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सव��च अदालतसव��च अदालत    

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

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.नं. २०४३८पो.व.नं. २०४३८  
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा अिधकृत �ी िवकाश कुमार रजकशाखा अिधकृत �ी िवकाश कुमार रजक  
शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलशाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेल  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी गीता लुइटेँलना.स.ु �ी गीता लुइटेँल  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
िस.क.िस.क.  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� �ी रामच�� फुयालफुयाल  
  
िबिब�� शाखा�� शाखा  ::  

ना.सुना.सु.�ी .�ी अजु�न चौधरीअजु�न चौधरी  

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

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 

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

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी नृप�वज िनरौलानृप�वज िनरौला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीनारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भीमकुमार ��ेभीमकुमार ��े, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७६..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७६, चैत, िन.नं.१०३९४, प�ृ २४४३ 

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

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७६, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७६, चैत – १ वा २, प�ृ १ 
 

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

सव��च अदालतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का 
अित�र�ाङ्क २०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत 

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सगँालो, २०७६ पिन �काशन भएकाले 
आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  

  

सूचना 



 

i

िवषय सूची 

�.

स. 

िन.नं./इजलास/ 

िववरण 
प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०३९४ 

 

पूण� 

 

अपुताली हक 

कायम 

नारायण�साद 

था� 

िव�� 

हर�े�कुमार चौधरी 

 आ�नै उदरबाट ज�मेको छोरी भएको र 

सौतेना छोरा भई िवमातृक रहकेो त�य 

िमिसल �माणबाट पुि� ट भएको साथै 

सौतेना छोराको तुलनामा आ�नै 

उदरतफ� को छोरी नै निजकको हकवाला 

ह�ने कुरालाई कानूनत: �वीकार ग�रएको 

अव�था ह�दँा हकवाला छोरी िववािहता 

ह�नु वा नह�नुले कुनै अथ� रा� ने नदेिखने । 

२४४३ 

2=  

१०३९५ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

मशह�द खाँसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, गृह 

म��ालय, सश� 

�हरी बल �धान 

काया�लय, 

�वय�भू, 

काठमाड�समेत 

 नेपालको सिंवधानको धारा ४२ अनुसार 

मुि�लम र आिथ�क �पले िवप�न खस 

आय�समेतलाई सामािजक �याय �ाि�का 

िनि�त त�कालका लािग अपनाइएको 

समावेशी कोटा िनधा�रण ग�रने 

�ावधानबाट वि� चत गन� निम�ने । 

२४५३ 

3=  

१०३९६ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

कुलबहादुर 

िव�कमा� 

िव�� 

नेपाल सरकार, गृह 

म��ालय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 िविभ� न अदालतह�बाट िनवेदकलाई 

थुनामु� गन� पटक पटक आदेश जारी 

भए तापिन थुना मु� नगरी पुनः अक� 

मु�ा लगाई थुनामा रा� ने गरकेो र 

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 

भएकोमा समेत थुनामु� गना�साथ 

त�कालै अदालतको प�रसर निजकबाटै 

पुनः प�ाउ गरी अक� मु�ा लगाई उिचत 

२४६१ 



 

ii

आधार र कारण िबना िनर�तर थुनामा 

रा� ने काय� गरकेो, एउटा कुनै कसुरको 

नामस�म उ�लेख गरी कागजी 

औपचा�रकतास�म पूरा गरेको देखाई 

िनर�तर िहरासतमा रा� ने काय�लाई 

अदालतको आदेशको पालना गन�मा 

वाि�छत सवंेदनशीलता नअपनाएको र 

िनवेदकउपर �वृ� धारणा राखी 

सिंवधान एवं कानूनिवपरीत ब�दी 

बनाउने काय� गरकेो मा� नुपन� । 

4=  

१०३९७ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

जय�साद सुवेदी 

िव�� 

मालपोत 

काया�लय, 

सुख�तसमेत 

 िनिव�वाद �पमा हक �थािपत नभएको 

िवषयमा �रट �े�बाट ह�त�ेप गन�   

निम�ने । 

 अदालतह�बाट भएको फैसलालाई 

�ितकूल असर पन� गरी �रट �े�बाट 

ह�त�ेप गन� निम�ने । 

२४६८ 

5=  

१०३९८ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

िविपन हाडा 

िव�� 

नेपाल रा�� ब�क, 

के��ीय काया�लय, 

बालुवाटारसमेत 

 ब�क �यार�ेटीस�ब�धी करारको �ोत वा 

स�दभ�को �पमा मूल करार रहन स�छ 

तर �यार�ेटी प� जारी गन� ब�कले 

िहत�ाही प� (Beneficiary) को 

नाममा ब�क �यार�ेटी जारी ग�रसकेपिछ 

यसले �वत�� र िभ�न करारको �प 

धारण गद�छ । मूल करारका 

प�ह�िबचको िववादसगँ उ� ब�क 

�यार�ेटीस�ब�धी करारअ�तग�त ब�क 

�यार�ेटीकता� ब�कले पूरा गनु�पन� 

दािय�वमा कुनै असर नगन� । 

२४७८ 



 

iii

6=  

१०३९९ 

 

सयुं� 

 

वैदेिशक 

रोजगार कसुर 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िव�णु�साद 

�यौपानेसमेत 

 कसुर �मािणत ह�नको लािग �माण ऐन, 

२०३१ को दफा २५ अनुसार 

िववादरिहत �वत�� त�ययु� 

�माणबाट पुि� नभएको अव�थामा 

बलपूव�क ऐनको िवपरीत �या�या गरी 

कसुरदार ठहर गनु� फौजदारी �यायको 

सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

२४९२ 

7=  

१०४०० 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

देवलाल �े� 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 सहमित वैध ह�नको लािग उ� म�जुरी 

�वत��तापूव�क पूण� सचेत अव�थामा 

िदइएको ह�नुपछ� र सहमित िदने 

मािनसलाई उ� काय�को प�रणामको 

बारमेा पूण��पमा �ान ह�नुपछ� । कुनै 

काय�को लािग सहमित िदनु भनेको 

आ�नो तक�  र िववेकको �योग गरी 

�वइ�छाले उ� काय�को लािग म�जुरी 

िदनु हो । यसकारण सहमित िदन स�ने 

वा नस�ने भ� ने िवषय मािनसको 

मानिसक �मतासगँ ��य� �पमा 

जोिडएको ह��छ र कुनै काय� गन�को लािग 

सहमित िदन स�छ वा स�दैन भ� ने 

कुराको िन�य�ल गदा� िववेक (Reason) 

को �योग गन� स�ने मानिसक अव�था 

छ वा छैन भ� ने कुरालाई ह�ेरनुपन� । 

२५०० 



 

iv

8=  

१०४०१ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

माइला भ�ने 

लालकाजी तामाङ 

िव�� 

काठमाड� िज�ला 

अदालत, 

काठमाड�समेत 

 अदालतबाट कुनै कानूनअ�तग�त ठहर 

भएको सजाय सोही कानूनबमोिजम 

काया��वयन ग�रने तर �य�तो कुनै 

कानूनअ�तग�त भएका सजाय सिंहतामा 

�यव�था ग�रएको सजायभ�दा बढी 

भएको अव�थामा सिंहतामा उ�लेख 

भएको हदस�म मा� सजाय काया��वयन 

ह�ने । 

२५१२ 

9=  

१०४०२ 

 

सयुं� 

 

िनषेधा�ा 

पदमपािण �यौपाने 

िव�� 

गु�मी िज�ला 

अदालत, त�घास, 

गु�मीसमेत 

 जायजात गनु�पन� स�पि� बाब ु

िनवेदकको नाममा ह�दैँमा छोराको समेत 

हक ला�ने अचल स�पि�बाट साह�को 

िबगो भराउने कारबाही गन� बाधा 

नदेिखने । 

२५१९ 

10=  

१०४०३ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

मोिनका गु�ङ 

िव�� 

माननीय गृह 

म��ी, िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 थुनामा राखेको मािनस अदालतबाट 

छुट्नासाथ त�काल प�ाउ गन� �वृि� 

वा�तवमा ग�भीर आपि�जनक र 

अशोभनीय �वृि� ह�न् । यस कुरा�ित 

अनुस�धान अिधकारी, मु�ा हने� 

अिधकारीलगायत नेपाल सरकारका 

स�ब� पदािधकारीह� सबैले पया�� 

मा�ामा सचे� रहनु वा�छनीय देिखने । 

२५२५ 

11=  

१०४०४ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

सूय�मिण पौडेल 

िव�� 

िश�क सेवा 

आयोग, 

सानोिठमी, 

भ�पुरसमेत 

 केवल सामा�य �कारको मानवीय 

�ुिटलाई आधार बनाई अ�य सबै सत�, 

यो�यता र �ि�या पूरा गरेको अव�थामा 

काय� स�पादन मू�याङ्कनबापतको अंक 

गणना नगरी �तरवृि�को अवसरबाट 

वि� चत गनु� �यायोिचत देिखन नआउने । 

२५३० 



 

v

12=  

१०४०५ 

 

सयुं� 

 

लागु औषध 

उसमान 

आलमसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनि� चत अविधको सजायको कानूनी 

�यव�था रहकेो अव�थाबाहके कुनै पिन 

आरोिपत �यि�उपर पिहलोचोिटको 

अपराधमा सजाय गदा� कसुरदारको 

दोषीपनाबार े �प� �पले िवचार नगरी 

एकैपटक उप�लै हदको सजाय गन� हो 

भने उ� �यि�को अपराध�ितको 

धारणामा प�रवत�न आउन नस�ने । 

२५३८ 

13=  

१०४०६ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

पु�पराज िसटौला 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 नाबालकले करणीज�तो अपराधका 

बारमेा बोलेको कुरा अ�यथा �मािणत 

नभएको अव�थामा �यसलाई �माणको 

�पमा �हण गदा� बेमनािसब ह�ने   

नदेिखने । 

२५४६ 

14=  

१०४०७ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

गणेश राई 

िव�� 

िज�ला �हरी 

काया�लय, 

का�ेपला�चोकसमेत 

 कुनै पिन नाग�रकलाई एकै �कृितको 

मु�ामा पटकपटक ब�दी बनाई धरौटी 

माग भएकोमा धरौटी दािखला भएपिछ 

पिन थुनामु� नगनु� र यस अदालतको 

ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट 

थुनामु� ग�रसकेपिछ पिन िविभ�न 

िज�लामा लगी पाँच� पटक सोही 

�कृितको मु�ामा िनर�तर थुनामा रा�नु 

अनुिचत, अतािक� क र जवाफदेिहताहीन 

काय� ह�ने । 

२५५२ 



 

vi

15=  

१०४०८ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

सागर भ�समेत 

 �भावकारी अनुस�धान गरी पीिडत तथा 

�ितवादीह�को आिथ�क िववरण 

सकंलन गनु�पन� दािय�व रा�यको हो । 

य�िप अनुस�धानको �ममा 

अभीलेखीकरण गन� नस�नु वा 

अनुस�धानमा अकम��यता ह�नुको 

प�रणाम �व�प �ितपूित� नपाउने 

ि�थित िसज�ना ह�न िदनु ह�दैँन । साथै 

रा�यको िनि��यतालाई कम 

�ितपूित�को आधार ब� न िदनु 

तक� सङ्गत समेत   नह�ने । 

२५५९ 

16=  

१०४०९ 

 

सयुं� 

 

परमादेश 

अिधव�ा 

�काशमणी 

शमा�समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 सरंि�त �मारक उप�े� अथा�त ्

सि� नकट �े� (Buffer zone) मा ब� ने 

भवनह�मा न�सा पासको अि�तम 

�वीकृितको अिधकार कसलाई ह�ने ? 

उ� �े�मा ब� ने भवनह�को न�सा 

पास गनू�पूव� पुरात�व िवभागको �वीकृित 

िलनुपन� हो, होइन ? एवम ् ती �े�का 

भवनह�मा बेसमे�ट बनाउन पाउन े हो 

होइन ? भ� ने स�ब�धमा स�ब� ऐन र 

मापद�ड, २०६४ मा भएको �यव�था 

एकनास र समान �पमा लाग ू र 

काया��वयन गनु�पन� । 

२५८९ 



 

vii

17=  

१०४१० 

 

सयुं� 

 

मानव 

बेचिबखन तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार 

िव�� 

राम�साद गु�ङ 

 पीिडत अदालतसम� उपि�थत भएर 

बकप� नगर ेपिन सु�मा अदालतसम� 

भएको �मािणत बयानको मह�व र 

तौलमा कमी भएको भने ह�दैँन । पीिडत 

अदालतमा उपि�थत भएर सु�मा 

अदालतबाट �मािणत भएको बयानको 

िवपरीत �ितवादीको प� र समथ�नमा 

ह�ने गरी गरकेो बकप�भ�दा िनज 

अदालतमा उपि�थत नै नभएर बकप� 

नगरकेो अव�थामा �ितवादी िव��को 

कसुरलाई �थािपत गराउन बढी सघाउ 

पु� याइरहकेो ह��छ । सु�को �मािणत 

बयानलाई समथ�न ह�ने गरी पीिडत 

अदालतमा उपि�थत भई बकप� नै नगर े

पिन पीिडतले मौकामा �ितवादीको 

कसुर िव��मा स�माण गरकेो िकटानी 

बकप� कानूनी आधारिबना िनरथ�क 

नह�ने । 

२६१३ 

18=  

१०४११ 

 

सयुं� 

 

�यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार 

िव�� 

अजयकुमार 

कामतसमेत 

 उ�ोगमा पिन �यही आपरािधक मनसाय 

रहनु पछ�, जुन कत��य �यानको कसुरको 

लािग आव�यक ह��छ । यहाँ िनि�दत 

मनसाय, िनम�मता, दयाहीनता �यही 

�ेणीको ह�नुपछ� जुन कत��य �यानमा  

ह��छ । उ�ोग ठहन�को लािग केवल 

२६२५ 



 

viii

तयारी मा� नभई अिभयु�ले वारदात 

घटाउने मनसायका साथ सोतफ�  ग�भीर 

�यास गरकेो र सो काय� खतरनाक�ले 

पूण� अपराधको निजक (Dangerous 

proximity to the end) ह�नुपन� । 

19=  

१०४१२ 

 

सयुं� 

 

मानव 

बेचिबखन 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िवनोद 

ढकालसमेत 

 मािनसलाई जितसुकै दुःख पीडा वा 

ग�रबी भए पिन कसैले कसैलाई मृगौला 

बे�न उ��ेरणा िदने तथा सहयोग गन� 

काय� िन� चय नै उसको नैितकता, 

सामािजक जवाफदेिहता र कानूनको 

समेत बिख�लाप भई �य�तो काय� कानूनी 

अपराधको �पमा प�रभािषत ह�न जा�छ 

र सो काय� गरबेापत मािनस दि�डत पिन 

ह�नैपन� । 

२६३७ 
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सव��च अदालत, पूण� इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७६।९।३
०७३-NF-००३२

म�ुाः अपतुाली हक कायम

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला नवलपरासी �पौिलया 
गा.िव.स. वडा नं.४ ब�ने नारायण�साद था�

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला नवलपरासी �पौिलया 

गा.िव.स. वडा नं.४ ब�ने इ��कुमारी देवी 
चौधरीको अनमुित �ा�त हर�े�कुमार चौधरी

 § कानूनमा नै अंशब�डा र अपुतालीस�ब�धी 
छु�ै महल तथा हकवालाको �म नै छु�ै 
�यव�था भएको अव�थामा अशं र अपुताली 
एउटै हो भनी मा�न सिकने देिखँदैन । अशं 
हकमा नातालाई ह�ेर�छ भने अपुतालीमा 
नातावाला नै ह�नपुछ� भ�ने छैन । �याहार 
सभंार गन� �यि�ले पिन अपुताली पाउन 
स�दछ वा कानूनले कायम गरकेो मन�को 
हकवालाले पिन अपुताली �ा�त गन� 
स�दछ । तर हकवालाको �मिभ� पिन 
को निजकको हो भ�ने �म कायम गदा� 
रगतको नाता नै निजकको हकवाला ह�ने 
ठहछ� । यसिभ� आ�नो रगतको गभ�को 
स�तान ह�दँाह�दैँ सौतेनी स�तान निजकको 
हकवाला कायम ह�न स�ने नदेिखन े।

(�करण नं.५)

 § आ�नै उदरबाट ज�मेको छोरी भएको 
र सौतेना छोरा भई िवमातृक रहकेो 
त�य िमिसल �माणबाट पुि�ट भएको 
साथै सौतेना छोराको तुलनामा आ�नै 
उदरतफ� को छोरी नै निजकको हकवाला 
ह�ने कुरालाई कानूनत: �वीकार ग�रएको 
अव�था ह�दँा हकवाला छोरी िववािहता ह�नु 
वा नह�नुले कुनै अथ� रा�ने नदेिखने ।

(�करण नं.६)
 § दुवै अिंशयारको सयंु� नाममा रहकेो 

स�पि�मा सौतेनी छोरा र सौतेनी 
आमा सगनुीदेवीको समान भाग रहकेो          
देिख�छ । सयुं� नाममा स�पि� रा�नुको 
अथ� आ�नो हक अका� सयुं� नामवालालाई 
समप�ण गन� वा ह�ता�तरण गनु� हो भनी 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

 § मन� �यि� �वयकंो गभ�बाट ज�मेको स�तान 
नै मन� �यि�को निजकको हकवाला मा�नु 
पन� ह��छ । िववािहत ह�दैँमा छोरीलाई 
अपुतालीको �मबाट बेदखल गन� हो भने 
आ�नै स�तान पिन िववािहत छोरी ह�दैँमा 
आमाको अपुतालीबाट बिह�करणको 
ि�थित आई िवभेिदत ह�न ेअव�था आउने ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ 
अिधव�ा�य �ी बालच�� आचाय� र डा.�ी 
ठके�� �काश िगरी एवं िव�ान् अिधव�ा �ी 
भरतमिण शमा�

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा�य 
�ी �याम�साद खरले र �ी िमिथलेश कुमार 
िसंह

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०५३, अंक ९, िन.नं.६२६२

�नण�य नं. १०३९४
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 § ने.का.प.२०६५, अकं ५, िन.नं.७९६७
स�ब� कानून :

 § नेपालको सिंवधान

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी शेखर च�� अया�ल
 नवलपरासी िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
 माननीय �यायाधीश �ी बलराम िब�ट
 पनुरावेदन अदालत बटुवल
यस अदालत संय�ु इजलासमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी वै�नाथ उपा�याय
 माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोिजम यस 
अदालतको सयं�ु इजलासको िमित २०७२।१२।२३ 
को फैसला पनुरावलोकन ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीका 
तफ� बाट िनवेदन दायर भई यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट िमित २०७३।१२।४ मा पनुरावलोकनको 
अनमुित �दान भएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं 
ठहर यस�कार छः-

�व. बिु�राम था�को छोरा �व. शङ्कर था� 
ह�न् । शङ्कर था�को दईु �ीमतीम�ये जेठी सोिनयादेवी 
था� र का�छी सगनुी था� ह�न् । जेठी सोिनयाबाट 
ज�मेका छोरा िवप�ी नारायण�साद था� ह�न् । का�छी 
सगनुी था�बाट ज�मेको एक मा� छोरी इ��कुमारी
ह�न् । इ��कुमारीको २०४२ सालमा तेजनारायण 
था�सगँ िववाह भएको िथयो । शङ्कर था�को नाउमँा 
दता� रहेको ज�गा िनज शङ्कर था�को म�ृयपु�चात् 
िमित २०५५।११।६ गतेको िनण�यअनसुार सगनुीदेवी 
था� र नारायण�साद था�को संय�ु नाउमँा दता� 

रहेको िथयो । सगनुीदेवी थ�नीको िमित २०६३।९।१३ 
गते म�ृय ु भएप�चात् िनज सगनुीको अपतुाली हक 
इ��कुमारीको नाममा नामसारी गरी िदन �ितवादीले 
इ�कार गरकेो ह�दँा सोही चोट पीडाका कारण आमा 
इ��कुमारी िमित २०६३।१२।४ देिख बेप�ा 
ह�नभुयो । अतः िवप�ी नारायण�साद था� र सगनुीदवेी 
थ�नीको नाउमँा संय�ु दता�  रहेको ज�गाम�ये 
सगनुीदेवी थ�नीको हकजित अपतुालीको २ नं. 
बमोिजम आमा इ��कुमारी थ�नीको अपतुाली हक 
कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत अनमुित �ा� हर�े�कुमार 
चौधरीको िफराद दाबी ।

िवप�ीले देखाएको नाता एवं प�ुतावलीमा कुनै 
िववाद छैन । िवप�ीको आमा इ��कुमारी थ�नी िववाह 
भइसकेक� छोरी ह�न् । बाब ुशङ्कर था�को म�ृयपुिछ 
िनजको नाउमँा दता� रहेको ज�गा म नारायण�साद था� 
र सगनुीदेवीका नाउमँा संय�ु दता� भए पिन हामीिबच 
रीतपूव�कको अंशब�डा भएको छैन । �व. सगनुीदेवीले 
अशंब�डा गराई आ�नो अशं हक नछुट्याई हामी 
एकासगोलमा रहेकै अव�थामा िनज सगनुीदवेीको 
म�ृय ु भएको हो । िनजको म�ृयपु�चात् िनजको भाग 
स�पि� पिन एकासगोलको हकवालाको हैिसयतले 
म �ितवादीको ह�ने भएको ह�दँा मेरो नाउमँा एकलौटी 
दता�समेत गराएको छु । सगनुीदेवीको म�ृयपु�चात् 
िवप�ीह�ले सगनुीदेवीको लािग गनु�पन� कुनै कत��य 
तथा कानूनी दािय�वसमेत पूरा गरकेा छैनन् । वादी 
इ��कुमारी सगनुीदेवीको िववाह भइसकेको छोरी भई 
िनज अपतुालीको महलअ�तग�तको अपतुाली पाउने 
हकवालासमेत नभएको ह�दँा वादीको िफराद दाबी 
अ.बं.८२ नं. समेतको आधारमा खारजे गरी फुस�द पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नारायण�साद था�को 
�ितउ�रप� ।

वादीका सा�ी धपुनारायण पिंजयार र 
�ितवादीका सा�ी देवी�साद पंिजयारले अदालतमा 
गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।
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अपतुालीको २ नं. मा आ�नै कोखबाट 
जि�मएको छोरा नभए िववािहत छोरीले अपतुाली 
पाउछँ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको नदेिखएको र छोरा 
भ�ने श�दले सौतने छोरा र धम�प�ुलाई पिन मा�नपुछ�  
भनी ने.का.प. २०५६ प�ृ ४८९ िन.नं.६७४७ र 
ने.का.प. २०६५ िन.नं.७९६७ प�ृ ६१३ मा िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । मतृक सगनुीदेवी र �ितवादी 
नारायण�साद था�िबच अशंब�डा भएको नभई 
सगोलमै रहेको अव�था ह�दँा िनजको अपतुाली पाउ ँ
भ�ने वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।९ 
को फैसला ।

अपतुालीको २ नं. मा मन�को लो�ने, �वा�नी, 
छोरा, अिववािहत छोरी, छोराको छोरो वा िनजको 
अिववािहत छोरी भएस�म अ�ले अपतुाली पाउदैँन 
भनी उ�लेख भएको छ । मन�को लो�ने र िनजको गभ�बाट 
छोरा नज�मेको अव�थामा िनजको अपतुाली िववािहत 
छोरीले पाउने भ�ने नै हो । �ितवादीले आफू सगनुीको 
गभ�बाट ज�मेको भ�नसकेको छैन । ने.का.प.२०६५ 
िन.नं.७९६७ पेज ६१३ को म�ुामा अशं र अपतुाली 
दईु अलगअलग कुरा ह�न्, अशंलाई अपतुालीको 
मा�यमबाट �ा� गन� सिकँदैन भनी फैसला भएको 
छ । सगनुीको अपतुाली िनजले ज�म िदएक� छोरी 
आमा इ��कुमारीले पाउने र मखु निमलेको कुरामा 
अ.बं.१८४क तथा १८५ नं. बमोिजम �माण बझुी 
िन�पण गनु�  पन�मा सो नगरी वादी दाबी नप�ुने भनी 
स�ु अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत वादीले पनुरावेदन अदालतमा 
िलएको पनुरावेदन िजिकर ।

२०६३ सालको दे.प.ुनं.१०६७ को अपतुाली 
म�ुामा सव��च अदालतबाट �ितपािदत निजर 
िस�ा�तबमोिजम अपतुाली �ा� गन� जो मरी अपतुाली 
परकेो हो सो �यि�को नाउमँा स�पि� नै ह�नपुछ�  वा 
िनज छु�ी िभ�न भएको ह�नपुछ�  भ�ने नभई स�पि�मा 

�कट मा� होइन, अ�तभु�त अिधकार रहने ह��छ भनी 
फैसला भएको छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक हरे��, 
आमा सगनुीको छोरी इ��कुमारी र बाब ुतेजनारायणको 
छोरा रहेकोमा िववाद देिखदँनै । शङ्करको दईु प�नी 
सोिनया र सगनुी रहेको भ�ने कुरा २०५५।११।६ को 
नामसारीबाट �प� रहेको छ । सोिनयाबाट जि�मएको 
छोरा नारायण�साद था� र सगनुीबाट जि�मएको 
छोरी इ��कुमारीको हकमा पनुरावेदक हर�े�कुमारले 
अपतुालीको २ नं. ले िनजको आमाको अपतुाली 
हक ह�नेसमेतका अव�थातफ�  स�ुले केही िववेचना 
नगरी सगनुीको स�पि�समेतमा नारायण�साद था� 
सौतेनी छोराको अपतुाली ह�ने भनी ठहर गरकेो स�ु 
फैसला सोही आधारमा निमली फरक पन� स�ने ह�दँा 
अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०६७।९।२१ को आदशे ।

यसै लगाउको ियनै वादी र नारायण�साद 
था� �ितवादी भएको ०६७-DP-०१३८ को िनण�य 
बदर र द.ुफौ.नं. ००३८ को जालसाजी म�ुा िमिसल 
साथै रहेको पाइयो ।

वादी इ��कुमारीको आमा सगनुी र िनजको 
सौतने छोरा �ितवादी नारायण�साद था�िबच 
अशंब�डा भई अंश नै कायम भई नसकेको अव�थामा 
िववािहत छोरीले अपतुाली पाउछँ भ�न िम�ने अव�था 
पिन देिखन नआएबाट एकै उदरबाट ज�मेको छोरा 
नह�दँा सौतने छोराले अपतुाली नपाउने भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने देिखएन । यसैगरी आमाको हक 
कायम भई नसकेको ि�थितमा पनुरावेदकले दाबी 
गरकेो ि�थितको िव�मानता भए पिन िनजले स�ु 
अदालतमा अ.बं.८३ नं. को सिुवधा िलई िफराद दायर 
गरी आएबाट िनजको हकमा समेत ��ततु म�ुाबाट 
बो�न िम�ने अव�थासमेत नह�दँा वादी दाबी नप�ुने 
ठहराई भएको स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको 
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िमित २०६७।२।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०६८।२।१७ मा भएको फैसला ।

