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सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
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फोन नं. ४२००७२८, ४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन), २१११ (छापाखाना), २१३१ (िब
या सः ४२००७४९
४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८

)

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

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

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

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

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

कािशत सङ् या :

२५०० ित

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

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

नेकाप, २०७४... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप २०७४, माघ, िन.नं.९८८३, पृ १६२१

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

सअ बल
ु ेिटन २०७४ ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बल
ु ेिटन, २०७४, माघ – १, पृ १

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

www.supremecourt.gov.np
 यो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ
तफ नेपाल कानन
ू पि का तथा
यसको तल सव च अदालत बल
ु ।
ु ेिटन मा ि लक गनहोस्
 २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि कामा समािव िनणयह पढ् न र
हाल िन:शु क डाउनलोड गन सिकनेछ ।

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा संिवधानसमेत हालस म कािशत
अिधकांश ऐन र िनयमावलीह नेपाली तथा अङ् ज
े ीमा र १९१०
सालको मल
ु क
ु ऐन, याय िवकािसनी एवम् िविभ न ऐितहािसक
द तावेजह िन:शु क पढ्न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।
ठे गाना
www.lawcommission.gov.np

मू य .३०।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सचू ी
. िन.नं./इजलास/
स.
िववरण

प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप


९८८३
1=

पूण
कत य यान

ला पा देक लामा
(शेपा)

िव
नेपाल सरकार


९८८४
2=

पूण

नेपाल सरकार
िव
त णकुमार गु ा

राज चुहावट

९८८५
3=

पूण
उ ेषण

९८८६
संयु
4=

उ षे ण /
ितषेध /
परमादेश

नयनबहादरु
नामजाली
मगरसमेत
िव
िज ला वन
कायालय, डोटी
शिमला

महजनसमेत
िव
लोक सेवा आयोग
के ीय कायालय,
अनामनगर,
काठमाड समेत

यायकताले याय पान उ े य िलई
सजायको मा ा िनधारण गनुपन ह छ ।
याि क पबाट अिधकतम सजाय गरेमा
यायको उ े य परा त हन जाने ।
अपमािनत
मनोदशामा
रहेक
ितवादीबाट घट् न गएको य तो
वारदातमा अ.बं.१८८ बमोिजम ७ (सात)
वष सजाय हन मानवीय र याियक
ि कोणबाट उपयु हने ।
भारतमा बनेको हजमोला के डी चोरी
पैठारी गरी नेपालमा याई नेपालमा
बनेको भ ने देखाउन सो के डी रािखएको
जारमा नेपालमा बनेको भ ने लेमुनेट
लगाएको देिखँदा ितवादीह ले राज
चुहावट गरेको भ ने नै पुि हन आएको
पाइने ।
कुनै यि को दताको ज गामा रहेका
खह िनजी स पि भए तापिन ख
िव वा ज ता जैिवक िविवधता रहेको
व तुह ले
सावजिनक पमा
नै
पयावरणलाई बचाई रा न म त
िदइरहेको ह छ । तसथ य तो व तुको
उपभोग, योग पयावरण र जैिवक
िविवधतालाई ित नहने गरी हनु
वा छनीय हने ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१
ले प पमा बढुवाको लािग उ मेदवार
हन बढुवा हने पदको ेणीभ दा एक
ेणीमुिनको पदको लािग आव यक
शैि क यो यता यूनतम पु नुपन यव था
गरेकोमा िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ८८(३) ले मूल ऐन
i

पृ

१६२१

१६३६

१६४६

१६५८


९८८७
5=

संयु
उ षे ण

पदम् कुमारी शाही
िव
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत


९८८८
6=

संयु
उ षे ण

अमृतमान
राजभ डारीसमेत
िव
नेपाल
सरकारसमेत



९८८९
7=

संयु
अपहरण तथा
शरीर ब धक



प नालाल
सहनीसमेत
िव
नेपाल सरकार


(Parent law) को यव थालाई संकुचन
गन स ने होइन । िनजामती सेवा ऐन
साधारण कानून र िनयम िवशेष कानून
मा न सिकँ दैन । ऐनले तोके को
यो यतािवपरीतको िनयम र य तो
िनयमअ तगत
िनवेदकह लाई
उ मेदवारको सूचीमा समावेश नगन गरी
ग रएको िव ापनलाई कानूनअनु पको
मा न नसिकने ।
नेपाल सरकारले िनवेदकलाई १० वष
ज गा िब गन नपाउने गरी िनणय गराई
सो िनणयको पालना ग ररहेको
िनवेदकलाई िवभागीय म ी तरीय
िनणयबाट मि प रषदको
िनणयको १६६८
्
ितकूल अन तकालस म िनवेदकलाई
असर पन गरी ज गा सु िब , दान
दात य, िधतो जमानत रा न िनषेध गरेको
भूिमसुधार तथा यव था म ी तरको
िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
सावजिनक योगका लािग रा यले
यि को िनजी स पि मािथ अिधकार
हण गन स छ तर यसरी िनजी स पि
ा त गदा कानूनबमोिजमको उिचत
ितपूित िदनुपन ह छ । िवना ितपूित १६७५
रा यले यि को स पि
ा त गन
नस ने ।
एउटै िवषयमा कसैलाई मआ
ु जा िदने
कसैलाई निदने गरी रा यबाट असमान
यवहार ग रनु वीकाय हन नस ने ।
अपहरणस ब धी अपराध मानवता
िव को अपराध भएको र यस
कृितको अपराधमा संल न यि ह को
पथ
ृ कपथ
ृ क भिू मका रहने हदँ ा वारदात १६८१
थलबाट प ाउ नपदमा कसरु मा संल न
रहेको छै न भनी िन कषमा पु न निम ने ।
अपह रत नाबालकलाई उ ार गन ममा
ii



९८९०
8=

संयु
अपहरण तथा
कत य यान

स जयकुमार
पो ार
िव
नेपाल सरकार


९८९१
9=

संयु

नेपाल सरकार
िव
नगे खनालसमेत

नकबजती चोरी

९८९२
10=

संयु
उ ेषण

चा स गु मुख
शोभराज
िव
भ पुर िज ला
अदालत,
भ पुरसमेत




९८९३
11=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

देवे कुमार सु बा
िव
नेपाल
सरकारसमेत

भएको गोली हानाहानबाट दुईजनाको
मृ यु भई नाबालकको उ ार गरी
याइएको त य हरी कमचारीह को
बकप बाट
समिथत भइरहेकोमा
जाहेरवाला र पीिडतको बकप नहदँ ैमा
कसुर नै थािपत नभएको भ न निम ने ।
कत य यानको कसुरमा ज म कै दको
सजाय भइसके को र द ड सजायको ८ र
४१ नं. बमोिजम सानो खतको कै द
खािपने भएकोले अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको ३, ७ र ९ नं. बमोिजमको
कै द सजाय थप ग ररहन नपन ।
अनुस धानको ममा लेखाई िदएको
यहोरालाई नै सव म माण मानी
यसैको आधारमा ितवादीह लाई
सजाय गन िम दैन । सो अनस
ु धानको
ममा लेखाइएको यहोरा आफैँमा
िन प माण हन स दैन । य ता सा ी
माणलाई ितवादीह ले समेत परी ण
गन मौका पाएको ख डमा मा सोलाई
िव वसनीय माणको पमा हण गन
िम ने ।
मुलुक ऐन, द ड सजायको ४१ नं. को
अि तम वा यांश र द ड सजायको ८ नं.
को यव थाको संयु अ ययन गदा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी फैसला
भइसके पिछ अक सव वसिहत ज मकै द
हने कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत थप
कै द ठे न िम ने नदेिखने ।
कुनै पदािधकारी िवदामा रहेको वा
कायालयमा अनुपि थत रहेको अव थामा
अक पदािधकारीले िनिम भई दैिनक
काय स चालन गन भ ने कुरा शासिनक
सहजताको ि टकोणबाट तकसङ् गत
हन स छ तर यसरी िनिम भई
कामकाज गन पदािधकारीले आफूलाई
कानूनले नै अिधकार निदएको पुनरावेदन
iii

१७००

१७११

१७१९

१७२५

९८९४
12=

संयु
दता बदर दता

९८९५
13=

संयु
अपहरण तथा
कत य यान

९८९६
14=

संयु
उ ेषण

सु ने ज तो ग भीर िवषयमा िनणय गन
अिधकार रहेको भनी मा न निम ने ।
 एकपटक कुनै यि का नाममा ी ५ को
भुपालबहादुर
सरकारको िनकायले नै दािखल खारेज
गु ङ
ग रिदएको ज गालाई हाल आएर पत
िव
सरकारी ज गा हो भनी भनेको आधारमा १७३४
नेपाल
पत सरकारी ज गा मानी यि लाई
सरकारसमेत
हकािधकारबाट वि चत गदा यि लाई
अपूरणीय ित हन जाने ।
वारदात भएको
ृङ्खलाब
 कुनै
अव थामा कुनै एउटा कसुरमा सजाय
ठहर गदमा अ य ऐनको योजन पूरा
रेणुदेवी कहार
हदँ ैन । येक ऐनअनस
ु ारको कसरु ठहर
िव
ह छ वा हदँ ैन भनी अदालतले अिभयोग १७४३
नेपाल सरकार
दाबीअनुसारका सबै
को िन पण
गनुपदछ । ठूलो सजाय हने खत वा कसुर
ठहर हदँ ैमा अ य कसरु का स ब धमा
सजाय ठहर गनबाट पि छन निम ने ।
 कानूनबमोिजम थापना वा गठन हने
सावजिनक िनकायह मा सावजिनक
िज मेवारी िनवाह गनुपन पदािधकारी
िनयुि गनु सुशासन ( यव थापन तथा
स चालन)
ऐन,
२०६४
को
प रिधिभ समेत पन हदँ ा रा यकोषमा
गङ् गाधर पराजुली
दािय व पन गरी कुनै पिन पदमा कसैलाई
िव
िनयुि िदई िनजले काय आर भ
सचू ना तथा स चार
ग रसके को अव थामा िनजलाई य तो १७५५
म ालय
पदबाट हटाउँदा िनणयकताले आधार र
िसंहदरबार,
कारण खोली पारदिशता र इमा दा रता
काठमाड समेत
ट देिखने गरी गनुपनमा िवना कुनै
आधार र कारण कुनै सावजिनक पदमा
कायरत पदािधकारीलाई िवना कुनै
त ययु आधार, कारण वा कसुर
आ मिन ठ पमा हटाउनु यायको रोहमा
वीकाय नहने ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक
iv

घट् न गएको य तो वारदातमा अ.बं.१८८
बमोिजम ७ (सात) वष सजाय हन मानवीय
र याियक ि कोणबाट उपयु हने ।
( करण नं. ८)

नणय नं . ९८८३
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
फै सला िमित : २०७४।०९।१३
०७३-NF-००२५

पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा
राम साद ढुंगेल
िवप ी / वादीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
गणेशबाबु अयाल
अवलि बत निजर :
मु ाः कत य यान
§ ने.का.प. २०६१, अंक ६, िन.नं.७३९९
स ब कानून :
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला नवु ाकोट, गाउँ िवकास
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.
सिमित ल याङ वडा नं. ६ घर भई हाल
कारागार कायालय काठमाड अ तगत के ीय सु तहमा फै सला गनः
मिहला कारागारमा थनु ामा रहेक ला पा देक
माननीय यायाधीश ी भोजराज शमा
लामा (शेपा)
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
िव
माननीय यायाधीश ी िव णदु वे पौडेल
िवप ी वादी : िछ रङ लाबु लामाको जाहेरीले नेपाल
माननीय यायाधीश ी िन यान द पा डेय
सरकार
यस अदालतमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
§ अपराधीलाई िदइएको सजायबाट भिव यमा
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
समाजमा अ ले य तै कृितको कसरु
नग न् र समाज भयमु रहोस् भ ने
फै सला
द डको उ े य भएपिन सजाय पाएको
या. ओम काश िम : याय शासन ऐन,
अिभयु ले सजाय यिततप ात् समाजमा २०४८ को दफा ११(१) बमोिजम पनु रावलोकनको
पुन थािपत हने अव थासमेत गराउनुपन अनमु ितका लािग परेको िनवेदनमा यस अदालतबाट
भ ने द डको आधुिनक मा यता थािपत पनु रावलोकनको अनमु ित ा भई दायर हन आएको
भएको पाइने ।
ततु मु ाको त य एवं ठहर यस कार छः§
यायकताले याय पान उ े य िलई
म जाहेरवाली मतृ क साक लामाको का छी
सजायको मा ा िनधारण गनुपन ह छ । ीमती हँ, ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) साक
याि क पबाट अिधकतम सजाय गरेमा लामाको जेठी ीमती हन् । िनज काठमाड िज ला
यायको उ े य परा त हन जाने ।
जोरपाटी ३ ि थत ब दै आएक िथइन् । म तथा ीमान्
§ अपमािनत मनोदशामा रहेक ितवादीबाट साक लामा काठमाड वय भू ि थतमा ब दै आएका
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
िथय । ीमान् किहले ितवादी ला पा देक लामा
(शेपा) को कोठामा जाने गनहु यो । जोरपाटीि थत
िनज ला पा देक लामा (शेपा) को कोठामा गएको
अव थामा ीमान्लाई िनज ितवादीले कुटिपट गन
गदथे । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा ीमान्
साक लामा जोरपाटीि थत ितवादीको कोठामा
आउनभु एको िथयो । सो बेलक
ु ा राित अ.२३.००
बजेितर फोनमाफत ीमान् तातो तेलले डढेर घाइते
भएको र तपु ा सामदु ाियक अ पतालमा उपचार
भइरहेको छ भनेपिछ मसमेत त काल तपु ा सामदु ाियक
अ पतालमा आई हेदा ीमान् तेलले टाउकोसमेतमा
जलेर घाइते अव थामा देखे ँ । ीमान्सँग सोधपछ
ु गदा
ला पा देक लामा (शेपा) ले तातो तेल ख याई िदएको
हो भ नभु यो । घटनाबारेमा बु दा ीमान् र ीमान्को
िददी ठुली लामा र अ कलमान मो ानसमेत िनज
ला पा देक लामा (शेपा) को कोठामा गएका र ला पा
देक लामा (शेपा) ले खाने तेल तताएर ीमान् साक
लामालाई टाउकोबाट ख याई िदएको र ीमान्
घाइते भई उपचार गराउन अ पताल आएका रहेछन्,
ीमान्को उपचार हँदाहँदै िमित २०६८।१।२४ गतेका
बेलक
ु ा मृ यु भएको हँदा िनज ला पा देक लामा (शेपा)
लाई कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िछ रङ लाबु लामाको जाहेरी दरखा त ।
मतृ क साक लामाको टाउको पछािड
भागबाट कपालसमेत जलेको, कपाल घिु एको, टाउको
पछािडबाट दायाँबायाँ कान हँदै दायाँबायाँ गालाको
छाला जलेर िनलोकालो डाम भएको, मख
ु स म छाला
जलेको, छाितको भाग तथा दायाँ कुममािथ घाँटी
छे उमा छाला जलेको िनलोकालो डाम देिखएको,
छातीमा २x२ से.मी. मा छाला िपि सएको, दायाँ
हातको पाखरु ा नाडी, पाखरु ा ह के ला तथा औ ंलाह मा
छाला कालोिनलो, जलेको डाम र फोकाह उठेको,
मतृ कको टाउको पछािडदेिख तल गधन ढाडस मको
भाग छाला डढेको िनलोकालो डाम बायाँ खु ाको

घडुँ ाको पाङ् ामा २ से.मी. गोलाईमा छाला िप सेको
भ नेसमेत यहोराको लासजाँच कृित मचु ु का ।
हामीह अ कलमान तामाङ र ठुलीमाया
लामाको साक लामा मशः मामा र भाइ नाता
पदछ । हामीह िमित २०६८।१।२३ गतेका
िदन गाउँबाट काठमाड साक लामालाई भेट्न
आएका िथय । िनजको जेठी ीमती जोरपाटी ३
ि थतमा बि छन्, का छी ीमती वय भू ि थतमा
बि छन् । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा
हामीह लाई साक लामाले िनजको जेठी ीमतीको
कोठा जोरपाटी ३ ि थतमा िलएर गएका िथए । बेलक
ु ा
अं २३.०० बजेितर हामीह कोठामा आइपगु ेका
िथय । कोठामा ला पा देक लामा (शेपा) खाना
बनाउँदै िथइन् । िनजले तरकारी छै न भनेपिछ साक
लामा तरकारी िक न बािहर जान ला दा बािहर पानी
प ररहेको कारण छाता मा यो । छाता छै न भनेपिछ
साक लामा यितकै बािहर गई कुखरु ाको मासु तरकारी
िलएर आएका िथए । िनज साक लामाले य ो छाता
कता हािलस् भनेर ला पा देक लाई गाली गन थाले ।
दवु ै जनाबीच भनाभन भई िववाद भयो र झगडासमेत
भयो । साक लामाले ला पा देक लाई लातीसमेतले
हाने यसरी झगडा नगनु भनेर मैले गालीसमेत गरे ँ ।
के हीबेर झगडा भएन, ला पा देक कोठाबािहर िन के र
गएका िथए, बािहरबाट १ थान पोका खाने तेल याएर
आई िकचनमा ता के मा हाली तताउँदै िथइन् । हामी
सोही िकचन कोठामा बिसरहेका िथय । बहु ारीले
तरकारी पकाउन लागेक होला भनेर यित वा ता
गरेन । साक लामा आ नै सरु मा कराउँदै िथए । सो
अव थामा िनज ला पा देक लामा (शेपा) ले तातेको
ता के को तेल ता के सिहत उठाएर िकचनको ढोकाितर
गएक िथइन् । िनज ढोकाितर नगई ए कासी फकर साक
लामा भएको ठाउँमा आई ला पा देक लामा (शेपा) ले
हातमा बोके क ता के मा भएको तातो खाने तेल साक
लामाको टाउकोबाट शरीरको भागमा ख याई िदयो ।
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सोही तेलका थोपाह ले म अ कलमान तामाङलाई
समेत पोलेको छ, साक लामा तेलले पोलेपिछ कराउँदै
बािहर िन के र गए, राितको समयमा कहाँ गएको
हो भ ने हामीलाई थाहा भएन, तपु ा सामदु ाियक
अ पतालमा उपचार भइरहेको कुरा भोिलप ट थाहा
भयो । उपचारको ममा िनज साक लामाको िमित
२०६८।१।२४ गतेका बेलक
ु ा अं. २२.०० बजेितर
मृ यु भएको हो । यसरी ला पा देक लामा (शेपा) ले
साक लामालाई तातो खाने तेल तताएर टाउकोबाट
शरीरमा ख याई िदई सोही पीडाबाट मृ यु भएको हो
भ नेसमेत यहोराको एकै िमलानको अ कलमान
तामाङ र ठूलीमाया लामाको कागज ।
काठमाड िज ला जोरपाटी ३ परु ानो अरब
बक ि थतमा रहेको ना याल शेपाको ३ तला भएको
प क घरको भइु ँ तलाको याटमा ला पा देक
लामा (शेपा) ले भाडामा िलई िनज ला पा देक लामा
(शेपा) समेतका प रवार ब ने गरेको सोम ये उ र
पूवको िकचन कोठामा हेदा दि णतफको िभ ामा
बेिसन भएको िसमे टको िकचन लाब रहेको, सो
लाबमािथ िसिल डर पाइपसमेत जडान भएको
याँस चल
ु ो रहेको, सो चल
ु ोमािथ िसिलङमा काठको
समाउने िबँड भएको ाइ यान रहेको, िकचनिभ
२ िफट उचाईको काठको याक रहेको सो िकचन
कोठामा फे ला परेको ाइ यान हरीले उठाएको,
सोही कोठािभ िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा
ला पा देक लामा (शेपा) ले साक लामालाई खाने
तेल तताएर टाउकोबाट शरीरमा ख याई िदई घाइते
भएको भ ने घटना थल कृित मचु ु का ।
साक लामा मेरो ीमान् हो । जाहेरवाली
िछ रङ लाबु लामा मेरो ीमान्को का छी ीमती
हन् । म तथा मेरो छोराछो रसिहत काठमाड िज ला
जोरपाटी ३ ि थतमा डेरा गरी ब दै आएका िथय ।
ीमान् र जाहेरवाली वय भू ि थतमा ब दै आउनु
भएको िथयो । ीमान् किहलेकाही ँ मेरो कोठामा आउने

गनहु यो । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा अं. ७
बजेितर ीमान्ले फोन गनभयो
ु र कोठामा पाहना िलएर
आउँछु भनेकाले मैले खाना पकाएर बसे ँ । बेलक
ु ा अं.
७.३० बजेितर ीमान् जेठी सासु ठुलीमाया तामाङ र
अका िनजको वाइँ नाता पन आउनभु यो । तरकारी
नभएको हँदा ीमान्लाई मासु तरकारी िलएर आउनु
भने ँ । बािहर पानी प ररहेको हँदा छाता खोइ भ नु
भयो । मैले छै न भने ीमान् पानीमा िभजेर जानभु यो र
के हीबेरमा कुखरु ाको मासु िलएर आउनभु यो । खाने तेल
कम भएको हँदा मैले पिन बािहर पसलबाट खाने तेल
एक (१) पोका िलएर आएँ । मासल
ु ाई रो गरी पकाएँ ।
मासु थालमा तारेर राखे ँ । ाइ यानमा रो गरेर बाँक
रहेको तेल िकचनको पि चमतफ याकमािथ राखेक
िथएँ । ीमान्ले ते ो छाता खोइ त ? भनी मलाई िनहँ
खो यो, हामीबीचमा िववाद भयो, ीमान्ले मलाई
िपट् नु भयो, मैले पिन लाता मु काले हाने ँ । हामीबीच
लछारपछार हँदा जेठी सासल
ु े झगडा नगर भ नभु यो ।
म िकचनको पूवतफको भइु मँ ा िसलौटामा अचार िप दै
िथएँ । यस बेलामा िकचनको पि चममा याकमािथ
रहेको काठको मु लो िनका ने ममा सो मु लो
निजकै राखेको ाइ यानको तेल घो टीयो र तातो तेल
ीमान्को टाउको र शरीरमा प यो । ीमान् अ ािलएर
उपचार गन जानभु यो । कुन अ पताल गए त काल
थाहा भएन । पिछ फोन गदा स पक भएन । भोिलप ट
तपु ा सामदु ाियक अ पताल उपचार गराएको थाहा
पाएँ, सो अ पतालमा जाँदा जाहेरवालीसमेत आएका
रहेछन् । ीमान्को उपचार भइरहेको िथयो । िमित
२०६८।१।२५ गते पनु ः म ीमान्लाई भेट्न भनी सो
अ पतालमा जाँदा ीमान्को अिघ लो बेलक
ु ा नै मृ यु
भएको रहेछ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ला पा
देक लामा (शेपा) को बयान ।
ला पा देक लामा (शेपा) समेतका प रवार
मेरो घरको भइु तँ लामा पूरै याट भाडामा िलई ब दै
आएका िथए । िनजको ीमान् साक लामा किहले
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काही ँ आउने जाने गदा रहेछन् । िनज काठमाड
िज ला वय भू ि थतमा का छी ीमतीसँग ब दा
रहेछन् । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा म आ नै
घरमा मािथ लो तलामा कोठामा िथए, सो बेलक
ु ा अं.
११ बजेितर हेदा के ही देिखन र तल भइु ँ तलाितर के टा
मा छे आि एर कराएको सनु े ँ के रहेछ भनी बािहर हेदा
के ही देिखन र तल भइु तँ लामा आई हेदा ला पा देक
लामाको कोठा अगािड यासेजमा ठूलीमाया तामाङ
िथयो । अका एकजना भाइ ट् वाइलेट बाथ मबाट
िन कँ दै िथयो । ला पा देक लामा पिन देिखन के
भयो भनी सो दा िनजह ले ला पा देक लामाले
साक लामालाई खाने तेल तताएर ख याई िदयो भनेर
भिनन् । म िकचनमा गई हेदा िकचनमा चूलोमा एकातफ
याँस बिलरहेको िथयो र मैले याँस िनभाएँ, यसपिछ
मैले पिन सामा य होला भनेर राितको समयमा
ह ला नगनहोस्
ु भनी आ नो कोठाितर आएर सतु े ँ ।
भोिलप ट िबहान ह ला ख ला सनु े ँ बेलक
ु ा ला पा
देक लामाले एक पोका खाने तेल तताएर साक
लामालाई टाउकोबाट शरीरमा ख याई िदएको र
साक लामा घाइते भई उपचार गन तपु ा सामदु ाियक
अ पताल गएका रहेछन् । उपचार गराउँदा गराउँदै
िनजको िमित २०६८।१।२४ गतेका बेलक
ु ा मृ य ु
भएको रहेछ भ नेसमेत यहोराको ना याल शेपाको
कागज ।
म काठमाड िज ला वय भू ि थत साक
लामाको घरको भइु तँ ला कोठामा भाडामा ब दै आएको
छु । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा राित अं.
११ बजेितर साक लामाको का छी ीमती िछ रङ
लाबु लामाले ीमान् तेलले जलेर बौ ि थत तपु ा
सामदु ाियक अ पतालमा उपचाराथ छ रे मेरो साथी
जाउँ भनेपिछ मसमेत जाहेरवालीसँग बौ ि थत
तपु ा सामदु ाियक अ पतालमा आएँ । अ पतालमा
ईमरजे सीमा साक लामा उपचार गराई रहेको
िथयो । टाउकोसमेतमा तातो तेलले पोलेर घाइते

भएको िथयो । घटना कसरी भएको हो भनी सो दा
ला पा देक लामाले बेलक
ु ा राित खाने तेल तताएर
ख याई िदयो भनेर भ नभु यो । यसपिछ घटनाका
बारेमा बु दा िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा
काठमाड िज ला जोरपाटी ३ ि थत ला पा देक
लामा (शेपा) को कोठामा िनजले साक लामालाई
तातो तेल ख याई िदएको रहेछ, तेलले पोली उपचार
गन उ अ पतालमा आएका रहेछन् । उपचार गराउँदै
िमित २०६८।१।२४ गतेका बेलक
ु ा मृ यु भएको हो
भ नेसमेत यहोराको डोमा लामाको कागज ।
साक लामाको मृ यक
ु ो कारण Scalds भ ने
पो माटम रपोट ।
िमिसल संल न जाहेरी दरखा त, घटना थल
तथा लासजाँच कृित मचु ु का, च मिदद गवाह
ठूलीमाया लामा र अ कलमान तामाङको कागज,
घटना थल कृित मचु ु का अ कलमान तामाङको
घाउजाँच के स फारम रपोट, ना याल शेपा र डोमा
शेपाको कागज र पो माटम रपोटसमेतका त य
आधार माणह बाट ितवादी ला पा देक लामा
(शेपा) ले िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा िनजको
आ नै िकचन कोठामा साक लामासँग िववाद, झगडा
गरी मनमा रसइवी िलई साक लामाको यान िलने
मनसायले १ याके ट खाने तेल ाइ यानमा तताई
सो तातो खाने तेलले साक लामाको टाउकोदेिख
शरीरमा समेत ख याई उ तातो तेलले पोली जली
साक लामा ग भीर घाइते भएकोमा उपचार गराउँदा
गराउँदै िनजको िमित २०६८।१।२४ गतेका बेलक
ु ा
अं. २२.०० बजे मृ यु भएकोले िनज ितवादी
ला पा देक लामा (शेपा) ले गरेको उ कसरु ज य
काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. मा
प रभािषत १३(३) बमोिजमको कसरु अपराध हँदा
िनज ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) लाई सोही
ऐन महलको १३(३) बमोिजम सजाय हन मागदाबी
िलई स कल िमिसल र ितवादीलाई यसै अिभयोग
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प साथ ततु ग रएको यहोरा अनरु ोध ग रएको छ
भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प ।
जाहेरी दरखा त सनु ी पाएँ सोको यहोरा झठु ा
हो मेरो साँचो यहोरा यो छ िक िमित २०६८।१।२३
गतेका िदन बेलक
ु ा मेरो कोठामा पाहना आएकाले
कुखरु ाको मासक
ु ो रो बनाई बाँक रहेको तातो तेल
याकमा राखेक िथएँ । मेरो लो ने साक लामाले
मलाई ल ीले कुट् न खोजी याकबाट ल ी िनका दा
उ तेल उनको शरीरमा पन गई िनज घाइते भएका
हन् । यसपिछ मैले िनजको शरीरमा िचसो पानी
ख याई िदएपिछ उनी बौ तपु ामा उपचार गन गई
सोको भोिलप ट िनज साक लामाको मृ यु भएको
हो । मैले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान
सनु ी पाएँ सोमा भएको सिहछाप र बयान यहोरा मेरो
हो । अिभयोग प पढी बाची सनु ी पाउँदा सनु ी पाएँ
सोमा उ लेख भएअनस
ु ारको मैले के ही ग ती कसरु
नगरेको हँदा मलाई सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) ले सु
अदालतसम गरेको बयान ।
िमिसल संल न त काल ा माणका
आधारमा यी ितवादी कसरु दार होइनन् भ न सिकने
अव था नहँदा पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
हने नै हँदा हाल पपु को लािग यी ितवादी ला पा
देक लामा (शेपा) लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१२१ नं.
बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थुनामा रा न स बि धत
कारागार कायालयमा पठाई िदने गरी मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. १२४(ग) नं. बमोिजम यो आदेश पचा गरी िदएँ
भ नेसमेत यहोराको िमित २०६८।२।२० को थुनछे क
आदेश ।
ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) ले मतृ क
साक लामालाई तेल तताएर िनज मतृ कको टाउकोमा
तातो तेल ख याई मारेको होइन, यसमा मलाई िव ास
ला दैन । ितवादी र मतृ कबीच रा ो स ब ध िथयो ।
िनजह बाट झगडा भएको िथएन भ नेसमेत यहोराको

ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) का सा ीह
डोमािडक शेपा र पे बा शेपाले अदालतमा आई गरेको
एकै िमलानको बकप कागज ।
मतृ क साक लामाले ितवादी ला पा देक
लामा (शेपा) लाई कुटिपट गन खो दा साक लामा
दराजमा ठोि कन गई दराजमािथ कराईमा रािखएको
तातो तेल िनज साक लामाको टाउकोमा घो टन गई
पोलेपिछ भाइ आफै ँ भागी उपचार गन अ पताल गएको
हो । रसको झो ँकमा िमित २०६८।१।२५ मा मैले
कागज लेखाएको हो । सोमा भएको सिहछाप मा मेरो
हो के -के लेखी सही गराए मलाई थाहा छै न भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरण कागजका सा ी ठूलीमाया
तामाङले गरेको बकप कागज ।
ितवादीको कत यबाटै मतृ कको मृ यु
भएको देिखँदा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहछ । घटनाको
अव था प रि थित तथा पूव रसइवी नभएकोसमेतका
आधार माणबाट यी ितवादीलाई उपयु बमोिजम
हदैस मको सजाय गदा चक हने भई घटी सजाय हनपु न
उिचत देखेकोले कै द वष ७ मा हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६९।५।२१ को फै सला ।
याकमािथ तताएर रािखएको तातो तेल
पोिखएर मतृ कको टाउकोमा पन गएको हो । यो वारदात
कत य नभई दघु टना भएको कुरा िमिसल संल न
कागजातबाट पिु भइरहेको घटना र त यको सही
िववेचना तथा िव ेषण नगरी मलाई कसरु दार ठहर
गन गरी भएको सु अदालतको फै सला फौजदारी
कानून याय तथा सव च अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतको िवपरीत भएकोले बदर गरी याय
िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीको
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िदएको पनु रावेदन
िजिकर ।
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यसमा मतृ क साक लामाको मृ यु कत यबाट
भएको हो वा होइन भ ने स ब धमा ितवादी ला पा
िडक लामा शेपा अनस
ु धान तथा अदालतमा
समेत कसरु मा इ कार रहेक र य दश भिनएक
मतृ कक िददी ठूलीमाया तामाङले अदालतसम
गरेको बकप समेतको माणको मू याङ् कनको
रोहमा सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६९।५।२१ गतेको फै सला फरक पनस ने देिखँदा
छलफलको िनिम अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन
अदालत, िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय, पाटनलाई
पेसीको जानकारी िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।४।२९
को आदेश ।
मािथ उि लिखत जाहेरीको यहोरा,
लास जाँच कृित मचु ु का, घटना थल मचु ु का
र अनस
ु धानको ममा बिु झएका ठूलीमाया
तामाङसमेतले गरेको कागजसमेतबाट मतृ कको
मृ यु तातो तेल टाउको तथा शरीरको भागमा पन गई
उपचारको ममा सोही कारणबाट तपु ा सामदु ाियक
अ पतालमा भएको भ ने कुरामा िववाद देिखएन । अब
उ घटना के कसरी घट् न गएको रहेछ, मतृ कलाई
यी ितवादीले टाउकोमा तातो तेल ख याई िदएको
कारण उ घटना भएको हो होइन भ नेतफ िवचार
गदा, मतृ क र ितवादी ीमान् ीमती भएको कुरामा
िववाद देिखँदैन । मतृ कका ितवादीसिहत दईु ीमती
भएको र ितवादी जेठी ीमती भएको कुरामा पिन
िववाद देिखँदैन । वारदात भएको िदन अथात् िमित
२०६८।१।२३ गतेका िदन मतृ क यी ितवादी बसेको
कोठामा गएको भ ने कुरामा पिन िववाद देिखँदैन । उ
कोठामा घटना घट् दाको समयमा अ कलमान तामाङ
र ठूलीमाया तामाङ पिन रहे भएको भ ने देिख छ ।
ितवादीले अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत
बयान गदा उ वारदातको िदन आ नो कोठामा जेठी

सासु र िनजको वाई ं आएका, घरमा खाना पकाई
राखेक िथएँ । तरकारी याइिदनस
ु ् भनी ीमान्लाई
भनेपिछ पानी परेकोले पानीमा
दै ीमान्ले
तरकारी कुखरु ाको मासु िलएर आउनभु यो । मैले आफै ँ
गएर एक िलटर तेल रो बनाउन याए, रो बनाएँ ।
उ ेको तातो तेल िकचनमा भएको काठको याकमािथ
राखे ँ। ीमान्ले मलाई छाता िकनेको कता रािखस् भ दा
सोही िवषयमा धके ला धके ल मु कामु क भयो । म
अचार िप न लागेको बेलामा मतृ कले आज िक यसलाई
माछु िक छोरालाई माछु भनी ाइ यानसिहतको
सो तेल मतृ कको टाउकोमा घोि टयो । िचसो पानी
छकँ । यसपिछ ीमान् उपचार गराउन भनी
िन के । के हीबेरमा मैले जाहेरवाला कता हनहु छ
भनी फोन गरे ँ । जाहेरवालीले के मतलब भनी राखी
िदयो । भोिलप ट ीमान्लाई फोन गदा तपु ा
सामदु ाियक अ पतालमा उपचार गराउँदै छु
भ नभु यो । जाहेरवाली र िनजका आफ त पिन
िथए । मलाई ीमान्सँग भेट गन िदएन । भोिलप ट
िमित २०६८।१।२५ गते अ पतालमा जाँदा ऐ.
२४ गते बेलक
ु ा नै ीमान्को मृ यु भएको रहेछ भनी
बयान गरेको पाइ छ । ितवादीको उ बयानबाट
पिन मतृ कको मृ यु तातो तेल टाउकोमा पन गएको
कारणबाट नै भएको हो भ ने देिख छ । अ पतालबाट
िझकाइएको िमिसल संल न कागजबाट पिन मतृ कको
मृ यु तातो तेलले पोलेको कारणले उपचार हँदाहँदै
मृ यु भएको हो भ ने देिख छ ।
मतृ कको मृ यु ितवादीले नै तातो तेल
टाउकोमा ख याएको कारणले भएको हो वा ितवादीको
बयानमा उ लेख गरे ज तो ाइ याननिजक राखेको
आलु कुट् ने मु लो ता ने ममा ाइ यानसिहतको
मतृ कको टाउकोमा घोि टएको कारणले भएको हो
भ नेतफ िवचार गदा घटना थल त काल रहेका
मािनसह ले मौकामा मािथ उ लेख गरेअनस
ु ार
गरेको कागजबाट यी ितवादीले नै तेल ख याएको
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भ ने देिख छ । िमित २०६८।१।२३ मा तातेको तेल
टाउकोमा परेको कारण ऐ. २४ गते मतृ कको मृ यु
भएको कुरामा िववाद देिखँदैन ।
घटना थलको कृित, लास जाँच कृित
मचु ु का, मौकामा घटना दे ने यि ह ले गरेको
मािथ त य ख डमा उि लिखत कागजह बाट यी
ितवादीले नै मतृ कको टाउकोमा तातो तेल ख याई
िदएको भ ने नै पिु हन आएको देिखँदा सु िज ला
अदालतले यी ितवादीलाई कसरु दार ठहर गदा
उ लेख गरेको आधार माणलाई अ यथा भ न िम ने
देिखन आएन । सु िज ला अदालतले मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष मा सजाय गनको
लािग राय लगाएको तफ िवचार गदा यी ितवादी र
मतृ कका बीचमा त काल झगडा पन गएको भ ने
मािथ उि लिखत त काल वारदात थलमा भएका
मािनसह ले ग रिदएको कागजबाट देिख छ । वारदात
हनभु दा अगािड मासु पकाई खान खोजेको अव था
देिख छ । लो ने वा नीको बीचमा मतृ क लो नेलाई
मानु नै पनस मको अव था िमिसलबाट देिखएको
छै न । तैपिन मान यि यी ितवादी नै हो भ ने मािथ
िववेिचत आधार माण र प रि थितबाट देिखएकोले
अपराध हँदाको स पूण अव थालाई िवचार गदा
कसरु दार यी ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय
िदँदा चक हनेज तो देखी सु िज ला अदालतले
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष मा कै द हनका
लािग लगाएको रायलाई प रवतन गनपन
ु अव था
देिखएन । यसरी मािथ उ लेख गरेअनस
ु ार सु िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई प रवतन गनपन
ु
स मको अव था देिखएन । पनु रावेदक ितवादीले
कसरु मा इ कारी छु, अदालतमा वादी प ले माण
पेस गन सके को छै न । सु को फै सला निमलेकोले
बदर गरी सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको मािथ
त य ख डमा उि लिखत िलएको िजिकरतफ हेदा यी
ितवादीको पित मतृ क तातो तेलकै कारण मरेकोमा

िववाद छै न । प रि थितज य माणबाट यो तातो
तेल यी ितवादीले नै ख याएको भ ने देिखन आएको
छ । मौकामा कागज गन यि ह ले यही कुरा भनेका
छन् । िनजह को मौकाको कागजलाई िव ास गनपन
अव था देिखएको छ । जाहेरवालीले अदालतमा
बकप गन नआए पिन ती च मिदद गवाह नभएको
हँदा र अ य माणको आधारमा कसरु ठहर भएकोले
यी ितवादीको मािथ उि लिखत पनु रावेदन िजिकर
र िनजको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाले
गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
ु
तसथ, मािथ िववेचना ग रएको जाहेरीको
यहोरा, लास जाँच कृित मचु ु का, घटना थल
कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, मौकामा
बिु झएका मािनसले गरेको कागज, यी ितवादीले
वीकार गरेका त यसमेतका आधार माणबाट सु
काठमाड िज ला अदालतबाट ितवादी ला पा देक
लामा (शेपा) लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम ७ वषको कै द हनको लािग राय
लगाई गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ
भ ने यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०७०।८।१८ को फै सला ।
ततु मु ामा म पनु रावेिदका ितवादी
ला पा देक लामा (शेपा) को वारदातमा कुनै संल नता
छै न भनी घटनाको यथाथ स य िववरण मौकामा नै
बयान ममा अिधकार ा अिधकारीसम बयान
गरेको र अदालतसम बयान गदासमेत सोही यथाथ
स य साँचो यहोरा खल
ु ाई बयान गरेको अव था छ ।
मबाट उ वारदातमा मतृ कको यान िलने िकिसमको
कुनै काय भएको िथएन, छै न । उ वारदातमा मैले
मतृ कलाई तेल खनाएको भ ने कुरा कुनै माणले पिु
छै न । उ घटना एक दःु खद् दघु टना मा हो । सो
दघु टनाप ात् मतृ कलाई तेलले पोलेकोमा उ पोलेको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
ठाउँह मा मैले ह प िचसो पानी हािलिदएको
अव था िथयो । यिद मतृ कलाई मैले मान िनयतले
तेल खनाएको भए मतृ कलाई पोलेको ठाउँमा िकन
िचसो पानी हाली माया दया दसाउने िथएँ र सोतफ
यायकताले यान ि िदएको पु याएको अव था
छै न । तरकारी पकाई बाँक रहेको याकमा रािखएको
तेलमा मतृ क आफै ँ ठोि कएर उ तेल िनजको टाउको
तथा शरीरमा आफै ँ पोिखएकोमा सोतफ िवचार नगरी
मतृ कलाई मानकै लािग तेल तताएको र ख याई िदएको
भ ने हचवु ा र अनमु ानको भरमा यायकता भावनामा
बगी एकाङ् क भई आ मिन िकिसमले सु को
फै सलालाई यथावत् सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको उ फै सला कानून, यवहार र यायका
मा य िस ा तसमेतको िवपरीत रहेको छ ।
ततु मु ामा पनु रावेिदका ितवादीलाई
हरीले प ाउ गरी याएको अव था नभई म आफै ँ
नै महानगरीय हरी वृ बौ मा पितको अव था
बु न गएको िथएँ । यिद मैले मतृ कलाई िनयतवश
उ वारदात घटाएको भए म भा ने उ कने िथएँ ।
यहाँ जाहेरवाली सौताले जाहेरी िदई िनजले नै मलाई
ततु मु ामा षड् य पूवक फसाइएको कुरा बिु झएका
यि ठूलीमाया तामाङले अदालतमा उपि थत भई
गरेको बकप बाट समेत पिु भएको अव था एकाितर
छ भने अक ितर िनज जाहेरवालीलाई बकप का
लािग अदालतबाट पटकपटक अ.बं. ११५ नं.
बमोिजम िझकाउँदासमेत िनज उपि थत नभएको
र अदालतबाट िनजलाई .५०।– ज रवानासमेत
हनल
ु े पिन सो जाहेरी झु ा भएको पिु ह छ । मतृ कले
सामा य कुरामा िववाद गरेको र उ िववादमा सामा य
भनाभन भएको र यहाँ भएका पाहनाले झगडा नगर
भनेपिछ आफू चपु लागेर अचार िप न बसेकोमा मादक
पदाथसमेत सेवन गरेका मतृ क नै िकचन याकमा
रहेको आलु िप ने मु लोले मलाई िपट् नका लािग
िझ ने ममा आफै ँ ए कासी ठोि कई ाइ यानमा

तरकारी पकाएर बाँक रहेको तातो तेल पोिखन गई
मतृ कलाई पोली उपचारका लािग िनज वयं नै बौ
पीपलबोट ि थत तपु ा सामदु ाियक अ पताल गएको
हो जनु कुरा मैले मौकामा र अदालतमा समेत बयानमा
खल
ु ाएको छु । अिभयोग दाबीबमोिजम िनज मतृ कलाई
मानकै लािग भनी मैले पूव तयारीका साथ बजारबाट
तेल याई तताई मतृ कको शरीरमा खनाई िदएको
होइन । जनु कुरा सरासर झु ा हो । जाहेरी दरखा तमा
जे भ यो यो नै एक मा माण होइन । यसलाई
मा माणमा िलन निम ने भनी धेरै िस ा तह
ितपादन भएका छन् । मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
कुनै मनसाय, पूव रसइवी, तया रसमेत के ही छै न । सो
कुरा पिु हने कुनै ठोस, व तिु न माण अिभयोजन
(वादी) प ले पेस दािखला गन सके को अव था
छै न । सो पिु गन दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ ले वादीको हने कानूनी यव था छ । मौकामा
बिु झएका यि ले गरेको कागजलाई माणमा िलन
िम दैन िकनक उ कागज गन यि ले अदालतमा
आई बकप गरेको अव था छै न । के वल शंकाको
भरमा िकचेनको याक र मािनसको हाइटलाई तल
ु ना
गरी दाँजी हचवु ा िकिसमले सतही पमा तेल पोिखन
नस ने भनी अनमु ान गरी घटनाको सम अव था र
प रि थितको समेत समिु चत मू याङ् कन र िव ेषण
नै नगरी हचवु ाका आधारमा अिभयोग दाबीबमोिजमको
हदैस मको सजाय सव वसिहत ज मकै दको सजाय
गन गरेको काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।५।२१ मा भएको फै सलालाई नै यथावत
सदरै गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०७०।८।१८ मा भएको फै सला िु टपूण भएको ै
हँदा उ फै सला उ टी भई अिभयोग दाबीबाट सफाई
पाउनु पदछ ।
म िनद ष यि मािथ जाहेरवाली सौताले
आ नो ितशोध साँ नका लािग हचवु ाका भरमा मेरो
िव मा रसइवीकै कारणले जाहेरी िदएको र उ
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जाहेरी यहोरालाई अदालतमा उपि थत भई बकप
गरी मािणत गरेक छै न । यसैगरी य दश का
पमा रहेको बिु झएका मािनसह म येक ठूलीमाया
तामाङले अदालतमा उपि थत भई वारदातमा मैले
मतृ कलाई तातो तेल हालेको होइन भनी पमा गरेको
बकप बाट खल
ु ाएको कुरासमेतको प रि थितज य
माणतफ यायकताले यान ि नै निदई के वल
याि क िकिसमले भावनामा बगी मानवीय संवेदना एवं
िववेकपूण िकिसमले यायको रोहमा फै सला गनपनमा
ु
मु ाको त य तथा माणह को समिु चत मू याङ् कन
नै नगरी म ज तो अबला, िनद ष मिहलालाई कत य
यान ज तो ग भीर फौजदारी मु ामा ऐनबमोिजम
हदैस मको सजाय गन गरी भएको फै सला नै यथावत्
सदर भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
फै सलासमेत िमलेको छै न ।
ततु मु ामा मेरातफका सा ीह तथा
च मिदद गवाहक पमा रहेक ठूलीमाया लामाले
बकप गदा
पमा मतृ कलाई मैले नै तेल खनाई
िदएको नभई मतृ क वयम् नै िकचेनको याकमा
राखेको तातो तेल घोि टई मतृ कलाई पोलेको र
दघु टना भएको स य यथाथ कुरालाई यायकताबाट
मनन नगरी बेवा ता भएको अथात् उ वारदातमा
च मिदद गवाहको पमा रहेक ठूलीमाया तामाङको
बकप समेतको य माणलाई अवमू यन भई
मलाई कत य यान ज तो ग भीर संगीन फौजदारी
अपराधमा अनमु ान र हचवु ाकै भरमा कसरु दार ठहर
गरी हदैस मको सजाय गनु याय, कानून तथा सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तिवपरीत भई िु टपूण,
कानून ितकूलको उ फै सलाह उ टी गरी ततु
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम उ अिभयोग दाबीबाट
सफाई िदलाई पाउनु पदछ ।
अतः
ततु मु ामा म पनु रावेिदका
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध
नगरेको, घटनाको यहोरा अिधकार ा अिधकारी

तथा स मािनत अदालतसम समेत त यमा कुनै फरक
नपारी कसरु मा पूण इ कार रही बयान गरेको, मेरो उ
इ कारी बयान गरेको कुरालाई मेरातफका सा ी तथा
च मिदद गवाहका पमा उ िमितका िदन मतृ कसँग
पाहना ला न आएक ठूलीमाया तामाङसमेतले
अदालतसम उपि थत भई बकप गरी मतृ क मेरो
भाइ हन्, िनज आफै ँ नै याकमा ठोि कएको र तेल
घोि टई िनज मतृ कलाई पोली उ दघु टना भई दःु खद्
िनधन भएको भनी गरेको बकप लाई माणको पमा
हण नै नगरी मलाई हदैस म सजाय गन गरेको
फै सला निमलेको, जाहेरी िदने जाहेरवाली पटकपटक
अदालतबाट बोलाउँदासमेत अटेर गरी स य कुरा
खु ने डरले बकप का लािग अदालतमा उपि थत
भएकोसमेत अव था छै न । अदालतमा उपि थत
नभएकै कारण िनजलाई .५०।– ज रवानासमेत
भएको अव था छ । मतृ कलाई मान िनयत भएको
भए घटनाप चात् त काल िनज मतृ कलाई िचसो
पानी ख याई िदएको अव था छ । तसथ िमिसल
संल न स पूण कुराह ले मैले नै वा मेरै कत यबाट
मतृ क पितको मृ यु भएको भ ने कुनै ठोस सबदु
माणको अभावमा के वल शंका तथा अनमु ानकै भरमा
यायकता कठोर बनी फै सला गरेको अव था छ, जनु
िु टपूण अ यायपूण छ । मािथका करणमा िलएका
िजिकरह तथा शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ
भ ने फौजदारी यायको सवमा य िस ा तसमेत
िवपरीत भएको काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।५।२१ मा भएको फै सलालाई यथावतै सदर
कायम गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०७०।८।१८ मा भएको फै सला कानून, फौजदारी
यायका मा य िस ा तह ितकूलको हँदा उ
फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई
याय पाउँ भ ने यहोराको ितवादी ला पा देक
लामा (शेपा) को पनु रावेदन िजिकर ।
ततु मु ामा ितवादीले मतृ कउपर तातो
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तेल ख याई िदएको भ ने यहोरा लेखाउने ठूलीमाया
तामाङले अदालतमा बकप गदा मतृ क साक लामाले
ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) लाई कुटिपट गन
खो दा साक लामा दराजमा ठोि कन गई दराजमािथ
कराईमा रािखएको तातो तेल िनज साक लामाको
टाउकोमा घो टन गई पोलेपिछ भाइ आफै ँ भागी
उपचार गन अ पताल गएको हो । रसको झो ँकमा िमित
२०६८।१।२५ मा मैले कागज लेखाएको हो । सोमा
भएको सिहछाप मा मेरो हो के -के लेखी सही गराए
मलाई थाहा छै न भनी लेखाउनु भएक हकमा मािथ
नै भिनयो याकमा रहेको तेल मतृ कको टाउको आिद
मािथ लो भागमा पोिखने कुरा प रि थितज य माण
र वाभािवक अनमु ानयो य छै न । मौकाको कागज
रसको झो ँकमा लेखाएक भ ने िनज ठूलीमायाको
िजिकरको हकमा कोसँग कुन कुरामा रस उठ् यो
सो खु दैन । मतृ ककै कारणले तेल खसेको भए
मतृ कसँग पो रस उठ् नु प य । य तो अव थामा
ितवादी िव कागज िकन गनु प यो िवचारणीय
छ । सा ी ठूलीमायाको कागज घटना मसँग
िसलिसलाब पमा आब छ जबिक िनजको बकप
घटना मसँग िबलकुल मेल खाँदैन । यस अव थामा
सु र पनु रावेदन अदालतले झ यो अदालत पिन
िनजको बकप लाई अिव सनीय मा दछ ।
ितवादीको मौकाको र क रब क रब सोही
िमलानको अदालतको बयानमा ीमान् अ ािलएर
उपचार गन जानभु यो कुन अ पताल गए त काल
थाहा भएन । पिछ फोन गदा स पक भएन । भोिलप ट
तपु ा सामदु ाियक अ पताल उपचार गराएको थाहा
पाएँ, सो अ पतालमा जाँदा जाहेरवालीसमेत आएका
रहेछन् । ीमान्को उपचार भइरहेको िथयो । िमित
२०६८।१।२५ गते पनु ः म ीमान्लाई भेट्न भनी
सो अ पतालमा जाँदा ीमान्को अिघ लो बेलक
ु ा
नै मृ यु भएको रहेछ भनी उ लेख भएको यहोराबाट
मतृ कउपर तातो तेल परेपिछ ितवादीले मतृ कको

उपचारमा कुनै चासो िलएक देिखँदैन ।
िमिसलका यी सबै व तिु थितले ितवादी
िव को अिभयोग दाबीलाई मािणत गरेको र सो
माणह असङ् गत रहेको भनी ितवादीले ित माण
गज
ु ान सके को नदेिखएकोले पनु रावेदन अदालत,
पाटनसमेतको फै सला उ टी गरी सफाई पाउँ भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहराएको सु
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०७०।८।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ ।
जहाँस म घटनाको अव था, प रि थित
तथा पूव रसइवी नभएको समेतका आधार माणबाट
यी ितवादीलाई कै द वष ७ मा हने ठहछ भ ने सु
र पनु रावेदन अदालतले मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं.
बमोिजम य गरेको रायको सवाल छ मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. १८८ नं. आकिषत हनपु छ भ ने ितवादीले
वारदात घट् ने एक वा मह वपूण कारण मतृ कको
यवहार भएको कुराको पिु गनु अिनवाय ह छ ।
वारदात घट् नमु ा मतृ कको ग ती र पीिडत यसबाट
िनणायक िहसाबले भािवत भएको पिन देिखनै
पछ । मतृ कको ग ती र ितवादीको िति याबीच
स तल
ु न िम नु पिन आव यक ह छ । पित प नीका
बीचमा घरायसी कुरामा सोधपछ
ु र िववाद हने
कामकुरा सामा य यवहारिभ पछ । यस ममा
यदाकदा झगडा र किहलेकाही ँ शारी रक कुटिपट पिन
हन स छ । तर यसको िति या यो हदस म हनु
भएन । मतृ कले ितवादीलाई कुटिपट आिद गरी
हेरिवचार नगरेको र ितवादीले सबैथोक सहेर बसेक
देिखँदनै । ियनी अल ग याट िलएर बसेक िछन् ।
िववादको ममा यीनले पिन मतृ क ीमान्लाई कुटेक
िछन् । कुरा बराबरीमा िथयो । ितवादीबाट मतृ कउपर
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छलपूवक तातो तेल ख याउने काम हनु भनेको धोखा
हो । आपरािधक मनसाय हो । तातो तेलले िजउ
पोलेपिछको पीडाको वणन श दबाट हँदैन । यो भनेको
िन कै यातनापूण मृ यु हो । यसपिछ पिन ितवादीले
मतृ कलाई कुनै हेरिवचार गरेक देिखँदैन । अि तम
समयस म मतृ कलाई आफूले तातो तेल ख याएक
होइन आफै ँं पोिखएको हो भनी अदालतलाई ढाँट्ने
काम भएको छ । के आधारमा राय लगाउने? अतः
ितवादीलाई कै द वष ७ हने भनी पनु रावेदन अदालत,
पाटनसमेतले य गरेको रायसँग सहमत हन सिकएन
भ ने यस अदालतबाट िमित २०७२।८।७ मा भएको
फै सला ।
म ितवादीले अनस
ु धान र अदालतसम
भएको यथाथ यहोरा खल
ु ाई बयान गरेको मैले
मतृ कलाई तेल ख याएको भ ने कुनै माणबाट पिु
भएको छै न । मासु रो गरी बचेको बाँक तेल याकमा
राखेको अव थामा तेल आफै ँ पोिखएर पोलेको शरीरमा
मैले िचसो पानी हािलिदएको अव थालाई िवचार नै
नगरी मतृ कउपर छलपूवक तातो तेल ख याउने काम हनु
भनेको धोखा हो । आपरािधक मनसाय हो र यातनापूण
मृ यु हो भनी कसरु ठहर गरी पनु रावेदन अदालतबाट
फै सला भई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष कै द गन
गरी भएको फै सलालाई उ टी गरी सफाई पाउनु
पदछ । च मिदद गवाहको पमा रहेक ठुलीमाया
लामाले बकप गदा मतृ क वयम् नै िकचेन याकमा
ठोिकँ दा तातो तेलले पोलेको भनी गरेको बकप लाई
माणमा िलनपु नमा निलएको, मेरो कत यबाट मतृ क
पितको मृ यु भएको भ ने माण के ही नभएको, वादी
प ले माण पु याउन नसके को अव थामा शंकाको
सिु वधा ितवादीले पाउने फौजदारी यायको
िस ा तिवपरीत मलाई कसरु दार ठहर गरी भएको
स मािनत अदालतको िमित २०७२।८।७ को फै सला
उ टी गरी सफाई पाउन पनु रावलोकनको अनमु ित
पाउँ भ ने ितवादीको यस अदालतमा परेको

पनु रावलोकनको िनवेदन ।
यसमा मौकामा कागज गन ठुलीमाया
तामाङले अदालतमा बकप गदा ितवादी ला पा
देक लामा शेपाले बयान गरेको कुरालाई नै समथन हने
गरी बकप ग रिदएको र जाहेरवालीलाई अ.बं. ११५
नं. बमोिजम िझकाउँदासमेत अदालतमा आई बकप
गरी आ नो जाहेरी यहोरालाई समथन गन सके को
अव था देिखँदनै भने अ य व तिु न माणबाट वादीको
दाबी मािणत भएको अव थासमेत िव मान नदेिखँदा
राम अयो या सहनीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव
फटक भ ने अनपु सहनीसमेत भएको कत य यान
मु ा (ने.का.प. २०६५, अंक ४ िन.नं. ७९५३) मा
ितपािदत िस ा तको ितकूल देिखएकोले सािबक
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) र
चिलत याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ११(१)
(ख) को अव था िव मान रहेकोले पनु रावलोकनको
अनमु ित दान ग रएको छ । िवप ीलाई सोको सूचना
िदई िनयमबमोिजम गनु भ ने यस अदालतबाट िमित
२०७३।१०।१४ मा भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ाको पनु रावेदनसिहतको िमिसल
अ ययन ग रयो ।
पनु रावेिदकाका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी राम साद ढुंगेलले मतृ क याकमा
ठोि कँ दा याकमा रहेको तातो तेल पोिखएर िनजको
टाउकोसमेतमा परेबाट िनजको मृ यु भएको भनी
ितवादीले मौकामा र अदालतमा बयान गनु भएक
छ । ितवादी याकमा ठोि कएबाट िनजको टाउको
लगायतको अंगमा तातो तेल परेको भनी अदालतमा
गरेको बकप समेतबाट वादीले अिभयोग दाबीलाई
शंकारिहत तवरबाट मािणत गन सके को छै न ।
शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने हँदा पनु रावेिदका
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव वसिहत
ज मकै द गरेको सु अदालतको फै सला र यसलाई
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सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, र यस अदालतबाट
सव वसिहत ज म कै दको सजाय हने ठहरी भएको
फै सला उ टी गरी पनु रावेिदकालाई सफाई िदलाई
पाउँ भनी बहस गनभयो
ु । यथ नेपाल सरकारका
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी
गणेशबाबु अयालले ितवादीले आ नो ीमान्लाई
कुखरु ाको रो बनाउन भनेर ीमान्ले याइिदएको
तेल तताई ीमान्लाई ख याएको त य थािपत
भएको छ । ितवादीले िजिकर िलए ज तै याकबाट
तातो तेल पोिखई ीमान्लाई पोलेको अव था भए
यी ितवादीले आफै ँ ले उपचार गराउन ल नु पनमा सो
गरेको नदेिखएको, वारदातको भोिलप ट हि पटल
पगु ेको भने पिन उपचारमा संल न रहेको अव था
नदेिखँदा यस अदालत संयु इजलासबाट कसरु दार
ठहर गरी भएको फै सला सदर हनपु दछ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
सु र पनु रावेदन अदालतले अिभयोग
दाबीबमोिजम ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३)
नं. को कसरु मा सोही १३(३) नं. बमोिजम सजाय
गरी ७ वष कै द हने भनी य भएको राय सदर नभई
यस अदालतबाट कसरु ठहर गरी यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गरी अ.बं.१८८
नं. बमोिजम रायसँग सहमत हन सिकएन भनी भएको
फै सलाउपर पनु रावलोकनको िनवेदनमा अनमु ित ा
भई पेस भएको ततु मु ामा यस अदालतको संयु
इजलासबाट भएको फै सला िमलेको छ छै न भ ने
स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
ततु मु ामा ितवादी ला पा देक (साक
लामा) मतृ कको जेठी ीमती भएक , मतृ क का छी
ीमतीसाथ आ नो घर वय भूमा रहेका र ितवादी
जोरपाटीमा डेरा िलई बालब चासिहत छु ै बसेक ,
िमित २०६८।१।२३ गते बेलक
ु १९.३० बजेितर
साक लामा जोरपाटी ि थत ितवादीको कोठामा

पाहनासिहत आएका र अं. २३ बजेितर तातो तेलले
पोलेको कारण उपचार हँदाहँदै भोिलप ट िनजको
मृ यु भएकोमा िववाद छै न । यस स ब धमा ितवादी
ला पा देक लामा(शेपा) ले मतृ कको यान िलने
मनसायले १ याके ट खाने तेल ाइ यानमा तताई सो
तातो खाने तेलले साक लामाको टाउकोदेिख शरीरमा
समेत ख याई मारेक भ ने वादीको अिभयोग दाबी
देिख छ । ाइ यानमा रो गरेर बाँक रहेको तेल
िकचनको पि चमतफ याकमािथ राखेक िथएँ ।
ीमान्ले छाता खोइ त भनी िनहँ खोजेपिछ िववाद
भएको, ीमान्ले मलाई िपट् नु भयो, मैले पिन लात
मु काले हाने । हामीबीच लछारपछार हँदा जेठी सासल
ु े
झगडा नगर भ नभु यो । यसबेलामा मतृ कले िकचनको
पि चममा याकमािथ रहेको काठको मु लो िनका ने
ममा सो मु लो निजकै राखेको ाइ यानको तेल
घोि टयो र तातो तेल ीमान्को टाउको र शरीरमा
प यो भ ने ितवादी ला पा देक लामा (शेपा) को
मौकाको र अदालतको बयान देिख छ ।
मादक पदाथसमेत सेवन गरेका मतृ कले
िकचन याकमा रहेको आलु िप ने मु लो
पनु रावेिदकालाई िपट् नका लािग िझ ने ममा आफै ँ
ए कासी ठोि कई ाइ यानमा तरकारी पकाएर बाँक
रहेको तातो तेलले मतृ कलाई पोलेकोमा उ पोलेको
ठाउँह मा आफूले ह प िचसो पानी हािलिदएको,
आफूले उ वारदात घटाएको भए भा नु उ कनु पनमा
आफै ँं महानगरीय हरी वृ , बौ मा पितको अव था
बु न गएक , य दश ठूलीमाया तामाङले मतृ क मेरो
भाइ हन्, िनज आफै ँ नै याकमा ठोि कएको र तेल
घोि टई िनज मतृ कलाई पोली उ दघु टना भई दःु खद्
िनधन भएको भनी अदालतमा गरेको बकप लाई
माणको पमा हण नगरेको, जाहेरवालीलाई
बकप का लािग अदालतबाट पटकपटक अ.बं. ११५
नं. बमोिजम िझकाउँदासमेत िनज उपि थत नभएको
र अदालतबाट िनजलाई .५०।– ज रवाना भएको,
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मतृ कलाई मानपनस
मको कुनै मनसाय, पूव रसइवी,
ु
तया रसमेत के ही नभएको, के वल शंकाको भरमा
िकचेनको याक र मािनसको हाइटलाई तल
ु ना गरी
तेल पोिखन नस ने भनी हचवु ाका आधारमा ितवादी
िव
िन कष िनकाली सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गरेको यस अदालत संयु इजलासको फै सला
उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई पाउँ भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर देिख छ ।
अब अिभयोग दाबीबमोिजम यी ितवादीले
आ नै ीमान् साक लामा (मतृ क) को टाउकोमा तातो
तेल ख याई िदएको कारणबाट मृ यु भएको हो वा यी
ितवादीको मौका र अदालतको बयान तथा पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम तातो तेल रहेको याकमा मतृ क
ठोि कन गई सो तेल पोिखई िनजको टाउकोलगायतको
ठाउँमा पोली सो कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको हो
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. यी ितवादीको मौकाको बयानमा
" ाइ यानमा रो गरेर बाँक रहेको तेल िकचनको
पि चमतफ याकमािथ राखेक िथएँ । ीमान्ले छाता
खोइ त ? भनी मलाई िनहँ खो यो, हामीबीचमा िववाद
भयो, ीमान्ले मलाई िपट् नु भयो, मैले पिन लाता
मु काले हाने ँ । हामीबीच लछारपछार हँदा जेठी सासल
ु े
झगडा नगर भ नु भयो । म िकचनको पूवतफको भइु मँ ा
िसलौटामा अचार िप दै िथएँ । यसबेलामा िकचनको
पि चममा याकमािथ रहेको काठको मु लो िनका ने
ममा सो मु लो निजकै राखेको ाइ यानको तेल
घोि टयो र तातो तेल ीमान्को टाउको र शरीरमा
प यो" भनी भएको घटना मलाई उ लेख गरेको
देिख छ ।
३. ितवादीले आ नो ीमान्लाई सामा य
झगडाको कारण शरीरमा तातो तेल ख याएको
कारण उपचार हन नसक मृ यु भएको भ ने िजिकर
भएकोमा तेल आफूले ख याएको नभई मलाई कुट् ने
मनसायले मु लो िझ ने ममा ाइपेनको तेल पोिखई

िजउमा परी पोिलएको िजिकर ितवादीले िलएकोमा
िकचन कोठामा िसमे टको िकचन लाब रहेको, सो
लाबमािथ िसिल डर पाइपसमेत जडान भएको
याँस चल
ु ो रहेको, सो चल
ु ोमािथ िसिलङमा काठको
समाउने िबँड भएको ाइ यान रहेको, िकचनिभ
२ िफट उचाईको काठको याक रहेको सो िकचन
कोठामा फे ला परेको ाइ यान हरीले उठाएको भ ने
व तिु थित मचु ु काबाट देिखँदा याकमा भइु बँ ाट २
िफटको उचाईमा रहेको तेल घोि टई टाउको र िजउमा
पन स भावना िव ासयु रहेको देिखएन ।
४. िमिसल संल न मतृ कको शव परी ण
ितवेदन हेदा "टाउको पछािड भागबाट कपालसमेत
जलेको, कपाल घिु एको, टाउको पछािडबाट दायाँबायाँ
कान हँदै दायाँबायाँ गालाको छाला जलेर िनलोकालो
डाम भएको, मख
ु स म छाला जलेको, छातीको भाग
तथा दायाँ कुममािथ घाँटी छे उमा छाला जलेको
िनलोकालो डाम देिखएको, छातीमा २x२ से.मी. मा
छाला िपि सएको, दायाँ हातको पाखरु ा नाडी, पाखरु ा
ह के ला तथा औ ंलाह मा छाला कालोनीलो, जलेको
डाम र फोकाह उठेको, मतृ कको टाउको पछािडदेिख
तल गधन ढाडस मको भाग छाला डढेको नीलोकालो
डाम बायाँ खु ाको घडु ाको पाङ् ामा २ से.मी. गोलाईमा
छाला िप सेको" समेतको लास जाँच मचु ु कामा र
शव परी ण ितवेदनमा देिखँदा मतृ कको शरीरमा
भएका घा खत २ िफटको याकमा रहेको तेल पोिखँदा
मतृ कको टाउकोमा पन होइन िक खु ा आिद शरीरको
त लो भागमा तेल पोिखने स भावना रह छ तर तेल
मतृ कको शरीरको टाउकोलगायतको मािथ लो भागमा
खसेको देिख छ ।
५. ितवादी ला पा देक लामा (शेपा)
ले तातो तेल ख याई िदएको हो भनी ीमान्सँग
सोधपछ
ु गदा भ नभु यो भ ने मतृ कक का छी प नी
िछ रङ लाबु लामाको जाहेरी दरखा त देिख छ ।
ला पा देक ले १ थान पोका खाने तेल याएर आई
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
िकचनमा ता के मा हाली तताउँदै िथइन् । साक
लामा आ नै सरु मा कराउँदै िथए । सो अव थामा
िनज ला पा देक लामा (शेपा) ले तातेको ता के को
तेल ता के सिहत उठाएर िकचनको ढोकाितर गएको
ए कासी फकर साक लामा भएको ठाउँमा आई
हातमा बोके क ता के मा भएको तातो खाने तेल साक
लामाको टाउकोबाट शरीरको भागमा ख याई िदयो
सोही तेलका थोपाह ले म अ कलमान तामाङलाई
समेत पोलेको छ, साक लामा तेलले पोलेपिछ कराउँदै
बािहर िन के र गए, राितको समयमा कहाँ गएको
हो भ ने हामीलाई थाहा भएन, तपु ा सामदु ाियक
अ पतालमा उपचार भइरहेको कुरा भोिलप ट थाहा
भयो भ नेसमेत यहोराको एकै िमलानको अ कलमान
तामाङ र ठूलीमाया लामाको कागज यहोरा रहेको
छ । िमित २०६८।१।२३ गते बेलक
ु ा अं.११ बजेितर
भइु ँ तलाितर के टा मा छे आि एर कराएको सनु े ँ के
रहेछ भनी बािहर हेदा के ही देिखनँ र तल भइु तँ लामा
आई के भयो भनी सो दा ठूलीमाया तामाङ र अका
एकजना भाइ देखे ँ । ला पा देक लामा पिन देिखइन्
के भयो भनी सो दा िनजह ले ला पा देक लामाले
साक लामालाई खाने तेल तताएर ख याई िदयो
भनेर भने भ नेसमेत यहोराको घरधनी ना याल
शेपासमेतको मौकामा ग रिदएको कागजबाट समेत यी
ितवादीले नै मतृ कलाई तातो तेल ख याइ िदएको
भ ने त य थािपत भएको देिखयो ।
६. आफू मौका र अदालतमा इ कार रहेक ,
सो इ कारी य दश ठूलीमायाको बकप बाट
समिथत भएको, जाहेरवालीलगायत वादीका सा ीले
मौकाको भनाईलाई अदालतमा बकप गरी समथन
गनपनमा
बकप गन अनपु ि थत रहेको र मौकामा
ु
कागज गन यि ह म ये ठूलीमायाबाहेक अ यि
बकप गन नआएको र ठूलीमायाले पिन मौकाको
कागजिवपरीत बकप गरेक ले शंकाको सिु वधा
पाउनु पन भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेपिन मौकामा

वारदात थलमा रहेका अकलमानले यी ितवादीले
मतृ कको िजउमा तेल ख याई िदएको र सो तेल आ नो
िजउमा समेत परेको यहोराको कागज गरेकोमा
अकलमानको शारी रक जाँच हँदा तेलबाट पोिलएको
देिखएको िमिसल संल न रहेको घा जाँच ितवेदनबाट
देिखँदा िनजको बकप नभएपिन तेलबाट पोिलएको
देिखई वारदातको पु ् याई भएको देिखँदा के बल
जाहेरवालीले अदालतमा उपि थत भई मौकामा गरेको
कागजलाई बकप गरी पिु गन नसके को भ ने यस
अदालतको पनु रावलोकनको अनमु ित दान गरेको
आदेश र ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
७. यी ितवादीले तातो तेल ख याइ िदएकै
कारण मतृ कको मृ यु भएको त यको पु ् याई ंभएकोले
मािथ िववेचना ग रएको जाहेरीको यहोरा, लास जाँच
कृित मचु ु का, घटना थल कृित मचु ु का, शव
परी ण ितवेदन, मौकामा बिु झएका मािनसले गरेको
कागज, यी ितवादीले वीकार गरेका त यसमेतका
आधार माणबाट यस अदालतको संयु इजलासबाट
िमित २०७२।८।७ मा ितवादी ला पा देक
लामा (शेपा) लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय ठहर गरेको फै सला
सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन ।
८. यी ितवादीउपर आ नै ीमान्लाई खाना
पकाउने बेलामा भएको सामा य झगडाबाट तातो तेल
ख याई िदएको कारण ीमान्को मृ यु भएको देिखई
कसरु ठहर भएको र कसरु बमोिजम सजाय गदा सजाय
चक पन जा छ िक भ नेतफ समेत ि िदनपु न देिखन
आयो । अपराधीलाई सजाय गनु द डको उ े य हो ।
अपराधीलाई िदइएको सजायबाट भिव यमा समाजमा
अ ले य तै कृितको कसरु नग न् र समाज भयमु
रहोस् भ ने द डको उ े य भएपिन सजाय पाएको
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अिभयु ले सजाय यिततप ात् समाजमा पनु थािपत
हने अव थासमेत गराउनपु न भ ने द डको आधिु नक
मा यता थािपत भएको छ । यी ितवादी आ नो
५ जना छोराछोरी िलई अल गै बसी जीवन िनवाह
गरेको र ीमान् का छी ीमतीसिहत अल गै बसेको र
वारदातका िदन ीमान् आफै ँं पाहनासिहत आई खाना
बनाउने समयमा भएको सामा य झै-झगडाको िवषयमा
उ प न िववादमा पाहनाह कै अगािड ीमतीलाई
ला ीसमेतबाट कुटिपट गरेको र यसपिछ पिन छाता
हराएको भनी गाली गद बसेकोमा रस था न नसक
तातो तेल ीमान्लाई ख याई िदएको कारण मृ यु
भएको देिखँदा ितवादीले आ नो ीमान् पिहलेदेिख
मानपनस
मको कारण र मनसाय रहेको नदेिखएको,
ु
पूव रसइवी पिन नदेिखएको, मतृ कले कुटिपट गरेको
कुरा ितवादीको शारी रक जाँचबाट पु ् याई ं भएको र
द ड िनधारण स ब धमा यस अदालतबाट थािपत
भएका मापद डमा अपराध हनपु न प रि थित, पीिडत
प को मनोभावना, िवगतको आपरािधक विृ भए
नभएको, कसैको बहकाउ वा दबाबमा अपराध नगरे
नगरेको... लगायतका अव था हेनपन
ु भनी शाि त
िव.क. िव नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०६१,
अंक ६, िन.नं.७३९९) कत य यान मु ामा ितपािदत
िस ा तसमेतका आधारमा यी ितवादीको मािथ
िववेिचत आधारसमेत र िनजको ५-५ जना स तान
भएको र स तानको पालनपोषणको िज मेवा रसमेत यी
ितवादीको िज मामा रहेका मानवीय ि कोणसमेत
अवल बन गरी सजाय िनधारण गनपन
ु हँदा मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब त महलको १८८ नं. बमोिजम कै द
वष सात (७) हने िन कषमा पगु ेको िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालतका माननीय यायाधीशह को
रायसँग असहमत हन स ने देिखन आएन । सजाय
कम गन निम ने भनी यस अदालतका माननीय
यायाधीशह को रायसँग यो इजलास सहमत हन
सके न । यायकताले याय पान उ े य िलई सजायको

