1थत 
gानचM^ कसौधनको घरको सेWटीट्याङ्कZमा लास 
फेला परकेो सनेुको ह9 ँ । िमित २०७१।४।२८ गते 
िवजय चौधरीसमेतका मािनसहJले चM^ौटा बजारबाट 
तौिलहवा Gयाई कतUVय गरी मारी ट्वाइलेटको 
सेWटीट्याङ्कZमा लास गाडी िदएकोमा िवKवास 
लाiछ । जाहेरीमा उिGलिखत मािनसहJले िनज 
KयामसMुदर िमNलको धनमाल िलने खाने िनयतले 
कतUVय गरी मारकेो ह9दँा िनजहJलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही होस ्भMने केशर वलीले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७१।४।२८ गते घरबाट चM^ौटा 
जान भनी गएका KयामसMुदर िमNल घर फक_ 
नआएपिछ खोजतलास भइरहेको अव1थामा िमित 
२०७१।६।१२ गते किपलव1त ु िजGला, किपलव1त ु
नगरपािलका वडा नं. ३ ि1थत जमवुारटोलमा रहेको 
gानचM^ कसौधनको ट्वाइलेटको सेWटीट्याङ्कZमा 
सडी गिलसकेको अव1थामा लास फेला परकेो थाहा 
पाएको ह9 ँ। जाहेरीमा उिGलिखत मािनसहJले कतUVय 
गरी मारी लास सेWटीट्याङ्कZमा हािलिदएको ह9दँा 
िनजहJलाई कानूनबमोजम कारबाही होस ् भMने 

कृlणकुमार गmुाले गरकेो घटना िववरण कागज ।
िमित २०७१।४।२८ गते घरबाट चM^ौटा 

जान भनी गएका KयामसMुदर िमNल घर फक_ 
नआएपिछ खोजतलासकै bममा रहेको अव1थामा 
िमित २०७१।६।१२ गते किपलव1त ु िजGला 
किपलव1त ुनगरपािलका वडा नं. ३ ि1थत gानचM^ 
कसौधनको ट्वाइलेटको सेWटीट्याङ्कZमा सडी 
गिलसकेको अव1थामा मतृक लास फेला परकेो 
हो । िनजलाई जाहेरीमा उिGलिखत IितवादीहJले 
कतUVय गरी मारकेो भMने थाहा भएको हो । िनजहJले 
KयामसMुदर िमNलको साथमा भएको नगद र गरगहना 
िलने खाने िनयतले पूवUयोजना बनाई सिुनयोिजत 
तoरकाले कतUVय गरी मारी मतृकको लास ट्वाइलेटको 
सेWटीट्याङ्कZमा गाडेको िवKवास लाiछ भMने 
घनKयामदाश अpवालले गरकेो घटना िववरण कागज । 

किपलव1त ु िजGला, किपलव1त ु
नगरपािलका वडा नं.३ ि1थत जमवुारटोलमा रहेको 
घर आजभMदा साढे चार मिहना पिहले खoरद गरकेो 
ह9 ँ। सो घर खoरद गदाU खाली अव1थामा िथयो र उr 
घरको निजकै घर भएका मेरो दाइका साथी िदनानाथ 
अpहरीलाई घर हेनU िजsमा लगाएको िथए ँ। सो घरको 
Vयिrलाई किहलेदिेख कोठा भाडामा िदए निदएकोबार े
िदनानाथ अpहरीलाई नै थाहा छ । िमित २०७१।६।१२ 
गते मैले िकनेको घरको सेWटीट्याङ्कZमा किपलव1त ु
िजGला कृlणनगर घर ह9ने KयामसMुदर िमNलको 
सडीगली अि1थपtजर अव1थामा लास फेला परकेो 
थाहा पाएको ह9 ँ। पिछ ब@ुदा िमित २०७१।४।२८ गते 
िनज KयामसMुदर िमNललाई िवजय चौधरीले चM^ौटा 
बजारबाट मोटरसाइकलमा तौिलहवा Gयाई खाजा 
ना1ता गराई मेरो घरको कोठामा लगी मारी ट्वाइलेटको 
सेWटी ट्याङ्कZमा गाडी िदएको थाहा भयो । जाहेरीमा 
उिGलिखत IितवादीहJले KयामसMुदर िमNललाई 
कतUVय गरी मारकेोमा िवKवास लाiछ भMने िजतेM^कुमार 
कसौधनले गरकेो घटना िववरण कागज ।
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१०६५८ - कृ"ण का%द ुिव. नेपाल सरकार

िमित २०७१।६।१२ गते किपलव8त ु
िज:ला, किपलव8त ु नगरपािलका वडा नं. ३ 
ि8थत जमवुारटोलमा रहेको Cानच%E कसौधनको 
घरको सेIटीट्याङ्कNबाट किपलव8त ु कृ"णनगर 
ब8ने Pयामस%ुदर िमQलको सडी गिलसकेको 
अव8थाको अि8थपSजर लास फेला परकेोले बUुदा 
िनज Pयामस%ुदर िमQललाई जाहेरीमा उि:लिखत 
YितवादीहZ िवजय चौधरी र ब[ल ु मौय\समेतले 
च%Eौटा बजारबाट तौिलहवा :याई खाजा ना8ता खवुाई 
Cानच%E कसौधनको घरको कोठामा लगी कत\^य गरी 
मारी ट्वाइलेटको सेIटीट्याङ्कNमा लास गाडी िदएको 
थाहा भएको हो । Pयामस%ुदर िमQल ^यापारी भएकोले 
धनमाल िलने खाने िनयतले जाहेरीमा उि:लिखत 
YितवादीहZले पूव\योजना बनाई कत\^य गरी मारकेोमा 
िवPवास लाcछ भ%ने िशवगलुाम गfुाले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

मैले किपलव8त ु िज:ला, किपलव8त ु
नगरपािलका वडा नं. ३ ि8थत जमवुार टोलमा रहेको 
Cानच%E कसौधनको घरको कोठा भाडामा २०/२२ 
िदन भाडामा बसेपिछ िमित २०७१।६।१२ गते म 
बसेको कोठामा मािनस मारी सेIटीट्याङ्कNमा गाडेको 
भनी बताएकोले सेIटीट्याङ्कNिभi लास सडी गली 
अि8थपSजर अव8थामा फेला परी लास बािहर िनकाली 
हेदा\  लास सडीगली िच%न नसिकने अव8थामा रहेको 
िथयो । उj सेIटीट्याङ्कNनिजक झाडीमा झोलािभi 
िटसट\, पाइ%ट र चlपल फेला परकेो हो भ%ने पकंज 
अmहरीले गरकेो घटना िववरण कागज ।

वारदात घटेको घर Cानच%E कसौधनको 
हो । िनजको छोरा मेरो साथी भएकोले २०७१ सालको 
जेठ मिहनामा घनPयाम यादव भ%ने ^यिjबाट उj 
घर मैले िकनाई िदएको हn ँ। घर साहnले उj घर मलाई 
िजpमा िदएका िथए । घर खाली भएकोले उj घरको 
मूल ढोकामा मैले ताला लगाई चाबी आफँै राsने गरकेो 
हn ँ । गते िमित यिकन भएन, २०७१ सालको tावण 

मिहनाको दोuो हfाितर िवजय चौधरीले मलाई घरको 
कोठा चािहएको छ िदनहुोस ्भ%न आएकोले उj घरमा 
रहेको ३ कोठामvये िबचको कोठा िनजलाई भाडामा 
िदई मसगँ रहेको दईुवटा कोठाको चाबीमvये एउटा 
चाबी िनजलाई िदएको हn ँ । िनज उj कोठामा आई 
बसे बसेनन् मलाई sयाल भएन । हाल मैले िवजयलाई 
ब8न भनी भाडामा िदएको उj कोठामा Pयामस%ुदर 
िमQललाई :याई कत\^य गरी मारी सेIटीट्याङ्कNमा 
लास फालेका रहेछन् भ%ने हाल आएर थाहा भयो । िनज 
िवजय चौधरीले वारदात घटाई कोठाको चाबीसमेत 
िलई फरार भएका हnन् । िनज हाल कहा ँछन्, थाहा छैन 
भ%ने िदनानाथ अmहरीले गरकेो घटना िववरण कागज ।

YितवादीहZ िवजय चौधरी, ब[ल ु मौय\ 
मरुाउ, सितशकुमार कौशल, मािलङ्गा तथा िदनेश 
भ%ने सूय\नाथ िमt र कृ"ण का%दलेु पूव\योजना बनाई 
जाहेरवालाका बाब ु Pयाम स%ुदर िमQललाई िमित 
२०७१।४।२८ गते च%Eौटा बजारबाट तौिलहवा 
:याई Cानच%E कसौधनको घर कोठािभi लगेर 
कुटिपट गरी घाटँी xयापी कत\^य गरी मारी िनजको 
साथमा रहेको Z.६२,०००।- बराबरको नगद तथा 
सनु चादँीका गरगहना डाकँा गरी लगेको दिेखएकाले 
िनज YितवादीहZलाई मलुकुN ऐन, चोरीको १ र ६ नं. 
तथा zयानसpब%धी महलको १३(३) नं. अनसुारको 
कसरुमा सोही चोरीको १४(४) नं. र zयानसpब%धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गरी चोरीको 
िबगोसमेत YितवादीहZबाट जाहेरवालालाई िदलाई 
भराई पाऊँ । साथै उj घटना वारदातमा Yितवादी 
िव%द ु भ%ने िव%धवािसनी चौधरीले पिन Pयामस%ुदर 
िमQललाई मान~ मराउने काय\मा षडय%i गरकेो दिेखन 
आएकोले िनज िव%धवािसनी चौधरीलाई मलुकुN ऐन, 
zयानसpब%धी महलको १६ नं. अनसुारको कसरु 
अपराधमा सजाय ग�रपाउ ँभ%ने अिभयोग पi ।

म िमित २०७१।४।२८ गतेका िदन िबहान ९ 
बजेदिेख ५ बजेसpम मालपोत काया\लयमा काम गद� 
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िथए ँ । उ3 घटनाको बारमेा मलाई केही थाहा छैन । 
म िमित २०७१।६।११ गते खनुवुा बजारबाट पGाउ 
परकेो हH ँ। िमित २०७१।६।१२ गते भएको घटनाIथल 
मचुKुकामा मलाई जबरजIती सहीछाप गराइएको 
हो । बरामदी मचुKुकाको बारमेा मलाई केही थाहा छैन 
भMनेसमेत बेहोराको Nितवादी बOल ुमौयQ मरुाउ भMने 
दवेRत मौयQले सSु अदालतमा गरकेो बयान ।

मैले जाहेरवालालाई िचिMदन । िनजसगँ कुनै 
Uरसइवी छैन । िमित २०७१।४।२८ गते म आXनै 
िकराना पसलमा अङ्कल सरुशे ग\ुाको साथमा 
िथए ँ। मैले केही कसरु गरकेो छैन । मलाई जबरजIती 
सहीछाप गराएका हHन् । मैले कुनै घटना नघटाएको हHदँा 
मलाई सजाय हHनपुन] होइन भMने Nितवादी सितशकुमार 
ग\ुाले सSु अदालतमा गरकेो बयान ।

मैले जाहेरवाला र सहNितवादीहSलाई 
िचिMदन । म िमित २०७१।४।२८ गते िदनभर 
िशवमिMदर टोलमा रहेको आXनै िचया पसलमा िथए ँ। 
मैले ^यामसMुदर िम_ललाई िचिMदन । मलाई असोज 
१२ गते पGाउ गरकेा हHन् । िकन पGाउ गर े थाहा 
छैन । मैले कुनै कसरु गरकेो छैन । मउपरको अिभयोग 
दाबी गलत भएकोले सजाय हHनपुन] होइन भMने 
Nितवादी कृaण काMदलेु सSु अदालतमा गरकेो बयान ।

म िमित २०७१।४।२८ गते िदउसँो मैले काम 
गन] मािलका फेMसी IटोसQमा काम गUररहेको िथए ँ। मैले 
^यामसMुदर िम_ल तथा जाहेरवालालाई िचिMदन । 
मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हHनपुन] होइन । 
मैले कुनै गKती गरकेो छैन भMने Nितवादी मािलंगा तथा 
िदनेश भMने सूयQनाथ िमeले सSु अदालतमा गरकेो 
बयान ।

NितवादीहS सितशकुमार कौशल, कृaण 
काMद,ु मािलङ िदनेश भMने सूयQनाथ िमeलाई 
पपुQfका लािग थनुामा राgन मलुकुh ऐन, अ.ब.ं १२१ 
नं. बमोिजम थनुवुा पजुk िदई सlबिMधत कारागार 
कायाQलयमा पठाइिदन ु र Nितवादीमoयेका बOल ु मौयQ 

भMने दवेRत मौयQको जMमिमित २०५५।९।१४ दिेखई 
वारदातको िदन िमित २०७१।४।२८ मा िनजको उमेर 
१५ वषQ ७ मिहना १४ िदन भएको दिेखदँा िनजलाई 
बालसधुार गहृ, सानोिठमी, भ3परुमा थनुामा राgन 
पठाइिदन ुभMने सSु अदालतबाट िमित २०७१।७।१० 
मा भएको थनुछेक आदशे ।

मैले जानकारी पाएअनसुार िवजय 
चौधरीलगायत उसका साथीहSले जाहेरवालाका बाब ु
^यामसMुदर िम_ललाई साइकलको sेकको तारले 
घाटँी कसी मारकेा हHन् । NितवादीहSले मतृकको 
औठंी, नगद पैसा र िसGhसमेत लटेुर लगेका हHन् । 
मौकामा भएको कागजमा गरकेो सहीछाप मेरो हो भMने 
मौकामा कागज गन] कृaणकुमार ग\ुाले गरकेो बकप# ।

म िबहानदिेख बेलकुासlम फेMसी Iटोरमा 
काम गदu िथए ँ । साझँ चरुोट र पान खाई घरमा सwुन 
गएको हH ँ। Nितवादी सूयQनाथ िमeलाई लागेको आरोप 
झxुा हो । िनज िनदyष भएकोले सफाइ पाउन ुपछQ  भMने 
Nितवादी सूयQनाथ िमeका साfी िवMदzेरी चौहानले 
गरकेो बकप# ।

िवजय चौधरीले िमित २०७१।४।२ गते 
कोठा िलई बसेका िथए । उ3 कोठामा घर थाहा 
नभएको कृaण, सितश, िवजयको ससरुा र बOल ुभMने 
{यि3हS आउने जाने गदQथे । उ3 साउन २८ गतेदिेख 
कोठा छोडेका हHन् । गे} हाउसको बझुाउनपुन] Sपैया ँ
बाकँh नै छ, निदई भागेका हHन् भMने मौकामा कागज गन] 
वसMतबहादरु थापाले गरकेो बकप# ।

बOल ुमौयQ, िवजय चौधरीसमेतका ६ जनाले 
आ-आXनो हातमा रहेको हेKमेट र मोटरसाइकलको 
चेन आिदले िपटेर मेरो बबुालाई मारकेा हHन् । िनजहSले 
बबुाको सनुको औठंी र खKतीमा रहेको नगदसमेत 
लटेुका हHन् । जाहेरी दखाQIतमा भएको सहीछाप र बेहोरा 
मेरो हो भMने वादीका साfी जाहेरवाला िनितनकुमार 
िम_लले सSु अदालतमा गरकेो बकप# । 

िमित २०७१।४।२८ गते िदनभर Nितवादी 
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१०६५८ - कृ"ण का%द ुिव. नेपाल सरकार

कृ"ण का%द ुिशवमि%दर टोलमा आ7नै पसलमा िथए । 
<ितवादी कृ"ण का%दलेु ?यामस%ुदर िमAललाई मारकेा 
होइनन्, िनजले सफाइ पाउनपुछK  भ%ने कृ"ण का%दकुो 
साMी अOदलु समद मसुलमानले सPु अदालतमा 
गरकेो बकपS । 

उT िदन <ितवादी सितशकुमार गUुा आ7नो 
िकराना पसलमा िथए । िनजले ?यामस%ुदर िमAललाई 
मारकेा नहVदँा सफाइ पाउनपुछK  भ%ने सितशकुमार 
गUुाको साMी समसलु रगंरजेले गरकेो बकपS ।

उT घटना वारदातमा <ितवादी िवजय 
चौधरीसमेतका ६ जनाको सलं]नता रहेको छ । 
<ितवादीहPले <हरीसमM बयान गदाK हामीहPले 
?यामस%ुदर िमAललाई हे^मेट र चेनसमेतले हानेर 
कतK_य गरी मारकेा ह` भनी aवीकार गरकेा िथए । 
मतृकको साथमा सनुको औठंी र नगद पिन िथयो, 
अP थाहा भएन भ%ने वादीका साMी केशर वलीले सPु 
अदालतमा गरकेो बकपS ।

िमित २०७१।४।२८ गते बOल ुमौयK र मसमेत 
िबहान ९ बजेदिेख ५ बजेसiम मालपोत कायाKलयको 
चौतारामा िथय` । बOल ुमौयKले मतृकको लास दखेाएको 
भनी <हरीले गराएको कागज झkुा हो । लास ग%हाएपिछ 
गाउसँमाजले खबर गरी <हरीले थाहा पाएको हो । 
<ितवादी बOल ुमौयK िनदlष हVदँा सफाइ पाउनपुछK  भ%ने 
िनजका साMी िव"ण<ुसाद बरालले गरकेो बकपS ।

?यामस%ुदर िमAल िमित २०७१।४।२८ 
गतेदिेख हराएको हVदँा िनजको खोजतलासको लािग 
िमित २०७१।६।११ गते घटनामा शकंा गnरएका _यिT 
बOल ु मौयK र सितशकुमार कौशललाई सोधपछु गदाK 
िनजहPमoयेका बOल ुमौयKले िमित २०७१।४।२८ गते 
च%pौटा बजारमा गई ?यामस%ुदर िमAललाई आ7नो 
मोटरसाइकलमा राखी तौिलहवा िaथत %यू पौडेल 
होटलमा ̂ याई खाजा नाaता खवुाई सो ठाउबँाट िवजय 
चौधरी बaने गरकेो जमवुार टोलिaथत कोठामा लगी 
सो कोठामा रहेका सितशकुमार कौशल, मािलंगा तथा 

िदनेश भ%ने सूयKनाथ िमs, िवजय चौधरी, कृ"ण का%द ुर 
म बOल ुमौयKसमेत भई हेलमेटले टाउकोमा हानी भइुमँा 
ढालेपिछ मोटरसाइकलको uलज तारले घाटँी कसी 
मारी सोही घरको से7टीट्याङ्कwमा गाडेका ह` भनी 
बताएकोले िमित २०७१।६।१२ गते िनज बOल ुमौयKले 
दखेाएको ठाउमँा रहेको से7टीट्याङ्कwबाट aथानीय 
मािनसहPको रोहवरमा मतृकको लास बरामद भएको 
हो । िनज ?यमस%ुदरलाई बOल ु मौयK, सितशकुमार 
कौशल, कृ"ण का%द,ु िवजय चौधरी र मािलंगा तथा 
िदनेश भ%ने सूयKनाथ िमsले कतK_य गरी मारकेा हVन् 
भ%ने वादीका साMी <.ना.िन. गोपालनारायण sेxले 
सPु अदालतमा गरकेो बकपS ।

िमित २०७१।४।२८ गते २:०० बजेको 
समयमा ?यामस%ुदर िमAल हराएकोले िड.एस.पी. 
साहवको कमा%डमा खोजतलास एव ंअनसु%धान टोली 
गठन भएको हो । शकंा लागेका _यिTलाई सोधपछु गदाK 
बOल ुर सितशकुमारले िवजय चौधरीको डेरामा ५ जना 
िमलेर ?यामस%ुदर िमAललाई मारी से7टीट्याङ्कwमा 
हािलिदएका ह` भनेपिछ लास फेला परकेो हो । 
?यामस%ुदर िमAललाई बOल ु मौयK, सितशकुमार 
कौशल, िवजय चौधरी, मािलंगा तथा िदनेश भ%ने 
सूयKनाथ िमs र कृ"ण का%दसुमेत िमली मारकेा हVन् 
भ%ने वादीका साMी तथा <ितवेदक <.ह. नैतु̂ वाह 
धोवीले सPु अदालतमा गरकेो बकपS ।

<ितवादीमoयेका िवजय चौधरी र 
िव%दावािसनी चौधरी फरार रहेकाले िनजहPको 
हकमा मलुकुw ऐन, अ.ब.ं१९० नं. बमोिजम म{ुा 
मलुतबीमा रािखिदने । <ितवादीहP बOल ु भ%ने 
दवे|त मौयK, सितशकुमार कौशल गUुा, कृ"ण का%द ु
र मािलङ्गा तथा िदनेश भ%ने सूयKनाथ िमsलाई 
मलुकुw ऐन, }यानसiब%धीको १३(३) नं. अनसुारको 
कसरुमा ज%मकैदको सजाय हVने र <ितवादीहP 
बOल ु मौयK भ%ने दवे|त मौयK, सितसकुमार कौशल, 
कृ"ण का%द ु र मािलंगा तथा िदनेश भ%ने सूयKनाथ 
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िम0लाई मलुकु3 ऐन, चोरीको १ र ६ नं. अनसुारको 
कसरुमा सोही १४(४) नं. बमोिजम जनही ६ वषF कैद 
र िबगोको डेढीका िहसाबले जनही K.९३,०००।- 
जOरवानासमेतको सजाय हRने, STततु घटनामा ५ 
जना SितवादीहK सलंXन रहेको दिेखदँा िबगो पिन 
बराबर बाडँी खाएको Tवाभािवक अनमुान लाXने 
भएकोले उि\लिखत ४ जना SितवादीहKबाट मलुकु3 
ऐन, चोरीको २१ नं. बमोिजम जाहेरवालालाई जनही 
K.१२,४००।- का दरले िबगो भराइिदने र ब^ल ुमौयF 
भ_ने दवे`त मौयFलाई उि\लिखत दवैु कसरुको आधी 
सजाय हRने भएकोले िनजलाई cयानसdब_धी कसरुमा 
१० वषF र डाकँा चोरीतफF  ३ वषF गरी कुल १३ वषF कैद 
र K.४६,५००।– जOरवाना हRने भ_ने सKु किपलवTत ु
िज\ला अदालतको िमित २०७२।८।२ को फैसला ।

वादीको तफF बाट कृgणकुमार गiुासमेतले 
अदालतमा आई बकप# गरपेिन िनजहK पिन चjमिदद 
साkी नभएकोले िनजहKले सनेुको आधारमा बकप# 
गरकेो पाइ_छ । मलाई Sहरीले मेरो इmछा िवKn 
लेखेको कागजमा जबरजTती सही गराएको हो, मैले 
अदालतमा बयान गदाF कसरुमा इ_कार रही गरकेो 
सही सoय बयानलाई मू\याङ्कन नगरी Sहरीमा गरकेो 
सािबती बयानलाई आधार बनाई कसरुदार ठहर गरकेो 
फैसला #िुटपूणF हRदँा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
िदलाई पाउ ँभ_ने Sितवादी ब^ल ुभ_ने दवे`त मौयFको 
पनुरावेदन प# ।

घटनाTथलमा म गएको वा फकt को भ_ने 
दखेेको मौका कागजमा कुनै uयिvले भ_न सकेका 
छैनन् । ब^ल ु मौयFले अनसु_धानको बयानमा 
घटनाTथलमा मेरो उपिTथित भने तापिन वारदात 
घटाउनमुा िनजले मेरो भूिमका, स\लाह, योजना, 
कुटिपट केही पिन िकटानसाथ भनेका छैनन् र 
अदालतमा बयान गदाF िनजले मेरो उपिTथितको 
कुरामा इ_कार रही बयान गरकेा छन् । Sितवादीले 
बरामद, हेलमेट तार मतृकको लगुाफाटा सनाखत 

गरकेो भ_ने आधार िलइएको छ तर oयसमा मतृकलाई 
हातखwुा बाधेँको त_नाको टुxा तथा mयातेको त_ना 
बरामद भएको छैन । यTतोमा मेरो िवKn Sमाण 
लगाउन िम\ने होइन, यो आधार िलई गरकेो फैसला 
#िुटपूणF हRदँा उ\टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ_ने Sितवादी मािलंगा तथा िदनेश भ_ने सूयFनाथ 
िम0को पनुरावेदन प# ।

हRिलया िनवेदन र िमित २०७१।६।१२ 
गतेको जाहेरी दरखाTतलाई आधार Sमाण िलइएकोमा 
जाहेरी दरखाTत तzयका साथ िकटानी छैन । जाहेरी 
दरखाTत िज\ला Sहरी कायाFलयबाट आएको फोन र 
भनाइको आधारमा भएको एव ंजाहेरी दरखाTतमा शकंा 
र िवjवासको कुरा उ\लेख भएको हRदँा Sमाण {ा| 
छैन । ब^ल ु मौयF नाबालक भएकोले सरंkकको 
रोहवरिबना िनजले गरकेो कागज Sमाण {ा| हRन 
स}दनै । oयTतो कागजलाई आधार िलई म िनद~ष 
uयिvलाई कैद र जOरवाना गरकेो फैसला #िुटपूणF 
हRदँा उ\टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ_ने 
Sितवादी कृgण का_दकुो पनुरावेदन प# ।

STततु म�ुाका अ_य SितवादीहKसगँ मेरो 
कुनै िचनजान सdपकF  नरहेको कुरा अदालतसमk 
बयान गदाF खलुाएको छु । मेरो िनजहKसगँको िचनजान 
सdपकF को कुरा कुनै तzयबाट प�्ुयाई ंभएको छैन । मैले 
Sहरीमा गरकेो बयान मेरो इmछािवपरीत गराइएको हो । 
वारदातमा मेरो सलंXनता कहीकँतैबाट पिु� नभएको एव ं
अिभयोग शकंारिहत Sमाणबाट पिु� हRन नआएकोले 
oयTतो शकंाTपद Sमाणको आधारमा सजाय गरकेो 
फैसला #िुटपूणF हRदँा उ\टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ_ने Sितवादी सितशकुमार कौशल (गiुा) 
को पनुरावेदन प# ।

यसमा SितवादीहK अदालतसमk बयान 
गदाF आरोिपत कसरुमा इ_कार रहेका, िनजहKको 
सगँसाथबाट डाकँा गरकेो भिनएका कुनै दशी बरामद 
पिन नभएको एव ं १६ वषFभ_दा कम उमेर दिेखएका 
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१०६५८ - कृ"ण का%द ुिव. नेपाल सरकार

ब3ल ु मौय7 (मरुाउ) ले ग<रिदएको घटना िववरण 
कागजबाट मBुा उठान भई FितवादीहJलाई सजाय 
गनK गरी भएको सJु फैसला Fमाण मूOयाङ्कन एव ं
अ.ब.ं २४ नं. को स%दभ7मा फरक पन7 सVने दिेखदँा 
छलफलका लािग अ.ब.ं २०२ नं. को Fयोजनाथ7 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया7लय, बटुवललाई 
पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु7  भ%ने 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७३।३।२८ 
मा भएको आदशे । 

FितवादीहJउपर bयानसcब%धीको १३(३) 
नं. र चोरीको १४(४) नं. बमोिजम सजाय ग<रपाउ ँभ%ने 
अिभयोग दाबी रहेकोमा FितवादीहJउपर िलइएको 
bयानसcब%धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग<रपाउ ँ
भ%ने अिभयोग दाबीअनJुप FितवादीहJलाई सजाय 
गनK गरकेो सJु िजOला अदालतको िमित ०७२।८।२ 
को फैसला सो हदसcम िमलेकै दिेखए पिन यी 
FितवादीहJले डाकँा गरकेो भ%ने अिभयोग दाबी 
उिOलिखत आधार र कारणबाट पिुg हhन नसकेको 
अवiथामा डाकँा चोरीको कसरुमा FितवादीहJलाई 
मलुकुj ऐन, चोरीको १४(४) नं. बमोिजमसमेत सजाय 
गनK गरकेो सJु िजOला अदालतको फैसला सो 
हदसcम िमलेको दिेखन नआएकोले उl फैसला सोही 
हदसcम केही बदर भई FितवादीहJउपरको डाकँा 
चोरीतफ7 को अिभयोग दाबी सो हदसcम पmुन सVदनै । 
डाकँा चोरीको अिभयोगबाट Fितवादीले सफाइ पाउने 
र bयान मBुामा ग<रएको सजायसमेतबाट सफाइ पाउ ँ
भ%ने पनुरावेदक FितवादीहJको पनुरावेदन िजिकर सो 
हदसcम पmुन सVदनै भ%ने उnच अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७३।१२।१ मा भएको 
फैसला ।

Fiततु मBुामा अिभयोग दाबीअनसुार िदनको 
समयमा घटना वारदात भएकोमा एउटा oयिlलाई पाचँ 
जना oयिl िमलेर कुटिपट गरी माररे लास घरनिजकै 
सेpटीट्याङ्कjमा राqदा वरपरका मा%छेले नदqेने 

कुराको कOपना गन7 सिकँदनै । मैले कसरु अपराध 
नगरकेो कुरा आpनो अदालतसमrको बयानमा 
खलुाएको छु । मेरो साrी अ3दल समद मसुलमानले 
बकपs गदा7 मलाई िनदtष भनी बकपs गरकेो छ । 
Fiततु मBुामा चvमिदद गवाह नरहेको र अनमुान एव ं
शकंालाई आधार िलई फैसला ग<रएको छ । वारदात 
घटाउनमा मेरो सलंmनता कहफँकतैबाट पिुg भएको 
छैन । अिभयोग दाबी शकंारिहत Fमाणबाट पिुg हhन 
नआएकोले wयiतो शकंाiपद Fमाणको आधारमा 
मलाई सजाय गन7 %यायको मा%य िसxा%तसमेतको 
Fितकूल हhन जाने हh%छ । उnच अदालतको फैसलामा 
Fमाणको उिचत मूOयाङ्कन नभएको हhदँा सJु िजOला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गनK गरकेो उnच 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला उOटी 
गरी सफाइ िदलाई पाउ ँभ%ने Fितवादी कृ"ण का%दकुो 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

जाहेरवालाको अदालतको बकपsमा ब3ल ु
भ%ने दवेyत मौय7 र िवजय चौधरीको नाम उOलेख 
छ तर म मािलंगा तथा िदनेश भ%ने सयु7नाथ िमzको 
नाम उOलेख गरकेो छैन । वादीका साrी गेg हाउसका 
मेनेजर वस%तबहादरु थापाले बकपs गदा7 मेरो नाम 
उOलेख गन7 सकेका छैनन् । अनसु%धानमा सलंmन F.
ना.िन. गोपाल नारायण zे{ र F. ह. नैतOुला धोवीले 
गरकेो बकसपs हेदा7 ती चvमिदद नभई ब3ल ुमौय7 भ%ने 
दवेyत मौय7 र सितशकुमार कौशलले अनसु%धानमा 
गरकेो बयानलाई आधार िलई बकपs गरकेा छन् । 
िनजहJले मेरो नामसcम उOलेख गर ेतापिन वारदात 
घटाउनमा मेरो के कiतो भूिमका र सलंmनता िथयो 
भ%ने कुरा खलुाएर बकपs गन7 सकेका छैनन् । मलाई 
सहFितवादीहJले फोन|ारा बोलाएको भ%ने भनाइलाई 
कल िडटेलबाट पिुgसमेत भएको छैन । शकंाको 
भरमा माs मलाई कसरुदार ठहर गरी bयानतफ7 को 
अिभयोग दाबी पmुने भ%ने सJु फैसला सदर गरकेो 
उnच अदालतको फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
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सफाइ िदलाई पाउ ँ भ3ने 4ितवादी सयु:नाथ िम=को 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प# ।

4ितवादीको Bयामस3ुदर िमCलको हEया 
गन:मा मेरो कुनै सलंIनता छैन । िनज मतृकसगँ मेरो 
कुनै 4कारको िचनजान, झै-झगडा, Pरसइबी, लेनदने 
इEयािद केही छैन । पPरिRथितज3य 4माण र मतृक 
Bयामस3ुदर िमCलको मEृय ु अRवाभािवक भएको 
हUदँा कत:Vयबाट मEृय ु भएको भ3ने तक:  गलत छ । 
मैले अदालतमा कसरुमा इ3कार रही बयान गरकेोमा 
अनसु3धान अिधकारीसमYको बयानमा सािबत रहेको 
कुरालाई मा# 4माणमा िलइएको छ । म 4ितवादी 
साZ ै अ3यायमा परकेोमा स[ु िज\ला अदालतको 
फैसलालाई नै सदर गरकेो उ]च अदालतको फैसला 
#िुटपूण: हUदँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई 
पाउ ँभ3ने 4ितवादी सितशकुमार कौशल (गु̀ ता) को 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प# ।

4Rततु अपराधको जPरया नै जाहेरवालाका 
बाब ु मतृक Bयामस3ुदर िमCलसगँ भएका नगद 
धनमाल गहना लट्ुन ु नै रहेको भ3ने तcय समd 
िमिसल 4माणह[बाट पिुe भइरहेको छ ।  जाहेरी 
दरखाRत, जाहेरवालाले अदालतमा आई गरकेो 
बकप#, 4ितवादीह[को मौकाको बयानलगायतका 
िमिसल सलंIन 4माणबाट 4ितवादीह[ले मतृक 
Bयामस3ुदर िमCललाई मानु:को मhुय कारण नै 
िनजबाट धनमाल बलपूव:क िलने खाने उiेBय रहेको 
र वारदातपिछ मतृकले लगाइरहेको औठंीसिहतका 
धनमाल िलएको भ3ने दिेखदँा सो तcयलाई अनदखेा 
गरी िनज 4ितवादीह[लाई डाकँाचोरीतफ:  अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको उ]च अदालतको 
फैसला #िुटपूण: छ । यी 4ितवादीह[ले मतृकलाई 
कोठामा लगी िवभEस ढङ्गले माPरसकेपिछ मतृकले 
लगाएको औठंीसमेत लटुी लगेको भ3ने 4ितवादीह[कै 
मौकाको बयानबाट खिुलरहेको अवRथामा डाकँा 
चोरीतफ: को अिभयोग दाबी नपIुने ठहnयाएको उ]च 

अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला 
4माण मू\याङ्कनको रोहमा #िुटपूण: हUदँा बदर गरी 
िनज 4ितवादीह[लाई स[ु अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय गPरपाउ ँभ3ने वादी नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प# ।

4ितवादी बoल ुभ3ने दवेpत मौय:को तफ: बाट 
उ]च अदालतको फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन: नआएकोले िनजको हकमा साधक 
जाचँको लािग मiुा साधक दायरीमा दता: भई पेस 
भएको ।

यसमा वारदातको [प र 4कृितबाट डाकँाको 
वारदात भएको दिेखएको अवRथामा मiुाको आधारभूत 
िवषय र पPरिRथितको समिुचत मू\याङ्कन नगरी 
भएको उ]च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको 
िमित २०७३।१२।१ को फैसला 4माण मू\याङ्कनका 
tिeले फरक पन: सuने दिेखदँा फौजदारी काय:िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४०(२) को 4योजनाथ: 
छलफलका लािग उपिRथत पYह[को हकमा एक 
अका:को पनुरावेदन परRपर सनुाउन ु र अनपुिRथत 
पYलाई wयाद जारी गरी िझकाई आए वा wयाद 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु:  भ3ने यस अदालतबाट 
िमित २०७६।४।१९ मा भएको आदशे ।

ठहर ख{ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण:याथ: इजलाससमY पेस हUन आएको 4Rततु 
मiुामा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ: बाट 
उपिRथत हUन ु भएका िव|ान् उप3यायािधव}ा =ी 
गोिव3द4साद उपा~यायले 4Rततु मiुाको वारदात 
घटाउनकुो जPरया भनेको मतृकको धनमाल लट्ुने नै 
दिेखएको छ । सो कुरा जाहेरी दरखाRत, जाहेरवालाले 
अदालतमा आई गरकेो बकप#, 4ितवादीह[को 
मौकाको बयानलगायतका 4माणबाट 4Rट हUन आएको 
दिेख3छ । उ} घटनापिछ मतृकले लगाई राखेको 
औठंीसिहतका धनमाल 4ितवादीले िलएको भ3ने 
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दिेखएकोमा िनज 7ितवादीह;लाई डाकँा चोरीतफA  
अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
JिुटपूणA छ । यी 7ितवादीह;ले मतृकलाई कोठामा 
लगी िवभOस ढङ्गले माSरसकेपिछ मतृकले लगाएको 
औठंीसमेत लटुी लगेको भ%ने 7ितवादीह;कै मौकाको 
बयानबाट खWुन आएको छ । यसबाट डाकँा चोरीतफA को 
वारदातसमेत Yथािपत भएको अवYथा ह[दँा डाकँा 
चोरीतफA को अिभयोग दाबी नप\ुने ठह]याएको उ_च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला 
JिुटपूणA ह[दँा बदर गरी िनज 7ितवादीह;लाई स;ु 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ह[नपुछA  भनी बहस 
7Yततु गनुAभयो ।

पनुरावेदक 7ितवादी कृ"ण का%दकुो तफA बाट 
उपिYथत ह[न ु भएका िवaान्  अिधवcा dी गोपाल 
पाeडेले िदनको समयमा वारदात भएकोमा एउटा 
fयिcलाई पाचँजना fयिc िमलेर कुटिपट गरी माररे 
लास घरनिजकै सेhटीट्याङ्कiमा राjदा वरपरका 
मा%छेले नदjेने भ%ने ह[दँनै । 7Yततु मkुामा चlमिदद 
गवाह नरहेको, अनमुान एव ं शकंाको आधारमा 
मेरो पnउपर अिभयोग लगाइएको छ । मेरो पnको 
सलं\नता कहीकँतैबाट पिुo भएको छैन । जाहेरी 
नै नाबालक 7ितवादी बpल ु भ%ने दवेqत मौयAको 
कथनका आधारमा स;ु भएको छ । बरामद भएको 
अिYथपrजर lयामस%ुदरकै हो भ%ने यिकन भएको 
छैन । लास सडी गिलसकेको अवYथामा मOृयकुो कारण 
खWुदनै । अिभयोग दाबी शकंारिहत 7माणबाट पिुo 
ह[न नआएकोले OयYतो शकंाYपद 7माणको आधारमा 
कतAfय sयानजYतो गtभीर अपराधमा सजाय गनA 
िमWदनै । तसथA, स;ु िजWला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो उ_च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको फैसला उWटी गरी मेरा पnलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भनी बहस 7Yततु 
गनुAभयो । 

पनुरावेदक 7ितवादी सितशकुमार कौशलको 

तफA बाट उपिYथत ह[नभुएका िवaान्  वैतिनक 
अिधवcाaय dी इि%दरा िसलवाल र dी रिजता थापाले 
7ितवादी सितशकुमारको उc घटना वारदातमा कुनै 
सलं\नता छैन । िनजको मतृकसगँ कुनै 7कारको 
िचनजान, झै-झगडा, Sरसइवी लेनदने इOयािद केही 
नभएको िYथितमा 7ितवादी सितशकुमार पिन हOयामा 
सलं\न रहेको भनी ज%मकैद ह[ने ठहराएको िजWला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो उ_च अदालतको 
फैसला JिुटपूणA छ । जाहेरी नै अनमुानको भरमा परकेो 
छ । अदालतसमnको बयानमा सबै 7ितवादी कसरुमा 
इ%कार रहेका छन् । मतृकलाई मानुAपनv कुनै कारण 
छैन । मOृयकुो कारण नै नखलेुको अवYथामा कसरुदार 
ठह]याउन िमWदनै । तसथA, मेरो पnलाई सफाइ िदलाई 
पाउ ँभनी बहस 7Yततु गनुAभयो ।

यसमा उपयुAc तwय र बहस िजिकर 
भएको 7Yततु मkुामा उ_च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७३।१२।१ मा भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकार र 
7ितवादीह;को पनुरावेदन िजिकर प\ुन स|ने हो, 
होइन ? भ%ने िवषयमा िनणAय िदनपुनv दिेखयो ।

२. िनणAयतफA  िवचार गदाA, 7ितवादीह; 
िवजय चौधरी,  बpल ुमौयA मरुाउ,  सितशकुमार कौशल, 
मािलंगा तथा िदनेश भ%ने सूयAनाथ िमd र कृ"ण का%दलेु 
पूवAयोजना बनाई जाहेरवालाका बाब ु lयामस%ुदर 
िम~ललाई िमित २०७१।४।२८ गते च%�ौटा 
बजारबाट तौिलहवा Wयाई �ानच%� कसौधनको घर 
कोठािभJ लगेर कुटिपट गरी घाटँी _यापी कतAfय 
गरी मारी िनजको साथमा रहेको ;.६२,०००।- 
बराबरको नगद तथा सनु चादँीका गरगहना डाकँा 
गरी लगेको दिेखएकाले िनज 7ितवादी;लाई मलुकुi 
ऐन, चोरीको १ र ६ नं. तथा sयानसtब%धीको 
१३(३) नं. अनसुारको कसरुमा चोरीको १४(४) नं. 
र sयानसtब%धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गरी 
चोरीको िबगोसमेत 7ितवादीह;बाट जाहेरवालालाई 
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िदलाई भराई पाउ ँ साथै उ4 घटना वारदातमा 
:ितवादी िव<द ु भ<ने िव<धवािसनी चौधरीले पिन 
@यामस<ुदर िमBललाई मानC मराउने कायDमा षड्य<# 
गरकेो दिेखन आएकोले िनज िव<धवािसनी चौधरीलाई 
मलुकुN ऐन, PयानसQब<धीको १६ नं. अनसुारको 
कसरु अपराधमा सोही १६ नं. बमोिजम सजाय गYरपाउ ँ
भ<ने अिभयोग मागदाबी रहेको दिेख<छ । :\ततु 
म]ुामा :ितवादीम^येका िवजय चौधरी र िव<धवािसनी 
चौधरी फरार रहेकाले िनजह`को हकमा मलुकुN ऐन, 
अ.ब.ं१९० नं. बमोिजम म]ुा मलुतबीमा रािखिदने । 
:ितवादीह` बbल ु भ<ने दवेcत मौयD, सितशकुमार 
कौशल गeुा, कृgण का<द ुर मािलंगा तथा िदनेश भ<ने 
सूयDनाथ िमiलाई मलुकुN ऐन, PयानसQब<धीको 
१३(३) नं. अनसुारको कसरुमा ज<मकैदको सजाय 
हmने र :ितवादीह` बbल ु मौयD भ<ने दवेcत मौयD, 
 सितशकुमार कौशल, कृgण का<द ु र मािलंगा तथा 
िदनेश भ<ने सूयDनाथ िमiलाई मलुकुN ऐन, चोरीको १ 
र ६ नं. अनसुारको कसरुमा सोही महलको १४(४) 
नं. बमोिजम जनही ६ वषD कैद र िबगोको डेढीका 
िहसाबले जनही `.९३,०००।- जYरवाना हmने एवम् 
उिpलिखत ४ जना :ितवादीह`बाट चोरीको २१ 
नं. बमोिजम जाहेरवालालाई जनही `.१२,४००।- 
का दरले िबगो भराइिदने, :ितवादी बbल ु मौयD भ<ने 
दवेcत मौयDलाई उिpलिखत दवैु कसरुको आधी 
सजाय हmने भएकोले िनजलाई PयानसQब<धी कसरुमा 
१० वषD र डाकँा चोरीतफD  ३ वषD गरी कुल १३ वषD 
कैद र `. ४६,५००।– जYरवाना हmने भ<नेसमेत 
सु̀  किपलव\त ुिजpला अदालतबाट फैसला भएको 
दिेख<छ । सो फैसलाउपर :ितवादीह`को उsच 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासमा पनुरावेदन 
परकेोमा :ितवादीह`लाई PयानसQब<धीको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय गनC गरकेो सु̀  िजpला अदालतको 
फैसला सो हदसQम सदर हmने र  डाकँा चोरीको कसरुमा 
:ितवादीह`लाई सजाय गनC गरकेो सु̀ को फैसला सो 

हदसQम बदर भई :ितवादीह`ले डाकँा चोरीतफD को 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने भनी भएको फैसलामा 
िचB नबझुी वादी नेपाल सरकार तथा :ितवादीह` 
सितशकुमार कौशल, कृgण का<द ु र मािलंगा तथा 
िदनेश भ<ने सूयDनाथ िमiको यस अदालतमा छुuाछुuै 
पनुरावेदन परकेो र :ितवादी बbल ु मौयD मरुाउ भ<ने 
दवेcत मौयDको हकमा साधकको रोहबाट म]ुा दताD भई 
पेस हmन आएको दिेखयो ।

३. पनुरावेदक :ितवादीह` सितशकुमार 
कौशल, मािलंगा तथा िदनेश भ<ने सूयDनाथ िमi र 
कृgण का<दलेु आvनो पनुरावेदन प#मा हामीह`लाई 
मौकामा िहरासतमा डर #ासमा पारी इsछािवपरीत 
गराइएको बयानलाई :माण िलई कसरुदार ठहxयाई 
फैसला गYरएको छ । लासको पिहचान एवम् मyृयकुो 
कारण नै नखलेुको अव\थामा शकंा र अनमुानको 
भरमा जाहेरी परकेो, नाबालकको कागज गराउदँा 
सरंzक नरािखएको अव\थामा सो कागजले कानूनी 
मा<यता नपाउनेमा सोही कागजलाई :माणमा िलएको 
उsच अदालतको फैसला निमलेकोले बदर गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँभ<ने पनुरावेदन 
िजिकर िलएको दिेखयो ।

४. यसमा, मेरो बबुा @यामस<ुदर िमBल 
िमित २०७१।४।२८ गते घर कृgणनगरबाट {यापारको 
लािग च<|ौटा बजारमा आउनभुएकोमा बबुा घर फक} 
नआएपिछ  खोजतलास गYरपाउ ँभनी :हरी कायाDलयमा 
हmिलया िनवेदन िदई मैले पिन खोजतलास गद~ रहेकोमा 
िमित २०७१।६।१२ गते किपलव\त ुन.पा. वडा नं. ३ 
जमवुारटोलि\थत �ानच<| कसौधनको ट्वाइलेटको 
सेvटीट्याङ्कNमा बबुा @यामस<ुदर िमBलको लास 
फेला परकेो, {यापारी भएकोले साथमा पैसासमेत िलई 
िहड्ँने हmदँा बबुालाई िवजय चौधरी, मािलंगा वा िदनेश 
भ<ने सूयDनाथ िमi, कृgण का<द,ु सितशकुमार कौशल र 
बbल ुमौयDसमेतका मािनसह`ले साथमा भएको सनुका 
गरगहना तथा पैसा िलने खाने िनयतले मेरो बबुालाई 
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च%3ौटा बजारबाट तौिलहवा :याई कत=>य गरी मारी 
Bानच%3 कसौधनको ट्वाइलेटको सेGटीट्याङ्कIमा 
हालेको हJदँा िनजहLलाई MयानसNब%धीको 
महलअ%तग=त कारबाही गPरपाउ ँ भ%ने िनितनकुमार 
िमSलको िकटानी जाहेरी परकेो दिेख%छ । घटनाको 
अनसु%धानको Xममा YितवादीमZयेका ब[ल ु मौय= 
मरुाउले िमित २०७१।४।२८ गते मेरो साथी िवजय 
चौधरी र मसमेत भई च%3ौटा बजारमा गई `यामस%ुदर 
िमSललाई तौिलहवा बजारमा :याई होटलमा गई 
मादक पदाथ= रaसीसमेत खाई खवुाई किपलवbत ु
िज:ला जमवुारटोलिbथत िवजय चौधरीले भाडामा 
िलएको कोठामा लगी म, िवजय चौधरी, सितशकुमार 
कौशल, कृ"ण का%द ु र मािलंगा तथा िदनेश भ%ने 
सूय=नाथ िमjसमेत भई िनज िमSललाई हेलमेट, 
हात मaुकाले कुटिपट गरी बेहोस बनाई िवजय 
चौधरीले मोटरसाइकलको kेक र aलजमा लाlने 
तारले घाटँी कसी हामीहLले हात खmुा समाती च:न 
निदई िनजलाई मारी िनजले लगाएका कपडा खोली 
झाडीमा फाली हामी सबैको स:लाहबमोिजम िनजको 
लासलाई घरको ट्वाइलेटको सेqटीट्याङ्कIमा हाली 
िदएका हr भनी कागज गरकेो पाइ%छ । सोही आधारमा 
खोजतलास गदा= किपलवbत ु नगरपािलका वडा नं. 
३ जमवुारटोलिbथत Bानच%3 कसौधनको एक तले 
दिuण मोहडाको ३ कोठे पaकI घरको  उSरितर 
कNपाउ%डको आिखरी भागमा रहेको ट्वाइलेटसिहत 
सेqटीट्याङ्कIमा करङ तथा खmुाको हड्डी दिेखएको 
र लासलाई बािहर िनकाली हेदा=  अनहुारको भाग िच%न 
नसिकने अवbथामा रहेको, टाउकोबाट कपाल झरकेो, 
घाटँीको भागमा बाघको नङ्vा जbतो दिेखने ज%तर 
लगाएको, सोदिेख पिwमतफ=  झाडीमा झोलािभx िटसट=, 
पाइ%ट, चGपल र सेGटीट्याङ्कIबाट मोटरसाइकलको 
aलज तथा kेकमा Yयोग हJने तार फेला परकेो भ%ने 
लास जाचँ तथा बरामदी मचु:ुका खडा गPरएको 
दिेख%छ । घटनाbथलमा फेला परकेो उy लास 

मेरो बबुा `यामस%ुदर िमSलको हो, बाघको दईुवटा 
नङ्vाको ज%तर र फेला परकेा कपडाहL दखेाउदँा दखेे ँ
िचने ँ। बाघको नङ्vाको ज%तर बबुाले लगाउन ुहJ%zयो 
भनी लास िचनी सनाखत गPरिदए ँभनी िनितनकुमार 
िमSलले सनाखत कागजसमेत गPरिदएको पाइ%छ । 
यसरी घटनाbथलनिजक बरामद भएका झोला, चGपल 
र कपडा एवम् लाससगैँ भेिटएको ज%तरमालासमेतका 
आधारमा सो लास आqनै बाब ु `यामस%ुदरको हो 
भनी िनितनकुमारले सनाखत गरकेो र मौकामा ब[ल ु
मौय=ले कागज गदा= आफूहLले `यामस%ुदरलाई मारी 
सेqटीट्याङ्कIमा फालेको भनी लेखाएबाट सो 
बरामद लास `यामस%ुदरको नै रहेको भ%ने कुरा लास 
सेqटीट्याङ्कIबाट बरामद हJन,ु सेqटीट्याङ्कIको 
ढaकन लागेको अवbथामा फेला पनु= , मतृकले Yयोग 
गरकेा लगुाफाटा र चGपल वारदातbथलनिजक फेला 
पनु=समेतका पPरिbथितज%य Yमाणका आधारमा 
`यामस%ुदर िमSलको म|ृय ुकत=>यबाट नै भएको भ%ने 
पिु} हJन आउछँ । 

५. पनुरावेदक Yितवादी कृ"ण का%दलेु 
अदालतमा बयान गदा= कसरु गरकेोमा इ%कार रही 
बयान गर े तापिन अनसु%धानको Xममा अनसु%धान 
अिधकारीसमu बयान गदा= िवजय चौधरीले एक 
ह~ाअगािड मलगायतका साथीहLलाई फोन गरी 
बोलाएको हJदँा नगरपािलकाको गे}हाउसमा जादँा 
िवजय चौधरी, िनजको jीमती, ब[ल ु मौय=, मािलंगा 
वा िदनेश भ%ने सूय=नाथ िमj, सितशकुमार कौशल 
र मसमेत बसी कुराकानी हJदँा िवजय चौधरीले मेरो 
कृ"णनगरको धनी मािनस िमSल भ%ने >यिyसगँ 
लेनदनेको कारोबार छ, िनजलाई खतम गन=सके 
ठुलो पैसा हात पछ= , ितमीहLले पाचँ / पाचँ लाख 
Lपैया ँ पाउछँौ भनेकाले िनजको कुरामा सहमत भई 
िनbकेपिछ िनज िवजय चौधरीले िमित २०७१।४।२८ 
गते `यामस%ुदर िमSललाई Bानच%3 कसौधनको 
घरमा िलएर आए । पिहले ब[ल ु मौय=ले साथमा 
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रहेको हे2मेटले िम5लको टाउकोमा हाने,ँ 7यसपिछ 
सितशकुमार कौशलले हात म=ुकाले छातीमा हाने, 
िनज िम5ल भईुमंा लडेपिछ मसमेतका साथीहD 
िनजमािथ चढी लात म=ुकासमेतले Gहार गरपेिछ 
िम5ल अचेत भए । िवजय चौधरीले यो अझै मरकेो 
छैन भनी मोटरसाइकलको Qेक र =लजमा लाRने तारले 
िम5लको घाटँी कसी मारकेो हो । 7यसपिछ सबैजना 
िमली कोठामा लागेको रगत धोई पखाली गरी लासलाई 
सोही घरको ट्वाइलेटको सेXटीट्याङ्कZमा हालेको 
हो भनी कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो दिेख[छ । 
7यसैगरी पनुरावेदक GितवादीहD सितशकुमार कौशल 
एव ं मािलंगा वा िदनेश भ[ने सूय\नाथ िम]समेतले 
अदालतमा बयान गदा\ कसरु गरकेोमा इ[कार रहे 
पिन अनसु[धान अिधकारीसम^ बयान गदा\ म, 
िवजय, ब_ल ुमौय\, मािलंगा तथा िदनेश भ[ने सूय\नाथ 
िम]समेत िमली कुटिपट गरी बेहोस बनाई घाटँीमा 
तारले कसी मारी सोही घरको ट्वाइलेटको सेXटी 
ट्याङ्कZमा लास हालेकोमा िमित २०७१।६।१२ गते 
लास फेला परकेो हो भनी कसरुमा सािबत भई बयान 
गरकेो दिेख[छ । मतृकको लास सेXटीट्याङ्कZबाट 
बरामद भई सो लास र वारदातdथलको निजक फेला 
परकेो कपडासमेत िनज मतृक eयामस[ुदरले लगाएको 
भ[ने मतृकका छोरा जाहेरवाला िनितनकुमारले 
सनाखत गfरिदएको अवdथा दिेख[छ । Gितवादी ब_ल ु
मौय\ मरुाउले अदालतमा कसरुमा इ[कार रही बयान गर े
तापिन अनसु[धान अिधकारीसम^ बयान गदा\ िवजय 
चौधरीले eयामस[ुदर िम5ललाई gानच[h कसौधनको 
घरमा पiुयाई कोठािभ# धकेलेपिछ कोठाको च=ुकुल 
िभ#बाट लगाई मैले हे2मेटले िम5लको टाउकोमा हाने ँ। 
7यसपिछ सितशकुमार कौशलले हात म=ुकाले छातीमा 
हाने । िनज भईुमंा लडेपjात् अ[य साथीहDसमेत 
िनजमािथ चढी लात म=ुकासमेतले Gहार गरपेिछ 
िम5ल अचेत भएपिछ िवजय चौधरीले मोटरसाइकलको 
Qेक र =लजमा लाRने तारले िम5लको घाटँी कसी 

मारकेो हो, लासलाई सोही घरको ट्वाइलेटको 
सेXटीट्याङ्कZमा हालेकोमा िमित २०७१।६।१२ 
गते मैले बताएअनसुार लास फेला परकेो हो भनी 
आफू कसरुमा सािबत रही अ[य GितवादीहDलाई 
पोल गरकेो दिेख[छ । यी GितवादीहDले मेरो बाबलुाई 
मारकेोमा िवlास लाRछ भनी िनितनकुमारले िकटानी 
जाहेरी िदई सोहीअनDुप अदालतमा बकप#समेत 
गरकेो पाइ[छ । 7यसैगरी मतृक eयामस[ुदर िम5ललाई 
िवजय चौधरी, सितशकुमार कौशलसमेतका ६ जनाले 
कत\mय गरी मारकेोमा िवeवास लाRछ भनी नगरपािलका 
गेnहाउसका oयानेजर बस[तबहादरु थापाले मौकामा 
गरकेो कागजलाई समथ\न हpने गरी िवजय चौधरीले 
िमित २०७१।४।२ गते कोठा िलई बसेका िथए । उr 
कोठामा घर थाहा नभएको कृsण, सितश, िवजयको 
ससरुा र ब_ल ु भ[ने mयिrहD आउने जाने गद\थे । 
साउन २८ गतेदिेख कोठा छोडेका हpन् । गेn हाउसको 
बझुाउनपुनu Dपैया बाकँZ नै छ, निदई भागेका हpन् भनी 
अदालतमा आई बकप# गरकेो दिेख[छ । ब_ल ुमौय\ले 
दखेाएको सेXटीट्याङ्कZबाट dथानीय मािनसहDको 
रोहवरमा मतृकको लास बरामद भएको हो । िनज 
eयामस[ुदरलाई ब_ल ु मौय\, सितशकुमार कौशल, 
कृsणका[द,ु िवजय चौधरी र मािलंगा तथा िदनेश 
भ[ने सूय\नाथ िम]ले कत\mय गरी मारकेा हpन् भनी 
वादी प^का सा^ी G.ना.िन. गोपाल नारायण ]ेwले 
अदालतमा बकप# गरकेा छन् । मािथ उि2लिखत 
आधार Gमाणबाट मतृक eयामस[ुदर िम5ललाई यी 
पनुरावेदक GितवादीहDकै सलंRनतामा कत\mय गरी 
मारकेो पिुn भइरहेको अवdथा दिेख[छ ।

६. पनुरावेदक GितवादीहDले अनसु[धान 
अिधकारीले आफूहDको इxछािवDy गराएको 
सािबती बयानलाई Gमाणमा िलन निम2ने भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकर सoब[धमा िवचार गदा\, Gमाण ऐन, 
२०३१ को दफा ९ को उपदफा २ मा फौजदारी म}ुामा 
कुनै अिभयrुले िनजलाई लगाइएको अिभयोगको 
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१०६५८ - कृ"ण का%द ुिव. नेपाल सरकार

स2ब%धमा अदालतबाहेक अ%य: ;य< गरकेो कुरा 
अदालतले दहेायबमोिजम ठहराएमा Bमाणमा िलन 
हC%छ भ%ने कानूनी ;यवHथा भएको पाइ%छ : (१) सो 
कुरा ;य< गदाN अिभय<ु सचेत अवHथामा र आफूले 
भनेको र गरकेो कुरा बRुन सSने अवHथामा िथयो । 
(२) िनजलाई बाWय गरी वा िनज वा अX कसैलाई 
यातना िदई वा यातना िदने, ध2क[ िदई वा िनजलाई 
आ\नो इ]छािवX^ सो कुरा ;य< गन_ िHथितमा पारी 
सो कुरा ;य< गरकेो होइन । (३) सो अिभयोगबार ेकुनै 
सावNजिनक अिधकारीले गन_ कारबाहीको स2ब%धमा 
यHतो ध2क[ वा िवaास पन_ आaासन िदएको िथएन 
जसबाट िनजले सो कुरा असcय Xपमा ;य< गन_ 
स2भावना िथयो र जनु ध2क[ वा आaासन कायाNि%वत 
गनNसSने अिधकार र शि< सो अिधकारीलाई िथयो 
भ%ने कुरा िनजले यिु<सङ्गत Xपमा िवaास गरकेो 
िथयो । Bमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) ले 
;यवHथा गरकेा उपयुN< भय, :ास, Bलोभनसमेतका 
अवHथा दिेखएमा अिभय<ुको अदालतबाहेक अ%य: 
;य< गरकेो कुरा Bमाणमा िलन िमkने दिेखदँनै तर 
अिभय<ुले अिधकारBाm अिधकारीसमn कुनै कुरा 
;य< गदाNको अवHथा  यातना, ध2क[ र Bलोभन 
िदएको िथएन भ%ने कुरामा अदालत िवaHत 
हCनपुदNछ । तर, अिभय<ुले अिधकारBाm 
अिधकारीसमn कुनै कुरा ;य< गदाNको अवHथाको 
सचेतता, यातना, ध2क[ र Bलोभन िदएको िथयो भ%ने 
कुराको िजिकर र आधार भने BितवादीहXले दखेाएको 
िमिसलबाट दिेखनपुदNछ । Bमाण ऐन, २०३१ को दफा 
९(२) को स%दभNमा 2याद थपका लािग अदालतमा पेस 
गoरदँा अिभय<ुलाई सशरीर अदालतसमn उपिHथत 
गराई सोधपछु गoरने  र आवpयकता महससु गoरएमा 
तcकालै  HवाHqय परीnण गराउन अHपताल पठाइने 
हCदँा अदालतबाहेक अ%य: अिभय<ुले ;य< गरकेा 
कुरा Bमाणमा िलदँा िवशेष Wयान िदनपुन_ हC%छ । कुनै 
पिन Bितवादीले अनसु%धान तहिककातको अवHथामा 

अिधकारBाm अिधकारीबाट Hवे]छािवX^ बयान 
गराइएको अवHथामा cयसको िवX^ अदालतमा 
िनवेदन िदई Hवे]छािवX^को बयान हो भनी Bमािणत 
गराउन सSन ु पदNछ । cयसो नगरी अदालतमा मsुा 
दायर भएपिछ मा: सो बयान आ\नो Hवे]छािवX^को 
हो भनी िजिकर िलएको आधारमा मा: सो बयानलाई 
िनजको Hवे]छािवX^ िलइएको भनी मा%न िमkने 
दिेखदँनै । अ%य पoरिHथितज%य एवम् Hवत%: Bमाणले 
वारदात पिुt गरकेो अवHथामा BितवादीहXको 
अिधकारBाm अिधकारीसमnको सािबती बयानलाई 
Bमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) बमोिजम Bमाणमा 
िलन िमkने नै दिेख%छ । 

७. cयHतै नाबालकको कागज गराउदँा 
सरंnक राwनपुन_ र सरंnक नराखी गराएको कागजले 
कानूनी मा%यता पाउने नपाउने भनी िलएको 
पनुरावेदक BितवादीहXको िजिकर स2ब%धमा िवचार 
गदाN, BितवादीमWयेका बxल ुमरुाउ मौयN भ%ने दवेzत 
मौयNले अनसु%धानको {ममा वारदात घटाउने कायNमा 
आफूसिहतका अ%य BितवादीहX सलं}न रहेको 
भनी िववरण खलुाई कागज गरकेो र सोही कागजको 
आधारमा मतृकको लास फेला परकेो दिेख%छ । 
िनजले मौकामा आ\नो उमेर १९ वषN भने पिन 
अदालतमा बयान गदाN उमेर १५ वषN भनी उkलेख 
गरकेोमा िनजले नै पेस गरकेो ज%मदताN Bमाणप:को 
Bितिलिपबाट समेत िनज १५ वषNको नाबालक नै रहेको 
दिेख%छ । सािबक मलुकु[ ऐन, अदालती ब%दोबHतको 
२४ नं. मा जनुसकैु कुरामा भए पिन सो� वषN नपगेुका 
नाबालकको कागज िलन ुवा गराउन ुपदाN सरंnक वा 
हकवालालाई नराखी िलन ु गराउन ु हCदँनै तर सो� 
वषN नपगेुको भए पिन �यानमारा, चोरी वा करणी 
गन_, गनN लगाउने मािनसको अदालतबाट कागज 
गराउनपुदाN भने सरंnक वा हकवाला नभए उसैको 
मा: कागज गराउन पिन हC%छ भ%ने उkलेख भएको 
हCदँा उ< कानूनी ;यवHथाअनसुार सो� वषN नपगेुका 
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नाबालकको कागज िलन ु वा गराउनपुदा6 सरं8क वा 
हकवालालाई नराखी गराउन नह=ने भनेकोमा ?यान 
मारकेोमा र चोरीमा नाबालक भए पिन सरं8क 
नराखी कागज गराएको कारणले मा# DमाणEाF ह=न 
नसGने भHन िमIने दिेखएन । Kयसैले DMततु मOुामा 
Dितवादी बPल ु भHने दवेQतले सरं8क नै नराखी 
गRरिदएको बयान कागजले कानूनी माHयता नपाउने 
भHने DितवादीहSको पनुरावेदन िजिकर कानूनसTमत 
दिेखएन । Kयसैगरी DितवादीहSले वारदात िमित र 
समयमा आफूहS घटनाMथलमा नरही अHय# रहेको 
र आ[नो सलं\नता नरहेको भनेपिन िनजहSउपर 
िकटानी जाहेरी परी सो जाहेरीलाई समथ6न ह=ने गरी 
जाहेरवाला िनितनकुमार िम]लले बPल ु मौय6, िवजय 
चौधरी, सितशकुमार कौशलसमेतका ६ जनाले 
आ-आ[नो हातमा रहेको हेIमेट र मोटरसाइकलको 
चेन आिदले िपटेर मेरो बबुालाई मारकेा ह=न् भनी 
अदालतमा बकप# गरकेो दिेखHछ । मौकामा कागज 
गनd कृfणकुमार गgुाले मौकाको कागजलाई समथ6न ह=ने 
गरी अदालतमा बकप# गरकेो दिेखHछ । DितवादीहSले 
उh वारदातको समयमा सो घटनामा सलं\न नरहेको 
भHने पिुi ह=ने वMतिुनj ठोस Dमाण पेस गन6 सकेको 
दिेखदँनै । कुनै अिभयhुले वारदातको समयमा आफू 
घटनाMथलमा नभई अHय# छु भनी िजिकर िलHछ 
भने KयMतो िजिकरलाई तmययhु Dमाणnारा Dमािणत 
गनd भार Dमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनसुार 
िनजमािथ नै रहने ह=Hछ । यी DितवादीहSले आफूहS 
वारदात िमितमा घटनाMथलमा नभई अHय# रहेको 
भनी िलएको िजिकरलाई अदालतमा गरकेो इHकारी 
बयानबाहेक अHय तmययhु Dमाणबाट Dमािणत 
गराउन सकेको दिेखदँनै । 

८. शकंा र अनमुानको आधारमा आफूहSलाई 
कसरुदार ठहराइएको छ भHने पनुरावेदन िजिकर 
सTबHधमा हेदा6 , Cause of death could not be 
determined due to fully decomposition of 

body भHने मतृक �यामसHुदर िम]लको शव परी8ण 
Dितवेदन रहेको दिेखछ । जाहेरवाला िनितनकुमार 
िम]लले मेरो बाब ु �यामसHुदर िम]ललाई 
DितवादीहSले कत6�य गरी मारी लास दबाएको भनी 
िकटानी जाहेरी िदई सो जाहेरी बेहोरालाई समथ6न ह=ने 
गरी अदालतमा बकप# गरकेा छन् । घटनाMथलनिजक 
बरामद भएका झोला, च�पल, कपडा एव ं लासको 
मखुाकृित र बाघको नाङ्Eाको जHतरमालासमेतका 
आधारमा सो लास बाब ु�यामसHुदरको हो भनी िनज 
जाहेरवालाले सनाखत गरकेो दिेखHछ । Dितवादी 
बPल ु मौय6ले मौकामा कागज गदा6 आफूहSले 
�यामसHुदरलाई मारी से[टीट्याङ्क�मा फालेको 
भनी उIलेख गरबेमोिजम लास बरामद भएको 
दिेखदँा सो बरामद लास मतृक �यामसHुदर िम]लको 
नै रहेको भHने तmयमा कुनै शकंा गनु6पनd अवMथा 
दिेखदँनै । DितवादीहSले अनसुHधान अिधकारीसम8 
�यामसHुदर िम]ललाई वारदातMथलमा लगी सबैले 
ला]ी मGुकाले हानी अचेत बनाई तारले घाटँी 
कसी माRरसकेपिछ िनजको लासलाई सोही घरको 
ट्वाइलेटको से[टीट्याङ्क�मा हालेको हो भनी 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेोमा सो मौकाको 
सािबती बयानलाई अदालतमा इ�छािवS�को बयान 
भनी कसरुमा इHकार रहेको दिेखए तापिन मौकामा 
गरकेो उh सािबती बयानलाई अHयथा Dमािणत गन6 
सकेको दिेखदँनै । मतृकको घाटँी कसी मानd काय6मा 
Dयोग भएको मोटरसाइकलको Gलज तथा �ेकमा 
Dयोग ह=ने तार, मतृकको घाटँीमा लगाएको बाघको 
नङ्Eाको जHतर र मतृकको लाससमेत वारदातMथलमा 
रहेको से[टीट्याङ्क�बाट बरामद भई सो वारदातसगँ 
तादTयता दिेखएको अवMथा छ । घटना घटेको लामो 
समयपिछ मतृकको लास फेला परकेो र लास सडीगली 
गएकोले मKृयकुो कारण यिकन नभए पिन सो लास 
मतृक �यामसHुदर िम]लको हो भनी िनजका छोरा 
जाहेरवालाले यिकनका साथ पिहचान गरकेो अवMथा 
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१०६५८ - कृ"ण का%द ुिव. नेपाल सरकार

दिेख%छ । यसरी यी 7ितवादीह:ले नै मतृक =यामस%ुदर 
िम>ललाई कत@Aय गरी मारकेो भ%ने कुरा शकंारिहत 
तबरबाट पिुI भइरहेको दिेखएबाट शकंा र अनमुानको 
आधारमा आफूह:लाई कसरुदार ठहराइएको भ%ने 
7ितवादीह:को पनुरावेदन िजिकरलाई तSयसङ्गत 
भ%न िमVने दिेखएन । 

९. यस7कार यी पनुरावेदक 
7ितवादीह:समेतले मतृक =यामस%ुदर िम>लको 
साथबाट धनमाल 7ाY गरी िनजलाई मानZ मनसायले 
पूव@योजना बनाई च%\ौटा बजारबाट मोटरसाइकलमा 
चढाई वारदात_थलमा Vयाई घरको कोठािभa लगी 
हेलमेटले टाउकोमा हानेर लडाई सबैले लात मdुकाले 
7हार गरी अचेत भएपिछ मोटरसाइकलको dलजको 
तारले घाटँीमा कसी माररे मतृकको लासलाई 
सेfटीट्याङ्कgमा फाली लास दबाई मलुकुg ऐन, 
jयानसkब%धीको १ र १३(३) नं. को कसरु अपराध 
गरकेो िमिसल सलंoन आधार 7माणबाट पिुI भइरहेको 
दिेख%छ । तसथ@, अिभयोग मागदाबीबमोिजम यी 
पनुरावेदक 7ितवादीह: सितशकुमार कौशल, मािलंगा 
तथा िदनेश भ%ने सूय@नाथ िमp र कृ"ण का%दलुाई 
jयानसkब%धीको १३(३) नं. बमोिजम ज%मकैद 
हqने ठहराएको स:ु किपलव_त ु िजVला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो उrच अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको फैसला मनािसब नै दिेखएकोले 
सो फैसलालाई अ%यथा भ%न िमVने दिेखएन । उrच 
अदालतको फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भ%ने 7ितवादीह:को पनुरावेदन 
िजिकर एव ं िवsान्  अिधवtाह:को बहस िजिकरसगँ 
सहमत हqन सिकएन । 

१०. पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ@ बाट 7ितवादीह:ले मतृक =यामस%ुदर िम>ललाई 
मानु@को मuुय कारण नै िनजबाट धनमाल बलपूव@क 
िलनेखाने रहेको दिेखदँा िनज 7ितवादीह:लाई 
डाकँाचोरीतफ@ को अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 

िदनेगरी भएको उrच अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको फैसला सो हदसkम निमलेकोले बदर गरी 
िनज 7ितवादीह:लाई स:ु अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय गvरपाउ ँ भ%ने पनुरावेदन िजिकर रहेको 
दिेख%छ । सो सkब%धमा िवचार गदा@, जाहेरी दरखा_त, 
जाहेरवालाको बकपa, 7ितवादीह:को मौकाको 
बयानसमेतबाट 7ितवादीह:ले मतृक =यामस%ुदर 
िम>ललाई मानु@को उwे=य िनजबाट धनमाल िलनेखाने 
भ%ने रहेको दिेखए तापिन िनज 7ितवादीह:बाट  
मतृकको औठंीसिहतका कुनै पिन धनमालह: बरामद 
हqन सकेको िमिसल सलंoन बरामदी मचुVुकाबाट 
दिेखदँनै । yयसैगरी जाहेरवाला िनितनकुमार िम>लले 
7हरी काया@लय च%\ौटामा हqिलया जाहेरी िददँा आfनो 
बाबलेु यो य_तो गहना लगाएको िथयो भनी कुनै बेहोरा 
लेखाएकोसमेत दिेखदँनै । मतृकका औठंीसिहतका 
धनमालह: आफूह:ले िलए खाएकोमा 7ितवादीह:ले 
अदालतमा बयान गदा@ इ%कार रहेको दिेख%छ । 
डाकँा चोरीको वारदात _थािपत हqन मuुय :पमा 
7ितवादीह:को साथबाट डाकँा चोरीको सामानह: 
बरामद भई पेस भएको हqनपुद@छ । यी 7ितवादीह:ले 
मतृक =यामस%ुदर िम>ललाई माररे िनजको साथबाट 
डाकँा चोरी गरी लगेका भिनएका कुनै पिन दशीका 
सामानह: बरामद हqन नसकेको अव_थामा डाकँा 
चोरीतफ@ समेत आरोप लगाउन ुमाa पया@Y हqदँनै । 7माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार फौजदारी मwुामा 
अिभयtुउपर लगाइएको कसरु 7मािणत गनZ भार वादी 
प{मा रह%छ । 7_ततु मwुामा वारदातपिछ मतृकले 
लगाई राखेको औठंीसिहतका सनु चादँीका गरगहना 
र िनजको साथमा रहेको :.६२,०००।- बराबरको 
नगदसमेत 7ितवादीह:ले डाकँा गरी लगेको भ%ने 
अिभयोग दाबीलाई वादी नेपाल सरकारको तफ@ बाट 
तSययtु सबतु 7माणबाट पिुI गन@ सकेको दिेखदँनै । 
तसथ@, व_तिुन| 7माणको अभावमा डाकँा चोरी ज_तो 
गkभीर कसरु अपराधमा सजाय गनु@  %यायोिचत नहqने 
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भएबाट 2ितवादीह7ले मलुकु: ऐन, चोरीको महलको 
१४(४) नं. बमोिजमको कसरुसमेत गरकेो भGने अिभयोग 
मागदाबी पJुन नसKने भनी स7ुको फैसला केही उNटी 
गरी िनज 2ितवादीह7ले डाकँा चोरीतफQ को अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको उTच अदालतको 
फैसला िमलेकै दिेखयो । अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
डाकँा चोरीतफQ समेत 2ितवादीह7लाई सजाय गXरपाउ ँ
भGने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर एव ं
िवYान्  उपGयायािधव\ाको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह]न सिकएन । 

११. 2ितवादीम^येका ब_ल ु मौयQ मरुाउ 
भGने दवे`त मौयQको उTच अदालतको फैसलाउपर 
यस अदालतमा पनुरावेदन नपरकेोले िनजको हकमा 
उ\ फैसला साधक जाचँको लािग साधकको रोहबाट 
पेस ह]न आएको दिेखयो । यस सbबGधमा िवचार 
गदाQ, यी 2ितवादी ब_ल ु मौयQ मरुाउ भGने दवे`त 
मौयQसमेतउपर मतृक dयामसGुदर िमeललाई कतQfय 
गरी मारकेो भनी िकटानी जाहेरी परकेो दिेखGछ । 
ियनै 2ितवादीले आफूह7ले dयामसGुदरलाई मारी 
सेhटीट्याङ्क:मा फालेको भनी उNलेख गरी मौकामा 
कागज गXरिदएबमोिजम मतृकको लास फेला परकेो 
दिेखGछ । वारदातjथलबाट बरामद भएको लास मेरो 
बाबकुो हो र  बरामद भएको िटसटQ, पाइGट, छालाको 
चlपल तथा लासको घाटँीमा रहेको धागोमा बाधेँको 
बाघको नङ्nाको जGतरसमेतका िचजह7 मेरो बबुा 
dयामसGुदर िमeलका ह]न् भनी जाहेरवालाले सनाखत 
गरकेो दिेखGछ । यी 2ितवादीले अदालतमा बयान गदाQ 
कसरुमा इGकार रहे तापिन अनसुGधान अिधकारीसमo 
बयान गदाQ िवजय चौधरीसगँ भेट ह]दँा म पXरवारसिहत 
किपलवjत ु नगरपािलकाको गेpहाउसमा बसेको छु 
भनी बताएकोले मलगायतका साथीह7 िनजलाई 
भेट्न गेpहाउसमा जाने गरकेा िथयq । िवजय चौधरीले 
िमित २०७१।४।२८ गते dयामसGुदर िमeललाई 
बोलाई तौिलहवा बजारमा Nयाई Gयू पौडेल होटलमा 

लगी रKसी खाई खवुाई जमवुारटोलिjथत rानचGs 
कसौधनको घरमा रहेको कोठामा पtुयाई मैले साथमा 
रहेको हेNमेटले िमeलको टाउकोमा हाने ँ । uयसपिछ 
सितसकुमार कौशलले हात मKुकाले छातीमा 
हाने । िनज dयामसGुदर िमeल भईुमंा लडेपwात् अGय 
साथीह7समेत िनजमािथ चढी लात मKुकासमेतले 
2हार गरपेिछ िमeल अचेत भए । अिन िवजय चौधरीले 
यो अझै मरकेो छैन भनी मोटरसाइकलको zेक र 
Kलजमा लाJने तारले िमeलको घाटँी कसी मारी 
लासलाई सोही घरको ट्वाइलेटको सेhटीट्याङ्क:मा 
हालेकोमा िमित २०७१।६।१२ गते मैले बताएअनसुार 
लास फेला परकेो हो । बरामद भएको हेNमेट, तार 
र मतृकको कपडासमेत सनाखत गXरिदए ँ भनी 
कसरु गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेो दिेखGछ । 
ब_ल ु मौयQले दखेाएको सेhटीट्याङ्क:बाट jथानीय 
मािनसह7को रोहवरमा मतृकको लास बरामद भएको 
हो । िनज dयामसGुदरलाई ब_ल ु मौयQ, सितशकुमार 
कौशल, कृ|ण काGद,ु िवजय चौधरी र मािलंगा तथा 
िदनेश भGने सूयQनाथ िम~ले कतQfय गरी मारकेा ह]न् 
भनी वादी पoका साoी 2.ना.िन. गोपाल नारायण 
~े�ले अदालतमा बकप# गरकेा छन् ।  ब_ल ुमौयQ, कृ|ण 
काGद,ु सितशकुमार कौशल र सूयQनाथ िम~समेतका 
मािनसह7 पटकपटक गेpहाउसमा आउने जाने 
गरकेा र मतृक dयामसGुदर िमeललाई िनज िवजय 
चौधरीसमेतले कतQfय गरी मारकेोमा िवdवास लाJछ भनी 
नगरपािलकाको गेpहाउसका bयानेजर बसGतबहादरु 
थापाले मौकामा गरकेो कागजलाई समथQन ह]ने गरी 
अदालतमा आई बकप# गXरिदएको पाइGछ । यसबाट 
यी 2ितवादीको उ\ सािबती बयान एव ंमतृकलाई मान� 
र लास दबाउने कायQमा यी 2ितवादीको समेत सलंJनता 
रहेको कुरा पिुp भइरहेको दिेखGछ । 

१२. यसरी जाहेरवाला िनितनकुमारले 
यी 2ितवादीसमेतका उपर िकटानी जाहेरी 
िदई सोहीअन7ुप अदालतमा बकप# गरकेो, 
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१०६५८ - कृ"ण का%द ुिव. नेपाल सरकार

घटना4थलनिजक बरामद भएका झोला, च?पल, 
कपडा एव ं लासको मखुाकृित र ज%तरमालासमेतका 
आधारमा सो लास मेरो बाब ु Fयामस%ुदरको हो भनी 
सनाखत गरकेो, यी Kितवादीले आरोिपत कसरुमा 
सािबत रही मौकामा गरकेो बयान अ%यथा Kमािणत 
गराउन नसकेको, अ%य KितवादीहO कृ"ण का%द,ु 
सितशकुमार कौशल र सूयRनाथ िमSसमेतले यी 
Kितवादी बTल ु मौयRको समेत वारदातमा सलंUनता 
रहेको भनी पोल बयान गरकेोसमेतका पVरि4थितज%य 
Kमाणका आधारमा Fयामस%ुदर िमWललाई मानRमा 
यी Kितवादीसमेतको सलंUनता रहेको भ%ने दिेखन 
आएकोले यी Kितवादी बTल ुमौयR मरुाउ भ%ने दवेYत 
मौयRले Zयानस[ब%धीको १ र १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु_ भएबाट यी Kितवादीलाई ऐ. 
१३(३) नं. बमोिजम ज%मकैदको सजाय गरी सािबक 
बालबािलकास[ब%धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को 
उपदफा ३ बमोिजम आधा सजाय अथाRत् १० वषR कैद 
गनg गरकेो सOु िजhला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो उiच अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक सदर हlने ठहछR  । 

१३. अतः मािथ िववेिचत तqय, आधार 
कारण र Kमाणसमेतको मूhयाङ्कन गरी KितवादीहO 
कृ"ण का%द,ु सितशकुमार कौशल र मािलंगा तथा िदनेश 
भ%ने सूयRनाथ िमSसमेतलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
Zयानस[ब%धीको १३(३) नं. बमोिजम ज%मकैद हlने 
र Kितवादी बTल ु मौयR मरुाउ भ%ने दवेYत मौयRलाई 
Zयानस[ब%धीको १३(३) नं. बमोिजम ज%मकैद हlनेमा 
सािबक बालबािलकास[ब%धी ऐन, २०४८ को दफा 
११ को उपदफा ३ बमोिजम आधा सजाय अथाRत् 
१० वषR कैद गनg गरकेो सOु किपलव4त ु िजhला 
अदालतको िमित २०७२।८।२ को फैसलालाई सदर 
गरकेो उiच अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको 
िमित २०७३।१२।१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
हlने ठहछR  । साथै Kितवादी बTल ु मौयR मरुाउ भ%ने 

दवेYत मौयRको हकमा उt फैसला िमलेकै दिेखदँा 
साधक सदर हlने ठहछR  । िनज KितवादीहOलाई 
डाकँा चोरीको कसरुमा चोरीको १४(४) नं. बमोिजम 
समेत सजाय गरकेो सOु िजhला अदालतको फैसला 
निमलेको दिेखई उt फैसला सो हदस[म बदर गरी 
KितवादीहOले डाकँा चोरीतफR को अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहराएको उiच अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको उt फैसला सो हदस[म िमलेकै 
दिेखदँा सदर हlने ठहछR  । अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
KितवादीहOलाई डाकँा चोरीतफR  सजाय गVरपाउ ँभ%ने 
वादी नेपाल सरकारको तथा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदलाई पाउ ँभ%ने KितवादीहOको पनुरावेदन िजिकर 
पUुन सuदनै । फैसलाको जानकारी महा%यायािधवtाको 
कायाRलय र KितवादीहOलाई िदई फैसला अपलोड 
गरी K4ततु मvुाको दायरीको लगत कwा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उt रायमा सहमत छु ।
%या.टंकबहादरु मोtान

इजलास अिधकृत :- तारादW बडु
इित सवंत् २०७७ साल असोज १२ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��
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माननीय =यायाधीश @ी हBरकृEण काकG
माननीय =यायाधीश @ी नहकुल सवेुदी

आदशे िमित : २०७८।३।१४
०७७-WH-०३९६

िवषयः ब=दीTUयVीकरण

िनवेदक : हाल महानगरीय Tहरी वYृ, अपराध 
अनसु=धान तथा कारबाही शाखा, लैनचौर 
काठमाड_को गैरकानूनी िहरासतमा 
रहेको काठमाड_ िजaला, काठमाड_ 
महानगरपािलका वडा नं.२६ ठमेल बcने 
िवर=ेd शाeयसमेत

िवfg
िवपVी : महानगरीय Tहरी वYृ, अपराध अनसु=धान तथा 

कारबाही शाखा, लैनचौर, काठमाड_समेत

§ %यायाधीशले %याय स+पादन गदा/ 
ब%दी12य3ीकरण उपचारको 1कृित, 
यसको सीमा र यस स+ब%धमा =थािपत 
%याियक ?ि@कोणलाई अनदेखा गन/ 
निमCन े। ब%दी12य3ीकरणको आदेश जारी 
हHनका लािग आवIयक पूवा/व=थाहKको 
िवLमानता नदेिखएको अव=थामा 
समते महामारीको पNरि=थितलाई 
देखाएर माO अदालत वा अनुस%धान 
अिधकारीको िनयिमत 3ेOािधकार 
1भािवत हHन े र साधारण अिधकार3ेOको 
औिच2य नै समाTत हHन े गरी अदालतले 
असाधारण अिधकार3Oे 1योग गरी 

ब%दी12य3ीकरणको आदेश जारी गनु/ 
कानूनस+मत र %यायोिचत नदेिखन े।

(Tकरण नं.६)

िनवेदकका तफk बाट : िवmान् वBरo अिधव8ा @ी 
pयामTसाद खरले तथा िवmान् अिधव8ाहf 
@ी नागेqरTसाद चौधरी, @ी नागेशकृEण 
पोखरले, @ी राजकुमार थापा, @ी fd 
नेपाल, @ी भरतराज उपाrयाय, @ी हBरओम 
ितमिaसना, @ी शtभTुसाद गौतम, @ी 
पारसमणी भuराई, @ी स=तोष भwडारी, @ी 
सिुनलकुमार पटेल, डा. @ी िशवकुमार यादव, 
@ी गोिव=दराज बसौला, @ी नवराज पाwडे र 
@ी जनकिसहं साउद

िवपVीका तफk बाट : िवmान् उप=यायिधव8ा @ी 
शाि=तTसाद लइुटेँल

अवलिtबत निजर : 
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, िन.नं.१०१०८

सtबg कानून :

आदशे
%या.नहकुल सवेुदी : नेपालको सिंवधानको 

धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार Vे#अ=तगkतको भई दायर ह{न 
आएको Tcततु िनवेदनको सिंV} त~य एव ं आदशे 
यसTकार रहेको छः

त~य खwड
िनज ब=दीहf दवैुलाई िमित २०७८।०२।२४ 

मा िवपVी Tहरी वYृले फोनबाट बोलाई आफँै 
लैनचौरमा उपिcथत भएपिछ एeकासी िहरासतमा 
राखेका ह{न् । िनज ब=दीहf िवfg आUमहUया 
दfुUसाहन म�ुामा जाहेरी परी अनसु=धानका लािग 
िवपVीले थनुामा राखेको र िजaला अदालतबाट 
समेत गैरकानूनी tयाद थप भइराखेको भ=ने जानकारी 

िनण�य नं. १०६५९
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१०६५९ - िवर$े% शा(यसमेत िव. महानगरीय 3हरी व5ृ, अपराध अनसु$धान तथा कारबाही शाखा, काठमाडAसमेत

पायA । ब$दीहDलाई लाGने स(ने आरोपतफK  कानूनी 
3ावधान हेदाK  मलुकुM अपराध सिंहता, २०७४ को 
दफा १८५(२) अनसुार अिधकतम पाचँ वषKसXम 
कैद र पचास हजार DपैयासँXम ज[रवाना ह\न स(ने 
कानूनी ]यव^था रहेको छ । आ`मह`याकताK रमेश 
भbडारीको cीमती आशा भbडारीले िविभ$न िमितमा 
बdकमा घर र ल(कM 3ेस 3ा.िल. िधतो राखी ऋण 
िलएको र अ$य ]यिi मीन बjाचायK तथा रामेkर 
ढकालसमेतसगँ िलएको ऋण ित[रिदन र घर िकिनिदन 
अनरुोध गरबेमोिजम िहरासतवाला िवर$े% शा(यले 
ऋण ितरी मmुा िमलापn गरी बाकँM रकम िदई मालपोत 
कायाKलय, काठमाडAबाट आशा भbडारीबाट घर िमित 
२०७७।११।२६ मा ख[रद ग[रिलएको ३ मिहनापिछ 
लकडाउन अविध िमित २०७८।१।१६ पिछ जेr २१ 
गते राित cीमती छोराछोरीको कारणबाटै आ`मह`या 
गरकेो िवषय मोड्न हामीहDलाई झuुा आरोप लगाएको 
हो । अनसु$धान अकvतफK  मोड्न 3हरीकै िमलोमतोको 
शकंा छ । हामीहDलाई अनावwयक द:ुख र दबाब िदएको 
हो । आ`मह`याकताK वषyदिेख िड3ेसनको औषधी 
उपचार गद{ आएको र cीमतीको ऋण र स|चािलत 
3ेससमेत ऋण चiुा भएपिछ िड3ेसनबाट मiु 
भइसकेको अव^थामा आ`मह`या गनुKपन~ दDु`साहन 
प[रवारिभnबाटै ह\नपुछK  िकनिक लकडाउन अव^था 
हामी अ$य ]यिi भेटघाट फोन सXपकK  नरहेकोले 
प[रवारिभn अनसु$धान गर ेस`य त�य प5ा लाGने नै 
छ । रामेkर ढकालको हकमा ऋण ितरी मmुा िमलापn 
भइसकेको कुनै सरोकार छैन । उपयुKi शकंा ग[रएका 
ब$दीहD कहीकँतै भागेर जाने, कुनै पिन 3माण लोप 
वा नास गनK स(ने अव^थासमेत छैन । तसथK, मलुकुM 
फौजदारी कायKिविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(४) 
अनसुार िनजहDलाई िहरासतमै राखी अनसु$धान 
गनुKपन~ कुनै व^तगुत र त`काल कारणसमेत िव�मान 
छैन र त`काल कुनै कारण नभएकोले मलुकुM फौजदारी 
कायKिविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) अनसुार 

िहरासतमा रा�ने आदशेसमेत अनिुचत र असवैंधािनक 
छ ।

नेपालको सिंवधानको धारा १६(१) मा 
3`येक ]यिiलाई सXमानपूवKक बा�ँन पाउने हक 
मौिलक अिधकारको Dपमा सिुनि�त गरकेो छ र 
वतKमान िवk]यापी महामारी कोिभड-१९ को दो�ो 
भे[रए$ट अ`यिधक घातकसमेत छ र िहरासतमा 
भौितक दरुीलगायत ^वा^�यसXब$धी आधारभतु 
सावधानीका िनयमहDसमेत पालना गनK गराउन 
असXभव छ । नेपालको सिंवधानको धारा २०(५) 
मा 3`येक ]यिiलाई कसरु 3मािणत नभएसXम 
िनदvिषताको अनमुान गनुKपन~ हकसमेत मौिलक हकको 
Dपमा सिुनि�त गरकेो छ । नेपालको सिंवधानको 
धारा ३५ ले ^वा^�यसXब$धी हकलाई समेत 
मौिलक हकको Dपमा सिुनि�तसमेत गरकेो छ । 
यसरी िवप�ीहDले नेपालको सिंवधानको धाराहD 
१६(१), २०, ३५ समेतको मौिलक हकहD र 
मलुकुM फौजदारी कायKिविध सिंहता, २०७४ को दफा 
११  र १५ अनसुारको सिुवधाहDसमेतको गXभीर 
उ�लङ्घन गरकेाले ऐ.सिंवधानको धारा ४६ र धारा 
१३३ को उपधारा (२) र (३) बमोिजम $याय पाउन 
यस अदालतमा उपि^थत भएको छु । यस स$दभKमा 
सवv�च अदालतले िविभ$न निजर िस�ा$तसमेत 
िनमाKणसमेत गरकेो छ:- (क) कुनै पिन िनकायले 
अनसु$धानको �ममा प�ाउ गनK पाउने सो िनकायको 
अ$तिनKिहत अिधकार नह\ने, अदालतले समेत जDरी 
प�ाउ पजु�को समथKन गदाK र Xयाद थप गदाKसमेत 
]यिiको ^वत$nताको हनन् ह\$छ ह\दँनै भनी िवचार 
प�ुयाउनपुन~, आ�नो अिधकार 3योग गदाK कानूनको 
3ि�याअनDुप गनुKपन~, कानून 3द5 ^विववेकको 
अिधकार 3योग गदाKसमेत व^तिुनr एव ं मनािसब 
आधार र कारण खलेुको दिेखनपुन~, पयाK� मनािसब 
आधार र कारण नखलुाई 3योग भएको ^विववेकMय 
कायKले कानूनी मा$यता पाउन नस(ने, िनणKय 
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नं.१०५०४ को ब6दी89य;ीकरण ने.का.प.२०७७ 
अङ्क ५ फैसला िमित २०७६।११।०५: १४ 
िभम8साद अिधकारीसमेत िवJK महानगरीय 
8हरी पNरसर, टेकु, काठमाडSसमेत (ख) नेपालको 
सिंवधानको धारा ३५(१), मानव अिधकारसXब6धी 
िवYवZयापी घोषणाप#, १९४८ को धारा ३, मलुकु^ 
फौजदारी काय̀िविध सिंहता, २०७४ को दफा ६७ 
को उपदफा ३ बमोिजम नै मानवले ज6मजात र 
नैसिग̀कJपमा 8ाa गनb मानव अिधकारअ6तग̀त 
cवाcdय उपचारको  हकको  उपभोग गन̀ आgनो 
शरीरलाई cवcथ हkने गरी cवाcdय अिधकारको उपभोग 
गन̀ पाउने, cवाcdयसXब6धी हकको उपलlधता र 
काया̀6वयन गराउने दािय9व राmयमा िनिहत रहेको 
हkने, आgनो nोत, साधन र ;मतामा आधाNरत भई 
यcता हक अिधकारको उoचतम र पूण̀ काया̀6वयनमा 
राmय सदवै िpयाशील, 8ितबK र सहयोगी हkनपुनb, 
(िनण̀य नं.१०४९४ - ब6दी89य;ीकरण ब6दना सोनी 
भ6ने धनYयाम सोनी िवJK उoच अदालत पाटन, 
हNरहरभवन, लिलतपरुसमेत, भाग ६२, साल २०७७, 
मिहना भाq, अङ्क ५)

यसरी िवप;ीहJले cवेoछाचारी ढङ्गले 
२०७८।२।२४ मा फोन गरी बोलाई आफँै उपिcथत 
भएपिछ पp^ िहरासतमा राखी कसैलाई भेट्नसमेत 
निदएकोले, मौिलक हकहJ र कानूनी सिुवधाहJको 
गXभीर उvलङ्घन भएकोले नेपालको सिंवधानको 
धारा १६(१), १७(१), १८, २०, २५(१), २७, ३०, 
३५, ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोिजम 
ब6दी 89य;ीकरणको िनXन आदशेहJ जारी गरी 
ब6दीलाई िहरासत मwु गNरपाउ ँभ6नेसमेत बेहोराको 
िनवेदनप# ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको ब6दी89य;ीकरणको आदशे िकन 
जारी हkन ुनपनb हो ? मागबमोिजमको आदशे जारी हkन ु
नपनb कुनै आधार कारण भए सबदु 8माणसिहत Xयाद 

सूचना पाएका िमितले बाटाका Xयादबाहेक ३ िदनिभ# 
िवप;ीहJले महा6यायािधवwाको काया̀लयमाफ̀त 
िलिखत जवाफ पेस गनु`  भनी आदशे र िनवेदनको 
8ितिलिपसिहत िवप;ीहJका नाममा Xयाद सूचना 
जारी गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनु`  भ6ने यस अदालतको िमित 
२०७८।२।३० को आदशे ।

भाyयस भzडारीको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र 8ितवादी रामेYवर ढकालसमेत भएको 
आ9मह9या दJु9साहनसXब6धी कसरुको अनसु6धानका 
लािग महानगरीय 8हरी व|ृ, अपराध अनसु6धान तथा 
कारबाही शाखा, लैनचौर, काठमाडSको प# र िजvला 
सरकारी विकल काया̀लय, काठमाडSको रायसिहत 
Xयाद थपको लािग माग भई आएकोमा मलुकु^ फौजदारी 
काय̀िविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम 
8ितवादीहJ रामेYवर ढकाल र िवर6ेq राम शा}यलाई 
िहरासतमा रा~न िमित २०७८।२।२५ बाट लाग ुहkने 
गरी िमित २०७८।२।२९ सXम पिहलो पटक िदन ५ 
तथा िमित २०७८।२।३० बाट लाग ु हkने गरी िमित 
२०७८।३।३ सXम दोnो पटक िदन ५ गरी जXमा १० 
िदनको Xयाद थप भएको हkदँा 8ितवादीहJ रामेYवर 
ढकाल र िवर6ेq  शा}यलाई कानूनबमोिजम िहरासतमा 
रा~ने गरी यस अदालतबाट आदशे भएको हkदँा यस 
अदालतको हकमा ब6दी89य;ीकरणको आदशे जारी 
हkनपुनb होइन । Nरट िनवेदन खारजे गNरपाउ ँभ6नेसमेत 
बेहोराको काठमाडS िजvला अदालतको तफ̀बाट यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िमित २०७८।२।२२ गते अ.ं२०:१५ बजेको 
समयमा वारदात घटी यस काया̀लयबाट 8ारिXभक 
अनसु6धान गरी घटनाcथलबाट ससुाइड नोटसमेत 
फेला परी मतृकको शवलाई पो�माट̀मको लािग िश;ण 
अcपताल, महाराजग�जमा पठाई अ6य अनसु6धानको 
काय̀ जारी रहेको हkदँा िमित २०७८।२।२३ गते 
िजvला काठमाडS, काठमाडS महानगरपािलका वडा 
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१०६५९ - िवर$े% शा(यसमेत िव. महानगरीय 3हरी व5ृ, अपराध अनसु$धान तथा कारबाही शाखा, काठमाडAसमेत