�व. शङ्कर था�को दईु �ीमतीमा जेठी 
सोिनयादवेी र का�छी सगनुी था� ह�न् । जेठीतफ� बाट 
�ितवादी नारायण�साद था� र का�छीतफ� बाट एक 
मा� छोरी म वादी इ��कुमारी था�को ज�म भएकोमा 
िववाद छैन । शङ्कर था�को शेषपिछ िनजको 
नामको स�पि� नारायण�साद था� र सगनुी था�को 
नाममा िमित २०५५।११।६ मा नामसारी भई संय�ु 
�पमा भोग गरी आएका िथए । आमा सगनुी था�को 
िमित २०६३।९।१३ मा म�ृय ु भयो । मलुकु� ऐन, 
अपतुालीको २ नं. ले मन�को लो�ने, छोरा, अिववािहत 
छोरी कोही नभए िववािहत छोरीले अपतुाली पाउने 
�म िनधा�रण गरकेो छ । मन� सगनुीको लो�ने, छोरा 
र अिववािहत छोरी नभएकोले म िववािहत छोरी 
इ��कुमारीले पाउने हो । य�तो कानूनी �यव�था र 
यसै अदालतबाट वादी धनकुमारी सा� �ितवादी 
सूय�बहादरु थापा भएको अपतुाली हक कायम म�ुामा 
फैसला भई ने.का.प.२०५३ िन.नं.६२६२ प.ृ६९७ 
मा �कािशत िस�ा�त �ितकूल सौतेनी छोरा ��यथ� 
नारायण�साद था�ले अपतुाली पाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलसमेतबाट भएको फैसला मलुकु� ऐन, 
अपतुालीको १, २ र ३ नं. िवपरीत ह�दँा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी वादीको हकमा अनमुित 
�ा� हर�े�कुमार चौधरीको यस अदालतमा परकेो 
िनवेदनप� ।

स�ु रकेड� र �माण िमिसल स�बि�धत 
अदालतबाट िझकाई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६९।१।१२ को आदेश ।

वादी इ��कुमारीको आमा सगनुी र िनजको 
सौतेनी छोरा �ितवादी नारायण�साद था�िबच 
अंशब�डा भई नसकेको र अंश नै कायम भई नसकेको 

अव�थामा िववािहत छोरीले अपतुाली पाउछँ भ�न 
निम�ने भ�नेसमेतको आधार �हण गरी वादी दाबी 
नप�ुने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०६८।२।१७ मा फैसला 
भएको देिख�छ । अपतुाली हक कायमका लािग िजिकर 
िलइएको ज�गा वादीको आमा सगनुी र �ितवादीका 
नाममा संय�ु दता� रहेकोमा िववाद नरहेको अव�थामा 
िनज सगनुीको म�ृयपुिछ िनजका नामको स�पि�मा 
हकवालाले दाबी गन� स�ने मलुकु� ऐन, अपतुालीको २ 
नं. को कानूनी �यव�थासमेतका प�र�े�यमा हकवाला 
को ह�ने भ�नेतफ�  िव�मान कानूनी �यव�थाको पया�� 
िववेचना नै नगरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६८।२।१७ 
को फैसलामा मलुकु� ऐन, अपतुालीको १ र २ नं. तथा 
यस अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�त (ने.का.प. 
२०६४, िन.नं.७८५८ प�ृ ७५०) समेतको �िुट रहेको 
दिेखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१), 
(क) र (ख) अनसुार म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
ग�रिदएको छ । ��ततु िनवेदनलाई पनुरावेदनको 
लगतमा दता�  गरी िवप�ीह�समेत िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७०।२।३१ 
मा भएको आदेश ।

मतृकको नामको अपतुाली �ितवादी 
नारायण�साद था�का नाममा कायम गरी िदएको 
स�ु एव ं पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
कानूनी �िुटपूण� रही िमलेको दिेखन आएन । तसथ�, 
मतृक सगनुी थ�नीको अपतुाली हक कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६८।२।१७ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई दाबीका 
ज�गाम�येबाट मतृक सगनुी थ�नीको हकजित आधा 
ज�गाको हदस�म ��यथ� वादीको आमा इ��कुमारीदवेी 
चौधरीको अपतुाली हक कायम ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
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बेहोराको यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०७२।१२।२३ मा भएको फैसला ।

मलुप�ुष बिु�राम था�को छोरा शंकर 
था�को २ �ीमतीह�मा सोिनयादवेी र का�छी 
सगनुीदवेी रहेकोमा जेठी सोिनयादेवीको तफ� बाट 
िनवेदक / �ितवादी नारायण�साद था� र का�छी 
सगनुीको तफ� बाट ��यथ� / वादी इ��कुमारी 
चौधरीको जायज�म भएको हो । इ��कुमारी चौधरीको 
अंिशयारह� छु�ी िभ�न नह�दँ ैिववाह भइसकेको भ�ने 
कुरा ��यथ� / वादीले नै �वीकार गरकेो अव�था छ । 
��यथ� / वादीक� आमा सगनुी र िनवेदक / �ितवादी 
नारायण�साद था� सौतेनी आमा / छोरा नाताका 
ह� । िपता शकंर था�को नाउमँा दता� रहेका ज�गा 
िपता शंकर था�को म�ृयपु�ात् िमित २०५५।११।६ 
को िनण�यानसुार हकवालाह� सगनुीदेवी था� र 
नारायण�साद था�को नाउमँा संय�ु दता� रहेको 
िथयो । सगनुीदेवी थ�नीको िमित २०६३।९।१३ 
मा म�य ु भएको हो । मतृक सगनुीदवेी �ितवादी 
नारायण�साद था�िबच अशंब�डा नभई एकासगोलमै 
रहेको अव�थामा िनजको म�ृयपु�ात् एकासगोलको 
जीिवत अशं हकवालाको हैिसयतले सगनुीदेवीको अंश 
हकको स�पि� �वत: म िनवेदक / �ितवादीमा सन� 
जानेमा कुनै िववाद छैन । सगोलका अशंीह�म�ये छु�ी 
िभ�न नह�दैँ कुनै एक अंशीको म�ृय ुभएमा सो स�पि�को 
हक अक� जीिवत अंशीमा सन� आउने जीिवतताको 
िस�ा�त (Princip।e of Survivorship) हो । 
मलुकु� ऐन, अपतुालीको १० नं. िवपरीत िववाह भई 
गइसकेक� छोरीतफ� बाट संर�क बनी मेरोउपरमा दायर 
भएको ��ततु म�ुामा वादी दाबी नप�ने ठह�याई �ी 
नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।२।९ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो त�कालीन �ी 
पनुरावेदन अदालत बटवलको िमित २०६८।२।१७ 
को फैसला उ�टी गरी दाबीको ज�गाम�येबाट मतृक 
सगनुीदवेी था�को हकजित आधा ज�गाको हदस�म 

��यथ� / वादीको आमा इ��कुमारीदेवी चौधरीको 
अपतुाली हक कायम ह�ने ठहर गरकेो �ी सव��च 
अदालत संय�ु इजलासको िमित २०७२।१२।२३ को 
फैसलामा मलुकु� ऐन, अपतुालीको २ नं. एव ंस�मािनत 
�ी सव��च अदालत पूण� इजलासबाट �ितपािदत 
ने.का.प.२०६५ अंक ५ िन.नं.७९६७ प�ृ ६१३ मा 
�कािशत निजर िस�ा�तको उ�लङ्घन ह�न गएको, 
अपतुालीको १० नं. मा अंश िलई छु��एक� �वा�नी 
मरी भने छोरा, अिववािहत छोरी भए छोरा, अिववािहत 
छोरीले र छोरा, अिववािहत छोरी नभए लो�नेले पाउछँ, 
यी नभए सौतेनी छोरा, अिववािहत छोरीले अपतुाली 
पाउछँ भनी ��ट �पमा उ�लेख भएको छ । ��ततु 
म�ुामा पिन िनवेदक / �ितवादी र मतृकिबचमा 
सौतेनी आमा / छोराको नाता स�ब�ध रहेको र 
हामीह� एकासगोलमै रहेको अव�थामा सौतेनी 
आमा सगनुीको म�ृय ु भएको भ�ने त�यमा िववाद 
छैन । िनजको लालन पालन रखेदेख र काजि�यासमेत 
मैले नै गरकेो हो । य�तो अव�थामा मतृक सगनुीको 
अपतुाली अपतुालीको महलको १० नं. ले िनवेदक 
/ �ितवादीले पाउने कुरामा कुनै िववाद नभएको 
अव�थामा पिन कानूनको गलत अथ� गरी िववाह 
गरी गइसकेक� छोरीलाई अपतुाली िदलाइिदने ठहर 
गरकेो �ी सव��च अदालत संय�ु इजलासको िमित 
२०७२।१२।२३ को फैसलामा ने.का.प.२०५६ अंक 
७ िन.नं.६७४७ प.ृ ४८९ मा �कािशत िस�ा�तको 
उ�लङ्घन ह�न गएको साथै मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
२, १० नं. को आधारमा सगँ बसेको अिंशयारले �वत: 
अपतुाली पाउनेमा मलुकु� ऐन, अपतुालीको २ नं. को 
गलत अथ� एवं ला�नै नस�ने निजर िस�ा�तको �योग 
गरी ��यथ� / वादीले अपतुाली पाउने ठहर गरकेो �ी 
सव��च अदालत संय�ु िमित २०७२।१२।२३ को 
फैसलामा कानून र निजरको गलत अथ� ग�रएबाट 
उ� फैसला �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
११(२)(ख) अ�तग�त पनुरावलोकन गरी हेरी बदर गरी 
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मेरो स�ु �ितउ�र िजिकरबमोिजम �याय इ�साफ 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नारायण�साद 
था�को यस अदालतमा दायर भएको पनुरावलोकनको 
िनवेदन ।

यसमा यसै अदालतबाट ने.का.प.२०६५ 
अंक ५ िन.नं.७९६७ मा �ितपािदत कानूनी िस�ा�त 
हेदा�  बाब ुआमाको अंश नै कायम भई नस�द ै िववाह 
भई आ�नो घरमा गएको छोरीह�ले बाब ुवा आमाको 
अपतुालीमा दाबी गन� पाउने अव�था नह�ने भ�ने  
त�यसिहतको कानूनी िस�ा�त ��ततु म�ुामा आकिष�त 
ह�ने दिेखदँा यस अदालतबाट िमित २०७२।१२।२३ 
को फैसलामा �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
११ (२) को ख�ड (ख) बमोिजम पनुरावलोकनको 
अनमुित �दान ग�रएको छ । िनयमानसुार स�ु, रकेड� 
र भए �माण िमिसलसमेत िझकाई पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको पूण� इजलासबाट िमित 
२०७३।१२।४ मा भएको आदेश । 

उ� आदेशानसुार ��ततु म�ुा  
पनुरावेदनसरह यस अदालतको िन�सा �ा�त दायरीमा 
दता� भएको रहेछ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन   
ग�रयो ।

पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा�य �ी बालच�� आचाय� र 
डा.�ी ठके�� �काश िगरी एवं िव�ान् अिधव�ा �ी 
भरतमिण शमा�ले िवप�ी वादी इ��कुमारीको आमा 
सगनुी र िनजको सौतने छोरा �ितवादी नारायण�साद 
था�िबच अंशब�डा भएको भ�ने नदेिखएको र यसरी 
आमाको अंश नै कायम भई नसकेको अव�थामा 
िववािहत छोरीले अपतुालीमा दाबी गन� पाउछँ भ�न ु
कानूनत: िम�ने अव�था ह�दँैन । अक�तफ�  अंश र 

अपतुाली फरक िवषय भएको साथै नारायण�साद 
था�ले सगनुीदेवीको काजि�या गरकेो भ�ने त�य 
पिु�ट भएको छ । य�तै यसै स�मािनत अदालतबाट बाब ु
आमाको अंश नै कायम भई नस�दै िववाह भई आ�नो 
घरमा गएको छोरीह�ले बाब ुवा आमाको अपतुालीमा 
दाबी गन� पाउने अव�था नह�ने भनी ने.का.प.२०६५, 
अकं ५, िन.नं.७९६७ मा िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भई �याियक �ि�टकोण कायम भएको र मलुकु� ऐन, 
अपतुालीको २, १० नं. को आधारमा सगँ बसेको 
अिंशयारले �वत: अपतुाली पाउनेमा मलुकु� ऐन, 
अपतुालीको २ नं. को गलत अथ� एवं ला�नै नस�ने 
निजर िस�ा�तको �योग गरी ��यथ� / वादीले अपतुाली 
पाउने ठहर गरकेो यस अदालत संय�ु इजलासको 
फैसला कानूनत: �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
�ितउ�र िजिकरबमोिजम ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

��यथ� वादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र�ठ अिधव�ा�य �ी �याम�साद खरले र �ी 
िमिथलेशकुमार िसंहले �व.शङ्कर था�को नामको 
स�पि� हक खाने िनजक� का�छी �ीमती वादीको 
आमा सगनुीदेवी र जेठी सोिनयादेवीतफ� का एक मा� 
छोरा ��यथ� नारायण�साद था�का नाममा नामसारी 
भएको त�यमा िववाद छैन । मलुकु� ऐनको एघार� 
संशोधनबाट २०७२ सालदेिख अपतुालीको महलको 
२ नं.मा भएको कानूनी �यव�थाबाट अपतुालीका 
स�ब�धमा िववािहत र अिववािहत दवुैको समान हक 
ह�ने भ�ने सिुनि�चत गरकेो र रगतको नाता वादीको 
नै रहेको दिेखएको छ । य�तो अव�थामा आमा 
सगनुीदेवीको म�ृयपुिछ िनजको पित र एका उदरबाट 
ज�मेका अ�य स�तान एवं हकवाला नभएको ह�दँा 
मलुकु� ऐन, अपतुालीको २ नं.कानूनअनसुार मतृक 
सगनुीदेवीको भाग अपतुाली एक मा� िववािहत छोरी 
वादीले पाउने ठहर गरी भएको यस अदालत सयं�ु 
इजलासको फैसला कानूनस�मत ह�दँा सदर कायम 
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ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 
यसमा आमा सगनुीदेवीको एका उदरबाट 

ज�मेको छोरा र अिववािहत छोरीसमेत अ�य हकदार 
कोही नरहेको ह�दँा िनजसमेतको संय�ु नाममा दता� 
रहेका स�पि�बाट अपतुालीको २ नं. अनसुार िनज 
आमाको भागस�म अपतुाली हक कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने वादीको िफराद दाबी रहेकोमा वादीको िववाह 
भइसकेको कारणबाट िनजको अंश हक समा�त 
भएको र पिहले नै म�रसकेक� मतृकको अंश नै 
यिकन नभएको अव�था ह�दँा िफराद दाबीबमोिजम 
अपतुाली हक कायम ह�नपुन� होइन भ�ने �ितवादीको 
�ितउ�र िजिकर रहेछ । स�ु नवलपरासी िज�ला 
अदालतबाट वादी दाबी नप�ुने  ठहर गरी भएको 
फैसलाउपर वादीको पनुरावेदन परकेोमा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट स�ु सदर भई फैसला 
भएकोमा सोउपर वादीको म�ुा दोहो�याई अ�तग�त 
यस अदालतमा िनवेदन परकेो र यस अदालतबाट 
िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा दता� भएको र 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस भएकोमा यस अदालत 
सयं�ु इजलासबाट स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०६८।२।१७ को फैसला उ�टी भई दाबीका 
ज�गाम�येबाट मतृक सगनुीदेवी थ�नीको हक जित 
आधा ज�गाको हदस�म वादीको आमा इ��कुमारी 
देवी चौधरीको अपतुाली हक कायम ह�ने ठह�याई िमित 
२०७२।१२।२३ मा फैसला भएकोमा सो फैसला 
पनुरावलोकन ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीको िनवेदन 
परकेोमा यस अदालतबाट पनुरावलोकनको अनमुित 
�दान गन� गरी आदशे भएबमोिजम ��ततु म�ुा यस 
अदालतको िन�सा �दान पनुरावेदन दायरीमा दता� 
भएको रहेछ ।

उपरो�ानसुारको त�यगत िवषय र बहस 
िजिकरसमेत भएको ��ततु म�ुामा देहायका िवषयमा 
िववेचना गरी िनण�य िदनपुन� ह�न आयो ।

(१) त�कालीन मलुकु� ऐन अपतुालीको 
महलको २ नं. बमोिजम सगोलमा र सयं�ु 
नाममा स�पि� रहेको अव�थामा हकवाला 
मरकेो अव�थामा िनजको अशं भाग अक� 
अिंशयारको सौतेनी छोरा वा आ�नो 
रगतप��को िववािहत छोरीले अपतुाली हक 
दाबी गन� पाउने हो वा होइन ?

(२) स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम दाबीको 
ज�गामा आधास�म अपतुाली हक कायम 
ह�ने ठह�याएको यस अदालतको सयं�ु 
इजलासको फैसला िमलेको छ वा छैन ? 

२. िनण�यको रोहमा पिहलो ��नका स�ब�धमा 
िवचार गदा� िज�ला नवलपरासी �पैिलया गा.िव.स.वडा 
नं.४क िक.नं.२८, ४२ ऐ.४ख िक.नं.३०, ७७, ८९, 
३४९, ५४१, १५२, २३६, ऐ. ४ग १, ४३, ४८ समेत 
१२ (बा�) िक�ा ज�गाह� दता�वाला शङ्कर�सादको 
शेषपिछ हक खाने निजकको हकवाला प�नी सगनुी 
थ�नी र छोरा नारायण�साद था�का नाउमँा सयं�ु 
नामसारी ह�ने गरी मालपोत काया�लय नवलपरासीबाट 
िमित ०५५।११।६ मा िनण�य भएकोमा सयं�ु 
दता�वालाम�येक� वादीको आमा सगनुी थ�नीको म�ृय ु
भएपिछ उ� िक�ा ज�गाह� यी िनवेदक �ितवादी 
नारायण�साद था�ले मतृक सगनुीदवेीको हकसमेत 
मालपोत काया�लय नवलपरासीको िमित २०६५।५।२ 
को िनण�यबाट आ�नो नाममा नामसारी गराई िलएको 
दिेख�छ । यी िनवेदक �ितवादी र िवप�ी वादीको 
पा�रवा�रक र नातागत प�ृठभूिम हेदा� मूल प�ुष �व.
बिु�रामको छोरा �व.शङ्कर�साद शंकर�सादको दईु 
�ीमतीमा जेठी सोिनयादेवी र का�छी सगनुी रहेको र 
जेठी �ीमतीबाट एक मा� छोरा यी िनवेदक �ितवादी 
नारायण�साद था� र का�छी �ीमती सगनुीदेवीबाट 
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एकमा� छोरी यी िवप�ी वादी इ��कुमारीको जाय 
ज�म भएको र िनजको तेजनारायण था�सगँ २०४२ 
सालमा िववाह भएको भ�ने देिख�छ । सगनुीदेवी 
थ�नीको िमित २०६३।९।१३ मा म�ृयपु�चात् िनजको 
नामको स�पि� वादी इ��कुमारीका नाममा नामसारी 
गरी िदन �ितवादी नारायण�साद था�ले इ�कार 
गरकेा कारण सोही चोट पीडाबाट िनज इ��कुमारी 
िमित २०६३।१२।४ देिख बेप�ा भएको भ�ने िफराद 
लेखबाट देिख�छ । 

३. �व.शङ्कर था�को शेषपिछ िनजको हक 
खाने निजकको हकवाला वादीक� आमा सगनुदेवी र 
�ितवादी दईु जना मा� रहेको देिखएकोले िनजह� 
दवैु जनाको सयं�ु नाममा िववािदत ज�गाह� संय�ु 
नामसारी भएको देिख�छ । यसरी संय�ु नाममा रहेको 
स�पि� सगनुदेवीको शेषपिछ पनुरावेदक �ितवादी 
नारायण�साद था�ले सौतेनी आमाको नाम कटाई 
आ�नो नाम मा� रहने गरी नामसारी गराएको भ�ने 
िमिसलबाट देिखन आएको अव�था छ । मलुकु� ऐनमा 
भएको एघार� संशोधन िमित २०५९।६।१० प�चात् 
अपतुाली हकका स�ब�धमा कायम भएको कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त अपतुालीको २ नं. मा अपुताली 
पदा� मन�को लो�ने, �वा�नी, छोरा, अिववािहत छोरी, 
छोराको छोरा वा अिववािहत छोरी भएस�म अ�ले 
अपुताली पाउँदैन । मन�को छोरा नभई िवधवा बुहारी 
भएमा िनजले छोरासरह अपुताली पाउँछे । �य�ता 
कोही नभएमा िववािहत छोरी, िववािहत छोरी पिन 
नभए िनजका छोरा वा अिववािहता छोरी र िनजह� 
पिन नभए �य�तो अपुताली ऐनबमोिजमको 
हकवालाले पाउँछन् भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थालाई हेदा� नेपालको 
स�दभ�मा अपतुालीको हकअ�तग�त दाबी गन� पाउने 
स�ब�धमा �प�ट�पमा �ाथिमकता�म िनधा�रण 
गरकेो दिेख�छ । जसअनसुार ��ततु म�ुामा यी िवप�ी 
वादी सगनुदेवीको छोरी भएको र िनवेदक �ितवादी 

सगनुदेवीको सौतेना छोरा नाताका �यि� रहेको 
कुरामा िववाद देिखन आएन । कानूनत: स�पि�वाला 
सगनुदेवीको शेषपिछ िनजको एकाउदरतफ� को एकमा� 
िववािहत छोरी यी वादी इ��कुमारी दिेखएको र मलुकु� 
ऐनमा भएको एघार� संशोधनबाट अपतुालीको महलको 
२ नं.मा िववािहत छोरीसमेतले मता�को अपतुाली 
पाउने भ�ने कानूनी �यव�थालाई �वीकार गरकेो र 
िनवेदक �ितवादी नारायण�साद था� सौतेनी छोरा 
भएकोले िनजले सगनुदेवीको अपतुाली पाउने अव�था 
नभई आ�नो आमातफ� को अशं हक वा अपतुालीमा 
हक प�ुने दिेखन आएकोले मैले नै �याहार स�भार 
गरी काजिक�रयासमेत गरकेो ह�दँा मता� सगनुदवेीको 
अपतुालीमा मेरो हक ला�ने र वादी इ��कुमारीको 
हक दाबी प�ुने होइन भ�ने िनजको �ितउ�र िजिकर 
कानूनस�मत मा�न िमलेन । जहा ँ कानून �प�ट छ, 
�यहा ँ अ�य �या�याको ग�ुजायस रहने देिखदँैन । 
कानूनले �प�ट�पमा नै मन�को छोरा नभए अिववािहत 
छोरी, अिववािहत छोरी नभए िवधवुा बहुारी, िवधवुा 
बहुारी नभए िववािहत छोरी, िववािहत छोरी नभए 
िनजका छोरा वा अिववािहत छोरीमा अपतुाली जाने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । 

४. नेपालको संिवधानको धारा १८ मा 
समानताको हकअ�तग�त प�ुष र मिहलािबच िववािहत 
तथा अिववािहतका आधारमा िवभेद नग�रने भनी 
संवैधािनक ��याभूित िदएको पाइ�छ । जसअनसुार 
दहेायको �यव�था रहेको पाइ�छ :

(१) उपधारा (२) सामा�य कानूनको �योगमा 
उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, 
शारी�रक  अव�था,  अपाङ्गता,  �वा��य  
ि�थित,  वैवािहक  ि�थित,  गभा�व�था, 
आिथ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक 
आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा 
भेदभाव ग�रन ेछैन ।

(२) उपधारा (५) पैतृक स�पि�मा ल�िगक 
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भेदभाव िवना सबै स�तानको समान हक 
ह�ने छ ।

(३) धारा ३८ को उपधारा (१) मा मिहलाको 
हकअ�तग�त ��येक मिहलालाई ल�िगक 
भेदभाव िवना समान वंशीय हक ह�न ेछ ।

५. नेपालको संवैधािनक �यव�थाले 
�प�ट�पमा मिहला र प�ुषका िबचमा भेदभाव ग�रने 
छैन तथा मिहला भएकै कारणबाट िवभेद ग�रने छैन 
भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । �य�तै नेपालले अनमुोदन 
गरकेो मिहला िव�� ह�ने सबै �कारको भेदभाव 
उ�मूलनस�ब�धी महासि�ध, १९७९ को धारा १ तथा 
धारा १३ मा1 वैवािहक ि�थितको आधारमा सामािजक 
कानूनी राजनीितक वा आिथ�क अिधकारमा पिन 
मिहलालाई बिह�कार, �ितब�ध वा फरक �यवहार गन� 
नपाउने तथा धारा १३ ले पा�रवा�रक फाइदा मिहला 
र प�ुषिबच िवभेद गन� नपाउने �यव�था गरकेो छ । 
मलुकु� ऐनमा भएको एघार� संशोधनबाट अपतुालीको 
२ नं.मा �प�ट �यव�था गरी आमाको स�पि�मा िववाह 
गरके� छोरीले पिन अपतुाली पाउने हक संर�ण गरकेो 
पाइ�छ । यसरी उि�लिखत संवैधािनक र कानूनी 
�यव�थासमेतको स�दभ�मा हेदा� ��ततु म�ुामा िववािदत 
ज�गाह� �व.शंकर�सादको शेषपिछ निजकका 
हकवाला वा सगोलका अंिशयारह�म�ये यी वादीक� 
आमा सगनुदेवी र �ितवादी नारायण�साद था�का 
नाउमँा अशं हकको रोहबाट संय�ु नाममा नामसारी 
गएको देिख�छ । यसबाट सगनुदेवी र नारायण�सादको 
िववािदत ज�गामा आधा आधा अशं हक रहेको कुरामा 
िववाद देिखएन । अंश र अपतुाली भ�ने कुरा फरक 
फरक िवषय ह�न् । अंशको िववादमा अंिशयार ह�नलाई 
नाता स�ब�ध म�ुय�पमा हे�र�छ । तर अपतुालीको 

1 हेनु�होस ् - म�हला �व�� हनुे सबै �कारको भेदभाव 

उ�मूलनस�ब�धी महासि�ध, १९७९ को धारा १ तथा धारा 
१३ (क)

िववादमा रगतको नाता वा आ�नो उदरतफ� को भएस�म 
फरक उदरबाट ज�मेका स�तानले मन�को अपतुाली 
नपाउने भनी यस अदालतबाट पनुरावेदक �ितवादी 
सूय�बहादरु थापा ��यथ� वादी धनकुमारी सा� मगर 
भएको अपतुाली हक कायम म�ुा (ने.का.प. २०५३ 
अङ्क ९ िन.नं.६२६२ प�ृ ६९७) मा िस�ा�त 
�ितपादन गरी अपतुालीस�ब�धी �प�ट िविधशा�ीय 
मा�यताको िवकास गरकेो देिख�छ । यसबाट िववािदत 
स�पि�का आधा हकवाला सगनुदेवीको म�ृय ुभएपिछ 
िनजको स�पि�मा अपतुाली परकेो अव�था ह�दँा िनज 
सगनुदेवीको अपतुाली आ�नै उदरबाट ज�मेक� यी 
िवप�ी वादी इ��कुमारी दवेी चौधरीले पाउने देिखएको 
र अपतुालीको २ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार 
सौतेनी छोरा यी िनवेदक �ितवादीले सगनुीदवेी 
थ�नीको अपतुाली पाउने भ�ने देिखन आएन । 
कानूनमा नै अशंब�डा र अपुतालीस�ब�धी छु�ै 
महल तथा हकवालाको �म नै छु�ै �यव�था भएको 
अव�थामा अशं र अपुताली एउटै हो भनी मा�न 
सिकने देिखँदैन । अशं हकमा नातालाई ह�ेर�छ 
भने अपुतालीमा नातावाला नै ह�नुपछ� भ�न े छैन । 
�याहार स�भार गन� �यि�ले पिन अपुताली पाउन 
स�दछ वा कानूनले कायम गरकेो मन�को हकवालाले 
पिन अपुताली �ा�त गन� स�दछ । तर हकवालाको 
�मिभ� पिन को निजकको हो भ�ने �म कायम 
गदा� रगतको नाता नै निजकको हकवाला ह�ने 
ठहछ� । यसिभ� आ�नो रगतको गभ�को स�तान 
ह�दँाह�दैँ सौतेनी स�तान निजकको हकवाला कायम 
ह�न स�न े देिखँदैन । य�तो अव�थामा अपतुालीको 
�ममा पिन छोरा भनेको ठाउमँा सौतेनी छोरा पछ�  भनी 
ग�रएको बहस बुदँासगँ सहमत ह�न सिकएन ।