मा ा िनधारण गनपन
ु ह छ । याि क पबाट अिधकतम
सजाय गरेमा यायको उ े य परा त हन जा छ ।
ीमान् (मतृ क) ले अक िववाह गरी ितवादीमािथ
सौता थपेको छ भने बािहरबाट आएका पाहनाका
अगािड छाता हराएको भनी कुटिपट गनका
ु साथै
गालीसमेत गरेको कारणबाट ततु वारदात घटेको
कुरा िमिसल संल न कागजातबाट देिखन आएको छ ।
अपमािनत मनोदशामा रहेक ितवादीबाट घट् न गएको
य तो वारदातमा अ.बं. १८८ बमोिजम ७ (सात) वष
सजाय हन मानवीय र याियक ि कोणबाट उपयु
नै भएकोले अ.बं.१८८ नं.ले ितवादीलाई कै द वष ७
(सात) हने ठहछ । अ कुरामा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी ला पा
देक लामा (शेपा) लाई सव वसिहत ज मकै द हने
ठहरी अदालती ब दोब त महलको १८८ नं. बमोिजम
कै द वष सात (७) हने ठहरेकोले िनजलाई सात वष कै द
ह छ । िनज ितवादी िमित २०६८।१।२५ गतेदेिख
थनु ामा बसेको देिखँदा सोही िमितबाट कै द गणना
गरी ७ वष पगु ेपिछ थनु ामु हने गरी कै द पज
ु िदनु
र काठमाड िज ला अदालतको फै सलाको तपिसल
ख डको लगत नं. १ मा राखेको लगत क ा गरी िदनु
भनी काठमाड िज ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू..१
न कल मा ने सरोकारवालालाई ला ने द तरु िलई
न कल िदनू ...........२
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई
िदनू ...............३
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. दीपककुमार काक
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १३ गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं . ९८८४
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
फै सला िमित : २०७३।११।१२
०६६-CF-००१२
मु ा : राज चहु ावट
पनु रावेदक / वादी : राज अनस
ु धान िवभागको
ितवेदनले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.३५ ि थत डाबर
नेपालका ब धक त णकुमार गु ा
§ अदालतले कानूनको या या गदा
क तो कानून बनाउनु उपयु ह छ भनी
िवधाियकाको अिधकार खो ने होइन
िवधाियकाले सो कानून बनाउँदा कुन
उ े यले बनाएको हो भनी िवधाियकाको
मनसाय हेनुपछ । कानूनमा यु श द
तथा वा यको या या गदा कानून
या याको िनयमअनुसार नै गनुपन ।
§ कानूनको शाि दक या या गदा कानूनको
तकपूण, िववेकस मत, यावहा रक एवम्
यायपूण अथ िन क छ भने काननू को
शाि दक या या नै गनपछ
। तर
ु
कानूनको शाि दक या या गदा कानूनको
िववेकस मत, यायपूण र यवहा रक अथ
निन कने अव थामा कानूनको या याको
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विणम िनयमलाई अनुशरण गरी उ
कानूनमा भएका अ य दफाह समेतको
सापे तामा राखेर काननू को स दभ
सहु ाउँदो र सु प या या गनपन
ु ।
( करण नं. ५)
§ िवधाियकाले दफा ८ को यव था गदा
राज चुहावटको सूचना ा भएको
३० िदनिभ ै अनुस धान तहिककात
ग रस नु पन गरी यव था गरेको हो भनी
या या हन गएको अव थामा दफा २० मा
अनस
ु धान तहिककात समा भएको ३५
िदनस ममा मु ा दायर गनपन
ु भनी र ऐ.
दफा १३ मा अनस
ु धानको िसलिसलामा
बढीमा ४५ िदनस म अिभयु लाई थनु ामा
रा न सिकने भनी यव था गनुपनाको
औिच य नै समा हने देिखँदा राज
चुहावटको सचू ना ा भएको ३० िदनिभ ै
अनुस धान तहिककातको काय स प न
ग रस नु पन गरी िवधाियकाले समयसीमा
िनधारण गरेको हो भनी अथ गन सिकने
अव था नहने ।
( करण नं. ७)
§ भारतमा बनेको हजमोला के डी चोरी
पैठारी गरी नेपालमा याई नेपालमा बनेको
भ ने देखाउन सो के डी रािखएको जारमा
नेपालमा बनेको भ ने लेमनु ेट लगाएको
देिखँदा ितवादीह ले राज चुहावट
गरेको भ ने नै पुि हन आएको पाइने ।
( करण नं. ८)
§ राज
चहु ावट (अनस
ु धान तथा
िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को
या या गदा सो ऐनको दफा १३ र २० एवं
अ य दफाह समेतको सापे तामा गनुपन
गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट

०६४-CR-०००७ को तुत मु ामा िमित
२०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर
गरी उि लिखत दफा ८ को स ब धमा
नेपाल सरकार िव
पृ वीमान
िसंहसमेतको राज चुहावट मु ा संवत्
२०५९ सालको फौ.पु.नं.२७०३, ३२०६
र ३२३२ मा यस अदालतको संयु
इजलासबाट भएको िलङ ओभर ल
हने ।
( करण नं. ९)
पनु रावेदक / वादीको तफबाट : िव ान्
उप यायािधव ाह ान साद भषु ाल तथा
ह रशंकर वाली
यथ / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ाह
नारायण नेपाल, राम साद भ डारी, महेश
थापा, िवनय थािपत
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ राज व चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण)
ऐन, २०५२ को दफा ८
सु फै सला गन यायाधीशः
मा.िज ला या. ी भरत साद अिधकारी
पनु रावेदन तहबाट फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी ह रराम कोइराला
माननीय यायाधीश ी माधव साद चािलसे
यस अदालतको संयु इजलासमा फै सला गनः
स. . यायाधीश ी राम साद े
मा. यायाधीश ी कृ ण साद उपा याय
फै सला
या. जगदीश शमा पौडेल : पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।१४ को

फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
९(१)(ग) अ तगत यस अदालतमा दायर हन आएको
ततु मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छ:नेपालि थत डाबर नेपाल ा.िल.को भारतमा
बनेको हजमोला या डी (कम ख लम) चोरी पैठारी
गरी नेपालमा याई के डीह भ रएको लाि क जारमा
नेपाली लेबल
ु लगाई नेपाली उ ोगको नाउँमा अवैध
कारोबार गरेको भ ने सरु ाक को रपोट पन आएको ।
यस िवभागबाट डाबर नेपाल ा.िल.काठमाड
कायालय, ऐजनको काठमाड को थोक िब े ता लिु बनी
ेिडङ ा.िल., मु य िवतरक लनु ा ेिडङसमेतका
गोदामह चेक जाँच गदा हजमोला के डी (कम ख
लम) भएको लाि क जारिभ Made in India by
Dabur Nepal Limited भनी लेिखएका के डीह
राखी जारबािहर Made in Nepal by Dabur Nepal
Limited Pvt. Ltd. भनी लेबल
ु लगाइएको अव थामा
फे ला परेको भनी तयार ग रएको मचु ु का ।
नेपालमा तयार भएका कम ख लममा
Made in India by Dabur India Limited
छािपएकोले िसमराि थत याट कायालयको मौिखक
वीकृित िलएको भ नेसमेत यहोराको डाबर नेपाल
ा.िल.को िव ीय ब धक तथा क पनी सिचव ए.
मेहराले राज अनस
ु धान िवभागमा गरेको बयान ।
सो स ब धमा याट कायालयमा सोधनी
गदा यसबारे कुनै वीकृित निदएको भ ने जवाफ ा
हन आएको र Made in India by Dabur India
Limited लेिखएको लेमनु ेट वायपर आयात नभएको
भ ने वीरग ज भ सार कायालयबाट ा जवाफ ।
आ नो क पनीको गोदाममा राज
अनस
ु धान िवभागले छापा मादा Made in India by
Dabur India Limited लेिखएका के डीह फे ला
पा रएको हो । यसबारे राज अनस
ु धान िवभागले
िनरी ण गदा मा थाहा भयो भ नेसमेत यहोराको
लिु बनी ेिडङ ा.िल.का मख
ु स चालक समु न
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शा यले राज अनस
ु धान िवभागसम गरेको बयान ।
नेपालमा तयार भएका हजमोला के डीह
(कम ख लम) मा योग गन लेमनु ेट वायपर भारतबाट
आयात ग रएका हँदा भूलबस Made in India by
Dabur India Limited लेिखएका वायपरले लेमनु ेट
ग रएको हो । तर के डी नेपालमै बनेको हो भ नेसमेत
यहोराको डाबर नेपाल ा.िल. का महा ब धक
त णकुमार गु ाले राज अनस
ु धान िवभागसम
गरेको बयान ।
डाबर नेपाल ा.िल.का िव ीय ब धक
ए.मेहरा, महा ब धक त णकुमार गु ा, लिु बनी
ेिडङ ा.िल.का समु न शा य र लनु ा ेिडङका मख
ु
स चालक कुम शमशेर राणासमेतको िमलेमतोले
भारतबाट अवैध हजमोला के डी (कम ख लम)
पैठारी गरी लाि क जारबािहर Made in Nepal
लेखी िब िवतरण गरको देिखँदा राज चहु ावट
(अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ३
र ४ को कसरु मा ऐ. दफा २३(१) अनस
ु ार सजाय हन
माग दाबी िलई मु ा चलाउनु पन भ ने िज ला सरकारी
विकल कायालय, काठमाड को िमित २०५८।६।१८
को िनणय ।
डाबर नेपाल ा.िल.का िव ीय ब धक
ए.मेहरा, महा ब धक त णकुमार गु ा लिु बनी
ेिडङ ा.िल.का समु न शा य र लनु ा ेिडङका मख
ु
स चालक कुम शमशेर राणासमेत भई िमलेमतो गरी
भारतमा बनेको हजमोला के डीह नेपालमा चोरी पैठारी
गरी लाि क जारमा याक गरी जारको बािहर नेपालमा
बनेको लेबल
ु लगाई िब िवतरण गरी हजमोला के डी
भारतबाट नेपालमा पैठारी गदा कानूनबमोिजम बझ
ु ाउने
राज नबझ
ु ाई ज मा .१,२८,०८८।- िकलो ामको
हने भा. .३८,४२,६४०।- बराबरको ने. .
६१,५३,९८७।९६ त कालीन भ सार मू याङ् कन
अनस
ु ारको मू य .६४,६१,६८७।३६ िस.आई.
एफ.मू य हन आउने र सोमा ला ने १६ ितशत

भ सार महसल
ु ले हने िबगो .१०,३३,८६९।९८
राज चहु ावट गरी राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा
िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४ को कसरु
गरेको त य पिु हन आएकाले िनज त णकुमार गु ा,
ए.मेहरा, समु न शा य र कुम शमशेर राणालाई ऐ.
दफा २३(१) अनस
ु ार हदैस मको सजाय गरी बरामद
भएको हजमोला के डी ऐ. दफा ३३ बमोिजम जफत
गरी ऐ. दफा २९ बमोिजम सरु ाक लाई परु कारसमेत
िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प ।
म स चालक रहेको लनु ा ेिडङ क पनी ा.
िल. यापा रक सं था हो । यसले डाबर नेपाल ा.िल.
बाट उ पािदत व तु ख रद गरी िब गदछ । हा ो
क पनी होलसेल िब े ता भएकाले िब ग रने व तु
हजमोला के डी हामीले खोलेर िब िवतरण नगन हँदा
कहाँको लेबल
ु लगाएको छ भ ने थाहा हँदनै भ नेसमेत
यहोराको ितवादी कुम शमशेर राणाको काठमाड
िज ला अदालतसम को बयान ।
होलसेल िब े ता लनु ा ेिडङ क पनीबाट
थोक ख रद गरी बजारमा िब िवतरण गन हो ।
लनु ा ेिडङबाट ख रद गरी िलएको हजमोला के डी
काटुनह िसलब दी लािग आउने र काटुनिभ
रहेको जार पिन िसलब दी हने भएकाले हामीले सो
स ब धमा थाहा पाउने न नै हँदैन । चोरी पैठारी गरी
न याएको हँदा मलाई सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी समु न शा यले काठमाड िज ला
अदालतसम गरेको बयान ।
बरामद भएको हजमोला हा ो नेपाली
उ पादन के बाट उ पादन भएको हो । लागेको लेबल
ु
नेपाली लेबल
ु भारतबाट िझकाउँदा िमिसएर आएको
र कामदारले नहेरक
े ाले इि डयाको लेवल िमिसएर
टाँिसन गएको मा हो भ नेसमेत यहोरा ए.मेहराले
काठमाड िज ला अदालतसम गरेको बयान ।
नेपालमा उ पािदत हजमोला के डीमा योग
हने लेमनु ेट र डाबर इि डयामा योग हने लेमनु ेट
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तयार गन मेिसन एउटै अथात् एकै थानमा छपाई हने
र नेपालको लेमनु ेट इि डयामा तयार ग रएको हँदा उ
लेमनु ेट नेपालमा याउँदा डाबर इि डयामा योग हने
लेमनु टे िमिसएर आई नेपालबाट उ पािदत के डीमा
य तो लेमनु ेट ला न गएको हो भ नेसमेत यहोराको
त णकुमार गु ाले काठमाड िज ला अदालतसम
गरेको बयान ।
अिभयोग दाबीमा उि लिखत १,२८,०८८
के .िज.हजमोला के डीमा हने भारतीय मू य
बराबरको उि लिखत मू य .६१,५३,९८७।९६
को त कालीन भ सार मू याङ् कनअनस
ु ारको मू य
.६४,६१,६८७।३६ िस.आई.एफ. मू य हन
आउने वादी दाबीमा लेिखएअनस
ु ारको १६ ितशत
भ सार महसल
ु ले हने िबगो .१०,३३,८६९।९८
ितवादीम येका ब धक त णकुमार गु ा र िव
ब धक क पनी सिचव अि नी मेहराले राज चहु ावट
(अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा
३ र ४(ग) बमोिजम राज चहु ावट गरेको ठहरेकाले
िबगो .१०,३३,८६९।९८ ितवादीह त णकुमार
गु ा र अि नी मेहराबाट दामासाहीले बराबरको
िहसाबले असल
ु उपर गरी ऐ. ऐनको दफा २३(१)
बमोिजम ितवादीम येका ब धक त णकुमार
गु ालाई .२,००,०००।– र अि नी मेहरालाई
.१,५०,०००।– ज रवाना तथा जनही १/१ िदन
कै द हने ठहछ । अका ितवादीह लिु बनी टेि ङ
ा.िल. का मख
ु स चालक समु न शा य र लनु ा
ेिडङ क पनी ा.िल.का मख
ु स चालक कुम
शेमशेर राणाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६१।१२।३ को फै सला ।
ितवादीम येका अ णकुमार गु ा तथा
अि नी मेहरालाई िबगोबमोिजम ज रवाना र ३ वष
कै द सजाय गनपनमा
िनकै कम ज रवाना र कै द
ु
गरेको तथा अ य ितवादीह लाई राज चहु ावट

गरेकोमा अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी भएको सु को
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी सबै ितवादीह लाई
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत,
पाटनमा परेको पनु रावेदन प ।
हद यादिभ दायर नगरेको अिभयोग प
खारेज गनपनमा
िविभ न गलत त यह उ लेख
ु
गरी फै सला गरेको सु को फै सला िु टपूण हँदा बदर
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी कुम शमशेर
राणाको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनु रावेदन
प ।
यसमा ितवादीह म ये एकथरी हजमोला
उ पादन गन र अक थरीले िब िवतरण गन गरेको
कुरा वीकार गरी सके पिछ सो उ पािदत हजमोला
के डी रहेको याकमा भारतबाट उ पािदत हजमोला
रहेको आफूलाई थाहा नभएको भनी अनिभ ता कट
गरेकै आधारमा ितवादीम ये कसैलाई सफाई िदने,
कसैलाई यूनतम् सजाय गरेको सु फै सला फरक
पन स ने देिखएकोले पनु रावेदन नगन िवप ीह लाई
छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िझकाई
वादी ितवादीह को पनु रावेदन पर पर सनु ाई
िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको आदेश ।
यसमा िमत २०५६।३।११ देिख अनस
ु धान
तहिहकात गरी िमित २०५८।६।२९ मा मा अिभयोग
प दायर भएको देिख छ । राज चहु ावट (अनस
ु धान
तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को याद
३० िदनिभ अनस
ु धान तहिककात तथा दफा २०
बमोिजम ३५ िदनिभ अिभयोग प दायर हन सके को
अव था नदेिखँदा मु ाको त यिभ वेश गरी िनणय
िन पण ग ररहनु परेन । अिभयोग प खारेज गनपनमा
ु
मु ाको त यिभ वेश गरी िनणय गरेको काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६१।१२।३ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी भई अिभयोग प अ.बं. १८०
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
नं. बमोिजम खारेज हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।३
को फै सला ।
डाबर नेपालले उ पादन गरेको भ ने
उ लेख भएको लाि कको जारिभ डाबर इि डया
िलिमटेडबाट उ पादन भएको हजमोला के डी बरामद
भएको भ ने त यमा िववाद छै न । राज चहु ावट
(अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा
२० ले राज चहु ावटस ब धी मु ा दायर गन हद याद
अनस
ु धान तथा तहिककात समा भएको िमितले
३५ िदन हने भनी प यव था गरेको छ । दफा
८ को यव थाले दफा २० को िवशेष यव थालाई
िव थािपत गन नस ने हँदा ततु मु ा हद याद नाघी
दायर भएको भ न िम दैन । दफा ८ को यव था मु ा
चलाउने हद यादको लािग होइन । दफा ८ र २० को
बनोटलाई हेदा पिन कारवाही चलाउने र मु ा चलाउने
भ ने पथृ कपथृ क अव थाको लािग सो यव था भएको
देिख छ । अनस
ु धान तहिककात समा भएको िमितले
३५ िदनिभ मु ा दायर भएको छै न भ ने िजिकर िलन
नसके को अव थामा हद याद नाघेको भ ने आधार
देखाई खारेज गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
िु टपूण हँदा बदर गरी ितवादीह लाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा पन
आएको पनु रावेदन प ।
यसमा राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा
िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ र २० मा यव था
ग रएका बे लाबे लै अव थाका याद हन् । ऐ.ऐनको
दफा ८ को अव था अनस
ु धानको काम कारवाहीसँग
स बि धत छ । अनस
ु धान तथा तहिककात सु
गनु भ नु र मु ा दायर गनु भ नक
ु ो अव था बे लै
हो । अनस
ु धानको कारवाही अपराधको सूचना ा
भएपिछ ३० िदनिभ सु ग रने हो । ततु मु ामा
सूचना ा भएपिछ ३० िदनिभ अनस
ु धान र

तहिककात सु भई य तो अनस
ु धान र तहिककात
यित िमितिभ ै समा हनपु न भ ने ऐनले नतोके को
अव थामा य तो अनस
ु धान र तहिककात समा
भई ऐ.ऐनको दफा २० को यादिभ दायर गरेको
अिभयोग प लाई अनस
ु धान र तहिककात सु गनपन
ु
यादसँग जोडी खारेज गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला िवचारणीय हँदा अ.बं.२०२ नं.
बमोिजम यथ ह लाई िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ नेसमेत यहोराको यस अदालत संयु इजलासको
िमित २०६६।३।२१ को आदेश ।
बरामद भई आएको हजमोला या डीमा
उ लेख भइरहेको यहोराबाट भारतमा बनेको
हजमोला या डीलाई नेपालमा बनेको भ ने लाि क
जारिभ राखी राज चहु ावट गरेको त य मािणत
भइरहेको देिखँदा पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी
भई सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला सदर
हने ठहछ । राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण)
ऐनको दफा ८ बमोिजम ३० िदनिभ अनस
ु धान
तहिककात स प न नभएको भ ने आधारमा नेपाल
सरकार िव
पृ वीमान िसंहको राज चहु ावट
मु ामा यस अदालतबाट िमित २०६६।१।१४ मा
अिभयोग प खारेज गन गरी भएको िलङसँग सहमत
हन नसिकएको हँदा ततु मु ाको संयु इजलासको
लगत क ा गरी सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ३(१)(ख) बमोिजम ततु मु ा पूण
इजलाससम पेस गनु भ ने यस अदालतको संयु
इजलासको िमित २०६७।३।१६ को फै सला ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट िव ान्
उप यायािधव ाह ी ान साद भषु ाल तथा ी
ह रशंकर वालीले ितवादीह ले भारतमा उ पादन
भएका हजमोला या डीको चोरी पैठारी गरी नेपालमा
याई जारमा हाली जारबािहर नेपालमा बनेको लेवल
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लगाई राज चहु ावट गरेको पिु भएको अव थामा ऐनको
गलत या या गरी हद याद नरहेको भनी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट भएको फै सला िु टपूण रहेको
छ । राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन,
२०५२ को दफा ७ बमोिजम राज चहु ावटस ब धी
उजरु ी परेमा यसमा कमचा रसमेतको संल नता रहन
स ने हँदा उजरु ी परी अनस
ु धानको काय थालेको
३० िदनिभ ै मु ा दायर गरी स नु पन भनी ऐ. दफा
८ मा भएको यव थाको या या गन िम दैन । उ
दफा ८ को या या गदा दफा १३ र २० समेतको
सापे तामा हे रनु पछ । दफा ८ मा अनस
ु धानको
कारवाही चलाउने कुरा उ लेख गरेको छ । कारवाही
चलाउनक
ु ो अथ अनस
ु धानको कारवाही चलाउनु पछ
भ ने हो । उ ऐनको दफा १३ अनस
ु ार अनस
ु धानको
िसलिसलामा अिभयु प ाउ परेमा िनजलाई बढीमा
४५ िदनस म थनु ामा रा न सिक छ । ऐ. दफा २०
मा अनस
ु धान समा भएको िमितले ३५ िदनस ममा
मु ा दायर गनपन
ु भनी हद याद तोके को हँदा ततु
मु ा हद याद िभ ै परेको छ । राज चहु ावट एउटा
ग भीर अपराध भएको, राज चहु ावटस ब धी कसरु
स पि शु ीकरणको कसरु ज तै राि य मा ै होइन
अ तराि य तरस म तािनने हँदा उ ऐनको दफा
८ को या या गदा िनरपे पमा नगरी अ य दफाह
समेतको सापे तामा ग रनु पन हँदा यस अदालतबाट
नेपाल सरकार िव पृ वीमान िसंहको राज चहु ावट
मु ामा िमित २०६६।१।१४ मा भएको िलङलाई
बदर गरी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय हनपु छ भ ने बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ ितवादी डाबर नेपालको तफका
िव ान् अिधव ाह ी नारायण नेपाल, ी राम साद
भ डारी र ी महेश थापाले डाबर नेपालको लाभ
हािनको स पूण दािय व िलने डाबर नेपाल ा.िल.लाई
िवप ी नबनाई क पनीका कमचारीलाई सजाय गन
निम ने अव थामा ार भमै बदिनयतसाथ
मु ा दायर
्

भएको प देिख छ । राज चहु ावटस ब धी मु ामा
िवशेष अदालत ऐनको कायिविध अवल बन गनपछ
ु ।
२०६४।१।७ मा िवप ीले पनु रावेदनको फै सला बझ
ु े को
अव थामा सोको ३५ िदनको याद २०६४।२।१०
मा समा हने हँदा त प चात् दायर भएको पनु रावेदन
हद यादिवहीन रहेको भनी संयु इजलाससम पेस
भएको बहस नोटमा खल
ु ाइएको भए पिन यसतफ
संयु इजलासले िववेचना गरेको छै न । य तै
राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐनको
दफा ८ मा उजरु ी परेको ३० िदनिभ अनस
ु धान
तथा तहिककात गरी कारवाही चलाउनु पन भनी
हद याद तोके को अव थामा २०५६।३।१० मा परेको
उजरु ीमा २०५८।६।२९ मा आएर मु ा दायर गरेको
काय नै हद यादिवहीन रहेको छ । ऐनको या या
गदा स बि धत दफा दफाको छु ाछु ै गनपन
ु हँदा
स मािनत अदालतबाट पृ वीमानको मु ाको िलङ
कायम हनपु छ भ ने बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ ितवादी समु न शा यको तफबाट
िव ान् अिधव ा ी िवनय थािपतले काठमाड को
लािग होलसेलर भएको हँदा लनु ा ेिडङबाट डाबर
नेपालका सामान याई िब िवतरण गन हो ।
इि डयाबाट सामान आयात गन काय मेसस लिु बनी
ेिडङ ा.िल.का मख
ु स चालकको होइन । ततु
मु ाको अिभयोग दाबी नै हद याद नाघी परेको र
पनु रावेदनसमेत हद यादिवहीन रहेको हँदा पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट भएको फै सलालाई कायम गरी
पृ वीमानको मु ाको िलङ कायम हनपु छ भ ने बहस
ततु गनभयो
ु ।
उि लिखत बहस सनु ी िमिसल संल न
कागजातह को अ ययन गरी यस अदालतबाट भएको
फै सला िमलेको छ छै न र पृ वीमान िसंहसमेत यथ
/ ितवादी भएको संवत् २०५९ सालको फौ.प.ु नं.
२७०३ को राज चहु ावट मु ामा यस अदालतको
संयु इजसालबाट िमित २०६६।१।१४ मा भएको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
फै सलामा ितपािदत िस ा त कायम हने हो होइन
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा डाबर नेपाल ा.
िल.का महा ब धक त णकुमार गु ा, ऐ. का िव
ब धक अि नी मेहरा, लिु बनी ेिडङ ा.िल.का
मख
ु स चालक समु न शा य र लनु ा ेिडङ ा.
िल.का मख
ु स चालक कुम शमशेर राणासमेतले
िमलेमतो गरी भारतमा उ पािदत हजमोला के डी
नेपालमा चोरी पैठारी गरी जारमा याक गरी जारको
बािहर नेपालमा बनेको लेबल
ु लगाई िब िवतरण
गरी भारतबाट नेपालमा पैठारी गदा कानूनबमोिजम
बझ
ु ाउनपु न राज चहु ावट गरी राज चहु ावट
(अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा
३ र ४(ग) को कसरु गरेका हँदा ितवादीह लाई ऐ.
ऐनको दफा २३(१) अनस
ु ार सजाय गरी ऐ. दफा ३३
बमोिजम बरामदी के डी जफत गरी ऐ. २९ बमोिजम
सरु ाक लाई परु कार िदलाई पाउँ भ ने अिभयोग दाबी
रहेकोमा ितवादीह म ये समु न शा य र कुम
शमशेर राणालाई सफाइ िदई ितवादीह त ण गु ा
र अि नी मेहरालाई ऐ. ऐनको दफा ३ र ४ (ग) को
कसरु मा ितवादी त ण गु ालाई .२,००,०००।- र
िव ब धक तथा क पनी सिचव अि नी मेहरालाई
.१,५०,०००।- ज रवाना तथा दवु ै ितवादीह लाई
जनही एक एक िदन कै द गन गरी काठमाड िज ला
अदालतबाट फै सला भएको पाइयो । सो फै सलाउपर
वादी नेपाल सरकार तथा ितवादीह कुम शमशेर
राणा र अि वनी मेहराको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
अिभयोग प हद यादिभ दायर हन आएको नदेिखँदा
अिभयोग प खारेज गनपनमा
मु ाको त यिभ वेश
ु
गरी िनणय िन पण गरेको सु को फै सला उ टी भई
अिभयोग प अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारेज हने
भनी फै सला भएउपर वादी नेपाल सरकारको यस
अदालतमा पनु रावेदन परेको देिखयो । यस अदालतको

संयु इजलासबाट पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको फै सलालाई उ टी गरी सु काठमाड िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर ठहर गरी यसै िवषयमा
नेपाल सरकार िव पृ वीमान िसंहसमेतको संवत्
२०५९ सालको फौ.प.ु नं. २७०३ को राज चहु ावट
मु ामा िमित २०६६।१।१४ मा भएको फै सलामा
कायम भएको िलङसँग सहमत हन नसके को भनी
ततु मु ा पूण इजलाससम पेस हन आएको
पाइयो ।
३. यसमा िमित २०५६।३।११ देिख
अनस
ु धान तहिककात ार भ भएकोमा िमित
२०५८।६।२९ मा अिभयोग प दायर गरेको काय
राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन,
२०५२ को दफा ८ िवपरीत रहेको भनी पनु रावेदन
अदालतबाट सु को फै सलालाई उ टी गरी अिभयोग
प खारेज हने ठहर गरी भएको फै सलामा उ ऐनको
दफा ८ र २० समेतको या या मक िु ट भएकाले
पनु रावेदन अदालतको उ फै सला बदर गरी अिभयोग
दाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
पाइ छ । यस अदालतको संयु इजलासबाट ऐ. ऐनको
दफा ८ को यव थाको या या गदा ऐ. दफा २० तथा
सो ऐनमा रहेका कानूनी यव थाह को सापे तामा
रहेर या या गनपन
ु भनी पनु रावेदन अदालतको
फै सला बदर गरी सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर ठहर गद ऐ. दफा ८ बमोिजम ३०
िदनिभ अनस
ु धान तहिककात स प न नभएको
भ ने आधारमा अिभयोग प खारेज गन गरी यस
अदालतको संयु इजलासबाट नेपाल सरकार िव
पृ वीमान िसंहको मु ामा कायम भएको िलङसँग
असहमित जनाई फै सला भएको देिखँदा ततु मु ामा
उ ऐनको दफा ८ को या या स ब धमा उठेको
नमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
४. यसमा राज चहु ावट (अनस
ु धान
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तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ मा “राज
चहु ावट स ब धमा दफा ७ बमोिजम िवभागसम
ा हन आएको सूचना वा अ य कुनै ोतबाट ा
भएको जानकारीको आधारमा िवभागले तीस िदनिभ
यस ऐनबमोिजम अनस
ु धान तथा तहिककात गरी
कारवाही चलाउनु पनछ” भ ने यव था रहेको छ ।
राज स ब धी िववादह लाई िछटो छ रतो कारवाही
िकनारा गनका लािग राज चहु ावटस ब धी ऐन लागू
भएको भ ने उ ऐनको तावनाबाटै देिख छ । उ
ऐनको दफा ६ अनस
ु ार राज चहु ावटस ब धी स पूण
मु ाको अनस
ु धान तहिककात र त स ब धी अ य
कारवाही राज अनस
ु धान िवभागले गन यव था
रहेको पाइ छ । ऐ. दफा ७ मा राज िवभागले राज
चहु ावटस ब धी सूचना ा गन स ने यव था रहेको
छ । ऐ. दफा १३ मा अनस
ु धानको िसलिसलामा
अिभयु लाई थुनामा रा न स ने अविधको यव था
गरेको र ऐ. दफा २० मा मु ा दायर गनपन
ु यादको
यव था गरेको पाइ छ ।
५. अदालतले कानूनको या या गदा क तो
कानून बनाउनु उपयु ह छ भनी िवधाियकाको
अिधकार खो ने होइन िवधाियकाले सो कानून
बनाउँदा कुन उ े यले बनाएको हो भनी िवधाियकाको
मनसाय हेनपछ
ु । कानूनमा यु श द तथा वा यको
या या गदा कानून या याको िनयमअनस
ु ार नै
गनपछ
ु । कानूनको शाि दक या या गदा कानूनको
तकपूण, िववेकस मत, यावहा रक एवम् यायपूण
अथ िन क छ भने कानूनको शाि दक या या नै
गनपछ
ु । तर कानूनको शाि दक या या गदा कानूनको
िववेकस मत, यायपूण र यवहा रक अथ निन कने
अव थामा कानूनको या याको विणम िनयमलाई
अनशु रण गरी उ कानूनमा भएका अ य दफाह
समेतको सापे तामा राखेर कानूनको स दभ सहु ाउँदो
र सु प या या गनपछ
ु ।
६. ततु मु ामा राज चहु ावट (अनस
ु धान

तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को या या
गदा सो दफामा भएको ३० िदनिभ अनस
ु धान तथा
तहिककातको काय गनपनछ
भ ने भएको यव थाले
ु
राज अनस
ु धान िवभागमा राज चहु ावटको सूचना
ा भएको िमितले ३० िदनिभ ै अनस
ु धान तथा
तहिककातको काय पूरा गरी ३५ िदनिभ मु ा दायर
ग रस नु पन गरी यव था भएको हो वा होइन भ ने
स ब धमा हेनपन
ु देिखयो ।
७. राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण)
ऐन, २०५२ को दफा ८ मा राज िवभागमा जनु सक
ुै
ोतबाट राज चहु ावटस ब धी सूचना ा भएमा
३० िदनिभ अनस
ु धान तहिककात गरी कारवाही
चलाउनु पनछ भनी रािखएको यव थालाई राज
अनस
ु धान िवभागमा राज चहु ावटस ब धी सूचना
ा भएको ३० िदनिभ ै राज अनस
ु धान िवभागले
अनस
ु धान तहिककातको काय पूरा ग रस नु पन गरी
सो यव था ग रएको होला भनी अनमु ान गनभु दा
पिहले उ ऐनमा भएका अ य यव थाह समेतलाई
हेरी या या गनपन
ु देिखन आयो । सो ऐनको दफा
१३ मा “सो ऐनअ तगत प ाउ परेको यि लाई
मु ा हेन अिधकारीको वीकृित िलई अनस
ु धानको
िसलिसलामा बढीमा ४५ िदनस म थनु ामा रा न
सिकने” भ ने यव था रहेको छ । ऐ. को दफा २० मा
“यस ऐनबमोिजमको कसरु मा मु ा दायर गन हद याद
अनस
ु धान तथा तहिककात समा भएको िमितले
३५ िदनस म हनेछ” भ ने यव था रहेको छ । य तो
अव थामा कानून या याको िनयमअनस
ु ार उ ऐनको
दफा ८ को या या गदा सो दफालाई िनरपे पमा
हेरी कानूनको शाि दक या या गदा अ य दफाह मा
भएको यव थाको औिच य नै मन जाने हँदा अ य
दफाह को सापे तामा राखेर या याको विणम
िनयमअनस
ु ार या या गनपन
ु देिखयो । िवधाियकाले
दफा ८ को यव था गदा राज चहु ावटको सूचना ा
भएको ३० िदनिभ ै अनस
ु धान तहिककात ग रस नु
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पन गरी यव था गरेको हो भनी या या हन गएको
अव थामा दफा २० मा अनस
ु धान तहिककात समा
भएको ३५ िदनस ममा मु ा दायर गनपन
ु भनी र ऐ.
दफा १३ मा अनस
ु धानको िसलिसलामा बढीमा ४५
िदनस म अिभयु लाई थनु ामा रा न सिकने भनी
यव था गनपनाको
औिच य नै समा हने देिखँदा
ु
राज चहु ावटको सूचना ा भएको ३० िदनिभ ै
अनस
ु धान तहिककातको काय स प न ग रस नु पन
गरी िवधाियकाले समयसीमा िनधारण गरेको हो भनी
अथ गन सिकने अव था भएन । राज चहु ावटस ब धी
कसरु स पि शु ीकरणको कसरु ज तै ग भीर
कृितको अपराध हो । यो कसरु को स ब ध रा िभ
मा सीिमत नभई अ तराि य तरस म फै िलएर
रहनस ने एवं राज चहु ावटमा कमचा रसमेतको
संल नता रहनस ने कुरालाई म येनजर राखी
िवधाियकाले दफा १३ र २० समेतको यव था गरेको
देिखँदा राज चहु ावटको कसरु मा सूचना ा भएको
३० िदनिभ ै अनस
ु धानको कारवाही पूरा हन नस ने
भ ने िवधाियकाको प मनसाय रहेको पाइयो ।
अनस
ु धान तहिककातको कारवाही यित नै समयिभ
सिकस नु पन भनी उ ऐनमा प समयसीमा
िकटान भएकोसमेत देिखएन । राज चहु ावटको सूचना
ा भएको ३० िदनिभ अनस
ु धान तथा तहिककात
गनपन
ु भ ने भएको यव थाको या या गदा ३०
िदनिभ ै अनस
ु धान तथा तहिककातको कारवाही
स प न ग रस नु पछ भ ने नभई सूचना पाएको ३०
िदनिभ अनस
ु धान तथा तहिककातको कारवाही
सु ग रस नु पन गरी यव था गरेको भ ने देिखँदा
उ दफा ८ को यव थाको या या गदा दफा १३
र दफा २० समेतको सापे तामा गनपन
ु भनी यस
अदालतबाट िमित २०६७।३।१६ मा स माननीय
धान यायाधीश ी राम साद े र माननीय
यायाधीश ी कृ ण साद उपा यायबाट भएको

फै सलालाई अ यथा भ न सिकएन ।
८. अब तुत मु ामा िमित २०५६।३।११
देिख अनस
ु धान तथा तहिहकातको काय सु भई
िमित २०५८।६।२९ मा मु ा दायर भएको भ ने िमिसल
संल न कागजातबाट देिखन आयो । २ वषभ दा बढी
समयपिछ मु ा दायर भएकोमा हद याद नरहेको
भ ने यथ ितवादीह को िजिकर रहेको पाइयो ।
राज अनस
ु धान िवभागले िमित २०५६।३।११ मा
अनस
ु धानको काय ार भ गरेपिछ िज ला सरकारी
विकल कायालय, काडमाड बाट पटक पटक थप
अनस
ु धानको लािग राज अनस
ु धान िवभागलाई
िनदशन िदएको िमिसल संल न कागजातबाट खु न
आएको देिखँदा अनस
ु धानको काय ार भ गरेपिछ
सो िवषयमा कुनै कारवाही नगरी २ वषभ दा बढी
समयस म राज अनस
ु धान िवभाग चपु लागेर बसी
२ वषभ दा पछािड उ मु ा दायर भएको भ ने
नदेिखई सो िवषयमा अनस
ु धानको कारवाही चालु
रिहरहेको भ ने नै देिख छ । डाबर नेपाल ा.िल.का
महा ब धक ितवादी त णकुमार गु ा, ऐ. का िव
ब धक अि वनी मेहरा, लिु बनी ेिडङ ा.िल. का
मख
ु स चालक समु न शा य र लनु ा ेिडङ ा.िल.
का मख
ु स चालक कुम शमशेर राणासमेत भई
भारतमा बनेको हजमोला के डीलाई चोरी पैठारी गरी
नेपालमा बनेको भ ने देखाउन बािहरी जारमा नेपालमा
बनेको भ ने लेबल लगाई राज चहु ावट गरी राज
चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन, २०५२
को दफा ३ (४)(ग) अ तगतको कसरु गरेका हँदा
ितवादीह लाई ऐ. दफा २३(१) बमोिजम सजाय गरी
ऐ. दफा ३३ बमोिजम उ हजमोला के डी बरामद गरी
ऐ. दफा २९ बमोिजम सरु ाक लाई परु कार िदलाई पाउँ
भ ने मु य अिभयोग दाबी रहेको पाइयो । ितवादीह
त णकुमार गु ा तथा अि वनी मेहराले अदालतसम
बयान गदा भारति थत डाबर िलिमटेड र नेपाल ि थत
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डाबर िलिमटेडका लेमनु ेटह एकै थानमा उ पादन
भएका र ती लेमनु ेट नेपालमा आयात गदा भूलवश
भारतमा बनेको भ ने लेमनु ेट आयात हन गई नेपालमा
उ पािदत या डीमा सो लेमनु टे ला न गएकोस म हो,
हजमोला या डी नेपालमा नै बनेको हो भनी बयान
गरेको देिखयो । डाबर नेपाल ा.िल. को काठमाड को
लािग थोक िब े ता लिु बनी ेडस ा.िल. र नेपालका
लािग मु य िवतरक लनु ा ेिडङ क पनी एवं डाबर
नेपाल ा.िल.समेतका गोदामह बाट बरामद भएका
हजमोला के डीह का जारबािहर Made in Nepal
by Dabur Pvt. Ltd. लेबल
ु लगाइएको र सो जारिभ
Made in India by Dabur India Ltd. भ ने
लेिखएका के डीह रहेका अव थामा फे ला परेकोले
के डीह रहेका गोदाममा िसलछाप लगाइएको भ ने
िमिसल संल न बरामदी मचु ु काबाट देिखन आयो ।
ितवादीह ले उ के डीह नेपालमा नै उ पादन
भएको तर भूलबस भारतमा बनेको भ ने लेबल
ु सम
ला न गएको भ ने िजिकर िलए पिन सो िजिकर मािणत
गन कुनै ठोस र व तिु न माण गज
ु ान सके कोसमेत
देिखएन । ितवादीह ले माणको पमा पेस गरेको
ापनप को फोटोकपीमा आयाितत लेमनु ेटको
िववरणसमेत उ लेख हन नसके को अव थामा उ
लेमनु ेट भूलबस नै नेपालमा आयात भएको भ ने
ितवादीह को भनाइलाई नै ठोस माणको पमा
िलन निम ने हँदा भारतमा बनेको हजमोला के डी
चोरी पैठारी गरी नेपालमा याई नेपालमा बनेको भ ने
देखाउन सो के डी रािखएको जारमा नेपालमा बनेको
भ ने लेमनु ेट लगाएको देिखँदा ितवादीह ले राज
चहु ावट गरेको भ ने नै पिु हन आएको पाइयो । यसरी
ितवादीह त णकुमार गु ा र अि वनी मेहराले
अिभयोग माग दाबीबमोिजम १२८०८८ के .जी.
हजमोला के डीमा हने भारतीय मू य बराबरको नेपाली
मू य . ६१,५३,९८७।९६ को त कालीन भ सार

मू याङ् कनअनस
ु ार मू य िबगो . ६४,६१,६८७।३६
िस.आई.एफ. मू य हन आउने रकमको वादी दाबीमा
लेिखएअनस
ु ारको १६% भ सार महसल
ु ले हने िबगो
.१०,३३,८६९।९८ राज चहु ावट (अनस
ु धान
तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४(ग)
बमोिजम राज चहु ावट गरेको ठहर गरी ितवादीह
त णकुमार गु ा र अि वनी मेहराबाट सो िबगो .
१०,३३,८६९।९८ दामासाहीले बराबर असल
ु गरी
ऐ. ऐनको दफा २३(१) बमोिजम ितवादी त णकुमार
गु ालाई .२,००,०००।- र अि वनी मेहरालाई
.१,५०,०००।- ज रवाना गरी दवु ै ितवादीह लाई
जनही १/१ िदन कै द हने ठहर गरी भएको सु िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गरी उ ऐनको दफा ८
को ावधानको या या गदा अनस
ु धानको कारवाही
सु भएको ३० िदनिभ कारवाही चलाई स नपु न
भनी यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०६६।१।१४ मा माननीय यायाधीश ी िगरीश च
लाल र माननीय यायाधीश ी भरतराज उ ेतीबाट
वादी नेपाल सरकार िव
ितवादी पृ वीमान
िसंहसमेतको (संवत् २०५९ सालको फौ.प.नं.
२७०३) मु ामा थािपत िलङलाई ओभर ल गरी
उ दफा ८ को यव थाको या या गदा दफा १३
र दफा २० समेतको सापे तामा गनपन
ु भनी यस
अदालतबाट िमित २०६७।३।१६ मा स माननीय
धान यायाधीश ी राम साद े र माननीय
यायाधीश ी कृ ण साद उपा यायबाट भएको
फै सलालाई अ यथा भ न सिकएन ।
९. तसथ मािथ िववेिचत त य, माण एवं
यव थासमेतबाट ितवादीम येका लिु बनी िडङ् ग
ा.िल. का मख
ु स चालक समु न शा य नेपालबाट
उ पादन हने हजमोला के डी नेपाल रा यभर िब
गन र लनु ा ेिडङ ा.िल. का मख
ु स चालक कुम
शमशेर राणा उ के डी काठमाड उप यकाका लािग
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िब िवतरण गनस मका यि रहेका र हजमोला
के डी िलँदा खु ला पमा नभई ब ा ब दी पमा
िलने थोक िब े ता हँदा उ के डीह नेपालमा
बनेका हन् होइनन् भनी शंका गन सिकने ि थितसमेत
नभएको भ ने आधारमा िनज ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी एवं ितवादीह
त णकुमार गु ा र अि वनी मेहराले राज चहु ावट
(अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन, २०५२ को दफा
३ र ४(ग) बमोिजम राज चहु ावट गरेको ठहर गरी
िनज ितवादीह बाट िबगो .१०,३३,८६९।९८
( .दश लाख ते ीस हजार आठ सय उना स री
पैसा अ ठान बे) दामासाहीले बराबर असल
ु गरी ऐ.
दफा २३(१) बमोिजम ितवादी त णकुमार गु ालाई
.२,००,०००।- ( . दईु लाख) र अि वनी मेहरालाई
.१,५०,०००।- ( . एक लाख पचास हजार)
ज रवाना गरी दवु ै ितवादीह लाई जनही १/१ (एक
/ एक) िदन कै द हने ठहर गरी िमित २०६१।१२।३ मा
सु काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट
िमित २०६७।३।१६ मा भएको फै सला सदर हने
ठहछ । राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन,
२०५२ को दफा ८ को या या गदा सो ऐनको दफा
१३ र २० एवं अ य दफाह समेतको सापे तामा
गनपन
ु गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट
स माननीय धान यायाधीश ी राम साद े र
माननीय यायाधीश ी कृ ण साद उपा यायबाट
िमित २०६७।३।१६ मा भएको फै सलालाई सदर
गरी सो दफा ८ को स ब धमा नेपाल सरकार िव
पृ वीमान िसंहसमेतको राज चहु ावट मु ा (संवत्
२०५९ सालको फौ.प.ु नं. २७०३, ३२०६ र ३२३२)
मा यस अदालतको संयु इजलासबाट माननीय
यायाधीश ी िगरीशच लाल र माननीय यायाधीश
ी भरतराज उ ेतीबाट भएको िलङ ओभर ल
हने ठहछ । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी

िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइ
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपककुमार काक
या. मीरा खड् का
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १२ गते रोज ५ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८८५
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
आदेश िमित २०७३।११।१२
०७२-WF-०००२
िवषय : उ ेषण
िनवेदक : िज ला डोटी बछ गा.िव.स. वडा नं. ४ ब ने
नयनबहादरु नामजाली मगरसमेत
िव
िवप ी : िज ला वन कायालय, डोटी
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§ रा यले यि को िनजी स पि को
उपयोगमा ब देज लगाउँदा िनि त
कानूनी सीमा, ि या, मापद ड र

कायिविधह को प रिध (Ambit) िभ
आज सम त िव कै साझा िच ता, चासो,
रहेर गनु पदछ । य ता प रिध, आधार
सरोकार र िहतको िवषय हने ।
र सीमाह रा यले कानून ारा िनधारण
( करण नं. ७)
गरेको ह छ । यसैले रा यले यि को
§ कुनै यि को दताको ज गामा रहेका
िनजी स पि को योग वा उपयोगमा रोक
खह िनजी स पि भए तापिन
वा ब देज लगाउँदासमेत कानूनले िनिद
ख िव वा ज ता जैिवक िविवधता
गरेका आधार, सीमा तथा याियक मू य र
रहेको व तुह ले सावजिनक पमा नै
मा यतािभ रहेर गनुपन ।
पयावरणलाई बचाई रा न म त िदइरहेको
( करण नं. ५)
ह छ । तसथ य तो व तुको उपभोग,
§ रा यले सावजिनक िहतको लािग यि को
योग पयावरण र जैिवक िविवधतालाई
िनजी स पि मा समेत काननू बमोिजम
ित नहने गरी हनु वा छनीय हने ।
िनय ण र िनयमन गन स छ । सावजिनक
( करण नं. ९)
िहत भ नाले कुनै खास यि वा
§ स मानपूवक बाँ न पाउने हकको अथ It
यि ह को यि गत िहतमा मा सीिमत
does not mean only animal
हदँ ैन । सावजिनक िहत बहजनिहताय
existence, it means right to life
अथात् बहसं यक सवसाधारण जनता
with human dignity भ ने भएकोले
वा जनसमदु ायको वहृ र िहतसँग साथक
यस हकले सबै कारको मौिलक एवं मानव
स ब ध रहेको हदँ ा रा य य ता िवषयमा
अिधकारको उपभोग गद दूषणरिहत
बढी संवेदनशील हनै पन ।
व छ वातावरणमा बाँ न पाउने
( करण नं. ६)
हकसमेतलाई समेट्ने ।
§ मानव जीवनका लािग व छ वातावरण
( करण नं. ११)
अप रहाय ह छ । दूिषत वातावरणमा
§ जैिवक िविवधता र वातावरण संर णको
मानव जीवनको मा होइन सम त ाणी
लािग जनु सक
ु ै े चाहे यो सावजिनक वन
र वन पित जगतकै अि त व खतरामा
होस् वा िनजी वन नै िकन नहोस् तोिकएका
पदछ । यस ि थितमा सम त मानव
वन पैदावारमा यापा रक योजनका लािग
जाितको बाँ न पाउने हक नै समा हने ।
कटान एवम् ओसारपसारमा ितब ध
§ दूिषत वातावरणको असर कुनै यि ,
लगाउन स ने नै देिखने ।
समूह, समाज र देशिभ मा सीिमत नभई
( करण नं. १९)
यसको भाव, असर र दु प रणाम सम त
मानव, कृित र यहाँका जीवज तहु मा िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा न द साद
पदछ । वातावरण संर णको िवषय कुनै
अिधकारी
रा को सीमा वा राि यताको प रिधभ दा िवप ीको तफबाट : िव ान् नायब महा यायािधव ा
यापक आव यकतासँग स बि धत छ ।
िकरण पौडेल र सह यायािधव ा रमा पराजल
ु ी
यसैले वातावरण संर ण ग रनु र हनु
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अवलि बत निजर :
§ स.अ.बल
ु ेिटन, वष १०, अङ् क १७, पूणाङ् क
२२७, पस
ु १-१५, २०५८, प.ृ ९
§ ने.का.प. २०६३, अंक २, िन.नं.७६५७,
प.ृ २७०
स ब कानून :
आदेश
या. िव भर साद े : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा पन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छःरट िनवेदन यहोराः
हामी िनवेदकह सामा य िकसान ह ।
खेतीपाती गरी जीवनयापन गद आएका छ । हामी
िनवेदकका नाममा दता रहेको ज गाह म ये िज ला
डोटी बछ गा.िव.स. वडा नं. ४ को ज गाम ये म
नयनबहादरु नामजाली मगरका नाममा िक.नं. ११ को
े.फ. ७-१०-०-०, िक.नं. ४१ को े.फ. १९-१-३३, िक.नं. ६९ को े.फ. २-६-३-३ म िभमबहादरु
नामजालीमा नाममा िक.नं. १७३ को े.फ. २-१३१-२, िक.नं. १८३ को १६-२-०-२, िक.नं. २१९ को
े.फ. ११-१२-१-३, िक.नं. २२० को .े फ. ७-१-०३, िक.नं. २२१ को े.फ. ६-६-१-१, म ड बरबहादरु
प ली मगरका नाममा िक.नं. १६९ को े.फ. ५-४२-३, हंसराज लामछाने थापा मगरका नाममा िक.नं.
२४२ े.फ. ७-१-०-२, रोजबहादरु िसरोली मगरका
नाममा िक.नं. २३२ को े.फ. १४-१२-०-१, िक.नं.
२३८ को े.फ. २-८-२-०, कणबहादरु पल
ु ामी
मगरका नाममा िक.नं. २३० को े.फ. ६-७-०-०,
के हरी साउदको नाममा िक.नं. १७४ को े.फ. ३-४०-०, िक.नं. १८९ को े.फ. १५-८-२-०, रनिजत
प ली मगरको नाममा िक.नं. १८५ को े.फ. १०-

१३-०-३, खिगराम िसरोली मगरको नाममा िक.नं.
२२९ को े.फ. २२-२-३-१, िक.नं. २३९ को े.फ.
२-२-३-३, िवर िसं भूलका नाममा िक.नं. २०४ को
े.फ.१५-१३-३-१, रतनबहादरु बगाली मगरका
नाममा िक.नं. २४० को े.फ. १०-३-०-१, िक.नं.
१५६ को े.फ. ११-०-३-२, िक.नं. २२३ को
े.फ. ४-२-१-१, िक.नं. २४८ को े.फ. ०-९-२१, कणबहादरु बगाली मगरका नाममा िक.नं. ७६ को
े.फ. २-१-०-०, िक.नं. १३४ को े.फ. ७-०-३३, िक.नं. १३६ को े.फ. ५-०-३-० िक.नं. १३८
को े.फ. १६-४-०-० समेतका ज गाह दता रहेका
छन् । उ ज गाह मा सालजातका बढु ा परु ाना
खह रहेको कारणले बालीनाली उ पादनमा ास
आई दैिनक जीवन िनवाहमा बाधा तथा किठनाई
उ प न भएको छ ।
उ ज गामा भएका खह कटान मछ
ु ान
गरी िब िवतरण गरी आयआजन गन पाउँ भनी
िज ला वन कायालय डोटीमा हामी िनवेदकह ले
िविभ न िमितमा िनवेदन िदएका िथय । िज ला वन
कायालय डोटीले “त कालीन ी ५ को सरकार वन
तथा भूसरं ण म ालयको सूचना नेपाल राजप
ख ड ५१ सं या ३६ िमित २०५८।९।१६ को भाग
३ मा कािशत सूचनाको दफा ५ बमोिजम यापा रक
योजनका ख कटान िब गन र ओसार पसार गनको
लािग यस कायालयबाट इजाजत िदन निम ने यहोरा
जानकारी गराइ छ” भनी िमित २०७०।१०।२३,
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा आदेश गरेको
छ । िवप ीको उ आदेश िनणयबाट िनवेदकह को
संिवधान ारा द स पि उपयोग गन पाउने
सा पि क हकमा आघात पन गएको छ ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा
"त कालीन ी ५ को सरकारले नेपाल राजप मा
सूचना काशन गरी जैिवक िविवधता र वातावरण
संर णको लािग तोिकएको वन पैदावारको संकलन

1648

कटान उपयोग ओसारपसार िब िवतरण वा
िवदेश िनकासीमा ितब ध लगाउन स नेछ" भ ने
यव थाबमोिजम िमित २०५८।९।१६ मा कािशत
नेपाल राजप को सूचनाले हा ो खेतीयो य ज गामा
हक बढेका सिदय देिख संर ण गरेको ख िव वाको
उपयोग गन रोक लगाउन िम दैन । िनजी ज गामा
संरि त गरेका खह वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग)
तथा उि लिखत राजप को ितब धा मक वा यांशमा
भएको यव थासमेतले वन पैदावारिभ नपन हँदा वन
पैदावारको हकमा कािशत सूचनालाई आधार िलई
िनजी ज गामा रहेको ख उपयोग गन रोक लगाउन
िम दैन । िवप ीको उ काय गैरकानूनी छ ।
िनवेदकह को िनजी आवादी ज गामा रहेका
सालजातका खह कटान, ओसार पसार िब
िवतरण गरी आय आजन गन रोक लगाउने गरी िवप ी
िज ला वन कायालय, डोटीबाट िमित २०७०।१०।२३,
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा भएको दरपीठ
िनणय आदेश उ ेषणको आदेशले बदर गरी उ
सालजातका खह कटान, ओसारपसार िब
िवतरण गरी आय आजन गन इजाजत िदनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदन प ।
यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गनु नपन हो, आदेश
जारी गनु नपन मनािसब आधार र कारण भए सोसमेत
खल
ु ाई यो याद सूचना ा भएका िमितले बाटाको
यादबाहेक १५(प ) िदनिभ िलिखत जवाफ पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७०।११।२८ को
आदेश ।
िवप ीह को िलिखत जवाफः
िनवेदकसमेतका नाम दताको आवादी ज गामा

भएका सालका खह कटान, ओसार पसार िब
िवतरण गन इजाजत पाउँ भनी िनवेदकह ले िविभ न
िमितमा िज ला वन कायालय, डोटीमा िनवेदन िदएका
िथए । िज ला वन कायालय डोटीले सालजातका
खह यापा रक योजनका लािग कटान तथा
ओसारपसार गन इजाजत िदन निम ने भनी िदएको
जानकारी वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले िदएको
अिधकार योग गरी िमित २०५८।९।१६ को नेपाल
राजप भाग ३, ख ड ५१, सं या ३६ मा कािशत
यस म ालयको सूचनाका आधारमा िनणय भएको
हो । वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क मा जैिवक िविवधता
र वातावरण संर णका लािग तोिकएको वन पैदावारको
संकलन, कटान, उपयोग, ओसार पसार िब िवतरण
वा िवदेश िनकासीमा ितब ध लगाउन स ने कानूनी
यव था छ । सोही कानूनी यव थाअनु प िमित
२०५८।९।१६ को नेपाल राजप भाग ३, ख ड
५१, सं या ३६ मा कािशत सूचनाको बदुँ ा नं. ५ मा
“ यापा रक योजनका लािग कटान ओसार पसार र
िवदेश िनकासी गन ितब ध लगाएका खह म ये
ख ड (ग) मा साल उ लेख भएको छ ।
िनवेदकले वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा
ग रएको “वन पैदावार” को प रभाषािभ आ नो िनजी
ख िव वा भएको ज गा नपन भनी दाबी िलएका छन्।
वन ऐन, २०४९ को दफा २(क) मा “वन” को प रभाषा
ग रएको छ । “वन” भ नाले पूण वा आंिशक पमा
खह ले ढािकएको े स झनु पछ” भिनएको छ ।
यस प रभाषािभ िनवेदकह को खह ले ढािकएको
ज गासमेत पदछ । िनजी ज गामा भएका खह
िनज योजनका लािग उपभोग गन रोक नलगाउने
स ब धमा प ाचार भएको छ । तर, यापा रक
योजनका लािग कानूनबमोिजम रोक लगाइएको
हो । िवप ीको कायबाट िनवेदकह को स पि स ब धी
हकमा आघात नपारेको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िवप ीम येको नेपाल सरकार वन तथा
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भूसंर ण म ालय, वन िवभाग र नेपाल सरकार वन
तथा भूसंर ण म ालयको तफबाट पन आएको एकै
यहोराको पथृ क पथृ क िलिखत जवाफ ।
त कालीन ी ५ को सरकार वन तथा
भूसंर ण म ालयको सूचना नेपाल राजप ख ड
५१ सं या ३६ िमित २०५८।९।१६ को भाग ३
मा कािशत सूचनाको दफा ५ बमोिजम यापा रक
योजनको लािग साल ख कटानी ओसार पसारमा
ितब ध लगाएको हँदा कानूनले िनषेध गरेको
कायलाई यस िनदशनालयबाट समेत यापा रक
योजनका लािग कटान ओसारपसार गन अनमु ित िदन
िम दैन । यस िनदशनालयले कानूनको सदैव पालना
गरी आ नो े ािधकारिभ रही काम गद आएको
छ । कानूनले िदएको दािय व पालना गद, सावजिनक
सरोकारको िवषयमा िनर तर अनगु मन गनु र मािथ लो
िनकायह को आदेश िनदशन पालना गनु मातहतका
कायालयको कत य हो । िनवेदकको कानून ारा द
हकिधकारमा आघात नपारेको हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीम येको सदु रु पि मा चल
े ीय वन िनदशनालयको तफबाट पन आएको
िलिखत जवाफ ।

िनवेदकतफका कानून यवसायीको बहसः
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
यस इजलाससम पेस भएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
न द साद अिधकारीले वन तथा भूसरं ण म ालयको
नेपाल राजप ख ड ५१ सं या ३६ भाग ३ िमित
२०५८।९।१६ मा कािशत सूचनाले ितब ध
लगाएको वन पैदावारका स ब धमा मा कटान, मछ
ु ान
र ओसार पसारमा रोक लगाएको हो । िनवेदकको िनजी
आवादी ज गामा संर ण गरी हकाएका खह वन
पैदावारिभ पदनन् । यी खह िनवेदकको िनजी
स पि हन् । िमित २०५८।९।१६ मा कािशत नेपाल
राजप को सूचनाले वातावरण संर ण वा जैिवक
िविवधतामा असर पान गरी तोिकएका वन पैदावारमा
मा कटान मछ
ु ानमा रोक लगाएको छ । िनवेदकको
िनजी ज गामा लगाएका खह कटान गदा वातावरण
संर ण वा जैिवक िविवधतामा असर पन होइन । िनजी
आवादी ज गाका खह वनको प रभाषािभ नपन
हँदा उ खह लाई वन पैदावारिभ पान िम दैन ।
िनवेदकको संिवधान तथा कानून ारा द स पि को
उपभोग गन पाउने हकलाई गैरकानूनी पमा संकुचन
गन िम दैन । िज ला वन कायालय िसलगढी
डोटीको िमित २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४
र २०७०।१०।२६ को िनणयले िनवेदकको िनजी
ज गामा रहेका साललगायतका खह लाई कटान
मछ
ु ान गरी िब िवतरण गन रोक लगाएकोले उ
गैरकानूनी िनणयलाई उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनवेदकको िनजी ज गामा रहेका खह कटान
मछ
ु ान र िब िवतरण गन िदनु भनी िवप ीका नाममा
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।

पूण इजलासमा पेस गनु भ ने आदेशः
यसमा य तै कृितको िववाद समावेश
भएको िनवेदक टेकबहादरु भ डारीले दायर गरेको
०६७-WO-०५२३ को उ ेषणयु परमादेशको रट
िनवेदनको सनु वु ाइ हँदा य तै कृितको रट िनवेदनमा
पर पर िवरोधी र िभ नािभ नै राय य गरी िनणय
भएको हँदा रायमा एक पता कायम हन नसक
एक पता कायम गनका लािग िमित २०७०।११।१२
को आदेशले पूण इजलाससम पेस भएको देिखँदा
ततु रट िनवेदनको िनणय पिन पूण इजलासबाट
हन उपयु देिख छ । िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस िवप ीतफका कानून यवसायीको बहसः
अदालतको िमित २०७२।१२।२९ को आदेश ।
यसैगरी िवप ी नेपाल सरकारका तफबाट
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उपि थत िव ान् नायब महा यायािधव ा ी िकरण
पौडेल र सह यायािधव ा ी रमा पराजल
ु ीले वन ऐन,
२०४९ को दफा ७०क र वन िनयमावली, २०५१ को
िनयम १२ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना
कािशत गरी जैिवक िविवधता र वातावरण संर णको
योजनका लािग तोिकएको वन पैदावारको संकलन,
कटान, उपभोग, ओसारपसार िब िवतरण वा िवदेश
िनकासीमा ितब ध लगाउन स ने कानूनी यव था
गरेको छ । सोही कानूनी यव थाअनस
ु ार नेपाल
सरकार, वन तथा भूसंर ण म ालयको नेपाल राजप
ख ड ५१ सं या ३६ भाग ३ िमित २०५८।९।१६
मा कािशत सूचनाले साल ख कटान तथा ओसार
पसारमा ितब ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, वन
तथा भूसरं ण म ालयले नेपाल राजप मा िमित
२०५८।९।१६ मा कािशत सूचना कानून हो । सोही
कानूनका आधारमा िज ला वन कायालय िसलगढी
डोटीले साल तथा अ ना जाितका खह कटान,
ओसारपसार र िब िवतरण गन इजाजत निदने
िनणय गरेको हो । ऐन तथा िनयमावलीले िदएको
अिधकार योग गरी जैिवक िविवधता तथा वातावरण
संर ण गन उ े यले नै राजप मा सूचना कािशत
गरेको हो । िज ला वन कायालयको िनणय के कुन
कारणले िु टपूण र गैरकानूनी छ सो कुरा िनवेदकले
स माण िनवेदनमा उ लेख गन सके को छै न । यि को
िनजी ज गामा रहेका खह िनजी पमा उपभोग
गन पाए पिन यापा रक पमा िब िवतरण गन
पाउँदैन । यि ले िनजी स पि िनरपे पमा उपयोग
गन पाउँदैन । यि ले िनजी स पि को उपभोग गदा
चिलत कानूनले तोके को सत, र ि या पूरा गरेर
मा गनपदछ
। िवधाियकाले दान गरेको अिधकार
ु
योग गरी नेपाल राजप मा सूचना कािशत भएको
र सो राजप का आधारमा िज ला वन कायालय
िसलगढी डोटीले सालका ख कटान, ओसारपसार
र िब िवतरण गन इजाजत निदने भनी गरेको िनणय

कानूनस मत भएकोले ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
यसमा यस अदालतबाट य तै कृितको रट
िनवेदनमा पर पर िवरोधी र िभ नािभ नै राय य गरी
िनणय भएको हँदा रायमा एक पता कायम हन नसक
एक पता कायम गनका लािग िमित २०७०।११।१२
मा आदेश भई पूण इजलाससम पेस भएको देिखँदा
ततु रट िनवेदनको िनणय पिन पूण इजलासबाट
हन उपयु देिखँदा पूण इजलासमा िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने िमित २०७२।१२।२९ मा आदेश भई ततु
रट िनवेदन पूण इजलाससम पेस भएको देिखयो ।
यस अदालतको अि तम आदेशः
२. िव ान् कानून यवसायीह को उपयु
बमोिजमको बहस िजिकर सनु ी िनवेदनसिहतको
िमिसल कागजातह को अ ययन गरी हेदा हामी
िनवेदकह को िनजी हक भोगको ज गामा लगाएको
साल, अ ना, स लो आिद जातका खह ठूला
बढु ा भई बालीनालीको उ पादनमा ास आई दैिनक
जीवनयापनमा समेत बाधा उ प न भएकोले ती खह
कटान, मछ
ु ान गरी िब िवतरण गन अनमु ित पाउँ भनी
िज ला वन कायालय िसलगढी डोटीमा िनवेदकह ले
िविभ न िमितमा िनवेदन िदएकोमा नेपाल सरकार,
वन तथा भूसरं ण म ालयले िमित २०५८।९।१६
मा िज ला वन कायालय िसलगढी डोटीले नेपाल
राजप मा कािशत सूचनाका आधारमा िनजी ज गामा
रहेका साल र अ ना जातका खह यापा रक
योजनका लािग कटान, मछ
ु ान र ओसारपसार गन
इजाजत िदन निम ने भनी िमित २०७०।१०।२३,
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा गरेको िनणय
गैरकानूनी भएकोले सो िनणय बदर गरी िनवेदकको
िनजी ज गामा लगाएका साल, स लो, अ ना जातका
खह कटान, ओसार पसार तथा िब िवतरण
गन इजाजत िदनु भनी िवप ीका नाममा परमादेशको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग रहेको
देिख छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले िनजी
आवादी ज गामा रहेका सालका खह कटान,
ओसारपसार र िनकासी गन रोक लगाएको छ । सो
ऐनले िदएको अिधकार योग गरी नेपाल सरकार,
वन तथा भूसंर ण म ालयले िमित २०५८।९।१६
मा नेपाल राजप भाग ३, ख ड ५१ सं या ३६ मा
कािशत सूचना कानूनस मत छ । जैिवक िविवधता
र वातावरण संर णको योजनको लािग तोिकएको
वन पैदावारको संकलन, कटान, ओसारपसार िब
िवतरण वा िवदेश िनकासीमा ितब ध लगाउन स ने
कानूनी यव थाबमोिजम िज ला वन कायालय
िसलगढी डोटीले साल, अ ना, जातका खह
कटान, मछ
ु ान, ओसारपसार र िब िवतरण गन
अनमु ित निदएको हो । कानूनबमोिजम साल, अ ना
जातका खह कटान िब िवतरण ओसारपसार
गन ितब ध लगाएकोले ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ीह नेपाल
सरकार वन तथा भूसंर ण म ालयसमेतको िलिखत
जवाफ रहेको देिखयो ।
३. िनवेदकह का नाममा दता रहेका
ज गामा साल जातका खह ठूलो बढु ा परु ाना
भई बास थानसमेतमा ित पु याई बालीनाली
उ पादनमा ास आएकोले उ
खह कटान
मछ
ु ान िब िवतरण गरी आय आजन गन पाउँ
भ नेसमेत यहोराको िज ला वन कायालय, िसलगडी
डोटीमा िमित २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४
र २०७०।१०।२६ मा िनवेदकह को िनवेदन
परेको देिख छ । उ िनवेदनमा “त कालीन ी ५
को सरकार वन तथा भूसंर ण म ालयको नेपाल
राजप ख ड ५१, सं या ३६ िमित २०५८।९।१६
को भाग ३ मा कािशत सूचनाको दफा ५ बमोिजम
यापा रक योजनका लािग सालका खह
कटान, मछ
ु ान ओसारपसारमा ितब ध लगाएकोले

मागबमोिजम यापा रक योजनका लािग साल
जातका खह कटान मछ
ु ान िब िवतरण र
ओसारपसार गनको लािग यस कायालयबाट इजाजत
िदन निम ने” भनी िज ला वन कायालय िसलगढी
डोटीबाट िमित २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र
२०७०।१०।२६ मा नै िनणय भएको देिख छ ।
३. जीवन, वत ता र स पि मािनसको
मौिलक हक हन् । मािनसको जीवन स मानपूवक बाँ न
यी कुराह को अप रहायता रहेको ह छ । यसैले
यी अिधकारह मािनसको जीवन जीउने आधार
त भका पमा रहेको ह छ । िवप ी िज ला वन
कायालय िसलगढी डोटीबाट िमित २०७०।१०।२३,
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा भएको
िनणयले िनवेदकको संिवधानले याभूत गरेको
स पि स ब धी हकमा आघात पु याएको छ भनी
स पि स ब धी मौिलक हकको अहम्
उठाई
िनवेदकले रट िनवेदन िदएको पाइ छ । त काल बहाल
रहेको नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१९ मा स पि स ब धी हकको यव था ग रएको छ ।
उ धारा १९ को उपधारा (१) मा “ येक नाग रकलाई
चिलत कानूनको अधीनमा रही स पि आजन गन,
भोग गन, बेचिबखन गन र स पि को अ य कारोबार
गन हक हनेछ” भ ने यव था गरेको छ । यसैगरी
नेपालको संिवधानको धारा २५ मा स पि को हकको
यव था ग रएको छ । धारा २५ को उपधार (१) हेदा
“ येक नाग रकलाई कानूनको अधीनमा रही स पि
आजन गन, भोग गन, बेचिबखन गन, यावसाियक
लाभ ा गन र स पि को अ य कारोबार गन हक
हनेछ” भ ने संवैधािनक यव था भएको पाइ छ ।
४. उपयु वा यांशह मा “कानूनको
अधीनमा रही” भ ने श दावलीको योग भएको
छ । संिवधान िनमाताले उ श दावलीको योग
येक नाग रकले आ नो स पि को उपभोग गदा
कानूनको अधीनमा रही मा गन पाउने र कानूनको
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उ लङ् घन, बिखलाप वा कानूनबमोिजम बाहेक
स पि को उपभोग वा उपयोग गन नपाउने भ ने
उ े य वा अिभ ायले नै रािखएको हो । यसैले
संिवधान ारा द स पि स ब धी हक िनरपे हक
होइन । स पि स ब धी हक कानूनको अधीनमा रही
सापेि त पमा उपभोग गन पाउने हक हो । यसैले
कानून िवपरीतका जनु सक
ु ै कायबाट नाग रकले
स पि आजन गन, स चय गन वा उपयोग गन पाउने
छुट कसैलाई पिन िनरपे पमा कानूनले दान गरेको
छै न । येक नाग रकले चिलत कानूनको अधीनमा
रही स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन गन र
स पि को अ य कारोबार गन हक हने देिख छ ।
५. बहृ द् सावजिनक िहतको लािग रा यले
यि को स पि मािथ िनय ण र संकुचन गन स ने
मा यतालाई अपवादको पमा वीकार ग रएको
पाइ छ । खास गरी Eminent Domain र Police
Power को िस ा तअनस
ु ार रा यले यि को िनजी
स पि मािथ िनय ण, िनयमन र अंकुश लगाउन
स ने मा यता रहेको छ । तथािप, यसको योगसमेत
रा यले िनरंकुश र असीिमत पमा गन स दैन ।
रा यले यि को िनजी स पि को उपयोगमा ब देज
लगाउँदा िनि त कानूनी सीमा, ि या, मापद ड र
कायिविधह को प रिध (Ambit) िभ रहेर गनपदछ
।
ु
य ता प रिध, आधार र सीमाह रा यले कानून ारा
िनधारण गरेको ह छ । यसैले रा यले यि को
िनजी स पि को योग वा उपयोगमा रोक वा ब देज
लगाउँदासमेत कानूनले िनिद गरेका आधार, सीमा
तथा याियक मू य र मा यतािभ रहेर गनपदछ
।
ु
६. रा यले सावजिनक िहतको लािग यि को
िनजी स पि मा समेत कानूनबमोिजम िनय ण र
िनयमन गन स छ । सावजिनक िहत भ नाले कुनै
खास यि वा यि ह को यि गत िहतमा मा
सीिमत हँदैन । सावजिनक िहत बहजनिहताय अथात्
बहसं यक सवसाधारण जनता वा जनसमदु ायको