नं.२६ ठमेल बEने वषG ५५ को िवर$े% शा(य र ऐ.ऐ. 
२६ बEने वषG ४६ को रामेKवर ढकालको िवMNमा 
यस कायाGलयमा मतृकको छोरा भाQयस भRडारीले 
आTमहTया गनG दMुTसाहन िदन नहVने कसरुसWब$धी 
जाहेरी दरखाEतसिहत उपिEथत भएकोमा िनजको 
जाहेरी दरखाEत यस कायाGलयमा दताG गरी िनजहM 
िवर$े% शा(य र रामेKवर ढकालको नाउमँा िमित 
२०७८।२।२४ गते सWमािनत काठमाडA िज_ला 
अदालतबाट पaाउ पजुb जारी भई िनजहMलाई यस 
कायाGलयबाट िमित २०७८।२।२४ गते नै पaाउ 
गeरएको र िमित २०७८।२।२५ गते सWमािनत 
काठमाडA िज_ला अदालतबाट िदन पाचँ (५) को 
Wयाद थप अनमुित 3ाiत गरी िनज 3ितवादीहM िवर$े% 
शा(य र रामेKवर ढकाल यस कायाGलयको $याियक 
िहरासतमा रहेको हVदँा िनज 3ितवादीहMको बयान 
गराउनेलगायतको अनसु$धान कायG पूरा गeरएको 
र िमिसल अनसु$धानको aममा नै रहेको हVदँा यस 
कायाGलयको $याियक िहरासतमा रहेका 3ितवादीहM 
िवर$े% शा(य र रामेKवर ढकाललाई यसै पkसाथ 
उपिEथत गराइएको बेहोरासमेत सादर अनरुोध 
गeरएको छ भ$नेसमेत बेहोराको महानगरीय 3हरी व5ृ, 
लैनचौर, काठमाडAको तफG बाट यस अदालतमा पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

आदशे खRड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणGयाथG 

पेस हVन आएको 3Eततु eरट िनवेदनमा िनवेदकहMका 
तफG बाट उपिEथत हVनभुएका िवpान् वeरr अिधवsा 
tी Kयाम3साद खरले तथा िवpान् अिधवsाहM 
tी नागेuर3साद चौधरी, tी नागेशकृvण पोखरले, 
tी राजकुमार थापा, tी M% नेपाल, tी भरतराज 
उपाwयाय, tी हeरओम ितमि_सना, tी शWभ3ुसाद 
गौतम, tी पारसमणी भyराई, tी स$तोष भRडारी, 
tी सिुनलकुमार पटेल, डा.tी िशवकुमार यादव, 
tी गोिव$दराज वसौला, tी नवराज पाRडे र tी 

जनकिसहं साउदले मतृक रमेश भRडारीको िमित 
२०७८।२।२२ मा आTमहTया गरी मTृय ु भएको हो । 
घटनाEथलमा भेिटएको भिनएको suicidal note 
का आधारमा हा�ा प� यी eरट िनवदकहMलाई िमित 
२०७८।०२।२४ मा िवप�ी 3हरी व5ृले फोनबाट 
बोलाई लैनचौरमा उपिEथत भएपिछ िहरासतमा 
राखेका हVन् । िनवेदकहMउपर आTमहTया दMुTसाहन 
म�ुामा जाहेरी परी अनसु$धानको लािग थनुामा राखेको 
र Wयाद थपसमेत हVदँ ै आएको जानकारी पिछ माk 
हVन आयो । िनवेदकहMलाई लागेको आरोप मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा १८५(२) बमोिजम 
अिधकतम ५ वषG कैद र पचास हजार MपैयासँWम 
जeरवाना हVन स(ने कसरु हो । आTमहTयाकताG रमेश 
भRडारीको tीमती आशा भRडारीले eरट िनवेदक 
रामेuर ढकालसमेतसगँ िलएको ऋण ितन� 3योजनका 
लािग घर िकिनिदन अनरुोध गरबेमोिजम हा�ा प� 
eरट िनवेदक िवर$े% शा(यले आशा भRडारीको 
ऋण ितरी म�ुा िमलापk गरी बाकँ� रकम िदई िमित 
२०७७।११।२६ मा घर खeरद गरी िलएको हो । 
मतृकले आ�नै कारणले आTमहTया गरकेो िवषयलाई 
मोडी झyुा आरोप लगाएकोसWम माk हो । हा�ा प� 
eरट िनवेदकहM कहीकँतै भागेर जाने कुनै पिन 3माण 
लोप गनGस(ने अवEथा छैन Tयसकारणले मलुकु� 
फौजदारी कायGिविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(४) 
अनसुार िनजहMलाई िहरासतमै राखी कारबाही 
गनुGपन� कुनै कारण छैन । Wयाद थप गदाG आधार र 
कारण खलुाएको अवEथा छैन । पेस गeरएको भिनएको 
suicide note िववादाEपद छ । Tयसमा उि_लिखत 
बेहोराले िनवेदकहMले मतृकलाई मनG बाwय पारकेो 
भ$ने दिेखएको छैन । हाल कोिभड महामारीका कारण 
EवाE�य सवेंदनशीलतासमेतलाई मwयनजर गरी 
िनवेदकहMलाई िहरासतमै राखी अनसु$धान गनुGपन� 
िEथितसमेत नहVदँा सWमािनत अदालतबाट 3ितपािदत 
िसNा$तहMिवपरीत िवप�ीहMबाट Eवे�छाचारी 
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ढङ्गले प34 थनुी मौिलक हक र कानूनी सिुवधाह=को 
ग?भीर उ@लङ्घन भएकोले Cरट िनवेदकको िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम िवपGीह=उपर बHदीIJयGीकरणको 
आदशे जारी गरी बHदीह=लाई िहरासतमQु गCरपाउ ँ
भनी बहस गनुSभयो ।

िवपGीका तफS बाट उपिVथत हWनभुएका 
िवXान् उपHयायािधवQा Yी शािHतIसाद लइुटेँलले 
Cरट िनवेदकह=उपर आJमहJया द=ुJसाहनस?बHधी 
कसरुमा भा[यस भ\डारीको िकटानी जाहेरीप^चात् 
काठमाडa िज@ला अदालतबाट अनमुित िलई प3ाउ 
गCरएको हो । मलुकु4 फौजदारी कायSिविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १४ (६) को कायSिविध पालना 
भएको छ । यसरी अिनवायS=पमा पालना गनुSपनj 
कायSिविध पालना गरी अदालतबाट पटकपटक 
?याद थप गरी रीतपूवSक थनुामा बसेको kयिQलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको भनी िनवेदन दाबीबमोिजम 
बHदीIJयGीकरणको आदशे जारी गनS निम@ने हWदँा Cरट 
िनवेदन खारजे हWनपुदSछ भनी बहस गनुSभयो । 

यसमा, िवपGी महानगरीय Iहरी वoृले 
िनवेदकह=लाई िमित २०७८।०२।२४ मा फोन 
गरी बोलाई आफँै उपिVथत भएपिछ प34 िहरासतमा 
राखी कसैलाई भेट्नसमेत िदएका छैनन् । मतृक 
रमेश भ\डारीको भिनएको suicide note बाट यी 
िनवेदकह=ले िनजलाई आJमहJया गनS द=ुJसाहन 
गरकेो भHने दिेखन आउदँनै । यी िनवेदकलाई प3ाउ 
गरी िहरासतमा राyनपुनj कुनै आधार र कारण नै 
नभएको अवVथामा समेत प3ाउ गरी िवपGी काठमाडa 
िज@ला अदालतबाट ?याद थपसमेत गरी िनवेदकलाई 
थनुामा राyने गरी भएको कायSबाट िनवेदकह=को 
नेपालको सिंवधानको धारा १६(१), १७(१), १८, 
२०, २५(१), २७, ३०, ३५, ४६ Xारा Iदo हकमा 
ग?भीर आघात पगेुकाले ऐ.धारा १३३ को उपधारा (२) 
र (३) बमोिजम बHदीIJयGीकरणको आदशे जारी गरी 
िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुाबाट मQु गCरपाउ ँ भHने 

मyुय िनवेदन दाबी र िनवेदकह= रामे~र ढकाल र 
िवरHे� शा�यउपर आJमहJया द=ुJसाहनस?बHधी 
कसरुमा मतृकका छोरा भा[यस भ\डारीको िकटानी 
जाहेरी परकेाले काठमाडa िज@ला अदालतबाट प3ाउ 
पजु� जारी गनj अनमुित िलई महानगरीय Iहरी वoृ, 
लैनचौरले िमित २०७८।२।२४ मा प3ाउ गरकेो र 
िमित २०७८।२।२५ दिेख लाग ुहWने गरी अनसुHधानका 
लािग ?याद थप गरी गराई Hयाियक िहरासतमा राखेको 
हWदँा बHदीIJयGीकरणको Cरट जारी हWनपुनj होइन भHने 
िलिखत जवाफ दिेखHछ । 

उपयुSQ त�य भएको IVततु Cरट िनवेदनमा 
दवैुतफS बाट उपिVथत िवXान् वCर� अिधवQा तथा 
अिधवQाह=को तकS पूणS बहस िजिकरसमेत सनुी 
िनवेदकह=को मागबमोिजम बHदीIJयGीकरणको 
आदशे जारी हWनपुनj हो, होइन ? भHने स?बHधमा 
िनणSय िदनपुनj दिेखन आयो ।

२. अब िनणSयतफS  िवचार गदाS, यी 
िनवेदकह=लाई िनजह=उपर परकेो जाहेरी दरखाVतमा 
िवपGीम�येका महानगरीय Iहरी वoृ, लैनचौरले 
काठमाडa िज@ला अदालतबाट कसरुको अनसुHधानको 
लािग ?याद थप गरी गराई िहरासतमा राखेको 
त�यमा िववाद छैन । यस अदालतको आदशेानसुार 
इजलाससमG Iा� अनसुHधानस?बHधी फायल हेदाS 
घटनाVथलबाट बरामद भएको मतृक रमेश भ\डारीको 
ससुाइड नोटमा लेिखएको बेहोराको आधारमा िमित 
२०७८।०२।२३ गते यी Cरट िनवेदक िवरHे� शा�य 
र रामे~र ढकालको िव=�मा मतृकको छोरा भा[यस 
भ\डारीले आJमहJया द=ुJसाहनस?बHधी कसरुमा 
जाहेरी दरखाVत िदएको र िनजह=को नाममा िमित 
२०७८।०२।२४ मा काठमाडa िज@ला अदालतबाट 
प3ाउ पजु� जारी गनj अनमुित Iा�त भई सोही िमितमा 
प3ाउ परकेो दिेखन आउछँ । तJप^चात् िनजह=लाई 
िमित २०७८।०२।२५ मा काठमाडa िज@ला 
अदालतमा उपिVथत गराइएकोमा सोही िमितबाट लाग ु
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१०६५९ - िवर$े% शा(यसमेत िव. महानगरीय 3हरी व5ृ, अपराध अनसु$धान तथा कारबाही शाखा, काठमाडAसमेत

हBने गरी िमित २०७८।०२।२९ सGम पिहलो पटक िदन 
५ तथा िमित २०७८।०२।३० गतेबाट लाग ुहBने गरी 
िमित २०७८।०३।०३ गतेसGम दोMो पटक ५ िदन र 
सोपNात् पिन कसरु अनसु$धानका लािग िहरासतमा 
राPन पटकपटक Gयाद थप भएको दिेखन आउछँ । 
उW िमिसलसमेतबाट यी Xरट िनवेदकहYलाई कसरु 
अनसु$धानको लािग प[ाउ गदा\ वा िहरासतमा 
राPदा अिनवाय\Yपमा पालन गनु\पन] काय\िविधको 
पालना नगरी प[ाउ गरकेो वा मु̂ ा हेन] अिधकारीबाट 
Gयाद थप नगरी बेXरतपूव\क िहरासतमा राखेको भ$ने 
दिेखन आउदँनै । Xरट िनवेदकहYले Xरट िनवेदनमा 
एवम् िनजहYका तफ\ बाट उपिcथत िवdान् कानून 
eयवसायीहYले समेत उW कुराको िजिकर िलन 
सकेको दिेखदँनै ।

३. यी िनवेदकहYले आfनो िनवेदनमा 
मूलतः कसरु वारदातमा आfनो कुनै सलंiनता 
नरहेको, बरामद भएको भिनएको suicide note बाट 
पिन आफूहYले मतृकलाई आpमहpया दYुpसाहन 
गरकेो भ$ने नदिेखएको अवcथामा आफूलाई प[ाउ 
गरी िहरासतमा राखी अनसु$धान गनु\पन] अवcथा नै 
नभएको र हाल कोिभड-१९ को सङ्[मणले उpप$न 
महामारीका कारणसमेत काठमाडA िजvला अदालतले 
गरकेो Gयाद थपको आदशेसमेत बदर गरी ब$दीलाई 
थनुामWु गन\ ब$दी3pयwीकरणको आदशे जारी गन\ माग 
गरी यस अदालतको असाधारण अिधकारwेxअ$तग\त 
3cततु िनवेदन दायर गरकेो दिेख$छ ।

४. यस अदालतको असाधारण 
अिधकारwेxको 3योगका सGब$धमा नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३(२) र (३) को eयवcथा हेदा\  
सिंवधान 3द5 मौिलक हकको 3चलनका लािग वा 
अक~ उपचारको eयवcथा नभएको वा अक~ उपचारको 
eयवcथा भए पिन pयcतो उपचार अपया\� वा 3भावहीन 
दिेखएको अ$य कुनै कानूनी हकको 3चलनका 
लािग यस अदालतले ब$दी3pयwीकरणलगायतका 

आव�यक र उपयWु आदशे जारी गन\ स(ने 
दिेख$छ । यी िनवेदकले काठमाडA िजvला अदालतले 
अनसु$धानका लािग िहरासतमा राPने गरी Gयाद 
थप गरकेोमा सो आदशेउपर 3cततु िनवेदन दायर 
गरकेो दिेख$छ । यी िनवेदकले सो सGब$धमा 3चिलत 
कानूनबमोिजम 3ा�त उपचारको माग\ अवलGबन गरकेो 
अवcथा दिेखन आएन । 

५. वcततुः ब$दी3pयwीकरण असाधारण 
wेxािधकारको िवषय भएकोले ब$दी3pयwीकरणको 
िनवेदनको रोहबाट िमिसलमा रहेको त�य 3माणको 
मूvयाङ्कन गरी थनुाको उपयWुताको परीwण 
हBन स(दनै । यसबाट ब$दीलाई थनुामा राPदा 
अिनवाय\Yपमा पालना गनु\पन] काय\िविधको पालना 
नगरी वा अ$य कुनै 3कारले बेXरतपूव\क थनुामा राखेको 
छ वा छैन भनी थनुाको वैधतासGम जाचँ गXरने हो । 
3चिलत कानूनबमोिजम मु̂ ा हेन] अिधकारीबाट कसरु 
अनसु$धानको लािग िहरासतमा राPने Gयाद थप गरी 
सािधकार िनकायबाट मु̂ ाको अनसु$धान तहिककात 
भइरहेको र उW 3ि[या पूरा गरी अिभयोजन हBने 
नहBने िवषयमा िनण\य भई िनजको िवY� अिभयोगपx 
दायर भएमा सGबि$धत अदालतबाट थनुछेक 
आदशे हBदँाका बखत िनवेदकले उठाएको 3माण 
मूvयाङ्कनलगायतका सम� 3�नमािथ िवचार हBने 
अवcथा िव�मान रह$छ । यस िcथितमा 3चिलत 
कानूनले अनसु$धान अिधकारीलाई कसरु अनसु$धान 
गन\ तोकेको कत\eयमा बाधा पiुने गरी तथा अदालतको 
साधारण wेxािधकारको बाटो अवY� हBने गरी 
असाधारण wेxािधकारिभx 3वेश गरी मातहतका 
अदालतलाई हcतwेप गनु\  औिचpयपूण\ हBदँनै । 3माण 
मूvयाङ्कनको िवषय साधारण अिधकारwेxअ$तग\त 
कानूनबमोिजमको 3ि[याबाट िनYपण हBनपुन] 
हB$छ । 3cततु Xरट िनवेदनमा 3चिलत कानूनबमोिजम 
अिPतयारी पाएको िनकायबाट कसरुमा अनसु$धान 
तहिककात हBदँ ै रहेको त�यलाई अ$यथा भ$न िमvने 
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अव1था छैन । य1तै िवषयव1त ुसमावेश भएको िनवेदक 
भरतराज तलुाधरको हकमा छोरा िवजय तलुाधर 
िवBC काठमाडF िजGला अदालतसमेत भएको 
(न.ेका.प.२०७५, अङ्क १०, िन.न.ं१०१०८)
बIदीKLयMीकरणको िनवेदनमा यस अदालतबाट 
"ब8दी:;य=ीकरण @रट िनवेदनका स8दभCमा थनुाको 
कानूनी वैधता (Legality) सKम परी=ण ग@रने हो । 
मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहकेो मPुाको तQय 
र :माणको मRूयाङ्कन गरी इ8साफ गरकेो प@रणाम 
आउन ेगरी ब8दी:;य=ीकरणको आदेश जारी गनुC 
हामीले अिYतयार गरी आएको मा8यता, :णाली वा 
आधारमा :ितकूल ह[न जान ेर िवचाराधीन मPुामा 
स=म अदालतले 8याियक :ि\याअनसुार मPुाको 
सनुवुाइ ह[दँाको अव^थामा आरोिपत कसरुको 
स8दभCमा :माणको मRूयाङ्कन गरी 8याय िन_पण 
गन̀ भएकोले कानूनबमोिजम पुपC=को लािग थनुामा 
राखेको कुरामा ब8दी:;य=ीकरणको आदेश 
जारी गनुC मनािसब नह[न"े भनी QयाRया भएको 
पाइIछ । उिGलिखत कानूनी िसCाIतसमेतका 
आधारबाट मVुाको कारबाहीको िसलिसलामा 
अदालतको आदशेबमोिजम रहेको थनुालाई 
गैरकानूनी भIन निमGने भएकोले Lय1तो अव1थामा 
बIदीKLयMीकरणको आदशे जारी गनY िमGने दिेखएन ।

६. जहासँ]म हाल मलुकुमा ती^Bपमा 
कोिभड-१९ सङ्cमण िव1तार भएको हdदँा 1वा1eय 
सवेंदनशीलताका आधारमा समेत बIदीKLयMीकरण 
जारी हdनपुनg भIने िनवेदन दाबी छ LयसतफY  हेदाY  हाल 
Qयाiत महामारीको कारण उLपIन अनपेिMत र िवषम 
पjरि1थितलाई फरक kिlकोणले हेनY आवmयक भए 
पिन यसस]बIधी पjरि1थितको िवmलेषण स]बिIधत 
अनसुIधान अिधकारीबाट गjरन ु वाnछनीय हdIछ । 
Iयायाधीशले Iयाय स]पादन गदाY बIदीKLयMीकरण 
उपचारको Kकृित, यसको सीमा र यस स]बIधमा 
1थािपत Iयाियक kिlकोणलाई अनदखेा गनY 

िमGदनै । बIदीKLयMीकरणको आदशे जारी हdनका लािग 
आवmयक पूवाYव1थाहBको िवqमानता नदिेखएको 
अव1थामा समेत महामारीको पjरि1थितलाई दखेाएर 
मा# अदालत वा अनसुIधान अिधकारीको िनयिमत 
Mे#ािधकार Kभािवत हdने र साधारण अिधकारMे#को 
औिचLय नै समाiत हdने गरी यस अदालतले असाधारण 
अिधकारMे# Kयोग गरी बIदीKLयMीकरणको आदशे 
जारी गनुY  कानूनस]मत र Iयायोिचत दिेखएन । 

७. अत: उपयुYt आधार र कारणबाट 
यी िनवेदकहBलाई काठमाडF िजGला अदालतले 
िनजहBका िवBC परकेो जाहेरी दरखा1तमा 
उिGलिखत कसरुमा अनसुIधानको लािग िहरासतमा 
राRन गरकेो ]याद थपको आदशेबाट यी िनवेदकहB 
थनुामा रहेका र सMम अदालतले कानूनबमोिजमको 
Kिcया अवल]बन गरी गरकेो आदशेबमोिजम भएको 
थनुालाई गैरकानूनी थनुा भनी माIन निमGने भएकाले 
िनवेदकहBको मागबमोिजम बIदीKLयMीकरणको 
आदशे जारी गनुYपनg अव1था िवqमान दिेखएन । 
K1ततु jरट िनवेदन खारजे हdने ठहछY  । दायरीको लगत 
कuा गरी K1ततु आदशेको िवqतुीय Kित अपलोड गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उt रायमा सहमत छु ।
Iया.हjरकृwण काकx

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

�� & ��
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सव23च अदालत, सयं9ु इजलास
माननीय �यायाधीश @ी िवABभरDसाद @ेE

माननीय �यायाधीश @ी बमकुमार @ेE  
फैसला िमित : २०७७।६।११

०७४-CR-०४६३

मOुा :  जबरजPती करणी

पनुरावेदक / Dितवादी : अघाUखाचँी िजXला, जधकेु 
गा.िव.स. हालको ऐ.गाउपँािलका वडा 
नं.१ घर भई हाल कारागार कायाUलय 
जग�नाथदवेल काठमाड`अ�तगUत भ�ब�दी 
गहृमा थनुामा रहेको च��बहादरु गाहा

िवbc
Ddयथe / वादी : ०७२-२ को जाहेरीले नेपाल सरकार

§ िवशेष) िचिक+सकले पीिडतको शरीर, 
यौनाङ्गको जाचँ गरी शरीरमा देिखएको 
घाउ चोटको बारमेा उAलेख गरी तयार 
पाBरएको CवाCDय परीEण Gितवेदन 
अHयथा Gमािणत नभएसKम जबरजCती 
करणी जCतो अपराधमा महNवपूणP 
Gमाणको Qपमा रहHछ । वै)ािनक िविध 
पUितबाट जाचँ गBरएको CवाCDय परीEण 
Gितवेदन तDयगत Gमाण नै हो । पीिडतको 
शरीरमा जबरजCती आपरािधक कायP 
गदाP पनP गएको घाउ चोट Gमाण वCतुगत 
आधारमा देिखन े हXदँा +यCतो Gमाणलाई 
Hयायको रोहमा अनदेखा गनुP मनािसब 
नहXन े। 

(Dकरण नं.१६)

पनुरावेदक / Dितवादीका तफU बाट : िवiान्  वैतिनक 
अिधव9ा @ी ई�दीरा िसलवाल
Ddयथe / वादीका तफU बाट : 
अवलिBबत निजर :
सBबc कानून :

सbु तहमा फैसला गनlः
मा.�या.@ी िवnणDुसाद अयाUल
काठमाड` िजXला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनlः
मा.�या.@ी रामDसाद अिधकारी
मा.�या.@ी यमनुा भoाराई
उ3च अदालत पाटन

फैसला
Hया.िव[KभरGसाद \]े : �याय Dशासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
qेrािधकारिभrको भई पेस हsन आएको DPततु मOुाको 
सिंqv तwय एव ंठहर यस Dकार छः-  

तwय खyड
िमित २०७२।०५।२५ गते राित अ.ं २०:३० 

बजेको समयमा काठमाड` िजXला, टोखा न.पा., वडा 
नं.१३ िमलनटोल िPथत अ3यतु लािमछानेको घरमा 
डेरा गरी बPने म जाहेरवालाको िददी वषU ५९ क| दवैु 
आखँा नद}ेने वcृ मिहला प~रवितUत नाम ०७२-१ 
आ�नो आवास कोठा बािहर �यासेजमा ए�लै बिसरहेको 
अवPथामा च��बहादरु गाहाले िविभ�न Dलोभन दखेाई 
सोही घरको भइु ँ तलामा रहेको ट्वाइलेटमा लगी 
ट्वाइलेटको ढोकाको चकुुल लगाई बोXन कराउन 
निदई �यानसमेत िलने डर धBक| िदई शरीरको सBपूणU 
कपडाहb खोली पीिडतको म�जरुीिवना नै जबरजPती 
करणी गरी ढोका उघारी भा�न खो�दा मेरो घर 
प~रवारका सदPयहbले थाहा पाई दोषी च��बहादरु 

िनण�य नं. १०६६०
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गाहालाई िनय3#णमा िलई 6हरीको िज;मा लगाइएको 
हो । िनज च3@बहादरु गाहालाई मलुकुC ऐन, जबरजEती 
करणीको महलबमोिजम कारबाही गरी पीिडत मेरी 
िददी पHरवितJत नाम ०७२-१ लाई िवपLी पीडक 
च3@बहादरु गाहाबाट कानूनबमोिजम LितपूितJको 
रकमसमेत िदलाई भराइपाउ ँ भ3नेसमेत बेहोराको 
पHरवितJत नाम ०७२-२ को जाहेरी दरखाEत ।

पीिडत र जाहेरवालाको वाEतिवक नाम 
पHरवतJन गनुJपनP भएको हQदँा िनजहRको वाEतिवक 
नामको सSामा जाहेरवालाको पHरवितJत नाम ०७२-
२ र पीिडतको पHरवितJत नाम ०७२-१ भनी नाम 
पHरवतJन गHरएको छ भ3नेसमेत बेहोराको नाम पHरवतJन 
गरकेो कागज ।

पHरवितJत नाम ०७२-२ को जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार 6ितवादी च3@बहादरु गाहा 
भएको जबरजEती करणी मUुामा वारदातमा सलंWन 
च3@बहादरु गाहाले पHरवितJत नाम ०७२-१ लाई 
जबरजEती करणी गरकेो भनी मखु सािबती भएको हQदँा 
िनजलाई पXाउ गरी दािखला गरकेा छY । िनजउपर 
कानूनबमोिजम कारबाही गHरपाउ ँभ3नेसमेत बेहोराको 
6हरी 6ितवेदन ।

काठमाडY िज[ला, टोखा न.पा., वडा नं.१३ 
िमलनटोल िEथत पूवJमोहडा भएको अ`यतुराज 
लािमछानेको घर, उb घरको भइुतँलामा 6वेश गरी 
हेदाJ  भइुतँलाको िबचमा dयासेज भई उeरतफJ  २ वटा 
कोठा र दिLणतफJ  ३ वटा कोठा भई पिgम दिLणतफJ  
ट्वाइलेट रहेको र उb ट्वाइलेट ढोका ब3द अवEथामा 
रहेको, ढोका खोली िभ# हेदाJ  ट्वाइलेट खाली रहेको, 
उb ट्वाइलेटमा िमित २०७२।०५।२५ गते राित 
२०:३० बजेको समयमा पHरवितJत नाम ०७२-
१ लाई च3@बहादरु गाहाले ललाई फकाई 6लोभन 
दखेाई झmुयानमा पारी बो[न कराउन निदई काट्छु, 
माछुJ  भनी डर, #ास दखेाई पीिडको म3जरुीिवना 
ट्वाइलेटको ढोका ब3द गरी िभ#बाट ढोकाको लक 

लगाई जबरजEती करणी गरकेो भ3नेसमेत बेहोराको 
घटनाEथल मचु[ुका ।

िवगत १५ मिहनाअगािडदिेख जाहेरवाला 
०७२-२ को सरंLणमा रही काठमाडY िज[ला, टोखा 
न.पा.,वडा नं.१३ िEथत अ`यतु लािमछानेको घरको 
भइु ँतलाको २ वटा कोठा भाडामा िलई बEद ैआएकोमा 
िमित २०७२।०५।२५ गते राित अ.ं २०:३० बजेको 
समयमा म घर कोठा बािहर िनEकC बसेको अवEथामा 
च3@बहादरु गाहा आई म कोठामा पpुयाई िद3छु भनी 
ट्वाइलेटिभ# पpुयाएको रहेछ । मैले कोठा जाने ठाउमँा 
िकन मलाई ट्वाइलेटमा [याएको भनी भ3दा िनजले 
मलाई बो[न कराउन निदई डर, #ास, धाक, ध;कC 
दखेाई मैले लगाएको सRुवाल जबरजEती खोली 
िनजको िलङ्ग मेरो योिनमा जबरजEती िछराई करणी 
गरकेोमा म कराएको हQदँा िनजले उb ट्वाइलेटको 
ढोका खोली भागेकोमा 6हरीले समेत पXाउ गरकेा 
हQन् । िनज 6ितवादी च3@बहादरु गाहाले म आखँा 
नदsेने वuृ मिहलालाई कोठािभ# पpुयाइिदने भनी 
अनिुचत 6भावमा पारी झmुयाई ट्वाइलेटमा लगी मेरो 
ई`छा म3जरुीिवना डर, धाक, ध;कC दखेाई जबरजEती 
करणी गरकेो हQदँा िनज 6ितवादीलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही गHरपाउ ँ भ3नेसमेत बेहोराको पीिडत 
पHरवितJत नाम ०७२-१ ले लेखाई िदएको कागज ।

पीिडत ०७२-१ को EवाEvय परीLण गदाJ 
Clinical  examination  reveals  contusion  
over  the  right  breast  and  abrasion  over  
inner  aspect  of  right  side  of  labia  minora.  
The findings are consistent with history 
provided by the examinee. भ3नेसमेत बेहोराको 
फोरिे3सक िवभाग महाराजग3ज, काठमाडYको EवाEvय 
परीLण 6ितवेदन ।

म िवगत १० वषJअगािडदिेख नेपाली सेनाको 
िसपाही दजाJमा रही शाि3त सेना लेवनान दशेमा छनौट 
भई िमित २०७२।०५।३० गते उता जाने तािलम 
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समापन गरी ऐ.२३ गतेदिेख काठमाड; िज=ला, टोखा 
न.पा., वडा नं.१३ गोगबं ुिBथत हDरयाली गेF हाउसमा 
बिसरहेको िथए ँ। सोही Kममा िमित २०७२।५।२५ गते 
साझँको ७ बजेितर सोही गेF हाउसमा बसी १ बोतल 
भोड्का रQसी सेवन गरी बािहर घमुिफर गनT जानपुUयो 
भनी सो गेF हाउसबाट िनBकेकोमा जाहेरवालाको डेरा 
कोठाअगािड पगेुछु । Xयहा ँपीिडत पDरवितTत नाम ०७२-
१ ढोका बािहर बिसरहेको दखेी सामा�य कुराकानी 
गरपेZात् मैले यौन स]पकT  गन̂ _Bताव राखे ँ । उनीले 
सहषT Bवीकार गरपेिछ िनजै ०७२-१ ले ट्वाइलेटमा 
जाउ ँभनेको हbदँा मैले हात समाती ट्वाइलेटिभc लगी 
स=लाहमै यौन स]पकT  गन̂ भनी िनजको सdुवाल 
खोली मेरो िलङ्ग िनजको योिनमा २-३ पटक िभc 
बािहर गनाTसाथ पीिडतको आफ�तहdले थाहा पाई 
मलाई घटनाBथलमा नै पKाउ गरी कुटिपटसमेत गरी 
_हरीलाई बझुाएका हbन् भ�नेसमेत बेहोराको _ितवादी 
च��बहादरु गाहाले अनसु�धान अिधकारीसमi गरकेो 
बयान ।

िमित २०७२।०५।२५ गते राित अ.ं२०:३० 
बजेको समयमा काठमाड; िज=ला, टोखा न.पा., वडा 
नं.१३ िमलनटोल िBथत अkयतु लािमछानेको घरमा 
पDरवितTत नाम ०७२-१ लाई च��बहादरु गाहाले 
ललाइफकाई ट्वाइलेटमा लगी िविभ�न डर, cास, धाक, 
ध]कl दखेाई झQुयानमा पारी पीिडतको म�जरुीिवना 
जबरजBती करणी गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको 
हb ँ । िनज _ितवादीले पीिडतको ईkछा र म�जरुीिवना 
जबरजBती करणी गरकेो हbदँा कानूनबमोिजम कारबाही 
होस ्भ�नेसमेत कDरब एकै िमलान बेहोराको रामच�� 
फुयाल र टंकराज भoराईले गDरिदएको घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७२।०५।२५ गते राित अ.ं२०:३० 
बजेको समयमा काठमाड; िज=ला, टोखा न.पा., 
वडा नं.१३ िमलनटोल िBथत अkयतु लािमछानेको 
घरमा पDरवितTत नाम ०७२-१ लाई च��बहादरु 

गाहाले ललाइफकाई ट्वाइलेटमा लगी िविभ�न डर, 
cास, धाक, ध]कl देखाई झQुयानमा पारी पीिडतको 
म�जरुीिवना जबरजBती करणी गरकेो भ�ने पीिडतले 
हामीहdलाई बताएको हbदँा िनज _ितवादी च��बहादरु 
गाहालाई कानूनबमोिजम कारबाही होस ् भ�नेसमेत 
एकै िमलान बेहोराको िदपे��_साद दाहाल, कdणा 
भpडारी, महेश भoराई, सिवन भoाराई, च��_साद 
भoराईसमेतले लेखाई िदएको वBतिुBथित मचु=ुका ।

०७२-२ को जाहेरी दरखाBत, _हरी 
_ितवेदन, घटनाBथल मचु=ुका, पीिडतको कागज, 
_ितवादीको बयान, पीिडतको BवाBrय परीiण 
_ितवेदन एव ं बिुझएका मािनसहdले गरी िदएको 
घटना िववरण कागज, वBतिुBथित मचु=ुकालगायतका 
आधारहdबाट िमित २०७२।०५।२५ गते राित 
अ.ं२०:३० बजेको समयमा काठमाड; िज=ला, 
टोखा न.पा., वडा नं.१३ िमलनटोल िBथत अkयतु 
लािमछानेको घरमा दवैु आखँा नदsेने पDरवितTत 
नाम ०७२-१ लाई च��बहादरु गाहाले ललाइफकाई 
ट्वाइलेटमा लगी िविभ�न डर, cास, धाक, ध]कl दखेाई 
झQुयानमा पारी पीिडतको म�जरुीिवना जबरजBती 
करणी गरकेो र _ितवादीको उt कायT मलुकुl ऐन, 
जबरजBती करणीको महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ३(५) 
नं. बमोिजमको कसरु भएको हbदँा िनजलाई सोही ३(५) 
नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. महलको ३(क) नं. बमोिजम 
थप सजायसमेत हbन एव ंऐ.१० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
iितपूितTसमेत भराइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग 
पc । 

अनसु�धान अिधकृतसमi भएको भिनएको 
बयान बेहोरा मेरो होइन, सहीछाप मेरो हो । सो मेरो 
भिनएको बयान बेहोरा _हरीले पिहले नै तयार गरी 
=याएको हो । जाहेरी बेहोरा, अिभयोग माग दाबी, 
पीिडतको कागजको बेहोरा, बिुझएका मािनसहdले 
गDरिदएको कागजसमेतको बेहोरा झxुा हो । म रातको 
समयमा मादक पदाथT सेवन गरी िहडेँको अवBथामा 
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मािनसह1ले मलाई प3ाउ गरकेा ह6न् । मैले पीिडतलाई 
जबरज?ती करणी नगरकेो ह6दँा मैले अिभयोग माग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भHनेसमेत बेहोराको Iितवादी 
चHLबहादरु गाहाले स1ु अदालतसमN गरकेो बयान ।

तOकाल IाP Iमाणबाट पिछ बRुद ै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह6ने नै ह6दँा हाल यी Iितवादी कसरुदार 
ह6न् भनी िवTास गनU सिकने मनािसब आधारको 
िवXमानता भएकोले मलुकुZ ऐन, अ.ब.ं११८ को 
दहेाय २ नं. बमोिजम म_ुा पपुUNका लािग Iितवादी 
चHLबहादरु गाहालाई थनुामा राaन अ.ब.ं१२१ नं. 
बमोिजम थनुवुा पजुb िदई केHLीय कारागार कायाUलय, 
काठमाडcमा पठाइिदन ु भHनेसमेत बेहोराको स1ु 
अदालतबाट भएको आदशेानसुार िनज Iितवादीलाई 
म_ुा पपुUNका िनिमe केHLीय कारागार कायाUलय, 
काठमाडcमा थनुामा राaन पठाएको ।

िमित २०७२।०५।२६ गते मैले गhरिदएको 
कागजको बेहोरा सही सOय हो । िमित २०७२।०५।२५ 
गते राित अ.ं२०:३० बजेको समयमा Iितवादी 
चHLबहादरु गाहा कहाबँाट आए मलाई थाहा भएन । 
िनज Iितवादीले मलाई ललाइफकाई ट्वाइलेटिभ# 
लगी ट्वाइलेटको ढोकाको चlुकुल लगाई िनजले मेरो 
कपडा स1ुवालसमेत खोली मलाई उeानो पारी िनजले 
आnनो िलङ्ग मेरो योिनमा िछराई जबरज?ती करणी 
गरकेा ह6न् । सोपpचात् मैले जबरज?ती ट्वाइलेटको 
ढोका खोलेकोमा सोही घरमा ब?ने पोखराका 
भाइह1ले थाहा पाई िनज Iितवादीलाई कुटेर धपाएका 
ह6न् । सोपpचात् िनज Iितवादी कहा ँगए मलाई थाहा 
भएन । यसरी िनज Iितवादीले मलाई िनमUम तhरकाले 
म आखँा नदaेने मिहलालाई ललाइफकाई जबरज?ती 
करणी गरकेा ह6न् । िनजलाई सजाय ह6नपुछU  भHनेसमेत 
बेहोराको पीिडत ०७२-१ ले स1ु अदालतसमN आई 
गरकेो बकप# ।

िमित २०७२।०५।२५ गते म पसलबाट 
घर आई खाना खाने 3ममा िददी २०७२-१ 

लाई खोजतलास गदाU िनज Iितवादी चHLबहादरु 
गाहाले ट्वाइलेटमा लगी चlुकुल लगाई पीिडतलाई 
जबरज?ती करणी गरी चlुकुल खोली भाrने 3ममा 
िनज Iितवादीलाई मसमेत २/४ जना भई समाती 
Iहरीको िजuमा लगाएका हc । िमित २०७२।०६।०५ 
गते मैले गरकेो कागजको बेहोरा र सहीछाप मेर ैहो । 
सो कागजमा मेरो नाम महेpवर भvराई भनी लेिखएको 
िठक हो । मेरो बोलाउने नाम रामIसाद भvराई भएकोले 
सो कागजमा उw रामIसाद भvराई लेिखएको हो 
भHनेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस रामIसाद 
भvराई भHने महेTर भvराईले स1ु अदालतसमN आई 
गरकेो बकप# ।

िमित २०७२।०५।२५ गते बेलकुा खाना 
खाने समयमा िददी पीिडतलाई खाना खान बोलाउने 
3ममा कोठामा खोyन जादँा कोठामा नभेटेपिछ खोyद ै
जाने 3ममा ट्वाइलेटको ढोका ढlढlयाउदँा िनज 
Iितवादीले ट्वाइलेटको ढोकाको चlुकुल खोले, 
िनज Iितवादीले मेरी िददी ०७२-१ लाई ट्वाइलेटमा 
लगी जबरज?ती करणी गरकेो ह6दँा मसमेत भई िनज 
Iितवादीलाई प3Z Iहरीको िजuमा लगाएको हो । िनज 
Iितवादी अपराधी ह6न्, िनजलाई कडाभHदा कडा 
सजाय िदनपुछU  । िमित २०७२।०५।२६ गतेको जाहेरी 
दरखा?तको सuपूणU बेहोरा र सहीछाप मेर ै हो, सबै 
सOय हो भHनेसमेत बेहोराको जाहेरवाला ०७२-२ ले 
स1ु अदालतसमN आई गरकेो बकप# ।

िमित २०७२।०७।२६ मा जाचँ गरकेो 
Iितवेदन मैले आफँैले ?वतH# भएर िदएको Iितवेदन 
हो । मैले पीिडतको ?वा?zय परीNण गदाU जबरज?ती 
करणी गरकेो हो वा होइन भनी ठोकुवा गनU सिकHन तर 
पीिडतले िदएको िह?{ी िम|दो छ । पीिडतको ?वा?zय 
परीNण गदाU दािहने ?तनमा िनलडामह1 रहेको, Oय?तै 
योनाङ्गको lयािवएम भाइनोराको दािहने भागमा 
घि}एको ज?तो घाउ भेटाइएको िथयो भHनेसमेत 
बेहोराको पीिडतको ?वा?zय परीNण गरी Iितवेदन 
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१०६६० - च��बहादरु गाहा िव. नेपाल सरकार

िदने िवशेष4 डा. 6जृना कँुवरले स:ु अदालतसम> 
आई गरकेो बकपB ।

िमिसल सलंEन Fमाणह:बाट यी Fितवादीले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिुL हMदँा 
िनज Fितवादीलाई मलुकुN ऐन, जबरजQती करणीको 
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वषV कैद र ऐ.३क. 
नं. बमोिजम थप ५(पाचँ) वषV गरी जYमा १०(दश) वषV 
कैद सजाय हMने तथा ऐ. १० नं. बमोिजम Fितवादीबाट 
पीिडतलाई >ितपूितVबापत :.५०,०००।– 
भराइिदनेसमेत ठहछV  भ�नेसमेत बेहोराको स:ु 
काठमाड^ िज_ला अदालतको िमित २०७३।३।१२ 
को फैसला ।

मैले अनसु�धानको dममा गरकेो भिनएको 
बयान मेरो राजीखसुीले भएको होइन । अदालतमा 
भएको बयानमा आgनो कुरा लेखाएको छु । आखँा 
नदhेने भिनएकN पीिडतले मबाटै जबरजQती करणी 
भयो भनी कसरी िचिनन् ? kयसको भरलाEदो 
पL्ुयाई ंखोिजएको छैन । पीिडतको QवाQlय परी>ण 
Fितवेदनमा करणी भएको भनी QपL खलुाएर लेिखएको 
छैन । यस अवQथामा मबाट जबरजQती करणीजQतो 
गYभीर अपराध गरकेो ठहmयाई भएको स:ु फैसला 
अ�यायी र BिुटपूणV हMदँा सो फैसला बदर गरी मलाई 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको Fितवादी 
च��बहादरु गाहाको पनुरावेदन पB ।

Fितवादी च��बहादरु गाहालाई मलुकुN ऐन, 
जबरजQती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम 
५ वषV र ऐ.३(क) नं. बमोिजम थप ५ वषV गरी जYमा 
१० वषV कैद सजाय हMने र Fितवादीबाट पीिडतलाई 
>ितपूितVबापत :.५०,०००।– (पचास हजार :पैया)ँ 
भराइिदने ठहmयाई स:ु काठमाड^ िज_ला अदालतबाट 
िमित २०७३।३।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर हMने ठहछV  । पनुरावेदक Fितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर पEुन सoदनै भनी उpच अदालत पाटनबाट 
िमित २०७४।०१।२५ मा भएको फैसला ।

मलाई रातको समयमा मादक पदाथV सेवन 
गरी िहडेँको अवQथामा पdाउ गrरएको हो । मलाई 
अिhतयारFाs अिधकारीले पिहले नै लेखेर _याएको 
कागजमा जबरजQती :पमा दQतखत गराएका हMन् । 
मैले अदालतसम> बयान गदाV उt कुराह:लाई QपL 
:पमा खलुाएको छु । मैले अिभयोग दाबीबमोिजम 
पीिडतलाई जबरजQती करणी गरकेो छैन । जाहेरवाला 
FQततु मuुाको चvमिदद wयिt होइन । सनेुको 
आधारमा माB जाहेरी दताV गरकेो हो । पीिडत भनेको 
वxृ मिहला दवैु आखँा नदhेने भिनएको छ । सोलाई 
पिुL हMने गरी कुनै पिन आधारह: वादी प>बाट पेस 
हMन सकेको छैन । िनजले यिद आखँा नदhेने नै हो भने 
कसरी म नै Fितवादी हो भनेर पिहचान गनV सoछ ?  
घटना भएको भिनएको ठाउ ँट्वाइलेट हो । ट्वाइलेटमा 
घर बहालमा बQने अ: पिन मािनसह: आइरहने 
हM�छ । मािनसह:को चाप धेर ै भएको Qथानको 
ट्वाइलेट जQतो सानो ठाउिँभB सतुाएर सबै कपडाह: 
खोलेर जबरजQती करणी गmयो भनी िलएको दाबी नै 
सवVथा गलत रहेको छ । पीिडतको QवाQlय परी>ण 
Fितवेदनबाट करणी भएको छ भ�ने कुरा कहीकँतैबाट 
खलेुको दिेखएको छैन । जबरजQती करणी भएको 
हो होइन यिकन गरी भ�न नसिकएको भ�ने परी>ण 
Fितवेदनमा उ_लेख छ । िवशेष4ले अदालतमा बकपB 
गदाVसमेत यिकनका साथ जबरजQती करणी भएकै 
हो भनी उ_लेख गनV सकेको छैन । म पनुरावेदक 
एउटा िजYमेवार राz{सेवक सरु>ा िनकायमा कायVरत 
मािनस भएको र शाि�त सेनामा जानका िनिम| 
तािलमसमेत िलई सकN तयारी भएको अवQथामा 
केवल मलाई फसाउने िनयतले मैले पीिडता आखँा 
नदhेने मिहलालाई जबरजQती करणी गरकेो भनी झ~ुा 
मuुा लगाई मलुकुN ऐन, जबरजQती करणी महलको 
३(क) बमोिजम थप कैद ५ समेत गरी जYमा १० वषV 
कैद सजाय गरी पीिडतलाई मबाट :.५०,०००।– 
>ितपूितVसमेत भराउने गरी भएको स:ु अदालतको 
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फैसलालाई सदर गरकेो उ5च अदालत पाटनको 
फैसला निमली #िुटपूण> रहेको छ । उB फैसला उCटी 
गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदलाई पाउ ँभHनेसमेत 
बेहोराको Iितवादी चHKबहादरु गाहाको पनुरावेदन 
प# ।

ठहर खNड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससमS पेस हTन आएको IVततु मWुामा 
पनुरावेदन प#सिहतका िमिसल संलYन Iमाण 
कागजहZको अ[ययन ग\रयो ।

पनुरावेदक Iितवादीको तफ> बाट उपिVथत 
हTनभुएका िव^ान्  वैतिनक अिधवBा aी ईHदीरा 
िसलवालले Iितवादीले अदालतसमS आरोिपत 
कसरुमा इHकार रही बयान गरकेा छन् । िनजलाई 
अिधकारIाbत अिधकारीसमS बयान गराउदँा पिहले नै 
लेखेर Cयाएको कागजमा जबरजVती Zपमा दVतखत 
गराएको भHने छ । यVतो इ5छािवपरीत गराइएको 
बयानलाई Iमाणमा िलन िमCदनै । वारदात भएको 
भिनएको समय र Vथानलाई हेदा>  जबरजVती करणीको 
अपराध हTन सcने अवVथा नै छैन । पीिडतको VवाVdय 
जाचँ Iितवेदनबाट पिन जबरजVती करणी भएको 
भHने दिेखएको छैन । यVतो अवVथामा Iितवादीलाई 
कसरुदार ठहeयाई सजाय गरकेो सZुको फैसलालाई 
सदर गरकेो उ5च अदालत पाटनको फैसला िमलेको 
छैन । उB फैसला उCटी गरी Iितवादी चHKबहादरु 
गाहाले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउनपुछ>  भनी 
बहस IVततु गनु>भयो ।

सZु काठमाडf िजCला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो उ5च अदालत पाटनको 
फैसलाउपर िचg नबझुाई Iितवादीको तफ> बाट 
पनुरावेदन परकेो IVततु मWुामा पनुरावेदक Iितवादीको 
तफ> बाट उपिVथत हTन ु भएका िव^ान् वैतिनक 
अिधवBाले IVततु गनु>भएको उिCलिखत बहससमेत 
सनुी उ5च अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेको 

छ, छैन ?  Iितवादीको पनुरावेदन िजिकर पYुन सcने 
हो, होइन ? भHने िवषयमा िनण>य िदनपुनk दिेखन 
आयो ।

२. िनण>यतफ>  िवचार गदा>, Iितवादी 
चHKबहादरु गाहाले दवैु आखँा नदmेने पीिडतको 
मHजरुीिवना जबरजVती करणी गरकेो र Iितवादीको 
उB काय> मलुकुn ऐन, जबरजVती करणीको महलको 
१ नं. िवपरीत ऐ. ३(५) नं. बमोिजमको कसरु भएको 
हTदँा िनजलाई सोही ३(५) नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. 
महलको ३(क) नं. बमोिजम थप सजायसमेत हTन एव ं
ऐ.१० नं. बमोिजम पीिडतलाई Sितपूित>समेत भराई 
पाउ ँभHने मmुय अिभयोग माग दाबी ।

३. Iितवादी चHKबहादरु गाहाले अिभयोग 
माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिुu भएको हTदँा 
िनज Iितवादीलाई मलुकुn ऐन, जबरजVती करणीको 
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष> कैद र ऐ.३क. 
नं. बमोिजम थप ५(पाचँ) वष> गरी जvमा १०(दश) वष> 
कैद सजाय हTने तथा ऐ. १० नं. बमोिजम Iितवादीबाट 
पीिडतलाई Sितपूित>बापत Z.५०,०००।– 
भराइिदनेसमेत ठहछ>  भनी सZु काठमाडf िजCला 
अदालतबाट िमित २०७३।३।१२ मा भएको फैसला । 

४. उB फैसलाउपर Iितवादीको पनुरावेदन 
परकेोमा सZु काठमाडf िजCला अदालतबाट िमित 
२०७३।३।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
हTने ठहछ>  । पनुरावेदक Iितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
पYुन सcदनै भनी उ5च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।०१।२५ मा भएको फैसला । सो फैसलामा 
िचg नबझुाई Iितवादीको तफ> बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो दिेखयो ।

५. मलाई रातको समयमा मादक पदाथ> 
सेवन गरी िहडेँको अवVथामा पyाउ ग\रएको 
हो । मैले अिmतयारIाz अिधकारीसमS गरकेो 
बयान बेहोरा मेरो होइन । पिहले नै लेखेर Cयाएको 
कागजमा जबरजVती Zपमा दVतखत गराएको हो । 
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मैले अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडतलाई जबरज=ती 
करणी गरकेो छैन । जाहेरवाला चAमिदद BयिC 
होइन । सनेुको आधारमा माG जाहेरी िदएको हो । पीिडत 
भनेको वJृ मिहला दवैु आखँा नदMेने भिनएको छ । 
सोलाई पिुN हOने गरी कुनै पिन आधारहP वादी पQबाट 
पेस हOन सकेको छैन । घटना भएको भिनएको ठाउ ँ
ट्वाइलेट हो । मािनसहPको चाप धेर ैभएको =थानको 
ट्वाइलेटज=तो सानो ठाउिँभG सतुाएर सबै कपडाहP 
खोलेर जबरज=ती करणी गXयो भनी िलएको दाबी नै 
गलत छ । पीिडतको =वा=Yय परीQण Zितवेदनबाट 
करणी भएको भ�ने कुरा कहीकँतैबाट खलेुको छैन । 
िवशेष]ले अदालतमा बकपG गदा̂समेत यिकनका 
साथ जबज=ती करणी भएकै हो भनी उ_लेख गन̂ 
सकेको छैन । मलाई फसाउने िनयतले मैले पीिडता 
आखँा नदMेने मिहलालाई जबरज=ती करणी गरकेो 
भनी झbुा मcुा लगाई मलुकुd ऐन, जबरज=ती करणी 
महलको ३क बमोिजम थप कैद ५ समेत गरी जiमा १० 
वष̂ कैद सजाय गरी पीिडतलाई मबाट P.५०,०००।– 
Qितपूित̂समेत भराउने गरी भएको सPु अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो उkच अदालत पाटनको 
फैसला निमली Gिुटपूण̂ रहेको छ । उC फैसला उ_टी 
गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने Zितवादी 
च��बहादरु गाहाको मMुय पनुरावेदन िजिकर रहेको 
दिेखयो ।

६. दवैु आखँा दMेन नसlने ५९ वषnया 
पीिडतलाई डेरा गरी बसेको कोठाको बािहरपop 
qयासेजमा एlलै बिसरहेको समयमा Zितवादीले हात 
समाती डोहोXयाई ट्वाइलेटिभG लगी जबरज=तीसगँ 
करणी गरकेो हOदँा कारबाही गoरपाउ ँ भनी पीिडतकd 
बिहनीबाट जाहेरी परपेrात् Z=ततु मcुाको अनसु�धान 
सPु भएको दिेखयो ।

७. िमित २०७२।०५।२५ गते राित 
२०:३० बजेको समयमा पoरवित̂त नाम ०७२-
१ लाई च��बहादरु गाहाले ललाई फकाई Zलोभन 

दखेाई झlुयानमा पारी बो_न कराउन निदई काट्छु, 
माछ̂ु भनी डर, Gास दखेाई पीिडको म�जरुीिवना 
ट्वाइलेटको ढोका ब�द गरी िभGबाट ढोकाको लक 
लगाई जबरज=ती करणी गरकेो भ�ने घटना=थल 
मचु_ुकामा दिेख�छ ।

८. Reddis contusion measuring 3cm 
x 2cm is present over outer lower quadrant 
of right brest. Reddis contusion measuring 
2cm x 2cm is present over inner lower 
quadrant of right brest. Hymen; Redundant, 
intact. Blind since 16 years of age. Clinical 
examination reveals contusion over the 
right breast and abrasion over inner aspect 
of right side of labia minora. The findings 
are consistent with history provided by the 
examinee. भ�ने पीिडत ०७२-१ को =वा=Yय 
परीQण Zितवेदनबाट दिेख�छ ।

९. पीिडत ०७२-१ ले अनसु�धान 
अिधकारीसमQ कागज गदा̂, वारदातको िदन राितको 
अ.ं २०:३० बजेको समयमा म घर कोठाबािहर िन=कd 
बिसरहेकd िथए ँ । Zितवादीले कोठािभG पXुयाइिद�छु 
भ�द ै ट्वाइलेटमा ल¡यो । मैले यहा ँ िकन _याएको 
भ�दा मलाई बो_न कराउन निदई डर Gास दखेाएर 
जबरज=ती करणी गXयो । म कराएपिछ ढोका खोलेर 
भागी गयो भनी उ_लेख गरकेो दिेख�छ ।

१०. Zितवादी च��बहादरु गाहाले सPु 
अदालतमा कसरु अपराधमा इ�कार गरी बयान गरकेो 
दिेखए तापिन िनजले अिधकारZा¢ अिधकारीसमQ 
बयान गदा̂, मैले िमित २०७२।५।२५ गते साझँको 
७ बजेितर गोगबं ु ि=थत हoरयाली गेN हाउसमा बसी 
१ बोतल भोड्का रlसी सेवन गरी बािहर घमुिफर 
गन̂ िन=केकोमा जाहेरवालाको डेरा कोठाअगािड 
पगेुछु । £यहा ँपीिडत पoरवित̂त नाम ०७२-१ ढोकाबािहर 
बिसरहेको दखेी सामा�य कुराकानी गरपेrात् मैले यौन 
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स/पक0  गन2 34ताव राखे ँर मैले िनजको हात समाती 
ट्वाइलेटिभ# लगी सCलाहमै िनजको सEुवाल 
खोली मेरो िलङ्ग िनजको योिनमा २-३ पटक िभ# 
बािहर गना0साथ पीिडतको आफNतहEले थाहा पाई 
मलाई घटना4थलमा नै पQाउ गरी कुटिपटसमेत गरी 
3हरीलाई बझुाएका हTन् भनी कसरु गरकेोमा सािबत 
रहेको दिेखNछ ।

११. पीिडत ०७२-१ ले अदालतसमZ 
उपि4थत भई बकप# गदा0 3ितवादीले झ[ुयाएर 
ट्वाइलेटमा लगी जबरज4ती करणी गरकेो हो भनी 
अनसुNधानमा भएको आ^नो कागजमा लेिखएको 
बेहोरालाई समथ0न हTने गरी लेखाएको दिेखNछ । _य4तै 
जाहेरवाला पीिडतको बिहनी ०७२-२ ले समेत आ^नो 
जाहेरी बेहोरालाई समथ0न हTने गरी बकप# गरकेो 
दिेखNछ ।

१२. मौकामा बिुझएका `यिa राम3साद 
भbराई भNने महेcर भbराईले अदालतमा गरकेो 
बकप#मा 3ितवादीले पीिडत िददीलाई ट्वाइलेटमा 
लगी जबरज4ती करणी गररे भाdने Qममा हामीले 
िनजलाई समातेर पिुलसलाई खबर गरी िज/मा 
लगाएको हो । पीिडत िददीलाई ट्वाइलेटमा _यो 
अव4थामा भेbाएको हो भनी 3ितवादीउपर लगाएको 
आरोपलाई पिुe हTने गरी बकप# गरकेो दिेखNछ ।

१३. पीिडतको शारीgरक जाचँ गन2 डा.िसज0ना 
कँुवरले अदालतसमZ उपि4थत भई बकप# गदा0 
पीिडतको दािहने 4तनमा िनलडामहE िथए र िनजको 
यौनाङ्गको Cयािवया मायनोराको दािहने भागमा 
धिiएको ज4तो घाउ िथयो भनी आफूले िदएको 
पीिडतको शारीgरक जाचँ 3ितवेदनलाई पिुe हTने गरी 
बकप# गरकेो दिेखNछ ।

१४. त_कालीन मलुकुk ऐन, जबरज4ती 
करणीको महलको १ नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई 
िनजको म1जुरी निलई करणी गरमेा वा सो6 वष8भ1दा 
कम उमरेक; बािलकालाई िनजको म1जुरी िलई 

वा निलई करणी गरमेा िनजले जबरज=ती करणी 
गरकेो ठहछ8” भNने, सोही महलको ३(५) नं. मा “िबस 
वष8 वा सोभ1दा बढी उमरेक; मिहला भए िनजलाई 
जबरज=ती करणी गनBलाई पाचँदेिख सात वष8सFम 
कैद सजाय हHन े छ” _यसैगरी सोही महलको ३क. 
नं. मा "कसैले गभ8वती, असJ, अपाङ्गता भएका 
वा होस ठेगानमा नरहकेा वा आNनो सरंPण वा 
हरेिवचारमा रहकेा मिहलालाई जबरज=ती करणी 
गरमेा वा जुनसकैु उमरेका मिहलाउपर सामिूहक 
Rपमा जबरज=ती करणी गरमेा यस महलमा 
लेिखएको सजायमा थप पाचँ वष8 कैद गनु8पछ8" भNने 
कानूनी `यव4था रहेको दिेखNछ । 

१५. जबरज4ती करणी मqुामा वा4तिवक 
वारदातको 3_यZ साZी नै पीिडत 4वय ं हTने हTNछ 
। दवैु आखँा नदrेने ५९ वष0कk पीिडत पgरवित0त 
नाम ०७२-१ ले अदालतमा समेत उपि4थत भई 
बकप# गदा0, 3ितवादीले झ[ुयाएर ट्वाइलेटमा लगी 
जबरज4ती करणी गरकेो हो । 3ितवाद गदा0 मेरो शरीरमा 
कोतरकेो घाउ छ भनी अनसुNधानमा भएको आ^नो 
कागजमा लेिखएको बेहोरालाई पिुe हTने गरी लेखाएको 
पाइNछ । _य4तै 3ितवादी चNuबहादरु गाहाले वष0 ५९ 
कk आखँा नदrेने पीिडतलाई हात  समाती डोहोvयाई 
ट्वाइलेटमा लगी जबरज4ती करणी गरकेो हो भनी 
3ितवादी चNuबहादरु गाहाको िवEwमा परकेो आ^नो 
िकटानी जाहेरी दरखा4तलाई पिुe हTने गरी जाहेरवाला 
पीिडतको बिहनी ०७२-२ ले अदालतमा बकप# गरकेो 
अव4था छ । बिुझएका मािनसले वारदात पिुe हTने गरी 
अदालतमा बकप# गरकेो दिेखNछ ।

१६. िवशेषy िचिक_सकले पीिडतको शरीर, 
यौनाङ्गको जाचँ गरी शरीरमा दिेखएको घाउ चोटको 
बारमेा उCलेख गरी तयार पाgरएको 4वा4zय परीZण 
3ितवेदन अNयथा 3मािणत नभएस/म जबरज4ती 
करणी ज4तो अपराधमा मह{वपूण0 3माणको Eपमा 
रहNछ । वैyािनक िविध पqितबाट जाचँ गgरएको 
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2वा23य परी6ण 8ितवेदन त3यगत 8माण नै हो । 
पीिडतको शरीरमा जबरज2ती आपरािधक कायC गदाC 
पनC गएको घाउ चोट 8माण व2तगुत आधारमा दिेखने 
हIदँा Kय2तो 8माणलाई �यायको रोहमा अनदखेा गनुC  
मनािसब हIदँनै । 

१७. 82ततु मOुामा ५९ वषCकS दवैु आखँा 
नदTेने मिहलालाई ट्वाइलेटमा लगी जबरज2ती 
करणीको कसरु गदाC िनज पीिडतको दवैु 2तनहWमा 
िनलडाम परकेो र यौनाङ्गको Labia minora मा 
घि[एको (Abrasion) घाउ रहेको भ�ने 2वा23य 
परी6ण 8ितवेदनबाट दिेखन आएको छ । व2ततुः 
8ितवादीले पीिडत पdरवितCत नाम ०७२-१ लाई 
इfछािवपरीत जबरज2ती करणीको कसरु गरकेो 
व2तगुत त3य 8माणसमेतबाट पिुg हIन आएको 
पाइयो ।

१८. उिjलिखत त3य र कानूनसमेतको 
आधारमा पीिडतको कथन घटनाको 8Kय6 8माण 
भएको र िनजको 2वा23य परी6ण 8ितवेदनसमेतका 
व2तगुत 8माणहWबाट िनजको कथनलाई पिुg 
गरी 8ितवादी च��बहादरु गाहाले िनज पीिडतलाई 
जबरज2ती करणी गरकेो भ�ने पिुg भएको दिेखएको 
हIदँा यी पनुरावेदक 8ितवादी च��बहादरु गाहालाई 
तKकालीन मलुकुS ऐन, जबरज2ती करणीको महलको 
३(५) नं. बमोिजम ५ वषC कैद र १६ वषCदिेख आखँा 
नदTेने ५९ वषCकS अपाङ्ग मिहलालाई जबरज2ती 
करणी गरकेोमा सोही महलको ३क नं. बमोिजम 
थप ५ वषCसमेत गरी जvमा १० वषC कैद सजाय 
हIने र 8ितवादीबाट पीिडतलाई 6ितपूितCबापत 
W.५०,०००।– (पचास हजार Wपैया)ँ भराइिदने 
ठहxयाई सWु काठमाडy िजjला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो उfच अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा भएको हो भनी मा�न िमjने 
अव2था दिेखन नआएकोले 8ितवादी च��बहादरु 
गाहाको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हIन सिकएन ।

१९. तसथC, उिjलिखत आधार र 
कारणहWसमेत सWु काठमाडy िजjला अदालतको 
िमित २०७३।३।१२ को फैसलालाई सदर 
हIने ठहxयाएको उfच अदालत पाटनको िमित 
२०७४।१।२५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
हIने ठहछC  । 8ितवादी च��बहादरु गाहाको पनुरावेदन 
िजिकर प|ुन स}दनै । 82ततु मOुाको दायरीको लगत 
क~ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत : नारद8साद भ~राई
इित सवंत् २०७७ साल असोज ११ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��
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माननीय =यायाधीश @ी िवAवBभरDसाद @ेE
माननीय =यायाधीश @ी हGरDसाद फुयाल

आदशे िमित : २०७६।१२।३
०७०-WO-०८२३

मPुा :- उQDेषण

िनवेदक : उिदमबहादरुको @ीमती लिलतपरु िजVला 
गोदावरी गा.िव.स. वडा नं.६ ब[ने पबीमाया 
राई

िव]^
िवप_ी : पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत

§ उ&'षेण जारी नगर े 0यि3को हकमा 
'&य8 असर पन: ि;थित भएमा उ&'षेणको 
आदेश जारी गन: गAरBछ । तर वैकिFपक 
उपचारको िवGमानता रहकेो अव;थामा  
सामाBयतया उ&'षेणको आदेश जारी 
गनH उपयु3 हJदैँन । फैसला कायाHBवयनको 
अव;थामा िजFला अदालतले गरकेो 
आदेशलाई Bयायको कसीमा जाचँ गरी 
सदर बदर गरी कानूनअनPुप गरकेो 
पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई 
असाधारण 8RेािधकारअBतगHत बदर 
गनुHपन: ';तुत मSुामा कुनै आधार 
नदेिखन े । िवनाआधार उ&'षेणको 
आदेश जारी गदाH Bयाय िन;पादन गन: 
िनकायहPमा अिनिUतता हJनकुा साथै 
फैसलाको अBत हJन े अव;थासमते 

नदेिखन े।  
(Dकरण नं.१८)

िनवेदकका तफc बाट : िवdान् वGरE अिधव8ा @ी 
बालकृgण =यौपाने

िवप_ीका तफc बाट : िवdान् वGरE अिधव8ा @ी 
रमेशकुमार मैनाली र िवdान् अिधव8ा @ी 
तेजबहादरु राई

अवलिBबत निजर :
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, िन.नं.९६३५

सBब^ कानून :

आदशे
Bया.िवWXभर'साद YZे : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६, १३३(२) बमोिजम यसै 
अदालतको अिधकार _े#िभ#को भई पेस हmन आएको 
D[ततु Gरट िनवेदनको सिं_oत तpय र आदशे 
यसDकार छ:-

तpय खsड
वादी Aयाम राई Dितवादी उिदमबहादरु 

राईसमेत भएको अशं चलन मPुामा लिलतपरु िजVला 
अदालत तहिसल शाखाबाट िमित २०७०।३।४ मा 
िक.नं.२९३, २५७, २८७, ३२५, ९७ समेत जtगाको 
ब=डा छुट्याउदँा िवप_ी दरखा[तवालाको ८ भागमा 
घर पनw र बाकँx रहेको मसमेतको भागमा घर नपनw 
गरी ब=डा मचुVुका भई सोही िमितमै भोजपरु िजVला 
अदालतमा पठाइिदने गरी तामेली आदशेसमेतका 
काम कारबाही बदर गरी पाउन दsड सजायको ६१ नं. 
बमोिजम उजरुी गरकेोमा मचुVुकासमेत बदर नहmने गरी 
िमित २०७०।९।१२ मा आदशे भयो ।

सो आदशेसमेत बदर गGरपाउ ँ भनी मलुकुx 
ऐन अ.ब.ं १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा िनवेदन गरकेोमा िनवेदकले दाबी िलएको 

िनण�य नं. १०६६१
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१०६६१ - पबीमाया राई िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत

िक.नं. ३२५ को ज:गा तायदाती फाटँवारीमा परकेो 
र भएको ब@डा मचुCुकाले िनवेदनकको के कDतो हक 
िहतमा Fितकूल भई बेHरतबाट हIन गएको हो िनवेदनमा 
िजिकर िलन सकेकोसमेत नदिेखएबाट Kयहाबँाट 
िमित २०७०।९।१२ मा भएको आदशे बेHरतको 
नदिेखदँा पHरवतQन गनQ िमलेन भ@ने बेहोराको िमित 
२०७०।११।२९ मा आदशे भयो ।

अतः िवपSी िनकायका उिCलिखत िनणQय 
र काम कारबाहीले म िनवेदकको मािथ उिCलिखत 
कानूनी हक र नेपालको अ@तHरम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १२ (३) (च), धारा १३ (१), धारा १९ 
समेतको हक हनन भएकोले धारा ३२ र १०७ 
(२) बमोिजम उKFेषणको आदशे जारी गरी िवपSी 
लिलतपरु िजCला अदालत तहिसलबाट भएको िमित 
२०७०।३।४ को ब@डा मचुCुका सोही िदनको तामेली 
आदशेलाई इजलासबाट भएको िमित २०७०।९।१२ 
र २०७०।२।३१ को आदशे सो आदशेलाई सदर 
गन̂ गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०७०।११।२९ को आदशेसमेतका स_पूणQ िनणQय 
र काम कारबाही बदर गरी पनुः कानूनबमोिजम गनुQ , 
गराउन ु भनी िवपSी िनकायह`का नाममा परमादशे 
वा अ@य जो चािहने आaा आदशे वा पजुbसमेत जारी 
गHरपाऊँ ।

साथै यो Hरट िनवेदनको टुङ्गो नलागेस_म 
Hरट िनवेदनमा बदर मागदाबी भएका आदशे र ब@डा 
मचुCुकासमेत कायाQ@वयन नगरी यथािDथितमा राgन ु
भ@नेसमेतको िवपSी िनकायह`का नाममा सवhiच 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ (१) 
बमोिजम अ@तHरम आदशेसमेत जारी गHरपाऊँ । 
अशंसगँ जोिडएको िववाद हIदँा Hरट िनवेदनलाई 
अjािधकारसमेत पाउने आदशेसमेत पाउ ँ भनी 
पबीमाया राईको यस अदालतमा पनQ आएको िनवेदन 
पk । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हIन नपन̂ हो ? 
यो आदशे Fाm भएका िमितले बाटाका _यादबाहेक 
१५ िदनिभk महा@यायािधवnाको कायाQलयमाफQ त 
िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िवपSी नं. १, २, ३, 
४ लाई Hरट िनवेदनको एक Fित नpकल साथै राखी 
सूचना _याद पठाई महा@यायािधवnाको कायाQलयलाई 
बोधाथQ िदन ुसाथै अ@य िवपSीह`को हकमा आफँै वा 
कानूनबमोिजमको FितिनिधमाफQ त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी Hरट िनवेदनको एकFित नpकल साथै 
राखी _याद सूचना िदई िवपSीह`को िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनुQ  
भ@ने िमित २०७१।०३।०२ को आदशे ।

अदालतबाट भएको फैसला कायाQ@वयन 
गन̂ िसलिसलामा ब@डा मचुCुका तयार भएको र 
उn मचुCुका हेदाQ  िनवेदकको मागबमोिजम बदर 
गनुQपन̂ Fयाm र मनािसब आधार नदेिखदँा यस 
अदालतको िमित २०७०।०३।०४ गतेको ब@डा 
मचुCुका बदर गHररहन ुपरने कानूनबमोिजम गनुQ  भनी 
िमित २०७०।०९।१२ मा आदशे भएको छ । अतः 
यस अदालतबाट भएको काम कारबाही फैसला र 
कानूनबमोिजम भएको हIदँा Hरट िनवेदन खारजे गHरपाउ ँ
भ@नेसमेत बेहोराको लिलतपरु िजCला अदालत र 
लिलतपरु िजCला अदालत तहिसल शाखाको तफQ बाट 
पेस हIन आएको िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकले दाबी िलएको िक.नं. ३२५ 
तायदाती फाटँवारीमा परकेो र भएको ब@डा मचुCुकाले 
िनवेदकको के कDतो हक िहतमा Fितकूल भई बेHरतबाट 
हIन गएको हो िनवेदनमा िजिकर िलन सकेकोसमेत 
नदिेखएबाट Kयहाबँाट िमित २०७०।९।१६ मा 
भएको आदशे बेHरतको नदिेखदँा पHरवतQन गनQ िमलेन 
कानूनबमोिजम गनुQ  भनी िमित २०७०।११।२९ मा 
आदशे भएको दिेख@छ । अतः उn आदशे कानूनस_मत 
भएकोले िवपSी Hरट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
Hरट जारी हIनपन̂ होइन, खारजे गHरपाउ ँ भ@नेसमेत 
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बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको तफ9 बाट पेस 
ह:न आएको िलिखत जवाफ ।

स@मािनत अदालतबाट भएका फैसला बCडा 
मचुFुका GाH चलन पजुI र िनवेदकको मागसमेतका 
आधारमा स@मािनत अदालतबाट भएको आदशे 
अनMुप मा# फैसला काया9Cवयन गनO कामस@म यस 
काया9लयबाट गनO गPरएकोमा िवपQी िनवेदकसमेत 
भएको अशं मTुामा ल.प.ु िज.गोदावरी िकट्नी 
गा.िव.स. वाड9 नं. ६ख िक.नं. ३२५ Qे#फल ०-८-
१-० समेतको िक[ा ज\गा कुन अिंशयारले कुन 
िमितमा आ-आ]नो हक िह^सा दा.खा गPरिलएका ह:न् 
भCनसमेत स@मािनत अदालतसमQ दायर गनु9भएको 
Pरटमा खलुाउन स_नभुएको दिेखएन । तसथ9 मालपोत 
काया9लयबाट कुनै काम कारबाही नै नभई िवपQी बनाई 
दायर गनु9भएको Pरट दाबी खारजे भागी छ खारजे गरी 
छुट्कारा पाउ ँभCने मालपोत काया9लय, लिलतपरुका 
Gमखु मालपोत अिधकृत नारायणGसाद आचाय9को 
िलिखत जवाफ ।

िनवेिदका पिवमाया राईले लिलतपरु 
िजFला अदालतबाट िमित २०७०।२।३१ मा फैसला 
सशंोधन ह:ने गरी भएको आदशे र िमित २०७०।३।४ 
मा भएको बCडा मचुFुकासमेत बदर गPरपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदन िजिकर नप\ुने गरी लिलतपरु िजFला 
अदालत र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित gमशः 
२०७०।९।१२ र २०७०।११।२९ मा आदशे भएकोले 
सो आदशे उjGेषणको आदशेlारा बदर गPरपाउ ँभनी 
िदएको िनवेदन झठुा हो । लिलतपरु िजFला अदालतबाट 
िमित २०७०।२।३१ मा भएको आदशे र िमित 
२०७०।३।४ मा भएको बCडा मचुFुकाबाट िनवेदकको 
कुनै पिन मौिलक एव ंकानूनी हक हनन् नभएको ह:दँा 
िवपQीको िनवेदन खारजे गPरपाउ ँभCनेसमेत बेहोराको 
िमलन राई र शाCता राईको तफ9 बाट पेस ह:न आएको 
िलिखत जवाफ ।

िनवेिदका पिवमाया राईले लिलतपरु 

िजFला अदालतबाट िमित २०७०।२।३१ मा फैसला 
सशंोधन ह:ने गरी भएको आदशे र िमित २०७०।३।४ 
मा भएको बCडा मचुFुकासमेत बदर गPरपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदन िजिकर नप\ुने गरी लिलतपरु िजFला 
अदालत र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित gमश: 
२०७०।९।१२ र २०७०।११।२९ मा आदशे भएकोले 
सो आदशे उjGेषणको आदशेlारा बदर गPरपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदन झठुा हो । लिलतपरु िजFला 
अदालतबाट िमित २०७०।२।३१ मा भएको आदशे 
र िमित २०७०।३।४ मा भएको बCडा मचुFुकाबाट 
िनवेदकको कुनै पिन मौिलक एव ं कानूनी हक हनन् 
नभएको ह:दँा िवपQीको िनवेदन खारजे गPरपाउ ँ
भCने pयाम ुराईको तफ9 बाट पेस ह:न आएको िलिखत 
जवाफ ।

एउटै qलटमा रहेका घर ज\गालाई एउटै qलट 
िमलान गरी बCडा छुट्याउदँा सबैलाई qलट िमलान 
ह:Cछ । ज\गा खsडीकरण पिन कम ह:Cछ । jयसरी 
सबैलाई बराबर पनO गरी भएको बCडा मचुFुकालाई 
अCयथा भCन सिकँदनै । कानूनबमोिजम साQी राखी 
बCडा मचुFुका भएको र लिलतपरु िजFलाको ज\गा 
बCडा गPरसकेको ह:दँा अCय िजFलाको घर ज\गा 
बCडा छुट्याउने Gयोजनको लािग भोजपरु िजFला 
अदालतमा िमिसल पठाउने आदशे भएको हो । 
यस िनण9यले कसैको मौिलक हकमा असर परकेो 
छैन । यसबाट समेत िनवेदन खारजेभागी छ । उपयु9t 
GकरणहMको आधारमा िवपQीको मौिलक एव ंकानून 
हक हनन् ह:ने कुनै काम नभएकोले िनवेदन खारजे 
गरी झठुा िनवेदनबाट अलग फुस9द गPरपाउ ँभCनेसमेत 
बेहोराको दशेराज राई, एकराज राई, िदलराज राई, 
लuमण राई, पिुण9मा राईसमेतको तफ9 बाट पेस ह:न 
आएको िलिखत जवाफ ।

यसमा G^ततु मTुासगँ स@बिCधत वादी 
pयाम ु राई र Gितवादी उिTमबहादरु राईसमेत भएको 
अशंबCडा मTुा लिलतपरु िजFला अदालतबाट िमित 
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१०६६१ - पबीमाया राई िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत

२०६३/१०/२२ मा फैसला भएको दिेखदँा उ? अशं 
मBुाको सCकल िमिसल र िमित २०७०/३/४ को बFडा 
मचुIुकासमेत लिलतपरु िजIला अदालतबाट िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनुM  भFने िमित २०७५।०१।१२ को 
आदशे ।

यसमा िनवेदक उिदमबहादरु राई िवपRी 
Sयाम ु राईसमेत भएको ०७०-WO-०५०८ को 
Vरट िनवेदनका सFदभMमा यस अदालतबाट िमित 
२०७४।०३।१८ मा भएको आदशे (फैसला) सिहतको 
सCकल िमिसल Zमाणका लािग साथै राखी अ] 
िनयमानसुार गरी पेस गनुM  भFनेसमेत बेहोराको िमित 
२०७५।०६।०१ को आदशे ।

आदशे ख^ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनणMयाथM पेस हaन आएको Zbततु Vरट िनवदनेमा 
िनवेदनसिहतको िमिसल सलंcन कागजातह] अdययन 
गरी हेVरयो ।

िनवेदकका तफM बाट उपिbथत िवeान् 
वVरg अिधव?ा iी बालकृkण Fयौपानेले मलुकुm 
ऐन, अशंबFडाको १, २ र २८ नं. मा अशंबFडा गदाM 
िजयिजयैको बराबरी र नरम गरम िमलाएर बFडा 
गVरिदनपुछM  भFने कानूनी qयवbथा रहेको छ । स]ु 
िजIला अदालतबाट मेरो पRसमेतको अनपुिbथितमा 
िक.नं. ३२५ फैसलामा उIलेख नभएको जcगा िमित 
२०७०।२।३१ मा उ? जcगा थप हaने आदशे भएको 
र सोसमेतको जcगाह] िमित २०७०।३।४ मा बFडा 
मचुIुका भई सोही िमितमै भोजपरु िजIला अदालतमा 
पठाइिदने गरी आदशेसमेत भएकोले उिIलिखत आदशे 
र काम कारबाही बदर गVरपाउ ँ भनी उजरुी गरकेोमा 
िमित २०७०।२।३१ र िमित २०७०।३।४ को आदशे 
सदर गरकेो िजIला अदालतको आदशे tिुटपूणM छ । 
लिलतपरु िजIला को िक.नं. ३२५ को Rे.फ. ०-८-
१ को जcगा िमित २०६३।१०।२२ को अशं मBुाको 
फैसलामा उIलेख नभएको जcगा िवपRीको एकतफu 

परकेो िनवेदन र सनुवुाइको आधारमा उ? जcगा 
समावेश हaने गरी आदशे गनM िमIदनै । फैसलामा भएका 
सामाFय tिुट माt सशंोधन गनM पाइने हो । तर जcगा िकvा 
थप गनw कायM सामाFय भलुसधुारमा पदxन । िवपRीको 
एकतफu िनवेदन र सनुवुाइका आधारमा भएको िमित 
२०७०।२।३१ को आदशे र काम कारबाही tिुटपूणM 
छ । िमित २०७०।३।४ को मचुIुका हेदाM  डोर मकुाम 
गोदावरीसमेत भिनएको जcगा र bथानीय भलादमी 
गोदावरी गा.िव.स. वडा नं. ४ र ल.प.ुिज.ल.प.ुन.पा. 
वडा नं. ४ का साRी रािखएको एउटै कyzयटुर टाइप 
गVरएको बFडा मचुIुका छ । बFडा मचुIुकाको तफM  
छुट्याउने र गोला हाIने कायM नै कyzयटुर टाइप भएको 
बेहोरा छ । जनु कायM अदालतको फाटँमा नै बसेर 
भएको कायM हो । गोदावरी गा.िव.स. वडा नं. ४ र ल.प.ु
िज.ल.प.ुन.पा. वडा नं. ४ का साRी पिन अदालतमै 
Iयाई सही गराइएको हो । सyबिFधत bथानमा मचुIुका 
भएको भए दईु वडाको जcगाको एउटै मचुIुका हaनै 
स?ैन र दईु bथानका साRी एउटै मचुIुकामा रा{नै 
िमIदनै । िमित २०७०।३।४ का िदन डोर खटाइएको 
सोही डोर गोदावरी र ल.प.ुन.पा.वडा नं. ४ गएको सोही 
िदन अदालतमा मचुIुका दािखल भई भोजपरु पठाउने 
तामेली आदशे भएको यितको कायM एकै िदन हaन 
स?ैन । यसतफM बाट हेदाM  पिन बFडा मचुIुका िफIडमा 
नगई अदालतमै भएको भFने अनमुान गनM सिकFछ । 
अतः मािथ उिIलिखत काम कारबाहीले  िनवेदकको 
कानूनी हक र सवैंधािनक हकसमेतको हक हनन 
भएकोले उ}Zेषणको आदशे जारी गरी िवपRी लिलतपरु 
िजIला अदालत तहिसल शाखाबाट भएको िमित 
२०७०।३।४ को बFडा मचुIुका सोही िदनको तामेली 
आदशे, इजलासबाट भएको िमित २०७०।९।१२ 
र २०७०।२।३१ को आदशे र सो आदशेलाई सदर 
गनw गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०७०।११।२९ को आदशेसमेतका सyपूणM िनणMय 
र काम कारबाही बदर गरी पनुः कानूनबमोिजम गनुM , 
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गराउन ु भनी िवप4ी िनकायह7का नाममा परमादशे 
वा अ;य जो चािहने आ@ा आदशे वा पजुAसमेत जारी 
गCरपाउ ँभनी गनुEभएको बहस सिुनयो ।

IJयथA Lयाम ु राईको तफE बाट उपिPथत 
िवQान् वCरS अिधवUा Vी रमेशकुमार मैनाली र 
िवQान् अिधवUा Vी तेजबहादरु राईले उिदमबहादरु 
राईसमेतउपर Lयाम राईले अशं चलन मYुा दायर गरी 
लिलतपरु िजZला अदालतबाट िमित २०६३।१०।२२ 
मा अशं पाउने ठहरी फैसला भएको छ । वादीलाई ब;डा 
छुट्याई अलग फुसEद गCरपाउ ँभनी उिदमबहादरु राईले 
लिलतपरु िजZला अदालतमा िनवेदन गरी कारबाही 
चलाएकोमा सबै अिंशयारह7ले आ-आaनो अशं 
छुट्याई िलनको लािग मलुकुb ऐन, दdड सजायको 
४६ को दहेाय १८ नं.बमोिजम ब;डा छुट्याई पाउ ँ
भनी िलिखत जवाफवालाह7समेतले लिलतपरु 
िजZला अदालतमा िनवेदन गरकेोमा िक.नं.३२५ को 
०-८-१-० जiगा फैसलाको तपिसल खdडमा उZलेख 
नभएकोले ब;डा गनE निमZने भनेकाले लिलतपरु िजZला 
अदालतबाट भएको फैसलामा तायदातीमा उिZलिखत 
सjपूणE जiगा ब;डा लाiने गरी िमित २०६३।१०।२२ 
मा फैसला भएको र िमित २०६२।३।१४ को तायदाती 
फाटँवारीमा िक.नं.३२५ को 4े.फ.०-८-१-० जiगा 
पिन उZलेख भएको हlनाले ;याय Iशासन ऐन, २०४८ 
को दफा १९ (२) बमोिजम फैसला सशंोधन गरी पाउन 
िनवेदन िदई िमित २०७०।२।३१ मा सो िक.नं.३२५ 
को जiगा तपिसल खdडमा थप गनp गरी फैसला 
सशंोधनसjम भएको हो । िक.नं.३२५ को 4े.फ.०-८-
१-० जiगा उिदमबहादरुको नाममा रहेको र तायदाती 
फाटँवारीमा समेत उZलेख भई फैसला हlदँासमेत 
तायदातीमा उिZलिखत सबै सjपिq ब;डा लाiने गरी 
फैसला भएको हlदँा फैसलाको ठहर खdडबमोिजम 
तपिसल खdडमा थप गनp गरी फैसला सशंोधन भएको 
हlनाले यसबाट िनवेिदका पिवमायाको हकमा कुनै 
असर परकेो छैन । िनवेिदकाको एकलौटी आफूखशु गनE 

पाउने जiगा पिन होइन । िनवेिदकाले लिलतपरु िजZला 
अदालतबाट अशं मYुाको फैसलालाई बदर गCरपाउ ँ
भनी लिलतपरु िजZला अदालतमा फैसला बदर मYुा 
दायर गरकेोमा सो िकqा जiगाउपर िनवेिदकाको 
दाबीसमेत रहेको छैन । वादीको दाबी नपiुने गरी 
लिलतपरु िजZला अदालतबाट िमित २०६९।३।२८ 
मा र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।१।८ 
मा फैसला भएको छ । उU फैसला सशंोधन गनp 
आदशेबाट िनवेदकको हकमा कुनै असर नपरकेो र 
िनवेिदकाले समेत ब;डा पाउने भई िनवेिदकासमेतलाई 
ब;डा लाiने गरी िमित २०७०।३।४ मा ब;डा मचुZुका 
भएको हlनाले िनवेिदकाको हकमा कुनै असर नपरकेो 
हlदँा िमित २०७०।२।३१ को फैसला सशंोधन 
आदशे एव ं िमित २०७०।३।४ को ब;डा मचुZुका 
कानूनबमोिजम भएको हlनाले सो आदशे एव ं ब;डा 
मचुZुका सदर हlने गरी लिलतपरु िजZला अदालतबाट 
िमित २०७०।९।१२ मा र सो आदशेलाई सदर गनp 
गरी िमित २०७०।११।२९ मा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको आदशे कानूनबमोिजम भएको हlदँा 
िवप4ीको Cरट िनवेदन खारजे हlनपुछE  भनी गनुEभएको 
बहस सिुनयो ।

उपयुEUानसुारको बहस िजिकर सनुी IPततु 
Cरट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम उJIेषणको 
आदशे जारी हlने हो वा होइन भ;ने िवषयमा िनणEय 
िदनपुनp दिेखयो ।

२. िनणEयतफE  िवचार गदाE, िनवेिदका 
पिवमाया राईले लिलतपरु िजZला अदालतबाट 
िमित २०७०।२।३१ मा फैसला सशंोधन हlने गरी 
भएको आदशे र िमित २०७०।३।४ मा भएको ब;डा 
मचुZुकासमेत बदर गCरपाउ ँ भनी िदएको िनवेदन 
िजिकर नपiुने गरी लिलतपरु िजZला अदालतबाट िमित 
२०७०।९।१२ मा र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०।११।२९ मा भएको आदशे उJIेषणको 
आदशेQारा बदर गCरपाउ ँभ;नेसमेत िनवेदकको मtुय 
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िनवेदन िजिकर रहेको दिेखयो ।
३. लिलतपरु िज:ला अदालतबाट िमित 

२०७०।२।३१ मा भएको आदशे र िमित २०७०।३।४ 
मा भएको बBडा मचु:ुकाबाट िनवेदकको कुनै पिन 
मौिलक एव ंकानूनी हक हनन नभएको हIदँा िवपKीको 
िनवेदन खारजे गMरपाउ ँ भBनेसमेत बेहोराको 
िवपKीहOको मPुय िलिखत जवाफ बेहोरा रहेको 
पाइBछ ।

४. वादी Tयाम राई Uितवादी उिदमबहादरु 
राईसमेत भएको लिलतपरु िज:ला अदालतमा चलेको 
अशं चलन मVुामा वादीले Uितवादीबाट १५ भागको 
१ भाग अशं पाउने ठहरी िमित २०६३।१०।२२ मा 
फैसला भई Uितवादी िदलराज राईको पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।७।१६ 
मा सोही फैसला सदर हIने ठहरी फैसला भएपYात् 
Uितवादी उिदमबहादरु राईले फैसलाबमोिजम वादीको 
अशं छुट्याई िदई फुस[द गMरपाउ ँ भनी र Uितवादी 
दशेराज राईसमेतले ला\ने कोट[  फ] दािखल गरी 
हा^ोसमेत अशं छुट्याई पाउ ँभनी लिलतपरु िज:ला 
अदालतमा दरखा_त िदई कारबाही चलाएको कुरामा 
कुनै िववाद दिेखदँनै ।

५. उ` फैसलाबमोिजम बBडा छुट्याई 
पाउ ँ भनी वादी र Uितवादीले लिलतपरु िज:ला 
अदालतमा चलाएको कारबाहीको aममा Uितवादीले 
अिंशयारमbयेका क:पना राईले डा.सरुज थलुङुसगँ 
िववाह गMरसकेक], दशेराज राईले िमित २०६३।७।१२ 
मा र.नं. ७१५ बाट अशं बिुझसकेको र िवgराज राईको 
मiृयु भइसकेकाले १२ अिंशयार कायम गMरपाउ ँभनी 
Uितवादी उिदमबहादरु राईले िमित २०६९।३।१९ मा 
िनवेदन िदएको दिेखयो ।

६. सो िनवेदन सkबBधमा कारबाही भई 
िज:ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ 
ख (१) को ३ बमोिजम अिंशयारमbयेका िवgराज 
राई र िववाह भइसकेक] डा. क:पना राईबाहेकका 

१३ अिंशयार कायम हIBछ । सोहीबमोिजम फैसला 
काया[Bवयनको काय[ अगािड बढाउन ुभBने सOु िज:ला 
अदालतबाट िमित २०७०।२।३ मा आदशे भएको 
दिेखBछ ।

७. उ` आदशेअनसुार सOु िज:ला 
अदालतबाट िमित २०७०।०३।०४ गते डोर गई 
वादी UितवादीहOलाई फैसलाअनसुारको ज\गा 
घरको बBडा छुट्याई िदई बाकँ] बBडा गनु[पनr भोजपरु 
िज:लाअBतग[तको सkपिs हIदँा िमिसल भोजपरु 
िज:ला अदालतमा पठाइिदने गरी तामेली आदशे 
भएको दिेखBछ ।

८. सOु अदालतबाट भएको िमित 
२०७०।०३।०४ को बBडा मचु:ुका र सोही िमित 
२०७०।०३।०४ मा भएको तामेली आदशे तथा 
िमित २०७०।०२।३१ मा फैसला सशंोधन हIने गरी 
भएको आदशेसमेत बदर गMरपाउँ भBनेसमेत बेहोराको 
पिवमाया राईले दtड सजायको ६१ नं. बमोिजमको 
उजरुी पu िदएको दिेखBछ ।

९. िमित २०७०।०३।०४ गतेको बBडा 
मचु:ुका बदर गन[ परने भनी तहिसलदारबाट भएको 
आदशे सदर गनr गरी लिलतपरु िज:ला अदालतबाट 
िमित २०७०।०९।१२ मा आदशे भएको र सो आदशे 
सदर हIने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।११।२९ मा आदशे भएको दिेखBछ ।

१०. सOु िज:ला अदालतबाट भएको 
िमित २०७०।९।१२ र २०७०।२।३१ को आदशे, 
सो आदशेलाई सदर गनr गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको िमित २०७०।११।२९ को 
आदशेसमेतका सkपूण[ िनण[य र काम कारबाही बदर 
गरी पनुः कानूनबमोिजम गनु[ , गराउन ु भनी िवपKी 
िनकायहOका नाममा परमादशे वा अBय जो चािहने 
आxा आदशे वा पजुyसमेत जारी गMरपाउ ँभBनेसमेत 
बेहोराको िनवेदकको मPुय िनवेदन िजिकर रहेको 
दिेखयो ।
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११. 1रट िनवेदनमा गोदावरी िकटनी 
गा.िव.स. वडा नं.६(ख) को िक.नं.२९३, २५७, २८७, 
३२५ र ९७ का घर जDगाको कुरा उFलेख गरकेो 
छ । िक.नं.९७ को घर जDगा िकटनीको नभई लिलतपरु 
नगरपािलका वडा नं.४ मा रहेको छ । िक.नं.२९३, 
२५७ र ३२५ को घर जDगा सबैलाई पनO गरी बPडा 
भएको दिेखPछ । िक.नं. २५७ को जDगामा बाटो रहेको 
छ । सो बाटो सबैलाई परकेो दिेखPछ । िनवेिदकाले 
सRु अदालतमा िनवेदन िददँा नरम करम िमलेको छैन 
भनी उFलेख गनUसकेकV छैनन् । केवल 1रट िनवेदनमा 
मा# उFलेख गरकेV छन् ।

१२. िनवेदकले अशं मYुाको फैसला सशंोधन 
गरी िक.नं.३२५ को जDगा घर समावेश ह\ने गरी गरकेो 
सशंोधन आदशे िमलेको छैन भPने िलएको िजिकर 
स^बPधमा हेदाU , उ_ िक.नं.३२५ को जDगा घर अशं 
मYुाका वादीले िमित २०६२।३।१४ मा द.नं. ८०८८ 
को िनवेदन`ारा तायदाती फाटँवारी पेस गदाU उ_ 
िक.नं.३२५ को जDगा उFलेख गरी तायदाती फाटँवारी 
पेस गरकेो दिेखPछ । अशं मYुाको फैसलाको ठहर 
खcडमा समेत िमित २०६२।३।१४, द.नं.८०८८ 
को फाटँवारीमा उिFलिखत घर जDगाहRमा अशं 
पाउने ठहछU  भनी फैसलामा dपe Rपमा उFलेख 
भएको दिेखPछ । ठहर खcडमा उFलेख भएको ह\दँा 
सो कायाUPवयनको लािग तपिसल खcडमा dवाभािवक 
Rपमा सो िक.नं.३२५ पनुUपनOमा छुट भएको ह\दँा 
ठहर खcडमा उFलेख भएबमोिजम तपिसल खcडमा 
उFलेख ह\न छुट भएको ह\दँा उ_ जDगा तपिसल 
खcडमा समावेश ह\ने गरी सशंोधन गनO आदशे भएको 
दिेखPछ । सो आदशेले फैसलाको ठहर खcड नै 
सशंोधन भएको भनी माPन िमFदनै ।

१३. अिPतम फैसला भई फैसला 
कायाUPवयनको लािग परकेो िनवेदनबमोिजम 
फैसला कायाUPवयनको कायU गनुUपनO नै ह\Pछ । सोही 

fममा अदालतबाट डोर कमUचारी खटी गई िमित 
२०७०।३।४ मा फैसलाअनसुार नरम करम िमलाई 
बPडा छुट्याइिदएको दिेखPछ । िनवेिदकालाई बPडा 
छुट्याउने िदनको डोर तारखे िदई स^बिPधत गाउ ँ
िवकास तथा नगरको वडालाई समेत सूचना िदई 
नरम करम िमलाई कानूनबमोिजम बPडा मचुFुका 
भएको दिेखPछ । एउटै jलटमा रहेका घर जDगालाई 
एउटै jलट िमलान गरी बPडा छुट्याउदँा सबैलाई jलट 
िमलान ह\Pछ । जDगा खcडीकरण पिन कम ह\Pछ । 
सबैलाई बPडा लाDने गरी फैसला भएबमोिजम सबैलाई 
बPडा ग1रएको दिेखPछ । lयसरी सबैलाई बराबर पनO 
गरी भएको बPडा मचुFुकालाई अPयथा भPन सmने 
अवdथा छैन । कानूनबमोिजम बPडा मचुFुका भएको र 
लिलतपरु िजFलाको जDगा बPडा ग1रसकेको ह\दँा अPय 
िजFलाको घर जDगा बPडा छुट्याउने nयोजनको लािग 
भोजपरु िजFला अदालत पठाउने भनी भएको आदशेले 
िनवेिदकाको मौिलक हकमा असर परकेो दिेखदँनै ।

१४. िनवेिदकाले लिलतपरु िजFला 
अदालतबाट अशं मYुाको फैसलालाई बदर ग1रपाउ ँ
भनी लिलतपरु िजFला अदालतमा फैसला बदर मYुा 
दायर गरकेोमा सो मYुामा दाबी नपDुने गरी फैसला 
भइरहेको अवdथा छ । यसबाट समेत िनवेिदका 
सफाहातले अदालत nवेश गरकेो दिेखदँनै । िमित 
२०७०।३।४ को बPडा मचुFुकाबाट िनवेिदकाको कुनै 
मौिलक हक हनन भएको दिेखएको छैन ।

१५. उिदम बहादरु राईले बPडा मYुामा १२ 
अिंशयार कायम ग1रपाउ ँभनी िमित २०६९।०३।१९ 
मा सRु िजFला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा, १३ 
अिंशयार कायम गरी फैसला कायाUPवयनको कायU 
अगािड बढाउन ु भPने सRु िजFला अदालतबाट 
िमित २०७०।२।३ मा आदशे भएको र सोही आदशे 
सदर ह\ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।०४।३१ मा आदशे भएकोमा सोउपर िचp 
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नबझुी सो आदशेह8 तथा िमित २०७०।३।४ मा 
भएको बBडा मचुEुकालगायतका कामकारबाहीह8 
उHIेषणको आदशेले बदर गरी १२ अिंशयार कायम 
गरी बBडा छुट्याई पाउ ँ भनी िनवेदक उिदमबहादरु 
राईले यस अदालतमा Pरट नं.०७०-WO-०५०८ को 
उHIेषणयTु परमादशे Pरट िनवेदन दायर गरकेोमा स8ु 
िजEला अदालतबाट अशं मVुा िमित २०६३।१०।२२ 
मा फैसला हZदँा अशं बझेुको भरपाईलाई माBयता निदई 
अिंशयार कायम गरी फैसला भई सो फैसला पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट सदर भई अिBतम रहेको अव[थामा 
फैसला काया\Bवयनको िसलिसलामा १३ अिंशयार 
कायम गन] गरी स8ु िजEला अदालतबाट भएको आदशे 
सदर हZने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।०४।३१ मा भएको आदशे िमलेकै दिेखदँा सो 
आदशे बदर गPरपाउ ँभनी परकेो Pरट िनवेदन खारजे 
हZने ठहरी िमित २०७४।३।१८ मा फैसला भइसकेको 
दिेखBछ ।

१६. सो Pरट नं. ०७०-WO-०५०८ को 
उHIेषणयTु परमादशे Pरट िनवेदनमा पिन िमित 
२०७०।३।४ मा भएको बBडा मचुEुकालगायतका 
कामकारबाहीह8 उHIेषणको आदशेले बदर गPरपाउ ँ
भनी माग गरकेोमा सो Pरट िनवेदन खारजे हZने ठहरी 
फैसला भइसकेको पिन दिेखयो । 