६. ��ततु म�ुामा सगनुीदेवीको आ�नै 
उदरबाट ज�मेको छोरी इ��कुमारी देवी भएको र 
नारायण�साद था� सौतेना छोरा भई िवमातकृ 
रहेको त�य िमिसल �माणबाट पिु�ट भएको साथै 
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सौतेना छोराको तलुनामा आ�नै उदरतफ� को छोरी नै 
निजकको हकवाला ह�ने कुरालाई कानूनत: �वीकार 
ग�रएको अव�था ह�दँा हकवाला छोरी िववािहता ह�न ुवा 
नह�नलेु कुनै अथ� रा�ने देिखदैँन । य�तो अव�थामा 
नारायण�साद था� िवमातकृसमेत रहेको र िनजले 
सगनुदेवीलाई �याहार स�भार गरकेो त�य व�तिुन� 
आधार �माणबाट पिु�ट ह�ने कुनै िव�वसनीय �माण 
यी िनवेदक नारायण�साद था�बाट पेस ह�न आएको 
िमिसलबाट देिखदँनै । 

७. जहासँ�म ��ततु म�ुामा वादी 
इ��कुमारीको आमा सगनुीदेवी र �ितवादी 
नारायण�साद था�िबच अंशब�डा भई अशं  नै कायम 
नभएको अव�थामा िववािहत छोरीले अंश �ा�त 
गन� स�ने नस�ने ��नमा िवचार गदा� त�कालीन 
अपतुालीको महलको २ र ४ नं.को �यव�थालाई 
िव�लेषण गन�पन� देिख�छ । जसअनुसार त�कालीन 
२ न.ंमा अपुताली पदा� मन�को लो�ने, �वा�नी, 
छोरा वा छोराका छोरा भएस�म छोरीले अपुताली 
पाउँदैन । �य�ता कोही नभए छोरीले अपुताली 
पाउँछ । छोरीह�म�ये कोही क�या र कोही िववाह 
भएक� वा पोइल गएक� भए ��येक क�या छोरीले 
दुई ख�ड र ��येक िववाह भएक� वा पोइल 
गएक� छोरीले एक ख�डको िहसाबले अपुताली 
पाउँछ । छोरी नभए सगँ बसेका हकवाला भए 
�य�ता हकवालाले र �य�ता हकवालाला नभए अ� 
हकवालाले अपुताली पाउँछ  भ�ने �यव�था रहेको 
र सोही महलको त�कालीन ४ नं. मा सगँ बसेका  
वा िभ�न बसकेा बाबु छोरामा अिघबाट छोरो र 
पिछबाट बाबु मरी अपुताली परकेोमा �यो अपुताली 
छोरीह�ले पाउने रहछेन ्भने बाबुक� छोरी र छोराक� 
छोरी दुवै भए दुवैले बाँडी खान पाउँछन ्। िभ�न नभई 
सगँ बसेका अ� अिंशयारह�मा सबै मरी अपुताली 
पाउन े भएमा सबै अंिशयारह�का छोरीह�ले 

ऐनबमोिजम बाँडी खान पाउँछन ् । लेिखएबाहके 
अ� अव�थामा पिछबाट जो मरी अपुताली परकेो 
हो उसैितरका छोरीले मा� अपुताली पाउँछन ्भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । यसरी कानूनमा नै 
�प�ट �पमा संय�ु नाममा स�पि� रािखएबाट नै 
बराबर भाग रहेको देिख�छ । अंशब�डा नभई स�पि� 
नछु��एको कारणले अपतुालीको हैिसयत कायम 
नह�ने भ�ने अपतुालीको महलको ४ नं.को �यव�थाले 
मानेको देिखदँनै । िभ�न नभई अंिशयार मरी अपतुाली 
परमेा अंिशयारको छोरीले अपतुाली खान पाउने नै 
दिेख�छ । जो मरी अपतुाली परकेो हो उसैितरको 
छोरीले अपतुाली पाउने दिेख�छ । य�तो अव�थामा 
अशंब�डा भई ब�डा छु��नपुछ�  भनी बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न स�ने देिखएन ।

८. दुवै अंिशयारको सयुं� नाममा 
रहकेो स�पि�मा सौतेनी छोरा र सौतेनी आमा 
सगनुीदेवीको समान भाग रहकेो देिख�छ । सयुं� 
नाममा स�पि� रा�नकुो अथ� आ�नो हक अका� 
सयंु� नामवालालाई समप�ण गन� वा ह�ता�तरण 
गनु� हो भनी मा�न िम�न ेदेिखँदैन । स�पि�मा आमा 
सगनुीदेवीले आ�नो भागको स�पि� कसैलाई हक 
ह�ता�तरण नगरकेो अव�थामा अपतुालीको �पमा 
उ� स�पि�मा कसको दाबी ला�दछ भ�ने ��नमा 
िवचार गदा� सबैभ�दा निजकको नाताको �ममा को 
रहेको ह��छ भनी कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा 
सू�म िव�लेषण गनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा सौतेनी 
छोरा र िववािहत छोरी निजकको नाताको ह�ने र 
अपतुालीमा क�को दाबी प�ुने भ�ने ��नमा िवचार 
गदा� मन� �यि� �वयंको गभ�बाट ज�मेको स�तान नै 
मन� �यि�को निजकको हकवाला मा�न ु पन� ह��छ । 
िववािहत ह�दैँमा छोरीलाई अपुतालीको �मबाट 
बेदखल गन� हो भने आ�नै स�तान पिन िववािहत 
छोरी ह�दैँमा आमाको अपुतालीबाट बिह�करणको 
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ि�थित आई िवभेिदत ह�ने अव�था आउँदछ । 
नेपालको संिवधान र कानूनले िववाहको आधारमा 
ग�रने भेदभावलाई पूण��पमा िनषेध गरकेो छ । कानूनले 
नै मलुकु� ऐन अपतुालीको महलको २ नं. मा मन�को 
भ�ने श�द �योग गरकेो अव�थामा आ�नोतफ� बाट 
छोरा नभएको अव�थामा सौतेनी स�तानबाट ज�मेको 
छोराभ�दा आ�नो गभ�बाट ज�मेको िववािहत छोरी नै 
निजकको नातेदार मा�न ुपन� देिख�छ । छोरी िववािहत 
ह�दैँमा सौतेनी छोरा अपतुालीको िनिम� निजकको 
हकवाला ह�ने भनी मा�न  िम�ने देिखएन । 

९. अब यस अदालतबाट बाबु आमाको 
अंश नै कायम भई नस�दै िववाह भई आ�नो घरमा 
गएको छोरीह�ले बाबु वा आमाको अपुतालीमा दाबी 
गन� पाउने अव�था नह�ने भनी ने.का.प.२०६५ अकं 
५ िन.नं.७९६७ मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा पनुरावलोकनको अनमुित �दान ग�रएको 
र उ� �ितपािदत िस�ा�तसमेत मािथ िववेिचत 
अपतुाली महलको २ र १२ नं. को कानूनी �यव�था 
एवं यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, अङ्क ९, 
िन.नं.६२६२ मा �ितपािदत िस�ा�तको सापे�तामा 
म�ुा पनुरावलोकन गन� �दान भएको अनमुित आदशेसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

१०. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठहर गरी भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला उ�टी भई मतृक 
सगनुी था�को हक जित िववािदत ज�गाह�म�ये आधा 
ज�गामा एका उदरबाट ज�मेक� एक मा� हकवाला छोरी 
िवप�ी वादी इ��कुमारी देवी चौधरीको अपतुाली हक 
कायम ह�ने ठह�याई यस अदालत संय�ु इजलासबाट 
िमित २०७२।१२।२३ मा भएको फैसला मनािसब 
ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदक �ितवादी नारायण�साद 
था�को िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु फैसला िव�तुीय 

�णालीमा अपलोड गरी दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

 
उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.�काशकुमार ढंुगाना
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
इित सवंत् २०७६ साल पसु ३ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदेश िमित : २०७५।१२।२८
०७५-WO-०३७०

िवषयः उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : िज�ला किपलव�त,ु कृ�णनगर नगरपािलका 
वडा नं.९ हाल प�रवित�त ऐ. नगरपािलका 
वडा नं.२ ब�ने अ�दरु रउफ खाकँो नाित 
दबीर अहमद खाकँो छोरा मशह�द खासँमेत

िव��
िवप�ी :  नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, सश� 

�हरी बल नेपाल, �धान काया�लय मानव 
�ोत िवभाग, तािलम िनद�शनालय, भना� 
तथा छनौट शाखा, हलचोक, �वय�भू, 
काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०३९५
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 § नपेालको सिंवधानको धारा ४२ अनुसार 
मिु�लम र आिथ�क �पले िवप�न खस 
आय�समेतलाई सामािजक �याय �ाि�का 
िनि�त त�कालका लािग अपनाइएको 
समावेशी कोटा िनधा�रण ग�रने �ावधानबाट 
वि�चत गन� निम�ने ।

(�करण नं.१४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य �ी सिुनल 
र�जन िसंह र �ी पंकजकुमार कण�

िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

• नेपालको सिंवधान
• सश� �हरी ऐन, २०५८

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� 
त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ:

िवप�ी गहृ म��ालय, सश� �हरी बल 
�धान काया�लयले सूचना नं. २ (०७५/०७६), िमित 
२०७५।०५।२२ माफ� त एक सूचना �काशन गरी 
सश� �हरी बलमा नया ँ भना�का िनि�त िव�ापन 
आ�ान गरकेो छ । उ� सूचना �काशन गदा�  नेपालको 
सिंवधानको धारा ४२ ले सामािजक �यायको हक �दान 
गरकेो मिु�लम समदुायलाई छु�ै कोटा िनधा�रण गरकेो 
छैन । यसरी छु�ै कोटा िनधा�रण नगदा� संिवधानले 
�दान गरकेा मौिलक हकलगायत हामी िनवेदकह�को 
रोजगारीको हकमा समेत असर परकेो छ भने उ� 
सूचनाले स�पूण� मिु�लम समदुायलाई ितर�कृत 
गरकेो छ । यो िवषय आमजनसरोकारको िवषय पिन 
हो । नेपालको वत�मान संिवधान लागू ह�नपूुव� सश� 

�हरी िनयमावली, २०७२ लागू भएको हो । २०७२ 
असोज ३ गतेबाट नेपालको वत�मान संिवधान लागू 
भएपिछ सश� �हरी (पिहलो संशोधन) िनयमावली,  
२०७२ लाई िमित २०७२।१०।२५ मा सशंोधन गरी 
लागू ग�रएको छ । वत�मान सिंवधान लागू भइसकेपिछ 
पिन उ� िनयमावलीको िनयम ९(३) मा नेपालको 
संिवधानको धारा ४२ अनसुार मिु�लमलगायत खस 
आय� आिदलाई समावेश नगनु�  भनेको िवप�ीह�बाट 
वत�मान नेपालको संिवधानको काया��वयनमा 
उदासीनताको साथै सिंवधानको मनसाय �ितकूल 
काय� गरकेो ��ट ह��छ ।  

नेपालको संिवधानको ��तावनाले आिथ�क 
समानता, समिृ� र सामािजक �याय सिुनि�त गन� 
समानपुाितक समावेशी र सहभािगतामूलक िस�ा�तका 
आधारमा समतामूलक समाजको िनमा�ण गन� संक�प 
गरकेो छ । धारा १६ (१) ले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हकको सिुनि�त गरकेो छ भने धारा १८ (१) ले 
समानताको हक �दान गरकेो छ । िवप�ीबाट �कािशत 
िव�ापनले यी दवैु हकको उ�लङ्घन गरकेो छ । धारा 
३३ �ारा �दान ग�रएको रोजगारीको हकसमेतका 
िव�� िव�ापन भएको छ । �कािशत उ� िव�ापन 
संिवधानको धारा ४२ को घोर उ�लङ्घन गद� धारा 
५१ को (ञ) को १० नं. तथा २०६७ सालको �रट 
नं. ०६७-WO-०३९५, अिधव�ा सिुनल र�जन 
िसंहको �रटमा स�मािनत सव��च अदालतबाट भएको 
फैसलाको समेत िवपरीत रहेको छ । 

उपयु�� अव�थामा नेपाल सरकार गहृ 
म��ालय, सश� �हरी बल नेपाल, �धान काया�लय 
मानव �ोत िवभाग, तािलम िनद�शनालय भना�  तथा 
छनौट शाखा, हलचोक �वय�भ,ु काठमाड�को नया ँ
भना�स�ब�धी �थम पटक �कािशत सूचना िमित 
२०७५।०५।२२ को सूचना न�बर ०२ ०७५/०७६ 
माफ� त �कािशत िव�ापन नेपालको संिवधानको 
��तावना, धाराह� १६(१), १८(१), ३३(१), 
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४२(१), ५१(ञ)१० समेतको िवपरीत रहेकोले 
उ� सूचनालाई उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
��यथ�ह�को नाउमँा सश� �हरी िनयमावली, 
२०७२ को िनयम ९ (३) लाई नेपालको संिवधानको 
धारा ४२ अनसुार संशोधन गनु�  र पनुः मिु�लम वग�लाई 
नै कोटा छुट्याई नया ँभना�को िव�ापन �कािशत गनु�  
गराउन ु भनी परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ । 
��ततु िनवेदन �यि�गत हकिहत गािँसएको िवषय 
तथा साव�जिनक सरोकारको िवषयमा दायर भएको 
छ । ��ततु �रट िनवेदनको टुङ्गो ला�न समय ला�ने 
भएको र त�कालै उ� िव�ापन नरो�दा हामी र खस 
आय�लगायत अ�यलाई मान स�मान र रोजगारीस�ब�धी 
कुरामा अपूरणीय �ित प�ुन जाने ह�नाले ��ततु �रट 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म सिुवधा र 
स�तलुनको �ि�कोणले सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९ (१) बमोिजम उ� सूचनालाई 
यथावत् राखी �यसस�ब�धी कुनै काम नगनु�  नगराउन ु
भनी अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के-कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ु नपन� भए आधार र कारणसिहत 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा यो 
आदशे र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद 
सूचना पठाई िनयमानसुार पेस गनू�  । साथै अ�त�रम 
आदशेसमेतको माग गरकेो स�ब�धमा दवैु प� राखी 
छलफल गरी िनण�यमा प�ुनपुन� देिखएकोले सोका लािग 
िमित २०७५।०६।२१ गतेको पेसी तारखे तोक� सोको 
जानकारी दवैु प�लाई िदई उ� िमितका िदन ��ततु 
िनवेदन िनयमानसुार इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७५।०६।१८ मा 
भएको आदेश ।

िमित २०७२।१०।२५ मा संशोधन भएको 
सश� �हरी िनयमावली, २०७२ को िनयम ९(३) मा 
मिु�लम समदुायका लािग कोटा छुट्याएको नदेिखएको, 
सश� �हरी बल म�ुयालयको िमित २०७५।०५।२२ 
को िव�ापन उ� िनयमावलीअनसुार नै भएको, सो 
िव�ापनमा मिु�लम समदुायलगायत सबैलाई सहभागी 
ह�नबाट वि�चत नगराएको, कोटास�म छुट्याएको 
नदेिखएको, सो िव�ापनमा िविभ�न पदका लािग 
२०४० �र� पदपूित�का लािग िव�ापन भएको, 
िनयममा भएको �यव�थाअनसुार �र� पदपूित�का 
लािग गरकेो िव�ापनअनसुारको काम कारबाही रो�दा 
दशेको सरु�ा �यव�थामा �भाव पन� जाने देिखदँा 
िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको िवषयमा अि�तम िनण�य 
ह�दँा िन�य�ल ह�ने नै ह�दँा हाल सिुवधा स�तलुनको 
�ि�ले िनवेदन मागबमोिजम अ�त�रम आदेश जारी 
गन� िमलेन । िनयमानसुार गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७५।६।२१ मा भएको आदेश ।

�रट िनवेदकले २०७२।१०।२५ मा 
संसोधन भएको सश� �हरी िनयमावली, २०७२ मा 
संवैधािनक �यव�थाअन�ुप मिु�लम र खस आय�लाई 
समावेश नगरकेो भ�ने िवषय उठाएको देिख�छ । उ� 
संशोधन त�कालीन अव�थामा नेपाल सरकारको 
िनण�यअनसुार अ�य मलुकुको �थायी आवासीय 
अनमुित प� िलन नपाउने �यव�थालाई �भावकारी 
काया��वयनको �ममा नेपाल सरकारका स�पूण� 
िनकायह�का कानूनमा लागू ह�ने गरी ग�रएको नया ँ
कानूनी �यव�थालाई लागू गन� िसलिसलामा ग�रएको 
संशोधन हो । �यस समयमा सश� �हरी िनयमावली 
संशोधन भएको देिखए तापिन अ�य स�पूण� �यव�था 
२०७२।०३।२१ मै लागू भइसकेको हो । िनवेदकले 
िलएको िजिकरज�तो अ�य िवषयमा संशोधन भएको 
होइन । हाल कायम रहेको कानूनी �यव�थाअनसुार 
िमित २०७५।०५।२२ मा सश� �हरी जवान र 
प�रचर गरी २०४० जनाकै भना�को लािग िव�ापन 
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�कािशत भई दरखा�त िमितसमेत अि�तम अव�थामा 
पगेुको छ । अ�त�रम आदेश जारी भएमा सरु�ा चनुौती 
बढ्ने र दैिनक काय�मा असर पन� ह��छ । सवंैधािनक 
�यव�थाअनसुार सश� �हरी ऐन, २०५८ तथा सश� 
�हरी िनयमावली, २०७२ संसोधनको म�यौदासमेत 
तयार गरी गहृ म��ालयमा पठाइसिकएको छ । उ� 
म�यौदामा सवंैधािनक �यव�थासमेत समावेश 
ग�रएकोले ऐन, िनयमावली तथा नेपाल सरकारबाट 
पा�रत ह�ने संशोिधत ऐन, िनयममा समावेश ग�रने 
बेहोरासमेत स�मािनत अदालतलाई जाहेर गराइएको 
ह�दँा उ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी सश� �हरी बल नेपाल, �धान 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा २६८(१) मा 
सघंमा नेपाल �हरी, सश� �हरी बल नेपाल र 
राि��य अनसु�धान िवभाग रहने �यव�था गरकेो छ भने 
उपधारा (४) मा नेपाल �हरी, सश� �हरी बल नेपाल 
र राि��य अनसु�धान िवभागस�ब�धी अ�य �यव�था 
सघंीय कानूनबमोिजम ह�नेछ भ�ने �यव�था रहेको 
छ । �रट िनवेदकले उठाएको िवषयव�त ुर संिवधानमा 
उ�लेख भएका िवषयह� काया��वयन गन�को लािग 
गहृ म��ालयले संघीय कानून िनमा�णको िसलिसलामा 
सश� �हरी बल नेपालस�ब�धी �यव�था गन� बनेको 
िवधेयक तजु�माको लािग िमित २०७५।०३।१५ मा 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट सै�ाि�तक �वीकृित 
�ा� भई सश� �हरी बल नेपालस�ब�धी �यव�था 
गन� बनेको िवधेयक म�यौदा तयारीको चरणमा 
रहेको छ । िनवेदकले उठाएको िवषयका स�ब�धमा 
सघंीय कानूनमा �यव�था भएबमोिजम सामािजक 
�याय सिुनि�त गन� समानपुाितक समावेशी र 
सहभािगतामूलक िस�ा�तका आधारमा नेपालको 
सिंवधानबमोिजम रा�यका िनकायमा सहभािगताको 
हक सिुनि�त ह�ने नै ह�दँा सश� �हरी बल नेपालको 
वािष�क काय�तािलकाबमोिजम हाल �चलनमा रहेको 

कानूनबमोिजमको समावेशी कोटासमेत यथावत् राखी 
ग�रएको िव�ापन रो�नको लािग दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार नेपालको संिवधान तथा 
�चिलत कानूनको पालना गरी, गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान, सरं�ण 
र स�ब��न गद� सोको �चलनको सिुनि�तता �दान गन� 
कुरामा �ितब� रहेको छ । नेपालको संिवधानले समावेशी 
�जात��को मू�य मा�यतालाई अवल�बन गरकेो छ । 
संिवधानको धारा ४२ को उपधारा (१) मा आिथ�क, 
सामािजक वा शैि�क �ि�ले पछािड परकेा मिहला, 
दिलत, आिदवासी, जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लम, 
िपछडा वग�, अ�पसं�यक, सीमा�तीकृत, अपाङ्गता 
भएका �यि�, लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक, 
�िमक, उ�पीिडत वा िपछिडएको �े�का नाग�रक तथा 
आिथ�क �पले िवप�न खस आय�लाई समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तका आधारमा रा�यका िनकायमा 
सहभािगताको हक ह�नेछ भ�ने संवैधािनक �यव�था 
रहेको छ । नेपालको संिवधान जारी ह�नपूुव� बनेको 
सश� �हरी ऐन, २०५८ तथा सो ऐनअ�तग�त बनेको 
सश� �हरी िनयमावली, २०७२ मा मिहला, दिलत, 
आिदवासी जनजाित, मधेसीलगायतका समदुायको 
लािग िनि�त िसट छुट्याई खलुा �ित�पधा�को 
मा�यमबाट सश� �हरी बलमा कितपय पदह�मा 
पदपूित� गन� �यव�था ग�रएको छ । सोही कानूनी 
�यव�थाबमोिजम पदपूित�स�ब�धी सूचना �काशन 
भएको िवषयलाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
रहेन । संिवधान जारी भएपिछ हाल लागू भइरहेका 
िविभ�न कानूनह�मा संिवधानको स�दभ�मा संशोधन 
तथा प�रमाज�न गन�स�ब�धी काय� नेपाल सरकारले अिघ 
बढाइरहेको छ । यस �ममा सश� �हरी िनयमावली, 
२०७२ लगायतका कानूनमा पिन संिवधानअनसुार 
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प�रमाज�न तथा संशोधन ह�ने भएकोले िव�मान कानूनी 
�यव�थाबमोिजम भएको कामकारबाहीलाई �� उठाई 
दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ । 
मिु�लम समदुायको हकिहतको संर�ण तथा �ब��न 
गन� नेपालको संिवधानको धारा २६४ मा मिु�लम 
आयोगको समेत �यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी 
मिु�लम आयोग ऐन, २०७४ जारी भई काया��वयनमा 
रहेको छ । उ� ऐनको दफा ७ को ख�ड (ज) मा मिु�लम 
समदुायको भाषा, िलिप, सं�कृित, इितहास, पर�परा, 
सािह�य कलाको अ�ययन अनसु�धान गरी �य�तो 
भाषा, िलिप, सं�कृित, इितहास, पर�परा, सािह�य, 
कलाको संर�ण र िवकासको लािग काय��म तजु�मा 
गरी नेपाल सरकारलाई िसफा�रस गन� र सोही दफाको 
ख�ड (त) मा मिु�लम समदुायको िपछिडएको अव�था 
र हालको शैि�क अव�थाको अ�ययन अनसु�धान गरी 
समदुायको िवकासका लािग नेपाल सरकारलाई सझुाव 
िदने अिधकार आयोगमा रहेको छ । उ� कानूनी तथा 
सवंैधािनक �यव�थाबमोिजम नाग�रकका अिधकार 
सरं�ण गन� स�ब�धमा नेपाल सरकार ि�याशील रहेको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा�य �ी सिुनल र�जन िसंह र �ी पंकजकुमार 
कण�ले सश� �हरी बल, �धान काया�लयबाट हालै 
�कािशत नया ँभना�स�ब�धी सूचनामा मिु�लम वग�लाई 
समावेशी कोटा नछुट्याई िव�ापन ग�रएको छ । नया ँ
सिंवधान लागू भइसकेपिछ �कािशत उ� िव�ापनले 
वत�मान सिंवधानले ��याभूत गरकेो समावेिशताको 
िस�ा�तलाई आ�मसात् गरेको छैन । य�तो अव�थामा 
ग�रएको िव�ापनले हामी िनवेदक, सम� मिु�लम 
समदुाय तथा खस आय� वग�समेतलाई समानताको 

हक, रोजगारीस�ब�धी हकलगायतका मौिलक हकको 
�चलनबाट वि�चत गरेको छ । िवप�ी काया�लयबाट 
�कािशत उ� सूचनालाई यथावत् राखी सश� �हरी 
िनयमावली, २०७२ को िनयम ९(३) लाई नेपालको 
संिवधानको धारा ४२ अनसुार संशोधन गरी पनु: 
मिु�लम वग�लाई छु�ै कोटा छुट्याई नया ँ भना�को 
िव�ापन गन� उ��ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी 
ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 

िनवेदकतफ� बाट ��ततु उपयु��बमोिजमको 
बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल सलं�न कागजातह� 
अ�ययन गरी हेदा� मागदाबीबमोिजम ��ततु िनवेदनमा 
उ��ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी ह�न ुपन� हो वा 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  सश� �हरी 
बल नेपाल, �धान काया�लय हलचोकबाट िमित 
२०७५।५।२२ मा �कािशत नया ँ भना�स�ब�धी 
सूचनामा मिु�लम कोटा नछुट्याई िव�ापन 
ग�रयो । नया ँ संिवधान लागू भइसकेपिछ �कािशत 
उ� िव�ापनले वत�मान सिंवधानले ��याभूत गरेको 
समावेिशताको िस�ा�तलाई आ�मसात गरकेो छैन । 
यसरी ग�रएको िव�ापनले हामी िनवेदक, सम� मिु�लम 
समदुाय तथा खस आय� वग�लाई समेत समानताको 
हक, रोजगारीस�ब�धी हकलगायतका मौिलक 
हकको �चलनबाट वि�चत गरकेो छ । संिवधान �द� 
हकबाट हामी िनवेदकलगायतलाई वि�चत गन� गरी 
िवप�ी सश� �हरी बल, �धान काया�लयबाट िमित 
२०७५।५।२२ मा �कािशत सूचनालाई उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी सश� �हरी िनयमावली, २०७२ 
को िनयम ९(३) मा नेपालको सिंवधानको धारा ४२ 
अनसुार सशंोधन गरी, समावेिशतालाई सिुनि�चत गरी 
पनु: मिु�लम वग�लाई नै कोटा छुट्याई नया ँ भना�को 
िव�ापन गन� परमादेशको आदेश जारी ग�रयोस् । 
साथै िनवेदनमा अि�तम आदशे नभएस�म अ�त�रम 
आदेश�ारा उ� सूचनालाई यथावत् राखी पाउ ँभनी 
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��ततु िनवेदन िदएको दिेखयो ।  
३. �चिलत ऐन कानूनमा भएको 

�यव�थाअनसुार नया ँभना� खलुाइएको हो । सवंैधािनक 
�यव�थाअन�ुप मिु�लम समदुायलाई छु�ै कोटा 
िनधा�रण गन� गरी कुनै नया ँकानून बिनसकेको अव�था 
छैन । हाल संिवधानअन�ुप नेपाल �हरीलगायतका 
सघंीय कानून िनमा�णको �ममा सश� �हरी बल, 
नेपालस�ब�धी �यव�था गन� बनेको िवधेयक नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद ्बाट सै�ाि�तक सहमित �ा� 
गरी म�यौदाको चरणमा रहेको छ । यसैअन�ुप 
सश� �हरी िनयमावली, २०७२ मा पिन आव�यक 
सशंोधन ग�रने नै छ । नेपालको वत�मान सिंवधान जारी 
ह�नपूुव� बनेको सश� �हरी ऐन, २०५८ ले िदएको 
अिधकार �योग गरी बनेको सश� �हरी िनयमावली, 
२०७२ मा भएको मिहला, दिलत, मधेसीलगायतलाई 
िनि�त कोटा छुट्याई िनयिमत काय�तािलकाअनसुार 
िमित २०७५।५।२२ मा िव�ापन ग�रएको हो । 
िनवेदकले दाबी गरजे�तो अ�त�रम आदेशमाफ� त 
िव�ापनको सूचना �थिगत गन� हो भने सम� सरु�ा 
�यव�थालगायतमा ग�भीर असर पन� ह�दँा अ�त�रम 
आदशे तथा �रट जारी ह�नपुन� होइन भनी िवप�ीह�ले 
िलिखत जवाफ पेस गरकेो देिखयो । 