बहृ र िहतसँग साथक स ब ध रहेको हँदा रा य
य ता िवषयमा बढी संवेदनशील हनै पदछ ।
७. मानव जीवनका लािग व छ वातावरण
अप रहाय ह छ । दिू षत वातावरणमा मानव जीवनको
मा होइन सम त ाणी र वन पित जगतकै अि त व
खतरामा पदछ । यस ि थितमा सम त मानव जाितको
बाँ न पाउने हक नै समा ह छ । यसैले जैिवक
िविवधता र वन जंगलको संर ण गरी व छ एवं
व य वातावरण कायम रा नु आमजनताको िहत र
सरोकारको िवषय हो । वनजंगल, जैिवक िववधताको
िवनास र अ य िविवध कारणले गदा वातावरण िदन
ितिदन दूिषत ब दै गएको छ । दूिषत वातावरणको
असर कुनै यि , समूह, समाज र देशिभ मा सीिमत
नभई यसको भाव, असर र दु प रणाम सम त मानव,
कृित र यहाँका जीवज तहु मा पदछ । वातावरण
संर णको िवषय कुनै रा को सीमा वा राि यताको
प रिधभ दा यापक आव यकतासँग स बि धत छ ।
यसैले वातावरण संर ण ग रनु र हनु आज सम त
िव कै साझा िच ता, चासो, सरोकार र िहतको िवषय
हो ।
८. िनवेदकह ले िज ला वन कायालय
िसलगढी डोटीमा िमित २०७०।१०।२३,
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा न बरी आवादी
ज गाका साल जातका खह कटान मछ
ु ान र िब
िवतरण गन अनमु ित पाउँ भनी माग गरेको देिख छ ।
ती सबै िनवेदनह टाइप गरी एकै यहोरा लेिखएको
देिखन आयो । साथै ती िनवेदनह मा उ लेख गरेको
िक ा न बरको ज गामा के कुन जातको कित थान
खह रहेका छन् भ ने उ लेख छै न । िनवेदनमा
ज गाको िक ा न बर र साल जातस म उ लेख छ ।
यो िक ा ज गाह मा िनवेदनमा लेिखएअनस
ु ारको
ख रहेको देिखने कुनै भरपद माण पेस ग रएको
छै न । सबै िनवेदनह को यहोरा एउटै ढाँचामा रहन,ु
कुन िक ा ज गामा कितवटा कुन जातको ख रहेको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
भनी आधार माण खल
ु ाउन नस नु ज ता कायले
िनवेदकको िनजी दताको ज गामा िनवेदनमा उ लेख
भए अनस
ु ारको ख रहेको भ ने भनाई थम ि मा
नै िव सनीय देिखएन । साथै िनजी न बरी आवादीको
काठ दाउराको नाममा अवैध पमा राि य वन
े समेतको ख कटान गरी िमसाएको र ओसारपसार
ग रएको भ ने बिु झन आएको हँदा उ कायको
िनराकरण गनको लािग िमित २०६७।२।१७ मा िनणय
भएको हँदा सोही िनणयानस
ु ार गन गराउनु हन भ ने
वन िवभागको च.नं. ३७५ िमित २०६८।२।१९ को
प बाट देिख छ । उ प को करण नं. २ मा अ ना र
कमा जाितका खह वन जंगलमा मा पाइने र यी
जाितह को वन नसरीह मा िव वा उ पादन तथा
वृ रोपणसमेत गन गरेको नपाइएको र िनजी आवादीमा
आफै ँ लगाई हकाएको खह पाइने स भावना
यून रहेकोले यी जाितह को लािग आवादीबाट
यवसाियक योजनको लािग ितब ध लगाउने
भ ने उ लेख भएको पाइ छ । यसबाट िनजी दताको
ज गामा भएको ख कटान ओसारपसारको अनमु ित
िलई त करह ले राि य वनका खह कटान गरी
िमसाएर त कर गन गरेको गनु ासोका आधारमा वन
िवभागले उ िनणय गरेको देिखन आयो ।
९. कुनै यि को दताको ज गामा रहेका
खह िनजी स पि भए तापिन ख िव वा ज ता
जैिवक िविवधता रहेको व तहु ले सावजिनक पमा
नै पयावरणलाई बचाई रा न म त िदइरहेको ह छ ।
तसथ य तो व तक
ु ो उपभोग, योग पयावरण र जैिवक
िविवधतालाई ित नहने गरी हनु वा छनीय ह छ ।
ख िव वाले पयावरणलाई पु याउने फाइदाबाट
आम जनताह र वयम् िनवेदकह पिन लाभाि वत
भइरहेका ह छन् । ख िव वाले जैिवक िविवधतालाई
बचाई रा न म त गदछ । अतः य तो स पि को
उपभोग आफू मा होइन, आ नो िछमेक समाजको
समेत िहत हेरी गनपन
ु नै ह छ । यसो भ नक
ु ो अथ

िनजी ज गामा लगाएका ाकृितक पमा नै रहेको
खह को वािम व ज गाधनीमा नै रहँदनै भ ने
होइन । िनजी दताको ज गामा रहेको ख ज गाधनी
कै स पि मा नु पदछ । तर, यसको उपभोग गदा
पयावरणलाई ित पु ने, वन जंगलको ख काटी िनजी
ज गाको ख हो भनी त करह लाई बाटो खोिलिदने
िनयतबाट हनहु दँ ैन ।
१०. िनवेदकह को िनजी ज गामा
वा तिवक पमा िनवेदनमा उ लेख भएअनस
ु ारको
ख रहेको छ भ ने नै शंका पद छ । तसथ नेपाल
सरकारले िनजी स पि मा पिन िनय ण गरी के ही
जातका खह कटान गरी िब यापार गन ितब ध
लगाएको देिख छ ।
११. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १६ (१) मा “ येक यि लाई व छ
वातावरणमा बाँ ने हक हनेछ” भ ने उ लेख छ ।
व छ वातावरणमा बाँ न पाउने हकलाई अझ जोड
िदएर हाल बहाल रहेको नेपालको संिवधानको धारा
३० (१) मा “ येक नाग रकलाई व छ र व य
वातावरणमा बाँ न पाउने हक हनेछ” भ ने उ लेख
छ । यसैगरी धारा १६ (१) मा “ येक यि लाई
स मानपूवक बाँ न पाउने हक हनेछ” भ ने यव था
गरेको छ । उ संवैधािनक यव थाले दषू णरिहत
व छ वातावरणमा बाँ न पाउनु येक नेपाली
नाग रकको मौिलक हक भएको कुरालाई पिु गछ ।
स मानपूवक बाँ न पाउने हकको अथ It does not
mean only animal existence, it means right
to life with human dignity भ ने भएकोले यस
हकले सबै कारको मौिलक एवं मानव अिधकारको
उपभोग गद दषू णरिहत व छ वातावरणमा बाँ न
पाउने हकसमेतलाई समेट्छ ।
१२. रा यको नीितह अ तगत धारा ५१
को (छ) को देहाय (६) मा “वातावरणीय स तल
ु नका
लािग आव यक भूभागमा वन े कायम रा ने” नीित
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रा यले िलएको देिख छ । यसबाट जनसाधारणमा
वातावरणीय व छताको चेतना जगाई भौितक
िवकासस ब धी ि याकलापह ारा वातावरणमा
ितकूल असर पन निदन एवं वातावरण तथा दल
ु भ
व यज तक
ु ो िवशेष संर णमा रा यले ाथिमकता
िदनपु न देिख छ । सबै कारका ाकृितक स पदाह
देशका साझा स पि हन् । ाकृितक स पदा तथा
ोत साधन सबैको साझा स पि भएकोले यसको
योग सामािजक िहतमा हनु वा छनीय देिख छ ।
१३. उपयु संवैधािनक यव थाको
अित र
नेपालले अ तराि य मह वको
िसमसारस ब धी रामसार महासि ध, १९७१
(Ramsar Convention on Wetlands of
International Importance 1971), संकटाप न
व यज तु तथा वन पितको अ तराि य
यापारस ब धी महासि ध, १९७३ (Convention
on International Trade in Endangered
Species and Wild Fauna and Flora
1973)
CITES, जैिवक
िविवधतास ब धी
महासि ध, १९९२ (Convention on Biodiversity
1992) लगायतका जीवज त,ु वन पित र ाकृितक
ोत साधन र वातावरण संर णसँग स बि धत
अ तराि य महासि धह लाई अनमु ोदन गरी प
रा समेत भइसके को अव था हँदा ती महासि धह बाट
िसिजत दािय वह ज तो िसमसार े को संर ण
गनपन,
ु िव यापी पमा दल
ु भ हँदै गएका बोटिब वा
तथा जीवज तक
ु ो अ तराि य यापार िनय ण गन,
जैिवक िविवधताको संर ण गन, जैिवक स पदाको
उपयोग गदा उ स पदाको ास नहने गरी िनर तर
उपभोग गन पाउने िहसाबले गन, जैिवक वंशानिु त
उपयोगबाट ा हने फाइदा समानपु ाितक त रकाले
िवतरण गन यव था िमलाउने, िवकास िनमाणको
काम गदा वातावरणीय ित कम हने गरी स चालन गन
आिद दािय वह बाट नेपाल उ कन िम ने देिखँदैन ।

१४. वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क मा
“नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत
गरी जैिवक िविवधता र वातावरण संर णको योजनका
लािग तोिकएको वन पैदावारको कटान उपभोग ओसार
पसार िब िवतरण वा िवदेश िनकासीमा ितब ध
लगाउन स नेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको छ ।
यसैगरी वन िनयमावली, २०५१ को िनयम १२ मा
“नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना काशन
गरी कुनै खास िकिसमको वन पैदावारको संकलन,
उपभोग, िब िवतरण तथा ओसारपसारमा ितब ध
लगाउन स नेछ” भ ने कानूनी ावधान रहेको छ ।
य तै उ िनयमावलीको िनयम १३(२) मा “नेपाल
सरकारले नेपाल राजप मा सूचना काशन गरी कुनै
खास िकिसमको वन पैदावारको िवदेश िनकासीमा
ितब ध लगाउन स नेछ” भ ने कानूनी यव था
गरेको देिख छ ।
१५. उपयु ानस
ु ारको वन ऐन तथा
सोअ तगत बनेको िनयमावलीको कानूनी यव था
हेदा िवधाियकाले नेपाल सरकारलाई नेपाल राजप मा
सूचना कािशत गरी कुनै खास िकिसमको वन
पैदावारको कटान, ओसारपसार, िब िवतरण र
िवदेश िनकासीसमेतमा ितब ध लगाउन स ने
गरी अि तयारी दान गरेको देिखएको छ । सोही
अि तयारीबमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा
िमित २०५८।९।१६ मा सूचना कािशत गरी कुनै
खास िकिसमको ख तथा वन पैदावारको कटान,
ओसार पसार िब िवतरण गनसमेत िनषेध वा रोक
लगाएको देिख छ । वन ऐन तथा वन िनयमावलीले
दान गरेको अि तयारीअ तगत नेपाल सरकारले वन
तथा भूसंर ण म ालयको िमित २०५१।१२।२०
को नेपाल राजप मा कािशत सूचनाले चाँप, खयर,
साल, िसमल, सतीसाल, िवजयसाल र ओखर
जाितका खह सङ् कलन, उपयोग, िब िवतरण,
ओसारपसार र िवदेश िनकासीमा ितब ध लगाएको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
देिख छ । सो ितब धलाई नेपाल राजप को ख ड
५० सं या ४३ भाग ३ िमित २०५७।११।१ को
राजप को सूचनाले िनर तरता िदएको र यसपिछ
ख ड ५१, सं या ३६ भाग ३ िमित २०५८।९।१६
को सूचना र त प ात् ख ड ५७ सं या २९, भाग
३ िमित २०६४।७।१९ को नेपाल राजप ले जैिवक
िविवधता र वातावरण संर ण गनका लािग साल र
अ ना जाितका खह लाई िनर तर ितब ध
लगाएको देिखयो ।
१६. वन तथा भूसरं ण म ालयले नेपाल
राजप मा िमित २०५८।९।१६ मा कािशत सूचना
िवधाियकाले िनमाण गरेको वन ऐन, २०४९ को दफा
७०क अ तगत योिजत यव थापन (Delegated
legislation) को पमा काशन भएको देिखयो ।
यसरी ऐनको अधीनमा रही कािशत ग रएको सूचनाले
कानूनसरह मा यता पाउँछ । यसैले नेपाल सरकार
वन तथा भूसंर ण म ालयले िमित २०५८।९।१६
मा कािशत भएको सूचना कानूनअनस
ु ार कािशत
भएको देिखँदा उ सूचनालाई कानूनिवपरीत भयो भनी
मा न िम ने देिखँदैन । िनवेदकले उ कािशत नेपाल
राजप को सूचनालाई चनु ौती िदई बदरका लािग माग
गरेकोसमेत देिखँदैन । उ कानूनअनु प कािशत
भएको सूचनाले िनजी ज गामा भएको वन पैदावारको
िनजी पमा उपभोग गन पाउने भए तापिन यापा रक
योजनका लािग ख कटान गन, एक ठाउँबाट अक
ठाउँमा ओसारपसार गन, कुनै अक पमा स ाप ा
प रवतन गन वा िवदेश िनकासी गनसमेत ितब ध
लगाएको देिख छ ।
१७. िनवेदकतफका कानून यवसायीले
िववािदत खह िनजी ज गामा रहेका हन् । वन
े िभ का खह नभएकाले यावसाियक योजनका
लािगसमेत कटान एवं ओसारपसार गन पाउनु पछ
भ ने िजिकर िलएको देिखयो । यस स दभमा िवचार
गदा नेपाल सरकार वन तथा भूसरं ण म ालयको

िमित २०५८।९।१६ को सूचनाले कुनै खास थानमा
लगाइएका वन पैदावारमािथ मा ितब ध लगाएको
भ ने देिखँदैन । के ही खह ज तै चाँप, खयर, साल,
िसमल आिदको कटान तथा ओसारपसारमा ितब ध
लगाई सो सूचना जैिवक िविवधता र वातावरण संर ण
गन मख
ु उ े यका साथ जारी भएको र यसको
संर णमा ितकूल भाव पान गरी कसैले यापा रक
योजनका लािग तोिकएका खह कटान गन पाउँछ
भनी अथ गन िम दैन । जैिवक िविवधता र वातावरण
संर णको लािग जनु सक
ु ै े चाहे यो सावजिनक
वन होस् वा िनजी वन नै िकन नहोस् तोिकएका वन
पैदावारमा यापा रक योजनका लािग कटान एवं
ओसार पसारमा ितब ध लगाउन स ने नै देिखँदा
िव ान् कानून यवसायीको बहस बदुँ ामा सहमत हन
सिकएन ।
१८. अब िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गनपन
ु हो, होइन सो स ब धमा िवचार गनपन
ु देिखयो ।
वन तथा भूसंर ण म ालयले िमित २०५८।९।१६ मा
कािशत सूचना राि य वनको वन पैदावारको हकमा
मा लागू हने हो । िनजी आवादी ज गामा लगाएको
साल, अ ना जातका खह वन पैदावार होइनन् ।
ती खह कटान ओसारपसार गन पाउने हो भ ने
िनवेदकको िनवेदन माग रहेको देिखयो । त कालीन
ी ५ को सरकार वन तथा भूसरं ण म ालयले
िमित २०५८।९।१६ मा नेपाल राजप को ख ड ५१,
सं या ३६, भाग ३ मा कािशत सूचना हेदा “ ी ५ को
सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले िदएको
अिधकार योग गरी जैिवक िविवधता र वातावरण
संर णको लािग देहायबमोिजमको वन पैदावारमा
ितब ध लगाइएको छ” भनी सूचना कािशत भएको
देिखयो । सो सूचनाको बदुँ ा नं. ५ मा देहायका खह
यापा रक योजनका लािग कटान, ओसारपसार
र िवदेश िनकासी गन ितब ध लगाइएको देिख छ
। ती खह मा (क) चाँप (Michelia champaka
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m. Kisopa) (ख) खयर (Acacia catechu) (ग)
साल (Shorea gobusta) (घ) िसमल (Bombax
Ceiba) (ङ) सितसाल (Dalbergia Latifulia)
(च) िवजयसाल (Pterocarpus marsupium) (छ)
ओखर (Juglans regia) जाितका खह कटान,
मछ
ु ान, ओसारपसार र िब िवतरणमा ितब ध
लगाएको छ । जैिवक िविवधता भ नाले संसारमा
िव मान स पूण ाणी, वन पती तथा सू म जीवाणमु ा
पाइने जातीय िभ नता ितनीह बीचको अ तस ब ध
हो ।
१९. वन ऐन, २०४९ को दफा २(क)
ले वनको प रभाषा गरेको छ । दफा २(क) बमोिजम
“वन” भ नाले पूण वा आंिशक पमा खह ले
ढािकएको े स झनु पछ” भ ने उ लेख भएको
छ । यस प रभाषाले वन भ नाले सरकारी वन, िनजी
वन, सामूदाियक वन, संरि त वन, कबिु लयत वन
तथा राि य वन आिद िविवध वनका कारह लाई
समेटेर सम वनको प रभािषत गरेको छ । चाहे यो
सरकारी वन होस् वा िनजी वन नै िकन नहोस् पूण
वा आंिशक पमा खह ले ढािकएको े लाई वन
ऐनअनस
ु ार वन स झनु पदछ । यस प रभाषाबाट िनजी
ज गामा आंिशक वा पूण पमा खह ले ढािकएको
े लाई वन ऐनअनस
ु ार वन भनी मा नपु न देिख छ ।
२०. यसैगरी वन ऐन, २०४९ को दफा
२(ग) मा “वन पैदावार” को प रभाषा गरेको छ । वन
पैदावार भ नाले “वनमा रहेको वा पाइएको वा वनबाट
याइएको देहायको पैदावारलाई स झनपु छः(१) काठ दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको
तेल, बो ा, लाहा, िपपला िपपली वा
(२) ख, पात, फल, फूल, मौवा, िचराइतो,
कुटक र सबै कारका जंगली जडीबटु ी,
वन पित तथा ितनका िविभ न भाग वा अंश”
......... भनी प रभािषत गरेको छ ।

२१. नेपाल सरकार वन तथा भूसंर ण
म ालय ारा राजप मा कािशत सूचनाले िनजी
हकको ज गामा रहेका साल जातका खलाई िनजी
योजनमा लगाउन (उपभोग गन) ितब ध लगाएको
देिखएन । स बि धत वन कायालयबाट अनमु ित िलई
तोिकएको सत पालना गद िनजी हक वािम वको
ज गामा रहेको वन पैदावार यापा रक योजनमा
याउने, ओसार पसार गन, िनकासी गन वा कुनै पमा
स प ा गन ज ता मा यमबाट कारोबार गन कुरामा
बाहेक िनजी घरबास वा उपभोगमा याउन पाउने नै
देिखयो । सो हदस म बाहेक वन ऐन, २०४९ को दफा
७०क बमोिजम कािशत सूचनाअनस
ु ार िनषेिधत
साल जातका खह आफूखशु ी यापा रक पमा
उपभोग गन, िब िवतरण गन र ओसारपसार गन पाउँ
भ ने िनवेदकको माग कानूनसङ् गत देिखएन ।
२२. अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणसमेतबाट िनजी हकको ज गामा रहेका खह
यापा रक योजनका लािग बाहेक िनजी योजनका
लािग उपभोग वा योग गन पाउने नै ह छ । यस
अदालतबाट िनवेदक उ जर िसंह घत समेत िव
िज ला वन कायालय दाङसमेत भएको २०५७
सालको रट नं. २९६९ को उ ेषणयु परमादेश (स.
अ. बल
ु ेिटन, वष १०, अङ् क १७, पूणाङ् क २२७,
पस
ु १-१५, २०५८ प.ृ ९) र िनवेदक झलककुमारी
पौडेल िव
नेपाल सरकार वन तथा भूसंर ण
म ालयसमेत भएको ०६९-WO-०७३४ उ ेषणयु
परमादेशको रट िनवेदनमा िनवेदकका िनजी ज गामा
रहेका खह यापा रक योजनका लािग बाहेक
िनजी योजनका लािग उपभोग गन रो न निम ने भनी
यस अदालतबाट भएको िनणयाधार र या यासँग यो
इजलास सहमत छ । यसरी भएको या या र कायम
ग रएको िस ा तलाई अ यथा ठहर गरी रहनु पन कुनै
उिचत कारण देिखएन । यापा रक योजनका लािग
िनजी ज गामा रहेका िनजी वन पैदावारको कटान,
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
उपभोग र िब िवतरण गन पाउने गरी िनवेदक
ाने साद थपिलया िव
वन तथा भूसंर ण
म ालय िसंहदरबार काठमाड समेत भएको संवत्
२०६० सालको रट नं. ३४८२, िनवेदक मदनबहादरु
शाह समेत िव िज ला वन कायालय, कै लाली
धनगढीसमेत भएको संवत् २०६२ सालको रट नं.
२५९३, िनवेदक ह र साद अिधकारी िव
ी५
को सरकार, वन तथा भूसंर ण म ालय बबरमहल
काठमाड समेत भएको संवत् २०५८ सालको रट नं.
२९१४ को उ ेषणयु परमादेश (ने.का.प.२०६३,
अंक २, िन.नं.७६५७, प.ृ २७०) समेतको िववादका
स दभमा उ लेख भएको िनणयाधार, या या र
िनणयसँग यो इजलास सहमत हन सके न । उि लिखत
िववादह का स दभमा यस अदालतबाट कायम
ग रएका िस ा तह
ततु िनणयको प रणाम व प
ित थािपत र अमा य (Over-rule) भएको भनी
घोिषत ग रिदएको छ ।
२३. अतः नेपाल सरकारबाट राजप मा
काशन ग रएको सूचनाबाट साल जातको ख कटान
गरी िनजी योगमा लगाउन (स बि धत यि ले आफै ँ
उपभोग गन) ितब ध लगाएको देिखएन । स बि धत
वन कायालयबाट अनमु ित िलई तोिकएको सतको
पालना गरी िनजी हक वािम वको ज गामा रहेको वन
पैदावार िनजी घरबास वा उपभोगमा याउन पाउने
नै देिखयो । सो हदस म बाहेक य तो वन पैदावार
यापा रक योजनमा याउन वा ओसारपसार गन वा
िनकासी गन वा कुनै पमा स ाप ा ज ता मा यमबाट
कारोबार गन ितब ध लगाउने गरी नेपाल सरकारले
वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क समेतका कानून ारा
द अि तयारीको प रिधिभ रहेर राजप मा सूचना
कािशत गरी िनषेध गरेको देिखयो । िनषेिधत साल
जातका खह कटान गरी यापा रक उपभोगमा
याउन, िब िवतरण, स ाप ा, ओसारपसार गन
पाउँ भ ने िनवेदकको दाबी कानूनअनक
ु ू ल देिखएन ।

रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीबाट ततु रट
िनवेदनको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा हा ो सहमती छ ।
या. ई र साद खितवडा
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
इित संवत् २०७३ साल फा गनु १२ गते रोज ५ शभु म् ।

&
नणय नं . ९८८६
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
फै सला िमित : २०७३।१२।२०
०७३-WO-०४२२
िवषय : उ ेषण / ितषेध / परमादेश
िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल थायी
ठेगाना भई हाल िवशेष अदालत बबरमहलमा
टा.ना.स.ु पदमा कायरत शिमला महजनसमेत
िब
िवप ी : लोक सेवा आयोग के ीय कायालय,
अनामनगर, काठमाड समेत
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यायोिजत िवधायनको मु य मा यता
भनेको यो संशोधनको िहसाबले नरम
(Flexible) ह छ भने यो िनयि त

(Controlled) कानून हो । जिहले पिन
यायोिजत िवधायन जनक कानून
(Parent Law) को िवपरीत बनाउन
नसिकने ह छ । यायोिजत िवधायन
िनमाण गदा जिहले पिन शासिनक
कानूनका आधारभूत िस ा तलाई वीकार
गरेरै बनाउनपु न ह छ । यायका मा य
िस ा तिवपरीत यायोिजत िवधायन
िनमाण गन सिकँ दैन । सव च िवधायनले
यायोजन नगरेको िवषयमा यव था गन
सिकँ दैन । यायोिजत िवधायन सव च
िवधायनको उ े यअनस
ु ारको हनुपन ।
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१
ले प पमा बढुवाको लािग उ मेदवार
हन बढुवा हने पदको ण
े ीभ दा एक
ण
े ीमिु नको पदको लािग आव यक शैि क
यो यता यनू तम पु नपु न यव था गरेकोमा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent
law) को यव थालाई संकुचन गन स ने
होइन । िनजामती सेवा ऐन साधारण कानून
र िनयम िवशेष कानून मा न सिकँ दैन ।
ऐनले तोके को यो यतािवपरीतको िनयम
र य तो िनयमअ तगत िनवेदकह लाई
उ मेदवारको सूचीमा समावेश नगन गरी
ग रएको िव ापनलाई कानूनअनु पको
मा न नसिकने ।
( करण नं. ८)

अवलि बत निजर :
स ब कानून :

आदेश
या. सपना धान म ल : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा
(२) र (३) बमोिजम यसै अदालतको े ािधकार
िभ को भई दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको
संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छ ।
हामी िनवेदक नेपाली नाग रक ह । हामी हाल
नेपाल सरकारको िनजामती कमचारीअ तगत नेपाल
शासन सेवाको टाइिप ना.स.ु (रा.प. अनंिकत थम
ेणी) पदमा ५ वषभ दा बढी अविधदेिख एउटै पदमा
िविभ न कायालयमा कायरत छ । हामी सबैले माण
प तहको शैि क यो यता हािसल गरेका छ । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ (यसपिछ ऐन भिनने) को दफा २४घ
१क मा जे ता र कायस पादन मू याङ् कन ारा बढुवा
हने यव था गरेको र सो दफाको उपदफा १ ख ड (ग)
ले राजप ाङ् िकत पदको लािग यो यता तोक देहाय
ख ड १ ले राजप ाङ् िकत ततृ ीय ेणीको पदको
लािग स बि धत िवषयमा क तीमा माण प तह वा
सोसरहको शैि क यो यता हनपु न यव था गरेको छ ।
हामी िनवेदक ज तै माण प तह मा
उ ीण गरेका टाइिप ना.स.ु ह लाई िवगतका रा.प.
ततृ ीय ेणीको पदमा बढुवा िसफा रस गरी िनयिु
िदएका कै य उदाहरण छन् । सोस ब धी कागजात पिन
यसैसाथ पेस गरेका छ । करण नं. १ मा उि लिखत
कानूनी यव थाअनस
ु ार िवप ी लोक सेवा आयोगले
िवगतमा टाइिप ना.स.ु लाई राजप ाङ् िकत ततृ ीय
िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा कृ ण साद ेणीमा बढुवा गदा माण प तह उ ीण गरेकालाई
सापकोटा तथा िव ान् अिधव ाह भीमाजनु स भा य उ मेदवार मानी िव ापन गरेको र सोही
आचाय, राम साद जापित र शंकर सवु ेदी
शैि क यो यता भएका राजभाइ े (कमचारी संकेत
िवप ीको तफबाट : िव ान् यायािधव ा रेवतीराज नं. १६९३८१), गोिव द साद खितवडा (कमचारी
ि पाठी
संकेत नं. १७२६१६) लगायतह लाई हाल बहाल
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रहेको िनयमअ तगत नै रा.प. ततृ ीय ेणीको पदमा
बढुवा िसफा रस गरी िनयिु पिन िदइसके को छ ।
यस ममा िवप ी लोक सेवा आयोग सूचना
तथा काशन शाखाले रा.प. ततृ ीय णे ी (अ ािविधक)
शाखा अिधकृत वा सो सरहको पदमा जे ता र
कायस पादन मू याङ् कन ारा हने बढुवाको लािग
स भा य उ मेदवारबाट दरखा त आ ान गरी सूचना
नं. ५१४।०७२।७३ िमित २०७२।८।२३ मा कािशत
गरेको िथयो । सो सूचनाअनस
ु ार िमित २०७२।९।२८
स म दरखा त िदने याद तोिकएको िथयो । सो सूचना
नं. ५१४।०७२।७३ बमोिजम हामी िनवेदकह म ये
शिमला महजन लगायतले स भा य उ मेदवारको
यो यता पगु ेको हँदा दरखा त िदन जाँदा टाइिप
ना.स.ु को हकमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ८८(३) ले नातक उ ीण गरेको हनपु न
यव था भएको भनी हामी माण प तह उ ीण गरेका
िनवेदकह को दरखा त दता गन इ कार ग रयो । यो
इ कारीले हामी टाइिप ना.स.ु पदमा लामो समयदेिख
कायरत कमचारीह ऐनको दफा २४घ १क (१) को
देहाय ख ड (ग) बमोिजम अ य सेवा समूहका ना.स.ु
कमचारीले उपभोग गरेको हकको चलनबाट हामीलाई
वि चत गरी िवभेदकारी, असमान यवहार ग रयो ।
विृ िवकासको अवसरबाट वि चत गन काम ग रयो ।
यस स दभमा सूचना नं. ५१४ लाई प गन ममा
िवप ी नं. १ ले िमित २०७२।८।२९ मा िनणय गरी
िनणय काया वयनको लािग िवप ी नं. ४ लाई च.नं.
३५ िमित २०७२।८।२९ को प पठाएको रहेछ । यस
सूचनाउपर िविवध सेवाका क यटु र अपरेटर ना.स.ु
सरहले सो सूचनाबमोिजम बढुवाको दरखा त िलई
समावेश गन इ कार गरेको भनी स मािनत अदालतमा
रट िनवेदन दायर गरेको र अदालतको अ त रम
आदेशले सो सूचनाबमोिजम बढुवा ि या रोिकएको
िथयो ।
ना.स.ु सरहका क यटु र अपरेटरह ले

दायर गरेको मु ामा भएको अ त रम आदेशबाट
रोिकएको बढुवा ि या स मािनत अदालतबाट
िमित २०७३।७।२ मा परमादेश जारी भएपिछ हाल
क यटु र अपरेटरह लाई पिन स भा य उ मेदवारमा
समावेश गन गरी हाल िवप ी लोक सेवा आयोग ारा
िमित २०७३।७।१० मा सूचना नं. ३१८/०७३/७४
को सूचना गोरखाप दैिनकमा कािशत गरेको
छ । सो सूचनाको पनु ख ड (घ) मा पिन माण प
तह उ ीण गरेका यि स भा य उ मेदवार हने भनी
उ लेख छ । तर पिन माण प तह उ ीण गरेका
हामी टा.ना.स.ु िनवेदकह ले स भा य उ मेदवारको
पमा सामेल हन नपाउने गरी पनु ः कािशत गरेको
पिछ लो सूचना पिन कानून तथा संिवधानिवपरीत
छ । िवप ीको काम कारवाहीबाट समानताको
संवैधािनक हक कुि ठत भएकोले अ य भावकारी
वैकि पक उपचारको यव था नभएकोले िवप ीउपर
यो िनवेदन गन आएका छ ।
समान अव थाका अ टाइिप ना.स.ु
लाई दान गरेको हक हामीलाई दान नगन रा यको
नीित िवभेदकारी छ । कानूनको समान संर ण पाउने
हकबाट हामी वि चत भएका छ । विृ िवकासको
समान अवसरबाट वि चत भएका छ । मौिलक हकको
चलनमा बाधा पु याएको छ । मौिलक हक कुि ठत
भएको छ । य तो काम कारवाहीले संवधै ािनक
मा यता पाउन स दैन । कानूनको वैधािनकताको
िवषयमा स मािनत अदालतमा मु ा िवचाराधीन हँदाहँदै
हामीलाई समावेश नगन गरी सूचना कािशत गनु
कानूनिवपरीत छ । नेपालको संिवधानको धारा १७(१)
(च), धारा १८(१), धारा २५(१), धारा ३३, ३४, ३६
ले याभूत गरेका हक हामी िनवेदकले चलनमा रोक
लगाउने पूण आशंका िव मान छ ।
हामी िनवेदकलाई स भा य सूचीमा समावेश
नगरी िवप ी आयोग ारा िमित २०७३।७।१० मा
कािशत सूचना नं. ३१८/०७३/७४ को सूचना
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हामीलाई स भा य सूचीमा समावेश नगन हदस म
उ ेषणको आदेशले बदर गरी सो सूचनाबमोिजम
बढुवा ि या अगािड नबढाउनु भनी ितषेधको
आदेश जारी ग रपाऊँ । हामी िनवेदकको समेत
दरखा त बझ
ु ी ितयोिगताबाट िनवेदकह लाई समेत
सामेल गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत
जारी ग रपाऊँ । िवप ी ारा बढुवा ि या अगािड
बढाउने वल आशंका रहेकोले ततु मु ाको अि तम
िकनारा नलागेस म िनवेदकह लाई बाहेक गरी सूचना
नं. ३१८/०७३/७४ अ तगत बढुवास ब धी कारवाही
अगािड नबढाउनु र बढुवा ि याबाट पदपूित गन
ि या रो नु भनी सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१ अ तगत अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो?
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै
कारण भए यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
िवप ीह लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ परे वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
अ त रम आदेश िदने निदने स ब धमा
छलफल गन िमित २०७३।८।१० गतेको
िवप ीह लाई सूचना िदनु भ नेसमेत यहोराको िमित
२०७३।८।७ को यस अदालतको एक यायाधीशको
इजलासबाट भएको आदेश ।
लोक सेवा आयोग ारा िमित २०७३।७।१०
मा कािशत सूचना नं. ३१८।०७३-०७४ को
सूचनाको पनु ख ड (घ) मा िनवेदकह लाई
बाहेक गरी माण प तह उ ीण गरेका क यटु र
अपरेटरलाई स भा य उ मेदवार हने भनी उ लेख गरी
बढुवा गन गरी गरेको िव ापनमा दरखा त फाराम िलन
िम ने देिखएन भनी लोक सेवा आयोगले कािशत
गरेको सूचनास ब धी िवषय छ, िनजामती सेवा ऐन,

२०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा बढुवाको
िनिम उ मेदवार हन बढुवा हने पदको ेणीभ दा
एक ेणी मिु नको पदको लािग तोिकएबमोिजमको
शैि क यो यता र देहायबमोिजमको यूनतम सेवा
अविध पगु ेको हनपु नछ भनी सो उपदफाको देहाय
(क) मा राजप अनङ् िकत पदको िनिम तीन वष
र ख ड (ख) मा राजप ाङ् िकत पदको िनिम पाँच
वष उ लेख भएको छ । साथै उ दफाको उपदफा
(२) मा उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन मिहला, आिदवासी / जनजाित, मधेशी, दिलत,
अपाङ् ग र िपछिडएको े मा थायी बसोबास भएको
िनजामती कमचारीह को उि लिखत सेवा अविधमा
एक वष कम सेवा अविध भए पिन बढुवाको लािग
स भा य उ मेदवार हने यव था रहेको छ । यसैगरी
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को
उपिनयम (१) मा यस प र छे दमा अ य जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन िनजामती सेवाका र टाइिप
पदह को पूित र टाइिप पदमा कायरत िनजामती
कमचारीको बढुवा "टाइिप वग करण योजना" र
समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा
सूचना काशन गरी तोिकएको कायिविधबमोिजम
ग रनेछ भ ने यव था रहेको र उपिनयम (२) मा
उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
टाइिप िनजामती कमचारी स बि धत सेवाको
अ ािविधकतफको राजप अनङ् िकत पदको बढुवामा
स भािवत उ मेदवार हन पाउनेछन् भ ने यव थाका
अित र सोही उपिनयमको ितब धा मक वा यांशमा
"तर काय स पादन तथा अनभु वको आधारमा बढुवा
हन यस िनयमको यव थाले बाधा पु याउने छै न"
भनी उ लेख भएको छ । साथै उ िनयमावलीको
उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) बमोिजमको स भा य
उ मेदवार हन स बि धत िनजामती कमचारीले नेपाल
सरकार वा नेपाल सरकारले तोके को िनकायबाट
स चािलत सेवासँग स बि धत क तीमा एक मिहनाको
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तािलम िलएको र बढुवा हने पदको लािग आव यक
पन यूनतम शैि क यो यता ा गरेको हनपु न
कानूनी यव था रहेको छ । जहाँस म लोक सेवा
आयोग ारा िमित २०७३।७।१० मा कािशत सूचना
नं. ३१८।०७३-७४, को सूचनास ब धी िवषय छ,
उ सूचनाबमोिजमको स भा य उ मेदवारह को
स ब धमा स बि धत िनकायको िलिखत जवाफबाट
प हने नै हँदा यस कायालयको िलिखत जवाफमा
के ही उ लेख गरी रहनु परेन । रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको तफबाट परेको िलिखत
जवाफ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले
बढुवा हने पदभ दा एक ेणी मिु नको पदको लािग सेवा
वेशका िनिम तोिकएको यूनतम शैि क यो यता
भएका यि उ पदका लािग उ मेदवार ब न स ने
यव था गरेको, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ८७ ले आ त रक ितयोिगतामा समावेश
हनका लािग एक तह मिु नको पदका िनिम तोिकएको
यूनतम शैि क यो यता भएमा यो य हने यव था
गरेको स दभमा िनयम ८८ को उपिनयम (३) को
अप या या गरी बढुवा हने पदको यूनतम शैि क
यो यता आव यक पन भनी उ लेख गरेको िनणय बदर
गरी पाउन रट िनवेदकह को मु य मागदाबी रहेको
छ । सो माग दाबीमा नै उि लिखत िनयम ८८ को
उपिनयम (३) को अप या या गरी िनवेदकह लाई
उ मेदवार हनबाट वि चत गरेको भ ने देिखएको तर
िनयम ८८ को उपिनयम (३) मा कुनै या याको
गु जायस नभई प र बोधग य ावधान रहेबाट
सो ावधानको अप या या गन
नै रहँदैन । सो
ावधान प रहेको र सोबमोिजम रट िनवेदकह
उि लिखत िव ापनको पदका िनिम उ मेदवार हन
अयो य रहेको अव था छ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को

(१) ले सम िनजामती सेवामा बढुवाका लािग शैि क
यो यताको यव था गरेको देिख छ । जसअनस
ु ार
सामा यतयाः बढुवा हने पदभ दा एक ेणी मिु नको
पदको शैि क यो यता भएका यि उ मेदवार हन
पाउँछन् । सो ऐनको दफा ७५ ले "नेपाल सरकारले सबै
िनजामती सेवामा सामा य पमा लागू हने वा बे लाबे लै
सेवा वा समूहको लािग पथृ क पले लागू हने िनयमह
बनाउन स ने" भ ने यव था गरेको र सोबमोिजम
टाइिप र क यटु र अपरेटरलाई मा लागू हने गरी
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को
यव था भएको छ । सो िनयमले टाइिप र क यटु र
अपरेटर पदको बढुवाको यव था गरेको छ । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को सामा य ावधान
हो र दफा ७५ ले िदएको अिधकारबाट यव था
भएको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
८८ को िवशेष ावधान हो । िवशेष ावधान िवशेष
सेवा समूहलाई लागू हने हो । रा.प. ततृ ीय ेणीको
उही एउटै पदमा शासन सेवाको रा.प.अनं. थम
ेणीको कायरतका हकमा बढुवाको शैि क यो यताको
स दभमा िनयममा छु ै िवशेष यव था नभएबाट
िनजह का हकमा ऐनको दफा २१ आकिषत हने
हो । तर ऐनले िदएको अिधकारअ तगत िनयमले िवशेष
यव था गरेका क यटु र अपरेटर र टाइिप पदबाट
शासन सेवाको मािथ लो पदमा बढुवाका लािग
शैि क यो यताका स ब धमा िनयममा भएको िवशेष
यव था मतु ािबक नै हनपु न ह छ । तसथः िवशेष र
सामा य यव थाका बीच असमानता कायम भएको
भ न िम दैन । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ८८ को उपिनयम (२) ले टाइिप को
स बि धत सेवाको अ ािविधकतफ पिन उ मेदवार हन
पाउने यव था गरेकोमा उपिनयम (३) ले "कि तमा
१ मिहनाको तािलम िलएको र बढुवा हने पदका लािग
आव यक पन यूनतम शैि क यो यता हािसल गरेको
हनपु नछ" भनी बढुवा हने पदको लािग आव यक पन
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यनू तम शैि क यो यता हनपु न बा या मक यव था
गरेको छ । टाइिप को बढुवास ब धी उ िवशेष
यव था क यटु र अपरेटरका हकमा समेत लागू हने
भनी उपिनयम (६) ले उ लेख गरेबाट नेपाल शासन
सेवाको रा.प. ततृ ीय ेणीको शाखा अिधकृत पदमा
बढुवा हन क यटु र अपरेटरले पिन क तीमा नातक
उ ीण गरेको हनपु न िवशेष यव था उ उपिनयमले
गरेको देिख छ । िनयमले नै टाइिप तथा िविवध
सेवाका कमचारीलाई शासन सेवामा बढुवा गदा फरक
यो यता आव यक पन गरी िवशेष यव था गरेको
अव थामा रट िनवेदकह ले ऐनको सामा य यव था
देखाई एउटै पदमा बढुवाका लािग फरक यो यता कायम
गन गरी आयोगले गरेको िनणय कानूनस मत् भएन
भ ने िजिकर िलएको हँदा िनवेदकह को िजिकर नै
उपयु कानूनी ावधानह को िवपरीत रहेकाले उ
रट िनवेदन खारेज भागी रहेको छ, खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको दरखा त यव थापन के को
तफबाट उपसिचव िशवकुमार काक को िलिखत
जवाफ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले
बढुवा हने पदभ दा एक ेणी मिु नको पदको लािग सेवा
वेशका िनिम तोिकएको यूनतम शैि क यो यता
भएका यि उ पदका लािग उ मेदवार ब न स ने
यव था गरेको, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ८७ ले आ त रक ितयोिगतामा समावेश
हनका लािग एक तह मिु नको पदका िनिम तोिकएको
यूनतम शैि क यो यता भएमा यो य हने यव था
गरेको स दभमा िनयम ८८ को उपिनयम (३) को
अप या या गरी बढुवा हने पदको यूनतम शैि क
यो यता आव यक पन भनी उ लेख गरेको िनणय बदर
गरी पाउन रट िनवेदकह को मु य मागदाबी रहेको
छ । सो माग दाबीमा नै उि लिखत िनयम ८८ को
उपिनयम (३) को अप या या गरी िनवेदकह लाई
उ मेदवार हनबाट वि चत गरेको भ ने देिखएको तर

िनयम ८८ को उपिनयम (३) मा कुनै या याको
गु जाइस नभई प र बोधग य ावधान रहेबाट
सो ावधानको अप या या गन
नै रहँदैन । सो
ावधान प रहेको र सोबमोिजम रट िनवेदकह
उि लिखत िव ापनको पदका िनिम उ मेदवार हन
अयो य रहेको अव था छ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को
(१) ले सम िनजामती सेवामा बढुवाका लािग शैि क
यो यताको यव था गरेको देिख छ । जसअनस
ु ार
सामा यतयाः बढुवा हने पदभ दा एक ेणी मिु नको
पदको शैि क यो यता भएका यि उ मेदवार हन
पाउँछन् । सो ऐनको दफा ७५ ले "नेपाल सरकारले सबै
िनजामती सेवामा सामा य पमा लागू हने वा बे लाबे लै
सेवा वा समूहको लािग पथृ क पले लागू हने िनयमह
बनाउन स ने" भ ने यव था गरेको र सोबमोिजम
टाइिप र क यटु र अपरेटरलाई मा लागू हने गरी
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को
यव था भएको छ । सो िनयमले टाइिप र क यटु र
अपरेटर पदको बढुवाको यव था गरेको छ । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को सामा य ावधान
हो र दफा ७५ ले िदएको अिधकारबाट यव था
भएको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
८८ को िवशेष ावधान हो । िवशेष ावधान िवशेष
सेवा समूहलाई लागू हने हो । रा.प. ततृ ीय णे ीको
उही एउटै पदमा शासन सेवाको रा.प.अनं. थम
ेणीको कायरतका हकमा बढुवाको शैि क यो यताको
स दभमा िनयममा छु ै िवशेष यव था नभएबाट
िनजह का हकमा ऐनको दफा २१ आकिषत हने
हो । तर ऐनले िदएको अिधकारअ तगत िनयमले िवशेष
यव था गरेका क यटु र अपरेटर र टाइिप पदबाट
शासन सेवाको मािथ लो पदमा बढुवाका लािग
शैि क यो यताका स ब धमा िनयममा भएको िवशेष
यव था मतु ािबक नै हनपु न ह छ । तसथः िवशेष र
सामा य यव थाका बीच असमानता कायम भएको
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भ न िम दैन । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ८८ को उपिनयम (२) ले टाइिप को
स बि धत सेवाको अ ािविधकतफ पिन उ मेदवार हन
पाउने यव था गरेकोमा उपिनयम (३) ले "कि तमा
१ मिहनाको तािलम िलएको र बढुवा हने पदका लािग
आव यक पन यूनतम शैि क यो यता हािसल गरेको
हनपु न छ" भनी बढुवा हने पदको लािग आव यक पन
यूनतम शैि क यो यता हनपु न बा या मक यव था
गरेको छ । टाइिप को बढुवास ब धी उ िवशेष
यव था क यटु र अपरेटरका हकमा समेत लागू हने
भनी उपिनयम (६) ले उ लेख गरेबाट नेपाल शासन
सेवाको रा.प. ततृ ीय ेणीको शाखा अिधकृत पदमा
बढुवा हन क यटु र अपरेटरले पिन क तीमा नातक
उ ीण गरेको हनपु न िवशेष यव था उ उपिनयमले
गरेको देिख छ । िनयमले नै टाइिप तथा िविवध
सेवाका कमचारीलाई शासन सेवामा बढुवा गदा फरक
यो यता आव यक पन गरी िवशेष यव था गरेको
अव थामा रट िनवेदकह ले ऐनको सामा य यव था
देखाई एउटै पदमा बढुवाका लािग फरक यो यता कायम
गन गरी आयोगले गरेको िनणय कानूनस मत भएन
भ ने िजिकर िलएको हँदा िनवेदकह को िजिकर नै
उपयु कानूनी ावधानह को िवपरीत रहेकाले उ
रट िनवेदन खारेज भागी रहेको छ, खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको लोक सेवा आयोगतफबाट र
सिचव मधु साद रे मीको तफबाट परेको िलिखत
जवाफ ।
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम १८ को उपिनयम (३) मा उपिनयम (२)
बमोिजम स भा य उ मेदवार हन स बि धत िनजामती
कमचारीले नेपाल सरकारले तोके को िनकायबाट
स चािलत सेवासँग स बि धत क तीमा एक मिहनाको
तािलम िलएको र बढुवा हने पदको लािग आव यक
पन यूनतम शैि क ा गरेको हनपु न यहोरा
उ लेख भएको छ । यस कानूनी यव थाअनस
ु ार

टाइिप िनजामती कमचारी स बि धत सेवाको
अ ािविधकतफको बढुवामा स भािवत उ मेदवार हन
बढुवा हने पदका लािग आव यक पन यूनतम शैि क
यो यता हािसल गरेको हनपु न देिख छ । लोक सेवा
आयोगले सोही कानूनी यव थाअनस
ु ार यो यता
पगु ेको उ मेदवारको दरखा त वीकृत गरेको र यो यता
नपगु ेको हकमा दरखा त दता नगरेको स ब धमा यस
म ालयसमेतलाई िवप ी बनाएको काय कानूनस मत
देिखँदनै । यस म ालयको कुन काय वा िनणयबाट
रट िनवेदकह को हक अिधकारमा हनन् पु न गएको
हो, सो िवषयमा समेत खल
ु ाउन सके को नदेिखएको
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज भागी छ । रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको सामा य शासन
म ालयका तफबाट सिचव पूण च भ राईको
तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट उपि थत हनु भएका िव ान् व र
अिधव ा ी कृ ण साद सापकोटा तथा िव ान्
अिधव ाह
ी िभमाजनु आचाय, ी राम साद
जापित तथा ी शंकर सवु ेदीले िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. बमोिजम बढुवाको
लािग िमित २०७३।७।१२ को गोरखाप दैिनकको
सूचनामा स भा य उ मेदवारह ले बढुवा हने पदको
लािग आव यक यूनतम शैि क यो यता िवणता
माण प तह उ ीण गरेको हनपु न र रा.प.अ. थम
ेणीमै कायरत टाइिप नायब सु बा र नेपाल िविवध
सेवाको क यटु र अपरेटर पदको हकमा िनजामती
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ बमोिजम
यो यता हनपु न छ भनी एउटै पदमा फरक फरक
यो यता तोक रट िनवेदकह लाई संिवधान ारा
याभूत समानताको हकबाट वि चत ग रएकोले
ऐनको ावधानिवपरीत िनयमावलीमा फरक यो यताको
यव था गराई समान अव थाका यि ह बीचमा
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असमान यवहार भएकोले उ सूचना उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी रट िनवेदकह लाई पिन
िव ापनबमोिजमको पदमा स भा य उ मेदवारको
सूचीमा सामेल गराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको बहस
िजिकर ततु गनभयो
ु ।
िवप ी लोक सवा
े आयोगसमेतको तफबाट
उपि थत िव ान् यायािधव ा ी रेवतीराज ि पाठीले
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को
उपिनयम २ मा स भा य उ मेदवार हन स बि धत
िनजामती कमचारीले नेपाल सरकार वा नेपाल
सरकारले तोके को िनकायबाट स चािलत सेवासँगै
स बि धत िवषयमा एक मिहनाको तािलम िलएको र
बढुवा हने पदको लािग आव यक पन यूनतम शैि क
यो यता ा गरेको हनपु न भ ने यव था उ लेख
भएको र उ यव था नेपाल िविवध सेवामा रहेका
क यटु र अपरेटर तथा सहायक क यटु र अपरेटर
पदको लािगसमेत लागू हने गरी भएको प कानूनी
यव थाबमोिजम िनवेदकह को शैि क यो यता
नपगु ेको आधारमा दरखा त अ वीकार ग रएको हँदा
िनयमावलीको यव थाको नै Clear गरेको िवषयमा
अप या या गन नै नहने भएकाले झु ा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बहस िजिकर
ततु गनभयो
ु ।
उि लिखत िव ान् कानून यवसायीह को
बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न रट िनवेदन
तथा िलिखत जवाफसिहतका कागजातह को
अ ययन गरी हेदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु हो होइन भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा लोक सेवा आयोग
सूचना तथा काशन शाखाले रा.प. ततृ ीय ेणी
(अ ािविधक) शाखा अिधकृत वा सो सरहको पदमा
जे ता र काय स पादन मू याङ् कन ारा हने बढुवाको
लािग स भा य उ मेदवारबाट सूचना नं. ३१८/०७३-

०७४ बाट िमित २०७३।७।१० मा दरखा त आ ान
ग रएकोमा िमित २०७२।९।२८ स म दरखा त िदने
याद तोिकएमा टाइिप ना.स.ु र िविवध सेवाका
क यटु र अपरेटर पदका लािग िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३) ले नातक
उ ीण गरेको हनपु न यव था रहेको भनी दरखा त
दता गन अ वीकार गरेको र अ य सेवा समूहका ना.स.ु
कमचारीलाई िवणता माण प तह भए बढुवाको
स भा य उ मेदवार ब न पाउने कानूनी यव था
राखी हामी टाइिप र िविवध सेवाका क यटु र
अपरेटरलाई िनयमावलीको िनयम ८८(३) बमोिजम
िवभेदकारी यव था गरेकाले उ सूचना उ ेषणको
आदेशले बदर गरी हामी िनवेदकलाई समेत स भा य
उ मेदवारको सूचीमा सामेल गराउन परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन
रहेको देिख छ ।
३. िवप ी लोक सेवा आयोगसमेतको
िलिखत जवाफ हेदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा २१ ले बढुवा हने पदभ दा १ ेणी मिु नको पदको
लािग सेवा वेशका लािग तोिकएको यूनतम शैि क
यो यता भएका यि उ पदको लािग उ मेदवार ब न
स ने यव था गरेको, िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ८७ ले आ त रक ितयोिगतामा
समावेश हनका लािग एक तह मिु नको पदका िनिम
तोिकएको यूनतम शैि क यो यता भएका यि
उ मेदवार हन पाउने छन् भ ने यव था गनका
ु साथै
ऐनको दफा ७५ ले नेपाल सरकारले सबै िनजामती
सेवामा सामा य पमा लागू हने वा बे लाबे लै सेवा
वा समूहको लािग पथृ क पले लागू हने िनयमह
बनाउन स ने" भ ने यव था गरेको र सोबमोिजम
टाइिप र क यटु र अपरेटरलाई मा लागू हने गरी
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८
को यव था भएको र ऐनको दफा २१ को यव था
सामा य यव था रहेको र िनयम ८८ को यव था
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
िवशेष यव था भएकोले क यटु र अपरेटर र टाइिप
पदबाट शासन सेवाको मािथ लो पदमा बढुवाका
लािग िनयममा भएको यव था मतु ािबक नै हने हँदा
िनवेदकह को िजिकर नै उपयु कानूनी यव थाको
ितकूल भएकोले रट िनवेदन खारेजभागी छ भ ने
यहोरा उ लेख भएको देिख छ ।
४. िनवेदक क यटु र अपरेटरह िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ मा उि लिखत
नेपाल िविवध सेवाअ तगतको राजप अनङ् िकत
थम ेणीको िनजामती कमचारी भएकोमा िववाद
देिखँदनै । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ७६ बमोिजम पिन बढुवाको लािग स भा य
उ मेदवार हन स बि धत सेवा, समूह, उपसमूहको
बढुवा हने पदभ दा एक ेणी मिु नको पदमा कायरत
हनपु न देिख छ । यी क यटु र अपरेटरह िविवध
सेवामा कायरत रहेको र िनजह कायरत िविवध
सेवा समूहमा बढुवाका लािग मािथ लो पद नभएकोले
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८
को उपिनयम (२) मा उपिनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन टाइिप िनजामती कमचारी
स बि धत सेवाको अ ािविधकतफको पदको बढुवामा
स भािवत उ मेदवार हन पाउनेछन् भ ने यव था
उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी सोही िनयमको
उपिनयम (६) मा उपिनयम (१)(२) र (३) मा रहेको
बढुवास ब धी यव था नेपाल िविवध सेवामा रहेका
क यटु र अपरेटर तथा सहायक क यटु र अपरेटर
पदमा कायरत िनजामती कमचारीको हकमा समेत लागू
हनेछ भ ने यव था रहेको देिख छ । उ यव थाले
टाइिप र िविवध सेवाका क यटु र अपरेटरह लाई
अ ािविधकतफको बढुवामा सहभागी हन स ने नै
देिखयो ।
५. िनवेदकह ले िनवेदनमा एउटै पदमा
बढुवा हन शासनतफको नायब सु बाको हकमा बढुवा

हने पदभ दा एकतह मिु नको पदको लािग चािहने
शैि क यो यता भए हने र टाइिप र िविवध सेवाका
क यटु र अपरेटरको हकमा बढुवा हने पदको लािग
चािहने यूनतम शैि क यो यता आव यक पन भनी
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३)
ले िवभेदकारी यव था गरेको भनी उठाएको िजिकरका
स ब धमा िवचार गदा िनजामती कमचारीको बढुवाको
स ब धमा के क तो यो यता आव यक पन हो त
भ ने स ब धमा िनजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा
भएको यव थालाई हेनपन
ु ह छ । उ ऐनको दफा
२१ठ मा बढुवाको िनिम उ मेदवार हन बढुवा हने
पदको ेणीभ दा एक ेणी मिु नको पदको लािग
तोिकएबमोिजमको शैि क यो यता राजप अनंिकत
पदको िनिम सेवा अविध तीन वष र राजप ाङ् िकत
पदको िनिम पाँच वषको सेवा अविध पूरा गरेको
हनपु न ावधान उ लेख भएको देिख छ । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१क) ले बढुवा
हने पदको एक तह मिु नको पदमा आव यक शैि क
यो यता भए बढुवा हन स भा य उ मेदवार ब न स ने
देिख छ । िनवेदकह सँग एक तह मिु नको शैि क
यो यता र सेवा अविधसमेत परु ा भएको िवषयमा िववाद
देिखँदनै ।
६. जहाँस म शासन सेवाका िनजामती
कमचारीह को हकमा बढुवा हने पदभ दा एक तह
मिु नको पदको लािग आव यक पन शैि क यो यता भए
हने र टाइिप र िविवध सेवाका क यटु र अपरेटरह को
हकमा सेवा वेशको लािग चािहने यूनतम शैि क
यो यता नै आव यक पन भनी िनजामती सेवा
िनयमावलीको िनयम ८८(३) मा ग रएको यव था
िवभेदकारी यव था हो होइन भ ने स ब धमा िवचार
गनपन
ु हन आयो । खासगरी िनजामती सेवा ऐन
िवधाियका ारा िनिमत कानून भएको र िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले अिधकार यायोजन
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गरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बनेको
देिख छ । ऐनले अिधकार यायोजन गरेको िवषयमा
िनयमावलीमा कायिविधगत र ि यागत िवषयह
रा न सिकने र ऐनले अिधकार निदएको िवषयमा
िनयमावलीले थप यव था गन स दैन भ ने कानून
तजमाको
सामा य िस ा त हो ।
ु
७. ऐनमा उ लेख भएबमोिजमको यो यता र
सेवा अविध पूरा ग रसके को अव थामा िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३) ले ऐनले गरेको
बढुवा हने पदको लािग आव यक पन ऐनको दफा
२१ को यव थालाई संकुचन गन गरी िनवेदकह को
हकमा मा शैि क यो यता बढुवा हने पदको लािग सेवा
वेश गदा आव यक पन शैि क यो यता नै आव यक
रहेको भनी छु ै यो यताको माग गरेको देिखन
आयो । खासगरी िवधायीकाले अिधकार यायोजन
गरेर के क ता िवषयमा िनयमावली ब न स ने हो
त भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु भई सो स ब धमा
सै ाि तक िवषयमा समेत िव ेषण गनपन
ु देिखन
आयो ।
८. यायोिजत िवधायनको मु य मा यता
भनेको यो संशोधनको िहसाबले नरम (Flexible)
ह छ भने यो िनयि त (Controlled) कानून
हो । जिहले पिन यायोिजत िवधायन जनक कानून
(Parent Law) को िवपरीत बनाउन नसिकने
ह छ । यायोिजत िवधायन िनमाण गदा जिहले पिन
शासिनक कानूनका आधारभूत िस ा तलाई वीकार
गरेरै बनाउनपु न ह छ । यायका मा य िस ा तिवपरीत
यायोिजत िवधायन िनमाण गन सिकँ दैन । सव च
िवधायनले यायोजन नगरेको िवषयमा यव था गन
सिकँ दैन । यायोिजत िवधायन सव च िवधायनको
उ े यअनस
ु ारको हनपु न ह छ (Delegated
legislation has to be in conformity with the
objective of the parent Act) । ततु िववादको

स दभमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ठ
मा बढुवाको लािग उ मेदवार हन चािहने यूनतम सेवा
अविध र शैि क यो यता स ब धमा यव था गरेको
देिख छ । उ यव थालाई हेदा समान अव थाका
कमचारीह बीच असमान यवहार गरेको देिखन
आयो । य तो अव थामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा २१ ले प पमा बढुवाको लािग उ मेदवार
हन बढुवा हने पदको ेणीभ दा एक ेणी मिु नको
पदको लािग आव यक शैि क यो यता यूनतम
पु नपु न यव था गरेकोमा िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent law)
को यव थालाई संकुचन गन स ने होइन । िनजामती
सेवा ऐन साधारण कानून र िनयम िवशेष कानून मा न
सिकँ दैन । ऐनले तोके को यो यतािवपरीतको िनयम र
य तो िनयमअ तगत िनवेदकह लाई उ मेदवारको
सूचीमा समावेश नगन गरी ग रएको िव ापनलाई
कानूनअनु पको मा न सिकँ दैन ।
९. मु य ऐनले नै बढुवाको लािग उ मेदवार
हन रोक नलगाएको अव थामा सोअ तगतको िनयमले
ऐनबमोिजम यो य उ मेदवारलाई अयो य िनधारण गन
स दैन । यसरी ऐनको िवपरीत बनेको िनयमावलीको
यव थालाई टेकेर िवप ीम येको लोक सेवा आयोगले
सूचना नं. ३१८/०७३-०७४ बाट गरेको िव ापनलाई
कानूनअनु पको मा न सिकएन ।
१०. अतः मािथ िव ेषण ग रएका आधार
कारण र माणह समेतबाट लोक सेवा आयोग ारा
िमित २०७३।७।१० मा कािशत सूचना नं.
३१८/०७३/७४ को िनवेदकह लाई स भा य सूचीमा
समावेश नगन गरी काशन गरेको सूचना सो हदस म
उ ेषणको आदेशले बदर ह छ । अब िनवेदकह लाई
समेत समावेश गन गरी िनजह को समेत दरखा त
बझ
ु ी बढुवामा समावेश गराउनु भनी िवप ीह का
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रिदएको
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छ । आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदनू । ततु
रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार
िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।

हकािधकारमा अनुिचत ितव ध लगाएको
िनणयले वैधािनक आधार हण गन
नस ने ।
§ नेपाल सरकारले िनवेदकलाई १० वष
ज गा िब गन नपाउने गरी िनणय
गराई सो िनणयको पालना ग ररहेको
िनवेदकलाई िवभागीय म ी तरीय
िनणयबाट मि प रषदको
िनणयको
्
ितकूल अन तकालस म िनवेदकलाई
असर पन गरी ज गा सु िब , दान
दात य, िधतो जमानत रा न िनषेध गरेको
भूिमसुधार तथा यव था म ी तरको
िनणय उ षे णको आदेश ारा बदर हने ।
( करण नं. ६)

उ रायमा सहमत छु ।
स. . या. सशु ीला काक
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८८७

िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा य िव े र साद
गौतम र र ा ब याल
यथ को तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
कुल साद पा डे
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश दीपकराज जोशी
फै सला िमित : २०७१।०७।२८
०६९-WO-०५६५
मु ा : उ षे ण
िनवेदक : बिदया िज ला मोितपरु गाउँ िवकास िसिमत
वडा नं. ६ ब ने सूय बहादरु िसंहको ीमती वष
४० िक पदम् कुमारी शाही
िव
यथ : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
§ िनवेदकको संिवधान द स पि
आजन गन, भोग गन र बेचिबखन गन

आदेश
या. गोपाल पराजल
ु ी : नेपालको अ त रम
संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम यस
अदालतमा दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको
संि त यहोरा एवं ठहर यस कार रहेको छ :–
म िनवेदकको नाउँमा िज ला बिदया मोितपरु
गा.िव.स. वडा नं.६ / ग को िक.नं.९८ ज.िव.०-१-०
र ऐ.ऐ. िक.नं. १०२ को ०-२-० समेतको ज गामा
एकलौटी हकभोग कायम छ । उ ज गाह मैले
२०२८ सालदेिख आवाद गरी, २०४८ सालमा घर
बनाई, २०५० सालमा नाप न सा गराई २०५५
सालमा सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगबाट
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ज गाधनी दता माण पज
ु ासमेत ा त ग रसके को
छु । मैले ा त गरेको उ ज गाधनी दता माण पज
ु ामा
मालपोत कायालयले े ता कायम गरेको िमितले १०
वषस म उ ज गा बेचिबखन तथा दान दात य गन
नपाउने लगायतका सतह रािखएको िथयो र मालपोत
कायालय बिदयाबाट सो सतह िमित २०५५।८।१५
गतेबाट लागू हने िनणयसमेत भइसके को छ ।
मेरो सो पज
ु ामा तोिकएको सत अविध िमित
२०६५।८।१४ गते समा त भइसके को छ र उ
करणमा उ लेख गरेको ज गाम ये िक.नं. ९८ को
ज.िव. ०-१-० म ये ०-०-१४ ज गा ितलक बढु ा
े ीलाई र बाँक ०-०-६ ज गा कमला रावतलाई िब
गन भनी राजीनामाको िलखतसिहत मालपोत कायालय
बिदयामा जाँदा सो िलखतको रिज ेशन नगरी
"सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगबाट काय स प न
नहँदा स मको लािग माण पज
ु ामा तोिकएको अविध
यितत भइसके पिन य तो ज गा बेचिबखनसमेत
गन नपाउने गरी उ ितब ध यथावत् रा ने नेपाल
सरकार म ी तरको िमित २०६८।३।२८ को िनणय
अनस
ु ार" भ ने आधारमा मेरो उ ज गाको रिज ेशन
नगरी िमित २०६९।६।२१ मा दरिपठ ग रयो । उ
दरिपठ आदेश संवैधािनक तथा कानूनी ि टकोणबाट
समेत बदर भागी छ भनी िन नानस
ु ारको िनवेदन
गदछु ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा धारा १९(१) ले येक नाग रकलाई चिलत
कानूनको अधीनमा रही स पि आजन गन, भोग
गन, बेचिबखन गन र स पि को अ य कारोबार गन
हकको यारे टी गरेको छ । नेपाल सरकारलाई मेरो
स पि उपर अनिु चत ब देज लगाउन स ने कुनै
अिधकार छै न । िमित २०६८।३।२८ को िनणय
कानूनी बलहीन भएको हँदा उ िनणय खारेज भागी
छ । नाग रकको स पि उपर िबना कानून अित मण
गन पाइँदैन र मौिलक हकउपर अनिु चत ब देज लगाउन

नपाउने अिधकारलाई हा ो संिवधानले आ मसाथ
समेत गरेको छ । सरकारले नाग रकको स पि यसरी
रो का रा ने वा रा न स ने कुनै पिन कानूनको
िव मानता छै न । साथै, मैले उ ज गाह मा आ नो
प र म, मेहेनत तथा स पि समेत लगाई घर तथा
अ य भौितक संरचनाको िनमाण गरेको छु । मेरो सो
स पि रो का गन अिधकार िवप ीह लाई छै न ।
नेपाल सरकारको उ िनणय नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२(२) को ितकूल छ र
सो िनणयले कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन यि को
वैयि क वत ता अपहरण हने छै न भ ने संवधै ािनक
यव थाको ितकुल छ । साथै उ िनणय मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा ८(ख) को ितकूलसमेत छ ।
उ दफाअनस
ु ार मा घर ज गा रो का रहन स छ ।
सरकारले रो का रा ने भनी गरेको िनणय र मालपोत
कायालयले गरेको उ दरिपठसमेत कानूनस मत
छै न ।
तसथ िवप ीह बाट भए गरेको उि लिखत
कायले मेरो मौिलक हकमा ग भीर आघात पारेको र
चिलत कानूनिवपरीतको कायसमेत भई वत ता,
समानताको हक तथा मेरो स पि को हकमा अंकुश
लगाउने तथा सरकारको उ िनणय वे छाचा रसमेत
भएको हँदा सो स ब धमा अ य वैकि पक एवं
भावकारी उपचारको बाटो नभएकाले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२)
बमोिजम सरकारको उ िमित २०६८।३।२८ को
िनणय तथा सो िनणयका आधारमा भए गरेका प ाचार
तथा स पूण कायह उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
मेरो उ राजीनामाको िलखत कानूनबमोिजम पा रत
गनु गराउनु भनी परमादेशलगायत अ य उपयु आ ा
आदेश र पज
ु समेत जारी गरी याय पाऊँ । साथै ततु
मु ाको कृित अनस
ु ार शी ाितशी अ य हनपु न
भएकोले सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ३८ र ६३ बमोिजम अ ािधकारको आदेशसमेत

1669

नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, यो
आदेश ा भएको िमितले बाटोको यादबाहेक
१५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भ ने िवप ी
ह को नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको िमित
२०६९।८।१९ को कारण देखाउ आदेश ।
नेपाल सरकार, मि प रषदको
िमित
्
२०६८।८।२० को िनणयानस
ु ार मल
ु क
ु मा रहेको
वा तिवक सक
ु ु बासीह को पिहचान गरी ितनीह को
सम या समाधानको िनिम ज गासमेत िवतरण गन
गरी सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग गठन भई
सो आयोग कायरत रहेको अव थामा यस अगािड
सक
ु ु बासीको हैिसयतले ज गा ा त गरेका र ज गाधनी
दता े ता माण पज
ु ामा हक ह ता तरण गन अविध
यितत भइसके का यि ह ले सो ज गा िब
िवतरण गरी पनु : सक
ु ु बासी ब ने तथा सक
ु ु बासीको
हैिसयतले पनु : ज गा ा त गनतफ कारवाही अगािड
बढाउने र सक
ु ु बासी ब दै जाने विृ ले ो साहन
पाउन स ने देिखएकोले सक
ु ु बासी सम या समाधान
आयोगबाट काय स प न नहँदास म त कालको लािग
सक
ु ु बासीको हैिसयतले ा त गरेको ज गाको हकमा
ज गाधनी दता े ता माण पज
ु ामा तोिकएको अविध
यितत भइसके पिन य तो ज गाको बेचिबखन
वा अ य कुनै कारले हक ह ता तरण गन वा कुनै
बक तथा िव ीय सं थामा िधतोब धक गन नपाउने
गरी उि लिखत ितब ध यथावत राखी सोअनस
ु ार
गनु गराउनु हन नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित
२०६९।३।२८ मा िनणय भई िमित २०६९।४।२
गते भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागको च.नं.
५५ बाट प रप भएको हो । िवप ी रट िनवेदकले
मािथ उि लिखत ज गा िवगतको सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगबाट ा त गरेको र सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोग कायरत रहेको अव था हँदा िवभागको

सो प रप अनस
ु ार हाललाई राजीनामा िलखत पा रत
हन नस ने भनी कायालयबाट दरिपठ गरी िदएको
भ ने मालपोत कायालय, बिदयाको िलिखत जवाफ ।
सक
ु ु बासीलाई िवतरण भएको ज गाको
यसरी तोिकएको अविध यितत भई हक ह ता तरण
गन िदँदा नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित
२०६८।८।२० को िनणयानस
ु ार मल
ु क
ु मा रहेका
वा तिवक सक
ु ु बासीह को पिहचान गरी ियनीह को
सम या समाधानको िनिम ज गासमेत िवतरण
गन गरी यस सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग
गठन भई आयोग कायरत रहेको अव थामा यस
अगािड सक
ु ु बासीको हैिसयतले ज गा ा त गरेका र
ज गाधनी े ता / माण पज
ु ामा हक ह ता तरण गन
अविध यितत भइसके का यि ह ले सो ज गा िब
िवतरण गरी पनु : सक
ु ु बासी ब ने तथा सक
ु ु बासीको
हैिसयतले पनु : ज गा ा त गनतफ कारवाही अगािड
बढाउने र सक
ु ु बासी ब दै जाने विृ ले ो साहन
पाउन स ने देिखएकोले गिठत सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगबाट काय स प न नहँदास मका लािग
सक
ु ु बासीको हैिसयतले ा त गरेको ज गाको हकमा
मा ज गाधनी दता े ता / माण पज
ु ा तोिकएको
अविध यितत भइसके पिन य तो ज गाको बेचिबखन
वा अ य कुनै कारले हक ह ता तरण गन वा िधतो
ब धक रा न रोक लगाउने िवषयको नेपाल सरकार
म ी तरको िमित २०६९।३।२८ को िनणय पूणत:
कानूनस मत भएको यहोरा स मािनत अदालतसम
सादर अनरु ोध छ । सक
ु ु बासीको हैिसयतले ा त
गरेको ज गा आयोगको काय जारी रहेकै अव थामा
िब िवतरणलगायतका हक ह ता तरणस ब धी काय
गन िदने हो भने सो ज गा िब गरी पनु : सक
ु ु बासी
ब दै जाने विृ ले ो साहन पाई सक
ु ु बासी सम या
समाधान गन रा यको िनितलाई नै अ त य त पारी
यो सम या झन िवकराल हँदै जाने हँदा ततु रट
िनवेदन खारेज भागी छ । खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
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यहोराको सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगका
तफबाट ऐ. का अ य भि साद लािमछानेको
िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदकले दाबी िलनु भएको िवषयमा
यस कायालयको के , क तो संल नता रहेको हो भ ने
समब धमा कुनै कुरा उ लेख गनभएको
छै न । यस
ु
कायालयलाई िवप ी बनाउन पनाको कुनै कारण र
आधार िनवेदनमा उ लेख ग रएको छै न । िववादको
िवषयव तस
ु गँ कुनै स ब ध नै नरहेको र संिवधान
तथा कानूनबमोिजम पूरा गनपन
ु के , कुन दािय व पूरा
नगरेको कारण यस कायालयलाई यथ बनाउनु
परेको हो भ ने आधारभूत त य नै थािपत हन
नसके को ततु िनवेदन थम ि टमा नै खारेज भागी
हँदा खारेज ग रपाऊँ । नेपाल सरकार, धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालय संिवधान तथा चिलत
नेपाल कानूनको प रपालना गरी गराई कानूनी रा यको
अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका संिवधान
तथा कानून द हक, अिधकारह को स मान,
संर ण एवं स ब न गद उपभोगको सिु नि तता
दान गन कुरामा ितब रहेको छ । जहाँस म रट
िनवेदकले दाबी िलएको िवषय छ, त स ब धमा सो
काय यस कायालयबाट नभई माननीय भूिमसधु ार
तथा यव था म ी यूको िनणयका कारण िवप ी
िनवेदकको हक, िहतमा असर परेको भनी िवप ी
िनवेदक वयम्ले आ नो िनवेदनमा उ लेख गनु
भएको हँदा यस कायालयसँग पूणत: अस बि धत
सो िवषयका स ब धमा ततु िलिखत जवाफमा
के ही उ लेख ग ररहन आव यक भएन । िववादको
िवषयका स ब धमा स बि धत िनकायको िलिखत
जवाफबाट प ट हने नै छ । अत: उपयु आधार र
कारणसमेतबाट िनवेदन मागबमोिजम यस कायालयका
नाउँमा कुनै आदेश जारी हन नस ने भएकोले यस
कायालयलाई यथ कायम गरेको हदस म रट
िनवेदन खारेज भागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ ने

धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको तफबाट
ऐ. का सिचव राजमु ानिसंह म लको िलिखत जवाफ ।
सक
ु ु बासीलाई िवतरण भएको ज गाको
यसरी तोिकएको अविध यितत भई हक-ह ता तरण
गन िदँदा नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो िमित
२०६८।८।२० को िनणयानस
ु ार मल
ु क
ु मा रहेका
वा तिवक सक
ु ु बासीह को पिहचान गरी ियनीह को
सम या समाधानको िनिम ज गासमेत िवतरण
गन गरी सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग गठन
भई सो आयोग कायरत रहेको अव थामा यस
अगािड सक
ु ु बासीको हैिसयतले ज गा ा त गरेका र
ज गाधनी दता े ता / माण पज
ु ामा हक ह ता तरण
गन अविध यितत भइसके का यि ह ले सो ज गा
िब िवतरण गरी सक
ु ु बासी ब ने तथा सक
ु ु बासीको
हैिसयतले पनु : ज गा ा त गनतफ कारवाही अगािड
बढाउने र सक
ु ु बासी ब दै जाने विृ ले ो साहन
पाउन स ने देिखएकोले गिठत सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगबाट काय स प न नहँदास मका लािग
सक
ु ु बासीको हैिसयतले ा त गरेको ज गाको हकमा
मा ज गाधनी दता े ता / माणपज
ु ामा तोिकएको
अविध यितत भइसके पिन य तो ज गाको बेचिबखन
वा अ य कुनै कारले हक ह ता तरण गन वा िधतो
ब धक रा न रोक लगाउने िवषयको नेपाल सरकार
म ी तरको िमित २०६९।३।२८ को िनणय पूणत:
कानूनस मत भएको यहोरा स मािनत अदालतसम
सादर अनरु ोध छ । सक
ु ु बासीको हैिसयतले ा त
गरेको ज गा आयोगको काय जारी रहेको अव थामा
िब िवतरणलगायतका हक ह ता तरणस ब धी काय
गन िदने हो भने सो ज गा िब गरी पनु : सक
ु ु बासी
ब दै जाने विृ ले ो साहन पाई सक
ु ु बासी सम या
समाधान गन रा यको नीितलाई नै अ त य त
पारी यो सम या झन िवकराल हँदै जाने हँदा ततु
रट िनवेदन खारेज भागी छ । खारेज ग रपाउँ भ ने
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको तफबाट ऐ. का
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
सिचव सशु ील िघिमरेको िलिखत जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकार मि प रषदको
्
िमित २०६८।३।२८ को स कल िनणय िझकाई
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७१।३।२७
को आदेशबमोिजम भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयको च.नं. २२४७ िमित २०७१।७।२५ को
प साथ मि प रषद्को िमित २०६८।८।२० को
िनणयको ितिलिपका साथै भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयको िमित २०६९।३।२७, २०६९।६।२२,
२०७०।३।२० र २०७०।४।२९ का िनणयसिहतको
स कल िमिसल महा यायािधव ाको कायालयमाफत
ा हन आएको ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य ी
िव े र साद गौतम र ी र ा ब यालले िनवेदकले
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग, िज ला काय
सिमित बिदयाबाट िविधवत् ा त गरेको ज गा
आयोगले बेचिबखन गन रोक लगाएको अविध भु ान
भइसके पिछ आफूखस
ु ी बेचिबखन गरी हक ह ता तरण
गन पाउनु पनमा मालपोत कायालयमा पेस भएको
राजीनामाको िलखत दरिपठ ग रिदँदा िनवेदकको
आ नो दता े ता कायम रहेको स पि बेचिबखन
गरी हक ह ता तरण गन िनषेध गरेको कायबाट
संिवधान द हकािधकारमा अनिु चत ब देज ला न
गएको देिख छ । अतः िवप ी मि प रषदक
् ोउ
िमित २०६८।३।२८ को गैरकानूनी िनणय उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेतले र िवप ी
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेतका
तफबाट िव ान् उप यायािधव ा ी कुल साद
पा डेले नेपाल सरकारले देशको सक
ु ु बासी सम या
समाधान गन के ीय तर र िज ला तरमा समेत
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग गठन गरी

भूिमहीन नाग रकह लाई बसोबासका लािग ज गा
िवतरण गद आएको र यसरी िवतरण ग रएका ज गा
ा त गन यि ह ले य तो ज गा बेचिबखन गरी पनु :
सक
ृ ना नहोस् भनी िनि चत
ु ु बासी ब ने अव था सज
अविधका लािग ज गा बेचिबखनमा रोक लगाउने िनणय
गरेको हो, घर ज गािवहीन नाग रकलाई रा यले ज गा
िदँदै जाने र ज गा ा गन यि ले यसरी ा गरेको
ज गा बेचिबखन गद जाने हो भने सक
ु ु बासी सम या
काला तरस म पिन िनराकरण हन स ने देिखँदैन ।
सक
ु ु बासी नाग रकको िहत संर णकै लािग सरकारले
उ िनणय गरेको हँदा रट िनवेदन जारी हने अव था
छै न भ नेसमेतले गनभएको
बहस िजिकर सिु नयो ।
ु
उि लिखत िव ान् कानून यवसायीह को
बहस िजिकर सनु ी िमिसल संल न रट िनवेदनलगायत
िलिखत जवाफसमेत अ ययन गरी हेदा यसमा िनवेदन
मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी हने हो, होइन भ ने
स ब धमा नै िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िज. बिदया
मोितपरु गा.िव.स. वडा नं. ६(ग) िक.नं. ९८ े फल
०-१-० िबगाहा र िक.नं. १०२ े फल ०-२-०
िबगाहा ज गा मैले २०५५ सालमा सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगबाट ज गाधनी माण पज
ु ा ा त गरी
मेरो एकलौटी हक भोग वािम व रहेको ज गा हो । सो
ज गा १० वषस म बेचिबखन गन नपाउने सत रहेकोमा
सो अविध िमित २०६५।८।१४ मै समा त भइसके को
छ । उ ज गा बेचिबखनका लािग राजीनामाको
िलखतसिहत मालपोत कायालय, बिदयामा जाँदा
सो िलखतको रिज ेशन नगरी म ी तरको िमित
२०६८।३।२८ को िनणयबमोिजम रिज ेशन गन
निम ने भनी िमित २०६९।६।२१ मा दरिपठ ग रएको
कायबाट मेरो संिवधान द स पि आजन गन, भोग
गन तथा बेचिबखन गन हकमा ितकूल असर पन
गएको हँदा म ी तरको उ िमित २०६८।३।२८
को िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी मेरो
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कानूनबमोिजमको राजीनामाको िलखत पा रत गनु
भनी िवप ीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले पदम् कुमारी शाहीको
रट िनवेदन पेस भएकोमा सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोगले वा तिवक सक
ु ु बासी पिहचान गरी
सक
ु ु बासी सम या दीघकालीन पमा िनराकरण गन
िवतरण ग रएका ज गा िनि त अविधस म बेचिबखन
गन रोक लगाइएको र हाल गिठत आयोगले समेत
सक
ु ु बासीह लाई ज गा िवतरण गन काय ग ररहेको
छ । पूव आयोगले िवतरण गरेका ज गा बेचिबखन गन
रोक लगाएको अविध समा त भइसके को भए तापिन
ज गाधनीलाई य ता ज गा बेचिबखन गन अनमु ित
िदँदा सक
ु ु बासीको हैिसयतले ा गरेको ज गा
िब गरी पनु : सक
ु ु बासीकै अव थामा आउने र यो
सम या दीघकालस म पिन िनराकरण हन नस ने हँदा
नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित २०६९।३।२८
को िनणयले सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग
कायरत रहेको अविधस म य तो ज गा बेचिबखन
गन वा अ य िकिसमले हक ह ता तरण गन ितब ध
लगाउने गरी िनणय भएको हो भ नेसमेत यहोराको
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग, भूिमसधु ार तथा
यव था म ालय, मालपोत कायालय, बिदयाको एकै
िमलानको िलिखत जवाफ रहेको देिख छ भने िवप ी
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयले ततु
िववादको स ब धमा माननीय भूिमसधु ार तथा यव था
म ी यूको िनणयको कारण िवप ी िनवेदकको हक
िहतमा असर परेको भ ने वयम् िनवेदकको भनाई
रहेको हँदा सो स ब धमा के ही भिनरहन परेन, सो
िवषय स ब धमा स बि धत िनकायबाटै प ट हनेछ
भ नेसमेत यहोराको िलिखत जवाफ पेस हन आएको
देिखयो ।
३. यसमा रट िनवेदनको करण २ मा
“सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगबाट काय
स प न नहँदास मको लािग माण पज
ु ामा तोिकएको

अविध यितत भइसके पिन य तो ज गा बेचिबखन
गन नपाउने गरी उ ितब ध यथावत रा ने नेपाल
सरकार (म ी तर) को िमित २०६८।३।२८ को
िनणयानस
ु ार” भ ने उ लेख भएको तथा भूिमसधु ार
तथा यव था म ालय, सक
ु ु बासी सम या समाधान
आयोग र मालपोत कायालय बिदयाको िलिखत
जवाफको करण २ मा समेत “ माण पज
ु ामा
तोिकएको अविध यितत भइसके पिन य तो ज गाको
बेचिबखन गन वा अ य कुनै कारले हक ह ता तरण
गन वा कुनै बक तथा िव ीय सं थामा िधतोब धक
गन नपाउने गरी लगाइएको ितब ध यथावत राखी
सोअनस
ु ार गनु गराउनु हन नेपाल सरकार (म ी तर)
को िमित २०६८।३।२८ मा िनणय भएको” भ ने
उ लेख भएको देिख छ तर यस अदालतको िमित
२०७१।३।२७ को आदेशानस
ु ार उि लिखत िमित
२०६८।३।२८ को िनणयसिहतको स कल िमिसल
पठाइिदन माग ग रएकोमा भूिमसधु ार तथा यव था
म ालयको िमित २०७०।७।२५ को प साथ ा
स कल िनणयसिहतको िमिसल अ ययन गरी हेदा
सक
ु ु बासीह लाई पूव आयोगले िवतरण गरेका ज गा
बेचिबखन गन लगाएको ितब धको अविध भु ान
भइसके को भए तापिन हाल गिठत सक
ु ु बासी सम या
समाधान आयोग कायरत रहेको अव थामा यसरी
ज गा बेचिबखन गन अनमु ित िदने हो भने ज गा ा
गन सक
ु ु बासीले ा गरेका ज गा बेचिबखन गरी
पनु ः सक
ु ु बासी ब दै जाने र सक
ु ु बासीको सम या
काला तरस म पिन िनराकरण हन नस ने हँदा
य ता ज गा बेचिबखन गन वा अ य िकिसमले हक
ह ता तरण गन रोक लगाउने गरी माननीय भूिमसधु ार
तथा यव था म ी यूबाट िमित २०६९।३।२७ मा
िनणय भएको देिखँदा रट िनवेदन र िलिखत जवाफमा
नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित २०६८।३।२८
को िनणय भिनए तापिन स कल िमिसलबाट देिखएको
िनणय िमित २०६९।३।२७ नै कायम हने देिखयो ।
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४. देशमा उपल ध साधन र ोतको
यायोिचत िवतरण गरी समु नत समाजको िनमाण
गनु लोक क याणकारी रा यको मख
ु दािय व हो ।
सोहीअनु प नै ज गा जिमन र घरबासको यव था
नभएका वा तिवक सक
ु ु बासीह को पिहचान गरी
साधन ोतले याएस म य ता यि ह लाई यूनतम्
जीिवकोपाजन र बसोबासका लािग ज गा उपल ध
गराउन िविभ न चरणमा के ीय तर तथा िज ला
तरमा सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग गठन गरी
ज गा िवतरण हँदै आएको पाइ छ । वा तवमा भूिमहीन
यि ह लाई रा यले ज गा जिमन उपल ध गराउनु
नै पन भ ने बा या मक (mandatory) यव था भने
होइन, तथािप नाग रकको यूनतम् जीिवकोपाजन र
बसोबासको यव था गनु रा यको मख
ु कत य पिन
हो । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
३३(झ) ले "सक
ु ु बासी, कमैया, हिलया, हरवा चरवा
लगायतका आिथक, सामािजक पले पछािड परेका
वगलाई ज गालगायत आिथक सामािजक सरु ाको
य था गन नीित िलने" भ ने रा यको दािय व उ लेख
भएको र सोही दािय वअ तगत सरकारले सक
ु ु बासी
सम या िनराकरण गन यी िनवेदक ज ता भूिमहीन
नाग रकह लाई छनौट गरी ज गा जिमन िवतरण गन
नीित अि तयार गरेको देिख छ ।
५. यी िनवेदकलाई २०५५ सालमा
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगबाट ज गाधनी
माण पज
ु ा िवतरण ग रएको र यसरी िवतरण ग रएको
ज गा १० वषस म बेचिबखन गन वा अ य किसमले
हक ह ता तरण गन रोक लगाएकोमा सो अविध िमित
२०६५।८।१४ मै समा त भइसके को भ ने उ लेख
भएको देिखयो । यसरी ा भएको ज गा १० वषपिछ
सु िब गन पाउने गरी िवतरण भएकोमा तोिकएको
समयाविध समा भइसके पिछ पिन पनु : य तो
ज गा िब िवतरण गनमा रोक लगाइएको िनणयमा
त कालको लािग रो का राखेको भनेपिन किहलेस म

िब िवतरण गन नपाउने हो,
हन आएको
देिखएन । सक
ु ु बासीको सम या किहलेस ममा
समाधान भइस ने हो? यसको गु योजना के हो?
िनवेदकको ज गा रो का रािखएकै कारणले मा
सक
ु ु बासी सम या समाधान हने हो भ ने आधार
र कारण पिन खल
ु ी आएको देिखएन । सक
ु ु बासीको
अथ, प रभाषा, उनीह को रोजगार वा ज गािवहीन,
पेसािवहीन, ग रब, िनमख
ु ा, असहायको लािग रा यले
िनित िमित िनधारण गदा आ नो नीित
गनपन
ु
ह छ तथािप यी िनवेदकको परु ै ज गा रो का रा ने
गरेको कायले नेपाल सरकारले पूववत् पमा िदएका
सत पालना भएको अव थामा अिनि चत कालस म
बेचिबखन गन वा अ य ि याले हक ह ता तरण गन
रोक लगाउने गरेको काय औिच यपूण देिखएन ।
६. रट िनवेदकले भूिमसधु ार तथा यव था
म ी तरको िमित २०६८।३।२८ को िनणयले
आ नो ज गा बेचिबखन गन रोक लागाएको हँदा सो
िनणय बदर ग रपाउँ भनी रट िनवेदन गरेको देिखए
तापिन िवप ी भूिमसधु ार तथा यव था म ालयबाट
ा स कल िमिसलसिहतको िट पणी आदेश हेदा
पूव सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगले १० वषका
लािग बेचिबखन गन नपाउने सत राखी िवतरण गरेका
ज गा सो अविध भु ान भइसके पिछ पिन बेचिबखन
गन वा अ य िकिसमले हक ह ता तरण गन पनु ः
रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार म ी तरबाट
िमित २०६९।३।२७ मा िनणय भएको देिखयो ।
जनु सक
ु ै िमितको िनणय भए तापिन य तो िनणयले
िनवेदकको संिवधान द स पि आजन गन, भोग
गन र बेचिबखन गन हकािधकारमा अनिु चत ितब ध
लगाएको देिखँदा य तो िनणयले वैधािनक आधार
हण गन स दैन । िविधवत् पमा ा गरेको ज गा
तोिकएको अविधस म बेचिबखन नगरी बसेका यी
िनवेदकले सो अविधपिछ पिन ज गा बेचिबखन गन
वा अ य िकिसमले हक ह ता तरण गन नपाउने हो
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भने िनजको स पि स ब धी अिधकार संकुिचत हन
नणय नं . ९८८८
जाने देिख छ । तसथ नेपाल सरकारले यी िनवेदकलाई
१० वष ज गा िब गन नपाउने गरी िनणय गराई सो
िनणयको पालना ग ररहेको िनवेदकलाई िवभागीय
सव च अदालत, संयु इजलास
म ी तरीय िनणयबाट मि प रषदको िनणयको
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
ितकूल अन तकालस म िनवेदकलाई असर पन गरी
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
ज गा सु िब , दान दात य, िधतो जमानत रा न
आदेश िमित : २०७४।०२।०७
िनषेध गरेको भूिमसधु ार तथा यव था म ी तरको
०६९-WO-१२५३
िमित २०६९।३।२७ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रिदएको छ ।
िवषयः उ ेषण
७. िनवेदकले िवप ी मालपोत कायालय,
बिदयामा ज गा पा रतका लािग पेस गरेको िलखत िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
स ब धमा कानूनको रीत पगु ेको, अ य कारणले
महानगरपािलका वडा नं. १९ म िहटी ब ने
रो का नरहेको वा मािथ उि लिखत मि प रषदक
वष ६३ को अमतृ मान राजभ डारीसमेत
् ो
िनणयबाहेक अ य कारणबाट रो का नरहेको र
िव
कानूनको रीत पु याई िलखत पा रतको लािग माग िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
गरेमा य तो िलखत कानूनबमोिजमको द तरु िलई
मि प रषदक
् ो कायालय िसंहदरबारसमेत
पा रत ग रिदनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हनेसमेत ठहछ । ततु आदेशको
§ धािमक परोपकारी काय गनको लािग
जानकारी िवप ीह लाई िदनू । रट िनवेदन दताको
राखेको गुठी ज गामा सडक िनमाण भएको
दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
अव थामा यसको मआ
ु ार अिभलेख
ु जासमेत नपाउने
शाखामा बझ
हो भने गठु ीको आ दानीको ोत गु न
ु ाई िदनू ।
पुगी जनु उ े यबाट गठु ी रािखएको हो
उ रायमा सहमत छु ।
यसको पूित हन नसक ितकूल असर
या. दीपकराज जोशी
पन जाने देिख छ । जसको प रणाम व प
गुठीको उ े य नै परािजत भई धमलोपको
इजलास अिधकृतः के शव साद िघिमरे
अव था उ प न हने जाने ह छ र धािमक
वत ता, वधमको कायमा ितकूल
इित संवत् २०७१ साल काि क २८ गते रोज ६ शभु म् ।
असर पन गई धािमक आ थामा चोट पु न
स ने ।
&
( करण नं. ३)
§ सावजिनक योगका लािग रा यले
यि को िनजी स पि मािथ अिधकार
हण गन स छ तर यसरी िनजी स पि
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ा त गदा कानूनबमोिजमको उिचत
ितपूित िदनुपन ह छ । िवना ितपूित
रा यले यि को स पि
ा त गन
नस ने ।
( करण नं. ४)
§ एउटै िवषयमा कसैलाई मआ
ु जा िदने
कसैलाई निदने गरी रा यबाट असमान
यवहार ग रनु वीकाय हन नस ने ।
( करण नं. ५)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा य िव भ राई
र ह रहर पौडेल
िवप ीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. दीपकराज जोशी : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यसै अदालतको अिधकार े िभ परी दायर हन
आएको ततु िनवेदनको संि त य र ठहर
यस कार छःहामी दाजभु ाइह को संयु नाममा मालपोत
कायालय, कलंक काठमाड मा दता हक रहेको
हामीह को पूण हकभोग वािम वको काठमाड िज ला
छै मले गा.िव.स. वडा नं. ४ट िक ा नं. ३२ े फल
रोपनी ३-८-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं. ४५ े फल रोपनी
१०-०-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं. ४३ े फल रोपनी ०-१२०-० र ऐ.ऐ. वडा नं. ४ठ िक ा नं. २८ े फल रोपनी
४-१०-०-० ज गा हामीह को िनजी गठु ी चलाउने
योजनको लािग रािखएको िनजी गठु ीअ तगतको
ज गा हो । उ ज गाको आय ताबाट वषनी वैशाख
पूिणमाका िदन नारायण भगवानको पूजाआजा गरी
दाजभु ाइह भेला भई भोज ( साद) खाँदै आइरहेको

छ । जसअनस
ु ार सो िनजी गठु ी हामीह ले स चालन
गद गठु ी धम सं कृितको संर ण हामीह ले य िप गरी
आएका छ ।
हामी िनवेदकको पूण हकभोग वािम वको
िनजी गठु ीको उ ज गाम ये िक ा नं. ४५ े फल
रोपनी १०-०-०-० म ये ७-११-०-० बाँक िक.नं.
३२, िक.नं. २८ पूरै गरी ज मा े फल रोपनी १५१३-०-० ज गा िवप ी नेपाल सरकार भौितक योजना
तथा िनमाण म ालयको िमित २०६६।११।४ को
म ी तरीय िनणयअनस
ु ार काठमाड -तराई फा
याक आयोजनाको लािग ज गा ाि ऐन, २०३४
बमोिजम ज गा अिध हण भई िवप ी िज ला शासन
कायालय, काठमाड बाट िमित २०६८।४।१८ को
गोरखाप दैिनकमा मआ
ु जाको लािग कािशत
सूचनाअनस
ु ार िवप ीले अिध हणमा िलएको अव था
छ।
ज गा ाि स ब धमा िज ला शासन
कायालय, काठमाड बाट कािशत सूचनाअनस
ु ार
अिध हणमा परेको उ ज गाको हामी िनवेदकह ले
पाउनपु न मआ
ु जा रकमको स ब धमा ज गा ाि
ऐन, २०३४ को दफा १३(२) बमोिजम मआ
ु जा
िनधारण सिमितको िमित २०६८।८।५ को बैठक ारा
.७८,९६,०००।- मआ
ु जा रकम िनधारण भएको
िथयो । जसअनस
ु ार फा याक सडक योजनाले
िज ला शासन कायालयलाई हामीले पाउने मआ
ु जा
रकम िकटान गरी सोको भु ानी ग रिदनको लािग
लेखेको उ प को स ब धमा उि लिखत िक ा
ज गाको हामी िनवेदकह को नाममा दता रहेको
ज गाधनीको नाम लगत क ा गरी काठमाड तराई
मधेश फा याक सडक आयोजनाको नाममा
ज गाधनी दता माण प कायम ग रिदनक
ु ा साथै
बाँक रहने ज गा फुकुवा ग रएको यहोरा िनदशानस
ु ार
अनरु ोध छ भनी मालपोत कायालयलाई प ाचार गरी
िदएको छ । िज ला शासन कायालयले लेखेको उ
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िमित २०६९।३।११ को प को स ब धमा मालपोत
कायालयले िवप ी िज ला शासन कायालयलाई
िमित २०६९।३।१२ को प माफत अिध हणमा
परेको िनवेदकको मािथ उि लिखत िक ा ज गाह
िनजी गठु ी जिनएको देिखएको र उ कृितको ज गा
स मािनत सव च अदालतको िमित २०६४।१०।१०
को फै सला तथा भूिमसधु ार तथा यव था िवभागको
िमित २०६४।१०।२९ को प अनस
ु ार स ा प ा,
रिज ेशन गरी हक ह ता तरण गन रो का भइरहेकोले
िनजी गठु ी हटाई उ ज गा आयोजनाको नाममा लगत
क ा गन निम ने भनी िज ला शासन कायालयलाई
जवाफ प पठाई सोहीबमोिजमको जानकारी सडक
आयोजनाको िमित २०६९।१२।१४ को प बाट हामी
िनवेदकलाई िदइएको अव था छ ।
िवप ीले अिध हण गरेको िनवेदकको
ज गाको मआ
ु जा कानूनबमोिजम िनवेदकले ा
गनबाट वि चत गराइएको र यसबाट िनवेदकको
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३,
१७(३), १९, २३ समेत ारा द समानताको हक,
सं कृितस ब धी हक, स पि को हक, धमस ब धी
हकमािथ आघात पु याउने काय भएको र सोको
चलनको लािग अ य वैकि पक उपचारको मागसमेत
पया नभएको हँदा धारा ३२, १०७(२) बमोिजम
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत
यो िनवेदन िलई उपि थत भएका छ । िनवेदकलाई
मआ
ु जा िदनबाट वि चत गराउने गरी भएका काम
कारवाही उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी मआ
ु जा
िदनु भ ने परमादेशको आदेश जारी हनपु दछ भनी
िन न िनवेदन गदछ ।
अिध हणमा परेको ज गा िनवेदकको िनजी
गठु ी ज गा भएकोमा िववाद छै न । सोको आय थाबाट
हा ो गठु ी चलाउनपु न ह छ । िनजी गठु ी िनवेदकको
धम, सं कृितसँग जोिडएको स पि समेत हो । िवप ीले
मआ
ु जा रकम िनवेदकलाई िदएको अव थामा सो

मआ
ु जा रकमको आ दानीबाट हामी िनवेदकको
िनजी गठु ी धम सं कृितको िनर तरता कायम हनस ने
ह छ । सरकारले नाग रकको स पि अिध हण
गदा कुनै मआ
ु जा तथा कुनै ितपूित निदई गन
पाइँदैन । िनजी गठु ीको ज गामा यस अदालतको
फै सलाको आधार देखाई िनवेदकलाई मआ
ु जा
िदनबाट वि चत गन िम ने हनै स दैन । ज गामा
सडक खल
ु ी मोटर गिु डसके को हँदा न त कुनै आय ता
आउने अव था छ, न त अिध हणको मआ
ु जा रकम
नै िवप ीबाट ा हन सके को छ । यस ि थितमा हामी
िनवेदकको िनजी गठु ी पूजा धम सं कृितको िनर तरता
िदनलाई आय ताको अभावमा किठनाई पन गई सोको
लोप हन जाने अव था टड् कारो पमा आएको छ ।
साथै यस अदालतको िमित २०६४।१०।१०
को फै सलाले गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा
२५(२)(ग) र दफा ३६, संिवधानसँग बािझएको हँदा
अमा य र बदर घोिषत भएको हो । िनवेदकको ज गा
ऐनको दफा २(ञ) ले प रभाषा गरेअनस
ु ार कसैको
नाममा दता नभएको गठु ी सं थानको स पूण अिधकार
रहेको गठु ी तैनाथी ज गा होइन । उ ज गा िनवेदकको
िनजी गठु ी स पि भएको हँदा गठु ी सं थान मातहतको
ज गा होइन । साथै मआ
ु जा िनधारण सिमितले
मआ
ु जा रकम िनधारण गरी िनकासा भइसके को
अव था छ । िवप ीले वयम् सरकारी गठु ी ज गाको
हकमा मआ
ु जा रकम भु ानी िदने तर हामी िनवेदक
सवसाधारण नाग रकको गठु ी सं थान मातहत हँदै
नभएको िनता त िनजी गठु ी स पि को ज गाको
मआ
ु जा रकम भने िविभ न वहाना गरी गलत आधार
र कारण देखाई मआ
ु जा िदनबाट वि चत गराउने
घोर अ यायपूण काय िवप ीबाट भएको छ । जनु
काय समानताको हक िव भई कानूनको ि मा
िवभेदका रसमेत छ । नाग रकको स पि मआ
ु जा
अथात् ितपूित निदइकन सावजिनक िहतको लािग
िवप ी नेपाल सरकारले अिध हण वा ा गन स ने
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ तथा
अ य चिलत कुनै पिन कानूनले गरेको छै न ।
अतः िनवेदकलाई मआ
ु जा िदनबाट वि चत
गराउने गरी काठमाड तराई मधेश फा याक सडक
योजनाले िनवेदकलाई जानकारी गराएको च.नं. २०३,
िमित २०६९।१२।१४ को प लगायत यस स ब धमा
िनवेदकको हक िहतमा असर पान गरी िवप ीह बाट
जे जित िनणय आदेश काम कारवाही तथा प ाचार
भएका छन् सोसमेत स पूण उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी िनधारण भइसके को मआ
ु जा रकम अिवल ब
िनवेदकलाई भु ानी िदनु िदलाउनु भनी परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने यहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन
हो? मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै
आधार कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना
पाएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र िनवेदनको ितिलिपसमेत
साथै राखी िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी
गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ ततु
िनवेदनलाई अ ािधकार िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
ज गा ाि र मआ
ु जा िदने िवषय
कानूनबमोिजम हने हँदा यस कायालयको हकमा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत िज ला शासन
कायालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकको दाबीको ज गा अिध हण
स ब धमा यस िवभागबाट कुनै िनणय नभएको र
रट िनवेदनमा उि लिखत यस िवभागको िमित
२०६४।१०।२९ को प ाचार स मािनत सव च
अदालतको िमित २०६४।१०।२२ को प बाट
लेखी आएबमोिजम भएको हँदा ततु िवषयमा यस
िवभागलाई िवप ी बनाइरहनपु न अव था नहँदा िवना

आधार यस िवभागलाई िवप ी बनाई िदएको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत भूिमसधु ार तथा
यव थापन िवभागको तफबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
िनवेदकले माग गरेको िवषय यस कायालयको
काय े िभ नपन भएको हनाले गलत मनसायले द:ु ख
िदने िनयतले यस कायालयलाई िवप ी बनाएको उ
दाबी खारेज ग रपाउँ भ ने नापी कायालय, कलंक को
िलिखत जवाफ ।
काठमाड -तराई फा याक आयोजनाले
मआ
ु जा उपल ध नगराउँदा गठु ी धम सं कृितको
संर ण गन सम या भएको भनी िनवेदकले उ लेख
गरेकोमा िनजह ले मआ
ु जा ा गन यस म ालयको
के कुन िनणय आदेशले के क तो बाधा परेको हो? रट
िनवेदनमा किहँकतै उ लेख भएको छै न । तसथ िवना
आधार र माण िवप ी बनाई दायर भएको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको भूिमसधु ार तथा
यव था म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनवेदक काशमिण शमा िव
नेपाल
सरकारसमेत भएको २०५८ सालको रट नं. ७७
को िनवेदनउपर सनु वु ाइ भई स मािनत सव च
अदालतबाट िमित २०६४।१०।१० मा उ
ऐनको दफा २५ उपदफा (२) ख ड (ग) र दफा
३६ अमा य बदर घोिषत भएकोले सोही आदेशका
आधारमा भूिमसधु ार तथा यव था िवभागको िमित
२०६४।१०।२९ को प बाट गठु ी रैतानी ज गाको
नामसारी, दा.खा. रिज ेशन िक ाकाट गरी हक
ह ता तरण गन रो का भइरहेको प र े यमा उ
ज गाको िक ाकाट गरी आयोजनाको नाममा हक
ह ता तरण, नामसारी दािखल खारेज गन काम
कारवाही अिघ बढाउन नसिकएको हो । तसथ ततु
रट िनवेदन औिच यपूण नहँदा खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत काठमाड तराई-मधेश फा ट याक सडक
आयोजना र भौितक पूवाधार तथा यातायात यव था
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म ालयको एकै यहोराको छु ाछु ै िलिखत जवाफ ।
नाग रकका संिवधान तथा कानून द हक
अिधकारको स मान संर ण एवं स ब न गरी उपभोगको
सिु नि चतता दान गन कुरामा नेपाल सरकार किटब
रहेको छ । जहाँस म िनजी गठु ीस ब धी िवषय छ, तत्
स ब धमा िनवेदक काशमिण शमासमेत िव
नेपाल सरकार मि प रषदसमे
् त िवप ी भएको संवत्
२०५८ सालको रट िनवेदनमा स मािनत सव च
अदालतबाट गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा
२५ को उपदफा (२) को ख ड (ग) र ऐ. दफा ३६
फै सला भएको िमित २०६४।१०।१० देिख अमा य
र बदर घोिषत भएको छ । गठु ी ज गाको संर ण गन
दािय व नेपाल सरकारको भएकोले राजगठु ी, िनजी
गठु ी वा छुट गठु ी कुनै पिन िकिसमको गठु ी ज गा कुनै
पिन िकिसमले िब िवतरण वा हक ह ता तरण गन,
स ाप ा गन वा अ यकोष खडा गरी गठु ी ज गा रैतानी
न बरमा प रवतन गरी िलन नपाउने यव था गनु
भनी आदेश जारी भएको छ । िनजी गठु ीका स ब धमा
स मािनत अदालतबाट भएको उि लिखत आदेशको
सबैले पालना गनु नै पन ह छ । अतः उपयु आधार
र कारणसमेतबाट मागबमोिजमको आदेश जारी हन
नस ने भई िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मू ामा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य ी
िव व भ राई, ी ह रहर पौडेलले िनवेदकको िनजी
गठु ीको ज गा िवप ी काठमाड तराई मधेश फा ट
याक सडक आयोजनाका लािग अिध हण भएकोमा
यसको मआ
ु जा िदन निम ने भनी िवप ीबाट भएको
िनणय संिवधान र चिलत कानूनिवपरीत भएको हँदा
बदर गरी िनधारण भएको मआ
ु जा रकम िदनु भनी
परमादेशको आदेश जारी हनपु छ भनी गनभएको
ु

बहससमेत सिु नयो ।
िव ान् अिधव ाह ारा ततु भएको
उपयु बहस सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा यसमा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा
होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न हन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा काठमाड िज ला
छै मले गा.िव.स. वडा नं. ४ ट िक.नं. ३२ को े फल
३-८-०-०, ऐ. ऐ. िक.नं. ५५ को १०-०-० म ये
े फल ७-११-०, िक.नं.३२ को ३-८-० ज गा नेपाल
सरकार भौितक योजना तथा िनमाण म ालयको
िनणयानस
ु ार काठमाड तराई / मधेश फा ट याक
आयोजनाको लािग िज ला शासन कायालय,
काठमाड को िमित २०६८।४।१८ को िनणयानस
ु ार
अिध हण भएकोमा िववाद छै न । उ ज गा अिध हण
भएप चात् मआ
ु जा िनधारण सिमितको िमित
२०६८।८।५ को िनणयानस
ु ार .७८,९६,०००।मआ
ु जा रकम िनधारण गरी भु ानीका लािग सडक
आयोजनाले िमित २०६९।३।८ को प ारा िज ला
शासन कायालयलाई लेखी पठाएकोमा सोहीबमोिजम
अिध हणमा परेका िनवेदकह को नामको ज गाको
लगत क ा गरी सडक आयोजनाको नाममा
ज गाधनी माण पज
ु ा कायम गरी िदनु भनी मालपोत
कायालयलाई लेखी पठाएकोमा उि लिखत ज गाह
िनजी गठु ी जिनएको हँदा सव च अदालतको िमित
२०६४।१०।१० को फै सला र भूिमसधु ार यव था
िवभागको िमित २०६४।१०।२९ को प ानस
ु ार िनजी
गठु ी हटाई सडक आयोजनाका नाममा लगत क ा
गन निम ने यहोराको मालपोत कायालय, कलंक को
प ानस
ु ार मआ
ु जा िवतरणको काय रोिकएको
देिख छ । यसरी िनवेदकको ज गा सडक आयोजनाको
लािग िविधवत् अिध हण भई मआ
ु जा रकमसमेत
िनधारण भइसके कोमा अि तम समयमा आएर सव च
अदालतबाट भएको फै सलाको कारण देखाई मआ
ु जा
रकम िदन इ कार गरेको देिखयो ।
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३. िववािदत ज गा िनजी गठु ीको हो भ नेमा
ि िवधा रहेको छै न । यही गठु ीको आ दानीबाट वैशाख
पूिणमाका िदन नारायण भगवान्को पूजाआजा गरी धम
सं कृितको संर ण ग ररहेको भ ने िनवेदकको भनाई
रहेको देिख छ । यसरी देवी देवताको पूजाआजा गरी
धम सं कृितको संर ण गन योजनका लािग उ
ज गाको आय ता खच भइरहेकोमा िववािदत ज गा
सडक आयोजनािभ परेबाट गठु ीको आ दानीको
ोत नै गमु ेको भ नेमा पिन अ यथा तक गन ठाउँ
छै न । धािमक परोपकारी काय गनको लािग राखेको
गठु ी ज गामा सडक िनमाण भएको अव थामा यसको
मआ
ु जासमेत नपाउने हो भने गठु ीको आ दानीको ोत
गु न पगु ी जनु उ े यबाट गठु ी रािखएको हो यसको
पूित हन नसक ितकूल असर पन जाने देिख छ ।
जसको प रणाम व प गठु ीको उ े य नै परािजत भई
धमलोपको अव था उ प न हने जाने ह छ र धािमक
वत ता, वधमको कायमा ितकूल असर पन गई
धािमक आ थामा चोट पु न स छ । परापूवकालदेिख
चलेको धािमक कायको स चालन सु यवि थत गरी
सामािजक, धािमक ित ालाई यथास भव संर ण र
स ब न गनु अिहलेको आव यकता पिन हो । धम
सं कृितको संर ण नहँदा सामािजक मू य मा यता
रहन नसक धािमक सिह णतु ामा ितकूल असर पन
जाने कुरामा सचेत हनपु न ह छ ।
४. सावजिनक योगका लािग रा यले
यि को िनजी स पि मािथ अिधकार हण गन स छ
तर यसरी िनजी स पि ा त गदा कानूनबमोिजमको
उिचत ितपूित िदनपु न ह छ । िबना ितपूित
रा यले यि को स पि ा त गन स दैन । ज गा
ाि ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले
कुनै सावजिनक कामको लािग कुनै ज गा ा त गन
आव यक ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको मआ
ु जा िदने
गरी जनु सक
ु ै ठाउँको जितसक
ु ै ज गा ा त गन स ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ । यसैगरी नेपालको

अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा
(२) मा "सावजिनक िहतको लािग बाहेक रा यले कुनै
यि को स पि अिध हण वा ा त गन वा य तो
स पि उपर कुनै कारले कुनै अिधकारको सज
ृ ना
गन छै न" भ ने यव था रहेको छ भने उपधारा (३) मा
रा यले कुनै यि को स पि अिध हण वा ा गदा
कानूनबमोिजम ितपूित िदइने छ भ ने यव था रहेको
छ । उपयु संवैधािनक एवं कानूनी यव थाअनस
ु ार
पिन सावजिनक योगका लािग आव यक भएमा
रा यले कसैको पिन स पि अिध हण गन स ने
तर यसरी अिध हण गदा स बि धत ज गाधनीलाई
मआ
ु जा िदनपु न बा या मक कानूनी यव था रहेको
देिख छ ।
५. सडक आयोजनािभ परी अिध हणमा
परेका नेपाल सरकारका गठु ीले समेत कानूनबमोिजम
मआ
ु जा रकम पाइसके का छन् भ ने िनवेदकको
दाबीलाई िवप ीतफबाट ख डन हन सके को
देिखँदनै । यसरी एउटै िवषयमा कसैलाई मआ
ु जा
िदने कसैलाई निदने गरी रा यबाट असमान यवहार
ग रनु वीकाय हन स दैन । जहाँस म यस अदालतको
फै सलाबाट गठु ी जिनएका ज गाह को कुनै पिन
यहोराले हक ह ता तरण गन, िधतो जमानी िदन र
स ाप ालगायतका काय गन िनषेध गरेको भ ने
छ उ आदेशमा गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा
२५ को उपदफा (२) को ख ड (ग) र ऐ. दफा ३६
बदर घोिषत भएको देिख छ । जनु गठु ी सं थानको
स पूण अिधकार रहेको गठु ी तैनाथी ज गाको स दभमा
भएको हो । ततु िववाद गठु ी सं थान मातहतको
ज गाको नभई िनवेदकको िनजी गठु ी स पि भएको
हँदा उ आदेशको कारणबाट िनवेदकलाई िनजबाट
ज गाको ितरो यथावत् हने गरी ज गा अिध हण गन र
लगतसमेत क ा नगन कारको जानकारीको प ाचार
भएको देिखँदा य तो कायलाई बदर गराई रहनु पन नै
नभई वतः बदर हने नै ह छ । तसथ िनवेदकह लाई
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आ नो िनजी गठु ीको ज गाबाट मआ
ु जा पाउनबाट
नणय नं . ९८८९
वि चत गराउन िम ने देिखँदनै ।
६. मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
िनवेदकह को ज गा काठमाड -तराई मधेश फा
सव च अदालत, संयु इजलास
याक सडक आयोजनािभ परी अिध हण भई
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
उ ज गाह बाट फा याक सडक तयारसमेत
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
भई यातायात सचु ा भइसके को स दभमा िवप ी
फै सला िमित : २०७४।०५।०४
आयोजनाले िनधा रत गरेको मआ
ु जा रकम यी
िनवेदकले पाउनु पन नै देिखँदा िनधा रत मआ
मु ाः- अपहरण तथा शरीर ब धक
ु जा
रकम यथाशी िनवेदकलाई भु ानी िदनु भनी
िवप ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हने
०७१-CR-१३८७
ठहछ । ततु आदेशको जानकारी िवप ीह लाई पनु रावेदक / ितवादी : िज ला पसा वीरग ज
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ मा घर भई
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
हाल कारागार कायालय पसा वीरग जमा
ु ाई िदनू ।
कै दमा बसेको प नालाल सहनी
उ रायमा सहमत छु ।
िव
या. पु षो म भ डारी
यथ / वादी : अशोक अ वालको जाहेरीले नेपाल
सरकार
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
०७१-CR-१५६८
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला पसा वीरग ज
उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ को हाल
कारागार कायालय, पसा वीरग जमा कै दमा
रहेको कुनाल अ वाल
िव
यथ / वादी : अशोक कुमार अ वालको जाहेरीले
&
नेपाल सरकार
०७१-CR-१६२१
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला पसा वीरग ज
उपमहानगरपािलका वडा.नं.१४ हाल वडा
नं.१३ घर भई कारागार कायालय पसामा
कै दमा रहेको राजन बाबु बािनया
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िव
यथ / वादी : अशोक अ वालको जाहेरीले नेपाल
सरकार

§ अपह रत नाबालकलाई उ ार गन ममा
भएको गोली हानाहानबाट दुईजनाको मृ यु
भई नाबालकको उ ार गरी याइएको त य
हरी कमचारीह को बकप बाट समिथत
भइरहेकोमा जाहेरवाला र पीिडतको
बकप नहदँ ैमा कसुर नै थािपत नभएको
भ न निम ने ।
( करण नं. १४)

०७३-CR-०१०९
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला पसा वीरग ज
उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ घर भई
कारागार कायालय पसामा कै दमा रहेको
िसके दर यादव
िव
पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा
यथ / वादी : अशोक अ वालको जाहेरीले नेपाल
रामािशष यादव र वैतिनक अिधव ा शोभा
सरकार
काक
यथ / वादीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
§ अपहरण तथा शरीर ब धक िलने अपराध
रमा पराजल
ु ी
संगिठत तवरले हने गरकोले य तो अवलि बत निजर :
अपराधमा ायः एकभ दा बढी यि को स ब कानून :
संल नता रहेको ह छ । य ता कृितको
अपराधमा िविभ न यि ह को िविभ न सु तहमा फै सला गनःभूिमका हन स ने र मु य वारदात घटाउने
माननीय यायाधीश ी अमतृ बहादरु ब नेत
थलमा वा तिवक पमा वारदातमा पनु रावेदन तहमा फै सला गनःसंल न यि ह भ दा कम सं यामा
माननीय यायाधीश ी िड लीराज आचाय
यि ह उपि थत भई वारदात घटाएको
माननीय यायाधीश ी िवनोद साद शमा
हने । तर य तो वारदातमा घटना थलमा
नदेिखने यि ह को भिू मका गौण वा
फै सला
सहायक नहने । िनजह को भूिमका
या. ओम काश िम : याय शासन
वारदात थलमा देिखने यि ह को ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर भई यस
जि कै वा अझै मह वपूण हने ।
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको
( करण नं. १२) संि त त य एवं ठहर यस कार छः§ अपहरणस ब धी अपराध मानवता
मेरो नाित वष ८ को लोक अ वाल िमित
िव को अपराध भएको र यस २०६९।१०।१३ को बेलक
ु ा ५ बजेितर वीरग ज
कृितको अपराधमा संल न यि ह को १३ ि थत टाउन हल निजक बालमि दरमा खे ने
पृथकपृथक भूिमका रहने हदँ ा वारदात
ममा हराएकोले उसको साथीह तथा आ ना
थलबाट प ाउ नपदमा कसुरमा संल न आफ त, साथी, नातेदारकहाँ सोधपछ
ु गदासमेत कही ँ
रहेको छै न भनी िन कषमा पु न निम ने । कतै नरहेकोले हराएको हँदा खोजतलास ग रपाउँ
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भ नेसमेत यहोराको गोवधनलाल अ वालले िज ला
हरी कायालय, पसामा िमित २०६९।१०।१४ मा
िदएको िनवेदन ।
िज ला पसा, भेिडहारी गा.िव.स., वडा
नं.९ ि थत रामनाथ िगरीको घरआँगनमा अधचेतन
अव थामा रहेको अ दाजी वष २५ को घाइते यि को
दािहने हातले समाती राखेको अव थामा कटुवा ब दक
ु
नाल-१ र िनजले लगाएको पाइ टको अगािडको दािहने
ख तीमा गोली ३ राउ ड साथै अधचेतन अव थामा
रहेको अ दाजी वष २२ को घाइते अक यि को
दािहने हातले समाती राखेको अव थामा कटुवा
ब दक
ु नाल-१ र िनजले लगाएको पाइ टको अगािड
दािहने ख तीमा गोली राउ ड २ फे ला पारी घरको
कोठाको कुनामा पीिडत लोक अ वाललाई फे ला
पारेको भ नेसमेत यहोराको घटना थल तथा बरामदी
मचु ु का ।
अशोक अ वालको छोरा वष ८ को
लोक अ वाललाई अपहरणकारीले अपहरण गरी
ब धक बनाई राखेको भ ने सूचनाको आधारमा मेरो
कमा डको टोलीले िमित २०६९।१०।२२ को िबहान
४ बजेको समयमा िज ला पसा, भेिडहारी गा.िव.स.,
वडा नं.९ गिदयानी टोलमा पु दा ए कासी गोली फायर
गरेकोले हरीले पिन गोली फायर गद अगािड बढ् दै
जाँदा के ही यि ह सो घरबाट िन क भा न सफल
भएका र दईु जनालाई घरआँगनमा घाइते अव थामा
तथा एकजना मिहला र एकजना पु षलाई समेत
घरआँगनमा फे ला पारेको हो । फे ला पारेको मिहला
तथा पु ष सोही घरधनी रामनाथ िगरीको ीमती
र भा देवी र छोरा अजय िगरी भनी बताएको, घाइतेह
दवु ैजनाको साथबाट गोली फायर भई खोका चे बरमा
अड् िकएको अव थामा रहेको कटुवा ब दक
ु नाल२ र गोली राउ ड-५ समेत फे ला परेको, सो घरको
कोठािभ अपह रत लोक अ वाल फे ला परेको
हो । पीिडत तथा प ाउ परेका यि ह बाट खु न

आएका लोक अ वाललाई अपहरण गन कायमा
संल न रहेका कुनाल अ वाल, राजनबाबु बािनया,
प नालाल सहनी, िसिक दर यादव, र भादेवी िगरी
र अजय िग रसमेतलाई प ाउ गरी बरामद हितयार
र गोलीसमेत दािखला गरेको छु भ नेसमेत यहोराको
.िन. मनोहर साद भ ले िज ला हरी कायालय,
पसामा पेस गरेको ितवेदन ।
मेरो छोरा वष ८ को लोक अ वाल िमित
२०६९।१०।१३ िदनको १७:३० बजेबाट हराएकोमा
िनजलाई अपहरणकारीले अपहरण गरी ब धक बनाई
राखेकोले िमित २०६९।१०।२२ को िबहान ४ बजे
हरीले छोरालाई सकुशल उ ार गरी याएको
हो । छोरालाई उ ार गन हरी टोली पसा िज लाको
भेिडयारी गा.िव.स., वडा नं. ९ मा पु दा अपहरणकारीले
हरीलाई गोली फायर गरेकोले हरीतफबाट पिन गोली
फायर भएकोमा के ही अपहरणकारी भा न सफल भएका
र दईु जनालाई घाइते अव थामा हातहितयारसिहत
फे ला पारेको, घरधनी र भादेवी िगरी र िनजकै छोरा
अजय िग रसमेतलाई िनय णमा िलएको छ । पीिडत
छोरालाई सकुशल उ ार गरी याएको भ ने थाहा पाई
आई छोरालाई भेटी बु दा छोरालाई अपहरण गनमा
र भा देवी, अजय िगरी, कुनाल अ वाल, राजनबाबु
बािनया, प नालाल सहनी, िसिक दर यादवसमेतको
संल नता रहेको भ ने बिु झएकोले कारवाही ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको अशोक अ वालले िज ला हरी
कायालय, पसामा िदएको जाहेरी दखा त ।
िमित २०६९।१०।१३ का िदन वीरग ज
ि थत घर अगािड बाल मि दरको क पाउ डमा
खेली कपडा फे न घरमा गएको अव थामा काका
कुनाल अ वालले एरो लेन िकनी िद छु भनी मलाई
ठाकुर राम या पसको लेिडज हो टल पछािडस म
पु याई सो ठाउँमा भएका दईु जना मािनसलाई देखाई
ितमीलाई ियनीह ले एरो लेन िकनी िद छन्, ितमी
ियनीह सँग जाउँ भनी काका साइकल चढी घरितर
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आउनु भएको हो । मलाई मोटरसाइलको बीचमा राखी
दवु ैजना मोटरसाइकलमा चढी िलएर गएको र साँझपख
एउटा घरको छे उ बाटोमा पु याई एकजना िनलो पाइ ट
लगाउने पु ष यि लाई िज मा िदई यसको काकालाई
िलएर आउँछु भनी दवु ै जना फक आएका हन् । िनलो
पाइ ट लगाउने मािनसले मलाई निजकै रहेको घरमा
िलएर जाँदा सो घरमा ३ जना पु ष र एक जना मिहला
िथए । मैले उनीह लाई एरो लेन िकिनिदनु भनेकोमा
काका आउँछ, भोली िबहानै ितमीलाई एरो लेन िकनी
िद छु, रोए गोली हानी िद छु भनी सानो ब दक
ु समेत
देखाएका िथए । चाउचाउ िदएकोले चाउचाउ
खाँदाखाँदै टेबलेट भेटेकोले िनकाली फाली िदई सोही
घरमा सतु ेकोमा भोिलप ट मेरो आमा बबु ासँग पैसा
मा नछ
ु , आमा बबु ाको स पक न बर मा दा मलाई
याद नभएकोले ठुलोबबु ाको ९८०४२२९८१० नं.
को न बर बताई िदएको हँ । सो घरमा रहेक मिहलाले
खाना पकाई िदने गरेक िथइन् । िमित २०६९।१०।२२
का िदन ए कासी गोली फायर भएको आवाज सनु ी
कुनामा लक
ु बसेकोमा हरी पगु ी मलाई उ ार गरी
िलई आएको हो भ नेसमेत यहोराको पीिडत लोक
अ वालले अनस
ु धानको ममा गरेको कागज ।
अपहरण भएको लोक अ वाललाई र भादेवी
िगरीको घरमा ब धक बनाई राखेको अव थामा िमित
२०६९।१०।२२ गते अपहरणमु गराउने ममा
आँगनमा फे ला परेको पु ष यि ह को उपचारको
ममा मृ यु भएको, लासह म ये एउटा लास
र भादेवी िगरीको छोरा संजय िगरीको र अक लास
िवनेश महरा (राम) को हो, हेरी िचनी सनाखत गरी
िदएँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीह राजनबाबु
बािनया, अजय िगरी, र भादेवी िगरी, िसिक दर यादव,
प नालाल सहनी र कुनाल अ वालले गरेको सनाखत
कागज ।
िमित २०६९।१०।१३ का िदन मेरो छोरा
संजय िगरी र एकजना के टाले ब चा िलई मेरो घरमा

आएकोले मैले "को हो? िकन याएको?" भ दा
हामीह िमली वीरग जबाट माडवारीको छोरा उठाई
याएकोले यसलाई यहाँ ब धक बनाई राखी यसको
आमा बबु ासँग पैसा मागी पैसा िदएपिछ छोडी िदने र
पैसा बाँडी िलने खाने भ ने स लाह भएको छ । यो
ब चालाई खाना बनाई िदने काम ित ो भएकोले ितमीले
पैसा पाउँ यौ भनेकोले मैले पिन लोक अ वाललाई
िमित २०६९।१०।१३ को साँझदेिख मेरो घरमा
ब धक बनाई रा दा खाना बनाई िदएको हँ । िमित
२०६९।१०।२२ का िदन िबहान म सिु तरहेको बेलामा
गोली पड् केको आवाज सनु ी उठी बािहर आउँदा मेरो
छोरा स जय िगरी तथा छोराको साथीसमेतलाई घाइते
अव थामा देखेक हँ । िनजह को साथबाट हरीले
कटुवा ब दक
ु र गोलीसमेत बरामद गरी ब चाको उ ार
गरी मलाईसमेत प ाउ गरी याएको हो । घाइते छोरा
र िनजको साथी िवनेश महराको उपचारको ममा
मृ यु भएको भ ने कुरा थाहा पाएको हँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी र भादेवी िगरीले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
म िभ वा बजारमा डेरा कोठा िलई यही ँ
बसी उ.मा.िव. िभ वा, पसामा ९ क ामा पढ् छु ।
िमित २०६९।१०।२१ राित ८ बजेितर घरमा आउँदा
आमा, दाई संजय िगरी, अक एकजना पु ष यि
र सानो ब चासमेत रहेकोले मैले यो ब चा कसको
हो ? िकन याई राखेको? भ दा आमा, दाई र अक
पु ष यि ले यो ब चाको बारेमा ितमीले जानकारी
िलनपु न आव यकता छै न भनी भनेकोले थप कुरा बु न
सिकन । खाना खाई सतु ेकोमा िमित २०६९।१०।२२
को िबहान ४:०० बजे अँ यारोमा ए कासी गोली
फायर भएको आवाज सनु ी उठ् दा दाई संजय र उसको
साथीले हान हान भ दै ढोकाितर भागी दौड् दै गदा गोली
फायर गरी बािहर िनि कँ दै गरेको देखी म डरले घरको
कुनामा लक
ु बसे ँ । गोली फायर ब द भएपिछ बािहर
आउँदा आमा र भादेवी पिन घर बािहर आई पगु ेक
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िथइन् । हरीले आमा र मलाई िनय णमा िलएका
हन् । दाई संजय िगरी र िनजको साथी घाइते अव थामा
घर आँगनमा िथए । िनजह को हातबाट हरीले
कटुवा ब दक
ु गोलीसमेत बरामद गरी घरिभ भएको
ब चालाई उ ार गरी याएका हन् । हरीले सोधपछ
ु
गदा ती ब चा लोक अ वाल रहेको भ ने थाहा पाएको
हँ । िनज ब चालाई िमित २०६९।१०।१३ देिख
दाई संजय िग रसमेतले अपहरण गरी ब धक बनाई
राखेको भ ने कुरा पिछ मा थाहा पाएको हँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अजय िगरीले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
जाहेरवालाको छोरा लोक अ वाललाई
अपहरण गरी ब धक बनाई राखेको वारदातमा म,
प नालाल सहनी, राजनबाबु बािनया, कुनाल अ वाल,
र भादेवी िगरी तथा संजय िगरी, िवनेश महरा, सरु शे
राम, िवनोद राम र मोहन वणवालसमेतको संल नता
छ । हामी साथीह ले िमित २०६९।९।२० मा
वीरग ज ि थत बौ ीमाई मि दरमा बसी स लाह गरी
िनज लोक अ वाललाई अपहरण गरी लगी ब धक
बनाई राखी िफरौती रकम िलई छाड् ने र पैसा बाँडी
िलने खाने भनी योजना बनाई िमित २०६९।१०।१३
मा अपहरण गरी िलई गएको हो । अपहरण गदा मैले
हरीको गितिविध बु ने काम गरेको हँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िसिक दर यादवले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
साथीह कुनाल अ वाल, प नालाल
सहनी, सरु शे राम, िवनोद राम, िवनेश महरा, मोहन
वणवाल, िसिक दर यादव, संजय िगरी र मसमेत
िमित २०६९।९।२० ितर बौ ीमाई मि दरिनर बसी
वीरग जबाट कुनै पैसावाला मािनस अपहरण गरी
िफरौती रकम िलई बाँडी खाने भ ने कुराको योजना
बनाएका ह । िमित २०६९।१०।२ मा पिन हामी
सबैजना सोही मि दरमा बसी कुनाल अ वालको
भितजो लोक अ वाललाई अपहरण गन भनी सबै

जनाबीच कुरा भई ब चालाई घरबाट याउने काम
कुनालले गन, प नालाल र मैले संजय िगरीको घरस म
पु याउने, संजय िगरी र िवनेश महराले ब चालाई
ब धक बनाई रा ने, अ साथीह ले हरीको
गितिविधबारे बझ
ु ी खबर गन, सरु शे रामले सो काम
गन आव यक पन कटुवा ब दक
ु गोली तयार गन भनी
स लाह गरी सोही िदन मोहन वणवालको घरमा सबै
जना बसी स लाह गरी आ-आ नो स पक न बर िदई
िलई सबैजना तयारीमा ब नु भनी घरमा गएको ह ।
िमित २०६९।१०।६, ऐ.१० गते र ऐ.१२ गते पिन
यास गदा काम हन नसके कोले ऐ.१३ गते िबहान
१०/११ बजेितर प नालालले बौ ीमाई मि दरमा
आउनु भनी सबैजना बसी कुरा हँदा आज काम भएन
भने लोक अ वाल भोली भारत जाँदै छ, आज
जसरी पिन काम गनपछ
ु भनी स लाह गरी बसेका
िथय । सो िदनको पौने चार बजेितर प नालाल र
कुनाल अ वालले मलाई फोन गरी मोटरसाइकल
िलई ठाकुरराम या पस पछािड योतीनगर पल
ु मा
आउनु भनेकोले म सो ठाउँमा पु दा प नालाल पिन
साइकलमा पगु ेको र कुनाल अ वालले लोकलाई
पैदल िलई सो ठाउँमा आई पगु ेको हँदा पूव स लाह
योजनाबमोिजम कुनाल अ वालले लोक अ वाललाई
रा ो एरो लेन िकनी िदनु भनी हामीलाई िज मा लगाई
िनज कुनाल फिकएका िथए । प नालालले लोक
अ वाललाई मोटरसाइकलमा लगी संजय िगरीको घर
छे उमा पु याई िवनेश महरा र संजय िगरीलाई िज मा
लगाउँदा पिन एरो लेन िकनी िदँदै गनु यसको अंकल
कुनाललाई िलई आउँछु भनी फक आएको हो । मेरो
काम लोक अ वाललाई संजय िगरीको घरस म
पु याउने िज मा रहेकोले पु याई घरमा आई बसेको हो ।
िमित २०६९।१०।२२ को िबहान लोक अ वाललाई
हरीले उ ार गदा संजय िगरी र िवनेश महरा घाइते भई
उपचारको ममा मृ यु भएको हो । हरीले संजयको
आमा र भाइ तथा मलाईसमेत प ाउ गरी याएको
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हो । लोक अ वाललाई अपहरण गरी मेरो आ नै
ना.२३ प. ७०३३ नं. को मोटरसाइकलमा राखी
लगेको हो । लोक अ वाललाई अपहरण गरी ब धक
बनाई राखी .२५/३० लाख पैयाँस म िफरौती
रकम मा ने िज मा सरु शे राम र िवनोदरामसमेतलाई
िदएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी राजनबाबु
बािनयाले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
बयान ।
लोक अ वाललाई अपहरण गरी ब धक
बनाई रा ने कायमा प नालाल सहनी, राजनबाबु
बािनया, िसिक दर यादव, र भा देवी िगरी, संजय िगरी,
िवनेश महरा, सरु शे राम, िवनोद राम, मोहन वणवाल र
मसमेतको संल नता छ । म तथा प नालालसमेतले कुनै
पैसावाला यि लाई अपहरण गरी ब धक बनाई राखी
पैसा िलई बाँडी खाने स लाह गरी िनज प नालालले
कुनै पैसावाला छ भने प ा लगाउनु भनेकोले िमित
२०६९।९।२९ मा दाई अशोक अ वालको घरमा पगु ी
भेटघाट गरी आउँदा िनज प नालालले ित ो दाईकै
छोरा उठाई लगेपिछ रा ो पैसा आउँछ, दाईको छोरा
उठाउन सिजलो पिन ह छ, कुनै सामान िकनी िद छु
भने ब चा साथमा आई हा छ, घर बािहर याउने
काम ित ो, अ काम हामी गरी हा छ भ ने कुरा
गरेका िथए । सोहीअनस
ु ार िमित २०६९।१०।६,
ऐ.१० गते, ऐ.१२ गते समय निमलेकोले ऐ. १३ गते
िदनको पौने चार बजेितर लोक अ वाललाई मैले
रा ो एरो लेन िकनाई िद छु भनी िलई गई प नालाल
र राजनबाबस
ु गँ फोन स पक गरी ठाकुरराम या पस
पछािड योितनगर पल
ु छे उमा पु याउँदा प नालाल
र राजनबाबु आई पगु ेकोले उनीह सँग भएको
स लाहअनस
ु ार लोकलाई अंकलह ले रा ो एरो लेन
िकनी िद छन् भनी मोटरसाइकल चढाई पठाई म घरमा
आई बसेको हो । मैले लोकलाई घरबाट िलई गई
उनीह को िज मा लगाएको हँ । पैसा मा नेलगायतका
सबै काम प नालाल, सरु शे राम, िवनोद रामसमेतको

भएकोले यसपिछ के कसो गरे मलाई थाहा भएन ।
लोक अ वाललाई ब धक बनाई राखी .२५/३०
लाखस म रकम मागी िलई बाँडी िलने खाने भनेको
िथयो । िमित २०६९।१०।२२ मा हरीले भितजोलाई
उ ार गरी याएपिछ मलाईसमेत प ाउ गरी याएको
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी कुनाल अ वालले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
वीरग जका कुनै पैसावाला यि लाई
अपहरण गरी ब धक बनाई पैसा िलनपु छ, प ा
लगाउँदै गनु भनी मैले कुनाल अ वाललाई भनेकोमा
दाईकै छोरा अपहरण गर भनी बौ ीमाई मि दरमा
बसी सबै साथीह बीच स लाह भएकोले कुनाल
अ वालले लोक अ वाललाई िसिसयाखोला
ए रयास म पु याउने, सो ठाउँबाट म र राजन बािनयाले
संजय िगरीको घरमा पु याउने, संजय िगरी र िवनेश
रामले लोक अ वाललाई सरु ि त रा ने, हितयारको
यव था सरु शे राम र मसमेतले गन, अ साथीह ले
अपहरण गदा हरीको गितिविध बु ने र िफरौती रकम
मा ने भ ने स लाह भई आ-आ नो स पक न बर िलई
िदई िज मेवारी तोिकएको िथयो । िमित २०६९।१०।६,
ऐ.१० र ऐ.१२ गते पिन तयारी भई अपहरण गन योजना
बनाएकोमा ती िदन कुनाल अ वालले ब चा याउन
नसके कोले िमित २०६९।१०।१३ गते १०/११
बजेितर सबैजना बौ ीमाई मि दरमा ज मा भई मोहन
वणवालको घरमा बसी छलफल गरी आज उठाएन भने
भोिल लोक अ वालसमेत भारत जाने हँदा आज जसरी
पिन उठाउने भ ने तयारी गरी क रब ४ बजेितर कुनाल
अ वालले मलाई फोन गरी राजनबाबु बािनया र ितमी
िछटो आउ भनी भनेकोले राजन र म फोन स पक गद
योितनगर पल
ु मा पु दा कुनालले लोक अ वाललाई
िलई आएको हँदा पूव स लाह अनस
ु ार एरो लेन िकनी
िद छु भनी मोटरसाइकलमा राखी म र राजनबाबल
ु े
िलई संजय िगरीको घर छे उमा पु याउँदा िनज संजय
िगरी, िवनेश महरासमेत आई पगु ेकोले िनजह लाई
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पिन एरो लेन िकनी िदनु भनी िज मा लगाई आएको
हो । लोक अ वाललाई अपहरण गरी २५/३० लाख
िफरौती रकम मागी बाँडी िलने खाने भनी कुरा भएको
हो । पैसा मा ने र हितयार गोलीसमेतको यव था िनज
सरु शे रामसमेतले नै िज मा िलएको िथयो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी प नालाल सहनीले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
िज ला पसा, वीरग ज उपमहानगरपािलका,
वडा नं.१३ ि थत राजनबाबु बािनयाको घरको
यासेजबाट ना.२३ प ७०३३ नं. को मोटरसाइकल
बरामद भएको भ नेसमेत यहोराको बरामदी मचु ु का ।
िमित २०६९।१०।१३ िदनको १७:००
बजेको समयमा जाहेरवालाको छोरा वष ८ को लोक
अ वाललाई कुनाल अ वाल, प नालाल सहनी,
िसिक दर यादव, संजय िगरी, िवनेश महरा चमार,
िवनोद राम, सरु शे राम, मोहन वणवालसमेतले अपहरण
गरी र भादेवीसमेतले ब धक बनाई रा न सहयोग
गरेकोमा िमित २०६९।१०।२२ को िबहान हरी
पगु ी दोहोरो फायर भई संजय िगरी र िवनेश रामसमेत
घाइते भएकोमा िनजह को नेशनल मेिडकल कलेजमा
उपचार हँदाहँदै मृ यु भएको भ ने थाहा पाएको हँ । िनज
ितवादीह अवैध हातहितयार साथमा राखी अपहरण
गन कायमा संल न भई िहँड्ने यि ह भएकोले
िनजह उपर कारवाही हनपु छ भ नेसमेत यहोराको
याम साद कुम , िदपे कुमार खेतान र ह रिकशोर
चौरिसयाले लेखाइिदएको व तिु थित मचु ु का ।
िमित २०६९।१०।१३ का िदन अपहरण
भएको लोक अ वालको उ ार गन .िन.
मनोहर साद भ को कमा डमा खिटएको हरी
टोलीले िमित २०६९।१०।२२ को िबहान ४:०० बजे
िज ला पसा, भेिडहारी गा.िव.स. वडा नं.९ मा पु दा
ए कासी गोली फायर गरेकोले जवाफ गोली फायर
गद ोिलङ गद र भादेवी िगरीको घर आँगनमा पु दा
२ जनालाई घाइते अव थामा हातमा कटुवा ब दक
ु ,

गोली तथा गोलीका खोकासमेत फे ला पारी बरामद गरी
िनजह लाई िनय णमा िलई सो घरबाट र भादेवी
िगरी र अजय िगरीलाई िनय णमा िलई लोक
अ वालको उ ार गरेको हो भ नेसमेत यहोराको
.ज.बोधबहादरु तामाङ र सयु बहादरु थापाले गरेको
घटना िववरण कागज ।
िमिसल संल न गोवधनलाल अ वालको
िनवेदन, बरामदी मचु ु का, हरी ितवेदन, जाहेरी
दरखा त, लोक अ वालको कागज, लासजाँच
मचु ु का,
ितवादीह को सनाखत कागज,
ितवादीह को बयान कागज, बरामदी मचु ु का,
व तिु थित मचु ु कासमेतका आधार माणबाट
ितवादीह कुनाल अ वाल, िसिक दर यादव,
राजनबाबु बािनया, प नालाल सहनी, सरु शे राम,
िवनोद राम, मोहन वणवाल, र भादेवी िगरी र अजय
िग रसमेतले जाहेरवालाको नाबालक छोरा वष ८ को
लोक अ वाललाई अपहरण गरी लगी ब धक बनाई
राखी मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको १,२ र ३ नं. को कसरु अपराध
गरेकोमा िनज अपहरणकारीम ये अजय िगरी र िवनेश
महराको उ ारको ममा दोहोरो िभड तमा परी मृ यु
भएकोले िनजह को हकमा मल
ु क
ु ऐन, १७६ नं.
आकिषत हने हँदा कुनै दाबी िलई रहनु परेन । अ य
ितवादीह कुनाल अ वाल, िसिक दर यादव,
राजनबाबु बािनया, प नालाल सहनी, सरु शे राम,
िवनोद राम, मोहन वणवाल, र भादेवी िगरी र अजय
िग रसमेतले धेरज
ै ना िमली संगिठत तवरले नाबालक
लोक अ वाललाई अपहरण गरी ब धक बनाएकोले
िनजह लाई सोही महलको ३ नं. अनस
ु ार सजाय र
७ नं. र ९ नं. बमोिजम थप सजायसमेत गरी सोही
महलको १२ नं. बमोिजम ितपूितसमेत िदलाई
पाऊँ । साथै फरार रहेका ितवादीह मोहन
वणवाल, सरु शे राम र िवनोद रामउपर अदालतबाट
कानूनबमोिजम याद जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
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यहोराको अिभयोग प ।
िमित २०६९।१०।२१ का िदन मैले
निचनेका मािनसह ले एकजना ब चालाई मेरो घरमा
याई छोडी गएका िथए । यसको भोिलप ट िमित
२०६९।१०।२२ को िबहान हरी आई मलाईसमेत
प ाउ गरी लगेका हन् । जाहेरी यहोरा झठु ा हो ।
जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गन कायमा मेरो कुनै
संल नता छै न । दाबीको कसरु मैले नगरेको हँदा सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी र भा
देवीले पसा िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९।१०।२२ का िदन मेरो
घरबाट हरीले मलाई प ाउ गरेको हो । मेरो दाईले
ब चा अपहरण गरी घरमा राखेको कुरा मलाई थाहा
िथएन । म २०६९।१०।२१ को राित घरमा आई
बसेको हो । उ घटनाबारे मलाई के ही थाहा िथएन ।
भोिलप ट िबहान हरी आई मलाईसमेत प ाउ गरी
याएको हो । को-को यि िमली के उ े यले ब चा
अपहरण गरी घरमा याई राखेको हो मलाई थाहा
छै न । मैले अपहरण गरेको छै न । मउपरको जाहेरी
यहोरा झठु ा भएकोले मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी अजय िगरीले पसा
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
मलाई आजभ दा ३२ िदन अगािड
वीरग जको गितनगरबाट प ाउ गरेको हो । िकन
प ाउ गरेको हो थाहा छै न । मउपरको िकटानी जाहेरी
झठु ा हो । अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मैले नगरेको
हँदा सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी प नालाल सहनीले पसा िज ला अदालतमा
गरेको बयान ।
िमित २०६९।१०।२२ को िदन आदश
नगरबाट मलाई हरीले प ाउ गरेको हो । िकन प ाउ
गरेको हो थाहा छै न । जाहेरी यहोरा गलत हो । मैले
लोक अ वाललाई अपहरण गरेको छै न । अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु मैले नगरेको हँदा मलाई सजाय

हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी िसके
यादवले पसा िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९।१०।२२ का िदन िबहान ७ बजे
मेरो आ नै घरबाट मलाई हरीले प ाउ गरेकोले िकन
प ाउ गरेको हो मलाई थाहा छै न । जाहेरी यहोरा झठु ा
हो । वारदात िमित र समयमा म आ नो पसल खोली
बसेको िथएँ । वारदातमा मेरो कुनै संल नता नभएकोले
मलाई सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी राजनबाबु बािनयाले पसा िज ला अदालतमा
गरेको बयान ।
मलाई मेरो आ नै घरबाट हरीले प ाउ
गरेकोले प ाउ गरेको बारे मलाई थाहा छै न । जाहेरी
यहोरा झठु ा हो । प नालाल सहनी र राजनबाबु
बािनयासमेतलाई मैले िचनेको छै न । उ वारदातमा
मेरो संल नता छै न । अिभयोग दाबी झठु ा भएकोले
सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
कुनाल अ वालले पसा िज ला अदालतमा गरेको
बयान ।
ितवादी मोहन वणवाल, िवनोद राम र सरु शे
रामको नाममा सु अदालतबाट जारी भएको याद
ितवादी मोहन वणवालको नाममा िमित २०७०।१।४
मा तथा ितवादी िवनोद राम र सरु शे रामको नाममा
िमित २०७०।२।२९ मा तामेल भएको तामेली समा ान
याद ।
जाहेरवालाको छोरा लोक अ वाललाई
अपहरणकारीले अपहरण गरी लगेको हो होइन मलाई
थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको व तिु थित मचु ु काका
याम साद कुम ले पसा िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
लोक अ वाललाई अपहरणकारीह ले
अपहरण गरी ितवादी र भादेवीको घरमा ब धक
बनाई राखेका िथए । मसमेतको टोलीले िनज लोक
अ वाललाई अपहरणमु गरेको हो भ नेसमेत
यहोराको ितवेदक .ना.िन. मनोहर साद भ ले
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पसा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
लोक अ वाललाई अपहरणकारीह ले
अपहरण गरी ितवादी र भादेवीको घरमा ब धक
बनाई राखेका िथए । मसमेतको टोलीले िनज लोक
अ वाललाई अपहरणमु गरेको हो भ नेसमेत
यहोराको मौकामा कागज गन सूयबहादरु थापाले पसा
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६९।१०।२२ को िबहान म
भेिडयाहीमा अपहरण भएको ब चालाई उ ार गन
गएको िथएँ । ब चाको नाम मलाई याद भएन भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरण कागज गन बोधबहादरु
तामाङले पसा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
जाहेरवालाको छोरा लोक अ वाललाई
अपहरणकारीले अपहरण गरी लगेको हो होइन
मलाई थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको व तिु थित
मचु ु काका यि ह रिकशोर चौरिसयाले पसा िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।
यी ितवादी अपहरण गन ब धक बनाउने
ज ता काय गन खालका मािनस होइनन् भ नेसमेत
यहोराको ितवादी राजनबाबु बािनयाका सा ी
रामायण दासले पसा िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादी कुनाल अ वालले जाहेरवालाको
छोरा लोक अ वाललाई अपहरण गरेका होइनन्
भ नेसमेत यहोराको ितवादी कुनाल अ वालको
सा ी राजबहादरु सादले पसा िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादी र भादेवी आ नो घर गहृ थी गन
खालक मािनसह हन् । अपहरण गरी शरीर ब धक
बनाउने काय गरेक छै नन् भ नेसमेत यहोराको
ितवादी र भादेवी र अजय िग रसमेतका सा ी
रामउ े य िगरीले पसा िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादी िसके यादव अपहरण गन कायमा