१७. यस अदालतबाट ने.का.प. २०७३, 
अङ्क-७, िन.नं.९६३५ मा “अ.ब.ं१७ न.ं को रोहमा 
पुनरावेदन अदालतले गरकेो आदेश प6रवत7न गन8 
अिधकार;<े मािथ>लो अदालतले सै@ािAतक 
िवचलन वा कानूनको घोर उ>लङ्घन भएको 
अवIथामा बाहके Jयोग गनु7 उपयुL हMदैँन । वIतुत: 
मातहत अदालतमा परकेा मQुाको काम कारबाहीमा 
Sयाद नाघेको वा बे6रत भएको वा काय7िविध 
कानूनको <िुट गरी आदेश गरकेो IपU देिखएमा 
अदालतले बदर गन7सWन े हो । Aयाियक मनको 

Jयोग गरी गरकेो आदेश बदर गदा7 काया7AवयनयोXय 
फैसलामा पन8 Jभावलाई पिन अदालतले सदैव 
[यान रा\नपुन8 हMAछ । अदालतको अिAतम फैसला 
कुनै पिन हालतमा काया7िAवत हMनपद7छ भAन ेकुरामा 
िववाद हMन नसWन े ।” भBने िसdाBत Iितपादन 
भएको पाइBछ । उT Iितपािदत िसdाBतअनसुार 
स8ु अदालतले गरकेो आदशे बेरीतको भए पनुरावेदन 
अदालतले अ.ब.ं १७ नं. को रोहमा िवचार गन\ सeने 
माग\ िनवेदकले उपयोग गरी साधारण अिधकार gेhबाट 
I[ततु िवषय परीgण भइसकेको दिेखBछ ।

१८. उHIेषण जारी नगर े iयिTको हकमा 
IHयg असर पन] ि[थित भएमा उHIेषणको आदशे 
जारी गन] गPरBछ । तर वैकिEपक उपचारको िवjमानता 
रहेको अव[थामा सामाBयतया उHIेषणको आदशे जारी 
गन\ उपयTु हZदँनै । फैसला काया\Bवयनको अव[थामा 
िजEला अदालतले गरकेो आदशेलाई Bयायको कसीमा 
जाचँ गरी सदर बदर गरी कानूनअन8ुप गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको आदशेलाई असाधारण gेhािधकारअBतग\त 
बदर गनु\पन] I[ततु मVुामा कुनै आधार दिेखदँनै । िवना 
आधार उHIेषणको आदशे जारी गदा\ Bयाय िन[पादन 
गन] िनकायह8मा अिनिlतता हZनकुा साथै फैसलाको 
अBत हZने अव[थासमेत दिेखदँनै । 

१९. व[ततुः िमित २०७०।३।४ मा 
भएको बBडा मचुEुका बदर नहZने भनी स8ु िजEला 
अदालतबाट िमित २०७०।०९।१२ मा र तHकालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित२०७०।११।२९ 
मा भएको आदशेमा कुनै कानूनी hिुट दिेखन आएन । 

२०. अतः फैसला काया\Bवयनको Iिnयालाई 
लopयाउने िनयतले अदालतमा पटकपटक Iवेश गरकेो 
िनवेदक सफाहात िलई अदालत Iवेश गरकेो नदिेखदँा 
तथा उपयु\T िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदन 
माग दाबीबमोिजमको आदशे जारी गनु\पन] अव[थाको 
िवjमानता नदिेखदँा I[ततु Pरट िनवेदन खारजे हZने 
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ठहछ2  । दायरीको लगत क:ा गरी आदशे अपलोड गरी 
िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उE रायमा सहमत छु ।
Fया.हHरIसाद फुयाल

इजलास अिधकृतः- सिुशलकुमार यादव 
इित सवंत् २०७६ साल चै# ३ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��

सवWXच अदालत, सयंEु इजलास
माननीय Fयायाधीश Yी ईZवरIसाद खितवडा

माननीय Fयायाधीश Yी स[ुमालता माथेमा
आदशे िमित : २०७७।१०।१३

०६९-WO-०७१६

मbुाः उcIेषण

िनवेदक : परशरुामको छोरा िजfला झापा, चFgगढी 
गा.िव.स. वडा नं.८ घर भई िजfला Iहरी 
काया2लय, झापामा काय2रत रहदँाका बखत 
नोकरीबाट बखा2lत गHरएका पूव2 Iहरी जवान 
ओमIकाश शमा2

िवop
Icयथq : Iहरी Iधान काया2लय, नrसालसमेत

§ कुनै काय* नैितक पतन ह.न े अव0थाको 
ठहर ह.नका लािग सो “कसरुको ग6भीरता-
मा;ा” िवशेष >पमा िवचारणीय िवषय 
बAदछ । जुनसकैु कसरुजAय काय* पिन 

सामािजक नैितकता Eितकूलका काय* 
मािनAछन ् । तर य0ता सबै काय*लाई 
कानूनी Eयोजनका लािग “नैितक पतन 
देिखन ेकाय*” भAन निमJन े। 

§ 0वाभािवक >पमा कसरुजAय काय* 
गरकेो नभएर गLरएको काय*को 0व>प 
चरम वा िवकृत Eकृितको देिखएको तथा 
िनम*म वा पाशिवक Eकृितको काय* भएको 
अव0थालाई नैितक पतन देिखन ेकाय*को 
>पमा िलन सिकAछ । Nयस Eकारको िवशेष 
अव0था वा पLरि0थित नदेिखएस6म कुनै 
काय* कसरुजAय भनी ठहर भएको छ भAने 
आधारमा नै Nयसलाई नैितक पतन देिखन े
कसरु भनी माAन िमJदैन । कानूनी Eयोगमा 
यो “नैितक पतन” भAने शQदावलीको 
िवशेष Eािविधक अथ* रहकेो छ । कुनै काय* 
गदा* पया*R होस नपुSयाएको, हलेचेUयाई ं
गरकेो, सावधानी नअपनाएको, वा वुिW-
िववेक नपुगकेो कुराको पLरणाम0व>प 
कुनै कानूनी दाियNव वहन गनु*परकेो 
अव0थालाई 0वतः “नैितक पतन” देिखन े
काय* भनी माAन निमJन े।  

(Iकरण नं.३)

िनवेदकका तफ2 बाट : िवuान् वHरv अिधवEा Yी 
बालकृ[ण नेउपाने

Icयथqका तफ2 बाट : 
अवलिwबत निजर :
§ ने.का.प.२०३०, अङ्क १, िन.नं.७७४
§ ने.का.प.२०६७, अङ्क १०, िन.नं.८४८१
§ स.अ.बलेुिटन २०५२, वष2 ४, अङ्क १५
§ स.अ.बलेुिटन २०६९, असोज २

सwबp कानून :
§ कारागार ऐन, २०१९

िनण�य नं. १०६६२
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१०६६२ - ओम!काश शमा% िव. !हरी !धान काया%लय, न2सालसमेत

आदशे
%या.ई(र*साद खितवडा : नेपालको 

अ;त<रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा दायर हDन आएको 
!Fततु िववादको सिंHI तJय एव ंआदशे यस !कार 
छ:

तJयगत बेहोरा
म िनवेदक कारागार काया%लय, झापाको !हरी 

जवान पदमा काय%रत रहदँाको अवFथामा कारागार 
काया%लय, झापामा थनुामा रहेका िकFमत QेR िबरामी 
भई ओम साई पािथभरा अFपताल, भUपरुमा भना% 
गरी उपचार गराइरहेको र िनजको सरुHाथ% मसमेत 
ड्यटुीमा खिटएको अवFथामा २०६८/६/६ का िदन 
१३:०० बजेको समयमा िनज थनुवुा भागेकोमा म 
िनवेदकसमेतले लापरवाही गरकेो ठहर गरी झापा 
िज`ला अदालतबाट िमित २०६८/११/३० मा 
थनुवुा िकFमत QेRलाई मानवीय aयवहार र सहायता 
पbुयाउने काय% गदा% सरुHाकमcको आखँा छली भागेको 
र !ितवादी िकFमत QेRलाई िनवेदकले भगाउने 
मनसाय िलएर भगाएको नदिेखएकोले िनज !हरी 
जवानहdलाई d.२००।- ज<रवाना हDने ठहछ%  भनी 
फैसला भएको छ । अदालतबाट मhुा फैसला भएपiात् 
िज`ला !हरी काया%लय, झापामा हािजर हDन पाउ ँभनी 
िनवेदन िदएकोमा काया%लय !मखुले !हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८८(घ) बमोिजम नैितक पतन 
दिेखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट अपराधी 
भएमा भ;ने कसरुमा िनयम ८४(ज) बमोिजम 
भिवnयमा सरकारी नोकरीको िनिमo अयोpय ठह<रने 
गरी सेवाबाट बखा%Fत गरी २०६८/१२/२८ मा िनण%य 
गरकेो र सो िनण%यउपर िनवेदकले पूव% Hेsीय !हरी 
काया%लय, िवराटनगरमा पनुरावेदन िदएकोमा िज`ला 
!हरी काया%लय झापाको िनण%यलाई नै सदर गनt िनण%य 
गरकेो बेहोराको िमित २०६९/७/३ को पs िमित 

२०६९/८/१३ मा !ाI गरी जानकारी पाएको िथए ँ। 
िनवेदकलाई कैदी भगाएको मhुामा झापा 

िज`ला अदालतबाट लापरवाहीसuम गरकेो ठहर 
गरी d. २००।- ज<रवाना माs गरकेो र अदालतबाट 
िनवेदकलाई कैदको सजाय नभएको अवFथामा 
नोकरीबाट बखा%Fत गदा% !हरी ऐन, २०१२ को दफा 
१० एव ं!हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२) 
बमोिजम सफाइ पेस गनt मौका अिनवाय% dपले !दान 
गनु%पनtमा सो मौका !दान नगरी उि`लिखत ऐन, िनयम 
एव ं !ाकृितक ;यायको सव%मा;य िसxा;तिवपरीत 
सनुवुाइको मौकासमेत !दान नगरी िनयमको 
आफूखशुी अपaयाyया गरी नैितक पतन दिेखने 
फौजदारी मhुामा अदालतबाट दोषी ठहर भएको भ;ने 
आधारमा म िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा%Fत गनt 
गरकेो िवपHीहdको िनण%य !हरी ऐन, २०१२ को दफा 
१० एव ंिनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ (२) को 
िवपरीत छ ।

अत: िनवेदकलाई भिवnयमा सरकारी 
सेवाका लािग अयोpय ठहbयाउने गरी नोकरीबाट 
बखा%Fत गरकेो िनण%यबाट िनवेदकको कानूनी हकका 
साथै नेपालको अ;त<रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च), धारा १३(२) एव ंधारा १९ {ारा !दo 
मौिलक हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम उ|!ेषणको आदशे{ारा िवपHी िज`ला !हरी 
काया%लय, झापाको िमित २०६८/१२/२८ को िनण%य 
र सो िनण%यलाई सदर गनt पूव%Hेsीय !हरी काया%लय, 
िवराटनगरको िमित २०६९/७/३ को िनण%य एव ं सो 
िनण%यका आधारमा िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा%Fत 
गरकेो िमित २०६८/१२/२८ एव ं िमित २०६९/७/३ 
को पsसमेत बदर गरी िनवेदकको दरब;दी रहेको 
िज`ला !हरी काया%लय, झापामा हािजर गराई 
कामकाज लगाउन,ु तलब भoा िदन ुभनी िवपHीहdको 
नाममा परमादशेलगायत अ;य उपय}ु आ~ा आदशे 
जारी ग<रपाउ ँभ;ने बेहोराको ओम!काश शमा%को <रट 
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िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह=न नपन> हो ? आदशे 
जारी गन@ नपन> कानूनबमोिजमको कारण भए आदशेBाC 
भएको िमितले बाटाका Fयादबाहेक १५(पJK) िदनिभ# 
महाJयायािधवNाको काया@लयमाफ@ त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी Sरट िनवेदनको एक Bित नTकल साथै 
राखी िवपWीहXलाई सूचना पठाई [यसको बोधाथ@ 
महाJयायािधवNाको काया@लयमा पठाइिदनू । िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ पेस गनु@  भJने 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०६९/०९/२३ को 
आदशे ।

उपचाराथ@ अdपतालमा रहेको कैदीको 
सरुWाको लािग खटाइएको त[कालीन Bहरी जवान िनज 
Sरट िनवेदकबाट भरपदe र Bभावकारी सरुWा fयवdथा 
िमलाउन नसकेकै कारण िनज कैदी भाgन उFकन 
सफल भएको कुरामा झापा िजiला अदालतसमेत 
िनTयjलमा पगुी िनजलाई जSरवानाको सजाय भएको 
दिेखएको र यसरी अदालतबाट दोषी दिेखएका Sरट 
िनवेदकले त[काल पदअनसुार आफूलाई तोिकएको 
िजFमेवारीअनसुारको आचरण तथा काय@समेत गरकेो 
नदिेखएको अवdथामा िनजलाई िवभागीय कारबाहीको 
lममा नोकरीबाट बखा@dतसFम गन@ सिकने भJने 
मौजदुा Bहरी िनयमावलीमा भएको fयवdथाबमोिजम 
तोिकएको Bिlया पmुयाई नोकरीबाट बखा@dत गSरएको 
र सोउपर पेस भएको पनुरावेदनसमेत खारजे भएकोले 
उिiलिखत िनण@यलाई अJयथा भJन निमiने ह=दँा 
Bहरी Bधान काया@लय, नTसाललाई समेत िवपWी 
बनाई दायर भएको Sरट िनवेदन खारजे गSरपाउ ँभJने 
बेहोराको Bहरी Bधान काया@लय, नTसालको तफ@ बाट 
Bहरी नायव उपरीWक मकुुJदराज आचाय@को िलिखत 
जवाफ ।

Bहरीलाई िनजहXको fयिNगत िववरण 
िभडाई Bहरी Bधान काया@लय र अJतग@तका 

िनकायले नै Bहरी ऐन, िनयमअनसुार अवकास िदने, 
नोकरीबाट हटाउने, तलब विृr रोTका गन>, गयलकSs 
गन>, निसहत िदने आिद सबै कारबाही गन> ह=दँा सो 
सFबJधमा Bहरी िकताबखानाको कुनै सलंgनता 
रहदँनै । िनजलाई गरकेो कारबाहीको जानकारीसFम 
यस िकताबखानालाई िदएको िवषयलाई िलएर 
िकताबखानाले गरकेो भJने दाबी झsुा हो । िनजले 
दाबी गरबेमोिजम यस िकताबखानाबाट िनजलाई कुनै 
अJयाय गSरएको छैन, यस िकताबखानालाई िवपWी 
बनाउनपुन> कारणसिहतको िजिकर कतै उiलेख गरकेा 
छैनन् । Bहरी िकताबखानाको हकमा िनवेदन खारजे 
गSरपाउ ँभJने बेहोराको Bहरी िकताबखानाको िलिखत 
जवाफ ।

पूव@Bहरी जवान ओमBकाश शमा@समेतका 
िवXrमा वादी नेपाल सरकार Bितवादी िवपWी Sरट 
िनवेदकसमेत भएको थनुवुा भागे भगाएको मwुामा 
िवपWी Sरट िनवेदकसमेतले आxनो कत@fयपालनमा 
लापरवाही गरी िडउटीमा गरकेो कमजोरीका कारण 
थनुवुा भाgन सफल भएको ह=दँा िनज िवपWी Sरट 
िनवेदकसमेतको उिiलिखत काय@ कारागार ऐन, 
२०१९ को दफा २४(१)(ग) बमोिजम अपराध कसरु 
ठहछ@ , सो ठहना@ले BितवादीहXलाई अपराधको Bकृित 
र Bमाणको आधारमा िवचार गरी X.२००।- जSरवाना 
ह=ने भनी झापा िजiला अदालतबाट २०६८/११/३० 
मा िनण@य भएको दिेखJछ । झापा िजiला अदालतको 
िनण@यले दोषी सािबत भई िनवेदकलाई जSरवाना गरकेो 
दिेखदँा Bहरी िनयमावली, २०४९ (ससंोधनसिहत) 
को पSर{छेद-९ को िनयम ८८(घ) को कसरु 
गरकेो पाइएको ह=दँा िनज Bहरी जवान ओम Bकाश 
शमा@लाई ऐ. िनयमावलीको िनयम ९३(२)(ख) ले 
िदएको अिधकार Bयोग गरी ऐ. िनयम ८४ को दहेाय 
(ज) बमोिजम भिव|यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयोgय ठहSरने गरी नोकरीबाट बखा@dत गन> गरी यस 
काया@लयबाट िमित २०६८/१२/२८ गते िनण@य गरकेो 
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हो । िनजले िलएको िजिकरअनसुार !ितवादी िक=मत 
>े?ले सरु@ाकमAको आखँा छली भागेको भनी =वयलें 
=वीकार गरकेो, थनुवुाको सरु@ाथ% िडउटी खटाइएको 
अव=थामा लापरवाही गरकेो र सोही कारण थनुवुा भाPन 
सफल भएको हRदँा सोही अपराध कसरुमा अदालतबाट 
दोषी ठहर भएकोले !हरी िनयमावलीले िदएको कानूनी 
अिधकारको !योग गरी यस काया%लयबाट भएको 
िनण%य तक% सङ्गत, कानूनसङ्गत भएको हRदँा िनवेदन 
खारजे गYरपाउ ँभZने बेहोराको िज[ला !हरी काया%लय,
झापाको िलिखत जवाफ ।

अ=पतालमा उपचार गराइरहेको कैदीको 
सरु@ाको लािग खटाइएको िनज Yरट िनवेदकबाट 
भरपद_ र !भावकारी सरु@ा `यव=था िमलाउन 
नसकेकै कारण िनज कैदी भाPन सफल भएको कुरामा 
झापा िज[ला अदालतसमेत िन2यaलमा पगुी िनजलाई 
जYरवानाको सजाय भएको र यसरी अदालतबाट दोषी 
दिेखएकोले तcकाल पदअनसुार आफूलाई तोिकएको 
िजdमेवारीअनसुारको आचरण तथा काय%समेत गरकेो 
नदिेखएको अव=थामा िनजलाई िवभागीय कारबाहीको 
eममा नोकरीबाट बखा%=तसdम गन% सिकने भZने 
मौजदुा !हरी िनयमावलीमा भएको `यव=थाबमोिजम 
तोिकएको !िeया पgुयाई िज[ला !हरी काया%लय, 
झापाले नोकरीबाट बखा%=त गरकेो िनण%य मनािसब 
हRदँा पनुरावेदन सZुने अिधकारीको हैिसयतले मैले 
िनजको पनुरावेदन खारजे गनh गरी िमित २०६९/७/३ 
मा िनण%य गरकेो हो । पूव%@ेmीय !हरी काया%लय, 
िवराटनगरको !हरी नायव महािनरी@कको हैिसयतले 
सdपािदत काम कारबाहीको िवषयमा हाल !हरी !धान 
काया%लय न2सालमा काय%रत मलाईसमेत िवप@ी बनाई 
दायर भएको Yरट आफँैमा साZदिभ%क दिेखदँनै । थनुवुा 
भगाएको कसरुमा सdबिZधत अिधकारीबाट दोषी ठहर 
भइसकेपिछ माm सोहीअनसुार गYरएको िवभागीय 
कारबाहीको िनण%यलाई अZयथा भZन निम[ने भएकोले 

िनवेदन खारजे गYरपाउ ँ भZने बेहोराको !हरी नायव 
महािनरी@क सरुZेnबहादरु शाहको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकलाई सेवाबाट हटाएको िवषयमा िमित 
२०६९/७/३ मा भएको पनुरावेदन िनण%य पचा%सिहतको 
कारबाहीसdबZधी स2कल फायल िमिसल संलPन 
रहेको ।

यस अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम@ पेस हRन आएको !=ततु िववादमा 
िनवेदकका तफ% बाट उपि=थत िवpान् वYर? अिधवqा 
>ी बालकृsण नेउपानेले िनवेदक ओम!काश शमा% 
!हरी जवान पदमा कारागार काया%लय झापामा काय%रत 
रहदँाको अव=थामा िबरामी भएका कैदीलाई ओम 
साई पािथभरा अ=पताल, भnपरुमा उपचारका eममा 
रािखएको, िनज कैदी अ=पतालबाट भागेकोसdम 
हो;  झापा िज[ला अदालतमा चलेको मuुाबाट 
िनवेदकसमेतले लापरवाही गरकेो ठहर गरी िमित 
२०६९/११/३० मा v.२००।- जYरवाना हRने फैसला 
भएको छ; जYरवाना ितरी काया%लयमा हािजर हRन 
जादँा हािजर हRन िदइएन; !हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८(घ) को कसरुमा िनयम ९३(२)(ख) ले 
िदएको अिधकार !योग गरी िनयम ८४(ज) र ८९(६)
(क) बमोिजम हRने भनी नोकरीबाट बखा%=त गYरयो; 
िनजै थनुवुाको लािग डा2टरले लेिखिदएको औषधी 
िलन साथीलाई ड्यटुीमा छाडेर बािहर गएको बेला 
साथीलाई झ2ुयाएर थनुवुा भागेको हो; अदालतले 
िनजको काय%लाई लापरवाहीसdम ठहर गरी v.२००।- 
माm जYरवाना गरकेो छ; सो काय% नैितक पतन दिेखने 
अपराध हRन स2दनै; बखा%=तको कारबाही गदा% 
=प}ीकरण सो~ने, सनुवुाइको मौका िदनेसमेतको 
!िeया पgुयाउनपुनhमा सजायको बारमेा सूचनासdम 
िदएको छैन; सामाZय mिुट र लापरवाहीलाई नैितक 
पतनको कसरु माZन िम[दनै; िज[ला !हरी काया%लय, 
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झापाबाट िमित २०६८/१२/२८ मा भएको िनण:य र 
सो िनण:यलाई सदर गन? गरी भएको पूव:Bे#ीय Cहरी 
काया:लय, िवराटनगरको िमित २०६९/७/३ को 
िनण:य #िुटपूण: छन्; Kरट आदशे जारी हOनपुद:छ भनी 
बहस िजिकर गनु:भयो । CQयथSका तफ: बाट िवUान्  
उपVयायािधवXा Yी ऋि[नाथ िनरौलाले अ]पतालमा 
उपचारको _ममा रहेको कैदी सरुिBत राaन ड्यटुीमा 
ब]नपुन?मा िनवेदकको लापरवाहीका कारण कैदी 
भाcयो; यो नैितक पतन दिेखने गeभीर कसरु हो; 
पKरि]थितलाई हेनु:पन? हOVछ; िनवेदकले Cभावकारी 
सरुBा fयव]था िमलाउन नसकेको दिेखएको छ; 
िजeमेवारीअनसुारको आचरण भएन; अदालतले पिन 
दोषी ठहर गiयो; Cहरी र सेना ज]ता सगंठनमा यस 
खालको सजाय पिहले पिन भएका छन्; सेना, Cहरीले 
लापरवाही नगkन्, सगंठनमा अनशुासन कायम होस् 
भनी य]तो कारबाही गKरVछ; िनवेदकलाई भएको 
िवभागीय कारबाही कानूनबमोिजम छ; Kरट िनवेदन 
खारजे हOनपुद:छ भनी गनु:भएको बहस िजिकरसमेत 
सिुनयो ।

अब यसमा िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा:]त 
गन? गरी भएको CQयथSहkको िनण:य कानूनअनकूुल छ 
वा छैन ? िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी हOनपुन? 
वा नपन? के हो ? भVने Cmमा िनण:य िदनपुन? दिेखयो ।

२. िनण:यतफ:  िवचार गदा:, िनवेदक 
ओमCकाश शमा: कारागार काया:लय झापामा काय:रत 
रहेको; कारागारमा थनुामा रहेको कैदी िक]मत Yेp 
िबरामी भई उपचार गन: िनजसमेतको िजeमा लगाई 
ओम साई अ]पतालमा पठाई उपचार गराउदँाको 
_ममा अ]पतालबाट कैदी भागेको; थनुवुा भागे 
भगाएकोमा िनवेदकसमेत उपर झापा िजrला 
अदालतमा मsुा परी कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४(१)(ग) बमोिजम कसरु गरकेो ठहर गरी िनजलाई 
k.२००।- जKरवाना गरकेोसमेत दिेखयो । कारागार 

ऐन, २०१९ को दफा २४(१)(ग) मा सeबिVधत 
अड्डा वा अदालत वा कारागारका कम:चारीले घसु 
खाई वा मरमोलािहजा गरी कैदी भगाएकोमा बाहेक 
आyनो कत:fयपालनमा लापरवाही मा# गरी भगाएको 
रहेछ भने िनजलाई ६ मिहनासeम कैद वा दईु सय 
kपैयासँeम जKरवाना वा दवैु सजाय हOने fयव]था रहेको 
दिेखVछ । उिrलिखत कानूनी fयव]थाअनसुार 
अदालतबाट िनज Cितवादीले लापरवाहीसeम गरकेो 
भनी ठहर गरकेो दिेखयो । घसु खाई वा मरमोलािहजा 
गरी कैदी भगाएको भVने कसरु ]थािपत हOन सकेको 
पाइएन । यसै िवषयमा िनवेदकउपर िवभागीय कारबाही 
भएको र दईु सय kपैया ँ जKरवाना भएको कुरालाई 
नैितक पतन दिेखने कसरु मानेर िनवेदकलाई भिव{यमा 
सरकारी नोकरीका लािग अयोcय ठहKरने गरी सेवाबाट 
बखा:]त गKरएको पाइयो । यसरी सजायको आदशे 
(िनण:य) गनु: पूव: िनवेदकलाई सनुवुाइको कुनै अवसर 
िदइएको पाइएन ।

३. िनवेदक ओमCकाश शमा:ले घसु खाई वा 
मरमोलािहजा गरी कैदी भगाएको भVने कसरु ]थािपत 
हOन सकेको दिेखदँनै । िनजले “कत:fयपालनमा 
लापरवाही गरकेो” भVनेसeम अदालतबाट कैदी भागे 
भगाएको मsुामा ठहर भएको पाइयो । कुनै काय: नैितक 
पतन हOने अव]थाको ठहर हOनका लािग सो “कसरुको 
गeभीरता मा#ा” िवशेष kपमा िवचारणीय िवषय 
बVदछ । जनुसकैु कसरुजVय काय: पिन सामािजक 
नैितकता Cितकूलका काय: मािनVछन् । तर य]ता सबै 
काय:लाई कानूनी Cयोजनका लािग “नैितक पतन दिेखने 
काय:” भVन िमrदनै । ]वाभािवक kपमा कसरुजVय काय: 
गरकेो नभएर गKरएको काय:को ]वkप चरम वा िवकृत 
Cकृितको दिेखएको तथा िनम:म वा पाशिवक Cकृितको 
काय: भएको अव]थालाई नैितक पतन दिेखने काय:को 
kपमा िलन सिकVछ । QयसCकारको िवशेष अव]था 
वा पKरि]थित नदिेखएसeम कुनै काय: कसरुजVय भनी 
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ठहर भएको छ भ;ने आधारमा नै >यसलाई नैितक पतन 
दिेखने कसरु भनी मा;न िमDदनै । कानूनी !योगमा यो 
“नैितक पतन” भ;ने शHदावलीको िवशेष !ािविधक 
अथ% रहेको छ । कुनै काय% गदा% पया%L होस नपMुयाएको, 
हेलचेOयाई गरकेो, सावधानी नअपनाएको, वा विुP-
िववेक नपगेुको कुराको पQरणामSवTप कुनै कानूनी 
दािय>व वहन गनु%परकेो अवSथालाई Sवतः “नैितक 
पतन” दिेखने काय% भनी मा;न िमDदनै । 

४. यस अदालतबाट रामबहादरु 
अिधकारीको िनवेदनका स;दभ%मा1 YयाZया ह[दँा “]िुट 
लापरवाहीलाई नैितक पतनको त^व मा;न निमDने” 
भनी िसPा;त कायम भएको दिेख;छ । िनवेदक 
अ_बरबहादरु पा`डे bे]ीसमेतको िववादका स;दभ%मा2

यस अदालतबाट "cयान मdुामा सजाय पाउदँमैा सो 
सजाय पाएको अपराध के कSतो िथयो, के कSतो 
अवSथामा cयान मारकेो िथयो इ>यािद कुराको 
िवचार नगरी नैितक पतन दिेखने फौcदारी अपराध 
गरकेो दोष लगाउन निमDने" भनी YयाZया भएको 
दिेख;छ । नैितक पतनलाई समाजको नैितक मूDय 
मा;यताको सापेbतामा कसरुज;य काय%को ग_भीर 
दjुपQरणामको Tपमा हेQरन ु पद%छ । यसलाई िनरपेb 
र पQरवत%न नह[ने िवषयवSतकुो Tपमा हेQरन ु ह[दँनै । 
अमकु-अमकु फौजदारी अपराधलाई सूचीकरण गररे 
नैितक पतन दिेखने अपराध भनी पQरभािषत गनु%  पिन 
सिजलो ह[दँनै ।  यसको िनTपण िववािदत कसरुज;य 
काय%को समk पQरवेशलाई हेररे ;याियक िववेकको 
!योगबाट गQरन ु पद%छ । हQरनाथ!सादको िववादमा3

1 िनवेदक रामबहादरु अिधकारी िवTP सmचालन सिमित, िट.िस.एन. 
समेत, उ>!ेषण, सवnoच अदालत बलेुिटन, २०५२, वष%-४, अङ्क 
- १५ 

2 िनवेदक अ_बरबहादरु पा`डे bे]ीसमेत िवTP नरबहादरु पा`डे bे]ी, 
सवnoच (Sपेसल बेmच) ने.का.प. २०३०, अङ्क-१, िन.नं. ७७४ 
।  नैितक पतनका स_ब;धमा वषृबहादरु राई िवTP िवzालय िशbा 
शाखा, काठमाड{समेत, उ>!ेषण, ने.का.प. २०६७, अङ्क १०, 
िन.नं. ८४८१ मा समेत केही YयाZया भएको दिेख;छ ।

3 हQरनाथ!साद िवTP !धानम;]ी तथा मि;]पQरषद ्को 

"जQरवानाको मा] सजाय भएको कुरालाई नैितक 
पतन दिेखने फौजदारी कसरु गरकेो मानी सनुवुाइको 
मौकासमेत !दान नगरी सेवाबाट बखा%Sत गन% िमDने 
गरी !हरी ऐन तथा िनयमावलीमा कुनै कानूनी 
YयवSथा भएको नदिेखने ह[दँा Qरट िनवेदकलाई !हरी 
सेवाबाट हटाउने सTु िनण%य र >यसलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन िनण%यसमेत कानूनी ]िुटपूण% ह[ने" भनी 
यस अदालतबाट YयाZया भएको दिेख;छ । यसरी 
भएका YयाZयाको �ि�ले हेदा%  िनवेदक ओम!काश 
शमा%ले काय% स_पादनमा लापरवाहीस_म गरकेो भनी 
अदालतबाट केवल T.२००।- जQरवाना ह[ने ठहर 
गQरएको कुरालाई नैितक पतन दिेखने काय% गरकेो भनी 
मा;न िमDने दिेखन आएन । 

५. त>काल !चिलत !हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८९ को उपिनयम (२) अनसुार 
कुनै !हरी कम%चारीलाई सजायको आदशे िदनअुिघ 
कारबाही गन% लािगएको बेहोरा उDलेख गरी ह[न स2ने 
सजायसमेत खलुाई सूचना िदई िनजलाई आ�नो 
सफाइ पेस गन� मौका िदनपुन� ह[;छ । >यSतो सूचना 
िददँा लगाइएको आरोप Sप� Tपले िकिटएको ह[नपुद%छ 
र !>येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधाQरत छ 
सोसमेत खलुाइएको ह[नपुद%छ । तर सोबमोिजम 
िनवेदक ओम!काश शमा%उपर गन% लािगएको िवभागीय 
सजाय !Sताव गरी !ितवादको अवसर िदएको दिेखन 
आएन । िनवेदकलाई थनुवुा भागे भगाएको भ;ने मdुामा 
झापा िजDला अदालतबाट कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४(१)(ग) बमोिजमको कसरु ठहर गरी 
T.२००।- जQरवाना गरकेो कुरालाई नै नैितक पतनको 
कसरु भएको मानेर सबैभ;दा उपDलो हदको िवभागीय 
सजाय गरकेो दिेखयो । !हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८९ को उपिनयम (२) को !ितब;धा>मक 
YयवSथाको (ख) मा "नैितक पतन दिेखने फौजदारी 

काया%लयसमेत, उ>!ेषण, स.अ. बलेुिटन, २०६९, असोज-२, प�ृ 
१, मdुा नं. ०६७-NF-००११



नेपाल कानून पि#का, २०७८, साउन - भदौ

458

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

अिभयोगमा अदालतबाट अपराधी :मािणत भइसकेको 
आधारमा कुनै :हरी कमAचारीलाई सजाय िदनपुनE 
भएमा सजाय गनE अिधकारीले िनजलाई गनA लागेको 
सजायको बारमेा सूचनासGम िदनपुनE छ" भJने कानूनी 
KयवMथा रहेको दिेखJछ । तर :Mततु िववादका 
सJदभAमा हेदाA  िनवेदकलाई भिवQयमा पिन अयोRय हSने 
गरी सेवाबाट बखाAMत गनुA पूवA सो कुराको कुनै सूचना 
िदएको दिेखएन । यसरी हेदाA  िनवेदक ओम:काश 
शमाAउपरको िवभागीय सजायसGबJधी काम कारबाही 
र िनणAय कानूनतः #िुटपूणA, सनुवुाइको अवसरसGबJधी 
:ाकृितक Jयायको िसXाJत :ितकूल तथा नैितक 
पतनसGबJधी अवधारणािवपरीत दिेखन आयो । 

६. अतः िनवेदक ओम:काश शमाAलाई झापा 
िज\ला अदालतले कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४(१)(ग) बमोिजमको कसरु ठहर गरी जeरवानासGम 
गरकेो सजायलाई :हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८(घ) को :योजनका लािग नैितक पतन 
दिेखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट अपराधी 
:मािणत भएको भनी भिवQयमा सरकारी नोकरीको 
िनिमg सामाJयतः अयोRय ठहeरने गरी नोकरीबाट 
बखाAMत गनE गरी भएको िज\ला :हरी कायाAलय, 
झापाका :हरी उपरीhकको िमित २०६८/१२/२८ को 
िनणAय, सो िनणAयलाई सदर गनE गरी पूवAhे#ीय :हरी 
कायाAलय, िवराटनगरबाट िमित २०६९/०७/०३ मा 
भएको िनणAय, सो सGबJधमा भएका प#ाचारसमेत 
कानून :ितकूल दिेखयो । यसबाट िनवेदकको पेसा 
रोजगारी गनE हक अिधकारमा आघात परकेो हSदँा 
उि\लिखत िनणAयहl, काम कारबाही, प#ाचारसमेत 
उm:ेषणको आदशेoारा बदर गeरएको छ । अब िनज 
िनवेदक ओम:काश शमाAलाई िनजको पदमा पनुबAहाली 
गरी, गराई िनजले कानूनबमोिजम पाउने सिुवधा िदन ु
िदलाउन ु भनी :mयथpहlको नाममा परमादशेसमेत 
जारी हSने ठहछA  । :Mततु आदशेको जानकारी 
महाJयायािधवqाको कायाAलयमाफA त :mयथpहlलाई 

िदई, िनवेदनको दायरीको लगत कrा गरी, आदशे 
िवsतुीय :णालीमा :िवt गरी, िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उq रायमा सहमत छु ।
Jया.सQुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत: माधव:साद लोहनी
इित सवंत् २०७७ साल माघ १३ गते  रोज ३ शभुम् ।

�� & ��

सवxyच अदालत, सयंqु इजलास
माननीय Jयायाधीश zी ई{र:साद खितवडा

माननीय Jयायाधीश zी कुमार रRेमी
आदशे िमित : २०७७।३।१५

०७६-WO-०७३५

िबषय : उm:ेषण / परमादशे

िनवेदक / पh : नJकु चौधरीको छोरा, िज\ला स�री, 
सािबक अनाAहा गा.िव.स. वडा नं. १ पeरवितAत 
ऐ. शGभनुाथ नगरपािलका वडा नं. १२ भई 
हाल िज\ला सरकारी विकल कायाAलय, 
सोलखुGुबमुा सहायक कG�यटुर अपरटेर 
पदमा कायAरत रामनJदन शरण चौधरीसमेत

िवlX
िवपhी / :mयथp : सङ्घीय मािमला तथा 

सामाJय :शासन मJ#ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत

िनण�य नं. १०६६३
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१०६६३ - रामन#दन शरण चौधरीसमेत िव. सङ्घीय मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालय, िसंहदरबारसमेत

§ क&'युटर अपरटेर करारमा राखेर काम 
गन2 हो भन े िनजामती सवेामा 9थायी 
;पमा काय<रत रहकेा सहायक क&'युटर 
अपरटेरको वृि> िवकास ठ'प ह@न 
सAछ । लोक सवेा आयोगको िविभEन 
काममFये िनजामती सवेाको िनिम> 
उपयुH उ&मदेवार छनौट गन2 काम पिन 
हो । अEय वृि> िवकासको िवकJप पिन 
निदन े र तJलो तहमा योKय कम<चारी 
ह@दँाह@दैँ कानूनबमोिजम िवPापन नगरी 
मािथJलो पदमा करारमा िनयुिH गदा< 
योKयता, Rमता, Sितभाको कदर नभई 
Sित9पधा<Vमक Wयव9था कमजोर भई 
योKयता Sणालीमा असर पन2 ।

(8करण नं.४)
§ िनजामती सवेालाई सRम, सYुढ, 

सवेामलूक र उ>रदायी बनाउन ेउ[े\यका 
साथ एउटै िनजामती सवेा ऐन, २०४९ 
cारा सdचािलत िविभEन सेवाका 
कम<चारीह;मा कुनै सवेाको िवPापन गन2 
र कुनै सवेाको खािलरहकेो पदमा िवPापन 
नगदा< खािलरहकेो पदभEदा तJलो eणेी वा 
तहमा काय<रत जनशिHले आफूलाई अEय 
सवेा, समहूिबचमा असमानता भएको, हलेा 
भएको तथा वृि>िवकासमा अिनिhतता 
पैदा भएको, अपमान भएको ठानी काम गन2 
जागँर र सवेा Sवाहको गणु9तरमा कमी 
आउन ेअव9था िसज<ना ह@न े।

(8करण नं.६)

िनवेदक / पDका तफF बाट : िवIान्  अिधवKाहL Mी 
िवNण ुलइुटेँल र Mी जगदीश बम

िवपDी / 8TयथUका तफF बाट : िवIान्  सह#यायािधवKा 
Mी खेमराज Wवाली

अवलिXबत निजर :
सXबY कानून :
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९

आदशे
Eया.कुमार रKेमी : नेपालको सिंवधानको 

धारा १३३ बमोिजम यसै अदालतको अिधकार 
Dे9िभ9 पनb 8cततु मdुाको सिंDe तfय एव ं आदशे 
यस8कार छ । 

तfय खjड
िनवेदकहLमlये म रामन#दन शरण चौधरी 

नेपाल िविवध सेवाअ#तगFतको राजप9 अनङ्िकत 
िIतीय Mेणीको सहायक कXmयटुर अपरटेर 
पदमा आिदवासी / जनजाित कोटामा लोक सेवा 
आयोग सगरमाथा अnचल कायाFलय, खोटाङबाट 
िमित २०७४/०२/१८ गते िसफाqरस भई िमित 
२०७४।०२।२४ गते िनजामती सेवाको cथायी पदमा 
िनयिुK िलई हाल िजsला सरकारी विकल कायाFलय 
सोलखुXुबमुा कायFरत छु । म सिंगताकुमारी सापकोटा 
मिहला कोटामा लोक सेवा आयोग पिtमाnचल Dे9ीय 
िनदbशनालय, पोखराबाट िमित २०७२/०९/१९ 
गते िसफाqरस भई िमित २०७२।०९।२१ गतेदिेख 
cथायी पदमा िनयिुK िलई हाल उvच सरकारी 
विकल कायाFलय, पाटनमा कायFरत छु । म िनवेदक 
फूलथुंगा रwेमी सहायक कXmयटुर अपरटेर पदमा 
खलुा कोटामा लोक सेवा आयोग सगरमाथा अnचल 
कायाFलय, खोटाङबाट िमित २०७२/१२/०७ गते 
िसफाqरस भई २०७२।१२।०८ गतेदिेख िनजामती 
सेवाको cथायी पदमा िनयिुK िलई हाल सङ्घीय 
मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालय िसहंदरबार 
काठमाडyमा कायFरत छु । म िनवेदक सिुनता तामाङ 
सहायक कXmयटुर अपरटेर पदमा मिहला कोटामा 
लोक सेवा आयोग पूवाFnचल Dे9ीय िनदbशनालय, 
धनकुटाबाट िमित २०७४/०२/१७ गते िसफाqरस 
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भई िमित २०७४।०२।२१ गते िनजामती सेवाको 
:थायी पदमा िनयिु> िलई हाल महालेखा परीBकको 
कायाCलयमा कायCरत छु । म िनवेदक िदवस मोते 
सहायक कEFयटुर अपरटेर पदमा दिलत कोटामा 
लोक सेवा आयोग महाकाली अJचल कायाCलय, 
महेLMनगरबाट िमित २०७४/०२/२१ गते िसफाQरस 
भई िमित २०७४।०२।२४ गते िनजामती सेवाको 
:थायी पदमा िनयिु> िलई हाल उRच सरकारी विकल 
कायाCलय पाटनमा कायCरत छु । म िनवेदक हषCबहादरु 
बम सहायक कEFयटुर अपरटेर पदमा िपछिडएको 
Bे# समावेशी कोटामा लोक सेवा आयोग सगरमाथा 
अJचल कायाCलय, खोटाङबाट िमित २०७४/०२/१८ 
गते िसफाQरस भई िमित २०७४।०२।२२ गते उ> 
िनजामती सेवाको :थायी पदमा िनयिु> िलई हाल 
महाLयायािधव>ाको कायाCलय काठमाडZमा कायCरत 
छु । हामी िनवेदकह[ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २१ को १(क) मा राजप# अनङ्िकत aथम 
bेणी कEFयटुर अपरटेर पदको बढुवाको लािग चािहने 
Lयूनतम सेवा अविध र शैिBक योfयता तीन वषC अविध 
तोकेको र उपदफा २ मा उ> सेवा अविधमा एक वषC 
कम सेवा अविध भए पिन समावेशी कोटामा बढुवाको 
लािग सEभाgय उEमेदवार हhने कानूनी gयव:था रहेको 
अव:थामा हामी िनवेदकह[ बढुवाको लािग चािहने 
Lयूनतम सेवा अविध र शैिBक योfयता aाi गQरसकेको 
छZ ।  

यसरी हामी िनवेदकह[ कEFयटुर अपरटेर 
पदमा बढुवाको लािग योfय भएको र बढुवाको लािग 
अयोfय नरहेको अव:थामा सEभाgय उEमेदवार भएर 
पिन हामी िनवेदकह[को बढुवा हhन पाउने अिधकार 
र विृk िवकासमा अवरोध िसजCना हhने गरी िवपBी 
सङ्घीय मािमला तथा सामाLय aशासन मL#ालयको 
च.नं. २६१ िमित २०७६।०९।२१ गतेको प#ानसुार 
िविवध सेवाको रा.प.अनं. aमथ bेणी कEFयटुर 
अपरटेरबाहेक अLय पदको हकमा िवpापन तथा 

पदपूितCको कारबाही अिघ बढाउन कुनै बाधा नपनq 
भनी प# सावCजिनक गQरएको िथयो । यसरी सामान 
तहको िवpापनमा एउटा पदको िवpापन गनq र अकr 
पदको िवpापन रोsने िनणCय गरकेो कायCले एउटै 
bेणीका कमCचारीह[लाई एउटाको िवpापन खोtने 
र अकाCको िवpापन गनC रोsन लगाउने गरी गQरएको 
सङ्घीय मािमला तथा सामाLय aशासन मL#ालयको 
िनणCय एव ंपQरप# अLयायपूणC हhदँा बदरभागी छ । हामी 
िनवेदकह[को िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२१,२४(घ) १(क), र िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० िनयम ७६ मा भएको बढुवा हhन पाउने अिधकार 
र विृk िवकासमा असर पनq गरी गQरएको िवपBी 
सङ्घीय मािमला तथा सामाLय aशासन मL#ालयको 
च.नं. २६१ िमित २०७६।०९।२१ गतेको िनणCय, 
सूचना एव ं aेिषत प#ाचार सिंवधानको धारा १८(१) 
िवपरीत रहेको हhदँा उ&'षेणको आदेशले बदर गरी

कEFयटुर अपरटेर खtुला िवpापन र बढुवामा अवरोध 
िसजCना नगनुC , नगराउन ु भनी िवपBीह[को नाममा 
परमादेशलगायत जो चािहने आ:ा, आदेश वा 

पुज=समते जारी ग>रपाउँ र िनवेदकह[को खtुला 
िवpापन र बढुवा हhनबाट बिJचत हhने गरी िवपBी 
सङ्घीय मािमला तथा सामाLय aशासन मL#ालयको 
च.नं. २६१ िमित २०७६।०९।२१ गतेको िनणCय, 
सूचना एव ंaेिषत प#ाचार कायाCLवयन नगनुC  नगराउन ु
भनी िवपBीह[को नाममा अ@त>रम आदेशसमते 
जारी ग>रपाउँ भ@नसेमते बेहोराको िनवेदन पB । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हhन ु नपनq हो ? 
आधार र कारण खलुाई आदशे aाi भएको िमितले 
बाटोका Eयादबाहेक १५ िदनिभ# महाLयायािधव>ाको 
कायाCलयमाफC त िलिखत जवाफ पेस गनुC  भनी Qरट 
िनवेदनको नsकल साथै राखी िवपBीह[लाई सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनूC । साथै अLतरीम आदशे माग 
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१०६६३ - रामन#दन शरण चौधरीसमेत िव. सङ्घीय मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालय, िसंहदरबारसमेत

गरतेफ@  िवचार गदा@ दवैु पD राखी छलफल गन@ उपयHु 
हIने दिेखएकोले िमित २०७६।१०।२८ गतेको सूचना 
महा#यायािधवHाको काया@लयलाई िदई िनयमानसुार 
पेस गनु@  भ#ने यस अदालतको िमित २०७६।१०।२० 
को आदशे ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. 
को उपदफा (१) मा िनजामती सेवाको कुनै पद \रH 
भएमा ]यसको सूचना पद \रH भएको एक मिहनािभ9मा 
स^बि#धत िनकायले लोक सेवा आयोगलाई िदई सोको 
जानकारी सामा#य 8शासन म#9ालयलाई िदनपुन_ 
छ । सो अविधिभ9 सूचना निदने पदािधकारीलाई 
िवभागीय कारबाही हIने छ भ#ने `यवaथा रहेको छ । 
]यaतै िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१३ को उपिनयम (२) मा कुनै राजप9 अनङ्िकत पद 
नया ँिसज@ना भएमा वा कुनै त\रकाबाट \रH भएमा दईु 
मिहनािभ9 स^बि#धत िवभागीय 8मखु वा काया@लय 
8मखुले ]यaतो पदसगँ स^बि#धत िववरणसिहत लोक 
सेवा आयोगमा aथायी िनजामती कम@चारी माग गरी 
पठाउनपुन_ छ र सोको जानकारी स^बि#धत म#9ालय, 
सङ्घीय मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालय 
तथा िनजामती िकताबखानालाई िदनपुन_ छ भ#ने 
`यवaथा रहेको दिेख#छ । साथै, ऐ. िनयमावलीको 
िनयम १४ को उपिनयम (१) मा िनयम १३ बमोिजम 
कम@चारी मागस^ब#धी िववरण 8ाf भएपिछ लोक सेवा 
आयोगले \रH पदहgमhये ऐनको दफा ७ बमोिजम 
खiुला 8ितयोिगता, काय@ Dमताको मूiयाङ्कन, 
आ#त\रक 8ितयोिगता]मक परीDा र jयेkता र 
काय@ स^पादन मूiयाङ्कनlारा पूित@ हIने 8ितशतको 
आधारमा पदसmंया िनधा@रण गन_ छ । सोही िनयमको 
उपिनयम (२) मा उपिनयम (१) बमोिजम पदसंmया 
िनधा@रण गदा@ ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजम 
खiुला 8ितयोिगताlारा पूित@ हIने पदसmंयामhये सोही 
दफाको उपदफा (७) बमोिजम पूित@ हIने पदसmंयासमेत 
िनधा@रण गनु@पन_ छ भ#ने ̀ यवaथा रहेको छ । पदपूित@को 

लािग िवnापन 8काशन गन@को लािग 8चिलत िनजामती 
सेवा ऐन तथा िनयमावलीबमोिजम स^बि#धत 
िनकायबाट अनरुोध भई आउनपुन_ कानूनी `यवaथा 
रहेको र सङ्घीय मािमला तथा सामा#य 8शासन 
म#9ालयको िमित २०७६।०९।२१ को प9बाट नेपाल 
िविवध सेवाको राजप9 अनङ्िकत 8थम oेणीको 
क^pयटुर अपरटेरबाहेक अ#य पदको हकमा िवnापन 
तथा पदपूित@को कारबाही अिघ बढाउन बाधा नपन_ 
बेहोरा अनरुोध भई आएबमोिजम नै यस आयोगबाट 
नेपाल िविवध सेवा, राजप9 अनङ्िकत 8थम 
oेणीको क^pयटुर अपरटेरको पदको हकमा िवnापन 
तथा पदपूित@को कारबाही अिघ नबढाउने गरी िमित 
२०७६।१०।२८ मा िनण@य भएको हो । यसरी सङ्घीय 
मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालयबाट नै 
नेपाल िविवध सेवा, राजप9 अनङ्िकत 8थम oेणीको 
क^pयटुर अपरटेरबाहेक अ#य पदको हकमा िवnापन 
तथा पदपूित@ गन@ लेखी आएकोले सोही आधारमा यस 
आयोगबाट िवnापन 8काशन ग\रएको हो । अत: यस 
आयोगलाई िवपDी बनाउनपुन_ आधार र कारणसमेत 
नभएकोले 8aततु \रट िनवेदन खारजेभागी हIदँा खारजे 
ग\रपाउ ँ भ&नसेमते बेहोराको लोक सवेा आयोग, 

के&3ीय काया5लय अनामनगरको िलिखत जवाफ ।

यस म#9ालयको च.नं. २५४ िमित 
२०७६/९/१६ को प9बाट सङ्घमा समायोजन भएका 
सहायकaतरका अिधकांश कम@चारीहg aथानीय 
तहमा काय@रत रहेको र aथानीय तहबाट माग भई 
आएका कम@चारीहg पूित@ हIन सgु भइसकेको भए 
तापिन सो काय@ स^प#न हIन केही समय लाuने दिेखएको 
स#दभ@मा aथानीय तहको सेवा 8वाहलाई अवgv हIन 
निदन एव ं कम@चारी `यवaथापनलाई सहज बनाउन 
अकw `यवaथा नभएस^मका लािग राजप9 अनङ्िकत 
तथा oेणी िवहीन पदहgको \रH पद पूित@ काय@ 
हाललाई aथिगत गन_ `यवaथाको लािग भनी लोक 
सेवा आयोगसमेतलाई प9ाचार ग\रएको िथयो । तर 
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पिछ कितपय िनकायबाट सङ्घमा समायोजन भएका 
कम;चारीह@को पदAथापनको काय; सCपDन भइसकेको 
र अिनवाय; अवकाश वा राजीनामाबाट समेत दरबDदी 
IरJ भएकोले पदपूित; नहKदँा जनशिJ अभाव हKने 
भनी पदपूित; MिNया अगािड बढाइिदन अनरुोध भई 
आएको हKदँा कCVयटुर अपरटेरबाहेक अDय पदको 
हकमा िवWापन तथा पदपूित;को कारबाही अिघ 
बढाउन बाधा नपनX भनी यस मD#ालयले सCबिDधत 
िनकायह@मा प#ाचार गरकेो िथयो । पिछZलो 
समयाविधमा जनशिJ आपूित;का लािग लोक सेवा 
आयोगबाट स[चालन हKने परी\ा Mणालीमा कCVयटुर 
िवषयको Mयोगा_मक परी\ासमेत उ`ीण; हKनपुनX 
Mावधान रहेको, नेपाल सरकारले समेत सगंठनमा 
काय;रत जनशिJलाई िवगतमा कCVयटुरसCबDधी 
तािलम Mदान गरी जनशिJह@मा कCVयटुरसCबDधी 
िसप िवकास गराएको, कCVयटुरसCबDधी िवशेष 
Mािविधक द\ताको काम करार सेवामाफ; त उपलdध 
भइरहेको सDदभ;मा कCVयटुर अपरटेरले गनु;पनX काम 
अDय जनशिJमाफ; त हKदँ ैआएकोले नेपाल सरकारले 
कCVयटुर अपरटेर पदलाई िवAतार ै िवAथािपत गनX 
नीित िलएको छ । तसथ;, पIरवित;त सDदभ;मा कCVयटुर 
अपरटेर पदबाट सCपादन गनु;पनX कामह@ अDय 
पदमा काय;रत कम;चारीह@बाट पिन सCपादन हKने 
गरकेो एवम् सो पदपूित; गदा; नेपाल सरकारलाई थप 
अनावfयक gययभार पन; जाने दिेखदँा र समायोजन 
काय; सCपDन नभई पदपूित; गदा; एकै पदमा दोहोरो 
पदAथापना हKन सiने सCभावनासमेतलाई मjयनजर 
राखी समायोजन नभएसCमको लािग IरJ पदमा 
पदपूित;को काय; अिघ नबढाउने भनी िनण;य भएको हो । 
यसबाट िनवेदकह@को विृ` िवकासमा कुनै असर पनX 
दिेखदँनै । तसथ;, Iरट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
गIरपाउ ँभ&नसेमते बेहोराको सङ्घीय मािमला तथा 
सामा&य 6शासन म&8ालयको िलिखत जवाफ ।

आदशे खlड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम\ पेस भएको MAततु िनवेदनसिहतको 
िमिसल अjययन गरी िनवेदकका तफ; बाट उपिAथत 
िवmान्  अिधवJाह@ nी िवoण ुलइुटेँल र nी जगदीश 
बमले िनवेदकह@ पिन लोक सेवा आयोगको िलिखत 
परी\ा पास गरी िनजामती सेवामा आpनो भिवoय 
सिुनिqत हKने ठानी विृ` िवकासको सCभावना दखेेर 
सेवा Mवेश गनु;भएकोमा एउटै nेणीका कम;चारीह@लाई 
एउटाको िवWापन खोZने र अका;को िवWापन गन; रोiन 
लगाउने गरी गIरएको सङ्घीय मािमला तथा सामाDय 
Mशासन मD#ालयको िनण;य एव ं पIरप# उ_Mेषणको 
आदशेले बदर गरी कCVयटुर अपरटेर पदको खZुला 
िवWापन र बढुवामा अवरोध िसज;ना नगनु; , पदपूित; 
गराउन ुभनी िवप\ीह@को नाममा परमादशेको आदशे 
जारी हKनपुछ;  भनी तक; पूण; बहस MAततु गनु;भयो ।

िवप\ी सङ्घीय मािमला तथा सामाDय 
Mशासन मD#ालय, िसंहदरबारसमेतको तफ; बाट 
उपिAथत िवmान्  सहDयायािधवJा nी खेमराज 
Wवालीले कम;चारी समायोजन नभएसCम र 
कम;चारीह@को सrंया यिकन िनधा;रण नभएसCम 
दोहोरो पनX सCभावना भएकोले िवWापन गन; रोकेको 
हो । अDय कम;चारी सेवा Mवेश गदा; कCVयटुरसCबDधी 
Mयोगा_मक परी\ा पिन हKने भएकोले कCVयटुर िसप 
जानेको हKDछ र कCVयटुर अपरटेर अ_यावfयक भएमा 
करारमा राखेर पिन काम लगाउन सिकने भएकोले 
साथै समूह फरक भएको र योsयता पिन फरक चािहने 
भएकोले भेदभाव भएको छैन । सरकारको नीितअनसुार 
हाललाई िवWापन नगरकेो हो । िनवेदन खारजे हKनपुछ;  
भनी MAततु गनु;भएको तक; पूण; बहससमेत सिुनयो ।

यसमा िनवेदकह@को मागबमोिजम 
उ_MेषणयJु परमादशेको आदशे जारी हKनपुनX हो, 
होइन भDने सCबDधमा िनण;य िदनपुनX दिेखयो ।
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१०६६३ - रामन#दन शरण चौधरीसमेत िव. सङ्घीय मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालय, िसंहदरबारसमेत

२. िनण?यतफ?  िवचार गदा? दवैु पEका कानून 
HयवसायीहIको बहस िजिकर सनुी अ#तMरम आदशे 
छलफलको लािग पेस भएकोमा 8ितवादीहIको 
िलिखत जवाफ परी सकेको दिेखएकोले अि#तम 
सनुवुाइ गर े उपयUु हVने दिेखएकोमा िनवेदकहI 
राजप9 अनङ्िकत िWतीय Xेणीको सहायक कYZयटुर 
अपरटेर पदमा काय?रत रहेको र 8थम Xेणी कYZयटुर 
अपरटेर पदमा बढुवाको लािग यो]य भएको अव^थामा 
साथै बढुवाको लािग अयो]य नरहेको अव^थामा 
िनवेदकहIको बढुवा हVन पाउने अिधकारमा विृ` 
िवकासमा अवरोध िसज?ना हVने गरी िवपEी सङ्घीय 
मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालयको च.नं. 
२६१ िमित २०७६।०९।२१ गतेको प9ानसुार िविवध 
सेवाको रा.प.अनं. 8मथ Xेणी कYZयटुर अपरटेर 
पदबाहेक अ#य पदको हकमा िवdापन तथा पदपूित?को 
कारबाही अिघ बढाउन कुनै बाधा नपनe भनी िवपEी 
लोक सेवा आयोग के#fीय काया?लय काठमाडiलाई 
प9ाचार गरकेो काय?ले िनवेदकहI समान ऐनबाट 
सlचािलत िनजामती सेवा ऐनको दफा २१, २४(घ) 
१(क), िनयमावलीको िनयम ७६ मा भएको बढुवा 
हVन पाउने अिधकार र विृ` िवकासमा असर पनe गरी 
गMरएको िवपEी सङ्घीय मािमला तथा सामा#य 8शासन 
म#9ालयको च.नं.२६१ भएको िमित २०७६।०९।२१ 
गतेको िनण?य एव ंसूचना जारी गरी िवपEी लोक सेवा 
आयोग काठमाडiलाई पठाएको 8ेिषत प9ाचार समान 
कम?चारीहIमा िवभेदयUु Hयवहार गरकेोले उq8ेषणको 
आदशेले बदर गरी िनवेदकहIको खrुला िवdापन र 
बढुवा हVनबाट विlचत हVने गरी िवपEी सङ्घीय मािमला 
तथा सामा#य 8शासन म#9ालयको च.नं. २६१ िमित 
२०७६।०९।२१ गतेको िनण?य, सूचना एव ं 8ेिषत 
प9ाचार काया?#वयन नगनु? , नगराउन ुभनी िवपEीहIको 
नाममा अ#तMरम आदशे जारी गMरपाउ ँ भ#नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन दाबी भएकोमा पद MरU भएको 

अव^थामा िवभागीय 8मखु र काया?लय 8मखुले लोक 
सेवा आयोगमा ^थायी कम?चारी माग गरी पठाउनपुनe 
छ र सोको जानकारी सYबि#धत म#9ालय, सङ्घीय 
मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालय तथा िनजामती 
िकताबखानालाई िदनपुनe छ भ#ने कानूनी Hयव^था 
रहेको दिेख#छ । कम?चारीसYब#धी माग िववरण 8ाt 
भएपिछ लोक सेवा आयोगले खrुला 8ितयोिगता, काय? 
सYपादन मूrयाङ्कन, आ#तMरक 8ितयोिगताqमक 
परीEा र uयेvता र काय? सYपादन मूrयाङ्कनWारा 
पूित? हVने 8ितशतको आधारमा पदसwंया िनधा?रण 
गनु?पनe छ भ#ने Hयव^थाबमोिजम लोक सेवा आयोगले 
आxनो काम गनु?पनe हV#छ । यस काया?लयलाई सङ्घीय 
मािमला तथा सामा#य 8शासन म#9ालयको च.नं.२६१ 
िमित २०७६।०९।२१ को प9माफ? त रा.प.अनं. 8थम 
Xेणीको पदपूित?को लािग हाललाई िवdापन गनe काय? 
^थिगत गन? अनरुोध गMरएकोमा कितपय िनकायबाट 
सङ्घमा समायोजन भएका कम?चारीहIको पद^थापन 
गनe काय? सYप#न भइसकेको र अिनवाय? अवकाश 
वा राजीनामाबाट समेत दरब#दी MरU भएकोले 
पदपूित? नहVदँा जनशिU अभाव हVने भनी पदपूित?को 
8िyया अिघ बढाइिदन िविभ#न म#9ालय, आयोग, 
8ािधकरण, के#f, काया?लय, िनकायहIबाट अनरुोध 
भई आएकोले नेपाल िविवध सेवाको रा.प.अनं. 8थम 
Xेणीको कYZयटुर अपरटेरबाहेक अ#य पदको हकमा 
िवdापन तथा पदपूित?को कारबाही अिघ बढाउन बाधा 
नपनe बेहोरा यस म#9ालयको िमित २०७६।०९।२१ 
को िनण?यअनसुार अनरुोध छ भ#ने िलिखत प9ाचार 
भएअनसुार यस आयोगबाट नेपाल िविवध सेवा, 
राजप9 अनङ्िकत 8थम Xेणीको कYZयटुर अपरटेरको 
पदको हकमा िवdापन तथा पदपूित?को कारबाही 
अिघ नबढाउने गरी िमित २०७६।१०।२८ मा िनण?य 
भएको हो । अ#य पदको हकमा िवdापन तथा पदपूित? 
गन? लेखी आएकोले सोही आधारमा यस आयोगबाट 
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िव0ापन 1काशन ग4रएको हो यस आयोगलाई िवप<ी 
बनाउनपुन@ आधार र कारणसमेत नभएकोले खारजे 
ग4रपाउ ँभHनेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग केHIीय 
कायाJलय अनामनगरको िलिखत जवाफ दिेखHछ ।

३. यसमा सङ्घीय मािमला तथा 
सामाHय 1शासन मH#ालयको च.नं.२६१ िमित 
२०७६।०९।२१ को प#माफJ त लोक सेवा आयोगलाई 
सZबोधन गरी नेपाल िविवध सेवाको राजप# अनङ्िकत 
1थम [ेणीको कZ\यटुर अपरटेरबाहेक अHय पदको 
हकमा िव0ापन तथा पदपूितJको कारबाही अिघ 
बढाउन बाधा नपन@ बेहोरा अनरुोध भई आएबमोिजम 
लोक सेवा आयोगबाट नेपाल िविवध सेवा, राजप# 
अनङ्िकत 1थम [ेणीको कZ\यटुर अपरटेरको 
पदको हकमा िव0ापन तथा पदपूितJको कारबाही अिघ 
नबढाउने गरी िमित २०७६।१०।२८ मा िनणJय गरी 
अHय समान िविवध सेवाको िव0ापन अगािड बढाएको 
कायJले िनवेदकह`1ित असमान aयवहार भएको 1b 
मूल`पमा उठाइएको छ ।

४. कZ\यटुरसZबHधी िवशेष द<ताको काम 
करार सेवामाफJ त उपलgध भइरहेको भनी सङ्घीय 
मािमला तथा सामाHय 1शासन मH#ालयको िलिखत 
जवाफबाट दिेखएकोमा यिद कZ\यटुर अपरटेर करारमा 
राखेर काम गन@ हो भने िनजामती सेवामा hथायी 
`पमा कायJरत रहेका सहायक कZ\यटुर अपरटेरको 
विृj िवकास ठ\प हkन सlछ । िनवेदकह` बढुवा हkन 
कुनै कारणले अयोnय भएको पिन दिेखदँनै । लोक 
सेवा आयोगको िविभHन काममoये िनजामती सेवाको 
िनिमj उपयpु उZमेदवार छनौट गन@ काम पिन हो । 
अHय विृj िवकासको िवकqप पिन निदने र तqलो 
तहमा योnय कमJचारी हkदँा हkदँ ैकानूनबमोिजम िव0ापन 
नगरी मािथqलो पदमा करारमा िनयिुp गदाJ योnयता, 
<मता, 1ितभाको कदर नभई 1ितhपधाJrमक aयवhथा 
समाs भई योnयता 1णालीमा असर पन@ दिेखHछ ।

५. िनजामती कमJचारीह`को मूलभूत 
िवशेषताह`को `पमा कानूनको आधारमा सेवा 
गठन सuचालन हkने, सेवा 1वेशदिेख अवकाशसZम 
कानूनबमोिजम नै काम हkने, गैरसैिनक च4र# भएको, 
अनशुासन र िनयमको लगाम लगाइएको, िनvप< र 
hवतH# ̀ पमा छनौट हkने, पदसोपान [ङ्ृखला भएको, 
योnयता 1णालीको आधारमा छनौट हkने, िनिwत तलब 
सिुवधा र विृjिवकास सिुनिwत भएको, पेसा1ित 
इमाHदार, अिभलेखको aयवhथा भएको, hथायी 
सरकार, िनिwत सेवा अविध र उमेर हदको aयवhथा 
आिद रहेको पाइHछ । 

६. िनजामती कमJचारीले गqती गरमेा 
िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीमा aयवhथा 
भएबमोिजम सजाय ग4रHछ । िनजामती कमJचारीले 
सजाय पाएर बढुवा हkन अयोnय दिेखएमा बाहेक बढुवा 
हkन योnय भएको मािनHछ र मािथqलो पदमा बढुवाको 
उZमेदवार हkन रोक लगाउन पाइदँनै । िनजामती 
सेवालाई 1ितhपधy, जनमखुी, स<म, सzुढ, 
सेवामूलक र उjरदायी बनाउन द<, योnय, िसपवान्, 
ितखा4रएको िसप 1hततु गनJ सlने अनभुवी जनशिp 
चािहHछ । िनजामती सेवालाई स<म, सzुढ, सेवामूलक 
र उjरदायी बनाउने उ{े|यका साथ एउटै िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ }ारा सuचािलत िविभHन सेवाका 
कमJचारीह`मा कुनै सेवाको िव0ापन गन@ र कुनै 
सेवाको खािलरहेको पदमा िव0ापन नगदाJ खािलरहेको 
पदभHदा तqलो [ेणी वा तहमा कायJरत जनशिpले 
आफूलाई अHय सेवा, समूहिबचमा असमानता भएको, 
हेला भएको तथा विृjिवकासमा अिनिwतता पैदा 
भएको, अपमान भएको ठानी काम गन@ जागँर र सेवा 
1वाहको गणुhतरमा कमी आउने अवhथा िसजJना हkन 
सlछ ।

७. िनवेदकह` िनजामती सेवाको नेपाल 
िविवध सेवाअHतगJत राजप# अनङ्िकत ि}तीय 
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१०६६४ - तारादवेी ढकाल िव. मालपोत काया0लय, िड3लीबजारसमेत

7ेणीको सहायक क:;यटुर अपरटेर ?थायी पदमा 
बहाल रही बढुवाको उ:मेदवारको लािग चािहने योEयता 
पगुी िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१, २४ 
(घ)१(क) बमोिजम राजपM अनङ्िकत Pथम 7ेणीमा 
बढुवाको लािग योEय भएको र दफा २२ बमोिजम 
बढुवाको लािग अयोEय नरहेको अव?थामा िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७६ बमोिजम 
राजपM अनङ्िकत Pथम 7ेणी क:;यटुर अपरटेर 
पदमा बढुवाको लािग ऐनको दफा २१ बमोिजमको 
Uयूनतम सेवा अविध र शैिZक योEयता भएको स:भा[य 
उ:मेदवार पिन भएको अव?थामा िनवेदकह\को बढुवा 
ह]न पाउने कानून Pद^ अिधकार र विृ^िवकासमा 
अवरोध िसज0ना गन̀ िवपZी सङ्घीय मािमला तथा 
सामाUय Pशासन मUMालयको च.नं.२६१ िमित 
२०७६।०९।२१ को िविवध सेवाको रा.प. अनं. Pथम 
7ेणी क:;यटुर अपरटेर पदबाहेक अUय पदको हकमा 
िवcापन तथा पदपूित0को कारबाही अिघ बढाउन 
कुनै बाधा नपन̀ भनी िवपZी लोक सेवा आयोग 
केUeीय काया0लय, काठमाडgलाई गiरएको पMाचारमा 
िनवेदकह\लाई समावेश नगन̀ भिनएको बेहोरा 
भेदभावपूण0 ह]नकुो अलावा कानूनस:मतको नदिेखदँा 
सो हदस:म सहमत ह]न सिकएन ।

८. तसथ0, सङ्घीय मािमला तथा 
सामाUय Pशासन मUMालयको च.नं. २६१ िमित 
२०७६/०९/२१ गतेको िनण0य र सोअनसुार लोक सेवा 
आयोगलाई लेिखएको पMको नेपाल िविवध सेवाको 
रा.प.अनं. Pथम 7ेणीको क:;यटुर अपरटेरबाहेक 
भनी िनजह\लाई बाहेक गरकेो हदस:म उnPेषणको 
आदशेले बदर ह]ने ठहछ0  । अब िविवध सेवाको 
रा.प.अनं. Pथम 7ेणी क:;यटुर अपरटेर पदसमेत 
समान \पमा समावेश गन̀ गरी कानूनबमोिजम 
िवcापन गरी पदपूित0को Pिqया अगािड बढाउन ु
भनी िवपZीह\का नाउमँा परमादशेको आदशे जारी 
ह]ने ठहछ0  । आदशेको जानकारी महाUयायािधवrाको 

काया0लयमाफ0 त िवपZीह\लाई िदई P?ततु आदशे 
िवsतुीय Pणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कtा 
गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उr रायमा सहमत छु ।
Uया.ईvरPसाद खितवडा

इजलास अिधकृतः- अि:बकाPसाद दहाल
इित सवंत् २०७७ साल असार १५ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��

सवyzच अदालत, सयंrु इजलास
माननीय Uयायाधीश 7ी ईvरPसाद खितवडा

माननीय Uयायाधीश 7ी कुमार रEेमी
आदशे िमित : २०७७।११।५

०७६-WO-०१४७

म~ुाः उnPेषण / परमादशे

िनवेिदका : 7ीPसाद गौतमको छोरी गणेशPसाद 
ढकालको 7ीमती िज3ला झापा, दमक न.पा. 
वडा नं. १० ब?ने वष0 ६२ क� तारादवेी 
ढकाल

िव\�
Pnयथ� : मालपोत काया0लय, िड3लीबजारसमेत

§ सािधकार अदालतबाट भएको र अि.तम 

भई बसकेो फैसला .याियक 5ि6याबाट 

बदर नभएस8म वा अदालतबाट अ.यथा 

िनण�य नं. १०६६४
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आदेश नभएस+म सो फैसलाको काया23वयन 
गनु2 स+बि3धत सबैको कत29य ब3दछ । 
अदालतबाट भएको फैसला काया23वयन 
नगरी सो फैसलाको औिच@यमा Aवेश गररे 
फैसलाको वैधता परीCण गनE अिधकार 
कुनै पिन AशासकFय अिधकारीमा रहकेो 
देिखँदैन । @यसो गनु2 फैसला अि3तमताको 
िसJा3त (Finality of Judgement) को 
मा3यता, 3याियक मया2दा, तथा नपेालको 
सिंवधानको धारा १२६ को उपधारा (२), 
तथा 3याय Aशासन ऐन, २०७३ को दफा 
१८(१) समतेको Aितकूल ह\न जान े।   

(0करण नं.३)

िनवेिदकाको तफ; बाट : िव?ान् अिधवCाहE Fी 
िटकाराम भIराई, Fी शितशकुमार झा, Fी 
पूण;मान शाNय, Fी बालकृQण ढकाल, Fी 
रमेश बडाल र Fी कुमार0साद आचाय;

0VयथXका तफ; बाट : िव?ान्  सहYयायािधवCा Fी 
Zवुकुमार चौहान, िव?ान्  व[र\ अिधवCाहE 
डा. Fी कुमार शमा; आचाय;, Fी श]भ ुथापा, 
तथा िव?ान्  अिधवCाहE Fी अिनलकुमार 
Fे\ र Fी नारायण चौलागाई

अवलि]बत निजर :
स]ब` कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ Yयाय 0शासन ऐन, २०७३

आदशे
3या.ई`रAसाद खितवडा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर हeन आएको 0gततु [रट िनवेदनको 
सिंhi तjय एव ंआदशे यस0कार छ :

तjयगत बेहोरा
म िनवेदकले काठमाडm िजnला का.म.न.पा. 

वडा नं. १ िgथत िक.नं. ७९३ र ७९९ को hे#फल 
pमशः २-१४-१-३ र १-११-३-१ समेत गरी ज]मा 
hे#फल ४-१०-१-० जrगामा रहेको इ]पे[रयल 
अपाट;मेYटको तला सtंया २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, 
१०, ११, १२, समेतका िविभYन तलाका १२ वटा 
इकाइको मूnय E.११,९६,४९,६२०/- (एघार करोड 
छयानxबे लाख उनYचास हजार छ सय िबस) मा िमित 
२०६९/०३/२६ गते भCुानी गरी िलने िदने भनी 
करारनामा िलखत भएको िथयो । स]झौताबमोिजम 
अपाट;मेYट िवपhीले निदएको हeदँा म िनवेदकले िमित 
२०७२/०६/२१ गते करारनामाको यथावत् प[रपालना 
गराई पाउ ँभनी काठमाडm िजnला अदालतमा िफराद 
दायर गरकेो िथए ँ। सो म|ुामा उC अदालतबाट िमित 
२०७४/०३/२० गते “वादीले 0ितवादीसगँ िमित 
२०६९/०३/२६ गते 0ितवादीबाट आवास इकाइ 
ख[रद गन} गरी गरकेो करारबमोिजमको आ~नो दाियVव 
सोही िमितमा पूरा गरकेो दिेखएको र 0ितवादीले सो 
करारबमोिजमको दाियVव पूरा नगरकेो, hितपूित;बाट 
वादीलाई पया;i उपचार 0ाi नहeने अवgथा रहेको 
र आवास इकाइ िनमा;णाधीन रहेको दिेखएकोले 
वादी दाबीबमोिजम िमित २०६९/०३/२६ गते वादी 
0ितवादीिबच भएको करारको 0ितवादीबाट यथावत् 
प[रपालना हeनपुन} ठहछ; ” भनी फैसला भएको छ । 
सो फैसलाउपर 0ितवादीहE पनुरावेदन गन; नगएको 
हeदँा उC फैसला अिYतम भएको छ । सो फैसला 
काया;Yवयनको लािग काठमाडm िजnला अदालतमा 
िनवेदन गरकेोमा तहिसल शाखाले मालपोत 
काया;लय, िडnलीबजारलाई प#ाचार गरकेोमा िमित 
२०७६/०१/२५ मा पिहलो रोNकाले 0ाथिमकता 
पाउने, 0ितवादीहEका नाउमँा ~याट कायम नभएको, 
कोिहनरु हाउिजङसगँ करार भएकोमा सो स]पि� 
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१०६६४ - तारादवेी ढकाल िव. मालपोत काया0लय, िड3लीबजारसमेत

इ8पे9रयलको नाममा गइसकेको तथा हाल >ाइम 
ब?कबाट रोAका भएको हDदँा अदालतको फैसलाबमोिजम 
हाल दा.खा. गन0 नसिकएको हDदँा हाललाई िमिसल 
तामेलीमा राKने भनी आदशे भएको छ । अदालतबाट 
भएको फैसला काया0Pवयन नगनQ बदिनयत िचताई गलत 
तक0 को आधारमा फैसला काया0Pवयनको काय0लाई पूण0 
Vपमा इPकार गरी >ाइम ब?कले लेखेको पWको आधारमा 
िटXपणी उठाई अदालतको फैसलालाई अपमान गरी 
तामेलीमा राKने िनण0य गरकेोले उ[ िनण0यलगायतका 
स8पूण0 काम कारबाही नेपालको सिंवधानको धारा 
२५, धारा २९, धारा ३७, धारा ३८, धारा ४६ तथा 
१३३ (२), (३) सयं[ु आवास fवािमgवस8बPधी ऐन, 
२०७४ को प9रiछेद २, ३ र ४ िवपरीत एव ंकाठमाडj 
िज3ला अदालतको िमित २०७४/०३/२० गतेको 
फैसलािवपरीत भएकोले उg>ेषणको आदशेले बदर 
गरी काठमाडj िज3ला अदालतको फैसलाअनसुार मेरो 
अिधकार fथापना भइसकेको उAत अपाट0मेPटहV 
नामसारी गनु0  भनी परमादशेको आदशे जारी ग9रपाउ ँ
भPनेसमेत बेहोराको 9रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हDन ुनपनQ हो ? आदशे 
जारी हDन नपनQ कुनै आधार र कारण भए सोसिहत 
आदशे >ाn भएका िमितले बाटाका 8यादबाहेक १५ 
िदनिभW िलिखत जवाफ पेस गनु0  भनी आदशे र 9रट 
िनवेदनको >ितिलिप साथै राखी िवपoीहVका नाममा 
8याद सूचना पठाई 8यादिभW िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू0 । िनवेिदका वादी 
र िवपoी सधुीर बfनेतसमेत >ितवादी भई चलेको 
करारको यथावत् प9रपालना गराई पाउ ँभPने मrुामा 
िमित २०७४।३।२० मा काठमाडj िज3ला अदालतबाट 
भएको फैसलाबमोिजम िनवेिदकाले िजती पाएको हक-
िहfसाजितको िवपoी इ8पे9रयल अपाट0मेPट >ा.िल.को 
ज8मा १२ वटा आवास इकाइ (अपाट0मेPट) सिुवधा 
सPतलुनको sिtले यो िनवेदनको अिPतम टुङ्गो 

नलागेस8म िनवेदन मागबमोिजम तेvो wयि[लाई हक 
हfताPतरण नगनु0  नगराउन,ु यथािfथितमा राKन ुभनी 
सवxiच अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ 
बमोिजम िवपoीहVको नाममा अPत9रम आदशे जारी 
ग9रिदएको छ भPने यस अदालतको िमित २०७६।५।५ 
को आदशे ।

िनवेदक वादी तारादवेी ढकाल >ितवादी 
कोिहनरु हाउिजङ >ा.िल.समेत भएको करारनामाको 
यथावत् प9रपालना गराई पाउ ँभPने मrुा (०७२-CP-
१०७४) मrुाको िफराद िमित २०७२।०६।२१ मा दता0 
भएको रहेछ । उ[ घरज{गाको िमित २०७२।०१।०७ 
दिेख हालका >gयथ| इ8पे9रयल अपाट0मेPट्स >ा.
िल., का नाममा दता0 कायम भइसकेको ब?कमा 
रहेको अिभलेखबाट दिेखPछ । दता0वाला इ8पे9रयल 
अपाट0मेPट्स >ा.िल.लाई वादी तारादवेी ढकालले 
>ितवादी पिन नबनाएको, मrुाको }ममा नबिुझएको 
wयि[का िवV�मा फैसला काया0Pवयन गन0 निम3ने 
हDPछ । काठमाडj िज3ला अदालतबाट िमित 
२०७४।०३।२० मा फैसला गदा0 दता0वालालाई ब�ुदा 
पिन नबिुझएको, ज{गाधनी नै नरहेको >ितवादीले 
>ितउ�र निफराएको भनी िमित २०७४।०३।२० मा 
फैसला हDदँासमेत इ8पे9रयल अपाट0मेPट्स >ा.िल.को 
घरज{गा दा.खा. गरी तारादवेी ढकालले पाउने भनी 
फैसला भएको नदिेखदँा fपt फैसलाको श�दभPदा 
बािहर गई इ8पे9रयल अपाट0मेPट्स >ा.िल.को fवािमgव 
र यस ब?कको सरुoणमा रहेको घरज{गा िनवेिदका 
तारादवेी ढकालका नाममा दा.खा. हDन सAदनै । 
िवपoीको 9रट िनवेदन खारजे ग9रपाउ ँ भPनेसमेत 
बेहोराको िवपoी >ाइम ब?कको िलिखत जवाफ ।

दिैनक पिWकामा िधतो िललाम िब}�को सूचना 
>कािशत गरबेमोिजम िधतो रहेको स8पि� ब?कको 
कजा0 असलुीका लािग गोXय िसलबPदी बोलपW >fताव 
माग गरी सोही >ि}यामाफ0 त िललाम िब}�मा राKदा 
काठमाडj िज3ला, का.म.न.पा. वडा नं. १ नAसाल 
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ि/थत इ3पे4रयल अपाट9मे;ट्स =ा.िल.ले सबैभ;दा बढी 
C. ३२,३५,००,०००/- बोलप# =/ताव पेस गरकेो 
तथा सJचालक सिमितले बLकको स3पूण9 बNयौता 
लेना रकम C. ३३,६५,८६,५८०।९६ बLक दािखला 
ग4रसकेकोले उिSलिखत िधतो (घर र जXगा) बLक तथा 
िवZीय स/ंथास3ब;धी ऐन, २०६३ को दफा १७ को 
उपदफा (५) बमोिजम इ3पे4रयल अपाट9मे;ट्स =ा.
िल.को नाममा दािखल खारजे ग4रिदन ुभनी प#ाचार 
गरकेो आधारमा उa जXगामा इ3पे4रयल अपाट9मे;ट्स 
=ा.िल.को /वािमbव रहेको हो । काठमाडf िजSला 
अदालतले फैसला गदा9 अC कुनै तgयमा =वेश नगरी 
तbकालीन समयमा नेपाल राij बLक, बLक तथा िवZीय 
स/ंथा िनयमन िवभाग, प# संkयाः बL.िव.िन.िव. नीित 
प4रप# ३/०६६/६७ को िनदmशन नं. ६ अनसुार पचास 
लाखभ;दा बढी रकमको कारोबार गनु9पदा9  बLिकङ 
=णालीबाट एकाउ;टपेयी चेकबाट मा# गनु9पनm भ;ने 
बाpयाbमक qयव/थासमेतको kयाल नगरी हचवुाको 
आधारमा िवपrीहCले िमलेमतोमा भएको रिसदलाई 
=माणको Cपमा tहण गरी िजSला अदालतले फैसला 
गदा9 ग3भीर कानूनी #िुट भएको छ । िफराद मलुकुv 
दवेानी सिंहता, २०७४ को दफा २९६ र दफा १२१ 
को िवपरीत छ । उa फैसला #िुटपूण9 भएको कारण 
काया9;वयन हxन नसNने अव/था हxदँा र सोस3ब;धमा 
काठमाडf िजSला अदालतमा फैसला बदर मzुा दता9 
गरकेो अव/था हxदँा =/ततु 4रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ;नेसमेत बेहोराको इ3पे4रयल अपाट9मे;ट =ा.िल. को 
िलिखत जवाफ ।

िनवेिदका र मेरो क3पनीिबच कुनै रकम 
लेनदने भएको छैन । २०६९ सालमा मलाई अ{ठ्यारो 
परकेो अव/थामा िविभ;न qयिaले जबरज/ती कागज 
गराउदँा उहालेँ समेत जबरज/ती कागज गराउन ु
भएको हो । िनवेिदकाले मलाई रकम िदएको भनी दाबी 
गदा9 मलाई रकम के कुन |ोतबाट के कसरी िदनभुएको 
हो पिु} गन9 सNन ु पद9छ । िमgया आरोपको भरमा 

िवना आधार =माण हxलमलुमा गराइएको कागजको 
आधारमा ग4रएको दाबी िजिकर खारजे गरी फुस9द 
िदलाई पाउ ँ भ;नेसमेत बेहोराको कोिहनरु हाउिजङ 
=ा.िल. र सिुधर ब/नेतको सयंaु िलिखत जवाफ ।

यस काया9लको दता9 |े/ता र रोNका 
िकताब / अिभलेखअनसुार नगर १ िक.नं. ७९३ 
rे.फ. २-१४-१-३ र िक.नं. ७९९ rे.फ. १-१३-
३-१ को घरजXगा इ3पे4रयल अपाट9मे;ट =ा.िल.को 
नाममा |े/ता कायम छ, =ाइम कमिस9यल बLक 
िल.को च.नं.३९९३ िमित २०७२।०१।०७ को 
प#बाट सम/याt/त सहकारी qयव/थापन सिमितको 
च.नं.३९९३ िमित २०७२।०१।०७ को प#बाट, 
काठमाडf िजSला अदालतको च.नं.३९१५, ४४८६ 
िमित २०७५।११।२८, २०७५।१२।०४ को प#बाट 
२-१२ तलास3म इकाइ उSलेख गरी रोNका रहेको 
दिेख;छ । वादी =ितवादीिबच िमित २०६९।०३।२६ 
मा आवास इकाइ ख4रद िब~vस3ब;धी सत9हC राखी 
करार हxदँा कायम रहेको कोिहनरु हाउिजङ =ा.िल.का 
नामको घरजXगा िमित २०७२।०१।०७ मा इ3पे4रयल 
अपाट9मे;ट =ा.िल.का नाममा कायम भएको र हालको 
घरजXगाको धनी =ितवादीसमेत नभएको, बLक तथा 
िवZीय स/ंथास3ब;धी ऐन, २०७३ अनसुार =ाइम 
कमिस9यल बLक िल. बाट �ि}ब;धक रोNका रहेको, 
िनवेदकको मागभ;दा पिछ सम/याt/त सहकारी 
qयव/थापन सिमितका काया9लयको च.नं.२८३ 
िमित २०७५।११।१० प#बाट र का.िज.अ.को 
च.नं. ३९१५, ४४८६ िमित २०७५।११।२८ र 
२०७५।१२।०४ को प#बाट समेत रोNका रहेको, 
रोNकाहCमpये पिहलो रोNका राkने =ाइम कमिस9यल 
बLक िल. ले बLकले िवZीय स/ंथास3ब;धी ऐन, २०७३ 
अनसुार =ाथिमकता पाउने हxदँा रोNका राkने बLकको 
सहमितिवना रोNका रहेकै अव/थामा फैसलाबमोिजम 
वादी िनवेिदका तारादवेी ढकालका नाममा दा.खा. गरी 
जXगाधनी दता9 =माणप# िदन नसिकएको हो । यसबाट 
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१०६६४ - तारादवेी ढकाल िव. मालपोत काया0लय, िड3लीबजारसमेत

िनजको हक समा9 भएको मा<न निम3ने ह=दँा िवप?ीको 
@रट िनवेदन खारजे ग@रपाउ ँ भ<नेसमेत बेहोराको 
मालपोत काया0लय िड3लीबजारको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह=न आएको MNततु िववादमा िनवेिदकाको तफ0 बाट 
उपिNथत िवQान् अिधवTाहU Vी िटकाराम भWराई, 
Vी शितशकुमार झा, Vी पूण0मान शा[य, Vी बालकृ]ण 
ढकाल, Vी रमेश बडाल र Vी कुमारMसाद आचाय0ले 
@रट िनवेिदकाले काठमाड_ िज3ला अदालतमा दायर 
गरकेो करारको यथावत् प@रपालनास`ब<धी मaुामा 
िमित २०७४/०३/२० मा भएको फैसला अि<तम 
भएको छ; सो फैसलाको काया0<वयन गन0 मालपोत 
काया0लय बाhय छ; फैसलाको औिचjयमा Mवेश गरी 
मालपोत काया0लयले िनण0य गन0 पाउदँनै; Mjयथk 
काठमाड_ िज3ला अदालतको िमित २०७४/०३/२० 
को फैसला काया0<वयन नगरी कारबाही तामेलीमा 
राlने गरी २०७६/०१/२५ मा गरकेो िनण0य 
कानूनMितकूल छ भनी बहस िजिकर गनु0भयो । Mjयथk 
इ`पे@रयल अपाट0मे<टको तफ0 बाट उपिNथत िवQान्  
व@रo अिधवTाहU डा. Vी कुमार शमा0 आचाय0, Vी 
श`भ ुथापा तथा िवQान्  अिधवTाहU Vी अिनलकुमार 
Vेo र Vी नारायण चौलागाईले िववािदत जqगा र घर 
Mाइम बsकबाट रो[का रािखएको र बsकबाट ग@रएको 
िललामी Mिtयाबाट िलएको हो; िनवेदकले िफराद 
दता0 गनु0अगािड नै उT जqगा कोिहनरु अपाट0 मे<ट 
Mा.िल.बाट इ`पे@रयल अपाट0मे<ट Mा.िल.को नाउमँा 
आएको हो; करारको यथावत् प@रपालनास`ब<धी 
मaुामा इ`पे@रयल अपाट0मे<ट Mा.िल.लाई Mितवादी 
कायम ग@रएको छैन; िववािदत २०७४/०३/२० 
को फैसला इ`पे@रयल अपाट0मे<ट Mा.िल.को हकमा 
आकिष0त ह=दँनै भ<नेसमेतका बुदँा खलुाई बहस िजिकर 
गनु0भयो । Mjयथk बsकको तफ0 बाट िवQान्  अिधवTा 
Vी कृ]ण थापाले मालपोत काया0लयको िनण0यउपर 

बे@रतको आदशे भनी पनुरावेदन स<ुने अदालतमा 
िनवेदन गनv वा पनुरावेदन गनv वैकि3पक माग0 िथयो; 
बsकले ऋण Mवाह गरी रो[का राखेको स`पिx अ<य 
yयिTको नाममा हNता<तरण ह=न स[ने अवNथा 
छैन; @रट िनवेदन खारजे ह=नपुद0छ भनी बहस िजिकर 
गनु0भयो । Mjयथk मालपोत काया0लयको तफ0 बाट 
उपिNथत िवQान्  सह<यायािधवTा Vी zवुकुमार 
चौहानले साधारण अिधकार ?े{बाट हे@रने िवषयमा 
असाधारण ?े{ािधकारबाट हेनु0  उिचत ह=दँनै; मालपोत 
काया0लयको िनण0यउपर उजरु वा पनुरावेदन गनv 
वैकि3पक माग0 रहेको छ; मालपोत काया0लयले गरकेो 
िनण0य कानूनअनकूुल छ; @रट िनवेदन खारजे ह=नपुद0छ 
भनी गनु0भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा काठमाड_ िज3ला अदालतबाट 
भएको फैसला काया0<वयन नगरी मालपोत काया0लय 
िड3लीबजारले िमित २०७६/०१/२५ मा तामेलीमा 
राlने गरी गरकेो िनण0य कानूनअनकूुल छ वा 
छैन ? िनवेदन मागबमोिजम @रट आदशे जारी ह=ने हो 
वा होइन ? भ<ने M}मा िनण0य िदनपुनv दिेखन आयो ।

२. िनण0यतफ0  िवचार गदा0, िनवेदक तारादवेी 
ढकाल र Mjयथk कोिहनरु हाउिजङ Mा.िल.का िबच 
िमित २०६९/०३/२६ मा करार स`झौता भएको र सो 
स`झौताबमोिजमको सत0 पालन नभएको भनी तारादबेी 
ढकाल वादी तथा कोिहनरु हाउिजङ Mा.िल. Mितवादी 
भई चलेको करारनामाको यथावत् प@रपालना गराई 
पाउ ँ भ<ने ०७२-CP-१०७४ को मaुामा काठमाड_ 
िज3ला अदालतबाट करारको यथावत् प@रपालना 
गनु0पनv भनी िमित २०७४/०३/२० गते फैसला भएको 
दिेखयो । उT फैसलाउपर पनुरावेदन नपरी अि<तम 
Uपमा रहेको पाइयो । उT फैसला काया0<वयनका 
लािग काठमाड_ िज3ला अदालतबाट मालपोत 
काया0लय िड3लीबजार काठमाड_मा पटकपटक 
प{ाचार भएकोमा सो काया0लयले िववािदत घरजqगा 
इ`पे@रयल अपाट0मे<ट Mा.िल.का नाममा कायम भएको, 
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हालको घरज4गाको धनी 8ितवादी कोिहनरु हाउिजङ 
8ा.िल. नभएको, घरज4गा 8ाइम कमिसAयल बDक 
िल.बाट FिGबHधक रोIका रहेको, पिहलो रोIकाले 
8ाथिमकता पाउने भएको हKदँा तारादवेी ढकालका 
नाममा दा.खा. गरी ज4गाधनी दताA 8माणप# िदन 
नसिकएको भHने कारण जनाई िमित २०७६/०१/२५ 
मा फैसला कायाAHवयनको कायA तामेलीमा राखेको 
दिेखयो । यसरी तामेलीमा राXने गरी भएको काम 
कारबाही र िनणAयको िवषयलाई िलएर 8Zततु [रट 
िनवेदन पनA आएको दिेखHछ । इ^पे[रयल अपाटAमेHट 
8ा.िल.ले काठमाडb िजcला अदालतबाट उिcलिखत 
िमित २०७४/०३/२० गते भएको फैसला बदरका 
लािग दाबी गरी िमित २०७६/५/१६ मा ियनै िनवेिदका 
तारादवेी ढकालसमेतलाई 8ितवादीका fपमा उcलेख 
गरी काठमाडb िजcला अदालतमा मgुा दायर गरकेो र 
िवचाराधीन अवZथामा रहेकोसमेत दिेखयो । 

३. नेपालको सिंवधानको धारा १२६ को 
उपधारा (२) मा “मgुा मािमलाको रोहमा अदालतले 
िदएको आदशे वा िनणAयको सबैले पालन गनुAपनm छ” 
भनी उcलेख भएको छ । Hयाय 8शासन ऐन, २०७३ 
को दफा मा १८(१) मा “यो ऐन वा 8चिलत कानूनमा 
अHयथा oयवZथा भएकोमा बाहेक मgुा मािमलाको 
रोहमा कुनै अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरकेो 
िनणAय अिHतम हKने छ र pयZतो िनणAय स^बिHधत सबै 
पqले माHनपुनm छ” भनी उcलेख भएको दिेखHछ । 
कानूनबमोिजम qे#ािधकार 8ाrत अदालतबाट मgुाको 
रोहमा िनणAय भई अिHतम fपमा रहेको फैसला मgुाका 
पqलगायत सबैलाई बHधनकारी हKHछ । सािधकार 
अदालतबाट भएको र अिHतम भई बसेको फैसला 
Hयाियक 8िsयाबाट बदर नभएस^म वा अदालतबाट 
अHयथा आदशे नभएस^म सो फैसलाको कायाAHवयन 
गनुA  स^बिHधत सबैको कतAoय बHदछ । अदालतबाट 
भएको फैसला कायाAHवयन नगरी सो फैसलाको 
औिचpयमा 8वेश गररे फैसलाको वैधता परीqण गनm 

अिधकार कुनै पिन 8शासकuय अिधकारीमा रहेको 
दिेखदँनै । pयसो गनुA  फैसला अिHतमताको िसvाHत 
(Finality of Judgement) को माHयता, Hयाियक 
मयाAदा, तथा नेपालको सिंवधानको धारा १२६ को 
उपधारा (२), तथा Hयाय 8शासन ऐन, २०७३ को 
दफा १८(१) समेतको 8ितकूल हKन जाHछ ।  

४. 8pयथ� मालपोत कायाAलयको िववािदत 
िमित २०७६/०१/२५ को तामेली आदशे हेदाA  
अदालतबाट भएको फैसलाको औिचpयमा 8वेश 
गरी मूcयाङ्कन गररे सो फैसलाको कायाAHवयन गनA 
इHकार गरकेो प[रणाम आउने गरी तामेलीमा राखेको 
दिेखयो । 8pयथ� मालपोत कायाAलयको सो कायA 
अनिुचत, अवाि�छत तथा कानून 8ितकूलसमेत 
दिेखHछ । यस 8कारको कायAलाई Zवाभािवक वा 
ZवीकायA माHन सिकँदनै । अदालतको फैसला 
कायाAHवयन गनA यो वा pयो बहाना दखेाएर अटेर 
गनm वा पिHछने कुराको जवाफदिेहता वा कानूनी 
प[रणाम स^बिHधत अिधकारीले बेहोनुAपनm कुरातफA  
समेत सचेG रहन ुआव�यक दिेखHछ । यस 8कारको 
िनणAयको िवषयमा बे[रतको आदशे भनी उपचार खो�ने 
स^भावना िथयो वा वैकिcपक मागA िथयो भHने कुराको 
आधारमा यस अदालतले [रट qे#ािधकारबाट Hयाियक 
उपचार 8दान गनA इHकार गनुA  उिचत हKदँनै ।  

५. यस 8कार सािधकार अदालतबाट भएको 
र अिHतम भई बसेको फैसलाको कायाAHवयन गनुA  
8pयथ� मालपोत कायाAलयको कानूनी दाियpव रहेको; 
अदालतबाट भएको फैसलाको अHतरवZतमुा 8वेश गरी 
मूcयाङ्कन गनm अिधकार मालपोत अिधकृतलगायत 
कुनै 8शासिनक अिधकारीमा रहेको नदिेखएको; यस 
8कारको कानूनी िZथित 8ितकूल हKने गरी 8pयथ� 
मालपोत कायाAलयले तामेलीमा राXने िनणAय गरकेो 
दिेखएको; िमित २०७४/०३/२० को फैसला बदरका 
लािग दाबी गरी परकेो मgुा हाल काठमाडb िजcला 
अदालतमा िवचाराधीन अवZथामा रहेको दिेखदँा 
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67यथ9ह;का तफ+ बाट उठाइएका कितपय कानूनी 
6Eह;को सोही फैसला बदरसIबJधी मLुाबाट 
कानूनबमोिजम िन;पण  हOन सPने दिेखएको; मातहत 
िजSला अदालतमा िवचाराधीन मLुाको अJतरवVतमुा 
असर पनW गरी अिहले )रट YेZािधकारबाट िन;पण गनु+  
उिचत पिन नदिेखएको; र फैसला बदर मLुामा पिछ 
ठहरबेमोिजम हOने नै भएबाट िमित २०७४/०३/२० को 
फैसला काया+Jवयन काय+ रोPने वा कारबाही तामेलीमा 
राaने भनी भए ग)रएका काम कारबाहीलाई कायम राaन ु
मनािसब नदिेखएको हOदँा 67यथ9 मालपोत काया+लय 
िडSलीबजार, काठमाडfको िमित २०७६/१/२५ को 
िववािदत तामेली िनण+य उ76ेषणको आदशेले बदर 
ग)रएको छ । काठमाडf िजSला अदालतबाट िमित 
२०७४/३/२० मा करारको यथावत प)रपालना 
हOने गरी भएको फैसलाको काया+Jवयन गनु+ , गराउन ु
भनी 67यथ9ह;का नाउमँा परमादशेसमेत जारी हOने 
ठहछ+  । 6Vततु आदशेको जानकारी महाJयायािधवkाको 
काया+लयमाफ+ त 67यथ9 मालपोत काया+लयलाई िदई, 
िनवेदनको दायरीको लगत कlा गरी, आदशे िवmतुीय 
6णालीमा 6िवn गरी, िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उk रायमा सहमत छु ।
Jया.कुमार रpेमी