४. ��ततु िनवेदनमा उठाइएको िववादको 
िवषय भनेको नेपालको वत�मान संिवधान लागू 
भइसकेपिछ भएको सश� �हरी बलमा नया ँ भना� 
छनौटस�ब�धी िव�ापनमा पिन संिवधानले सिुनि�त 
गरकेो सामािजक �यायको हकअ�तग�त मिु�लम समदुाय 
तथा खस आय�समेतका वग�लाई �दान ग�रनपुन� अल�गै 
समावेशी कोटा नछुट्याई सािबकबमोिजम नै िव�ापन 
गरकेोले उ� िव�ापनस�ब�धी सूचना उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रन ु पन� र वत�मान संिवधानले 
सिुनि�त गरकेो समावेशी अवधारणाअनसुार मिु�लम 
तथा खस आय� वग�समेतलाई अल�गै कोटा िनधा�रण 

गन� गरी सश� �हरी िनयमावली, २०७२ मा संशोधन 
गनु�  भनी परमादेशको आदेश जारी ह�नपुछ�  भ�ने नै 
दिेखयो । 

५. उ��ेषणको आदशे भनेको मातहत 
अदालत, �यायािधकरण, सरकारी एवं साव�जिनक 
अिधकारी र कानूनबमोिजम गिठत िनकायबाट 
अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी भए गरकेा काम 
कारबाहीह�लाई बदर गरी �य�ता िनकायह�लाई 
अिधकारको सीमािभ� रािखने असाधारण �कृितको 
आदेश हो । �याियक परी�ण गदा� अिधकार�े�ा�मक 
�िुट दिेखएमा उ��ेषणको आदेश जारी ह��छ । य�िप यो 
आदेश ��ट �पमा कानूनी �िुट नदेिखएको अव�थामा 
जारी ह�न स�दैन । 

६. ��ततु िनवेदनमा सश� �हरी बल 
नेपाल, �धान काया�लय, तािलम तथा भना� छनौट 
शाखाले िमित २०७५।५।२२ मा सूचना �काशन 
गरी सश� �हरी बलमा २०४० दरब�दीमा भना� 
आ�ान गरकेो पाइयो । यसरी आ�ान ग�रएको भना� 
सश� �हरी ऐन, २०५८ र सश� �हरी िनयमावली, 
२०७२ मा भएको �यव�थाबमोिजम भएको हो भनी 
िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमाफ� त �प� गरेको 
दिेखयो । नया ँसंिवधान लागू ह�नपूुव� ि�याशील रहेको 
उ� ऐन र सोही ऐनबमोिजमको िनयमावलीअन�ुप 
आ�ान ग�रएको िव�ापनले नया ँसंिवधानको धारा ४२ 
मा सिुनि�चत ग�रएको सामािजक �यायको हकअ�तग�त 
सामािजक, आिथ�क वा शैि�क �ि�ले पछािड परेका 
मिु�लम, खस आय�लगायतलाई िव�ापनमा समावेशी 
�पमा छु�ै कोटा िनधा�रण नगरी संवैधािनक हकबाट 
वि�चत गरकेो भ�ने िनवेदन दाबीबमोिजम नै उ� 
िव�ापनमा मिु�लम तथा खस आय�लगायतका लािग 
मा� भनी छु�ै कोटा िनधा�रण ग�रएको दिेखएन । 
यसबाट वत�मान सिंवधानको मम�अन�ुप समावेशी 
कोटा िनधा�रण नग�रकनै िवप�ीबाट सूचना नं.२ 
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१०३९५ - मशह�द खासँमेत िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, सश� �हरी बल �धान काया�लय, �वय�भूसमेत

०७५/०७६, िमित २०७५।०५।२२ मा नया ँ
भना�स�ब�धी िव�ापन भएको भ�ने कुरामा दईुमत 
रहेन । य�िप संिवधानको भावनाअन�ुप ऐनको 
िनमा�ण ह�ने र ऐनले ��याभूत गरकेो अिधकारबमोिजम 
िनयमावली तथा िनयमावलीअन�ुप िविनयमह� ब�दै 
जाने सामा�य �ि�या हो । 

७. िनवेदकले वत�मान सिंवधान लागू 
भइसकेपिछ पिन परुानै �यव�थाअनसुारको ऐनअन�ुप 
िव�ापन ग�रएको भ�ने स�दभ�लाई हेदा� सवंैधािनक 
�ावधानअन�ुप �यव�थािपका ससंद ्ले ऐन बनाउने 
र संसद ्ले बनाइिदएको ऐनअन�ुप काय�पािलकाले 
आ�नो दािय�व पूरा गन� हो । ��ततु िनवेदनको 
सवालमा वत�मान सिंवधान लागू ह�नअुिघ ि�याशील 
रहेको संिवधानका आधारमा िनमा�ण तथा सशंोधन 
भएको सश� �हरी ऐन, २०५८ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी सश� �हरी िनयमावली, २०७२ को 
िनयम ९(३) बमोिजम ��ततु भना� आ�ान भएको 
देिख�छ । िनयमावलीको उ� िनयममा सश� �हरी 
सेवालाई समावेशी बनाउन खु�ला �ितयोिगता�ारा 
पूित�  ह�ने पदम�ये प�तालीस �ितशत पद छुट्याई सो 
�ितशतलाई शत �ितशत मानी देहायबमोिजमका 
उ�मे�ारका िबचमा मा� छु�ाछु�ै �ित�पधा� गराई 
पदपूित� ग�रनेछ भनी मिहला, आिदवासी जनजाित, 
मधेसीलगायतका िनि�त कोटा िनधा�रण ग�रएको 
र �कािशत िव�ापनमा पिन यसलाई पालना गरकैे 
देिखयो । नया ँसिंवधानअन�ुप िव�ापन गन� सश� 
�हरी बलले संिवधानमा उि�लिखत �यव�थाअन�ुपको 
ऐन र सोहीअन�ुपको िनयमावली �ा� ग�रसकेको 
ह�न ुपन�मा नया ँ संिवधानअन�ुपको सश� �हरी ऐन 
�यव�थािपका संसद ्बाट हालस�म पा�रत भइसकेको 
देिखएन । उ� ऐन िनमा�णका िनि�त मि��प�रषद ्बाट 
सै�ाि�तक सहमित �ा� गरी हाल म�यौदाको चरणमा 
रहेको र संवैधािनक �ावधानअन�ुप नै ऐन िनमा�ण 

ह�ने तथा उ� ऐन िनमा�ण भइसकेपिछ ऐनले िदएको 
अिधकार �योग गरी सश� �हरी िनयमावली, 
२०७२ मा पिन संशोधन ह�ने भनी िवप�ी गहृ 
म��ालयलगायतको िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको 
पाइयो ।  

८. यसबाट �यव�थािपका संसद ्ले 
बनाएको ऐन र सोही ऐनबमोिजम नेपाल सरकारले 
तोिकिदएको काय� िज�मेवारी पूरा गन� सश� �हरी 
बलले सरु�ा संवेदनशीलतासमेतका आधारमा आ�नो 
िनयिमत वािष�क काय�तािलकाअनसुार �चिलत 
ऐनबमोिजम आ�ान गरकेो नया ँभना�स�ब�धी िव�ापन 
कानूनिवपरीत हो भ�ने देिखन आएन भने िमित 
२०७५।५।२२ मा �कािशत सूचनाबमोिजमको काम 
कारबाहीसमेत स�प�न भइसकेको अव�थामा उ� 
िमितको सूचना बदर गन� औिच�यतासमेत समा� 
भइसकेको देिखदँा उ��ेषणको आदेश जारी ह�न ु पन� 
िनवेदन दाबी �थािपत ह�न आएन ।

९. यसैगरी िनवेदकले वत�मान 
संिवधानअन�ुप नभएको िव�ापन �थिगत गरी 
संवैधािनक �ावधानअन�ुप सश� �हरी िनयमावली, 
२०७२ मा संशोधन गरी संिवधानको धारा ४२ अनसुार 
मिु�लम र आिथ�क �पले िवप�न खस आय�समेतलाई 
छु�ै कोटा िनधा�रण गरी पनु: िव�ापन गनु�  भनी 
परमादेशको आदेश जारी ह�न माग गरकेो स�दभ�लाई 
हेदा� परमादेशको आदशे भनेको कुनै संवैधािनक वा 
कानूनी िनकाय वा अिधकारीले कानून�ारा तोिकएको 
साव�जिनक कत��य पूरा गन� इ�कार गरमेा �य�तो 
कत��य पूरा गराउन अदालतबाट जारी ग�रने आदेश 
हो । य�तो आदेश जारी ह�न दािय�व पूरा गनु�  पन� 
िनकाय वा अिधकारीमा कानूनी कत��यको िव�मानता 
ह�नपुछ�  भने अि�तयारवालाले �य�तो कत��य पूरा गन� 
इ�कार गरकेो अव�थासमेत ह�नपुछ�  । 

१०. ��ततु िनवेदनमा सश� �हरी बलमा 
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नया ँभना�का िनि�त िव�ापन गन� दािय�व सश� �हरी 
बल �धान काया�लयको भए पिन वत�मान सवंैधािनक 
�ावधानअन�ुप मिु�लम तथा खस आय�समेतलाई छु�ै 
समावेशी कोटा िनधा�रण गरी िव�ापन गन� सवंैधािनक 
�ावधानअन�ुपको सश� �हरी ऐन नै बनी नसकेको 
अव�थामा य�तो कत��य पूरा गनु�  पन� दािय�व तथा 
अि�तयारी पिन सोही िनकायको हो भनी िन�चय गन� 
स�ने अव�था छैन । �यव�थािपका संसद ्बाट सश� 
�हरी ऐन पा�रत नभइसकेको अव�थामा िवप�ी गहृ 
म��ालय तथा �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयले मा� सश� �हरी िनयमावली, २०७२ 
मा संशोधन गरी मिु�लम, खस आय�समेतलाई 
सिंवधान�ारा सिुनि�चत ग�रएको सामािजक �यायको 
हकअ�तग�त छु�ै समावेशी कोटा िनधा�रण गन� स�ने 
अव�था पिन दिेखएन । 

११. आ�नो संगठनलाई आव�यक ऐन 
िनयम बनाउन यथाश�य चाडँो पहल गनु�पन� दािय�व 
गहृ म��ालयको हो । य�िप नया ँ सिंवधान जारी 
भएपिछ िविभ�न कानूनह� एकसाथ िनमा�ण गनु�  पन� 
दािय�व नेपाल सरकारमा िसज�ना भएको र िवप�ी 
गहृ म��ालयसमेतले आ�नो िज�मेवारीअ�तग�तको 
सघंीय कानून िनमा�णको िसलिसलामा सश� �हरी 
बल, नेपालस�ब�धी �यव�था गन� बनेको िवधेयक 
तजु�माको लािग िमित २०७५।३।२१ मा नेपाल 
सरकार मि��प�रषद् बाट सै�ाि�तक �वीकृित �ा� 
गरी म�यौदाको चरणमा रहेको भनी िलिखत जवाफमा 
उ�लेख गरकेो अव�थामा िवप�ीह�ले सवंैधािनक 
�यव�थाअन�ुपको काय� गन� इ�कार गरकेो भ�ने पिन 
देिखएन । यसरी कानून �द� काय� गन� इ�कारी गरकेो 
अव�था नदेिखएको र सवंैधािनक �यव�थाअन�ुप 
नया ँभना� गनु�  पन� अि�तयारी नै िसज�ना भई नसकेका 
िवप�ीह�उपर सश� �हरी िनयमावली, २०७२ मा 
सशंोधन गरी संवैधािनक �ावधानअन�ुप मिु�लम र 

आिथ�क �पले िवप�न खस आय�समेतलाई छु�ै कोटा 
िनधा�रण गरी पनु: िव�ापन गनु�  भनी परमादेशको 
आदेश जारी ह�न स�ने अव�था रहेन ।  

१२. उपयु�� त�य एवं िववेिचत 
कानूनसमेतका आधारमा िनवेदकले दाबी गरजे�तो 
उ��ेषणको आदेश जारी ह�न िवप�ीह�ले �चिलत 
ऐन कानूनको �े�ािधकारभ�दा बािहर गएर मिु�लम 
वग� तथा खस आय�समेतलाई समावेशी कोटा िनधा�रण 
नगरी िव�ापन गरकेो भ�ने नदेिखएको र वत�मान 
संिवधानअन�ुपको सश� �हरी ऐन नै बनी नसकेको 
अव�थामा �यसैअन�ुप सश� �हरी िनयमावली, 
२०७२ मा संशोधन गरी सवंैधािनक �ावधानअन�ुप 
मिु�लम वग�लाई छु�ै समावेशी कोटा िनधा�रण गरी 
पनु: िव�ापन गन� िवप�ीह�मा अि�तयारीसमेत �ा� 
नभइसकेको अव�थामा िवप�ीह�उपर परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�न स�ने अव�था नह�दँा ��ततु 
िनवेदनउपर उ��ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी 
ह�न स�ने देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 

१३. ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी 
आदेश भए पिन वत�मान सिंवधानले ��याभूत गरेको 
धारा ४२, सामािजक �यायको हकअ�तग�तको 
िनवेदकले उठान गरकेो मिु�लम, खस आय�लगायतलाई 
समेत छु�ै समावेशी कोटा िनधा�रण गनु�  भनी आदेश 
ह�न माग गरकेो िवषय संिवधानको मूल मम�अ�तग�तको 
िवषय हो भ�ने देिखयो । सिंवधानले आ�मसात् 
ग�रएको सामािजक �याय एव ं समावेशीकरणस�ब�धी 
संवैधािनक �ावधानलाई हेदा� नेपालको संिवधानको 
��तावनामा नै आिथ�क समानता, समिृ� र सामािजक 
�याय सिुनि�त गन� समानपुाितक समावेशी िस�ा�तका 
आधारमा समतामूलक समाजको िनमा�ण गन� भ�ने 
कुरा उ�लेख भएको छ । यो कुरा मौिलक हकमा 
पिन समावेश ग�रएको छ । यसैगरी संिवधानकै धारा 
५१ मा उि�लिखत रा�यका नीितह�अ�तग�त देहाय 
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(ञ) को १० मा मधेसी समुदाय, मुि�लम र िपछडा 
वग�लाई आिथ�क सामािजक तथा सां�कृितक अवसर 
र लाभको समान िवतरण तथा �य�ता समुदायिभ�का 
िवप�न नाग�रकको संर�ण, उ�थान, सश��करण र 
िवकासका अवसर तथा लाभका लािग िवशेष �यव�था 
गन� भनी उ�लेख भएको पाइयो । 

१४. उपयु�� �यव�था संिवधानले नै 
आ�मसात् ग�रसकेको अव�थामा संिवधानको धारा 
४२ अनसुार मिु�लम र आिथ�क �पले िवप�न खस 
आय�समेतलाई सामािजक �याय �ाि�का िनि�त 
त�कालका लािग अपनाइएको समावेशी कोटा िनधा�रण 
ग�रने �ावधानबाट वि�चत गन� िम�दनै । सामािजक 
�यायको सिुनि�तताका िनि�त समावेशी कोटा 
अथा�त् आर�णको �यव�था अपनाउन ु दीघ�कालका 
िनि�त उपयु�� होइन । यसका िनि�त रा�यको मूल 
�वाहमा समािहत ह�न नसकेका वग�लाई सश��करण 
गन�लगायतका उपय�ु िविध र �ि�या अपनाउनै 
पछ�  । यसतफ�  रा�यले आ�नो �मता अिभविृ� 
गनु�पछ�  । य�िप वत�मान अव�थामा सीिमत आिथ�क 
�ोत साधनसमेतका कारण रा�यले अ�य िवक�पलाई 
�भावकारी �पमा अिघ सान� नसकेको र िवगत केही 
समयदेिख अ�य वग�ले सामािजक �यायको हकअ�तग�त 
समावेशी कोटा �ा� गद� आएको अव�थामा 
त�कालका लािग यस िकिसमको कोटा िनधा�रणबाट 
यी िनवेदकह�लाई वि�चत गदा� सिंवधानको धारा 
४२ िवपरीत ह�ने ह�दँासमेत िवप�ीह��ारा पदपूित�का 
िनि�त ग�रने आगामी िव�ापनमा संिवधानको धारा 
४२ मा भएको �यव�थाअनसुार िनवेदकले माग 
गरकेो मिु�लम तथा आिथ�क �पले िवप�न खस 
आय�समेतलाई सामािजक �यायको हक �ा� ह�ने गरी 
ऐन, िनयम िनमा�ण र सधुार गन�लगायत जे जो गनु�पछ�  
गन� �यव�था िमलाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । यसको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 

िवप�ीह�लाई िदई िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
इित सवंत्  २०७५ साल चै� २८ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
आदेश िमित : २०७६।१०।९

०७६-WH-०२१९ 

िवषयः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : सखंवुासभा िज�ला मादी नगरपािलका वडा 
नं. ४ घर भई हाल महानगरीय �हरी प�रसर, 
टेकुको गैरकानूनी िहरासतमा रािखएका 
िड.िव. िसलवाल भ�ने धनबहादरु िव.क. को 
हकमा मोरङ िज�ला रतवुामाई नगरपािलका 
वडा नं. ५ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ११ 
ब�ने कुलबहादरु िव�वकमा�

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार गहृ म��ालय, िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०३९६
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 § िविभ�न अदालतह�बाट िनवेदकलाई 
थुनामु� गन� पटक पटक आदेश जारी 
भए तापिन थनुा मु� नगरी पुनः अक� 
म�ुा लगाई थुनामा रा�ने गरकेो र 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भएकोमा समेत थुनाम�ु गना�साथ त�कालै 
अदालतको प�रसर निजकबाटै पुनः प�ाउ 
गरी अक� म�ुा लगाई उिचत आधार र 
कारण िबना िनर�तर थुनामा रा�ने काय� 
गरकेो, एउटा कुनै कसुरको नामस�म 
उ�लेख गरी कागजी औपचा�रकतास�म 
पूरा गरकेो देखाई िनर�तर िहरासतमा 
रा�ने काय�लाई अदालतको आदेशको 
पालना गन�मा वाि�छत सवेंदनशीलता 
नअपनाएको र िनवेदकउपर �वृ� धारणा 
राखी सिंवधान एवं कानूनिवपरीत ब�दी 
बनाउन ेकाय� गरकेो मा�नुपन� ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी 
एकराज भ�डारी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
किपलच�� पोखरले, �ी स�तोष कोइराला र 
�ी राज ुअिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
टेकराज भसुाल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § नेपालको सिंवधान
 § सव��च अदालत िनयमावली, २०७४
 § मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४

आदेश
�या.मीरा खडका : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 

असाधारण अिधकार �े�िभ� पन� ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य एव ंआदेश यस�कार छः-

त�य ख�ड
स�ुमा िनवेदक धनबहादरु िव.क.लाई िमित 

२०७६।०३।२६ मा डेराबाट प�ाउ गरी इलाका 
�हरी काया�लय धरानमा क�रब २ मिहना िहरासतमा 
रािखयो । हातहितयार तथा संगिठत अपराधसमेत 
म�ुामा िमित २०७६।०५।२४ मा सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट साधारण तारखेमा रा�ने आदेश भएको 
िथयो । तर िनवेदकलाई थनुाम�ु नगरी अदालत 
हाताबाटै पनुः दो�ो पटक प�ाउ गरी इलाका �हरी 
काया�लय, इटहरी �याई िमित २०७६।०५।२४ 
दिेख थुनामा राखी िव�फोटक पदाथ� तथा संगिठत 
अपराध म�ुा चलाइयो । उ� म�ुामा सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०७।१५ मा 
�.२०,०००।– (बीस हजार) धरौटी माग भएबमोिजम 
िमित २०७६।०७।१५ मै धरौटी दािखला ग�रयो । 
तर पनुः ते�ो पटक प�ाउ गरी संखवुासभा प�ुयाई 
िज�ला �हरी काया�लय संखवुासभामा थनुामा 
राखी संगिठत अपराध हातहितयारसमेत म�ुा 
चलाइयो । िनवेदकलाई संगिठत अपराध 
हातहितयारसमेत ४ वटा म�ुा चलाएकोमा िमित 
२०७६।०७।१९ मा २ वटा म�ुामा संखवुासभा िज�ला 
अदालतबाट साधारण तारखेमा छोड्ने आदेश भयो 
भने सगंिठत तथा आगजनी म�ुामा �.१५,०००।– 
(प�� हजार) र संगिठत तथा हातहितयारसमेत म�ुामा 
�.५,०००।– (पाचँ हजार) धरौटी माग भएकोमा 
त�काल उ� धरौटी रकम बझुाउन नसकेका कारणले 
संखवुासभा िज�ला कारागारमा थनुामा बसी िमित 
२०७६।०९।०३ मा धरौटीबापतको रकम दािखला 
ग�रयो । 

धरौटी रकम दािखला गरपेिछ संखवुासभा 
िज�ला अदालत चैनपरुबाट िमित २०७६।१०।२८ 
को तारखे तोिकए तापिन िनवेदकलाई संखवुासभा 
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िज�ला अदालतको हाताबाटै िज�ला �हरी काया�लय 
चैनपरुका �हरीले िमित २०७६।०९।०३ गते चौथो 
पटक प�ाउ गरी इलाका �हरी काया�लय, चैनपरुमा 
गैरकानूनी थुनामा रािखएकोमा सोउपर स�मािनत 
सव��च अदालतमा ब�दी��य�ीकरण (०७६-WH-
१९२) �रट दायर गरकेोमा िमित २०७६।०९।२१ 
गते स�मािनत सव��च अदालतबाट रिज��ारको 
रोहवरमा थनुाम�ु गन� ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी भएकोमा पनुः स�मािनत सव��च अदालतको 
गेटबाटै त�काल पाचँौ पटक प�ाउ गरी ��यथ� 
महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु काठमाड�को िहरासतमा 
रािखएको छ । िव�लवले नेत�ृव गरकेो पाट�को सद�य 
भएकोले फरक िवचार र आ�थाको कारण पूवा��ह र 
�व�ृ भावना िलई अदालतको आदेशको जानजान 
अव�ा गद� िनवेदकलाई पटकपटक प�ाउ गरी 
बदिनयतपूव�क एकपिछ अक� िज�लामा प�ुयाई झ�ुा 
म�ुा लगाई िमित २०७६।०३।२६ गतेदिेख आजका 
िमितस�म िनर�तर ��यथ�ह�ले गैरकानूनी थनुामा 
राखेको ह�दँा ��यथ�ह�को उ� काय�बाट नेपालको 
सिंवधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को 
(क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८ (१), धारा २०(१), 
(२), (३), (८), धारा २२ समेत�ारा �द� िनवेदकको 
मौिलक हक अिधकारमा समेत आघात पगेुको ह�दँा 
िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ�ने धनबहादरु िव.क. 
लाई ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुाम�ु 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन ।

काठमाड� उप�यकाको िविभ�न �थानह�मा 
नेपाल क�यिुन�ट पाट� िव�लव समूहको काय�कता�ह�ले 
िविभ�न �यि�ह�लाई ध�काउने र अराजक गितिविध 
गन� गरकेो भ�ने गो�य सूचनाको आधारमा उ� काय� 
िनय��ण गन� तथा �य�ता काय�मा संल�न �यि�ह�लाई 
प�ाउको लािग यस काया�लयको मौिखक आदेशानसुार 
मसमेतको �हरी टोली खटाई पठाएकोमा मसमेतको 
�हरी टोली खटी गई खोजतलास गद� जाने �ममा पिछ 

नामथर ख�ुन आएका िड.िव. िसलवाल भ�ने धनबहादरु 
िव.क.लाई शंका�पद अव�थामा फेला पारी सोधपछु 
गन� �ममा िनजले मसमेतको �हरी टोलीलाई अि�लल 
श�द �योग गरी गाली गलौज गनु�को साथै काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १२ टेकु 
ि�थत साव�जिनक �थानमा अभ� �यवहार गरकेो ह�दँा 
िनजलाई िमित २०७६।०९।२१ गते ज�री प�ाउ पजु� 
िदई अनसु�धान तहिककातको लािग कानूनबमोिजम 
प�ाउ गरकेो हो । िमित २०७६।०९।२२ मा िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय काठमाड�माफ� त िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड�मा पेस भई अभ� �यवहार 
म�ुामा ज�री प�ाउ पजु� सदर गरी ऐ. २१ गतेबाट 
लागू ह�नेगरी पिहलो पटक िदन ७, ऐ. २८ गतेबाट लागू 
ह�नेगरी दो�ो पटक िदन ५, िमित २०७६।१०।०४ 
गतेबाट लागू ह�नेगरी ते�ो पटक िदन ४ र ऐ. ८ 
गतेबाट लागू ह�नेगरी चौथो पटक िदन ३ को �याद थप 
अनमुित �ा�त गरी उ� अविधमा प�ाउ परी आएका 
�ितवादीको बयान गन�, मािनस ब�ुनेलगायतको 
अनसु�धान काय� स�प�न भएको र अ�य अनसु�धान 
काय� जारी रहेको अव�थामा िवप�ी �रट िनवेदकले 
आफूले गरकेो अपराधबाट मिु� पाउने मनसाय 
राखी कपोलकि�पत एव ं मनगढ�ते कुराह� उ�लेख 
गरी यस प�रसरसमेतलाई िवप�ी बनाई स�मािनत 
अदालतसम� दायर गरकेो ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदन बदरभागी छ खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�समेतका 
तफ� बाट ऐ. का �हरी व�र�ठ उपरी�क उ�मराज 
सवुेदीको िलिखत जवाफ ।

िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ�ने धनबहादरु 
िव.क.लाई यस काया�लयबाट प�ाउ नगरकेो र िनजलाई 
कुनै पिन टोली प�ाउ गन�को लािग नखटाइएकोले 
िवप�ी �रट िनवेदकले यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई स�मािनत अदालतमा दायर गरकेो �रट िनवदेनको 
बेहोरा झ�ुा र कपोकि�पत भएकोले उ� �रट िनवेदन 
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खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको महानगरीय �हरी 
व�ृ िसहंदरबार, काठमाड�समेतको तफ� बाट �हरी 
नायब उपरी�क कौशलकुमार बढुाथोक�को िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख 
गनु�भएको धनबहादरु िव.क.ले अभ� �यवहार गरकेोले 
�हरीले िमित २०७६।०९।२१ मा प�ाउ परी िमित 
२०७६।०९।२२ गते सो प�ाउको यस काया�लयबाट 
समथ�न गराई िमित २०७६।०९।२८ गते ५ िदन 
�याद थप गरी पनुः िमित २०७६।१०।०५ गते ४ 
िदन �याद थप गरी िनयमानसुारको थुनामा रहेकोले 
यस काया�लयको हकमा उ� �रट िनवेदन खारजेभागी 
भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�समेतका तफ� बाट �मखु 
िज�ला अिधकारी जनकराज दाहालको िलिखत 
जवाफ । 

िवप�ी �रट िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ�ने 
धनबहादरु िव.क. उपर महानगरीय �हरी प�रसर, 
काठमाड�मा अभ� �यवहार कसरु शीष�कमा म�ुा दता� 
गरी मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १४ (६) बमोिजम �याद थप गरी अनसु�धान 
काय� भइरहेको र �रट िनवेदकलाई कानूनिवपरीत 
थनुामा रािखएको भ�ने आरोपह� झ�ुा भएको ह�दँा 
�हरी �धान काया�लय, न�सालसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �हरी �धान 
काया�लय न�सालको िलिखत जवाफ ।

अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

यस इजलाससम� पेस आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  व�र�ठ 
अिधव�ा �ी एकराज भ�डारी, िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी किपलच�� पोखरले, �ी स�तोष कोइराला र �ी 
राज ु अिधकारीले िनवेदक धनबहादरु िव.क. लाई 