संल न छै नन् भ नेसमेत यहोराको ितवादी िसके
यादवका सा ी ल मण साहले पसा िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादी प नालाल सहनीले अपहरण गरी
जाहेरवालाको छोरालाई लगेको होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी प नालाल सहनीका सा ी राधे
सहनीले पसा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
यसमा ितवादीह सरु शे राम, िवनोद राम
र मोहन वणवाल अदालतबाट याद जारी हँदासमेत
हािजर हन नआई फरार रहेको देिखँदा वारदातमा
िनजह को संल नता नरहेको भए िनजह फरार
हनपु न अ य कुनै कारण देिखँदैन । ितवादीह ले
लोक अ वालको बाबस
ु गँ िफरौती रकम मागी सो बाँडी
खाने भनी िनजह बीच भएको योजना, स लाह र
सहमित र सहयोगबाट संगिठत पमा िनजह ले गनपन
ु
कामको िज मेवारीबमोिजम िमित २०६९।१०।१३ मा
ललाई फकाई लोक अ वाललाई अपहरण गरी लगी
ितवादी र भादेवीको घरमा राखेको अव थामा िमित
२०६९।१०।२२ का िदन हरीले लोक अ वालको
उ ार गरेको भ ने त य पिु हन आएकोले ितवादीह
कुनाल अ वाल, राजनबाबु बािनया, प नालाल सहनी,
िसके यादव, र भादेवी िगरी, सरु शे राम, िवनोद राम
र मोहन वणवाललले मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको १ र ३ नं. बमोिजमको
कसरु गरेको ठहछ । िनजह लाई सोही महलको ३ नं.
बमोिजम जनही ७(सात) वष कै द र .५०,०००।(पचास हजार) ज रवाना हने साथै िनजह ले वष ८ को
नाबालक लोक अ वालालाई संगिठत पमा अपहरण
गरी ब धक बनाएको देिखन आएकोले िनजह लाई
सोही महलको ७ नं. र ९ नं. बमोिजम २।२ वषका
दरले जनही ४ (चार) वष थप कै दसमेत हने ठहछ
र सोही महलको १२ नं. बमोिजम लोक अ वाल
अपहरण भएको िमित २०६९।१०।१३ देिख िनजले
अपहरणबाट छुटकारा पाएको िमित २०६९।१०।२२
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
स मको ज मा िदन १० को ितिदन .५००।- का
दरले हन आउने ज मा .५०००।- (पाँच हजार)
जनही ितवादीह बाट पीिडतलाई ितपूितबापत
िदलाई भराई िदने ठहछ । अका ितवादी अजय िगरीले
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको अव था र जाहेरी
दरखा तमा िनजको नाम िव ख डमा उ लेख भए
तापिन िनजको भूिमकाको बारेमा के ही उ लेख हन
सके को देिखएन । अपह रत बालक लोक अ वालले
गरेको कागजबाट िनजलाई अपहरण गन कायमा
यी ितवादीको संल नता रहे भएको भ ने देिखन
आएन । अ य ितवादीह ले गरेको बयानमा अपहरण
गन योजना, सहमित, स लाह र अपहरण कायमा समेत
यी ितवादीको संल नता रहेको भनी यी ितवादीलाई
पोल गरेको पिन नदेिखएकोले यी ितवादीलाई
कसरु दार ठहर गनु यायोिचत हने नदेिखँदा माणको
अभावमा ितवादी अजय िगरीले आरोिपत कसरु बाट
सफाई पाउने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पसा िज ला
अदालतबाट भएको फै सला ।
कुनै यि उपर अिभयोग लगाउनु मा
कसरु दार ठहर गन र साजय गनको लािग पया त
हँदनै । सो कुरा वत , ठोस तथा शंकारिहत
माणह बाट पिु हनपु छ । ततु मु ामा म ितवादी
प नालाल सहनीले जाहेरवालाको नाबालक छोरा
लोक अ वाललाई अपहरण गरी ब धक बनाई राखेको
भ ने कुरा कुनै सबदु माणबाट मािणत छै न । िमित
२०६९।१०।१४ का िदन गोवधनलाल अ वालले
खोजतलास ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा म ितवादी
प नालाल सहनीसमेतले लोक अ वाललाई अपहरण
गरी ब धक बनाई राखेको कुरा उ लेख नगरी मेरो नाित
वष ८ को लोक अ वाल हराएको भनी उ लेख गरेको
र िनज गोवधनलाल अ वाल अदालतमा सा ीको
पमा उपि थत नभएको हँदा माणको पमा हण
गन नसिकने सो िनवेदनसमेतलाई आधार िलइएको
छ । िमित २०६९।१०।२२ को घटना थल

खानतलासी तथा बरामदी मचु ु काबाटै पिन लोक
अ वाल फे ला परेको घर मेरो नभएको उ घर गाउँमा
म नरहेको, नभएको, बरामद भएको कटुवा ब दक
ु तथा
गोली मेरो नभएको, लोक अ वाललाई मैले अपहरण
नगरेको, िनज लोक अ वाललाई मैले उ गाउँ
घरस म नपु याएको तथा मैले ब धक नबनाएको भ ने
कुरा प हँदाहँदै सो घटना थल खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु कालाई मेरो िव मा माण िलइएको
छ । िमित २०६९।१०।२२ .िन. मनोहर साद भ ले
िदनभु एको ितवेदन तथा िनजले अदालतमा गरेको
बकप मा लोक अ वाललाई अपहरण गन वारदातमा
प नालाल सहनीसमेत संल न रहेको भनी उ लेख गरे
तापिन उनको यस ितवेदन तथा बकप लाई माणमा
िलन िम दैन । िकनक उनी य माण होइनन् ।
ततु मु ामा जाहेरवालाको छोरा लोक अ वाललाई
मैले अपहरण गरी ब धक बनाई राखेको वा अ य कुनै
िकिसमले उ वारदातमा मेरो संल नता रहेको भ ने
कुरा यी ितवेदकले य पमा देखेको, सनु ेको वा
थाहा पाएको हो भनी ले न लेखाउन नसके कोले उ
ितवेदन तथा बकप लाई मेरो िव मा माणमा
िलन निम ने हँदा मलाई कसरु दार ठहर गरी सु
अदालतबाट भएको फै सला उ टी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी प नालाल सहनीको पनु रावेदन
अदालत, हेट डामा परेको पनु रावेदन प ।
मउपर लगाइएको अिभयोग दाबी मािणत
हने कुनै पिन वत माण वादी प ले ततु मु ामा
दािखल गन सके को छै न । िमित २०६९।१०।१३ का
िदन बेलक
ु ा ५ बजे लोक बालमि दरमा खे ने ममा
हराएको भनी मौिखक सूचना िज ला हरी कायालय,
पसामा िमित २०६९।१०।१४ मा जाहेरवालाको िपता
गोवधन अ वालले िनवेदन िदनभु एको िथयो । िमित
२०६९।१०।२२ मा लोक अ वालको िपताले जाहेरी
दरखा त िदँदा लोक अ वाल घरबाट अपहरण
भएको भ दै मसमेतको नाम उ लेख गरेका छन् ।
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मौकामा जाहेरवालाको िपताले िदनभु एको िनवेदन र
पिछबाट अथात् िवल ब गरी नव िदनमा जाहेरवालाले
िदएको जाहेरी दखा तमा उि लिखत यहोरा पर पर
एक आपसमा बािझएको, य तो बािझएको जाहेरीको
आधारले दोषी ठहर गन िम दैन । यसैले सु फै सला
िु टपूण हँदा उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक ितवादी कुनाल
अ वालको पनु रावेदन अदालत, हेट डामा परेको
पनु रावेदन प ।
ितवादी अजय िगरीकै घरमा बालकलाई
अपहरण गरी १० िदनस म राखेको देिख छ । १०
िदनस म िनजको घरमा पीिडत बालकलाई रा दा
िनजलाई अपहरण गरेको तथा ब धक बनाई राखेको
स ब धमा थाहा जानकारी रहेको भ ने प देिखएको
छ । िनजका आमा तथा दाजस
ु मेत िमली अपहरण गरी
राखेको देिखई सके पिछ िनजलाई सो बारेमा के ही थाहा
जानकारी नहने भ ने कुरा िव वासलायक देिखँदैन ।
िनज मौकामा घटना थलबाट प ाउ परेको देिखएको
तथा मौकाको घटना थल मचु ु काको रोहबरमा बसी
सिहछापसमेत गरेको देिख छ । िनजसमेत उपर
िकटानी जाहरी परेको देिखई अपह रत बालक लोक
अ वालको कागजबाट समेत मलाई प ाउ गनमा यी
ितवादीको समेत संल नता रहेको भ ने यहोरा लेखाई
िदएको समेतका िमिसल संल न आधार माणह बाट
िनज ितवादीको समेत नाबालक लोक अ वाललाई
अपहरण गन कायमा संल न रहेको भ ने मािणत
भएको अव थामा िनज ितवादीलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाई िदने गरी भएको फै सला बदरभागी
रहेको छ । यी ितवादी अजय िगरी र कसरु ठहर
भएका ितवादीह समान तरका कसरु दार रहेको
देिखएको अव थामा अ य ितवादीह लाई सजाय
गरी समान तरका यी ितवादीलाई अ य ितवादीह
सरह सजाय गनपनमा
सो नगरी भएको सु फै सला
ु
िु टपूण हँदा सो हदस म उ टी गरी िनजलाई समेत

कसरु दार ठहर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत, हेट डामा परेको
पनु रावेदन प ।
जाहेरी दखा त, पीिडत लोक अ वालको
कागज र अिधकार ा त अिधकारीसम भएको
भिनएको बयान कागजलाई आधार िलई मलाईसमेत
कसरु दार ठहर गरी फै सला ग रएको छ । सो जाहेरी अ य
कुनै माणबाट पिु भएको छै न । लोक अ वाललाई
मैले अपहरण गरेको वा शरीर ब धक बनाई राखेको
भनी उ जाहेरीमा उ लेख भएकोसमेत छै न । हरीमा
भएको सािबतीकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गन
िम दैन । म ितवादीले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
कुनै कसरु अपराध नै गरेको होइन भनी अदालतसम
ई कार रही बयान गरेको छु । मेरो ई कारी बयान वादी
प कै सा ीले गरेको बकप बाट मािणत भइरहेको
छ । मलाई सफाई िदने गरी फै सला गनपनमा
सो
ु
नगरी कै द र ज रवाना गरी मबाट ितपूितसमेत
भराई िदने ठह याएको सु को फै सला िु टपूण छ ।
सनाखत कागजलाई मेरो िव मा माणमा हण गन
िम दैन । काकाले ि िसयाको पल
ु स म पु याएपिछ
एरो लेन िकनी िद छु भनी मोटरसाइकलमा राखेको र
घरस म लाने यि म येका ियनी पिन हन् भनी सनाखत
कागजमा उ लेख भए पिन सो कुरा अ य माणबाट
पिु भएको छै न । उ सनाखत कागज अ.बं. को १७३
नं. िवपरीत छ । लोक अ वाल बरामद भएको कोठामा
मेरो उपि थित भएको वा सो घर कोठाबाट म प ाउ
परेको वा मेरो ना.२३ प.७०३३ नं. को मोटरसाइकल
बरामद भएको भ ने कुरा खानतालसी तथा बरामदी
मचु ु काबाट देिखँदनै । जाहेरी पनभु दा पूव गोवधन
अ वालले िमित २०६९।११।१४ मा िदनभु एको
िनवेदनमा मेरो नाउँ उ लेख छै न । पीिडत लोक
अ वालले िमित २०६९।१०।२२ मा गरेको कागजमा
मेरो नाउँ उ लेख नभएको हँदा मलाई कसरु दार ठहर
गरेको सु फै सला उ टी गरी सफाई पाउँ भ नेसमेत
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यहोराको पनु रावेदक ितवादी राजनबाबु बािनयाको
पनु रावेदन अदालत, हेट डामा परेको पनु रावेदन प ।
जाहेरवालाको छोरा लोक अ वालको
अपहरण अपराधमा मेरो संल नता िथएन । मेरो
संल नता भएको भनी कसैले भनेको पिन छै न ।
नाबालकलाई अपहरण गन कायमा म संल न रहे
भएको माणबाट पिु भएको छै न । अपहरण कायलाई
सघाउ पु याउने िकिसमको कुनै कुकृ य मैले गरेको
छै न । ब चा याई रा नु पन कारण मलाई नबताई
राखेकोले मैले ब चालाई खाना बनाई खवु ाएको
िथएँ । खानाबाट ब चाको वा यमा ितकूल असर
नपरेको, ब चालाई कुटेको, दःु ख िदएको, पैयाँ
मगाउ भनी भनेको छै न । मैले कसरु गरेको भनी कुनै
सा ीले पिन नभनेकोले अपहरण कायमा जािनजानी
मेरो संल नता भएको देिखने आधार माण नभई मलाई
कसरु दार ठह याउने गरी सु बाट भएको फै सला
यायोिचत नहँदा उ टी गरी आरोिपत कसरु बाट
सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक ितवादी
र भादेवी िगरीको पनु रावेदन अदालत, हेट डामा परेको
पनु रावेदन प ।
ततु मु ामा सव थम अनस
ु धान
अिधकृतले िमित २०६९।१०।२२ मा िज ला पसा
गा.िव.स. भेिडहारी वडा नं. ९ ि थत खडा गरेको
घटना थल, खानतलासी तथा बरामदी मचु ु कामा म
ितवादीको उपि थित छै न र मेरो रोहबरमा भएको पिन
होइन । पीिडत भिनएका नाबालक वष ८ को लोक
अ वालले मलाई अपहरण गरी ब धक बनाई रा ने
कायमा मेरो संल नता रहेकोमा िव वास ला छ भनी
शंकाको आधारमा देखाएका मा छन् । सो सनाखत
कागजमा िनज नाबालकलाई सनाखत नै नगराई
सिहछाप गन भ दा मैले सिहछाप गन इ कार गदा मलाई
हरी िहरासतमा कुटिपट गरी म पढ् ने ले ने यि को
हात समाती बढु ी औ ंलाको या चे लगाइएको छ । सो
किथत सनाखत कागज कुन दजाको हरी कमचारी वा

कुन हरी कमचारीले तयार गरेको हो उ लेख नभएबाट
सो सनाखत कागज सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा १६(१) को िवपरीत बेरीतको सनाखत कागज
हो । लोक अ वालले िज ला अदालतमा उपि थत
भई बकप गरे नगरेकोतफ समेत मू याङ् कन नै नगरी
अिभयोग दाबीबमोिजम म ितवादीलाई सजाय हने
गरी भएको फै सला िु टपूण छ । ततु मु ामा बेरीतको
गैरकानूनी सनाखतको कागजको आधारमा अनस
ु धान
अिधकृतले मलाई िहरासतमा राखी अिधकार ा त
अिधकारीसम म ितवादी िसके दर यादवलगायत
अ य स पूण ितवादीह लाई बयान नै नगराई
िनममतापूवक कुटिपट गरी कागजमा जबरज ती
सिहछाप गराइएको छ । पीिडत भिनएका नाबालक
वष ८ को लोक अ वालसँग अनस
ु धान अिधकृतले
िमित २०६९।१०।२२ मा घटना िववरणको कागज
गराउँदा म ितवादी िसके दर यादवको उ अपहरण
गन कायमा यो य तो काय गरेको िथयो वा िनजको
उपि थित यस कारको िथयो भनी भ न र लेखाउन
नसके कोबाट म ितवादी िसके दर यादव िनद ष रहेको
मािणत छ । मलाईसमेत कसरु दार ठहर ग रएको सु
फै सला निमलेको हँदा मेरो हकमा उ टी गरी सफाई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक ितवादी
िसके दर यादवको पनु रावेदन अदालत, हेट डामा
परेको पनु रावेदन प ।
ितवादीह ले सामिु हक योजना र
कायिवभाजन तथा काया वयनका साथ ८ वष य
नाबालक लोक अ वाललाई अपहरण गरी ब धक
बनाउने कसरु गरेकोमा अिधकार ा त अिधकारीसम
सािबत भई पर पर पोल गन ितवादीह को मौकाको
सािबतीलाई ितवेदकसमेतका यि ह को बकप ले
समथन ग ररहेको देिखन आएकोले ितवादीह
र भादेवी िगरी, कुनाल अ वाल, राजनबाबु बािनया,
प नालाल सहनी, िसके यादव, सरु शे राम, िवनोद
राम तथा मोहन वणवालले अिभयोग दाबीबमोिजमको
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कसरु गरेको ठह याई िनजह लाई जनही ११ (एघार)
वष कै द तथा .५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ)
जनही ज रवाना हने र पीिडतले यी ितवादीह बाट
जनही .५,०००।- (पाँच हजार पैयाँ) ितपूित
भराई िलन पाउने ठह याई ितवादीम येका अजय
िगरीलाई मा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु बाट
सफाई िदने गरेको पसा िज ला अदालतको फै सला
यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
भएको फै सला ।
जाहेरवालाको नाबालक छोरा लोक
अ वाललाई अपहरण गरी लगी ब धक बनाई राखेको
घटना वारदातमा म ितवादीको संल नता रहेको भ ने
कुरा वादी नेपाल सरकारले कुनै सबतु माणबाट
"अदालतमा" पिु गन सके को छै न । लोक अ वाल
फे ला परेको घर मेरो नभएको, उ घर गाउँमा म
नरहेको, नभएको उ घर गाउँमा म काउ नपरेको,
बरामद भएको कटुवा ब दक
ु तथा गोली मेरो नभएको,
लोक अ वाललाई मैले अपहरण नगरेको, िनज
लोक अ वाललाई मैले उ गाउँ घरस म नपु याएको
तथा मैले ब धक नबनाएको भ ने कुरा प छ । उ
वारदातमा मेरो संल नता रहेको भ ने कुरा ितवेदकले
य पमा देखेको, सनु ेको वा थाहा पाएको हो
भनी ले न लेखाउन सके का छै नन् । जाहेरवाला
सा ीका पमा अदालतमा उपि थत भई आफूले
जाहेरी दरखा तमा लेखाएको कुरालाई बकप गरी
समथन गरेको ि थित िव मान नभएकोले उ जाहेरी
दरखा तको यहोराले अपराध पिु गन मािणक
मह व हण गन स दैन । घटना िववरण कागज तथा
सनाखत कागज गन यि लोक अ वाल अदालतमा
उपि थत भई आ नो सो मौकामा य गरेको
कुरालाई समथन गन गरी बयान बकप गन सके को
अव था छै न । यस ि थितमा उ पीिडतको घटना
िववरण कागज तथा सनाखत कागजमा उि लिखत

कुराले म ितवादीसमेतको िव मा माणमा
लगाउन निम ने छ । य तै गरी मु ाको वारदात
थािपत हनु र ितवादी उपरको कसरु मािणत हनु
भनेको अलगअलग िवषय भएकोले पीिडत लोक
अ वाललाई ितवादी र भा देवीको घरबाट हरीले
फे ला पारेको भ ने त यमा िववाद नभए तापिन सो
त यले म ितवादीसमेतले योजना बनाई स लाह
सहमित गरी िफरौती रकम िलने उ े यले लोक
अ वाललाई अपहरण गरी लिग ब धक बनाई राखेको
भ ने कुरा पिु हँदैन । अनस
ु धानको ममा भएको
बयान यहोरा हरी आफै ँ ले लेखरे मलाई डराई ध काई
जबरज ती सिहछाप गराएको हो । हरीले य तै
गरी अ य ितवादीह ले पिन मसमेतलाई पोल गरी
कसरु मा सािबत भई आ नो वे छाले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान नगरेकोले म ितवादी
प नालाल सहनीसमेतलाई कसरु दार ठह याई सजाय
िदने गरी भएको फै सला याय तथा कानूनको िवपरीत
भई िु टपूण हँदा सो फै सला बदर गरी सफाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी प नालाल सहनीको
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
लोक अ वाललाई अपहरण गरेको
वारदातमा म संल न नरहेको,
ततु मु ामा
अनस
ु धानको िसलिसलामा तयार भएका िलखतह
कुनै पिन वत एवं व तिु न माणबाट मउपरको
अिभयोग मािणत भएको छै न । सबदु माणको
समिु चत पमा मू याङ् कन एवं िववेचनासमेत नगरी
फौजदारी यायका िस ा त एवं स मािनत सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत
हचवु ा र अनमु ानको भरमा अनस
ु धान अिधकारी ारा
जबरज ती गराइएको सािबतीलाई आधारमानी मउपर
ला नै नस ने मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको १ नं. र ३ नं. बमोिजमको कसरु
ठह याई भएको फै सला कानूनस मत नरहेकोले उ
फै सला उ टी गरी मलाई अिभयोगबाट सफाई िदलाई
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पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी कुनाल अ वालको
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ततु वारदातको जाहेरी दरखा त,
पीिडतले अनस
ु धानको ममा गरेको कागज तथा
अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयान िमिसल
संल न अ य कुनै कागजबाट मािणत भएको
छै न । लोक अ वाललाई मैले अपहरण गरेको वा शरीर
ब धक बनाई राखेको भनी उ जाहेरीमा उ लेख
भएकोसमेत छै न । हरीमा भएको सािबतीकै आधारमा
कसैलाई दोषी ठहर गन िम दैन । म ितवादीले
अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कुनै कसरु अपराध नै गरेको
होइन भनी अदालतसम ई कार रही बयान गरेको
सो मेरो ई कारी बयान वादी प कै सा ीले गरेको
बकप बाट पिु मािणत भइरहेको छ । सनाखत
कागजमा पीिडतलाई मोटरसाइकलमा राखी मसमेतले
लगेको भ ने कुरा देखाइए पिन सो पिु छै न । के कित
न बरको मोटरसाइकलमा लिगएको हो सो सनाखत
कागजबाट खु दैन । पीिडत भनी नामाकरण ग रएका
लोक अ वाल बरामद भएको कोठामा मेरो उपि थित
भएको वा सो घर कोठाबाट म प ाउ परेको वा मेरो
ना.२३ प ७०३३ नं. को मोटरसाइकल बरामद भएको
भ ने कुरा खानतलासी तथा बरामदी मचु ु काबाट
देिखँदैन । सहअिभयु ह को पोल अ य माणबाट
पिु भएको छै न । िनज ितवादीह अदालतमा बयान
गदा अिधकार ा अिधकारीसम को बयान हा ो
होइन । हरीले जबरज ती सिहछाप गराएका छन्
भनी अदालतमा इ कारी बयान गरेका रहेछन् । मेरो
ना.२३ प.७०३३ न बरको मोटरसाइकल मेरो घरबाट
र मलाई पिन मेरै घरबाट प ाउ ग रएको कुरा िमित
२०६९।१०।२८ मा भएको खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु काबाट मािणत छ भने मोटरसाइकलमा राखी
पीिडतलाई पु याएको भनी मउपर आरोप लगाएपिन सो
आरोप वादी प ले शंकारिहत तवरबाट पिु मािणत
गन नसके को हँदा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट

भएको फै सला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी राजनबाबु बािनयाको
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ततु मु ामा बेरीतको गैरकानूनी सनाखतको
कागजको आधारमा अनस
ु धान अिधकृतले मलाई
िहरासतमा राखी अिधकार ा अिधकारीसम
मलगायत अ य स पूण ितवादीह लाई बयान
नै नगराई िनममतापूवक कुटिपट गरी जबरज ती
सिहछाप गराएको हो । पीिडत भिनएका नाबालक वष
८ को लोक अ वालसँग अनस
ु धान अिधकृतले िमित
२०६९।१०।२२ मा घटना िववरणको कागज गराउँदा
म ितवादी िसके दर यादव उ अपहरण गन कायमा
यो य तो काय गरेको िथयो वा िनजको उपि थत यस
कारको िथयो भनी भ न र लेखाउन सके का छै नन् ।
म ितवादी िसके दर यादवले िनज नाबालक वष ८
को लोक अ वालको अपहरण कायमा के काम गरेको
जसबाट अिभयोग दाबी समिथत भइरहेको छ भनी
फै सलामा वा अिभयोग दाबीमा समेत उ लेख नभए
पिन गो वारा पमा अ य ितवादीह लाई सजाय
गदा म िनद ष यि लाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय भएको रहेछ । व तिु न सबतु माणको
अभावमा गैरकानूनी तवरबाट ततु मु ाका अिभयोग
दाबीबमोिजम मलाई कै द र ज रवानाको सजाय हने
गरी भएको फै सला कानून तथा यायको सवमा य
िस ा तसमेत िवपरीत भएकोले बदर गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
िसके दर यादवले यस अदालतमा िदएको पनु रावेदन
प ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
संल न कागज अ ययन ग रयो । ितवादी प नालाल
सहनीको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
रामािशष यादव र वैतिनक अिधव ा ी शोभा काक ले
ितवादी प नालाल सहनीले के क ता अपराध गरेका
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हन् भनी अिभयोग दाबीबाट देिखँदैन । पीिडतले
अदालतमा आएर बकप गन सके को अव थासमेत
छै न । मौकामा कागज गन हरी जवानह अदालतमा
उपि थत भई बकप गदा प नालाल सहनीलाई
वारदात थलमा देखेको छै न । िनजलाई यहाँबाट
प ाउ गरेको होइन भनी लेखाएका छन् । पीिडतले
ितवादीलाई सनाखत गरेको भनी देखाइएको कागज
कानूनको रीत पु याई गरेको देिखँदैन । यसरी व तिु न
माणको अभावमा िनज ितवादीलाई सजाय गन
गरी भएको सु फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादी प नालाल
सहनीले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने पदछ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
रहनु भएका िव ान् सह यायािधव ा ी रमा
पराजल
ु ीले ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा बयान
गदा आरोिपत कसरु मा सािबत रही एक अकालाई पोल
गद बयान गरेका रहेछन् । बालक लोक अ वाललाई
अपहरण गरेप चात् ितवादी र भादेवी िगरीको घरमा
लगेर राखेको अव थामा हरीले उ ार गन जाँदा
दोहोरो झडपमा फाय रङ हँदा संजय िगरी र िवनेश
रामलाई गोली लािग उपचारको ममा िनजह को मृ यु
भएको िथयो । संजय िगरी ितवादी र भादेवी िगरीको
छोरा हन् । पीिडतले ितवादी र भादेवीसमेतलाई
पिहचान गरेको यहोरासाथ आफू अपहरण पदादेिख
मु हँदास मको घटना ममा उ लेख गरी कागज
गरेकोसमेतबाट ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको
देिखएकोले पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको बहस ततु
गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य एवं बहस िजिकर
रहेको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
भएको फै सला िमलेको छ, छै न? पनु रावेदक
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो,

होइन ? साही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीह
कुनाल अ वाल, िसिक दर यादव, राजनबाबु बािनया,
प नालाल सहनी, सरु शे राम, िवनोद राम, मोहन
वणवाल, र भा देवी िगरी र अजय िगरीसमेतले वष
८ को लोक अ वाललाई अपहरण गरी लगी ब धक
बनाई राखी मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको १,२ र ३ नं. को कसरु गरेकोमा िनज
ितवादीह लाई सोही महलको ३ नं. अनस
ु ार सजाय
गरी ऐजनको ७ नं. र ३ नं. अनस
ु ार थप सजाय हन माग
दाबी िलई अिभयोग प दायर भएको रहेछ । ितवादीह
र भादेवी िगरी, िसिक दर यादव, राजनबाबु बािनया,
कुनाल अ वाल, प नालाल सहनीले आरोिपत कसरु
वीकार गरी अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गरेपिछ अदालतमा उपि थत भई बयान गदा आरोिपत
कसरु मा इ कार रहेका छन् । पसा िज ला अदालतबाट
ितवादीह कुनाल अ वाल, राजनबाबु बािनया,
प नालाल सहनी, िसके यादवसमेतले मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १
नं. र ३ नं. बमोिजमको कसरु गरेकोले सोही ३ नं.
बमोिजम ७ वष कै द र .५०,०००।- ज रवाना तथा
ऐजनको ७ नं. र ९ नं. बमोिजम २/२ वषका दरले
जनही ४ वष थप कै द सजाय हने .५,०००।- जनही
ितवादीह बाट पीिडतलाई ितपूित भराइिदने ठहरी
फै सला भएकोमा सोउपर पनु रावेदन परी पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट िज ला अदालतको फै सला सदर
हने ठहरी फै सला भएको मा सोउपर ितवादीह
िसके यादव, प नालाल सहनी, राजन बाबु बािनया
र कुनाल अ वालको यस अदालतमा पनु रावेदन पन
आएको देिखयो ।
३. गोवधनलाल अ वालले िमित
२०६९।१०।१४ मा वष ८ को लोक अ वाल िमित
२०६९।१०।१३ देिख हराएको र फे ला नपरेकोले
खोजतलास ग रपाउन िज ला हरी कायालय,
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
पसामा िनवेदन िदएको देिख छ । हरीले खोजतलास
गद जाँदा भएको फाय रङमा गोली लािग संजय िगरी
र िवनेश महराको मृ यु भएको र सोही ठाउँ िज ला
पसा गा.िव.स. भेडीहारी वडा नं. ९ ि थत रामनाथ
िगरीको खपडाको छानो इँ ाको पखाल भएको
घरको पूव उ रप ीको कोठामा पीिडत ब चा लोक
अ वाल फे ला परेको भने खान तलासी तथा बरामदी
मचु ु काबाट देिख छ । ब चा बरामद भएपिछ अशोक
अ वालले ितवादीह को नामसमेत उ लेख गरी
िमित २०६९।१०।१३ मा लेन िकिनिद छु भनी
अपहरण गरी लगेका हन् भनी जाहेरी िदएका छन् ।
पीिडत लोक अ वालले एरो लेन िकिनिद छु भनी
ठाकुर राम बहमख
ु ी या पस पछािड लगी अक
यि को िज मा लगाई यहाँबाट ब धक बनाई राखेको
ठाउँ पसा िज लाको भेडीहारी गा.िव.स.को ९ नं. वडा
गिदयानी टोलमा याई पु याएको हो भनी आ नो
यहोरा लेखाएका छन् । यसरी खोजतलास गन िदएको
िनवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का, जाहेरी
दखा त तथा पीिडतको कागजसमेतबाट वष ८ को
नाबालक लोक अ वाललाई अपहरण गरी ब धक
बनाएको वारदात थािपत भएको छ ।
४. उ वारदातमा यस अदालतमा
पनु रावेदन गन ितवादीह को के क तो संल नता
रहेको छ भ ने स दभमा हेदा, ितवादीह राजनबाबु
बािनया, प नालाल सहनी, िसिक दर यादव र कुनाल
अ वाल पीिडत लोक अ वाल फे ला परेकै िदन िमित
२०६५।१०।२२ मा प ाउ परेको देिख छ । पीिडत
लोक अ वालका बबु ा अशोक अ वालले जाहेरी
िदँदा कुनाल अ वालले छोरालाई एरो लेन िकनी
िदने बहानामा िमित २०६९।१०।१३ मा घरबाट लगी
वीरग ज ि थत ठाकुर राम बहमख
ु ी या पस पछािड
पु याएर ितवादीह राजनबाबु बािनया र प नालाल
सहनीसमेतको िज मा लगाएको िनजह ले पसा
िज ला गा.िव.स. भेिडयारी वडा नं. ९ गािदयानी टोल

पु याएपिछ अक अपहरणकारीको िज मा लगाएको
ती अपहरणकारीले ितवादी र भादेवी िगरी र अजय
िगरीको घरमा लगी ब धक बनाई राखेको अव थामा
हरीले उ ार गदा दईु जना अपहरणकारीलाई
गोलीसमेत लागेको िथयो भनी उ लेख गरेका छन् ।
५. ितवादीह लाई पीिडत बालकले
अनस
ु धानको ममा यी ितवादीह समेत िनजलाई
अपहरण गन कायमा संल न रहेको भनी ितवादीह लाई
सनाखत ग रिदनक
ु ा साथै अनस
ु धानको ममा कागज
गदा िमित २०६९।१०।१३ का िदन काका नाता पन
कुनाल अ वाल एरो लेन िकनी िद छु भनी वीरग ज
ि थत ठाकुर राम बहमख
ु ी या पसको लेिडज हो टेल
पछािड पु याएपिछ एक जना मोटरसाइकल र एक जना
साइकलमा चढी आएका मा छे ह को िज मा लगाई
ियनीह ले एरो लेन िकनी िद छन्, म घरमा गएर
पैसा िलएर आउँछु भनी साइकल िलएर गएछ । अक
मोटरसाइकल िलएर आएको मा छे ले मोटरसाइकल
चलाएको र साइकल िलएर आएको मा छे पछािड बसी
बीचमा मलाई राखी िलएर गए । ितनीह ले पिन मलाई
मु गराइएको ठाउँमा पु याई एक जना िनलो पाइ ट
लगाएको यि लाई िज मा लगाई एरो लेन िकनी देउ
हामी यसको काकालाई िलएर आउँछ भनी गए । ती
के टाले निजकै भएको घरमा िलएर गएको र रोइस्
कराइस् भने गोली मा रिद छु भनी सानो ब दक
ु समेत
देखाएको िथयो । िमित २०६९।१०।२२ मा हरीले
उ ार गरेको िथयो । मलाई ब धक बनाई राखेको घरमा
भएक मिहलाको नाम र भादेवी िगरी र िनजका छोरा
अजय िगरीलाई हरीले प ाउ गरी याएको हो भनी
वारदातको िसलिसलेवार त रकाले वणन गद कागज
ग रिदएका छन् ।
६. ितवादी िसके यादवले ितवादीह
कुनाल अ वाल, प नालाल सहनी, राजनबाबु बािनया
र िनजसमेत भई लोक अ वाललाई अपहरण गन
योजना बनाएको र अपहरणको िदन िनजले आ नो
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घरमा बसी हरीको गितिविध हेरक
े ो भनी आरोिपत
कसरु मा सािबत रही अनस
ु धानको ममा बयान
गरेका छन् । ितवादी राजनबाबु बािनयाले लोक
अ वाललाई अपहरण गरी ब धक बनाई राखेको
वारदातमा मलगायत प नालाल सहनी, िसिक दर
यादव, कुनाल अ वाल र प नालाल सहनीले पिन
आरोिपत कसरु वीकार गरी एक अकालाई पोल गद
बयान गरेको देिख छ । पीिडत लोक अ वाललाई
उ ार गन खिटएका हरी कमचारीह ले खोजतलास
गद जाँदा िज ला पसा गा.िव.स. भेिडहारी वडा नं. ९
ि थत ितवादी र भादेवी िगरीको घरमा पीिडतलाई
ब धक बनाई राखेको भनी सरु ाक पाई उ ार गन
जाँदा हरी टोलीउपर नै फायरीङ् ग खोलेकोले हरीले
समेत आ म सरु ाको लािग फायरीङ् ग गदा हरीको
गोली लािग स जय िगरी र िवनेस महरा घाइते भएकोमा
िनजह को उपचारको ममा मृ यु भएको िमिसल
संल न कागजबाट देिख छ । र भादेवी िगरीको घरबाट
िनजलाई र अजय िगरीलाई िनय णमा िलई पीिडत
बालक लोक अ वाललाई उ ार गरेको हो भनी
उ ारमा खटेका हरी कमचारीह ले घटना िववरण
कागज ग रिदएका छन् ।
७. ितवादीह कुनाल अ वाल, िसिक दर
यादव, प नालाल सहनी र राजनबाबु बािनयाले
अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार
गरेको देिख छ । िमिसल संल न ितवादीह का
सा ीह ले िनजह को अदालतसम भएको इ कारी
बयानलाई समथन हने गरी बकप गरेको देिखए पिन
पीिडतलाई उ ार गन बेला प ाउमा परेक अका
ितवादी र भादेवी िगरीले आ नो घरबाट पीिडत
बालकलाई हरीले फे ला पारेको हो भनी बयान गरेको
देिख छ । य तै पीिडतको उ ारमा खिटएका
सरु ाकम ह मनोहर साद भ र सूयबहादरु
थापाले अदालतमा उपि थत भई बकप गदा लोक
अ वाललाई र भादेवी िगरीको घरबाट उ ार ग रएको

सोही ममा अपहरणकारी र सरु ाकम बीच दोहोरो
गोली हानाहान हँदा २ जना अपहरणकारी घाइते भएको
र उपचारको ममा मृ यु भएको तथा ितवादीह
र भा िगरी र िनजका छोरा अजय िगरीलाई त काल
िनय णमा िलएको हो भनी लेखाई िदएको देिख छ ।
८. पीिडत नाबालक लोक अ वाललाई
ितवादी र भादेवी िगरीको घरबाट फे ला पारी
हरीबाट उ ार ग रएको त यमा िववाद भएन ।
पीिडतलाई फे ला पारेकै बखत ितवादी र भादेवी िगरी
र अजय िगरीलाई प ाउ गरी याएको कुरा ितवादी
र भा देवीले अनस
ु धानको ममा एवं अदालतमा
समेत वीकार गरेर बयान गरेको देिख छ । य िप
िनज अदालतमा बयान गदा आफू आरोिपत कसरु मा
इ कार रहेको देिख छ । िनजले अनस
ु धानको ममा
बयान गदा आरोिपत कसरु वीकार गद यी पनु रावेदक
ितवादीह लाई समेत पोल ग रिदएको देिख छ ।
पीिडत लोक अ वालले अनस
ु धानको ममा कागज
गदा ितवादी कुनाल अ वालले िनजलाई घरबाट
िलएर गएको र वीरग ज ि थत ठाकुर राम बहमख
ु ी
या पसको लेिडज हो टेल पछािड लगी अ य
दईु जना यि को िज मा लगाएको भनी लेखाएका
छन् । ितवादी कुनाल अ वालले आरोिपत कसरु मा
इ कार रही अदालतमा बयान गरेपिन अनस
ु धानको
ममा कसरु मा सािबत रहेका छन् । अनस
ु धानको
ममा भएको सो बयान जबरज ती गराइएको हो भ ने
कुराको माण िनजले पेस गन सके का छै नन् । यसका
अित र िनज आरोिपत कसरु नगरेको भए जाहेरवाला
र पीिडत बालकले िनजलाई िकटान गरी जाहेरी िदनु र
अनस
ु धानको ममा कागज गनको
ु अ य कुनै कारण
िमिसल संल न कागज माणबाट देिखँदैन ।
९. य तै ितवादी िसिक दर यादव ितवादी
कुनाल अ वालले पीिडतलाई िनजको घरबाट िलएर
गइरहेको अव थामा चोकमा बसी हरी आए नआएको
िनगरानी गरेर बसेका िथए भ ने कुरा कुनाल अ वालको
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अनस
ु धानको ममा भएको बयानबाट देिख छ । यी
ितवादीले पिन अनस
ु धानको ममा बयान गदा सो
कुरा वीकार गरेका छन् । अदालतमा इ कार रही
अनस
ु धानको उ बयान हरीले पिहलेदिे ख तयार
गरेर राखेको र सिहछाप मा गराएको हो भनी िजिकर
िलएका छन् । तर अिधकार ा अिधकारीसम को
सािबत डर ासबाट भएको कुरालाई मािणत गन कुनै
माण पेस गन सके को देिखँदैन ।
१०. ितवादीह प नालाल सहनीसमेतले
कुनाल अ वालले लोक अ वाललाई ठाकुरराम
या पसको लेिडज हो टेल पछािड याएपिछ मोटर
साइकलमा राखी संजय िगरीको घरस म पु याएको
भनी िनजह को अनस
ु धानको ममा भएको बयान
पीिडत लोक अ वालको अनस
ु धानको ममा
भएको कागज एवं अशोक अ वालको जाहेरी दरखा त
यहोराबाट समिथत भएको देिख छ । यी ितवादीह ले
अनस
ु धानको ममा भएको उ बयान आ नो
इ छािवपरीत भएको हो भनी अदालतसम बयान गदा
उ लेख गरेको भएपिन उ बयान इ छािवपरीतको हो
भ ने त यलाई मािणत गन कुनै माण ततु गरेको
पाइँदैन ।
११. यसरी िमिसल संल न जाहेरी दरखा त,
बरामदी मचु ु का, पीिडत अ वालको कागज, घटना
िववरण कागज, ितवादीह को अनस
ु धानको ममा
भएको बयानसमेतबाट िमित २०६९।१०।१३ मा
लोक अ वालको अपहरण भएको, हरीले िमित
२०६९।१०।२२ को िदन पसा िज ला भेिडहारी
गा.िव.स. वडा नं. ९ गिदयानी टोल ि थत ितवादी
र भादेवी िगरीको घरबाट लोक अ वाललाई उ ार
ग रएको र उ ारको ममा भएको दोहोरो िभड तमा
ितवादी र भादेवी िगरीको छोरा संजय िगरी र िवनेश
राम हरीको गोली लािग घाइते भई उपचारको ममा
मृ यु भएको त य थािपत भएको छ । उ वारदातमा
ितवादी कुनाल अ वालले लोक अ वाललाई घरबाट

याई ितवादीह प नालाल सहनी र राजनबाबु
बािनयाको िज मा लगाएको िनज ितवादीह ले
पीिडत बालकलाई संजय िगरीको घरस म पु याएको
देिखएबाट ितवादीह ले पूवयोजना एवं तयारीका
साथ नाबालक लोक अ वाललाई संगिठत पमा
अपहरण गरी याई ब धक बनाएको देिखयो । सो
कायमा ितवादी िसिक दर यादवले हरी आए
नआएको िनगरानी गरी बसेको देिख छ ।
१२. ितवादी िसिक दर यादवले यस
अदालतमा पनु रावेदन गदा आफू वारदात थानमा
उपि थत नभएका पीिडतले आफूलाई सनाखत गन
नसके को हरीले वारदात थलबाट आफूलाई प ाउ
गन नसके कोले आफू िनद ष रहेको भनी िजिकर
िलएको देिख छ । अपहरण तथा शरीर ब धक िलने
अपराध संगिठत तवरले हने गरकोले य तो अपराधमा
ायः एकभ दा बढी यि को संल नता रहेको ह छ ।
संगिठत पमा ग रने य ता अपराधह मा संल न
सबै यि ह एकै चोटी वारदात थलमा देखापनु
आव यक हँदनै । य ता कृितको अपराधमा िविभ न
यि ह को िविभ न भूिमका हनस ने र मु य वारदात
घटाउने थलमा वा तिवक पमा वारदातमा संल न
यि ह भ दा कम सं यामा यि ह उपि थत
भई वारदात घटाएको ह छन् । तर य तो वारदातमा
घटना थलमा नदेिखने यि ह को भूिमका गौण वा
सहायक हँदैन । िनजह को भूिमका वारदात थलमा
देिखने यि ह को जि कै वा अझै मह वपूण ह छ ।
िमिसल संल न कागजबाट पिन यी ितवादी वारदात
थलमा कही ँ पिन उपि थित रहेको देिखँदनै तर
िनजले सरु ाक बसी हरी आएको नआएको हेरी अ य
ितवादीह लाई सोको सूचना िदन बसेको देिख छ ।
१३. ितवादी कुनाल अ वालले यस
अदालतमा पनु रावेदन गदा आफू वारदातमा संल न
नभएको भनी िजिकर िलए पिन पीिडत नाबालकले नै
िनज ितवादीले पीिडतलाई घरबाट लगी प नालाल
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सहनी र राजनबाबु बािनयाको िज मा लगाएको
देिख छ । िनज ितवादीले पिन अनस
ु धानको
ममा भएको बयान आ नो वे छाले नभई कुटिपट
गरी सिहछाप गराएका हन् भनी िजिकर िलए पिन
सोलाई मािणत गन माणह पेस गन सके का
छै न । ितवादीह प नालाल सहनी र राजनबाबु
बािनया पीिडतलाई कुनाल अ वालबाट िलई पसा
िज ला भेिडहारी गा.िव.स. वडा नं. ९ ि थत र भादेवी
िगरीको घरमा पु याएको देिखएबाट ततु वारदातमा
यी पनु रावेदक ितवादीह ले संगिठत पमा काय
िवभाजन गरी पीिडत वष ८ को लोक अ वालको
अपहरण गरेको देिखन आयो ।
१४. आरोिपत कसरु मा इ कारी रही
अदालतमा बयान गन कुनाल अ वाल, प नालाल
सहनी, िसके यादवसमेतका ितवादीह मौकामा
प ाउ नपरेका र पीिडत नाबालक लोक अ वाल
र जाहेरवालाको अदालतमा बकप हन सके को
नपाइए पिन ितवादीह कसरु मा अिधकार ा
अिधकारीसम सािबत रही बयान गरेको रहेछन भने
सो सािबती वे छाबाट नभएको स ब धमा कुनै माण
िनजह बाट ततु भएको पाइँदनै । अपहरणस ब धी
अपराध मानवता िव को अपराध भएको र यस
कृितको अपराधमा संल न यि ह को पथृ कपथृ क
भूिमका रहने गरेको हँदा वारदात थलबाट प ाउ
नपदमा कसरु मा संल न रहेको छै न भनी िन कषमा
पु न िम दैन । अपह रत नाबालकलाई उ ार गन
ममा भएको गोली हानाहानबाट दईु जनाको मृ यु
भई नाबालकको उ ार गरी याइएको त य हरी
कमचारीह को बकप बाट समिथत भइरहेकोमा
जाहेरवाला र पीिडतको बकप नहँदैमा कसरु नै
थािपत नभएको भ न िम दैन ।
१५. सजाय स ब धमा भएको कानूनी
यव था हेदा, मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर

ब धक िलनेको महलको ३ नं. मा अपहरण गन वा शरीर
ब धक िलने यि लाई सात वषदेिख प वषस म
कै द र पचास हजार पैयाँदिे ख दईु लाख पैयाँस म
ज रवाना हने यव था रहेको छ । यसका अित र
सोही महलको ७ नं. मा संगिठत पमा य तो काम
गन यि लाई थप दईु वष कै द तथा ९ नं. मा य तो
कसरु मिहला वा नाबालक िव भएमा थप दईु वष
सजाय गनपन
ु यव था रहेको छ । ततु वारदातमा
ितवादीह दईु जनाभ दा बढी भई संगिठत पमा ८
वषको नाबालकलाई अपहरण गरेको र ब धक बनाई
िमित २०६९।१०।१३ देिख २०६९।१०।२२ स म
हरीले उ ार नग जेलस म ब धक बनाई राखेको
देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको ३ नं.को अित र ऐजनको ७ र ९ नं.
समेत आकिषत हने देिखयो ।
१६. अब यी ितवादीह लाई हने
सजायतफ िवचार गदा, ितवादी राजनबाबु बािनयाको
यस अदालतमा पनु रावेदन परेपिछ िनज कै दमा रहेको
कारागार कायालयमा पेसीको जानकारी पठाउँदा
कारागार कायालय जग नाथ देवल, काठमाड बाट
ितवादी राजनबाबु बािनयाको िमित २०७३।१०।१८
मा वीर अ पतालमा मृ यु भएको भनी जानकारी
ा भएकोले िनजको हकमा मल
ु क
ु ऐन अदालती
ब दोब तको महलको १७६ नं.ले खतबात नला ने
हँदा िनजको हकमा के ही ग ररहनु परेन । ितवादीह
कुनाल अ वाल, प नालाल सहनी र िसिक दर
यादव मश २०,१९ र १८ वषका रहेका छन् ।
िनजह ले यसभ दा अगािड पिन कुनै अपराध
गरेको नदेिखएकाले िनजह पटके अपराधी रहेको
देिखँदनै । यसका साथै िनजह ले पीिडतसँग
ू रतापूवक यवहार गरेको वा पीिडतलाई कुटिपटसमेत
गरेको देिखँदैन । ब धक बनाएर राखेको ठाउँमा हरी
उ ार गन जाँदा ितकार गन यि ह मा िनजह को
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संल नता रहेको नदेिखएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ३ नं. ले तोके को
यनू तम् सजाय अथात् ७ वष कै द र .५०००।ज रवाना गदासमेत यी ितवादीह लाई सजायको
मा ा पया हन गई कानूनको मनसायसमेत पूरा हने
देिख छ । यसको अित र दईु जनाभ दा बढी यि
भई संगिठत पमा वारदात घटाएकोले ऐजन महलको
७ नं. बमोिजम थप दईु वष कै द तथा ततु वारदात
८ वषको नाबालक िव घटाइएकोले ऐजन महलको
९ नं. बमोिजम थप २ वष कै द गरी ज मा कै द वष ११
तथा पीिडत लोकलाई िमित २०६९।१०।१३ देिख
२०६९।१०।२२ स म ज मा १० िदन ब धक बनाई
राखेकोले ऐजन महलको १२ नं. बमोिजम िनजलाई
पु न गएको शारी रक तथा मानिसक ितसमेतलाई
िवचार गदा ितिदन .५००।- का दरले हन
आउने .५०००।- ितवादीह बाट पीिडतलाई
ितपिू तबापत भराई िदएको फै सलालाई अ यथा
ग ररहन परेन । आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु पदछ
भनी ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
१७. तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारण एवं
माणबाट पनु रावेदक ितवादीह कुनाल अ वाल,
िसके दर यादव, प नालाल सहनीसमेतले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठह याई िनजह लाई
जनही ११ (एघार) वष कै द तथा जनही .५०,०००।ज रवाना हने र पीिडतले ितवादीह बाट .५०००।ितपूित भराई िलन पाउने ठह याई पसा िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालई सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७१।१०।१३
को फै सला यस अदालतमा पनु रावेदन गन
ितवादीह कुनाल अ वाल, प नालाल सहनी र
िसके दर यादवको हकमा िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर

पु न स दैन । ततु मु ाको पनु रावेदन दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार यस अदालतको
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृतः रामु शमा
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८९०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
फै सला िमित : २०७४।०३।१९
मु ाः अपहरण तथा कत य यान
०७१-CR-०९४१
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला सनु सरी इन वा
नगरपािलका वडा नं. १ घर भई हाल कारागार
कायालय मोरङ िवराटनगरमा थनु ामा रहेको
स जयकुमार पो ार
िव
यथ / वादी : भवु ने वर यादवको जाहेरीले नेपाल
सरकार
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िलनेको ३, ७ र ९ नं. बमोिजमको कै द
सजाय थप ग ररहन नपन ।
( करण नं. ८)

०६९-CR-०४९८
पनु रावेदक / वादी : भवु ने वर यादवको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा
यथ / ितवादी : िज ला सनु सरी इन वा
सरु शे महतो
नगरपािलका वडा नं.१ ब ने स जय कुमार
यथ / वादीको तफबाट :
पो ार
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ वारदातमा नेपालबाट नाबालकलाई
अपहरण गरी भारत पु याई भारतमा सु तहमा फै सला गनः
नै रहेको अव थामा यान मारेकोले
माननीय यायाधीश ी राम साद अिधकारी
कत य गरी यान मारेको कसुरमा समेत पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
बिह ीय े ािधकार लागू हने अव था
मा.मु य यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
रहने भएकोले नेपालकै अदालतको
माननीय यायाधीश ी िग रराज पौड् याल
बिह ीय े ािधकार (Extraterritorial
jurisdiction) लागू हने ।
फै सला
( करण नं. ६)
या. ओम काश िम : याय शासन ऐन,
§ अिभयोग दाबीअनुसारको कसरु गरेबापत २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन अदालत,
हने सजायबारे िववेचना नगरी अिधकतम िवराटनगरको िमित २०६९/२/३० को फै सलाउपर
सजाय हने कसरु स मको सजाय हने भनी पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त त य र
ठहर गनुलाई कानूनअनु पको िनणयको ठहर यस कार छःसं ा िदन सिकँ दैन । धेरै कसरु बापत भएको
िमित २०६७।३।१९ गते बेलक
ु अं.
सजायको हद तो ने स ब धमा चिलत ३,४ बजेको समयमा मेरो नाित वष ७ को िनर जन
कानूनबमोिजम सजाय गािभन स ने यादवलाई ट् या टरमा खेत जो न लागेको छ कुन खेत
हदँ ा कसुरदारले आरोिपत कसरु ह गरे जो ने हो हजरु आमालाई सोधेर आइज भनी िनजको
नगरेको कुरा ठहर गनु यायकताको कत य आमाले पठाएकोमा हजरु आमा खेतबाट फक आउँदा
हन आउने ।
नाित खोई भनी िनजलाई सो दा मैले देिखन भनेपिछ
( करण नं. ७) खोजतलास गद जाँदा बाटोमा सेतो सट, याप
§ कत य यानको कसरु मा ज म कै दको टोपी, फुल पाइ ट लगाएको अं. २०-३० वषजितको
सजाय भइसके को र द ड सजायको ८ र अप रिचत पु ष मािनसले िनर जन यादवलाई
४१ नं. बमोिजम सानो खतको कै द खािपने साइकलमा राखी लगेको भ ने थाहा पाई बु दै जाँदा
भएकोले अपहरण गन तथा शरीर ब धक भारत सपु ोल िज ला मोतीपरु प चायत ह रपरु गाउँमा
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एकजना मतृ बालकको लास छ भ ने कुरा थाहा पाई
सो थानमा गई हेदा मेरो नाित िनर जन यादवको
घाँटीमा धा रलो हितयारले रेटी िवभ स ह या गरेको
हँदा अपराधीह प ा लगाई हदैस मको कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको भवु ने वर यादवको
जाहेरी दखा त ।
िज ला सनु सरी इन वा न.पा.१ ि थत
िज ला वा य कायालय, सनु सरीको शवगहृ को
लाइडमा उ ानो अव थामा रहेको मतृ क िनर जन
यादवको लासलाई ओ टाई प टाई हेदा दवु ै कानबाट
रगत िन क सक
ु े को, लासको घाँटीमा ८ इ च ल बाई,
४ इ च चौडाई र ५ इ च चौडाई भई कािटएको,
मतृ कको अनहु ारमा रगत लतपि एको, गाला खु ा तथा
शरीरको अ य भागमा पोलेको ज तो कालो फोकाह
देिखएको भ ने घटना थल लास जाँच मचु ु का ।
िज ला सनु सरी भो ाहा ७ ि थत पूवमा
नारायण यादवको घर पि ममा इ ीलाल कामतको
ना ता पसल, उ रमा के शव गु ाको घर, दि णमा
बलराम यादवको २ त ले प क घर सो घरको
रेखदेख मु नादेवले गरेको, घरको िभ ामा स जय
पो ारले राखेको ATLAS लेिडज साइकल हरीले
बरामद गरेको ४ िक लासिहतको बरामदी मचु ु का ।
िमित २०६७।३।१९ गते म आ नो घरमै िथएँ,
म घरबािहर िन कँ दा एकजना सेतो याप टोपी, कालो
िज स पाइ ट आकासे सेतो सट लगाएको अ.२०-२५
वषको मािनसले बीचमा िनलो ह रयो, अगािड पछािड
टील दराज कलर भएको लेिडज साइकलको पछािड
के रयरमा िनर जन यादवलाई राखी हाँ दै गफ गद
गएको देखेको हँ, उ साइकल हाँ ने यि लाई मैले
िच न सिकन र ब चा घरमा आएन, कहाँ गयो भनी
ह ला हँदा िनज मािनसले लगेको भ ने थाहा पाएको हँ
भ ने िमना मगरले ग रिदएको घटना िववरण कागज ।
िमित २०६७।३।१९ गते म आ नो
घरैमा िथएँ, बबु ा भवु ने र यादव खेतमा जानभु एको

िथयो र अ. िदनको ३:३० बजेको समयमा इन वा
१ ब ने स जयकुमार पो ार घरमा आए, उहाँ
अगािड पिन आउने जाने गनहु यो र नानीह लाई
चकलेट िदनहु यो यो िदन के ही पिन याउनु
भएको रहेनछ । िनजले गफ गद जाँदा मेरो मोबाइल
न बर मागे र तपाईको न बर िदनहु ोस् भ दा उहाँले
९८४२०९३०४३ नं. बताई िनज जान ला दा मेरो
छोराले िमठाई िक न पैसा िदनु भनेपिछ म िकनी िद छु
भनेर ताने के िहिछन पिछ स रीको ट् या टरवाला खेत
जोताउने छै न - के कित जो नु छ भनी सोधेपिछ मैले
मेरो छोरा िनर जन यादवलाई जा हजरु आमालाई खेत
जोताउने मािनस आएको छ भन् भनी बोलाउन पठाएँ र
िनज हजरु आमालाई बोलाई फक आएनन । हजरु आमा
घर आएपिछ नाित कहाँ छ भनी सो दा मैले देिखन
भनेपिछ कता गयो भनी सोधखोज गद जाँदा एकजना
सेतो याप टोपी, कालो िज स पाइ ट, आकासे सेतो
सट लगाएको अ. २०-२५ वष मािनसले बीचमा
िनलो ह रयो, अगािड पछािड टील दराज कलर
भएको लेिडज साइकलको पछािड के रीयरमा िनर जन
यादवलाई राखी हाँ दै गफ गद गएको भ ने कुरा
थाहा पाएँ ब चा बेलक
ु ास म नआए पिछ खोजतलास
भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत
सपु ौल करजाइनमा छोरा िनर जन यादवको मतृ लास
फे ला परेको हो, यसरी मेरो छोराको घाँटी रेटी िवभ स
ह या भएको हँदा अपराधी प ा लगाई कारवाही
ग रपाउँ भनी तारादेवी यादवले हरीमा ग रिदएको
कागज ।
जाहेरवालाको घर र मेरो घर निजकै छ,
िमित २०६७।३।१९ गते आ नो धान खेतमा म
काम गद िथएँ यसैबेला िनर जन यादवलाई एकजना
सेतो याप टोपी, िज स पाइ ट, आकासे सेतो सट
लगाएको अं. २०।२५ वष मािनसले बीचमा िनलो
ह रयो अगािड पछािड ि टल दराज कलर फरक
भएको लेिडज साइकलको पछािड के रयरमा िनर जन
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यादवलाई राखी हाँ दै गफ गद जाँदै गरेको देखेक
हँ, ब चा बेलक
ु स म घरमा नआए पिछ खोजतलास
भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत
सपु ौल करजाइनमा िनर जन यादवको मतृ लास फे ला
परेको भ ने सनु ेक हँ भनी िगतादेवी उरावले गरी
िदएको कागज ।
िमित २०६७।३।१९ गते म आ नो
िप.िस.ओ.मा िथएँ । सोहीबेला इन वा १ ब ने
स जयकुमार पो ार मेरो िप.िस.ओ.मा िनलो ह रयो
अगािड पछािड टील दराज कलर फरक भएको
लेिडज साइकलमा भीमनगरबाट ७:३० बजे बेलक
ु ा
आई साइकल राखी िदनहु ोस् म इन वा जा छु
भनेपिछ बलराम यादवको घरमा साइकल राखी
िदएको हो । स जयकुमार पो ार मेरो सालोको छोरा हो
िचनजान भएकोले मा साइकल राखी िदएको हँ भनी
मु नाकुमार देवले गरेको कागज ।
िमित २०६७।३।१९ गते बेलक
ु अ.
३।४ बजेको समयमा मेरो नाित वष ७ को िनर जन
यादवलाई ट् या टरबाट खेत जो ने मािनस आएको
छ हजरु आमालाई सोधेर आइज भनी पठाएकोमा
हजरु आमा खेतबाट फिक आउँदा नाित खोई भनी
िनजलाई सो दा नाित मैले देिखन भनेपिछ खोजतलास
गद जाँदा बाटोमा सेतो सट, याप टोपी, फुल पाइ ट
लगाएको अ. २०-३० वषजितको अप रिचत पु ष
मािनसले िनर जन यादवलाई साइकलमा राखी
लगेको भ ने थाहा पाई कारवाहीका लािग िमित
२०६७।३।२२ गते नै जाहेरी दखा त िदइसके को छु,
िमित २०६७।३।१९ गते मेरो घरमा सेतो याप टोपी
सेतो सट, कालो पाइ ट, लेिडज साइकल िलई आएका
िज ला सनु सरी इन वा न.पा. १ ब ने याम पो ारको
छोरा भएको र गाउँलेह ले उ हिलया भएको
यि ले नै मेरो नाितलाई साइकलमा राखी लगेको
कुरा खु न आएको र उ थानबाट अ ण झासमेत
िमली राजमागको पि म हँदै अपहरण गरी लगेको कुरा

आएकोले के कुन उ े यले अवोध बालकलाई अपहरण
गरी लगी भारतको करजाइनमा पु याई धा रलो हितयार
योग गरी कत य गरी मारेका हन् कानूनबमोिजम
कारवाही ग रपाउँ भ ने भवु ने र यादवको जाहेरी
दखा त ।
भवु ने र यादवको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी स जयकुमार पो ारसमेत भएको
अपहरण तथा कत य यान मु ामा वारदात िमितदेिख
फरार रहेको ितवादी स जय पो ार इन वा १ मा
लक
ु िछपी िहँिडरहेको अव थामा प ाउ गरी दािखला
गरेको हो भ ने हरीको ितवेदन ।
िज ला सनु सरी इन वा १ ि थत रहेको पूव
फिकएको काठको घरको मािथ उ र फिकएको कोठामा
स जय पो ार सु ने र ब ने गरेको कोठामा खानतलासी
गदा ७२१० मोडेलको ीपेड िसमसिहतको नोिकया
मोबाइल िसम नं. ९८४२०९३०४३ को मोबाइल
थान १ बरामद भएको िठक साँचो हो भ ने बरामदी
मचु ु का ।
िमित २०६७।३।१९ गते म भो ाहा ७
ि थत रहेको भवु ने र यादवको घर गएको िथएँ र
म पिहलादेिख नै िनजको घर गई ब ने िनर जन
यादवसँग बो ने हाँ ने चकलेट िदने गदथे ँ र सो काम
मैले िनज िनर जन यादवलाई अपहरण गन सिजलो
ह छ भ ने मनसायले गरेको िथएँ र सो िदन िनजको
घरमा एकिछन बसी गफ गरी घरबाट मा छे ह काम
िवशेषले बािहर गएको मौका छोपी िनर जनलाई ललाई
फकाई घमु ाउन ला छु भनी हाँ दै बो दै अपहरण गरी
भारतस म लगेको हो । िनजलाई अपहरण गन योजना
१ ह ा अगािड नै इन वा ६ बस टै ट घर भई भारत
सपु ौल बनेलीप ी झाजी टोल ब ने अ. वष२८।२९
को अ ण झासँग स लाह भएको िथयो । अपहरणका
िदन मैले अ ण झालाई ९८४१६७५८९३ मा फोन
गरे ँ र िनजले मेरो घर छे उको बस चोकमा आइज भने
र म उ ठाउँमा गएँ । दवु ै जना सनु सरी खोलाको
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पल
ु स म सँगै गयौ ँ । पल
ु को छे उमा पगु ेपिछ म घरमा
गएर ब चालाई िलएर आउँछु ितमी यहाँबाट िहँडेर
वै णव पे ोल प पमा बिसरा नु भनेर म िनर जनको
घरमा गएँ र िनर जन यादवको आमासँग गफगाफ
गरी मैले मेरो मोबाइल ९८४२०९३०४३ न बरको
फोन िनर जनको आमालाई िटपाएँ र आँखा छली
ब चालाई मैले अपहरण गरी भारतको बसमतीयाको
रोड हँदै भीमनगरमा याएँ र मैले अ ण झालाई
तै ँले यो काम स टाउनु पछ भनेर िनज िनर जन
यादवलाई अ ण झाको िज मा लगाए । अ ण झाले
ब चा िनर जनलाई करजायनको नहर हँदै एउटा गाउँ
छ यही ँ आफ तकोमा रा छु भनेर मलाई भनेका
िथए । हामीह बीच िनजलाई अपहरण गरी ब धक
बनाई रकम असु ने र आधा आधा बाँड्ने स लाह
भएको िथयो । िमित २०६७।३।२० गते अपराधबाट
ब नको लािग आमा र भाइसँग भवु ने र यादवको
घर गएँ र गाउँलेह ले मलाई शंका गरेका रहेछन् ।
उता ब चा धेरै ने कराउने गरेकोले लक
ु ाई रा न
गा हो भयो भनी अ ण झासँग फोनमा कुरा भएको र
मलाई समेत शंका गरी गाउँमा हो ह ला भई तह का
मि चएपिछ म आि ई डर लागी अपराधबाट बाँ नलाई
ब चालाई मारी एका त ठाउँमा फाली िदनु भनी अ ण
झालाई फोन गरी भनेको िथएँ । िमित २०६७।३।२१
गते अ ण झालाई फोन गदा ब चा कहाँ छ भनी
सो दा िनजले िनर जन यादवलाई मारी नहरको
छे उमा खा डो खनेर परु क
े ो छु भ यो । यसरी हामीले
िनज ब चाको ह या गरेको हो र म लक
ु िछपी िहँडेको
अव थामा िमित २०६६।३।२४ गते िबहान हरीले
प ाउ गरेको हो भ नेसमेत यहोराको स जय कुमार
पो ारले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६७।३।१९ गते म आ नै घरमा नै
िथएँ र गम भएकोले घर छे उको खमनु ी बसी रहेको
िथएँ यही बेला िनर जन यादवलाई एकजना सेतो
याप टोपी, िज स पाइ ट र आकासे सेतो सट लगाएको

अ. २०।२५ वष मािनसले बीचमा िनलो ह रयो अगािड
पछािड ि टल दराज कलर फरक भएको लेिडज
साइकलको पछािड के रयरमा राखी हाँ दै गफ गद
जाँदै गरेको देखेको हँ । ब चा बेलक
ु ास म नआए पिछ
खोजतलास भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१
गते भारत सपु ौल करजाइनमा िनर जन यादवको मतृ
लास फे ला परेको भ ने सनु ेको हँ भनी िसतादेवी झाले
गरेको घटना िववरण कागज ।
िमित २०६७।३।१९ गते म आ नो घरमा
िथएँ । िछमेक िमना मगरको घर आँगन छे उमा भएको
छहारीको मिु न िसतलमा बिसरहेको िथएँ, यही बेला
िनर जन यादवलाई एकजना सेतो याप टोपी, िज स
पाइ ट र आकासे सेतो सट लगाएको अ. २०।२५
वषको मािनसले बीचमा िनलो ह रयो अगािड पछािड
ि टल दराज कलर फरक भएको लेिडज साइकलको
पछािड के रयरमा राखी हाँ दै गफ गद जाँदै गरेको
देखेको हँ र ब चा बेलक
ु ास म नआएपिछ खोजतलास
भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत
सपु ौल करजाइनमा िनर जन यादवको मतृ लास फे ला
परेको सनु ेको हँ भ ने यहोराको लाहारी उँरावले
ग रिदएको घटना िववरण कागज ।
िमित २०६७।३।२१ गते म आ नो
िप.िस.ओ.मा िथएँ, सोही बेला इन वा १ ब ने
स जयकुमार पो ारले मेरो िप.िस.ओ. बाट फोन
ग ररहेका िथए, इ टरनेटबाट फोन गरेको हँदा िवदेश
नै गरेको हनपु छ, िनजले के कहाँ फोन गरेका हन् - के
के कुरा गरे सो मलाई थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको
अशोक साहले ग रिदएको घटना िववरण कागज ।
िमित २०६७।३।१९ गते जाहेरवालाको
नाित िनर जन यादवलाई अपहरण गरी साइकलमा
हाली लाने यि को हो भनी िज ला हरी कायालय,
सनु सरीको अपराध अनस
ु धान शाखाको कोठाको
पि म साइडको िभ ामा एकै लाइनमा ४ जनालाई
राखी सोधनी ग रएकोमा सोही लाइनमा पूव मोहडा
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बनाई उ याई स जयकुमार पो ारलाई बायाँबाट
ते ो र दायाँबाट दो ोमा राखी पालैपालो िमना मगर,
लहरी उँराव, िसतादेवी झा, उपे उरावलाई सनाखत
ग रिदनहु ोस् भनी िचनाउँदा बायाँबाट ते ो, दायाँबाट
दो ो थानमा उिभएका यि ले नै ब चालाई
साइकलमा राखी गफ गद अपहरण गरी िलई गएका हन्
भनी ग रिदएको सनाखत कागज ।
ितवादी स जय कुमार पो ारले उ लेख
गरेका मोबाइल न बरह बाट पटकपटक फोन भएको
देिखएको पाना ३ को Call detail रहेको ।
Death is Caused By Cut throat injury
भ ने िनर जन यादवको शव परी ण ितवेदन ।
स जय पो ार, अ ण झा र गडु ् ढ भ ने गौरी
झासमेतको संल नतामा उि लिखत घटना घटेको हँदा
अ ण झा र गौरी झालाई खोजतलास गदा फे ला पान
नसिकएको भ ने .ना.िन. मनोज पौडेलको ितवेदन ।
िमित २०६७।३।१९ गते हामी बाटोमा
िथय , यहीबेला िनर जन यादवलाई एक जना सेतो
याप टोपी, कालो िज स पे ट, आकासे सेतो सट
लगाएको अ. २०।२४ वष मािनसले बीचमा िनलो
ह रयो अगािड पछािड ि टल दराज कलर फरक
भएको लेिडज साइकलको पछािड के रीयरमा िनर जन
यादवलाई राखी हाँ दै गफ गद जादै गरेको देखेको हँ
र ब चा बेलक
ु ास म नआएपिछ खोजतलास भइरहेको
िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत सपु ौल
करजाइनमा िनर जन यादवको मतृ लास फे ला परेको
सनु ेको हँ र िनज बालकलाई स जय कुमार पो ार,
अ ण झासमेतले अपहरण गरी घाँटी रेटी कत य गरी
मारेको हँदा कानूनबमोिजम कडा कारवाही ग रपाउँ
भ ने व तिु थित मचु ु काका यि ह ले ग रिदएको
कागज ।
िमित २०६७।३।१९ गते िज ला सनु सरी
भो ाहा घर भएका िनर जन यादवलाई िनजैको घरबाट
अपहरण गरी धा रलो हितयारले घाँटी रेटी िवभ स

ह या गरेको वारदात थािपत हन आएकोले मल
ु क
ु
ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको
१, ३, ७, ९ र १२ नं. बमोिजम कसरु गरेको देिखँदा
ऐ. को ३ नं. बमोिजम ितवादीह लाई सजाय गरी ऐ.
महलको ७ र ९ नं. बमोिजम थप सजाय हन ऐ. १२
नं. बमोिजम ितपूित भराई पाउन र ितवादीह ले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(१) र
१३(४) नं. को कसरु समेत गरेकोले ितवादी अ ण
झालाई सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय
हन, स जयकुमार पो ार र गौरी झालाई ऐ.महलको
१३(४) नं. बमोिजम सजाय हन साथै िनजह ले
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ४(ग) को कसरु गरेको हँदा ऐ. को
दफा १५(ग) बमोिजम सजाय हन र फरार ितवादी
अ ण झाको नाउँमा कानूनबमोिजम याद जारी हन र
गौरी झा िवदेश भएकोले िनज नेपाल सरहदमा फे लापरे
यसै अिभयोगबाट कारवाही हन मागदाबी िलई पेस
भएको अिभयोग प ।
मतृ क िनर जन यादवलाई िनजकै घरभ दा
के ही टाढा खेतबाट म र सहअिभयु अ ण झा भई
िमित २०६७।३।१९ गते अ.४ बजेितर अपहरण गरी
लगेका ह । मैले िनज ब चालाई घु न जाउँ भनेर
साइकलमा हामीले िनजलाई काखमा राखेर अ ण
झाले देखाएको बाटो हँदै भारतको भीमनगरस म
पु याएका ह । उ थानबाट म फिकई आएँ िनज
अ ण झाले के कहाँस म लगे थाहा भएन, ब चालाई
िनजले नै कत य गरे गराएका हन् कत य गरी मानमा
मेरो संल नता छै न, अपहरण गरी िफरौती मा नपु छ
र सो रकमको आधा रकम ितमीलाई िद छु भनेकोले
मैले िनजलाई अपहरण गन सहयोगस म गरेको हँ ।
म भीमनगरबाट फकर आएपिछ िनज अ ण झालाई
फोनबाट कुरा गदा ब चा म यो भ यो र के भएर म यो
भ दा ब चा िनकै रोयो तसथ िनजलाई मैले िवषालु
पदाथ खवु ाएँ त प ात् उ म यो भ यो, घटनामा गौरी
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झा संल न िथए वा िथएनन मलाई थाहा भएन, ग ती
भएको हँदा कानूनले जो ठहछ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी स जय कुमार पो ारले अदालतमा गरेको
बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
ितवादी स जय कुमार पो ारलाई पपु को िनिम
अ.बं. ११८ को देहाय दफा २ नं. बमोिजम थुनामा
राखी मु ाको पपु गनु भ ने िमित २०६७।४।१८ गते
को सु अदालतको थुनछे क आदेश ।
. अ ण झाको नाउँमा यस अदालतबाट
जारी भएको ७० िदने याद िमित २०६७।५।२२ मा
तामेल भएकोमा िनज उपि थत नभई सु याद गज
ु ारी
फरार रहेको । आदेशानस
ु ार जाहेरवाला भवु ने र
यादव, व तिु थित मचु ु काका मािनस र मौकामा
कागज गन मािनसह तारादेवी, सीतादेवी मगर,
गीता उराव, स यदेव यादवले यी ितवादीसमेतका
िमलोमतोवाट मतृ क िनर जन यादवलाई अपहरण गरी
कत य गरी मारेको हो भनी ग रिदएको बकप िमिसल
सामेल रहेको ।
फरार ितवादी अ ण झाका हकमा अ.बं.
१९० नं. बमोिजम मु तबी रा दै अका ितवादी
स जयकुमार पो ारले दाबीबमोिजम कसरु गरेको
देिखँदा अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको ३ नं.
एवं यानस ब धी महलको १३(४) नं. बमोिजम कसरु
गरेको देिखँदा िनजलाई ज म कै दसमेतको सजाय
हने ठहछ भ नेसमेतको सनु सरी िज ला अदालतको
फै सला ।
घटनापिछ गाउँ समाजको ठूलो दबाब र
आ नो तथा प रवारको सरु ाको खाितर बा य भएर
अपहरणस ममा आ नो संल नता वीकार गरे पिन
नाबालकलाई कत य गरी मारेको भ ने कुरा िमिसल
संल न कुनै पिन त य तथा माणले पिु गरेको अव था
छै न । के वल जाहेरवालालगायत वादीका एकतफ
भनाईह र जबरज ती मलाई गराइएको सािबतीको