इजलास अिधकृत:- शैलेJs खड्का
इित सवंत् २०७७ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभुम् ।

�� & ��

सवvwच अदालत, सयंkु इजलास
माननीय Jयायाधीश xी ई2वर6साद खितवडा

माननीय Jयायाधीश xी ह)र6साद फुयाल
फैसला िमित : २०७७।११।७

०७६-RC-०१६८

मLुाः- कत+}य ~यान

वादी : 6.ना.िन. होमनाथ अिधकारीसमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव;�
6ितवादी : बाल सधुार गहृ भkपरुमा रहेका प)रवित+त 

नाम थर ४४ कु2मा (९)

§ बालबािलकाको अिधकारको प,र-/ेयमा 
िकशोर अव3थामा रहकेा कानूनले 
बालबािलका ह8न ् भनी िनधा<,रत गरकेो 
उमरे समहूिभ? देिखएका वा सामाBयतया 
२० वष<को उमरेसFमका िकशोर 
िकशोरीहGिबच ह8न े असरुिIत यौन 
सFबBधसगँ सFबिBधत कसरुजBय काय<मा 
कानून काया<Bवयन गदा< उदार MिNकोण 
अपनाउन ुउपयुP देिखन े।

§ िकशोर अव3थामा ह8न े असरुिIत यौन 
सFबBधजBय काय<बाट िसिज<त कसरुहGमा 
बालबािलका वा िकशोर िकशोरीको 
अिधकारसमतेलाई मTयनजर गनु<पनU 
ह8दँा तथा असरुिIत यौनजBय काय<बाट 
िसिज<त कसरुजBय काय<लाई उदार Gपमा 
नहरेी युवा अव3थामा नै अिधक कैदमा 
रािखँदा Wय3ता नाबालक वा िकशोर 

िनण�य नं. १०६६५
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िकशोरीह,को सामािजक पुन2था4पनामा 
सम2या देिखन स8न े।

(0करण नं.६)
§ असरुि:त यौन स<ब>धका कारण जुनसकैु 

उमरे समहूका मिहलाबाट जि>मन े
नाबालकलाई वा कानूनले िनधा4रण गरकेो 
बालबािलकाको उमरे समहू वा िबस 
वष4भ>दा कम उमरे समहूका मिहलाबाट 
Iय2तो असरुि:त यौन स<ब>धका कारण 
ज>मन ेनाबालकको तIकाल गJरन ेजातक 
हIया (Infanticide) का स<ब>धमा 
मिहलालाई हनेN पJरवित4त सवैंधािनक, 
कानूनी तथा सामािजक QिRकोणमा 
आएको पJरवत4न, उनीह, रहकेो 
सामािजक पJरि2थित तथा Iय2तो काय4मा 
सलंUन मिहलाह, Vूर तथा अपराधी 
नभई स<बि>धत पु,ष गैरिज<मवेार 
भएको र लोकलWजाका कारण Iय2तो 
काय4 गन4 बाXयाIमक अव2था िसज4ना भई 
अिववािहत वा िववािहत अव2थामा पिन 
ब�चा ज>मनासाथ लुकाउन,े छोड्न े वा 
माJरिदनपुनN अव2था िसज4ना भएको ह\न 
स8न े।

§ जातक हIयाको अिभयोगमा परकेा 
मिहलाह,ले गरकेो Wयानस<ब>धी 
काय4 कसरुको ,पमा मािनन े भए तापिन 
यथास<भव मानवीय QिRकोणबाट 
हJेरनपुनN र कम उमरे समहूका मिहला 
भए उनीह,को िवकासशील अव2थालाई 
मXयनजर गJरनपुनN ।

§ >याियक QिRकोणले अदालतह,ले यस 
]कृितको कसरुमा उि_लिखत आधार 
र कारणसिहत स<बि>धत मिहलाको 
आIमस<मान, समानताको हक र समाजमा 

मिहलाको पJरवित4त पिहचानसमतेलाई 
मXयनजर गरी यस ]कृितको कसरुमा 
>यूनतम सजाय गदा4 पिन >यायको उ`ेbय 
पूरा ह\न े।

(0करण नं.७)
§ असरुि:त यौन स<ब>ध ह\न गई गभ4 रहन 

गएको र सामािजक ला>छनाबाट ब�न 
जातकको हIया गरकेो अव2था तथा 
पJरि2थितलाई समेत िवचार गरी िनण4य 
गनु4 उपयुg देिखन े।

§ सामािजक ितर2कार तथा लोकलWजाबाट 
ब�न आपरािधक काय4को पJरणामका 
स<ब>धमा कुनै सोच िवचारै नगरी िशशु 
ज>मनासाथ िशशुलाई ज>म िदन ेआमाले 
हIया गरकेो तथा ]ार<भदेिख नै कसरु 
2वीकार गरी >याियक ]िVयालाई सहयोग 
पुhयाएकोले ऐनअनसुार सजाय गदा4 चक� 
पन4 जान ेअव2था र पJरि2थितलाई समेत 
िवचार गरी िनजलाई २ वष4 कैद गदा4 पिन 
कानूनको मकसद पूरा ह\न े।

(0करण नं.८)

वादीका तफ; बाट : 
0ितवादीका तफ; बाट : 
अवलि@बत निजर :
§ ने.का.प.२०७२, अङ्क २, िन.नं.९३५२
§ ने.का.प.२०६३, अङ्क १२, िन.नं.७७९७
§ ने.का.प.२०३८, अङ्क २, िन.नं.१४३९

स@बI कानून :
§ मलुकुL अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा;रण तथा 

काया;Rवयन) ऐन, २०७४
§ बालबािलकास@बRधी ऐन, २०७५
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स6ु तहमा फैसला गन; :
मा. िज>ला ?यायाधीश Dी सूय+बहादरु थापा
पव+त िज>ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन; :
माननीय ?यायाधीश Dी शेषराज िसवाकोटी
माननीय ?यायाधीश Dी शकु?तला िघिमरे
उNच अदालत पोखरा, बागलङु इजलास

फैसला
%या.ह(र*साद फुयाल : ?याय Tशासन ऐन, 

२०७३ को दफा १० तथा मलुकुY फौजदारी काय+िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४५ बमोिजम साधकको 
रोहमा पेस ह\न आएको T_ततु मु̀ ाको सिंab तcय एव ं
ठहर यसTकार रहेको छः-

तcयगत बेहोरा
िमित २०७५।५।१८ गते अ?दाजी १६ बजे 

िज>ला पव+त फलेवास न.पा. वडा नं.१० ि_थत ठुलो 
कुलोमा पानीले बगाइरहेको अव_थामा नवजात jी 
जातको िशश ुमतृ अव_थामा फेला परकेो भ?ने Tहरी 
चौकY फलेबास, पव+तबाट जानकारी Tाb ह\नासाथ 
घटना_थलमा खटी गई अिभभावकको खोज तलास 
गदा+ प)रवित+त नाम ४४ कु2मा (९) ले नवजात िशश ु
(jी) ज?माई कत+nय गरी मारी फालेको भ?ने बिुझन 
आएको हो । िनज ४४ कु2मा (९) लकुY िछपी बसेको 
अव_थामा िमित २०७५।५।२० गते पpाउ गरी 
सोधपछु गदा+ िनजले िज>ला पव+त फलेवास न.पा.
वडा नं.१० ब_ने गणेश म>लसगँको यौन सsब?धबाट 
गभ+ रहेको कसैलाई थाहा िथएन । मिहना पगुी िमित 
२०७५।५।१८ गते िबहान आtनै घरमा कोही नभएको 
समयमा िजउदँ ै jी जातको नवजात िशश ु ज?माई 
6न कराउन नपाउने गरी मखु थनुी कत+nय गरी मारी 
िसमे?टको बोरािभu राखी घरनिजकै पानी बगी राखेको 

कुलोमा फाली िदएको भनेकY ह\दँा िनज ४४ कु2मा 
(९) समेतलाई कानूनबमोिजम ग)रपाउ ँ भ?ने Tहरी 
Tितवेदन जाहेरी ।

िज>ला पव+त फलेबास न.पा. वडा नं.१० 
ि_थत कुघा+फाटँ ठुलो कुलोको पूव+ र पिvममा 
खोलाबाट कुघा+फाटँ आउने ठुलो कुलो, उwरमा 
भवानीTसाद पौडेलको धानखेत र दिaणमा यमTसाद 
लsसालको धानखेत यित चार िक>लािभu कुलोमा 
िमित २०७५।५।१८ गते अ?दाजी १६ बजे jी 
जातको नवजात िशश ुमतृ अव_थामा फेला परकेो, मतृ 
िशश ुटाउको पूव+ खxुा पिvम भई उwानो अव_थामा 
पानीमा तै)रई रहेको र सो नवजात िशशकुो टाउको 
ह>लाउदँा पूर ै हि>लने भ?ने घटना_थल तथा लास 
जाचँ Tकृित मचुकुा ।

Cause of death मा UNDETERMINED. 
BODY UNDERWENT ADVANCED STAGE 
OF DECOMPOSITION. उ>लेख भएको नवजात 
िशशकुो शव परीaण Tितवेदन ।

प)रवित+त नाम ४४ कु2मा (९) ले बNचा 
ज?माएको हो । योिनको घाउचोटमा (II° Perineal 
Tear) उ>लेख भएको Tितवादी प)रवित+त नाम 
कु2मा (९) को _वा_cय तथा शारी)रक जाचँ परीaण 
Tितवेदन ।

िमित २०७४ सालको आि�न मिहनादिेख 
िज>ला पव+त फलेवास न.पा. वडा नं.१० ब_ने 
मलाई आtनो नाम गणेश भनी बताउने nयि सगँ मेरो 
िचनजान, भेट तथा सsपक+  भयो । वा_तवमा िनज 
यामबहादरु म>लको छोरा मनबहादरु म>ल रहेछन । 
िनजसगँ सामािजक स¡जाल फेसबकुमा िचनजान 
भई फेसबकु ह\दँ ै मोबाइलमा समेत कुराकानी ह\न 
था>यो । कुरा गदा+ गद¢ हामी िमित २०७४।८।२७ गते 
घर निजकको जङ्गलमा भेट भय¤ । एका?त जङ्गलमा 
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िनजले मसगँ करणी गरकेो मिहनादिेख मेरो मािसक9ाव 
ब<द भयो । सोप?ात् िनज मनबहादरु मCललाई 
भेटी िनजको गभF बसेको कुरा जानकारी गराउदँा 
िनजले ज<मेपिछ माररे फािलिदन ु भनेको हIदँा मैले 
कोही कसैलाई उK कुरा बताउन सिकन । Lयसपिछ 
मनबहादरु मCल सMपकF मा आएनन् । कसैले थाहा 
पाउलान् भनी पेट ढािकने कपडा लगाउदँ ैढाकछोप गदS 
आएकोमा िमित २०७५।५।१८ गते अ<दाजी १० बजे 
मेर ैघरमा मलाई X9व Yयथा लागी नवजात िशशकुो 
ज<म भयो । सो समयमा मेरो घरमा कोही िथएनन् । मैले 
िशश ुज<मनासाथ िनजको नाक मखु कपडाले थनुी [न 
कराउन निदई िथची िनज िशश ुिशिथल भएपिछ म]यो 
होला भनी िसमे<टको बोरामा पोको पाररे घरनिजकैको 
पानी बिगरहेको कुलोमा ^याकँ_ घर फिकF ए ँ। सोही िदन 
िदउसँो सोही कुलोमा मैले ^याकेको `थानभ<दा केही 
तल गाउलेँह[ले लास दखेी Xहरीलाई खबर गरछेन् । 
Xहरी आई लासजाचँसमेतका कायF गरी लास उठाई 
िलई गए भ<ने कुरा सनेु ँ । २० गते मेरो घरमा Xहरी 
आई मलाई सोधखोज गरपेिछ मैले िशश ुज<माई मारी 
^याकेको कुरा बताएप?ात् मलाई घरबाटै Xहरीले 
पcाउ गरी लगेका हIन् भ<ने Xितवादी पdरवितFत नाम, 
थर ४४ कुfमा (९) ले अनसु<धान अिधकारीसमj 
गरकेो बयान ।

िमित २०७५।५।१८ गते पवFतको फलेबास 
ि`थत कुलोमा नवजात िशशकुो लास फेला परकेो कुरा 
सनेुको िथए ँ । २० गते पdरवितFत नामथर ४४ कुfमा 
(९) लाई सोही घटनामा Xहरीले पcाउ गरकेो भ<ने 
पिन थाहा पाए ँ। कुfमा (९) को बयानमा सो घटनामा 
मेरोसमेत सलंlनता रहेको भनी उCलेख गरकेो कुरा 
हाल आएर थाहा पाए ँ। िमित २०७४।८।२७ गते हामी 
दईु जनािबच िनजको घरनिजकैको जगंलमा एकपटक 
शारीdरक सMपकF  भएको हो । शारीdरक सMपकF  हIदँा मैले 

कmडम Xयोग गरकेो िथए ँ। मैले लगाएको कmडम फुट्यो 
िक फुटेन मलाई यिकन भएन । िनजले मािसक9ाव 
रोिकयो भने के गनn हो भनी सोoदा मैले िच<ता नगर 
म छँद ै छु िन भनेको िथए ँ । हाpो शारीdरक सMपकF  
भएको डेढ मिहनापिछ िनजले मलाई भेटी म गभFवती 
भए ँअब के गनn भ<दा Lयो बेला मलाई टे<सन भएकाले 
म ितमीलाई िववाह पिन गिदFन र पेटको बqचा ज<माएर 
^यािँकिदए हI<छ भनेको िथए ँ । हाल आएर िनजले 
मास पगेुको िशश ुज<माई कतFYय गरी मारी ^याकेको 
कुरा थाहा पाए ँ भ<ने Xितवादी मनबहादरु मCलले 
अनसु<धान अिधकारीसमj गरकेो बयान ।

िजCला पवFत फलेबास न.पा. वडा नं.१० 
ि`थत पूवFमा ठुलो कुलो, पि?ममा िमहीराज पौडेलको 
धानखेत, उsरमा िनजैको भtसी गोठ, दिjणमा िनजकै 
खेत, यित चार िकCलािभ# िमहीराज पौडेलको घर 
रहेको सो घरको दोuो तलाको दिjणतफF को कोठामा 
पdरवितFत नामथर ४४ कुfमा (९) ब`ने गरकेो, उK 
कोठािभ# Xवेश गरी हेदाF  रगत ज`तो पदाथFको 
टाटाह[ रहेको, सो घरबाट अ<दाजी १०० िमटर उsर 
ठुलो कुलोको खोCसाको उsरतफF को झाडीमा १५ 
से.मी.को मासकुो डCलो (साल) सडेको (कुिहएको) 
अव`थामा रहेको भ<ने घटना`थल मचुCुका ।

छोरी कुfमा (९) ले िमित २०७५।५।१८ 
गते िबहान म मिहनावारी भएक_ छु, आज `कुल जा<न 
भनेक_ हIदँा बहुारीले िबहानको खाना िनजकै कोठामा 
लगी िददँा िनजले खाना खाइनन् भनी फकाFई Cयाएक_ 
िथइन् । सो िदन अ<दाजी १६ बजे फलेवास न.पा.
वडा नं.१० ि`थत ठुलो कुलोमा पानीले बगाइरहेको 
अव`थामा yी जातको नवजात िशश ुमतृ अव`थामा 
फेला परकेो भ<ने गाउमँा हCला सनेुक_ हI ँ । २० गते 
म घरमै बसेको अव`थामा Xहरी आई चेक गनुFप]यो 
भनी ४४ कुfमा (९) लाई Xहरीले सोधखोज गदाF 
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१०६६५ - नेपाल सरकार िव. प)रवित+त नाम थर ४४ कु2मा (९)

िनजले गणेश म:लसगँको शारी)रक स>पक+ बाट गभ+ 
बोकB घर प)रवारलाई थाहा जानकारी निदई १८ गते 
िबहान आIनै घर कोठामा िजउदँ ैछोरी जNमाई मखु 
थनुी कोही कसैले थाहा नपाउने गरी निजकैको बगी 
रहेको कुलोमा फाली िदएको हR ँ भनी बताउदँा मैले 
थाहा पाएकB हR ँ । बTुदा मनबहादरु म:लले गणेश हR ँ
भनी नाम ढाटेँर स>बNध राखेको थाहा पाए ँ। मनबहादरु 
म:लले ४४ कु2मा (९) लाई गभ+ बोकाई बWचा जNमाई 
Iयािँकिदए हRNछ भनेको र Zितवादी ४४ कु2मा (९) ले 
नवजात िशशकुो मखु थनुी कत+[य गरी मारी फालेको 
हRदँा िनजह\लाई कानूनबमोिजम कारबाही हRनपुछ+  
भNने प)रवित+त नाम ४४ कु2मा (११) र ४४ कु2मा 
(२०) समेतको एकै िमलान बेहोराको घटनािववरण 
कागज ।

िमित २०७५।५।१८ गते अNदाजी १६ बजे 
पव+त िज:ला फलेवास न.पा. वडा नं.१० िcथत ठुलो 
कुलोमा पानीले बगाई रहेको अवcथामा dी जातको 
नवजात िशश ुमतृ अवcथामा फेला परकेो भNने कुरा 
गाउमँा ह:ला सनुी घटनाcथलमा गई हेदा+  लास दखेेको 
हो । मतृ नवजात िशशकुो अिभभावक खोजतलास गनf 
gममा हाल पgाउमा परी आएकB प)रवित+त नाम ४४ 
कु2मा (९) लाई घरबाटै Zहरीले पgाउ गरी लगेका 
हRन् । िनज कु2मा (९) ले मनबहादरु म:लसगँ शारी)रक 
स>पक+  राखी िनजको गभ+ बोकB घर प)रवारलाई थाहा 
जानकारी निदई नवजात िशश ु(dी) आIनै घर कोठामा 
िजउदँ ैजNमाई मखु थनुी कोही कसैले थाहा नपाउने गरी 
निजकैको कुलोमा फाली िदएको भनी िनजले बताउदँा 
सनुी थाहा पाएको हR ँ। Zितवादीह\लाई कानूनबमोिजम 
कारबाही हRनपुद+छ भNने चडुामणी उपाiयाय, िपता>बर 
शमा+ र भवानीZसाद शमा+को एकै िमलान बेहोरा रहेको 
वcतिुcथित मचु:ुका ।

िज:ला Zहरी काया+लय, पव+तले िमित 

२०७५।५।३१ मा DNA परीoण ग)रिदनका लािग 
केNpीय Zहरी िविधिवqान Zयोगशाला काठमाडrलाई 
लेखेको पs ।

अिभयtु ४४ कु2मा (९) ले सहअिभयtु 
मनबहादरु म:लसगँको यौन स>पक+ बाट गभ+धारण गरी 
मास पगेुपिछ २०७५।५।१८ गते िबहान आIनै घरमा 
बWचा जNमाउनासाथ िशशकुो नाक मखु कपडाले थनुी 
\न कराउन निदई मारी िसमेNटको बोरामा पोको पारी 
निजकैको पानी बिगरहेको कुलोमा IयाकेँकB र अका+ 
अिभयtु मनबहादरु म:लले अिभयtु ४४ कु2मा 
(९) सगँ अवैध यौन स>पक+  राखी बWचा जिNमएपिछ 
माररे फािलिदन ुभनी ४४ कु2मा (९) लाई भनेर बWचा 
(िशश)ु मान+ लगाएकोले यी Zितवादीह\ दवैु जनाले 
मलुकुB अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ को प)रWछेद 
१२ को दफा १७७ को उपदफा (१) को कसरु गरकेो 
हRदँा अिभयtुह\ प)रवित+त नाम ४४ कु2मा (९) तथा 
मनबहादरु म:ल दवैुलाई ऐ. दफा १७७ को उपदफा 
(२) बमोिजम सजाय ग)रपाउ ँभNने अिभयोगपs ।

दखेाइएका मतृ नवजात िशशकुा फोटोह\ 
मैले मास पगुी जNमाई मारी फालेको िशशकुा हRन् । 
मनबहादरु म:लसगँ मेरो फेसबकु र फोन स>पक+ बाट 
िचनजान भई िनजसगँ मेरो कुराकानी भइरहNxयो । 
पिहला िनजले आIनो नाम गणेश म:ल भनेका िथए । 
मेरो घरनिजकैको जङ्गलमा िमित २०७४।८।२७ गते 
हाzो भेटघाट भई िनजले मसगँ यौन स>पक+  राखेप{ात् 
मेरो मिहनावारी रोिकयो । मैले िनजलाई मिहनावारी 
रोिकएको जानकारी गराउदँा जेसकैु गर, बWचा जNमाएर 
माररे फाल भनेको हो । मैले िमित २०७५।५।१८ गते 
िबहान १० बजेितर म स|ुने कोठामा मास पगेुको dी 
जातको बWचा जNमाएकB हR ँ । बWचा जिNमदँा रोएको 
होइन र केही समयपिछ उसको मखु अठ्ँयाएकB हR ँ। केिह 
समय मखु अठ्ँयाएपिछ िनज नचलेको हRदँा अब म}यो 
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होला भ1ने लागी िशशलुाई िसमे1टको बोरामा राखेर 
घरनिजकैको कुलोमा लगी फालेक@ हA ँ । मनबहादरु 
मDललाई मैले मेरो मिहनावारी रोिकएको जानकारी 
गराउदँा िनजले म िजGमा िल1न, बHचा जि1मयो भने 
माररे फाDन ु भनेबमोिजम नै नवजात िशशलुाई मारी 
फालेक@ हA ँ भ1ने Lितवादी पMरवितNत नामथर ४४ 
कुQमा (९) ले अदालतसमV गरकेो बयान ।

पMरवितNत नाम ४४ कुQमा (९) को बयान 
झXुा हो । िनजले फेसबकु र फोनमाफN त मसगँ िचनजान 
भएको र िमित २०७४।८।२७ गते घरनिजकैको 
जङ्गलमा यौन सGपकN  भई गभN रहन गएपिछ गभNमा 
रहेको बHचा ज1मेपिछ मारी फाDन ुभनी मैले भनेको 
भ1ने बयान गर ेतापिन उ\ िमितमा म Lितिनिध सभा 
चनुावको लािग Gयादी Lहरीको ̂ पमा फलेवास चौक@मा 
िथए ँ। मलाई िनजले बाटोमा कहीकँतै दखेेको आधारमा 
ममािथ आरोप लगाएको हAनपुछN  । अनसु1धानका 
`ममा भएको मेरो बयानमा भएको बेहोरा मेरो होइन 
उ\ बयान Lहरीले मलाई पढ्न निदई सहीछाप गर 
भनेपिछ मैले सहीछाप गरकेो हA ँ । उ\ बयानमा के 
बेहोराको लेिखएको छ भ1ने बारमेा मलाई केही थाहा 
भएन । ४४ कुQमा (९) सगँ मेरो यौन सGपकN  भएको 
छैन र मैले बHचा ज1माई माररे फाDन ु भनेको पिन 
छैन । म िनदcष छु भ1ने Lितवादी मनबहादरु मDलको 
अदालतसमVको बयान ।

Lितवादीमeयेका मनबहादरु मDलले 
अदालतसमV बयान गदाN फरक बयान गरकेो दिेखएको 
हAदँा मलुकु@ फौजदारी कायNिविध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ३३(७) बमोिजम िनज Lितवादी मनबहादरु 
मDलउपरको छुट सजाय रi गरी सािबकबमोिजम 
नै सजाय पाउ ँभ1नेसमेत बेहोराको िजDला सरकारी 
विकल कायाNलय, पवNतको िमित २०७५।६।१५ गतेको 
िनवेदन ।

िमित २०७४।५।२० गते िजDला Lहरी 
कायाNलय पवNतमा मसमेतले Lितवेदन िदएको हो । 
Lितवेदनको बेहोरा सmय हो िमित २०७४।५।१८ मा 
घटना भएपिछ हामी Lहरीह^ २० गते अनसु1धान गदn 
गाउमँा जादँा ४४ कुQमा (९) ले माररे फालेको हो भ1ने 
थाहा पाई उनलाई सोeदा उनले पिन oवीकार गरके@ 
हAन् । उनले ज1माएर फालेको बHचा गणेश मDलको हो 
भनेक@ िथइन् । उनले बताएअनसुारको बेहोरा भएको 
Lितवेदन साचँो हो भ1ने Lहरी नायव िनरीVक होमनाथ 
अिधकारीको बकप# ।

मौकामा भएको घटना िववरण कागजको 
बेहोरा साचँो हो । िमित २०७५।५।२० गते रहाले 
चौक@बाट सई साबह^ जानभुएको िथयो । सरह^ले 
भनेपिछ मैले उ\ घटनाको बारमेा थाहा पाएक@ हA ँ
भ1ने घटना िववरण कागज गनq ४४ कुQमा (२०) को 
बकप# ।

Lितवादी मनबहादरु मDल २०७४।७।१२ 
गतेदिेख पसु ७ गतेसGम Gयादी Lहरीमा खिटई 
फलेवास चौक@मा बसेका िथए । Lहरीको क1rोलमा 
भएको मा1छे फलेवासबाट कुघाN गएर यौनसGपकN  
गरकेो कुरा झsुा लाtछ । करणी गनq अवoथा िथएन । 
Lितवादी मनबहादरु र सहLितवादी कुरा गरकेो केही 
Lमाण नभेिटएको र बHचा ज1मेपिछ मारी फािलिदन ु
भनेको भ1ने कुरा झsुा लाtछ । Lितवादी मनबहादरु 
मDललाई षड्य1# गरी फसाइएको हो । मनबहादरु 
मDल िनदcष भएकोले 1याय पाउनपुछN  । कुQमा (९) 
लाई अ^ले िसकाएर mयो कुरा लेखाइएको हो । पिहला 
उसले गणेश मDलको गभN हो भनेकोमा गणेश मDलले 
िवदशेबाट पैसा पठाई बHचा फाDन भनेको भ1ने हDला 
मैले गाउमँा सनेुको हA ँ। गणेश मDल २०७४ काितNकमा 
िवदशे गएको थाहा पाएपिछ मेरो माइलो दाइको छोरा 
मनबहादरु मDलको गभN हो भनी झठुो आरोप लगाएको 
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हो । गणेश म<ल मेरो सािहलँो दाइको छोरा हAन् । 
Cहरीले खोFन दःुख हAने भनेर मनबहादरु म<ललाई 
यो मLुामा फसाएको हो । मनबहादरु म<ललाई सजाय 
हAनपुनP होइन भQने Cितवादी मनबहादरु म<लका साRी 
चतरु म<ल ठकुरीको बकपU ।

मलाई सो गभ+को बारमेा केही थाहा भएन 
घरमा हAदँा छोरीले मिहनावारी भएको भनेकW िथइन । 
मैले थाहा पाएको भए बYचालाई मान+ निदई जसको हो 
उसैको िज[मा लगाई िदQथे भQने प)रवित+त नाम ४४ 
कु2मा (११) को बकपU ।

Cितवादी मनबहादरु म<ल िमित 
२०७४।८।२७ मा [यादी Cहरी भई ड्यटुीमा 
िथए । ड्यटुीमा भएकोले सहCितवादीसगँ यौनस[पक+  
गनP अवcथा िथएन । Cितवादी मनबहादरु म<लले 
मार भनेको भए पिन सहCितवादी ४४ कु2मा 
(९) १२ कRामा पढ्ने प)रपeव माQछे भएकोले 
मान+ हAदँनैfयो । Cितवादी मनबहादरु म<लले 
नवजात बYचालाई मार भनेका पिन होइनन् । उg 
िमितमा मनबहादरु म<ल [यादी Cहरीको eया[पमा 
िथए । मनबहादरु म<ललाई सजाय हAनपुनP होइन भQने 
Cितवादी मनबहादरु म<लका साRी दिधराम कँुवरको 
बकपU ।

Cितवादी मनबहादरु म<ल [यादी Cहरीको 
तािलममा रहेको भQने थाहा छ तर कुन चौकWमा खिटई 
गएका हAन् थाहा भएन । मनबहादरु ड्यटुीमा भएकाले 
Cितवादीहiिबच यौनस[पक+  हAने अवcथा िथएन । 
मनबहादरुले बYचा जQमेपिछ माररे फािलिदन ु भनी 
भनेको कुनै आधार Cमाण छैन । मनबहादरु म<लले 
Qयाय पाउनपुछ+  भQने Cितवादी मनबहादरु म<लका 
साRी कृlणबहादरु RेUीको बकपU ।

Cितवादी मनबहादरु म<ल िमित २०७४ 
काित+क १२ गतेबाट पौष ७ गतेस[म [यादी Cहरीमा 

काय+रत िथए । Cितवादी मनबहादरु गाउमँा नभएको 
बेलामा करणी गरकेो हAनै सeदनै । मनबहादरुलाई 
झठुो मLुा लगाइएको छ । मनबहादरु म<लले सफाइ 
पाउनपुछ+  । Cितवादी मनबहादरुले सहCितवादीलाई 
बYचा जिQमए मारी फािलिदन ुभनेको भQने कुरा झठुो 
हो भQने वcतिुcथित मचु<ुकाका मािनस भवानीCसाद 
शमा+को बकपU ।

वcतिुcथित मचु<ुकामा मेरो बेहोरा आिंशक 
iपमा तोडमोड ग)रएको छ । सहीछाप मेरो हो । 
Cितवादी मनबहादरुले Cितवादी कु2मा (९) लाई गभ+ 
बोकाएको होइन, Cितवादी कु2मा (९) ले बYचा जQमाई 
मारकेो हAनाले कानूनबमोिजम होस ्। २०७४ काित+क 
१२ गतेदिेख [यादी Cहरीमा रहेका मनबहादरुले 
सफाइ पाओस ्भQने वcतिुcथित मचु<ुकाका चडुामणी 
उपाsयायको बकपU ।

मैले गरकेो वcतिुcथित मचु<ुकाको बेहोरा 
आिंशक iपमा तोडमोड ग)रएको छ । सहीछाप मेरो 
हो । Cितवादी मनबहादरुले सफाइ पाउनपुछ+  भQने 
वcतिुcथित मचु<ुकाका िपता[बर शमा+को बकपU ।

नमनुा परीRणको लािग पठाइएको मतृक 
िशशकुो DNA Cितवादी प)रवित+त नामथर ४४ कु2मा 
(९) र Cितवादी मनबहादरु म<लको DNA सगँ िमलेको 
र उg िशश ु Cितवादी प)रवित+त नामथर ४४ कु2मा 
(९) र Cितवादी मनबहादरु म<लको जैिवक सQतान हो 
भQने केQwीय Cहरी िविधिवxान Cयोगशालाको DNA 
परीRण Cितवेदन ।

मतृक नवजात िशश ु प)रवित+त नाम ४४ 
कु2मा (९) र मनबहादरु म<लको जैिवक सQतान हो 
भQने केQwीय Cहरी िविधिवxान Cयोगशालाको DNA 
परीRण Cितवेदनसमेतका िमिसल सलंyन आधार 
Cमाणहiबाट CितवादीमsयेकW प)रवित+त नाम ४४ 
कु2मा (९) ले अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकुW अपराध 
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(सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा १७७(१) बमोिजम 
कसरु अपराध गरकेो र Aितवादी मनबहादरु मDलले 
मितयार भई ऐ. दफा ३६(२) बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेो ठहछL  । सजाय िनधाLरणतफL  हेदाL , 
Aितवादी ४४ कुOमा (९) लाई ऐ. (सिंहता) ऐनको दफा 
१७७(२) ले जQमकैदको २५ वषL कैद सजाय हUनेमा 
िनज Aितवादी १६ वषLभQदा बढी र १८ वषLभQदा कम 
उमेरको नाबालक भएकोले बालबािलकासXबQधी ऐन, 
२०७५ को दफा ३६(४) बमोिजम दईु ितहाईले हUन 
आउने १६ वषL ८ मिहना कैद हUन सZनेमा िनजले 
अनसुQधानमा सहयोग प[ुयाएकोले सजाय छुटको 
अिभयोग दाबी रहेकोले िनजले सजायमा छुट पाउने 
ठहछL  । सो ठहनाLले िनज Aितवादी प]रवितLत नामथर 
४४ कुOमा (९) लाई १२ वषL ६ मिहना कैद सजाय हUने 
र अकाL Aितवादी मानबहादरु मDललाई ऐ. (सिंहता) 
ऐनको दफा ३६(३)(ख) बमोिजम ६ वषL कैद हUने 
ठहछL  भQने सु̀  पवLत िजDला अदालतको िमित 
२०७५।११।८ को फैसला ।

सहAितवादी ४४ कुOमा (९) लाई मैले 
बaचा जिQमएपिछ माररे फाDन ु भनेर आदशे िदएको 
होइन । िनज ४४ कुOमा (९) ले अनसुQधान अिधकारी 
एव ं अदालतसमe बयान गदाL मलाई नै िकटानी गरी 
भQन नसकf कतै मनबहादरु कतै गणेश भनी उDलेख 
गरकेf छन् । िनजले अनसुQधान अिधकारीसमe 
गरकेो बयान बेहोरामा एक `पता नभई स.ज. ९ मा 
मनबहादरु मDलसगँ भेट भएकाले मेरो पेटमा गभL 
रहेको कुरा िनजलाई जानकारी गराउदँा िनजले जQमाई 
फाDने भए फाल भनेको हUन् भQने र स.ज. १० मा भेट 
भएको बेलामा मनबहादरु मDलले जे गनi हो गर भनी 
मलाई भनेका हUन् भनेकfमा स.ज. १४ मा मनबहादरु 
मDलको सDलाहबमोिजम मैले उj कसरुजQय कायL 
गरकेf हU ँभनी उDलेख गरबेाट पिन Akततु वारदातमा 

मलाई पोल ग]रएको कपोल किDपत भनाइ रहेको kपl 
छ । मलाई सु̀  िजDला अदालतबाट कतLmय nयानको 
मितयारको `पमा कसरु ठहर भएकोमा, मलुकुf 
अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१) ले 
गरकेो मितयारको प]रभाषाअनसुारको कुनै पिन 
कसरुजQय कायL मैले गरकेो छैन । यस सXबQधमा सु̀  
पवLत िजDला अदालतको फैसलामा पिन वारदातको 
कसरुमा मेरो Aoयe `पमा सलंpनता नरहेको कुरा 
kवीकार ग]रएको छ । केबल सहAितवादीको अमूतL 
पोललाई आधार मानी सु̀  अदालतबाट मलाई 
मितयार ठह[याएको फैसला #िुटपूणL भएकाले उj 
फैसला बदर गरी Akततु आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउ ँभQने Aितवादी मनबहादरु मDलले उaच अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासमा गरकेो पनुरावेदन ।

Aितवादी मनबहादरु मDलले सहAितवादी 
प]रवितLत नामथर ४४ कुOमा (९) लाई िनजको 
इaछािवपरीत जगंलमा लगी यौन सXपकL  गरी गभLधारण 
गराएको, गभLधारण गरपेrात् मनबहादरुलाई ४४ 
कुOमा (९) ले गभL बसेको जानकारी गराउदँा जQमाई 
मारी फाल भनेर ४४ कुOमा (९) सगँ सXपकL िवहीन 
भएको, ४४ कुOमा (९) ले िमित २०७५।५।१८ 
मा Aितवादी मनबहादरु मDलको आदशेअनसुार 
िशश ु जQमनासाथ मखु थनुी कराउन निदई िशिथल 
भएपिछ बोरामा राखी पिछ कुलोमा sयाकेँको भनी 
बयान गरकेो दिेखQछ । ४४ कुOमा (९) को सो बयान 
बेहोरालाई Aितवादी मनबहादरु मDलले अनसुQधान 
अिधकारीसमeको बयानमा बaचा जQमाएर sयािँकिदए 
हUQछ भनी भनेको हU ँभनी गरकेो बयान बेहोराले समथLन 
गरकेो दिेखQछ । अदालतमा इQकारी बयान गर ेतापिन 
िनजले अनसुQधानको अवkथामा गरकेो बयान बेहोरा 
िनजको नभएको भQने कुनै Aमाण पेस गनL सकेका 
छैनन् । सहAितवादी प]रवितLत ४४ कुOमा (९) ले 
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अदालतसम8 बयान गदा+ यी सह>ितवादी मनबहादरु 
म?लले मैले बAचा िजDमा िलEन, बAचा जिEमयो भने 
माररे फा?न ुभनेबमोिजम नै नवजात िशश ुजEमाई मारी 
फालेकL हM ँभनी लेखाएबाट >ितवादी मनबहादरु म?ल 
पिन मलुकुL अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा 
१७७(१) अनसुारकै मWुय अिभयXु एव ं कसरुदार 
भएको हMनाले सYु पव+त िज?ला अदालतबाट >ितवादी 
मनबहादरु म?ललाई मितयार ठहर गरकेो फैसला सो 
हदसDम बदर गरी >ितवादी मनबहादरु म?ललाई 
अिभयोग मागबमोिजम सजाय ग)रपाउ ँ भEने वादी 
नेपाल सरकारको तफ+ बाट उAच अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासमा परकेो पनुरावेदन ।

म एक १६ वष`य िकशोरी भएकLले के िठक 
के बेिठक हो भEने कुरा छुb्याई सही िनण+य गन+ सeने 
अवfथामा िथएन । मनबहादरु म?लले मसगँ आhनो 
वाfतिवक नाम ढाटेँर गणेश भEने नाम बताई कृिkम 
माया र >ेम जाल गरकेा रहेछन् । मैले अfवीकार 
गदा+ गदl पिन िनजले शारी)रक सDबEध राखेपmात् 
मेरो मािसकnाव बEद भएको कुरा िनजलाई भEदा 
पिन िववाह गन+ अfवीकार गरी बAचा जEमेपिछ माररे 
फािलिदन ुभEद ैमेरो सDपक+ बाट टाढा भए । मेरो बाल 
मनिfथितका कारण उिचत िनण+य गन+ नसकेकL, 
घरप)रवार, इpिमk, छरिछमेकL र आफEतले के 
भEलान भEने मानिसक तनाव र िचEताबाट गqुद ै
९ मिहनासDम गभ+ लकुाएर बसे ँ । बAचा जिEमएपिछ 
रोएको िथएन, सो नवजात िशश ुजीिवत िथयो वा मतृ 
िथयो मैले यिकन गन+ सिकन । प)रवार र समाजबाट 
ितरfकृत हMनपुनr र लोक लsजा घणृाबाट बAनका 
लािग मैले बAचालाई बोरामा राखी कुलोमा फा?न 
>ितवादी मनबहादरु म?लकै कारण बाtयता भएकL 
हM ँ । अY कुनै उपाय नभएकाले >fततु वारदात घट्न 
गएको हो । मेरो िववशतासमेत िवचार गरी सYु पव+त 

िज?ला अदालतबाट भएको फैसलाले तोकेको सजाय 
घटाई उिचत Eयाय पाउ ँभEने >ितवादी प)रवित+त नाम 
४४ कु2मा (९) ले उAच अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासमा गरकेो पनुरावेदन ।

>fततु मuुामा पनुरावेदक >ितवादीमtयेकL 
प)रवित+त नामथर ४४ कु2मा (९) ले मलुकुL अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा १७७(१) बमोिजम कसरु 
अपराध गरकेो ठहरकेाले सोही सिंहताको दफा 
१७७(२) बमोिजम जEमकैद २५ वष+ कैद सजाय 
हMनेमा िनज १६ वष+भEदा बढी १८ वष+भEदा कम 
उमेरको नाबालक भएकोले बालबािलकासDबEधी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) र ऐ. सिंहताको दफा 
४५(४) बमोिजम दईु ितहाईले हMन आउने १६ वष+ ८ 
मिहना कैद सजाय हMन सeनेमा िनजले अनसुEधानको 
िसलिसलामा सहयोग पxुयाएकोले सजाय छुटको 
अिभयोग दाबी रहेको र ऐ. सिंहताको दफा ४७ मा 
५० >ितशतसDम सजाय छुट िदन सिकने कानूनी 
zयवfथा रहे भएकोले िनज >ितवादीलाई १२ वष+ ६ 
मिहना कैद सजाय हMने ठहर गरी भएको सYु पव+त 
िज?ला अदालतको िमित २०७५।११।८ को फैसला 
सदर हMने ठहछ+  । सजायको हकमा पनुरावेदक >ितवादी 
प)रवित+त नामथर ४४ कु2मा (९) को कसरु गदा+को 
उमेर, िनजले गरकेो कसरुको >कृित, >ितवादीउपर 
समाजले हेनr {िpकोणका कारण लोकलाजबाट 
बAनका लािग >fततु वारदात घटाउन बाtय भएको 
अवfथा िमिसल सलं|न >माण कागजबाट दिेखएकाले 
>ितवादी प)रवित+त नामथर ४४ कु2मा (९) लाई सYु 
अदालतबाट भएको सजाय चक} पन+ जाने दिेखएकाले 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा+रण तथा काया+Eवयन) 
ऐन, २०७४ को दफा १७ क. बमोिजम ५ वष+ कैद 
सजाय हMन मनािसब दिेखएकोले िनजलाई ५ वष+ 
कैद सजाय हMन राय zयX ग)रएको छ । पनुरावेदक 
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/ितवादीम4येका मनबहादरु म:ललाई ६ वष> कैद 
सजाय हAने ठहCयाई सDु अदालतबाट भएको फैसला 
केही उ:टी भई िनज /ितवादीलाई मलुकुJ अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा ३६(३)(ख) बमोिजम ४ 
वष> कैद सजाय हAने ठहछ>  भSने उTच अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको िमित २०७६।२।२३ को फैसला ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम साZािहक तथा दिैनक पेसी 

सूचीमा चढी साधक जाचँका लािग पेस हAन आएको 
/_ततु मु̀ ाको िमिसल अ4ययन गaरयो । यसमा उTच 
अदालतबाट पaरवित>त नाम ४४ कुbमा (९) लाई 
मलुकुJ अपराध सिंहता, २०७४ को दफा १७७(१) 
बमोिजमको कसरु अपराधमा १२ वष> ६ मिहना कैद 
हAने साथै िनजलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा> चकf पनg 
भएकाले ५ वष> कैद सजाय हAन मनािसब दिेखएको राय 
iयj भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? भSने िवषयमा 
िनण>य िदनपुनg दिेखन आयो ।

२. िनण>यतफ>  िवचार गदा>, /ितवादी ४४ 
कुbमा (९) ले सहअिभयjु मनबहादरु म:लसगँको 
यौन सnपक> बाट गभ>धारण गरी आoनै घरमा छोरी 
जSमाई जSमनासाथ िनजको नाक मखु कपडाले थनुी 
Dन कराउन निदई िथची मारी िसमेSटको बोरामा 
पोको पारी निजकैको पानी बिगरहेको कुलोमा oयाकँJ 
िदएकJ र अका> अिभयjु मनबहादरु म:लले अिभयjु 
४४ कुbमा (९) सगँ अवैध यौन सnपक>  गरी गभ>धारण 
भएको जानकारी गराउदँा बTचा जिSमएपिछ माररे 
फािलिदन ु भनी बTचा मान> लगाएकोले /ितवादीहD 
दवैुजनालाई मलुकुJ अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
को दफा १७७(१) को कसरुमा ऐ. दफा १७७(२) 
बमोिजम सजाय गaरपाउ ँभSने अिभयोग मागदाबी रहेको 
दिेखयो । /ितवादी पaरवित>त नामथर ४४ कुbमा (९) 
लाई १२ वष> ६ मिहना कैद सजाय हAने तथा /ितवादी 

मनबहादरु म:ललाई सोही ऐनको दफा ३६(२) को 
कसरुमा दफा ३६(३)(ख) बमोिजम ६ वष> कैद सजाय 
हAने ठहर गरी सDु पव>त िज:ला अदालतबाट भएको 
फैसला /ितवादी ४४ कुbमा (९) को हकमा सदर हAने 
र /ितवादी मनबहादरु म:लको हकमा केही उ:टी 
भई िनजलाई ४ वष> कैद सजाय हAने ठहर हAनकुा साथै 
/ितवादी ४४ कुbमा (९) लाई फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा>रण तथा काया>Sवयन) ऐन, २०७४ को दफा 
१७ क. बमोिजम ५ वष> कैद सजाय हAन राय iयj 
गaरएको उTच अदालत पोखरा, बागलङु इजलासको 
फैसलाउपर िनज /ितवादीको पनुरावेदन नपरकेो 
कारण साधक जाचँको िनिमr यस अदालतमा दायर 
रहेको दिेखयो ।

३. /_ततु मु̀ ामा /ितवादी पaरवित>त नामथर 
४४ कुbमा (९) लाई मलुकुJ अपराध सिंहता, २०७४ 
को दफा १७७(१) बमोिजमको कसरुमा सजाय गरी 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा>रण तथा काया>Sवयन) 
ऐन, २०७४ को दफा १७ क. बमोिजम ५ वष> कैद 
सजाय हAन राय iयj गaरएको उTच अदालतको फैसला 
साधक जाचँको िनिमr दायर भएकाले िनजबाहेकका 
/ितवादीको हकमा िववेचना गaररहन परने ।

४. मतृक िशशकुो DNA /ितवादी पaरवित>त 
नामथर ४४ कुbमा (९) र /ितवादी मनबहादरु म:लको 
DNA सगँ िमलेको, मतृक नवजात िशश ुपaरवित>त नाम 
४४ कुbमा (९) र मनबहादरु म:लको जैिवक सSतान हो 
भनी केSxीय /हरी िविधिवyान /योगशालाको DNA 
परीzण /ितवेदनसमेतका िमिसल सलं{न आधार 
/माणहDबाट /ितवादी ४४ कुbमा (९) ले /ितवादी 
मनकुमार म:लको अवैध गभ>धारण गरी छोरी जSमाएको 
पिु| हASछ । िनज /ितवादीले छोरी जSमाउनासाथ 
नवजात छोरीको कपडाले नाकमखु थनुी मारी फालेको 
भSने िनजमािथ लगाइएको अिभयोग दाबीलाई _वीकार 
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१०६६५ - नेपाल सरकार िव. प)रवित+त नाम थर ४४ कु2मा (९)

गरी अदालतमा समेत सािबत रहेको र िनजको बयान 
बेहोरालाई िमिसल सलंAन Bमाणले पिुD गरकेोले िनज 
Bितवादीलाई मलुकुE अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
को दफा १७७(१) बमोिजमको कसरु ठहर गरी 
िनजलाई ऐ. दफा १७७(२) बमोिजमको सजायमा 
बालबािलकासMबNधी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) ले 
तथा सजाय छुटको अिभयोग दाबीसमेतका आधारमा 
सजायमा छुट गरी िनजलाई १२ वष+ ६ मिहना कैद 
सजाय हVने गरी भएको उYच अदालतको फैसला 
िमलेकै दिेखयो ।

५. िनज Bितवादीलाई फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा+रण तथा काया+Nवयन) ऐन, २०७४ को 
दफा १७(क) बमोिजम ५ वष+ कैद सजाय हVन मनािसब 
हVने राय ^य_ ग)रएकोतफ+  िवचार गदा+, िनज Bितवादी 
वारदातका बखत १८ वष+ नपगेुको नाबालक रहेको, 
अका+ Bितवादी मनबहादरु मaलसगँ भएको यौन 
सMपक+ बाट गभ+ रहेपिछ मनबहादरु मaललाई गभ+ 
रहेको कुरा भNदा जिNमएपिछ माररे फािलद ेम बेहोिद+न 
भNने जवाफ िदएको, cयसपिछ मनकुमार सMपक+ िवहीन 
भएको, गभ+को बYचाको बाबलेु बYचा नdवीकानe 
भएकै कारण Bितवादीले आफू गभ+वती भएको कुरा 
गाउघँरमा बताउन नसकE गभ+लाई कपडाले छोपी 
लकुाई िछपाई सामािजक लोकलाजबाट बची आएको 
अवdथामा िनज घरमा एiलै भएका बखत बYचा 
जिNमएकाले बYचा जNमनासाथ jन कराउन निदई 
मखु थनुी चaन छाडेपिछ बोरामा राखी पिछ कुलोमा 
बगाएर समाजबाट आkनो इmजत जोगाउन Bयcन 
गरकेो भनी अदालतसमn समेत घटना dवीकार गरकेो 
दिेखNछ । कसरु गदा+का अवdथामा Bितवादीको 
नाबालक उमेर, कसरुको Bकृित, बYचा जNमाएको 
साव+जिनक भएमा Bितवादीलाई समाजले हेनe 
pिDकोणसमेतका लोकलाजबाट बYनका लािग Bdततु 

वारदात घटाउन िनज बाqय भएको अवdथासमेतलाई 
िवचार गदा+ िनज Bितवादी प)रवित+त नामथर ४४ 
कु2मा (९) लाई फौजदारी कसरु (सजाय िनधा+रण तथा 
काया+Nवयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. बमोिजम ५ 
वष+ कैद सजाय हVन मनािसब हVने गरी उYच अदालतबाट 
राय ^य_ भएको पाइयो ।

६. बालबािलकाको अिधकारको प)रBेrयमा 
िकशोर अवdथामा रहेका कानूनले बालबािलका 
हVन् भनी िनधा+)रत गरकेो उमेर समूहिभu दिेखएका 
वा सामाNयतया २० वष+को उमेरसMमका िकशोर 
िकशोरीहjिबच हVने असरुिnत यौन सMबNधसगँ 
सMबिNधत कसरुजNय काय+मा कानून काया+Nवयन 
गदा+ उदार pिDकोण अपनाउन ु उपय_ु दिेखNछ । 
िकशोर अवdथामा हVने असरुिnत यौन सMबNधजNय 
काय+बाट िसिज+त कसरुहjमा बालबािलका वा 
िकशोरिकशोरीको अिधकारसमेतलाई मqयनजर 
गनु+पनe हVदँा तथा असरुिnत यौनजNय काय+बाट 
िसिज+त कसरुजNय काय+लाई उदार jपमा नहेरी यवुा 
अवdथामा नै अिधक कैदमा रािखदँा cयdता नाबालक 
वा िकशोरिकशोरीहjको सामािजक पनुdथा+पनामा 
समdया दिेखन सiछ ।

७. मूलत: असरुिnत यौन सMबNधका कारण 
जनुसकैु उमेर समूहका मिहलाबाट जिNमने नाबालकलाई 
वा कानूनले िनधा+रण गरकेो बालबािलकाको उमेर समूह 
वा िबस वष+भNदा कम उमेर समूहका मिहलाबाट cयdतो 
असरुिnत यौन सMबNधका कारण जNमने नाबालकको 
तcकाल ग)रने जातक हcया (Infanticide) का 
सMबNधमा मिहलालाई हेनe प)रवित+त सवैंधािनक, 
कानूनी तथा सामािजक pिDकोणमा आएको प)रवत+न, 
उनीहj रहेको सामािजक प)रिdथित तथा cयdतो 
काय+मा सलंAन मिहलाहj �ूर तथा अपराधी नभई 
सMबिNधत पjुष गैरिजMमेवार भएको र लोकलmजाका 
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कारण 1य3तो काय6 गन6 बा9या1मक अव3था िसज6ना 
भई अिववािहत वा िववािहत अव3थामा पिन बAचा 
जCमनासाथ लकुाउने, छोड्ने वा माHरिदनपुनI अव3था 
िसज6ना भएको हKनसLछ । य3तो पHरि3थितमा परकेा 
मिहलाहNले गरकेो OयानसPबCधी काय6 कसरुको Nपमा 
मािनने भए तापिन यथासPभव मानवीय SिTकोणबाट 
हेHरनपुनI र कम उमेर समूहका मिहला भए उनीहNको 
िवकासशील अव3थालाई म9यनजर गHरनपुनI हKCछ । 
एउटा पHरि3थितमा गHरएको कसरुजCय काय6का कारण 
कारागारमा राWदा खतरनाक कसरुदारसगँ सङ्गत 
भई सामािजक पनु3था6पनामा सम3या दिेखन सLने 
हKCछ । यस अदालतले पिन "लोकलाज" का कारण 
भएका य3ता कसरुजCय काय6मा यथासPभव कम 
सजाय गनI गरकेो दिेखCछ ।4 तसथ6, Cयाियक 
SिTकोणले अदालतहNले यस ]कृितको कसरुमा 
उि_लिखत आधार र कारणसिहत सPबिCधत 
मिहलाको आ1मसPमान, समानताको हक र समाजमा 
मिहलाको पHरवित6त पिहचानसमेतलाई म9यनजर 
गरी यस ]कृितको कसरुमा Cयूनतम सजाय गदा6 पिन 
Cयायको मकसद पूरा हKने नै दिेखCछ ।

८. यस पHर]ेcयमा ]3ततु मdुामा पिन 
]ितवादी कु3मा ९ नाबालक अव3थामै रहेको र 
िनजको कोखको बAचालाई 3वीकार गन6 सPबिCधत 
पNुष तयार नभएको अव3था दिेखCछ । असरुिgत 
यौन सPबCध हKन गई गभ6 रहन गएको र सामािजक 
लाhछनाबाट बAन जCमेको बAचाको ह1या गरकेो 
अव3था तथा पHरि3थितलाई समेत िवचार गरी िनण6य 
गनु6  उपयiु दिेखCछ । िनज ]ितवादी मानिसक Nपमा 
समेत अपHरपLव रही नाबािलकाकै अव3था रहेको 

4 केही निजरहN हेनु6होस:् ने.का.प. २०७२ अङ्क २ िन.नं. ९३५२, 
ने.का.प. २०६३ अङ्क १२ िन.नं. ७७९७ तथा ने.का.प.  २०३८ 
अङ्क २ िन.नं. १४३९ ।  

हKदँा उिचत िनण6य गन6 सLने gमता पिन िवकास 
नभएको दिेखCछ । घरपHरवार, इTिम#, छरिछमेकs र 
आफCत तथा समाजको  ितर3कार, लोकलOजा तथा 
सPभािवत घणृाका कारण गभ6धारण गरकेो समयदिेख 
नै लकुाएर बसकेको दिेखCछ । अनपेिgत गभ6धारणबाट 
जिCमएका िशशकुा कारण मिहलाले सामािजकNपमा 
बिह3कृत हKनपुनI र लामो समयसPम सामािजक 
लाhछनाको कारण आuनो इOजत र ]ितvामा लागेको 
दाग बोकs िहड्ँदा मानिसक अव3थामा समेत िवचलन 
आउन सLदछ । य3तो कसरुमा सPबिCधत मिहलाको 
उमेर, सामािजक पHरि3थित वा लोकलाजको 
अव3थालगायतका कुराहNलाई समेत िवचार गरी 
कम सजाय गनु6  Cयाियक SिTकोणबाट उपयiु 
दिेखCछ । सामािजक ितर3कार तथा लोकलOजाबाट 
बAन आपरािधक काय6को पHरणामका सPबCधमा कुनै 
सोच िवचार ै नगरी िशश ु जCमनासाथ िशशलुाई जCम 
िदने आमाले ह1या गरकेो तथा ]ारPभदिेख नै कसरु 
3वीकार गरी Cयाियक ]िwयालाई सहयोग पxुयाएकोले 
ऐनअनसुार सजाय गदा6 चकz पन6 जाने अव3था र 
पHरि3थितलाई समेत िवचार गरी िनजलाई २ वष6 कैद 
गदा6 पिन कानूनको मकसद पूरा हKने दिेखCछ । 

९. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
]माणबाट ]ितवादी पHरवित6त नामथर ४४ कु|मा (९) 
लाई फौजदारी कसरु (सजाय िनधा6रण तथा काया6Cवयन) 
ऐन, २०७४ को दफा १७क. बमोिजम ५ वष6 कैद 
हKन मनािसब हKने राय �यi गHरएको उAच अदालत 
पोखरा, बा�लङु इजलासबाट िमित २०७६।२।२३ 
को रायमा उi दफा १७क. बमोिजम २ वष6 कैद गदा6 
मनािसब हKने दिेखएकाले िनज ]ितवादीलाई २ वष6 कैद 
हKने ठहछ6  । िनजलाई ठहर भएको २ वष6 कैद िनजले 
थनुामा बसी भiुान भइसकेकोले यस अदालतको 
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िमित २०७७।११।७ को अदशेानसुार च.नं. २०७६ 
िमित २०७७।११।७ बाट िनज :ितवादीलाई थनुाम>ु 
गन@ पAाचार भइसकेको दिेखदँा हाल केही गGररहन 
परने । यस फैसलाअनसुार ४४ कुLमा (९) लाई २ वष@ 
कैद हQने गरी लगतमा सशंोधन गनु@  भनी सSु अदालतमा 
लेखी पठाउनू । :Wततु फैसला िवXतुीय :णालीमा 
:िवZ गनु@  र म[ुाको दायरीको लगत क\ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ> रायमा सहमत छु ।
_या.ई`र:साद खितवडा

इजलास अिधकृत:- मकुु_द िनरौला (उपसिचव) र 
रeाराम चमार (शा.अ.)
इित सवंत् २०७७ साल फाgगनु ७ गते रोज ६ शभुम् ।

�� & ��

 सवhiच अदालत, सयं>ु इजलास
माननीय _यायाधीश डा. kी आन_दमोहन भ\राई

माननीय _यायाधीश kी बमकुमार kेm
फैसला िमित : २०७७।७।२५

०७५-CR-००११

म[ुाः- कत@rय sयान

िनवेदक / :ितवादी : रोgपा िजgला सािबक थवाङ 
गा.िव.स. वडा नं. ९ हाल थवाङ गाउपँािलका 

वडा नं. २ घर भई िजgला कारागार रोgपामा 
कैदमा रहेका िवरबल बढुा

िवSw
:xयथy / वादी : अमतृ बढुाको जाहेरीले नेपाल सरकार

§ मनसाय पिहलेदेिख नै योजनाब1 2पले 
ह3नपुछ6 भ8न े नभई वारदातकै समयमा 
पिन मनसाय िवकिसत ह3न स<न े। ब=चरो 
ज>तो धा@रलो हितयारले टाउको ज>तो 
सवेंदनशील अङ्गमा Iहार गदा6 मKृयु ह3न 
स<छ भ8न े कुरा सामा8य सझुबुझ भएको 
मािनसको जानकारीमा रहन ेनै देिखन े।

(:करण नं.५)
§ जोिखमी हितयारको Iयोग गरी Oीमान ्

Oीमती भएकै आधारमा Oीमान ्ले 
Oीमतीलाई र Oीमतीले Oीमान ्लाई वा 
कसैले कसैलाई मानQ हक ब8दैन । य>तो 
काय6लाई सामा8य हो ज>तो गरी कम 
सजाय गदा6 गलत एवम ्Rूर काय6लाई IOय 
िदएको देिखन जान े। 

(:करण नं.७)

िनवेदक / :ितवादीका तफ@ बाट : िवzान् अिधव>ा kी 
दीघ@लाल िगरी

:xयथy / वादीका तफ@ बाट : 
अवलि{बत निजर :
स{बw कानून :
§ मलुकु| अपराध सिंहता, २०७४
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा@रण तथा 

काया@_वयन) ऐन, २०७४
§ केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक|करण, 

समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४

िनण�य नं. १०६६६
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स0ु तहमा फैसला गन7 : 
माननीय ;यायाधीश >ी कमल?साद @वाली
रोDपा िजDला िजDला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन7:
माननीय ;यायाधीश >ी महेश शमाG पौडेल
माननीय ;यायाधीश >ी ईJरराज आचायG
उMच अदालत तलुसीपरु

फैसला
%या.डा.आन%दमोहन भ/राई : ;याय 

?शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम 
दायर हVन आएको ?Xततु मYुाको सिं[\ त]य ख^ड 
एवम् ठहर ख^ड यस?कार रहेको छ:-

त]य ख^ड
िजDला 0कुम महत गा.िव.स. वडा नं. ५ 

गनुामकोङ िXथत पूवGमा खर पाखो जगंल, पिfममा 
खर पाखो, उgरमा खर पाखो पहरा भएको िभरालो 
जगंल, दि[णमा थबाङदिेख 0कुम महततफG  जाने 
कMची मोटरबाटो यित चार िकDलािभ# पूवG पिfम 
लjबाइ आकारमा जिमन खनेको, छेउ छाउमा 
िनगालका लlीमा सेतो धोजा लगाइएको, सो लlी 
हटाई जिमन खनी खोतDदा हmरयो िझगँा लािगरहेको, 
ढुङ्गा माटो हटाई अ;दाजी ७ िफट लjबाइ १.५ िफट 
गिहरो खाDडो अ;दाजी २ िफट तलबाट िनगालको 
मा;qोले मतृक सीता बढुाको लास बेरी राखेको 
अवXथामा र मा;qोले बेmरएको लास सडीगली िकरा 
औसंा परकेो िझगँा लागी हेनG निमDने अवXथाको लास 
अनहुारको दायातँफG  सिु;नएको जXतो गले सडेको 
मास,ु उt अनहुारको दाया ँआखँामा गjभीर अ;दाजी 
2cm भ;दा गिहरो थेिxचएको / खोिxपएको जXतो चोट, 
िनधारमा दायातँफG  थेिचएको जXतो गjभीर चोट, सोही 

िनधारमा ३ वटा कािटएको जXतो अ;दाजी 2cm 
भ;दा बढी गिहरो चोट लागेको मतृक लास सडीगलेको 
हVदँा ओDटाई पDटाई गनG निमDने अवXथामा रहेको 
भ;नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।११।१५ को 
घटनाXथल लास जाचँ मचुDुका ।

िजDला रोDपा थबाङ-९ दहबाङिXथत पूवGमा 
भोजमान रोकामगरको घर, पिfममा अमतृ बढुाको जौ 
बारी, उgरमा रोDपातफG  जाने कMची बाटो, दि[णमा 
वीरबल बढुाको जौ बारी यित चारिकDलािभ# पूवGपिfम 
लjबाइ भएको एक तDला दईु कोठाको ढुङ्गा माटोले 
बनेको हmरयो कलरको िटनले छाएको वीरबल बढुाको 
घर, सो घरको उgरतफG को मूल ढोका, सो ढोकाबाट 
िभ# पसी हेदाG  भा;सा कोठा तथा स}ुने कोठामा बेड 
िबXतरा लगाइएको, भाडँाकँुडा छरपXट अवXथामा 
रहेको, सो कोठाको भइुमँा गोबरले िलपेको जXतो 
दिेखएको र भइुमँा रातो रगत जXतो थोपा-थोपा 
परकेो अवXथामा ठाउ ँ ठाउमँा रगत जXतो सकेुको 
थोपा रहेको, िबXतरामा रहेको िसरकमा रातो सकेुको 
रगत जXतो पदाथG र सोही Xथानमा िबयरको बोतल 
रहेको भ;नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।११।१५ को 
घटनाXथल मचुDुका ।

िजDला रोDपा थबाङ-९ दहबाङिXथत पूवGमा 
भोजमान रोकामगरको घर, पिfममा अमतृ बढुाको जौ 
बारी, उgरमा रोDपातफG  जाने कMची बाटो, दि[णमा 
वीरबल बढुाको जौ बारी यित चारिकDलािभ# पूवGपिfम 
लjबाइ भएको एक तDला दईु कोठाको ढुङ्गा माटोले 
बनेको हmरयो रङ्गको िटनले छाएको िनज वीरबल 
बढुाको घर, सो घरको उgरतफG को मूल ढोकाबाट 
िभ# पसी हेदाG  भा;सा कोठा र सोही कोठाको खाटमा 
िबXतरा लगाइएको र सो खाटको मिुन हेदाG  २.१० 
इ;च लjबाइ भएको िडjबरुको जXतो िबडँ र ब~चरो 
फलामको धारसjमको लjबाइ ७.२ इ;च भएको िबडँमा 
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रातो रगत ज1तो पदाथ4 थोपा लािगरहेको ब6चरो थान-
१, Tuborg लेखेको िबयरको बोतल थान-१ र सोही 
कोठाको खाटमा रहेको रातो कालो चेक ब?ुा भएको 
रगत ज1तो रातो िछटा लागेको ढाका टोपी थान-१ 
रहेको भCनेसमेत बेहोराको िमित २०७२।११।१५ को 
खानतलासी मचुHुका ।

मेरो ठुलोबबुाको छोरा दाज ु वीरबल बढुाले 
मेरो जेठी भाउजू अकL ठाउमँा पोइल गएपिछ िनज 
दाज ु भारत इिCडया ब1दाको समयमा मतृक भाउजू 
सीता बढुालाई Rीमतीको Sपमा Hयाएको १०-
११ वष4जित भयो । िनजहSबाट अCदाजी ७ वष4को 
छोरा िशबराज बढुा छ । िनज Rीमान् Rीमती सCतान 
भएपिछ रXसी खाने Yयित राZो मेलिमलाप िथएन, 
झगडा भइरहC\यो । सोही झगडाको ]ममा के-कुन 
कारणले हो दाइले िमित २०७२।११।८ गते राित 
अCदाजी १०:०० बजे सगैँ रXसी खाई झगडा गरी 
मतृक भाउजूलाई ब6चरोसमेतले शरीरको िविभCन 
भागमा cहार गरी रातको समयमा मारी भोिलपHट 
िबहान बेकसरु ठहdरनको लािग मतृक भाउजू सीता 
बढुा िभरबाट लडी मरकेो हeदँा लडेको 1थानबाट उf 
लास बोकh अिघHलो राित घरमा Hयाएको भनी गाउकँा 
1थानीय बािसCदालाई िवjास िदलाई उf लास 
cहरीलाई खबर नगरी दाह स1ंकार गरकेो हeदँा लडेर 
मरकेो भनी मलाई िवjास नलागेपिछ िनज दाजलेु 
मारकेो हeन सXछ भनी cहरीमा खबर गरी गािडएको 
1थानमा cहरी आई उf लास िनकाली हेदा4समेत 
क6चट र िनधारमा गnभीर cकृितको चोट दिेखन आई 
घटना अझ पिुp हeन आएकोले िनज वीरबल बढुालाई 
मलुकुh ऐन, sयानसnबCधी महलअCतग4त कारबाही 
गdरपाउ ँ भCनेसमेत बेहोराको अमतृ बढुाको िमित 
२०७२।११।१६ को जाहेरी दरखा1त ।

िमित २०७२।११।८ गते अCदाजी ७:०० 

बजेितर म काम गरी रXसी खाई घरमा आएको 
िथए ँ। मतृक Rीमती घरमा िथइनन्, Yयही राित अCदाजी 
१०:०० बजेितर रXसीले माितएको अव1थामा Rीमती 
घरमा आइन् । म सिुतरहेको िथए ँ र मेरो Rीमतीले 
मलाई गालीगलौज गरी बोलेपिछ झगडा भयो । सोही 
]ममा Rीमतीले तेरो बाबकुो सnपिv खाएको छु भCद ै
हिँसयाले मेरो टाउकोमा घाउचोट बनाएपिछ मैले पिन 
दाउरोले ठटाउन ुपwयो भनी खाटको मिुनबाट दाउरा 
िनकाHन खोsदा ब6चरो फेला परी Yयही ब6चरोले मतृक 
Rीमतीको टाउकोमा हानी रगताnय पारी िनज भइुमँा 
लडेपिछ मैले िसरकले छोपी राखेको र टाउकोबाट 
रगत धेर ै बगेपिछ रगत रोिकCछ िक भनी िसरकले 
टाउको yयापेर राित सतेु ँ। सोही राित अCदाजी ३:०० 
बजे उठेर हेदा4  Rीमती मरकेो दखेेपिछ टेCसन भयो र 
रXसी खाई सतेु ँ । भोिलपHट िबहान गाउ ँ समाजका 
{यिfहSलाई बोलाएर मेरो Rीमती िभरबाट लडेर 
मरछे सोही राित नै मैले बोकेर Hयाए ँ । अब यसलाई 
दाह स1ंकार गर| भनी Sकुम महत-५ का मेघबहादरु 
Rे}, जगें रोका, थबाङ-९ ब1ने आश ुरोका, भोजमान 
रोकालगायत अCय {यिfहS बोलाउदँा िनजहSले 
लडेर मरकेो भए पिन cहरीमा खबर गरौ ँ भने । तर 
मैले मािनन ँ। आफँै लडेर मरकेो हो, यसमा िजnमा मेरो 
भयो, cहरीलाई बोलाउने होइन खच4 बढ्छ, दःुख हeCछ 
भने ँ। मेरो जबरज1तीबाट जातीय परnपराअनसुार मतृक 
लास गाडेर दाह स1ंकार गरकेो हो भCनेसमेत बेहोराको 
cितवादी वीरबल बढुाले अनसुCधान अिधकारीसम� 
िमित २०७२।११।१८ मा गरकेो बयान ।

Lacerated wound on the frontal 
head largest of 3x2 cm on the right frontal 
region, lacerated wound of 2x2 cm on the 
right orbital region, laceration on the left 
parietal-temporal region 7x3 cm, the cause 
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of death is head injury भ/नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७२।११।२१ को शव परी;ण =ितवेदन ।

िमित २०७२।११।८ गते अ/दाजी १०:०० 
बजे राित म आCनै घरमा िथए ँ । उI भोिलपJट 
वीरबल बढुाको Nीमती मतृक सीता बढुा लडी मरकेो 
खबर पाई घटनाSथलमा गएको हT ँ। म जादँा मतृक लडी 
मरकेो भनी समाजका UयिIहWलाई Xममा पारी घटना 
सYब/धमा =हरीमा खबर गरपेिछ दःुख, खच̂ हT/छ भनी 
जातीय दाह सSंकार गन̀ तयारीमा िथयो । bयसपिछ 
मसमेतले =हरीमा खबर गरc भ/दा =ितवादी वीरबल 
बढुाले मानेनन् र मतृक लास जातीय परYपराअनसुार 
गािडएकोमा िनज =ितवादीउपर िकटानीसिहत =हरीमा 
खबर पगेुपिछ िमित २०७२।११।१५ गते गािडएको 
लास िनकाली हेदा̂ लास सडीगली िनधारमा गYभीर 
चोट दखेेको हT ँ । यसमा समाजलाई झmुयाएर उI 
घटना घटाउने =ितवादी वीरबल बढुाले मतृकलाई 
कत̂Uय गरी मारकेो मलाई पूण̂ िवpास लाqछ भ/नेसमेत 
बेहोराको मेघबहादरु Nेvले िमित २०७२।११।२८ मा 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।८ गते अ/दाजी १०:०० 
बजे राित म आCनै घरमा िथए ँ । उI भोिलपJट 
वीरबल बढुाको Nीमती मतृक सीता बढुा लडी मरकेो 
खबर पाई घटनाSथलमा गएको हT ँ । म जादँा मतृक 
लडी मरकेो भनी समाजका UयिIहWलाई Xममा पारी 
घटना सYब/धमा =हरीमा खबर गरपेिछ दःुख, खच̂ 
हT/छ भनी जातीय दाह सSंकार गन̀ तयारीमा िथयो । 
घटनाको कोठा िलपेको िथयो । पिछ तलमािथ केही 
गलत दिेखएमा िनज कारबाहीको लािग तयार भएको 
हTदँा मतृक लास जातीय परYपराअनसुार गािडएको 
हो । घटना घटाएर समाजलाई Xममा पारकेा िनज 
=ितवादी वीरबल बढुाले मतृकलाई कत̂Uय गरी मारकेो 
मलाई पूण̂ िवpास लाqछ भ/नेसमेत बेहोराको जगें 

रोकामगरले िमित २०७२।११।२८ मा गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।८ गते अ/दाजी १०:०० 
बजे राित म आCनै घरमा िथए ँ । भोिलपJट वीरबल 
बढुाको Nीमती मतृक सीता बढुा लडी मरकेो खबर 
पाई घटनाSथलमा गएको हT ँ । म जादँा मतृक लडी 
मरकेो भनी समाजका UयिIहWलाई Xममा पारी 
घटना सYब/धमा =हरीमा खबर गरपेिछ दःुख, 
खच̂ हT/छ भनी जातीय दाह सSंकार गन̀ तयारीमा 
िथयो । bयसपिछ मसमेतले =हरीमा खबर गन̀ आxह गदा̂ 
=ितवादी वीरबल बढुाले मानेनन् र कतैबाट कैिफयत 
दिेखएमा आफू िजYमेवार हTने िवpास िदलाएपिछ मतृक 
लास जातीय परYपराअनसुार गािडएको हो । िनज 
=ितवादीउपर िकटानीसिहत =हरीमा खबर पगेुपिछ 
िमित २०७२।११।१५ गते गािडएको लास िनकाली 
हेदा̂ लास सडीगली िनधारमा गYभीर चोट दखेेको 
हT ँ । यसमा समाजलाई झmुयाएर उI घटना घटाउने 
=ितवादी वीरबल बढुाले मतृकलाई कत̂Uय गरी मारकेो 
मलाई पूण̂ िवpास लाqछ भ/नेसमेत बेहोराको भोजमान 
रोकामगरले िमित २०७२।११।२८ मा गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।८ गते रोJपा थबाङ-१ 
िSथत ससरुाली गएको िथए ँ । भोिलपJट =ितवादी 
वीरबल बढुाको Nीमती सीता बढुा िभरबाट लडी मbृय ु
भएको सनुी थाहा पाए तापिन सो Sथानमा म गइन ँ । 
िनजले आफू बेकसरु ठह}रन समाजलाई लडेर मरकेो 
भनी दाहसSंकार गन̂ आxह गरी उI लास दाहसंSकार 
गरकेो रहेछ । घटना भएको रात िनज वीरबल बढुा तथा 
मतृकले रmसी सेवन गरी आपसी झगडा गरी िनजले 
सीता बढुाउपर ब~चरो हानी घटनाSथलमै मbृय ुहTने गरी 
मारकेो रहेछन् र िनजले नै मतृकको िनधार, क/चटमा 
ब~चरोले हानी मारकेो मलाई िवpास लाqछ भ/नेसमेत 
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१०६६६ - िवरबल बढुा िव. नेपाल सरकार

बेहोराको आश ुरोकामगरले िमित २०७२।११।२८ मा 
गरकेो घटना िववरण कागज । 

िमित २०७२।११।८ गते आ<नै घरमा िथए ँ। 
भोिलपBट वीरबल बढुाले आ<नै Dीमती सीता बढुालाई 
मारी िभरबाट लडेको भनी समाजलाई Gममा पारी 
लास गाडेको भHने सनुी थाहा पाएको हI ँ। उK घटना 
िनज दईुजना झगडा गरी एक अकाOमा हिँसया बQचरो 
Sहार गरी Sितवादीले मतृकको टाउकोमा बQचरोले 
हानी घटनाUथलमा नै मारकेो भHने सनुी पाएको 
हI ँ। यसमा िनजले नै मारकेो िवVास लाWछ भHनेसमेत 
बेहोराको रशेमकुमार शाहले िमित २०७२।११।२८ मा 
गYरिदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।८ गते आ<नै घरमा 
िथए ँ। भोिलपBट वीरबल बढुाले आ<नै Dीमती सीता 
बढुालाई लास िभरबाट लडेको भनी समाजलाई Gममा 
पारी लास गाडेको भHने सनुी थाहा पाएको हI ँ । िनज 
दवैुजना रZसी खाई झगडा गरी एक अकाOमा हिँसया 
बQचरो Sहार गरी Sितवादीले मतृकको टाउकोमा 
बQचरोले हानी घटनाUथलमा नै मारकेो भHने सनुी 
थाहा पाएको हI ँ। यसमा िनजले नै मारकेो िवVास लाWछ 
भHनेसमेत बेहोराको फकO बहादरु बढुामगरले िमित 
२०७२।११।२८ मा गYरिदएको घटना िववरण कागज ।

Sितवादी वीरबल बढुाले िमित २०७२।११।८ 
गते राित अHदाजी १०:०० बजेको सनुसान समयमा 
जघHय Sकृितले बQचरोसमेतको हितयार Sयोग गरी 
मतृक सीता बढुाको टाउको तथा कQचटसमेतमा 
हानी घटनाUथलमै मतृकलाई मारी वारदातको 
अपराध लकुाउन भोिलपBट समाजका _यिKह`लाई 
वारदात िमितमा लडी मरकेो भनी Gममा पारी जातीय 
रीितYरवाजअनसुार लास दाह सUंकार गरी गाडी 
Sितवादीले मलुकुb ऐन, eयानसfबHधी महलको १, ४ 
र १३ नं. िवपरीत कसरुजHय अपराध गरकेो पिुi हIन 

आई िनज Sितवादीउपर सोही ऐनको ४ नं. र १३ (३) 
नं. बमोिजम हदसैfमको सजाय गYरपाउ ँ भHनेसमेत 
बेहोराको िमित २०७२।१२।१ को अिभयोग पl । 

वारदात भएको िदन म र मेरो Dीमतीले मिदरा 
सेवन गरकेा िथयौ ँर झगडा पिन गरकेा िथयौ ँ । सोही 
nममा एक-आपसमा हानाहान गदाO मैले Dीमतीलाई 
बQचरोले Sहार गरकेो हI ँ । सोही चोटका कारण 
Dीमतीको घटनाUथलमै मoृय ुभएको हो । उK लास 
दबाउनको लािग र आफू बqनको लािग Sहरीमा खबर 
नगरी दाहसUंकार गरकेो हो । मैले जानाजान Dीमतीको 
हoया गरकेो होइन । oयसैले मलाई थोर ैसजाय हIनपुछO  
भHनेसमेत बेहोराको Sितवादी वीरबल बढुाले सु̀  
रोBपा िजBला अदालतमा िमित २०७२।१२।२ मा 
गरकेो बयान ।

यसमा Sितवादीले Sहार गरकेो बQचरोको 
चोटबाट मतृक सीता बढुाको मoृय ुभएको तoकाल Sाs 
Sमाणबाट दिेखइरहेको अवUथामा यी Sितवादीलाई 
अिहले नै िनदtष रहेछन् भHन सिकने अवUथा नरहेबाट 
पिछ बwुद ै जादँा ठहरबेमोिजम हIने गरी हाललाई यी 
Sितवादी वीरबल बढुालाई मलुकुb ऐन, अ.ब.ं ११८ 
को दहेाय २ नं. बमोिजमको अवUथा हIदँा िनजलाई 
िसधा खान पाउने गरी थनुवुा पजुy िदई कारागार 
कायाOलय रोBपामा थनुामा राzन पठाउन ु भHनेसमेत 
बेहोराको िमित २०७२।१२।२ को सु̀  रोBपा िजBला 
अदालतको थनुछेक आदशे ।

वीरबल बढुाले आ<नो Dीमती सीता बढुालाई 
मारकेो मैले दखेेको होइन । िनज मतृक सीता बढुाले 
अoयिधक रZसी िपउने गनुOहIH{यो । दाज-ुभाउजूको 
िबचमा घरायसी झगडा हIदँा उK घटना भएको 
हIनसZछ । Sितवादीले के-कसरी मारकेा हIन् थाहा 
भएन । मतृकले पिहले हिँसयाले Sितवादीको िनधारमा 
Sहार गरकेो र पिछ सोही Yरस थाfन नसकb उK घटना 
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घट्न गएको हो । मागबमोिजम सजाय ह;नपुन= होइन 
भ?नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला अमतृ बढुामगरले सFु 
रोGपा िजGला अदालतमा िमित २०७२।१२।१७ मा 
गरकेो बकप# । 

सीता बढुालाई कसले मारकेो हो भ?ने 
मलाई केही थाहा छैन । िबहान मरकेो खबर सनेुपिछ 
दाहसPंकार गन= गाउतँफS  िहडेँको ह; ँ । मतृकले रUसी 
खाएको बखत लडेर मरकेो हो र े भ?ने मैले सनेुको 
ह; ँ भ?नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन= 
मेघबहादरु WेXले सFु रोGपा िजGला अदालतमा िमित 
२०७२।१२।१७ मा गरकेो बकप# ।

Yितवादीको Wीमतीले राित रUसी खाएर 
माितएर Wीमान् सगँ झगडा गद[ हिँसयाले हानेपिछ 
Yितवादीले \रसको झ]कमा केले हानेको हो थाहा 
नभएको, ^यसैले मरकेो ह;नपुछS  भ?नेसमेत बेहोराको 
Yितवादीका सा_ी भजुमान रोकाले सFु रोGपा िजGला 
अदालतमा िमित २०७२।१२।१७ मा गरकेो बकप# ।

Yितवादी वीरबल बढुाले मौकामा एवम् 
अदालतमा बयान गदाS आरोिपत कसरु Pवीकार गरी 
बयान गरकेो र शव परी_ण Yितवेदन, िमिसल सलंbन 
रहेका Pवत?# कागज Yमाण एवम् यी Yितवादीकै 
सा_ीसमेतको बकप#बाट Yितवादी वीरबल बढुाले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिुc भइरहेकोले 
Yितवादी वीरबल बढुाले अिभयोग प# दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो दिेखदँा िनज Yितवादीलाई मलुकुd ऐन, 
fयानसgब?धीको १३(३) नं. बमोिजम सवSPवसिहत 
ज?मकैद ह;ने ठहछS  । Yितवादी वीरबल बढुालाई 
उपयुSnबमोिजमको सजाय गदाS चकp पन= हो कd भ?नेतफS  
हेदाS  यी Yितवादीले मौकामा एवम् अदालतमा बयान गन= 
qममा घटनाको स^य तrय यथाथS बेहोरा उGलेख गरी 
?याियक Yिqयामा सहयोग गरकेो र यी मतृक सीता 
बढुा एवम् Yितवादी वीरबल बढुाको तफS बाट एक मा# 

वषS ९ को छोरा रहेको भ?ने िनज Yितवादीले आज 
यसै इजलासमा जानकारी गराएकोले एUलो नाबालक 
छोराको िश_ा दी_ा पालन पोषणसमेतलाई िवचार 
गरी यी Yितवादीलाई उपयुSnबमोिजम सजाय गदाS 
चकp पन= मेरो िचuले दखेेकोले िनज Yितवादी वीरबल 
बढुालाई मलुकुd ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १५ 
(प?w) वषS कैद गनS मनािसब ह;ने दखेेकोले सोबमोिजम 
ह;न रायसिहत साधक जाहेर गरकेो छु भ?नेसमेत बेहोरा 
सFु रोGपा िजGला अदालतको िमित २०७३।७।८ को 
फैसला । 

िमिसल सलंbन Pवत?# कागज, Yमाण एवम् 
मेरा सा_ी Yमाणसमेतबाट मेरो Wीमती मतृक सीता 
बढुालाई मैले मनसायगत Fपमा वा षड्य?#पूवSक 
योजना बनाई ह^या गरकेो होइन । घटनाको िदन 
दवैुले रUसी खाई माितएको सरुमा झगडा भई पिहले 
मतृक Wीमतीले नै हिँसयाले मलाई रगताgय ह;ने गरी 
Yहार गरपेिछ र?थिनएको र आवेगको अवPथामा 
अF कुनै लाठी आिदले हानी रोकथाम गनS खोfदा-
खोfद ैपिन बxचरो फेला पारी हा?दा रगताgय भएपिछ 
िसरकले बगेको रगत रोUन खोfदा खोfद ैमृ̂ य ुभएको, 
घटनाबार े Yहरीमा खबर गरपेिछ द:ुख र खचS ह;?छ 
भनी समाजलाई झUुयाएर (थाहा निदई) दाह सPंकार 
ग\रएको हो । जानी-जानी ह^या नगरकेाले थोर ैमा#ामा 
सजाय ह;नपुन= हो भनी मैले अदालतमा गरकेो बयानमा 
उGलेख गरकेो तrयसमेतको आधारमा मेरो िवFzको 
सFु जाहेरीदिेख अिभयोगप#सgमको दाबी पिुc ह;न 
सकेको छैन । मैले आ{नो स^यतrय बेहोरा लेखाई 
अदालत र ?याियक Yिqयालाई सहयोग गरकेो छु । 
मैले Pवीकार गरकेो हदसgम कानूनबमोिजम हालसgम 
सजाय भोिगसकेको ह;दँा अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सFु अदालतबाट मेरो िवFzमा भएको उn फैसला 
#िुटपूणS एवम् गैर?याियक भएकाले बदर गरी सफाइ 
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१०६६६ - िवरबल बढुा िव. नेपाल सरकार

िदलाइपाउ ँ भ2नेसमेत बेहोराको 7ितवादी वीरबल 
बढुाले िमित २०७४।१।२० मा उ=च अदालत 
तलुसीपरुमा दायर गरकेो पनुरावेदन पB । 

यी पनुरावेदक 7ितवादीले आDनो Eीमतीलाई 
बGचरो जIतो घातक हितयारले 7हार गरकेो कारणबाट 
मतृकको मNृय ु भएको र Eीमतीको मNृय ु भइसकेपिछ 
7हरीलाई खबर नगरी सबैलाई झTुयानमा पारी 
लास दाहसIंकार गरकेो दिेखएकाले सVु िजWला 
अदालतबाट यी पनुरावेदक 7ितवादी वीरबल बढुालाई 
मलुकुX ऐन, [यानस\ब2धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सवaIवसिहत ज2मकैद हbने ठहराई भएको फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर हbने र अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम 
fयg रायमा सहमत हbन सिकएन भ2नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७४।१०।१८ को उ=च अदालत तलुसीपरुको 
फैसला ।

घरमा मतृक Eीमती रTसी खाई माितई िढलो 
आएको कारण स\झाई बझुाई गदाa झगडा भएको हbदँा 
पिहले Eीमतीले मलाई रगतप=छे चोट पiुयाई हानेपिछ 
jरसको झोकँमा पिहले चेतावनी IवVप (लkी) 
दाउरा खोजी हा2न खो[दा कोठाको खाटमिुन 7ाl 
भएको अ2य कुनै सामा2य चीजवIत ु स\झी बGचरो 
7योग भई नसोचेको घटना भएको, Nयसमा पिन रगत 
रोकावट गनa िसरक आिद 7योग गदाaगदm Eीमतीको 
मNृय ु भएको हो । NयIतै मैले अदालतमा बयान गदाa 
मिदरा सेवनको कारण आपसमा झगडा भई बGचरोको 
7हारबाट Eीमतीको घटनाIथलमा मNृय ु भए तापिन 
मैले जानाजान Eीमतीको हNया गरकेो होइन, Nयसैले 
थोर ैमाBामा सजाय हbनपुछa  भनी बेहोरा लेखाएको छु । 
बरामदी मचुWुकाअनसुार बGचरोसमेतका हातहितयार 
मैले पिहले नै सिुनयोिजत र मनसायगत Vपमा 
आफूसगँ िलई घटनामा 7योग गरकेो भ2ने दिेखदँनै । 
गाउघँरको कोठामा घरायसी 7योजनमा बGचरो भेिटन ु

कुनै अ2यथा होइन । यित हbदँाहbदँ,ै मेरो उिWलिखत 
बयान बेहोराले अिभयोग दाबीलाई Iवीकार गरकेो 
भनी फैसलाको आधार बनाइन ु Bिुटपूणa दिेख2छ । 
शव परीqण 7ितवेदनमा उिWलिखत Head Injury 
उWलेख हbदँमैा मैले मतृक Eीमतीलाई बGचरोले 
टाउकोमा हानेकै चोटको कारणले मNृय ुभएको हो भ2ने 
कुरा लासजाचँ 7कृित मचुWुका एवम् िमिसल सलं}न 
अ2य Iवत2B 7माण कागजले समथaन गनa नसकेको 
हbदँा अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय नगरी कम 
सजाय गjरपाउ ँभ2नेसमेत बेहोराको 7ितवादी वीरबल 
बढुाले यस अदालतमा िमित २०७५।३।११ मा दायर 
गरकेो पनुरावेदन पB ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनणaयाथa यस इजलाससमq पेस भएको 7Iततु म�ुामा 
पनुरावेदक 7ितवादी वीरबल बढुाको तफa बाट उपिIथत 
िव�ान् अिधवgा Eी दीघaलाल िगरीले 7ितवादी वीरबल 
बढुा तथा मतृक Eीमती सीता बढुाले रTसी खाएको 
अवIथामा वादिववाद भई एक-अकाaमा हानाहान 
गन� �ममा 7ितवादीबाट jरसको आवेगमा आई कुन 
हितयारले हानेको भ2ने थाहा नभई बGचरोले हानेको, 
सोही चोटको कारण मNृय ुभएको भनी अनसु2धान र 
अदालतमा समेत सािबत भई बयान गरी अनसु2धान 
7ि�यामा सहयोग गरकेो हbदँा िनजलाई सVु तथा उ=च 
अदालतको फैसला उWटी गरी अिभयोग दाबीभ2दा 
घटी सजाय गjरपाउ ँभनी बहस 7Iततु गनुaभयो ।

उिWलिखत बहस िजिकर र पनुरावेदन 
पBसिहतको िमिसल सलं}न कागजातहV अ�ययन 
गरी 7Iततु म�ुामा उ=च अदालत तलुसीपरुबाट भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन, पनुरावेदक 7ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प}ुन सTने हो वा होइन सोही 
स\ब2धमा िनणaय िदनपुन� दिेखन आयो ।
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िनण0यतफ0  िवचार गदा0, 8ितवादी वीरबल 
बढुाले रातको सनुसान समयमा ब?चरोसमेतको 
हितयार 8योग गरी जघCय 8कृितले मतृक सीता बढुाको 
टाउको तथा क?चटसमेतमा हानी कत0Gय गरी मारी 
अपराध लकुाउन भोिलपJट समाजका GयिKहLलाई 
िनज सीता बढुा िभरबाट लडी मरकेो भनी Oममा 
पारी जातीय रीितPरवाजअनसुार लास दाहसRंकार 
गरकेो काय0 मलुकुS ऐन, UयानसVबCधी महलको १, 
४ र १३ नं. िवपरीत कसरुजCय अपराध गरकेो पिु[ 
ह\न आई िनज 8ितवादीउपर सोही ऐनको ४ नं. र 
१३ (३) नं. बमोिजम सजाय गPरपाउ ँभCने अिभयोग 
मागदाबी रहेकोमा सLु रोJपा िजJला अदालतबाट 
8ितवादी वीरबल बढुालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकुS ऐन, UयानसVबCधीको १३(३) नं. बमोिजम 
सव0Rवसिहत जCमकैद ह\ने र मलुकुS ऐन, अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोिजम १५ (पCc) वष0 कैद गन0 मनािसब ह\ने 
भनी राय जाहेर गरी भएको फैसलाउपर 8ितवादीको 
तफ0 बाट पनुरावेदन परी सो फैसला सदर गरी मलुकुS 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजमको रायलाई बदर गरी 
उfच अदालत तलुसीपरुबाट फैसला भएको रहेछ । 
उK फैसलामा 8ितवादी वीरबल बढुाले िचi नबझुाई 
यस अदालतमा पनुरावेदन दायर गरकेो दिेखयो ।

२. सो सCदभ0मा हेदा0 , मतृक lीमती रmसी 
खाई माितई िढलो गरी घरमा आएको िवषयमा झगडा 
ह\दँा Pरसको झnकमा ब?चरोको 8योग भई नसोचेको 
घटना भएको, रगत रोकावट गन0 िसरकको 8योग गदा0-
गदo lीमतीको मpृय ुभएको, अदालतमा आफूले गरकेो 
काय0 Rवीकार गरी बयान गरकेो, 8योग भएको ब?चरो 
पिहले नै सिुनयोिजत र मनसायगत Lपमा राखेको 
होइन । अिभयोग दाबीलाई Rवीकार गरकेो भनी 
फैसलाको आधार बनाइन ु #िुटपूण0 दिेखCछ । सpय-
तrय बेहोरा खलुाई अनसुCधान 8िsयामा सहयोग 

गरकेो ह\दँा अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय नगरी 
कम सजाय गPरपाउ ँ भCने 8ितवादी वीरबल बढुाको 
मtुय पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइयो ।

३. मतृक भाउजू सीता बढुा िभरबाट लडी मरकेो 
भनी गाउकँा मािनसहLलाई िवuास िदलाई 8हरीलाई 
खबर नगरी दाहसRंकार गरकेो ह\दँा आफूलाई िवuास 
नलागेकोले दाज ुवीरबल बढुाले मारकेो ह\नसmछ भनी 
8हरीमा खबर गरी गािडएको लास िनकाली हेदा0  क?चट 
र िनधारमा गVभीर चोट दिेखएकोले िनज दाज ुवीरबल 
बढुालाई कारबाही गPरपाउ ँभCने अमतृ बढुाको जाहेरी 
दरखाRतबाट 8Rततु मvुाको अनसुCधान सLु भएको 
दिेखCछ । मतृक सीता बढुाको शव परीxण 8ितवेदन 
हेदा0  Lacerated wound on the frontal head 
largest of 3x2 cm on the right frontal region, 
lacerated wound of 2x2 cm on the right 
orbital region, laceration on the left parietal-
temporal region 7x3 cm, the cause of death 
is head injury भCने उJलेख भएको दिेखई िनज 
सीता बढुाको मpृय ुटाउकोमा भएको सोही चोटहLको 
कारण अpयिधक रगत बगेको कारण भएको दिेखCछ । 
8ितवादी वीरबल बढुाले अनसुCधान अिधकारीसमx 
र अदालतमा बयान गदा0 "�ीमतीले रातको १०:०० 
बजे र*सी सेवन गरी घरमा आई आफूलाई गालीगलौज 
गरी झगडा ह8दँा �ीमतीले आ<नो टाउकोमा हिँसयाले 
Aहार गरपेिछ Dरस उठी दाउराले िपटनु पGयो भनी 
खाटमुिन हेदाJ  बKचरो भेटाएकोले सोही बKचरोले 
िनजको टाउकोमा Aहार गरी िनज ढलेपिछ धेर ै
रगत बगेको दखेी रगत रो*न िसरकले छोपी उQ 
घाउमा िथिचिदएको ह8 ँ । आफूले थप र*सी सेवन 
गरी िनदाएकोले भोिलपTट िबहान �ीमतीको मृVयु 
भइसकेकोले गाउँ िछमेकका मािनसहX जYमा गरी 
अिघTलो िदन साँझ �ीमती िभरबाट लडेकोले बोक[ 
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�याई घरमा राखेको भनी िव+ास िदलाई जगंलमा लगी 
आ3नो रीत पर6पराअनुसार सदगत गरकेो ह:"ँ भनी 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो दिेख7छ ।

४. ;ितवादीको उ= बयान बेहोरा समथ@न 
हAने गरी जाहेरवाला अमतृ बढुाको िकटानी जाहेरी र 
घटना िववरण कागज गनH मेघबहादरु IेJसमेतले मतृक 
लडी मरकेो भनी समाजका Lयि=हMलाई Nममा 
पारी घटना सOब7धमा ;हरीमा खबरसमेत नगरकेोमा 
;हरीमा खबर गनH आRह गदा@ पिन ;ितवादी वीरबल 
बढुाले नमानी पिछ केही भएमा आफू िजOमेवार रहने 
भनी मतृकको लास जातीय परOपराअनसुार गािडएको 
भनी कागज गरकेो र सोही बेहोरालाई समथ@न गरी 
अदालतमा समेत बकपV गरकेो पाइ7छ । ;ितवादीकै 
साYी भजुमान रोकाले एकआपसमा झगडा गनH 
[ममा ;ितवादीले \रसको झ]कमा मतृकलाई केले 
हानेको हो थाहा भएन, _यसैको चोटले मरकेो हAनपुछ@  
भनी गरकेो बकपVबाट समेत िनज ;ितवादी वीरबल 
बढुाले मतृकलाई कत@Lय गरी मारकेो तaय पिुb भएको 
दिेखयो । 

५. ;ितवादी वीरबल बढुाले त_काल उठेको 
\रस थाOन नसकe खाटमिुन भएको बfचरो िनकाली 
मतृक सीता बढुालाई ;हार गरी म_ृय ुभएको तर िनजलाई 
मानH आgनो मनसाय नरहेको हAदँा अिभयोग दाबीभ7दा 
कम सजाय ग\रपाउ ँभ7ने पनुरावेदन िजिकरतफ@  हेदा@ , 
;ितवादीले अनसु7धान अिधकारीसमY र अदालतमा 
बयान गदा@ Iीमतीले रiसी सेवन गरी हिँसयाले आgनो 
टाउकोमा हानेकोले सोही \रसको झ]कमा आफूले 
बfचरो ;हार गरकेो भनी िजिकर िलए तापिन आgनो 
शरीरमा भएको चोटको सOब7धमा घा जाचँ केस फाराम 
गराई पिुb गराउन सकेको दिेखदँनै । बfचरो जkतो 
धा\रलो हितयारले अ7धाध7ुदा ;हार गदा@ मा7छे मन@ 
सiछ भ7ने सामा7य जानकारी ;हारकता@लाई िथएन 

होला भ7न िमlदनै । मतृकलाई मानH मनसाय नभएको 
भए बfचरो जkतो धा\रलो हितयार ;योग गरी टाउको 
जkतो सवेंदनशील अङ्गमा धेर ै चोट छाडी घाइते 
बनाउने, _यसरी घाइते भएको Iीमतीलाई त_काल 
उपचार गन@ नलगी िसरकले िथची िसरक ओडाई 
राqनपुनH र आफू थप रiसी सेवन गरी िनदाउनपुनH 
िथएन । रातको समयमा वारदात घटेको भए पिन िनजले 
छरिछमेकलाई खबर गरी िनजहMको सहायताबाट 
त_काल घाइते Iीमतीको उपचाराथ@ अkपताल वा 
निजकको kवाkaय सkंथा लैजान सiने वा घटनाका 
बारमेा ;हरीमा जानकारी गराउन सiने अवkथा 
िथयो । तर िनजले Iीमतीलाई मा\रसकेपिछ वारदातको 
भोिलपlट िबहान गाउ ँ िछमेकका मािनसहMलाई 
िभरबाट लडी मरकेो भनी िवrासमा पारी ;हरीलाई 
खबर गन@समेत निदई मतृकको लासलाई सदगत गरकेो 
दिेखदँा यी ;ितवादीको मतृकलाई मानH कुनै मनसाय 
िथएन भ7न िमlने दिेखएन । मनसाय पिहलेदेिख नै 
योजनाब1 2पले ह3नपुछ6 भ8न े नभई वारदातकै 
समयमा पिन मनसाय िवकिसत ह3न स<छ । ब=चरो 
ज>तो धा@रलो हितयारले टाउको ज>तो सवेंदनशील 
अङ्गमा Iहार गदा6 मKृयु ह3न स<छ भ8न े कुरा 
सामा8य सझुबुझ भएको मािनसको जानकारीमा 
रहन े नै देिख8छ । ;ितवादी पिन _यkतो जानकारी 
राqन नसiने तथा सोको पूवा@नमुान गन@ नसiने 
अवkथामा रहे भएको भ7ने ;माण िमिसल सलंsन 
रहेको दिेखदँनै । यी ;ितवादीले मतृकलाई मानHसOमको 
पूव@\रसइवी रही सोअनसुारको तयारी तथा योजना 
बनाएको नदिेखए पिन यkतो प\रणामको पूव@जानकारी 
रहन सiने ;शkत अवkथा रहेको िkथितमा गरकेो 
काय@लाई मनसाय नभएको भनी मा7न सिकँदनै । 
यkतो प\रणामको पूव@जानकारी भएको ;मािणत हAने 
अवkथाले नै त_काल माV भए पिन यी ;ितवादीमा 
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मान0स1मको मनसाय त5वको िसज8ना भएको :वतः 
<मािणत ह?न जा@छ ।

६. <ितवादीले मिदरा सेवनको कारण झगडा 
भई अनजानमा Lीमतीको मNृय ुभएकोले सजायमा छुट 
पाउनपुछ8  भ@ने पनुरावेदन िजिकरतफ8  हेदा8 , Lीमतीको 
हNया गरी कसैले थाहा नपाओस ् भनी वारदातका 
बारमेा भाWन उ1कन सXने जित हतक@डा <योग गरी 
अपराध लकुाउन खोजेको र वारदातपिछ <हरीसम[ 
समप8ण गरकेो नभई प\ाउ परी उपि:थत गराइएको 
दिेख@छ । यस<कार वारदातपिछ <हरीले प\ाउ 
गरपे^चात मा# िनजले सािबती बयान िदएकै भरमा 
सजायमा छुट िदन िम`ने आधार नभएकोले िनजको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत सहमत ह?न सXने अव:था 
नदिेखदँा <ितवादी वीरबल बढुाले मतृकलाई टाउको 
ज:तो सवेंदनशील अङ्गमा बgचरो ज:तो धाhरलो 
हितयार <हार गरी कत8iय गरी मारकेो िमिसल <माणबाट 
पिुj ह?न आएकोले मलुकुk ऐन, mयानस1ब@धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव8:वसिहत ज@मकैद 
ह?ने ठहराई सsु रो`पा िज`ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो उtच अदालत तलुसीपरुको 
फैसलामा अ@यथा गhररहन ुपरने ।

७. <ितवादी वीरबल बढुालाई ठहर भएको 
सजाय चकu पन0 दखेी सsु रो`पा िज`ला अदालतबाट 
मलुकुk ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम <ितवादीलाई 
१५ (प@w) वष8 कैद गन8 मनािसब ह?ने भनी रायसिहत 
साधक जाहेर गरकेो स@दभ8मा यी <ितवादीले बgचरो 
ज:तो धाhरलो हितयारले मतृकको टाउकोमा धेर ै
चोट छाडी घाइते बनाई बगेको रगत रोXन िसरकले 
िथचेको र थप रXसी सेवन गरी िनदाएको, वारदातको 
भोिलप`ट िबहान गाउ ँिछमेकका मािनसहsलाई िनज 
Lीमती िभरबाट लडी मरकेो भनी िवzासमा पारी 
<हरीलाई खबरसमेत नगरी मतृकको लासलाई सदगत 

गरकेो दिेखदँा <:ततु वारदातमा यी <ितवादीको 
मतृक<ितको \ूरता <:ट दिेख@छ । यी <ितवादीले 
बgचरो ज:तो धाhरलो तथा जोखमी हितयारले 
मानव शरीरको टाउको ज:तो सवेंदनशील अङ्गमा 
<हार गरकेो पाइ@छ । सानोितनो घरायसी िववादमा 
जोखमी हितयारको 1योग गरी 3ीमान ् 3ीमती 
भएकै आधारमा 3ीमान ्ले 3ीमतीलाई र 3ीमतीले 
3ीमान ्लाई वा कसैले कसैलाई मान< हक ब>दैन । 
य@तो कायAलाई सामा>य हो ज@तो गरी कम सजाय 
गदाA गलत एवम ्Bूर कायAलाई 13य िदएको देिखन 
जा>छ । Nयसकारण सsु रो`पा िज`ला अदालतबाट 
मलुकुk ऐन, अ.ब.ं१८८ नं. बमोिजम <ितवादीलाई कम 
सजाय गन8 iय{ रायसगँ सहमत ह?न नसिकने भनी 
उtच अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला िमलेको 
दिेख@छ ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
अिभयोग दाबीबमोिजम <ितवादी वीरबल बढुालाई 
मलुकुk ऐन, mयानस1ब@धी महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव8:वसिहत ज@मकैद ह?ने ठहराएको रो`पा िज`ला 
अदालतको िमित २०७३।७।८ को फैसला सदर गरी 
िमित २०७४।९।१८ मा उtच अदालत तलुसीपरुबाट 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला सदर ह?ने ठहछ8  । साथै तNकालीन 
मलुकुk ऐन, mयानस1ब@धी महलको १३(३) नं. मा 
रहेको mयानमारालाई सव8:वसिहत ज@मकैदको सजाय 
ह?ने iयव:थाको स@दभ8मा <:ततु म~ुामा <ितवादी 
वीरबल बढुालाई मलुकुk ऐन, mयानस1ब@धी महलको 
१३(३) नं. अनसुार सव8:वसिहत ज@मकैद ह?ने ठहराई 
सsु रो`पा िज`ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह?ने गरी उtच अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला 
िमलेको दिेखन आए तापिन मलुकुk अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा ४०(२), फौजदारी कसरु (सजाय 
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िनधा,रण तथा काया,3वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र 
केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एकEकरण, समायोजन 
र खारजे गनJ ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “...