नेपाल क�यिुन�ट पाट� िव�लव समूहका सद�य भई 
फरक राजनीितक िवचारधारा तथा आ�था भएकै 
कारण िविभ�न झ�ुा म�ुा लगाई थुनामा राखेकोमा 
िविभ�न िज�ला अदालतबाट थनुाम�ु गन� आदेश 
भए तापिन अक� म�ुा लगाई पनुः प�ाउ गरी थनुामा 
राखेको र यस अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश भएको अव�थामा समेत अदालतको आदेशको 
अव�ा गरी पूवा��ह राखी �व�ृ भावनाबाट अदालतको 
हाताबािहरबाटै पनुः प�ाउ गरी िनर�तर गैरकानूनी 
थनुामा राखेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी िनवेदकलाई उ� गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँ
भनी ��ततु गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी टेकराज भसुालले सरकारवादी 
फौजदारी म�ुामा कानूनले अपराध अनसु�धानको 
अिधकार नेपाल �हरीलाई तोिकएकोले िनवेदकलाई 
सारभूत तथा काय�िविधगत �ि�या पूरा गरी आपरािधक 
घटनाको अनसु�धानको लािग कानूनबमोिजम प�ाउ 
गरी म�ुा हेन� अिधकारीबाट अनमुित िलई िहरासतमा 
राखेको ह�दँा �य�तो थनुालाई गैरकानूनी भ�न 
िम�दैन । ब�दी धनबहादरु िव.क. आपरािधक 
काय�मा संल�न भएको कारण अनसु�धानको लािग 
कानूनबमोिजम नै िहरासतमा रािखएको ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने अव�था नह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी ��ततु 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपयु�� त�य तथा िजिकर रहेको ��ततु 
िनवेदनमा िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन 
गदा� िनवेदकको मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�नपुन� हो / होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , िनवेदक धनबहादरु 
िव.क.लाई िव�लव नेत�ृवको नेपाल क�यिुन�ट पाट�को 
सद�य भई फरक िवचार र आ�था राखेको आधारमा 
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िविभ�न म�ुा लगाई िमित २०७३।०३।२६ गतेदेिख 
िनर�तर थुनामा राखेकोले स�मािनत सव��च अदालतमा 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन दायर ग�रएकोमा 
स�मािनत अदालतबाट  िमित २०७६।०९।२१ मा 
िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
भएको िथयो । ��यथ�ह��ारा स�मािनत अदालतको 
आदशेको अव�ा गद� िनवेदकलाई थनुाम�ु नगरी सोही 
िदन सव��च अदालतको गेटबाटै पनुः प�ाउ गरी 
महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु काठमाड�को िहरासतमा 
रािखएको छ । यसरी िनवेदकलाई फरक िवचार र 
आ�था राखेको आधारमा पटकपटक फरकफरक 
म�ुा लगाई बदिनयतपूव�क पूवा��ह तथा �व�ृ भावना 
राखी िनर�तर गैरकानूनी िहरासतमा रािखएको ह�दँा 
��यथ�ह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको म�ुय िनवेदन दाबी 
रहेको देिखयो ।

३. िवप�ीह�बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफमा मूलतः िमित २०७६।०९।२१ गते काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १२ टेकु 
ि�थत साव�जिनक �थानमा �हरी टोलीले िनवेदक 
िड.िव. िसलवाल भ�ने धनबहादरु िव.क. लाई 
शकंा�पद अव�थामा भेिटई सोधपछु गन� �ममा 
िनजले �हरी टोली मािथ िविभ�न अ�लील श�दह� 
�योग गरी गालीगलौज गनु�का साथै साव�जिनक 
�थानमा अभ� �यवहार गरकेो ह�दँा त�काल िनजलाई 
ज�री प�ाउ पजु� जारी गरी �काउ गरी म�ुा हेन� 
अिधकारीबाट ज�री प�ाउ पजु� �वीकृत गराई अभ� 
�यवहार म�ुामा अनसु�धान तहिककातको लािग सोही 
िदनदिेख लागू ह�ने गरी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�बाट �याद थप अनमुित िलई अनसु�धान 
काय� भइरहेको छ । िनवेदकलाई अपराध अनसु�धानको 
�ममा कानूनबमोिजम िहरासतमा िलइएको ह�दँा 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�था छैन �रट 

िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोरा उ�लेख गरेको 
दिेखयो ।

४. यी िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ�ने 
धनबहादरु िव.क. लाई अभ� �यवहार म�ुामा ज�री 
प�ाउ पजु� जारी गरी िमित २०७६।०९।२१ मा 
प�ाउ गरी महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु काठमाड�ले 
िहरासतमा राखेको िमिसल संल�न कागजातबाट 
दिेख�छ । यी िनवेदकलाई अभ� �यवहार म�ुामा 
अनसु�धान तहिककातको लािग भनी िमित 
२०७६।०९।२१ बाट लागू ह�ने गरी पिहलो पटक 
िदन ७ को, ऐ. २८ गतेबाट लागू ह�ने गरी दो�ो पटक 
िदन ५ को, िमित २०७६।१०।०४ बाट लागू ह�ने गरी 
ते�ो पटक िदन ४ को र ऐ. ८ गतेबाट लागू ह�ने गरी 
चौथो पटक िदन २ को िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�बाट िहरासतमा रा�न अनमुित �दान 
गरकेोसमेत िमिसल संल�न कागजातबाट देिख�छ । 
यी िनवेदकलाई गैरकानूनी िहरासतमा रािखएकोमा 
यस अदालतमा परकेो ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवदने (०७६-WH-०१९२) मा यस अदालतबाट 
िमित २०७६।०९।२१ मा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी भएपिछ पिन यी िनवेदकलाई �यसैिदन 
पनुः प�ाउ गरी अक� म�ुा लगाई थनुामा राखेको 
दिेख�छ । साथै िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम यी 
िनवेदकलाई िमित २०७६।०३।२६ देिख प�ाउ गरी 
िविभ�न म�ुाह� लगाई थनुामा राखेकोमा िविभ�न 
िज�ला अदालतह�ले पटकपटक थनुा म�ु गन� 
आदेश गर ेतापिन िनवेदकलाई थनुा म�ु नगरी पनुः 
अक� म�ुा लगाई हालस�म िनर�तर थुनामा राखेको 
भ�ने िनवेदन दाबीलाई िवप�ीह�ले अ�यथा भ�न 
सकेकोसमेत देिखदँैन । 

५. िनवेदकलाई पिछ�लो पटक थनुामा 
रािखएको स�दभ�मा हेदा� िमित २०७६।०९।२१ 
मा अभ� �यवहारस�ब�धी म�ुाको अनसु�धानको 
िसलिसलामा ज�री प�ाउ पजु� जारी गरी प�ाउ 
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गरी िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�बाट 
ज�री प�ाउ पजु�को �वीकृित िलई उ� म�ुाको 
अनसु�धानको िनि�त सोही िमितबाट पटकपटक 
िहरासतमा रा�न िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�बाट अनमुित िलई िनवेदकलाई िहरासतमा 
राखेको भ�ने देिख�छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ९(६) बमोिजम कसरु गन� 
�यि� त�काल प�ाउ नभएमा �य�तो �यि� भा�ने 
उ�कने वा िनजले  �माण, दसी वा सबदु न� गन� 
मनािसब कारण भएमा ज�री प�ाउ पजु� जारी ह�न 
स�ने नै देिख�छ । तथािप ��ततु म�ुामा िनवेदकले 
वारदात�थलमा को कसका िव�� के कुन कसरुज�य 
काय� गरी अभ� �यहार गरकेा िथए र िनजलाई त�काल 
प�ाउ नगदा� भागी जाने वा के क�तो दशी वा सबदु 
न� गन� स�भावना िथयो भ�ने बारमेा िमिसल सलं�न 
ज�री प�ाउ पुज�  �वीकृितस�ब�धी महानगरीय 
�हरी प�रसर, काठमाड�को प�मा कुनै पिन कुरा 
खलुाएको पाइदँैन ।

६. �यसैगरी मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४ मा प�ाउ परकेो 
�यि�लाई २४ घ�टाभ�दा बढी समय िहरासतमा रा�न 
परमेा आधार र कारणसिहत म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
िनवेदन िदनपुन� र म�ुा हेन� अिधकारीले पिन 
अनसु�धानको काय� स�तोषजनक भए नभएको िवचार 
गररे मा� आव�यक देिखए िहरासतमा रा�ने आदेश 
िदनपुन� कानूनी �ि�या िनधा�रण ग�रएको दिेख�छ । 
कुनै फौजदारी कानून �ितकूल काय� भएको अव�थामा 
आव�यक अनसु�धान, छानिबन गरी दोषीलाई 
कानूनको दायरामा �याउन ु स�ब� िनकायह�को 
कानूनी कत��य ह��छ भ�ने कुरामा िववाद छैन । अपराध 
िनय��ण गरी समाजमा शाि�त, �यव�था र अमनचयन 
कायम गनु�  सरकारको एउटा मह�वपूण� दािय�व पिन 
हो । यसका लािग तोिकएको �याियक �ि�या अपनाई 
अिभय�ुलाई िनय��णमा राखी अनसु�धान, छानिबन 

�ि�या अगािड बढाउन ुआव�यक पिन ह��छ । तर यसरी 
�याियक �ि�या स�चालन गदा� भने कानूनबमोिजमको 
उिचत �ि�याको समिुचत अनशुरण गनु�  अिनवाय� 
ह��छ । ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा ज�री प�ाउ 
पजु� जारी गरी िनवेदकलाई त�काल प�उ गना�को 
कुनै मनािसब आधार पिु�ट ह�न सकेको पाइदँैन भने 
िनवेदकलाई चौथो पटकस�म थप िहरासतमा रा�ने 
अनमुित माग गदा� महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�ले 
के कित अनसु�धान काय� स�प�न भइसकेको र के 
कित अनसु�धान काय� ह�न बाकँ� भ�ने कुरा �प�ट 
�पमा उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । �यसैगरी िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�बाट पिन यो यित आधार 
कारणबाट अनसु�धान स�तोषजनक रहेकोले अब 
यो यो अनसु�धान काय�का लािग �याद थप ग�रएको 
हो भ�ने आधार कारण उ�लेख गरी �याद थप 
गरकेो भ�ने कुरा िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेतको िलिखत जवाफ तथा सो संल�न 
कागजातह�बाट समेत दिेखएन ।

७. संिवधानबमोिजम राजनीितक दलको 
गठन गरी स�चालन गन� र दलको िवचारधारा दश�न 
र काय��म �ित जनसाधारणको समथ�न र सहयोग 
�ा� गन�को लािग �यसको �चार �सार गन� काय�मा 
�ितब�ध लगाउने गरी ग�रएको कुनैपिन �यव�था 
वा िनण�य संिवधान �ितकूल मािनने भनी नेपालको 
संिवधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा �यव�था 
रहेको देिख�छ । िनवेदकतफ� बाट बहस गनु�ह�ने कानून 
�यवसायीह�ले िनवेदक फरक राजनीितक िवचार 
र आ�था रा�ने िव�लव नेत�ृवको नेपाल क�यिुन�ट 
पाट�को सद�य भएकै नाताले िवप�ीह�ले पटकपटक 
गैरकानूनी �पमा प�ाउ गद� िनर�तर िहरासतमा राखेको 
भ�ने िजिकर ��ततु गनु�भएको स�दभ�मा िवचार गदा�, 
िविभ�न िज�ला अदालतह�बाट थनुा म�ु गन� आदेश 
भए तापिन थनुा म�ु नगरी पनुः एकपिछ अक� म�ुा 
लगाई िमित २०७६।०३।२६ देिख आजस�म िनर�तर 
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थनुामा रा�ने गरकेो दिेखएको र िनवेदकलाई यसअिघ 
पिन प�ाउ ग�रएउपर परकेो ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७६।०९।२१ 
मा िनवेदकलाई थनुा म�ु गन� ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी भइसकेपिछ पिन िनवेदकलाई �यही िदन 
पनु: प�ाउ गरी अक� म�ुा लगाएर िनर�तर गैरकानूनी 
थनुामा रािखने काय� भएको दिेखदँा यी िनवेदकलाई 
बदिनयत तथा �व�ृ भावना नराखी केवल म�ुाको 
अनसु�धानको �ममा कानूनस�मत �पमा थनुामा 
रािखएको हो भ�ने िवप�ीह�को िजिकर मनािसब 
देिखएन ।

८. सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७(क) मा बदिनयत, �व�ृ भावना िलई, 
कानूनिवपरीत वा अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� 
काय�िविध पालना नगरी ब�दीलाई थुनामा रािखएको 
देिखएमा अदालतले ब�दीलाई छोड्ने आदशे िदन 
स�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । ��ततु 
�रट िनवेदनमा िविभ�न िज�ला अदालतह�बाट 
िनवेदकलाई थनुाम�ु गन� पटक पटक आदेश जारी भए 
तापिन िनवेदकलाई थनुा म�ु नगरी पनुः अक� म�ुा 
लगाई थुनामा रा�ने गरकेो देिखएको र िनवेदकको 
नाममा यस अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी भएकोमा समेत थनुाम�ु गना�साथ त�कालै 
अदालतको प�रसर निजकबाटै पनुः िनवेदकलाई 
प�ाउ गरी अक� म�ुा लगाई उिचत आधार र कारण 
िबना िनर�तर थुनामा रा�ने काय� िवप�ीह�ले गरकेो 
देिखदँा केवल एउटा कुनै कसरुको नामस�म उ�लेख 
गरी कागजी औपचा�रकतास�म पूरा गरकेो देखाई 
िनवेदकलाई िनर�तर िहरासतमा रा�ने काय�लाई 
अदालतको आदेशको पालना गन�मा वाि�छत 
सवंेदनशीलता नअपनाएको र िनवेदकउपर �व�ृ 
धारणा राखी सिंवधान एवं कानूनिवपरीत ब�दी बनाउने 
काय� गरकेो मा�नपुन� देिखन आयो ।

९. अतः िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ�ने 

धनबहादरु िव.क.लाई गैरकानूनी �पले थनुामा 
राखेकोले यस अदालतको रिज��ारको रोहवरमा 
थनुाबाट म�ु ग�रिदन ुभनी यस अदालतबाट ०७६-
WH-०१९२ को ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा 
िमित २०७६।०९।२१ मा आदेश जारी भएकोमा सोही 
िदन िमित २०७६।०९।२१ मा िनजलाई बदिनयतका 
साथ िबना आधार र कारण पनुः प�ाउ गरी हालस�म 
गैरकानूनी �पमा थनुामा राखेको दिेखदँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ अनसुार 
िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । यस अदालतको संि��त आदेशानसुार 
िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ�ने धनबहादरु िव.क. 
लाई यस अदालतका रिज��ारको रोहवरमा िमित 
२०७६।१०।०९।५ मा नै थुनाबाट म�ु ग�रसकेको 
दिेखदँा �यसतफ�  केही ग�ररहन ुपरने । ��ततु आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदई ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरी लगत क�ा गरी यो आदेशको िव�तुीय अपलोड 
गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित सवंत् २०७६ साल माघ ९ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा 
आदेश िमित : २०७६।३।४

०६९-WO-०५२५

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : अ�नीधरको नाित रामलालको छोरा सखु�त 
िज�ला जबु�टा गा.िव.स.वडा नं.१ ब�ने 
जय�साद सवुेदी

िव��
िवप�ी : मालपोत काया�लय, सखु�तसमेत

  
 § िनिव�वाद �पमा हक �थािपत नभएको 

िवषयमा �रट �े�बाट ह�त�ेप गन�   
निम�न े।

(�करण नं.८)
 § अदालतह�बाट भएको फैसलालाई 

�ितकूल असर पन� गरी �रट �े�बाट 
ह�त�ेप गन� निम�ने ।

(�करण नं.१०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी ऋिषराम 
िघिमर ेर �ी तारा�साद लािमछाने

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
महेश�साद ख�ी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
ताराबहादरु िसटौला र �ी िवमल खनाल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § ज�गा �ाि� ऐन, २०३४

आदशे
�या.ह�रकृ�ण काक� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य एव ंआदेश यस�कार छः

त�य ख�ड
म िनवेदकको नाममा दता� �े�ता भएको सखु�त 

िज�ला जबु�टा गा.िव.स.वडा नं.४(क) िक.नं.७८ को 
ज.िव.०-५-१६३/

४
 ज�गा सािबकदेिख नै भोग चलन गद� 

आएकोमा, उ� ज�गाको पूव�तफ�  िवमान�थल रहेको र 
सो िवमान�थलका कम�चारीह� तथा �हरी आवासका 
िनिम� केही ज�गा अिध�हण गन� त�कालीन �ी ५ को 
सरकारको िनण�यअनसुार सूचना �कािशत भएकोमा 
सोबमोिजम मेरो ज�गाम�येको पूव�तफ� बाट ०-३-५ 
ज�गामा� २०३८ सालमा �.५८५०।- मा� िज�ला 
�शासन काया�लय, सखु�तबाट मआु�जा बिुझिलई 
हकदाबी छोिडिदएको िथए । मेरो नाममा दता� �े�ता 
भएको उि�लिखत िक.नं.७८ को ज�गाबाट ०-३-५ 
ज�गा अिध�हणमा परपेिछ मेरो �े�तामा बाकँ� रहन 
गएको ०-२-११३/

४
 ज�गाको मालपोत बझुाउने भनी 

िमित २०५६।३।३ मा मालपोत काया�लय सखु�तमा 
जादँा तपाइकँो उ� पूर ैिक�ा ज�गा िज�ला �शासन 
काया�लय, सखु�तको च.नं.८०८ िमित २०३८।९।२० 
को प�अनसुार तपाइकँो नामको ज�गा दता� खारजे भई 
नेपाल सरकार िनमा�ण तथा यातयात म��ालय हवाई 
िवभाग हवाई काया�लय, सखु�तको नाममा �े�ता कायम 
भइसकेको छ, तपाइकँो नाममा ज�गा नै नरहेकोले 
मालपोत िलन िम�दैन भ�ने मौिखक जानकारी पाएको 
िथए ँ। मैले मआु�जा पाउन बाकँ� रहेको ज�गाको मआु�जा 
पाउ ँभनी िमित २०५६।४।३ मा हवाई िवभाग शाखा 
काया�लय सखु�तमा िनवेदनसमेत दता� गराएको िथए ँ । 
मेरो िनवेदनउपर छानिबन गरी आव�यक कारबाहीको 
िनिम� सखु�त नाग�रक उड्डयन काया�लयले 

�नण�य नं. १०३९७
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आव�यक कागजातसिहत नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण �धान काया�लय बबरमहलमा पठाएको 
बोधाथ�समेत मैले िमित २०६५।४।१८ मा �ा� गरकेो 
िथए ँ। मैले धेर ै�यास गदा� पिन नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणबाट कुनै पिन आव�यक पहल नभएका 
कारण अिध�हणमा नै नपरकेो मेरो बाकँ� ०-२-११३/

४
 

ज�गा पिन भलुवश िवप�ी हवाई काया�लय, सखु�तको 
नाममा दता� भएको ह�नाले उ� बाकँ� ज�गा मेरा नाममा 
दता� ग�रपाउ ँभनी िमित २०६३।२।२२ मा मालपोत 
काया�लय सखु�तमा िनवेदन दता� गराएको िथए ँ।

मेरो िनवेदनको स�ब�धमा िमित 
२०६५।५।११ मा मालपोत काया�लय सखु�तले 
उ� िक.नं.७८ ज.िव. ०-५-१६३/

४
 म�ये ०-३-५ 

को मआु�जा िनजले बिुझसकेको र बाकँ� ज�गा नगर 
िवकास सिमितको ग�ुयोजनाको बाटोमा परकेोले 
मआु�जा िदन नपन� भनी िमित २०५८।७।२४ मा 
नाग�रक उड्डयन �ािधकरण के��ीय काया�लयबाट 
िनण�य भएको र सो स�ब�धमा नापी शाखा सखु�तको 
�थलगत �ितवेदनबाट उ� बाकँ� ज.िव. ०-२-११३/

४
 

म�ये नगर िवकास सिमितको ग�ुयोजनाअ�तग�तको 
सडकदेिख पूव� ज.िव. ०-०-११/

२
 र सडकदेिख 

पि�म ज.िव. ०-०-४१/
२
 गरी ज�मा ०-०-६ (छ धरु) 

ज�गा सडकबाहेक बाकँ� दिेख�छ भनी �ितवेदन �ा� 
भएको । यस स�ब�धमा भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागमा िनद�शनका लािग स�पूण� कागजातसिहतको 
िमिसल फाइल पठाउदँा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
अनसुार ज�गा �ा� गरकेो र सो ज�गाको मआु�जा 
त�काल िलइसकेको भ�ने नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणबाट जानकारी �ा� भएकोले मालपोत 
काया�लयबाट केही ग�ररहन नपन� भ�ने िनद�शन �ा� 
भएकाले �ा� िनद�शनबमोिजम मेरो मागदाबीबमोिजमको 
�े�ता कायम ग�ररहन ु परने भनी िनण�य गरी मेरो 
आ�नो दता� �े�ता भएको ज�गा गैरकानूनी त�रकाले 
िज�ला �शासन काया�लय, सखु�तको हवाला िददैँ 

मालपोत काया�लय सखु�तले िवप�ी नेपाल सरकार 
िनमा�ण तथा यातायात म��ालय हवाई िवभाग हवाई 
काया�लय सखु�तको नाममा मेरो उि�लिखत ज�गा 
दता� नामसारी ग�रिदएकोले उ� ज�गा दता� काय� 
अवैधािनक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा उि�लिखत 
ज�गा दता�  ग�रपाउ ँ भनी िज�ला अदालत सखु�तमा 
िफरादप� िमित २०६६।१।१६ मा म िनवेदकले दायर 
गरकेोमा सखु�त िज�ला अदालतले यस अदालतको 
�े�ािधकारिभ� नपन� भनी त�यिभ� नै �वेश नगरी 
िमित २०६७।११।१० गते िफराद खारजे गरकेो र 
पनुरावेदन अदालत सखु�तले पिन िमित २०६९।३।२५ 
मा सखु�त िज�ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको 
अव�था छ ।

यसै िवषयव�तसुगँ स�बि�धत िवषयमा 
ड�बरकुमारी िसजापित िव. गहृ म��ालयसमेत भएको 
उ��ेषण परमादेशको �रट िनवेदनमा मागदाबीबमोिजम 
�रट िनवेदन जारी ह�ने (सवंत् २०५८ सालको 
�र.नं.३३९२, उ��ेषण, परमादशे) भनी स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िमित २०६६।३।२ मा भएको 
िनण�यसमेतले पिु� ग�रसकेको र मालपोत काया�लय 
सखु�तले िमित २०६४।२।२९ मा भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागलाई लेखेको प�मा �प� �पमा म 
िनवेदकले ०-२-११३/

४
 ज�गाको हालस�म मआु�जा 

नपाएको कुरा �प�सगँ उ�लेख गरकेो र िमित 
२०६४।१०।२४ को मालपोत काया�लय सखु�तको 
अक� प�मा पूव� र पि�मतफ�  गरी छ धरु मा� ज�गा 
बचेको नापी शाखाको प�बाट देिखएकोले बाटोमा परेको 
ज�गाबाहेक बाकँ� दिेखएको ६ धरु �े�फल ज�गाको 
�े�ता कायम गन� िम�ने देिखएकोले सोहीबमोिजम 
िनण�य ह�न राय पेस ग�रएको भ�ने बेहोरासमेतलाई 
िनण�यको आधार बनाई म िनवेदकको नाममा दता� 
�े�ता भएको सखु�त िज�ला जबु�टा गा.िव.स. 
वडा नं.४(क) िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/

४
 

ज�गाम�येको पूव�तफ� बाट ०-३-५ ज�गामा� २०३८ 
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सालमा �.५,८५०।- मा� िज�ला �शासन काया�लय 
सखु�तबाट मआु�जा बिुझिलई हकदाबी छोिडिदएको 
अव�थामा मेरो स�पूण� ज�गा नै अिध�हणमा पारी 
म िनवेदकलाई अ�यायमा पारकेाले िवप�ीह�को 
उपयु�� काम कारबाही र प�ह�ले िनवेदकको ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ र नेपालको अ�त�रम संिवधानको 
धारा १२(च), ३(१), १९ को �ितकूल भएकोले िमित 
२०६४।११।१७ को भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागले मालपोत काया�लय, सखु�तलाई लेखेको प�, 
िमित २०६५।५।११ को मालपोत काया�लय, सखु�तको 
िनण�यलगायत यस स�ब�धमा भए गरकेा स�पूण� 
कामकारबाही तथा िनण�यह� उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी अिध�हणमा नपरकेो बाकँ� ०-२-११३/

४
 ज�गा 

िनवेदकलाई नै िफता�  िदन ुवा उ� ज�गाको �चिलत 
कानूनबमोिजम मआु�जा र �ितपूित�  िनवेदकलाई 
िदन ु िदलाउन ुभ�ने परमादशेको आदेशलगायत अ�य 
उपय�ु आ�ा, आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी मालपोत काया�लय, सखु�तसमेतका 
सरकारी िनकायह�लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पठाइिदन ु र 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� 
हो ? यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई आफँै वा आ�नो 
�ितिनिधमाफ� त उपि�थत ह�न ुभनी �रट िनवेदनको एक 
�ित न�कल साथै राखी अ�य िवप�ीह�लाई सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 

२०६९।८।७ को आदेश ।
िफराद प�मा खलुाइएबमोिजमको कारण र 

�माणह�बाट िफराद प� िनवेदकको मागबमोिजमको 
दता� बदर दता� �े�ता कायम ह�न पन� ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ अनसुार ज�गाको मआु�जा िलइसकेको 
ह�दँा दता� गनु�पन� ज�गा नभएकोले िनजको िफराद 
प� खारजे ग�रपाऊँ । यसै स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायमा मालपोत काया�लय, सखु�तबाट च.नं.२३६८ 
िमित २०६४।१०।२४ को भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभाग (ज�गा �शासन शाखा) बबरमहल, 
काठमाड�लाई यस काया�लयबाट राय मािगएको प�, 
भूिमसघुार तथा �यव�थापन िवभाग (ज�गा �शासन 
शाखा) बबरमहल, काठमाड�को च.नं.२७१४ िमित 
२०६४।११।१७ को प�बाट ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
बमोिजम ज�गा �ा� गरकेो र सो ज�गाको मआु�जा 
त�कालै िलइसकेको भ�ने सखु�त नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण के��ीय काया�लयबाट िमित २०५८।७।२४ 
मा उ� िक�ा न�बर ७८ ज.िव. ०-५-१६३/

४
 म�ये 

०-३-५ को मआु�जा िनजले बिुझसकेको र बाकँ� ज�गा 
नगर िवकास सिमितको ग�ुयोजनाको बाटोमा परकेोले 
मआु�जा िदन नपन� भनी िनण�य भएको र सो स�ब�धमा 
नापी शाखा सखु�तको �थलगत �ितवेदनबाट उ� 
बाकँ� ज.िव. ०-२-११३/

४
 म�ये नगर िवकास सिमितको 

ग�ुयोजनाअ�तग�तको सडकदेिख पूव� ज.िव. ०-०-
११/

२
 र सडकदिेख पि�म ज.िव. ०-०-४१/

२
 गरी 

ज�मा ०-०-६ ज�गा सडकबाहेक दिेखएको भ�ने 
उ�लेख भए तापिन िनजले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
अनसुार ज�गा �ा� गरकेो र त�काल अिध�हण ह�दँा 
उि�लिखत सबै ज�गाको मआु�जा बिुझसकेको भ�ने 
नाग�रक उड्डयन �ािधकरणबाट भएअनसुार मालपोत 
काया�लयले केही ग�ररहन पद�न भनी भूिमसघुार तथा 
�यव�थापन िवभागबाट िनद�शन �ा� ह�न आएबमोिजम 
मालपोत काया�लय सखु�तबाट िमित २०६५।५।११ 
गते सोहीअनसुार िनण�य भएको । 
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िनवेदकले िमित २०३८ सालमा सखु�त 
िज�ला सािबक जबु�टा गा.िव.स.वडा नं.४क िक�ा 
नं.७८ को ज.िव.०-५-१६३/