आधारमा कसरु दार ठहर ग रएको सु िज ला
अदालतको फै सला िु टपूण रहेको हँदा उ टी गरी
सफाई पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी स जयकुमार
पो ारको पनु रावेदन अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
सु
िज ला अदालतको अिभयोग
दाबीबमोिजम अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने
महलको ३ नं. र यानस ब धी महलको १३(४)
नं. को कसरु थािपत ग रसके पिछ उि लिखत
आधारह बाट ितवादी स जयकुमार पो ारलाई
सोही महलको ७ र ९ नं. हने थप सजाय तथा १२ नं.
बमोिजम ितपूित भराई िदने र मानव बेचिबखन ओसार
पसार (िनय ण) ऐन, २०३४ को दफा ४(ग) को
कसरु मा ऐ. दफा १५(ग) को अिभयोग दाबीतफ सजाय
गनपनमा
सो नग रएको हदस मको सु को फै सला
ु
िु टपूण रहेकोले उ टी गद अिभयोग मागदाबीबमोिजम
नै सजाय ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन
अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
जाहेरवालाले अदालतमा आई गरेको िकटानी
बकप , व तिु थित मौकामा कागज गन यि ह ले
गरेको बकप र यी ितवादीले अदालतमा गरेको
बयानको आधार र माणबाट यी ितवादीसमेत संल न
भई मतृ क िनर जन यादवलाई चकलेट खवु ाउँछु भनी
ललाई फकाई अपहरण गरी भारतको भीमनगर पु याई
ह ला हने डरले घाँटी रेटी ह या गरेको अिभयोग पिु
हन आयो । यसरी ितवादी स जयकुमार पो ारले
दाबीबमोिजम कसरु गरेको देिखँदा अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको ३ नं. एवं यानस ब धी महलको
१३(४) नं. बमोिजम िनजलाई ज म कै दसमेतको सजाय
गन गरी सु िज ला अदालतले गरेको फै सला अ यथा
मा न िम ने देिखएन । तसथ: पनु रावेदक ितवादी
स जयकुमार पो ारलाई अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको महलको ३ नं. तथा यानस ब धी
महलको १३(४) नं. को कसरु मा ज मकै द सजाय
हने ठह याई सु सनु सरी िज ला अदालतवाट िमित
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२०६८।३।२० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
िवराटनगरको िमित २०६९/२/३० को फै सला ।
मैले नै जाहेरवालाको नाित मतृ क
िनर जनलाई साइकलमा लगेको हो भनी दे ने कोही
छै न । साइकल दशीको पमा बरामद भएको पिन
छै न । मलाई िचनाई सनाखतसमेत गराइएको अव था
छै न । जाहेरीमा मेरो भूिमका के हो ? सो पिन खल
ु ाएको
छै न य तो अव थामा िकटानी जाहेरी मानेर मलाई
सजाय गरेको कानूनस मत छै न । वारदातपिछ गाउँ
समाजको दबाबबाट मलाई अदालतमा अपहरण गरेको
वीकार गन लगाई बयान गराइएको हो । यसमा पिन
मैले वीकार गरेको अपहरणभ दा बढी कसरु कायम
गरी सजाय ग रएको छ । सोसमेत कानूनिवपरीत
छ । अतः म िव कुनै पिन ठोस माण नरहेको
अव थामा मलाई ज मकै दको सजाय गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरसमेतको फै सला उ टी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी स जयकुमार
पो ारको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ितवादी / यथ लाई यानस ब धी
महलको दाबीअनस
ु ार कसरु ठहर भएको छ तथा
अपहरण तथा शरीर ब धकको हकमा ३ नं. बमोिजम
कसरु समेत ठहर भएको छ तर सोही महलको ७
नं. बमोिजम २ जना भई अपराध गरेबापत र ९ नं.
बमोिजम नाबालक िव अपराध गरेबापत थप सजाय
िदनेतफ तथा १२ नं. बमोिजम ितपूित भराई िदनेतफ
फै सला मौन छ । मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को ४(ग) को कसरु मा १५(ग)
को मागदाबीतफ समेत मौन रहेकोसमेतको हदस म
फै सला िु टपूण रहेकोले बदरभागी छ । कसरु कायम
भएपिछ सजाय तोिकनपु नमा सो नभएको र हनपन
थप सजायह नगरेको फै सला िु टपूण रहेकोले बदर
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको
तफबाट पन आएको पनु रावेदन प ।

यसमा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको ३ नं. बमोिजम कसरु ठहर भएपिछ
सोही नं. बमोिजम ितवादीलाई ज रवाना गनपनमा
ु
सो गरेको नदेिखनक
ो
साथै
,
मानव
बे
च
िबखन
तथा
ु
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को कसरु मा
दाबी गरेको स ब धमा समेत के ही नबोली भएको
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला मल
ु क
ु
ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको ३ नं.
तथा अ.बं. १९२ नं. को िु ट भई फरक पन देिखँदा
र दवु ै प को पनु रावेदन परेको देिखँदा पर पर सनु ाई
पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको िमित
२०७४/१/६ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
सरु शे महतोले अदालतमा ितवादी पूण पमा सािबत
छै नन् । ह रसम को सािबतीलाई ठोस माण ारा
पिु गन सके को अव था पिन छै न । य तोमा नेपाल
सरहद बािहर भएको वारदातको स ब धमा समेत
ितवादीलाई कसरु दार कायम गन गरी भएको फै सला
िु टपूण रहेकोले उ टी ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस
ु
सनु ी िमिसलसमेत अ ययन गरी िवचार गदा पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरको फै सला िमलेको छ, छै न भनी
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
स जय कुमार पो ारसमेत भई ७ वषको नाबालक
िनर जन यादवलाई अपहरण गरी िवदेश भारत
पु याई घाँटी काटी यान मारेकोले अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको १, ३, ७, ९ र १२
नं. को कसरु मा ऐ. को ३ नं. बमोिजम सजाय गरी
ऐ. को ७ र ९ नं. बमोिजम थप सजाय गरी १२ नं.
बमोिजम ितपूितसमेत भराई पाउन र यी पनु रावेदक
ितवादीलाई १ र १३(४) नं. को कसरु मा सजाय
गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
ऐन, २०६४ को दफा ४(ग) को कसरु मा दफा
१५(ग) बमोिजमसमेत सजाय हन माग भई अिभयोग
प दायर भएकोमा सु िज ला अदालतबाट यी
पनु रावेदक / ितवादीलाई अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको ३ नं. एवं यानस ब धीको महलको
१३(४) नं. बमोिजमको कसरु मा ज मकै दको सजाय
हने ठह याई फै सला भएको र सोउपर वादी ितवादी
दवु ै प को पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन परेकोमा
सु फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालतबाट
भएको फै सलाउपर वादी तथा ितवादी स जयकुमार
पो ारको यस अदालतमा दोहोरो पनु रावेदन पन
आएको देिखयो ।
३. जाहेरवाला भवु ने वर यादवले िदएको
२०६७/३/२२ को जाहेरी दरखा तमा नाबालक नाित
मतृ क िनर जन यादवलाई २०६७/३/१९ गते िदउसो
अप रिचत यि ले साइकलमा राखी िलई गएको तथा
पिछ िनज नाबालकको लास िवदेश भारतमा फे ला
परेको भ ने उ लेख छ । पिछ पनु ः िदएको दो ो
जाहेरीमा यी पनु रावेदक ितवादी स जय कुमार
पो ारले नाित िनर जनलाई साइकलमा राखी लगेको
भ ने िकटानी गरी लेखाई िदएको देिख छ । नाबालक
िनर जन यादवलाई सेतो याप लगाएको यि ले
लेिडज साइकलमा राखी लगेको भ ने घटना थल
मचु ु का रहेको र सनु सरी िज ला ह रपरु ९ ि थत
मु ना देवले रेखदेख गरेको घरिभ स जय पो ारले
राखेको ATLAS लेिखएको बीचमा ह रयो िनलो रङ् ग
भएको लेिडज साइकल बरामद भएको त य बरामदी
मचु ु काबाट देिख छ । मतृ कको दवु ै कानबाट रगत
िन क सक
ु े को, घाँटीमा धा रलो हितयारले काटेको
गिहरो घाउचोट रहेको भ ने लासजाँच मचु ु काबाट
देिख छ । तथा घाँटीमा काटेको कारण मृ यु भएको
भ ने शव परी ण ितवेदनबाट देिखएको अव था छ ।
ितवादी स जय कुमार पो ारले अनस
ु धानमा गरेको
बयान, अदालतको बयान तथा बिु झएका िमना मगर,

िच देवीलगायतका यि ह को कागज र बकप
यहोरासमेतको आधारबाट नाबालक वष ७ को
िनर जन यादवलाई अपहरण गरी घाँटी काटी यान
मा रएको भ ने वारदात पिु हन आयो ।
४. अब ततु वारदातमा यी पनु रावेदक/
ितवादीको के क तो संल नता छ र के क तो
सजाय हनपु न हो भ नेतफ िवचार गदा, बिु झएका
िमना मगर, गीता उरावले २०/२५ वषको मािनसले
बीचमा िनलो ह रयो रङ् ग भएको लेिडज साइकलमा
िनर जन यादवलाई राखी लगेको देखेको हो भनी
कागज ग रिदएको तथा मतृ कक आमा तारादेवीले
२०६७/३/१९ गते ितवादी स जय पो ार िदउँसो
घरमा आएका र फोन न बर िदई गएका िथए भनी
खल
ु ाएको देिख छ । बिु झएका मु नाकुमार देवले
ितवादी स जयले आ नो िपिसओबाट िवदेश फोन
गरेको र साइकल रािखिदनु भनेकोले रािखिदएको
िथएँ भनी कागज ग रिदएको समेत देिखएको छ ।
यी पनु रावेदक ितवादी स जय कुमार पो ारले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा िफरौती मा ने
स लाह भएबमोिजम नाबालक िनर जन यादवलाई
आफै ँ ले अपहरण गरी साइकलमा राखी लगेको र अ ण
झासमेतको साथ भई भारत पु याई छाडेको र पिछ
ब चाले धेरै ह ला गन न कराउन थालेपिछ फोनबाट
िनजलाई मा रिदने स लाह भएअनस
ु ार मारेको हो
भनी बयान गरेको देिख छ । बिु झएका असोक शाह,
िच ादेवी मगरसमेतका यि ह ले साइकलमा राखी
नाबालक िनर जनलाई िलई जाने यि लाई देखेको
हो, देखे िच नस छु भ नेसमेतको यहोरा लेखाई
कागज ग रिदएको देिख छ । सोबमोिजम िच देवी,
िगता उरावसमेतका यि ह बाट सनाखत गराउँदा
िनज ितवादी स जय पो ारलाई िचनी सनाखतसमेत
ग रिदएको देिख छ । बिु झएका ह रनारायण पो ार,
गंगा यादव, ल मी म डलसमेतका यि ह ले यी
पनु रावेदक ितवादीले मतृ कको अपहरण गरी यान
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मारेको हो भनी लेखाइिदएको देिखएको र ितवादी
स जय कुमार पो ारले अदालतमा आई बयान
गदासमेत मतृ कलाई आफै ँ ले अपहरण गरी लगेको हो
भनी लेखाई िदएको देिख छ ।
५. मतृ क िनर जन यावदलाई लेिडज
साइकलमा राखी सेतो याप लगाएको यि ले लगेको
देखेको भनी िमना मगरसमेतका यि ह ले भनेकोमा
यसरी लैजानेले यि यी पनु रावेदक ितवादी स जय
पो ार रहेको कुरा सनाखत कागज तथा ह रनारायण
पो ारसमेतका बिु झएका यि ह को कागजबाट
पिु भएको देिख छ । ितवादीले अदालतमा बयान
गदा अपहरण गन मा संल न भएको यान मान
कुरामा सहमित िथएन भनी भने तापिन अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान करकाप वा डर ासबाट
भएको देिखने आधार छै न । यान मान कुरामा
सहमित िथएन भनी भने तापिन अका ितवादी अ ण
झासमेतको स लाहबमोिजम िफरौती िलने योजना
बनाई आफै ँ ले िनज मतृ क िनर जन यादवलाई घरबाट
िलई गएको तथा ितवादी अ ण झासँग राजमागमा
भेट भई िनजसमेत सँगै भई भारत पु याएको भ ने
ितवादीको बयानबाट खु न आएको छ । ितवादी
अ ण झासँग मतृ क रहेको र िनजसँग यी पनु रावेदक
ितवादीको पटकपटक फोन स पक भएको त य
िमिसल संल न call detail बाट देिखएको हँदा
फोनबाटै नाबालकलाई मान स लाह भएको भ ने यी
पनु रावेदकको अनस
ु धान अिधकारीसम को बयान
त यपरक पबाट पिु भइरहेको देिख छ । िनजले
अपहरणमा योग गरेको लेिडज साइकल मु नादेवलाई
भनी िनजकै िप.िस.ओ. निजकको घरमा राखेको भ ने
कुरा साइकलको बरामदी मचु ु का तथा मु नादेवको
कागजसमेतबाट पिु भइरहेको देिखएको छ ।
बिु झएका स यदेव यादव, गीता उराव, िच ादेवी मगर,
तारादेवीलगायतका यि ह तथा जाहेरवालासमेतले
अदालतमा आई बकप गरी अनस
ु धानको ममा

भएको कागज समथन गरी बकप ग रिदएको तथा
लासजाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदनसमेतका
यावत् त य माणको आधारमा यी पनु रावेदक
ितवादी स जय कुमार पो ारसमेत भई िफरौती मा ने
योजना बनाई नाबालक वष ७ को िनर जन यादवलाई
अपहरण गरी भारत पु याई पनु रावेदककै योजना र
वचनमा घाँटी काटी यान मारे मराएको भ ने स माण
पिु हन आयो ।
६. अब ततु वारदात िवदेश भारतमा
भएकोले नेपाल कानूनबमोिजम े ािधकारिभ
नपन हो िक भ नलाई ततु अपराध नाबालकलाई
संर कको म जरु ीबेगर अपहरण गरी भारत पु याई
यान मारेको कसरु को वारदात भएको देिखएको हँदा
सो कसरु अपराधमा लागू हने मल
ु क
ु ऐन, अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलनेको ११ नं. को कानूनी
यव थासमेतलाई अवलोकन गनपन
ु ह छ । उ ११ नं.
मा उ लेख भएअनस
ु ार “कसैले कुनै यि लाई नेपाल
बािहर लगी यस महलबमोिजम अपहरण गन वा शरीर
ब धक िलने वा नेपाल नाग रकलाई नेपाल बािहर यस
महलबमोिजम अपहरण गन वा शरीर ब धक िलने काय
गरे गराएको रहेछ भने िनजले नेपालिभ ै कसरु गरेसरह
मानी य तो यि लाई यस महलबमोिजम सजाय
गनपछ”
भ ने बिह ीय भाव (extraterritorial
ु
jurisdiction) दान गन गरी कानूनी यव था रहेको
देिखयो । उि लिखत कानूनी यव थाको िववेचना गरी
हेदा नेपाल बािहर बसी अपहरण तथा शरीर ब धक
िलने महलअ तगतको कसरु गरेमा नेपालिभ ै कसरु
गरेसरह मािनने र कसैले नेपाली नाग रकउपर नेपाल
बािहर यस महलबमोिजमको कसरु गरेको अव थामा
पिन नेपालिभ ै कसरु गरेसरह मानी सजाय गन
यव थासमेत गरेको देिख छ । यसरी नेपाल बािहर
बसी नेपालमा अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलअनस
ु ारको कसरु गन र जहाँसक
ु ै बसी नेपाली
नाग रक िव
अपहरण गन तथा शरीर ब धक
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
िलनेको महलअनस
ु ारको कसरु गरेमा नेपालिभ ै गरेको
मानी े ािधकार कायम हने गरी कानूनी यव था
गरेको देिखयो । सोही महलको ८ नं. ले “कसैले कुनै
यि लाई अपहरण गरी वा शरीर ब धक िलई िनजउपर
चिलत कानूनबमोिजम सजाय हने अ य कुनै कसरु
गरेको रहेछ भने य तो यि लाई यस महलबमोिजम
हने सजायको अित र सो कानूनबमोिजम हने
सजायसमेत गनपछ”
ु भ ने यव था रहेबाट अपहरण
गरी ब धक बनाएको यि उपर अ य कसरु भएमा समेत
सोही महलले िनदश गरेअनस
ु ार सजाय ग रने भएकोले
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने कसरु सँगै भएका
अ य कसरु का हकमा समेत बिह ीय े ािधकार
लागू हने प देिख छ । ततु वारदातमा नेपालबाट
नाबालकलाई अपहरण गरी भारत पु याई भारतमा नै
रहेको अव थामा यान मारेकोले कत य गरी यान
मारेको कसरु मा समेत बिह ीय े ािधकार लागू हने
अव था रहने भएकोले नेपालकै अदालतको बिह ीय
े ािधकार (Extra Territorial Jurisdiction)
लागू हने देिखएकोले सनु सरी िज ला अदालतको
े ािधकारको अभाव रहेको भ ने पनु रावेदकतफको
कानून यवसायीको िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
७. ितवादीउपर अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलनेको ३ नं., ७ नं. र ९ नं. समेतको कसरु मा
सजायको माग दाबी रहेको स दभमा उ ३ नं. को
कानूनी यव था हेदा “कसैलाई यान िलने, कुटिपट
गरी चोट पु याउने... छुटकारा रकम (िफरौती) िलने वा
शरीर ब धकमा िलएको यि वा िनजको हकवालाको
धन स पि ा गन... उ े यले यस महलको १ वा
२ नं. बमोिजम अपहरण गरेमा वा शरीर ब धक िलएमा
सो गन गराउने यि लाई सात वषदेिख प वषस म
कै द र पचास हजार पैयाँदेिख दईु लाख पैयाँस म
ज रवाना र लेिखएबाहेक अ य उ े यले अपहरण गरेमा
वा शरीर ब धक िलएमा चार वषदेिख आठ वषस म
कै द र प चीस हजार पैयाँदेिख एक लाख पैयाँस म

ज रवाना ह छ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । तथा सोही महलको ७ नं. मा “दईु वा दईु भ दा
बढी यि िमली वा संगिठत पमा कुनै यि लाई
अपहरण गरेको वा शरीर ब धक िलएको भए सो काममा
संल न सबै यि लाई यस महलबमोिजम हने सजायमा
दईु वष थप गरी सजाय गनपछ”
ु भ ने कानूनी यव था
रहेकोले अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलने कसरु
एकभ दा बढी यि िमलेर गरेको वा संगिठत पमा
गरेको अव थामा अ य सजायको अित र थप २
वष कै द हने देिख छ । य तै गरी ९ नं. मा रहेको
यव था हेदा “यस महलको १,२ वा ३ नं. बमोिजमको
कसरु मिहला वा नाबालक िव ग रएको भए यस
महलबमोिजम हने सजायमा दईु वष थप गरी सजाय
गनपछ”
ु भनी नाबालक र मिहला िव अपहरण गन
तथा शरीर ब धक िलने कसरु भएमा थप २ वष सजाय
गनपन
ु गरी कानूनी यव था गरेको देिखयो । ७ नं. र
९ नं. मा “गनपछ”
ु भ ने वा यांश रहेकोले थप सजाय
गन उ कानूनी यव थाह बा या मक रहेकोसमेत
देिखन आउँछ । अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु
गरेबापत हने सजायबारे िववेचना नगरी अिधकतम
सजाय हने कसरु स मको सजाय हने भनी ठहर गनलाई
ु
कानूनअनु पको िनणयको सं ा िदन सिकँ दैन । धेरै
कसरु बापत भएको सजायको हद तो ने स ब धमा
चिलत कानूनबमोिजम सजाय गािभन स ने हँदा
कसरु दारले आरोिपत कसरु ह गरे नगरेको कुरा ठहर
गनु यायकताको कत य हन आउँछ ।
८. अतः मािथ िववेिचत त य माणको
आधारमा पनु रावेदक ितवादी स जय कुमार पो ारले
नाबालक वष ७ को िनर जन यादवलाई संर कको
म जरु ी बेगर अपहरण गरी कत य गरी यान मारेको
त य पिु भएको हँदा िनज ितवादी स जय कुमार
पो ारलाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
३ नं. बमोिजम कसरु कायम ग रसके पिछ कानूनले
िनधा रत सजाय गनपनमा
सोबमोिजम सजाय नगरेको
ु
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र यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजमको
कसरु मा ज मकै द हने मा ठह याई भएको सनु सरी
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।२।३०
को फै सला के ही उ टी भई िनज पनु रावेदक / ितवादी
स जय कुमार पो ारलाई यानस ब धीको महलको
१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने तथा अपहरण गन
तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७
वष कै द ह छ । दईु जना वा सोभ दा बढी यि िमली
अपहरण गरेको देिखएकोले ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम
थप २ वष कै द र नाबालक िव कसरु गरेकोसमेत
देिखएकोले ऐ. महलको ९ नं. बमोिजम थप २ वष कै द
हने र ऐ. महलको ३ नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई
.५०,०००/- ज रवाना हने र ऐ. महलको १२ नं.
बमोिजम ितवादीबाट मतृ कका हकदारले ितिदन
.२,०००/- का दरले ितपूितसमेत भराई पाउने
ठहछ । कत य यानको कसरु मा ज मकै दको सजाय
भइसके को र द ड सजायको ८ र ४१ नं. बमोिजम
सानो खतको कै द खािपने भएकोले अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको ३, ७ र ९ नं. बमोिजमको कै द
सजाय थप ग ररहन परेन । मानव बेचिबखन तथा
ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(ग)
अनस
ु ारको कसरु भएको पिु हन नसके कोले यसतफ
समेत सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
पनु रावेदक / ितवादी स जय कुमार पो ारलाई
यानस ब धीको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने
तथा अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको ३ नं.
बमोिजम ७ वष कै द तथा ऐ. को ७ र ९ नं. बमोिजम
थप ४ वष कै द हने ठहरेकोमा द ड सजायको ८ र
४१ नं. बमोिजम सानो खतको कै द खािपने भएकोले
ज मकै दको लगत राखी असल
ु गनु भनी सु िज ला
अदालतमा लेखी पठाइ िदनू ..............................१

मतृ कका हकवालाले पनु रावेदक ितवादीबाट
ितिदनको .२,०००/- का दरले हने ज रवाना
ितवादीबाट िदलाई भराई पाउँ भनी नेपाल सरहदको
जेथा देखाई दरखा त िदएमा कानूनबमोिजम भराई
िदन लगत रा नु भनी सु अदालतमा लेखी पठाइ
िदनू ............................................................२
ततु फै सलाको जानकारी पनु रावेदक ितवादीलाई
िदई मु ाको दायरी लगत क ा गरी अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाइ िदनू ....................................................३
उ रायमा सहमत छु ।
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् ।

&
नणय नं . ९८९१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७३।०५।१६
०७०-CR-०१३६
मु ाः नकबजनी चोरी
पनु रावेदक / वादी : सज
ु न ढुंगानाको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : नवु ाकोट िज ला आ ा गा.िव.स.
वडा नं. ३ ब ने नगे खनालसमेत
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अनस
ु धानको ममा लेखाई िदएको
यहोरालाई नै सव म माण मानी
यसैको आधारमा ितवादीह लाई
सजाय गन िम दैन । सो अनुस धानको
ममा लेखाइएको यहोरा आफैँमा
िन प माण हन स दैन । य ता सा ी
माणलाई ितवादीह ले समेत परी ण
गन मौका पाएको ख डमा मा सोलाई
िव वसनीय माणको पमा हण गन
िम ने ।
( करण नं. ४)

पनु रावेदक / वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
सरु े थापा
यथ / ितवादीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
मा.िज ला यायाधीश ी सु मालता माथेमा
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी के शरीराज पि डत
माननीय यायाधीश ी िव णदु वे पौडेल
फै सला
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.: याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख)
बमोिजम मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भई
पनु रावेदनको रोहमा दता भई यस इजलाससम
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त त य र ठहर
यस कार छ:िमित २०६१।६।१८ का िबहान राित २:३०
बजेको समयमा चोरह आई घरको गारो भ काई िभ

पसी मोटरसाइकलको हे डल लक तोडी चोरी गरी
लगेको कुरा िबहान उठेपिछ मा थाहा पाएको हो । उ
मोटरसाइकल खोजतलास गदा फे ला पान नसके कोले
मोटरसाइकल पता लगाई पाउँ भनी सज
ु न ढुंगानाको
िमित २०६१।६।१८ को जाहेरी दखा त ।
काठमाड िज ला महाँकाल गा.िव.स. वडा नं.
७ ि थत जाहेरवाला सज
ु न ढुंगानाको घरिभ रािखएको
ठाउँबाट बा.१६प. ९०१० नं. को मोटरसाइकल
हराएको भ नेसमेत यहोराको घटना थल कृित
मचु ु का ।
िमित २०६१।३।१८ मा बा.१६प.९०१०
नं. को मोटरसाइकल घरबाटै चोरी भएको भनी जाहेरी
दखा त िदएप चात् चोरी गन यि ह को खोजी गन
ममा नगे खनाल, महेश दल
ु ाल, राजु पि डत,
िकशोर अिधकारी, िवनोद पि डतसमेतले चोरी गरेको
यिकन हन आएकोले िनज िवनोद पि डतसमेतलाई
प ाउ गरी चोरीको महलअनस
ु ार कारवाही ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको सज
ु न ढुंगानाको िमित
२०६१।७।१२ को जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६१।६।१८ को राित सज
ु न
ढुंगानाको नाउँमा रहेको बा.१६प.९०१० नं. को
मोटरसाइकल न बर लेट प रवतन गरी िब
िवतरणको सरस लाहको लािग मोटरसाइकल
कोटे वर चोकको उ र पूवतफको बस टपको
पािकङको सडक पेटीमा राखी नगे खनाल, महेश
दल
ु ाल, राजु पि डत उिभरहेको अव थामा फे ला पारी
प ाउ गरी दािखला गन याएका भ ने हरी ितवेदन
तथा बरामदी मचु ु का ।
िमित २०६१।६।१७ को राित अथात् िमित
२०६१।६।१८ को १:०० बजेको समयमा म महेश
दल
ु ाल, िकशोर अिधकारीसमेत ३ जना िकशोर
अिधकारीको घरबाट च पल कारखाना गई सो
थानमा राजु पि डत, िवनोद पि डत अक नाम थाहा
नभएको यि सँग भेट भई जाहेरवालाको घरमा गई
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म, िवनोद पि डत र महेश दल
ु ाल बािहर बसी कोही
आउँछ िक भनी घर बािहर ब य । अ य नाम थाहा
नभएको मािनस जाहेरवालाको घरिभ पसी उ
घरको ४ इ चको गा ोसमेत तोडी जाहेरवालाको घरमा
भएको बा.१६प.९०१० नं. को मोटरसाइकल िनकाली
सोही थानबाट ५०० िमटरस म डो याई उ
मोटरसाइकल िब गरी पैसा बाँडी िलने सहमितमा
म महेश दल
ु ाल र िकशोर अिधकारी मोटरसाइकल
चढी िकशोर अिधकारीको घरमा गय , पिछ िवनोद
पि डतले मोटरसाइकल िक ने मािनस िलई आउँछु
भनेकोले मोटरसाइकल देखाउन कोटे वर चोकमा
लाँदा हरी ारा प ाउमा परी आएको हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी नगे खनालले अनस
ु धानको
ममा गरेको बयान ।
िमित २०६१।६।१७ को राित अथात् िमित
२०६१।६।१८ को १:०० बजेको समयमा म, नगे
खनाल, िकशोर अिधकारीसमेत ३ जना िकशोर
अिधकारीको घरबाट च पल कारखाना गई सो थानमा
राजु पि डत, िवनोद पि डत अक नाम थाहा नभएको
यि सँग भेट भई जाहेरवालाको घरमा गई म, िवनोद
पि डत र महेश दल
ु ाल कोही आउँछ िक भनी घर बािहर
ब य । अ य नाम थाहा नभएको मािनस जाहेरवालाको
घरिभ पसी उ घरको ४ इ चको गा ोसमेत तोडी
जाहेरवालाको घरमा भएको बा.१६प.९०१० नं.
को मोटरसाइकल िनकाली सोही थानबाट ५००
िमटरस म डो याई उ मोटरसाइकल िब गरी पैसा
बाँडी िलने सहमितमा म, नगे खनाल र िकशोर
अिधकारी मोटरसाइकल चढी िकशोर अिधकारीको
घरमा गय , पिछ िवनोद पि डतले मोटरसाइकल
िक ने मािनस िलई आउँछु भनेकोले मोटरसाइकल
देखाउन कोटे वर चोकमा लाँदा हरी ारा प ाउमा
परी आएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी महेश
दल
ु धानको ममा गरेको बयान ।
ु ालले अनस
िवनोद अिधकारीले एउटाको घरबाट

मोटरसाइकल याउनु पछ जानपु छ है भनेकाले िमित
२०६१।६।१७ को बेलक
ु ा अं. २४:०० बजेको समयमा
िवनोद पि डतसमेत भई चोरी गरेका ह भ नेसमेत
यहोराको ितवादी राजु पि डतले अनस
ु धानको
ममा गरेको बयान ।
िमित २०६१।७।१८ िदन जाहेरवालाको
मोटरसाइकल चोरी भएको हो । सो मोटरसाइकल
खोजतलास गद जाँदा यसको न बर प रवतन गरी
िब गन िहँडेको बेला मोटरसाइकलसिहत मािनसह
प ाउ परेका हन् भनी जाहेरवालाले भनेपिछ थाहा
पाएको हो भ नेसमेत यहोराको पारस कोइरालाले
अनस
ु धानको ममा ग रिदएको कागज ।
िमित २०६१।७।१८ मा जाहेरवालाको
मोटरसाइकल चोरी भएको कुरा पारस कोइरालाले
भनेपिछ थाहा पाएको हो । पिछ उ मोटरसाइकल
सिहत मािनसह समेत प ाउ परेका हन् भनी
थाहा पाएँ भ नेसमेत यहोराको िनराजन भ राइले
अनस
ु धानको ममा गरेको कागज ।
िमित २०६१।६।१८ को िबहान राित २:३०
बजेको समयमा ितवादीह िकशोर अिधकारी, नगे
खनाल, महेश दल
ु ाल, राजु पि डत र िवनोद पि डतले
जाहेरवालाको घरमा गई पखाल भ काई बा.१६प.
९०१० नं. को मोटरसाइकल चोरी गरी िलएको हँदा
ितवादीह को काय चोरीको महलको १ र ३ नं.
बमोिजमको कसरु देिखन आएकोले ितवादीह
नगे खनाल, महेश दल
ु ाल, राजु पि डत र िवनोद
पि डतलाई सोही महलको १४(१) नं. बमोिजम
सजाय हन तथा ितवादीह महेश दल
ु ाल र नगे
खनालको उमेर १५ वष भ ने देिखँदा िनजह लाई
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)
बमोिजम सजाय हने र जाहेरवालाको मोटरसाइकल
बा.१५प.३३५४ जाहेरवालालाई िफता िदलाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको अिभयोग माग दाबी ।
मेरो कोठासँगै मासु पसल गरी ब ने िकशोर
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अिधकारीले दोकान लोक थलीमा सन भएकोले
हामी सामान ओसान गय । बेलक
ु ा फकदा िढलो
भएकोले िकशोर अिधकारीले मोटरसाइकल िलई जाउँ
भनेकोले नगे खनाल र म मोटरसाइकलमा आउँदा
लोक थलीमा चेक हँदा हामीसँग कागजप नभएकोले
हरीले प ाउ गरेको हो । मोटरसाइकल िकशोर
अिधकारीले आ नै हो भ यो पिछ चोक मा आएपिछ
उसको मोटरसाइकल होइन रहेछ भ ने थाहा भयो ।
राजु पि डतलाई पिछ समातेको हो, उ मोटरसाइकल
मैले चोरी गरेको होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
महेश दल
ु ालले काठमाड िज ला अदालतमा गरेको
बयान ।
म र साथी महेश दल
ु ाल, िकशोर अिधकारीको
पसल सान सहयोग गन लोक थली गय , फकदा
िढलो भएकोले र गाडी नपाएकोले िकशोरले उसको
मोटरसाइकल िलएर जाउ भनी िदयो । महेशले
मोटरसाइकल चलायो म पछािड बसेर आउँदा
लोक थलीमा चेिकङमा पदा हामीसँग कागजात
लाइसे स के ही नभएकोले हरीले प ाउ गरेको हो ।
पिछ िकशोरको मोटरसाइकल होइन रहेछ भ ने थाहा
पाएँ, िकशोरले मेरो मोटरसाइकल भ यो, उसले
कहाँबाट यायो थाहा भएन । मैले मोटरसाइकल
चोरेको होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी नगे
खनालले काठमाड िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
म एक ाईभर पदमा बकमा जािगर खाने
यि , मलाई असोज २२ गते राित घरबाट ८:३०
बजे सोधपछ
ु को लािग भनी िसिभलमा गएका हरीले
याएर चार हात खु ा आँखामा प ी बाँधेर कुटे । तले
कितवटा मोटरसाइकल चोरी ग रस् भनी एक रात
इ पे टरको कोठामा राखी भोिलप ट वडा हरी
कायालय, िठमीमा पठाई मलाई हरीले कुटिपट गरेर
चोरी मु ा लगाएको हो । जाहेरवालालाई म िचि दन,
िवनोद पि डत मेरो भाइ हो ऊ बसु धारामा कोठामा
ब छ, हाल ऊ कहाँ छ थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको

ितवादी राजु पि डतले काठमाड िज ला अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवादी राजु पि डतलाई िमित
२०६१।६।२२ मा हरीले िनजको घर धापासीबाट
प ाउ गरेको हो । िनज कृिष िवकास बकमा काम गन
यि भएकोले िनजलाई मोटरसाइकल चोरी गरी रहनु
पन कुनै आव यकता नै छै न भ नेसमेत यहोराको
ितवादी राजु पि डतका सा ी िशवराम थापाले
काठमाड िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
राजु पि डतलाई हरीले िनजको घर
धापासीबाट प ाउ गरेको हो । िनज मोटरसाइकल
चोरी गरी रहने खालका मािनस होइनन् भ नेसमेत
यहोराको ितवादी राजु पि डतका सा ी रामु
पि डतले काठमाड िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
यो मोटरसाइकल िकशोर अिधकारीले
ितवादीलाई िदएको हो । कोठाको समान सादा
फकने बेलामा िढलो भएको हँदा िनजले िदएको
हो । सो मोटरसाइकल िलएर आउँदा कुनै कागज प
नभएकोले चेक जाँच गदा हरीले लोक थलीबाट
समातेको हो । ितवादीले मोटरसाइकल चोरी गरेको
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी महेश दल
ु ालको
सा ी ह र दल
ु ालले काठमाड िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
महेश दल
ु ाल र नगे खनालले िकशोर
अिधकारीलाई कोठा सान गएकोमा सो िदन िढलो
भएकोले िनज िकशोर अिधकारीले आफूले योग
ग ररहेको मोटरसाइकल िनज ितवादीह लाई
िदएकोमा सो मोटरसाइकल िलएर आइरहेको बेला
कागज नभएकोले चेकजाँचको ममा हरीले प ाउ
गरेको हो । ितवादी नगे खनालले मोटरसाइकल
चोरी गरेको होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
नगे खनालले काठमाड िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
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िमित २०६२।८।१३ मा काठमाड िज ला
अदालतबाट फै सला हँदा ितवादीह महेश दल
ु ाल,
नगे खनाल र राजु पि डतले अिभयोगबाट सफाई
पाउने ठहरेको र िवनोद पि डतको हकमा ततु मु ा
तामेलीमा रहेकोमा िनज ितवादी िवनोद पि डतका
नाउँमा समा ान जारी गरी अ.बं. ११० नं. समेतको
रीत पु याई तामेल गरी गराई िनजको हकमा र अ य
ितवादीह को हकमा समेत जो जे बु नु पन आव यक
ह छ बझ
ु ी सबदु माणह को िववेचना र मू याङ् कन
गरी सबै ितवादीह लाई सु को तारेख तोक ततु
मु ाको सु िमिसल काठमाड िज ला अदालतमा
पठाई िदने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
फै सला भई पनु ः िमित २०६४।९।२० मा िज ला
अदालत दता भई कारवाही अगािड बढेकोमा ितवादी
िवनोद पि डतका नाउँमा याद िमित २०६४।१०।४
मा िनजको घर दैलोमा तामेल भएकोमा िनजले सोको
याद गज
ु ारी बसेको िमिसल सामेल रहेको ।
ितवादीम येका राजु पि डतलाई आ नो
कोठाबाट प ाउ गरी लगेको देिखएको र ितवादी
महेश दल
ु ाल र नगे खनालको साथबाट चोरीको
मोटरसाइकल बरामदस म भएकोमा सो मोटरसाइकल
िकशोर अिधकारीले चलाउन िदएको भनी कसरु मा
इ कार रही गरेको बयान सा ीबाट समेत समिथत
भइरहेको अव थामा िनजह ले चोरी गरी योग गरेको
भ ने पिु हने ठोस माणको अभावमा वादी दाबी पु न
नसक सफाई पाउने ठहछ, ितवादीम येका िवनोद
पि डतको हकमा िनजका नाममा जारी भएको याद
गज
ु ारी बसेको देिखँदा िनज हािजर वा प ाउ भएका
बखत कारवाही गन गरी चोरीको १०(१) नं. बमोिजम
मल
ु तबी राखी िदने ठहछ भ नेसमते यहोराको
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६५।१।१८मा
भएको फै सला ।
ितवादीह ले
अिधकार ा त
अिधकारीसम को बयानमा सािबती बयान गरेको र

जाहेरवालाले ितवादीह को नामसमेत लेखाई जाहेरी
िदएको अव थामा जाहेरवाला र बरामदी मचु ु काका
मािनस अदालतमा बकप गन आउन नस दैमा
दसीका सामानसिहत प ाउ परेका ितवादीह ले
इ कारी बयान िदँदैमा सफाई नपाउने हँदा सु को
िु टपूण फै सला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पन आएको
पनु रावेदन प ।
ितवादीह ले मोटरसाइकल चोरी गरेकोमा
सािबती भई मौकामा अिधकार ा त अिधकारीसम
बयान र िनज ितवादीह बाट चोरीको मोटरसाइकल
बरामद भएको बरामदी मचु ु कासमेतको प र े यमा
सफाई िदने गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको
फै सला फरक पन स ने देिखँदा छलफलको लािग
यथ िझकाउनु भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको आदेश ।
ितवादीह ले चोरी गरेको दे ने
य दश सा ी कोही देिखएको छै न । ितवादीह
आरोिपत कसरु मा इ कार रहेका छन् । चोरीको
मोटरसाइकलसिहत प ाउ परेका महेश र नगे ले
आ नो साथमा चोरीको मोटरसाइकल रहन आएको
अव था प ट गरेका छन् । चोरीको मोटरसाइकल
ितवादी महेश र नगे को साथबाट बरामद
भएकोबाट सो चोरी काय यी यथ ितवादीह ले
गरेका रहेछन् िक भनी आशंका गन सिकने ह छ । तर
य तो आशंकाको भरमा मा फौजदारी अिभयोग
थािपत हन स ने हँदैन । शंकाको सिु वधा अिभयु ले
पाउँछ । चोरीको मोटरसाइकल आफूह सँग बरामद
हनपु न कारण भनी ितवादीह ले देखाएको कारण
अस य हो र यी ितवादीह ले नै जाहेरवालाको
मोटरसाइकल चोरी गरेका रहेछन् भनी शंकारिहत
तवरले िव व त हन सिकने स मको व तिु न ठ माण
वादी प बाट पेस हन सके को पाइएन । यस ि थितमा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
ितवादी महेश दल
ु ाल, नगे खनाल र राजु पि डतले
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहराएकोसमेत
काठमाड िज ला अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट भएको फै सला ।
जाहेरवालाले िमित २०६१।८।४ को िदन
अदालतमा आई चोरीको मोटरसाइकल सनाखत गरी,
चोरी गरी मोटरसाइकल िलई िहँड्ने ितवादीह को
नामसमेत िकटानीसाथ लेखाई िदएको देिख छ ।
चोरीको सामान साथमा िलई िहँडेका ितवादीह ले
िकशोर अिधकारीले िदएको मोटरसाइकल भनी उ लेख
गरे तापिन उ यि देखाउन, प ाउन तथा निजकै
पसलको सामान बोके को भनी दाबी गनले िनजको
पसलसमेत देखाउन नसके को अव थामा आ नो
साथबाट बरामद भएको मोटरसाइकल आफूह ले
चोरेको होइन भ ने ितवादीह को अ मािणत बयान
तथा चोरी गरेको दे ने य दश नभएको भ ने हचवु ा
िनणयाधार आधार िलई ितवादीह लाई सफाई िदने
गरी भएको फै सला सदर हने ठहराएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको उ फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको दफा १ र ३ नं. को कानूनको या याको
ग भीर िु ट भएकोले मु ा दोह याई हेरी अिभयोग
मागदाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकारले यस अदालतमा
परेको िनवेदन प ।
यसमा ितवादीह महेश र नगे
खनालका साथबाट जाहेरवालाको चोरी भएको
भिनएको मोटरसाइकल िवना कागजात बरामद भएको
देिख छ । बरामद भएको मोटरसाइकल आफूह ले
िब गरी आएको रकम बाँड्ने उ े यले उ
मोटरसाइकल िलएर जाने िसलिसलामा प ाउ परेको
पाइ छ । सजायबाट छुट पाउँ भ ने ितवादीले माण
ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम सोको माण
पु याउने भार िनज ितवादीमा रहने हँदा िनजले सो

दािय व पूरा गरेको देिखएन । मोटरसाइकल चोरी
भएको अव थामा यी ितवादीह लाई पनु रावेदन
अदालत, पाटनले अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने
ठह याएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १
र ३ नं. तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ७(क)
र २७(१), ५४ र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४क, १८५ र
ने.का.प. २०६७ अंक ८ िन.नं. ८४४४ पृ ठ १३९६
मा ितपािदत िस ा तका समेतको िु ट रहेको देिखँदा
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा
(१) को ख ड (क) र (ख) बमोिजम िन सा दान
ग रएको छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादीका तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी सरु े थापाले जाहेरवालाको
चोरी भएको मोटरसाइकलको न बर प रवतन गरेको
अव थामा ितवादीह बाट बरामद भएको कुरा
बरामदी मचु ु काबाट देिखएको हँदा उ मोटरसाइकल
ितवादीह ले बेची खाने उ े यले चोरी गरेको मािणत
भइरहेको छ । ितवादीह ले उ मोटरसाइकल बेची
खाने उ े यले चोरेको भनी िनजह को अनस
ु धानको
ममा भएको बयान यहोराबाट पिन भइरहेको
अव थामा िनज ितवादीह को इ कारी बयानको
आधारमा मा िनजह लाई सफाई िदने गरी भएको
फै सलामा माणको उिचत मू याङ् कन नभएको हँदा
सो फै सला उ टी गरी ितवादीह लाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजम सजाय हनपु दछ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य एवं बहस िजिकर
रहेको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको फै सला िमलेको छ, छै न? पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन? सोही
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
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२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीह
नगे खनाल, महेश दल
ु ाल, राजु पि डत र िवनोद
पि डतले जाहेरवालाको घरमा गई पखाल भ काई
बा.१६प.९०१० नं. को मोटरसाइकल चोरी गरेकोले
चोरीको महलको १३ नं. को कसरु मा १४(१) नं.
बमोिजम सजाय मागदाबी गरी अिभयोग प दायर भएको
देिखयो । ितवादीह नगे खनाल, महेश दल
ु ाल र
राजु पि डतले अनस
ु धानको ममा आरोिपत कसरु
वीकार गरी बयान गरे पिन अदालतमा आरोिपत
इ कार रही बयान गरेकोमा िनज ितवादीह ले
आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने ठह याई भएको सु
फै सला पनु रावेदन अदालतबाट सदर हने ठहरेकोमा
सोउपर वादीको यस अदालतमा दोहो याई पाउँ
िनवेदन परी िन सा दान भई पनु रावेदनको रोहमा
ततु मु ा पेस हन आएको देिखयो ।
३. ततु मु ाको अनस
ु धान काय सज
ु न
ढुंगानाको िमित २०६१।६।१८ को जाहेरी दरखा त
परेपिछ ार भ भएको पाइ छ । िमित २०६१।७।१२
मा ितवादीह महेश दल
ु ाल, नगे खनाल र राजु
पि डतबाट चोरीको उ बा.१६प.९०१० नं. को YBX
यामाहा मोटरसाइकल बरामद भएको खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । बरामदी मचु ु का तयार
भएकै िमितमा जाहेरवालाले यी ितवादीह लाई समेत
िकटान गरी अक जाहेरी िदएका छन् । ितवादी नगे
खनाल, महेश दल
ु धानको
ु ाल र राजु पि डतले अनस
ममा बयान गदा आरोिपत कसरु मा वीकार रही
बयान गरेका छन् । अदालतमा आई ितवादी महेश
दल
ु ालले िनजको कोठासँगै मासु पसल गरी ब ने
िकशोर अिधकारी मासु पसल लोक थली सान
ला दा सामान सान गएको बेला िढलो भएकोले िनज
िकशोर अिधकारीले मोटरसाइकल िलएर जाउ भनी
आ नो मोटरसाइकल िदएकोले नगे खनाल र िनज
चढेर आएकोमा िनजह सँग कुनै कागज नभएकोले
प ाउ गरेको हो भनी बयान गरेको देिख छ । सोही

यहोरालाई समथन हने गरी नगे खनालले समेत
बयान गरेको देिख छ । य तै अका ितवादी राजु
पि डत पिन आरोिपत कसरु मा इ कार रही हरीले
अनस
ु धानको ममा कुटिपट गरेको कुरासमेत
लेखाएको देिख छ । अनस
ु धानको ममा कागज गन
िनराजन भ राई र पारस कोइरालाले मोटरसाइकल
चोरी भएको थाहा पाएको भनी लेखाएको देिखए
पिन कसले चोरेको हो भ ने कुरा लेखाउन सके को
देिखँदनै । यसका साथै यी कागज गन मािनसह
घटनाको य दश रहेको देिखँदैन । अनस
ु धानको
ममा कागज गन मािनसह ले सोलाई पु ट् याई ं हने
गरी अदालतमा उपि थत भई बकप गरेकोसमेत
पाइँदैन । ितवादीह ले अदालतसम गरेको इ कारी
बयानलाई ितवादीह का सा ीले समथन हने गरी
अदालतसम बकप ग रदएका छन् ।
४. ितवादीह बाट बरामद भएको भिनएको
मोटरसाइकल ितवादीह को सँगसाथमा कसरी
आयो भनी हेदा ितवादीह नगे खनाल र महेश
दल
ु ाल िनजह का साथी िकशोर अिधकारीको मासु
पसल सान जाँदा फकने बेलामा िढलो भएकोले िनजले
आ नो सँगसाथमा भएको मोटरसाइकल िलएर जान
भनेकाले मोटरसाइकल ितवादीह नगे खनाल र
महेश दल
ु ालले िलएर आएको अव था देिख छ । य तै
ितवादी राजु पि डतलाई हरीले बरामदी मचु ु कामा
उ लेख गरेको िदन प ाउ नगरी िमित २०६१।६।२२
मा िनजको घरबाट प ाउ गरेको कुरा िनजको बयान
एवं सा ीह ले अदालतमा गरेको बकप बाट देिखएको
तर बरामदी मचु ु कामा बसेका सा ीह ले अदालतमा
उपि थत भई बकप समेत नगरेकोले उ बरामदी
मचु ु का पिन शंका पद रहेको देिखयो । अनस
ु धानको
ममा लेखाई िदएको यहोरालाई नै सव म माण
मानी यसैको आधारमा ितवादीह लाई सजाय
गन िम दैन । सो अनस
ु धानको ममा लेखाइएको
यहोरा आफै ँ मा िन प माण हन स दैन । य ता
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सा ी माणलाई ितवादीह ले समेत परी ण
गन मौका पाएको ख डमा मा सोलाई िव वसनीय
माणको पमा हण गन िम छ । ततु मु ामा
ितवादीह नगे खनाल र महेश दल
ु ालको
साथबाट उ चोरीको मोटरसाइकल बरामद भएको
भनी बरामदी मचु ु काबाहेक अ य कुनै माणबाट
िनज ितवादीह ले उ मोटरसाइकल चोरेको
भनी मािणत भएको देिखँदैन । तर उ बरामदी
मचु ु का पिन शंका पद रहेको एवं यी ितवादीह ले
उ मोटरसाइकल िनजह को सँगसाथबाट बरामद
हनक
ु ो कारणसमेत आ नो अदालतसम को बयानमा
उ लेख गराएको एवं सो बयान यहोरा िनजह को
सा ीबाट पिु समेत भएको अव थामा शंका पद
बरामदी मचु ु कालाई नै कसैलाई कसरु दार ठहर गन
पया माण मा न िम दैन ।
५. यसरी ततु वारदातको य दश
कोही नभएको जाहेरवाला आफै ँ पिन य दश
नभएको, िमित २०६१।७।१२ मा तयार भएको
भिनएको बरामदी मचु ु का पिन शंका पद देिखएको,
ितवादीह नगे खनाल र महेश दल
ु ालको साथबाट
बरामद भएको मोटरसाइकल िनजह सँग आउनु
पन अव था िनजह ले आ नो अदालतमा भएको
बयानमा उ लेख ग रसके को देिखएकोले िनजह
उपर लगाइएको अिभयोग शंकारिहत तवरले मािणत
हन आएको देिखएन । फौजदारी मु ाको ितवादीह
उपर लगाइएको आरोप शंकारिहत तवरले पिु नभएको
अव थामा शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने हँदा
ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको फै सलालाई
अ यथा मा न िमलेन । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हनपु दछ भ ने वादीको िजिकर एवं यस अदालतबाट
िमित २०७०।३।२६ मा मु ा दोह याई हेन िन सा
दान गदा उ लेख भएको आधारसँग सहमत हन
सिकएन ।
६. तसथ मािथ िववेिचत आधार कारण एवं

माणबाट वादी दाबी नपु ने गरी ितवादीह राजु
पि डत, महेश दल
ु ाल र नगे खनालले सफाई पाउने
ठह याएको काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९।३।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृत: रामु शमा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभु म् ।
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ह छ । कुनै पिन यि लाई कसुर गदाको
अव थामा कायम रहेको कानूनले
तोके भ दा बढी सजाय गन िम दैन ।
चिलत कानूनको अि तयारी िबना वा
कानूनभ दा बािहर गई सजाय हनु र ग रनु
कानूनको शासनिवपरीत हन जाने ।
( करण नं. ११)

नणय नं . ९८९२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
आदेश िमित :२०७४।०४।२९
०७३-WO-०९०४
मु ा : उ ेषण
िनवेदक : France २० Avenue Every ७५०१३
Paris घर भई हाल कारागार कायालय
जग नाथदेवलमा कै दमा रहेका चा स गु मख
ु
शोभराज (Charles Gurumukh Shovaraj)
िव
िवप ी : भ परु िज ला अदालत, भ परु समेत
§ मल
ु ुक ऐन, द ड सजायको ८ नं. को कानूनी
यव थाअनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको
सजाय भएको िमितमा थुनाबाट भागेको
वा छुटेको अव थामा अक कसुर गरेको
अव थामा बाहेक सव वसिहत ज मकै द
भएपिछ थप सजाय हने नदेिखने ।
( करण नं. ९)
§ मल
ु ुक ऐन, द ड सजायको ४१ नं. को
अि तम वा यांश र द ड सजायको ८
नं. को यव थाको संयु अ ययन गदा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी फैसला
भइसके पिछ अक सव वसिहत ज मकै द
हने कसुर गरेकोमा सो कसरु बापत थप कै द
ठे न िम ने नदेिखने ।
( करण नं. १०)
§ कानूनको शासनमा कानून सव परी

िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा य सकु तला
थापा र रामब धु शमा
िवप ीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
सि जवराज रे मी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७२, अंक ११, िन.नं.९५००
स ब कानून :
आदेश
या.डा. आन दमोहन भ राई : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम
यसै अदालतको अिधकार े िभ पन ततु रट
िनवेदनको संि त त य र ठहर यस कार छ :भ परु िज ला अदालतको ०७०-CR००९३ को कत य यान मु ामा िमित २०७१।६।१ मा
फै सला हँदा म िनवेदकलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३ (३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहरी फै सला भएको िथयो । सो फै सलाको
तपिसल ख डमा म िनवेदक थुनामा परेको िमित
२०६०।०६।०२ हनपु नमा अथात् २०७०।०३।०१
को आदेशले थुनामा परेको देिखँदा सोही िमितबाट कै द
क ा हने गरी थनु ामा रा न लगत कसी कै दी पज
ु िदनु
भनी उ लेख भएको रहेछ । सो फै सलाबमोिजमको कै दी
पज
ु मलाई िदइएको िथयो । सो फै सलाको तपिसल
ख ड संशोधन गरी िहरासत िमित स याई पनु ः कै दी
पज
ु पाउँ भनी मैले भ परु िज ला अदालतमा िनवेदन
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िदएँ । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम
५३ अनस
ु ार फै सला संशोधन गन िम ने देिखएन
भनी भ परु िज ला अदालतबाट आदेश भयो । सो
आदेशउपर मैले उ च अदालत, पाटनमा अ.बं. १७
नं. बमोिजम िनवेदन िदएकोमा पिन िज ला अदालतको
आदेशलाई सदर ग रयो । उ आदेश कानूनस मत
नभएको, सो आदेशले मेरो मौिलक हक हनन भएको र
अ य सामा य उपचारको यव था पिन नभएकोले यो
िनवेदन िलई आएको छु ।
म िनवेदक िमित २०६०।०६।०२ देिख नै
लगातार थनु ामा रहेको छु । यसि थितमा मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १२० नं. द ड सजायको ८, १० र ४१ नं. र
ने.का.प. २०७२, अंक ११, िन.नं. ९५०० अनस
ु ार
िमित २०६०।६।२ देिख असल
ु हने गरी तपिसल
ख डमा संशोधन हनेअ तगतको िवषय भई िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ५१, ५२
र ५३ ले संशोधन गन नमा कुनै िववाद नै छै न् ।
कानूनले संशोधन गन सिकनेमा संशोधन नग रएबाट
मेरो नेपालको संिवधानको धारा १६,१७,१८ र २०
बमोिजमको मौिलक हक उ लङ् घन भएकोले धारा
४६ र १३३ बमोिजम उ आदेश बदर गरी उ
फै सलाको तपिसल ख डमा मेरो िनवेदनबमोिजम िमित
२०६०।०६।०२ देिख गणना गन गरी परमादेशलगायत
अ य उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेतको
िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ीह बाट
िलिखत जवाफ िलनु भ नेसमेतको यहोराको यस
अदालतको िमित २०७३।१२।०६ को आदेश ।
वादी नेपाल सरकार ितवादी चा स शोभराज
गु मख
ु भएको ०७०-CR-००९३ को कत य यान
मु ामा ितवादी चा स गु मख
ु शोभराजले मतृ क
आरम ड लरे ट या रयरेलाई कत य गरी मारेको

कुरा पिु भएको हँदा ितवादी चा स शोभराज
गु मख
ु लाई यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज म कै द हने ठहरी िमित
२०७१।०६।०१ मा यस अदालतबाट फै सला भएको
देिख छ । सो फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।०८।०८ मा फै सला
भएको देिख छ । ितवादी चा स गु मख
ु शोभराजले
अ.बं. १२० नं. बमोिजम थुनामा परेको िमित स याई
पाउँ, मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको महलको ४१ नं.
बमोिजम ठूलो कै द / एकै वारदातको कै द हद गरी
संशोिधत कै द याद ठेिकएको प िदलाई पाउँ र फै सला
संशोधन गरी िहरासत िमित स याई पाउँ भनी कारागार
कायालय जग नाथदेवलबाट अलगअलग तीनवटा
िनवेदन परेको िथयो । ती िनवेदन इजलाससम पेस
हँदा, ततु मु ाको फै सलाको उि लिखत त यबाट
उ फै सलाको सामा य िु ट संशोधन गन िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ५१ र ५२
अनस
ु ारको िवषय देिखँदैन । फै सलामा प िकटान
गरी कारण र अव था ितिथ िमित र सो िमित उ लेख
भएको कारणसमेत लेिखएको कुरालाई कुनै टाइप
वा लेखनको सामा य िु ट भ न िमलेन । सो कारण
अव था लेिखएको यान मु ाको फै सलाको अिभ न
अंग भएको तपिसल ख ड र सो फै सलामा उि लिखत
िवषय सो फै सला गन यायाधीशसँग समान तरको
यायाधीशबाट िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम ५३ अनस
ु ार फै सला हेरफे र संशोधन
गन िम ने देिखएन । कानूनबमोिजम गनु भनी िमित
२०७३।०७।१२ मा आदेश भयो । सोउपर यी
िनवेदकले उ च अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. को
िनवेदन गरी सो िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०७३।०७।१२ मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखँदा
प रवतन ग ररहन परेन भनी िमित २०७३।०९।०७ मा
आदेश भएको पाइ छ । तसथ उि लिखत भए ग रएका
काम कारवाहीबाट रट िनवेदकको कुनै पिन हक
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अिधकारको हनन नभएको हँदा यस अदालतसमेतलाई
िवप ी बनाई िदएको रट जारी हन स ने अव था
िव मान नभएको हँदा िवप ीबाट दायर भएको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको भ परु
िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
िनवेदन दाबीको कत य यान मु ामा फै सला
संशोधन ग रपाउँ भनी िनवेदकले यस अदालतमा
िदएको अ.बं. १७ नं. बमोिजमको रट िनवेदनमा
िनवेदन मागबमोिजम फै सला संशोधन गन निम ने भनी
भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०७३।०७।१२
मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखँदा प रवतन ग ररहनु
परेन भनी यस अदालतबाट िमित २०७३।०९।०७ मा
आदेश भएको र उ आदेश कानूनस मत भएकोले
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
उ च अदालत, पाटनको िलिखत जवाफ ।
वादी नेपाल सरकार िवप ी चा स गु मख
ु
शोभराज भएको भ परु िज ला अदालतको ०७०CR-००९३ कत य यान मु ाको फै सलासिहतको
िमिसल साथै पेस भएको रहेछ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा य ी सकु तला थापा
र ी रामब धु शमाले िनवेदक िमित २०६०।६।२
देिख नै िनर तर पमा थनु ामा छन् । भ परु िज ला
अदालतको ०७०-CR-००९३ को कत य यान
मु ामा िमित २०७१।६।१ मा फै सला हँदा िनवेदकलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ (३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी फै सला
भएको िथयो । सो फै सलाको तपिसल ख डमा िनवेदक
थनु ामा परेको िमित २०६०।०६।०२ हनपु नमा
अथात् २०७०।०३।०१ को आदेशले थनु ामा परेको
देिखँदा सोही िमितबाट कै द क ा हने गरी थुनामा
रा न लगत कसी कै दी पज
ु िदनु भनी उ लेख भई
सोहीबमोिजमको कै दी पज
ु िनवेदकलाई िदइएको

छ । िनवेदक िमित २०६०।६।२ देिख नै लगातार
थनु ामा रहेकोले भ परु िज ला अदालतको तपिसल
ख डमा उि लिखत कुरा मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
८ र ४१ नं. मा भएको कानूनी यव था ितकूल
छ । उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम भएका
काम कारवाहीबाट िनवेदकको नेपालको संिवधानको
धारा १६,१७,१८ र २० बमोिजमको मौिलक हक
उ लङ् घन भएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेशको
आदेश जारी हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ीह का तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी सि जवराज रे मीले िज ला
अदालतबाट िनवेदकलाई कसरु दार ठहर गरी सजाय
गन गरी भएको फै सलालाई पनु रावेदन अदालतले
सदर गरी यस अदालतबाट समेत साधक सदर
भइसके को अव था छ । यसरी तहतह हँदै फै सला
भई अि तम भइसके को िवषयमा रट े ािधकारबाट
वेश गन िम दैन । िनवेदक पथृ कपथृ क वारदातका
कत य यान मु ामा कसरु दार ठहर भएका छन् ।
यसैगरी जाली राहदानी, यान मान उ ोग मु ामा
पिन कसरु दार ठहर भई फै सला भएका छन् । स म
िनकायबाट फै सला भई अि तम भइसके को िवषयमा
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था नहँदा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु बहस िजिकर सनु ी िमिसल अ ययन
गरी हेदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
हो, होइन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, म िनवेदक
िमित २०६०।६।२ देिख िनर तर थनु ामा रही बसी
आएको छु । भ परु िज ला अदालतको ०७०-CR००९३ को कत य यान मु ामा िमित २०७१।६।१
मा फै सला हँदा मलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने गरी फै सला भएको िथयो । सो फै सलाको तपिसल
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
ख डमा म िनवेदक थुनामा परेको उि लिखत िमित
२०६०।०६।०२ हनपु नमा िमित २०७०।०३।०१ को
आदेशले थनु ामा परेको देिखँदा सोही िमितबाट कै द क ा
हने गरी पज
ु िदनु भनी उ लेख भई सोहीबमोिजमको
कै दी पज
ु िदइयो । सो फै सलाको तपिसल ख ड
संशोधन ग रपाउँ भनी मैले भ परु िज ला अदालतमा
िनवेदन गरेकोमा फै सला संशोधन गन निम ने भनी
आदेश भयो । उ च अदालतले पिन िज ला अदालतकै
आदेश सदर ग यो । म िनवेदक िमित २०६०।०६।०२
देिख नै लगातार थनु ामा रहेकोले उ आदेश मल
ु क
ु
ऐन अ.बं. १२० नं. द ड सजायको ८, १० र ४१
नं. र ने.का.प. २०७२, अंक ११, िन.नं. ९५००
अनस
ु ार ितकूल भएकोले िमित २०६०।०६।०२
देिख कै द गणना गन गरी परमादेशलगायत अ य
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन दाबी
देिखयो । कानूनबमोिजम भए गरेका काम कारवाहीबाट
िनवदकको हक हनन् नभएकोले रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेछ ।
३. यस कार िनवेदकलाई ठेिकएको कै द
चिलत कानूनबमोिजम छ छै न ? भ ने नै ततु रट
िनवेदनमा िनणय िदनपु न िवषयव तु रहेको पाइयो ।
४. मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ८ नं. र
४१ नं. ले एकभ दा बढी कसरु गरेको ठहर भएका
कसरु दारलाई के कसरी कै द ज रवाना तो ने र सोको
हद के कित हने भ ने स ब धमा कायिविधगत यव था
गरेको पाइ छ । उपयु कानूनी यव थाको अधीनमा
रही ततु िववादको िन य लमा पु नु पन देिखयो ।
५. यसतफ हेदा मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
महलको ८ नं.मा “एकै जनाले धेरै पटक सव वसिहत
ज मकै द वा ज मकै द वा अ सजाय हने खत
गरेको भए पिन कुनै खतमा सव वसिहत ज मकै द
र ज मकै दम ये ठूलो सजाय भएपिछ सानो सजाय
हने खत वा सो सजायह म ये कुनै सजाय भएपिछ

अ सानो सजाय हने खत खािपँदैन । सव वसिहत
ज मकै द वा ज मकै द हने वा भएको कसैले याद
गज
ु ारी फरार भएको वा कै द थनु ामा बसेको वा कै द
थनु ाबाट भागेको वा धरौटी जमानी ता रखमा छुटेको
अव थामा ठूलो सजाय हने खत गरे सोही ठूलो सजाय
गनपछ
ु । फे र ज मकै दको सजाय हने खत गरेकोमा
ज मकै द भोगी छुट्न पाउने भएपिछ चार वष थपी र
घटी सजाय हने खत गरेकोमा खतअनस
ु ार बढीमा चार
वषस म थपी कै द गनपछ
ु ।’’ भ ने कानूनी यव था
देिख छ । यसैगरी सोही महलको ४१ नं.मा “एकै
मािनसलाई एकै वा धेरै मु ाको धेरै कलमको कै द
ठे नु परेमा जनु कलममा कै दको सबभ दा ठूलो हद
छ सो हद नना ने गरी एकै वा धेरै मु ामा एकै वा धेरै
कलममा गरी कै द ठे नु पछ । यसरी कै द ठे िकएकोमा
कै द भु ान हन नपाउँदै अक कलममा कै द ठे नु पन
भयो र अिघ ठेिकएको ज मा कै दभ दा पिछ ठे नपु न
कलमको हद बढी छ भने अिघ कै द ठे दा थनु ामा
परेको िमितदेिख पिछ ठेिकएको कलमको हद नना ने
गरी कै द ठे नु पछ । अिघ ठेिकएको कै दभ दा पिछ
ठे ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कै द ठे नु
पदन । फै सला, कै दी पज
ु , कै द ठे ने िकताबमास म
खल
ु ाई िदनपु छ र पिछ ठेिकने कलमको हद घटी भए
पिन अिघ कै द गदा ठूलो कलमको हद नपगु ेको रहेछ
भने सो नपगु िदनस म पिछ लो कलममा कै द गनपछ
ु ।
धरै कलमको कै दको हद बराबर हन आयो भने सोम ये
एक कलमको कै द ठे नु पछ । अ कलमका हकमा
फै सला, कै दी पज
ु , कै द ठे ने िकताबस म खल
ु ाउनु
पछ । तर फै सला भइसके पिछ कै द नब दै वा थुना
कै द बसेको अव थामा वा थुना कै दबाट छुटेको वा
भागेको अव था अक कसरु गरेकोमा सो कसरु बापत
कानूनबमोिजम थप कै द ठे नु पछ ।” भ ने कानूनी
यव था देिख छ ।
६. माणमा आएको कणबहादरु काक को

1722

जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी यी िनवेदक
भएको ०७०-CR-००९३ को कत य यान मु ामा
यी िनवेदकलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज म कै द
हने ठहरी िमित २०७१।०६।०१ मा भ परु िज ला
अदालतबाट फै सला भएको देिखयो । सो फै सलाको
तपिसल ख डमा िमित २०७०।०३।०१ को आदेशले
पपु को लािग थुनामा परेको देिखँदा सोही िमितबाट
कै द क ा हने गरी थनु ामा रा न लगत कसी कै दी
पज
ु िदनु भनी उ लेख भएको पाइयो । सो फै सला
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।०८।०८
को फै सलाले सदर गरेको र िमित २०७३।१२।२५ मा
साधक सदरसमेत भई अि तम भएको पाइयो ।
७. उि लिखत मु ा पनभु दा अगावै हरी
ितवेदनले वादी ी ५ को सरकार ितवादी यी
िनवेदक भएको २०६० सालको स.फौ.नं. ३१६/९०१
को कत य यान मु ामा कोिजनो ो जीलाई कत य
गरी मारेको अिभयोगमा मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको
१३(३) नं. बमोिजम िनवेदकलाई सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने ठह याई काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६१।४।२८ मा फै सला भएको
रहेछ । ततु मु ामा यी िनवेदक िमित २०६०।६।२
देिख हरी िहरासतमा रहेको देिखँदा सोही िमितदेिख
िनजलाई लागेको कै द क ी हने गरी काठमाड िज ला
अदालतले िमित २०६१।६।७ च.नं. ५२६ को प बाट
कै द ठेक पठाएको देिखयो । ततु मु ामा काठमाड
िज ला अदालतको फै सला पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६२।४।२० र यस अदालतको
िमित २०६७।४।१४ को फै सलाले सदर गरी अि तम
भइसके को अव था रहेछ ।
८. यस कार यी िनवेदकउपर िमित
२०३२।९।८ को वारदातको िवषयलाई िलएर
काठमाड िज ला अदालतमा चलेको कत य यान

मु ामा िमित २०६०।०६।०२ देिख नै थनु ामा रही
बसी आएको त यमा कुनै िववाद देिख न । िनज
थनु ामा रहेकै अव थामा िमित २०३२।९।६ को
वारदातलाई िलएर मु ा चली त काल अिभयु खु न
नआएको कारण भ परु िज ला अदालतबाट िमित
२०३३।९।२२ मा मु ा तामेलीमा रहेकोमा ितवादी
प ाउ परेपिछ पनु ः अनस
ु धान भई अिभयोग प दायर
गरी सव वसिहत ज म कै द हने ठहरी फै सला भएको
देिखयो । उि लिखत भ परु िज ला अदालतमा
चलेको पिछ लो कत य यान मु ामा िनवेदकलाई
काठमाड िज ला अदालतमा चलेको अिघ लो
कत य यान मु ामा भएजित नै अथात् सव वसिहत
ज मकै दको सजाय भएको पाइयो ।
९. नेपालको चिलत कानूनमा सव वसिहत
ज मकै द सबैभ दा ठूलो सजाय रहेको देिख छ ।
िनवेदकलाई पिहला काठमाड िज ला अदालतमा
चलेको कत य यान मु ामा सव वसिहत ज म कै दको
सजाय भएकोमा फै सलानस
ु ारको कै द सजाय भु ान
ग ररहेको अव थामा िनवेदकउपर अक कत य यान
मु ाको कारवाही चली भ परु िज ला अदालतबाट
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहरेको
देिख छ । िनवेदकउपर भ परु िज ला अदालतमा
चलेको दो ो कत य यान मु ा पिहलो कत य यान
मु ा चिलरहेको अव थामा थनु ामा नै वा थनु ाबाट भागी
घटाएको वारदातउपरको नभई िनज पिहलो कत य
यान मु ामा प ाउ पनु अगावै घटाएको वारदातको
स ब धमा अनस
ु धान भई मु ा दायर गरी फै सला
भएको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको ८ नं. को
उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार सव वसिहत
ज मकै दको सजाय भएको िमितमा थनु ाबाट भागेको
वा छुटेको अव थामा अक कसरु गरेको अव थामा
बाहेक सव वसिहत ज मकै द भएपिछ थप सजाय हने
देिखँदनै । तसथ िमित २०६०।६।२ मा कत य यान
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मु ामा प ाउ परी िनर तर थुनामा रहेका िनवेदकलाई
िनज प ाउ पनभु दा अगािड घटाएको वारदातका
िवषयमा भ परु िज ला अदालतमा चलेको कत य
यान मु ामा भएका फै सलाअनस
ु ार कै द ठे दा सोही
पिहले प ाउ परी थुनामा रहेकै िमितबाट कै द क ी
हने गरी कै द ठे नु पन ह छ । तर, भ परु िज ला
अदालतले कत य यान मु ामा कै द ठे दा उ मु ामा
पपु को लािग थनु ामा रहेको िमित २०७०।०३।०१
लाई कायम गरी कै द याद ठेकेको देिखयो ।
१०. मल
ु क
ु द ड सजायको ८ नं. मा भएको
कानूनी यव थाले धरौटी जमानीमा छुटेको अव थामा
फे री अ अपराध गरेकोमा फे री ज मकै दको सजाय
हने खत गरेकोमा अिघ लो ज मकै द भोगी छुट्न
पाउने भएपिछ ४ वष थपी र घटी सजाय हने खत
गरेकोमा खतअनस
ु ार बढीमा ४ वषस म कै द गनपन
ु
यव था गरेको पाइयो । यसैगरी द ड सजायको
महलको ४१ नं. को अि तम वा यांशमा “तर फै सला
भइसके पिछ कै द नब दै वा थनु ा कै द बसेको अव थामा
वा थनु ा कै दबाट छुटेको वा भागेको अव था अक
कसरु गरेकोमा सो कसरु बापत कानूनबमोिजम थप
कै द ठे नु पछ” भ ने उ लेख भएको देिख छ । द ड
सजायको ४१ नं. को उ अि तम वा यांश र द ड
सजायको ८ नं. को यव थाको संयु अ ययन गदा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी फै सला भइसके पिछ
अक सव वसिहत ज मकै द हने कसरु गरेकोमा सो
कसरु बापत थप कै द ठे न िम ने देिखँदैन । भ परु
िज ला अदालतमा चलेको कत य यान मु ा
काठमाड िज ला अदालतको फै सलाले कसरु दार
ठहर भइसके पिछ घिटत वारदातका िवषयसँग
स बि धत नभई िनज काठमाड िज ला अदालतमा
चलेको कत य यान मु ामा प ाउ पनु अगािड नै
घिटत वारदातसँग स बि धत देिखयो । तसथ द ड
सजायको ८ नं. र ४१ नं. को कानूनी यव थाबाट

िनवेदक उपर चलेका उि लिखत दईु वटा कत य यान
मु ाको कै द खािपने नभई गािभने देिखन आयो ।
११. कानूनको शासनमा कानून सव परी
ह छ । कुनै पिन यि लाई कसरु गदाको अव थामा
कायम रहेको कानूनले तोके भ दा बढी सजाय गन
िम दैन । चिलत कानूनको अि तयारी िबना वा
कानूनभ दा बािहर गई सजाय हनु र ग रनु कानूनको
शासनिवपरीत हन जा छ । धेरै अपराध गरेको आधार
र कारणबाट कानूनले तोके कोभ दा बढी सजाय गन
छुट कानूनले िदँदनै ।
१२. नेपालको संिवधानको धारा १७ को
उपधारा (१) ले “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन
यि लाई वैयि क वत ताबाट वि चत ग रने
छै न” भ ने र धारा २० को उपधारा (४) ले “… कुनै
पिन यि लाई कसरु गदाको अव थामा कानूनमा
तोिकएभ दा बढी सजाय िदइने छै न” भ ने संवैधािनक
हकको यव था गरेको देिख छ । माथी िववेिचत आधार
कारणह बाट िनवेदकको हकमा मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको ८ नं. र ४१ नं. ले कै द याद ठे ने स ब धमा
गरेको कानूनी यव थाको िवपरीत हने गरी भ परु
िज ला अदालतबाट िनवेदकलाई कै द ठे क पठाएको
देिखएकोले िनवेदकका हकमा संिवधान ारा याभूत
ग रएका उि लिखत हकको य उ लङ् घन भएको
देिखयो ।
१३. तसथ िनवेदक िमित २०६०।०६।०२
बाट लगातार थुना तथा कै दमा रहेको देिखएकोले
भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०७१।०६।०१
को फै सलाको तपिसल ख डमा िमित २०७१।३।१
देिख कै द क ी हने भनेको हदस म िमलेको नदेिखँदा
उ ेषणको आदेशले बदर ह छ । अब िनवेदकलाई िनज
थनु ामा रहेको िमित २०६०।०६।०२ बाट कै द क ा हने
गरी कै द ठे नु भनी भ परु िज ला अदालतका नाउँमा
परमादेश जारी हने ठहछ । यो आदेशको जानकारी
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महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।

§

उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत : आन दराज प त
इित संवत् २०७४ आि न २९ गते रोज १ शभु म् ।

&
§

नणय नं . ९८९३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
फै सला िमित : २०७४।०८।०३
०७०-WO-०४८०

§

िवषयः- उ षे ण / परमादेश
िनवेदक : िज ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा
नं. १६ घर भई त काल खा सं थान अ चल
कायालय, काठमाड बाट गैरकानूनी पमा
सेवाबाट हटाइएको व र ठ अिधकृत
देवे कुमार सु बा
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, वािण य तथा आपूित
म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
1725