तर कुनै फौजदारी कसरुको सजाय मलुुक2 अपराध 
सिंहतामा लेिखएको भ<दा बढी रहछे भन े मलुुक2 
अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस@म माA सजाय 
हBन ेछ” भ3ने कानूनी OयवPथा भएको पQरRेSय तथा 
मलुकुE अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा 
"कानूनमा कुनै कसरुबापतमा सवEFवको सजाय हBन े
रहछे भन ेयो ऐन Hार@भ भएपिछ IयFतो कसुरमा 
सजाय िनधाEरण गदाE सवEFव हBन ेगरी सजाय गLरने 
छैन" भनी सव,Pवसिहत ज3मकैदको कानूनी OयवPथा 
नभएको र दफा १७७(२) मा “Mयान मानN कसरु गनN 
गराउन ेPयिQलाई ज<मकैदको सजाय माA हBन ेछ”
भनी कानूनी OयवPथा रहे, भएको तथा उW ऐनहX 
िमित २०७५।५।१ गतेदिेख र सशंोिधत OयवPथा िमित 
२०७६।१।२ दिेख लाग ुभइसकेको स3दभ,मा RPततु 
म[ुामा पिन यी Rितवादी वीरबल बढुालाई ज3मकैदको 
मा\ सजाय ह]ने ठहछ,  । पनुरावेदक Rितवादी वीरबल 
बढुाको पनुरावेदन िजिकर पु̀ न सaदनै । अXमा 
तपिसलबमोिजम गनू, ।

तपिसल खbड
मािथ ठहर खbडमा लेिखएबमोिजम मलुकुE अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२), फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा,रण तथा काया,3वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एकEकरण, 
समायोजन र खारजे गनJ ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा रहेको OयवPथाबमोिजम Rितवादी वीरबल 
बढुालाई ज3मकैद मा\ ह]ने ठहर भएकाले सोहीबमोिजम 
लगत कPन ुभनी सXु रोeपा िजeला अदालतमा लेखी 
पठाउनू.........................................................१
Rितवादी वीरबल बढुालाई ज3मकैद मा\ ह]ने ठहर 

भएकाले िनज Rितवादी वीरबल बढुाको चल अचल 
सgपिh रोaका राखेको भए तiकाल फुकुवा गरी सोको 
जानकारी िनज Rितवादी र िनजका हकवालालाई 
िदन ु भनी सXु रोeपा िजeला अदालतमा लेखी 
पठाउनू.........................................................२
RPततु फैसलाको जानकारी महा3यायािधवWाको 
काया,लयलाई िदनू...........................................३
सरोकारवालाले फैसलाको नaकल मा`न आएमा 
िनयमानसुार गरी िदनू.......................................४
RPततु म[ुाको दायरीको लगत कkा गरी फैसला 
िवlतुीय Rणालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू.......................५

उW रायमा सहमत छु ।
3या.बमकुमार nेo

इजलास अिधकृत: कXणा nेrठ
इित सवंत् २०७७ साल काित,क २५ गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��
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माननीय =यायाधीश डा.Bी आन=दमोहन भFराई 

माननीय =यायाधीश डा.Bी मनोजकुमार शमाI
आदशे िमित : २०७७।८।७

०७६-WO-१०४४

िवषय : उQRेषण / परमादशे

िनवेदक : काठमाडV िजXला, काठमाडV 

महानगरपािलका, वडा नं. ९ मा कायाIलय 

रहेको मठ मि=दर गाई बा1छा बचाउ तथा 

समाज िवकास अिभयानको अि^तयारRा_ 

र आ`नो हकमा समेत िजXला तेaथमु, 

सावला गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.४ 

पcरवितIत dयाङलङु नगरपािलका वडा नं.९ 

घर भई हाल काठमाडV िजXला, काठमाडV 

महानगरपािलका वडा नं.२९ बgने अिधव8ा 

खगे=i सवेुदीसमेत

िवjk

िवपlी : पशपुित lे# िवकास कोष, काठमाडV िजXला, 

काठमाडV महानगरपािलका वडा नं.८ 

गौशालासमेत 

§ कसैले कुनै साव*जिनक वा सामािजक काय* 
गछु* भनी गैरसरकारी स5ंथा गठन ग8यो तर 
सो काय* गन* पाएन वा उसले गन* खोजेको 
काय*मा कुनै ?यवधान आयो भन े उसले 
स5ंथाको िवधानमा साव*जिनक काय* गनB 
कुरा लेखेको छ भCन े माD कुराले Eयो 

साव*जिनक सरोकारको िववाद बिनहाHदैन 
र Eयसमा सिंवधानको धारा १३३(२) 
बमोिजम सव��च अदालतको NेDािधकार 
आकिष*त पिन भई नहाHने ।

§ साव*जिनक हक वा सरोकारको भनी कुनै 
िवषयलाई उठाइएको ि5थितमा Eय5तो 
दाबीलाई सतक* तापूव*क हरेी साव*जिनक 
काय*को आवरणमा गUरन े?यिVगत िहतको 
सरंNण गनB Wयासलाई यस अदालतले 
िनXEसािहत नै गनु*पनB ।

(Rकरण नं.३)

§ आराYयदेव Zी पशुपितनाथको 
नाममा छािडएका नCदीहX वा दु]ध र 
प^चामतृ`ारा 5नान गराइने भगवान ्को 
Wाङ्गण र पUरसरमा सो Wदान गनB 
गौमाताहX नै उपेिNत रहन े कुरा कदािप 
5वाभािवक र 5वीकारयो]य हdदैँन । एकाितर 
राजा महाराजालगायतका भVहXले 
दान गरकेा गौचरणहX नास हdदैँ जान े
वा गाई गठुीहX सरंNण नहdन,े अक�तफ*  
गौमाता र नCदीहX उपेिNत रहन ेकुरा Zी 
पशुपितनाथ`ारा पUरपोिषत धम*, स5ंकृित 
र सhयताको िवXi हdन ेदेिखन े। 

(Rकरण नं.२१)

िनवेदकका तफI बाट : िवrान् वcरt अिधव8ाहj 

Rकाशमिण शमाI, Bी रामRसाद भuडारी 

“सdभव” र Bी Rेमबहादरु खड्का तथा 

अिधव8ाहj Bी सजंय अिधकारी, Bी 

सरोजनाथ vयाकुरले, Bी िवwण ुभषुाल र Bी 

खगे=i सवेुदी

िनण�य नं. १०६६७
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१०६६७ - अिधव#ा खगे() सवेुदीसमेत िव. पशपुित 4े5 िवकास कोष, गौशलासमेत

िवप4ीका तफ= बाट : िवAान्  उप(यायािधव#ा Fी 
हHरशकंर Kवाली, िवAान् अिधव#ाAय Fी 
उमेशकुमार कुइकेल तथा Fी कNणाकर 
मिPलक

अवलिQबत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, िन.नं.१०२९९, प.ृ१३०७
§ ने.का.प.२०७४, िन.नं.९८४९, प.ृ१२९१
§ ने.का.प.२०७३, िन.नं.९७३३, प.ृ२३२३

सQबY कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ [थानीय सरकार स\चालन ऐन, २०७४
§ Fी पशपुित िवकास कोष ऐन, २०५०

आदशे
%या.डा.आन%दमोहन भ0राई : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(२) र (३) नं. बमोिजम यस 
अदालतमा दायर हcन आएको e[ततु Hरट िनवेदनको 
सिं4fत तgय एवम् आदशे यसeकार छ:-

तgय खiड
मठ मि(दर गाई बाmछा बचाउ तथा समाज 

िवकास अिभयान नामक स[ंथा सडकमा बेवाHरसे Nपमा 
छािडएका गाई बाmछाहNलाई उYार, सडकमा oािफक 
दघु=टनामा परकेा गाई बाmछा, न(दी, बसाहाहNको 
उYार र उपचार, गाई एवम् पशकुो उपयोिगता र 
पशeुित मानवले गनु=पनq मानवीय rयवहारको बारमेा 
जागरण गराउने उsेtयले [थािपत स[ंथा हो । vयसैगरी 
जनिहत सरं4ण म\च (eो पिxलक) साव=जिनक 
हकिहतको िवषयहNमा िजQमेवार िनकायहNलाई 
जवाफदहेी र उyरदायी बनाउनकुा साथै सवैंधािनक 
तथा अ(तरा=िzoय कानूनी मापदiडअनNुप नेपालको 
कानूनमा समयसापे4 सधुार, पHरमाज=न, िनमा=ण एवम् 
काया=(वयनको लािग साव=जिनक हकिहत र सरोकारको 

िववादलाई मह{वपूण= मा|यमको Nपमा अवलQबन गद} 
आइरहेको स[ंथा हो ।

दशेमा ओमकार पHरवारका धमा=वलQबीहN 
९० eितशत रहेको, गाई, न(दी र पशपुितनाथिबच 
अ(यो(यािFत सQब(ध रहको साथै पशपुितनाथ 4े5मा 
दश=नका लािग आउने िवदशेी धािम=क पय=टकहNले गाई, 
न(दीको िबजोग द�ेन ुनपरोस ्र दशेeित नकाराvमक 
स(दशे नजावोस ्भ(ने उsेtयका साथ मठ मि(दर गाई 
बाmछा बचाउ तथा समाज िवकास अिभयान नामक 
स[ंथालाई काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ८ 
ि[थत पशपुितनाथ पHरसरको दि4णतफ=  रहेको eाचीन 
समयदिेख नै “Yोचा केव” न(दी फूलबारी रहेको 
[थानमा िवप4ी पशपुित 4े5 िवकास कोषले िमित 
२०७१ सालदिेख उपलxध गराएको कHरब १२ रोपनी 
ज�गामा ३ वटा गोठ, २ वटा अिफस कोठा िनमा=ण 
गHरएको छ । िवप4ी पशपुित 4े5 िवकास कोषको िमित 
२०७१/६/२७ को अनमुित प5 एवम् २०७३/२/९ 
को िनमा=ण गनq प5अनसुार भ#जन र सरकारसमेतको 
सहयोगमा सो [थानमा थप िनमा=ण काय= गरी “न(दी 
सेवा [थल” नामकरण गरी यस स[ंथाले गाई बाmछा 
तथा न(दीहNको सेवा गद} आएकोमा िवप4ीम|येका 
पशपुित 4े5 िवकास कोषले यही िमित २०७७/१/२८ 
को िमित राखी न(दी [थल १ मिहनािभ5 खाली 
गHरिदन ु भ(ने प5बार े थाहा पाएपिछ हामीले उ# 
[थानबाट नहटाउन अनरुोध गदा= मािथको आदशे छ 
तNु(त यस [थानबाट गाई बाmछा न(दी हटाउने प5 
िलन आउन,ु प5 िलन नआएमा डोजर चलाएर न(दी 
[थल खाली गHरने भनी धQक�य#ु भाषा कोषका 
िनदqशक एवम् कम=चारीहNबाट eा� भयो ।

गठुी स[ंथान ऐन, २०३३ को दफा १७ 
ले rयव[था गरअेनNुप पशपुित गठुी स[ंथानले 
evयेक मिहनाको पूिण=मामा आरा|यदवे भगवान् Fी 
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पशपुितनाथको पूजाआजा गदा7 एउटा वा केही न=दी 
(बा@छा) हCलाई पूजा गरी पशपुितनाथ पFरसरिभ#ै 
छाड्ने गFरएको छ । Kयसरी छािडएका न=दीहCलाई 
चरनको लािग िविभ=न समयमा राजा तथा िशव भोले 
भOहCबाट धम7 कQित7 िनर=तर चिलरहोस,् धम7 कQित7 
पRुतS पRुतामा हRता=तरण होस ् भनी गठुी जVगाको 
समेत WयवRथा गFरएको छ । पशपुित Xे# िवकास 
कोष ऐन, २०४४ को दफा ६.१.३ मा पशपुित Xे#को 
aाचीन, ऐितहािसक, धािम7क, सांRकृितक तथा रािdeय 
महfवका वRत ु वा RथलहC gी पशपुितनाथको चल 
अचल gीसiपिj तथा aाकृितक सiपदाको सiभार, 

सरंXण तथा सiबध7न गनk भ=ने उlलेख गFरएको छ । 
पशपुितनाथ पFरसरको दिXणपFn रहेको “oोचा केव” 
(न=दी फुलबारी) भगवान् शङ्करको इ@छा मतुािबक 
पशपुितमा चढाइएका न=दी बRने Rथल हो । सो Rथलमा 
गठुी सRंथानले aKयेक पूिण7मामा पशपुितनाथमा 
चढाइएका दधु कटुवा न=दीहCका साथै पशपुितनाथ 
र गहेुsरी वFरपFर छािडएका बेवाFरसे गाईहCसमेत गरी 
हाल १५० को सuंयामा रहेका छन् । यसरी धािम7क 
कृKय गरी चढाइएका न=दीहCको चरनका लािग िविभ=न 
समयमा रािखएको गठुी जVगामvये ठुलो गौचरनको 
११६७ रोपनी जVगाको बहाल ि#भवुन अ=तरा7िdeय 
िवमानRथलबाट िवपXी पशपुित Xे# िवकास कोषले 
वािष7क १,२२,००,०००।– (एक करोड बाइस लाख) 
िलदँ ैआए पिन सो रकमले न=दीहCको सरंXण गरकेो 
अवRथा छैन ।

नेपालको सिंवधानको धारा ९ को (३) ले 
गाईलाई नेपालको रािdeय जनावर गाई मानेको, धारा 
४८ (घ) ले साव7जिनक सiपिjको सरुXा र सरंXण 
गनु7पनk भनी उlलेख गरकेो, वातावरण सरंXण ऐन, 
२०७६ को दफा २९ को उपदफा (१) मा रािdeय 
सiपदाको सरंXण गनु7  सiबि=धत सबैको कत7Wय हzने 

छ, (२) रािdeय सiपदाको सरंXण गनk aयोजनको 
लािग सरोकारवाला िनकायले अिभलेख तयार गरी 
राuनपुनk छ र सो अिभलेखमा नेपालिभ#का िवs 
सiपदा सूचीमा परकेा वRत ुवा RथलहCसमेत समावेश 
गनु7पनk छ, (३) उपदफा (२) बमोिजमको अिभलेखमा 
समावेश भएका वRत,ु Rथल, वनRपित, जीवज=त,ु 

वातावरणीय अवRथा आिदको सरंXण तोिकएबमोिजम 
गFरने छ भ=ने WयवRथा छ । Kयसैगरी नेपालको पशपुित 
Xे# अथा7त् पशपुित वनकाली, गहेुsरी, मगृRथली, 
िवsCप सम{ Xे# िवs सiपदा सूचीमा सूचीकृत भएको 
र aाचीन Rमारक सरंXण ऐन, २०१३ को दफा २ 
(ख) बमोिजम परुातािfवक वRत ुभएकोले ितनीहCको 
उिचत रखेदखे गनु7  िवपXीहCको सांRकृितक कत7Wय 
हzन आउछँ ।

अिधवOा पदमबहादरु gे| िव. aधानम=#ी 
तथा मि=#पFरषद ्को काया7लय, िसहंदरबारसमेत (ने.
का.प.२०७७, िन.नं. १०२९९) को म}ुामा गाईलाई 
रािdeय जनावरको सवैंधािनक घोषणाले हा~ो इितहास, 

सRंकृित र स�यताको अX�ुणतालाई aितिबिiबत 
गFररहेको छ । गाई गो�को सरंXण हा~ो धम7, परiपरा, 
सRंकृित र पिहचानसगँ जोिडएको िवषय हो । तसथ7,
सरंXणको दाियKवबाट समRत नेपाल राde, सरकारी 
िनकायहC, समदुाय र WयिOहC पि=छन पाउने र 
िमlने अवRथा दिेखदँनै भनी कानूनी िसoा=तसमेत 
aितपादन भएको अवRथामा दशे दशेा=तरबाट आएका 
िह=दहुCलाई पशपुितनाथमा आ�ना िपतहृCलाई 
तप7ण गन7 गाईको दधु, गहzतँ, गोबर तथा गोदानको 
समेत सेवा उपल�ध गराउदँ ैआएको न=दी Rथललाई 
उO Xे#बाट हटाउन ुभ=ने िमित २०७७/१/२८, च.नं. 
१४०१ को प# एवम् न=दी Rथलबाट न=दी हटाई 
खाली गनk िवपXीहCका िनण7य उKaेषणको आदशेले 
बदर गरी हालको न=दी सरंXण Rथलमा मौिलक 
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स=ंकृित झि@कने न(दी सरं4ण =थल िनमाEणको लािग 
पशपुितनाथको गFुयोजनामा पारी पशपुित 4े5िभ5 
रहेका गाई बाMछा न(दीहFको खानपानका लािग 
दाताले राखेको गठुी जPगाहFको खोजिबन गरी ठुलो 
गौचरनलगायत अ(य जPगाहFको आय=ताको एक छुTै 
कोष बनाई दशेभर रहेका न(दी तथा गाई सरं4णका 
लािग कायEरत गौशालाहFलाई खचE उपलWध गनुE , 
गराउन ु भनी िवप4ीहFका नाममा परमादशेलगायत 
अ(य उपय#ु आXा आदशे जारी गYरपाऊँ । साथै 
]=ततु Yरट िनवेदनको अि(तम िकनारा नलागेस_म 
सव`Mच अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४९(१) बमोिजम उ# 4े5बाट िनवेदक स=ंथालाई 
हट्ने, हटाउने काम नगनुE  नगराउन ुभनी िवप4ीहFका 
नाममा अ(तYरम आदशेसमेत जारी गYरपाउ ँ भ(ने 
बेहोराको िनवेदन माग दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हhन ु नपनi 
हो ? आदशे जारी हhन ुनपनi कुनै आधार र कारण भए 
बाटाका _यादबाहेक १५ िदनिभ5 िवप4ी २ र ४ का 
हकमा महा(यायािधव#ा र िवप4ी १ र ३ का हकमा 
आफँै वा कानूनबमोिजमको ]ितिनिधमाफE त िलिखत 
जवाफ पेस गनुEहोला भनी यो आदशे र िनवेदनको 
]ितिलिपसमेत साथै राखी िवप4ीका नाउमँा _याद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध nयतीत 
भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनूE ।

साथै िनवेदकले अ(तYरम आदशेसमेत जारी 
पाउ ँभनी माग गरकेोले दवैु प4लाई राखी छलफलबाट 
िनणEय गनE उपय#ु दिेखदँा िमित २०७७।३।१९ को 
छलफल तारखे तोकo िवप4ीहFलाई समेत सोको 
जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनुEहोला भ(ने यस 
अदालतबाट िमित २०७७।३।१२ मा भएको आदेश ।

यसमा िनवेदक मठ मि(दर गाई बाMछा 

बचाउ तथा समाज िवकास अिभयान नामक स=ंथाले 
पशपुित 4े5 िवकास कोषको िमित २०७३।२।९ को 
सहमितअनसुार ]ाp गरकेो =थानमा केही िनमाEण 
कायE गरी गाई बाMछाको सरं4ण कायE गरी आएको 
दिेखयो । यसरी कYरब ४ वषEदिेख पालनपोषण तथा 
सरं4ण गरी आएको अव=थामा सो =थानमा रहेको गाई 
बाMछा (न(दी) आिदको धािमEक, सां=कृितक प4मा 
िवचार गरी उिचत वैकि@पक nयव=था नै निमलाई 
हठात् अिहले कोिभड-१९ महामारीको अव=थामा 
ठाउ ँखाली गनुE  भनी प5ाचार गनुE  उिचत, मनािसब र 
िववेकपूणE दिेखएन । तसथE, िवप4ीमrयेको पशपुित 4े5 
िवकास कोषको च.नं.१४०१ िमित २०७७।१।२८ को 
प5 ]=ततु Yरट िनवेदन अि(तम िकनारा नलागेस_म 
कायाE(वयन नगनुE, नगराउन,ु िनवेदकहFले गरी 
आएको सरं4ण कायEमा बाधा अवरोध नगनुE  नगराउन ु
भनी सव`Mच अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४९ बमोिजम अ(तYरम आदशे जारी गYरिदएको 
छ । आदशेको जनाउ िवप4ीहFलाई िदन ुभ(ने यस 
अदालतको िमित २०७७।०३।२४ को आदेश ।

मठ मि(दर गाई बाMछा बचाउ तथा समाज 
िवकास अिभयान नामक गैरसरकारी स=ंथा काठमाडt 
िज@ला, काठमाडt महानगरपािलका, वडा नं.९ मा 
रहने गरी दताE भएकोमा हाल ऐ. वडा नं. ८ मा रहेको 
छ । उ# सं=थालाई जPगा उपलWध गराउदँा िमित 
२०७३।०२।०९ मा िदइएको सहमित प5को मwुय 
बेहोरामा नै भिवxयमा कोषको गFुयोजनालाई बाधा 
नपनi गरी कोषको मापदyडिवपरीत नहhने गरी कोषले 
चाहेको बेला हटाउन सzने गरी गाई, साढेँ, न(दी, 
बोका, बा|ा, भेडा, खसीका nयव=थापनको लािग 
अ=थायी Fपको सरंचना िनमाEण गनi भनी उ@लेख 
भएको छ । हाल आएर कोषलाई आव}यक परकेोले 
िनि~त समयाविधिभ5 उ# =थान सहमितबमोिजम 
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खाली गन2 प#ाचार ग5रएको हो ।
हरके पूिण2मा पशपुितनाथको मि@दरमा 

छोिडने न@दीको सरंDण आफूहGले गरकेो भ@ने 
िनवेदन िजिकर झठुा हो । तLकालीन राणा Mधानम@#ी 
जOुसमशेरले दधु कटुवा साढेँको सरंDणको लािग 
गौशालामा जSगा छुट्याई न@दीहGको सरंDण हWदँ ै
आएकोमा यस कोषअ@तग2त रहेको [ी पशपुितनाथ 
अमालकोट कचहरीको नाममा रहेको क5रब ९ रोपनी 
जSगामा कचहरी र मारवाडी सेवा सिमितिबच िमित 
२०६०।०२।१२ मा भएको स`झौताबमोिजम िनर@तर 
Gपमा हाल ज`मा २६५ वटा गाई, बाbछा, न@दी, 
साढेँहGको सरंDण हWदँ ै आएको छ । 5रट िनवेदकले 
अcथायी Gपमा गाईपालन गरकेो cथानको नाम 
“dचाकेव” रहे पिन नेपाल सरकारले २०५३ सालमा 
cवीकृत गरकेो गGुयोजनामा उg Dे# अथा2त् B5
पjचदवेल उपDे#मा सङ्lहालय, सjचार सेवा, 
जmुा चnपल कD, सरुDा oयवcथा र धािम2क सामlी 
िबpq कD, दश2नपथ, अ@नदान भवन, स@त िनवास, 

स`पक2  काया2लय, सङ्lहालय, धािम2क cथल 
बनाउने योजनाअनGुप िनमा2ण काय2 गन2 लािगएको 
हो । उg cथानमा रहेका न@दीहGलाई गौशाला, 
धम2शालाको गाई, बाछा, न@दी, साढेँ सरंDण cथलमा 
सरुिDत Gपमा राrन सिकने अवcथा छ भने यसका 
अित5रg कोषको आsनै हक cवािमLवमा रहेको हाल 
काठमाडt िजuला, कागेvरी मनहरा नगरपािलका वडा.
नं. ६ िcथत गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जSगामा 
कोष आफँैले पशपुितनाथ मि@दरमा पूिण2मामा डामेर 
छोिडएको न@दीलगायत उपLयकाका िविभ@न cथानमा 
बेवा5रसे अवcथामा रहेका गाई साढेँको पालन, पोषण, 

सरंDण गन2 सिकने छ ।
यसरी कोष आफँैले आsनै आिथ2क 

oययभारमा पशपुित Dे#िभ# रहे भएका गाई, साढेँ, 

बादँर, परवेा, मगृ र कुकुरहGसमेतको सरंDण ग5ररहेको 
वाcतिवकतालाई ढाकछोप गन2 सत2सिहत अcथायी 
Gपमा उपलyध गराएको cथानमा गGुयोजनालाई 
नै Mभािवत पानz गरी अन@तकालस`म जSगा ओगटेर 
अनिधकृत Gपमा आsनो दता2 रहेको cथानभ@दा गैर 
वडामा उg सcंथाको आिधका5रक काया2लयसमेत 
खडा गरी बcन पाउनपुछ2 , कोषको नाममा रहेको 
िविभ@न जSगाहGको भू-वहालसमेत आफूहGले 
पाउनपुछ2  भ@न निमuने हWदँा यस काया2लयलाई िवपDी 
बनाई दता2 भएको 5रट िनवेदन खारजे ग5रपाउ ँभ@ने 
िवप'ी पशुपित '-े िवकास कोषको तफ2 बाट पन2 
आएको िलिखत जवाफ ।

पशपुित Dे# प5रसरमा रहेका गाई बाbछा 
बचाउ तथा समाज िवकास अिभयान नामक 
सcंथालाई पशपुित Dे# िवकास कोष सjचालक 
प5रषदक्ो च.नं.१५४५ िमित २०७३।२।९ को 
प#माफ2 त भिव|यमा कोषको गGुयोजनालाई बाधा 
नपनz गरी कोषको मापद}डिवपरीत नहWने गरी कोषले 
चाहेको बेला हटाउन स~ने गरी अcथायी Gपको 
सरंचना िनमा2ण गनz काय2को सहमित िदइएकोमा हाल 
कोषको गGुयोजना काया2@वयनको िसलिसलामा 
उg Dे#मा पिन आव�यक िनमा2ण काय2 गनु2परकेोले 
उg Dे# एक मिहनािभ# खाली गराई िदनहुWन भनी 
पशपुित Dे# िवकास कोष सjचालक प5रषद ्को 
प.स.ं ०७६/७७ च.नं. १४०१ िमित २०७७।१।२८ 
को प#बाट [ी मठ मि@दर गाई बाbछा बचाउ तथा 
समाज िवकास अिभयान- २०७१, गौशालाका नाउमँा 
प#ाचार भएको हो । पशपुित Dे#मा cवदशेबाट मा# 
नभई िवदशेबाट समेत वषzनी लाखt भgजनहG पूजा 
एवम् दश2नका लािग आउने गरकेो छ । Lयसरी लाखt 
भgजनहGको आcथाको के@� रही आवतजावत र 
चहलपहल हWने [ी पशपुितनाथ मि@दर Dे#को पिव# 
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<थानदिेख निजकैको दरुीमा रहेको वनकाली 4े5मा 
गाई, बाEछा तथा न(दीहGको लािग गोठ राIन ु
शोभनीय दिेखदँनै र गाई बाEछा तथा न(दीहGबाट 
िन<कने गोबर, गहNतँ आिदबाट िन<कने दगुP(धले Qयस 
वRरपRरको वातावरणसमेत Tदूिषत भएको अव<था 
छ । पशपुित 4े5 िवकास कोष र िवप4ीिबच भएको 
िYप4ीय सZझौतािवपरीतको कायP गैरकानूनी छ । साथै 
यस म(5ालयको कुन कायPले िनज Rरट िनवेदकको कुन 
सवैंधािनक तथा कानूनी हक हनन हNन गई के, क<तो 
मकाP पनP गएको भनी TQयथ]ले Rरट िनवेदनमा कहीकँतै 
उ_लेख गनP स`न ुभएको छैन । तसथP, Rरट िनवेदन 
खारजे गRरपाउ ँभ(ने बेहोराको स&ंकृित, पय-टन तथा 
नाग2रक उड्डयन म89ालयका तफ- बाट परकेो 
िलिखत जवाफ ।

गठुी स<ंथानको के क<तो काम कारबाहीबाट 
िनवेदनमा उ_लेख गरकेो धािमPक एवम् सां<कृितक 
कायPमा असर परकेो हो, Rरट िनवेदकले आcनो Rरट 
िनवेदनमा <पd दाबी गनP सकेको अव<था छैन । Rरट 
िनवेदकले िजिकर िलएको पशपुितनाथ पRरसरको 
दि4णतफP  रहेको न(दी फूलबारी रहेको गोठसिहतको 
जfगा एवम् सो जfगामा रहेको गोठसमेतका सरंचनाहG 
गठुी स<ंथानको <वािमQवमा नरहेको र पशपुित 
4े5 िवकास कोषको <वािमQवमा रहेको हNदँा सोको 
सZपिgको hयव<थापन गनi अिधकार पशपुित 4े5 
िवकास कोषलाई मा5 रहेको छ । गठुी स<ंथानले 
सो <थान िवप4ीलाई उपलjध गराएको पिन छैन र 
सो <थान खाली गराउन प5ाचारसमेत गरकेो छैन । 
न(दी <थलबाट न(दीहG हटाउने मौिखक वा िलिखत 
आदशे यस स<ंथानबाट नभएको हNदँा गठुी स<ंथानसगँ 
सरोकार नै छैन । Qयसैगरी यस गठुी स<ंथानले 
पशपुितनाथ पRरसरमा सािबक लगत परZपराबमोिजम 
TQयेक मिहनाको पूिणPमाको िदनमा पशपुितनाथको 

kयोितिलPङ्गमा २७ पाथी दधु, २७ पाथी दही, २७ 
पाथी nयू, २७ पाथी िचनीसमेतले <नान गराउने र 
६ मरुी चामलको ८४ hयqजन तयार पारी महाभोग 
लगाउनकुो साथै पशपुितको मखुमा रहेको भैरव 
मूितPमा रागँा, बोका, हासँ, थZुबासमेतको बली िदने 
तथा गाईको बाEछा (न(दी) छािडने परZपरा रहेको 
छ । गठुी स<ंथानले सािबकको लगत परZपराबमोिजम 
नै पशपुितमा महा<नान गराई आएको छ । गठुी 
स<ंथानले सािबकको लगत परZपराबमोिजम गनुPपनi 
कायP नगरकेो भ(ने Rरट िनवेदकको िजिकर रहेको पिन 
छैन । पशपुितको महा<नानका लािग रािखएका गठुी 
जfगाको आय<ताबाट गठुीले परZपराबमोिजम गनुPपनi 
कायP सZप(न गनP धौ-धौ पRररहेको अव<था हNनकुो 
साथै यस सं<थानले गनुPपनi पवP पूजाको दरब(दीमा 
गाईको सरं4ण गनP वा गाईको लािग जाने िज(सी 
नगदीको कुनै hयव<था गरकेो छैन । सािबकको लगत 
परZपराभ(दा बािहर गएर गठुी स<ंथानले िनवेदक 
स<ंथालाई रकम िदने गरी बजेटमा रकम िविनयोजन 
गनP पिन िम_दनै । Qयसैगरी िवप4ी Rरट िनवेदकले 
अ(तराPिuvय िवमान<थलबाट मआुjजाबापतको रकम 
मि(दर सरं4णका लािग Tाw गRरपाउ ँ भनी िलएको 
िजिकरको सZब(धमा यस गठुी स<ंथानले सो गौचरन 
4े5को न(दी गठुीको जfगाको कुनै रकम मआुjजाबापत 
Tाw पिन नगरकेो र अ(तराPिuvय िवमान<थलबाट कुनै 
बहालबापत रकम पिन Tाw गरकेो स<ंथानको रकेडPबाट 
नदिेखएको हNदँा गठुी स<ंथानको नाममा मागबमोिजम 
आदशे जारी हNनपुनi होइन भ(ने बेहोराको गठुी स&ंथान 
के8Dीय काया-लय, ि9पुरEेवर, काठमाडFको तफ- बाट 
पन- आएको िलिखत जवाफ ।

िवप4ी िनवेदकले दाबी िलन ुभएको िवषयमा 
नेपाल सरकार, Tधानम(5ी तथा मि(5पRरषदक्ो 
कायाPलयको के, क<तो सलंfनता रहेको हो ? साथै 
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यस काया0लयको के क2तो काम, कारबाही वा 
िनण0यबाट िनवेदकको के क2तो सवैंधािनक तथा 
कानूनी हक अिधकारको हनन भएको हो ? भCने 
सDबCधमा िनवेदनमा कुनै कुरा उFलेख नभएको 
अव2थामा HIयथJ कायम गन0 र Lरट जारी हNन 
सOदनै । सवैंधािनक तथा कानूनी Qयव2थाले गाईलाई 
रािSTय जनावरको Uपमा सDमान गनु0को साथै गाईHित 
हNन सOने कुनै िकिसमको यातनाजCय Qयवहारको 
काय0लाई कसरु कायम गरी गाईको सरंVण र सDबW0न 
गनX काय0 गLरएकोले गाईको सDबCधमा कुनै काय0 नै 
नभएको भCने दाबी अनिुचत छ । साथै पशपुित Vे# 
िवकास कोष, पशपुित Vे# िवकास कोष ऐन, २०४४ 
बमोिजम 2थािपत अिवि_छCन उ`रािधकारवाला 
2वशािसत र सङ्गिठत स2ंथा भएकोले यसले आeना 
काम कारबाही पशपुित Vे# िवकास कोष ऐन, २०४४, 

यसको िनयमावली र अCय Hचिलत कानूनको अधीनमा 
रही 2वाय` Uपले सfचालन गद0छ । तIसDबCधमा यस 
काया0लयबाट कुनै काय0 हNने िवषय नै हNदँनै । कोषको 
गUुयोजना काया0Cवयनको िसलिसलामा उh Vे#मा 
रहेका सरंचना हटाउन गLरएको प#ाचारलाई अCयथा 
भCनपुनX दिेखदँनै । 2थान उपलiध गराउने िनकायले 
कानूनबमोिजम आeनो Vे#को सरंVण, Qयव2थापन 
तथा िवकासको लािग अCय कुनै काय0 गन0 नपाउने 
भCन निमFने हNदँा आधारहीन Lरट िनवेदन खारजे 
गLरपाउ ँ भCने बेहोराको नपेाल सरकार *धानम./ी 

तथा मि./प3रषद ्को तफ8 बाट यस अदालतमा परकेो 

िलिखत जवाफ ।
आदशे खjड

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण0याथ0 पेस हNन आएको H2ततु Lरट िनवेदनमा Lरट 
िनवेदकहUका तफ0 बाट उपि2थत हNनभुएका िवnान् 
वLरo अिधवhाहU Hकाशमिण शमा0, pी रामHसाद 

भjडारी “सDभव” र pी Hेमबहादरु खड्का तथा 
अिधवhाहU pी सजंय अिधकारी, pी सरोजनाथ 
qयाकुरले, pी िवSण ु भषुाल र pी खगेCr सवेुदीले 
पशपुितनाथ मिCदर िवsका िहCदूहUको धािम0क 
आ2थाको केCrिवCद ु हो । िहCदूहUको धािम0क 
तीथ02थल, नेपालको रािSTय पिहचान एवम् सां2कृितक 
धरोहर पिन हो । िवs सDपदा सूचीमा परकेो यो Vे# 
परुातािuवक vिwले पिन Iयितकै महuवपूण0 रहेको छ । 
“पशपुित Vे#” नामैले मगृ, गाई तथा नCदी (साढेँ) ज2ता 
पशहुU रहने, चनX, रमाउने 2थलसगँ सDबिCधत रहेको 
छ । पशपुितनाथ Vे#मा रहेको “मगृ2थली”, “nचाकेव” 
रहन ुर मिCदरको िठकअगािड “नCदी (साढेँ)” को मूित0 
रािखनकुा साथै गठुी स2ंथानले HIयेक पूिण0माको िदन 
पशपुितनाथमा दधु कटुवा नCदीहU चढाइदँ ै आएको 
िवषयले पिन सो त{यलाई थप पिुw गरकेो छ । यसै 
िवषयलाई |दयगम गरी मठ मिCदर गाई बा_छा बचाउ 
तथा समाज िवकास अिभयान नामक स2ंथाले Iयसरी 
चढाइएका दधु कटुवा नCदीहUका साथै पशपुितनाथ 
र गहेुsरी वLरपLर छािडएका बेवाLरसे गाईहUलाई 
समेत सरंVण गनX उ}े~यले Hाचीन समयदिेख नै 
“Wचा केव” नCदी फूलबारी रहेको 2थानमा िवपVी 
पशपुित Vे# िवकास कोषले िमित २०७१ सालदिेख 
उपलiध गराएको कLरब १२ रोपनी ज�गामा ३ वटा 
गोठ २ वटा अिफस कोठा िनमा0ण गरी कLरब १५० को 
स�ंयामा साना ठूला गरी नCदीहUलाई रािखएकोमा 
गUुयोजनाबमोिजम पशपुित Vे#मा िवकास गनX भCद ै
िवपVी कोषबाट सो Vे# खाली गनX प#चार भएको छ । 
उh नCदी फूलबारीमा रहेको “Wोचा केव” 2थल वा2त ु
र धािम0क एवम् सां2कृितक आ2थासगँ जोिडएको,
नCदी र पशपुितनाथिबच अCयोCयािpत सDबCध रहेको 
कारणले िवकास गनX बहानामा धािम0क एवम् सां2कृितक 
2थल ना2ने मा2ने अिधकार िवपVी कोषलाई छैन । 
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१०६६७ - अिधव#ा खगे() सवेुदीसमेत िव. पशपुित 4े5 िवकास कोष, गौशलासमेत

तसथ= पशपुितनाथमा “?ोचा केव” न(दी फूलबारी 
रहेको Fथानमा न(दी सेवा Fथल िनमा=ण गरी गाई बाIछा 
तथा न(दीहKको सेवा गदL आएको िनवेदक सFंथालाई 
हटाउने गरी भएको िवप4ी पशपुित 4े5 िवकास 
कोषको िनण=य उTUेषणको आदशेले बदर हVनपुछ=  । 
साथै राजा रणबहादरु शाहकै पालादिेख न(दीहKको 
सरं4ण एवम् चरनको लािग गठुीको Kपमा छुट्याएको 
ज\गाहK गठुीको उ]े^यअनKुप स_चालन नगरी 
िवप4ी कोषले भाडामा िदई आफूखसुी खच= गरकेो हVदँा 
Tयसरी Uाb रकमले  पशपुित 4े5को न(दीहKको साथै 
दशेभर रहेका गाईहKको सरं4ण गनु= , न(दी सरं4ण 
गरी आएको Fथलमा मौिलक सFंकृित झeकने न(दी 
सरं4ण Fथल िनमा=ण गनु= , गराउन ुभनी िवप4ीहKको 
नाममा परमादशेको आदशे जारी हVनपुछ=  भनी बहस 
UFततु गनु=भयो ।

िवप4ी सFंकृित पय=टन तथा नागfरक 
उड्डयन म(5ालयसमेतको तफ= बाट उपिFथत 
महा(यायािधव#ाको काया=लयका िवgान्  
उप(यायािधव#ा hी हfरशकंर iवालीले fरट 
िनवेदकमjये मठ मि(दर गाई बाIछा बचाउ तथा समाज 
िवकास अिभयान नामक सFंथाले िवप4ीमjये पशपुित 
िवकास 4े5सगँ आपसमा सkझौता गररे “?ोचा केव” 

न(दी फूलबारी रहेको Fथानमा न(दी सेवा Fथल 
िनमा=ण गरकेो अवFथा छ । पशपुित 4े5 िवकास कोष 
स_चालक सिमितले भिवlयमा कोषको गKुयोजनालाई 
बाधा नपनm गरी कोषको मापदnडिवपरीत नहVने गरी 
कोषले चाहेको बेला हटाउन सoने गरी अFथायी Kपको 
सरंचना िनमा=ण गनm काय=को सहमित िदइएको र हाल 
कोषले गKुयोजना काया=(वयनको िसलिसलामा उ# 
4े5 आव^यक परकेो भनी सो 4े5 खाली गराइिदनको 
लािग प5ाचार गरकेो अवFथा हो । सो िवषयसगँ 
fरट िनवेदनमा िवप4ी बनाइएका Uधानम(5ी तथा 

मि(5पfरषद ्को काया=लय एवम् सFंकृित पय=टन तथा 
नागfरक उड्डयन म(5ालयको कुनै सkब(ध नरहेको 
र यी काया=लयहKको के कFतो काय=ले िनवेदकको 
के कुन हक अिधकारमा आघात प\ुन गएको हो भ(ने 
कुरासमेत खलुाउन नसकेको हVदँा िवप4ी बनाउनै 
नपनm िनकायलाई िवप4ी बनाएको fरट िनवेदन खारजे 
हVनपुछ=  भनी बहस गनु=भयो ।

Tयसैगरी िवप4ी पशपुित 4े5 िवकास कोषको 
तफ= बाट उपिFथत िवgान् अिधव#ाgय hी उमेशकुमार 
कुइकेँल तथा hी कKणाकर मिeलकले “?ोचा केव”

साढेँको बगsचा भएको र पशपुितनाथ साढेँलगायत 
पशहुKसगँ अ(तरसkबि(धत रहेको कुरामा िववाद 
छैन । पशपुितनाथ धािम=क एवम् सांFकृितक धरोहर 
एवम् िवt सkपदा सूचीमा परकैे कारण यहा ँदिैनक ६० 
हजारभ(दा बढी uयि#हKको आवतजावत हVने गरकेो 
छ । यसै िवषयलाई मनन गररे दशे िवदशेबाट आएका 
दश=नाथv तथा भ#जनहKलाई सहज Kपमा पूजाआजा 
गन= एवम् पशपुित 4े5 अवलोकन गन= uयविFथत 
बनाउनको लािग नेपाल सरकारले २०५३ सालमा 
Fवीकृत गरकेो गKुयोजनाबमोिजमको काय= गन= उ# 
4े5 खाली गन= लागेको हो । गKुयोजना २०५३ सालमा 
पाfरत भएको हो । िवप4ीलाई िमित २०७३।०२।०९ 
मा उ# Fथान उपल{ध गराउदँा सहमित प5को म|ुय 
बेहोरामा नै भिवlयमा कोषको गKुयोजनालाई बाधा 
नपनm गरी कोषको मापदnडिवपरीत नहVने गरी अFथायी 
Kपको सरंचना िनमा=ण गनm अनमुित िदएको हVदँा हाल 
आएर उ# ज\गा खाली गराउन नपाइने होइन । Tयसैगरी 
पशपुितमा छािडने दधु कटुवा साढेँको सरं4णको 
लािग hी पशपुितनाथ अमालकोट कचहरीको नाममा 
रहेको कfरब ९ रोपनी ज\गामा कचहरी र मारवाडी 
सेवा सिमितिबच भएको र सोही सkझौताबमोिजम 
िनर(तर Kपमा सरं4ण हVदँ ैआएको र कागेtरी मनहरा 
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नगरपािलका वडा नं. ६ ि6थत गोठाटारमा रहेको ५३४ 
रोपनी जCगामा कोष आफँैले नIदीलगायत उपKयकाका 
िविभIन 6थानमा बेवाMरसे अव6थामा रहेका गाई 
साढेँको पालन, पोषण, सरंRण गदS आएको आएको 
हUदँा आधारहीन Mरट िनवेदन खारजे हUनपुछZ  भIनेसमेत 
बहस गनुZभयो ।

दवैु पRबाट उपि6थत िव\ान् कानून 
^यवसायीह_को बहस िजिकर सनुी िमिसल सलंCन 
कागजातसमेत अ`ययन गरी िनणZयतफZ  िवचार गदाZ 
b6ततु िववादमा िनवेदकले उठाएको िवषय सावZजिनक 
हक, िहत र सरोकारको िववाद हो वा होइन ? गाई 
बाeछा बाeछी नIदीसमेतको सरंRणलाई के कसरी 
हेMरनपुछZ , यसमा िवपRी पशपुित िवकास कोषको के 
क6तो दाियKव रहIछ ? िनवेदकले सgचालन गरकेो 
मठ मिIदर गाई बाeछा बचाउ तथा समाज िवकास 
अिभयानलाई हाल पशपुित िवकास कोषले उपलhध 
गराएको 6थानमा नै रही कायZ गनi हक रहIछ वा रहदँनै, 
अथवा िनवेदकले गरकेो कायZ हाल गMररहेको 6थानमा 
नै गनZ िदन िवपRी कोष बा`य छ वा छैन, िनवेदन 
िजिकर र िवपRीको िलिखत जवाफसमेतको रोहमा 
मागबमोिजम कुनै आदशे जारी गनुZ  उिचत र आवjयक 
दिेखIछ वा दिेखदँनै भIने bkह_को िन_पण गनुZपनi 
दिेखयो ।

२. सवZbथम पिहलो bkतफZ  हेदाZ  
िनवेदकम`येको “मठ मिIदर गाई बाeछा बचाउ तथा 
समाज िवकास अिभयान” नामक स6ंथा (यसपिछ 
िनवेदक नं.१ भिनएको) काठमाडo महानगरपािलका 
वडा नं ९ मा स6ंथािपत रही सडकमा बेवाMरसे _पमा 
छािडएका गाई बाeछाह_ सडकमा qािफक दघुZटनामा 
परकेा गाई बाeछा, नIदी,बसाहाह_को उsार र उपचार,

गाई एवम् पशकुो उपयोिगता र पशbुित मानवले गनुZपनi 
मानवीय ^यवहारको बारमेा जागरण गराउने उtेjयले 

6थािपत स6ंथा हो भIने िनवेदन िजिकर दिेखIछ । यो 
स6ंथा गैरसरकारी स6ंथाको _पमा गिठत भई वडा नं. 
९ मा स6ंथािपत स6ंथा हो पिन भिनएको छ । यसले 
पशपुित Rे#मा जनु “नIदी सेवा 6थल” 6थापना गरी 
गाई बाeछा बाeछीको संरRण गनi गरकेो छ, सो कायZ 
यो स6ंथा आफँैले गMरआएको कायZ हो । Kयस मानेमा 
यो स6ंथाको कायZमा ^यिuगत हक िहतको झलक 
पाइIछ । य6तो ^यिuगत हक िहतको कुरालाई 
सावZजिनक सरोकारको िववादको आवरण िदएको 
ि6थितमा के सवweच अदालत Kयसलाई सावZजिनक 
सरोकारको िववादकै _पमा 6वीकार गनZ बा`य छ भIने 
bk यहा ँ6वाभािवक _पमा उठ्छ ।

३. कसैले कुनै सावZजिनक वा सामािजक 
कायZ गछुZ  भनी गैरसरकारी स6ंथा गठन गxयो तर 
सो कायZ गनZ पाएन वा उसले गनZ खोजेको कायZमा 
कुनै ^यवधान आयो भने उसले स6ंथाको िवधानमा 
सावZजिनक कायZ गनi कुरा लेखेको छ भIने मा# कुराले 
Kयो सावZजिनक सरोकारको िववाद बिनहाyदनै र 
Kयसमा सिंवधानको धारा १३३(२) बमोिजम सवweच 
अदालतको Rे#ािधकार आकिषZत पिन भई हाyदनै । 
सzबिIधत िवषयमा दाियKव सिुzपएका रा{यका अ_ 
िनकायह_ छँद ै छैनन् ज6तो गररे यस अदालतले 
सबै सावZजिनक bकृितका िववादह_ हेररे सा`य पिन 
हUदँनै । यस }ि~बाट सावZजिनक हक वा सरोकारको भनी 
कुनै िवषयलाई उठाइएको ि6थितमा Kय6तो दाबीलाई 
सतकZ तापूवZक हेरी सावZजिनक कायZको आवरणमा 
गMरने ^यिuगत िहतको सरंRण गनi bयासलाई यस 
अदालतले िन_Kसािहत नै गनुZपछZ  ।

४. यहा ँिनवेदकले उठाएको िवषय bथम}ि~मा 
नै 6थानीय सरोकारको िवषय दिेखIछ । यो 6थानीय 
_पमा सzबोधन गMरनपुनi िवषय हो । उदाहरणको लािग 
6थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
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१०६६७ - अिधव#ा खगे() सवेुदीसमेत िव. पशपुित 4े5 िवकास कोष, गौशलासमेत

मा गाउपँािलका र नगरपािलकाको काम कत@Aयबार े
AयवDथा गFरएको छ । सो दफाको उपदफा (२) को 
दहेाय खOड (ञ) ले Dथानीय बजार AयवDथापन, 
वातावरण सरं4ण र जैिवक िविवधता जDता िवषय 
र सोअ(तग@त दहेाय (८) ले िनजी तथा गैरसरकारी 
सDंथाहWसगँ सम(वय र सहकाय@, Xयसैगरी दहेाय 
(१२) ले वातावरण सरं4ण र जैिवक िविवधतासYब(धी 
Dथानीय नीित, कानून, मापदOड, योजना िनमा@ण 
तथा Xयसको काया@(वयन, अनगुमन र िनयमन जDता 
काय@लाई गाउपँािलका वा नगरपािलकाले हेन\ िवषयको 
Wपमा तोिकएको छ । Xयसैगरी सोही उपदफाको दहेाय 
खOड (ण) ले कृिष तथा पशपुालन, कृिष उXपादन 
AयवDथापन, पश ु DवाD^य, सहकारीसYब(धी कुरा र 
सोको (४) ले पशपु4ी िचिकXसा सेवाको AयवDथापन, 
(८) ले पश ु चरन, (९) ले पश ु आहार (१३) ले 
पशपुालन, पश ु DवाD^य जDता काय@हW Dथानीय 
तह र सरकारको िजYमेदारीमा रािखएका िवषयहW 
दिेख(छन् । यDता िवषयहWमा गैरसरकारी सDंथाहW 
Dथानीय तह वा िनकायमा जादँ ै नजाने, सYपक@  र 
सम(वय गदe नगन\, उनीहWलाई िवप4ी नै नबनाउने, 
कुनै समDया आयो िक एकैपटक सवghच अदालतको 
असाधारण 4े5 गहुान\ जDता काय@हWलाई ijय िदएर 
साkय नै हlदँनै । Xयस mिnबाट iDततु Fरट िनवेदनमा 
िनवेदकले उठाएका अ(य कुराहWतफ@  िवचार नगरी 
िनवेदन खारजे गFरिदए हlने नै हो । तथािप यहा ँिनवेदक 
नं. १ ले पशपुित 4े5मा जनु १५० जित बेवाFरसे, 
घाइते र उपेि4त गाई बाhछा बाhछी र न(दीको 
सरं4णको काय@ गरकेो छ सो Aयि#गत िहतमा वा 
Aयि#गत नाफा वा Dवाथ@को लािग गFररहेको छ भनी 
िवप4ीले भ(न सकेको अवDथा दिेखदँनै । ताXकािलक 
Wपमा िवप4ीमkयेको पशपुित 4े5 िवकास कोषले 
अनमुित िदएर र पशपुित 4े5मा Dथान उपलtध गराएर 

नै िनवेदकले गाई बाhछा बाhछी संर4णको काय@ 
गFररहेको अवDथा छ र सबैभ(दा महuवपूण@ कुरा यो 
आराkयदवे पशपुितनाथको iाङ्गण र पFरसरिभ5को 
िवषय हlदँा jी पशपुितनाथसगँ जोिडएको िवषय रहेछ 
भ(ने दिेख(छ ।

५. Xयसैले िनवेदक नं. १ ले पशपुित 
गwेुxरी 4े5मा बेवाFरसे Wपमा छािडएका गाई 
बाhछाहW, सडकमा yािफक दघु@टनामा परकेा गाई 
बाhछा, न(दी, बसाहाहWको उzार र उपचार, गाई 
एवम् पशकुो उपयोिगता र पशiुित मानवले गनु@पन\ 
मानवीय Aयवहारको बारमेा जागरण गराउने उ{े|य 
राखेको भ(ने उ}लेख गरकेो र िवप4ीहWबाट पिन 
यी काय@हW िनवेदकले Aयि#गत िहतमा वा AयापाFरक 
उ{े|यले गरकेो हो भनी नहालेको अवDथा छ । 
Xयसैगरी िनवेदक नं. २ अथा@त् जनिहत सरं4ण म~च 
साव@जिनक हक, िहत, मानव अिधकार, सशुासनका 
िवषयहWमा दशक�दिेख काय@ गFररहेको सDंथा रही 
यसले आराkयदवे पशपुितनाथको सYपदा सरं4ण 
र स~चालनको िवषयसमेत उठाई गWुयोजनाकै 
काया@(वयनको रोहमा गाई बाhछा बाhछी संर4ण 
हlनपुन\ िजिकरहW िलएको र बहसको �ममा पिन 
यी कुराहW उठेको अवDथा छ । यो िवषय राि�yय 
जनावरको Wपमा मा(यता iा� जनावर “गाई” को समेत 
सरं4णिवहीनता तथा उपे4ासगँ जोिडएको दिेखएको 
र यो साव@जिनक हक र सरोकारको िवषय हो भ(ने 
कुरा यस अदालतले यसअिघ पिन Aय# गFरसकेको 
हlदँा यसलाई साव@जिनक सरोकारको िवषयको Wपमा 
Dवीकार गनु@पन\ दिेखयो । तसथ@, िनवेदकहWलाई 
iDततु िववादको िवषयलाई अदालत iवेश गराउने 
हकदयैा रहेकै मा(नपुन\ हlन आयो ।

६. अब गाई, बा�छा बा�छी तथा 
न-दीसमतेको सरं4णलाई के कसरी ह7ेरनपुछ:, 
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यसमा िवप)ी पशुपित िवकास कोषको के क1तो 
दािय2व रह5छ भ/ने दो1ो 23तफ6  हेर9 । िनवेदकले 
उठाएको ज?तै िवषय यसअिघ पदमबहादरु HेIसमेतको 
Jरट िनवेदनमा उठाइएको िथयो5 । सो Jरट िनवेदनमा 
नेपालको सदूुरपिOम 2दशेमा गाई गोSलाई बेवाJरसे 
अव?थामा छािडएको कारण िसिज6त सरंXणिवहीनता 
तथा उपेXाको स/दभ6मा गाई गोS, बाZछा बाZछी 
सरंXणमा िविभ/न तहका सरकारह[को सवैंधािनक 
र कानूनी दािय]वसमेतलाई उजागर गद̂ आदशे जारी 
गरकेो दिेखयो । यहा ँउठाइएको िवषय गाई बाZछा बाZछी 
र न/दीसमेतको सरंXणसगँ सbबि/धत भई सो Jरट 
िनवेदन र 2?ततु Jरट िनवेदनको िवषय िमcने दिेखदँा 
सो Jरट िनवेदनमा यस अदालतले dयe गJरसकेको 
fिgकोणको पनुउ6cलेखन आवhयक हiने दिेखयो । सो 
Jरट िनवेदनमा भएको फैसलामा “नेपालको वत6मान 
सिंवधानको धारा ९ को उपधारा (३) मा “नपेालको 
राि89य जनावर गाई ह=न े छ भनी उcलेख गJरएको 
छ । यो dयव?था २०१९ सालदिेख लगातार सिंवधानमा 
रहदँ ै आएको छ ।6 गाई हाpो रािqrय पिहचानसगँ 
जोिडएको िवषय हो । गोवध तथा वषृभ वध नेपालको 
कानून 2णालीमा सदासव6दा िनषेिधत छ । यस मानेमा 
गाई हाpो सनातन धम6, स?ंकृित, परbपरासमेतको 
स/दभ6मा एक महuवपूण6 जनावर हiदँा गोरXा हाpो 
सवैंधािनक दािय]वसगँ जोिडएको िवषय हो भ/ने ?पg 
दिेखयो” भ/ने उcलेख भएको छ ।

७. ]यसैगरी उe फैसलामा नेपालको 
सिंवधानको धारा ८ मा च/w सूय6 अङ्िकत झ{डालाई 
रािqrय झ{डाको [पमा तोिकएको छ । गाईको दईु 

5 अिधवeा पदमबहादरु HेIसमेत िव. 2.म. तथा म.प.स. समेत 
ने.का.प. २०७६ िन.नं. १०२९९ प.ृ १३०७ 

6 हेनु6होस ्नेपालको अ/तJरम सिंवधान, २०६३ धारा ७(२), नेपाल 
अिधरा}यको सिंवधान, २०४७ धारा ७(२), नेपालको सिंवधान, 
२०१९ धारा ९(२) । 

आखँामा सूय6 र च/wमाको बास हi/छ भ/ने िव�ास 
िह/दू धम6मा गJरने हiदँा र च/w सूय6 अङ्िकत रािqrय 
झ{डा र रािqrय जनावर गाईिबच कुनै न कुनै [पमा 
धािम6क तथा सां?कृितक साइनो, चासो र सरोकार 
रहेको दिेखयो । गाई सवैंधािनक [पमा हाpो रािqrय 
पिहचानसगँ जोिडएको िवषय मा# नभई हाpो धम6, 
स?ंकृित, स�यता र परbपराको एक 2तीक हiदँा गोरXा 
नेपालको एउटा रािqrय दािय]व हो भ/ने ?पg हi/छ । 
िव�भर धम6 िनरपेXताको एउटै मोडल नरहेको स/दभ6मा 
हाpो आ�नो दशेको परbपरा, पJरवेश, जनdयवहार 
र जनभावनाअनकूुल धम6 स?ंकृितको सवं�6न गद̂ 
िवकास र आधिुनक�करणको माग6मा अिघ बढ्नपुछ6  । 
यही कुरा नै सिंवधानको श�द, मम6 र भावनाअनकूुल 
हiदँा सोहीअन[ुप रा}यले आ�नो दािय]वको िनवा6ह 
गनु6पछ6  । गाई गोSको धािम6क र सां?कृितक महuव 
र रािqrय पXको उपेXा गदा6 हाpो आ�नै मौिलक 
पिहचान गbुने र गोरXाको लािग ससंारभर पJरिचत 
नेपालको पिहचानमा नै ध�का प�ुने सbभावना हi/छ ।7

भ/ने कुराह[ पिन उcलेख गJरएको छ ।
८. सबैभ/दा महuवपूण6 कुरा उe 

फैसलामाफ6 त यस अदालतले गाई गोSलाई मान�, 
अङ्गभङ्ग गन� वा चोट प�ुयाउने, यातना िदने, िनद6यी 
dयवहार गन� आिद काय6लाई िनषेध मा# गरकेो छैन
“नपेाल कानूनले “गाई वग?” का घरलुे जनावरहAको 
कानूनी अि1त2व तथा बा�ँन पाउन ेहकलाई 1पFतः 
1वीकार गरकेो देिख5छ । ह2या िहसंा वा यातना 
िवAKको हक 2यसैलाई MाN ह=5छ जसको िजउन 
पाउन ेनैसिग?क हक (inherent right to life) लाई 
7 योगी नरहJरनाथको मतअनसुार राजा wdय शाहलाई गोसेवा र 

गोरXाकै कारण गोरखाको रा}य ग�ी हठात िमलेको हो । गोमाताको 
रXाको 2भावले नै गोरखा जाित जगत् को जनता र सेनामा वीर 
गोरखाको नामले 2�यात छ । हेनु6होस ् योगी नरहJरनाथ, 2थम 
पqुपा�जली 2काशक Hी बहृत् आ�याि]मक पJरषद ् गोरXपीठ 
मगृ?थली २०७४।९।२७  
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कानूनले )वीकार गद-छ । यो )वीकारोि3माफ- त हा7ो 
कानूनले िविधशा:ीय ;पमा पशुप?ंीस@बBधी 
िवCमान कDयाणकारी मोडल (Welfare model) 
भBदा अिघ बढेर Lकृितको यो अनपुम िसज-ना एवम ्
घरलुे जनावरको ;पमा धम- स)ंकृित र जीवन 
पQितमा समते स@मािनत “गाई वग-” को बा�ँन 
पाउन े नैसिग-क हकलाई )वीकार गरी अिधकार 
मोडल (Right model) अङ्गीकार गरकेो 
देिखBछ । य)तो मोडलले “गाई वग-” लाई व)तु 
(Thing) मा[ नमानी िजउने हक भएको Lाणी 
(Being) मानकेो भBनपुन] ह̂Bछ । य)तो )वीकारोि3 
जब राि_`य जनावरको हकमा गbरBछ cयसले 
राि_`य किटबQतालाई झDकाउँछ र सकाराcमक 
तथा नकाराcमक दाियcवको िसज-नासमते 
गछ- । सकाराcमक दाियcवअBतग-त राqयले “गाई 
वग-” का जनावरले नैसिग-क र )व)थ;पमा बा�ँन 
सsन े पbरि)थित िनमा-ण गनु-पछ-, उनीह;को 
आहार, िवहार र )वा)wयोपचारबार ेउिचत LबBध 
गनु-पछ- । cयसैगरी नकाराcमक दाियcवअBतग-त 
उनीह;उपर पुxयाइन े कुनै Lकारको हािनलाई 
रोsनपुछ- । नपेाल कानूनको यो िविधशा:ीय प? 
एवम ्)वीकारोि3लाई हामीले वातावरणीय Bयायको 
?[ेमा हाल िवकास ह̂दैँ गइरहकेो िहमाल पहाड, 
नदीनाला, वनजङ्गल र Lकृितको पिन बा�ँन पाउन े
अिधकार ह̂Bछ, उनीह;को अखzडतामा नोsसान 
पाbरन े काय-ह; गbरन ु ह̂दैँन8 भBन े माBयतालाई 

8 हा>ै िछमेकमा उBराDचलको उFच अदालतले Lalit Miglani 
Vs State of Uttarakhand & Others (See https://
indiankanoon.org/doc/92201770/) को मWुामा ३० 
माचY २०१७ मा य\तो आदशे जारी गरकेो छ । य`िप उFचतम 
(यायालयले उFच अदालतको फैसलाको कायाY(वयन रोकेको छ, 
तापिन “mकृितलाई अि\तvवको अ(तरिनिहत अिधकार हw(छ” भ(ने 
िविधशाyीय मा(यतालाई अ(य5 पिन िव\तार ै िव\तार ै \वीकार 
गzरदँ ैआएको छ । 

सारभूत ;पमै पbरपोिषत गरकेो भनी बु}न 
सsछ~ । ियनै �यव)थाह;माफ- त सिंवधानमा 
उिDलिखत “अBतरपु)ता समBयाय” र “पया-वरणीय 
िदगो िवकास” का अवधारणाcमक दाियcव 
काय-;पमा बदिलन सsछन;् ितनमा अBतरिनिहत 
Lकृितमखुी �ि�कोण (Eco-centric approach) 
ले आकार िलन थाDदछ” भ(ने कुराको उ}ोष गरकेो 
छ । गाईलाई नेपालको राि~�य जनावरको सवैंधािनक 
घोषणाले हा>ो इितहास, स\ंकृित र स�यताको 
अ4�ुणतालाई mितिबि�बत गzररहेको छ । गाई गो�को 
सरं4ण हा>ो धमY, पर�परा, स\ंकृित र पिहचानसगँ 
जोिडएको िवषय हो । तसथY, सरं4णको दाियvवबाट 
सम\त नेपाल रा~�, रा�यका सरकारी िनकायह�, 
समदुाय र �यि#ह�समेत पि(छन पाउने र िम�ने 
अव\था दिेखदँनै भ(ने कुरा पिन उ# फैसलामा 
औ�ंयाइएको छ ।

९. सो zरट िनवेदनमा “िकसानले पािलरहकेा 
पशुप?ंीको तwयाङ्क सङ्कलन गन], पािलएका 
सबै पशुह; पिहचान ह̂न सsन ेगरी ट्यािगङ गन] 
र क@�युटर Lिविधको मा�यमले सम)या�)त ?े[मा 
पिहलो चरणमा र cयसपिछ देशैभbर पशुह;को 
तwयाङ्क िलन े �यव)था िमलाउन,े िकसानलाई 
गाई गो�लगायतका पशुह;को िबमा गन- Lोcसाहन 
तथा ला�न े खच-को िनि�त भाग अनदुानको 
;पमा सहयोग गन] र सीमा पाbरबाट गाई गो� 
अवैध;पमा िभि[न ेअव)था रह ेcयसको अBcय गन] 
र आव�यक देिखए कुटनीितक ;पमा पहल गन], 
Lcयेक नगरपािलका तथा गाउँपािलकाको तहमा 
बह̂प?ीय सलं�नता र समBवयमा सरं?ण केB�, 
अ)थायी )याहार केB� खोली छाडा छोिडएका 
गाई व)तुह;को )याहार स@भार ह̂न े LबBध गन], 
Lcयेक )थानीय तहमा साव-जिनक ज�गाको सरं?ण 
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गरी वै)ािनक -पमा गौचरन 1यव3थापन गन5 र 
सामदुाियक वनह-मा घासँ े-खह- रोपी िहउँदमा 
िकसानह-ले सहज-पमा घासँ पाउन े 1यव3था 
िमलाउन,े गाई गोAको न3ल र 3वा3Bयसमेत सधुार 
गरी 1यावसाियक -पमा उपयोगी न3लका गाई गोA 
पाDन र िनवृF पशुको 3याहार गनH िकसानलाई 
सहयोग र IJेरत गन5, नपेालमा माK पाइने 3थानीय 
जातका गाईह-लगायतका पशुह-को आनवुिंशक 
िविवधता (Genetic Diversity) को सरंSण गनH 
रािUVय -पमा िवशेष कायHXम सYचालन गन5, 
गाई गोAको हZया, अकाल मZृयु आिदमा िकसान 
वा सरंSणको िज[मा िलएको पदािधकारीलगायत 
सो कायHमा सलं]न कसैको िनयत, हलेचे^याई,ँ 
लापरवाही वा उपेSा िज[मदेार रहकेो देिखए 
कानूनबमोिजम कारबाहीसमते हaन सbन े हaदँा 
यो िवषयको Iचार Iसार गनुHका साथै िनयतवश 
गJरएको कारण कानूनबमोिजम कारबाहीसमते 
गनुHपन5 अव3था देिखए कानूनबमोिजम कारबाही 
गनुH गराउन”ु भनी िवप1ीह3का नाउमँा परमादशेको 
आदशे जारी भएको अव=था छ । यसरी उB 
फैसलामाफE त गौमाताको सरं1णको सJदभEमा यस 
अदालतले रािKLय 3पमा नै के गMरन ु आवOयक छ 
भJने िवषयमा परमादशेको आदशे जारी गरकेोबाट 
सो आदशेको पालना हSने =वाभािवक अपे1ा रहJछ । 
नेपालको सिंवधानको धारा १२८(२) र (४) बमोिजम 
सो आदशेको बाYयाZमक हैिसयत सबैले ब[ुने र पालन 
गन\ िवOवास गMरएको छ ।

१०. पदमबहादरु ^े_ले दायर गरकेो सो 
िनवेदनमा यस अदालतबाट गMरएको आदशेको 
साJदिभEक चचाE गMरसकेपिछ अब ^ी पशपुितनाथको 
ऐितहािसक महbव, आYयािZमक, धािमEक, सां=कृितक 
अवि=थित, dित_ाको सJदभEमा यी दईु िवषयह3 

कसरी जोिडन जाJछन् भJने िवषयमा हेनुEपन\ हSन 
आयो । सो =पh गरपेिछ मा# िवप1ी पशपुित िवकास 
कोषको कानूनी दाियZव र ग3ुयोजनाका कुराह3बार े
=पh हSन सिकने दिेखJछ ।

११. भागवान् ^ी पशपुितनाथलाई नेपालका 
परमाराYय राKLदवे एवम् नेपाली मा#को अjयनुितको 
dेरक kोतको 3पमा परापूवEदिेख मािनदँ ैआएको छ । 
यो सम=त नेपालीह3को िनिlत गवEको कुरा हो । जसरी 
नेपाल राKL सगरमाथा र लिुlबनी आिद सlपदाको 
कारण िचिनJछ Zयसैगरी यो ^ी पशपुितनाथको दशे 
भJने नामले पिन िचिनJछ । कुल जनसmंयाको कMरब 
८१ dितशत िहJदूह3 र ओमकार पMरवारलाई समेत 
जोड्दा ९० dितशतभJदा बढी आ=थावान् qयिBह3 
रहेको नेपालले िहJदू राKLबाट धमE िनरपे1 राKLको 
3पमा आफूलाई 3पाJतरण गरकेो ि=थितमा राrय 
र धमEिबचको सlबJध के क=तो रहनपुन\ हो भJने 
ds राजनीितक सामािजक र बौिtक जगतमा उठ्ने 
गछE  । यो ds यस अदालतमा पटकपटक उठ्ने गरकेो 
छ । तलुसी िसखंडाको मvुामा र अJय मvुाह3मा 
पिन सोबारमेा dकाश पादw नेपालले अवलlबन गरकेो 
धमE िनरपे1ताको अथE राrयले धािमEक िवषयमा 
राrयले आखैँ लगाउन ुहSदँनै भJने कदािप होइन भJने 
yिhकोण यसले qयB गरकेो छ9 । यही प_ृभूिममा ^ी 
पशपुितनाथ ज=तो dाग ऐितहािसक एवम् परुातािbवक 
महbवको िव{ सlपदा सूचीमा परकेो धािमEक सlपदाको 
र1ा गनुE  राrयको रािKLय तथा अJतराEिKLय कतEqय हSन 
आउछँ भनी उदघ्ोष गMरएको हो । सोही दाियZवलाई 
मनन गररे नै सो Mरट िनवेदनमा ^ी पशपुितनाथको 
ऐितहािसक महbव, आYयािZमक, धािमEक, सां=कृितक 
अवि=थित र dित_ाको आलोकमा यसको सlपदा र 

9 भरतमिण जगंम िव3t dधानमJ#ी तथा म.प.स. समेत ने.का.प. 
२०७३ िन.नं. ९७३३ प.ृ २३२३
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स<पि=को सरं4णको आवBयकताबार ेिवEततृ Gपमा 
चचाI गJरएको हो10 ।

१२. तलुसी िसखंडाको Jरट िनवेदनमा 
भएको उ# फैसलामा सांसाJरक माया मोहको ब(धनले 
पशतुXुय भएका जीवाZमालाई ती ब(धनहGबाट म#ु 
गन\ आरा]यदवेको Gपमा ̂ ी पशपुितनाथको ससंारभर 
फैिलएको मिहमा, नेपालमा यसको `ागैितहािसक 
उZपि=, ^िुत, Eमिृत र परुाणहGमा रहेको यसको 
पJरचचाI, िशविलङ्गको दशIनबाट साधकलाई `ाc 
हdने पJरशिुe, सदब्िुe र सZ`ेरणा, ^ी पशपुितनाथमा 
रहेको िशविलङ्गलाई fवोितिलIङ्गको Gपमा पिन 
पिुजने पर<परा, राजा महाराजाहGले िविभ(न Gपबाट 
^ी पशपुितनाथ`ित गरकेो भि# एवम् खोजेको अनgुह 
आिदबाट यसले `ाc गरकेो सवhiच Eथानबार े िवषद ्
िववेचना गJरएको छ । सो फैसला लेिखदँा तZकाल `ाc 
lोत सामgी, `कािशत अिभलेख, अनसु(धानाZमक 
कृितहGमा 4े5बार े भए गJरएको गिहरो अ]ययनको 
आधारमा ̂ ी पशपुितनाथको ̀ िसिe, ̀ ितmा र मिहमा, 
यसबार े राजादिेख जनसाधारणस<म दशे िवदशेका 
भ#जन, साधक उपासकहGले दखेाएको अनरुाग, 
समपIण, दान, दातnय, गठुी आिदबार े चचाI गJरएको 
िथयो । सो गनुIको उpेBय नेपालको पिहचानसगँ 
जोिडएको ^ी पशपुितनाथ जEतो अमूXय स<पदा 
र धरोहरको अखrडताको र4ा हdन सकोस,् यसको 
सरं4ण र िवकासमा समEत राstको ]यान जान 
सकोस ्भ(ने नै हो । एउटा `ागैितहािसक तथा िविuणI 
स<पदा, मानवीय तथा वातावरणीय चाप, EवाथI र 
उपे4ाको कारण खिु<चदँ ै गएकोमा िच(ता `कट गदv 
यस अदालतले तलुसी िसखंडाको Jरट िनवेदनमा सो 
स<पदाको सरं4णको िनि<त, तZकालको समEयाको 

10 तलुसी िसखंडा िवGe `धानम(5ी तथा म.प.स. समेत ने.का.प. 
२०७४, अङ्क ७, िन.नं. ९८४९, प.ृ १२९१

स<बोधनदिेख दीघIकािलक िवकासको िनि<त मागIदशIन 
गरकेो छ ।

१३. सो Jरट िनवेदनमा ितलगङ्गा र 
ता|गगंािबचको सडक टेवा पखाIल लगाई ब(द गनुI  
भ(ने परमादशेको आदशे `मखु िवषय भई आदशे जारी 
भएको अवEथा भए पिन सावIजिनक सरोकारको सो 
िनवेदनमा यस अदालतले ^ी पशपुितनाथको स<पदा 
सरं4णको लािग वतIमानका चनुौती र भिवsयका 
आवBयकताहGलाई हेरी रािstय र अ(तराIिstय 
सरोकारवालाहGसगँ छलफलसमेत गरी गGुयोजनाको 
कायI4े5 िवEतार र पJरमाजIन गदv अिघ बढ्ने स(दभIमा 
वातावरण िवनासलाई रो~न,ु कुrडहGलाई पनुज�िवत 
र पनुEथाIिपत गनुI , पैदलमागI िनमाIण र सधुार गनुI , 
गGुयोजनाको उpेBय र ममIिवपरीत Eथायी सरंचनाहG 
िनमाIण नगनुI , खलुा र जगंल 4े5लाई यथावत् रा�न,ु 
नया ँ िनमाIण गनुIपदाI  हालको कोर र क(सो(या(ट 
4े5भ(दा बािहरका गठुी ज�गाहGमा योजना बनाई 
िनमाIण कायI गनुI , मगृEथली �ेषमा(तक वनमा 
लास गाड्ने `था रो~न वैकिXपक nयवEथा गनुI , 
सीमाङकन बाकँ� 4े5को सीमाङ्कन गनुI  भ(ने र 
दीघIकािलक िवकासको िनि<त “पाशुपत (*ेको 
एक.कृत0पमा सरं(ण र िवकासको लािग गुठी ज:गा 
वागबग<चालगायतका स>पदाह0को समते उिचत 
AयवBथापन गनE ग0ुयोजनाको कायE(*े िवBतार 
र पFरमाजEन गरी देवपाटन (*े र अHय* रहकेा 
अचल स>पिIह0को िदगो AयवBथापन र िवकास 
गनुE; समBत पशुपित(*ेलाई िवLभरका दशEनाथN 
भOजनह0को पावन तीथEBथल एवम ् धािमEक 
पयEटन केHRको 0पमा िवकास गनSतफE  योजनाबU 
0पमा कायE गनुE र सोको लािग आवWयक बजेट तथा 
Xािविधक सहयोग सरकारबाट कोषलाई उपलZध 
गराउन ुभ(ने िनद\शनाZमक आदशेसमेत जारी गरकेो 
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अव1था छ ।
१४. ती आदशेह= त>कालको अव1थालाई 

सAबोधन गनEदिेख उपलGध Hोतको आधारमा 
िदइएका आदशेह= हMन् । ती आदशेह=को वैधािनक 
बाPया>मकतालाई िवपRीह=ले महससु गरी पालन 
गनE छन् भTने अपेRा गUरएको छ । यहा ँ W1ततु Uरट 
िनवेदनमा उठाइएको िववादको सTदभZमा पनुः पाशपुत 
Rे#बार े केही कुराह= गनुZपनE ि1थित र आव\यकता 
परी पशपुितनाथ Rे#को सरंRण र िवकासलाई पनुः 
निजकबाट िनया`नपुनE आव\यकता परकेो छ ।

१५. हालै पशपुित Rे# िवकास कोषले 
“पाशुपत (*ेको सा.ंकृितक स1पदा”11 नामक 
प1ुतकमाफZ त पाशपुत Rे#, यसको ऐितहािसकताबार े
केही नया ँ कुराह= उजागर गदf नेपाल राgh र iी 
पशपुितनाथलाई पनुः साङ्केितक =पमा जोड्ने 
कायZ गरकेो छ । प1ुतकमा 1पlसगँ भिनएको छः 
“पशुपितनाथ र नपेाल सगँसगैँ आउन े श:द ह<न,् 
जुन एकापसमा अभेC ज.ता भएका छन ् । जहा ँ
पशुपितनाथ छ, Fयहा ँ नपेाल छ, जहा ँ नपेाल 
छ, Fयहा ँ पशुपितनाथ छन”्12 । हMन पिन पाशपुत 
Rे# नेपालको ऐितहािसक13 र धािमZक मा# होइन 
सा1ँकृितक पिहचान र सpयतासगँ पिन जोिडएको 

11 पशपुितRे# िवकास कोष, “पाशपुत Rे#को सां1कृितक सAपदा (मूतZ 
अमूतZ)”, सAपादक डा.Wिदप ढकाल तथा डा. िमलनकुमार थापा 
(काठमाडt, २०७७)     

12 ऐ. ऐ. सAपादकvय
13 iी पशपुितनाथको Wाचीनताबार े गोपालराज वशंावलीमा यो 

मिTदर राज िलwछवी वशंका चौथा राजा सपुgुपदवेले “पशपुित 
भxारकको दवेल बनाए” भिनएको छ; सपुgुपदवेलाई मानदवेभTदा 
३९ प1ुता अगािडको राजा भिनएबाट उनको समय इ.प.ु ३०० 
ितरको दखेाइएको छ । पशपुितनाथको उ|र ढोकाको ठीक अगािड 
रहेको अिभलेखय}ु वेदीमा जयलpभ सAवत (४१३।िव.स.ं ५४८) 
उ`लेख भएबाट यसको Wाचीनता दिेखएको र ~वुसङ्घको सवंत् 
४५५ (िव.स.ं ५९०) को अिभलेखमा “पाशपुित Rे#े” भिनएबाट 
Wामािणक =पमै पिन यो नेपालको अ>यTत Wाचीन मिTदर दिेखTछ । 
हेनुZस ्ऐ.ऐ. प.ृ २५-२६,५४ 

सAपदा हो । iी पशपुितनाथको मह|ा र Wित�ालाई 
सो भेगमा रहेका िविभTन मत र सAWदायलाई समेट्ने 
तथा िविभTन काललाई जनाउने घनीभूत =पमा 
अवि1थत कUरब ४०० वटा मिTदर एवम् िशवालयह=, 
२०० वटाभTदा बढी पाटी, पौवा र स|ल14 सानाठुला 
गरी हजारt िशविलङ्ग आिदले साथZक =पमा W1ततु 
गदZछन् । पशपुित Rे# िवकास कोषले तयार गरकेो 
“पशुपित (*ेको अवधारणाFमक गLुयोजनाको 
Lपरखेा (२०५३) मा उि`लिखत कोर, कTसोTयाTट 
र किTटिनयम Rे#को अवधारणाभTदा पिन अ>यTत 
�यापक पUरिधबाट पाशपुत Rे#को बा� घेरालाई 
हालको बागमती Wदशेका िविभTन िज`लामा अवि1थत 
६४ िशविलङ्गसिहतका मिTदरह=ले15 कुनै न कुनै 
=पमा पUरवेlन गरकेो पाइTछ । चाखला�दो कुरा के 
छ भने यी ६४ वटै िशविलङ्गह=को नामाङ्कन iी 
पशपुितनाथ मिTदरको दिRणपUxको बािहरी ढोकामा 
उ`लेख गUरएको छ । सो कुराले यी ६४  िशविलङ्ग 
र पाशपुत Rे#िबच रहेको धािमZक, आPयाि>मक तथा 
सा1कृितक स�चारलाई दोहोरो =पमा उदव्ोधन 
गछZ न् । यसको अितUर} पाशपुत Rे#को नेपाल�यापी 
अवि1थितलाई नेपालभUर फैिलएर रहेका गठुीह=ले 
साङ्केितक =पमा नै भए पिन Wितिनिध>व 
गछZ न् । iी पशपुितनाथ सनातन िहTदू, बौ�, जैन, 
िसख आिद िविवध मतमताTतरका िहTदूजनह=को 
आ1था र i�ाको केT� एवम् पिव# तीथZ1थल हMनकुो 
कारण पिन यसको गUरमा महान् बनेको छ । iी 
पशपुितनाथको मिTदर, Wाङ्गण र पUरसरमा रहेका 
अस�ंय सAपदाह=ले शैव, शा}, वैgणव, बौ�, जैन, 

14 ऐ. प.ृ २५
15 यसमा दAुजाको कुशे�र, दोलखाको िभमे�र, िच#कुट पवZत 

माहाभारत Rे#को नटारAभे�र, िट1टुङको उTमे|े�र, दवेीघाटको 
भैरवे�र, किपलासको ��े�र, िशवपरुीको सत=�े1वर ज1ता 
िशविलंगह=लगायत पछZ न् । ऐ. प.ृ ३०-३२ 
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१०६६७ - अिधव#ा खगे() सवेुदीसमेत िव. पशपुित 4े5 िवकास कोष, गौशलासमेत

सौर, गाणप>य, नाथ, िसख आिद Cमखु सDCदायका 

भ#जनहHको आIथा, आरधना, भि# र समपJण 

CाK गरकेा छन् । यसका कैयP QRा(तहH यस 4े5मा 

पाइ(छ । उदाहरणको लािग आगमघर पVरसरमा रहेको 

जैन Cितमा, अचलेुXरनिनमा अविIथत जैनको मूितJ, 

उदासी अखडामा रहेको गHु[(थ साहेव, िनरकंारी 

मतसगँ सDबि(धत िनमJल अखडा, _ी पशपुितनाथको 

गभJगहृमा पaचbयानी बcु वा शाdयमिुन बcुको मूितJ 

रहेको अनमुान, वषJमा एकपटक बcु मकुुट पिहर ्याउने 

Cचलन16, सूयJघाट पVरसरमा रहेको बौc घमJका गHु 

नरोपाले तपIया गरकेो भिनएको गफुा17, जयबागेXरीको 

लिुहटी पVरसरमा ईसाको नवP दशP शताlदीितर 

बनेको बcुज(मसDब(धी दलुJभ मूितJ18 नवािलटोलका 

िलnछिवकालीन भनी अनमुान गVरएका तीनवटा 

चै>यहH19 कुटुविहलका िलnछिवकालीन चै>यहH20

चाविहलको िलnछिवकालीन धमर ेचै>य (ध(दोचै>य) र 

>यहा ँरहेका पtपाणीलोकेXरको मूितJ, महाम(ज_ुीको 

मूितJ, चाHमित बcु िवहार, लोकेXर िवहार21

च()िवनायक Cाङ्गणको पaचbयानी बcु अङ्िकत 

चै>य, गोरखनाथ पVरसरमा एकै ठाउमँा रहेका बcु र 

िशविलङ्ग22, मगृIथलीको िकरातेँXर महादवे, िह(दू र 

बौc [(थहHमा गVरएको गwेुXरीको चचाJ23 मगृIथलीमा 

16 ऐ. प.ृ ३३७; पशपुित िवकास कोष, “पशपुित 4े5को अवधारणा>मक 
गHुयोजनाको Hपरखेा (२०५३) प ृ५

17 ऐ. प.ृ १६९, १७४,
18 ऐ. प.ृ २६९
19 ऐ. प.ृ २८१, २८४
20 ऐ. प.ृ २९३
21 ऐ. प.ृ २९७ यो चै>य िलnछिवकालीन राजा धमJदवेको पालामा 

बनेको अनमुान गVरएको छ । ऐ. प.ृ ३०४ ३१३-३१६,
22 ऐ. प.ृ ३४४
23 उदाहरणको लािग नेपाल महा>Dय, IवयDभ ु परुाण, राजभोगमाला 

वशंावली र व�यानी बौc[(त “हेHकच�सDवर” आिदमा गwेुXरीको 
चचाJ पाइ(छ ऐ. प.ृ ३५१ गwेुXरीलाई िह(दूहH सितदवेीको 
गwुपतन भएको Iथान मा(छन् भने वौcहH ताि(5क दवेता नैरा>Dय 
र व�यानी वौc माग�हH “पाताल योिगनी” मा(ने गछJ न् ऐ. प.ृ ३५३ 

रहेको Cाचीन पaचbयानी बcुसिहतको परुानो चै>य24

आिदले पाशपुत 4े5मा रहेको धािमJक तथा सांIकृितक 

अ(तरि�या र अ(तरघलुनलाई अनपुम Hपमा CIततु 

गछJ न् । यी िविभ(न समदुायहHको पूजा र जा5ाको 

िविध, धािमJक पVरशीलन र पVरशिुcको आ-आ�नै 

तVरका छ । पाशपुत 4े5को िवशाल व4Iथलमा ती सबै 

मूतJ र अमूतJ सDपदा अटाएका छन् ।

१६. Cागैितहािसक उ>पि� रहेको 

पाशपुत4े5को सDपदा पखुाJको नासोको Hपमा आज 

हामीलाई CाK भएको छ । यसलाई कसरी सिंवधानले 

अङ्गीकार गरकेो “अ(तरपIुता सम(याय र िदगो 

वातावरणीय िवकासको अवधारणामा िम�ने गरी 

आउदँो पIुतालाई हIता(तरण गनJ सdछP, सो कुरा 

पिन एउटा चनुौतीको Hपमा रहेको छ । _ी पशपुित 

4े5को अवधारणा>मक गHुयोजनाको Hपरखेा हेदाJ  

“२०४६ सालको राजनीितक प1रवत2नपिछ यस 
57ेमा पिहलेदेिख नविनमा2ण रो<का रहकेो कुरा 
फुकुवा ह?नाले दूरगामी योजनािवहीन अवBथामै 
िविभFन िनकाय र GयिHगत तहबाट पिन िवकास-
िनमा2णका काय2हL भएको” कारण सNपदा र 
सNपिO अितPमणमा पन2 गएको, आफू अGयविBथत 
िवकास, शहरीकरण र वातावरणीय िवनासको 
चेपुवामा परकेो बारमेा कोषले लामो सIुकेरा हालेको 

पाइ(छ25 । तर आज २५ वषJपिछ फक� र हेदाJ  गHुयोजना 

आफँै पिन अ�यवIथा र कायाJ>मक िढलाइको िसकार 

भएको दिेख(छ । पशपुित 4े5मा केही कायJ त भएका 

छन्, तर सम[तामा हेदाJ  �यविIथत िवकास र 

सरं4णको सHुवातसDम हाल भएको र अझै गनुJपन� 

कायJ धेर ै नै बाकँ� रहेको दिेख(छ । सबैभ(दा ठुलो 

ससंय कोष आफँै वा यसअ(तगJगतका पशपुित 
गHुयोजनामा वcुमाता “नैरा>DयेXरी भिनएको, ऐ. प.ृ ५

24 ऐ. प.ृ ३३१,३३३
25 हेनुJहोस ्चेतोनाथ गौतम, गHुयोजनाको Hपरखेा, भूिमका
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अमालकोट वा भ4डार तहिवल वा गठुी गो=ाराले 
वत>मानमा आफूसगँ वा आBनो CवािमDवमा रहेका 
सEपदा र सEपिFको के कित सरुGा गरकेा छन्, कतै 
KेCता परुानो भएको वा अCपM रहेको वहानामा गठुीको 
सEपिF हDयाउने काय> OतोDसािहत भइरहेको त छैन, 
वा कतै दीघ>कालसEमको सोच राखेर Oयोग, सरंGण 
र िवकास नगरी Gिणक Cवाथ>मा गWरने Oयोगको 
XपाYतरणलाई ODयG वा परोG Xपमा OोDसाहन 
भइरहेको त छैन भYने पिन O[ उठेका छन् । OCततु 
म]ुाको िनXपणको ^ममा यहा ँ पिन गXुयोजनाको 
पWरमाज>नदिेख सEपदाको िदगो सरंGण, सEबa>न र 
िवकासका कुराहX उठेका छन्; तलुसी िसखंडाको 
Wरट िनवेदनमा िदइएको िनदcशनाDमक आदशेको के 
कित पालना भयो भYने कुरामा पिन सशंयको िसज>ना 
भएको छ । यसबारमेा यथाCथानमा चचा> गWरने नै छ, 
तर सोपूव> यहा ँउठाइएको मूल O[तफ>  Oवेश गरe ।

१७. OCततु Wरट िनवेदनमा िनवेदक नं. १ 
ले पशपुितनाथ पWरसरको दिGणतफ>  रहेको Oाचीन 
समयदिेख नै “aोचा केव” नYदी फूलबारी रहेको 
Cथानमा “नYदी सेवा Cथल” नामकरण गरी पशपुित Gे# 
िवकास कोषले २०७१ सालदिेख उपलiध गराएको 
कWरब १२ रोपनी जkगामा ३ वटा गोठ २ वटा अिफस 
कोठा िनमा>ण गरी पशपुित Gे# िवकास कोषको िमित 
२०७१/६/२७ को अनमुित प# एवम् २०७३/२/९ 
को िनमा>ण गनc प#अनसुार भpजन र सरकारसमेतको 
सहयोगमा सो Cथानमा थप िनमा>ण काय> गरी कWरब 
१५० गाई, बाrछा बाrछी तथा नYदीहXको संरGण 
गWरआएको भYने िजिकर िलएको छ । िनवेदक नं. १ 
ले सरंGणको काय> गरकेो छैन भYने िवपGीहXको 
भनाइ छैन । तर िलिखत जवाफमा तDकालीन राणा 
OधानमY#ी जaुसमशेरले दधु कटुवा साढेँको सरंGणको 
लािग गौशालामा जkगा छुट्याई नYदीहXको सरंGण 

हtदँ ैआएकोमा यस कोषअYतग>त रहेको uी पशपुितनाथ 
अमालकोट कचहरीको नाममा रहेको कWरब ९ 
रोपनी जkगामा कचहरी र मारवाडी सेवा सिमितिबच 
िमित २०६०।०२।१२ मा भएको सEझौताबमोिजम 
िनरYतर Xपमा हाल जEमा २६५ वटा गाई, बाछा, 
नYदी, साढेँहXको सरंGण हtदँ ै आइरहेको भिनएको 
छ । Wरट िनवेदकले अCथायी Xपमा गाईपालन गरकेो 
Cथानको नाम “wचाकेव” रहे पिन नेपाल सरकारले 
२०५३ सालमा Cवीकृत गरकेो गXुयोजनामा उp Gे# 
अथा>त् B5 प{चदवेल उपGे#मा सङ्}हालय, स{चार 
सेवा, जFुा च~पल कG, सरुGा �यवCथा र धािम>क 
साम}ी िब^� कG, दश>नपथ, अYनदान भवन, सYत 
िनवास, सEपक>  काया>लय, सङ्}ाहलय, धािम>क Cथल 
बनाउने योजनाअनXुप िनमा>ण काय> गन> लािगएको 
हो । उp Cथानमा रहेका नYदीहXलाई गौशाला, 
धम>शालाको गाई, बाछा, नYदी, साढेँ सरंGण Cथलमा 
सरुिGत Xपमा रा�न सिकने अवCथा छ भने यसका 
अितWरp कोषको आBनै हक CवािमDवमा रहेको हाल 
काठमाडe िज�ला, कागे=री मनहरा नगरपािलका वडा 
नं. ६ िCथत गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जkगामा 
कोष आफँैले पशपुितनाथ मिYदरमा पूिण>मामा डामेर 
छोिडएको नYदीलगायत उपDयकाका िविभYन Cथानमा 
बेवाWरस अवCथामा रहेका गाई साढेँको पालन, पोषण, 

सरंGण गन> सिकने छ भYने िजिकर पिन िलिखत 
जवाफमा गWरएको छ ।

१८. िनवेदक नं. १ ले हाल नYदी सेवा 
Cथल स{चालन गWरआएको Cथानमा के कसरी 
बिसआएको रहेछ, सो Cथलमा नै बCने हक िनवेदक 
“अिभयान” लाई Oा� हtन स�छ वा स�दैन भनी हेदा>  
िनवेदनमा उि�लिखत िवपGी कोषले िनवेदकलाई 
िदएको २०७३।२।९ को प#मा “भिव'यमा 
कोषको ग0ुयोजनालाई बाधा नपन7 गरी कोषको 
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१०६६७ - अिधव#ा खगे() सवेुदीसमेत िव. पशपुित 4े5 िवकास कोष, गौशलासमेत