४
 म�ये ०-३-५ को 

मआु�जा ब�ुदा अ� �े�फलको खोजी गरी मालपोत 
बझुाउन ुपन�मा िनज ए�कासी मालपोत बझुाउन कहा ँर 
किहले जानभुएको हो ? िक�ा न�बर ७८ बाट हकदाबी 
छाडी िदएक� ज�गाबाहेकको ज�गा िबगाहा ०-२-११३/

४
 

ज�गा िज�ला �शासन काया�लय, सखु�तको च.नं.५०८ 
िमित २०३८।९।२० को प�ानसुार तपाइकँो नाउकँो 
दता� खारजे भएकोले मालपोत िलन िम�दनै भनी कुन 
िमितमा भनेको हो ? सोसमेत नखलेुको जबिक मालपोत 
काया�लयबाट मालपोत असलुी गन� काम िमित २०५२ 
सालमा गा.िव.स. / न.पा.लाई ह�ता�तरण भई गा.िव.स. 
/ न.पा.बाट नै मालपोत असलुी ग�र�छ । मालपोत 
काया�लयले असलुी गनु�  पद�न भनी िनवेदकलाई सो कुरा 
थाहा ह�न ुपन� । नापी शाखा सखु�तको च.नं.६९ िमित 
२०५४।४।२७ को प� र मान नाप न�सा १:२५०० 
को न�साबाट नगर िवकासको ग�ुयोजनामा िक�ा 
नं.७८ को �े�फल ०-५-१६३/

४
 ज�गाम�ये पूव�पि�चम 

गरी ०-०-६ ज�गामा� िनवेदकका नाममा बाकँ� छ 
भ�ने उ�लेख भएको र मािथ उि�लिखत �माणह�बाट 
िनजले माग गरभे�दा बढी �े�फलको मआु�जा बझुी 
िलइसकेको देिख�छ । िनजको िनवेदन मागअनसुार 
उ��ेषणलगायत परमादेशको आ�ा जारी ह�न नपन� 
अव�था भएकोले िनवेदन मागदाबी खारजे भागी 
भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको मालपोत 
काया�लय, सखु�तको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले आ�नो िक.नं. ७८ ज.िव ०-५-
१६३/४ को ज�गाम�ये ०-३-५ ज�गाको मआु�जा 
बिुझसकेको र बाकँ� ज�गा सखु�त उप�यका नगर 
िवकास सिमितको ग�ुयोजनाअनसुार बाटोमा परकेाले 
मआु�जा िदन ु नपन� भनी नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण �धान काया�लय, काठमाड�को िमित 
२०५८।७।२४ को िनण�यअनसुार उ� िक.नं. ७८ को 

स�पूण� ज�गा नै अिध�हणमा परी लगत क�ा भई गएको 
ह�दँा सो स�ब�धमा िनज िवप�ी िनवेदकले स�ु िज�ला 
अदालतमा यस काया�लयसमेतका नाउमँा िदएको दता� 
बदर �े�ता कायम म�ुामा यस काया�लयबाट भए गरेको 
स�कल कागजातह�सिहत सखु�त िज�ला अदालमा 
पेस भइसकेको र यस काया�लयमा िनवेदकको 
िनवेदनमा उि�लिखत ज�गाको मआु�जास�ब�धी कुनै 
कागजातह� नभएको ह�दँा सो म�ुा सखु�त िज�ला 
आदलतबाट िमित २०६७।११।१० मा फैसला भई 
सो फैसलाउपर पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत 
सखु�तबाट समेत यस काया�लयका नाउमँा िलिखत 
जवाफ पेस गन� आदशे भई आएबमोिजम यस 
काया�लयको च.नं.३२७९ िमित २०६८।१०।२४ 
को प��ारा पेस गनु�पन� स�पूण� �माणह� उि�लिखत 
म�ुामा सखु�त िज�ला अदालतमा गइसकेकोले 
�ितर�ाका लािग पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लयलाई उपल�ध गराइिदन लेिखएकोमा सखु�त 
िज�ला अदालतको च.नं.१९३७ िमित २०६८।१२।२ 
को प�बाट उि�लिखत म�ुाको िमिसल च.नं.३५४ 
िमित २०६८।५।११ को प�बाट पनुरावेदन 
अदालतमा गएको र िफता� �ा� नभएको भ�ने उ�लेख 
भई आएअनसुार यस काया�लयको च.नं.३६१० िमित 
२०६८।१२।३ को प�बाट पनुरावेदन काया�लयको 
च.नं.३६१० िमित २०६८।१२।३ को प�बाट 
पनुरावेदन अदालत र पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लयसमेतलाई सोही बेहोरा अवगत गराइएको 
हो । पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट समेत स�ु िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।११।१० को फैसला नै सदर 
ह�ने ठहरी िमित २०६९।३।२५ मा फैसला भइसकेको 
र सो म�ुास�ब�धी यस काया�लयबाट पेस गनु�  पन� 
स�पूण� �माण उि�लिखत िमिसलमा नै पेस भइसकेको 
ह�दँा सो िमिसल सव��च अदालतमा पेस ह�ने नै ह�दँा 
िवप�ीले यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाइरहन ु
पन� आव�यक नभएको देिखदँा िवप�ीको �रट िनवेदन 
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खारजे भागी भएकोले खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय, सखु�तको 
िलिखत जवाफ ।

सखु�त िवमान�थल कम�चारी आवास गहृ र 
�हरी आवास गहृ तथा अ�य िविभ�न िनमा�ण कामको 
लािग ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम सखु�त िज�ला 
सािबक जबु�टा गाउ ँप�चायत वडा नं.४(क) को हाल 
वीर�े�नगर नगर प�चायत वडा नं.११ मा पन� ज�गा 
िबगाहा ४-१-०-१/

४
ज�गा िमित २०३५।१२।३० 

को त�कालीन �ी ५ को सरकारको सिचव �तरीय 
िनण�य�ारा सािबक िनमा�ण तथा यातायात म��ालय, 
हवाई िवभाग, (हाल नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण) सखु�त िवमान�थलको लािग अिध�हण 
ग�रएको हो । जसम�ये वादीको िक.नं. ७८ �े.िव.०-३-
५ पिन पद�छ । त�कालीन अव�थामा ज�गा अिध�हण 
गदा�का समयमा तयार ग�रएका कागजातह�मा िक.नं. 
७८ ज.िव.०-५-१६३/

४
 म�ये सडकमा परी बाकँ� 

रहेको �े.िव.०-३-५ पूरकैो �.५,८५०।- (पाचँ हजार 
आठसय पचास) मआु�जा बझुेको त�यलाई �वयं �रट 
िनवेदकले �वीकार गनु�भएको छ भने सो त�य ज�गा 
अिध�हणस�ब�धी िमित २०३७।५।१ को सूचनाबाट 
समेत �मािणत ह��छ । िक.नं. ७८ म�ये �े.फ.०-
३-५ भ�दा बढी ज�गा हवाई िवभागलाई त�कालीन 
अव�थामा आव�यक नभएको, स�बि�धत िक�ामा 
रहेको बाकँ� ज�गा अिध�हणभ�दा पूव� नै उप�यका 
नगर िवकास सिमित सखु�तको ग�ुयोजनाअ�तग�त 
सडकमा परकेो तर पजुा� �े�ताबाट िक�ाकाट 
नभएकाले बाटोमा परकेो ज�गाको भागसमेत 
हवाई िवभागको नाममा दा.खा. स�म भई आएको 
देिख�छ । वादीको उ� िक.नं. ७८ बाट अब 
कुनै ज�गा बाकँ� छैन । यस �ािधकरण तथा 
काया�लयसमेतलाई आव�यक नभएको र �ा� नगरकेो, 
यस �ािधकरणसमेतको भोगचलन �योगमा नरहेको 
�य�तो ज�गाको मआु�जा या �ितपूित� यस �ािधकरण 

एव ंकाया�लयले िवप�ीलाई िदन ुपन� होइन ।
सखु�त िवमान�थल काया�लयले िवप�ीको 

िक.नं. ७८ म�ये बाटोमा परी बाकँ� रहेको �े.फ.०-
३-५ स�पूण� ज�गा अिध�हण गरकेो काम कारबाही 
िनण�यलाई चनुौती िदन स�नभुएको छैन । िवप�ीले 
सखु�त िज�ला अदालतमा दायर गरकेो म�ुामा िमित 
२०५६।३।३ मा मालपोत काया�लयमा मालपोत 
बझुाउन जादँा िक.नं. ७८ म�येको �े.िव. ०-२-११३/

४
 

ज�गा पिन आ�नो नाउमँा दता� नरही नेपाल सरकार 
िनमा�ण तथा यातायात �यव�था िवभागको नाममा 
दा.खा. भएको कुरा थाहा पाएको भनी िफरादको �करण 
नं. ३ मा उ�लेख गरकेा छन् भने िमित २०५५।२।२६ 
मा मालपोत काया�लय सखु�तमा सोही िक.नं. ७८ को 
ज�गा आ�नो नाउमँा दता� �े�ता कायम ग�रपाउन 
भनी िनवेदन गरकेो पाइ�छ । यसबाट वादीले सो अगावै 
यस िवषयमा �प� जानकारी पाएको कुराको पिु� 
ह��छ । यिद वादीले िफरादमा उ�लेख गरकैे िमितमा 
नै सो त�य थाहा पाएको भनी मा�ने हो भने पिन िमित 
२०५५।२।२६ मै थाहा पाएको कुरामा १४ वष�पिछ 
हाल आएर �रट िनवेदन दायर गरकेा छन् भने िमित 
२०६५।५।११ को िनण�य बदर ग�रपाउन हाल दायर 
गरकेो �रट िनवेदन अनिुचत िवल�बको िस�ा�तले 
खारजेभागी छ । 

यसरी मािथ उि�लिखत बेहोराबमोिजम 
हामी िलिखत जवाफवालाको कुनै पिन काम कारबाही 
िनण�यबाट िवप�ीको कुनै पिन सवंैधािनक तथा कानूनी 
हकमा आघात पगेुको अव�था छैन । यस �ािधकरण 
तथा काया�लयको खास कुनै काम कारबाही िनण�य 
बदर ग�रपाउन दाबी िलइएको अव�थासमेत छैन । 
उि�लिखत िवषय स�ब�धमा वादीले ने.ना.उ.�ा.मा 
पिन िनवेदन िदएका र �यस स�ब�धमा स�य त�य 
के हो भनी ब�ुने �ममा के��ीय काया�लयमा सम�वय 
गरी के��ीय काया�लयसमेतबाट िवशेष� खटाइएको 
र ने.ना.उ.�ािधकरणले स�बि�धत िनकाय मालपोत 
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काया�लय, सखु�त र िनज िवप�ी वादीसमेतसगँ 
सम�वय गरी �थलगत नापजाचँ अ�ययन गदा� िक.नं. 
७८ को अिध�हण ग�रएको ज�गा िव. ०-३-५ मा� 
िवमान�थलको तारबार र �े�िभ� रहेको र बाकँ� 
ज�गा साव�जिनक सडकमा परकेो भनी �थलगत राय 
�ितवेदन �ा� भएको तथा �ेस न�सासमेतबाट सोही 
ि�थित दिेखन आएकोले बाटोमा परकेो ज�गाको हकमा 
दािय�व िलन �ािधकरण बा�य छैन । �थलगत �पमा 
न�सा नाप ग�रएमा समेत उ� ज�गाको ि�थित ��ट 
ह�ने नै छ । िक.नं. ७८ को ज.िव. ०-५-१६३/

४
 म�ये 

अिध�हण ग�रएको ज.िव. ०-३-५ बाहेकको ज.िव. 
२-११३/

४
 ज�गा साव�जिनक बाटोमा अिध�हण गनु� पूव� 

नै परकेो कुरा सखु�त नगरिवकास सिमितको ग�ुयोजना 
न�सा िझकाई हेरमेा पिन ��ट ह��छ । तसथ�, िक.नं. 
७८ को िववािदत ज.िव.०-२-११३/

४
 साव�जिनक 

बाटोमा परकेो त�य तहतहबाट भएको फैसलासमेतले 
पिु� एवं �मािणत भएको ह�दँा यस �ािधकरण तथा 
काया�लयका नाउमँा कुनै आदेश जारी ह�नपन� 
होइन । िलिखत जवाफवालाको हकमा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरण �धान काया�लय, बबरमहल, 
काठमाड� र नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण, 
सखु�त नाग�रक उड्डयन काया�लयको एकै िमलान 
बेहोराको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी ऋिषराम िघिमर े र �ी तारा�साद लािमछानेले 
नापी शाखा सखु�तको �थलगत �ितवेदनबाट बाकँ� 
ज.िव. ०-२-११३/

४
 म�ये नगर िवकास सिमितको 

ग�ुयोजनाअ�तग�तको सडकदेिख पूव� ज.िव. ०-०-
११/

२
 र सडकदेिख पि�म ज.िव. ०-०-४१/

२
 गरी ज�मा 

०-०-६ (छ धरु) ज�गा सडकबाहेक बाकँ� देिख�छ भनी 

�ितवेदन पेस भएको देिखएकोले अिध�हणमा नपरेको 
ज�गा अिध�हण नै नगरी रा�यको िनकायले �यि�गत 
स�पि� िलन ु �यि�को स�पि�को अिधकारको 
िवपरीत ह�न जाने ह�नाले बाकँ� रहेको ०-०-६ (छ धरु) 
ज�गा िदएपिन िनवेदकलाई मा�य ह�ने भएकोले बाकँ� 
रहेको ०-०-६ (छ धरु) ज�गा िदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा उ��ेषणय�ु परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभनी 
बहस गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी महेश�साद ख�ी, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी ताराबहादरु िसटौला र �ी िवमल 
खनालले �रट िनवेदकले २०३८ सालमा � ५,६८०/- 
मआु�जा पाइसकेको, बाकँ� ज�गा २५ वष�पिछ मा� 
दाबी गन� आउनभुएको, २०५२ सालदेिख ज�गाको 
मालपोत बझुाउन स�बि�धत गाउ ँिवकास सिमितलाई 
िज�मा लगाएको देिखएको साथै �रट िनवेदनमा मालपोत 
काया�लय सखु�तको िनण�यलगायत यस स�ब�धमा 
भए गरकेा स�पूण� कामकारबाही तथा िनण�यह� 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अिध�हणमा नपरेको 
बाकँ� ०-२-१११/

४
 ज�गा िनवेदकलाई नै िफता� िदन ु

वा उ� ज�गाको �चिलत कानूनबमोिजम मआु�जा र 
�ितपूित� िनवेदकलाई िदन ुिदलाउन ुभ�ने परमादेशको 
आदेशलगायत अ�य उपय�ु आ�ा, आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी यस अदालतमा 
आएको देिखएको र हाल िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ाह�ले बाकँ� रहेको ०-०-६ (छ धरु) 
ज�गा िदएपिन िनवेदकलाई मा�य ह�ने भ�ने भनाइबाट 
�रट िनवेदक सफाहात िलएर यस अदालतमा �वेश 
गरकेो नदेिखएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

उि�लिखत बहस िजिकर सनुी िमिसल 
अ�ययन गदा� �रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�न ुपन� हो वा होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।
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२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको म�ुय दाबी हेदा� िनवेदकले 
अिध�हणमा नै नपरकेो मेरो बाकँ� ज.िव. ०-२-११३/

४
 

ज�गा पिन भलुवश िवप�ी हवाई काया�लय सखु�तको 
नाममा दता� भई गएको ह�नाले उ� बाकँ� ज�गा मेरा 
नाममा दता� ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६३।२।२२ मा 
मालपोत काया�लय सखु�तमा िनवेदन दता� गनु�भएको 
िथयो । िवप�ी मालपोत काया�लय सखु�तबाट िक.नं.७८ 
ज.िव. ०-५-१६३/

४
 म�ये ०-३-५ को मआु�जा िनजले 

बिुझसकेको र बाकँ� ज�गा नगर िवकास सिमितको 
ग�ुयोजनाको बाटोमा परकेोले मआु�जा िदन नपन� 
भनी िमित २०५८।७।२४ मा नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण के��ीय काया�लयबाट िनण�य भएको 
साथै सो स�ब�धमा नापी शाखा सखु�तको �थलगत 
�ितवेदनबाट उ� बाकँ� ज.िव. ०-२-११३/

४
 म�ये नगर 

िवकास सिमितको ग�ुयोजनाअ�तग�तको सडकदेिख 
पूव� ज.िव. ०-०-११/

२
 र सडकदिेख पि�म ज.िव. ०-०-

४१/
२
 गरी ज�मा ०-०-६ (छ धरु) ज�गा सडकबाहेक 

बाकँ� देिख�छ भनी �ितवेदन �ा� भएअनसुार सो 
स�ब�धमा भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागमा 
िनद�शनका लािग स�पूण� कागजातसिहतको िमिसल 
फाइल पठाउदँा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनसुार ज�गा 
�ा� गरकेो र सो ज�गाको मआु�जा त�काल िलइसकेको 
भ�ने नाग�रक उड्डयन �ािधकरणबाट जानकारी �ा� 
भएकोले यस काया�लयबाट केही ग�ररहन नपन� भ�ने 
िनद�शन �ा� भएकाले �ा� िनद�शनबमोिजम िनवेदकको 
मागदाबीबमोिजमको �े�ता कायम ग�ररहन ुपरने भनी 
िमित २०६५/०५/११ मा िनण�य गरकेो देिख�छ ।

३. िवप�ी मालपोत काया�लय सखु�तबाट 
भएको उ� िनण�यअनसुार नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण, सखु�त नाग�रक उड्डयन काया�लयको 
नाममा उ� बाकँ� ज.िव. ०-२-११३/

४
 दता� नामसारी 

भएको काय� अवैधािनक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा 
उि�लिखत ज�गा दता�  ग�रपाउ ँभनी िज�ला अदालत 

सखु�तमा �रट िनवदकले िमित २०६६।१।१६ मा 
िफरादप� दायर गरकेोमा सखु�त िज�ला अदालतले 
यस अदालतको �े�ािधकारिभ� नपन� भनी िमित 
२०६७।११।१० गते िफराद खारजे गरकेो र पनुरावेदन 
अदालत सखु�तले िमित २०३७/०५/०१ को हवाई 
िवभागको ज�गा अिध�हण गन�स�ब�धी सूचनामा 
�रट िनवेदकको िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/

४
 

ज�गाम�ये सडकमा परी बाकँ� रहेको ज.िव. ०-३-५ 
ज�गा पूर ैअिध�हण गन� गरी सूचना �कािशत गरकेोमा 
सो ज�गाको  �.५,८५०।- िज�ला �शासन काया�लय 
सखु�तबाट िनवेदकले मआु�जा बिुझिलइसकेको 
दिेखएकोले सो ज�गाबाहेक बाकँ� ज�गा सडकमा 
नपरकेो भए सोहीअन�ुप त�काल कारबाही चलाउन ु
पन�मा सो भए गरकेो दिेखन आउदँनै भ�नेसमेतको 
बेहोरा उ�लेख गरी िमित २०६९।३।२५ मा सखु�त 
िज�ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरकेो दिेख�छ ।

४. �रट िनवेदकको नाममा दता� �े�ता भएको 
सखु�त िज�ला जबु�टा गा.िव.स.वडा नं.४(क) िक.नं.७८ 
को ज.िव. ०-५-१६३/

४
 ज�गाम�येको पूव�तफ� बाट ०-३-

५ ज�गामा� २०३८ सालमा �.५,८५०।- मा� िज�ला 
�शासन काया�लय, सखु�तबाट िनवेदकले मआु�जा 
बिुझिलई हकदाबी छोिडिदएको अव�थामा मेरो स�पूण� 
ज�गा नै अिध�हणमा पारी म िनवेदकलाई अ�यायमा 
पारकेाले िवप�ीह�को उपयु�� काम कारबाही र 
प�ह�ले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ र नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा १२(च), ३(१), १९ को हक �ितकूल 
भएकोले िमित २०६४।११।१७ को भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागले मालपोत काया�लय, सखु�तलाई 
लेखेको प�, िमित २०६४।५।११ को मालपोत 
काया�लय, सखु�तको िनण�यलगायत यस स�ब�धमा 
भए गरकेा स�पूण� कामकारबाही तथा िनण�यह� लाई 
चनुौती िदई यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अिध�हणमा 
नपरकेो बाकँ� ०-२-११३/

४
 ज�गा िनवेदकलाई नै 
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१०३९७ - जय�साद सवुेदी िव. मालपोत काया�लय, सखु�तसमेत

िफता� िदन ुवा उ� ज�गाको �चिलत कानूनबमोिजम 
मआु�जा र �ितपूित� िनवेदकलाई िदन ु/ िदलाउन ुभ�ने 
परमादेशको आदेशसमेतको माग दाबी िलई ��ततु �रट 
िनवेदन दायर गरकेो देिखयो । 

५. ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल सलं�न 
कागजात हेदा� सखु�त िवमान�थल कम�चारी आवास गहृ 
र �हरी आवास गहृ तथा अ�य िविभ�न िनमा�ण कामको 
लािग ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम सखु�त िज�ला 
सािबक जबु�टा गाउ ँ प�चायत वडा नं.४(क) मा पन� 
ज�गा िबगाहा ४-१-०-१/

४ 
ज�गा िमित २०३५।१२।३० 

को त�कालीन �ी ५ को सरकारको सिचव �तरीय 
िनण�य�ारा सािबक िनमा�ण तथा यातायात म��ालय, 
हवाई िवभाग, (हाल नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण) सखु�त िवमान�थलको लािग अिध�हण 
ग�रएको देिखन आयो । जसम�ये �रट िनवेदकको िक.नं. 
७८ �े.िव.०-३-५ पिन समावेश भएको दिेखन आयो ।  
त�कालीन अव�थामा ज�गा अिध�हण गदा�का समयमा 
तयार ग�रएका कागजातह�मा िक.नं. ७८ ज.िव.०-५-
१६३/

४
 म�ये सडकमा परी बाकँ� रहेको �े.िव.०-३-५ 

परुकैो �.५,८५०।- (पाचँ हजार आठ सय पचास) 
�वयं �रट िनवेदकले मआु�जा बझेुको िज�ला �शासन 
काया�लय, सखु�तबाट मआु�जा बझुाएको िमिसल 
सलं�न भरपाइबाट देिखन आयो । सखु�त िवमान�थल 
काया�लयले िनवेदकको िक.नं. ७८ म�ये बाटोमा परी 
बाकँ� रहेको �े.िव.०-३-५ स�पूण� ज�गा अिध�हण 
गरकेो काम कारबाही िनण�यलाई �रट िनवेदनमा चनुौती 
िदन स�नभुएको छैन । �रट िनवेदकले सखु�त िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो म�ुामा िमित २०५६।३।३ 
मा मालपोत काया�लयमा मालपोत बझुाउन जादँा 
िक.नं. ७८ म�येको �े.िव. ०-२-११३/

४ 
ज�गा पिन 

आ�नो नाउमँा दता� नरही नेपाल सरकार िनमा�ण तथा 
यातायात �यव�था िवभागको नाममा दा.खा. भएको 
कुरा थाहा पाएको भनी �रट िनवेदनको �करण नं. २ 

मा उ�लेख गरकेा छन् भने िमित २०५५।२।२६ मा 
मालपोत काया�लय, सखु�तमा सोही िक.नं. ७८ को 
ज�गा आ�नो नाउमँा दता� �े�ता कायम गरी पाउन 
भनी िनवेदन गरकेो देिख�छ । यसबाट �रट िनवेदकले 
सो अगावै यस िवषयमा जानकारी पाएको अनमुान गन� 
सिकने देिख�छ । �रट िनवेदकले आ�नो नाउमँा दता� 
�े�ता कायम गरी पाउन भनी िनवेदन गरकेो िमित 
२०५५।२।२६ भ�दा १४ वष�पिछ आएर �रट िनवेदन 
दायर गरकेो दिेखन आयो ।

६. �रट िनवेदकले आ�नो िक.नं.७८ 
ज.िव ०-५-१६३/

४
 को ज�गाम�ये ०-३-५ ज�गाको 

मआु�जा बिुझसकेको र बाकँ� ज�गा सखु�त उप�यका 
नगर िवकास सिमितको ग�ुयोजनाअनसुार बाटोमा 
परकेाले मअु�जा िदन ु नपन� भनी नेपाल नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरण �धान काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०५८।७।२४ को िनण�य र सो िनण�यअनसुार 
उ� िक.नं. ७८ को स�पूण� ज�गा नै अिध�हणमा 
परी लगत क�ा भई गएको भ�ने बेहोरासमेतको 
िज�ला �शासन काया�लय सखु�तको िलिखत जवाफ, 
भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभाग (ज�गा �शासन 
शाखा) बबरमहल, काठमाड�को च.नं.२७१४ िमित 
२०६४।११।१७ को प�बाट ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
बमोिजम ज�गा �ा� गरकेो र सो ज�गाको मआु�जा 
त�कालै िलइसकेको भ�ने सखु�त नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण के��ीय काया�लयबाट िमित २०५८।७।२४ 
मा उ� िक�ा न�बर ७८ ज.िव. ०-५-१६३/

४
 म�ये 

०-३-५ को मआु�जा िनजले बिुझसकेको र बाकँ� ज�गा 
नगरिवकास सिमितको ग�ुयोजनाको बाटोमा परकेोले 
मआु�जा िदन नपन� भनी भएको िनण�यका आधारमा 
सो ज�गा �रट िनवेदकको नाममा दता� �े�ता कायम 
नह�ने गरी िमित २०६५।५।११ गते िनण�य भएको भ�ने 
बेहोरासमेतको मालपोत काया�लय सखु�तको िलिखत 
जवाफ, सखु�त िवमान�थल कम�चारी आवास गहृ र 
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�हरी आवास गहृ तथा अ�य िविभ�न िनमा�ण कामको 
लािग ज�गा अिध�हण गन�पूव� नै त�काल िनवेदकको 
नाममा रहेको िक�ा न�बर ७८ ज.िव. ०-५-१६३/

४
 

म�ये ०-३-५ बाहेकको ज�गा सखु�त नगरिवकास 
सिमितको ग�ु योजनाअ�तग�त बाटोमा प�रसकेकोले  
िक.नं. ७८ म�ये �े.व.०-३-५ भ�दा बढी ज�गा 
हवाई िवभागलाई त�कालीन अव�थामा आव�यक 
नभएको, स�बि�धत िक�ामा रहेको बाकँ� ज�गा 
अिध�हणभ�दा पूव� नै उप�यका नगर िवकास सिमित 
सखु�तको ग�ुयोजनाअ�तग�त सडकमा परकेो तर 
पजुा� �े�ताबाट िक�ाकाट नभएकाले बाटोमा परकेो 
ज�गाको भागसमेत हवाई िवभागको नाममा दा.खा. 
स�म भई आएको दिेखएकोले वादीको उ� िक.नं. 
७८ बाट अब कुनै ज�गा बाकँ� छैन । यस �ािधकरण 
तथा काया�लयसमेतलाई आव�यक नभएको र �ा� 
नगरकेो, यस �ािधकरणसमेतको भोगचलन �योगमा 
नरहेको �य�तो ज�गाको मआु�जा या �ितपूित�  यस 
�ािधकरण एव ं काया�लयले िवप�ीलाई िदन ु पन� 
होइन भ�ने बेहोरासमेतको नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण �धान काया�लय, बबरमहल, काठमाड� र 
नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण, सखु�त नाग�रक 
उड्डयन काया�लयको एकै िमलानको िलिखत 
जवाफलाई म�यनजर गदा� �रट िनवेदकको िक.नं.७८ 
को ज.िव. ०-५-१६३/