व तुतः कानूनमा जे जुन काय जे जुन
पदािधकारीबाट स प न गनुपन भनी
तोिकएको ह छ, तततत
् ् पदािधकारीले
नै गनपन
ु ह छ । कुनै िनकायले कुनै
कमचारीलाई िवभागीय कारवाही व प
कुनै सजाय गन िनणय गरेकोमा सोउपरको
पुनरावेदन सु ने यो िनकाय र पदािधकारी
हने भनी कानूनमा नै प ट तोिकएकोमा
सोही िनकाय र पदािधकारीले नै पुनरावेदन
सनु ी िनणय गनपन
ु ।
कुनै पदािधकारी िवदामा रहेको वा
कायालयमा अनपु ि थत रहेको अव थामा
अक पदािधकारीले िनिम भई दैिनक
काय स चालन गन भ ने कुरा शासिनक
सहजताको ि टकोणबाट तकसङ् गत हन
स छ तर यसरी िनिम भई कामकाज
गन पदािधकारीले आफूलाई कानूनले नै
अिधकार निदएको पुनरावेदन सु ने ज तो
ग भीर िवषयमा िनणय गन अिधकार रहेको
भनी मा न निम ने ।
( करण नं. ७)
स चालक सिमितको िनणयउपर रट
िनवेदकले िदएको पनु रावेदन सु ने
अिधकार भनेको िवशु
शासिनक
काय नभई अध याियक कृितको काय
हो । य तो अिधकार याियक मन लगाएर
योग ग रने अिधकार भएकाले कानूनमा नै
प ट पमा यो पदािधकारीले पुनरावेदन
सु ने भनी तोिकएको हो । य तो अिधकार
कानूनले तोिकएको अिधकारी बाहेक
अ लाई यायोजन हन स ै न र िनिम
भई कामकाज गनले योग गन स ने पिन
नहने ।
( करण नं. ८)
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िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा शेरबहादरु
के .सी. तथा िव ान् अिधव ाह रामच
पौडेल र योगे बहादरु अिधकारी
िवप ीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
के शव साद प त, िव ान् अिधव ा यवु राज
े
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०६५, अंक २, िन.नं.७९३०
स ब कानून :
आदेश
या. सारदा साद िघिमरे : त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधान २०६३ को धारा ३२
र १०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त य एवं आदेश यस कार रहेको
छ।
िनवेदकको िनवेदन यहोरा
म िनवेदक िमित २०४६।११।०८ मा व र ठ
सहायक पदमा िनयु भई सेवारत रिहरहेकोमा िमित
२०६४ मा अिधकृत र २०६७ मा व र ठ अिधकृत
पदमा पदो नती भई िनवेदन ख डमा उि लिखत
थानमा सेवारत रिहरहेको िथएँ । सो अव थामा
नेपाल खा सं थान िविनयमावली, २०६४ को
प र छे द १२ को िविनयम १०७(३)(ख)(ग) को
कसरु आरोप लगाई ऐ.िविनयम १०६ को उपिविनयम
१(ग) अनस
ु ार िमित २०६९।९।१ गतेदेिख लागू हने
गरी सेवाबाट हटाउने र .१०,२६,६८०/१४ याज
भराउने भनी िवप ी सं थानको स चालक सिमितको
िमित २०६९।१२।२२ गतेको १६९४ औ ं बैठकबाट
जानकारी गराइ छ भनी जानकारी पाइसके प चात्
उ िवप ीको अ यायपूण िनणय बदर गरी पाउन

िविनयमावलीको िविनयम ११२(क) बमोिजम
वािण य तथा आपूित म ालयका सिचव यू सम
पनु रावेदन प पेस गरेकोमा िवप ी वािण य तथा
आपूित म ालयका िनिम सिचव िदपक सवु ेदीबाट
गैरकानूनी पमा हँदै नभएको े ािधकार हण गरी
िमित २०७०।६।१६ मा म पनु रावेदकको पनु रावेदन प
अ वीकृत गरी िवप ी सं थानको स चालक सिमितको
२०६९।१२।२२ गतेको िनणय सदर गन गरेको
जानकारी िमित २०७०।८।३० मा जानकारी पाई उ
गैरकानूनी िनणयह बदर ग रपाउँन अ य वैकि पक
उपचारको अभावमा स मािनत अदालतसम
ततु
िनवेदन प साथ उपि थत भएको छु ।
म िनवेदकउपर सं थानलाई ा त भएको
रकम ा त भएकै िदन वा भोिलप टै बकमा दािखला
गनपनमा
सो नगरी आफूखस
ु
ु ी घिटबढी दािखला गन
गरेको भनी आरोप लगाइएको छ । सं थानमा ा त
हने रकम सोही िदन वा यसको भोिलप ट दािखला
गन गरेको िथएँ । अ चल कायालयमा ा त हने रकम
नेपाल बक िलिमटेडका कमचारी आई रकम संकलन
हन नसके कोस म हो । म िनवेदक लेखा मख
ु , क
स चालन शाखा मख
ु तथा यािसयरको िज मेवारी
िदएकोले म एकजना कमचारीले अ यािधक कायबोझ
यहोनु पन हँदा के ही रकम जोड घटाउमा तलमािथस म
भएको हो । बाँक रकमसमेत म िनवेदकलाई नेपाल
खा सं थानको सेवाबाट हटाउने गरी भएको िवप ी
स चालक सिमितको िमित २०६९।१२।२२ गते िनणय
र सोलाई सदर गन गरी िवप ी वािण य तथा आपूित
म ालयका िनिम सिचवको िमित २०७०।६।१६
गतेको िनणय याियक मनिवपरीत भई िु टपूण छ ।
म िनवेदकउपर भएको िवप ी नेपाल खा
सं थान स चालक सिमितको िनणयउपर नेपाल
खा सं थान िविनयमावली, २०६४ को िविनयम
११२ बमोिजम िवप ी वािण य तथा आपूित
म ालयका सिचवसम पनु रावेदन ला ने यव था
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छ । म िनवेदकले िमित २०७०।१।२६ गते पेस गरेको
पनु रावेदन प वािण य तथा आपूित म ालयका
सिचव यू सम पेस गरेको छु । यसरी म िनवेदकले
पेस गरेको पनु रावेदन प उपर िवप ी म ालयका
सिचव यूले िनणय गनपनमा
अिधकार र अि तयार
ु
नपाएका िवप ी िनिम सिचव िदपक सवु ेदीले मेरो
पनु रावेदन प अ वीकृत गन गरी भएको हो । िवप ी
िनिम सिचव िदपक सवु ेदीलाई म िनवेदकको
पनु रावेदन प उपर पनु रावेदन सु ने अिधकार कुनैपिन
कानूनले दान गरेको छै न उ अिधकार कही ँकतैबाट
यायोजनसमेत भएको छै न र यायोजन हन पिन
स दैन । यसैगरी म िनवदेकलाई िनल बन गदा िमित
२०६९।९।५ को िनणय भनी योभ दा अिघ लो िमित
२०६९।९।१ गतेबाट लागू हने गरी भनी िनणय गरेबाट
समेत िवप ीको काय सु बाटै िु टपूण रहेको प ट
ह छ।
अतः म िनवेदकलाई िवप ी नेपाल खा
सं थानको सेवाबाट हटाउने िमित २०६९।१२।२९
गतेको िवप ी नेपाल खा सं थान स चालक
सिमितको बैठक नं.१६९४ को िनणय र यसलाई सदर
गनगरी भएको िवप ी नेपाल सरकार वािण य तथा
आपूित म ालयका िनिम सिचव िदपक सवु ेदीको
िमित २०७०।६।१६ गतेको िनणयसमेत नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८,
१९ सं थान ऐन, २०२१, नेपाल खा सं थान
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२(क) ११३,
११४ साथै स मािनत सव च अदालतबाट ने.का.प.
०६७ िन.नं. ८४६५, पृ ठ ७१३, ने.का.प. ०६६ िन.नं.
८०७१ पृ ठ २१६ सव च अदालत बल
ु ेिटन वष १९
अंक २० पृ ठ ४ मा ितपािदत निजर िस ा त एवम्
याियक मनिवपरीत एवम् े ािधकारिवहीन भएकोले
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई पूववतः
सेवामा बहाल गराई िनल बन भएको अविधदेिख
पनु वहाली भएको िमितस मको िनयमानस
ु ार पाउने

तलब, भ ा तथा अ य सिु वधासमेत दान गनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ । साथै ततु िववादमा म िनवेदकको पेसा
रोजगारीको िवषय जोिडएकोले अ ािधकार िदई
सनु वु ाइ ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेदन प ।
यस अदालतको ारि भक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हननपन कुनै
कारण भए यो आदेश ा त भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ पठाउनु भनी
िवप ीह का नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू ।
ततु रट िनवेदन कमचारीलाई सेवाबाट हटाएउपर
पन आएकोले िछटो िन पण हनपु न अव था देिखँदा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
६३(च५) बमोिजम अ ािधकार दान ग रिदएको
छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतबाट िमित
२०७०।१०।६ गते भएको आदेश ।
िवप ी नेपाल खा सं थान स चालक सिमितका
अ य उ मकुमार भ राईको िलिखत जवाफ
िवप ी सं थानको सात तहको व र ठ
अिधकृतको पमा सं थान अ चल कायालय,
थापाथलीमा कायरत रहँदा सं थानको नगदलगायतको
िहसाब िकताब िविभ न खातामा िव ट गन,
सं थानले ा त गरेको रकम बु ने, बकमा ज मा
गनलगायतका कायह गनहु यो । िवप ीले यसरी
सं थानको नगदस ब धी कारोबार गन गरेकोमा आ.व.
२०६८।०६९ मा सं थानको आ त रक लेखापरी ण
हने ममा सं थानको .५५,४८,२५५।- बराबरको
िहसाब िमलान हन नसके कोमा िवप ीले िमित
२०६९।९।१, २०६९।९।४ र २०६९।९।५ मा
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उ िमलान हन नसके को रकम िज ला शासन
कायालयको रोहबरमा सं थानमा दािखला गनभएको
ु
िथयो । यसबाट िवप ीले अक तफ सं थानको रकम
समयमै बकमा ज मा नगरेको कारण सं थानले
आफूले िलएको कजाबापत २०६८ ावणदेिख
२०६९ मंिसरस म क रब .१०,२६,६८०।- य
पले हािन नो सानी पन गएको वतः िस छ ।
यसरी सं थानको नगद िहनािमना गरी सं थानलाई
य पले हािन नो सानी पु याउने काय गनलाई
नेपाल खा सं थान कमचारी सेवा सतस ब धी
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम १०३(ख) ले
सं थानको सेवाबाट हटाउन सिकने यव था गरेको
छ । िवप ीले सं थानको नगदी हािन गरेको पिु भइरहेको
अव थामा सं थानको स चालक सिमितले िमित
२०६९।१२।२२ गते सं थानको िविनयमबमोिजमको
ि याह अवल बन गरी िवप ीलाई “सं थानको
सेवाबाट भिव यमा अयो य नठह रने गरी सेवाबाट
हटाउने” िनणय भएको िथयो । िवप ीले एकातफ
सं थानमा िमित २०६९।११।२८ मा पेस गरेको
पिहलो िलिखत प टीकरणको पाँचौ र अि तम
करणह एवं िमित २०६९।१२।२१ मा पेस गरेको
दो ो िलिखत प टीकरणको दो ो करणमा आफूले
ग ती गरेको त य य एवं परो पमा वीकार
गनभएको
छ । िवप ीले आफूले िहनािमना गरेको रकम
ु
िमित २०६९।९।१, २०६९।९।४ र २०६९।९।५
गते मशः .११,००,०००।-, १३,००,०००।तथा १३,५०,०००।- र १८,००,०००।- समेत
गरी ज मा .५५,५०,०००।- सं थानमा दािखला
गनभएबाट
िवप ीले आफूले आ नो पिदय हैिसयत एवं
ु
ज मेवारीबमोिजम काय नगरी अ य ग ती गनभएको
ु
पिु ह छ । िवप ीले ततु रटमा यी त यह
उ लेख नगरी लक
ु ाउनु भएको देिख छ ।
िवप ीले सं थानमा िमित २०६९।९।१
गते िदनभु एको िनवेदनमा आफूले सं थानलाई

ितनु बझ
ु ाउनपु न रकमम ये ११,००,०००।- समेत
सं थानमा ज मा गरेको यहोरा उ लेख गरेको
पाइ छ । यसरी सं थानसम आफूले ग ती वीकार
ग रसके पिछ सं थानले वभािवक पमा छानिबन
गनका लािग िवप ीलाई सं थानको िविनयमावली,
२०६४ को िविनयम १०९ बमोिजम िवप ीले
ग ती वीकार गरेको िमित अथात् २०६९।९।१ गते
देिख लागू हने गरी िनल बन गरेको हो । सं थानले
िविनयमावलीको िविनयम १०९ बमोिजम िवप ीलाई
िनल बन गरेको, सं थानले िवप ीले गरेको
नगद, िज सीलगायतका कारोबारह स ब धमा
वािण य तथा आपूित म ालयको उपसिचव यूको
नेतृ वमा छानिबन गराएको, छानिबन सिमितले
िमित २०६९।१०।१५ गते पेस गरेको ितवेदनले
िवप ीलाई दोषी िकटान गरको, सं थानबाट
िविनयमको ावधानबमोिजम पटकपटक प टीकरण
सोधी िवप ीलाई आ नो कुरा भ ने मौकासमेत िदई
िवप ीको प टीकरण िच बु दो नभएकाले सं थान
स चालक सिमितबाट सं थान िविनयमावलीको
िविनयम १०३(ख) बमोिजम िवप ीलाई “सं थानको
सेवाबाट भिव यमा अयो य नठह रने गरी सेवाबाट
हटाउने” िनणय भई सोहीबमोिजम िवप ीलाई
सं थानको सेवाबाट हटाइएको हो । िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ४६ र ४७ बमोिजम
सिचवले योग गन अिधकार िनिम सिचवले योग
गन स ने यव था गरेको देिख छ । यसबाट िनिम
सिचव यूको िमित २०७०।६।१६ को पनु रावेदन
िनणय चिलत कानूनअनु प भएको पिु ट ह छ ।
यसरी िविभ न कागजातह बाट दोषी पिु ट भइरहेको
अव थामा पिन आफू इमा दार भएको िजिकर िलई
दायर ततु रट िनवेदन सफा हातको िस ा तिवपरीत
रहेको हँदा खारेजभागी छ खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको नेपाल खा सं थान स चालक सिमितका
अ य उ मकुमार भ राईको िलिखत जवाफ ।
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िवप ी वािण य तथा आपूित म ालयको िलिखत
जवाफ
नेपाल खा सं थानको िविनयमावली,
२०६४ को िविनयम १०६ को उपिविनयम (१) को
ख ड (ग) अनस
ु ार भिव यमा सं थानको सेवाको लािग
अयो य नठह रने गरी सं थानको सेवाबाट हटाउने गरी
नेपाल खा सं थानको स चालक सिमितको िमित
२०६९।१२।२२ को १६९४ औ ं बैठकबाट िनज रट
िनवेदकलाई सं थानको व र ठ अिधकृतको पदबाट
हटाएको िनणयको िव
िच नबझ
े ोले नेपाल
ु क
खा सं थान (काय स चालन तथा कमचारी सेवा
सत र सिु वधास ब धी) िविनयमावली, २०६४ को
िविनयम ११२ बमोिजम यस म ालयमा पनु रावेदन
परेको िथयो । सो पनु रावेदनउपर आव यक जाँचबझ
ु
गदा रट िनवेदकले सं थानको रकम िहनािमना गरेको
कुरामा दिु वधा देिखन नआएको र उ िविनयमावली,
२०६४ को िविनयम १०७ को उपिविनयम (१)
को ख ड (ग) अनस
ु ार भिव यमा सं थानको
सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी सं थानको
सेवाबाट हटाउन स ने भ ने प ट कानूनी यव था
भएअनु प िनज रट िनवेदकलाई उिचत सनु वु ाइको
मौका िदई सं थानको स चालक सिमितले पदबाट
हटाएको िनणयको पनु रावेदनउपर पनु ः िवचार नगरी
सं थानको स चालक सिमितको िनणयलाई सदर
गरेको कानूनस मत भएकोले रट िनवेदकको िजिकर
तकसङ् गत नदेिखँदा रट िनवेदन खारेजभागी छ ।
िनिम सिचवले पनु रावेदनउपर कारवाही
गरेको भ ने स ब धमा कुनै कायालयको मख
ु िबरामी
भई वा अ य कुनै कारणले कायालयमा अनपु ि थत
भएमा िनज मातहतको दरब दी कमचारीम ये
िनकटतम् जे ठ िनजामती कमचारीले िनजको िनिम
जनाई काय स चालन गन स ने अिधकार िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली,

२०५० को िनयम ४६ बमोिजम मातहतको
कमचारीलाई कानूनतः ा त भएकै अिधकारअ तगत
त कालीन सिचव स वा भई अक सिचवको स वा
नभएको अव थामा म ालयको दरब दीमा कायरत
सहसिचवह म ये जे ठ कमचारीको नाताले गरेको
काम कारवाहीलाई अ यथा भ न िम ने होइन । साथै,
िनिम सिचव रहेको अव थामा धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयमा सिचव तरको बैठकमा
म ालयको सिचवको हैिसयतले भाग िलने तथा
काय स पादन िनयमावली, २०६४ बमोिजम नेपाल
सरकार मि प रषदमा
् िनिम सिचवको हैिसयतले
ताव पठाउनेलगायतका अ य काम कारवाहीह
गन स ने अव था कानूनबमोिजम िनिम सिचवलाई
पिन ा त भएअनु प रट िनवेदकको पनु रावेदनउपर
कानूनस मत तवरले गरेको िनणयलाई अ यथा भयो
भनी िलएको रट िनवेदन िजिकर कानूनस मत तथा
तक र त यसङ् गत नदेिखएकोले रट िनवेदन िजिकर
खारेज भागी छ । यसथ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ी वािण य तथा आपूित
म ालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ी वािण य तथा आपूित म ालयका
सहसिचव तथा त कालीन िनिम सिचव िदपक
सवु दे ीको िलिखत जवाफ
नेपाल खा सं थानको स चालक सिमितको
िमित २०६९।१२।२२ को १६९४ औ ं बैठकबाट िनज
रट िनवेदकलाई सं थानको व र ठ अिधकृतको पदबाट
हटाएको िनणयको िव यस म ालयमा पनु रावेदन
परेको िथयो । उ पनु रावेदनउपर आव यक जाँचबझ
ु
गदा नेपाल खा सं थान काय स चालन तथा कमचारी
सेवा सत र सिु वधास ब धी िविनयमावली, २०६४ को
िविनयम ११४ बमोिजम पनु रावेदन सु ने अिधकारीको
हैिसयतले उ पनु रावेदनउपर पनु ः िवचार नगरी
सं थानको स चालक सिमितको िनणयलाई सदर
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गरेको कानूनस मत भएकोले रट िनवेदकको िजिकर
तकसङ् गत नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज भागी छ ।
िनिम सिचवले पनु रावेदनउपर कारवाही
गरेको भ ने स ब धमा कुनै कायालयको मख
ु
कायालयमा अनपु ि थत भएमा िनज मातहतको
दरब दी कमचारीम ये िनकटतम् जे ठ िनजामती
कमचारीले िनजको िनिम जनाई काय स चालन
गन स ने अिधकार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ४६
बमोिजम मातहतको कमचारीलाई कानूनतः ा त
भएकै हो । सोअ तगत त कालीन सिचव स वा
भई अक सिचवको स वा नभएको अव थामा
म ालयको दरब दीमा कायरत सहसिचवह म ये
जे ठ कमचारीको नाताले गरेको काम कारवाहीलाई
अ यथा भ न िम ने होइन । साथै, िनिम सिचव
रहेको अव थामा धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयमा सिचव तरको बैठकमा म ालयको
सिचवको हैिसयतले भाग िलने तथा काय स पादन
िनयमावली, २०६४ बमोिजम नेपाल सरकार
मि प रषदमा
् िनिम सिचवको हैिसयतले ताव
पठाउने लगायतका अ य काम कारवाहीह गनस ने
अव था कानूनबमोिजम िनिम सिचवलाई पिन
ा त भएअनु प रट िनवेदकको पनु रावेदनउपर
कानूनस मत तवरले गरेको िनणयलाई अ यथा भयो
भनी िलएको रट िनवेदन िजिकर कानूनस मत तथा
तक र त यसङ् गत नदेिखएकोले रट िनवेदन िजिकर
खारेज भागी छ । यसथ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ी वािण य तथा आपूित
म ालयका सहसिचव तथा त कालीन िनिम सिचव
िदपक सवु ेदीको िलिखत जवाफ ।

गरी िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र ठ
अिधव ा ी शेरबहादरु के .सी. तथा िव ान्
अिधव ाह ी रामच पौडेल र ी योगे बहादरु
अिधकारीले िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनणयउपर
िविनयमावलीको िविनयम ११२(क) बमोिजम वािण य
तथा आपूित म ालयका सिचव यू सम पनु रावेदन
ग रएकोमा अिधकार नभएका उ म ालयका िनिम
सिचव िदपक सवु ेदीबाट गैरकानूनी पमा े ािधकार
हण गरी िमित २०६०।६।१६ मा पनु रावेदन प
अ वीकृत हने गरी िनणय ग रयो । िनवेदकको पनु रावेदन
प उपर म ालयका सिचवले नै िनणय गनपछ
ु ।
अिधकार नपाएका िनिम सिचवले िविनयमावलीको
िविनयम ११४ को कायिविध पालना नगरी िनणय
भएको छ । सो िनणय नेपाल खा सं थान (काय
स चालन तथा कमचारी सेवा सत र सिु वधास ब धी)
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२(क), ११३,
१४४ समेतको िवपरीत छ । िनिम को हैिसयतमा
काय गनले त काल नगरी नहने दैिनक काय स चालन
गनस मको कायमा अिधकार सीिमत ह छ । सो
िविनयमावलीबमोिजम सजाय पाएका अिधकृत तरका
कमचारीले स बि धत म ालयको सिचवसम
पनु रावेदन गनपन
ु भनी प ट उ लेख भएको छ ।
िनवेदकलाई नेपाल खा सं थानको सेवाबाट हटाउने
िमित २०६९।१२।२९ को िनणय र सोलाई सदर
गन गरी भएको वािण य तथा आपूित म ालयका
िनिम सिचव िदपक सवु ेदीको िमित २०७०।६।१६
को िनणय िु टपूण भएकाले उ ेषणको आदेशले बदर
गरी सेवामा बहाल गराई िनल बन भएको अविधदेिख
पनु वहाली भएको िमितस मको तलब भ ा तथा अ य
सिु वधासमेत दान गन परमादेशको आदेश जारी
हनपु छ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
अदालतको आदेश
िवप ीह का तफबाट उपि थत िव ान्
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी उप यायािधव ा ी के शव साद प त, िव ान् अिधव ा
पेस भएको ततु िनवेदनको िमिसल अ ययन ी यवु राज े ठले िनजामती सेवा िनयमावलीको
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िनयम ४६ मा कुनै कायालयको मख
ु अनपु ि थत
भएमा िनज मातहतको जे ठ िनजामती कमचारीले
िनजको िनिम जनाई दैिनक काय स चालन गनपन
ु
यव था रहेकोले िनिम सिचवबाट िनवेदकलाई
नेपाल खा सं थानको िविनयमावली, २०६४ को
िविनयम १०६ (१)(ग) अनस
ु ार भिव यमा सं थानको
सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी सं थानको
सेवाबाट हटाउने िनणय भएको हो । िनवेदकले नेपाल
खा सं थानको रकम .५५,४८,२२५। िहनािमना
गरेको हो । पिछ कारवाहीको ममा िज ला शासन
कायालय, काठमाड को रोहबरको िनवेदकले रकम
िहनािमना गरेको वीकारी पटक पटक गरी रकम
बझ
ु ाएको अव था पिन छ । िनवेदकको पनु रावेदनउपर
पनु ः िवचार नगरी सं थानको स चालक सिमितको
िनणयलाई कानूनस मत पमा सदर गरेको हो ।
िनवेदक िविभ न कागजातह बाट दोषी पिु ट भइरहेको
अव थामा दायर भएको रट िनवेदन वतः खारेजभागी
हँदा मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न होइन । रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
उ बहससमेत सनु ी रट िनवेदन र िलिखत
जवाफसिहतका िमिसल संल न कागजात अवलोकन
गरी िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा
होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदक आ नो
सेवामा सेवारत रिहरहेको अव थामा नेपाल खा
सं थान िविनयमावली, २०६४ को िविनयम १०७(३)
(ख)(ग) को कसरु आरोप लगाई िविनयम १०६ को
१(ग) अनस
ु ार िमित २०६९।९।१ गतेदेिख लागू हने गरी
सेवाबाट हटाउने र .१०,२६,६८०।१४ याजसमेत
भराउने भनी नेपाल खा सं थानको स चालक
सिमितबाट िमित २०६९।१२।२२ मा िनणय गरेको,
सो िनणयउपर वािण य तथा आपूित म ालयका
सिचवसम पनु रावेदन प पेस गरेको िथएँ । वािण य
तथा आपूित म ालयका िनिम सिचवबाट नभएको

े ािधकार हण गरी सं थानको स चालक सिमितको
िनणय सदर गन गरी िमित २०७०।६।१६ मा िनणय
भयो । आफूले सं थानलाई ितनु बझ
ु ाउनपु न रकम
दािखला ग रसके को अव थामा पिन सेवाबाट हटाउने
गरी सं थानबाट भएको िनणय र सो िनणयलाई सदर
गन गरी वािण य तथा आपूित म ालयको िनिम
सिचवबाट भएको पनु रावेदन िनणयसमेत िु टपूण
भएकाले बदर गराई पाउँ भ ने िनवेदकको मु य रट
िनवेदन रहेको देिख छ ।
३. रट िनवेदकको कारणबाट नेपाल खा
सं थानको खातामा िमलान वा िभडान नभएको रकम
.५५,४८,२२५।- िनवेदकले िहनािमना गरेको कुरा
िनजले वीकार गरेको अव था छ । यसरी सं थानको
नगद, िज सी हािन नो सानी गरेको कसरु मा भिव यमा
सं थानको सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी
सं थानको सेवाबाट हटाउन यव था भएअनु प
िनवेदकलाई उिचत सनु वु ाइको मौका िदई सं थानको
स चालक सिमितले पदबाट हटाएको हो । सो िनणयउपर
रट िनवेदकले पनु रावेदन गदा सं थानको स चालक
सिमितको िनणय सदर भएकोले कानूनस मत भएको
काम कारवाहीउपर रट िनवेदकको िजिकर तकसङ् गत
छै न भ नेसमेत यहोराको िवप ी वािण य तथा आपूित
म ालयसमेतको िलिखत जवाफ रहेको छ ।
४. यी रट िनवेदक िवप ी खा सं थानमा
कायरत रहँदा सं थानको अ चल कायालय,
काठमाड को आ.व. ०६८।६९ को आ त रक लेखा
परी ण गन ममा खातापाता उपल ध गराई काय
स प न गराउन मौिखक तथा िलिखत जानकारी
गराउँदासमेत कायालयमा उपि थत नहनु भएकोले
उपल ध खाता तथा िबल भरपाईको आधारमा
सं थानको क रब .५५,४८,२५५।- बराबरको
िहसाब िमलान िभडान नभएकोले सो रकम िनवेदकबाट
िहनािमना भएको हँदा सं थानको िविनयमावली,
२०६४ (संशोधनसिहत) को प र छे द १२ को
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िविनयम १०९(१) तथा िविनयम ११०(१) मा भएको
यव थाअनस
ु ार िमित २०६९।९।१ देिख नै लागू हने
गरी िनवेदकलाई ६० िदन िनल बनमा रा ने भनी
स चालक सिमितको िमित २०६९।९।५ मा बसेको
१६८१ औ ंबैठकबाट िनणय भएको देिख छ । वािण य
तथा आपूित म ालयका पदमनारायण े ठको
संयोजक वमा गिठत छानिबन सिमितको जाँचबझ
ु को
काय समा त नभएको हँदा िनल बनको याद समा त
भएकै िमितदेिख लागू हने गरी बढीमा ६० िदन
िनल बनको अविध थप गन गरी स चालक सिमितको
िमित २०६९।११।१ को १६९० औ ं बैठकबाट िनणय
भएको देिख छ ।
५. िनवेदकले आ नो िज मेवारी असल
िनयतबाट िनवाह गरेको नदेिखएको प ट हँदा िनजको
प टीकरण स तोषजनक नदेिखएकोले नपगु रकमको
याज .१०,२६,५८०।१४ समेत िनजबाट असल
ु
गन र िनजलाई सं थानको िविनयमावली, २०६४
(संशोधनसिहत) को पर छे द १२ को िविनयम १०६
को उपिविनयम १(ग) अनस
ु ार भिव यमा सं थानको
सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी सं थानको
सेवाबाट हटाउने गरी स चालक सिमितको िमित
२०६९।१२।२२ को १६९४ औ ं बैठकबाट िनणय
ग रएको र सो िनणयउपर िनवेदकले नेपाल खा
सं थान कायालय स चालन तथा कमचारी सेवा
सत र सिु वधास ब धी िविनयमावली, २०६४ को
िविनयम ११२ बमोिजम वािण य तथा आपूित
म ालयका सिचवसम पनु रावेदन गरेको देिख छ ।
सो पनु रावेदन स ब धमा िनज िनवेदकले सं थानको
नगद हािन नो सानी गन अिभ ायले कामकाज
गरेको देिखँदा िनजलाई नेपाल खा सं थानको
स चालक सिमितको िमित २०६९।१२।२२ को
िनणयले भिव यमा सं थानको सेवाको लािग अयो य
नठह रने गरी सं थानको सेवाबाट हटाउने गरी गरेको
िनणय मनािसब देिखएको भनी िमित २०७०।६।१६

मा वािण य तथा आपूित म ालयका िनिम सिचव
दीपक सवु ेदीबाट स चालक सिमितको िनणय सदर
भएको देिखयो । रट िनवेदकले मु य पमा सोही
िनणयलाई चनु ौती िदई िनिम सिचवबाट आफूले
िदएको पनु रावेदनउपर िनणय गन े ािधकार नभएको
भ ने िजिकर िलएको पाइ छ ।
६. यी िनवेदकले नेपाल खा सं थान
कायालय स चालन तथा कमचारी सेवा सत र
सिु वधास ब धी िविनयमावली, २०६४ को िविनयम
११२ बमोिजम वािण य तथा आपूित म ालयका
सिचवसम पनु रावेदन गरेकोमा िववाद छै न । उ
पनु रावेदनउपर िनिम सिचवले िनणय गरी पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ठहर गरेको भ ने कुरामा पिन िववाद
छै न । यस त यका स ब धमा िवप ीह को तफबाट
ततु भएको िलिखत जवाफमा समेत अ यथा भिनएको
छै न । नेपाल खा सं थानको िविनयमावली, २०६४
(संशोधनसिहत) को िविनयम ११२ मा पनु रावेदन
सु ने अिधकारीअ तगत िवभागीय कारवाहीको सजाय
पाएकोमा िच नबु ने कमचारीले पतीस िदनिभ
देहायको अिधकारीसम पनु रावेदन िदन स नेछ भनी
िविनमय ११२(क) मा यस िविनयमावलीबमोिजम
सजाय पाएका अिधकृत तरका कमचारीले स बि धत
म ालयको सिचवसम तथा िविनयम ११२(ख) मा
यस िविनयमावलीबमोिजम सजाय पाएका सहायक
तरका कमचारीले अ य माफत सिमितसम
पनु रावेदन िदन सिकने यव था रहेको देिखन आयो ।
७. व ततु ः कानूनमा जे जनु काय जे जनु
पदािधकारीबाट स प न गनपन
ु भनी तोिकएको ह छ,
तत्तत् पदािधकारीले नै गनपन
ु ह छ । कुनै िनकायले
कुनै कमचारीलाई िवभागीय कारवाही व प कुनै
सजाय गन िनणय गरेकोमा सोउपरको पनु रावेदन
सु ने यो िनकाय र पदािधकारी हने भनी कानूनमा नै
प ट तोिकएकोमा सोही िनकाय र पदािधकारीले नै
पनु रावेदन सनु ी िनणय गनपदछ
। कुनै पदािधकारी
ु
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िबदामा रहेको वा कायालयमा अनपु ि थत रहेको
अव थामा अक पदािधकारीले िनिम भई दैिनक
काय स चालन गन भ ने कुरा शासिनक सहजताको
ि टकोणबाट तकसङ् गत हनस छ तर यसरी
िनिम भई कामकाज गन पदािधकारीले आफूलाई
कानूनले नै अिधकार निदएको पनु रावेदन सु ने ज तो
ग भीर िवषयमा िनणय गन अिधकार रहेको भनी मा न
िम ने हँदैन ।
८.
ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले
मु य पमा आफूले िदएको पनु रावेदनउपर तोिकएको
अिधकारीले िनणय गनपनमा
िनिम भई काम गनले
ु
े ािधकारिवपरीत िनणय ग रएको भ ने िजिकर
िलएको अव था छ । स चालक सिमितको िनणयउपर
रट िनवेदकले िदएको पनु रावेदन सु ने अिधकार
भनेको िवशु शासिनक काय नभई अध याियक
कृितको काय हो । य तो अिधकार याियक मन
लगाएर योग ग रने अिधकार भएकाले कानूनमा नै
प ट पमा यो पदािधकारीले पनु रावेदन सु ने भनी
तोिकएको हो । य तो अिधकार कानूनले तोिकएको
अिधकारीबाहेक अ लाई यायोजन हन स ै न
र िनिम भई कामकाज गनले योग गन स ने पिन
हँदनै ।
९. ने.का.प. २०६५ अंक २ िन.नं. ७९३०
मा कािशत िनवेदक इि दरा झा िवप ी िज ला
शासन कायालय धनषु ासमेत भएको उ ेषणको
रट िनवेदनमा “कसैलाई पिन कारवाही गन अिधकार
भनेको अिधकार ा त अिधकारीले मा योग गनपन
ु
िवषय हँदा सोबाहेक अ ले योग गरेमा कानूनको
ि टमा आपि जनक र दोषपूण हन जाने र य तो
िु ट अिधकार े ा मक िु ट हने र य तो अिधकार
े ा मक िु ट भएको िनणय कानूनको ि टमा अमा य
हने” भनी िस ा त ितपादन भएको पाइ छ ।
१०. िवप ीह को िलिखत जवाफमा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ४६

को यव थाअनस
ु ार िनिम भई कामकाज गरेको
कानून ितकूल नहने भनी िजिकर िलएतफ सो
यव था स ब धमा हेदा कुनै कायालयको मख
ु
िबरामी भई वा अ य कुनै कारणले छोटो अविधको
लािग अनपु ि थत भएमा िनज मातहतको दरब दी वा
िवशेष दरब दीिभ को वा र दरब दीमा काजमा
खिटएको कमचारीम ये िनकटतम् जे ठ िनजामती
कमचारीले िनजको िनिम जनाई दैिनक काय
स चालन गनपन
ु छ भ ने यव था ग रएको पाइ छ ।
ऐनको उ यव थाअनस
ु ार पिन कायालयको दैिनक
काय स चालन गनस म िनिम भई काय गनले गन
पाउने अिधकार रह छ । नेपाल खा सं थानको
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२(क) मा
िवभागीय कारवाहीअ तगत सजाय पाएका अिधकृत
तरका कमचारीले िदएको पनु रावेदनउपर िनिम
सिचवले नभई स बि धत म ालयको सिचवले नै उ
पनु रावेदनलाई सदर वा बदर गन अिधकार रह छ ।
तर ततु िववादमा िनिम सिचवबाट रट िनवेदकले
िदएको पनु रावेदन सनु ी िनणय गरेको देिखएकोले
मािथ उ लेख भएको कानूनी यव था र ितपािदत
िस ा तसमेतको आधारमा उ िनणय िु टपूण भएको
देिखन आयो ।
११. तसथ, मािथ िववेिचत आधार
र कारणसमेतबाट नेपाल खा सं थानको
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२ ले
पनु रावेदन सु ने अिधकारी स बि धत म ालयको
सिचवलाई तोिकएकोमा िनजले नै य तो पनु रावेदन
सनु ी िनणय गनपनमा
सो नगरी यी िनवेदकले िदएको
ु
पनु रावेदन प लाई अिधकार नै नभएको िनिम
सिचवले नेपाल खा सं थानको स चालक सिमितको
िमित २०६९।१२।२२ को िनणयलाई सदर गन गरी
िमित २०७०।६।१६ मा गरेको िनणय अिधकार े को
अभावमा िु टपूण देिखएकाले उ ेषणको आदेशले
बदर ग रिदएको छ । अब िनवदेकको पनु रावेदनमा
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कानूनबमोिजम पनु रावेदन सु ने अिधकार ा त
पदािधकारीबाट िनणय गनु भनी िवप ी वािण य तथा
आपूित म ालयका नाममा परमादेशसमेत जारी हने
ठहछ । यो आदेशको काया वयनको लािग आदेशको
ितिलिप महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ी
वािण य तथा आपूित म ालयमा पठाई दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।

नणय नं . ९८९४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
फै सला िमित :२०७३।०९।२८
०७२-CI-११४५

उ रायमा सहमत छु ।
या. बमकुमार े ठ

मु ाः- दता बदर दता

इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ३ गते रोज १ शभु म् ।

पनु रावेदक / वादी : धनषु ा िज ला, भरतपरु
गा.िव.स.वडा नं. २ ब ने भपु ालबहादरु गु ङ
िव
यथ / ितवादी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषद् सिचवालयसमेत
§ सरकार तथा यसका िनकायह ले नगनुपन
काम गरेको वा गनुपन काम नगरेको
कारणबाट कसैको हक िहतमा नै असर
पानु वा हक अिधकार खो नु यायोिचत
नहने ।
§ एकपटक कुनै यि का नाममा ी ५ को
सरकारको िनकायले नै दािखल खारेज
ग रिदएको ज गालाई हाल आएर पत
सरकारी ज गा हो भनी भनेको आधारमा
पत सरकारी ज गा मानी यि लाई
हकािधकारबाट वि चत गदा यि लाई
अपूरणीय ित हन जाने ।
§ ी ५ को सरकार तथा यसको िनकाय
मालपोत र ज गाको आव यक यव था
गन अिधकार ा त ी ५ को सरकारको
ितिनिधका
पमा रहने िज दार
कचहरीले दाखेल खारेज तथा सकार

&
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ग रिदएको िु टपूण नै भएको भए पिन हाल
आएर कसैको हक वािम व नै खोिसने
काय गनु यायोिचत हन नस ने ।
( करण नं. ७)
पनु रावेदक / वादीको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
याम साद खरेल
यथ / ितवादीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
उ व पडु ासैनी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०४५, िन.नं.३४३८, प.ृ ४०२
§ ने.का.प. २०५५, िन.नं.६५७९, प.ृ ४३६
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन:माननीय यायाधीश ी हेमराज प त
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
मा. यायाधीश ी कुमार साद पोखरेल
फै सला
या. ह रकृ ण काक : याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा १२ बमोिजम मु ा दोह याई हेन गरी
यस अदालतबाट िमित २०७२/०८/२४ मा अनमु ित
ा त भई पनु रावेदनको पमा दता हन आएको ततु
मु ाको त य र ठहर यस कार रहेको छःम िफरादीले जनकपरु नगरपािलका वडा
नं.२ मा ब ने ड बर जङ् ग राणाको नाउँमा सािबकमा
न बरी रहेको धनषु ा िज ला, .त. मौजे भरतपरु को
सािबक िक.नं.२२ को ४-१६-१६ र िक.नं.२३ को
२-१४-१५ समेत ७-११-११ ज गा मालपोत बाँक मा
िमित २०२५/०१/२६ मा िज दार शेरबहादरु बाट
ब दोब तीमा सकार गरी ३८५०।- खच लगाई ज गामा
आली धरु बनाई २०२६ सालस मको मालपोत बझ
ु ाई

त कालीन माल कायालयबाट दािखल खारेजसमेत
गरी भोगचलन गद आएको ज गा हो । सािबक
दतावाला ड बरजङ् ग राणाले मैले पोत बाँक मा
सकार गरेको उपयु ज गाको िज दारले गरेको पजनी
माल सवाल िवपरीत भएकोले बदर ग रपाउँ भनी
िमित २०२६/०८/०६ मा त कालीन अ चलाधीश
कायालय, धनषु ामा िनवेदन दायर गरेकोमा यहाँबाट
धनषु ा मालमा पठाई धनषु ा मालबाट अदालतमा
जान भएको िमित २०२७/०५/३० को फै सलाउपर
ड मरजङ् ग राणाले मख
ु िज ला अिधकारीसम
पनु रावेदन गदा मालको िनणय सदर हने गरी फै सला
भएको िथयो । सोउपर म यमा चल े ीय अदालतमा
पनु रावेदन पदा सु कै सदर हने ठहरी िमित
२०३१/०३/२६ मा फै सला भएको िथयो । पिछ वादी
ड बरजङ् ग राणा ितवादी भपु ालबहादरु गु ङसमेत
भई चलेको बेरीतको ब दोब त बदर ग रपाउँ भ ने
मु ा तहतह हँदै म यमा चल े ीय अदालतबाट
िमित २०४४/०९/२३ मा वादी दाबी खारेज हने ठहरी
अि तम फै सला भयो । यसरी म िफरादीले मालपोत
बाँक मा सकार गरी दा.खा. समेत गरी आएको उ २
िक ा ज गाह सभ नापीमा धनषु ा िज ला, भरतपरु
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ मा ७–८–६ नापी
कायम भएको हो । सो ज गा मालपोत बाँक मा सकार
गरेको र ज गा नापीमा छुट हन गएकोले छुट ज गा
दा.खा. दता ग रपाउँ भनी २०५२ सालमा मालपोत
कायालय धनषु ामा िनवेदन िदँदा उ िक.नं.६७ को
ज गा ी ५ को सरकारको िम हा महलमा दता े ता
कायम भइसके कोले सरकारी ज गा यि िवशेषका
नाममा दता गन निम ने भनी िमित २०६१/११/२७
मा िनणय भयो । िक.नं.६७ को ७-८-६ ज गा नापीमा
ी ५ को सरकारको नाममा नापी भएको होइन । कुनै
यि िवशेषको ज गा सोझै ी ५ को सरकारको
िम हा महलमा जान स दैन । आ नो ज गा यि ले
िम हाको लािग कारवाही चलाएको अव थामा मा
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िम हा हनस छ । े ता रा ने कायालयले यि को
स पि सरु ि त गनपनमा
मेरो स पि आ नो
ु
मनखशु ी ी ५ को सरकारको भ नु गैरकानूनी हो ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनस
ु ार मैले
आफूले मालपोत बाँक मा सकार गरी दा.खा. समेत
गरी आएको िक.नं.२२ र २३ को ज गा नै सभ नापीमा
धनषु ा िज ला, भरतपरु गा.िव.स.वडा नं.२(ङ)
िक.नं.६७ मा ज.िव.७-८-६ कायम भई दता छुट भई
ज गाधनीमा ी ५ को सरकार (िम हा महल) मा दता
भएकोले उ ज गाको दता बदर गरी मेरो नाममा दता
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िफराद दाबी ।
वादी दाबीको धनषु ा िज ला, भरतपरु
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) को िक.नं.६७ को ७–८–६
ज गा िमित २०२४/०१/१५ मा नापन सा भई िमित
२०२४/०५/२७ मा उ ज गाको ज गाधनी दता े ता
ी ५ को सरकारको नाउँमा (िम हा महल) कायम
भएको हो । ज गाको वािम वको माण ज गाधनी
दता े तालाई मा नपु न भएकोले सोअनस
ु ार उ
ज गाको ज गाधनी ी ५ को सरकार हो । उ ज गाको
िफ डबक
ु मा कुनै यि को नाउँ उ लेख नभई जोताहा
तथा िवरही महलमा “पत ” र कै िफयत महलमा
“आवादीलायक ऐलानी पत ” जिनएको समेतबाट उ
ज गाको वािम व ी ५ को सरकारमा ह छ । उ
िक.नं.६७ को ज गा वादीले ब दोब तीमा सकार गरेको
भिनएको िमित २०२५/०१/२६ भ दा एक वष पिहले
नै िमित २०२४/०१/१५ मा नाप न सा भई िमित
२०२४/०५/२७ मा ज गाधनी दता े ता ी ५ को
सरकारको नाममा (िम हा महलमा) कायम भएको हो ।
दिू षत दता भएको होइन । वादीले ब दोब तीमा सकार
गरेको ज गा नै सभ नापीको उ िक.नं.६७ को ज गा
भए सो ज गा आ ना नाउँमा हक कायम गराई आ ना
नाउँमा दतासमेत गराउनेतफ सो ब दोब तीमा सकार
गरेकै िमित २०२५/०१/२६ बाट कारवाही चलाउनपु न
कारण िसजना भएकोमा त काल ज गा पजनीको १७

नं. अनस
सो
ु ार २ वषिभ नालेस उजरु गनपनमा
ु
यादिभ िफराद दायर नगरी हाल २०६२ सालमा
आएर िफराद दाबी गरेको हँदा िफराद हद यादिभ को
छै न, खारेजयो य छ भ नेसमेत यहोराको मालपोत
कायालय धनषु ाको ितउ र प ।
वादी दाबीको धनषु ा िज ला, भरतपरु
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) सािबक िक.नं.६७ को
ज गा हाल िक.नं.१७१ र १७२ ज गा भएको हो ।
उ सरकारी पत ज गाको सभ नापी न सा िमित
२०२४/०१/१५ मा भई सोही समयमा उ ज गा पत
जिनएको िफ डबक
ु तथा न साबाट ट देिख छ ।
उ ज गा िमित २०२४/०१/१५ मा नापी भई िमित
२०२४/०५/२७ मा े ता पज
ु ासमेत बिनसके को
अव थामा िमित २०२५/०१/१६ मा ब दोब ती
गदा त कालीन नापी गो वाराबाट ज गाको अव था
र ि या िमलाई गनपन
ु िथयो । सो नगरी अिहले
आएर दाबी गरेको िनयमसङ् गत छै न । नाप न साको
समयमा बाँझो पत नै िथयो । िफ डबक
ु े ताबाट
बाँझो पत देिखने उ ज गा वादीलगायतका यि
िवशेषको नभई ी ५ को सरकारको ह छ र वादी
दाबी खारेजयो य छ भ नेसमेत यहोराको नापी शाखा
धनषु ाको ितउ र प ।
के क ता माणिभ का ज गा यि िवशेषको
नाउँमा दता ह छ, सो स ब धमा िनणय गन अिधकार
ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४
ले नापी गो वारा र मालपोत कायालयलाई छ । उ
कायालयह बाट उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार
ज गा दता गरेकोले उ कायालयको िनणयलाई
अ यथा भ न स ने अव था रहँदैन । ज गाको
नापजाँच र दताको स दभमा ऐनले ज गावालालाई
तोके को कत य िफरादीले पूरा गरेको देिखँदैन । ऐनको
हद यादस ब धी कानूनी यव थालाई उ लङ् घन
गनले याय पाउन स दैन । िफ डबक
ु को कै िफयत
महलमा आवादलायक भ ने लेिखँदैमा यि को ज गा
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हो भ ने मािणत हन स दैन । यसैले वादीको िफराद
खारेजयो य छ भ नेसमेत यहोराको भूिम सधु ार तथा
यव था म ालयको ितउ र प ।
िवप ीले यस कायालयको के क ता
काम कारवाहीबाट िनजको के -क तो हक अिधकार
हनन् भएको हो? सो कुराको प ट िजिकर निलई
िवना आधार र कारण यस कायालयलाई ितवादी
बनाइिदएको िफराद दाबी खारेजयो य छ भ नेसमेत
यहोराको त कालीन ी ५ को सरकार, धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयको ितउ र प ।
कानूनले िनिद ट गरेको कायिविध पूरा गरी
भएको ज गाको दता ि यामा िच नबु ने प ले
कानूनले तोके को िमितिभ उजरु गनपनमा
सो नगरी
ु
आधार माणिवना त कालीन ी ५ को सरकारको
वािम वमा रहेको ज गालाई आ नो भनी िलएको
दाबी खारेजयो य छ, साथै नापी िवभागलाई िवना
कारण िवप ी बनाइएकोले िफराद दाबीबाट फुसद पाउँ
भ नेसमेत यहोराको नापी िवभागको ितउ र प ।
वादी दाबीलाई समथन गद वादीका सा ी
मोहन महतो, काशी साद जयसवालको बकप ।
िववािदत ज गा िमित २०२४/०१/१५ मा
नापी हँदा आवादीलायक ऐलानी पत भनी कै िफयत
महलमा उ लेख भएको भ ने वयम् िफराद दाबीबाट
देिखएको छ । य तो आ नो नाममा दता हनपु न ज गा
ी ५ को सरकारका नाममा दता भएको भए त काल
ज गा पजनीको महलको १७ नं.मा भएको कानूनी
यव थाअनस
ु ार २ वषिभ नालेस उजरु गनपनमा
ु
हद याद नघाई दायर हन आएको ततु िफरादबाट
कारवाही गन िम ने नदेिखँदा ततु िफराद खारेज हने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको धनषु ा िज ला अदालतको
िमित २०६४/०३/२६ को फै सला ।
ज गा पजनीको १७ नं. बमोिजम २ वषिभ
नालेस िदनपु न भ ने तक कानूनसङ् गत छै न ।
िज दारको ब दोब ती सदर हने िक बदर हने भनी

िविभ न याियक िनकायमा मु ा चिलरहेबाट उ
ब दोब त सदर नह जेलस म दता हकको चलनको
कानूनी कारवाही अगािड आउन स ने भएन । ज गा
मेरो भोगमा नै रहेको िथयो । वािम वस ब धी िववाद
िविभ न अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव थामा
हद यादको न यसमा उपि थत हन स दैन ।
मु ा िदनपु न कारण मालपोतको फै सलाबाट उ प न
भएकोले सोबाट हद यादिभ ै िफराद गरेको छु । तसथ
सु अदालतको फै सला उ टी गरी वादी दाबीअनस
ु ार
उ ज गा मेरो नाममा दता ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादीको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा
परेको पनु रावेदन प ।
सु को फै सला फरक पन स ने देिखँदा
यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६७/०३/३० गते
भएको आदेश ।
वयम् पनु रावेदकले नै २०२४ मा नापी हँदा
उ ज गा पत जिनई धनीको नाम छुट भई नाप न सा
भएको त यलाई वीकार ग रसके को अव थामा उ
ज गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)(२)
बमोिजम सरकारी ज गाअ तगत पन देिखँदा भोग चलन
गरेकै आधारमा पनु रावेदकको नाममा दता हन स ने
अव था देिखँदैन । यस िवभागलाई यथ ितवादी
बनाउनपु न कारणसमेत के ही छै न भ नेसमेत यहोराको
भूिम सधु ार तथा यव था िवभागको िलिखत ितवाद ।
सािबक िक.नं.२२ र २३ नै हालको िक.नं.६७
हो भनी िमिसल संल न े ता माणबाट पिु ट हन
सके को छै न । यिद िक.नं.६७ सािबक िक.नं.२२ र
२३ को भई ड बरजङ् ग राणाको दताको भए सो
कुरा िफ डबक
ु को कै िफयतमा जनाउनपु नमा सोमा
पत ऐलानी जिनएबाट पनु रावेदकले हक ा त गरेको
भनी उ लेख गरेको िमित अगावै िक.नं.६७ कसैको
नाममा दता नभई पत जिनई िमित २०२४/०५/२७
मा ी ५ को सरकारको नाममा ज गाधनी माण
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
पज
ु ा तयार भएको देिख छ । यसरी िक.नं.२२ र २३
ब दोब तीमा िलनभु दा अगािड नै नाप न सा भई
कायम भएको िक.नं.६७ को दतालाई दूिषत भनी मा न
सिकँ दैन । यी पनु रावेदक समान त यमा यस अदालतमा
वेश ग रसके को र मालपोत कायालयले दाबीको
ज गा पनु रावेदकका नाममा दता नहने भनी िमित
२०६१/११/२७ मा गरेको िनणय सव च अदालतबाट
समथन भइरहेको अव थामा पनु ः सोही ज गा बदर
ग ररहनपन अव था नहँदा पनु रावेदकको िफराद दाबी
पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८/१२/२७ को
फै सला ।
मैले ब दोब तीमा पाएको ज गाको सािबक
दता े ता र दवु ै िक ा ज गाको ४ िक ला छ ।
ब दोब तीअनु प मेरो नाममा दता दा.खा. भई मालपोत
बिु झएको छ । त कालीन कानूनी यव थाअनस
ु ार मैले
सकार गरी भोगचलन गरी ितरो ितरी आएको ज गाको
न सा सजिमन गरी ४ िक ला िभडाई उही ज गा हो वा
अक हो भनी यिकन गनतफ नलागी सािबक िक.नं.२२
र २३ बाट आएको नलेिखएकोबाट ज गा िभडेन भ नु
िम दैन । पिहलेको मु ामा दताको मा माग ग रएको
र यसमा दता बदरसमेतको माग हँदा त य उही
होइन । यसमा मैले ब दोब तीमा सकारी मेरो नाममा
दता दा.खा. भई मालपोत ितरी भोगचलन भई
आएको ज गा हँदा ज गाको ४ िक ला िभड् छ िभड् दैन
हेरी सोको आधारमा दता गनपन
ु रा यको दािय व
हो । यसैले पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला
दोह याई हे रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीको यस
अदालतमा परेको िनवेदन ।
सरकार वयम्ले यी िनवेदकलाई िदएको
ज गा नै िववािदत ज गा हो, होइन? होइन भने कुन
ज गा सकार गरेको हो िवप ीले देखाउन स नपु दछ
। माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) को कानूनी
यव थाको िव मानतामा सोको िव लेषण नगरी

भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
२०६८/१२/२७ को फै सलामा माण ऐन, २०३१ को
दफा ३, २७(२), ५४ मल
ु क
ु ऐन अ.बं.१८४क, १८५
नं. समेतको या या मक िु ट िव मान हनक
ु ा साथै
ने.का.प. २०५४ को िन.नं.६३१७ मा ितपािदत
कानूनी िस ा तसमेतको या या मक िु ट रहेको
देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क)(ख) बमोिजम ततु मु ा दोहो याई हेन िन सा
दान ग रिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको िमित २०७२/०८/२४ को यस अदालतको
आदेश । उ आदेशानस
ु ार ततु मु ा यस अदालतमा
पनु रावेदनसरह दता हन आएको ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२)
२(ख३) ले सरकारी वा सावजिनक भनी प रभािषत
ज गा ऐ. ऐनको दफा २४(१)(२) ले यि िवशेषका
नाममा दता गन ितब ध लगाएको र दता गरेकोमा
समेत वतः बदर हने भनी ऐनमा यव था भएकोले
सोअनस
ु ार ी ५ को सरकारको नाममा दता भएको
हँदा िनवेदकका नाममा दता गन निम ने भनी मालपोत
कायालय धनषु ाले गरेको िनणय स मािनत अदालतबाट
अि तम भएको हो । य तो ब दोब तीबाट ज गा ा त
गनु अगावै िमित २०२४/०५/२७ मा नाप न सा भई
पत जिनई नेपाल सरकारको नाममा दता े ता
कायम भइसके को सरकारी ज गालाई पनु ः दाबी गरेको
ततु िनवेदन खारेजभागी छ भ नेसमेत यहोराको
क रब एकै िमलानको भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभाग र नापी िवभागले यस अदालतमा पेस गरेको
िलिखत ितवाद ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा आजको
दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी भपु ालबहादरु गु ङका तफबाट
िव ान् व र ठ अिधव ा ी याम साद खरेलले
मालपोत बाँक मा िक.नं.२२ र २३ को ज गा २०२६
सालस मको मालपोत ितरी िमित २०२५/०१/२६
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मा सािबकको िजिमदारी पटवारी सबालको दफा
२८ बमोिजम िज दारबाट सकार गरी मालपोतबाट
दािखल खारेज गरेका हन् । सोही िक.नं.का ज गाह नै
िक.नं.६७ कायम भएको हो भनी िमित २०३६/०३/२९
को धनषु ा िज ला अदालतको फै सलामा पिन उ लेख
छ । सािबकदेिख नै यि को नाममा रहेको ज गा नेपाल
सरकारले आ नो बनाउन पिन स ने देिखँदैन । यसैले
नेपाल सरकारको नाममा दता भएको उ ज गाको
दता बदर गरी वादी दाबीबमोिजम वादीको नाममा दता
गराई पाउँ भनी बहस गनभयो
ु । य तै यथ ह को
तफबाट िव ान् सह यायािधव ा ी उ व पडु ासैनीले
िववािदत िक.नं.६७ नं. को ज गा ब दोब तीबाट ा त
गरेको भिनएको छै न । िक.नं.२२ र २३ को ज गाबाट
िक.नं.६७ भएको भ ने पिन कतै देिखँदनै । हकभोगको
ज गा नापीमा पत देिखएमा उसै बखत उजरु गनपनमा
ु
सो गरेको पिन देिखँदैन । यसैले उ िक.नं.६७ को
ज गाको नेपाल सरकारको दता बदर गरी आ नो
नाममा दता ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादीको िजिकर
पु न स दैन भनी बहस गनभयो
ु ।
यसरी दवु ै प को बहससमेत सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा यसमा सु को फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको छ, छै न? तथा
वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन? भ ने
िवषयमा िनणय िदनपु न हन आयो । पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु ले फै सला गदा िलएका आधार र पनु रावेदन
वादीको पनु रावेदन िजिकरसमेत हेदा उपयु िनणयमा
पु न िन न ह को िन पण गनपन
ु हन आयो ।
१. पनु रावेदक वादीको सो ज गाको दता बदर
गरी आ नो नाममा दता ग रपाउँ भ ने िफराद
हद यादिभ को छ, छै न?
२. सािबक धनषु ा िज ला, .त. मौजे भरतपरु को
िक.नं.२२ र २३ को ज गा पनु रावेदक वादी
भपु ालबहादरु गु ङले मालपोत बाँक मा
सकारेको हो, होइन?

३. िववािदत धनषु ा िज ला भरतपरु
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ को ज.िव.
७–८–६ ज गा उ सािबक धनषु ा िज ला,
.त. मौजे भरतपरु को िक.नं.२२ र २३ को
ज गाबाट कायम हन आएको हो, होइन?
४. यिद उ िक.नं.२२ र २३ को ज गा
भपु ालबहादरु गु ङले सकारेको र सोही
ज गाबाट नै उ िक.नं.६७ कायम हन गएको
हो भने उ ज गा यी पनु रावेदकले सकार गरे
अगािड नै नेपाल सरकारको िम हा महलमा
दता भएको सदर ह छ वा पिछ िनजले सकार
गरेको सदर ह छ?
२.
यथ
ितवादीह ले िफराद
हद यादिभ को नभएको भनी दाबी िलएको
देिख छ । सोको िनराकरणका लािग सव थम पनु रावेदक
वादीको सो ज गाको दता बदर गरी आ नो नाममा दता
ग रपाउँ भ ने िफराद हद याद िभ को छ, छै न? भ ने
पिहलो न स ब धमा िवचार गनपन
ु हन आयो । यी
पनु रावेदक वादीले दूिषत दता बदर गरी आ नो नाममा
ज गा दता ग रपाउँ भनी िफराद दायर गरेको देिख छ ।
यसमा यित समयिभ आउनपु न भनी कुनै हद यादको
यव था गरेको पाइँदनै । यसमा पिन यस ज गाका
स ब धमा िज दारले गरेको पजनी बदर ग रपाउँ
भनी सािबक दतावाला ड बरजङ् ग राणा २०२६
सालदेिख नै िनवेदन गरी िविभ न अड् डा अदालतमा
वेश गरेको पाइएको छ । अ यमा म यमा चल
े ीय अदालतबाट िमित २०४४/०९/२३ मा िनज
ड बरजङ् गको वादी दाबी खारेज हने ठहरी फै सला
भएको पाइएको छ । उ मालपोत बाँक मा सकार
गरेको ज गा नापीमा छुट हन गएकोले छुट ज गा
दा.खा.दता ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय, धनषु ामा
िमित २०५२/०९/१२ मा यी पनु रावेदकले िनवेदन
िदएकोमा सो कायालयले सरकारी ज गा रहेको भनी
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
गरेको िनणयउपर ी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा
पनु रावेदन गदा पिन हद यादका आधारमा िफराद
खारेज भएको अव था देिखएन । यी वादीले छुट ज गा
दता ग रपाउँ भनी मालपोत कायालयमा
िनवेदन िदएकोमा मालपोत कायालयबाट
िमित २०६१/११/२७ मा सरकारी ज गा यि को
नाममा दता नहने भनी िनणय गरेकोले मा यी वादी
पनु रावेदकको दता बदर गनका लािग िफराद िदनपु न
कारण िसजना भएको पाइ छ । िमित २०६१/११/२७
मा सो कारण िसजना भएपिछ िमित २०६२/०५/२६
मा यी वादीले िफराद दता गरेको पाइएको छ । यसरी मु ा
गनपन
ु कारण िसजना भएको िमितले ज गा पजनीको
१७ नं. र ज गा िम नेको १८ नं.को हद यादिभ ै मु ा
दायर गरेको हँदा हद यादिवपरीत दायर भयो भ न
िम ने देिखँदनै । यसै ज गाको वािम वको िवषयलाई
िलएर पटकपटक मु ा च दै आइरहेको देिखएको र
िनर तर पमा आ नो ज गाको िवषयमा जाग क
भइरहेको देिखन आएको छ ।
३. सािबक धनषु ा िज ला, .त. मौजे
भरतपरु को िक.नं.२२ र २३ को ज गा पनु रावेदक वादी
भपु ालबहादरु गु ङले मालपोत बाँक मा सकारेको हो,
होइन? भ ने दो ो न स ब धमा िवचार गदा यसमा
धनषु ा िज ला, .त. मौजे भरतपरु को िक.नं.२२ र
२३ को ज गा ड बरजङ् ग राणाको नाममा सािबक
न बरी रहेको देिख छ । उ िक.नं.२२ र २३ ज गाको
त कालीन िज दार पटवारी सवालअनु प बाँक
मालपोत .८६०।६५ बझ
ु ी आ नो नाममा ब दोब त
सकार ग रपाउँ भनी यी वादी भपु ालबहादरु ले
िज दारी कचहरीमाफत ी ५ को सरकारमा िमित
२०२५/०१/२६ मा दरखा त िदई सोअनु प उ
िक ा ज गाह िनज भपु ालबहादरु गु ङले सकार
गरी िलएको पाइयो । सो ज गाह िनजले २०२६
सालस मको मालपोतसमेत ितरी मालपोतबाट
दािखल खारेजसमेत ग रिलएको िमिसलबाट देिखएको

छ । यस स ब धमा यसै मु ाका ितवादीह ले पिन
कही ँकतै अ यथा भ न सके को छै न । साथै सोही
ज गाह ब दोब तीमा सकारेको बेरीतको हो भ ने
िवषयलाई िलएर उ िक ा ज गाह को सािबक
ज गाधनी ड बरजङ् ग राणाले २०२६/०८/०६ मा
अ चलाधीश कायालय धनषु ा, मालपोत कायालय
धनषु ा, िज ला शासन कायालय धनषु ा, धनषु ा
िज ला अदालतलगायतका अड् डा अदालतह मा
सोही ज गाको ब दोब तीमा सकारेको वा पजनी
बदर ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको पाइ छ । यसरी
िदएको िनवेदनमा पिन स बि धत अड् डा अदालत
सो ज गालाई ब दोब तीमा सकारेकोमा असहमत
रहेको देिखँदनै । यसबाट उ िक ा ज गाह यी
पनु रावेदकले मालपोत बाँक ब दोब तीमा नै सकारेको
पिु ट हन आउँछ ।
४. यसरी उि लिखत िक.नं.२२ र २३ को
ज गा भपु ालबहादरु गु ङले ब दोब तीमा वीकारेको
पिु ट हन आएपिछ िववािदत धनषु ा िज ला भरतपरु
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ को ज.िव. ७–८–६
ज गा उ पनु रावेदकले सकार गरेको सािबक धनषु ा
िज ला, .त. मौजे भरतपरु को िक.नं.२२ र २३ को
ज गाह बाट कायम हन आएको हो, होइन? भ ने
ते ो नका स ब धमा िवचार गनपन
ु हन आयो ।
पनु रावेदक वादी भपु ालबहादरु गु ङले उ िक.नं.२२
र २३ को ज गा नै नापी हँदा िक.नं.६७ कायम भएको
भनी दाबी िलएको पाइ छ । यी यथ ितवादीले
उ िक.नं.२२ र २३ नै नापी हँदा िक.नं.६७ कायम
भएको भनी भ न नसिकने भनी िजिकर िलएको तथा
सु र पनु रावेदन अदालतले फै सला गदासमेत सो
कुरालाई आधार िलए पिन यी यथ ितवादीह ले
उ िक ा ज गाह बाट कुन िक ा ज गा कायम भए
भनी भ न सके को देिखँदैन । िमिसल संल न अ य
कागज माणह बाट समेत सो ज गाबाट अ य कुनै
िक ा ज गा कायम भएको देिखँदैन । साथै सोही
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िक.नं.का ज गाह नै िक.नं.६७ कायम भएको हो
भनी वादी ड बरजङ् ग राणा ितवादी यीनै पनु रावेदक
भपु ालबहादरु गु ङसमेत भएको बेरीतको ब दोब ती
बदर ग रपाउँ भ ने मु ामा धनषु ा िज ला अदालतबाट
िमित २०३६/०३/२९ मा भएको फै सलामा पिन
उ लेख छ । उ ज गा रीतपूवक ब दोब तीमा िलएको
देिखएकोले उ ब दोब ती सदर हने भनी धनषु ा
िज ला अदालतबाट पनु ः िमित २०४०/०८/२७
मा भएको फै सलामा समेत उ लेख भएको पाइएको
छ । सो फै सला जनकपरु अ चल अदालतबाट
िमित २०४१/११/१५ मा समेत सदर भई सोउपर
पनु रावेदन परी म यमा चल े ीय अदालतबाट
समेत यी पनु रावेदक वादीले उ ज गा ब दोब तीमा
पाएकोलाई वीकारी फै सला भई सो फै सला अि तम
अव थामा रहेको पाइएको छ ।
५. यसरी िमिसल संल न कागज माण
हेदा, धनषु ा िज ला, .त. मौजे भरतपरु को सािबकमा
ड बरजङ् ग राणाको नाममा रहेको िक.नं.२२ र २३
को ज गा मालपोत बाँक मा यी पनु रावेदक ितवादीले
सकार गरेको र सोही ज गाह सभ नापीमा ऐलानी
पत जिनई िक.नं.६७ कायम भई नेपाल सरकारका
नाममा नाप जाँच भएको ट ह छ ।
६. यसरी उ िक.नं.२२ र २३ को ज गा
भपु ालबहादरु गु ङले ब दोब तीमा सकारेको र
सोही ज गाबाट नै उ िक.नं.६७ कायम हन गएको
भ ने देिखएको अव थामा उ ज गा यी पनु रावेदकले
सकार गरे अगािड नै नेपाल सरकारको िम हा महलमा
दता भएको सदर ह छ वा पिछ िनजले सकार गरेको
सदर ह छ? भ ने चौथो नका स ब धमा िवचार
गनपन
ु हन आयो । यथ ितवादीह ले उ ज गा
यी पनु रावेदक वादी भपु ालबहादरु गु ङले िमित
२०२५/०१/२६ मा मालपोत बाँक मा सकानभु दा
अगािड २०२४ सालमा सभ नापी हँदा नै पत जिनई

नेपाल सरकारका नाममा दता भइसके कोले िनजले
सकार गरेको बदर हनपु न हो भनी िजिकर िलएको तथा
सु र पनु रावेदन अदालतसमेतले सो कुरालाई समेत
फै सलामा आधार िलएको पाइ छ । सोतफ हेदा पिहले
नै पत जिनई वादी नेपाल सरकारको नाममा दता
भइसके को ज गा यी पनु रावेदक वादीको नाममा कसरी
मालपोत बाँक मा सकार हन पु यो भ ने स ब धमा
यथ ितवादीह ले के ही खल
ु ाउन सके को
देिखँदनै । पिहले पत जिनई ी ५ को सरकारको
िम हा महलमा दता भएको पिछ आएर यि को नाममा
दता हन स दैन भ ने कानूनी यव थासमेत रहे भएको
पाइँदैन । यिद यसरी पत जिनई नेपाल सरकारको
नाममा भइसके को ज गा ब दोब तीमा यि ले
सकार गन नपाउने भए त काल िज दार कचहरीले
सोस ब धी ि या अगािड बढाई िनजको नाममा
सकार गनपन
ु नै िथएन । यसरी त कालीन िज दार
पटवारी सवालअनु प ड बरजङ् ग राणाबाट यी
पनु रावेदकले बाँक मालपोत ितरी सकार गरेको ज गा
िनजले िनयमानस
ु ार मालपोत ितरी कुनै कारले हक
ह ता तरण गरेको वा कुनै आ नो दािय व पूरा नगरी
कानूनअनस
ु ार ी ५ को सरकारको हने अव थाको
िव मानतासमेत रहेको पाइँदैन । उ ज गाको
िफ डबक
ु मा आवादीलायक पत भ ने उ लेख छ । सो
ज गा मालपोत बाँक रहेर मा पत जिनएको देिख छ ।
य तो ज गा त काल चिलत कानूनअनस
ु ार मालपोत
ितरी यि ले सकान स ने नै देिखन आउँछ । त काल
चिलत कानूनको रीत पु याई यी पनु रावेदक वादीले
सकार गरी िलएको ज गा िनजकै हक वािम वमा रहने
हँदा सािबक दता बदर भई यी पनु रावेदक वादीको
नाममा दता कायम हने नै देिख छ । यस स ब धमा
यस अदालतबाट िफ डबक
ु मा पत जिनए पिन
िनवेदकको हक भोग दतािभ को देिखए दता गरी िदन
निम ने भ न कानूनसङ् गत नहने भनी िस ा तसमेत
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ितपािदत छ । (ने.का.प.२०४५, िन.नं.३४३८,
प.ृ ४०२) य तै िनजी हकको ज गा कानूनले अ यथा
नगरेस म यि ले आ नो नाउँमा दता गरी हक
भोगसमेतको काय गन नपाउने भ न िम ने अव था
नदेिखने भ ने िस ा तसमेत ितपािदत भएको
पाइ छ । (ने.का.प.२०५५, िन.नं.६५७९, प.ृ ४३६)
७. सरकार तथा यसका िनकायह ले
नगनपन
ु काम गरेको वा गनपन
ु काम नगरेको कारणबाट
कसैको हक िहतमा नै असर पानु वा हक अिधकार
खो नु यायोिचत हँदैन । अथात् एकपटक कुनै
यि का नाममा ी ५ को सरकारको िनकायले नै
दािखल खारेज ग रिदएको ज गालाई हाल आएर पत
सरकारी ज गा हो भनी भनेको आधारमा पत सरकारी
ज गा मानी यि लाई हकािधकारबाट वि चत
गदा यि लाई अपूरणीय ित हन जा छ । यसमा
पिन त कालीन अव थामा मालपोत कायालयको
ितिनिधका पमा रहेको िज दारले २०२५
सालमा नै मालपोत बाँक मा अथात् ब दोब तीमा यी
पनु रावेदक ितवादीको नाममा सकार गराई मालपोत
कायालयले यी पनु रावेदक ितवादीको नाममा दाखेल
खारेज ग रिदएको ज गा हाल २०२४ सालकै सभ
नापीमा पत जिनएकै आधारमा िनजलाई उ ज गाको
हकबाट वि चत गनु यायोिचत हँदैन । िज दार
कचहरीले ब दोब तीमा िदनु भनेको नेपाल सरकारले
िदएसरह नै हने हँदा यथ ितवादीह को उ
िजिकर तथा सु र पनु रावेदन अदालतले फै सला गदा
िलएको उ आधारलाई उिचत मा न सिकएन । ी ५
को सरकार तथा यसको िनकाय मालपोत र ज गाको
आव यक यव था गन अिधकार ा त ी ५ को
सरकारको ितिनिधका पमा रहने िज दार कचहरीले
दाखेल खारेज तथा सकार ग रिदएको िु टपूण नै
भएको भए पिन हाल आएर कसैको हक वािम व नै
खोिसने काय गनु यायोिचत हन स दैन । तसथ यी

पनु रावेदकले सकार गरे अगािड नै नेपाल सरकारको
िम हा महलमा दता भएको सदर हन स दैन । त काल
चिलत कानूनअनस
ु ार ज गास ब धी काम गन ी
५ को सरकारको आिधका रक ितिनिधको पमा
रहेको िज दार कचहरी र मलपोत कायालयसमेतले
यी पनु रावेदक भूपालबहादरु गु ङका नाममा सकार र
दािखल खारेज ग रिदएको सदर ह छ ।
८. अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट
धनषु ा िज ला, भरतपरु गा.िव.स.वडा नं.२(ङ)
िक.नं.६७ को ज.िव.७-८-६ नापी कायम भएको
ज गा िफ डबक
ु मा आवादी लायक पत भनी जिनई
यी पनु रावेदक वादी भपु ालबहादरु गु ङको नाममा
दता छुट हन गएको देिखएकोले सु धनषु ा िज ला
अदालतबाट हद यादका आधारमा िफरादप खारेज
हने ठहरी िमित २०६४/०३/२६ मा भएको फै सला र
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िफराद दाबी पु न
नस ने ठह याई िमित २०६८/१२/२७ मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िववािदत उ
ज गाको नेपाल सरकारको नाममा भएको दता बदर
गरी िनज भूपालबहादरु गु ङको नाममा दता हने ठहछ
। सो ठहनाले अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा धनषु ा िज ला, भरतपरु
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ को ज.िव.७-८६ को दता बदर भई पनु रावेदक वादी भपु ालबहादरु
गु ङका नाममा दता कायम हने ठहरी फै सला भएकोले
सो िक ा ज गा वा सो िक ा ज गाबाट हाल नयाँ
िक ा ज गा कायम हन आएको भए सो नयाँ कायम
िक ा ज गाको दता बदर गरी िनयमानस
ु ार गरी िनज
भपु ालबहादरु गु ङका नाममा दता े ता कायम गनु
भनी स बि धत मालपोत कायालयमा लेखी पठाइिदनु
भनी सु िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ----१
ततु फै सलाको न कल मा न आउने सरोकारवालाई
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िनयमानस
०७१-CR-१३९६
ु ार गरी न कल िदनू ----२
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल पनु रावेदक / वादी : िसयाराम साद यादवको जाहेरीले
िनयमानस
नेपाल सरकार
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ------३
िव
उ रायमा सहमत छु ।
यथ / ितवादी : बारा िज ला, भगवानपरु
या. काशमान िसंह राउत
गा.िव.स.वडा नं.९ ब ने रामच कहारसमेत
इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २८ गते रोज ५ शभु म् ।