मापद'डिवपरीत नह.न े गरी कोषले चाहकेो बेला 
हटाउन स7न ेगरी अ8थायी ;पको सरंचना िनमा=ण 
गन? काय=को सहमित िदइएको” भ(ने उ?लेख भएको 
पाइयो भने िमित २०७७।१।२८ मा िदइएको प5मा 
“कोषको ग;ुयोजना काया=Dवयनको िसलिसलामा 
उE FGेमा पिन आवIयक िनमा=ण काय= गनु=परकेोले 
उE FGे एक मिहनािभG खाली गराइिदनुह.न 
जानकारी गराइDछ । एक मिहनािभG खाली 
नगराएमा कोषको िनयमानसुार कारबाही गNरने 
बेहोरा जानकारी गराइDछ” भ(ने उ?लेख भएको 
पाइयो । यसबाट िनवेदकलाई हाल कायJ सKचालन 
गMररहेको Oथानमा जनु कायJ गनJ अनमुित िदइएको हो 
सो अOथायी Rपमा र चाहेको बेला हटाउन पाउने गरी 
तथा गRुयोजनालाई बाधा पानJ नपाइने सतJमा िदइएको 
रहेछ भ(ने OपT हU(छ । तसथJ, हाल कायJ गMररहेको 
Oथानमा नै रही िनवेदक नं.१ ले कायJ गनJ पाउनपुछJ  वा 
िनवेदकको सो Oथानमा नै कुनै िकिसमको भोगािधकार 
िसजJना हU(छ भ(न िम?ने दिेखदँनै । न त कोषले 
गRुयोजनाको कायाJ(वयन गनJ पाउदँनै भ(न नै िम?ने 
दिेख(छ । आज Zी पशपुितनाथ 4े5मा जे जित िनमाJण 
र सधुारका कायJहR भइरहेका छन् ती गRुयोजनाकै 
कारण भइरहेका हUन् भ(ने OपT छ । गRुयोजना िनमाJण 
हUन नस]ने वा ^यसलाई कायाJ(वयन गन_ `यास 
नगMरने हो Zी पशपुितनाथ जOतो अमू?य सbपदा 
अिहले पिन मानवीय र वातावरणीय चाप, ताप र 
OवाथJमा जकिडन  पdुछ । हो गRुयोजनामा अवOय पिन 
पMरमाजJन हUन स]छ; पMरमाजJन जRरी छ भनी तलुसी 
िसखंडाको Mरट िनवेदनमा यस अदालतले सो गनJ 
िनद_शन िदइसकेको अवOथा पिन छ, तर सो कायJ Zी 
पशपुितनाथको सbपदा, चल अचल fोत, वतJमानमा 
परकेा र भिवgयमा आइपनJ स]ने समOत चनुौती र 
िदगो िवकासका सbभावनाहRलाई समेत हेररे सबै 

सरोकारवालाको परामशJमा गMरनपुन_ हU(छ । एकपटक 
पाMरत भएको गRुयोजनालाई कायाJ(वयन हUन निददँा 
समOत कायJहR िवZङ्ृखिलत हUन पdुछन् । यस 
jिTबाट पिन  िनवेदक नं. १ ले हाल कायJ गMररहेको 
Oथानमा नै बOन पाउनपुछJ  भ(ने मागलाई Oवीकार गनJ 
िम?ने दिेखएन ।

१९. तर यित भनेर यो िवषय यहा ँ नै 
टुङ्िगदंनै । भगवान् Zी पशपुितनाथको पMरसरमा 
भइरहेको “गाई बा�छा बा�छी नDदीसमेतको 
सरंFणलाई के कसरी हNेरनपुछ= र यसमा िवपFी 
पशुपित िवकास कोषको के क8तो दाियRव रहDछ ?
भ(ने `lहR यहा ँउ^प(न भएका छन् । यसमा िवकास 
कोषका पदािधकारीहRको के िजिकर छ भ(दा पिन 
ऐितहािसक तnयहRको आलोकमा यस िवषयलाई 
कसरी हेनJ सिक(छ र हेMरनपुछJ  सोबारमेा jिT िदनपुन_ 
हUन आयो । पाशपुत 4े5को एउटा ठुलो भूखpडलाई 
अिहले पिन “गौशाला” भिन(छ । कोषको आqनै 
`काशन “पाशुपत FGेको सा8ंकृितक सUपदा”
(२०७७) को अtययन गदाJ Zी पशपुितनाथको िन^य 
पूजामा गाईको दधु िशविलङ्गलाई अपJण गMरने कुराको 
जानकारी िम?छ । महाOनान गराउदँा पKचामतृले 
िशविलङ्ग नहुाउने परbपरा26 अिहले पिन जीिवत रहेको 
दिेख(छ । पूिणJमाको िदन Zी पशपुितनाथको महाभोगको 
कायJ सिकनासाथ यwशालाबािहर रािखएको न(दीलाई 
सकं?प गरी पूजा गररे छाड्ने परbपरा27 लाई कोषले 
िलिखत जवाफमा समेत Oवीकार गरकेो छ । िवप4ी गठुी 
सOंथानको िलिखत जवाफमा हाल पिन हरके पूिणJमामा 
पशपुितनाथको zयोितिलJङ्गमा २७ पाथी दधु, २७ 
पाथी दही, २७ पाथी {यू, २७ पाथी िचनीसमेतले 
महाOनान गराउने गरी आएको कुरा उ?लेख छ । कोषको 
26 ऐ. प.ृ ४१०, बैकुpठ चतदुJशीमा पि}चस पि}चस घडा पKचामतृले 

महाOनान गराइने वणJन ऐ. प.ृ ४२२
27 ऐ. प.ृ ४१४
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आ0नो 2काशन हेदा5 पिन 67ागार:ेर प;रसरमा 
कुनै समयमा पशपुितनाथमा छािडएका गाई गोFको 
GयवIथा गन5 मूलभJह6ले गाइगोठ िनमा5ण गरकेो भNने 
दिेखNछ28 । Sयसैगरी भUडार:ेर 2ाङ्गणमा 
“बाYछोसिहतको गौमाताको मूित5” अिहले पिन 
अविIथत छ ।29 िविभNन कालका गाई गठुीह6को 
सूचीकरण पिन पIुतकमा ग;रएको छ ।30 यी समIत 
कुराह6लाई _ि`गत गदा5 गाई बाYछा बाYछीको 
सरंbणलाई cी पशपुितनाथको इितहास, सIंकृित र 
धािम5क माNयताले Iवीकार नगरकेो कुरा हो भनी माNन 
सिकएन । Iवयम् कोषले गनु5पनg काय5 कसैले गरकेो छ 
भने Sयसलाई अIवीकार वा ितरIकार गनु5पछ5  भNन 
िमhने हiदँनै; यसमा त कसरी सहकाय5 गन5 सिकNछ 
भNने कुरालाई कोषले हेनु5पछ5  । एउटा सानो सIंथाले 
कुनै औपचा;रक आयोnोतबेगर, दान दातGयको भरमा 
१५० भNदा बढी गाई बाYछा बाYछी र नNदीह6को 
उrार र सरंbण ग;ररहेको छ भने Sयो सामाNय काय5 
होइन । Sयसैले यसलाई कसरी GयवIथापन ग;रनपुछ5  
भNने 2sसtम यहा ँ रहेको दिेखयो । पशपुित िवकास 
कोष जIतो सIंथाले आ0नो ऐितहािसक, धािम5क 
र सांIकृितक दाियSवलाई िबसgर अIथायी 6पमा 
िदइएको जwगाबाट गाई, बाYछाबाYछी, नNदीको सरंbण 
गनg दाियSव नै छैन जIतो गरी त6ुNत उठेर जाउ भNन 
िमhदनै ।

२०. 2Iततु िनवेदनको सनुवुाइको yममा 
हामीले िवपbी कोषतफ5 बाट उपिIथत िव{ान् 
28 ऐ. प.ृ ३९३
29 ऐ. प.ृ २९३
30 cी पशपुितनाथको िनSयपूजा िनिtत रािखएका रािखएका

वाहiगठुीम~ये गाई गठुी पिन पद5छ, ियनै गठुीम~येको एउटा गठुी 
ने.स.ं७७४ मा सोमशमा5 भJले cी पशपुितनाथलाई िनSय गाईको 
दधुले Iनान गन5का िनिtत राखेको गठुी हो, हेनु5होस ्ऐ. प.ृ ३९९, 
गठुीह6को सूचीमा गाई गठुीबार े हेनु5होस ्प.ृ ५१३, ५२१ (y.स. 
१० र २१४); पIुतकमा २३६ िविभNन गठुीह6को सूची सङ्�िहत 
छ । 

अिधव�ालाई पूिण5माको िदन दान गरी डामेर छािडने 
नNदी (वषृभ) को के कसरी GयवIथापन हiने गरकेो छ 
भनी सोधेका िथय� । Sयसमा गौशाला, धम5शालाको 
छेवैमा बनेको सरंbण Iथलमा सरुिbत 6पमा रािखएको 
भNने, SयIतै गरी गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी 
जwगामा कोष आफँैले पशपुितनाथ मिNदरमा पूिण5मामा 
डामेर छोिडएको नNदीह6समेतलाई राखी सरंbण गन5 
सिकने भNने कुराबाहेक हाल यो यस 2कारले सरंbण 
ग;रएको छ भNने कुनै िववरण वा तIवीर 2Iततु गन5 
स�न ु भएन । गौशाला धम5शालाको छेवैमा बनेको 
सरंbण Iथलबार े कोषको तफ5 बाट cी पशपुितनाथ 
अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा सिमित 
नेपालिबच िमित २०६०।२।१२ मा भएको सtझौताप# 
इजलाससमb पेस हiन आएको छ । तर सो सtझौताप# 
मूलतः धम5शालाको िनमा5ण र स�चालनसगँ सtबिNधत 
सtझौता रहे भएको दिेखNछ । Sयसको दफा ६ मा 
“cी पशपुितनाथमा पव5 पव5मा छािडएका साढेँह6लाई 
परtपराअनसुार सरंbण गन5 ि{तीय पb (अथा5त् 
मारवाडी सेवा सिमितले) ले सहयोग गनg छ” भNनेसtम 
उhलेख ग;रएको  पाइNछ । तर सो दफामा उिhलिखत 
“सहयोग गनg छ” भNने श�दको के अथ5 हiNछ, सो Iप` 
हiन सकेन । Sयसैगरी अमालकोटको गोठाटारमा रहेको 
५२४ रोपनी जwगामा सरंbण गन5 सिकने भNने िलिखत 
जवाफको बेहोराबाहेक थप कुनै िववरण 2ा� हiन 
सकेन । ब6 िनवेदक नं.१ लाई िदएको िमित 
२०७३।२।९ को मािथ उिhलिखत प#मा 
“भ&डारखाल *-ेमा बग1चा िनमा4ण काय4 भइरहकेोले 
;यहा ँरहकेा साढेँ (न?दी) तथा गाईहD हटाउनुपनI 
भएकोले उK Lथानमा भएको न?दी गाईहDको 
;यस सLंथाले िजOमा िलई सरं*ण गनु4हPनसमते 
जानकारी गराइ?छ” भNने उhलेख भएको 
पाइयो । Sयित मा# नभई सो प#मा नNदी, गाईबाहेक 
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“कोर (*ेमा छािडएका बोका बा1ा भेडा खसी 
आिदको पिन सरं(ण गनु<” भिनएको पिन दिेखयो ।

२१. छलफलको Dममा हरके पूिणIमामा 
एउटा न(दी छािडने कुरा उठेकोले एउटा न(दीको 
दरले एक वषIमा १२ वटा न(दी हNने र एउटा न(दीको 
सालाखाला आय ु२० वषI मा(दा Pी पशपुितनाथबाट 
छािडने न(दीहS नै कUतीमा पिन २४० जित हNने 
दिेखयो । यी न(दीहSको के कसरी XयवYथापन र 
सरं4ण भएको छ, के कित गोठाला, के कYतो चरण, 
के कYतो खानपान, िबरामी पदाI उपचार गनI के कYतो 
िचिक\सकको XयवYथा ग]रएको छ, सो सUब(धमा के 
कित बजेट छुट्याइएको छ र सो के कसरी खचI हNदँ ै
छ भ(ने आिदबार ेकुनै िववरण इजलासलाई bाc हNन 
सकेन । यसबाट यो िवषयलाई अ\य(त अYतXयYत 
तथा उपेि4त Sपमा \यसै छािडएको रहेछ भनी बdुनपुनe 
हNनआयो । आराfयदवे Pी पशपुितनाथको नाममा 
छािडएका न(दीहS वा दgुध र पhचामतृjारा Yनान 
गराइने भगवान् को bाङ्गण र प]रसरमा सो bदान गनe 
गौमाताहS नै उपेि4त रहने कुरा कदािप Yवाभािवक र 
Yवीकारयोgय हNदँनै । एकाितर राजा महाराजालगायतका 
भ#हSले दान गरकेा गौचरणहS नास हNदँ ैजाने वा गाई 
गठुीहS सरं4ण नहNने अकlतफI  गौमाता र न(दीहS 
उपेि4त रहने कुरा Pी पशपुितनाथjारा प]रपोिषत धमI, 
सYंकृित र सmयताको िवSn हNने दिेख(छ ।

२२. पशपुित 4े5 िवकास कोष कानूनjारा 
सYंथािपत सYंथा हो । यससगँ सUबि(धत Pी 
पशपुित िवकास कोष ऐन, २०५० को दफा १०.१.४ 
अनसुार “=ी पशुपितनाथ मि@दरलगायत पशुपित 
(*ेिभ* रहकेा राजगठुीअ@तग<तका सबै देव देवीका 
मि@दरहFमा पूजा आजा, पव<, उJसवलगायतका 
परKपरादेिख चिलआएका सबै िकिसमका धािम<क 
काय<हF र सो (े*मा परKपरागत रीितिMथितका 

अ@य काय<हF सNचालनको OयवMथा गनP, गराउन”े
कतIXय कोषमा रहने दिेख(छ । सो कतIXयको बहृद ्
प]रिधिभ5 गाई बाqछा बाqछी न(दीहSको संर4णको 
कायI पिन पदIछ । पाशपुत 4े5 िवrभरका िह(दूहSको 
एउटा ऐितहािसक, धािमIक र सांYकृितक सUपदा 
हो । “सUपदा” शsदिभ5 bाकृितक, मानव िनिमIत र 
जीिवत सUपदाहS सबै पछI न् । िह(दूहSको जीवन 
पnितसगँ जोिडएका, नेपालको सिंवधानले रािtuय 
जनावर मानेका र नेपालको कानून र यस अदालतjारा 
bितपािदत निजरसमेतबाट बाqँन पाउने हकसमेत 
रहेको bाणी भनी Yवीकार ग]रएका “गाई” वगIका 
जनावर31 अथाIत् ितनका स(तान बाqछा बाqछी 
न(दीहS राtuदवे Pी पशपुितनाथको 4े5मा उपेि4त 
रहने र धपाइने कुरा रािtuय लxजाको िवषय ब(छ ।

२३. Pी पशपुित िवकास कोष ऐन, २०५० 
को दफा १६ ले Pी पशपुितनाथका गठुी जगाहSको 
Yवािम\व नेपाल सरकारमा रहने भए पिन वYततुः 
\यसको सरं4णकताI कोष नै हNने दिेख(छ । ऐनको दफा 
१० ले Pी पशपुितनाथका सबै गठुी जgगाको सरं4ण 
गनe िजUमा कोषमा रहने, पशपुित 4े5मा सािबकमा 
अमालकोट कचहरी, भ{डार तहिबल र जयबागेrरी 
भ{डार तहिबलले गनe सबै कायI कोष मातहत रहने, 
पशपुित 4े5िभ5 रहेका सबै दवे दवेीसगँ सUबि(धत सबै 
िकिसमका गठुीअ(तगIत पशपुित 4े5िभ5 र बािहर रहेका 
ऐलानी पत| जgगाहSको लगत तयार गनe आिदसमेतका 
िजUमेदारी कोषमा रहेको दिेख(छ भने दफा १७ ले 
Pी पशपुितनाथको जgगामा कोषको सहमितबेगर कुनै 
िनमाIण गनI िम}ने दिेखदँनै । यस मानेमा पशपुित 4े5 
िवकास कोषको YवSप कोषको मा5 नभई यथाथIमा 
एउटा “िवकास सUभार bािधकरण” को जYतो 

31 तलुसी िसखंडा िवSn bधानम(5ीसमेत ने.का.प. २०७४, अङक 
७, िन.नं. ९८४९, प.ृ १२९१
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दिेख0छ । 3यसैले पशपुित9े#मा रहेका गाई बा@छा 
बा@छी तथा न0दीको सरं9ण गनF दािय3ववाट Iवयम् 
Kधानम0#ी सरं9क तथा सIंकृित म0#ी अOय9 रहने 
पशपुित 9े# िवकास कोष जIतो सIंथा पि0छन िमRने 
दिेखदँनै । न त कोषले च0U सूयV अङ्िकत रािXYय 
झ[डा र रािXYय जनावर गाईिबच रहेको धािमVक तथा 
सांIकृितक साइनो, चासो र सरोकारलाई नै िबसVन 
िमRने दिेख0छ ।

२४. गाई सवैंधािनक 0पमा हा4ो राि78य 
पिहचानसगँ जोिडएको िवषय मा? नभई हा4ो धमA, 
सCंकृित, सEयता र परFपराको एक Gतीक भई 
गोरIा नपेालको एउटा राि78य दाियMवसमेत हNदँा 
समCत नपेालको GितOा र गPरमासगँ जोिडएको 
तथा ऐनको दफा ६ बमोिजम आराWयदेव Xी 
पशुपितनाथको पशुपित I?े िह[दूमा?को 
उपासना के[] र सनातन तीथACथलको 0पमा 
रही आएकोले यस I?ेलाई सोहीबमोिजम कायम 
गन̂, यसको आदशA गPरमा र मह_वअनु0प 
योजनाब` 0पमा सरुIा, सFभार र िवकास गन̂, 
यसको चल अचल सFपिa र सFपदाको सरंIण र 
सFब Àन गन̂, साCंकृितक चाडपवA तथा पूजाआजा 
सcचालनको dयवCथा िमलाउन,े योजनाब` 0पमा 
ग0ुयोजनासमतेको िनमाAण र कायाA[वयन गरी “यस 
पावन तीथACथललाई यथोिचत 0पमा योजनाब` 
0पले सधुार गरी अ[तराAि78य तीथACथलको 
0पमा िवकास गन̂” समतेको िजFमदेारी रहकेो 
“कोष” जCतो सCंथाले हलुका ढङ्गले िलन िमhन े
देिखँदैन । आkनो Gाङ्गण, पPरसर र आसपासमा 
देिखन,े भेिटन,े पाइन े र पशुपितनाथबाट 
छािडएकासमते गाई, बा�छा, बा�छी, न[दीह0को 
सरंIणको दाियMव िवपIी कोषले िलनपुन̂ नै 
देिखयो ।

२५. 3यसैले िनवेदन िजिकर र िवपIीह0को 
िलिखत जवाफको रोहमा कुनै आदेश जारी गनुAपन̂ 
अवCथा छ छैन भ0नेतफV  हेदाV  इजलासलाई Kाa 
कोषले २०५३ सालमा अनमुोदन गरकेो गcुयोजनामा 
गाई, बा@छा, बा@छी, न0दीहcको संर9णबार े कुनै 
कुरा उRलेख गरकेो दिेखदँनै । वIततुः गcुयोजनामा 
पeरमाजVन र सधुार गनV सिकने र गeरने दIताबेज हो । 
हाल कोष गcुयोजनाको पeरमाजVन र सधुारको fममा 
रहेको भ0ने पिन बहसको fममा खRुन आएको छ । 
कोषको िलिखत जवाफमा पिन गोठाटार 9े#मा हाल 
न0दीहcको सरं9णको लािग केही गनV सिकने भ0ने 
पिन सङ्केत गeरएको पाइएको छ । तलुसी िसखंडाको 
मािथ उिRलिखत eरट िनवेदनमा गcुयोजनामा 
आवjयक सधुार र पeरमाजVन गरी kी पशपुितनाथको 
सबै िकिसमको सlपदा र सlपिmको संर9ण गनुV  भ0ने 
िनदFशन यस अदालतले जारी गeरसकेको अवIथा 
छ । तसथV, यस स0दभVमा कोषले नै उपयnु ठहoयाएको 
Iथानमा हाल िनवेदक नं. १ ले सरं9णको qयवIथा 
गeररहेका गाई बा@छा बा@छी र न0दीसमेतको 
त3कालमा सरं9णको qयवIथा गनुV  भनी परमादशेको 
आदशे जारी गनुVपनF अवIथा दिेखयो ।

२६. अतः मािथ िविभ0न ख[डमा उRलेख 
गeरएका आधार र कारणहcबाट िनवेदक नं. १ लाई 
गाई बा@छा बा@छीको संर9णको िनिमm २०७३।२।९ 
को प#tारा हाल अIथायी cपमा Kदान गeरएको 
Iथानमा अथाVत् िनवेदकले “tच केव” भनेको Iथान 
नै रहन पाउनपुछV  भ0ने िजिकरको हकमा सो प#को 
कारणबाट िनवेदकको कुनै हक बनेको अवIथा 
नदिेखएको र “tच केव” 9े#मा नै सो कायV हuनपुछV  भ0ने 
कुनै ऐितहािसक, पराताि3वक वा सांIकृितक कारण 
पिन नदिेखएको, सोबार े कुनै Kमाण वा दIताबेज 
िनवेदकहcले पेस गनV नसकेको र पशपुित9े#मा हाल 
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भइरहेका िवकास र सधुारका कायAहB गBुयोजनाकै 
रोहमा भएको र हGनपुनHसमेत भएबाट गBुयोजनाको 
कायाA(वयनको लािग हाल उपयोग गLररहेको Mथानबाट 
हट्नको लािग लेिखएको िमित २०७७।१।२८ को प5 
बदर गनुAपनH दिेखएन । तर िनवेदक नं. १ ले गLरआएको 
कायA Uी पशपुित नाथको VितWा र गLरमासगँ 
जोिडएको तथा ऐितहािसक त[यहBको रोहमा पिन 
Uी पशपुितनाथको Vाङ्गण, पLरसर तथा पाशपुत 
4े5मा गौमाता र बा^छा बा^छी तथा न(दीहB उपेि4त 
रहन ुसवैंधािनक, कानूनी, धािमAक र सांMकृितक Bपमा 
समेत उपय#ु नदिेखदँा तbकालमा कोषले नै पिहचान 
गरकेो कोषको जdगामा िनवेदकले सहज तLरकाले गाई 
बा^छा बा^छीको संर4ण गनA सfने गरी टहरासमेत 
िनमाAण गरी तbकािलक Bपमा gयवMथा गनुA  गराउन,ु 
सो कायAमा िनवेदकलाई राहतसमेतको gयवMथा 
गनूA । साथै दीघAकािलक Bपमा गBुयोजनामा आवiयक 
पLरमाजAन र सधुार गरी वािषAक कायAjममा समेत राखी 
gयावहाLरक Bपले सkभव भएसkम िनवेदकसमेतलाई 
सलंdन गराई एउटा आकषAक, धािमAक एवम् सांMकृितक 
Bपमा Vेरक सबैले गवA गनA लायक “गौशाला तथा न*दी 

सरं.ण 0थल” को िनमाAण गरी bयसको सlचालनको 
लािग िचिकbसकसिहतका मानव mोत साधन र वािषAक 
बजेटसमेतको gयवMथा गरी समMत िह(दूहBको मन 
िजbने िकिसमबाट गाई बा^छा बा^छी तथा न(दीहBको 
एकnकृत Bपमा सरं4णको gयवMथासमेत गनुA  गराउन ु
भनी िवप4ीहBका नाममा परमादशेको आदशे जारी 
गLरएको छ ।

२७. Uी पशपुितनाथ 4े5को सkपदा 
तथा यसको सkपिoको दीघAकालीन सरं4णको 
आवiयकतालाई pिqगत गररे यस अदालतले 
तलुसी िसखंडाको Lरट िनवेदनमा िविभ(न दश 
सू5ीय िनदHशाbमक आदशेहB जारी गरकेो हो । सो 

आदशेहBको सा(दिभAकता र सवैंधािनक र कानूनी 
Bपमा िसिजAत बाrयाbमकता अिहले पिन उिoकै 
छ । Uी पशपुित 4े5को सkपदा र सरं4णको स(दभAमा 
केही कायA भए पिन यसलाई केही काम सBु भएको 
अवMथाको Bपमा सkम िलनपुनH िMथित छ । Uी 
पशपुित 4े5को सkपदा र सkपिo अझै अMतgयMत 
Bपमा रहेको छ । यसको उदाहरणको Bपमा िनजी 
घर र Vाङ्गणमा िशविलंग तथा मूितAहB रहेको 
अवMथालाई िलन सिक(छ । कोषको आिधकाLरक 
Vकाशनमा नै मनमानेtरी दवेीको मूितA िनजी घरमा 
रािखएको अवMथा32 दथटुोलमा िवtािम5ेtर एकमखेु 
Vाचीन िशविलङ्ग िनजी घर Vाङ्गणमा रहेको,33

पशपुित दउेपाटनमा एक gयि#को िनजी घर Vाङ्गणमा 
थिुनएर रहेका Vाचीन िशविलङ्गहB रहेको34 bयसैगरी 
जयबागेtरी र िसफलका िबचमा एक gयि#को घरमा 
िवjमको छैठz सातz सता{दीितर बनेको िशविलङ्ग, 
bयसैगरी आगमघरका पजुारीले िनbय पूजा गनHमrयेको 
मकुिलङ्गसिहतको भवुनेtर भमुालचोकमा हाल 
|ारकेो घर Vाङ्गणमा रहेको अवMथा35 लाई उ~लेख 
गLरएको छ । ती मूितA र िशविलङ्गहB Vारkभमा नै 
िनजी घर वा Vाङ्गणमा रािखएका वा िनमाAण गLरएका 
अवMय होइनन्, यसमा समयको अ(तरालमा हGने 
मानवीय अितjमण कारक रहेको छ भ(ने Mवतः Mपq 
हG(छ । पशपुित 4े5का मि(दर, िशवालय र मूितAहB हेदाA 
कतै व4ृहB|ारा अितjिमत अवMथामा रहेको दिेख(छ 
भने कैलाश, मगृMथली, भागलभगुल, �ेषमा(तक 
जMता MथानहBमा Vाचीन िशविलङ्गहB य5त5 
खलुा आकासमिुन छLरएर रहेको पाइ(छ36 । कितसkम 

32 ऐ. प.ृ २३५
33 ऐ. प.ृ २४१
34 ऐ. प.ृ २४५
35 ऐ. प.ृ ९९
36 ऐ. प.ृ३२०-३२१
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भने इटापाखा 2े#मा चौतारामा कलाकृितह937 रहेको 
अव?थासमेत छ । िजणEFार गHरएका सरंचनाह9को 
हकमा पिन िनमाKण सधुारको गणु?तर के क?तो छ सो 
पिन िनयालेर हेरी गणु?तरमा कुनै सQझौता भएको छैन 
भSने सिुनिTत गनुKपनU आवWयकता छ । िविभSन काल 
खXडमा मिSदर, चैZय, िशवालय, स\ल, अखडा आिद 
बनेको र िशविलङ्ग एवम् मूितKह9 ?थािपत गHरएको 
कारण सम?त पशपुित 2े# अZयSत अ`यवि?थत 
9पमा रहेको दिेखSछ । सम?त पशपुित 2े#ले िव?ततृ 
भूभाग ओगटेको हbदँा बहृद ् 2े#मा सबै भdजनह9 
पeुन सfदनैन् । सबै सQपदाको ऐितहािसक, धािमKक 
र सां?कृितक महhवबार ेजानकारी पिन सबैमा रहेको 
हbदँनै । Zयसैले सम?त पाशपुत 2े#को अिडयो 
िभजअुलको माiयमबाट अवलोकन गनU हल र 
मूितKक2सिहतको अिभलेखालय त9ुSत आवWयक 
भइसकेको दिेखSछ । पाशपुत 2े#मा िनरSतर मS# 
?तो#को सतत् iविनjारा सम?त भdजनमा धािमKक 
भाव जागतृ हbने kबSध गHरनपुनU आवWयकता पिन 
उितकै छ । मिSदर र मूितKह9को सSुदरताको lिmबाट 
वगnकरण, भdह9को वतKमान र भिवoयमा हbने 
आवागमनलाई मiयनजर गरी कुन मिSदरको kाङ्गण 
र पHरसर के कित खलुा रहनपुछK , क#ो हbनपुछK , kाचीन 
व?तीह9लाई कसरी `यवि?थत गनU र सफा राrने, 
योजनाबेगर वा 2िणक ?वाथK वा िनताSत `यापाHरक 
kयोजन िनिQत गनK खोिजने िनमाKणलाई कसरी 
रोfने भSने कुराह9तफK  पिन थप lिm पsुयाउनपुनU 
दिेखSछ । कितपय 2े#मा उZखननसमेत गरी 
ऐितहािसकताको परी2ण गनKपनU कायK पिन गनुKपनU 
अव?था पिन छ । पशपुित 2े#िभ# वा बािहर जहा ँरहेका 
भए पिन tी पशपुितनाथका गठुीह9को तारबारसमेत 
गरी तरुSत सरु2ा गरी बहृद ्ग9ुयोजना कायाKSवयनको 

37 ऐ. प.ृ २५५

लािग जeगाको 9पाSतरणलाई रोfनपुनU आवWयकता 
छ । झx हेदाK  यी कायKह9 महhवाकां2ी दिेखन सfछन्, 
तर दशे िवदशेमा रहेका करोडy भdजनह9बाट 
चढाइने भेटी, kा{ हbने दान दात`य, tी पशपुितनाथका 
गठुीह9 `यव?थापन गरी ग9ुयोजनािभ# यी सबै 
कुराह9लाई समेटी ग9ुयोजनाबमोिजम kयोग हbने 
kबSध िमलाई यस पावन तीथK?थललाई िव|भर 
छHरएर रहेका िहSदूह9को आ?था, िव|ास, भिd, 
आराधना र गौरवको केS}को 9पमा िवकास गनK िढलो 
भइसकेको छ । तसथK, यी सम?त कुराह9लाई lिmगत 
गरी र ग9ुयोजनामा समेटी काठमाडy उपZयकाको 
बढ्दो जनघनZव, रलेसमेतका सQभािवत यातायात 
स�जालको कारण मिSदरमा हाल परकेो र भिवoयमा 
पनU चापसमेत हेरी उपयdु िकिसमले सQपदाको िदगो 
सQभार र िवकास गनुK  गराउन ुभनी िवप2ीह9का नाउमँा 
िनदUशनाZमक आदशे जारी गHरएको छ । आदशेको 
जानकारी tी महाSयायािधवdाको कायाKलयमाफK त 
िवप2ीह9लाई िदनू । k?ततु आदशेको िव�तुीय kित 
अपलोड गरी म�ुाको दायरीको लगत कxा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उd रायमा सहमत छु ।
Sया.डा.मनोजकुमार शमाK

इजलास अिधकृत: कणKबहादरु राई
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर ७ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��
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सव78च अदालत, सयं=ु इजलास

माननीय )यायाधीश Aी अिनलकुमार िस)हा 

माननीय )यायाधीश Aी पCुषोFम भGडारी

फैसला िमित : २०७६।११।२९

मPुाः- खोटा चलन र सङ्गिठत अपराध

०७३-CR-१६१४

पनुरावेदक / ]ितवादी : काठमाड^ िज_ला, काठमाड^ 

महानगरपािलका वडा नं. ३२ घर भई 

काठमाड^ िज_ला, तbकाल िसतापाइला गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं.४ सगंमबfतीमा बसी 

हाल कारागार काया"लय नgख ुलिलतपरुमा 

थनुामा रहेको अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश 

आले

िवCi

]bयथj / वादी : ]हरी ]ितवेदनको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७४-CR-०६३७

पनुरावेदक / वादी : ]हरी ]ितवेदन जाहेरीले नेपाल 

सरकार

िवCi

]bयथj / ]ितवादी : मिलर रफायान, कराचँी 

पािकfतान घर भई BS १७५४६४१ नं. 

का पािकfतानी राहदानी बाहक मोह%मद 

अजगरको छोरा मसदु आलमसमेत

§ तीनजना वा सोभ*दा बढी -यि0ह2को 
सलं5नतामा भएको तीन वष9भ*दा बढी कैद 
सजाय ह;न े आपरािधक काय9 सङ्गिठत 
अपराध ह;न े कुरामा कुनै दुिवधा रहकेो 
पाइएन । HIतुत मJुामा तीनजनाभ*दा 
बढी Hितवादीह2को HKयL वा परोL 
2पमा सलं5नता रहकेो देिखन े। 

§ सङ्गिठत अपराधमा सबै Hितवादीह2को 
उिOकै भूिमका नरहन सQछ । HKयेक 
सदIयह2ले आ-आTनो भूिमका िनवा9ह 
गनU ह;दँा Hितवादीह2 एकापसमा सWपक9 मा 
रही योजनाबX तवरमा यो वारदात गर े
गराएको पाइ*छ । सङ्गिठत अपराधको 
Hकृित सामा*य अपराधभ*दा पृथक 
ह;*छ । बृहत योजना र िवIता[रत तयारीका 
साथ सWप*न ह;न े सङ्गिठत अपराधमा 
धेरै -यि0ह2को बे5लाबे5लै भूिमका रहकेो 
ह;*छ । पृथकपृथक -यि0को पृथकपृथक 
काय9ले िविभ*न तह ह;दैँ एउटा सङ्गिठत 
अपराध सWप*न ह;न े।

(]करण नं.२)

§ सङ्गिठत अपराध आिथ9क वा अ*य कुनै 
ल]य Hाि^तको लािग वा कसैलाई वा कुनै 
मलुुकलाई नै िविभ*न Hकारले Hितकूल 
Hभाव पानU बदिनयतसाथ अपराधको 
उJे`य, काय9शैली, सरंचनाKमक ढाचँा, 
सcजालसमते िवचार गरी योजना तयार 
ग[रएको ह;न े। 

§ सङ्गिठत अपराध कुनै देशिभd माd 
सिमित रही वा रािefय िसमानाको वाIता 
नगरी कसैको योजनाअनसुार िविभ*न 

िनण�य नं. १०६६८
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आपरािधक काय, स-प.न ग1रएको ह5.छ, 
जसको ग-भीर प1रणाम =यि>, समूह वा 
रा@यले नै भोCन ुपनE । 

§ सङ्गिठत अपराधमा अमकु कसरुलाई 
एक छुKै LिMकोणबाट ह1ेरन ेनभई अपराध 
घटाउनको लािग सङ्गिठत Rपमा काम 
गनE समहूलाई एकSकृत Rपमा ह1ेरन े। 

§ नोट छाUन लगानी गरी कसैलाई केही लोभ 
लालच देखाई िनजहRको माWयमबाट सो 
बृहXर योजनाको काया,.वयन गरी हवाई 
उडानबाट भारतीय नZकली नोटको 
नपेाल [वेश गराउन,ु यहा ँएक =यि>बाट 
अक� =यि>लाई ह^ता.तरण ह5न,ु लि_त 
_े̀  भारत ह5न,ु य^तो नZकली नोट 
नपेालमा समते कारोबारमा aयाउँदा 
यहाकँो अथ,त.` [भािवत ह5न ु र भारत 
[वेश गराई cयहा ँ कारोबारमा लगाइँदा 
भारतको अथ,त.`मा पिन [ितकूल [भाव 
पनु, ज^ता आपरािधक काय,ले =यि> र 
राefसमतेलाई ग-भीर सङ्कट पैदा गनE । 

(0करण नं.३)

वादीका तफ; बाट : िव?ान्  उपAयायािधवDा Eी 
िवदरुकुमार काकH

0ितवादीका तफ; बाट : िव?ान्  अिधवDा Eी मोहन 
बAजारा Mे#ी

अवलिNबत निजर :
सNबO कानून :

सPु  तहमा फैसला गनSः-
माननीय Aयायाधीश Eी िशिशर राज ढकाल
काठमाडY िजZला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनS:-
माननीय Aयायाधीश Eी च\डीराज ढकाल
माननीय Aयायाधीश Eी लेखनाथ िघिमरे
उ`च अदालत पाटन

फैसला
.या.अिनलकुमार िस.हा : Aयाय 0शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस 
अदालतमा 0ितवादी लNसाल भAने िदनेश आले र 
नेपाल सरकारसमेतको तफ; बाट पनुरावेदन पन; आएको 
0fततु मgुाको सिंMh तiय एवम् ठहर यस 0कार छः-

काठमाडY िजZला, काठमाडY 
महानगरपािलका १७ Mे#पाटी िfथत पूव;मा CHANG 
JIANG रrेs रAेट, पिtममा तायोमा होटल, उuरमा 
ठमेलबाट Mे#पाटीतफ;  जाने पvकw सडक, दिMणमा 
सःशZुक पािक; ङ Mे# यित चार िकZलािभ# रहेको उuर 
मोहडा भएको पोताला गेr हाउसको पाचँ तले भवन 
रहेको, उD भवनको पिहलो तलामा पिtमतफ;  ढोका 
फिक; एको १०४ नं. कोठा रहेको, उD कोठािभ# 0वेश 
गरी हेदा;  कोठाको पिtम कुनामा िबfतरा लगाएको खाट 
रहेको, उD खाटमा पािकfतानी नाग{रक मसदु आलम 
र नेपाली नाग{रक अजु;न लNसाल भAने िदनेश आले 
बसी िनज मसदु आलमले अजु;न लNसाल भAने िदनेश 
आलेलाई खइुिलएको िनलो रगंको िजAस कपडामा 
सेतो इलािrक हाली िसलाइएको बािहरी भागमा पानी 
टेपले मो{रएको बिड vयारी िदन आटेँको अवfथामा 
शकंा लागी िनजहPलाई िनयA#णमा िलई तलासी 
िलदँा नvकली जfतो दिेखने भा.P.१,००० दरका 
३५०० थान नगद नोट जNमा भा.P. ३५,००,०००।- 
(प�ितस लाख) समेतका दशीहP बरामद भएको 
भAनेसमेत बेहोराको खानतलासी बरामदी मचुZुका ।

िवदशे पािकfतानबाट अवैध Pपमा नेपाल 
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िभ7याइएका भा.;.१०००।- दरका भारतीय नोटह; 
काठमाडC िजDला, काठमाडC महानगरपािलका १७ 
HेIपाटी िJथत पोताला गेL हाउसमा अवैध कारोबार 
हQदँ ै छ भ)ने सूचनाको आधारमा उV गेL हाउसमा 
खिटई गई तलासी िलदँा गेL हाउसको कोठा नं. १०४ 
मा पािकJतान घर बताउने मसदु आलम र अजु"न 
ल%साल भ)ने िदनेश आलेसमेत २ जना बसी मसदु 
आलमले िदनेश आलेलाई खइुिलएको िनलो रगंको 
िज)स कपडामा सेतो इलािLक हाली िसलाइएको 
बािहरी भागमा पानी टेपले मो]रएको बिड ^यारी िदन 
ला_दाको अवJथामा फेला पारी शकंा लागी तaकाल 
िनजह;लाई िनय)Iणमा िलई िनजह;को शरीर तथा 
िनजह; बसेको कोठासमेत तलासी िलदँा उV बिड 
^या]रिभI लकुाई िछपाई राखेको अवJथामा न^कली 
जJतो दिेखने भा.;.१,००० दरका ३५०० थान नगद 
नोट ज%मा भा.;. ३५,००,०००।- (पfितस लाख) 
लगायतका बरामदी मचुDुकामा उिDलिखत दशीका 
िचजवJतहु; फेला परकेो हQदँा तaकाल रीतपूव"क 
बरामद गरी मौकामा सोधपछु गदा" उV अवैध भारतीय 
नोटको कारोबारमा िज. लिलतपरु, तािDछखेल बJने 
यिुनस असंारी र सोहेल खानसमेतको सलं_नता रहेको 
भनी खDुन आएको हQदँा तaकाल फेला परकेा मसदु 
आलम र िदनेश आलेलाई भा.;.३५,००,०००।- 
(पfितस लाख) र बरामदी मचुDुकामा उिDलिखत 
सामानसिहत पiाउ गरी दािखला गरकेो र हाल 
फेला नपरकेा यिुनस असंारी र सोहेल खानलाई 
खोजतलास एवम् पiाउ गरी िनज kितवादीह;लाई 
आवlयक कारबाही ग]रपाउ ँभ)नेसमेत बेहोराको kहरी 
kितवेदन ।

लिलतपरु िजDला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ तािDछखेल 
िJथत पूव"मा खाली ज_गा, पिmममा न)दकुमारी 

रानाको प^कn घर, उoरमा ह]र खड्काको प^कn 
घर दिHणमा िवiम काकpको प^कn घर यित चार 
िकDलािभI क%पाउ)डसिहत पूव" मोहडा भएको २ तले 
यिुनस अ)सारीको प^कn घर रहेको, सो घरको मूल 
ढोकाबाट िभI kवेश गरी हेदा"  भइु ँतDलामा पिहलो र 
दोrो तDलामा kवेश गनs भtयाङ रहेको सोही भtयाङ 
चढी दोrो तDलामा kवेश गरी हेदा"  सो तDलामा २ 
वटा कोठाह; रहेको सो कोठाह;मvये दिHण मोहडा 
भएको सोहेल खान सaुने कोठा रहेको सो कोठािभI 
kवेश गरी हेदा"  कोठािभI पिmमतफ"  िसरानी राखेर सaुने 
िवJतरासिहतको लो-वेड रहेको सो लो-वेडमा तल र 
मािथ छुwाछुwै २ वटा घरा"ह; रहेको सो घरा"ह;मvये 
तलप]wको घरा" खोली रीतपूव"क खानतलासी गरी हेदा"  
सो घरा"िभI सोहेल खाको नामको राहदानी थान-१ 
सिहत िविभ)न कागजातह; फेला परकेो भ)नेसमेत 
बेहोराको खानतलासी बरामदी मचुDुका । 

लिलतपरु िजDला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ तािDछखेल िJथत 
पूव"मा खाली ज_गा, पिmममा न)दकुमारी रानाको 
प^कn घर, उoरमा ह]र खड्काको प^कn घर दिHणमा 
िवiम काकpको प^कn घर यित चार िकDलािभI 
क%पाउ)डसिहत पूव" मोहडा भएको २ तले यिुनस 
अ)सारीको प^कn घर रहेको, सो घरको मूल ढोकाबाट 
िभI kवेश गरी भइु ँतDलामा हेदा"  सो तDलामा ४ वटा 
कोठाह; रहेको सो कोठाह;मvये पूव" मोहडा भएको 
कोठा यिुनस अ)सारीले सxचालन गरकेो अिफस कोठा 
रहेको सो अिफस कोठाको ढोका खोलीिभI kवेश गरी 
हेदा"  पिmमतफ" को िभoानिजकै पूव"तफ"  फकs र बJने 
गरी कालो कलरको कुसp रहेको सो कुसpदिेख १ 
िफट पर पूव"तफ"  काठको टेबल रहेको सो टेबलमािथ 
िविभ)न फाइल िमलाएर राखेको अवJथामा रहेको 
सोही टेबलको दायातँफ"  ३ वटा तDला भएको घरा"ह; 
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रहेको सो घरा3ह4म6ये दो8ो तथा िबचको घरा3 खोली 
रीतपूव3क खानतलासी गरी हेदा3  घरा3 िभ# Aी कारागार 
काया3लय जगCनाथ दवेल काठमाडFको Aी िदनेश 
आलेको नाममा जारी भएको पJरचयप#सिहत िविभCन 
दशीह4 फेला परकेो भCनेसमेत बेहोराको खानतलासी 
बरामदी मचुMुका । 

िजMला लिलतपरु, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ तािMछखेल 
बTने यनुसु अCसारीले िविभCन िकिसमसगँ झठुा 
िववरणह4 पेस गरी नेपालबाट र भारतबाट िविभCन 
पासपोट3  (राहदानी) र नागJरकता तथा अCय िविभCन 
डकुमेCट कागजातह4 िनकाली िलई अवैध िकत_ 
कामह4 गन3 लागेको भCने खबर `ाa हbनासाथ िमित 
२०७०।१०।११ गते यस वdृबाट `हरी टोली उe 
Tथानतफ3  खिटई गई सो घर तथा कोठाह4 तलासी 
गरी हेदा3  िविभCन डकुमेCट कागजात बरामद भई 
िनज यनुसु अCसारी र सोहेल खान फेला परकेोले 
िनज र बरामदी मचुMुकामा उिMलिखत डकुमेCट 
कागजातसिहत अनसुCधान कारबाहीको लािग िनज 
यनुसु अCसारी र सोहेल खानलाई पfाउ गरी दािखला 
गरकेा छF भCनेसमेत बेहोराको `हरी `ितवेदन । 

यसमा मेरो भएको सहीसgय बेहोरा यो 
छ िक म लाग ु औषध मjुामा कारागार काया3लय 
जगCनाथ दवेलमा थनुामा रहदँाको अवTथामा यिुनस 
अCसारी पिन खोटाचलन मjुामा सोही कारागारमा 
थनुामा रहेकाले कJरब ३ वष3अगािडदिेख िनज यिुनस 
अCसारीलाई िचCदछु कारागारमा सगैँ रहदँा बTदाको 
अवTथामा िनज यिुनस अCसारीले कारागारबाट 
छुटेपिछ १/२ लाख सहयोग गछु3  भनेका िथए । म 
२०६८ सालमा कारागारबाट थनुामeु भई का.िज.
िसतापाइलामा सानो ितनो nयापार nयवसाय गरी 
बTद ै आएकोमा २०७० साल असोज मिहनाितर 

िनज यिुनस अCसारी कारागारमeु भएको भCने थाहा 
पाई िनजसगँ फोन सoपक3  गदा3 िनजले मलाई िनजको 
लिलतपरु तािMछखेल िTथत घरमा बोलाएकोले म 
िनजलाई भेट्न भनी िनजको घरमा गई कुराकानी हbदँा 
िनजले २ वटा िसमकाड3 Mयाउ काम गनु3पछ3  भनेकाले 
मैले ९८०३२१३५८१, ९८०३२१३५८६ नं. को २ 
वटा एनसेलका िसमकाड3 िझकs कJरब १ मिहनाअिघ 
िनज यिुनस अCसारीलाई भेटी उe िसमकाड3ह4 िददँा 
िनजले मलाई एउटा िसमकाड3 ितमी चलाउ अकt म 
चलाउछुँ मेरो nयिeगत नoबर `शासनको िनगरानीमा 
हbन सuछ कामको कुरा यही नया ँ नoबरबाट गनु3पछ3  
भनेकाले मैले सहमित जनाई ९८०३२१३५८१ 
नं. को िसम मैले र ९८०३२१३५८६ नं. को िसम 
िनज यिुनसले `योग गन_ सMलाह भई िसम बाडेँकोमा 
आजभCदा कJरब १५/२० िदनअगािड िनज यिुनस 
अCसारीले ९८०३२१३५८६ नं. बाट मैले `योग 
गरकेो ९८०३२१३५८१ नं. को मोबाइलमा फोन गरी 
बागबजारमा गएर एकजना मािनसलाई भेटी सामान 
िलएर आउन ुिनजले केही सोधे अजु3न लoसाल भCन ु
भनी िसकाई भेट्नपुन_ मािनसको सoपक3  नoबर िदएकाले 
मैले बागबजारमा गई उe िदइएको सoपक3  नoबरमा 
फोन गदा3 रgनपाक3  मिTजदअगािड कालो vयाकेट 
लगाएर उिभई रहेको छु भनेकाले मैले मिTजदअगािड 
िनजलाई भेटेपिछ िनजले मलाई कोडवड3 सोधेकाले 
मैले पनु: यिुनस अCसारीलाई फोन गरी कोड के हो 
भनी सो6दा िनजले अजु3न लoसाल भCन ु भनेकाले 
मैले िनज अपJरिचत nयिeलाई अजु3न लoसालभCदा 
िनजले मलाई बागबजारिTथत िहम िशखर गेx 
हाउसमा लगी झोला Mयाएको छ िक छैन भनी सो6दा 
मैले छैन भनेकाले िनज पािकTतानी नागJरक र मसगैँ 
पसलमा आई झोला िकनी पनुः सोही गेx हाउसमा 
फकz आएपिछ िनज पािकTतानी नागJरकले भारतीय 
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नोट झोलामा राखी मलाई िदएकाले झोलाको मखुमा 
पि>का राखी उ@ रकम िलई पनु: यिुनस अ)सारीलाई 
फोन गदा" िनजले उ@ रकम आफँै राख पिछ खबर 
गछु"  भनेकाले मैले उ@ रकम िलई िसतापाइला िJथत 
आLनो घरमा राखेकोमा सोको भोिलपNट िनज यिुनस 
अ)सारीले मलाई फोन गरी सरुज भOराई आउदँछै 
सामान उसलाई िदएर पठाइिदन ु भनेको र िबहान 
अ.९:०० बजेितर मोटर साइकलमा सोहेल खान र 
सरुज भOराईसमेत आएकाले मैले िनजहSलाई उ@ 
रकम िदई पठाए तTपUात् सोको २/३ िदनपिछ मलाई 
यिुनस अ)सारीले काम गरबेापत पाZर[िमक भनी 
S.१५,००० िदएका िथए । उ@ काम सिकएपिछ म 
र यनुसु दवैुजनाले उ@ एनसेलका िसमकाड" न` गरी 
िदयa । िनज यिुनस अ)सारीले मलाई कZरब १०/१२ 
िदनअिघ स%पक"  गरी पनुः २ वटा िसमकाड" िलएर आउ 
भनेकाले मैले ९८४३९३५६४४ र ९८४३९३५६४५ 
नं. को िसमकाड" िलई ९८४३९३५६४४ नं. को 
िसमकाड" मैले राखी ९८४३९३५६४५ नं. को 
िसमकाड" िनज यिुनस अ)सारीलाई िदएकोमा िनज 
यिुनस अ)सारीले िमित २०७०।१०।९ गते साझँ 
अ.ं२०/३० बजेको समयमा िनज यिुनस अ)सारीले 
९८४३९३५६४५ नं. को मोबाइलबाट मेरो 
९८४३९३५६४४ नं. को मोबाइलमा फोन गरी 
पािकJतानबाट सामान आएको छ आउने मा)छेको 
फोन नं.९८१८०२४२४० हो स%पक"  गरी सामान 
Nयाउन ुभनेकाले मैले हf)छ भनी िनज पािकJतानबाट 
आएको मािनससगँ स%पक"  गदा" िनजले gे>पाटी िJथत 
पोताला गे` हाउसमा आउनहुोला भनेकाले मैले 
सोही कुरा यिुनस अ)सारीलाई जानकारी गराई िमित 
२०७०।१०।१० गते िनज पािकJतानी नागZरकलाई 
भेट्न पोताला गे` हाउसको कोठा नं.१०४ मा गई िनज 
पािकJतानी नागZरकले बिड hयारीमा राखी Nयाएको 

नhकली भा.S. िलन लाiदा भा.S. १००० दरका 
३५०० थान नोटको ज%मा भा.S. ३५,००,००० 
(पkितस लाख) िलन आट्ँदा mहरी टोली उ@ Jथानमा 
पगुी उिNलिखत भा.S. सिहत मसमेतलाई पnाउ गरी 
िनय)>णमा िलई आएको हो । उ@ भा.S. मसगैँ पnाउ 
पZरआएका पािकJतानी नागZरक मसदु आलमले िलई 
आएका हfन् । उ@ भा.S. मैले िनज मसदु आलमसगँ 
बझुी सोहेल खानमाफ" त यिुनस असंारीलाई बझुाउने 
हो भ)नेसमेत बेहोराको mितवादी िदनेश आलेको 
अिधकारmाq अिधकारीसमg भएको बयान ।

यसमा मेरो भएको सिहसTय बेहोरा यो छ िक 
उिNलिखत िसमकाड"हSमrये ९८०३२१३५८१ र 
९८०३२१३५८६ नं. को िसमकाड"हS आजभ)दा 
कZरब १ मिहनाअिघ िसतापाइला िJथत पसलबाट 
र ९८४३९३५६४४ र ९८४३९३५६४५ को 
िसमकाड"हS आजभ)दा कZरब १०/१२ िदनअिघ 
नेपाल टेिलकम पNुचोकबाट मैले आLनै नाममा 
िनकालेको हf ँ । उ@ िसमकाड"हS मैले मेरो िभनाज ु
िदनेश आलेले िसम िझकt दउे भनेकाले िनकाली 
िदएको हf ँ। मैले उ@ िसमकाड"हS िनकालेर मैले मेरो 
िभनाज ु िदनेश आलेलाई िदएकोमा को कसले mयोग 
गनu गथu र हाल उ@ िसम काड"हS के कहा ँछन् िनज 
िभनाज ु िदनेश आलेलाई थाहा होला भ)नेसमेत 
बेहोराको िदवाकर नगरकोटीले गरी िदएको कागज । 

mितवादी पािकJतानी नागZरक मसदु 
आलमले mयोग गरकेो मोबाइलमा mितवादी िदनेश 
आले र यिुनस असंारीले mयोग गरकेो मोबाइलसगँ 
पटकपटक स%पक"  भएको दिेखएको कल िडटेल 
िववरण । 

यसमा मेरो भएको सहीसTय बेहोरा यो छ िक 
मेरो बिहनी vवाई ं यिुनस असंारी कारागार काया"लय 
जग)नाथ दवेलमा थनुामा रहेका बखत िनजसगँ 
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भेटघाट गन2 जादँा सोही कारागार थनुामा रहेका िदनेश 
आलेमगरसगँ क>रब २/३ वष2अिघ िचनेको हF ँ । सोही 
बखत मैले िनजलाई मेरो मोबाइल नMबर िदएको िथए ँ। 
मेरो बिहनी Oवाई ंयिुनस असंारी कारागारबाट थनुामRु 
भए पिछ िनज िदनेश आलेले २/३ पटक मेरो मोबाइलमा 
फोन गरी मेरो बिहनी Oवाई ंयिुनस असंारीको सMबUधमा 
सोधेका िथए । िनजसगँ कुरा गनु2  छ भनेकाले मैले 
जानकारी गराइिदUछु भनेको िथए ँ । हाल िनज मसदु 
आलम र िदनेश आलेसमेतको साथबाट बरामद भई 
आएको अवैध भा.X. सMबUधमा मलाई कुनै िकिसमको 
जानकारी छैन । यिकन िमित याद भएन, आजभUदा 
एक मिहनाअगािड सरुज भZराईको मोटरसाइकल मैले 
चलाई सरुज भZराई पछािड बसी िसतापाइला गई 
िनज िदनेश आलेलाई भेटी २ बोतल रडे वाईन िलई 
आएका ह[ । अवैध भा.X. को सMबUधमा मलाई थाहा 
छैन भUनेसमेत बेहोराको \ितवादी सोहेल खानको 
अिधकार\ा] अिधकारीसम^ भएको बयान । 

\हरी \ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
\ितवादी मसदु आलमसमेत भएको खोटा चलन 
म_ुाको अनसुUधानको `ममा प`ाउ \ितवादीहXको 
साथबाट बरामद भई आएको भा.X. १००० दरका 
३५०० थान भारतीय नगद नोटहX खाममा cयाक 
गरी िसलबUदी गरी परी^णको लािग पठाइएको भUने 
बेहोराको महानगरीय \हरी प>रसर काठमाड[को प# । 

सोहेल खान मेरो साला नाताका fयिR हFन् । 
िदनेश आले र सरुज भZराईलाई म केUhीय कारागार 
थनुामा रहदँा िनजहX पिन सोही कारागार थनुामा 
रहेकाले िचनेको हF ँ । मसदु आलमलाई िचिUदन ।  
\ितवेदनमा उिiलिखत अवैध भा.X. को कारोबारमा 
मेरो कुनै िकिसमको सलंjनता छैन । िदनेश आलेले 
समेुkर कुkाहा र परमेkर महतोसगँ िमली अवैध 
भा.X. को कारोबार गदl आएको र कारोबार गनm 

`ममा कथंकदािचत प`ाउ परमेा यिुनस असंारीलाई 
पोल गनु2  िनजका निजकका मािनसहXलाई पोल गनm 
भनी िनजहXिबच भएको सiलाहअनसुार \nततु 
वारदातमा िनज \ितवादी िदनेश आलेले आoनो 
बयानमा मेरो नाम पोल गरकेो हFनपुछ2  । समेुkर कुkाहा 
र परमेkर महतो दवैुजना पिहला मेर ै िम# हFन् । म 
कारागार थनुामा गएपिछ िनजहX छु>Zएर अलग समूह 
बनाई अवैध भा.X. को कारोबार गदl आएका छन् । 
बरामदी मचुiुकामा उिiलिखत दशीका सामानहX मेरो 
घरकोठाबाट बरामद भएको िठक साचँो हो भUनेसमेत 
बेहोराको \ितवादी यनुसु असंारीको अिधकार\ा] 
अिधकारीसम^ भएको बयान । 

यसमा मेरो भएको सहीसpय बेहोरा यो छ िक 
इnवी सवंत् २०१४ अि\लमा मेरो बिहनीको िववाह 
भएकोले मलाई पैसाको खाचँो परकेो िथयो । मैले सो 
कुरा पािकnतान कराचँी, मिलर रफायाम बnने मेरो 
साथी वािहद आलमलाई जानकारी गराई िनजसगँ 
रकम माग गदा2 िनजले आफूसगँ रकम नभएको र 
अUय#बाट खोिजिदने बताएकोमा २१ जनवरी २०१४ 
का िदन िनजले मलाई भेटी ितrो काम भयो, रकम 
पाउछँौ तर pयसको लािग ितमीले नsकली भारतीय 
नगद नोट बोकt नेपाल पuुयाउनपुछ2  भUदा मैले 
सहमित जनाए ँ । तpपvात् २३ जनवरी २०१४ का 
िदन िनज वािहद आलम र िनजका साथीले मलाई 
वािहद आलमको घरमा भेटी भा.X. ३५,००,०००।- 
(पxितस लाख) नगद भएको िजUस कपडाले बनेको बिड 
sयारी शरीरमा लगाउन िदए, तpपvात् मेरो नाउकँो 
काठमाड[को cलेन िटकट, अमे>रकt डलर १५०, र 
नेपाली एनसेलको िसमसमेत िदई, नेपाल पगेुपिछ 
एनसेलको िसम \योग गनु2  pयसमा नेपालीको फोन 
आउछँ । िनजलाई आफू बसेको होटलको ठेगाना 
बताउन,ु िनज आएर भा.X. िलई जाUछन्, तpपvात् 
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१०६६८ - अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आलेसमेत िव. नेपाल सरकार

ितमी अक8 िदन पािक9तान फक" न,ु पािक9तानी 
२०,००० समेत िदउलँा भनी मलाई कराचँी 
िवमान9थलस%म पBुयाई फकD गएकोमा म पािक9तान 
एयरलाइ)सको Iलेन चढी काठमाडM आए ँ। काठमाडM 
आइपगेुपिछ आPनो मोबाइलमा एनसेलको िसम 
लगाए ँ। तRपSात् मेरो मोबाइलमा ९८४३९३५६४४ 
नं. को मोबाइलबाट फोन आयो । फोन गन[ मािनसले 
मलाई िदनेश आले नाम गरकेो मािनस आउछँ उसलाई 
सामान िदन ु भनेकाले मैले ह̂)छ भनेको िथए ँ । पनुः 
लगातार ९८४३९३५६४४ र ९८४३९३५६४५ 
नं. को मोबाइलबाट फोन गरी कहा ँ बसेका छM भनी 
सो`दा मैले पोताला गेa हाउस bेcपाटीको कोठा नं. 
१०४ मा छु भनी बताएकोमा सोको भोिलपdट मसगँ 
उe नfकली भा.g. िलन भनी िदनेश आले पोताला 
गेa हाउसको कोठा नं. १०४ मा आई मैले िनजलाई 
बिड fयारी िदन लाhदा भा.g.३५,००,०००।- 
(पjितस लाख) सिहत मसमेतलाई mहरीले पnाउ गरी 
िनय)cणमा िलई आएको हो । िमित २०७०।१०।१० 
गतेको बरामदी मचुdुकासाथ दािखला भएका दशीका 
सामानहg मसमेतको साथबाट बरामद भएको िठक 
साचँो हो । उe अवैध भा.g. ३५,००,०००।- मैले 
पािक9तानबाट िलई आएकोमा उe भा.g. िदनेश 
आलेलाई बझुाउने भएकोले तRपSात् कहा ँ जा)sयो 
मलाई थाहा छैन भ)नेसमेत बेहोराको mितवादी मसदु 
आलमको अिधकारmाt अिधकारीसमb भएको 
बयान ।

mहरी mितवेदनले वादी नेपाल सरकार 
mितवादी मसदु आलमसमेत भएको खोटाचलन मuुामा 
वारदातपSात् फरार रहेका राम चvरc महतोको छोरा 
वष" ३९ को समेुxरmसाद कुxाहालाई पnाउ गरी 
पठाइएको भ)ने बेहोराको िजdला mहरी काया"लय 
बाराको पc ।

यसमा मेरो भएको सहीसRय बेहोरा यो छ िक 
mितवादीहgम`येका यनुसु असंारीलाई िवगत १९/२० 
वष"अिघदिेख िच)दछु । िनजसगँ {यापाvरक साझेदारी 
छ । मसदु आलमसगँ िचनजान छैन । िदनेश आले र सरुज 
भ|राईलाई यनुसु असंारीसगँ भेट गन" के)}ीय कारागार 
जादँा िचनेको ह̂ ँ । परमेxर महतो भितजो नाताका 
{यिe ह̂न् । िनजहgसगँ vरसइबी छैन । िवगतमा म र 
यनुसु असंारीसगैँ िमलेर नfकली भा.g. को कारोबार 
गरकेा हM । िवगतका िदनमा म यनुसु असंारीसगैँ 
नfकली भा.g. को कारोबारमा सलंhन रहेको िथए ँ । 
यनुसु असंारी खोटा चलन मuुामा कारागार काया"लय 
जग)नाथदवेल थनुामा रहदँा म यदाकदा िनजलाई 
भेट्न जा)थ~, सोही nममा िदनेश आलेसमेतलाई 
िचनेको ह̂ ँ। आजभ)दा कvरब ४/५ मिहनाअिघ यनुसु 
असंारी कारागारमeु ह̂दँा िनजक� �ीमतीसगैँ म पिन 
िनजलाई िलन गएको िथए ँ । तRपSात् िनजले मसगँ 
g.७,००,०००।-(सात लाख) माग गरकेोमा मैले 
िदन नसfने जानकारी गराएको िथए ँ। m9ततु वारदात 
यनुसु असंारीकै योजना िनद[शन र mRयb सलंhनतामा 
भएको हो । यनुसु असंारीको योजना र िनद[शनअनसुार 
मसदु आलमले पािक9तानबाट नfकली भा.g. 
नेपाल dयाउने तRपSात् िदनेश आलेले पािक9तानी 
नागvरक मसदुबाट उe नfकली भा.g. dयाई यनुसु 
असंारीलाई िदने र यनुसुले िविभ)न मा`यमबाट 
नfकली भा.g. बजारमा mचलनमा dयाउने काम गछ" न् 
भ)नेसमेत बेहोराको mितवादी समेुxरmसाद कुxाहाको 
अिधकारmाt अिधकारीसमb भएको बयान । 

यसमा मेरो भएको सहीसRय बेहोरा यो छ 
िक म काठमाडM िजdला, काठमाडM महानगरपािलका 
१७ bेcपाटी ि9थत पोताला गेa हाउसमा काम गद� 
आएको छु । िमित २०७०।१०।१० गते पिन सोही गेa 
हाउसमा काम गvररहेको अव9थामा mहरीले उe गेa 
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हाउसको कोठा नं. १०४ तलासी िलदँा उ9 कोठामा 
रहेका पािक<तानी नाग>रक मसदु आलम र िदनेश 
आलेसमेतको साथबाट भा.E. १००० दरका जGमा 
भा.E. ३५,००,०००।- (पLितस लाख) बरामद गरी 
िनजहEलाई पPाउ गरी िलई गएका हRन् । उ9 अवैध 
भा.E. नोट िनजहEले यनुसु असंारीलाई िदन भनी 
Yयाएको कुरा सनुी थाहा पाएको हR ँभZनेसमेत बेहोराको 
बिुझएका मािनसहE सोनाम दोज\ लामा, सिुधर तामाङ 
र सरोज नेपालसमेतले गरकेो कागज ।

^हरी ^ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार ^ितवादी मसदु आलमसमेत भएको खोटा 
चलन मु̀ ाको अनसुZधानको Pममा वारदातपaात् 
फरार रहेका ^ितवादीहE परमेcर महतो र सरुज 
भdराईसमेतको खोजतलास गदाe गराउदँा फेला पानe 
नसिकएको भZनेसमेत बेहोराको ^हरी ^ितवेदन ।

^ितवादीहE यनुसु अZसारी, समेुcर^साद 
कुसवाहाा, िदनेश आले, सोहेल खान, परमेcर महतो 
र पािक<तानी नाग>रक मसदु आलमसमेत सङ्गिठत 
भई योजनाबf Eपमा पािक<तानबाट नgकली 
भा.E. ३५,००,०००।- (पLितस लाख) कारोबारको 
लािग नेपाल िभhयाइएको मलुकुj ऐन, खोटा चलनको 
महलको ८ नं. बमोिजमको कसरु दिेखएकोले िनज 
^ितवादीहE मसदु आलम, अजुeन लGसाल भZने िदनेश 
आले मगर, यिुनस भZने यनुसु अZसारी, सोहेल खान, 
समेुcर^साद कुसवाहाा र परमेcर महतोलाई सोही 
महलको ८ नं. बमोिजम सजाय गरी बरामद नोटहE 
सोही महलबमोिजम र` गरी पाउन तथा ̂ ितवादीहEले 
सङ्गिठत Eपमा अवैध नgकली भा.E. को कारोबार 
गरी सङ्गिठत अपराध िनवारण अmयादशे, २०६९ 
को दफा ३(१) िवपरीत दफा ३(३) को खpड (क) 
बमोिजम कसरु गरकेोले िनज ^ितवादीहE मसुदु 
आलम, अजुeन लGसाल भZने िदनेश आले, यिुनस 

भZने यनुसु अZसारी, सोहेल खान, समेुcर^साद 
कुसवाहाा र परमेcर महतोलाई सोही ऐनको दफा १० 
(क) बमोिजम थप सजाय गरी पाउन मागदाबी िलई पेस 
भएको अिभयोग प# । 

अिभयोग प# मेरो हकमा झdुो हो । अZय 
^ितवादीहE सलंrन छन्, छैनन् सोबारमेा मलाई 
केही थाहा छैन । म नgकली भा.E. नोटको कारोबार 
गन\ कायeमा ^tयu वा अ^tयu Eपमा सलंrन छैन । 
अिधकार^ाv अिधकारीसमuको बयानमा भएको 
सहीछाप द<तखत मेरो हो, बयान बेहोरा भने मरो 
होइन । ^हरीले मलाई जबरज<ती सही गराएका 
हRन् । मैले कसरु गरकेो नहRदँा मलाई अिभयोग माग 
दाबीअनसुार सजाय हRनपुन\ होइन भZनेसमेत बेहोराको 
^ितवादी अजुeन लGसाल भZने िदनेश आलेले सEु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

मउपरको अिभयोग मेरा हकमा सरासर झdुा 
हो । म अवैध Eपमा नgकली भा.E.को कारोबार 
गन\ कायeमा सलंrन छन् । पोताला गेw हाउसमा खडा 
गरकेो मचुYुका र ^हरी ^ितवेदन बारमेा मलाई केही 
थाहा छैन । उ9 घटनासGबZधी कुरा मैले भोिलपYट 
प#पि#कामा हेदाe  मा# थाहा पाएको हR ँ। अिधकार^ाv 
अिधकारीसमu भएको बयानमा भएको सहीछाप मेरो 
हो । बयान बेहोरा मेरो होइन । ^हरीले आफूखसुी 
लेखी सही नगरमेा मलाई कुटिपट गन\ धGकj िदएकाले 
सही ग>रिदएको हR ँउ9 बयान बेहोरा झठुा हो । ^<ततु 
वारदातमा म कहीकँतैबाट सलंrन छैन । म वारदातमा 
सलंrन रहेको भए अZय ^ितवादीहE पPाउ गदाe नै 
पPाउ गथ\ होला । मलाई त २०७०।११।१८ गते 
बाराको कलैयाबाट पPाउ गरकेा हRन् । मैले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु नगरकेो हRदँा मलाई सजाय हRने 
होइन भZनेसमेत बेहोराको ^ितवादी समेुcर^साद 
कुसवाहााले सEु अदालतमा गरकेो बयान । 
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बरामदी मचु:ुका स%ब)धमा मलाई थाहा 
छैन । अिधकारBाC अिधकारीसमD मैले गरकेो 
बयानको बेहोरा मैले HवइJछाले गरकेो हKदँा सोमा 
भएको सही मेरो हो । मैले दाबीअनसुार खोटा चलन 
सङ्गिठत अपराधज)य कुनै काम कुरा नगरकेो हKदँा 
मउपरको अिभयोग दाबी झUुा हो भ)नेसमेत बेहोराको 
Bितवादी यनुसु अ)सारीले सVु अदालतमा गरकेो 
बयान । 

म अवैध नWकली भा.V. को कारोबारमा 
सलंYन छैन । बरामदी मचु:ुकाहVका स%ब)धमा 
मलाई केही थाहा छैन । मलाई पZाउ गररे :याउदँा 
BहरीहVले मेरो पासपोट"  र नाग[रकताको Bमाणप] 
दखेाई यस स%ब)धमा सोधपछु गनु"  छ भनी भनेका िथए 
पिछ अनेक नभएका कुराहVलाई िम^ण गरी फसाउन 
लागे भ)ने थाहा पाए ँ । BHततु वारदातमा मेरो कुनै 
सलंYनता छैन । अिधकारBाC अिधकारीसमD भएको 
बयान बेहोरामा उि:लिखत िदनेश आलेलाई मेरो `वाई ं
यनुसु अ)सारीसगँ स%पक"  गराइिद)छु भ)नेसमेत कुरा 
मैले भनेको िथइन ँ । अिभयोग दाबी मेरो हकमा झUुा 
हो भ)नेसमेत बेहोराको Bितवादी सोहेल खानले सVु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

मलाई पािकHतानकै एकजना aयिbले भा.V. 
िलएर गई नेपालमा बHने समेुcरBसाद कुसवाहा 
भ)ने aयिbलाई िदन ु भनेकाले र मलाई करांचीबाट 
काठमाडeस%म आउने िटकटसमेत िमलाई िदनकुा 
साथै मैले :याएको भा.V. िनज समेुcर कुसवाहलाई 
बझुाई पािकHतान फकf पिछ मलाई gयही पािकHतानकै 
aयिbले २० हजार िदने भनेकाले पैसाको जVरतले 
मैले सो भा.V. िलएर काठमाडe आएकोमा मैले भनेको 
aयिb समेुcर कुसवाहालाई िदन नपाउदँ ैकाठमाडeको 
एयरपोट"बाटै मलाई पZाउ गररे सो भा.V.बरामद 
गरकेा हKन् । म ग[रब भएकोले २/४ पैसा पाउने आसले 

:याएको हK ँ भ)नेसमेत बेहोराको Bितवादी मसदु 
आलमले सVु अदालतमा गरकेो बयान । 

िमिसल सलंYन तgकाल BाC Bमाणबाट हालै 
भ)न सिकने अवHथा दिेखदँनै । अतः पिछ Bमाण बlुद ै
जादँा ठहरबेमोिजम हKने नै हKदँा यी BितवादीहV मसदु 
आलम, अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आले, यनुीस 
भ)ने यनुसु अ)सारी, सोहेल खान र समेुcरBसाद 
कुसवाहालाई मलुकुn ऐन, अ.ब.ं११८ को दहेाय २ नं. 
बमोिजम पपु"Dको लािग थनुामा राpन िनयमानसुार 
िसधा खान पाउने गरी रीतपूव"कको थनुवुा पजुr िदई 
कारागार काया"लय पठाइिदन ु भ)नेसमेत काठमाडe 
िज:ला अदालतको िमित २०७०।१२।१७ को 
आदशे ।

Bितवादी यनुसु अ)सारीमािथ लगाइएको 
अिभयोग राजनीितक र मिुHलम समदुाय भएको हKदँा 
दशे िवदशेका शिbहV िमली िनजलाई फसाउने 
िनयतले लगाएको झठुा अिभयोग मा] हो । उb 
घटनामा Bितवादी यनुसु अ)सारीको कुनै सलंYनता 
छैन भ)नेसमेत बेहोराको Bितवादी यनुसु अ)सारीको 
साDी मbुा अ)सारीले गरकेो बकप] ।

Bितवादी सोहेल खान पढ्ने िवvाथr 
हKन् । उनी खोटा चलन गनf मािनस होइनन् । िनजमािथ 
लगाइएको आरोप झठुा हो । उनले अिभयोग दाबीबाट 
सजाय पाउनपुनf होइन भ)नेसमेत बेहोराको Bितवादी 
सोहेल खानका साDी असरफ अ)सारीले गरकेो 
बकप] ।

Bितवादी समेुcर कुसवाहा राwो मािनस हो । 
यHतो कारोबारमा उहाकँो सलंYनता झxुा हो । उनले 
यHतो कुनै गलत िZयाकलाप किह:यै पिन गरकेो 
मैले सनेुको िथइन ँ। िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउन ुपछ"  भ)नेसमेत बेहोराको Bितवादी समेुcरBसाद 
कुसवाहाका साDी िवनोदकुमार मyडल र राजे)z 
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महतोको 3ाय: एकै िमलानको छु9ाछु9ै बकप# । 
3ितवादी िदनेश आले मगरलाई लगाइएको 

आरोप अिभयोगदाबी झ9ुा हो । िनजबाट भारतीय 
नIकली नोटहJ बरामद भएको भKने झ9ुा हो । िनजको 
कोही पिन बाL मलुकु वा पािकMतानका नागNरकसगँ 
Pयापार भएको मैले थाहा पाएको छैन भKनेसमेत 
बेहोराको 3ितवादी िदनेश आलेका साRी अनकुाला 
राईको बकप# । 

मोहSमद अKसारीले िविभKन PयिTको 
नागNरकता तथा राहदानीहJ सङ्कलन गरी अवैध 
िकतX काम गरकेो भKने खबर तथा सूचना 3हरीमा 
ह[नासाथ त\कालै 3हरी टोली िनजको घरमा खटी गई 
तलासी िलदँा िविभKन PयिTहJको नेमिल^ भएको 
फाराम, एनसेलको फारामहJ तथा कारागार काया̀लय 
जगKनाथदवेल काठमाडcबाट जारी भएको िदनेश 
आलेको नाउकँो पNरचय प# काड̀ र िनजकै घरको 
तलको कोठामा बMने सोहेल खानको कोठाबाट िनज 
सोहेलको भारतबाट जारी भएको पासपोट̀, भारतीय 
दूतावास नेपालबाट जारी भएको िनजकै नामको 
पासपोट̀ र िजdला 3शासन काया̀लय रौतहटबाट 
जारी भएको सोहेलकै नामको नागNरकता तथा 
एनसेलको िसम नभएको कवर (खोल) समेत बरामद 
भएकोले सोहीअनसुार मचुdुका खडा गरी अनसुKधान 
कारबाहीको लािग दािखला गNरएको हो भKनेसमेत 
बेहोराको 3ितवेदक 3हरी सहायक िनरीRक रामकृhण 
भjडारीको बकप# । 

हामीलाई िवशेष सू#बाट तािdछखेल िMथत 
यिुनस अKसारीले िविभKन िकिसमसगँ िविभKन 
PयिTहJको राहदानी तथा नागNरकता सङ्कलन गरी 
रािखएको छ भKने थाहा ह[नासाथ हामीहJ सो Mथानमा 
खटी गयc र बरामदी मचुdुकामा उिdलिखत सामान 
बरामद गरी dयाएको हो । िमित २०७०।१०।१० 

गते 3ितवादीहJले नIकली भा.J. बोकn िलएको 
अवMथामा महानगरीय 3हरी पNरसर हनमुानढोकाबाट 
खिटएको 3हरी टोलीले नIकली भा.J. फेला पारी 
सो रकमसमेत बरामद गरकेो भKने थाहा पाएको ह[ ँ
भKनेसमेत बेहोराको काम तामेल गनX 3हरी जवान 
राजाराम सलुकुो बकप# । 

तािdछखेल िMथत यिुनस अKसारीको अढाई 
तले घरको भइुतँले कोठाबाट िविभKन PयिTको नाम 
र फोन नं. लेखेको १ थान कागज फेला परकेो हो 
र एनसेलको खाम ३ थान र Nरचाज̀ िसम ३ थान र 
काठमाडc जगKनाथदवेल कारागार काया̀लयको िदनेश 
आलेको नामको पNरचयप# १ थान बरामद गरकेो 
हो । िनजको सालो नाता पनX सोहेल खानको कोठाबाट 
इिjडयन राजदूतावासको 3माणप# १ थान, नेपाल र 
भारतको राहदानी १/१ थान साथै िजdला 3शासन 
काया̀लय, रौतहटबाट 3ाs गरकेो नेपाली नागNरकता 
१ थान र एनसेलको फाराम २ थान बरामद गरकेो 
हो । साथै काठमाडc Rे#पाटीको होटलबाट भारतीय 
नIकली नोट ३५ लाख समातेको भKने सनेुको ह[ ँ
भKनेसमेत बेहोराको खानतलासी मचुdुकाका मािनस 
3हरी नायब िनरीRक शSभ ुपाठकले गरकेो बकप# । 

तािdछखेल िMथत यिुनस अKसारीको 
घरको कोठाबाट िविभKन PयिTहJको नाम र फोन 
नं. िस.नं.१-११ उिdलिखत प# थान १ एनसेल 
कSपनीको खाम र कभर थान ३, एनसेल कSपनीको 
िसम िझिकएको िसम काड̀ थान ३, कारागार काया̀लय 
जगKनाथदवेल काठमाडcले जारी गरकेो िदनेश 
आलेको पNरचयप# थान १ र सोही घरको भइुतँलामा 
बMने सोहेल खानको कोठाबाट भारतले जारी गरकेो 
िनजकै नामको राहदानी थान १ नेपाल िMथत भारतीय 
राजदूतावासले िदएको 3माणप# थान १, नेपालबाट 
3ाs गरकेो िनजकै नामको राहदानी थान १, िजdला 
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7हरी काया"लय रौतहटबाट 7ा> िनजकै नामको नेपाली 
नागBरकता १ र एनसेल क%पनीको फम" थान २ बरामद 
गरकेो हो । साथै का.म.न.पा.१७ IेJपाटीबाट भारतीय 
नKकली नोट ३५ लाख बरामद गरकेो भ)ने सनेुको हO ँ
भ)नेसमेत बेहोराको बरामदी मचुRुकाका मािनस 7हरी 
सहायक िनरीIक सवुास अिधकारीले गरकेो बकपJ । 

पािकTतानी नागBरक मसदु आलमबाट 
भारतीय नKकली नोट १००० को दरका भारतीय 
Uपैया ँबरामद भएको हो भ)नेसमेत बेहोराको 7हरीमा 
कागज गनV मािनस सरोज नेपालले गरकेो बकपJ । 

पािकTतानी नागBरकसगँ भारतीय Uपैया ँ
बरामद भएको हो । बरामद भएको भोिलपRट 7हरीले 
तयार पारी राखेको कागजमा सही गर भनेकाले सही 
गरको हO ँ । के बेहोरा लेिखएको िथयो थाहा भएन 
भ)नेसमेत बेहोराको 7हरीमा कागज गनV मािनस सोनाम 
दोजV लामाले गरकेो बकपJ ।

के कTको साथबाट भारतीय Uपैया ँ
बरामद भएको िवषयमा मलाई थाहा भएन । िमित 
२०७०।१०।१० गते तयार पाBरएको बरामदी मचुRुका 
पोताला गेY हाउसकै कोठामा तयार पाBरएको हो 
भ)नेसमेत बेहोराको 7हरीमा कागज गनV मािनस सिुधर 
तामाङले गरकेो बकपJ । 

िमित २०७१।५।८ का आदशेानसुारको कल 
िडटेRस स%बि)धत नेपाल टेिलकमबाट 7ा> हOन आई 
िमिसल सामेल रहेको । 

आदशेानसुारको अनसु)धानको ^ममा 
बरामदी भारतीय नगद नोटहU के)_ीय 7हरी िविध 
िव`ान 7योगशाला महाराजग)जबाट परीIण भई 
7ितवेदन 7ा> हOन आई िमिसल सामेल रहेको । 

7ितवादी परमेbर महतोको नाउमँा यस 
अदालतबाट जारी भएको ७० िदने %यादी पजुc िमित 
२०७१।१।१४ मा िनजको घरको िभfामा टासँ 

भई तामेल भएकोमा सो%याद तामेल भएका िमितले 
%यादिैभJ यस अदालतमा हािजर हOन आउनपुनVमा 
नआई िनज 7ितवादीले सUु %याद ैगजुारी बसेको । 

 7ितवादीहUको बयान, बरामदी मचुRुकाका 
मािनस, 7ितवेदक तथा मौकामा कागज गनV hयिiहUको 
यस अदालतमा भएको बकपJ 7ितवादीहUको िबचमा 
भएको टेिलफोन स%पक" को कल िडटेल िववरणसमेतको 
7माणहUबाट 7ितवादीहU मसदु आलम, अजु"न 
ल%साल भ)ने िदनेश आले, यिुनस भ)ने यनुसु 
अ)सारी, सोहेल खानले अिभयोग दाबीअनसुार मलुकुj 
ऐन, खोटा चलनको ८ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो 
दिेखदँा िनजहUलाई सोही नं. बमोिजम जनही ४ (चार) 
वष" कैद तथा िबगोबमोिजम जनही ५६,००,०००।- 
(छप)न लाख) जBरवाना हO)छ । सङ्गिठत अपराध 
िनवारण अqयादशे, २०६९ को दफा ३ को कसरुमा 
सोही अqयादशेको दफा १०(क) बमोिजम थप सजाय 
गBरपाउ ँ भ)ने अिभयोगदाबी पsुन सKदनै । 7ितवादी 
सोमेbर 7साद कुसवाहाको अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा सलंsनता नदिेखदँा िनजले सफाइ पाउने 
ठहछ"  । 7ितवादी परमेbर महतो फरार रहेको दिेखदँा 
िनजको हकमा मuुा मलुकुj ऐन अ.ब.ं१९० नं. बमोिजम 
मRुतबी रािखिदने ठहछ"  भ)ने सUु काठमाडv िजRला 
अदालतको िमित २०७२।५।१७ को फैसला ।

बरामदी खोटा म_ुा मैले नेपालमा Rयाएको 
बनाएको वा चलन गरकेो भ)ने कुरा िमिसलबाट 
दिेखदँनै । िदनेश आलेको 7हरीसमIको बयानबाट माJ 
मलाई उi मuुाको मतलबमा परकेो भ)ने दखेाइएको 
छ । खोटा मuुा िवदशेबाट Rयाउने उi मuुासगँ 7wयI 
सरोकार राxने तथा मलाईसमेत पोल गरबेाट उi 
मuुामा समावेश गBरएको सबै hयिiलाई समान दजा"को 
yेणीमा राखी अपराधको वगcकरण नगरी असमान 
7कृितमा समान 7कृित भनी कैद जBरवाना गनV गरी 
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भएको फैसला 3यायोिचत छैन । मेरो पनुरावेदन 
िजिकरह?उपर िववेकपूणA ?पमा िवचार गरी काठमाडF 
िजGला अदालतबाट मलाई खोटा चलनतफA  कसरुदार 
ठहराई कैद तथा जNरवानासमेत गनO गरी भएको उP 
िमित २०७२।५।१७ को फैसला उGटी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई फैसला गNरपाउ ँभ3ने 
पनुरावेदक Uितवादी यनुसु अ3सारीको पनुरावेदन प# । 

यसमा Uितवादीह?उपर मलुकुV ऐन, खोटा 
चलनको महलको ८ नं. को कसरुमा सोही ८ नं. 
बमोिजमको सजाय गरी तथा सङ्गिठत अपराध 
(िनवारण) अ_यादशे, २०६९ को दफा ३(१), ३(३) 
(क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १०(क) बमोिजम 
थप सजायको माग दाबी िलई अिभयोगप# दायर 
भएको पाइ3छ भनी िलइएको िनणAयाधारलाई हेदाA  
फौजदारी मdुामा सवAUथम Coupus Delict jथािपत 
हkनपुनO र उP वारदातमा सलंmन भिनएका nयिPह? 
First or Second hand offender अथाAत् कुन 
Uकृितका nयिPह? हkन् र िनजह?को सलंmनता के 
कjतो Uकृितको छ, }यसतफA  िववेचना गनुAपनO िनता3त 
आव�यक पदAछ तर Ujततु मdुामा मलुकुV ऐन, खोटा 
चलनको ८ नं. र सङ्गिठत अपराध (िनवारण) 
अ_यादशे, २०६९ को दफा ३(१), ३(३)(क) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १०(क) बमोिजम ऐनको 
दफा झ3ुड्याउने कामबाहेक केही नभएको र य�िप 
खोटा चलनको ८ नं. मेरा िव?� आकिषAत नहkने दफा 
लगाई मलाई सजाय भागी ठहर गरकेो स?ु फैसला 
#िुटपूणA छ भने सङ्गिठत अपराधस�ब3धी दाबी ठहर 
नभई भएको फैसला सो हदस�म िठक भए पिन खोटा 
चलनको महलले गरकेो सजाय उGटी गNरपाउ ँ भ3ने 
पनुरावेदक Uितवादी िदनेश आलेको पनुरावेदन प# । 

Uितवादी मसदु आलम, अजुAन ल�साल भ3ने 
िदनेश आले, यिुनस भ3ने यनुसु अ3सारी, सोहेल खान 

र समेु�रUसाद कुसवाहाले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो र बरामद न�कली भा.?. रd गनुAपनO 
jप� दिेखदँादिेखदँ ै सोको 3यायोिचत कानूनस�मत 
र त�यपरक मूGयाङ्कन र िववेचना नगरी मसदु 
आलमसमेतका ४ जना U}यथ�ह?लाई आरोिपत 
कसरुभ3दा घटी ठहर गरी कम सजाय गनO, U}यथ� 
समेु�रUसाद कुसवाहालाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने र बरामद न�कली भा.?. रd गनOतफA को अिभयोग 
दाबीका स�ब3धमा इ3साफ नबोली मौन रहने गरी स?ु 
काठमाडF िजGला अदालतबाट भएको #िुटपूणA फैसला 
सो हदस�म बदर गरी िनज U}यथ� Uितवादीह?लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी बरामद न�कली 
भा.?. रd गNरपाउ ँ भ3ने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन प# । 

िमिसल सामेल कल िडटेलबाट मैले मसदु 
आलम तथा िदनेश आलेसगँ स�पकA  गरकेो वा िनजह?ले 
मसगँ कुराकानी गरकेो भ3ने कुराको कल िडटेल 
छैन । मेरो मोबाइल नै छैन । अिभयPु मसदु आलम 
jवयम् आफू कसरुमा अदालतमा समेत सािबत छैन । 
अिभयPु मसदु आलम jवयम् आफू कसरुमा अदालतमा 
समेत सािबत भई मलाई पोल गनA सकेको अवjथा 
छैन । द�डनीय कुरामा सलंmन nयिPले आपरािधक 
दािय}व अकाAमा सानO Uयासको स�भावना रहेको 
तर आफूले दािय}व jवीकार गरी अ?लाई उ3मिुP 
िदने िjथित नरहने हkदँा ने.का.प. २०५४, को िन.नं. 
६३३५ मा Uितपािदत िस�ा3त Uितकूलको उP 
फैसला #िुटपूणA छ । कल िडटेलका स�ब3धमा कुनै 
िववेचना नगरी उP फैसलामा गNरएको अवjथा 
छैन । मेरो पनुरावेदन िजिकरह?उपर िववेकपूणA ?पमा 
िवचार गरी काठमाडF िजGला अदालतबाट मलाई खोटा 
चलनतफA  कसरुदार ठहराई कैद तथा जNरवानासमेत 
गनO गरी भएको उP िमित २०७२।५।१७ को फैसला 
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१०६६८ - अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आलेसमेत िव. नेपाल सरकार

उ8टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई 
फैसला गEरपाउ ँ भ)ने पनुरावेदक Gितवादी सोहेल 
खानको पनुरावेदन पI । 

मसगँ एयरपोट"मा बरामद गEरएको भारतीय 
Lपैया ँ जाली नोट हो भ)ने मलाई थाहा िथएन । 
पNाउ परपेिछ माI जाली नोट हो भनी थाहा पाएकोले 
)यायकता"Pयूले फैसला गदा" सोतफ"  पिन िवचार गरी 
फैसला गनु"पनSमा सो नगरी गEरएको फैसला Iिुटपूण" 
छ । मेरो पनुरावेदन िजिकरहLउपर िववेकपूण" Lपमा 
िवचार गरी काठमाडV िज8ला अदालतबाट मलाई खोटा 
चलनतफ"  कसरुदार ठहराई कैद तथा जEरवानासमेत 
गनS गरी भएको उW िमित २०७२।५।१७ को फैसला 
उ8टी गरी अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई 
फैसला गEरपाउ ँ भ)ने पनुरावेदक Gितवादी मसदु 
आलमको पनुरावेदन पI । 

यसमा तीनजनाभ)दा बढी \यिW सि%मिलत 
भई सङ्गिठत अपराध गरकेो भ)ने दिेखएकोमा 
GितवादीहLलाई सो अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदई 
र खोटा चलनका महलको ८ नं.ले बरामदी रकमलाई 
रa गनु"पनSमा सो नगरकेो हदस%मको सLु फैसला 
Gमाण मू8याङ्कनको रोहमा फरक पन" सbने दिेखदँा 
र दोहोरो पनुरावेदनसमेत परकेो हcदँा छलफलका लािग 
मलुकुd ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. नथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम Ghयथi 
िझकाई आएपिछ वा अविध \यतीत भएपिछ लगाउका 
मaुा साथै राखी िनयमानसुार गरी पेस गनु"होला भ)ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।११।१० 
को आदशे ।

 Gितवादीमkयेका सोहेल खानले आरोिपत 
कसरु गरकेो भ)ने ठोस र वlतिुनm Gमाणबाट पिुn 
नभएको अवlथामा िनजलाई समेत मलुकुd ऐन, 
खोटाचलनको महलको ८ नं. बमोिजम ४ वष" कैद र 

िबगोबमोिजम जEरवाना गनS र बरामदी नbकली भा.L. 
उW महलको ८ नं. बमोिजम रa गनु"पनSमा सो नगरकेो 
हदस%मको सLु काठमाडV िज8ला अदालतको िमित 
२०७२।५।१७ को फैसला निमलेकोले केही उ8टी 
भई पनुरावेदक Gितवादी सोहेल खानले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने र बरामद नbकली भा.L. 
३५,००,०००।- को खोटा मqुा उW नं. अनसुार रa 
हcनेसमेत ठहछ"  । hयसैगरी अ)य GितवादीहL मसदु 
आलम, अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आले र यिुनस 
भ)ने यनुसु अ)सारीले सङ्गिठत अपराध िनवारण 
अkयादशे, २०६९ को दफा १०(क) बमोिजम 
लगाइएको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र खोटा 
चलनको महलको ८ नं. को कसरुमा िनजहLलाई सोही 
नं. अनसुार िबगो L.५६,००,०००।- जEरवाना र ४ 
वष"का दरले कैद सजाय गनS गरी सLु काठमाडV िज8ला 
अदालतबाट िमित २०७२।५।१७ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर हcने ठहछ"  भ)नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।५।२१ को 
फैसला ।

फौजदारी मaुामा वरादातमा GितवादीहL 
को कlको, के कlतो सलंvनता छ, िमिसल सलंvन 
तwयगत Gमाणको मू8याङ्कन गरी कसरुअनसुारको 
दिxडत गनS हो । Gितवादी अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश 
आलेले नbकली भा.L. िलइसकेको भ)ने नभई, िलन 
लाvदाको अवlथामा पNाउ परकेो भ)ने छ । िनजले 
उW काय"बाट कुनै लाभ िलएको अवlथा पिन छैन । 
िववािदत बरामदी मचु8ुका, Gहरी Gितवेदन र अिभयोग 
दाबीको Glततु मaुामा सLु तथा पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलाले टेिलफोन वाता" भएको, यनुसु 
अ)सारी र िदनेश आलेिबच पूव" मaुामा कारागारमा 
िचनजान भएको र िदनेश आलेको कारागारको 
पEरचयपI यनुसु अ)सारीबाट बरामद भएको भनी 
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किथत आधारमा भारी सजाय गरी भएको फैसला 
कानूनस=मत छैन । @ितवादीहCउपर सङ्गिठत 
अपराध िनवारण अIयादशे, २०६९ को दफा ३(१) 
र दफा ३(३) (क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१०(क) बमोिजम सजाय गTरपाउ ँभVने दाबी रहेकोमा, 
यी @ितवादीहCले कुनै आपरािधक समूहको लाभको 
लािग िनदWिशत Cपमा काम गरकेो नभई YयिZगत 
फाइदाको लािग काम गरकेो र उZ न\कली नोट 
बजारमा पगुी नसकेकोले थप सजाय ह̂नपुद_छ भनी 
गरकेो अिभयोजन िनिव_वाद Cपमा पिु` नभएकाले 
सCु अदालतले सबै @ितवादीहCलाई सोतफ_  सफाइ 
ठहaयाई भएको फैसला मनािसब दिेखन आयो भनी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट समेत उZ फैसलालाई 
सदर गरकेो अवcथा छ ।  सCु अदालतले जनही ४ वष_ 
कैद र C.५६,००,०००/- जTरवाना गरकेो दिेखयो । 
@ितवादीहC मसदु आलम, अजु_न ल=साल भVने िदनेश 
आले र यनुसु अVसारीलाई सङ्गिठत अपराध िनवारण 
अIयादशे, २०६९ को दफा १०(क) को दाबीबाट 
सफाइ िदएको र खोटा चलनको ८ नं. को कुरामा सोही 
नं. बमोिजम िबगो C.५६,००,०००।- जTरवाना र ४ 
वष_का दरले कैद सजाय गरकेो सCु फैसला िमलेको 
दिेखदँा, वादी @ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पkुन 
स\दनै भनी िलइएको िनण_याधार सोही खोटा चलनको 
महलको ८ नं., अ.ब.ं१८४(क),१८५, @माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३ र ५४ समेत िवपरीत भएकाले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।५।२१ 
मा भएको #िुटपूण_ फैसला उlटी गरी Vयाय पाउ ँ
भVनेसमेत बेहोराको पनुरावेदनक ल=साल भVने िदनेश 
आलेको यस अदालतमा पन_ आएको पनुरावेदन ।

सङ्गिठत अपराध िनवारण अIयादशे, 
२०६९ र सोलाई @ितcथापन गदm आएको सङ्गिठत 
अपराध िनवारण ऐन, २०७० ले ३ वा सोभVदा 

बढी YयिZहC िमली सङ्गिठत तवरले ग=भीर 
@कृितको आपरािधक काय_ गरमेा सङ्गिठत अपराध 
गरकेो मािनने भनी सङ्गिठत अपराधको पTरभाषा 
गरकेो पाइVछ । @cततु मpुामा @ितवादीहC यनुसु 
अVसारी, समेुqर@साद कुसवाहा, िदनेश आले, 
सोहेल खान, परमेqर महतो र पािकcतानी नागTरक 
मसदु आलमसमेत  सङ्गिठत भई योजनाबr Cपमा 
पािकcतानबाट न\कली भा.C. ३५,००,०००।- 
कारोबारका लािग िभsयाइएको भVने कुरा बरामदी 
खानतलासी मचुlुका, @हरी @ितवेदन, @ितवादीहCको 
बयान, @ितवादीहC िदनेश आले र यनुसु अVसारीिबच 
भएको मोबाइल स=पक_ को कल िडटेल तथा @ितवेदक 
@हरी सहायक िनरीuक रामकृvण भwडारीलगायतका 
वादी पuका साuीहCको बकप#बाट पिु` भइरहेको 
र @ितवादी मसदु आलमको बयानबाट पािकcतानमा 
वािहद आलम भVने YयिZसमेत सलंkन भई योजनाबr 
Cपमा उZ न\कली भा.C. अवैध Cपमा नेपाल 
िभsयाइएको cप` दिेखएकोमा सङ्गिठत अपराध 
नभएको भनी @ितवादीहCलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी @माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) 
बमोिजम @माणमा िलई फैसला गनु_पनWमा सोको 
तxयपरक र कानूनस=मत @योग र िववेचना नगरी 
भएको फैसला सो हदस=म बदरभागी रहेको छ । 
सङ्गिठत अपराध िनवारण अIयादशे, २०६९ को 
दफा ३(२) मा कसैले आपरािधक समूहको लाभको 
लािग आपरािधक समूहको िनदWशनमा, आपरािधक 
समूहको तफ_ बाट आपरािधक समूहसगँ िमलेर वा 
आपरािधक समूहको सcंथापक सदcय वा सदcय 
भई जानी जानी कुनै ग=भीर अपराध गरमेा िनजले 
सङ्गिठत अपराध गरकेो मािनने छ भVने पTरभाषा 
गरकेो पाइVछ । न\कली नोटको कारोबारजcतो 
सङ्गिठत अपराधमा सबै @ितवादीहCको उिyकै 
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१०६६८ - अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आलेसमेत िव. नेपाल सरकार

भूिमका खोजी गरमेा <यो स%भव नह?न स@छ । 
C<येक सदDयले आ-आEनो भूिमका िनवा"ह गनF ह?दँा 
CितवादीहH एकापसमा स%पक"  गरी योजनाबK तवरमा 
आEनो आEनो भूिमकामा सलंMन रही काय" गरकेो पिुN 
भएको अवDथा छ । सङ्गिठत अपराधको Cकृित 
सामा)य अपराधभ)दा पथृक ह?)छ । अपराधका यी दवैु 
Cकृितलाई एउटै YिNले हेन" सिक)न । बहृत् योजना 
र िवDताZरत तयारीका साथ स%प)न ह?ने सङ्गिठत 
अपराधमा धेर ै [यि\हHको बेMलाबेMलै भूिमका रहेको 
ह?)छ । पथृक् पथृक् [यि\को फरकफरक काय"ले एउटा 
सङ्गिठत अपराध स%प)न ह?)छ । तसथ", C<येक 
Cितवादीको स%प)न अपराधमा सलंMनतालाई Cमाणको 
आधारमा पिुN ह?ने वा नह?ने कुरा िनधा"रण गनु"पनF 
ह?)छ । CितवादीहH मसदु आलम, अजु"न ल%साल भ)ने 
िदनेश आले, यिुनस भ)ने यनुसु अ)सारी, सोहेल खान 
र समेु`रCसाद कुसवाहाले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो DपN दिेखदँादिेखदँ ै सोको )यायोिचत, 
कानूनस%मत र तbयपरक मूcयाङ्कन र िववेचना 
नगरी मसदु आलमसमेतका ३ जना C<यथeहHलाई 
आरोिपत कसरुभ)दा घटी कसरु ठहर गरी कम सजाय 
गनF, C<यथe सोहेल खान र समेु`रCसाद कुसवाहालाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७३।५।२१ को फैसला 
खोटा चलनको महलको ८ नं. र सङ्गिठत अपराध 
िनवारण अkयादशे, २०६९ को दफा ३(१), ३(३)
(क) को [याoयामा ग%भीर pिुट भएको ह?दँा बदर गरी 
CितवादीहHलाई सHु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
गरी पाउन स%मािनत अदालतसमq सादर अनरुोध छ 
भ)नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा दायर ह?न आएको पनुरावेदन ।