४
 ज�गाम�ये सखु�त नगर िवकास 

सिमितको ग�ुयोजनाअ�तग�तको सडकमा परी बाकँ� 
रहेको ज.िव. ०-३-५ ज�गाको  �.५८५०।- िज�ला 
�शासन काया�लय, सखु�तबाट िनवेदकले मआु�जा 
बझुी िलइसकेको देिखएको तर सो ज�गाबाहेक बाकँ� 
ज�गा सडकमा नपरकेो भए िनवेदकले सोहीअन�ुप 
त�काल कारबाही चलाउन ुपन�मा सो भए गरकेो देिखन 
आएन ।

७. व�ततु: उ��ेषणको �रट भनेको मातहत 
अदालत वा अिधकारीले गरकेो िनण�य वा अि�तम 

आदेश �िुटपूण� भई �य�तो िनण�य वा आदेशबाट 
कुनै �यि�को हक अिधकारमा असर परकेो छ, तर 
सो िनण�य वा अि�तम आदशेउपर पनुरावेदन ला�ने 
�यव�था छैन वा अ�य उपचारको �यव�था पिन 
ग�रएको छैन तथा �य�तो उपचारको �यव�था भए पिन 
अपया�� र �भावहीन छ भने �य�तो िनण�य वा अि�तम 
आदेश बदर गन� �योजनका लािग आकिष�त ह�ने �रट 
हो । उपयु��ानसुारको अव�था देिखएमा अदालतले 
उ��ेषणको आदेश जारी गरी �य�ता �िुटपूण� िनण�य 
बदर गन� गद�छ । �यसैगरी आ�नो अिधकार�े�भ�दा 
बढी अिधकार �योग गरमेा वा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको अित�मण गरी िनण�य भएको अव�थामा 
पिन �य�तो �िुटपूण� िनण�यलाई स�याउन उ��ेषणको 
आदेश जारी गन� ग�र�छ । �य�तै कुनै साव�जिनक 
िनकाय वा पदािधकारीले आ�नो कानूनबमोिजमको 
कत��य पूरा गन� इ�कार गरकेो अव�थामा �य�तो 
िनकाय वा पदािधकारीलाई कानूनबमोिजम कत��य 
िनवा�ह गन� गराउने �योजनका लािग परमादेश जारी 
ह�ने हो । 

८. उि�लिखत स�दभ�मा ��ततु �रट 
िनवेदनको त�यगत अव�था हेदा� �रट िनवेदकको 
िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/

४ 
ज�गाम�ये सखु�त 

नगर िवकास सिमितको ग�ुयोजनाअ�तग�तको 
सडकमा परी बाकँ� रहेको ज.िव.०-३-५ ज�गाको 
�.५८५०।- िज�ला �शासन काया�लय, सखु�तबाट 
िनवेदकले मआु�जा बझुी िलइसकेको देिखएको छ । सो 
ज�गाबाहेक बाकँ� ज�गा सडकमा नपरकेो भए िनवेदकले 
सोहीअन�ुप त�काल कानूनी कारबाही चलाउन ुपन�मा 
सो भए गरकेो दिेखन आएन । यी �रट िनवेदकले िमित 
२०६४।११।१७ को भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागले मालपोत काया�लय, सखु�तलाई लेखेको 
प�, िमित २०६५।५।११ को मालपोत काया�लय, 
सखु�तको िनण�यलगायत यस स�ब�धमा भए गरेका 
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१०३९७ - जय�साद सवुेदी िव. मालपोत काया�लय, सखु�तसमेत

स�पूण� कामकारबाही तथा िनण�यह� लाई चनुौती 
िदई यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अिध�हणमा नपरकेो 
बाकँ� ०-२-११३/

४
 ज�गा िनवेदकलाई नै िफता� िदन ु

वा उ� ज�गाको �चिलत कानूनबमोिजम मआु�जा 
र �ितपूित�  िनवेदकलाई िदन ु / िदलाउन ु भ�ने 
परमादेशको आदेशसमेतको माग दाबी िलई �रट �े�मा 
�वेश गरकेो पाइयो । सोतफ�  िवचार गदा� �रट िनवेदकले 
२०३८ सालमा िक.नं. ७८ को ज.िव.०-३-५ ज�गाको  
�.५८५०।- िज�ला �शासन काया�लय, सखु�तबाट 
मआु�जा बिुझिलदँा िक�ा नं. ७८ को सम�ुचा ज�गा नै 
उ�लेख भएको दिेख�छ । िनजले भरपाई गरी मआु�जा 
ब�ुदाको अव�थामा िक.नं. ७८ को ज�गाम�येबाट 
०-३-५ ज�गा गएको नभई िक.नं.७८ को ज�गा सम�ुचा 
नै गएको भ�ने �थािपत त�य रहेकोमा िक.नं.७८ को 
ज�गाम�येबाट ०-२-११३/

४
 ज�गा बाकँ� रहेको ह�दँा दता� 

ग�रपाउ ँभनी मालपोत काया�लयमा २०५५।२।२६ मा 
मा� क�रब १७ वष�पिछ दायर िनवेदनका स�ब�धमा 
मालपोत काया�लयले नगर िवकास सिमितको 
ग�ुयोजनाअ�तग�तको सडकमा परी बाकँ� ज�गा 
अिध�हणमा परकेो र सोको मआु�जा बिुझसकेको 
भ�ने आधारमा िनण�य गरकेो पाइ�छ । िक.नं.७८ मा 
बढी ज�गा भएको भए मआु�जा बझुेकै अव�थामा सो 
कुरा उ�लेख गन� स�नपु�य� या त सोही समयमा उ� 
ज�गा खोजी गरी आ�नो दता� �े�ता कायम गररे रा�न 
स�नपुन�मा सो गरकेो पाइदँैन । नगर िवकास सिमितको 
ग�ुयोजनामा परकेो त�यलाई अ�यथा मा�नसकेको 
अव�था छैन भने ग�ुयोजनामा पान� िनण�य बदर गराई 
आ�नो हक �थािपत गराउन सकेको पिन पाइदँनै । 
यसरी िनिव�वाद �पमा हक �थािपत नभएको िवषयमा 
�रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�ने देिखएन ।

९. व�ततु: �रट �े�बाट �दान ग�रने उपचार 
िवशेष �कृितको उपचार भएकाले �रट �े�बाट �यायको 

उपचार माग गन� आउनेले िववादको िवषयव�तुको 
वा�तिवक त�यलाई अदालतसम� �प� �पमा 
रा�नपुद�छ । अक� श�दमा भ�नपुदा� �य�तो उपचार 
माग गन� आउने प�ले सफा हात (C।ean Hand) 
िलएर अदालत �वेश गनु�पद�छ । आफूलाई मा� लाभ 
ह�ने खालका त�य उ�लेख गरी िववादको मूल त�यलाई 
ओझेलमा पारी वा ह�दँै नभएका त�य उ�लेख गरी �रट 
�े�बाट �यायको उपचारको माग ग�र�छ भने �यसलाई 
सफाहात िलएर अदालत �वेश गरकेो मा�न िम�दनै । 
यी �रट िनवेदकले िक.नं. ७८ म�येको �े.िव. ०-२-
११३/

४ 
ज�गा आ�नो नाउमँा दता� �े�ता कायम ग�रपाउ ँ

भनी िमित २०५५।२।२६ मा मालपोत काया�लय, 
सखु�तमा िनवेदन गरकेो पाइ�छ । �रट िनवेदकले 
िक.नं. ७८ ज.िव ०-५-१६३/

४
 को ज�गाम�ये ०-३-५ 

ज�गाको मआु�जा बिुझसकेका र बाकँ� ज�गा सखु�त 
उप�यका नगर िवकास सिमितको ग�ुयोजनाअनसुार 
बाटोमा परेको त�यको स�ब�धमा उ� ज�गा के कुन 
िमितमा उ� योजनामा परकेो र के कित बाकँ� रहेको 
िथयो भनी यथाथ� बेहोरा उ�लेख गरी बाकँ� रहेको 
ज�गाको स�ब�धमा मा� दता�को �ि�यामा जानपुन� 
ह��छ । नापी शाखा सखु�तको �थलगत �ितवेदनबाट 
बाकँ� ज.िव.०-२-११३/

४ 
म�ये नगरिवकास सिमितको 

ग�ुयोजनाअ�तग�तको सडकदेिख पूव� ज.िव. ०-०-
११/

२
 र सडकदेिख पि�चम ज.िव. ०-०-४१/

२
 गरी 

ज�मा ०-०-६ (छ धरु) ज�गा सडकबाहेक बाकँ� रहेको 
दिेख�छ भ�ने रहेको भनी िनवेदकले नै आ�नो �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो तर ग�ुयोजनाअ�तग�तको 
सडकमा परकेो ज�गासमेत दता� ग�रपाउ ँवा मआु�जा 
िदलाई पाउ ँ भनी कानूनी �ि�यामा �वेश गरेको 
दिेखदँा यी �रट िनवेदक सफाहात (C।ean Hand) 
िलएर अदालत �वेश गरकेो मा�न सिकएन ।  

१०. साथै �रट िनवेदकले मालपोत 
काया�लय, सखु�तबाट िनवेदकको मागदाबीबमोिजमको 
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ज�गा दता� �े�ता कायम नगन� गरी भएको िनण�य र 
सो िनण�य अवैधािनक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा 
ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी गरकेो िफराद सखु�त िज�ला 
अदालतले यस अदालतको �े�ािधकारिभ� नपन� भनी 
िमित २०६७।११।१० गते खारजे गरकेो र पनुरावेदन 
अदालत सखु�तले िमित २०३७/०५/०१ को हवाई 
िवभागको ज�गा अिध�हण गन�स�ब�धी सूचनामा 
�रट िनवेदकको िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/

४
 

ज�गाम�ये सडकमा परी बाकँ� रहेको ज.िव. ०-३-५ 
ज�गा पूर ैअिध�हण गन� गरी सूचना �कािशत गरकेोमा 
सो ज�गाको  �.५८५०।- िज�ला �शासन काया�लय, 
सखु�तबाट िनवेदकले मआु�जा बझुी िलइसकेको 
देिखएकोले सो ज�गाबाहेक बाकँ� ज�गा सडकमा 
नपरकेो भए सोहीअन�ुप त�काल कारबाही चलाउन ु
पन�मा सो भए गरकेो देिखन आउदँैन भ�नेसमेतको 
बेहोरा उ�लेख गरी िमित २०६९।३।२५ मा सखु�त 
िज�ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरपे�ात् िनवेदक 
�रट �े�मा आएकोले उि�लिखत अदालतह�बाट 
भएको फैसलालाई समेत �ितकूल असर पन� गरी �रट 
�े�बाट ह�त�ेप गन� िम�ने दिेखएन ।

११. तसथ�, �रट िनवेदक िनिव�वाद हकको 
अभावमा, कानूनी उपचार माग गन� आउदँा सफाहात 
(C।ean Hand) को अभावमा, साधारण अिधकार 
�े�अ�तग�तको उपचारअ�तग�त दईु तहबाट फैसला 
भई अि�तम भएर रहेप�चात् उ� फैसलाह�समेतलाई 
�ितकूल असर पन� गरी आउन ु भएको देिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजम िमित २०६४।११।१७ 
को भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागले मालपोत 
काया�लय, सखु�तलाई लेखेको प� र २०६५।५।११ 
को मालपोत काया�लयको िनण�यलगायतका िवषयह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी परमादशेको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको मागअनसुारको आदेश 
जारी ह�न स�ने अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु फैसलाको िव�तुीय�ित 

अिभलेख गरी �रट िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

  
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी 
इित संवत् २०७६ साल आषाढ ४ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७५।६।१

०७१-WO-०८६६

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.३१ कमलादी ि�थत िहमालयन ब�क 
िलिमटेडका तफ� बाट अिधकार�ा�त क�पनी 
सिचव िविपन हाडा

िव��
िवप�ी : नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, 

बालवुाटार, काठमाड�समेत

 § ब�क �यार�ेटीस�ब�धी करारको �ोत वा 
स�दभ�को �पमा मूल करार रहन स�छ 
तर �यार�ेटी प� जारी गन� ब�कले िहत�ाही 

�नण�य नं. १०३९८
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१०३९८ - िविपन हाडा िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, बालवुाटारसमेत

प� (Beneficiary) को नाममा ब�क 
�यार�ेटी जारी ग�रसकेपिछ यसले �वत�� 
र िभ�न करारको �प धारण गद�छ । मूल 
करारका प�ह�िबचको िववादसगँ उ� 
ब�क �यार�ेटीस�ब�धी करारअ�तग�त ब�क 
�यार�ेटीकता� ब�कले पूरा गनु�पन� दािय�वमा 
कुनै असर नगन� ।

(�करण नं.७)
 § �यार�ेटी वा काउ�टर �यार�ेटीमा पर�पर 

उ�लेख गर े पिन एक अका�को सत�बाट 
�वत�� र �वाय� ह��छन,् आ-आफूले 
जारी गरकेो जमानत प�का सत�का 
अधीनमा रहरे दािय�व पूरा गनु�पन� ।

(�करण नं.८)
 § िवदेशी ठेकेदार क�पनीले आ�नो देशको 

अदालतबाट भु�ानी रो�का गराएको 
कारणबाट िनवेदक ब�क िहत�ाही�ितको 
आ�नो दािय�व पालनाबाट उ�म�ु ह�न 
नस�ने ।

(�करण नं.११)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ाह� �ी 
शिुशल प�त र �ी कोमल�काश िघिमरे

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी गा�धी 
पि�डत र िव�ान् अिधव�ाह� �ी रशेमराज 
र�ेमी, �ी समुन आचाय�, �ी रामशरण 
पोखरले र �ी खडान�द कडेल

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६८, अकं ४, िन.नं.८६०५
 § ने.का.प.२०६४, अंक ७, िन.नं.७८६७

स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान
 § करार ऐन, २०५६

आदशे
�या.ह�रकृ�ण काक� : त�कालीन नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतको �े�ािधकारअ�तग�तको भई 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य 
एव ंठहर यस�कार रहेको छः-

१९ फे�अुरी, २००९ मा मेल�ची खानेपानी 
आपूित� िवकास सिमित तथा चाइना र�ेवेिबच मेल�ची 
खोलाबाट काठमाड� उप�यकाको लािग पानी आपूित� 
गन�को लािग Head Works / Diversion Tunne। 
को िनमा�ण १५९६ िदनिभ� गन�को लािग �.४ 
अब� ६० करोडमा ठे�का स�झौता भएको रहेछ । ९ 
फे�अुरी, २००९ मा चाइना क��ट्�सन ब�क, हेनान 
शाखाबाट चाइना र�ेवेको अनरुोधमा उ� क�पनीले 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितबाट हेड व�स� तथा 
डाइभस�न टनेल िनमा�ण गन� काय�को ठे�का पाएको र 
उ� ठे�काको सत�बमोिजम क�पनीले काय� स�पादन 
ब�क जमानत िदनपुन� ह�दँा सोअन�ुप काय� स�पादन 
जमानत (Performance Bond Guarantee) 
जारी गन�का लािग र.ेनं. ४१००३०६२०००१२४० 
बाट USD ६६,५५,०००.०० को काउ�टर �यार�ेटी 
जारी गरी िनवेदक ब�कलाई काय� स�पादन जमानत 
(Performance Bond Guarantee) जारी गन� 
अनरुोध ग�रएको िथयो । 

११ फे�अुरी २००९ मा उ� 
अनरुोधबमोिजम िनवेदकले िवप�ी सिमितको 
प�मा र.ेनं. HB।CG03650005 बाट USD 
६६,२५,०१०.०० को काय� स�पादन जमानत 
िदएको िथयो । उ� जमानत चाइना क����सन 
ब�कको काउ�टर �यार�ेटीको आधारमा र UNIFORM 
RU।ES FOR DEMAND GUARANTEE, ICC 
PUB।ICATION NO. 458 को अधीनमा रहने सत�मा 
जारी ग�रएको िथयो । यसैिबच १२ से�टे�बर, २०१२ 
मा ठेकेदार क�पनीले मेल�चीलाई करार उ�लङ्घनका 
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िविभ�न आरोपह� लगाउदँै करार अ��य गन� सूचना 
िदएको र २५ से�टे�बर २०१२ मा सिमितले करारको 
Anticipatory Breach लाई कारण देखाई करार 
अ��यको सूचना िदई यस ब�कसगँ जमानतबापतको 
रकमसमेत माग दाबी गरकेो हो । 

िनवेदकले २६ से�टे�बर २०१२ मा SWIFT 
माफ� त चाइना क�स��सन ब�क, हेनान शाखामा 
काउ�टर �यार�ेटीको सत�बमोिजम सिमितले �यारे�टी 
रकम दाबी गरकेो ह�दँा रकम भ�ुानी गन� माग ग�रएकोमा 
ठेकेदारले चीनको अदालतमा िवप�ी मेल�चीलाई मूल 
िवप�ी बनाई म�ुा दता� गरी रकम भ�ुानी नगन�को 
लािग अ�त�रम आदेश िलइएको भनी जानकारी �ा� 
भएपिछ �यस बारमेा िवप�ी नेपाल रा�� ब�कलाई �यस 
िवषयमा १० अ�टोबरमा जानकारी गराइएको िथयो । 

िवप�ी मेल�चीले जालसाजपूण��पमा काय� 
गरकेो भनी ठेकेदार क�पनीले िनवेदकलाई समेत 
िवप�ी बनाई िचिनया ँ अदालतमा म�ुा दता� गरपेिछ 
िनवेदकले चीनको अदालतमा परकेो म�ुा चाडैँ िकनारा 
लागोस ्भनी त�कालै समावेश भएको तर मूल िवप�ी 
मेल�ची ९/१०/२०१३ मा मा� �याद बझुी �ितवाद 
गरकेो िथयो र �ितवादपिछ म�ुालाई िनर�तरता 
िदएन । िनवेदकह� भने हालस�म पिन म�ुामा समावेश 
भई रकम �याउनमा �य�नरत रहेको छ । 

यसरी िवप�ीले नै करारको उ�लङ्घन गरी 
जालसाजपूण� �पमा ब�क जमानत दाबी गरकेो भनी 
परकेो म�ुामा समावेश भई िनर�तरता िदई उ�मिु� 
िलन ु पन� वा िनवेदकले जमानतस�ब�धी करारको 
उ�लङ्घन गरकेो भ�ने लागेको भए करारको सत� र 
िवप�ीले िनवेदकलाई लेखेका प�बमोिजम स�म 
िनकायमा गई आ�नो दाबी �थािपत गनु�पन�मा 
�यसबमोिजम नगरी गैरकानूनी िनकायह� िवप�ी 
नेपाल रा�� ब�क, अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, अथ� म��ालयमा िनवेदन िदई गैरकानूनी 
दबाब िसज�ना गन� �यासतफ�  लागेको िथयो र �यो �म 

हालस�म पिन जारी रहेको िवप�ी नेपाल रा�� ब�कबाट 
िनवेदकलाई िमित २०७२।१।२४ को आदेश प�बाट 
��ट ह��छ । 

करारका दईु प�ह�िबचको करारीय 
दािय�वको िववादमा िवप�ी रा�� ब�कले अनाव�यक 
ह�त�ेप गरी िनवेदकलाई २५ काित�क २०७० मा 
िनवेदक ब�कको िवप�ी रा�� ब�कमा रहेको खाताबाट 
रकम क�ा गरी िदने भनी प�ाचार ग�रएको ह�दँा 
�यस िव��मा िमित २०७०/७/२७ मा पनुरावेदन 
अदालतसम� �वेश ग�रएको र पनुरावेदन अदालतबाट 
िमित २०७०/७/२८ मा �ारि�भक अ�त�रम आदेश 
भई िमित २०७०/८/१९ को आदशेबमोिजम अ�त�रम 
आदेशलाई िनर�तरता िदइएको िथयो । यसैिबचमा 
चीनको अदालतमा चलेको म�ुामा िचिनया ँअदालतले 
िवप�ी मेल�चीले जालसाजपूण� काय� गरकेो भनी 
फैसला गरकेो छ र �यसको िव��मा िनवेदकले 
पनुरावेदनसमेत ग�रसकेको छ । 

अत: उि�लिखत आधारमा िवप�ी नेपाल 
रा�� ब�क तथा मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितबाट 
गैरकानूनी काय� भएको �थािपत भएको र �यसबाट 
िनवेदक तथा िनवेदक ब�कमा रकम ज�मा गन� स�पूण� 
िन�ेपकता�ह�को नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १९(१) �ारा 
�द� हकमा आघात पान�को अित�र� िनवेदकको 
पनुरावेदन गन� अिधकार समा� ह�ने तथा िवप�ीह�को 
गैरकानूनी काय�ले वैधतासमेत पाउने भएको ह�नाले 
�य�तो गैरकानूनी काय�को िव��मा उपचार �ा� गन� 
अ�य कुनै वैकि�पक र �भावकारी कानूनी उपायसमेत 
नभएको ह�नाले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम यो िनवेदन 
िलएर उपि�थत भएको छु । िवप�ी नेपाल रा�� ब�कले 
िनवेदकको नाममा �ेिषत गरकेो िमित २०७२।२।१ को 
प� तथा िनण�यका आधारमा यस ब�कको खाताबाट 
रकम क�ा गरी िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास 
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सिमितको नाममा िवप�ी िस�ाथ� ब�क, ितनकुने 
काठमाड�को खातामा ज�मा गन� लेिखएको प� तथा 
सो प�बमोिजम यस ब�कको खाताबाट रकम क�ा 
गन� काय�लाई उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाऊँ । 
उ� िमित २०७२।२।१ को प�बमोिजम यस ब�कको 
खाताबाट क�ा ग�रएको रकम िनवेदक ब�कलाई िफता� 
िदन ु भनी िवप�ीको नाममा परमादेशलगायतका 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने समेत बेहोराको 
�रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� आधार र कारण खलुाई यो 
आदशे �ा�त भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
(प��) िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई आफँै वा आ�नो 
�ितिनिधमाफ� त उपि�थत ह�न ुभनी यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�लाई 
स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना पठाई 
िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७२/०२/०७ मा 
यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यस िस�ाथ� ब�कले मेल�ची खानेपानी 
िवकास सिमितको अनरुोधमा स�पूण� �ि�या पूरा गरी 
खाता खोलेको हो । कुनै अिधकार�ा�त िनकायबाट 
अ�यथा िनद�शन भएको अव�था र िनयम कानूनले 
निम�ने अव�थामा बाहेक �ाहकले ब�कमा खाता 
खोिलसकेपिछ उ� खातामा रकम ज�मा गन�, सो 
खाताबाट रकम िझ�ने तथा �थाना�तरण गन� काम 
�ाहकको अिधकारको कुरा हो । सोको लािग ब�कले 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही सहजकता�को 
भूिमका पूरा गन� मा� हो । मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमितको हकमा नेपाल रा�� ब�कले यस ब�कलाई 
िमित २०७२।२।१ मा िदएको advice बमोिजम उ� 
सिमितको नाममा यस ब�कमा रहेको खातामा रकम 
ज�मा गरकेो हो । �चिलत कानून, िनयामक िनकायको 

िनद�शन तथा खातावालाको कानूनस�मत अनरुोध 
वा आदेशको पालना गनु�  ब�कको कत��य हो । यसथ� 
यस ब�कको काम कारबाहीले िनवेदकको कुनै पिन हक 
अिधकारमा आघात पगेुको अव�था नह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िस�ाथ� ब�क 
िलिमटेड, सिुवधानगर ितनकुने काठमाड�को तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िहमालयन ब�क िल.ले चीन 
ि�थत चाइना क����सन ब�क, हेनान शाखाको 
अनरुोधबमोिजम मेल�ची खानेपानी आपूित� िवकास 
सिमितलाई काय� स�पादन ब�क जमानत िदएको 
कुरा िनवेदनमा उ�लेख गरकेो अव�था छ । िवप�ी 
ब�कले चाइना क����सन ब�कसगँ काउ�टर �यार�ेटी 
िलई सोको सरु�णमा मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमितलाई परफरमे�स �यार�ेटी जारी गरकेो अव�था 
हो । िवप�ी ब�कले �यार�ेटी जारी गदा� �यसको 
जोिखम र प�रणामलाई �याल गररे नै बेिनिफिसयरी 
क�पनीलाई ब�क �यार�ेटी िदएको हो । मागेको बखत 
भ�ुानी पाउने गरी जमानत जारी गदा� सोबाट पन� 
स�ने कानूनी तथा आिथ�क जोिखमको स�ब�धमा 
स�बि�धत ब�क तथा िव�ीय सं�था समयमा नै सचेत 
ह�न ु पन� ह��छ । यसरी िनवेदक ब�कले जोिखमको 
प�रणामलाई �याल गररे �यार�ेटी जारी ग�रसकेपिछ 
चाइिनज ब�कसगँ िलएको काउ�टर �यार�ेटीको रकम 
चाइिनज �थानीय अदालतको आदेशबाट रोिकयो 
भ�ने आधारमा वा अ�य कुनै आधारमा बेिनिफिसयरीले 
मागेको बखत भ�ुानी िदन ुपन� �यार�ेटी रकम भ�ुानी 
निदन ुब�क �यार�ेटीको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जा�छ । भ�ुानी रो�न ुपन� पया��त आधार र कारण भएको 
अव�थामा बाहेक �यार�ेटी रकम बेिनिफिसयरीलाई 
भ�ुानी िदने भनी आफँैले प�ाचारसमेत गरेको 
अव�थामा सो रकम भ�ुानी नगरी बसेको अव�थामा 
नेपाल रा�� ब�कले िव�ीय �े�का सबै सं�थाह�लाई 
लागू ह�ने गरी जारी गरकेो िनद�शनको �यव�थालाई 
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काया��वयन गन� स�ब�धमा गरकेो कारबाहीलाई बदर 
ग�रपाउ ँभनी दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल रा�� ब�कको तफ� बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िहमालयन ब�क िलिमटेडले मेल�ची 
खानेपानी िवकास सिमितको प�मा ११ फे�अुरी 
२००९ मा Ref.N०. HB।CG03650005 बाट 
USD 66,55,000.00 को Unconditiona। 
Performance Bond Guarantee जारी गरकेो 
िथयो । �यसरी �ा�त भएको उ� Unconditiona। 
Performance Bond Guarantee को 
आधारमा िवकास सिमित र िनमा�ण �यवसायीिबच 
प�रयोजनास�ब�धी ठे�का स�झौता भएको हो । यसरी 
यस सिमितले मूल स�झौताबमोिजम आफूले आ�नो 
तफ� बाट गनु�पन� स�पूण� दािय�व पूरा ग�रसकेपिछ 
ठेकेदार चाइिनज क�पनीले मूल स�झौताबमोिजम पूरा 
गनु�पन� दािय�व पूरा नगरी स�झौता उ�लङ्घन गरकेो 
ह�दँा यस सिमित बा�य भई स�झौता तोडेको सूचना 
िवप�ी ठेकेदार क�पनीलाई िदन ु परकेो हो । ठे�का 
स�झौता तोिडएपिछ यस सिमितले िवप�ी िनवेदकले 
जारी गरकेो Unconditiona। Performance 
Bond Guarantee को रकम भ�ुानी माग दाबी २५ 
से�टे�बर २०१२ मा गरकेो हो । सोबमोिजम िवप�ीले 
९ अ�टोवर २०१२ मा यस सिमितलाई प� लेखी 
दाबी गरकेो ब�क जमानतबापतको रकम ९ अ�टोबर 
२०१२ िभ� भ�ुानी गन� छ� भनी �वीकार गरकेो 
अव�थामा उ� दािय�वबाट उ�मिु� पाउनका लािग 
झ�ुा िववरण उ�लेख गरी दायर गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको मेल�ची खानेपानी 
िवकास सिमितको अि�तयार�ा�त ऐ.ऐ. सिमितका 
व�र�ठ कानून अिधकृत सिुनता स�ुदर चौधरीको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक 