§

&

§

नणय नं . ९८९५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
फै सला िमित : २०७४।०५।२७
मु ाः- अपहरण तथा कत य यान

कुनै
ङ
वारदात भएको
ृ ् खलाब
अव थामा कुनै एउटा कसुरमा सजाय
ठहर गदमा अ य ऐनको योजन पूरा
हदँ ैन । येक ऐनअनस
ु ारको कसरु ठहर
ह छ वा हदँ ैन भनी अदालतले अिभयोग
दाबीअनुसारका सबै
को िन पण
गनपदछ
। ठूलो सजाय हने खत वा कसुर
ु
ठहर हदँ ैमा अ य कसरु का स ब धमा
सजाय ठहर गनबाट पि छन निम ने ।
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४१
नं. को यव था सजाय ठहर भइसके पिछ
कै द ठे ने स ब धमा अपनाउने िविध
स बि धत हनस ने कै दको हद कायम गन
स मको यव था हो । यान र अपहरण
गरी दुवै कसरु ठहर ग रएको कारणबाट
द ड सजायका महलको ४१ नं. िवपरीत
हदँ ैन । ठहर भएको कै द असल
ु गन (कै द
ठे ने) स दभमा भने उ ४१ नं. मा रहेको
ावधानको अनुशरण ग रनुपन ।
( करण न. ५)

०७१-CR-११३६
पनु रावेदक / ितवादी : मोद महतो कहारको ीमती
िज ला बारा गा.िव.स. भगवानपरु वडा नं.१
घर भई हाल कारागार पसा वीरग जमा थुनामा पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान्
रहेक रेणदु ेवी कहार
उप यायािधव ा ह रशंकर वाली, िव ान्
िव
अिधव ा शोभा काक
यथ / वादी : िसयाराम साद यादवको जाहेरीले
यथ / वादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा
नेपाल सरकार
रामािशष साद यादव
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अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु फै सला गन :
मा. यायाधीश ी अवधिवहारी साद िस हा
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी कुमार साद पोखरेल
माननीय यायाधीश ी स रता शमा
फै सला
या. ई वर साद खितवडा : सािबक याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) तथा याय
शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यस
अदालतको े ािधकारमा रहेको ततु मु ाको संि
त य र ठहर यस कार छ :
िमित २०६७।११।३० गते बेलक
ु ा १७:००
बजेको समयमा िज ला बारा, भगवानपरु गा.िव.स.
वडा नं. ९ ब ने िसयाराम साद यादवको छोरी वष
१ िक रािधकाकुमारी हराई बेप ा भएकोमा िमित
२०६७।१२।१५ गतेका िदन िज ला बारा, हिदया
गा.िव.स. वडा नं. १ ि थत थलही खोलामा मतृ क
रािधका कुमारीको लास सडी गली दगु ि धत अव थामा
फे ला परेको भ ने यहोराको घटना थल लास जाँच
मचु ु का ।
िज ला बारा भगवानपरु गा.िव.स. वडा नं. ९
ब ने मोद महतो कहारको ीमती रेणदु वे ी कहारको घर
कोठाको खाटमिु न नयाँ माटोले खा टो परु क
े ो, ख दा
सिजलोसँग आउँने गरेको, िभ बाट ग ध आइरहेको,
खा टो निजकै खपु ा १, िवषादीको ब ासमेत बरामद
भएको भ नेसमेत यहोराको घटना थल मचु ु का ।
िमित २०६७।११।३० गतेका िदन म
जाहेरवालाको छोरी वष १ िक रािधका कुमारी
आ नै घर आँगनमा खेिलरहेको अव थामा ितवादी
रेणदु ेवीसमेतले िमली उठाई ितवादी रामच कहार,

वज
ृ िकशोर महतो, सीता देवी, रेणदु ेवी र रामा ा साद
यादवसमेतको राय स लाहमा कत य गरी मारी
मतृ क लास खोलामा फाली िदएको अव थामा िमित
२०६७।१२।१५ गते मतृ क लास फे ला परेकोले
कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िसयाराम साद यादवको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६७।११।२८ गतेका िदन
जाहेरवालाको
ीमती च दिनयादेवीसँग मेरो
मोबाइलको िवषयलाई िलई वादिववाद हँदा च दिनया
देवीले मेरो कपाल तानी कुटिपट गरेक र िनजको ीमान्
जाहेरवाला िसयाराम यादवले गाली गलौज गरेकोले मैले
सोही कुराको रसइवी राखी िमित २०६७।११।३०
गतेका िदन बेलक
ु ा १७:०० बजे जाहेरवालाको छोरी
रािधकाकुमारीलाई आँगनबाट उठाई याई आ नो
घरमा िवषादी सेवन गराई टाउकोमा खपु ाले हार गरी
कत य गरी मारी घरिभ खाटमिु न खा टोमा परु ी ४
िदनपिछ मतृ क लास िनकाली घर प रवारका ितवादी
रामच कहार, वज
ृ िकशोर महतो, सीतादेवीको राय
स लाहमा मतृ क लास वज
ृ िकशोर र राम ा यादवले
खोलामा लगी फालेको हो भ नेसमेत यहोराको
रेणदु ेवी कहारको बयान कागज ।
मतृ क रािधका कुमारी यादवको मृ यु Head
Injury बाट भएको भ ने शव परी ण ितवेदन ।
िमित २०६७।११।२८ गते बेलक
ु ाको समयमा
मसँग ितवादी रेणदु ेवीको मोबाइलको िवषयलाई
िलएर वादिववाद हँदा मैले कपाल तानी कुटिपट गरेको,
ीमान्ले गाली गलौज गरेको, प चायतीमा माफ
मगाएकोले िनज ितवादी रेणदु ेवीले ममािथ रस राखी
िमित २०६७।११।३० गतेका िदन मेरो छोरी वष १
को रािधकाकुमारी यादवलाई घर आँगनबाट उठाई
अपहरण गरी आ नो घरमा याई ितवादी रामच
कहार, वज
ृ िकशोर महतो, सीता देवी, रेणदु ेवीसमेतका
बीच राय स लाहले िवषादी सेवन गराई कत य गरी
मारी मतृ क लास रामा ा साद यादवले समेत िमली
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खोलामा फालेको अव थामा फे ला परेको हो भ नेसमेत
यहोराको मतृ कक आमा च दनीदेवी यादवको
कागज ।
िमित २०६७।११।३० गते अ दाजी १६:४०
बजेको समयमा जाहेरवालाक छोरी रािधकाकुमारी
आ नै घर आँगन अगािड खेिलरहेको र ितवादी
रेणदु ेवी कहार आ नै घर अगािड सडकमा उिभरहेको
अव थामा देखेको हँ । पिछ जाहेरवालाको छोरी हराई
बेप ा भएकोमा त काल खोजतलास गदा फे ला
नपरेकोले पिछ िमित २०६७।१२।१५ गते रािधका
कुमारीको लास खोलामा फे ला परेको, रेणदु वे ीको
घरिभ खाटमिु न गाडेको खा टो रहेको र सोबाट ग ध
आइरहेकोले ितवादी रामच कहार, वज
ृ िकशोर
महतो, सीता देवी, रेणदु वे ीसमेतको िमलेमतो राय
स लाहमा रािधका कुमारीलाई उठाई याई कत य
गरी मारेको बिु झन आएको भ नेसमेत यहोराको घटना
िववरण कागज ।
िमित २०६७।११।२८ गतेका िदन
जाहेरवालाको ीमती च दिनया देवी र ितवादी
रेणदु ेवी कहारबीच मोबाइलको िवषयमा वादिववाद
एवं झगडा हँदा च दिनया देवीले रेणदु वे ीलाई कुटिपट
गरेको कारण रसइवी िलई ितवादी रेणदु वे ी कहारले
िमित २०६७।११।३० गते ितवादी रामच कहार,
वज
ृ िकशोर महतो, सीतादेवीको रायस लाहमा
जाहेरवालाको छोरी वष १ िक रािधका कुमारीलाई
घरबाट उठाई अपहरण गरी याई िनजह को राय
स लाहमा कत य गरी मारी मतृ क लास ितवादी
वज
ृ िकशोर महतो र रामा ा साद यादवले खोलामा
लगी लास फािलिदएको हो भ नेसमेत यहोराको
मधु साद यादवसमेतले गरेको व तिु थित मचु ु का ।
ितवादी रेणदु ेवी कहारले मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक रा नेको महलको १
नं. र यानस ब धी महलको १ नं. तथा १३(३) नं.
अनस
ु ारको कसरु गरेको हँदा सो कसरु मा िनजलाई

अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको ३ नं. र ९
नं. अनस
ु ार र यानस ब धी महलको १३(३) नं.
अनस
ु ार समेत सजाय गरी पाउन तथा रामच
कहार, वज
ृ िकशोर महतो, सीता देवी र रामा ा साद
यादवसमेतले अपहरण गन कायमा दु साहन तथा
आदेश िदई मान कायमा षड् य समेत गरेको देिखँदा
िनजह लाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
४ नं. ले हने सोही महलको ३ नं. अनस
ु ार सजाय गरी
ऐ. ९ नं. अनस
ु ार थप सजाय तथा यानस ब धी
महलको १६ नं. अनस
ु ार समेत सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प मागदाबी ।
मैले जाहेरवालीको छोरीलाई मारेको
होइन । िमित २०६७।११।३० गते म घर गाउँमा
िथइन । गाउँबाट टाढा गोठमा दाउरा िलन गएकोमा
फक आउँदा जाहेरवालीको छोरी हराएको ह ला
ख ला सनु ेको हो । मैले अपहरण गरेको होइन । मेरो
जेठाजु वज
ृ िकशोर महतोको मोबाइल जाहेरवालीको
प नी च दिनयादेवीले चोरी लगेकोमा जेठाजु
वज
ृ िकशोर िनजक प नी सीतादेवीले जाहेरवालाको
प नीसँग झैझगडा गरेका िथए । सोही रसइवीबाट
अपहरण गरी मारेको कुरा मैले थाहा पाएको हो ।
जाहेरवालीक छोरीलाई वज
ृ िकशोर, सीता देवी,
स जु देवीसमेतले अपहरण गरी मारेको हो, मैले होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी रेणदु वे ी कहारले सु
बारा िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६७।११।३० गतेमा रौतहटको
सहबैठवा गा.िव.स. वडा नं. ५ मा िवगन महतो कहार
कहाँ गएको हँ । यहाँ िबहान १० बजे पगु ेको िथएँ ।
मैले जाहेरवालीको छोरीलाई अपहरण गरी कत य
गरी मारेको होइन । मैले अपराध गरेको नहँदा मलाई
सजायसमेत हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी रामच महतो कहारले सु बारा िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी वज
ृ िकशोर, सीता देवी,
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
रामा ा साद यादवसमेतले तामेल भएको याद गज
ु ारी
बसेको ।
मेरी ीमतीसँग मोबाइलको िवषयमा रेणदु ेवी
र सीतादेवीको झगडा भएको िथयो । मेरी छोरीलाई
कसले मारेका हन् थाहा छै न । रेणदु ेवी उपर शंकाका
आधारमा जाहेरी िदएको हँ । नदी िकनारामा छोरीको
लास फे ला परेको, िनधारमा चोट िथयो भ नेसमेत
यहोराको जाहेरवाला िसयाराम साद यादवले सु
बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
मेरी छोरी घरबाट हराएक र नदीको
छे उमा लास भेटेको हो । रेणदु वे ीसँग झगडा भएको
िथयो । रेणदु ेवीले मारेको हो भ नेसमेत यहोराको
घटना िववरणका मािनस च दिनया देवी यादवले सु
बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
रािधकाकुमारीलाई कसले अपहरण गरी
मारेका हन् मलाई थाहा छै न । च दिनया र रेणदु ेवीबीच
मोबाइलका िवषयमा झगडा भएको िथयो भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरण कागज गन महादेव राउत
अिहरले सु बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
रािधकाकुमारीलाई कसले अपहरण गरी
मारेका हन् मलाई थाहा छै न । अनस
ु धानका ममा
भएको कागजमा रहेको यहोरा मेरो होइन भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरण कागज गन सिु नत राउतले
सु बारा िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६७।११।३० गते ितवादी
रामच महतो मेरो घरमा आई िमित २०६७।१२।५
गते आ नो घरमा फिकएका हन् । िनजउपरको दाबी
झु ा हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी रामच
महतोका सा ी न दलाल महतोकहारले सु बारा
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
रामच महतो िमित २०६७।११।३० गते
आ नो घरमा नभई ससरु ाली गएका िथए । िनजउपरको
अिभयोग दाबी झु ा हो भ नेसमेत यहोराको .
रामच महतोको सा ी िबजल
ु ी महतोले सु बारा

िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीम येको वज
ृ िकशोर महतो,
सीता देवी कहार, रामा ा साद यादव फरार हँदा
िनजह का हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मल
ु तबी
राखी िदने, रािधकादेवीलाई . रेणदु वे ीले कत य
गरी मारेको देिखँदा यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज म कै दको सजाय हने
ठहछ । अपहरण तथा शरीरब धकतफ सजाय ग ररहनु
परेन । ितवादीम येका रामच कहारका हकमा
अिभयोग मागदाबी पु न स दैन भ नेसमेत यहोराको
बारा िज ला अदालतबाट िमित २०६९।३।७ मा
भएको फै सला ।
म र मेरो पित वज
ृ िकशोर महतो ०६७।११।३०
गते घरमा खानिपन गरी अ दाजी १०/११ बजे िदउँसो
फुपू िबरामी परेको खबर पाई फुपू कहाँ गा.िव.स.
िप ाढी वडा नं. ७ रामएकवाल फुफाको घरमा गएका
हौ । यहाँ बसी फुपूको हेर िवचार दबाईसमेत गरेका
िथयौ ँ । ५/६ िदन यही ँ बसी चै ६ गते ०६७ सालमा
घर फक आएका हौ । हामी दवु ै पित प नी सँगसँगै गई
आएका हौ ँ। मैले जाहेरवालाको छोरीलाई अपहरण गरी
कत य गरी मारेको होइन र मैले मान सरस लाहसमेत
िदएको होइन । के कसरी मारे मलाई थाहा छै न
भ नेसमेत यहोराको ितवादी सीता देवी कहारले
सु अदालतमा गरेको बयान ।
अिभयोग प
यहोरा सनु ी पाएँ,
०६७।११।३० गते िबहान म र मेरो प नी सीता देवी
कहार खानिपन गरी १०×११ बजे िप ाढी वडा नं. ७
रामएकवाल फुफाको प नी हा ो फुपू िबरामी परेको
खबर पाई यहाँ गएका हौ ँ । फुपूकहाँ नै ५/६ िदन बसी
िबरामी परेको हेर िवचार गरी िमित २०६७।१२।६ गते
घर फक आएका ह । मैले जाहेरवालाको छोरीलाई
सरस लाह गरी अपहरण गरी कत य गरी मारेको
नहँदा मलाई सजाय हनपु न होइन छै न । के कसले
मारी खोलामा फाले भ ने कुरा गाउँघरमा म फुपू
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कहाँबाट घर आएपिछ थाहा पाएको हँ । जाहेरवालाले
के कारणले ममािथ यो जाहेरी िदए मलाई थाहा छै न ।
अ य कागजको स ब धमा मलाई थाहा छै न । म गाउँ
घरमा नभएकोले थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी वज
ृ िकशोर महतो कहारले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
िमित २०६७।११।३० गतेका िदन म आ नो
घरमा िबहानदेिख खेतमा काम गरी बेलक
ु ा घरमा आई
खानिपन गरी घरमा सतु ेको हँ । मैले कसैको छोरा
छोरीलाई अपहरण गरी कत य गरी मारेको नहँदा मलाई
सजाय हनपु न होइन छै न । मउपरको अिभयोग झठु ा
हो । रेणदु ेवी कहारले के लेखाए लेखाएन िनजै जाननु ् ।
िनजले गरेको बयान झठु ा हो । मैले कुनै अपराध गरेको
नहँदा मलाई सजाय हनपु न होइन छै न भ नेसमेत
यहोराको रामा ा साद यादवले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवादीह िमित २०६७।१२।३० गते
बारा िज ला िप ाडी गा.िव.स. वडा नं. ७ मा आ नो
फूपक
ु ो घरमा गएका र िमित २०६७।१२।६ गते मा
फक आएका हन् । िनजह उपरको अिभयोग दाबी
झु ा हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी वज
ृ िकशोर
महतो र सीता देवीका सा ी भख
ु लकुमार साहले गरेको
बकप ।
िमित २०६७।११।३० गते बेलक
ु ा ५ बजे
ितवादी आ नै घरमा िथए । म पिन यही ँ िथएँ ।
जाहेरवालाक छोरीको कसले ह या गरेका हन् मलाई
थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको . रामा ा यादवको
सा ी रामकृत राय यादवले गरेको बकप ।
ितवादीह िमित २०६७।११।३० गते
आ नो फूपक
ु ो घर िपपराढी गएका िथए । चै ६ गते
मा घरमा फिकएका हन् । अपहरण तथा ह यामा
िनजह को हात छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी
वज
ृ िकशोर महतो र सीता देवी कहारको सा ी
मोदकुमार महतोले गरेको बकप ।

रािधकादेवीलाई . रेणदु ेवी बाहेकका अ य
ितवादीह उपरको अिभयोग पिु हने िन या मक
सबतु
माणको अभावमा अिभयोग दाबी पु न
स दैन । आरोिपत कसरु बाट ितवादीह ले सफाई
पाउने ठहछ भ ने यहोराको सु बारा िज ला
अदालतको िमित २०७०।०१।०३ गतेको फै सला ।
रेणदु ेवी कहारलाई कत य गरी यान
मारेकोतफ सजाय ठहर भएपिन शरीर ब धक तथा
अपहरणतफ के ही नबोिलएको सु फै सला िु टपूण
हँदा सो हदस मको सु फै सला उ टी गरी अपहरण
तथा शरीरब धक िलनेको महलको ३ र ९ नं. बमोिजम
सजाय ग रपाऊँ । जाहेरवालाको ीमती च दिनया
देवी र ितवादी रेणदु वे ी कहारबीच मोबाइलको
िवषयमा भएको िववाद र कुटिपटसमेतको रसइवीबाट
रेणदु ेवी कहार र िनजको प रवारका सद यह
समेतले जाहेरवालाको वष १ िक छोरी रािधकालाई
ब धक बनाई ह या गरेको भ ने कुरा ितवादी रेणदु ेवी
कहारको घर कोठाको कृित, िनजको मौकाको र
अदालतको पोलसिहतको सािबती बयान, शव परी ण
रपोटसमेतबाट षड् य र सो ह या गनमा संल नता
रहेको पिु भएको अव था छ । ितवादीम येक
रेणदु ेवी एक जनाले मा ै मौकामा कसरु वीकार गरी
बयान गरेको र िनजले अदालतमा अ य ितवादी
वज
ृ िकशोर र सीतादेवीसमेतले कत य गरी मारेको हो
भनी पोलसिहतको बयान गरेक छन् । जाहेरवाला र
ितवादी घर आँगन जोिडएका िछमेक भएको देिखएको
र घटना िववरणका मािनसह महादेव राउतसमेतले
ितवादी र जाहेरवाला प बीच मोबाइलको िवषयमा
झगडा भएको हो भनेको र सोही झगडाको रसइवीबाट
आफूह ले जाहेरवालाको छोरी रािधकालाई अपहरण
गरी ह या गरेको भनी रेणदु ेवीले मौकामा र अदालतमा
गरेको बयानलाई समिथत हन आएको र िमित
२०६९।३।७ को फै सलाले सो त यलाई वीकार गद
रेणदु ेवी कहारलाई सव वसिहत ज म कै दको सजाय

1747

नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
ग रएकोमा अ य ितवादीलाई सफाई िदने गरी भएको
हदस मको सु फै सला िु टपूण हँदा उ टी गरी
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, हेट डामा परेको वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन प ।
हरीमा ग रएको बयान डर ास पारी
लेिखएको बयानमा सिहछाप गराएका हन् । अदालतमा
म ितवादी कसरु मा ई कार छु । मतृ कलाई मैले
हार गरेको, िवष खवु ाएको भ ने कुरा मािणत
छै न् । जाहेरवाला सो घटनाको य दश होइनन् ।
म पनु रावेदक ितवादीसँग जाहेरवालाको मोबाइल
स ब धमा रसइवी िथयो भ ने कुरा िनजको भनाई
बाहेक अ य कुनै माणबाट देिखएको छै न । यसमा
पिन मोबाइलका िनहँमा नाबालक ब चाको नै यान
िलने अव था हँदनै । म पनु रावेदकले अपहरण गरी
शरीर ब धक बनाएको होइन तथा कत य नगरेको
हँदा म ितवादीलाई सव वसिहत ज म कै द हने ठहर
गरेको सु फै सला िु टपूण हँदा उ टी गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको रेणदु ेवी
कहारको पनु रावेदन प ।
यसमा दोहोरो पनु रावेदन परेको र िमिसल
संल न माणह को समिु चत मू याङ् कन नभइरहेको
स दभमा माण मू याङ् कनको रोहबाट सु को
फै सला िवचारणीय भई फरक पन स ने देिखँदा
छलफलको लािग मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ को योजनाथ पनु रावेदन गन ितवादीको
हकमा दवु ै प को पनु रावेदन सनु ाई पनु रावेदन नगन
ितवादीह का हकमा याद जारी गरी िझकाई
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०७१।०१।२३ को आदेश ।
ततु मु ामा हामी ितवादीह ले
जाहेरवालाक छोरीलाई अपहरण गन कायमा
दु साहन तथा मान कायमा षड् य गरेको भ ने

कुरा वत र व तिु न माण ारा पिु भएको
अव था नहँदा हामी ितवादीलाई सफाई िदने गरी
भएको फै सला सदर हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको
रामच महतो कहार, वज
ृ िकशोर महतो, सीता देवी
कहार, रामा ा साद यादवसमेत जना ४ को िलिखत
ितवाद ।
ितवादीम येक रेणदु वे ी कहारलाई कत य
यानतफको अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गरी
अ य ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको बारा
िज ला अदालतको िमित २०६९।३।९ र २०७०।१।३
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
तर अिभयोग मागदाबीबमोिजम अपहरण तथा शरीर
ब धकको महलको ३ र ९ नं. बमोिजम सजाय तो ने र
ऐ.ऐ. को १२ नं. बमोिजम ितपूितसमेत भराउनु पनमा
सो गरेको नदेिखँदा सो हदस म सु बारा िज ला
अदालतको उ फै सला के ही उ टी हने ठह रई उ
महलको ३ नं. बमोिजम कै द वष ८ र ज रवाना .
एकलाख र ऐ.९ नं. बमोिजम थप २ वष कै द एवंम् ऐ.
१२ नं. बमोिजम जाहेरवालाले ितवादी रेणदु ेवीबाट
ितपूितबापत .५००।– भराई िलन पाउनेसमेत
ठहछ । अ य ितवादीह लाई समेत सजाय ग रपाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
र अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने ितवादी
रेणदु वे ी कहारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन
भ ने यहोराको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०७१।०९।०१ को फै सला ।
िववादको ज रया म पनु रावेदक ितवादी
उपरको होइन भ ने कुरा जाहेरी यहोरावाट
भइरहेको अव थामा सो जाहेरी यहोरालाई फै सला
हँदाको अव थामा गि भरतापूवक नहे रएको,मतृ कको
लास अक गा.िव.स. स म भगवानपरु गा.िव.स.बाट
लगी याँ न स ने अव था म पनु रावेदक ितवादीको
नरहेको र सो कुरालाई वादी नेपाल सरकारले ठोस
सबदु माणबाट मािणत गन सके को अव था नरहेको,
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ह रसम ग रएको सािबती बयान अ य वत
माणबाट मािणत हन नसके को, घटना थल कृित
मचु ु काअनस
ु ारको खा डो म पनु रावेदक ितवादीले
किहले खनेको हो र सो खा डो ख दा अ य प रवारका
सद यह को भूिमका के रहेको िथयो भ ने बारेमा कुनै
िव ेषण नगरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको
फै सला बदर गरी मेरो पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी रेणदु ेवी कहारले यस अदालतमा गरेको
पनु रावेदन िजिकर ।
वज
ृ िकशोर कहारको मोबाइल मतृ कको
आमाले चोरी गरेको भनी वज
ृ िकशोर कहारले लगाएको
आरोपमा मतृ कको आमा, बाबु र जेठाजु वज
ृ िकशोर
र िनजको ीमती सीतादेवीबीच झगडा भएको िथयो
भनी ितवादी रेणदु वे ीले अदालतमा गरेको बयानको
स.ज. ४ मा लेखाएको, ितवादी रेणदु वे ीलाई घरमा
ए लै छाडी अ य ितवादीह वारदातप ात् फरार
भई जाहेरवालासमेतलाई Hostile बकप गराएपिछ
रेणदु ेवी कहार र रामच कहारको हकमा िमित
२०६९।३।७ मा फै सला भइसके पिछ मल
ु तबीमा
रहेका ितवादी वज
ृ िकशोर, सीतादेवी र रामा ा साद
यादव अदालतमा आई बयान गदा कसरु मा इ कारी
भएकै कारण साधारण तारेखमा रा ने गरी सु ले
आदेश गरेपिन सो आदेशउपर वादी नेपाल सरकारको
तफबाट पनु रावेदन अदालत, हेट डामा िनवेदन पदा
िमिसल संल न माणको रोहबाट ितवादी सीतादेवी
र वज
ृ िकशोर महतो कहारलाई पपु को लािग थुनामा
राखी कारवाही गनु भनी िमित २०६९।१०।२५ मा
पनु रावेदन अदालतबाटै आदेश भएको र यसपिछ
ितवादीह वज
ृ िकशोर र सीतादेवी फरार रही आ ना
सा ी माण के ही िदन नसके को, मौकामा कसरु मा
सािबत हने ितवादी रेणदु ेवी कहारले अदालतमा
बयान गदा वारदातमा जेठाजु वज
ृ िकशोर, ससरु ा
रामच , सीतादेवी संल न रही रािधकादेवीको ह या

गरी आफू सु ने पलङमिु न खाडल खनी गािडएको र
४ िदनपिछ जेठाजस
ु मेतले खाडलबाट िझक थलही
खोलामा लगी फालेको भनी गरेको बयानबाट उ
वारदातमा ितवादी ५ जनाकै संल नता रहे भएको
पिु हँदाहँदै जेठाज,ु ससरु ा, सासस
ु मेत रहे भएको
एकासगोलको घरमा घरक सबैभ दा कम उमेरक
ितवादी रेणदु ेवीले जेठाजक
ु ो मोबाइल चोरी गरेको
रसइवी िलई जाहेरवालाको छोरी अपहरण गरी याई
ए लै मारी दबाएको सगोलका अ य सद यको यसमा
कुनै हात नरहेको भनी ितवादी जना ४ लाई सफाई
िदने गरी भएको सु फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको फै सला िु टपूण हँदा ितवादी
रेणदु ेवी कहारलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय गरे पिन अ य ितवादी वज
ृ िकशोर, रामच ,
सीतादेवी र रामा ा साद यादवलाई सफाई िदने
गरी भएको फै सला सो हदस म उ टी गरी सफाई
पाउने ितवादीह जना ४ लाई समेत अिभयोग माग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा गरेको
पनु रावेदन िजिकर ।
यसमा ितवादी रेणदु ेवी कहार उपर एउटै
वारदातमा अपहरण तथा शरीर ब धक र कत य
यान मु ा चलेकोमा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
कत य यान मु ामा सजाय भइसके पिछ उही वारदात
िलएर चलेको अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा पिन
सजाय गरेको सो अदालतको िमित २०७१।९।१ को
फै सला मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४१ नं.
को िवपरीत भएको देिखएको र वादी ितवादी दवु ैले
पनु रावेदन गरेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.वं.२०२ नं.
को योजनाथ ितवादी रेणदु ेवी कहारको पनु रावेदन
परेको हकमा वादी नेपाल सरकारलाई पेसीको सूचना
िदनु र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेको हकमा
सो पनु रावेदन पनु रावेदक ितवादीह लाई सनु ाई
सफाई पाएका ितवादीह रामच कहार, वज
ृ िकशोर
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महतो, सीतादेवी कहार र रामा ा साद यादवलाई
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भनी यस अदालतबाट
िमित २०७४।२।१८ मा भएको आदेश ।
जाहेरवाला िसयाराम साद यादवले हामी
ितवादीह लाई समेत िवप ी बनाई जाहेरी िदए तापिन
िनजले बकप गदा आ नो जाहेरी यहोरालाई समथन
नगरी छोरी रािधकाकुमारी यादवलाई कत य गरी
क-कसले मारेका हन् थाहा भएन, शंकाको आधारमा
रेणदु ेवीलाई प ाउ गराएको हो शंकाको आधारमा
िकटानी जाहेरी िदएको िथएँ, ितनीह को काम होइन
भनी बकप गरेको छ । ितवादी रेणदु वे ी सु ने गरेको
घर कोठाबाट बरामद भएको भिनएको िचजव तक
ु ो
कानूनबमोिजम बरामदी मचु ु का खडा नभएको,
मतृ कक आमा च दिनया देवी यादवले अदालतसम
बकप गदा अनस
ु धानका ममा हामीह उपर
लगाएको आरोपलाई ख डन गद छोरीलाई कसले
मारेको हो मलाई थाहा छै न भनी बकप गरेक , घटना
िववरण कागज गन सिु नत राउत अिहर र महादेव
राय यादवले मतृ कलाई िनज ितवादीह ले मारेको
होइन भनी अदालतसम बकप गरेको छ । रा ोसँग
िहँड्न, बो न नस ने अव थाको वष १ को नाबालक
रािधकाकुमारीलाई निजकै रहेको जाहेरवालाको घर
आँगनबाट एउटी मिहलाले उठाई याई कत य गरी मान
कुरा अस भव नरहेको, सहअिभयु रेणदु वे ीले के वल
अदालतमा हामी ितवादी उपर लगाइएको अिभयोग
दाबीभ दा बािहर गई फरक ढंगले कसरु गरेको भनी पोल
गरेको आधारमा मा हामी ितवादीह लाई कसरु दार
ठहराई सजाय गन सव च अदालतबाट ितपािदत
िस ा तह समेतबाट िम ने नहँदा मािथ उि लिखत
आधारह समेतबाट हामी ितवादीह लाई आरोिपत
कसरु बाट सफाई िदने सु बारा िज ला अदालतबाट
भएको फै सला र सो फै सलालाई सदर हने ठहराई
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला
िु टपूण नभई कानून तथा यायसङ् गत भएको हँदा

सो फै सलालाई नै सदर गरी याय इ साफ ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादीह रामच महतो
कहार, वज
ृ िकशोर महतो कहार, सीतादेवी कहार र
रामा ा साद यादवको संयु िलिखत ितवाद ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ाको पनु रावेदन
प सिहतको सु तथा रेकड िमिसलसमेत अ ययन
गरी पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत महा यायािधव ाको कायालयका िव ान्
उप यायािधव ा ी ह रशंकर वालीले जाहेरवालाक
ीमती र ितवादी रेणदु वे ीबीच मोबाइलको िवषयमा
झगडा परेको भ ने देिखएको, सोही रसइवीबाट १
वषक रािधकादेवीलाई िनजको घरबाट अपहरण गरी
आ नो घरमा याई अ य ितवादीह को स लाह र
सहयोगमा ह या गरी घर कोठािभ खा डो खनी गाडी
सोबाट ग ध आउन थालेपिछ नदीमा लगी फािलएको
भनी ितवादी रेणदु ेवीले अनस
ु धानको ममा र
अदालतमा समेत बयान गरेको, रािधकाको टाउकोमा
परेको चोटको कारण मृ यु भएको भ ने देिखएको,
घटना थलबाट िवषको िड बा, खपु ासमेत भेिटएको
अव थामा एकै घरका सबै यि ह को िमलेमतोबाट नै
उ वारदात पिु भएको देिखन आएकोमा रेणदु ेवीलाई
मा कसरु दार ठहर गरी अ यलाई सफाई िदने गरी
भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िु टपूण
भएकाले अ य ितवादीह लाई समेत अिभयोग
मागदाबीबमोिजम नै सजाय हनपु दछ भनी बहस िजिकर
गनभयो
। पनु रावेदक ितवादी रेणदु ेवी कहारका
ु
तफबाट उपि थत वैतिनक विकल िव ान् अिधव ा
ी शोभा काक ले ितवादी कसरु गरेकोमा अदालतमा
ई कार िछन्, घटनाका य दश कोही पिन छै नन्,
जाहेरवालालगायतले अदालतमा बकप गदासमेत
ितवादीलाई िकटान गरी पोल गन सके का छै नन्,
सामा य झगडामा नाबािलकालाई कत य गरी मारेको
होला भनी अनमु ानसमेत गन निम ने हँदा ितवादीलाई
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कसरु दार ठहर गरेको सु फै सला िु टपूण हँदा उ टी
हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु । अ य ितवादीह का
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी रामािशष
साद यादवले जाहेरवाला तथा घटना िववरणका
मािनसह ले अदालतमा बकप गदा मौकाको यहोरा
पिु गराउन सके का छै नन्, ितवादीह वारदात
भिनएको िमित समयमा घरमा नरहेको भनी गरेको
ई कारी बयान िनजह को सा ीबाट पिु भएको छ,
१ वषक ब चीलाई निजकै रहेको जाहेरवालाको घर
आँगनबाट एउटी मिहलाले उठाई याई कत य गरी
मान कुरा अस भव नरहेको अव थामा यान ज तो
ग भीर अपराधमा अनमु ानका आधारमा प रवारका
अ य सद यको पिन संल नता छ भनी कसरु दार
ठहर गन निम नेसमेत हँदा ितवादी रामच कहार,
वज
ृ िकशोर महतो, सीतादेवी कहार र रामा ा साद
यादवका हकमा भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सला सदर हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
अब यसमा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
भएको फै सला िमलेको छ छै न ? ितवादी रेणदु ेवी
कहार तथा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स छ, स दैन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. सव थमत: ितवादी रेणदु वे ीको
पनु रावेदन िजिकरका स दभमा िनणयतफ िवचार गदा
मेरी छोरी १ वषक रािधका कुमारी आ नै घर आँगनमा
खेिलरहेको अव थामा ितवादी रेणदु ेवीसमेतले उठाई
अ य ितवादीसमेतको राय स लाहमा कत य गरी
मारी मतृ कको लास खोलामा फाली िदएको अव थामा
िमित २०६७।१२।१५ गते मतृ क लास फे ला परेको
भ नेसमेत यहोराको मतृ कका वावक
ु ो िकटानी जाहेरी
दरखा त परेको देिख छ । थलही खोलामा मतृ क
रािधका कुमारीको लास सडी गली दगु ि धत अव थामा
फे ला परेको भ ने घटना थल लास जाँच मचु ु का रहेको

छ । ितवादी रेणदु ेवी कहारको घर कोठाको खाटमिु न
नयाँ खा टो परु क
े ो, ख दा सिजलोसँग आउने गरेको,
िभ बाट ग ध आइरहेको, खा टो निजकै खपु ा १,
िवषादीको ब ासमेत बरामद भएको भ ने घटना थल
मचु ु का रहेको देिख छ । ितवादी रेणदु ेवी कहारले
अनस
ु धान अिधकारीसम जाहेरवालाक ीमतीसँग
मोबाइलको िवषयमा वादिववाद हँदा जाहेरवालाक
ीमतीले कपाल तानी कुटिपट गरेक र जाहेरवालाले
गाली गलौज गरेकोले सोही कुराको रसइवी राखी
जाहेरवालाक छोरी मतृ क रािधका कुमारीलाई म
ए लैले आँगनबाट उठाई याई घरमा िवषादी सेवन
गराई टाउकोमा खपु ाले हार गरी कत य गरी मारी
खाटमिु न खा टोमा परु ी ४ िदनपिछ मतृ क लास
िनकाली घर प रवारको अ य ितवादीसमेतको राय
स लाहमा मतृ क लास ितवादी म येका वज
ृ िकशोर र
रामा ाले खोलामा फालेको हो भनी मतृ क बािलकालाई
अपहरण गरी मारी फालेकोमा सािबत रही बयान गरेको
देिख छ । अदालतसम को बयानमा आफू कसरु मा
इ कारी रही अ य ितवादीह लाई पोल गरी बयान
गरेको पाइ छ । िमिसल संल न रहेको शव परी ण
ितवेदनबाट रािधका कुमारीको मृ यु Head Injury
बाट भएको भ ने देिख छ । मतृ कक आमा चदनीयाले
अदालतसम को बकप मा रेणदु ेवीसँग मोबाइलको
िवषयमा झगडा भएको िथयो । रेणदु वे ीले मेरी छोरीलाई
मारेको हो भनी बकप गरेकोसमेत पाइयो ।
३. ितवादी रेणदु ेवी कहारले अदालतसम
बयान गदा आरोिपत कसरु मा ई कार रहे पिन
रािधकाकुमारीको ह या भएको कुरा उ लेख गरेको
देिख छ । िनजले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गदा िसलिसलाब पमा येक घटना म खल
ु ाई
आरोिपत कसरु मा सािबत भई यहोरा लेखाएको
देिखयो । ितवादी रेणदु ेवीको उ सािबती बयान
घटना थल मचु ु का, लास जाँच मचु ु का, Autopsy
Report समेतका माण कागजातह बाट समिथत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
भएको छ । ितवादी रेणदु ेवी सु ने कोठामा दगु ध हन,ु
खा डो खनेको र परु क
े ो अव था देिखन,ु बािलकाको
मृ यु टाउकोमा परेको चोटबाट भएको देिखन,ु
टाउकोमा खपु ाले हार गरेको भनी ितवादी रेणदु वे ीले
बयान गनसमे
ु तको अव थातफ िवचार गदा िनजले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान अ य
भरपद , िव सनीय र वत
माणबाट समिथत
भएको देिखयो । तसथ िनज ितवादी रेणदु ेवीले गरेको
उि लिखत बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९
बमोिजम माण ला ने नै देिखन आयो । यसरी ितवादी
रेणदु वे ी उपरको अिभयोग माण ारा शंकारिहत
तवरबाट पिु भइरहेको देिखँदा िनजलाई कत य गरी
यान मारेको कसरु दार ठहर गरेको फै सला मनािसब
नै देिखयो । यस अव थामा घटनाको य दश को
पमा नरहेका जाहेरवालाले सु मा शंकास म य
गरी िदएको जाहेरी दखा त ितकूलको बकप गरेको
भ नेस मको आधारमा ितवादीलाई िनद ष ठहर गनु
मनािसब हँदनै ।
४. ितवादी रेणदु वे ी कहार उपर अपहरण
तथा शरीर ब धकको कसरु मा समेत सजायको
मागदाबी रहेको र पनु रावेदन अदालतले ठहरसमेत
गरेको देिख छ । जाहेरवालाक के वल एक वष उमेरक
अवोध बािलकालाई िनजको घर आँगनमा खेिलरहेको
ठाउँबाट उठाई लगेको, आ नो कोठामा पु याएको,
क जामा राखेको र यसपिछ ह या गरेको देिखएको
छ । अकाको नाबालक छोराछोरीलाई छलकपटपूण
तवरबाट उठाई लैजाने र क जामा रा ने कायलाई
अपहरण गरी शरीर ब धक िलएको काय मा नपु दछ ।
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
१ नं. मा "कसैले ........नाबालक र मानिसक पमा
अ व थ यि लाई िनजको िहतको िनिम िनजको
बाब,ु आमा र संर णको म जरु ीबाहेक कुनै ठाउँमा
लैजान हँदैन । सो गरे अपहरण गरेको मािननेछ" भ ने
यव था रहेको छ । ऐ. को ३ नं. मा कसैलाई यान

िलने उ े यले यस महलको १ वा २ नं. बमोिजम
अपहरण गरेमा वा शरीर ब धक िलएमा सो गन
गराउने यि लाई सात वषदेिख प वषस म कै द र
पचासहजार पैयाँस म ज रवाना हने ावधान रहेको
छ । उि लिखत कानूनी ावधानतफ ि गत गदा
ितवादी रेणदु ेवीले रािधका कुमारीलाई अपहरण गरी
लगेर आ नो क जामा राखेपिछ ह या गरेको घटना म
भएकोले सो कायलाई अपहरण तथा शरीर ब धक
िलने कसरु मा नु पन देिखयो । तसथ अपहरण तथा
शरीर ब धक िलएको कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला मनािसब नै देिखन आयो ।
५. यस अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
२०२ नं. बमोिजम यथ िझकाउने आदेश हँदा
ितवादीउपर एउटै वारदातमा अपहरण तथा शरीर
ब धक र कत य यान मु ा चलेकोमा पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट कत य यान मु ामा सजाय
भइसके पिछ उही वारदातको िवषयलाई िलएर चलेको
अपहरण तथा शरीर ब धक मु ामा पिन सजाय गरेको
फै सला मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४१ नं.
को िवपरीत भएको देिखएको भ ने आधार हण गरेको
स दभमा पिन कानूनको योगस ब धी के ही सङ् ग
उ लेख गनु आव यक देिखयो । वारदात एउटै भए
पिन िभ न / िभ न कानून आकिषत हने एकभ दा बढी
कसरु भएको हन स छ । उदाहरणका लािग अपहरण
गरी ब धक बनाउने, जबरज ती करणी गन, साथमा
रहेको गरगहना खोसी िलने र अ तत: यान मान गरी
एउटै आपरािधक ङ
ृ ् खलामा चार वटा फरक / फरक
ऐनका ावधान आकिषत हने अव था रह छ । कुनै
ङ
ृ ् खलाब वारदात भएको अव थामा कुनै एउटा
कसरु मा सजाय ठहर गदमा अ य ऐनको योजन पूरा
हँदैन । येक ऐनअनस
ु ारको कसरु ठहर ह छ वा हँदनै
भनी अदालतले अिभयोग दाबीअनस
ु ारका सबै को
िन पण गनपदछ
ु । ठूलो सजाय हने खत वा कसरु ठहर
हँदैमा अ य कसरु का स ब धमा सजाय ठहर गनबाट
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पि छन िम दैन । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
४१ नं. को यव था सजाय ठहर भइसके पिछ कै द
ठे ने स ब धमा अपनाउने िविध स बि धत हन स ने
कै दको हद कायम गन स मको यव था हो । यान र
अपहरण गरी दवु ै कसरु ठहर ग रएको कारणबाट द ड
सजायका महलको ४१ नं. िवपरीत हँदनै । ठहर भएको
कै द असल
ु गन (कै द ठे ने) स दभमा भने उ ४१ नं.
मा रहेको ावधानको अनशु रण ग रनु पदछ । तसथ
ततु िवषयमा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम आदेश गदा
उ लेख ग रएको आधारसँग सहमत हन सिकएन ।
६. अब अ य ितवादीह रामच महतो
कहार, वज
ृ िकशोर महतो कहार, सीतादेवी कहार र
रामा ा साद यादवलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय हनपु छ भ ने यहोराको वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा जाहेरवालाको
ीमती च दिनयादेवीसँग मोबाइलको िवषयमा
वादिववाद हँदा िनजले ितवादी रेणदु ेवीको कपाल
तानी कुटिपट गरेक र िनजको ीमान् जाहेरवाला
सीयाराम यादवले गाली गलौज गरेकाले सोही
कुराको रसइवी राखी ए लैले जाहेरवालाको छोरी
रािधकालाई आँगनबाट उठाई याई आ नो घरमा
िवषादी सेवन गराई टाउकोमा खपु ाले हार गरी कत य
गरी मारी घरिभ खाटमिु न खा टोमा परु ी ४ िदनपिछ
मतृ कको लास िनकाली घरप रवारका अ य ितवादी
रामच कहार, वज
ृ िकशोर महतो, सीतादेवी र रामा ा
यादवले खोलामा लगी फालेको भनी ितवादी रेणदु ेवी
कहारले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गरेको
देिखयो । िनजले बयान गदा लास दबाउने कायमा
अ य ितवादीह को संल नता रहेको त य
खल
ु ाई पोल गरेको पाइ छ । ितवादी रेणदु ेवीले अ य
ितवादीह उपर पोल गरी अदालतसम समेत
बयान गरेको देिख छ । बािलकाको ह या गरी घरिभ
खा डो खनी गाडेको र यसको दगु ध फै िलएपिछ घर
प रवारमा रहेका अ य ितवादीह ले समेत थाहा पाई

लास दबाउने लक
ु ाउने र आपरािधक दािय वबाट ब ने
उ े यले ितवादीह ले लास लगी थलही खोलामा
फालेको त य मािणत भएको छ । घटना म तथा
लासको अव था, कोठािभ बािलकालाई खा डो खनी
गाडेको ठाउँको कृितलगायतका माणतफ िवचार
गदा एउटै घरमा रहेका यी रामच कहारसमेतका
ितवादीह को लास दबाउने, लक
ु ाउने कायमा
संल नता रहेको त य पिु भएको छ । वारदातप ात्
फरार रहेका उि लिखत ितवादीह ले पिछ
अदालतमा बयान गदा कसरु मा ई कार रहेकोस मकै
आधारमा िनजह लाई िनद ष मा न सिकने देिखँदनै ।
यानस ब धी महलको ४ नं. मा ".......लास जाँच भई
नस दै दबाउनका मतलबले लास जलाउने, गाडने,
फा ने वा सो कुरा गन लाउनेलाई अ कानूनले हने
सजायमा सो गरेबापत छ मिहना थपी कै द गनपछ"
ु
भ ने यव था रहेको देिख छ । यस ावधानबमोिजम
कत य गरी मा रएको मािनसको लास दबाउने उ े यले
लास फा ने कायमा ितवादीह रामच कहार,
वज
ृ िकशोर महतो, िसतादेवी कहार र रामा ा साद
यादवसमेतको संल नता रहेको देिखन आएकोले
िनजह ले यानस ब धीको ४ नं. बमोिजमको स म
कसरु गरेको देिखयो । सोबाहेक यान मान वचन िदने,
अपहरण गन, शरीर ब धक रा नेलगायतका अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु यी रामच कहारसमेतका
४ जना ितवादीले गरेको भ ने माणबाट पु ी हन
आएको पाइएन ।
७. अत: उपयु िववेिचत आधार, कारणबाट
ितवादी रेणदु ेवी कहारलाई यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द, अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम
८ वष कै द र एकलाख पैयाँ ज रवाना, नाबािलकालाई
अपहरण गरेको हँदा ऐ. महलको ९ नं. बमोिजम थप २
वष कै द र ऐ. को १२ नं. बमोिजम . ५००।– ितपूित
भराई िदने ठहर गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत,
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हेट डाको िमित २०७१/९/१ को फै सला मनािसब
देिखँदा सो हदस म सदर हने ठहछ । ितवादीह
म येका रामच कहार, वज
ृ िकशोर महतो, सीतादेवी
कहार तथा रामा ा साद यादवलाई सफाई िदएको
हदस म पनु रावेदन अदालत, हेट डाको उ फै सला
के ही उ टी भई िनजह चारजनालाई कत य गरी
मा रएको मािनसको लास दबाउने उ े यले लास
फा ने कायमा संल न रहेको कसरु मा यानस ब धी
महलको ४ नं. बमोिजम जनही ६ मिहना कै द र .
१०।– का दरले ज रवानासमेत हने ठहछ । सो हदस म
बाहेक वादी नेपाल सरकारको तथा ितवादी रेणदु वे ी
कहारसमेतको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । अ मा
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल ख ड
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी रेणदु ेवी
कहारलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द, अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ८ वष
कै द र एकलाख पैयाँ ज रवाना, ऐ. महलको ९ नं.
बमोिजम थप २ वष कै द र ऐ.को १२ नं. बमोिजम
.५००।- ितपूित जाहेरवालालाई भराइिदने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०७१/०९/०१ को फै सला सदर हने ठहर भएको
हँदा सोहीबमोिजम कै द, ज रवाना तथा ितपूितको
लगत राखी कानूनबमोिजम असल
ु गनू ---------१
ितवादीह म येका रामच कहार, वज
ृ िकशोर
महतो, सीतादेवी कहार तथा रामा ा साद यादवलाई
सफाई िदएको हदस म पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
उ फै सला के ही उ टी भई िनजह चार जनालाई
यानस ब धी महलको ४ नं. बमोिजम जनही ६ मिहना
कै द र .१०।- का दरले ज रवानासमेत हने ठहरेकाले
िनज ितवादीह म ये रामच कहार पपु का लािग
िमित २०६८/१२/०६ देिख िमित २०६९/०३/०६
स म थनु ामा रही िमित २०६९/०३/०७ मा

थनु ामु भएको हँदा िनजको हकमा थनु ामा रहेको
अविध क ा गरी बाँक अविधको मा र अ य
ितवादीह को हकमा मािथ ठहरेबमोिजमको कै द र
ज रवानाको लगत कसी असल
ु उपर गनु भनी सु
िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू -------------२
यो फै सलाको जानकारी स बि धत कारागार
कायालयमाफत पनु रावेदक ितवादी रेणदु ेवी
कहारलाई िदनू ----------------------------------३
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानूसार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू -----४
उ रायमा सहमत छु ।
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृत: िवकास े
इित संवत् २०७४ साल भा २७ गते रोज ३ शभु म् ।
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नणय नं . ९८९६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
आदेश िमित : २०७३।०९।२५
०७२-WO-०५६८
मु ाः उ ेषण
िनवेदक : का क िज ला, चापाकोट गा.िव.स.वडा नं.८
घर भई राि य समाचार सिमितको स चालक
पदबाट हटाइएका गङ् गाधर पराजल
ु ी
िव
िवप ी : सूचना तथा स चार म ालय िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§ कानूनी रा य तथा जाताि क शासन
प ितमा आ ना कानूनी अिधकार र कत य,
कानून ारा अ तिनिहत िवशेषािधकार
तथा कानून द
विववेकािधकारको
योग गदा वे छाचारी पमा कदािप गनु
हदँ ैन । हरेक य ता वेिववेकािधकारको
योग गदा औिच यताको तािकक पमा
पुि ट हन ज री हने ।
§ बहालवालालाई हटाउनु र नयाँलाई
रा नक
ु ो तािकक कारण तथा
औिच यताको पुि ट हनपु दछ । यसैले
य तो िनणय गदा औिच यपूण र तािकक
आधार कारण खोली गनुपन ह छ । अ यथा
जसले जे काम जसरी गदा पिन हने भई
कानूनको शासनको नै बिखलाप हन पु ने ।
( करण नं. ४)
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§ कानूनबमोिजम थापना वा गठन हने
सावजिनक िनकायह मा सावजिनक
िज मेवारी िनवाह गनपन
पदािधकारी
ु
िनयिु
गनु सश
ु ासन ( यव थापन
तथा स चालन) ऐन, २०६४ को
प रिधिभ समेत पन हदँ ा रा यकोषमा
दािय व पन गरी कुनै पिन पदमा कसैलाई
िनयुि िदई िनजले काय आर भ
ग रसके को अव थामा िनजलाई य तो
पदबाट हटाउँदा िनणयकताले आधार र
कारण खोली पारदिशता र इमा दा रता
ट देिखने गरी गनुपनमा िवना कुनै आधार
र कारण कुनै सावजिनक पदमा कायरत
पदािधकारीलाई िवना कुनै त ययु
आधार, कारण वा कसुर आ मिन ठ पमा
हटाउनु यायको रोहमा वीकाय नहने ।
( करण नं. ५)
§ कानूनी मा यताअनु पको
ि या
नअपनाउने हो भने गरेको काय जितसुकै
तािकक, औिच यपूण र वैध भए पिन
यसमा शंका गन श त ठाउँ रह छ र
यसको औिच यता र वैधता पुि ट हन
नस ने ।
( करण नं. ७)
§ अ त रम आदेश कायमै रहँदाका बखत
य तो आदेशबाट रोक लगाइएको काम गनु
जबरज तीपनको पराका ठा नै मा नुपछ,
कुनै पिन नेतृ व वगबाट संिवधानले य तो
अपे ा गदन । अदालतले कुनै रट िनवेदन
वीकार गरेपिछ र अ त रम आदेश कायमै
रहेका बखत य तो िनवेदन वा अ त रम
आदेशलाई िन ायोिजत तु याउन
चािलने कपटपूण यवहारलाई अदालतले
पिन ग भीर पमा िलनपु न ।
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§ सरकारका िज मेवार िनकाय वा
पदािधकारीले अदालतसम िवचाराधीन
िवषयलाई भािवत तु याउन पूवा हयु
तवरबाट कुनै काम गनु हदँ ैन भ ने कुराको
हे का रा नु अ याव यक हने ।
( करण नं. १०)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा सधु ा खितवडा
िवप ीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
कृ णजीवी िघिमरे
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. अिनलकुमार िस हा : नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यस अदालतको
े ािधकारअ तगतको भई दायर हन आएको ततु
रट िनवेदनको संि त त य एवं आदेश यस कार
रहेको छःम राि य समाचार सिमितको स चालक
सिमितको पदमा िमित २०७२/०२/२० को
म ी तरको िनणयबाट राि य समाचार सिमित
ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) बमोिजम २ वषको
लािग राि य समाचार सिमित स चालक सिमितको
सद य पदमा िनयिु पाई िज मेवारीपूवक काम गद
आइरहेकोमा मलाई गैरकानूनी तथा ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत िवप ी माननीय म ी यूबाट िमित
२०७२/१०/१० को िनणय र सो िनणयका आधारमा
च.नं.३९६ प बाट मेरो िनयिु
वे छाचारी पमा
बदर ग रिदएको छ । ऐ. ऐनको दफा ९ मा स चालकको
िनिम तोके का अयो यता पिन मेरो छै न । य तै
दफा १० मा स चालकलाई हटाउन स नेस ब धी
यव था छ । सोअनस
ु ार मलाई हटाउनपु न अव था
पिन छै न । यसरी मलाई कुनै कानूनबमोिजमको कारण

िवना उ पदबाट हटाउने गरी भएको िनणय कानून,
यस अदालतबाट ितपािदत िस ा त तथा ाकृितक
यायको िस ा तिवपरीत भई मेरो संिवधान तथा
कानून द हकको हनन् हन गएकोले उ िनणय
र सोसँग स बि धत प तथा स पूण काम कारवाही
उ ेषणको आदेशबाट बदर गरी मलाई िनयिु िमित
२०७२/०२/२० देिख २ वषस म िनिववाद पमा काम
गन िदनु भनी परमादेशलगायत आव यक आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको गङ् गाधर पराजल
ु ीको
िनवेदन प ।
िमित २०७२/१०/२९ मा यस अदालतबाट
िवप ीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अ त रम
आदेश छलफलका लािग २०७२/११/०९ मा पेसी
तो नु भ ने आदेश भएको ।
िनवेदकले पाएको िनयिु बमोिजमको काम
गन गराउनबाट नरो नु भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको िमित २०७२/११/०९ मा भएको अ त रम
आदेश ।
िनवेदकलाई िनजको दाबीअनस
ु ारको
राि य समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८
को उपदफा (१)(ख) बमोिजम नभई उ ऐनको दफा
८(१)(घ) बमोिजम िनयु ग रएको हो । ऐ.ऐनको दफा
८(४) मा सोही दफाको (१)(घ) अ तगत मनोिनत
स चालकको कायाविध पूरा नहँदै िनजको स ा
नेपाल सरकारले अ य कुनै यि लाई मनोनयन गन
स ने कानूनी यव थाअनु प िनजको स ामा अ य
यि लाई मनोनयन गरेको हँदा यस म ालयको िमित
२०७२/१०/१० को िनणय कानूनबमोिजम नै रहेकोले
बदर हनपु न होइन । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ी सूचना तथा स चार
म ालय र आ नो हकमा समेत ऐ.म ालयका म ी
शेरधन राईको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकलाई िनजको दाबीअनस
ु ारको राि य
समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा
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(१)(ख) बमोिजम नभई उ ऐनको दफा ८(१)(घ)
बमोिजम िनयु ग रएको हो । ऐ.ऐनको दफा ८(४) मा
सोही दफाको (१)(घ) अ तगत मनोिनत स चालकको
कायाविध पूरा नहँदै िनजको स ा नेपाल सरकारले अ य
कुनै यि लाई मनोनयन गन स ने कानूनी यव था
अनु प िनजको स ामा अ य यि लाई मनोनयन
गरेको हँदा यस म ालयको िमित २०७२/१०/१०
को िनणय कानूनबमोिजम नै रहेकोले बदर हनपु न
होइन । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िवप ी राि य समाचार सिमित र ऐ.को
स चालक सिमितको बोडको संयु िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
सधु ा खितवडाले िनवेदकलाई नेपाल सरकारले िमित
२०७२/०२/२० को म ी तरको िनणयबाट राि य
समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख)
बमोिजम २ वषको लािग राि य समाचार सिमित
स चालक सिमितको सद य पदमा िनयिु गरेको
हो । िनजको २ वष कायाविध बाँक छँदै र उ ऐन
र अ य कुनै चिलत कानूनबमोिजम पिन िनजलाई
सो पदबाट हटाउनपु न अव था नभएको ि थितमा
ाकृितक यायको समेत प रपालना नभई िनजलाई
हटाउने गरी भएको िनणय गैरकानूनी तथा वे छाचारी
भएकोले सो िनणय बदर हनपु न हो भनी बहस
गनभयो
। य तै िवप ीह को तफबाट उपि थत
ु
िव ान् सह यायािधव ा ी कृ णजीवी िघिमरेले
िनवेदकलाई िनजको दाबीअनस
ु ारको राि य समाचार
सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख)
बमोिजम नभई उ ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोिजम
िनयु ग रएको हो । यसरी िनयु भएकोलाई ऐ.ऐनको
दफा ८(४) अनस
ु ारको कायाविध पूरा नहँदै पिन
िनजको स ा नेपाल सरकारले अ य कुनै यि लाई
मनोनयन गन स ने नै ह छ । यो कामलाई बढी

भावकारी बनाउन पिन आव यक ह छ । तसथ
उ िमित २०७२/१०/१० को सूचना तथा स चार
म ालयको िनणय कानूनबमोिजम नै रहेकोले बदर
हनपु न होइन । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी बहस
ततु गनभयो
ु । यसरी दवु ै प को बहस िजिकर सनु ी
िमिसल अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा िनवेदन
मागदाबीअनस
ु ारको आदेश जारी गन िम छ, िम दैन?
भ ने स ब धमा नै िनणयमा पु नपु न हन आयो ।
यसमा िनवेदक गङ् गाघर पराजल
ु ी
२०७२/०२/२० को सूचना तथा स चार म ालयको
म ी तरीय िनणयअनस
ु ार राि य समाचार सिमित
ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोिजम राि य
समाचार सिमितको स चालक सिमितको सद य
पदमा २ वषको लािग िनयिु भएको देिखएको छ ।
यसरी दईु वषको लािग िनयु भएकोमा िनजलाई
उ राि य समाचार सिमितको सद य पदको
िज मेवारीबाट हटाउने गरी िमित २०७२/१०/१० मा
सूचना तथा स चार म ालयको म ी तरको िनणय
भई यी िनवेदकलाई च.नं.३९६ िमित २०७२/१०/१२
मा प समेत पठाएको पाइयो । कायाविध बाँक छँदै
हटाएको काय गैरकानूनी भई आ नो संवैधािनक तथा
कानूनी हकसमेत हनन् हन गएकोले बदर ग रपाउँ भनी
िनवेदक यस अदालतमा वेश गरेको पाइयो । यस
स ब धमा िवप ीह ले िनवेदकलाई राि य समाचार
सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) अनस
ु ार
स चालक सिमितको सद य पदमा िनयिु गरेको र
यसरी िनयिु हने यि लाई ऐ.ऐनको दफा ८(४)
अनस
ु ारको कायाविध पूरा नहँदै पिन हटाई िनजको
स ा नेपाल सरकारले अ य कुनै यि लाई मनोनयन
गन स ने नै हँदा रट िनवेदन खारेजभागी छ भनी
िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको पाइएको छ ।
२. उपयु ानस
ु ारको स दभमा िनणयमा पु न
िनवेदकले दाबी िलएको र िवप ीह ले िजिकर िलएको
त य स ब धमा राि य समाचार सिमित ऐन, २०१९

1757

नेपाल कानून पि का, २०७४, माघ
मा भएको कानूनी यव था र यसस ब धी सै ाि तक
आधार आिदका बारेमा िववेचना गनपन
ु हन आयो ।
राि य समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ मा
बोडको गठन र स चालकह को कायाविधअ तगत
ऐ.को उपदफा (१) मा स चालकह को बोडमा
देहायबमोिजमका ५ जना स चालकह रहनेछन् भ ने
कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
१. सिमितका महा ब धक,
२. गैरसरकारी सेयरहो डरम येबाट साधारण
सभा ारा िनवािचत एक जना,
३. सरकारी सेयरबापत नेपाल सरकारले
मनोिनत गरेको एक जना,
४. प का रता, काशन वा सािह य े मा
याती ा त यि म येबाट नेपाल सरकारले
मनोिनत गरेको एक जना,
५. सिमितको काम गन सेयर हो डर
कमचारीम येबाट िनवािचत एक जना ।
३. यसरी िनवािचत वा मनोिनत
स चालकह को कायाविध ४ वषको हनेछ भ ने
यव था ऐ. दफाको उपदफा (३क) मा छ । यसैगरी
ऐ.को उपदफा (४) मा उपदफा (१) को ख ड (ग) र (घ)
अ तगत मनोिनत स चालकको कायाविध पूरा नहँदै
िनजको स ा नेपाल सरकारले अ कुनै यि लाई
मनोिनत गन स नेछ भ ने यव था रहेको छ ।
४. यसमा िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरेको
िनयिु प हेदा यी िनवेदकलाई ऐ.ऐनको दफा ८(१)
(घ) बमोिजम २ वषको िकटानी पदाविध तोक िनयिु
प िदइएको देिखयो । यसरी दफा ८(१)(घ) बमोिजम
प का रता, काशन वा सािह य े मा याती ा त
यि को हैिसयतले नेपाल सरकारले मनोिनत गरेको
स चालकलाई कायाविध पूरा नहँदै पिन िनजलाई
हटाई िनजको स ामा अक यि लाई मनोिनत
गन स ने नै देिखन आयो । रा य स चालनका
स ब धमा कितपय कामह लाई सरकारले िलएको
नीितअनु प भावकारी बनाउन य तो यव था

आव यक पिन हन जा छ । तर य तो यव थाको
पालना गदा रा य, यसका संरचना, िनकाय तथा
अिधकारीह वे छाचारी भने हनु हँदनै । सबैखाले
वे छाचा रतालाई िनषेध गद अंकुश लगाउन नै
कानूनी रा य तथा जाताि क शासन णालीको
आव यकता महसस
ु ग रएको हो । यसैले कानूनी
रा य तथा जाताि क शासन प ितमा आ ना
कानूनी अिधकार र कत य, कानून ारा अ तिनिहत
िवशेषािधकार तथा कानून द विववेकािधकारको
योग गदा वे छाचारी पमा कदािप गनु हँदैन । हरेक
य ता वेिववेकािधकारको योग गदा औिच यताको
तािकक पमा पिु ट हन ज री ह छ । सामा यतयाः
सरकार प रवतन अिघ िनयु भई कायरत
रहेकाह लाई हटाई राजनीितक आ थाका आधारमा
नयाँ िनयिु ग रने प रपाटी देिखएको छ । के बल अक
यि लाई चयन वा िनयिु गन पाउने भ दैमा कायरत
वा बहालवालालाई जथाभावी हटाई अक रा ने भ ने
हँदैन । अिघ काम ग ररहेकोबाट के कसरु भयो वा के
ल य हािसल भएन र प रवतन िकन अप रहाय छ
भ ने िव लेषण गरेको र िन कषमा पु ने य नसमेत
ग रएको देिखँदैन । बहालवालालाई हटाउनु र नयाँलाई
रा नक
ु ो तािकक कारण तथा औिच यताको पिु ट
हनपु दछ । यसैले य तो िनणय गदा औिच यपूण र
तािकक आधार कारण खोली गनपन
ु ह छ । अ यथा
जसले जे काम जसरी गदा पिन हने भई कानूनको
शासनको नै बिखलाप हन पु दछ ।
५. कानूनबमोिजम थापना वा गठन हने
सावजिनक िनकायह मा सावजिनक िज मेवारी
िनवाह गनपन
ु पदािधकारी िनयिु गनु सशु ासन
( यव थापन तथा स चालन) ऐन, २०६४ को
प रिध िभ समेत पन हँदा रा यकोषमा दािय व पन
गरी कुनै पिन पदमा कसैलाई िनयिु िदई िनजले
काय आर भ ग रसके को अव थामा िनजलाई य तो
पदबाट हटाउँदा िनणयकताले आधार र कारण खोली
पारदिशता र इमा दा रता ट देिखने गरी गनपनमा
ु
िवना कुनै आधार र कारण कुनै सावजिनक पदमा
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कायरत पदािधकारीलाई िवना कुनै त ययु आधार,
कारण वा कसरु आ मिन ठ पमा हटाउनु यायको
रोहमा वीकाय हँदैन । रा यउपर दािय व पन य ता
सावजिनक पदमा हने िनयिु लाई आ था वा यि गत
सि नकटताको आधारमा भत के को पमा थािपत
गन य नलाई अदालतले आँखा िच लेर ब न स ने
हँदनै ।
६. यसको अथ अिघ िनयु भई बसेकाह
आफूलाई िनयु गन ित मा आ थावान् भई पद
मा ै ओगटी तलब भ ा मा िलई जीिवकोपाजन
गन भ ने होइन । िनजह ले पिन आ नो िनयिु को
उ े य अनु प तथा कायरत िनकाय वा सं थाको
िहतमा पूण बफादा रताका साथ काम गनपन
ु र आ नो
पदीय िज मेवारी अनु प कुनै कसै पिन मोलािहजा
नगरी सशु ासन कायम रा नु य ता पदािधकारीको
पिन कत य ह छ । य ता पद ओगट् ने तर सं था
वा िनकाय ित उ रदायी भई काय नगरेका कारण
िविभ न सं थाह अधोगिततफ लागेको अनेक
उदाहरण हामीसम टड् कारै देिखएको छ । यसतफ
सिवकमा िनयिु पाई कायरत रहेका िनवेदक ज ता
यि ह संवेदनशील हनु आव यक छ । िनयिु
पाई काम नगन, टाचार वा गैरकानूनी कायतफ
उ मख
ु हने, मतािवहीन एवं स बि धत ऐन, िनयम,
िविनयमिवपरीत काम गनह लाई समयाविध िकटान
भई िनयिु पाएकै कारण अदालतले म त गन
स दैन । तर ततु िनवेदकका हकमा य तो कुनै
कारण खल
ु ाई पदमु गरेको देिखएन ।
७. सावजिनक िनकाय तथा पदािधकारीले
आफूले गन कामको औिच यता पु ट् याइँको लािग
िनयिु वा बखा त गन वा सेवा िनवृ गन काय गदा
तथा आ नो कानूनबमोिजमको अिधकारको योग
उिचत ि या अिनवाय पालना गरी गनु ज री ह छ ।
कानूनी मा यता अनु पको ि या नअपनाउने हो भने
गरेको काय जितसक
ु ै तािकक, औिच यपूण र वैध भए
पिन यसमा शंका गन श त ठाउँ रह छ र यसको
औिच यता र वैधता पिु ट हन स दैन । कानून अनु पको

ि यामा आफू िव हन लागेको कायको स बि धत
प ले जानकारी पाउने, सोउपर आफूले आ ना
कुरा रा न पाउने िवषयसँग स बि धत ि याह नै
पदछन् । य ता ि याले वे छाचा रतामा िनय ण
गरी िनणयको व छता र औिच यता पु ट् याइँ गन
सहयोग गदछ । य ता ि याको अवल बन नगरी
ग रएका काम कारवाहीलाई व छ र औिच यपूण पमा
भएको नमानी बदर हने ह छ ।
८. आफू िव
हने काम कारवाहीको
जानकारी पाई सोमा आ ना कुरा रा न पाउने ज ता
ि या मक कुराह ाकृितक यायको िस ा तसँग
स बि धत छन् । यो ाकृितक यायअ तगत पन
व छ सनु वु ाइको मा यता हो । याियक, अध याियक
र शासिनक जे ज तो कृितको काम भए पिन हरेक
कानूनअनु पको अिधकार र कत य पालना गनपन
ु
िनकाय वा अिधकारीले आ नो िनणय वा कामबाट
कसैलाई कुनै मका पन भएमा िनजलाई सो गन लागेको
िनणय र काम कारवाहीको बारेमा सूचना िदई आ ना
कुरा भ ने पया त मौका िदनपु दछ । यो िनणयको
व छता र औिच यता पु ् याइँको लािग आव यक र
स बि धत प को अिधकारको पमा समेत िवकास
भएकोले स बि धत कानूनमा य तो ि याको बारेमा
उ लेख नभएको भए पिन यसलाई अिनवाय पमा
पालना गनपन
ु ह छ । अ यथा यि मा आफू िव
हन लागेको कामको सूचना पाउने र सोमा सनु वु ाइको
मौका पाउने अ तिनिहत हक कुि ठत हन गई यसैका
कारण िवना औिच यता यि अ य हकसमेतबाट
वि चत हन जा छ । यसैले य तोमा सरकारको
वे छाचा रता िनय ण गरी जनताको हकािधकारको
संर ण गन िनकायको पमा यायपािलकाले
आव यक कदम चा नपु न नै ह छ ।
९. यसमा नेपाल सरकारको िमित
२०७२/०२/२० को म ी तरीय िनणयबाट
िनवेदकलाई राि य समाचार सिमितको स चालक
सिमितको सद य पदमा राि य समाचार सिमित ऐन,
२०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोिजम िकटानी २ वषको
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कायाविध तोक िनयिु ग रएको देिख छ । सो २ वषको
कायकाल पूरा नहँदै िनजलाई िमित २०७२/१०/१०
को नेपाल सरकारको म ी तरीय िनणय र सोका
आधारमा लेिखएको िमित २०७२/१०/१२ को
प बाट िनजलाई पदबाट हटाइएको पाइयो । यसरी
पदबाट हटाउँदा कुनै हटाउन सिकने उ ऐन तथा
चिलत अ य कानूनमा यव था भएबमोिजमको
आधार र कारण तथा सत पिन रहे भएको पाइएन ।
उ ऐनको दफा ८(४) अनस
ु ार नेपाल सरकारले
विववेकअनस
ु ारको अिधकार योग गरी िनजलाई
पदबाट हटाउने िनणय गदा पिन सो िनणयको आधार
कारण खोली औिच यता थािपत गनपनमा
सो के ही
ु
गरेको पाइँदैन । य तै िनणय गनपु ूव सो िनणयबाट
य भािवत हने यि लाई जानकारी िदनपु नमा
कुनै सूचना तथा प ाचार गरी सनु वु ाइको मौका
िदएकोसमेत देिखँदैन । िवप ीह ले आ नो िलिखत
जवाफमा समेत िनणय गदा यी िनवेदकलाई जानकारी
िदएको बारेमा र पदबाट हटाउने गरी िनणय गदाको
कुनै आधार कारण तथा औिच यताको बारेमा के ही
भ न सके को पाइँदैन । यसरी कुनै आधार कारणिवना र
मका पन स बि धत यि लाई जानकारी निदई िनणय
गनु भनेको जथाभावी तथा वे छाचारी िनणय गनु नै
हो । य तो िनणय कानूनी रा य तथा जाताि क
प ितको मा यतािवपरीत हने हँदा कदािप वीकाय
हँदनै ।
१०. िनवेदकलाई यसरी पदबाट
हटाएउपर ततु रट परी यस अदालतबाट िमित
२०७२/१०/२९ मा अ त रम आदेश जारी भएप चात्
पन आएको सूचना तथा स चार म ालय र ऐ.का
म ीको िलिखत जवाफबाट िनवेदकको स ा अक
यि मनोनयन गरेको भ ने खु न आएको िवषयलाई
पिन अदालतले गि भरताका साथ हेनपन
ु हछ ।
अ त रम आदेशिवपरीत भएको काम कारवाहीलाई

वैधािनक काय मा न सिकने अव था रहँदैन । अ त रम
आदेश कायमै रहँदाका बखत य तो आदेशबाट रोक
लगाइएको काम गनु जबरज तीपनको पराका ठा नै
मा नपु छ, कुनै पिन नेतृ व वगबाट संिवधानले य तो
अपे ा गदन । अदालतले कुनै रट िनवेदन वीकार
गरेपिछ र अ त रम आदेश कायमै रहेका बखत य तो
िनवेदन वा अ त रम आदेशलाई िन ायोिजत तु याउन
चािलने कपटपूण यवहारलाई अदालतले पिन ग भीर
पमा िलनपु न ह छ । सरकारका िज मेवार िनकाय
वा पदािधकारीले पिन अदालतसम िवचाराधीन
िवषयलाई भािवत तु याउन पूवा हयु तवरबाट कुनै
काम गनु हँदनै भ ने कुराको हे का रा नु अ याव यक
ह छ । यसैबाट संिवधान र यायपािलका ितको
स मान दिशत ह छ ।
११. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
यी िनवेदक गङ् गाधर पराजल
ु ीलाई पदबाट हटाउने
गरी िमित २०७२/१०/१० मा भएको नेपाल सरकार
(माननीय म ी तर) को िनणय, सोका आधारमा
लेिखएको िमित २०७२/१०/१२ च.नं.३९६ को
सद य पदबाट हटाएको भ ने प , सो पदमा अ लाई
िनयिु िदएको भिनएको िनणय र सोसँग स बि धत
स पूण काम कारवाहीह उ ेषणको आदेशबाट बदर
ग रिदएको छ । िनवेदकलाई िमित २०७२/०२/२०
को िनयिु का आधारमा पूववत् पदमा काम गन
िदनु भनी िवप ीका नाममा परमादेशसमेत जारी हने
ठहछ । आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदई
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा. आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २५ गते रोज २ शभु म् ।
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