यसमा वादी Cितवादीको दोहोरो पनुरावेदन 
परकेो दिेखदँा सािबक मलकुr ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. तथा 

मलुकुr फौजदारी काय"िविध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
को दफा १४० को Cयोजनाथ" पनुरावेदन नगनF 
CितवादीहHको हकमा %याद िदई िझकाई उपिDथत भए 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू" । पनुरावेदन 
गनF Cितवादी िदनेश आलेको पनुरावेदनको हकमा 
नेपाल सरकारलाई Cितवादीको पनुरावेदन परकेो 
सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु"  भ)नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७५।७।१२ को आदशे ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससमq िनण"याथ" पेस ह?न आएको CDततु 
मxुामा पनुरावेदक अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आलेको 
तफ" बाट उपिDथत िवyान्  अिधव\ा zी मोहन ब)जारा 
qेpीले फौजदारी मxुाको वरादातमा CितवादीहH को 
कDको, के कDतो सलंMनता छ भ)ने कुरा तbयगत 
Cमाणको मूcयाङ्कन गरी कसरुअनसुार दि{डत गनु"पनF 
ह?)छ । मेरो पqले न@कली भा.H. िलइसकेको नभई 
िलन लाMदाको अवDथामा प}ाउ परकेो छ । CDततु 
वारदातबाट मेरो पqले कुनै लाभ िलएको अवDथा पिन 
छैन । िववािदत बरामदी मचुcुका, Cहरी Cितवेदन र 
अिभयोग दाबीका आधारमा मेरो पqलाई दोषी करार 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला निमलेको 
ह?दँा सफाइ िदलाई पाउ ँ भनी गनु"भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ" बाट उपिDथत िवyान्  उप)यायािधव\ा zी 
िवदरुकुमार काकeले CितवादीहHले सङ्गिठत भई 
योजनाबK Hपमा पािकDतानबाट न@कली भा.H. 
३५,००,०००।- कारोबारका लािग िभ�याइएको भ)ने 
कुरा बरामदी खानतलासी मचुcुका, Cहरी Cितवेदन, 
CितवादीहHको बयान, CितवादीहH िदनेश आले र 
यनुसु अ)सारीिबच भएको मोबाइल स%पक" को कल 
िडटेलबाट समेत CDट भएको ह?दँा CितवादीहHलाई 
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स0ु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग9रपाउ ँ भनी 
गनु<भएको बहस िजिकरसमेत सिुनयो ।

ABततु मCुाको िमिसल अDययन गरी 
दवैुतफ< बाट उपिBथत हJनभुएका िवKान्  कानून 
Mयवसायीह0ले गनु<भएको बहस िजिकरसमेत सनुी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।५।२१ मा 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? वादी Aितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर पSुछ, पSुदनै ? भTने सUबTधमा 
िनण<य िदनपुनX दिेखन आयो ।

िनण<यतफ<  िवचार गदा<, Aितवादीह0 मसदु 
आलम, अजु<न लUसाल भTने िदनेश आले मगर, यिुनस 
भTने यनुसु अTसारी, सोहेल खान, समेु]रAसाद 
कुसवाहाा र परमे]र महतोले अवैध न^कली भा.0. 
नोटको कारोबार गरकेाले िनजह0लाई मलुकुa ऐन, 
खोटा चलन महलको ८ नं. बमोिजम सजाय गरी 
बरामद नोटह0 सोही महलबमोिजम रC गरी पाउन 
तथा Aितवादीह0ले सङ्गिठत 0पमा अवैध न^कली 
भा.0. को कारोबार गरी सङ्गिठत अपराध िनवारण 
अDयादशे, २०६९ को दफा ३ (१) र (३) को खjड 
(क) बमोिजमको कसरुमा सजाय गरी सोही ऐनको 
दफा १० (क) बमोिजम थप सजायसमेत ग9रपाउ ँ
भनी दायर भएको अिभयोगमा Aितवादीह0 मसदु 
आलम, अजु<न लUसाल भTने िदनेश आले, यिुनस 
भTने यनुसु अTसारी, सोहेल खानले अिभयोग 
दाबीअनसुार मलुकुa ऐन, खोटा चलनको ८ नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो दिेखदँा िनजह0लाई सोही नं. 
बमोिजम जनही ४ (चार) वष< कैद तथा िबगोबमोिजम 
जनही ५६,००,०००।- (छपTन लाख) ज9रवाना 
भई सङ्गिठत अपराध िनवारण अDयादशे, २०६९ 
को दफा ३ को कसरुमा सोही अDयादशेको दफा 
१०(क) बमोिजम थप सजाय ग9रपाउ ँभTने अिभयोग 
दाबी पSुन नस^ने तथा Aितवादी सोमे]रAसाद 

कुसवाहााले सफाइ पाउने ठहछ<  भनी काठमाडo 
िजpला अदालतबाट िमित २०७२।५।१७ मा फैसला 
भएउपर Aितवादीह0 र वादी नेपाल सरकारसमेतको 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत पाटनले स0ु 
फैसलामा केही उpटी गरी AितवादीमDयेका सोहेल 
खानलाई सफाइ िदई अTय Aितवादीह0 मसदु आलम, 
अजु<न लUसाल भTने िदनेश आले र यिुनस भTने यनुसु 
अTसारीका हकमा स0ु फैसलालाई सदर ठहर गनX 
गरी िमित २०७३।५।२१ मा फैसला गरउेपर उq 
फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ
भनी Aितवादी अजु<न लUसाल भTने िदनेश आलेको 
र खोटा चलनको महलको ८ नं. तथा सङ्गिठत 
अपराध िनवारण अDयादशे, २०६९ को दफा ३(१), 
३(३)(क) को Mयाrयामा गUभीर #िुट भएको हJदँा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको सो फैसला बदर 
गरी Aितवादीह0लाई स0ु अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग9रपाउ ँभनी वादी नेपाल सरकारसमेतको यस 
अदालतमा पनुरावेदन दायर भएको पाइयो ।

अब इTसाफतफ<  िवचार गदा<, मलुकुa ऐन 
खोटा चलनको महलको ८ नं. मा “ िवदेशी सरकारको 
म.ुा वा म.ुासरह चलनमा आउन स3न ेचेक इ5यािद 
नपेालिभ9 बसी टक मार े बनाएकोमा वा िवदेशमा 
टक मार ेबनाएको खोटा म.ुा वा म.ुासरह चलनमा 
आउन स3न े चेक इ5यािद नपेालिभ9 >याएको वा 
चलन गरकेो वा सो कामह@ गनA उBोग गनA वा 
5यCतो गनA मतलबमा पCन े DयिE F5येकलाई सो 
म.ुामा लेिखएको िबगोबमोिजम जIरवाना गरी पाँच 
वषLसMम कैद गनुLपछL । खोटो भQने नजानी िलनलेाई 
केही गनुL पदRन” भTने कानूनी MयवBथा रहेको दिेखयो । 
Aितवादी मसदु आलमले अनसुTधान अिधकारीसमs 
बयान गदा< आफूलाई बिहनीको िववाहको लािग 
पैसा चािहएकोले साथी वािहद आलमसगँ कुरा गदा< 
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भारतीय नोट बोक< नेपाल प=ुयाएपिछ पैसा िदने भनी 
भनेकोले िनजको घरमा गई २३ जनवरी २०१४ का 
िदन भा.G.३५ लाख भएको िज)स कपडाले बनेको 
बिड Kयारी शरीरमा लगाउन िदएर मेरो नामको 
काठमाडNको हवाई िटकट, अमेQरक< डलर १५० र 
नेपाली ऐनसेलको िसमसमेत िदएकोले िलई नेपाल आई 
काठमाडN महानगरपािलका SेTपाटी िUथत पोताला 
गेW हाउसको कोठा नं. १०४ मा बसेको भनी बयान 
गरकेोमा उY िमितको भोिलपZट सोही गेW हाउसको 
कोठा नं.१०४ बाट प[ाउ परकेो दिेख)छ । उY रकम 
िलन भनी पनुरावेदक अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश 
आले आफँै पगुी सो रकम िलदँ ै गदा"का अवUथामा 
सोही िदन २४ जनवरी, २०१४ (२०७०।१०।१०) मा 
िनजसमेतलाई प[ाउ गरी bहरी िनय)Tणमा िलइएको 
भ)ने िमिसल सलंeन रहेको मचुZुकासमेतबाट दिेखन 
आएको र िनजहGबाट भा.G.३५ लाखको नोट बरामद 
भएको तथा उY नोटहG नKकली भएको भ)ने के)gीय 
bहरी िविध िवiान bयोगशाला महाराजग)जबाट 
परीSण bितवेदनबाट पिन पिुW भएको छ । jयसैगरी 
यी पनुरावेदक bितवादी अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश 
आलेले अिधकारbाk अिधकारीसमS बयान गदा" मैले 
पािकUतानबाट आएको मािनससगँ स%पक"  गरी िनजले 
SेTपाटी िUथत पोताला गेW हाउसमा आउनहुोला 
भनेकाले मैले सोही कुरा यिुनस अ)सारीलाई जानकारी 
गराई िमित २०७०।१०।१० गते िनज पािकUतानी 
नागQरकलाई भेट्न पोताला गेW हाउसको कोठा 
नं.१०४ मा गई िनज पािकUतानी नागQरकले बिड 
Kयारीमा राखी Zयाएको १००० दरका ३५०० थान 
नKकली भा.G.नोट ज%मा भा.G. ३५,००,००० 
(पmितस लाख) िलन लाeदा bहरी टोली उY Uथानमा 
पगुी उिZलिखत भा.G. सिहत मसमेतलाई प[ाउ गरी 
िनय)Tणमा िलई आएको हो । उY भा.G. मसगैँ प[ाउ 

परी आएका पािकUतानी नागQरक मसदु आलमले िलई 
आएका हnन् । सो रकम मैले िनज मसदु आलमसगँ 
बझुी सोहेल खानमाफ" त यिुनस अ)सारीलाई बझुाउने 
हो भनी गरकेो बयानसमेत िमिसल सामेल भएबाट 
पिन नKकली िवदशेी मgुा चलनमा Zयाउने काय"मा 
यी पनुरावेदक bितवादी अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश 
आलेको bjयS सलंeनता रहेको पिुW हnन आएको 
छ । खोटा चनल महलको ८ नं. को मािथ उिZलिखत 
.."िवदेशी सरकारको म.ुा वा म.ुासरह चलनमा 
आउन स3न ेचेक इ5यािद नपेालिभ9 बसी टक मार े
बनाएकोमा िवदेशमा टक मार ेबनाएको खोटा म.ुा 
वा म.ुासरह चलनमा आउन स3न े चेक इ5यािद 
नपेालिभ9 >याएको".. समेतलाई कसरु मानी jयUतो 
काय"मा सलंeन हnनेहGलाई दिqडत गनr कानूनी 
tयवUथा भएको र सbमाण यी पनुरावेदक bितवादी 
प[ाउ परकेो पाइदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट यी 
पनुरावेदक अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आलेको हकमा 
bUततु मuुाको अिभयोग दाबीलाई खोटा चलनको 
महलको ८ नं. ले कसरु कायम गनr गरी भएको फैसला 
अ)यथा दिेखन आएन । उY फैसला सो हदस%म 
मनािसब दिेखन आयो । पनुरावेदक bितवादी अजु"न 
ल%साल भ)ने िदनेश आलेको पनुरावेदन िजिकर पeुन 
सKने दिेखएन ।

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ"  िवचार गदा", यी bितवादीहG नKकली 
भा.G. सिहत प[ाउ पनु"भ)दा पिहला मसदु 
आलमले पािकUतानमा वािहद आलमले िदएको 
ऐनसेलको नं. ९८१८०२४२४० बाट िदनेश 
आलेले िदवाकर नगरकोटीको नामबाट िनकालेको 
फोन नं. ९८४३९३५६४४ र िनज नगरकोटीकै 
नामबाट िनकालेको यनुसु अ)सारीले bयोग गनr 
९८४३९३५६४५ नं. मा पटकपटक फोन स%पक"  
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भएको दिेखन आएको छ । 5यसैगरी िदनेश आलेको 
र यनुसु अ>सारीको उ? मोबाइल नं. मा समेत 
पटकपटक सGपकH  भएको दिेख>छ । IितवादीहL 
यनुसु अ>सारी र अजुHन लGसाल भ>ने िदनेश आलेको 
कारागारमा साथै रहदँादिेख िचनजान भएको र िदनेश 
आलेको कारागारको पQरचयप# यनुसु अ>सारीबाट 
फेला परकेोसमेत दिेख>छ । Iितवादी मसदु आलमले 
पािकSतानबाट Tयाएको नUकली भा.L.३५ लाख 
िदनेश आलेले बXुन लाYदाको अवSथामा मौकामै यी 
दवैुजना IितवादीहL Iहरीको पZाउमा परकेा छन् । 
Iितवादी यनुसु अ>सारीले अिधकारIा] अिधकारी 
र अदालतमा बयान गदाH नUकली भा.L.सगँ आ^नो 
कुनै सरोकार नरहेको भनी कसरुमा पूणHतः इ>कारी रहे 
तापिन ियनै Iितवादीको आदशेानसुार मसदु आलमले 
Tयाएको नUकली भा.L. िलन पोताला गेa हाउसमा 
गएको र यनुसु अ>सारीलाई पटकपटक मोबाइलको 
िसमकाडH उपलdध गराउने कायHसमेत गरकेो भनी 
अजुHन लGसाल भ>ने िदनेश आलेले गरकेो बयान र 
सोही बयानबमोिजम यी ितनैजना IितवादीहLका 
िबचमा सो िमितमा पटकपटक भएको टेिलफोन सGपकH  
Iा] कल िडटेलसमेतबाट पिुa हeन आएकोले यी 
ितनैजना IितवादीहL यनुसु अ>सारी, मसदु आलम र 
िदनेश आलेको उ? वारदातमा I5यf सहभािगता रहे 
भएको दिेखन आयो ।

Iितवादी सोहेल खानको हकमा िवचार 
गदाH, िनज Iितवादीले बरामदी नUकली भा.L. 
सGब>धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको, 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु आफूले नगरकेो 
भनी अिधकारIा] अिधकारी र अदालतमा समेत 
उ? वारदात र कसरुमा इ>कारी भई बयान गरकेो 
दिेख>छ । िनजको साथबाट नUकली भा.L. बरामद 
भएको अवSथा पिन छैन । मgुय Iितवादी मसदु 

आलमले िनजलाई पोलावट गरकेो पिन दिेखदँनै । 
िदनेश आलेले अिधकारIा] अिधकारीसमf सोहेल 
खानमाफH त यनुसु अ>सारीलाई िदने भनी पोल 
गरकेोसGम दिेख>छ । यhिप Iितवादी िदनेश आलेले 
नUकली भा.L. सोहेल खानलाई िदई सकेको दिेखदँनै 
भने अदालतमा सोहेल खानलाई िनज Iितवादी िदनेश 
आलेले पोलावट गरकेा पिन छैनन् । यी Iितवादी सोहेल 
खान र अ>य IितवादीहLका िबच वारदातका समय 
र  िमितमा टेिलफोन सGपकH  भएको भ>ने कल िडटेल 
पिन Iा] हeन सकेको छैन । ISततु वारदात यनुसु 
अ>सारीले पािकSतानमा रहेका मसदु आलमसमेतसगँ 
सGपकH  राखी िदनेश आलेमाफH त गर े गराएको भ>ने 
दिेखए पिन सहअिभय?ुको पोलबाहेक सोहेल खानको 
िमिसल सामेल रहेका कुनै पिन तiय Iमाणबाट उ? 
वारदातमा सहभािगता रहे भएको दिेखन नआएकोले यी 
Iितवादीलाई सफाइ िदने ठहर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ>यथा भ>न िमलेन ।

Iितवादी समेुkरIसाद कुसवाहाको हकमा 
िवचार गदाH, िनज अिधकारIा] अिधकारी र अदालतमा 
बयान गदाH आरोिपत कसरुमा पूणHतः इ>कारी रहेको 
दिेख>छ भने बिुझएका mयि?हLले िनजउपर पोलावट 
गरकेो पिन पाइदँनै । िनजका साfीहL िवनोदकुमार 
मnडल र राजे>o महतोले िनजको इ>कारी बयानलाई 
समथHन गनp गरी बकप# गरकेो दिेख>छ । िनजको 
अ>य IितवादीहLसगँ वारदातको िमित र समयमा 
टेिलफोन सGपकH  भएको पिन दिेखदँनै । िनजलाई 
यनुसु अ>सारीले अिधकारIा] अिधकारीसमf समेुkर 
कुसवाहा मेरा िम# हeन् । म कारागार गएपिछ अलग 
समूह बनाई भा.L. कारोबार गदq आएका छन् भनी 
बयान गदाH लेखाएको पोलको आधारमा मा# िनजउपर 
मrुा चलाएको दिेख>छ भने यस मrुाका Iमखु 
अिभय?ु मसदु आलमले अदालतसमf बयान गदाH 
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मलाई पािक8तानकै एकजना ;यि=ले भा.>. िलएर गई 
नेपालमा ब8ने समेुAरBसाद कुसवाहा भ)ने ;यि=लाई 
िदन ु भनेका छन् भने पिन सो कुरालाई अनसु)धान 
अिधकारीसमI बयान गदा" पोल गन" सकेको 
दिेखदँनै । Mयसैगरी िनज काठमाडPमा आएपिछ 
समेुAरBसाद कुसवाहासगँ स%पक"  राखेको पिन 
दिेखदँनै । उिRलिखत अव8थामा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
अ)यथा दिेखन आएन ।

२. अब B8ततु वारदातलाई सङ्गिठत 
अपराध मा)न िमRने, निमRने स%ब)धमा िवचार 
गदा", Bितवादीह>उपर सङ्गिठत अपराध िनवारण 
अ\यादशे, २०६९ को दफा ३(१) िवपरीत दफा 
३(३) को खaड (क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१०(क) बमोिजम थप सजायसमेत गcरपाउ ँ भ)ने 
अिभयोग दाबी रहेको दिेख)छ । उ= अ\यादशेको दफा 
३(१) र ३(३)(क) मा रहेको कानूनी ;यव8था हेदा" , 
दफा ३(१) मा "कसैले सङ्गिठत अपराध गन1 वा 
गराउन ह4दैँन" भ)ने र दफा ३(३)(क) मा "6चिलत 
कानूनबमोिजम तीन वष1भ?दा बढी कैद सजाय ह4न े
कसरु" भ)ने उRलेख गरकेो पाइयो । B8ततु मfुाको 
स>ु अिभयोग दाबीको िनgयhल गन" सङ्गिठत अपराध 
केलाई भिनने रहेछ भ)नेतफ"  िवचार गनु"पनi दिेखन 
आयो । उ= अ\यादशेको दफा ३(२) मा “उपदफा (१) 
को 6योजनको लािग कसैले आपरािधक समहूको 
लाभको लािग, आपरािधक समूहको िनदIशनमा, 
आपरािधक समहूको तफ1 बाट, आपरािधक समहूसगँ 
िमलेर वा आपरािधक समहूको सMंथापक सदMय 
वा सदMय भई जानीजानी कुनै गाPभीर अपराध 
गरमेा िनजले सङ्गिठत अपराध गरकेो मािनन े
छ” भनी सङ्गिठत अपराधलाई पcरभािषत गरकेो 
पाइयो । सो पcरभाषाबाट सङ्गिठत अपराध हkनको 

लािग आपरािधक समूहको िवlमानता हkनपुनi अिनवाय" 
तmव दिेखयो । Mयसैगरी उ= अ\यादशेको दफा २ को 
खaड (घ) ले “आपरािधक समहू” भ?नाले 6RयS वा 
परोS Tपमा पUर�छेद-२ मा उिXलिखत सङ्गिठत 
अपराध गनI उZे[यले नपेालिभ\ वा नपेाल बािहर 
रह ेभएको सङ्गिठत वा असङ्गिठत ३ वा ३ भ?दा 
बढी _यि`हTको समहू सPझनपुछ1 भनी पcरभाषा 
गरकेो पाइयो । यसबाट ३ जना वा सोभ)दा बढी 
;यि=ह>को सलंqनतामा भएको ३ वष"भ)दा बढी कैद 
सजाय हkने आपरािधक काय" सङ्गिठत अपराध हkने 
कुरामा कुनै दिुवधा रहेको पाइएन । B8ततु मfुामा ३ 
जनाभ)दा बढी Bितवादीह>को BMयI वा परोI >पमा 
सलंqनता रहेको दिेख)छ । नेपालको खलुा िसमानाको 
फाइदा उठाई भारत Bवेश गराई भारतीय नgकली 
नोटको कारोबार गन" पािक8तानमा योजनाबr >पमा 
आपरािधक तानावना बनाई आपरािधक काय" गदा" 
गदsको अव8था उपयु"=ानसुारका नgकली भारतीय 
३५ लाख >पैयासँिहत Bितवादीह> पािक8तानी 
नागcरक मसदु आलम र नेपाली नागcरक अजु"न 
ल%साल भ)ने िदनेश आले काठमाडP Iेuपाटी 
ि8थत पोताला गेv हाउसबाट मौकामै Bxाउ परकेा 
छन् । B8ततु मfुामा Bितवादीह> सङ्गिठत भई 
योजनाबr >पमा पािक8तानबाट नgकली भा.>. 
३५,००,०००।- कारोबारका लािग नेपालमा िभyयाई 
सिकएको भ)ने कुरा बरामदी खानतलासी मचुRुका, 
Bहरी Bितवेदन, Bितवादीह>को बयान, Bितवादीह> 
िदनेश आले र यनुसु अ)सारीिबच भएको मोबाइल 
स%पक" को कल िडटेल तथा Bितवेदक Bहरी सहायक 
िनरीIक रामकृ{ण भaडारीलगायतका वादी पIका 
साIीह>को बकपuबाट समेत पिुv हk)छ भने यो 
वारदातका Bमखु अिभय=ु मसदु आलमको बयानबाट 
पािक8तानका वािहद आलम भ)ने ;यि=समेत B8ततु 
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वारदातमा सलं4न हेरी योजनाब; <पमा न=कली 
भारतीय नोटह< अवैध <पमा कारोबार गनCको लािग 
नेपाल िभDयाइएको कुरा HपI दिेखKछ । NHततु मOुा 
न=कली नोटको कारोबार जHतो गPभीर Nकृितको 
सङ्गिठत अपराध हो । यसले दशेको अथCतK#मा 
गPभीर असर पानW हXदँा यHता Nकृितका आपरािधक 
कायCह<लाई सामाKय <पमा तथा ए=लो अपराधको 
Hव<पमा हेनुC  हXदँनै । सङ्गिठत अपराधमा सबै 
Nितवादीह<को उि\कै भूिमका नरहन स=छ । N]येक 
सदHयह<ले आ-आ^नो भूिमका िनवाCह गनW हXदँा 
Nितवादीह< एकापसमा सPपकC मा रही योजनाब; 
तवरमा यो वारदात गर े गराएको पाइKछ । सङ्गिठत 
अपराधको Nकृित सामाKय अपराधभKदा पथृक् 
हXKछ । बहृत् योजना र िवHता_रत तयारीका साथ 
सPपKन हXने सङ्गिठत अपराधमा धेर ै `यिaह<को 
बे4लाबे4लै भूिमका रहेको हXKछ । पथृक् पथृक्  `यिaको 
पथृक् पथृक्  कायCले िविभKन तह हXदँ ैएउटा सङ्गिठत 
अपराध सPपKन हXKछ ।

३. िवdव`यापीकरणको साथ साथ िवकिसत 
जल, थल र हवाई पहXचँको कारण अपराध कुनै एक 
gे#मा केिKhत भई बसेको छैन । िवdव वा कुनै gे#को 
एक कुनामा बसी केही `यिaबाट योजना बनाई अKय 
`यिaबाट योजनाको कायाCKवयन NारPभ गरी अकi 
gे#मा गई ]यHतो योजनाको कायाCKवयन गराउदँा 
हरके तहमा फरकफरक `यिaको फरकफरक भूिमका 
हXने हXKछ । सङ्गिठत अपराध आिथCक वा अKय कुनै 
लkय Nािlतको लािग वा कसैलाई वा कुनै मलुकुलाई 
नै िविभKन Nकारले Nितकूल Nभाव पानW बदिनयतसाथ 
अपराधको उOेdय, कायCशैली, सरंचना]मक ढाचँा, 
सnजालसमेत िवचार गरी योजना तयार ग_रएको 
हXKछ । कितपय अवHथामा फरक फरक `यिaले 
असङ्गिठत <पमा काम गर े वा भूिमका िनवाCह गर े

तापिन समिoटगत <पमा हेदाC  ]यHतो कायC सङ्गिठत 
<पमा भएको दिेखन आउछँ । यHतो अपराध कुनै 
दशेिभ# मा# सीिमत रही वा रािopय िसमानाको वाHता 
नगरी कसैको योजनानसुार िविभKन आपरािधक 
कायC सPपKन ग_रएको हXKछ, जसको गPभीर प_रणाम 
`यिa, समूह वा राqयले नै भो4न ु पदCछ । यस 
Nकृितको अपराधमा अमकु अपराधलाई एक छुrै 
sिIकोणबाट हे_रने नभई अपराध घटाउनको लािग 
सङ्गिठत <पमा काम गनW समूहलाई एकuकृत <पमा 
हे_रKछ । NHततु वारदातमा पािकHतानमा न=कली मhुा 
छािपनकुो पछािड बहृत् योजना तयार भएको Hपoट 
छ । नोट छाlन लगानी गरी कसैलाई केही लोभ लालच 
दखेाई िनजह<को माwयमबाट सो बहृ\र योजनाको 
कायाCKवयन गरी हवाई उडानबाट भारतीय न=कली 
नोटको नेपाल Nवेश गराउन,ु यहा ँ एक `यिaबाट 
अकi `यिaलाई हHताKतरण हXन,ु लिgत gे# भारत 
हXन,ु यHतो न=कली नोट नेपालमा समेत कारोबारमा 
xयाउदँा यहाकँो अथCतK# Nभािवत हXन ुर भारत Nवेश 
गराई ]यहा ँ कारोबार लगाइदँा भारतको अथCतK#मा 
पिन Nितकूल Nभाव पनुC  आिद जHता आपरािधक 
कायCले `यिa र राopसमेतलाई गPभीर सङ्कट पैदा 
गनW Hपoटै छ । यस Nकारको सङ्गिठत अपराध 
एकभKदा बढी राopह<मा समेत सnचािलत हXन स=ने 
अवHथा र ]यसको रोकथामको लािग सयंaु राop 
सङ्घको ५५ औ ंमहासभाले १५ नोभेPबर २००० मा 
अङ्गीकार गरकेो United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime 
२००० लाई नेपालले समेत अनमुोदन गरी पg राop 
बनेको र सो महासिKधको Nितब;ताअन<ुप सङ्गिठत 
अपराध अwयादशे, २०६९ (हाल सङ्गिठत अपराध 
ऐन, २०७०) बनाई लाग ु भएको छ । यस कानूनी 
`यवHथाको Nमखु उOेdय सामूिहक <पमा चरणब; 
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१०६६८ - अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आलेसमेत िव. नेपाल सरकार

त7रकाबाट ग7रने अपराधको =ङ्ृखला तोडी सङ्गिठत 
अपराधमा सलंFन रहेको वा HयJतो काय" स%पादनमा 
सहयोग पKुयाउनेहMलाई दिOडत गनु"  भ)ने रहेको 
दिेख)छ । Hयसैगरी BIMSTEC (Bengal Initiative 
For Multi Sectoral Technical And Economic 
Cooperation) को नेपाल र भारत सदJय रा^_ 
भइसकेको प7रbेfयमा नेपालको भूिमको bयोग गरी 
कुनै पिन िमk रा^_को िहत िवMq यJता िकिसमका 
सङ्गिठत अपराध हsन निदन ु नेपालको दाियHविभk 
पद"छ । bJततु मwुामा Hयkो ठुलो प7रणामको नyकली 
नोट काठमाडzको िkभवुन अ)तरा"ि^_य िवमानJथलबाट 
बािह7रनबुाट िवमानJथलमा काय"रत िविभ)न कत"|य 
पालनामा खटाइएका केही कम"चारीहMको सलंFनता र 
कुनै bकृितको खकुुलो स%ब)ध िथएन भनी िव�वास 
गन" सिकँदनै । यJतो गैरकानूनी काय"मा सरं�कको 
भूिमकामा रहेका bभावशाली |यि�हMतफ"  bJततु 
मwुाको अनसु)धानले �ि^ट पKुयाउन नसyन ु वा 
कसैलाई बचाउने bयHन JवMप अनसु)धान Hयसतफ"  
नग7रएबाट पिन समि^टगत Mपमा यJतो काय" 
सङ्गिठत Mपमै भएकोमा िववाद दिेखदँनै ।

४. पूण" तयारी, सङ्गिठत स�जाल, 
पया"�त �ोत साधन र =ङ्ृखलाबq Mपमा ग7रएको 
HयJतो वारदातको स�जाल |यापक भए पिन 
अनसु)धानकता"ले सीिमत दायरामा रही एकाध 
अपराधस%म उजागर गरी HयJतो वारदातसगँ आवq 
स�जालमा bवेश गन" नसyने प7रिJथितको िसज"ना 
हsन ु आफँैमा यो वारदात सङ्गिठत अपराधको एक 
सानो पाटो भएको bमािणत हs)छ । यJतो काय"मा 
यदाकदा अनसु)धानमा खटाउनेको बदिनयत पिन 
हs)छ भने कितपय अवJथामा िविभ)न bकारका 
हJत�ेप, |यि�गत स%पक" , �^टाचारलगायत अ)य 
अपराधज)य लगानीहMमा रहेको Jवाथ"को कारण 

केही रा^_सेवकबाटै सरं�ण, कानूनी जिटलता, 
अपराधको राजनीितकरण, �^टाचार, अद� र अस�म 
अनसु)धानकता", सीिमत अनसु)धान आिद सङ्गिठत 
अपराधका सहयोगी त�व हs)छन् । bHयेक यस bकृितका 
वारदातको पछािड फरकफरक भूिमकामा फरकफरक 
|यि� रहने हsदँा HयJता |यि�को भूिमकालाई सङ्क�ण" 
Mपमा हेन" हsदँनै । bJततु वारदातमा पािकJतानमा 
नोट छापी नेपाल bवेश गराई bयोगमा �याउने bयHन 
आफँैमा आपरािधक समूहबाट सङ्गिठत Mपमा 
भएको दिेखएको र अपराध गन� उwे�य एवम् आ�नो 
िज%माको काम स%प)न गन� bितबqतासमेत हsदँा 
यJतो ग%भीर िवषयमा पनुरावेदन अदालतले यी कसरु 
Jथािपत भएका bितवादीहMले सङ्गिठत अपराध 
नगरकेो भनी सोतफ"  सफाइ िदएको फैसला िमलेको 
दिेखएन । यी कसरुदार ठह7रएका bितवादीहM सबै 
सङ्गिठत अपराध गन� स�जालमा आबq भएको 
bमािणत हsदँा तHकालीन सङ्गिठत अपराध िनवारण 
अ�यादशे, २०६९ को दफा ३(१) र दफा ३(३) को 
खOड (क) को कसरुमा दफा १०(क) बमोिजम थप 
सजाय हsने ठहछ"  ।

५. अत: bJततु मwुामा यी bितवादीहM  मसदु 
आलम, अजु"न ल%साल भ)ने िदनेश आले र यिुनस भ)ने 
यनुसु अ)सारीले मािथ िववेचना गरबेमोिजम अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� भएकोले पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७३।५।२१ को फैसला 
सो हदस%ममा केही उ�टी भई िनज bितवादीहMलाई 
 सङ्गिठत अपराध िनवारण अ�यादशे, २०६९ को 
दफा १०(क) बमोिजम थप सजाय गनु"पदा"  पनुरावेदन 
अदालत पाटनले िनजहMलाई ठहर गरकेो कैद 
४ वष"मा ५० bितशत अथा"त् २(दईु) वष" थप भई 
जनही ६(छ) वष" कैद र ज7रवानाको हकमा मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा २५७ बमोिजमको 
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जनही ज2रवाना 5.७०,०००।- (स9री हजार) मा 
५० =ितशत अथाBत् 5. ३५,०००।- (पैितस हजार) 
समेत थप गरी िनज =ितवादीह5 मसदु आलम, 
अजुBन लIसाल भJने िदनेश आले र यिुनस भJने यनुसु 
अJसारीलाई 5.१,०५,०००।- (एक लाख पाचँ हजार) 
ज2रवानासमेत हRने ठहछB  । अ5मा तपिसलबमोिजम 
गनूB । 

तपिसल
=Wततु मXुामा पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७३।५।२१ को फैसलामा केही उ[टी भई 
=ितवादीह5 मसदु आलम, अजुBन लIसाल भJने िदनेश 
आले र यिुनस भJने यनुसु अJसारीलाई सङ्गिठत 
अपराध िनवारण अ_यादशे, २०६९ को दफा १०(क) 
बमोिजम जनही ६(छ) वषB कैद र 5.१,०५,०००।- 
(एक लाख पाचँ हजार) ज2रवाना हRने ठहरकेोले िनज 
=ितवादीह5म_ये मसदु आलम र अजुBन लIसाल 
भJने िदनेश आले िमित २०७०।१०।१० दिेख थनुामा 
रहेको र =ितवादी यिुनस भJने यनुसु अJसारी िमित 
२०७०।१०।११ दिेख थनुामा रहेको दिेखएकोले 
सोहीबमोिजम लगत कसी  =ितवादीह5लाई ठहर 
भएको कैद र ज2रवाना असलुउपर गनुB  भनी स5ु 
िज[ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू -----------------१
=Wततु मXुाको दायरीको लगत कcा गरी िमिसल 
अपलोड गरी िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू --------------------------------------------------१

उf रायमा सहमत छु ।
Jया.प5ुषो9म भgडारी

इजलास अिधकृत : िदपेJkनाथ योगी
इित सवंत् २०७६ साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम् ।

�� & ��

सवmnच अदालत, सयंfु इजलास
माननीय Jयायाधीश oी सपना =धान म[ल

माननीय Jयायाधीश oी बमकुमार oेp
फैसला िमित : २०७६।८।१०

मXुाः लाग ुऔषध (चरसे)

०७१-CR-०९३९
पनुरावेदक / =ितवादी : रामेछाप िज[ला ि=ती गा.िव.स. 

वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कायाBलय 
जगJनाथदवेल काठमाडxमा थनुामा रहेको 
वषB २३ को साजन राई भJने सजुनकुमार 
सनुवुार

िव5y
=zयथ{ / वादी : िवरJेk राजभgडारीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७३-CR-११६१
पनुरावेदक / =ितवादी : धािदङ िज[ला बैरनेी गा.िव.स. 

वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कायाBलय 
जगJनाथदवेल काठमाडxमा थनुामा रहेको 
स|ेु भJने सकुराम तामाङ

िव5y
=zयथ{ / वादी : िवरJेk राजभgडारीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७३-CR-११६२
पनुरावेदक / =ितवादी : काठमाडx बाडभJ}याङ 

गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई िसतापाइला 

िनण�य नं. १०६६९
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ब3ने हाल कारागार काया7लय जग&नाथदवेल 
काठमाड<मा थनुामा रहेको शकुुबहादरु 
तामाङ

िव@A
BCयथD / वादी : िवर&ेHराज राजभIडारीको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

§ %प' कानूनी माग.दश.नको शू1यतामा 
िवधाियक5 मनसायअन7ुप कानूनको 
8या9याका :ममा ;ितपादन ह=न े कानूनी 
िस?ा1त नै निजरको 7पमा रहन ेह=दँा यो 
िवषय धेरै हदसEम मFुाको तGय, ;चिलत 
कानूनी 8यव%था र उपलKध ;माणसगँको 
िMकोणाNमक आयामको 7पमा पPरभािषत 
ह=1छ l अथा.त,् मFुाको तGय निमलेसEम 
Nय%तो निजर उ?ृत गPरनलेु माM Nयसको 
अथ.पूण. सEब1ध %थािपत ह=न सVैन l 
कुनै 1याियक िनण.य सव��च अदालतबाट 
;ितपािदत कानूनी िस?ा1तको िवपरीत छ 
भनी िजिकर िलदँा Nय%तो िजिकरकता.ले 
फैसलामा िलइएको के कुन आधार Nयसरी 
;ितपािदत के कुन निजर िस?ा1त ;ितकूल 
वा अनकूुल छ भनी प[को हकिहत 
%थािपत ह=न ेउFे\यले %प' 7पमा उ]लेख 
गनु.पद.छ अिन माM Nय%तो िजिकरलाई 
अदालतले मFुाको अिभ1न अशंको 7पमा 
हरेी िववेचना गनु.पनa िवषय ब1न जाने ।  

(Bकरण नं.६)

पनुरावेदक / Bितवादीका तफ7 बाट : िवPान्  अिधवTा 
Uी रामBसाद ढुङ्गेल

BCयथD / वादीका तफ7 बाट : 

अवलिWबत निजर :
§ ने.का.प.२०५७, अङ्क २, िन.नं.६८६१
§ ने.का.प.२०६४, अङ्क ३, िन.नं.७८२९
§ ने.का.प.२०६६, अङ्क १०, िन.नं.८२४३

सWबA कानून :
§ Bमाण ऐन, २०३१
§ लाग ुऔषध (िनय&cण) ऐन, २०३३

स@ु तहमा फैसला गनe :
मा. िजfला &यायाधीश Uी जगतBसाद Uेg
काठमाड< िजfला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनe:
माननीय &यायाधीश Uी नागे&Hलाभ कण7
मा. &यायाधीश Uी सहदेवBसाद बा3तोला
उiच अदालत पाटन

फैसला
1या.सपना ;धान म]ल : &याय Bशासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको 
पनुरावेदन दायरीमा दता7 हkन आएको B3ततु मnुाको 
सिंop तqय र ठहर यसBकार छ : 

मnुाको तqय
िमित २०६६/५/२३ गते िदनको अ&दाजी 

१२:३० दिेख १४:१५ बजेको समयमा म जाहेरवालाको 
काठमाड< िजfला काठमाड< महानगरपािलका (का.
िज.का.म.न.पा.) वडा नं.१३ बाफल कुमारीगाल 
गfलीि3थत घरबाट अपuरिचत चोरह@ले घरको 
मूलढोका फुटाई िभc Bवेश गरी छोरी 3विण7मा 
राजभIडारी तथा िददी रजनी राजभIडारीसमेतको 
कोठाको लक तोडीिभc Bवेश गरी घरमा भएको नगद 
र सनुचादँीका गरगहना गरी @.१२,६९,५००।- (बाx 
लाख उना&सyरी हजार पाचँ सय) मूfय बराबरका 
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धनमाल चोरी गरी लगेको ह7दँा चोरी अपराध गन: 
;यि=ह> प?ाउ परपेिछ यिकन गरी िकटानी जाहेरी 
पनुः िदने छु l हाललाई यो सूचना िदन आएको 
भHनेसमेत बेहोराको िवरHेLराज राजभMडारीले िमित 
२०६६/०५/२४ मा महानगरीय Sहरी वUृ कािलमाटी, 
काठमाडWमा िदएको ह7िलया जाहेरी ।

Sकरण नं. १ बमोिजमको सूचना िमित 
२०६६/०५/२४ गते महानगरीय Sहरी वUृ, 
कािलमाटीमा िदएकोमा उ= धनमाल यस जाहेरीमा 
उि]लिखत सजुनकुमार सनुवुार राईसमेतका 
;यि=ह>ले चोरी अपराध गरकेो यिकन भएको 
ह7दँा िनजह>लाई प?ाउ गरी मलुकु_ ऐन, चोरीको 
महलअHतगaत हदसैcमको कारबाही गरी उि]लिखत 
धनमालह> पUा लगाई िफताa गराइपाउ ँ भHनेसमेत 
बेहोराको िवरHेLराज राजभMडारीले महानगरीय Sहरी 
वUृ कािलमाटीमा पेस गरकेो िकटानी जाहेरी ।

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१५ fवयcभू 
भगवानपाउिfथत सडकको उUरतफa  मसानघाटको 
खाली चौरमा शकंाfपद >पमा साथमा झोला िलई 
बसेको सजुन राई (सनुवुार) ले पछािडपno िभरकेो 
PUMA लेखेको कालो रगंको झोलाबाट सेतो िहरोइन 
जfतो धलुो पदाथa tलािuकिभ# रहेको ८ vाम, चHL 
भHने च?बहादरु तामाङले बोकेको झोलाबाट बरामद 
भएको चरशे जfतो दिेखने कालो पदाथa १११ vाम, 
सभुाष भHने शकुुबहादरु तामाङको साथबाट सेतो 
िहरोइन जfतो धलुो पदाथa ६ vाम, चेङ्गा तामाङको 
पेHटको गोजी तथा पसaबाट बरामद भएको चरशे जfतो 
कालो पदाथa १४८ vाम, समुन तामाङले बोकेको फुzो 
झोलाबाट बरामद भएको चरशे जfतो कालो पदाथa 
१२८ vाम, फु{चे भHने ब|ु लामासगँ बरामद भएको 
tलािuकको झोलाबाट सेतो िहरोइन जfतो धलुो पदाथa 
६ vाम, रोशन तामाङको साथबाट २.८ MM  }लास 

लेखेको ~यानन कcपनीको nरलवाला ~यामेरा थान १, 
चरशे जfतो कालो पदाथa ११४ vाम बरामद भएको ह7दँा 
उि]लिखत ;यि=ह>लाई िनयH#णमा िलई fथानीय 
मािनसह>को रोहबरमा बरामदी मचु]ुका गरी बरामद 
भएका ती सामानह>म�ये केही सामान जाहेरवाला 
िवरHेLराज राजभMडारीको घरबाट चोरी भएको 
सामानह>सगँ िम]न गएको र ती सcपूणa सामानह> 
चोरी गरी ]याएको सामान नै हो भनी मखु सािबत 
भएकोले त�काल Sहरीले बरामद गरी लगेको िठक 
साचँो हो भHनेसमेत बेहोराको िमित २०६६।०६।०१ 
गतेको चारिक]लासिहतको खानतलासी एव ंबरामदी 
मचु]ुका । 

काठमाडW िसतापाइला गा.िव.स. वडा नं. ९ 
िfथत छुकुटोलिfथत शाHतामाया महजaनको घरको 
त]लो तलामा रहेको श?ेु भHने शकुराम तामाङको 
कोठामा खानतलासी िलदँा ६ vाम तौलको सेतो हेरोइन 
जfतो धलुो पदाथa फेला परकेो साचँो हो भHनेसमेत 
बेहोराको बरामदी तथा खानतलासी मचु]ुका l 

िवरHेLराज राजभMडारीको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र Sितवादी सजुनकुमार सनुवुार राईसमेत 
भएको चोरी म�ुामा कारबाही तथा अनसुHधानको 
िसलिसलामा च.नं.५७६ िमित २०६६।६।०२ गतेको 
प#साथ यस कायाaलयमा दािखल ह7न आएको बरामदी 
सामानसिहतका Sितवादीह> सजुनकुमार सनुवुार 
राई, चHL भHने च?बहादरु तामाङ, रोशन तामाङ 
िघिसङ, स?ेु भHने सकुराम तामाङ, सभुाष भHने 
शकुुबहादरु तामाङ, समुन तामाङ, ब|ु लामा, चेङ्गा 
तामाङसमेतको साथबाट लाग ु औषध सेतो हेरोइन 
तथा कालो चरशेसमेत बरामद भई आएको ह7दँा िनज 
Sितवादीह>उपर लाग ुऔषध म�ुामा समेत cयाद थप 
गरी आव�यक कारबाही गnरपाउ ँभHनेसमेत बेहोराको 
िमित २०६६/६/१९ गतेको Sहरी Sितवेदन । 
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2ितवादीह6 सभुाष भ&ने शकुुबहादरु 

तामाङ, फु=चे भ&ने ब?ु लामा र स@ेु भ&ने सकुराम 

तामाङबाट बरामद भएको ६/६ Eाम सेतो हेरोइन 

जGतो धलुो पदाथJमा परीKणका लािग ३/३ Eाम र 

अदालतको लािग ३/३ Eाम, 2ितवादी सजुनकुमार 

सनुवुार राईको साथबाट बरामद भएको ८ Eाममा 

परीKणको लािग ३ Eाम, अदालतको लािग ३ 

Eाम, अनसु&धान अिधकारीको लािग बाकँR २ Eाम 

िनकािलएको, 2ितवादी च&T भ&ने च@बहादरु तामाङ, 

चेङ्गा तामाङ, समुन तामाङ र रोशन तामाङसमेत ४ 

जनाबाट बरामद भएको चरशे जGतो कालो पदाथJमWये 

३/३ Eाम परीKणको लािग, अदालतको लािग र 

अनसु&धानको लािग नमनुा िनकाली बाकँR रहेको चरशे 

जGतो पदाथJ एकै ठाउमँा पोका पारी िसलब&दी गरी 

2हरी कायाJलयमा िफताJ पठाई स\मािनत काठमा]ड_ 

िज`ला अदालतको रोहबरमा यो नमनुा िनकािलएको 

िठक छ भ&नेसमेत बेहोराको िमित २०६६/०६/१९ 

गतेको नमनुा मचुु̀ का ।

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.३ िGथत 

अ]डरEाउ]डसिहतको ४ तले उdर मोहडाको सिवना 

महजJनको पeकR घरमा 2हरी टोलीले साथै िलई आएका 

2ितवादी रोशन तामाङको कोठा खोली कानूनबमोिजम 

खानतलासी गदाJ कोठाको पिjमतफJ  झ]ुड्याइरहेको 

अवGथामा रहेको कालो कलरको नाइलनको कपडाको 

झ]ुड्याउनेसमेत भएको झोलामा पहेलँो कलरमा Gटार 

िचl तथा सेतो कलरमा Converse लेखेको झोला 

एकथान फेला परकेोले 2हरीले हामीह6को रोहबरमा 

बरामद गरी लगेको िठक हो भ&नेसमेत बेहोराको िमित 

२०६६।६।२१ को चार िक`लासिहतको खानतलासी 

एव ंबरामदी मचुु̀ का ।

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.२९ बGने लसता 

महजJनको घरमा डेरा गरी बGने समुन तामाङ, का.िज. 

िसतापाइला गा.िव.स.२ उ?व खड्काको घरमा डेरा 

गरी बGने सभुाष भ&ने शकुुबहादरु तामाङ, का.िज. 

िवqण ु गा.िव.स. वडा नं.५ सिुशल तामाङको घरमा 

डेरा गरी बGने च&Tे भ&ने च@बहादरु तामाङ, िज`ला 

लिलतपरु इमाडोल गा.िव.स. वडा नं.७ अशोक कँुवरको 

घरमा डेरा गरी बGने फु=चे भ&ने ब?ु लामा, का.िज.

का.म.न.पा. वडा नं.१५ िचwबहादरु काकxको घरमा 

डेरा गरी बGने सजुनकुमार सनुवुार राईसमेतको डेरा 

कोठा खानतलासी गदाJ अपराधसगँ 2माण लाyने कुनै 

पिन िचजवGतहु6 फेला नपरकेो भ&नेसमेत बेहोराको 

िमित २०६६/६/२० गतेको अलग-अलग खानतलासी 

एव ंबरामदी मचुु̀ का । 

पूवJिचनजानका प@ाउ 2ितवादीह6 

रोशन तामाङसमेतसगँ िचनजान भई सबैजनाको 

स`लाहमा िविभ&न ठाउमँा चोरी गदz िहड्ँने @ममा 

िमित २०६६।५।२३ गते िदउसँो चोरी गन{ उ|े}यले म 

तथा सगैँ प@ाउ परी आएका 2ितवादी रोशन तामाङ 

(िघिसङ), सभुाष भ&ने शकुुबहादरु तामाङ, स@ेु भ&ने 

सकुराम तामाङसमेत भई फलामे औजारह6 िलई 

उपय�ु Gथानको खोजी गदz जाने @ममा हाल नाम 

थाहा भएका जाहेरवाला िवर&ेTराज राजभ]डारीको 

घरमा कोही नभएको दखेी म घरबािहर बसी अ&य 

साथीह6 घरिभw गई भएको गरगहना तथा नगद 

6.३५ हजारसमेत िलई आई नगद त�काल बाडँी 

िलएको र फेला परकेा सनु तथा चादँीका गरगहनाह6 

बारा िजतपरुमा लगी िब@R गदाJ पाएको ८५,०००।- 

जित रकमबाट अ&दाजी १८,०००।- जित भाग परकेो 

िथयो । साथी स@ेु भ&ने सकुराम तामाङसमेतले 

`याएको बरामद भई आई दखेाइएको सोही रडले ढोका 

फुटाई चोरी गरकेो हो । उ� रड िनजह6ले के कहाबँाट 

`याए थाहा भएन, बरामद भई आएको सामानह6मWये 

लाग ुऔषध चरशे मसगँ बरामद भएको होइन l अ&य 
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सामान मैले िविभ2न ठाउबँाट चोरी गरी <याएको 
ह@ ँ। हामीहBले चोरी गरकेा घरहB तEकाल थाहा नभए 
तापिन हाल बHुदा बाफलको िवर2ेJराज राजभLडारी, 
कपनको भावकु शमाO, पेPसीकोलाको मदनराज 
िघिमर,े लिलतपरु सानेपाको डा.मनोहरRसाद गSुा, 
पेPसीकोलाकT रणे ु लामा, सोही ठाउकैँ बटुककृWण 
ढुङ्गाना, ड<ल ु ब[ने Rेम Rजापती, [वय\भू 
ब[ने िदपक मान2धरसमेतको घरमा चोरी गरकेा 
रहेछ_ । उ` ठाउमँा चोरी गरकेो रकम तEकाल बाडँी 
िलई खाइसकेको र अ2य सनु चादँीका गरगहना बारा 
िजतपरुमा लगी िबeT गनf गरकेो हो । जाहेरवालाको 
घरमा के कित धनमाल चोरी गgरयो थाहा भएन । 
सनुचादँी िबeT गनO िदने hयि`ले किमसन खाने र 
खgरद गनf hयि`ले समेत चोरीको हो भनी हचवुाको 
भरमा िलने ह@दँा जाहेरीमा उि<लिखत रकम र पाएको 
रकममा फरक पनO गएको ह@नपुछO  भ2नेसमेत बेहोराको 
Rितवादी समुन तामाङको िमित २०६६/०६/२३ 
गतेको बयान ।

हामी जाहेरीमा उि<लिखत साथीहBसमेत 
भई lयाङ्ग बनाई चोरी गनf कायOमा सलंlन ह@ने गरकेा 
छ_ l समय र पgरि[थितअनसुार भूिमका र ठाउ ँ
फेgररह2छौ ँ l बरामदी मचु<ुकामा उि<लिखत 
सामानहBमoये सेतो हेराइन मेरो साथबाट बरामद 
भएको होइन भ2नेसमेत बेहोराको Rकरण ८ मा 
Rितवादी समुन तामाङले गgरिदएको बयानसगँ िम<दो 
बेहोराको Rितवादी सभुाष भ2ने शकुुबहादरु तामाङको 
िमित २०६६।०६।२३ गतेको बयान ।

बरामदी मचु<ुकामा उि<लिखत लाग ु
औषध सेतो हेरोइन ज[तो धलुो पदाथO मेरो साथबाट 
बरामद भएको होइन l अ2य सामानहB मrले बोकेको 
झोलाबाट बरामद भएको सामानहB ह@न् भ2नेसमेत 
बेहोराको Rितवादी समुन तामाङले Rकरण ९ 

मा खलुाइिदएबमोिजम आफू पिन चोरीको यसै 
lयाङको सद[य भएको भ2ने बेहोरालाई समथOन गनf 
आशयको Rितवादी सजुनकुमार सनुवुार राईको िमित 
२०६६।०६।२३ गतेको बयान ।

बरामदी मचु<कामा उि<लिखत मलाई 
दखेाइएको सामानहBमoये िस.नं.१८ मा लेिखएको 
चरशे ज[तो पदाथO मेरो साथबाट बरामद भएको होइन 
भ2नेसमेत उ<लेख भएको बेहोराको Rितवादी समुन 
तामाङले Rकरण ८ मा खलुाइिदएबमोिजम आफू पिन 
चोरीको यसै lयाङको सद[य भएको भ2ने बेहोरालाई 
समथOन गनf आशयको Rितवादी चeबहादरु तामाङको 
िमित २०६६/०६/२३ गतेको बयान ।

बरामदी मचु<ुकामा उि<लिखत 
सामानहBमoये चरशे मेरो साथबाट बरामद भएको 
होइन भ2नेसमेत बेहोराको Rितवादी समुन तामाङले 
Rकरण ९ मा खलुाइिदएबमोिजम आफू पिन चोरीको 
यसै lयाङको सद[य भएको भ2ने बेहोरालाई समथOन 
गनf आशयको Rितवादी रोशन तामाङ (िघिसङ) को 
िमित २०६६/०६/२३ गतेको बयान ।

बरामदी मचु<ुकामा उि<लिखत सेतो हेरोइन 
ज[तो धलुो पदाथO मेरो साथबाट बरामद भएको 
होइन l मैले  लाग ुऔषधस\ब2धी कुनै कारोबार गरकेो 
छैन l अ2य सामान मेरो साथबाट बरामद भएका 
सामानहB ह@न् भ2नेसमेत बेहोराको Rितवादी समुन 
तामाङले Rकरण ९ मा खलुाइिदएबमोिजम आफू पिन 
चोरीको यसै lयाङको सद[य भएको भ2ने बेहोरालाई 
समथOन गनf आशयको Rितवादी सeेु भ2ने सकुराम 
तामाङको िमित २०६६/०६/२३ गतेको बयान ।

बरामदी मचु<ुकामा उि<लिखत चरशे ज[तो 
दिेखने कालो पदाथO मेरो साथबाट बरामद भएको 
होइन l मैले हालस\म कुनै पिन लाग ुऔषधस\ब2धी 
कुनै कायO गरकेो छैन । जाहेरवाला िवर2ेJराज 
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१०६६९ - साजन राई भ&ने सजुनकुमार सनुवुारसमेत िव. नेपाल सरकार

राजभ2डारीसमेतको घरमा भएको चोरीको घटनामा 
नगएको भए तापिन ;ितवादी रोशन तामाङ (िघिसङ) 
ले चोरी गरी Aयाएको सामान मेरो कोठामा फेला परकेो 
र िनजहFले मलाईसमेत पोलेकोले िनज जाहेरवालाले 
मसमेतउपर िकटानी जाहेरी िदएको हHनपछJ  भ&नेसमेत 
बेहोरा भएको भ&नेसमेत बेहोराको ;ितवादी समुन 
तामाङले ;करण ९ मा खलुाइिदएबमोिजम आफू पिन 
चोरीको यसै Rयाङको सदSय भएको भ&ने बेहोरालाई 
समथJन गनU आशयको ;ितवादी चेङ्गा तामाङको 
िमित २०६६।०६।२३ गतेको बयान । 

िछमेकZ िवर&े[राज राजभ2डारीको घरमा 
िमित २०६६।५।२३ गते कोही नभएको अवSथामा 
अप^रिचत चोरहFले जाहेरवालाको घरको ढोकामा 
लगाएको ताला फलामे रडले तोडी िभ` ;वेश 
गरी कोठाको लकसमेत तोडी दराजहFबाट नगद 
र सनुचादँीका करीब F.१२,६९ ५००।- (बाc 
लाख उना&सdरी हजार पाचँ सय) मूAय बराबरका 
धनमाल चोरी गरकेोले ;हरी टोली आई घटनाSथल 
मचुAुकासमेतको कायJ गरी उf घटनामा सलंRन 
hयिfहFको खोजतलास गदi जाने jममा िमित 
२०६६।६।०१ गतेका िदन सजुनकुमार सनुवुार 
राईसमेत ८ जनालाई चोरी भएको दशीका सामान 
तथा लाग ुऔषध सेतो हेरोइन चरशेसिहत महानगरीय 
;हरी अपराध महाशाखा, काठमाडnबाट पjाउ गरी 
जाहेरवाला िवर&े[राज राजभ2डारीको घरबाट उf 
िमितमा चोरी भएका दशीका सामानसमेत बरामद गरी 
जाहेरवालाबाट सनाखतसमेत ग^रएको र िनजहFको 
साथबाट लाग ु औषधसमेत बरामद भएको हHदँा लाग ु
औषध मoुामा समेत अनसु&धान भइरहेको भ&ने हाल 
सनुी थाहा पाएको हो । िनजहFलाई कडाभ&दा कडा 
कारबाही ग^रनपुछJ  भ&नेसमेत बेहोराको राम;साद 
सापकोटासमेतले िमित २०६६/०६/२४ गते 

ग^रिदएको कागज । 
;ितवादीहF सभुाष भ&ने शकुुबहादरु तामाङ, 

फुrचे भ&ने बsु लामा, सjेु भ&ने सकुराम तामाङ र 
सजुनकुमार सनुवुार राईको उf कायJ लाग ु औषध 
(िनय&`ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को दहेाय (क)
(घ) र (च) िवपरीतको कसरु अपराध भएको हHदँा िनज 
;ितवादीहFलाई सोही ऐनको दफा १४ को दहेाय 
(१)(छ)(१) बमोिजम र अ&य ;ितवादीहF च&[े भ&ने 
चjबहादरु तामाङ, रोशन तामाङ (िघिसङ),  rयाङ्गा 
तामाङ र समुन तामाङको हकमा सोही ऐनको दफा 
१४ को दहेाय १(घ)(२) बमोिजम सजाय होस ्भ&ने 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबी । 

म / हामीलाई ;हरीले डेरा कोठाबाट चोरीको 
आरोपमा भनी पjाउ गरकेो हो l आफूहFसगँ लाग ु
औषध नरहेको, अनसु&धान अिधकारीसमv भएको 
बयानको केही बेहोरा सwय हो भने केही म / हामीले 
भने लेखाएबमोिजमको होइन भ&नेसमेत बेहोराको 
;ितवादीहF शकुुराम तामाङ, सजुनकुमार सनुवुार 
राई, च&[े भ&ने चjबहादरु तामाङ, समुन तामाङ, 
रोशन तामाङ िघिसङ, सभुाष भ&ने शकुुबहादरु 
तामाङ, फुrचे भ&ने बsु लामा र चेङ्गा तामाङले सFु 
अदालतमा गरकेो एकै िमलानको छुxाछुxै बयान ।

परीvणाथJ ;ाy नमनुामा लाग ु औषध 
हेरोइन र चरसे पाइएको भ&ने बेहोराको के&[ीय 
;हरी िविध िवzान ;योगशाला, काठमाडnको िमित 
२०६६/०७/१६ को ;योगशाला ;ितवेदन l  

अिभयfुहF चोरीको कसरुमा सािबत 
भए पिन लाग ु औषधको कसरुमा इ&कार रहेको 
पाइ&छ l के कSतो ;योजनको लािग को बाट ख^रद 
गरी ;ितवादीहFले सो लाग ुपदाथJ िनजहFको साथमा 
रहेको िथयो भनी वादी पvले अनसु&धानबाट खलुाउन 
सकेको छैन । चोरीको सामान बरामद भएको तथा चोरी 
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गरकेो त3यमा समेत सािबत ह8ने 9ितवादीह<ले लाग ु
औषधको कसरुमा भएको इCकारीलाई अCयथा भCन 
सिकने अवGथा नदिेखदँा 9ितवादीह< सभुाष भCने 
शकुुबहादरु तामाङ, फुMचे भCने बOु लामा, सPेु भCने 
सकुराम तामाङ, सजुनकुमार सनुवुार राई, चCRे भCने 
चPबहादरु तामाङ, रोशन तामाङ (िघिसङ्ग), Mयाङ्गा 
तामाङ र समुन तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछZ  भCने बेहोराको स<ु काठमाड\ िज]ला 
अदालतको िमित २०६८/०९/२२ को फैसला ।

9ितवादीह<ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने भनी स<ु अदालतले गरकेो फैसलामा सCतcु 
ह8न नसकd वादी नेपाल सरकारले उMच अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन गरकेोमा लाग ु औषध (िनयC#ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम 9ितवादीह<बाट 
बरामद भएको लाग ु औषधलाई अCयथा भCने 
9माण 9ितवादीह<ले पेस गनुZपनiमा सो गनZ सकेको 
नदिेखदँा वादी पjले 9मािणत गनुZपनi भCने आधारमा 
आरोिपत कसरुबाट 9ितवादीह<लाई सफाइ िदएको 
निमलेको ह8दँा स<ु अदालतको फैसला उ]टी भई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम 9ितवादीह< सजुन राई, 
सभुाष भCने शकुुबहादरु तामाङ, फुMचे भCने बOु 
लामा र शPेु भCने सकुराम तामाङलाई लाग ु औषध 
(िनयC#ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को दहेाय (क) 
(छ) र (च) िवपरीतको कसरुमा िनजह<लाई ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम जनही ५ वषZ कैद र 
पाचँ हजार जnरवाना ह8ने तथा 9ितवादीह< चPे भCने 
चPबहादरु तामाङ, रोशन तामाङ, Mयाङ्गा तामाङ 
र समुन तामाङको हकमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(घ)
(२) बमोिजम जनही तीन मिहना कैद र तीन हजार 
जnरवाना ह8ने ठहछZ  भCनेसमेत बेहोराको उMच अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१/०५/०३ मा भएको फैसला l 

मेरो साथबाट लाग ु औषध बरामद भएको 

छैन । अनसुCधान अिधकारी र अदालतमा बयान 
गदाZ आरोिपत कसरुमा इCकार रहेको छु l अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु गरकेो छैन, म िनदqष छु l 
स<ु काठमाड\ िज]ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ
भCनेसमेत बेहोराको 9ितवादी साजन राई भCने 
सजुनकुमार सनुवुार राईले यस अदालतमा पेस गरकेो 
पनुरावेदनप# l 

लाग ुऔषध बरामद भएको होइन l िनयोिजत 
तnरकाले फसाउनलाई बरामदी मचु]ुकामा लाग ुऔषध 
थप गnरएको हो l अनसुCधान अिधकारी र अदालतमा 
बयान गदाZ आरोिपत कसरुमा इCकार रहेका हामी 
िनदqष छ\ l िचrबsुदो 9माणिबनै हामीलाई कसरुदार 
ठहर गनi उMच अदालत पाटनको फैसला 9माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३, ९(२), १८, २५ र ५४, 
मलुकुd ऐन अदालती बCदोबGतको १८४क, १८५ 
नं., ने.का.प. २०५७, अङ्क २, िनणZय नं. ६८६१, 
ने.का.प. २०६४, अङ्क ३, िनणZय नं. ७८२९, 
ने.का.प. २०६६, अङ्क १०, िनणZय नं. ८२४३ मा 
9ितपािदत िसOाCतसमेतको 9ितकूल भएको ह8दँा सो 
फैसला उ]टी भई स<ु काठमाड\ िज]ला अदालतको 
फैसला सदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ
भCनेसमेत मuुय बेहोरा भएको कnरब एकै िमलानको 
9ितवादी सPेु भCने शकुराम तामाङ र 9ितवादी सभुाष 
भCने सकुुबहादरु तामाङले यस अदालतमा पेस गरकेो 
छुvाछुvै पनुरावेदनप# l 

अदालतको ठहर
आजको पेसीसूचीमा चढी िनणZयाथZ 

इजलाससमj पेस ह8न आएको 9Gततु मxुाको िमिसल 
अyययन गदाZ िवरCेRराज राजभzडारीले िदएको चोरी 
मxुाको िकटानी जाहेरीमा अनसुCधान ह8दँ ै जादँा 
उ{ चोरी मxुाका 9ितवादीह<को साथबाट लाग ु
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१०६६९ - साजन राई भ&ने सजुनकुमार सनुवुारसमेत िव. नेपाल सरकार

औषधसमेत बरामद भएकोले िनजह:लाई लाग ुऔषध 
(िनय&>ण) ऐन, २०३३ बमोिजम सजाय गनुEपनF भनी 
पेस भएको Hहरी Hितवेदनबाट यस मJुाको उठान 
भएको दिेखयो l 

Hितवादीह: शकुुबहादरु तामाङ, बPु लामा, 
सकुराम तामाङ र सजुनकुमार सनुवुार राईलाई 
लाग ुऔषध (िनय&>ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
दहेाय (क) (घ) र (च) को कसरु अपराधमा सोही 
ऐनको दफा १४ को दहेाय (१)(छ)(१) बमोिजम र 
अ&य Hितवादीह: चWबहादरु तामाङ, रोशन तामाङ 
(िघिसङ्ग), Yयाङ्गा तामाङ र समुन तामाङको 
हकमा सोही ऐनको दफा १४ को दहेाय १(घ)(२) 
बमोिजमको सजाय हZनपुनF भनी वादी नेपाल सरकारले 
अिभयोग दाबी िलएकोमा बरामद भएको लाग ुऔषध 
Hितवादीह:को साथमै िथयो भ&ने स&तोषजनक 
Hमाण वादी प]बाट पेस हZन नसकेको भ&ने आधारमा 
Hितवादीह:ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने भई 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी नठहनF भनी 
स:ु काठमाडa िजbला अदालतले फैसला गरकेो 
दिेखयो l 

स:ु अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारले पनुरावेदन गरकेोमा, बरामद भएको 
लाग ु औषधलाई अवैधािनक होइन भनी Hमािणत 
गनF कानूनी दाियdव Hितवादीको हZने भ&ने िवशेष 
कानून (लाग ु औषध िनय&>ण ऐन, २०३३) मा 
भएको eयवfथाअनसुार यी Hितवादीह:ले वfतिुनg 
Hमाणhारा आiनो िनदjिषता पिुk गनE नसकेको भ&ने 
मूल आधारबाट स:ु अदालतको फैसला निमलेको 
ठहर गरी सो फैसला उbट्याई Hितवादीह:ले 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो ठहनF भनी उYच 
अदालत पाटनले पनुरावेदनको रोहमा उm मJुा हेरी 
िमित २०७१/०५/०३ िनणEय िदएको पाइ&छ l     

बरामद भएको भिनएको लाग ु औषध 
आफूह:को साथमा नरहेको र लाग ु औषधको 
कसरुमा आफूह: स:ुदिेख नै इ&कार रहेको भ&ने 
आधारसमेतबाट उYच अदालतले Hfततु मJुामा 
गरकेो फैसला Hमाण ऐन, मलुकुq ऐन, अदालती 
ब&दोबfतको महलका उिbलिखत कानूनी eयवfथा र 
सवjYच अदालतबाट Hितपािदत उिbलिखत कानूनी 
निजर िसPा&तिवपरीत भएकोले सो फैसला उbटी गरी 
अिभयोगबाट सफाइ पाउ ँ भ&ने मsुय िजिकरसिहत 
यी तीनजना Hितवादीह: सजुनकुमार सनुवुार राई, 
शकुराम तामाङ र सकुुबहादरु तामाङ यस अदालतमा 
पनुरावेदन िलई उपिfथत भएको दिेखयो l 

पनुरावेदक Hितवादी सजुनकुमार सनुवुार 
राईको तफE बाट कानूनी Hितर]ा गनE उपिfथत 
हZनभुएका िवhान्  अिधवmा tी रामHसाद ढुङ्गेलले 
Hितवादीह:लाई चोरीमा सजाय भइसकेको र बरामद 
नै नभएको लाग ुऔषधमा मJुा चलाइएको हZदँा उYच 
अदालत पाटनले गरकेो फैसला िवचारणीय भई 
Hdयथv िझकाउने आदशे हZनपुदEछ भनी इजलाससम] 
गनुEभएको बहस िजिकरसमेत सिुनयो l 

उपयुEm तxय भएको Hfततु मJुाको िमिसल 
अyययन गरी िवhान्  कानून eयवसायीको तकE यmु 
बहस िजिकरसमेत सिुनसकेपिछ Hितवादीह:लाई 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय गनF उYच अदालत 
पाटनबाट भएको उिbलिखत फैसला िमले निमलेको 
र सोउपर पनुरावेदन गनE आएका यी Hितवादीह:को 
पनुरावेदन िजिकर पzुन स{ने वा नस{ने भ&ने िवषयमै 
िनणEय गनुEपनF दिेखयो l  

२. िनणEयतफE  िवचार गदाE, Hितवादी सजुन 
राईको साथबाट हेरोइन जfतो धलुो पदाथE ८ }ाम, 
Hितवादी शकुुबहादरु तामाङको साथबाट सेतो हेरोइन 
जfतो धलुो पदाथE ६ }ाम  बरामद भएको भ&नेसमेत 
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बेहोराको काठमाड6 महानगरपािलका वडा नं. १५ 
ि=थत =वयAभूमा बसी गCरएको खानतलासी तथा 
बरामदी मचुHुका र Iितवादी सकुराम तामाङको 
साथबाट सेतो हेरोइन ज=तो धलुो पदाथO ६ Qाम 
बरामद भएको भRनेसमेत बेहोराको काठमाड6 
िसतापाइला गा.िव.स. वडा नं. ९ ि=थत छुकुटोलमा 
बसी खडा गरकेो खानतलासी तथा बरामदी 
मचुHुकाबाट दिेखRछ भने उिHलिखत खानतलासी 
तथा बरामदी मचुHुकाहUमा यी IितवादीहU उपि=थत 
भई रोहबरमा बसी द=तखत गCरिदएका रहेछन् l 
केRXीय Iहरी िविध िवYान Iयोगशाला, काठमाड6को 
िमित २०६६/०७/१६ को Iयोगशाला Iितवेदनले 
यी IितवादीहUको साथबाट बरामद भएको लाग ु
औषधज=तो सेतो धलुो पदाथO लाग ु औषध हेरोइन 
भएको भनी Iमािणत गCरिदएको ह_दँा पनुरावेदन गनO 
आएका यी IितवादीहUको साथबाट बरामद उb व=त ु
लाग ु औषध हेरोइन भएको कुरामा िववेचना गCररहन ु
परने l लाग ुऔषध (िनयR#ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ मा भएको कानूनी hयव=थाअनसुार आjनो 
साथमा फेला परकेो लाग ुऔषध अवैध होइन भRनका 
लािग सो कुराको Iमाण Iितवादीले नै पmुयाउनपुनn 
ह_Rछ l अिभयोग दाबीअनसुारको लाग ु औषधको 
कसरु हामीले गरकेा होइन6 भनी यी IितवादीहUले 
मौका र अदालतमा गरकेो बयानoारा इRकार गर ेपिन 
चोरीका अRय सामानहU बरामद ह_दँाका बखत सो 
लाग ुऔषध आफूहUकै साथमा भएको कुरा सpय हो 
भRनेसमेत बेहोरा भएको बरामदी मचुHुकाको रोहबरमा 
बसी आफँैले द=तखत गCरिदएको कुरालाई ठोस एवम् 
िवqसनीय Iमाणले खrडन गनO सकेका छैनन् l Iमाण 
ऐन, २०३१ को दफा ९(१) अनसुार मsुाका पtले 
hयb गरकेो कुरालाई उसका िवUu Iमाणमा िलन 
िमHने भए पिन Iितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको 

कसरु इRकार गरी आjनो बचाउमा बोलेको कुरालाई 
अRय =वतR# Iमाणले पिुv नगदाOसAम Iमाणको Uपमा 
Qहण गनO र यी IितवादीहUको साथबाट बरामद भएको 
मचुHुकाअनसुारको लाग ु औषध अवैध होइन भRने 
कुरालाई IितवादीहUले अRय िववादरिहत Iमाणले 
खrडन गनO नसकेको ह_दँा Iितवादीको साथबाट 
बरामद भएको लाग ु औषध हेरोइनलाई अवैध नै 
माRनपुनn दिेखदँा यी IितवादीहUको हकमा अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु ठहर गरकेो उwच अदालत 
पाटनको िमित २०७१/०५/०३ को फैसलालाई 
अRयथा भिनरहनपुनn अव=था भएन l

३. IितवादीहUले पनुरावेदनमा िजिकर 
िलएका कानूनी hयव=थाहU मलुकुx ऐन, अदालती 
बRदोब=तको महलको १८४क., १८५ नं. तथा Iमाण 
ऐन, २०३१ का दफाहU ३, ९(२), १८, २५ र ५४ 
Iमाण परीtणसगँ सAबिRधत भएको ह_दँा अिभयोजन 
पtले अिभयोग दाबीलाई समथOन गनn Iमाण पेस गरकैे 
दिेखएको तर लाग ु औषध (िनयR#ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १२ बमोिजम अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउनेसAमको सRतोषजनक Iमाण Iितवादीले पेस 
गनO नसकेको आधार कारणसमेतबाट उwच अदालत 
पाटनले सो फैसलामा िलएको Iमाण मूHयाङ्कनको 
आधारलाई अRयथा भRनपुनn अव=था नदिेखई सो 
हदसAम IितवादीहUको पनुरावेदन िजिकर र Ipयथz 
िझकाउनपुनn भRने IितवादीतफO का िवoान्  कानून 
hयवसायीको बहससगँ सहमत ह_न सिकएन l   

४. पनुरावेदकहUले I=ततु फैसला 
नेपाल कानून पि#कामा Iकािशत कानूनी निजर 
िसuाRतसमेतको Iितकूल भएको भनी केही 
निजरहUसमेत उHलेख गरकेो सRदभOमा pयसतफO  
हेनुOपनn ह_Rछ l सो सAबRधमा Iथमतः, पनुरावेदन 
िजिकरको ने.का.प. २०५७, अङ्क २, िनणOय नं. 
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१०६६९ - साजन राई भ&ने सजुनकुमार सनुवुारसमेत िव. नेपाल सरकार

६८६१  मा के क3तो कानूनी िस7ा&त 8ितपादन 
भएको रहेछ भनी हेर= l यसमा, बरामदी मचुBुकाको 
रोहबरमा बसेका CयिDले नै अदालतमा आई सरकारी 
साHीको Iपमा बकपJ गदाL 8ितवादीको साथबाट लाग ु
औषध बरामद भएको आफूले नदखेेको भनी बताएको 
कारणसमेतबाट पेस भएका 8माणलाई अदालतले 
शकंा गनुLपनW पXरि3थित उZप&न भई 8ितवादीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरकेो ह]दँा 
सो निजरमा अिभयोजन पH नै 8ितवादीउपरको 
8माणमा िव_3त ह]न नसकेको अव3थामा अदालतले 
Zय3तो कुरालाई िनिवLवाद 8माणको Iपमा िलन 
नस`ने िस7ा&त aहण गरी 8माण परीHणमा दखेा 
परकेो शकंाको सिुवधा अिभयDुलाई िदएको दिेख&छ 
तर 83ततु मbुामा अिभयोजन पHले पेस गरकेो दसी 
(लाग ुऔषध) 8योगशालाबाट 8मािणत भएको, बरामद 
गदाLका बखत यी 8ितवादीहI 3वयम् उपि3थत भई 
रोहबरमा बसी द3तखत गरकेो र 8ितवादीको साथबाट 
बरामद भएको भ&ने कुरालाई 8ितवादीबाहेक अIले 
अ&यथा भनेको अव3था नह]दँा तfय नै निमलेको 
83ततु फैसला उिBलिखत निजर िस7ा&तको िवपरीत 
भयो भ&ने 8ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह]न सिकएन l  

५. Zयसैगरी 8ितवादीले िजिकर िलएको 
अकh निजर ने.का.प. २०६४, अङ्क ३, िनणLय 
नं. ७८२९ मा 8ितपािदत िस7ा&तसगँ सoबि&धत 
छ l यस िनणLयमा लाग ु औषध मbुामा िनदhिशताको 
8माणको भार 8ितवादीमा रहने भ&ने िवशेष कानूनको 
Cयव3थालाई उ7तृ गरी वादीले केवल अिभयोग माJ 
लगाई केही नगरी ब3नलेु लाग ु औषध िनय&Jण गनW 
उbेqयले बनेको िवधाियकr कानूनको उbेqय पूरा नह]ने 
भनी आफूलाई बेकसरु 8मािणत गनW भार 8ितवादीमा 
रहने भए पिन अिभयोग पिुs ह]ने 8माण पेस गनुLपनW 

दाियZवबाट अिभयोजन पH पि&छन निमBने भनी 
अदालतले िस7ा&त िवकास गरकेो पाइ&छ l 83ततु 
मbुामा अिभयोजन पHले पेस गरकेा दसी 8माणलाई 
मािथका 8करणहIमा िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
अ&यथा भ&नपुनW अव3था नह]दँा 8ितवादीले यस 
निजरलाई आधार बनाई 8Zयथt िझकाउनपुनW भनी 
िलएको िजिकरसगँ समेत सहमत ह]न सिकएन l 

६. Zयसैगरी, पनुरावेदकले उD फैसला 
ने.का.प. २०६६, अङ्क १०, िनणLय नं. ८२४३ 
8ितपािदत निजर िस7ा&तसमेतको िवपरीत रहेकोले 
JिुटपूणL भयो भनी िजिकर िलएको अव3था छ l सो 
सoब&धमा िवचार गदाL, नेपाल सरकार िवI7 मगर े
खासँमेत भएको उD लाग ुऔषध मbुामा मूलतः लाग ु
औषध नै बरामद नभएको अव3थामा पिन 8ितवादीलाई 
अिभयोग लगाइएको िवषयमा तZकालीन सवैंधािनक 
Cयव3था, अ&तराLिwxय र घरले ुकानूनी उपचार, कानून 
र &यायका मा&य िस7ा&तसमेतलाई समेटी बहृत् 
Cयाzयाको मा{यमबाट लाग ुऔषध (िनय&Jण) ऐनको 
समa उbेqय र बरामद भएको लाग ु औषध न`कली 
ठहXरएमा समेत लाग ु औषध (िनय&Jण) ऐनबमोिजम 
कसरु ठहर गरी सजाय गनुLपनW भ&ने कानूनी Cयव3थाको 
िवधाियकr औिचZयता, Zय3तो कसरुदारमा लाग ु
औषधको कसरु ह]नका लािग आवqयक पनW मनसाय 
त}वको उपि3थितबाटै पिुs ह]ने भनी िस7ा&त िवकास 
गXरएको, फौजदारी मbुामा 8माणको भारसoब&धी वादी 
8ितवादी दवैु पHको कानूनी दाियZव, फौजदारी मbुामा 
अिभयोजनको सवेंदनशीलता ज3ता सवालहIमा 
एकभ&दा बढी &याियक िस7ा&तहI 8ितपादन भएको 
पाइ&छ l 83ततु मbुाको फैसलामा िलइएको के कुन 
आधार कारण एवम् िनणLयाधार यस निजर िस7ा&तको 
के कुन Cयव3थासगँ 8ितकूल भयो भ&ने दाबी 
पनुरावेदन िजिकर िलने 8ितवादीले पनुरावेदनपJमा 
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र कानून 0यवसायीले बहसका 6ममा उ8लेख गरकेो 
पाइदँनै l %प' कानूनी माग.दश.नको शू1यतामा 
िवधाियक5 मनसायअन7ुप कानूनको 8या9याका 
:ममा ;ितपादन ह=न ेकानूनी िस?ा1त नै निजरको 
7पमा रहन ेह=दँा यो िवषय धेरै हदसEम मFुाको तGय, 
;चिलत कानूनी 8यव%था र उपलKध ;माणसगँको 
िMकोणाNमक आयामको 7पमा पPरभािषत ह=1छ l 
अथा.त,् मFुाको तGय निमलेसEम Nय%तो निजर उ?ृत 
गPरनलेु माM Nयसको अथ.पूण. सEब1ध %थािपत ह=न 
सVैन l कुनै 1याियक िनण.य सव��च अदालतबाट 
;ितपािदत कानूनी िस?ा1तको िवपरीत छ भनी 
िजिकर िलदँा Nय%तो िजिकरकता.ले फैसलामा 
िलइएको के कुन आधार Nयसरी ;ितपािदत के कुन 
निजर िस?ा1त ;ितकूल वा अनकूुल छ भनी प[को 
हकिहत %थािपत ह=न ेउFे\यले %प' 7पमा उ]लेख 
गनु.पद.छ अिन माM Nय%तो िजिकरलाई अदालतले 
मFुाको अिभ1न अशंको 7पमा हरेी िववेचना गनु.पनa 
िवषय ब1न जा1छ l अदालतले कुन कुराको िवbेषण 
गरी 1याियक िनकासा िदनुपनa हो भ1न ेतGयसमते 
नखुलेका गोलमटोल र केवल बुि?िवलास एव ं
;ािcक मनोर1जन गनa अिभ;ायले िलइएका अ%प' 
र गोdारा 7पमा उि]लिखत िनण.य नEबरका 
निजरिभM ;वेश गरी असEब? कुराको पिन िववेचना 
गनु.पनa कुरा अदालतको लािग केवल अलमलको 
िवषय र समयको बबा.दी भएकोले ;NयुNपादकसमते 
ठहPर1छ l प[को तफ. बाट अदालतमा िलइने य%तो 
अ%प' िजिकर, मFुाको कारबाही र िकनाराको िवषय 
ब1न सVैन l तसथ., व%तुिनf आधारिबनै उ]लेख 
गPरएको यस निजर िस?ा1तले ;ितवादीको कुन 
कुराको िजिकर सEब1धमा िवचार गनु.पनa भ1न े नै 
नखुलेको ह=दँा ;ितवादीले यस निजरमा ;ितपािदत 
िस?ा1तका िवषयमा उठाएको पुनरावेदन िजिकरको 

औिचNय नै पुि' ह=न नसक5 सो कुरा इजलासको 
िववेचनाको िवषय ब1न सhन ेदेिखएन l    

७. अतः मािथ विणEत पGृभूिममा HIततु 
मKुाको तLयको िवMेषण, Hमाणको मू8याङ्कन, 
उि8लिखत निजर िसRाSतको अनपुालन र 
Hचिलत कानूनी 0यवIथाको कसीमा HIततु मKुामा 
HितवादीहUले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर 
गरकेो सUु काठमाडZ िज8ला अदालतको फैसला 
उ8ट्याई HितवादीहU साजन राई भSने सजुनकुमार 
सनुवुार राई, सभुाष भSने शकुुबहादरु तामाङ र श6ेु 
भSने सकुराम तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु
औषध (िनयS#ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को दहेाय 
(क) (छ) र (च) को कसरुमा िनजहUलाई ऐजन ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम जनही ५ वषE कैद र 
पाचँ हजार जgरवाना हhने ठहiयाई HIततु मKुामा उjच 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१/०५/०३ मा भएको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हhने ठहछE  l सnबिSधत 
उjच अदालतको फैसला सदर भएकोले पनुरावेदन 
नगनo अSय HितवादीहUको हकमा केही बोिलरहन ु
परने l पनुरावेदक HितवादीहU सजुनकुमार सनुवुार 
राई, शकुराम तामाङ र सकुुबहादरु तामाङको 
पनुरावेदन िजिकर पpुन सqैन l HIततु मKुाको 
पनुरावेदन दायरीको लगत कrा गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू l 

उq रायमा सहमत छु ।
Sया.बमकुमार uेG

इजलास अिधकृतः ताराHसाद डागँी
इित सवंत् २०७६ साल मंसीर १० गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��
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१०६७० - न!ुला भिनने महमद नरु उ,लाह शेख िव. काठमाड5 िज,ला अदालत, काठमाड5समेत

सव;<च अदालत, सयं@ु इजलास
  माननीय Cयायाधीश Eी सपना Gधान म,ल

माननीय Cयायाधीश Eी बमकुमार EेI
आदशे िमित : २०७६।९।२२

०७६-WH-०१६०

िवषय: बCदीGQयRीकरण

Tरट िनवेदक : शेख अबद,ुलाहको छोरा भारतको 
रYसौल घर भई हाल कारागार काया̂लय 
जगCनाथदवेल काठमाड5मा थनुामा रहेको 
न!ुला भिनने महमद नरु उ,लाह शेख

िव!`
िवपRी : काठमाड5 िज,ला अदालत, काठमाड5समेत

§ म'ुा र )ितवादी एउटै भएको अव3थामा 
म'ुा फैसलाको 6ममा सजाय िनधा;रणका 
लािग िलइएको उमरे गणनाको आधारलाई 
नै सजाय छुटको )योजनाथ;समते )माणको 
Cपमा Eहण गGरनु पद;छ l एउटै अिधकारी 
वा िनकायले )दान गनH सवेामा मनािसब 
कारण िबनै दोहोरो मापदJडको अवलLबन 
गGरनलुाई Mयायसङ्गत भMन निमPन े।

(Gकरण नं.७)

Tरट िनवेदकका तफ̂बाट : िवdान्  अिधव@ाह! 
Eी Eीधरा कुमारी पडुासैनी, Eी इिCदरा 
िसलवाल र Eी मिनका खड्का

िवपRीका तफ̂बाट : िवdान्  उपCयायािधव@ा Eी 
टेकराज भसुाल

अवलिgबत निजर :
सgब` कानून :
§ मलुकुi अपराध सिंहता, २०७४
§ बालबािलकासgबCधी ऐन, २०७५
§ लाग ुऔषध (िनयCnण) ऐन, २०३३

आदशे
Mया.सपना )धान मPल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा 
(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकारRेnअCतग̂त दायर हpन आएको Grततु Tरट 
िनवेदनको सिंRs तtय एव ंआदशे यसGकार रहेको छ:

तtय खuड 
नेपाल सरकारले दायर गरकेो लाग ु औषध 

मvुामा म Tरट िनवेदकलाई लाग ु औषध (िनयCnण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) (छ) (२) 
बमोिजम १० वष̂ कैद र पचहwर हजार !पैया ँजTरवाना 
हpने ठहरी काठमाड5 िज,ला अदालतबाट फैसला 
भएकोमा तQकालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
पनुरावेदनको रोहमा जाचँ गदा̂ स!ु काठमाड5 
िज,ला अदालतकै फैसला सदर हpने भनी िमित 
२०७०/०६/१५ मा िनण̂य भएकोले सो मvुा अिCतम 
भई बसेको छ l अदालतको उि,लिखत फैसलाबमोिजम 
म िनवेदकले कारागार काया̂लय जगCनाथदवेलमा बसी 
०८ वष̂ ०५ मिहना ०८ िदन कैद भ@ुान गTरसकेको 
छु l उ@ कसरु गदा̂का बखत मेरो उमेर १७ वष̂को 
िथयो l नेपालको सिंवधान, बालबािलकासgबCधी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र मलुकुi 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ३९, दफा ४५(४) 

िनण�य नं. १०६७०
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को 0यव3थाअनसुार म नाबािलगको हकमा दईुितहाई 
कैद सजाय छुट हBनपुनC हBदँा सोहीबमोिजम सशंोिधत 
कैदीपजुIको लािग काठमाडL िजMला अदालतमा 
िनवेदन िदएकोमा हालसOम पिन कुनै िनणQय नभएकोले 
Rयायका लािग सवSTच अदालतको असाधारण 
अिधकारVे# गहुानुQ  परकेो छ l सवSTच अदालतबाट 
िमित २०७६/०३/११ मा भएको प[रप#मा पिन कुनै 
0यि\लाई कैद गदाQको अव3थामा १६ वषQ नाघी १८ 
वषQ पूरा नभएको तर कसरु _मािणत भई थनुामा रहेको 
भए `य3ता 0यि\लाई उमेर पगेुकालाई हBने सजायको 
दईु ितहाई सजाय हBने गरी सशंोिधत कैदीपजुI िदन ु
भनी प[रप# भएको अव3था छ l तैपिन मैले Rयाय 
पाइन l फरिेRसक जाचँ _ितवेदनअनसुार मेरो उमेर 
१८ वषQ पूरा भएको छैन l अदालतले मcुा फैसला 
गदाQ पिन सोही उमेरलाई _माणको dपमा िलएको 
छ l उिMलिखत कानूनी 0यव3थाअनसुार मैले अदालतले 
तोकेको सजाय भ\ुान ग[रसकेको छु l अदालतले 
तोकेको कैद कानूनबमोिजम भ\ुान ग[रसकेपिछ पिन 
मलाई थनुाम\ु नग[रएकोले मेरो थनुा गैरकानूनी हो l 
म िनवेदकको हकमा नेपालको सिंवधानको धारा १६, 
१७, १८, २० र ३९ gारा _दh हक हनन भएको छ l 
तसथQ, बRदी_`यVीकरणलगायतको जो चािहने आदशे 
जारी गरी मलाई गैरकानूनी थनुाम\ु ग[रपाउ ँभRनेसमेत 
बेहोराको [रट िनवेदकको िमित २०७६/०८/०५ को 
िनवेदन बेहोरा l

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी िकन हBन ु नपनC हो, 
आधार कारणसिहतको िलिखत जवाफ ३ िदनिभ# 
िवपVीहdबाट माग गरी जवाफ पर ेवा अविध 0यतीत 
भएपिछ पेस गनुQ  भRने बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७६/०८/१२ मा भएको आदशे l

फौजदारी कसरु (सजाय िनधाQरण तथा 

कायाQRवयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनसुार लाग ु
औषध मcुा नकारा`मक सूचीमा परकेो छ l य3तो 
मcुामा कैद कqा गनC कानूनी 0यव3था छैन l गैरकानूनी 
मागदाबी िलइएको िनवेदन िजिकर खारजेभागी छ भRने 
बेहोराको कारागार 0यव3थापन िवभागका तफQ बाट 
का.म.ु महािनदCशकले िमित २०७६/०८/१६ मा पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ l

फैसला कायाQRवयनका लािग कसरु ठहर 
भएका िनज िनवेदकलाई अदालतले तोकेको 
अविधसOमका लािग थनुामा राsन पठाइएकोले िनजको 
थनुा गैरकानूनी होइन l सशंोिधत कैदीपजुIका लािग 
िनवेदकले िदएको िनवेदन सOबRधमा िनज भारतीय 
नाग[रक भएकोले पार3प[रक कानूनी सहायता ऐन, 
२०७० को दफा ६ अनसुार िनजको उमेर यिकनका 
लािग केRtीय अिधकारीमाफQ त प#ाचार भएको तर 
सोको जवाफ _ाu भइसकेको छैन l कानूनबमोिजमको 
थनुामा बRदी_`यVीकरणको आदशे जारी हBन नसvने 
हBदँा [रट िनवेदन खारजे हBनपुदQछ भRनेसमेत बेहोराको 
काठमाडL िजMला अदालतबाट िमित २०७६/०८/१६ 
मा पेस भएको िलिखत जवाफ l

अदालतको आदशेबमोिजम कैद अविध 
तोकw थनुामा राsन पठाइएको हBदँा कारागार 
कायाQलयले िनजलाई गैरकानूनी थनुामा राखेको भRन 
िमMदनै l िनवेदकको [रट िनवेदन यस कायाQलयको 
हकमा खारजे होस ् भRनेसमेत बेहोराको कारागार 
कायाQलय जगRनाथदवेलको तफQ बाट िमित 
२०७६/८/१७ मा पेस हBन आएको िलिखत जवाफ l

सOमािनत अदालतको फैसला कायाQRवयनका 
लािग िनवेदक थनुामा रहेको दिेखRछ l िनजलाई थनुामा 
राsने मR#ालयको कुनै िनणQय होइन l मR#ालयले 
गरकेो के कुन काम कारबाहीले िनवेदकको के कुन 
हक अिधकारमा के क3तो असर परकेो हो भRने कुरा 
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१०६७० - न!ुला भिनने महमद नरु उ,लाह शेख िव. काठमाड5 िज,ला अदालत, काठमाड5समेत

नखलुाई यस म=>ालयलाई िवप@ी बनाई दताC गEरएको 
Eरट िनवेदन िनराधार भएको हJदँा खारजे गEरपाउ ँ
भ=नेसमेत बेहोराको गहृ म=>ालयको तफC बाट पेस हJन 
आएको िलिखत जवाफ l

आदशे खOड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनणCयाथC पेस हJन आएको VWततु Eरटमा िनवेदकको 
तफC बाट उपिWथत हJनभुएका िवXान्  अिधवZाह! [ी 
[ीधरा कुमारी पडुासैनी, [ी इि=दरा िसलवाल र [ी 
मिनका खड्काले अदालतबाट ठहर भएको सजाय 
िनवेदकले Vचिलत कानूनबमोिजम पूरा गEरसकेपिछ 
पिन िनजलाई थनुामZु नगEरएकोले िनजको हालको 
थनुा गैरकानूनी हो, ^यसैले VWततु िनवेदनमा 
ब=दीV^य@ीकरणको आदशे जारी गरी िनवेदकलाई 
थनुामZु गEरपाउ ँ भनी गनुCभएको बहस तथा 
िवप@ीह!का तफC बाट नेपाल सरकारका Vितिनिधको 
!पमा उपिWथत हJनभुएका िवXान्  उप=यायािधवZा 
[ी टेकराज भसुालले कसरुदार िवदशेी नागEरक 
भएकोले िनजको उमेर यिकनका लािग पारWपEरक 
कानूनी सहायता ऐनमा भएको `यवWथाबमोिजम भारत 
सरकारसगँ कुटनीितक पहल भइरहेको छ l जवाफ 
Vाa भई नसकेकोले िनणCय हJन नसकेको हो l िनजको 
वैध उमेर खलुी आएपिछ िनणCय हJने नै छ l िनजको 
कैद अदालतले तोकेको अविधिभ>ै भएकोले सो कैद 
गैरकानूनी होइन, कानूनी नै हो l कानूनबमोिजमको 
कैदमा ब=दीV^य@ीकरणको आदशे जारी हJन सZैन l 
तसथC, Eरट खारजेभागी छ भनी गनुCभएको बहससमेत 
सिुनयो l

िमिसल अbययन गरी दवैु प@का कानून 
`यवसायीह!को बहस िजिकरसमेत सिुनसकेपिछ 
VWततु Eरटमा िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 
हJने नहJने िवषयमै िनणCय िदनपुनd दिेखयो l

२. िनणCयतफC  िवचार गदाC, वादी नेपाल 
सरकार र Vितवादी यी िनवेदक भई चलेको लाग ु
औषध मgुामा काठमाड5 िज,ला अदालतबाट 
िमित २०६९/०५/१९ मा फैसला हJदँा लाग ु औषध 
(िनय=>ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) 
बमोिजम यी Eरट िनवेदकलाई १० (दश) वषC कैद 
सजाय र !.७५,०००/- (पचहpर हजार) जाEरवाना 
हJने ठहरी फैसला भएकोमा िमित २०७०/०६/१५ मा 
स!ु काठमाड5 िज,ला अदालतकै फैसला सदर हJने 
ठहqयाई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िनणCय भएको 
पाइदँा उZ फैसला अि=तम भई बसेको दिेख=छ l

३. बालबािलकासrब=धी ऐन, २०७५ 
को दफा ३६ को उपदफा (४), मलुकुs अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) र 
सवuvच अदालत (आ=तEरक तथा िज,ला Vशासन 
शाखा) को च.नं. ३३३७ िमित २०७६/०३/११ को 
पEरप>समेतका आधारमा आwनो कैदीपजुx सशंोधन 
गEरिदन अनरुोध गदy िनवेदकले काठमाड5 िज,ला 
अदालतमा िनवेदन पेस गरकेो र उZ िनवेदनमा कुनै 
कारबाही नभएपिछ िनवेदक आwनो कानूनबमोिजमको 
हक Vचलन गराई माzन यस अदालतको असाधारण 
अिधकार @े>अ=तगCत ब=दीV^य@ीकरणको िनवेदन 
िलई आएको दिेख=छ l िनवेदक भारतीय नागEरक 
भएकोले पारWपEरक कानूनी सहायता ऐनअनसुार 
लेखापढी भएबमोिजम भारत सरकारबाट उमेर यिकन 
भई आएपिछ मा> िनजको कैदीपजुx सशंोधन हJने नहJने 
सrब=धमा आव{यक िनणCय िलइने भनी काठमाड5 
िज,ला अदालतले िलिखत जवाफ पेस गरकेो दिेखदँा 
सrबि=धत अदालतले िनवेदकको उपयुCZ िनवेदनमा 
हालसrम ठोस िनणCय नगरी बसेको भ=ने दिेखन आयो l

४. यससrब=धी कानूनी `यवWथा के कWतो 
रहेछ भनी हेदाC  बालबािलकासrब=धी ऐन, २०७५ को 
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दफा ३६ को उपदफा (४) र मलुकु9 अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) मा सो@ वषC वा 
सोभDदा मािथ र अठार वषC वा सोभDदा कम उमेरको 
बालबािलकाले कुनै कसरुजDय कायC गरकेो भए िनजलाई 
कानूनबमोिजम उमेर पगेुको NयिOलाई हPने सजायको 
दईु ितहाई सजाय हPने छ भनी उSलेख हPनकुा साथै कुनै 
!यि$ कसुर गदा*को अव.थामा सो1 वष* नाघेको तर 
अठार वष* नपुगेको रहेछ र िनजलाई उमेर पुगेकालाई 
ह>ने सजाय भएको रहेछ भने Aय.तो !यि$लाई भएको 
सजायलाई मुलुकB अपराध सिंहताको दफा ४५(४) र 
बालबािलकासKबLधी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) 
को कानूनी !यव.थाबमोिजम दुई ितहाई सजाय ह>ने 
गरी कैदीपुजV सशंोधन गXरिदनु भनी सवUVच अदालत 
(आDतYरक तथा िजSला Zशासन शाखा) को च.नं. 
३३३७ िमित २०७६/०३/११ _ारा पYरप#समेत 
भएको दिेखDछ l त`कालीन कानूनी Nयवaथाअनसुार 
१६ वषC पूरा भएको NयिO बािलगमा गिनने भए पिन 
पिछSलो कानूनी Nयवaथाले NयिO बािलग हPने उमेरको 
सीमा १८ वषC पbुयाएको अवaथामा फौजदारी कसरुको 
उमेरअनसुारको दािय`व पिन `यसैअनcुप पYरवतCन 
भएको पाइDछ l तसथC, कसरु गदाCको अवaथामा कसरु 
ठहर भएका NयिOको उमेर समूह १६ दिेख १८ वषCको 
िबचमा रहेको भए `यaतो कसरुदार NयिOले पिछSलो 
कानूनी Nयवaथाअनसुार कैद छुटको सिुवधा उपभोग 
गनC पाउने नै दिेखयो l

५. यी िनवेदकलाई लाग ु औषध मgुामा 
अदालतबाट ठेिकएको कैद सजाय १०(दश) वषC र 
जYरवाना ७५ हजार भएको कुरामा िववाद छैन l वारदात 
हPदँाका बखत िनवेदकको उमेर १७ र १८ वषCको 
िबचमा रहेको (Examinee is between 17 years 
and 18 years) भDने कुरा ि#भवुन िव{िव|ालय, 
िचिक`साशा} अ~ययन सaंथान, फरिेDसक मेिडिसन 

िवभागको चलानी नं.२६९ िमित २०६८/०२/२९ को 
प#मा लेिखएको िवशेष�को फरिेDसक मेिडिसनको 
उमेर िनधाCरण (ESTIMATION OF AGE) 
Zितवेदनबाट दिेखएको छ l िनवेदक Zितवादीले 
अदालतमा बयान गदाC आ�नो उमेर १५ वषCको भनी 
उSलेख गर े तापिन अनसुDधानको �ममा तयार 
पाYरएका मौकाको बयान र Zहरी Zितवेदनहcमा 
िनजको उमेर १७ वषCको भनी उSलेख भएको र िनवेदक 
aवयलें Yरट िनवेदनमा आ�नो उमेर १७ को भएको 
कुरा aवीकार गरकेो दिेखDछ l पनुरावेदन अदालत 
पाटनले िमित २०७०/०६/१५ गते गरकेो फैसलाको 
Zकरण १७ मा समेत िनजको उमेर १७ दिेख १८ 
वषCको िबचमा रहेको कुरा उSलेख भएको अवaथा छ l 
िजSला तथा पनुरावेदन अदालतले फैसला गदाCसमेत 
सोही Zितवेदनको आधारमा Zितवादीको उमेर यिकन 
गरी सजाय िनधाCरण गरकेो कुरा ती अदालतहcबाट 
भएका फैसलाको अ~ययनबाट दिेखDछ l

६. बालबािलकाको उमेर फरक परी दिुवधा 
उ`पDन भएमा ऐनको दफा ८३ बमोिजम गनुCपन� भनी 
बाल Dयाय स�पादन (कायCिविध) िनयमावली, २०७६ 
को  िनयम ३७ मा उSलेख भएको र बालबािलका ऐन, 
२०७५ को दफा ८३ मा बालबािलकाको उमेर कायम 
गन� आधारहc दहेायबमोिजम “(क) अ&पतालबाट 
जारी भएको बालबािलकाको ज3मदता5मा उि7लिखत 
ज3मिमित, (ख) ख:ड (क) बमोिजमको ज3मिमित 
नभएमा &थानीय पि?जकािधकारीको काया5लयबाट 
जारी भएको ज3मदता5 AमाणपCमा उ7लेख भएको 
ज3मिमित, (ग) ख:ड (ख) बमोिजमको AमाणपC 
नभएमा िवFालयको चाGरिCक AमाणपCमा 
उि7लिखत ज3मिमित वा िवFालयमा भना5 हIदँाका 
बखत उ7लेख गरकेो ज3मिमित, (घ) ख:ड (ग) 
बमोिजमको AमाणपC वा ज3मिमित पिन नभएमा 
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१०६७० - न!ुला भिनने महमद नरु उ,लाह शेख िव. काठमाड5 िज,ला अदालत, काठमाड5समेत

अ%पतालबाट )मािणत उमेरस0ब1धी )माणप4मा 
उि5लिखत िमित, (ङ) ख;ड (घ) बमोिजमको 
)माणप4 पिन नभएमा ज1मकु;डली, िचना, िटपोट, 
बालबािलकाको बाबु आमा, सरंGक वा पHरवारका 
अ1य सद%यले खुलाई िदएको उमरे वा य%तै अ1य 
स0बL )माण l” ह;ने भनी बालबािलकाको उमेर 
िनधा@रणका आधारह!लाई Dाथिमकता Fम िनधा@रण 
गरी उ,लेख गHरएको पाइLछ l पारNपHरक कानूनी 
सहायता आदान Dदान गन@ बनेको पारNपHरक कानूनी 
सहायता ऐन, २०७० को दफा ६ मा भएको कानूनी 
TयवNथा तथा यस अदालतबाट िमित २०७६/०४/१७ 
मा भएको आदशेबमोिजम कानून, Lयाय तथा संसदीय 
मािमला मLYालयमा भएको पYाचार र फैसला 
काया@Lवयन अिधकारीले िमित २०७६/०७/०१ 
मा केL\ीय अिधकारीसम] पनुः अनरुोध गदा@समेत 
िनजको उमेर यिकन ह;ने सो कागजात पेस ह;न 
नआएको अवNथामा उपयु@_ कानूनी TयवNथाअनसुार 
िYभवुन िव`िवaालय, िचिकbसाशाc अdययन 
सNंथान, फरिेLसक मेिडिसन िवभागको उमेर िनधा@रण 
सो Dितवेदन (REPORT ON ESTIMATION OF 
AGE) लाई नै माLयता िदनपुनt ह;Lछ l

७. पिछ,लो कानूनी TयवNथाअनसुार 
नाबािलगको हैिसयतमा आफूले कैद सजाय छुट 
पाउने ह;दँा कैदीपजुv सशंोधन गHरपाउ ँभनी िनवेदकले 
काठमाड5 िज,ला अदालतमा पेस गरकेो िनवेदनका 
सwबLधमा कारबाहीका लािग िनजको उमेर यिकन 
गनु@पनt भई bयसका लािग भारत सरकारसगँ पYाचार 
गHरएको भनी काठमाड5 िज,ला अदालतबाट िलिखत 
जवाफ पेस भएको छ l काठमाड5 िज,ला अदालतले नै 
िनज Dितवादी रहेको लाग ुऔषध मzुामा िनवेदकलाई 
कसरुदार ठहर गरी सजाय तो{दा िनजको उमेर 
गणना गनt Dयोजनका लािग फरिेLसक मेिडिसनको 

उि,लिखत िवशेष| Dितवेदनलाई आधारको !पमा 
िलएको पाइLछ तर Dितवादीले कैद छुटको सिुवधा 
दाबी गदा@ भने अदालतले आफँैले आधार िलएको 
उमेर गणनाको उ_ Dितवेदनलाई माLयता निदई उमेर 
खलेुको सरकारी DमाणपY आव}यक पनt जनाएको 
छ l एकै मMुा र )ितवादी भएकोमा )ितवादीलाई 
कसरु ठहरी सजाय िनधाPरणको लािग उमरे गणना 
गदाP िवशेषTको )ितवेदनलाई आधार मा1ने तर 
)ितवादीले सजाय छुट माग गदाP उमरे िनधाPरणको 
सोही आधारलाई मा1यता निदई )ितवादी भारतीय 
नागHरक भएकोले िनजको उमरे खुलेको भारत 
सरकारको आिधकाHरक िनकायबाट जारी )माणप4 
आवVयक पनW भनी काठमाडX िज5ला अदालतYारा 
अवलि0बत )ितवादीको उमेर यिकनको दोहोरो 
मापद;डबाट यी िनवेदकको हक अिधकारमा %पZ 
[पले )ितकूल असर परकेो देिखन आएकोले 
य%तो कायPलाई 1यायसङ्गत मा1न सिकएन l 
यी िनवेदक )ितवादीलाई अदालतबाट ठहरकेो 
कसरुमा सजाय गनW )योजनाथP िलइएको उमरे 
गणनाको आधारलाई नै सोही कसरुमा सजाय 
छुट िदन े )योजनाथPसमते गणना गनुPपनWमा `यसो 
नगरी सजाय छुटका लािग )ितवादीको पुनः उमरे 
यिकन गनुPपनW भनी छुbै मापद;ड अपनाई `यसतफP  
)िdयागत अeयासको थालनी गरकेो िवपGीह[को 
कायPलाई मनािसब भ1न िमलेन l मMुा र )ितवादी 
एउटै भएको अव%थामा मMुा फैसलाको dममा 
सजाय िनधाPरणका लािग िलइएको उमरे गणनाको 
आधारलाई नै सजाय छुटको )योजनाथPसमते 
)माणको [पमा fहण गHरनु पदPछ l एउटै अिधकारी 
वा िनकायले )दान गनW सवेामा मनािसब कारण 
िबनै दोहोरो मापद;डको अवल0बन गHरनुलाई 
1यायसङ्गत भ1न निम5न ेह;दँा उि,लिखत मzुामा 
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तोिकएको १० वष5को कैद सजाय दईु ितहाईले छुट 
ह>नपुन? भनी िनवेदकले िलएको मागदाबी कानूनसDमत 
नै दिेखएकोले सो दाबीलाई अGयथा भGन िमलेन l

८. काठमाडL िजMला अदालत (तहिसल 
शाखा) को च.नं. ४७२८ िमित २०७०/०१/१२ को 
कैदीपजुUअनसुार यी िनवेदक िमित २०६८/०२/२५ 
दिेख थनुामा रही उिMलिखत मYुामा भएको 
फैसलाअनसुार सजाय भ[ुान ग\ररहेको भGने 
दिेखGछ l िनजलाई ठहर भएको कैद सजायको दईु 
ितहाईले िहसाब गदा5 ०६ वष5 ०८ मिहना र ज\रवाना 
नितरकेो हकमा ]ितिदन ^.३००/- का दरले जोड्दा 
०५ मिहना १६ िदन गरी जDमा िनजबाट बढीमा ०७ 
वष5 ०१ मिहना १६ िदन कैद सजाय असलु गनु5पन?मा 
आजका िदनसDम िनवेदकले कानूनले तोकेभGदा 
बढी अविधको कैद सजाय भ[ुान ग\रसकेको दिेखन 
आएकोले सो अविधपdात् को िनजको थनुालाई 
गैरकानूनी नै भGनपुन? ह>Gछ l

९. अतः मािथ उिMलिखत तgय, 
कानूनी hयवiथा, िववेिचत आधार र कारण एवम् 
]माणसमेतबाट यी िनवेदकलाई तkकालीन कानूनी 
hयवiथाबमोिजम तोिकएको कैद सजाय हाल कानूनले 
]दान गरकेो सिुवधाअनसुार नै िनजले दईु ितहाई 
मा# भ[ुान गर े पmुने र िनजले सो पूरा ग\रसकेको 
दिेखएको अवiथामा थनुामा रािखरहन ु गैरकानूनी 
ह>ने ह>दँा यी \रट िनवेदकलाई आजै थनुाम[ु ग\रिदन ु
भनी िवपoीह^का नाममा बGदी]kयoीकरणको आदशे 
जारी ग\रिदएको छ l

१०. िनवेदकलाई आजै गैरकानूनी 
थनुाबाट म[ु ग\रिदन ु भनी सDबिGधत कारागार 
काया5लयमा लेखी पठाउने भनी यस इजलासबाट 
िमित २०२०७६/९/२२ मा भएको सिंoq आदशे 
यस अदालतको मYुा तथा \रट महाशाखा (\रट ख) 

को च.नं.७६३-३-३२५५५९ िमित २०७६/९/२२ 
को प#बाट कारागार काया5लय जगGनाथदवेललाई 
लेखी पठाई सिकएको िमिसलबाट दिेखदँा आदशे 
काया5Gवयनका लािग हाललाई थप केही ग\ररहन ु
परने l \रट िनवेदनको दायरीको लगत कrा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू l 

उ[ रायमा सहमत छु ।
Gया.बमकुमार uेv

इजलास अिधकृतः तारा]साद डागँी
इित सवंत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��

सवxyच अदालत, सयं[ु इजलास
माननीय Gयायाधीश uी पु̂ षोzम भ{डारी

माननीय Gयायाधीश uी बमकुमार uेv
आदशे िमित : २०७६।११।१८

०७१-WO-०४५२

मYुा : उk]ेषण

िनवेदक : ओखलढुङ्गा िजMला, कुवापानी  गा.िव.स. 
वडा नं. ९ iथायी घर भई कृिष िवकास ब�कको 
]मखु काय5कारी अिधकृतबाट गैरकानूनी 
^पले हटाइएका तेजबहादरु बढुाथोक�

िव^�
िवपoी : कृिष िवकास ब�क, रामशाहपथ, काठमाडLसमेत

िनण�य नं. १०६७१
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१०६७१ - तेजबहादरु बढुाथोक, िव. कृिष िवकास ब4क, रामशाहपथ, काठमाड;समेत

§ दुवै प(लाई राखी अ-त.रम आदेशका 
स4ब-धमा छलफल भई माग भएको 
िवषयमा अ-त.रम आदेश जारी गनुBपनC 
अवDथाको िवFमानता देिखएमा माG 
अदालतले अ-त.रम आदेश जारी गरी 
भए गरकेा काम कारबाही रोIन सIन े
अवDथाको िसजBना हJन े। 

§ अदालती LिMया बाकँO रहकेो अवDथामा 
कानूनQारा गिठत िनकायले कानूनी 
LिMया पुSयाई गरकेा कामकारबाहीका 
स4ब-धमा Lितकूल असर पनC गरी 
अदालतले हDत(ेप गदT जान े हो भन े ती 
िनकायको कायBस4पादनमा Lितकूल असर 
परी सDंथाले राखेको उWेXय नै अपुरो हJन 
जान े। 

§ िन(पेकताB एव ं लगानीकताBको लगानीमा 
Lितकूल प.रिDथितको िसजBना हJन े
अवDथाबाट बचाउनका लािग पिन बZकले 
कानूनले तोिकएको त.रका एव ंLिMयाको 
अवल4बन गरी .र[ रहकेो Lमखु कायBकारी 
अिधकृतको पदमा िनयुि[ LिMया अगािड 
बढाएको कायBलाई कानूनस4मत नै 
मा-नपुनC ।

(=करण नं.२)

िनवेदकका तफD बाट : िवGान्  वIरJ अिधवMा Nी 
रमनकुमार NेPठ

िवपQीका तफD बाट : िवGान्  अिधवMाहR Nी 
िनमDलराज कोइराला, Nी दवेी=साद पोखरले 
र Nी सानरुाज पोखरले

अवलिVबत निजर :

सVबW कानून :
§ ब4क तथा िवYीय स[ंथासVब\धी ऐन, २०६३

आदशे
-या.पु`षोaम भbडारी : त`कालीन 

नेपालको अ\तIरम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७ बमोिजम यस अदालतको अिधकारQेaअ\तगDत 
दायर हcन आएको =[ततु Iरट िनवेदनको सिंQe तfय 
तथा आदशे यस=कार छ:-

तfय खhड
म िनवेदकलाई =`यथj ब4कको सkचालक 

सिमितको बैठक नं. ३५५ िमित २०६८।८।११ को 
िनणDयअनसुार ब4कको िनयमावलीको िनयम १५(१) 
तथा ब4क तथा िवYीय स[ंथासVब\धी ऐन, २०६३ 
को दफा २६ बमोिजम िमित २०६८।८।११ दिेख 
लाग ुहcने गरी ४ वषDको लािग =मखु कायDकारी अिधकृत 
पदमा िनयMु गIरएको िथयो । सो िनयिुMपaमा सेवा 
सतD TOR सVब\धमा सkचालक सिमितको िमित 
२०६८।६।२९ को बैठक नं.३४८ को िनणDय नं.१(क) 
मा तोिकएबमोिजम र पाIरNिमक एव ंअ\य सतD र सिुवधा 
ब4कको =चिलत िनयमअनसुार हcने तथा अ\य काम, 
कतDvय र अिधकार ब4क तथा िवYीय स[ंथासVब\धी 
ऐन, २०६३, कVपनी ऐन, २०६३, ब4कको =ब\धपa 
तथा िनयमावली र नेपाल राPw ब4कको िनदxशन 
एव ं =चिलत कानूनबमोिजम हcने, कायDसVपादन 
मूyयाङ्कनको आधार सkचालक सिमितले िनधाDरण 
गरकेो सलं{न TOR र ब4कको आ.व. २०६८/६९ को 
वािषDक कायD}म तथा बजेटसमेतको आधारमा हcने र 
४ वषD अविधको लािग =`येक वषD हcने कायDसVपादनको 
आधारमा हcने भ\ने उyलेख गIरएको िथयो ।

म िनवेदकले िसइओ भइसकेपिछ तोिकएको 
िजVमेवारी र TOR अ\तगDत रहेर कायDसVपादन 
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गरकैे कारण ब4कको आिथ8कलगायत स;पूण8 प<मा 

सधुार भएको िथयो । ब4कलाई सधुार गरी Dगितको 

साथ अगािड बढाउदँाबढाउदँ ै पिन मDित DवKृ भई 

Dमखु काय8कारी अिधकृत पदबाट हटाउने उOेPयका 

साथ गैरकानूनी Qपले सRचालक सिमितको िमित 

२०७०।८।१७ को बैठकबाट Dमखु काय8कारी 

अिधकृतको काय8स;पादन मूVयाङ्कनस;बYधी 

<े#बहादरु सZजवुालको सयंोजक]वमा उपसिमित गठन 

गन̂ िनण8य ग_रयो । उ` उपसिमितको गठन नै गैरकानूनी 

र #िुटपूण8 रहेको छ । उपसिमित गठन भएको िमितले 

१ मिहनािभ# Dितवेदन पेस गनु8पन̂ िनण8य ग_रए पिन 

गैरकानूनी Qपमा ;याद थप गरी िमित २०७१।२।२० 

मा मा# Dितवेदन बझुाएको रहेछ । ;याद समाcत भएको 

उपसिमितले पेस गरकेो Dितवेदन #िुटपूण8, गैरकानूनी 

र अिधकार<े#िवहीन समेत रहेको छ । 

गैरकानूनी उपसिमितले िदएको Dितवेदनको 

आधारमा सRचालक सिमितको िमित २०७१।३।१५ 

को बैठकबाट Dितवेदनमा उिVलिखत िवषयहQका 

स;बYधमा १५ िदनिभ# िलिखत Qपमा gपhट 

गन8 िनदश̂न िदएबमोिजम िमित २०७१।३।२७ 

मा gपhटोि` पेस गरकेो िथए ँ । त]पPचात् िमित 

२०७१।६।१० मा gपkीकरण पेस गन8 प# बझुाएपPचात् 

आlनो िनयिु`पPचात् भएको DगितहQ उVलेख गरी 

gपkीकरण पेस गरकेोमा ती कुराहQलाई अनदखेा गरी 

िमित २०७१।६।३१ मा िसईओ पदबाट हटाइएको 

भनी सोको भोिलपVट प# बझुाइयो । 

काय8स;पादन उपसिमितले आ.व. 

२०६९/७० को मूVयाङ्कन गनु8पन̂मा सो गरकेो छैन 

र आ.व. २०७०/७१ को पिन फागनु मसाYतस;मको 

मा# मूVयाङ्कन गरी Dितवेदन पेस गरकेो अवgथा 

छ । ब4कको िनयमावलीको िनयम २१ को उपिनयम 

(६) मा सgंथागत उपसिमितले िसईओको वािष8क 

काय8स;पादन मूVयाङ्कन गरी सिमितमा पेस गन̂ 

uयवgथा गनु8का साथै Dमखु काय8कारी अिधकृतले 

तोिकएबमोिजम आlनो िज;मेवारी पूरा गन8 नसके वा 

पदको दQुपयोग गरकेो अवgथामा िनजलाई पदबाट 

हटाउनअुिघ सgंथागत सशुासन उपसिमितबाट 

आवPयक जाचँबझु गराउनपुन̂ uयवgथािवपरीत गठन 

ग_रएको काय8स;पादन उपसिमितले पूरा आिथ8क 

वष8को काय8स;पादन मूVयाङ्कन नगरी पेस गरकेो 

Dितवेदनको आधारमा gपkीकरण सोधी सनुवुाइको 

पया8cत अवसर निदई पदबाट हटाउने िनण8य ब4क 

तथा िवKीय सgंथास;बYधी ऐन, २०६३ तथा ब4कको 

िनयमावलीको uयवgथािवपरीत भएकाले सो िनण8य 

उ]Dेषणको आदशेxारा बदर ग_रपाउ ँभनी ०७१-WO-

०२९२ को _रट िनवेदन दता8 गरकेोमा सो िनवेदनमा 

िमित २०७१।७।४ मा अYत_रम आदशे छलफलका 

लािग िवप<ीहQलाई िझकाइएको अवgथामा सो 

छलफलअगावै िवप<ी ब4कले िमित २०७१।८।१ 

मा Dमखु काय8कारी अिधकृतको पदपूित8स;बYधी 

सूचना Dकािशत गरी िललाDकाश िसटौलालाई Dमखु 

काय8कारी अिधकृत पदमा िनयिु` गरकेो अवgथा 

छ । ब4कको िनयमावलीको िनयम २१ को उपिनयम 

(६) मा Dमखु काय8कारी अिधकृत िनयिु`का लािग 

सgंथागत सशुासन उपसिमित गठन गनु8पन̂मा सो 

uयवgथािवपरीत उपसिमित नै गठन नगरी िवप<ीलाई 

िनयिु` गरकेो काय8 बदरभागी छ ।  

म िनवेदकलाई पदबाट हटाउने Dि|यामा 

D]यथ} िललाDसाद िसटौला gवय ं सहभागी भई 

िसईओ पदका लािग आवेदन िदने अिYतम ;यादमा 

सRचालक सिमितको सदgयबाट राजीनामा िदई सोही 

पदका लािग आफँै आवेदन िदई ब4कको सRचालक 

सिमितको िमित २०७१।८।२८ को िनण8यबाट िसईओ 

पदमा िनयु̀  भई िमित २०७१।८।२९ मा प# बझुी 
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१०६७१ - तेजबहादरु बढुाथोक, िव. कृिष िवकास ब4क, रामशाहपथ, काठमाड;समेत

सोही िदन स>चालक सिमितबाट शपथसमेत गरकेो 
कायDबाट म िनवेदकको नेपालको अFतGरम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १२, १३, १८ र १९ समेतले 
NOयाभूत गरकेो सवैंधािनक तथा मौिलक हकमा 
आघात पगेुकाले NOयथV िललाNकाश िसटौलालाई 
िसइओ पदमा िनयZु गन[ ब4क स>चालक सिमितको 
िमित २०७१।८।२८ को िनणDय र सोही िनणDयका 
आधारमा िदइएको िनयिुZस_बFधी प` र शपथ 
aहण गन[ गरी भएको िमित २०७१।८।२९ को िनणDय 
उONेषणको आदशेले बदर गरी म िनवेदकले दायर 
गरकेो ०७१-wo-०२९२ को Gरट िनवेदन तथा Ncततु 
Gरट िनवेदनको अिFतम टुङ्गो नलागेस_मका लािग 
ती िनणDयहf जे जcतो अवcथामा रहेको छ । सोही 
अवcथामा राखी NOयथV िललाNकाश िसटौलालाई 
िसइओको हैिसयतले कामकाज नगनुD , नगराउन ुभनी 
NOयथVहfको नाममा अFतGरम आदशेसमेत जारी 
गGरपाउ ँभFनेसमेत बेहोराको तेजबहादरु बढुाथोक,को 
Gरट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हkन नपन[ हो ? आदशे 
जारी हkन नपन[ कानूनबमोिजमको कारण भए यो आदशे 
Nाl भएको िमितले बाटाको _यादबाहेक १५ िदनिभ` 
आफँै वा आpनो कानूनबमोिजमको NितिनिधमाफD त 
िलिखत जवाफ पेस गनुD  भनी यो आदशे र िनवेदनको 
Nितिलिप साथै राखी िवपqीहfका नाउमँा _याद 
सूचना पठाई _यादिभ` िलिखत जवाफ Nाl भए वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनूD । अFतGरम 
आदशेका स_बFधमा िवचार गदाD, ियनै िनवेदकले 
०७१-wo-०२९२ को Gरट िनवेदनमा अFतGरम आदशे 
छलफलको लािग िमित २०७१।९।२७ को पेसी 
तोिकएको भनी िनवेदकतफD का िवrान् अिधवZाले 
इजलाससमq िनवेदन गनुDभएको हkदँा उZ मsुामा 

िनवेदकलाई िवचाराधीन िवषयमा Nितकूल असर पन[ 
गरी काम कारबाही हkन गएमा सिुवधा सFतलुनको 
tिuबाट िनवेदकलाई बढी मकाD पनD सvने हkदँा 
तOकाललाई िमित २०७१।९।२७ स_मको लािग 
भएको िनणDयहf जे जनु अवcथामा रहेको छ सोही 
अवcथामा यथािcथितमा राखी NOयथV िललाNकाश 
िसटौलालाई CEO को हैिसयतले कामकाज नगनुD , 
नगराउन ुभनी NOयथVहfको नाममा अFतGरम आदशे 
जारी गGरिदएको छ । उZ िमितपिछ अFतGरम आदशेले 
िनरFतर पाउने हो, होइन भFने िवषयमा दवैु पqको 
िजिकर सFुनपुन[ दिेखदँा िमित २०७१।९।२७ मा 
अFतGरम आदशेको छलफलको िनिम{ पेसी तोक, 
िवपqीहfलाई सोको सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनुD  
भFने यस अदालतबाट िमित २०७१।९।४ मा भएको 
आदशे । 

िवपqी Gरट िनवेदक ब4कको Nमखु कायDकारी 
अिधकृत छनौटको लािग Nकािशत सूचनाअनसुार 
उ_मेदवार नरहेको िcथितमा िसफाGरस सिमितको 
वैधताका स_बFधमा N}न उठाउन पाउने हकदयैा नै 
छैन । िनज िवपqीसमेत सदcयको हैिसयतले उपिcथत 
रहेको ब4क स>चालक सिमितको िमित २०६९।३।१२ 
मा बसेको बैठकबाट सcंथागत सशुासन उपसिमित र 
Fयाियक पनुरावेदन उपसिमित खारजे भइसकेको र 
सोही कुरा उ~लेख गरी िनजले ०६९-WO-११४० को 
Gरट िनवेदनमा िलिखत जवाफ लगाएको अवcथा हkदँा 
िवपqीको िनवेदन झ�ुा एव ंिवबFधनको िस�ाFतसमेतले 
खारजेभागी छ । ब4क तथा िव{ीय सcंथास_बFधी ऐन, 
२०६३ को �यवcथाबमोिजम नै Nमखु कायDकारी 
अिधकृत िनयिुZका लािग िसफाGरस उपसिमित 
गठन भएको र उZ उपसिमितको िसफाGरससमेतको 
आधारमा ब4कको स>चालक सिमितबाट Nमखु 
कायDकारी अिधकृत पदमा िनयिुZ पाई शपथ aहण 
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गरी पदभारसमेत स4हाली सकेको छु । स4मािनत 
अदालतमा उ;<ेषण परमादशे म@ुा िवचाराधीन 
रहेकै अवEथामा पनुरावेदन अदालत पाटनमा <मखु 
कायJकारी अिधकृतको पदपूितJस4बMधी कायJ रोकN 
पाउन अMतOरम आदशेसिहतको िनषेधाQायRु 
परमादशे माग गरी िनवेदन दताJ गरी अMतOरम आदशे 
जारी नभएपिछ सो कुरालाई लकुाई पनुः उ;<ेषण 
परमादशे िनवेदन दताJ गरकेाले िनवेदक सफाहात िलई 
आएको दिेखदँनै । िवपYी Oरट िनवेदकलाई कृिष िवकास 
बZकको स[चालक सिमितको िमित २०७१।६।३० 
को िनणJयअनसुार पदको िज4मेवारी पूरा नगरकेो 
अिभयोगमा बZकको <मखु कायJकारी अिधकृत 
पदबाट हटाएको र उR OरR पदमा िनयिुRका लािग 
िवQसमेत सलं`न रहेको उपसिमित गठन भई िमित 
२०७१।८।२८ मा बसेको बZक स[चालक सिमितको 
िनणJयबाट कायJकारी अिधकृत पदमा िनयRु गनb िनणJय 
भई िनयिुR िदएको र शपथ cहणसमेत गरी िमित 
२०७१।८।२९ मा मसगँ बZकले स4झौता गरी कामकाज 
गOरसकेको अवEथामा मागबमोिजम िनणJयहf बदर गरी 
अMतOरम आदशेलगायत कुनै पिन आदशे जारी हgनपुनb 
होइन । झiुा बेहोरा लेखी अदालतलाई गमुराहसमेत 
पाOरिदएको हकदयैािवहीन Oरट िनवेदन खारजे गOरपाउ ँ
भMनेसमेत बेहोराको िलला<काश िसटौलाको िलिखत 
जवाफ ।

िवपYीले यसै अदालतमा दताJ गरकेो ०७१-
WO-०२९२ को Oरट िनवेदनमा बZकको स[चालक 
सिमितको तफJ बाट लगाइएको िलिखत जवाफलाई 
<Eततु िनवेदनमा समेत अिभMन अङ्ग मािनपाऊँ । Oरट 
िनवेदक बZकको <मखु कायJकारी अिधकृत छनौटको 
लािग <कािशत सूचनाअनसुार उ4मेदवार नरहेको 
िEथितमा िसफाOरस सिमितको वैधताका स4बMधमा 
<oन उठाउन पाउने हकदयैा नै छैन । िनज िवपYीसमेत 

सदEयको हैिसयतले उपिEथत रहेको स[चालक 
सिमितको िमित २०६९।३।१२ मा बसेको बैठकबाट 
सEंथागत सशुासन उपसिमित र Mयाियक पनुरावेदन 
उपसिमित खारजे भइसकेको र सोही कुरा उpलेख गरी 
िनजले ०६९-WO-११४० को Oरट िनवेदनमा िलिखत 
जवाफ लगाएको अवEथा हgदँा िवपYीको िनवेदन 
झiुा एव ं िवबMधनको िसrाMतसमेतले खारजेभागी 
छ । बZक तथा िवsीय सEंथास4बMधी ऐन, २०६३ 
को कानूनी uयवEथाबमोिजम नै <मखु कायJकारी 
अिधकृत िनयिुRका लािग िसफाOरस उपसिमित 
गठन भएको र उR उपसिमितको िसफाOरससमेतको 
आधारमा बZकको स[चालक सिमितबाट िलला<काश 
िसटौलालाई <मखु कायJकारी अिधकृत पदमा िनयRु 
गरी शपथ cहण गरी पदभारसमेत स4हाली सकेको 
अवEथा छ । Oरट िनवेदकले स4मािनत अदालतमा 
उ;<ेषण परमादशे म@ुा िवचाराधीन रहेकै अवEथामा 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा <मखु कायJकारी 
अिधकृतको पदपूितJस4बMधी कायJ रोकN पाउन 
अMतOरम आदशेसिहतको िनषेधाQायRु परमादशे 
माग गरी िनवेदन दताJ गरी अMतOरम आदशे जारी 
नभएपिछ सो कुरालाई लकुाई पनुः उ;<ेषण परमादशे 
िनवेदन दताJ गरकेाले िनवेदक सफाहात िलई आएको 
दिेखदँनै । िवपYी Oरट िनवेदकलाई कृिष िवकास 
बZकको स[चालक सिमितको िमित २०७१।६।३० 
को िनणJयअनसुार पदको िज4मेवारी पूरा नगरकेो 
अिभयोगमा बZकको <मखु कायJकारी पदबाट हटाएको 
र उR OरR पदमा िनयिुRका लािग िवQसमेतको 
उपसिमित गठन भई िमित २०७१।८।२८ मा बसेको 
बZक स[चालक सिमितको िनणJयबाट िलला<काश 
िसटौलालाई <मखु कायJकारी अिधकृत पदमा िनयRु 
गनb िनणJय भई िमित २०७१।८।२९ मा िनजसगँ 
बZकले स4झौता गरी शपथ cहणसमेत गरी कामकाज 
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ग=रसकेको अव?थामा मागबमोिजम िनणBयहD 
बदर गरी अFत=रम आदशेलगायत कुनै पिन आदशे 
जारी हJनपुनK होइन । झOुा बेहोरा लेखी अदालतलाई 
गमुराहसमेत पारी िदएको हकदयैािवहीन =रट िनवेदन 
खारजे ग=रपाउ ँभFनेसमेत बेहोराको कृिष िवकास ब4क 
िलिमटेड, ऐ.को सXचालक सिमित, Zमखु कायBकारी 
अिधकृत छनौट उपसिमित र आ^नो हकमा समेत 
कृिष िवकास ब4क िलिमटेडका सXचालक सिमितका 
अ_य` Zमोद काकaको तफB बाट सयंdु Dपमा पनB 
आएको िलिखत जवाफ ।

िवप`ीले यसै अदालतमा दताB गरकेो ०७१-
WO-०२९२ को =रट िनवेदनमा ब4कको सXचालक 
सिमितको तफB बाट लगाइएको िलिखत जवाफलाई 
Z?ततु िनवेदनमा समेत अिभFन अङ्ग मािनपाऊँ । =रट 
िनवेदक ब4कको Zमखु कायBकारी अिधकृत छनौटको 
लािग Zकािशत सूचनाअनसुार उmमेदवार नरहेको 
ि?थितमा िसफा=रस सिमितको वैधताका सmबFधमा 
Znन उठाउन पाउने हकदयैा नै छैन । िनज िवप`ीसमेत 
सद?यको हैिसयतले उपि?थत रहेको सXचालक 
सिमितको िमित २०६९।३।१२ मा बसेको बैठकबाट 
स?ंथागत सशुासन उपसिमित र Fयाियक पनुरावेदन 
उपसिमित खारजे भइसकेको र सोही कुरा उpलेख गरी 
िनजले ०६९-WO-११४० को =रट िनवेदनमा िलिखत 
जवाफ लगाएको अव?था हJदँा िवप`ीको िनवेदन 
झOुा एव ं िवबFधनको िसrाFतसमेतले खारजेभागी 
छ । ब4क तथा िवsीय स?ंथासmबFधी ऐन, २०६३ 
को कानूनी tयव?थाबमोिजम नै Zमखु कायBकारी 
अिधकृत िनयिुdका लािग िसफा=रस उपसिमित 
गठन भएको र उd उपसिमितको िसफा=रससमेतको 
आधारमा ब4कको सXचालक सिमितबाट िललाZकाश 
िसटौलालाई Zमखु कायBकारी अिधकृत पदमा िनयdु 
गरी शपथ uहण गरी पदभारसमेत सmहाली सकेको 

अव?था छ । =रट िनवेदकले सmमािनत अदालतमा 
उvZेषण परमादशे मwुा िवचाराधीन रहेकै अव?थामा 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा Zमखु कायBकारी 
अिधकृतको पदपूितBसmबFधी कायB रोक, पाउन 
अFत=रम आदशेसिहतको िनषेधाxायdु परमादशे माग 
गरी िनवेदन दताB गरी अFत=रम आदशे जारी नभएपिछ 
सो कुरालाई लकुाई पनुः उvZेषण परमादशे िनवेदन 
दताB गरकेाले िनवेदक सफाहात िलई आएको दिेखदँनै । 
िवप`ी =रट िनवेदकलाई कृिष िवकास ब4कको सXचालक 
सिमितको िमित २०७१।६।३० को िनणBयअनसुार 
पदको िजmमेवारी पूरा नगरकेो अिभयोगमा ब4कको 
Zमखु कायBकारी पदबाट हटाएको र उd =रd पदमा 
िनयिुdका लािग िवxसमेतको उपसिमित गठन भई 
िमित २०७१।८।२८ मा बसेको ब4क सXचालक 
सिमितको िनणBयबाट िललाZकाश िसटौलालाई 
Zमखु कायBकारी अिधकृत पदमा िनयdु गनK िनणBय 
भई शपथ uहणसमेत गरी िमित २०७१।८।२९ मा 
िनजसगँ ब4कले सmझौता गरी कामकाज ग=रसकेको 
अव?थामा मागबमोिजम िनणBयहD बदर गरी अFत=रम 
आदशेलगायत कुनै पिन आदशे जारी हJनपुनK 
होइन । झOुा बेहोरा लेखी अदालतलाई गमुराहसमेत 
पारी िदएको हकदयैािवहीन =रट िनवेदन खारजे ग=रपाउ ँ
भFनेसमेत बेहोराको कृिष िवकास ब4क िलिमटेड, Zमखु 
कायBकारी अिधकृत छनौट उपसिमितका सयंोजक 
तथा सXचालक ल{मीदवेी मानFधरको तफB बाट 
सयंdुDपमा पनB आएको िलिखत जवाफ ।

अFत=रम आदशेसmबFधी छलफलको 
लािग पेस हJन आएको Z?ततु =रट िनवेदनमा िमित 
२०७१।९।४ मा एक Fयायाधीशको इजलासबाट 
जारी भएको अFत=रम आदशेलाई िनरFतरता िदनपुछB  
पद|न भFनेबारमेा िवचार गदाB, Z?ततु =रट िनवेदनको 
लगाउमा पेस भएको ०७१-WO-०२९२ मा अFत=रम 
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आदशे जारी गनु6  नपन7 भनी आजै यसै इजलासबाट 
आदशे भइसकेको छ । उ@ Aरट िनवेदनमा अEतAरम 
आदशे जारी नभएको अवHथामा िवपJी कृिष िवकास 
बMकको सNचालक सिमितको िनण6यानसुार भएको 
Qमखु काय6कारी अिधकृतको िनयिु@लाई िनिHUय 
गराउनपुन7 कुनै कारण नदिेखएको, बMकको Qमखु 
काय6कारी अिधकृतको पदमा िनयिु@िवहीन राखी 
राWदा बMिकङ एव ं िवZीय कारोबार सम[तामा पन6 
स\ने असर र सवेंदनशीलतालाई समेत िवचार गदा6 
सिुवधा र सEतलुनको िस]ाEतसमेतको आधारमा 
िनवेदकको मागबमोिजम अEतAरम आदशे जारी गनु6पन7 
कुनै िHथित िव^मान नदिेखएकोले अEतAरम आदशे 
जारी गन6 नपरी िमित २०७१।९।४ मा यस अदालतको 
एक Eयायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अEतAरम 
आदशेलाई िनरEतरता िदइरहन ु परने भEनेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७१।१०।११ मा 
भएको आदशे ।

आदशे खbड
िनयमबमोिजम मdुा पेसी सूचीमा 

चढी इजलाससमJ पेस हfन आएको QHततु 
िनवेदनमा  िनवेदकको तफ6 बाट उपिHथत िवhान्  वAरj 
अिधव@ा kी रमनकुमार kेlठले िनवेदक तेजबहादरु 
बढुाथोकnलाई कृिष िवकास बMक िलिमटेडको 
सNचालक सिमितको िमित २०६८।८।११ को 
िनण6यअनसुार सोही िमितदिेख लाग ुहfने गरी ४ वष6को 
लािग Qमखु काय6कारी अिधकृत पदमा िनय@ु गAरएको 
हो । Qमखु काय6कारी अिधकृतको काय6सpपादन 
मूqयाङ्कन सEतोषजनक नभएमा पदबाट हटाउन 
स\ने rयवHथा बMकको िनयमावलीमा भए तापिन 
दूिषत मनसाय राखी यी िनवेदकलाई पदबाट हटाउने 
उdेsयले नै काय6सpपादन मूqयाङ्कन उपसिमित 
गठन गरी िनवेदकलाई पदबाट हटाएको अवHथा छ । 

पदबाट हटाउने िनण6यका सpबEधमा ियनै िनवेदकले 
दायर गरकेो ०७१-WO-०२९२ को Aरट िनवेदनमा 
अEतAरम आदशे छलफलका लािग िवपJीहvलाई 
िझकाइएकोमा सो छलफलअगावै िवपJी बMकले 
Qमखु काय6कारी अिधकृतको पदपूित6सpबEधी सूचना 
Qकाशन गरी गैरकानूनी QिUयाबाट िललाQकाश 
िसटौलालाई Qमखु काय6कारी अिधकृत पदमा िनयिु@ 
गन7 िनण6य गरकेो हfदँा सो िनण6य उyQेषणको आदशेले 
बदर हfनपुद6छ भनी बहस िजिकर QHततु गनु6भयो ।  

yयसैगरी िवपJीहvका तफ6 बाट उपिHथत 
िवhान्  अिधव@ाहv kी िनम6लराज कोइराला, kी 
दवेीQसाद पोखरले र kी सानरुाज पोखरलेले िवपJी 
Aरट िनवेदकलाई Qyयेक वष6 हfने काय6सpपादन 
मूqयाङ्कनका आधारमा चार वष6को लािग कृिष 
िवकास बMक िलिमटेडको Qमखु काय6कारी अिधकृत 
पदमा िनयिु@ गAरएको भए तापिन िनयिु@ हfदँाका 
बखत तोिकएको पदीय िजpमेवारी पूरा गन6 नसकेकाले 
बMकको िनयमावलीको िनयम १५ को उपिनयम (४) 
बमोिजम Aरट िनवेदकलाई बMकको Qमखु काय6कारी 
अिधकृतको पदबाट िमित २०७१।६।३१ दिेख लाग ु
हfने गरी हटाउने िनण6य भएको हो । बMकको Qमखु पद 
खाली राWदा बMकको िवZीय कारोबार सNचालनमा 
नकाराyमक असर पन7 भई बMक सNचालक सिमितबाट 
पदपूित6का लािग सूचना Qकाशन गरी उ@ पदमा 
िललाQकाश िसटौलालाई िनय@ु गन7 िनण6य गरी 
िनजले काय6भारसमेत सpहाली सकेको अवHथा 
हfदँा Aरट िनवेदन खारजे हfनपुन7 हो भनी गनु6भएको 
बहससमेत सिुनयो । 

उिqलिखत बेहोराको बहस सनुी Aरट 
िनवेदनसिहतको िमिसलसमेत अ~ययन गरी QHततु 
Aरट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम उyQेषण तथा 
परमादशेको आदशे जारी हfनपुन7 हो वा होइन ? भEने 
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स<ब=धमा िनणAय िदनपुनC दिेखन आयो । 
अब िनणAयतफA  िवचार गदाA, म िनवेदकलाई 

िमित २०६८।८।११ दिेख लाग ु हOने गरी ४ 
वषAको लािग कृिष िवकास ब4क िलिमटेडको Sमखु 
कायAकारी अिधकृत पदमा िनयTु गUरएको हो । मेरो 
िनयिुTपWचात् तोिकएको िज<मेवारी र TOR अ=तगAत 
रहेर कायAस<पादन गरकैे कारण ब4कको आिथAकलगायत 
स<पूणA प^मा सधुार भएको अव`थामा मSित Sवaृ भई 
पदबाट हटाउने उcेWयका साथ गैरकानूनी dपले Sमखु 
कायAकारी अिधकृतको कायAस<पादन मूeयाङ्कन 
उपसिमित गठन गरी ब4कको सgचालक सिमितबाट 
िमित २०७१।६।३१ मा पदबाट हटाउने िनणAय गरी 
सोहीअनसुारको पi िदइयो । पदबाट हटाइएको िनणAय 
बदर गराउनका लािग स<मािनत यसै अदालतमा 
०७१-WO-०२९२ को Uरट िनवेदन िदई अ=तUरम 
आदशे छलफलका लािग िवप^ीहdलाई िझकाइएको 
अव`थामा सो िमितअगावै Sमखु कायAकारी अिधकृतको 
पदपूितAस<ब=धी सूचना Sकाशन गरी गैरकानूनी dपमा 
ब4क सgचालक सिमितबाट िमित २०७१।८।२८ मा 
िवप^ी िललाSकाश िसटौलालाई ब4कको िसइओ 
िनयिुT गUरयो । ब4कको िनयमावलीको िनयम २१ को 
उपिनयम (६) मा Sमखु कायAकारी अिधकृत िनयिुTका 
लािग सं̀ थागत सशुासन उपसिमित गठन गनुAपनCमा सो 
tयव`थािवपरीत उपसिमित नै गठन नगरी िवप^ीलाई 
सो पदमा िनयिुT गरकेो कायAबाट सिंवधान तथा कानून 
Sदa हक अिधकारमा आघात पगेुकाले सो िनणAय र 
सोही िनणAयका आधारमा िदइएको िनयिुTस<ब=धी 
पi र शपथ vहण गनC गरी भएको िनणAय उwSेषणको 
आदशेले बदर गरी म िनवेदकले दायर गरकेो ०७१-
WO-०२९२ को Uरट िनवेदन तथा S`ततु Uरट 
िनवेदनको अि=तम टुङ्गो नलागेस<मका लािग ती 
िनणAयहd जे ज`तो अव`थामा रहेको छ सोही 

अव`थामा राखी Swयथx िललाSकाश िसटौलालाई 
िसइओको हैिसयतले कामकाज नगनुA , नगराउन ुभनी 
अ=तUरम आदशेसमेत जारी गUरपाउ ँभ=ने Uरट िनवेदन 
िजिकर िलएको दिेखयो । 

Uरट िनवेदकलाई कृिष िवकास ब4क 
िलिमटेडको सgचालक सिमितको िमित २०६८।८।११ 
को िनणAयअनसुार Swयेक वषA हOने कायA स<पादन 
मूeयाङ्कनका आधारमा चार वषAको लािग Sमखु 
कायAकारी अिधकृत पदमा िनयिुT गUरएको हो । 
िनजलाई िनयिुT गदाA िदइएको TOR अनसुार नै 
`वय ं िवप^ीसमेत सgचालकको हैिसयतले उपि`थत 
रहेको ब4कको सgचालक सिमितको बैठकबाट Sमखु 
कायAकारी अिधकृतको कायAस<पादन मूeयाङ्कन 
उपसिमित गठन गरी उपसिमितले Sितवेदन पेस 
गरपेWचात् िनवेदकलाई सो स<ब=धमा सनुवुाइको 
मौका िदई ब4कको सgचालक सिमितबाट िमित 
२०७१।६।३१ दिेख लाग ुहOने गरी हटाउने गरी िनणAय 
भएको हो । ब4कको Sमखु पद लामो समयस<म UरT 
राzदा िवaीय कारोबारमा Sितकूल असर पनC भएकाले 
िनयिुTका लािग सूचना Sकाशन गरी पेस भएका 
दरखा`तहdम{ये छनौट सिमितबाट tयावसाियक 
कायAयोजना, शैि^क यो|यता, S`ततुीकरण तथा 
अ=तवाAताAसमेतका आधारमा िसफाUरस भएका 
िललाSकाश िसटौलालाई ब4क सgचालक सिमितको 
िमित २०७१।८।२८ को िनणAयबाट Sमखु कायAकारी 
अिधकृत पदमा िनयTु गनC िनणAय भई शपथ vहणसमेत 
गरी िनजसगँ ब4कले स<झौता गरी कामकाज गUरसकेको 
अव`था हOदँा मागबमोिजम िनणAयहd बदर हOनपुनC 
होइन िनवेदन खारजे गUरपाउ ँ भ=ने मzुय िलिखत 
जवाफ रहेको दिेखयो ।

२. सो स=दभAमा हेदाA , िनवेदकले आफूलाई 
ब4कको Sमखु कायAकारी अिधकृतको पदबाट िमित 
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२०७१।६।३१ मा गैरकानूनी 8पमा हटाएकाले सो 
िनण>य बदर गAरपाउ ँ भनी ०७१-wo-०२९२ को 
Aरट िनवेदन दता> गरी सो िनवेदनमा अGतAरम आदशे 
छलफलका लािग िवपLीह8लाई िझकाइसकेको 
अवPथामा सो िमितअगावै बRकले Sमखु काय>कारी 
अिधकृत पदमा पदपूित>का लािग सूचना Sकाशन गनY 
िनण>य गैरकानूनी भएकाले सो िनण>य बदर गAरपाउ ँ
भनी िलएको िजिकरका स[बGधमा िवचार गदा>, 
िनवेदक तेजबहादरु बढुाथोक]लाई कृिष िवकास 
बRक िलिमटेडको स`चालक सिमितबाट िमित 
२०६८।८।११ मा ४ वष>को लािग Sbयेक वष> हcने 
काय>स[पादन मूdयाङ्कनको आधारमा बRकको Sमखु 
काय>कारी अिधकृत पदमा िनयgु गAरएको  दिेखGछ । 
िनवेदकलाई ४ वष>का लािग िनयिुg गAरएको भए तापिन 
िनयिुgप#मा िदइएको TOR अनसुार काय>स[पादन 
पूरा गन> नसकेपिछ बRकको स`चालक सिमितबाट बRक 
तथा िवkीय सPंथास[बGधी ऐन, २०६३ तथा कृिष 
िवकास बRक िलिमटेडको िनयमावलीको िनयम १५ 
को उपिनयम (४) बमोिजम िमित २०७१।६।३१ मा 
िनजलाई पदबाट हटाएको पाइयो । बRक स`चालक 
सिमितबाट िमित २०७१।६।३१ मा िनवेदकलाई 
Sमखु काय>कारी अिधकृतको पदबाट हटाएपिछ पद 
Aरg भई सो पदमा पदपूित>का लािग बRकले स`चालक 
सिमितबाट िनण>य गराई िमित २०७१।८।१ मा 
रािrsय दिैनक पि#कामा सूचना Sकाशन गरकेो 
दिेखGछ । सो पदमा िनयिुgका लािग पन> आएका 
िनवेदनह8को स[बGधमा िवtसिहतको छनौट 
सिमितबाट uयावसाियक काय>योजना, शैिLक योvयता, 
SPततुीकरण तथा अGतवा>ता>समेतका आधारमा 
िललाSकाश िसटौलालाई िसफाAरस गरपेxचात् 
बRक स`चालक सिमितको िमित २०७१।८।२८ को 
बैठकबाट िनजलाई Sमखु काय>कारी अिधकृतको 

पदमा िनयgु गनY िनण>य भई सोहीअनसुारको प# 
िदएको दिेखGछ । िमित २०७१।८।२९ मा बRकले 
िललाSकाश िसटौलासगँ काय>स[पादनका स[बGधमा 
स[झौता गरी शपथ zहणसमेत गरकेो त{य िमिसलबाट 
दिेखन आउछँ । बRकको काय>कारी अिधकृत पदबाट 
मgु भएपिछ Aरट िनवेदकले यसै अदालतमा ०७१-
WO-०२९२ को Aरट िनवेदन िमित २०७१।७।३ मा 
दता> गरकेो र सो Aरट िनवेदनमा एक Gयायाधीशको 
इजलासबाट िमित २०७१।७।४ मा आदशे हcदँा 
िनवेदकले अGतAरम आदशे माग गरकेो िवषयमा 
दवैु पL राखी छलफल गन> उपयgु दिेखएकाले 
छलफलको लािग िमित २०७१।७।१६ को पेसी 
तोिकएको दिेखन आउछँ । दवैु पLलाई राखी अGतAरम 
आदशेका स[बGधमा छलफल भई माग भएको िवषयमा 
अGतAरम आदशे जारी गनु>पनY अवPथाको िव}मानता 
दिेखएमा मा# अदालतले अGतAरम आदशे जारी गरी 
भए गरकेा काम कारबाही रो~न स~ने अवPथाको 
िसज>ना हcGछ । िनवेदकले अGतAरम आदशे माग गद�मा 
Pवतः अGतAरम आदशे जारी हcने पिन होइन । bयसको 
औिचbय पिुrट भएको अवPथामा मा# अGतAरम 
आदशे जारी हcने हो । अदालती Sि�या बाकँ] रहेको 
अवPथामा कानून�ारा गिठत िनकायले कानूनी Sि�या 
प�ुयाई गरकेा कामकारबाहीका स[बGधमा Sितकूल 
असर पनY गरी अदालतले हPतLेप गद� जाने हो भने 
ती िनकायको काय>स[पादनमा Sितकूल असर परी 
सPंथाले राखेको उ�ेxय नै अपरुो भई अपाङ्ग हcन 
जाGछ । SPततु िववाद िवkीय कारोबार गनY िनकायसगँ 
स[बिGधत भएकाले सो सPंथामा आब� िनLेपकता> एव ं
लगानीकता>को िहतलाई बढी सवेंदनशील भई हेनु>पनY 
हcGछ । िनवेदकले पदीय िज[मेवारी पूरा गन> नसकेको 
कारण बRकको अवPथा दयनीय र जिटल  हcदँ ैगएको र 
आगामी िदनमा झन् जिटल अवPथा िसज>ना हcन स~ने 
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१०६७१ - तेजबहादरु बढुाथोक, िव. कृिष िवकास ब4क, रामशाहपथ, काठमाड;समेत

भनी िमिसल सलंAन कागजहCले पिुDट गFररहेको 
अवHथामा सHंथाको Iमखु कायLकारी अिधकृतको पद 
लामो समयसNम FरO राPदा ब4कले राखेको उRेSयहC 
हािसल गनLमा Iितकूल पFरिHथितको िसजLना भई 
सHंथाका िनVेपकताL एव ं लगानीकताLको लगानी 
जोिखममा पनX भई िनVेपकताLहCको तथा जनमानसमा 
सHंथाIितको िवSवसनीयता घट्न जाने ह[\छ । 
िनVेपकताL एव ं लगानीकताLको लगानीमा Iितकूल 
पFरिHथितको िसजLना ह[ने अवHथाबाट बचाउनका 
लािग पिन ब4कले कानूनले तोिकएको तFरका एव ं
Iि`याको अवलNबन गरी FरO रहेको Iमखु कायLकारी 
अिधकृतको पदमा िनयिुO Iि`या अगािड बढाएको 
कायLलाई कानूनसNमत नै मा\नपुनX दिेखयो । IHततु 
मRुामा अ\तFरम आदशे छलफलका लािग िवपVीलाई 
िझकाएको माe अवHथा दिेख\छ । िवपVीहCबाट 
भए गरकेा कायLहC यथािHथितमा राPन ुभनी आदशे 
नभएको अवHथामा िनवेदन दाबीअनसुारका कायLहC 
रोfन ुभनी भ\न िमgने दिेखदँनै ।

३. अब ब4कको Iमखु कायLकारी अिधकृतको 
पदमा िनयिुOका लािग सHंथागत सशुासन उपसिमित 
गठन गनुLपनXमा सो उपसिमित नै गठन नगरी िवपVी 
िललाIकाश िसटौलालाई सो पदमा िनयिुO 
गरकेो कायL बदर ह[नपुदLछ भनी िलएको िजिकरका 
सNब\धमा हेदाL , िमिसल सलंAन कृिष िवकास ब4क 
िलिमटेडको िनयमावलीको िनयम १५(१) मा िनयम 
२१ को उपिनयम (६) बमोिजम गिठत सHंथागत 
सशुासन उपसिमितको िसफाFरसमा Iमखु कायLकारी 
अिधकृतको िनयिुO गनX oयवHथा रहेको दिेख\छ । 
िनवेदकले दाबी िलएको िनयमावलीको िनयम २१ 
को उपिनयम (६) मा oयविHथत सHंथागत सशुासन 
उपसिमित नेपाल राDp ब4कको िनदXशनबमोिजम हाल 
अिHतqवमा नरहेको भनी िवपVीहCबाट पेस भएको 

िलिखत जवाफका साथै िनवेदक गेहनाथ पौडेल 
िवCr कृिष िवकास ब4क िलिमटेड पदपूितLसमेत भएको 
Fरट नं. ०६९-WO-११४० को उqIेषणसमेतको 
Fरट िनवेदनमा ियनै िनवेदक Hवयलें ब4क सxचालक 
सिमितको िमित २०६९।३।१२ को िनणLयअनसुार 
उO सHंथागत सशुासन उपसिमित खारजे गनX 
िनणLय भएको भनी िजिकर गरी सो Fरट िनवेदनमा 
िलिखत जवाफ पेस गरकेो िमिसल सलंAन उO 
िलिखत जवाफको Iितिलिपबाट दिेखन आएबाट 
उO उपसिमित हाल अिHतqवमा रहेको दिेखदँनै । 
ब4क सxचालक सिमितबाट िमित २०६९।३।१२ मा 
सHंथागत सशुासन उपसिमित खारजे गनX िनणLयमा 
Hवय ं िनवेदक सxचालकको हैिसयतले उपिHथत भई 
हHताVर गरकेोसमेत दिेख\छ । यसरी िनवेदक आफँै 
उपिHथत भएको ब4क सxचालक सिमितको बैठकबाट 
उपसिमित खारजे भइसकेको अवHथामा सो कुरालाई 
िनवेदनमा जानाजान लकुाई IHततु Fरट िनवेदन िलई 
आएको दिेखदँा िनवेदक सफाहात िलई अदालत Iवेश 
गरकेो दिेखएन । िववादका सNब\धमा वाHतिवक तzय 
लकुाई अदालतलाई नै ि{िवधामा पानX उRेSयले िनवेदक 
अदालत Iवेश गरकेो दिेखदँा िनवेदन दाबीसगँ IHततु 
इजलास सहमत ह[न सिकएन । िनवेदक ४ वषLको 
लािग िनयOु भए तापिन कायL सNप\नको आधारमा 
तोिकएको अविधसNम बहाल रहने oयवHथा रहेकोमा 
िनवेदकलाई तोिकएको िजNमेवारी र TOR अ\तगLत 
काम गनX गरी िनयOु गFरएको सो TOR को सNब\धमा 
सxचालन सिमितको िमित २०६८।६।२९ को बैठक 
नं. ३४८ को िनणLय नं. १(क) मा तोिकएबमोिजम र 
पाFर�िमक एव ंअ\य सतL िव�ीय सHंथासNब\धी ऐन, 
२०६३, कNपनी ऐन, २०६३ ब4कको Iब\धपe तथा 
िनयमावली र नेपाल राDp ब4कमा िनदXशन एव ंIबि\धत 
कानूनबमोिजम ह[ने, कायL सNपादन मूgयाङ्कनको 
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आधार स2चालन सिमितले िनधा6रण गरअेनसुार ह<ने र 
ब>कको आ.व.२०६८/०६९ को वािष6क काय6Gम तथा 
बजेटसमेतको आधारमा ह<Kछ र ४ वष6 अविधको नगरी 
OPयेक वष6को काय6 सQपादन मूRयाङ्कनको आधारमा 
ह<ने भKने उRलेख गरकेो पाइKछ । 

४. Xरट िनवेदकसमेत स2चालकको 
हैिसयतले उपिZथत रहेको ब>क स2चालक सिमितको 
िमित २०७०।८।११ को बैठकबाट Oमखु काय6कारी 
अिधकृतको काय6 सQपादन मूRयाङ्कनसQबKधी 
स2चालक उपसिमित गठन गरी सो उपसिमितले 
िदएको Oितवेदनसमेतका आधारमा Xरट िनवेदकलाई 
Zप`ीकरणको मौकासमेत िदई Oाa Zप`ीकरण 
िचb बcुदो र सKतोषजनक नभएको कारणबाट 
कानूनी OिGया पूरा गरी ब>कको स2चालक सिमितले 
िनवेदकलाई ब>कको Oमखु काय6कारी अिधकृत पदबाट 
हटाउने गरी िमित २०७१।६।३१ मा िनण6य भएको 
दिेखKछ । काय6 सQपादनको सQबKधमा Zवयं िनवेदकको 
रोहबरमा बसी उf सिमित बनाई सोही उपसिमितको 
Oितवेदनको आधारमा Zप`ीकरण सोधी सफाइ पेस 
गनh मौकासमेत Oदान गरी अवकाश िदएको दिेखएको र 
सjुका ४ वष6को लािग िनयिुf गदा6 नै TOR अनसुार 
OPयेक वष6 काय6 सQपादन आधारमा बहाल रहन सnने 
oयवZथा गरअेनसुार काय6 सQपादन सKतोषजनक 
रहेको नदिेखएको कारणबाट ब>कको Oमखु काय6कारी 
अिधकृतको हैिसयतले आpनो िजQमेवारी पूण6 jपले 
पालना नगरकेो भनी कानूनी OिGया पूरा गरी हटाएको 
कुरालाई पिहलो पटक Zप`ीकरण गरी दोqो पटक 
अिभयोगका साथ सजाय OZताव गदr Zप`ीकरण पेस 
गनh अवसर िदई ब>कको Oमखु काय6कारी अिधकृत 
पदबाट हटाउने भनी िनण6य भएको र सोही बेहोराको 
प# िदएको दिेखदँा िनवेदकको सिंवधान Oदb 
हक अिधकारमा कानूनिवपरीत कुनै आघात परकेो 

अवZथा दिेखएन । िनयिुf ह<दँाको सत6अनसुार ब>कको 
उRलेuय Oगित नभएको उिचत oयवZथापनसमेत 
ह<न नसकेको, िजQमेवारी पूरा गन6 नसकेको समेतको 
आधारबाट अवकाश िदएको काय6लाई अKयथा भKन 
िमRने दिेखएन ।

५. अतः पदीय िजQमेवारी वहन गन6 नसकेको 
आधारमा कृिष िबकास ब>क िलिमटेडको Oमखु काय6कारी 
अिधकृतको पदबाट िनवेदक पदमfु भई उf पद Xरf 
भएको, ब>कको स2चालक सिमितबाट कानूनी OिGया 
पूरा गरी Xरf पदमा पदपूित6का लािग सूचना Oकाशन 
गरी पेस ह<न आएका दरखाZतहj िवyसिहतको छनौट 
सिमितबाट oयावसाियक काय6योजना, शैिzक यो{यता, 
OZततुीकरण तथा अKतवा6ता6समेतका आधारमा 
िललाOकाश िसटौलालाई िसफाXरस गरपे|चात् 
ब>क स2चालक सिमितको िमित २०७१।८।२८ को 
बैठकबाट िनजलाई Oमखु काय6कारी अिधकृतको 
पदमा िनयfु गनh िनण6य र सो िनण6यअनसुार िदइएको 
प#बाट Xरट िनवेदकको सिंवधान एव ंकानून Oदb हक 
अिधकारमा कुनै Oितकूल असर प{ुन गएको नदिेखदँा 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन6 िमलेन । OZततु Xरट 
िनवेदन खारजे ह<ने ठहछ6  । OZततु िनवेदनको दायरीको 
लगत क}ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उf रायमा सहमत छु ।
Kया.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
इित सवंत् २०७६ साल फागनु १८ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��
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सव12च अदालत, सयं:ु इजलास
माननीय >यायाधीश Aी डCबरबहादरु शाही
माननीय >यायाधीश Aी सEुमालता माथेमा 

फैसला िमित : २०७६।७।७
०७२-CR-१००८

मMुा: सवारी Nयान

िनवेदक / वादी : िवशCभर यादवको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िवST
िवप,ी / Uितवादी : भारत, िजVला गोरखपरु थाना 

कै>ट, Zाम मोितपरु, कुडाधर [थायी वतन 
भई हाल भारत, िजVला कुशीनगर, थाना 
कसिहया, Zाम सामपरु ब[ने रामव,ृ िसहं

§ सवारी तथा यातायात )यव*थास+ब-धी 
ऐन, २०४९ को दफा ५२ मा नै <य*तो 
)यि>ले कुनै परीBा िदनपुनC छैन भ-न े
)यव*था भएबाट िनजको योIयता परीBण 
नहLन े *पMट भएको र <यसरी दरखा*त 
िदनपुनC )यव*था एउटा PिQयाको Rपमा 
माS रहकेो देिख-छ । <यसबापतमा िनजले 
कुनै दUड जWरवाना भोIनपुनC )यव*था 
रहकेो नदेिखन े।

(Uकरण नं.९)

िनवेदक / वादीका तफa बाट : िवbान्  उप>यायािधव:ा 
Aी च>eकुमार पोखरले

िवप,ी / Uितवादीका तफa बाट : 
अवलिCबत निजर :
सCबT कानून :
§ सवारी तथा यातायात gयव[था ऐन, २०४९

सSु तहमा फैसला गनj :
मा. िजVला >यायाधीश Aी च>eमिण kवाली
Sप>दहेी िजVला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनj :
माननीय >यायाधीश Aी वीर>ेeकुमार कणa
मा. >यायाधीश Aी अlदलु अजीज मसुलमान
पनुरावेदन अदालत बटुवल

फैसला
-या.सMुमालता माथमेा : तmकालीन >याय 

Uशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोिजम 
मMुा दोहोnयाई हेनj िन[सा Uदान भई पनुरावेदनको 
रोहमा पेस हoन आएको U[ततु मMुाको सिं,rत तsय 
एव ंठहर यसUकार छः-

तsय खwड
Sप>दहेी िजVला, गोनाहा गा.िव.स. वडा नं. 

६ ि[थत िसTाथa िसमे>ट उxोग कCपाउ>डको उyर 
भागमा जीपसम गोदाम िछनj दि,णतफa बाट १० िफट 
चौडाईको क2ची सडक रहेको, िजपसम गोदाम िछनj 
मूलbारदिेख १६ िफट उyरमा बाटोको पूव{ िकनारमा 
टाउकोको भाग िकची फुटी िगदी छरप[ट भएको 
अव[थामा rलाि|कको पह}लो रङ्गको बोरामािथ 
उyर टाउको, दि,ण ख�ुा, भइुमँा उyानो अव[थामा 
अकलेस यादवको मतृ लास रहेको, लासको टाउकोको 
भागदिेख उyरमा ना.१ क २८४८ नं. को लोडर 
गाडीको इि>जनतफa को अगािडको बाया ँटायर रहेको, 
सो टायरमा रगत ज[तो रातो तरल पदाथa लागेको, 

िनण�य नं. १०६७२
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लासको टाउकोदिेख २५ से.िम. पूव6स7म टाउकोबाट 
आएको िगदी छरप?ट भएको भ@नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७०।५।२९ गतेको घटना?थल लासजाचँ 
मचुKुका ।

मेरो भितजा अकलेश यादव िबगत ३ 
मिहनादिेख िसPाथ6 िसमे@ट उQोगमा लेवर काम 
गदR आइरहेकोमा िमित २०७०।५।२८ गते राित 
िडउटी भएकोले िनज सो उQोगमा काम गन6 गएको 
अव?थामा िमित २०७०।५।२९ गते िबहान ४ बजे 
सोही उQोगको ना.१ क २८४८ नं. को डोजरले 
िकची घटना?थलमा नै मZृय ुभएको कुरा जानकारी ह[न 
आएकोले घटना?थलमा गई हेदा6  डोजर चालक फरार 
रहेको ह[दँा िनज चालकलाई प^ाउ गरी कानूनबमोिजम 
सजाय गरी _ितपूित6 र ि^याखच6को रकमसमेत 
िदलाइपाउ ँ भ@नेसमेत बेहोराको िवश7भर यादवको 
जाहेरी दरखा?त ।

मतृक प_ले पाउनपुन̀ ि^याखच6 तथा 
_ितपूित6बापतको रकम a.५,००,०००।– मतृक 
अकलेश यादवको बाब ु िचखरुी अिहरले बझुी िलएको 
भ@ने भरपाई कागज ।

िवश7भर यादवको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार cितवादी ना.१ क २८४८ नं. को डोजर 
चालक भएको सवारी dयान मeुामा वारदातपfात् 
फरार रहेका डोजर चालकको खोजतलास गदR सरुाक 
पhा लगाउदँा वारदातका अव?थामा डोजर चालक 
भारत, कुिशनगर घर भएका वष6 ४६ का रामव_ृ िसहं 
भ@ने पhा लागेकोले िनजलाई प^ाउ गरी दािखला 
गरकेो भ@ने cहरी cितवेदन ।

ना.१ क २८४८ नं. को डोजरको kेक, 
lलज, एिlसलेटर, ?टेरीङसमेतको पाटपजुा6  िठक 
हालतमा रहेको भ@नेसमेत बेहोराको मेकािनकल चेक 
जाचँ cितवेदन ।

ना.१ क २८४८ नं. को डोजर खोजी गरकेो 
बखत दािखला गन̀ गरी अaण अpवालले बझुी िलएको 
भरपाई कागज ।

कqरब २ मिहनाअगािडदखेी िसPाथ6 िसमे@ट 
उQोगमा ना.१ क २८४८ नं. को लोडर गाडी चलाउदँ ै
आइरहेकोमा िमित २०७०।५।२९ गते िबहान अ@दाजी 
४ बजेको समयमा सोही उQोगको क7पाउ@डमा रहेको 
िसमे@ट बनाउन cयोग ह[ने िजपसम माटोिभ# गोदाममा 
राrनको लािग सोही लोडरमा लोड गरी िभ# गोदाममा 
राखी फक6 ने ^ममा मैले हाकँs Kयाएको लोडरको 
बाया ँ साइडले अक?मात सोही उQोगमा लेवर काम 
गन̀ अकलेश यादवलाई ठlकर िददँा िनज भइुमँा 
लडेको दखेी तZकाल kेक लगाउदँ ैगदा6 सोही लोडरको 
पछािड इि@जनको भागको बाया ँटायरले िनज अकलेश 
यादवलाई ठlकर िदएकोमा िनजको तZकालै मZृय ु
भएको दखेी उQोगको क7पाउ@डबाट भागी िहडेँको 
ह[ ँ । वारदात िमित समयमा लोडर २ नं. िगयरमा ५ 
दिेख ७ को गितमा िथयो । मैले भारत, गोरखपरुि?थत 
मोहोडीपरु कँुडाघाटबाट सवारी चालक अनमुित-प# 
cाt गरकेो छु भ@नेसमेत बेहोराको cितवादी रामव_ृ 
िसहंले मौकामा गरकेो बयान ।

िमित २०७०।०५।२९ गते िसPाथ6 िसमे@ट 
उQोगमा लेवर काम गन̀ अकलेश यादवलाई ठlकर 
िदई िनजको मZृय ुभएको भ@ने सनुी थाहा पाएको हो । 
उu ना.१ क २८४८ नं. को डोजर चालकको तZकाल 
नाम थाहा नभएकोमा हाल आएर भारत, कुशीनगर घर 
भएका रामव_ृ िसहंले चलाएको र डोजरले एlकासी 
ठlकर िदन पvुदा अकलेश यादवको घटना?थलमै 
मZृय ुभएको भ@ने सनुी थाहा पाएकोले मतृकलाई के 
कसरी ठlकर िदए थाहा भएन । मतृकका निजकको 
हकदारले पाउनपुन̀ ि^याखच6 तथा _ितपूित6बापतको 
रकम सवारी धनीका तफ6 बाट पाइसकेका छन् । 
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िनज 2ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ह:नपुछ=  
भ?नेसमेत बेहोराको व@तिु@थित मचुCुका ।

टाउकाको चोटको कारण मHृय ु भएको 
भ?नेसमेतको मतृकको शव परी,ण 2ितवेदन ।

िसLाथ= िसमे?ट उMोगिभO मेिसन चलेको 
अव@थामा िजपसम, िRलनकर र Sलाइएस ज@ता 
कUचा पदाथ= िमसावट गरी राVनपुनW ह:दँा लोडर 
चलाउनपुनW ह:?छ । सोही िसलिसलामा वारदातको 
िमित, समयमा रामव,ृ िसहंले ना.१ क २८४८ नं. को 
लोडर हाRँने \ममा घटना घटेको मलाई िव^ास ला_छ 
भ?नेसमेतको क`रब एकै िमलानको च?दन थापा तथा 
सरुशे पराजलुीको एव ंवारदातको िमित समयमा ना.१ 
क २८४८ नं. को लोडर रामव,ृ िसहंले चलाएको भ?ने 
घटनापbात् सनुी थाहा पाएको हो । मैले तलुसीपरु 
दाङबाट लोडर हाRँने चालक अनमुित-पO पाएको 
छु । लोडरअनसुार िगयर फरकफरक ह:?छ । ना.१ 
क २८४८ नं. को लोडरमा ३ नं. िगयरसgम छ । ३ 
नं. िगयर पछािड ला_ने िगयर हो भ?नेसमेत बेहोराको 
का?छुराम चौधरीको घटना िववरण कागज ।

2ितवादी रामव,ृ िसहंले लापरवाही गरी 
सवारी चलाएको कारणबाट दघु=टना भई मतृकको मHृय ु
भएको एव ंिनजले सवारी तथा यातायात jयव@था ऐन, 
२०४९ को दफा १४७ िवपरीत दफा १६१(२) को 
कसरु गरकेोले उo कसरुमा िनज 2ितवादी रामव,ृ 
िसहंलाई सोही ऐनको दफा १६१(२) अनसुार सजाय 
गरी दफा १६१(४) अनसुार थप सजाय ह:नसमेतको 
मागदाबी िलई दायर ह:न आएको अिभयोग-पO ।

िमित २०७०।५।२९ गते िबहानको समयमा 
मैले ना.१ क २८४ नं. को लोडरमा िजपसम िसमे?टमा 
2योग गनW माटो लोड गरी गोदाममा झाररे गाडी sयाक 
गदt बािहर िन@कँद ै गदा= धलुो उडी रहेको अव@थामा 
िव@तार ै गाडी sयाक गरी बािहर िनकाCन ला_दा 

िबनाकाममा कताबाट आएका लेवर अकलेश यादवलाई 
ठRकर िदन प_ुयो र मvले एRकासी wेक लगाउदँा पिन 
पछािडको चRका िनजको टाउकोमा चढ्न पगुी मHृय ु
भएको हो । मैले लापरवाहीपूव=क गाडी चलाएको 
होइन । मैले मादक पदाथ= सेवन गिद=न । गाडीको गित 
५/७ िक.मी. 2ितघzटा िथयो । मैले भारत गोरखपरुबाट 
हेभी गाडी चलाउने सवारी चालक अनमुित-पO 2ा| 
गरकेो छु भ?नेसमेत बेहोराको 2ितवादी रामव,ृ िसहंले 
स}ु }प?दहेी िजCला अदालतसम, गरकेो बयान ।

िसLाथ= िसमे?ट SयाR~ीमा मतृकको राित 
िडउटी िथयो । लोडर पिन Hयही ँकाम ग`ररहेको िथयो 
र मतृक पिन Hयही ँ यताउती गरकेा िथए । लोडरले 
यताउता गरकेो र मतृकले सो माल यताउता गरी 
िमलाएको अव@थामा लोडर पछािड sयाक ह:दँा सोही 
अव@थामा िकिचन गएका ह:न् । लोडर चालकले 
लापरवाहीपूव=क िकUयाएका होइनन् । अ?जानमा 
िकिचन गई मHृय ु भएको हो भ?नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला िवशgभर यादवले स}ु }प?दहेी िजCला 
अदालतसम, गरकेो बकपO ।

सवारी तथा यातायात jयव@था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(३) मा �यान मन= सRछ ज@तो 
नदिेखएको अव@थामा कसैले कुनै सवारी चलाउदँा 
सवारी दघु=टना ह:न गई सवारीमा रहेको वा सवारी 
बािहर जनुसकैु ठाउमँा रहे बसेको कुनै मािनसको मHृय ु
ह:न गएको रहेछ भने Hय@तो jयिoलाई कसरुदार मानी 
सजायको jयव@था गरकेो पाइ?छ । 2@ततु घटना 
वारदात 2ितवादीले चलाएको लोडर sयाक गदा= सोको 
पछािड रहेका सोही SयाR~ीमा काम गनW jयिoलाई 
अचानक ठRकर ला_न गई िनजको मHृय ु ह:न गएको 
अव@था दिेखदँा 2ितवादीले सवारी तथा यातायात 
jयव@था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसरु 
गरकेो दिेखन आउदँा 2ितवादी रामव,ृ िसहंलाई सोही 
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ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम कैद मिहना ५(पाचँ) 
र @.२,०००।– (दईु हजार) जEरवानासमेत हHIछ 
भIनेसमेत बेहोराको @पIदहेी िजLला अदालतको 
िमित २०७०।११।६ को फैसला ।

अNयIतै साघँरुो सडकमा दायाबँाया,ँ 
अगािड पछािड नहेरी िभडभाड नभएको ठाउमँा 
जेसकैु होस ् भIने मानी िVपडमा गाडी चलाएको 
कारणले वारदात भएको र भारतमा XाY लाइसेIस 
पिन नेपाल कानूनअनसुारको Xि[या प\ुयाई वैध 
बनाउन नसकेको र वारदातप^ात् ऐनबमोिजमको 
कत_`य िनवा_ह नगरी भागी फरार रहेकोबाट िनजले 
आcनो काय_को दdुपEरणाम थाहा पाउदँापाउदँ ै पिन 
Nयसतफ_  fयान निदई लापरवाही गरकेो पिुg भइरहेको 
अवVथामा अिभयोग दाबीभIदा पथृक् कसरु ठह\याइ_ 
कम सजाय हHने गरी भएको फैसला निमलेको हHदँा बदर 
गरी Xितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
गEरपाउ ँ भIनेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा परकेो पनुरावेदन-प# ।

जाहेरीमा Xितवादीले लापरवाहीपूव_क सवारी 
चलाएको कारण दघु_टना भएको भनी उLलेख नभएको, 
जाहेरीलाई समथ_न गरी जाहेरवालाले अदालतमा 
आई बकप# गEरिदएको, Xितवादीले भारतबाट 
सवारी चालक अनमुितप# िलएको तर नेपालबाट 
कानूनबमोिजम िनयिमत नगरकेो कुरालाई अनमुितप# 
नै निलई सवारी चलाएको भIन निमLने, Xितवादीले 
मौका र अदालतसमj बयान गदा_ मैले चलाएको 
लोडरले पछािडबाट आएका मतृकलाई लोडरको 
पछािडको भागले ठkकर िददँा मNृय ु हHन गएको हो 
भनी वारदातलाई Vवीकारकेो अवVथासमेत दिेखई 
िनजको लापरवाहीबाट मतृकको मNृय ुहHन गएको भIने 
नदिेखदँा सवारी तथा यातायात `यवVथा ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(३) बमोिजम सजाय हHने ठह\याएको 

स@ु फैसला िमलेको दिेखदँा सदर हHने ठहछ_  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पnुन सkदनै भIने 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७१।९।९ को 
फैसला ।

Xितवादीले चलाएको लोडरबाट मतृकको मNृय ु
भएको कुरामा िववाद छैन । वारदात भएको सडकको 
चौडाइ १० िफट मा# भएको दिेखIछ । वारदात 
िबहान ५ बजे भएको छ । Xितवादीले oेक लगाउदँ ैगदा_ 
पछािडको इिIजनको भागको बाया ँटायरले मतृकलाई 
िकचेको भनी Vवीकारकेो छ । यस अवVथामा िबहान 
५ बजे अ@ कोही नभएको साघँरुो सडकमा दायाबँाया ँ
नहेरी लापरवाहीपूव_क सवारी चलाएको कारण घटना 
भएको दिेखIछ । घटना घटेपिछ तNकाल घाइतेलाई 
उpार गरी VवाVqय सVंथामा लगी आफू Xहरीको 
सsपक_ मा आउनपुनtमा उLटै भागी फरार रहेबाट पिन 
लापरवाही उदघ्ािटत भएको छ । Xितवादीले नेपालबाट 
Xचिलत कानूनी िविध र Xि[या पूरा गरी सवारी 
चालक अनमुित-प# िलएको पिन छैन । यस अवVथामा 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सवारी तथा यातायात 
`यवVथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) र १६१(४) 
बमोिजम सजाय नगरी १६१(३) बमोिजम सजाय गनt 
र १६१(२) र (४) को दाबी नपnुने ठह\याएको स@ु 
फैसलालाई सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसलामा Iयाय Xशासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१)(क) र (ख) को अवVथा िवvमान भई 
#िुटपूण_ हHदँा सो फैसला दोहो\याई हेरी Xितवादीलाई 
स@ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गEरपाउ ँभIने 
वादी नेपाल सरकारको तफ_ बाट िमित २०७२।२।२९ 
मा यस अदालतमा दता_ हHन आएको िनवेदन-प# ।

यसमा Xितवादीले मौकामा गरकेो बयानमा 
लोडरको बाया ँसाइडले आकVमात ठkकर िददँा िनज 
भइुमँा लडेको दखेी तNकाल लोडरको oेक लगाउदँ ैगदा_ 
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१०६७२ - नेपाल सरकार िव. रामव,ृ िसहं

सोही लोडरको पछािड इि6जनको भागको बाया ँटायरले 
ठ?कर िदएकोमा तCकालै रोकE" भनी उHलेख भएको 
बेहोराबाट Jितवादीको काबभु6दा बािहरको पLरिMथित 
परी दघुPटना भएको दिेखन नआई Jितवादीले 
वरपरितर सबै हेरिवचार गरी सवारी चलाउनपुनTमा 
लापरवाहीपूवPक लोडर जMतो भारी सवारी चलाएबाट 
वारदात भएको पिुVट भएको सो Jमाणको मूHयाङ्कन 
नगरी Jितवादीलाई सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसलामा मलुकुE ऐन, अ.ब.ं १८४(क), 
१८५ नं. र Jमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ७, ९, 
२५ र ५४ नं. समेतको eिुट दिेखन आएकोले 6याय 
Jशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खgड (क) 
बमोिजम मhुा दोहोiयाई हेनT िनMसा Jदान गLरिदएको 
छ भ6नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७२।९।७ को आदशे । 

ठहर खgड 
िनयमबमोिजम आजको दिैनक मhुा पेसी 

सूचीमा चढी इजलाससम, पेस हlन आएको JMततु 
मhुामा पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको तफP बाट 
उपिMथत िवnान्  उप6यायािधवpा qी च6rकुमार 
पोखरलेले सवारी तथा यातायात sयवMथा ऐन, 
२०४९ को दफा ४५ मा सवारी चालक अनमुितपe 
िबना सवारी चलाउन नहlने र ऐ. को दफा ५२ मा 
नेपाल बािहरबाट सवारी चालक अनमुित-पe िलने 
sयिpले तोिकएको अिधकारीसम, दरखाMत िदएमा 
Jिtया पiुयाई नेपालबाट सवारी चालक अनमुितपe 
िदन सिकने sयवMथा हlदँाहlदँ ैयी Jितवादी चालकले सो 
Jिtया पूरा गरी नेपालको सवारी चालक अनमुित-पe 
िलएको छैन । िनजले असावधानीपूवPक लोडर जMतो 
भारी सवारी साधन तीu गितमा चलाएकै कारण आफू 
काम गनT vया?wीकै मजदरुको मCृय ुहlन गएको MपVट 
दिेखइरहेको अवMथामा अिभयोग दाबीभ6दा कम सजाय 

गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला eिुटपूणP हlदँा 
सो फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय 
गLरपाउ ँभनी बहस JMततु गनुPभयो ।

उपयुPpबमोिजम बहस िजिकर सनुी 
पनुरावेदन-पeसिहतको िमिसल कागजात अxययन गरी 
सyु फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प{ुन स?ने हो, 
होइन ? भ6ने स|ब6धमा िनणPय िदनपुनT दिेखयो ।

२. िनणPयतफP  िवचार गदाP, भारत घर भई 
सोही दशेबाट सवारी चालक अनमुितपe िलएका 
Jितवादी रामव,ृ िसहंले िस}ाथP िसमे6ट उ~ोगको 
क|पाउ6डिभe सोही उ~ोगको नाम दताPको ना.१ 
ख २८४८ नं. को लोडर चलाउदँा लापरवाहीपूवPक 
चलाएको कारण सोही उ~ोगमा लेबर काम गनT 
अकलेश यादवलाई िकची िनज अकलेश यादवको मCृय ु
हlन गएको हlदँा Jितवादी रामव,ृ िसहंलाई सवारी तथा 
यातायात sयवMथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय गरी भारतबाट िलएको सवारी चालक 
अनमुित-पeको आधारमा ऐ. दफा ४५ र ५२ बमोिजम 
कानूनी Jिtया पूरा गरी नेपालबाट अनमुित-पe 
निलएको हlदँा ऐ.ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप 
सजायसमेत गLरपाउ ँभनी अिभयोग मागदाबी िलएको 
रहेछ । सyु yप6दहेी िजHला अदालतबाट फैसला हlदँा 
ऐ. दफा १६१(२) को अवMथा नदिेखई १६१(३) को 
अवMथा िव~मान हlदँा सोही १६१(३) नं. बमोिजम ५ 
मिहना कैद र y.२,०००।- जLरवाना हlने र भारतबाट 
िलएको चालक अनमुित-पeलाई नेपालबाट िनयिमत 
गरी नेपालको अनमुित-पe निलएको अवMथालाई 
अनमुित-पeिबना नै निलई सवारी चलाएको भ6न 
निमHने हlदँा दफा १६१(४) बमोिजम थप सजाय 
नहlने ठहiयाई भएको सyु फैसला सदर हlने ठहiयाई 
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पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसलाउपर 
िच; नबझुी वादी नेपाल सरकारले म?ुा दोहोAयाई 
हेDरपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा यस अदालतबाट 
िनFसा Gदान भई GFततु पनुरावेदन दताH भएको रहेछ । 

३. यस अदालतसमMको पनुरावेदनमा 
िबहान ५ बजेको समयमा १० िफट चौडाइ रहेको 
साघँरुो सडकमा चालकले लोडर जFतो भारी सवारी 
साधन असावधानीपूवHक चलाएकै कारण मतृकलाई 
िकWदा िनज मतृकको मXृय ुभएको दिेखएको अवFथामा 
लापरवाहीले घटना भएको नह[दँा १६१(२) को दाबी 
नप_ुने र १६१(३) बमोिजम कम सजाय ह[ने एव ं
नेपालबाट कानूनी Gिaया पAुयाई चालक अनमुित-
प# निलएको अवFथामा १६१(४) को दाबीसमेत 
नप_ुने ठहAयाएको सdु फैसला सदर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलामा #िुट ह[दँा सो 
#िुट सWयाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै Gितवादीलाई 
सजाय गDरपाउ ँभनी िजिकर िलएको पाइयो ।

४. तXसfबgधमा हेदाH , सवारी तथा यातायात 
hयवFथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२),(३),(४) 
तथा दफा ४५ र ५२ को कानूनी hयवFथा र सोको 
उ?ेkयको िवlेषणnारा नै GFततु िववादमा उठेका 
Gkनको िनdपण ह[न ुउपयoु ह[ने दिेखन आएको छ ।

५. तXकालीन सवारी तथा यातायात 
hयवFथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) मा “कसैले 
कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मािनसलाइ2 िकची, 
ठ5कर लागी वा कुनै िकिसमले सवारी दुघ2टना भइ2 
सवारीमा रहकेो वा सवारी बािहर जुनसकैु ठाउँमा 
रह े बसकेो मािनस >य@तो दुघ2टनाको कारणबाट 
त>कालै वा मलुुकB ऐन, DयानसEबFधीको महलमा 
उिHलिखत EयादिभJ मरमेा >य@तो काय2 Dयान मानK 
मनसाय िलइ2 गरकेो नभए तापिन >यसरी, सवारी 
चलाउँदा कसैको Dयान मन2 स5न े ठुलो सEभावना 

छ भFन ेकुरा जानीजानी वा लापरवाही गरी सवारी 
चलाएको कारणबाट सवारी दुघ2टना हNन गई >यसैको 
कारणबाट कुनै मािनसको म>ृयु हNन गएको रहछे 
भन े >यसरी सवारी चलाउन े QयिRलाई कसरुको 
माJाअनसुार दुई वष2देिख दश वष2सEम कैद हNन ेछ” 
भgने Gावधान रहेको छ । उo कानूनी hयवFथाको 
मकसद र िवधाियकq मनसाय के होला भgनेतफH  
िवkलेषण गदाH, कुनै सवारी चालकले आफूले चलाएको 
सवारी साधनले सवारी साधनमै रहेको वा बािहर रहेको 
अकr hयिoलाई ठsकर िदन वा दघुHटना ह[न सsछ 
भgने जाgदाजाgद ैवा दघुHटना ह[नसsने Gबल सfभावना 
रहेको कुरा दिेखदँादिेखदँ ैर सतकH ता अपनाउन सsने 
अवFथा रहदँारहदँ ै सतकH ता वा सावधानीको बाटो 
नअपनाएको कारण दघुHटना ह[न गएको अवFथा ह[नपुनt 
दिेखgछ । यो नं. को Gावधानअनसुार चालकले आuनो 
सवारीले अकr hयिoलाई ठsकर िदन वा दघुHटना 
ह[न सsने कुराको सहज अनमुान लगाउन सsने 
अवFथा भई सतकH ता वा होिसयारी अपनाउनपुनtमा 
नअपनाएको कारण लापरवाहीबाट घटना घट्न गएको 
अवFथा ह[नपुनt कुराको पDरकwपना गरकेो पाइgछ ।

६. Xयसैगरी ऐ. दफा १६१(३) मा “कसैको 
Dयान मन2 स5छ भFन ेज@तो नदेिखएको अव@थामा 
कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुघ2टना हNन गई 
सवारीमा रहकेो वा सवारी बािहर जुनसकैु ठाउँमा 
रह ेबसकेो कुनै मािनसको म>ृयु हNन गएको रहछे भन े
>यसरी सवारी चलाउन ेQयिRलाई एक वष2सEम कैद 
वा दुई हजार VपैयासँEम जWरवाना वा दुवै सजाय 
हNन ेछ ।” भgने hयवFथा रहेको पाइgछ । 

७. उिwलिखत कानूनी hयवFथालाई GFततु 
वारदातको सgदभHमा िवlेषण गदाH, यी सवारी 
चालक Gितवादी रामवMृ िसहंले िबहान ४ बजेको 
समयमा िसxाथH िसमेgट उyोगको कfपाउgडिभ# 
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१०६७२ - नेपाल सरकार िव. रामव,ृ िसहं

िसमे1ट बनाउन 5योग ह9ने िजपसम माटो गोदामिभ= 
रा>नको लािग लोडरमा लोड गरी गोदाममा राखी 
गाडी (लोडर) Dयाक गरी फकF ने Gममा सोही उHोगमा 
मजदरु काम गनJ मतृक अकलेश यादवलाई लोडरको 
पछािडको चQकाले ठQकर िदई िकSदा मTृय ु ह9न 
गएको भ1ने घटना िववरण कागज, 5ितवादीको 
मौका र अदालतसम,को बयानसमेतबाट दिेख1छ । 
वारदातको यथाथF व\तिु\थित हेदाF  िबहान ४ बजेको 
समयमा वारदात\थलमा चालक र मतृक मा= रहेको, 
१० िफट चौडाइको साघँरुो सडकमा लोडर Dयाक गनJ 
Gममा लोडरको पछािडको चQकाले मतृकलाई धQका 
िदई लडाई िकSदा तTकाल मतृकको मTृय ुह9न गएको 
भ1ने दिेख1छ । यस अव\थामा िबहान ४ बजे िदनको 
उaयालो आउन नसQने समय रहेको दिेख1छ । १० 
िफटे सडकमा गाडी Dयाक गदाF लोडरको पछािडको 
चQकाले मतृकलाई ठQकर िदई लडाएको र तTकाल 
टाउकोमािथ चQका परी िकची मतृकको मTृय ुभएको 
दिेखएको यस वारदातमा मािथ िवcेषण गeरएअनसुार 
चालकले सावधानी र होिसयारी अपनाई दघुFटना 
ह9नबाट बSन सQने अव\था रहदँारहदँ ैपिन दघुFटनाबाट 
बSने उपायको अवलgबन नगरी लापरवाहीपूवFक लोडर 
चलाएको कारण दघुFटना ह9न गएको रहेछ भ1न सिकने 
दिेखएन । साघँरुो सडक, िबहानको अपूणF 5काश, 
लोडरको पछािडको चQकाले िकचेको र पछािड मा1छे 
छ भनी सूचना िदने अ1य iयिjसमेत घटना\थलमा 
नरहेको यस पeरि\थितमा दफा १६१(२) बमोिजम 
दघुFटना ह9न वा मािनस मनFसQने अव\थाको जानकारी 
िथयो तर चालकले सावधानी नअपनाएको कारण 
मतृकको मTृय ुभएको रहेछ भ1नपुनJ अव\था नदिेखई 
दफा १६१(३) अनसुार दघुFटना ह9न वा मा1छे मनF 
सQछ भ1ने अनमुान गनF सQने अव\था नभई सावधानी 
अपनाउने मौका नै नपाएको अव\था रहेको दिेखयो । 

यस 5कार सवारी तथा यातायात iयव\थासgब1धी ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको अव\था रहेको 
तnय \थािपत भएको दिेखदँा ऐ. दफा १६१(२) को 
दाबी नपoुने ठहpयाएको सqु र पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ1यथा भ1नपुनJ दिेखएन ।

८. अब 5ितवादीले भारतबाट िलएको सवारी 
चालक अनमुित-प=लाई दफा ५२ बमोिजमको कानूनी 
5िGया पूरा गरी नेपालबाट चालक अनमुितप= निलई 
सवारी चलाएको कारण दफा १६१(४) बमोिजम थप 
सजायसमेत ह9नपुदFछ भ1ने पनुरावेदन िजिकरतफF  
िवचार गदाF, ऐ. ऐनको दफा ४५ मा “कुनै पिन +यि-ले 
सवारी चालक अनमुित-प3 निलई सवारी चलाउन 
ह7दैँन” भ1ने तथा दफा ५२ मा “कसैले िवदेशी 
रा:;बाट चालक अनमुितप3 >ा? गरकेो रहछे 
भन े सो अनमुितप3मा लेिखएको सवारी चलाउन 
FयGतो +यि-ले दफा ४८ बमोिजम दरखाGत िदएमा 
अिधकार>ा? अिधकारीले FयGतो +यि-बाट चालक 
अनमुितप3को लािग लाMन े दGतुर िलई चालक 
अनमुितप3 िदन सNन े छ । तर FयGतो +यि-ले 
चालक अनमुितप3 िलन कुनै परीPा िदनपुनQ छैन ।”
भ1ने iयव\था रहेको छ । िनजले सो iयव\थाबमोिजम 
नेपालमा सवारी चलाउन अनमुित-प=को लािग 
दरखा\त निदएको भ1नेसgम दिेख1छ । उj दफा ५२ 
मा नै Tय\तो iयिjले कुनै परी,ा िदनपुनJ छैन भ1ने 
iयव\था भएबाट िनजको योoयता परी,ण नह9ने \पtट 
भएको र Tयसरी दरखा\त िदनपुनJ iयव\था एउटा 
5िGयाको qपमा मा= रहेको दिेख1छ । Tयसबापतमा 
िनजले कुनै दuड जeरवाना भोoनपुनJ iयव\था पिन 
रहेको छैन । अिभयोगप=मा दाबी िलइएको ऐनको दफा 
१६१(४) मा “चालक अनमुितप3 नभएका +यि-ले 
सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको 
कसरु गरमेा िनजलाई सोही उपदफाबमोिजम ह7न े
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सजायमा थप दुई हजार .पैया ँज1रवानासमते ह4न े
छ ।” भ/ने 0यव3था रहेको पाइ/छ । यसरी सवारी तथा 
यातायात 0यव3था ऐन, २०४९ को दफा ५२ र दफा 
१६१(४) को 0यव3थाको एक आपसमा सIब/ध नभई 
फरक फरक रहेको दिेख/छ ।

९. उपयुPQअनसुारको कानूनी 0यव3था 
रहेको पSरTेUयमा Tितवादी रामवWृ िसहंले भारतबाट 
िलएको सवारी चालक अनमुितप# पेस गरकेो 
दिेख/छ । यसरी अक\ दशेबाट िलएको चालक अनमुित-
प#लाई नेपालको कानून सवारी तथा यातायात 
0यव3थासIब/धी ऐन, २०४९ को दफा ५२ बमोिजम 
Tि_या पूरा गरी नेपालबाट अनमुित-प# निलएको 
अव3थालाई अनमुित-प# नै निलएको भ/न िमaने 
दिेखएन । अनमुित-प#लाई कानूनले अिनवायP गरकेो 
छ । सवारी चलाउने योbयता, दWता र कौशलता नभएको 
0यिQले सवारी नचलाओस ्र अ/य 0यिQ र समाजको 
सरुWा र अिधकारमा बाधा नपरोस ्भ/ने उeेfयले सो 
0यव3था राgयहhले गनi गरकेो हj/छ । नेपालको सवारी 
तथा यातायात 0यव3था ऐन, २०४९ को दफा ५२ 
मा अक\ दशेबाट चालक अनमुित-प# िलने 0यिQले 
सोको आधारमा नेपालबाट अनमुितप# िलनको लािग 
आवेदन िदएमा अिधकारTाk अिधकारीले अनमुित-
प# िदनसlने कुरा उaलेख भएको पाइ/छ । तर यसरी 
आवेदन िदई नेपालबाट सवारी चालक अनमुित-प# 
निलई सवारी चलाएमा अ/य दशेबाट Tाk गरकेो चालक 
अनमुित-प#ले नेपालमा सवारी चलाउन नपाउने भ/ने 
Tावधान रहेको छैन । यस अव3थामा भारतबाट सवारी 

चालक अनमुित-प# िलएको अव3थालाई अनमुित-प# 
नै निलएको अव3था भनी दफा १६१(४) बमोिजम 
थप सजाय गSरपाउ ँ भ/ने पनुरावेदन िजिकर र यस 
अदालतबाट िन3सा Tदान गदाP िलइएको आधारसगँ 
समेत सहमत हjन सिकएन ।

१०. अत: मािथ िववेिचत आधार कारण र 
Tमाणबाट Tितवादी रामवWृ िसहंलाई सवारी तथा 
यातायात 0यव3था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) 
बमोिजम ५(पाचँ) मिहना कैद र h.२,०००।- (दईु हजार 
hपैया)ँ जSरवाना हjने, दफा १६१(२) र (४) बमोिजम 
सजाय गSरपाउ ँभ/ने अिभयोग मागदाबी पbुन नसlने 
ठहrयाई भएको सhु hप/दहेी िजaला अदालतको 
फैसला सदर हjने ठहrयाई भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७१।९।९ को फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर हjने ठहछP  । पनुरावेदक / वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर पbुन सQैन । फैसलाको 
Tितिलिपसिहतको जानकारी महा/यायािधवQाको 
कायाPलयलाई िदनू । यो फैसला िवtतुीय Tणालीमा 
अपलोड गनुP  र दायरीको लगत कvा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उQ रायमा सहमत छु ।
/या.डIबरबहादरु शाही

इजलास अिधकृत : फणेfवरी िघिमरे
इित सवंत् २०७६ साल काितPक ७ गते रोज ५ शभुम् ।
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