िहमालयन ब�कको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान् व�र�ठ अिधव�ाह� �ी शिुशल प�त र �ी 
कोमल�काश िघिमरलेे िनवेदक िहमालयन ब�क 
िलिमटेडले १० फे�अुरी २००९ मा मेल�ची खानेपानी 
िवकास सिमितको प�मा जारी गरकेो अि�म भ�ुानी 
जमानतको दाबी िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमितले २५ से�टे�बर २०१२ मा गरकेो हो । भ�ुानी 
जमानतको दाबीबमोिजमको रकम िदने छ� भनी यस 
िवकास सिमितलाई प�ाचारसमेत गरकेो अव�था 
छ । उ� आयोजनाको ठेकेदार क�पनी चाइना र�ेवेले 
िचिनया ँ अदालतमा म�ुा दायर गरकेोमा िचिनया ँ
अदालतले जमानीको भ�ुानी नगनु�  भनी जमानीको 
भ�ुानी रो�का गन� आदेश भएको हो । िचिनया ँ
अदालतको उ� आदेशको कारणले जमानीको 
भ�ुानीको स�ब�धमा िनवेदक ब�क र िवप�ी मेल�ची 
खानेपानी िवकास सिमितको िबचमा िववाद उ�प�न ह�न 
गएको हो । उ� िववादको स�ब�धमा िवप�ी नेपाल रा�� 
ब�कलाई समेत जानकारी गराइएको अव�थामा मेल�ची 
खानेपानी िवकास सिमितले िदएको िनवेदनसमेतको 
आधारमा िनवेदक ब�कको खाताबाट रकम क�ा गरी 
िदने भनी िमित २०७०।७।२५ मा गरकेो िनण�य तथा 
�यससगँ स�बि�धत स�पूण� काम कारबाही गैरकानूनी 
रहेको ह�दँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�नपुद�छ भनी 
बहस गनु�भयो ।

िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा 
�ी गा�धी पि�डत र अिधव�ा �ी खडान�द कँडेलले 
िवप�ी िहमालयन ब�क िल.ले यस सिमितको प�मा ११ 
फे�अुरी २००९ मा Ref.N०. HB।CG03650005 
बाट USD 66,55,000.00 को Unconditiona। 
Performance Bond Guarantee जारी गरेको 
कुरामा िववाद रहेको छैन । उ� ब�क �यार�ेटी �ा�त 
भएपिछ यस िवकास सिमितले िनमा�ण �यवसायी 
क�पनीलाई आयोजनाको िनमा�ण काय� स�ु गन�को 
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१०३९८ - िविपन हाडा िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, बालवुाटारसमेत

लािग पे�क� भ�ुानी िदई क�पनीले काम स�ु गरकेो 
हो । सोही �ममा ठेकेदार चाइिनज क�पनीले स�झौता 
उ�लङ्घन गरकेो कारण यस सिमितले िवप�ी  
िहमालयन ब�क िल. ले जारी गरकेो Unconditiona। 
Advanced Payment Guarantee 
जमानतबापतको रकम भ�ुानी माग गरकेोमा यस 
सिमितलाई प� लेखी दाबी गरकेो ब�क जमानतबापतको 
रकम भ�ुानी गन� छ� भनी �वीकार गरकेो अव�थामा 
भएको ह�दँा �रट िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�ने अव�था नएकोले िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी 
बहस गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ी नेपाल रा�� ब�क, के��ीय 
काया�लय, बालवुाटार, काठमाड�को तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान् अिधव�ाह� �ी रशेमराज र�ेमी, �ी 
समुन आचाय� र �ी रामशरण पोखरलेले िनवेदक ब�कले 
चाइना क�स��सन ब�कसगँ काउ�टर �यार�ेटी िलई 
सोको सरु�णमा मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितलाई 
परफरमे�स �यार�ेटी जारी गरकेो हो । ब�क �यारे�टी 
जारी गदा� �यसमा आउने जोिखम र प�रणामलाई 
िवचार गररे नै ब�क �यार�ेटी िदएको हो । िनवेदक 
ब�कले जोिखम र प�रणामलाई िवचार गररे �यारे�टी 
जारी ग�रसकेको अव�थामा चाइिनज ब�कसगँ िलएको 
काउ�टर �यार�ेटीको रकम चाइिनज अदालतको 
आदशेबाट रोिकएको भ�ने आधारमा �यारे�टी 
रकम भ�ुानी िदन ु पन� दािय�वबाट उ�मिु� पाउन 
स�दनै । उ� ब�क �यार�ेटी रकम बेिनिफिसयरीलाई 
भ�ुानी िदने भनी िनवेदक ब�कले प�ाचारसमेत 
ग�रसकेपिछ सो रकम भ�ुानी नगेको कारण नेपाल 
रा�� ब�कले िव�ीय �े�का सबै सं�थाह�लाई लागू ह�ने 
गरी जारी गरकेो िनद�शनको �यव�थालाई काया��वयन 
गन� स�ब�धमा गरकेो कारबाहीलाई बदर ग�रपाउ ँभनी 
दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी ��ततु 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उि�लिखत बहस िजिकर र त�य भएको 

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�ने हो, होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मेल�ची खानेपानी 
आपूित� िवकास सिमित तथा चाइना र�ेवेिबच मेल�ची 
खोलाबाट काठमाड� उप�यकाको लािग पानी आपूित� 
गन�को लािग Head Works / Diversion Tunne। 
को िनमा�ण १५९६ िदनिभ� गन�को लािग �.४ 
अब� ६० करोडमा ठे�का स�झौता भएको रहेछ । ९ 
फे�अुरी, २००९ मा चाइना क����सन ब�क, हेनान 
शाखाबाट चाइना र�ेवेको अनरुोधमा उ� क�पनीले 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितबाट हेड व�स� तथा 
डाइभस�न टनेल िनमा�ण गन� काय�को ठे�का पाएको र 
उ� ठे�काको सत�बमोिजम क�पनीले काय� स�पादन 
ब�क जमानत िदनपुन� ह�दँा सोअन�ुप काय� स�पादन 
जमानत (Performance Bond Guarantee) 
जारी गन�का लािग र.ेनं. ४१००३०६२०००१२४० 
बाट USD ६६,५५,०००.०० को काउ�टर �यार�ेटी 
जारी गरी िनवेदक ब�कलाई काय� स�पादन जमानत 
(Performance Bond Guarantee) जारी गन� 
अनरुोध ग�रएको िथयो । उ� अनरुोधबमोिजम 
११ फे�अुरी २००९ मा िनवेदक ब�कले िवप�ी 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको प�मा र.ेनं. 
HB।CG03650005 बाट USD 66,25,010.00 को 
काय� स�पादन जमानत िदएको िथयो । उ� जमानत 
चाइना क�स��सन ब�कको काउ�टर �यार�ेटीको 
आधारमा र UNIFORM RU।ES FOR DEMAND 
GUARANTEE, ICC PUB।ICATION NO.458 
को अधीनमा रहने सत�मा जारी ग�रएको िथयो । 
यसैिबच १२ से�टे�बर, २०१२ मा ठेकदार क�पनीले 
िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितलाई करार 
उ�लङ्घनका िविभ�न आरोपह� लगाउदैँ करार 
अ��य गन� सूचना िदएको र २५ से�टे�बर २०१२ 
मा सिमितले करारको Anticipatory Breach लाई 
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कारण देखाई करार अ��यको सूचना िदई यस ब�कसगँ 
जमानतबापतको रकम माग गरकेो हो ।

३. यसै �ममा िचिनया ँ ठेकेदार क�पनीले 
िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितसमेतलाई 
बनाई करारको उ�लङ्घन गरी जालसाजपूण� �पमा 
ब�क जमानत दाबी गरकेो भनी िचिनया ँ अदालतमा 
म�ुा दता� गरकेो अव�थामा समावेश भई िनर�तरता 
िदई उ�मिु� िलन ुपन� वा िनवेदकले जमानतस�ब�धी 
करारको उ�लङ्घन गरकेो भ�ने लागेको भए करारको 
सत� र िवप�ीले िनवेदकलाई लेखेका प�बमोिजम 
स�म िनकायमा गई आ�नो दाबी �थािपत गनु�पन�मा 
�यसबमोिजम नगरी गैरकानूनी िनकाय िवप�ी नेपाल 
रा�� ब�कमा िनवेदन िदएकोमा िवप�ी रा�� ब�कले 
अनिधकृत �पमा िमित २०७०।७।२५ मा यस 
ब�कको खाताबाट रकम क�ा ग�रिदने भ�ने िनण�य 
तथा �यससगँ स�बि�धत स�पूण� िनण�य, कारबाही, 
प�ाचारसमेत उ��ेषणको आदशेबाट बदर ग�रपाऊँ । 
िनवेदकको नाममा नेपाल रा�� ब�कले �ेिषत गरकेो िमित 
२०७२।१।२४ को आधारमा ग�रएको प�ाचारसमेत 
उ��ेषणको आदेशबाट बदर गरी �यसलाई यो म�ुाको 
अि�तम िकनारा नलाग�ुजेलस�म काया��वयन नगनु�  
नगराउन ुभनी िवप�ीको नाममा अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको     
देिख�छ । 

४. िनवेदक िहमालन ब�क िल.ले चीन ि�थत 
चाइना क����सन ब�क, हेनान शाखाको अनरुोधमा 
उ� चाइना क����सन ब�कसगँ काउ�टर �यारे�टी 
िलई सोको सरु�णमा मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमितलाई परफरमे�स �यार�ेटी जारी गरकेो हो । सोको 
जोिखम र प�रणामलाई �याल गररे बेिनिफिसयरी 
क�पनीलाई ब�क �यार�ेटी जारी ग�रसकेपिछ चाइिनज 
ब�कसगँ िलएको काउ�टर �यार�ेटीको रकम चाइिनज 
�थानीय अदालतको आदेशबाट रोिकयो भ�ने 
आधारमा बेिनिफिसयरीले मागेको बखत भ�ुानी िदन ु

पन� �यार�ेटी रकम भ�ुानी निदन ु ब�क �यार�ेटीको 
सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । ब�क �यार�ेटी 
रकम बेिनिफिसयरीलाई भ�ुानी िदने भनी आफँैले 
प�ाचारसमेत गरकेोमा सो रकम भ�ुानी नगरी बसेको 
अव�थामा नेपाल रा�� ब�कले िव�ीय �े�का सबै 
सं�थाह�लाई लागू ह�ने गरी जारी गरकेो िनद�शनको 
�यव�थालाई काया��वयन गन� स�ब�धमा गरेको 
कारबाहीलाई बदर ग�रपाउ ँ भनी दायर गरकेो �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल रा�� ब�कको 
िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ ।

५. िवप�ी िनवेदक िहमालयन ब�क िलिमटेडले 
यस मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको प�मा र.ेनं. 
HB।CG03650005 बाट USD 66,25,010.00 को 
काय� स�पादन जमानत िदएको िथयो । उ� जमानत 
चाइना क����सन ब�कको काउ�टर �यार�ेटीको 
आधारमा र UNIFORM RU।ES FOR DEMAND 
GUARANTEE, ICC PUB।ICATION NO.458 
को अधीनमा रहने सत�मा जारी ग�रएको िथयो । सो 
ब�क �यार�ेटी �ा�त भएपिछ यस िवकास सिमितले 
िनमा�ण �यवसायी क�पनीलाई आयोजनाको िनमा�ण 
काय�को स�ुवात गन�को लािग मोिबलाइजेसन तथा 
अ�य �योजनको लािग पे�क� भ�ुानी िदई सोप�चात् 
िनज क�पनीले ठे�का स�झौताको काम स�ु गरेको 
िथयो । यसरी यस सिमितले मूल स�झौताबमोिजम 
आफूले आ�नोतफ� बाट गनु�पन� स�पूण� दािय�व 
पूरा ग�रसकेपिछ ठेकेदार चाइिनज क�पनीले मूल 
स�झौताबमोिजम पूरा गनु�  पन� दािय�व पूरा नगरी 
स�झौता उ�लङ्घन गरेको ह�दँा यस सिमित 
बा�य भई स�झौता तोडेको सूचना िवप�ी ठेकेदार 
क�पनीलाई िदन ु परकेो हो । ठे�का तोिडएपिछ यस 
सिमितले िवप�ी ब�क अफ काठमाड� िल. ले जारी 
गरकेो Unconditiona। Advanced Payment 
Guarantee �यार�ेटीबापतको रकम भ�ुानी माग 
गरकेोमा ब�क �यार�ेटीबापतको रकम भ�ुानी गन� 
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छ� भनी �वीकार गरकेो अव�थामा उ� दािय�वबाट 
उ�मिु� पाउनका लािग दायर गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमितको िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ ।

६. उि�लिखत िनवेदन दाबी र िलिखत 
जवाफ रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक ब�कले 
िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको प�मा 
जारी गरकेो उ� ब�क �यार�ेटी चाइना क�स��सन 
ब�कको काउ�टर �यार�ेटीको आधारमा र UNIFORM 
RU।ES FOR DEMAND GUARANTEE, ICC 
PUB।ICATION NO.458 को अधीनमा रहने सत�मा 
जारी गरकेो देिख�छ । Bank Guarantee को लािग 
Uniform Ru।es for Demand Guarantee, 
(URDG), ICC Pub।ication No.458 लाई 
Governing ।aw को �पमा �वीकार ग�रएको छ ।

७. मेल�ची खानेपानी आपूित� िवकास सिमित 
(यसपिछ सिमित भिनएको) तथा चाइना रले वेिबच 
मेल�ची खोलाबाट काठमाड� उप�यकाको लािग पानी 
आपूित� गन�को लािग Heads / Diversion Tunne। को 
िनमा�ण १५९६ िदनिभ� गन�का लािग �. ४ अरब ६० 
करोडमा भएको ठे�का स�झौताबमोिजम सिमितबाट 
अि�म भ�ुानी रकम िलनको लािग चाइना क����सन 
ब�क, हेनान शाखाको अनरुोधमा िनवेदक ब�कले 
िहत�ाही (Beneficiary) मेल�ची खानेपानी आपूित� 
िवकास सिमितको प�मा �यार�ेटी �दान गरकेो त�य 
िनिव�वाद �पमा रहेको छ । सिमित र चाइना रले वेिबच 
चाइना क����सन र िनवेदक ब�किबच तथा सिमित र 
िनवेदकिबच छु�ाछु�ै स�झौता भई सोही स�झौताका 
अधीनमा स�झौताका प�ह� रहेका ह��छन् भ�ने 
सव�मा�य िस�ा�तको �पमा �वीकार ग�रएको िवषय 
हो । स�झौताको प� नै नरहेको अव�थामा स�झौताको 
सत�ह� लागू ह�ने भ�ने ह�नै स�ैन । यस स�ब�धमा 
Paget’s ।aw of Banking मा उि�लिखत �सङ्ग 
यहा ँसा�दिभ�क ह�न आउछँ । “The Princip।e which 

under।ies demand guarantee is that each 
contract is autonomous. In particu।ar, the 
ob।igations of the guarantor are not affected 
by disputes under the under।ying contract 
between the beneficiary and the principa।. If 
the beneficiary makes an honest demand, 
it matters not whether as between himse।f 
and the principa। he is entit।ed to payment. 
The guarantor must honor the demand, 
the principa। must reimburse the guarantor 
(or counter guarantor), and any disputes 
between the principa। and the beneficiary 
inc।uding any c।aim by the principa। that 
the drawing was a breach of the contract 
between them, must be reso।ved in separate 
proceedings to which the bank wi।। not be 
parties. (Paget’s ।aw of Banking E।eventh 
edition, by Mark Hopgood, P.646)”. प� 
प�िबच भएको करारमा करार गन� प�ह�मा मा� 
दािय�व सीिमत ह��छ र ती करारह� अक� करारसगँ 
स�बि�धत भए पिन �वत�� र �वाय� ह��छन् भ�ने 
िस�ा�तलाई Uniform Ru।es for Demand 
Guarantee, ICC Pub।ication No.458 
(URDG-458) ले पिन �वीकार गरकेो पाइ�छ । 
उ� Ru।es को 2(b) मा “Guarantees by their 
nature are separate transactions from the 
contract(s) or tender conditions on which 
they may be based, and Guarantors are in 
no way concerned with or bound by such 
contract(s), or tender conditions, despite 
the inc।usion of a reference to them in the 
Guarantee. The duty of a Guarantor under a 
Guarantee is to pay the sum or sums therein 
stated on the presentation of a written 
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demand for payment and other documents 
specified in the Guarantee which appear 
on their face to be in accordance with the 
terms of the Guarantee” भ�ने उ�लेख ग�रएको 
पाइ�छ । िनवेदक िहमालयन ब�क र चाइना क����सन 
ब�किबच काउ�टर �यार�ेटीस�ब�धी स�झौता भएको 
देिख�छ । उ� स�झौतामा िवप�ी मेल�ची खानेपानी 
िवकास सिमित प� रहे भएको देिखदँैन । चाइना 
क����सन ब�कको अनरुोधमा िनवेदक िहमालयन 
ब�कले िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको 
प�मा ब�क �यार�ेटी जारी गरकेो देिख�छ । ब�क 
�यार�ेटीस�ब�धी करारको दािय�व प�रपालनाको 
उ�े�यको लािग मूल करार र ब�क �यारे�टीस�ब�धी 
करारलाई �वत�� र फरक करारको �पमा िलइने 
अ�तरा�ि��य मा�यता रिहआएको पिु�ट गद�छ । ब�क 
�यार�ेटीस�ब�धी करारको �ोत वा स�दभ�को �पमा 
मूल करार रहन स�छ तर �यार�ेटी प� जारी गन� ब�कले 
िहत�ाही प� (Beneficiary) को नाममा ब�क �यारे�टी 
जारी ग�रसकेपिछ यसले �वत�� र िभ�न करारको �प 
धारण गद�छ । मूल करारका प�ह�िबचको िववादसगँ 
उ� ब�क �यार�ेटीस�ब�धी करारअ�तग�त ब�क 
�यार�ेटीकता�  िहमालयन ब�कले पूरा गनु�पन� दािय�वमा 
कुनै असर गद�न । ब�क �यार�ेटीस�ब�धी करारको 
�कृितअनसुार यसको अि�त�व मूल करारभ�दा 
अलग र �वत�� ह��छ भ�ने अ�तरा�ि��य मा�यतालाई 
हा�ो कानूनी �यव�था र �याियक अ�यासले समेत 
मा�यता िदइआएको देिख�छ । URDG 458 
Artic।e 2 मा भएको �यव�थाबमोिजम िनवेदक ब�क 
र िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितिबचको 
जमानतस�ब�धी करारले छु�ै �वत�� अि�त�व �हण 
गरकेो ��ततु करारमा नेपालको कानून आकिष�त 
ह�ने कुरामा िववाद छैन । करार ऐन, २०५६ को दफा 
१७(४) मा “करारमा अ�यथा �यव�था भएकोमा 
बाहके दािय�व पूरा गन� स�ब�धमा जमानतस�ब�धी 

करार भएको हो सो दािय�व िसज�ना गन� करारका 
स�ब�धमा प�ह�िबच कुनै िववाद उ�प�न भएको 
कारणले मा� जमानतस�ब�धी करारबमोिजमको 
दािय�व पूरा गन�बाट जमानत िदन े�यि� म�ु ह�ने 
छैन” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । यस स�ब�धमा 
यसै अदालतबाट किबन ढुङ्गेल िव. ऋण असलुी 
पनुरावेदन �यायािधकरण काठमाड�समेत भएको (ने.
का.प.२०६८, अङ्क ४, िनण�य नं. ८६०५) उ��ेषण, 
परमादेश म�ुामा “िववादसगँ यो जमानतस�ब�धी 
करारअ�तग�त जमानतकता�ले पूरा गनु�पन� दािय�वमा 
कुनै असर नगन� । जमानतस�ब�धी करारमा 
अ�यथा �यव�था ग�रएको अव�थामा बाहके मूल 
करार अथा�त ् जुन करारको दािय�व पूरा गन�को 
लािग जमानतस�ब�धी करार भएको हो सो करारको 
प�रपालनाको स�ब�धमा प�ह�िबच कुनै िववाद 
उ�प�न भएको कारणले मा� जमानतस�ब�धी 
करारबमोिजमको दािय�व पूरा गन�बाट जमानत 
िदने �यि� म�ु नह�न े। “जमानत प� जिहले पिन 
मूल ऋणीले ितनु�पन� ऋण वा पूरा गनु�पन� करारीय 
दािय�व पूरा गन� गराउनको लािग जारी ग�रन ेह�नाले 
ब�क जमानत प�अ�तग�तको रकमको भु�ानी 
भएको कारणले ��य� �पमा असर गन� प� 
भनेको मूल ऋणी नै हो । जमानतकता�ले िहत�ाही 
प�लाई गरकेो भु�ानीको रकमको सोधभना� पिन 
मूल ऋणीबाट नै िलन पाउने” भनी िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको अव�थामा ब�क �यार�ेटीबापतको 
रकम िनवेदक ब�कले भ�ुानी गनु�पन� दिेख�छ ।

८. अब Guarantor र Counter 
Guarantor को िबचमा भएको करार तथा Guarantor 
र िहत�ाहीको िबचमा भएको करारको हैिसयत के क�तो 
ह��छ भनी िवचार गदा� अ�तरा�ि��य �यापार �यवसायमा 
Counter Guarantee को अहम् भूिमका रहेको 
ह��छ । �यवसाय गन� िवदेशी क�पनी वा �यि�ले अ�य 
मलुकुको कुनै क�पनी वा िनकायसगँ कुनै �यवसाय 
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गनु�  पन� अव�थामा �यस देशको ब�कसगँ ��य� 
स�ब�ध नह�ने भएको ह�दँा आ�नो दशेको ब�कमाफ� त 
अ�य देशको ब�कसगँ स�ब�ध �थािपत गन�को लािग 
Counter Guarantee एउटा सश� मा�यम बनेको 
ह��छ । िहत�ाहीले आ�नो दशेको ब�कको जमानतमा 
आधा�रत भएर अक� देशको �यवसायीलाई �यवसाय 
िदएको ह��छ भने ब�कले अक� दशेको �यवसायीको 
ब�कको Counter Guarantee मा जमानत जारी गरकेो 
ह��छ । ब�कले िवदेशी ब�कको Counter Guarantee 
मा िहत�ाहीको प�मा ब�क जमानत जारी गनु�भ�दा 
अगािड उ� िवदेशी ब�कको �याित र िव�वसनीयताको 
परी�ण गररे मा� गन� गद�छ । ��ततु म�ुामा िनवेदक 
ब�कले Feb 11, 2009 मा सिमितको प�मा जारी गरकेो 
अि�म भ�ुानी जमानतमा “We, Hima।ayan Bank 
।td. (hereinafter ca।।ed “the bank”) hereby 
irrevocab।y undertake to pay you any sum 
or sums not exceeding in tota। an amount of 
USD 66,55,000.00 (united states do।।ars six 
mi।।ion six hundred fifty five thousand on।y) 
upon receipt by us of your first demand in 
writing stating that the contractor is in breach 
of its ob।igation under the contract.” भ�ने 
उ�लेख ग�रएको देिख�छ । सोही आधारमा िनवेदक 
ब�कले िवप�ी सिमितलाई USD 66,25,010.00 
को काय� स�पादन जमानत िदएको पाइ�छ । ब�क 
जमानत प�को यस भाषाले जमानत प� अप�रवत�नीय 
रहेको र िहत�ाही (सिमित) ले क��या�टरले आ�नो 
दािय�व पूरा नगरकेो भनी माग गरकेोमा भ�ुानी िदने 
भनी िन:सत� �पमा ब�क जमानत जारी गरकेो पिु�ट 
ह��छ । यस अव�थामा जमानतमा उि�लिखत 
सत�िवपरीत दाबी गरमेा बाहेक िनवेदक ब�कले 
भ�ुानीमा इ�कारी गन� अव�था रहदँनै । यस जमानी 
प�मा चाइना क����सन ब�कको काउ�टर �यार�ेटीमा 
जारी ग�रएको भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । सो 

उ�लेखनको कारणबाट काउ�टर �यार�ेटी िदने ब�कले 
िनवेदक ब�कसगँ गरकेो �ित�ा उ�लङ्घन गन� कारणले 
आ�नो दािय�वबाट उ�म�ु ह�न स�ने अव�था रहदँैन । 
आफूले दािय�व पूरा गररे आफूलाई काउ�टर �यार�ेटी 
िदने ब�कसगँ दाबी गररे �ितपूित� (Reimburse) गनु�पन� 
ह��छ । यहा ँ िनवेदक ब�कले भ�ुानी गरी सो रकम 
काउ�टर �यार�ेटी िदने िवदेशी ब�कसगँ दाबी गरमेा 
उ� ब�कले �ितपूित� (Reimburse) गनु�पन� दािय�व 
रहने कुरा अ�तरा�ि��य ब�िकङ �णालीले अंिगकार 
गरकेो िस�ा�त हो । काउ�टर �यार�ेटीका सत��ित 
�यार�ेटी िदने दािय�ववान् ह�न स�दनै न त उ�मिु� 
नै �ा�त गन� स�दछ भ�ने िस�ा�तलाई URDG-
458 ले पिन �वीकार गरकेो छ । यसको 2c मा- “For 
the purpose of these Ru।es, “Counter-
Guarantee” means any guarantee, bond or 
other payment undertaking of the Instructing 
Party, however named or described, given 
in writing for the payment of money to the 
Guarantor on presentation in conformity 
with the terms of the undertaking of a written 
demand for payment and other documents 
specified in the Counter-Guarantee which 
appear on their face to be in accordance 
with the terms of the Counter-Guarantee. 
Counter-Guarantees are by their nature 
separate transactions from the Guarantees 
to which they re।ate and from any under।ying 
contract(s) or tender conditions, and 
Instructing Parties are in no way concerned 
with or bound by such Guarantees, 
contract(s) or tender conditions, despite 
the inc।usion of a reference to them in 
the Counter-Guarantee” भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसले �यार�ेटी र काउ�टर �यार�ेटी �वत�� 
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र �वाय� ह��छन् र �यार�ेटी वा काउ�टर �यार�ेटीमा 
पर�पर उ�लेख गर ेपिन एक अका�को सत�बाट �वत�� 
र �वाय� ह��छन्, आ-आफूले जारी गरकेो जमानत 
प�का सत�का अधीनमा रहेर दािय�व पूरा गनु�पन� ह��छ ।    

९. नेपाल रा�� ब�कबाट जारी एक�कृत 
िनद�शन नं.२/०७० को बुदँा नं.१८ को ख�ड (क) 
तथा Uniform Ru।es for Demand Guarantee, 
ICC Pub।ication No.458 को Artic।e 10a मा 
“A Guarantor sha।। have a reasonab।e time 
within which to examine a demand under a 
Guarantee and to decide whether to pay or 
to refuse the demand.” भ�ने �यव�थाबमोिजम 
ब�क जमानतको दाबी भ�ुानी गन� िक नगन� भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकार ब�क जमानत जारी 
गन� ब�कलाई �दान गरकेो छ । उ� �यव�थाबमोिजम 
यी िनवेदक ब�कले िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमितका प�मा जारी गरकेो Advance Payment 
Guarantee को दाबी भ�ुानी गन� िक नगन� भ�ने 
स�ब�धमा ब�क �यार�ेटीको रकम भ�ुानी िदने छु भनी 
िनवेदक ब�क �वयंले िनण�य गरी सो भ�ुानी 12 Oct. 
2012 िभ� ग�रने छ भनी िवप�ी मेल�ची खानेपानी 
िवकास सिमितलाई प� लेखी सोको जानकारी 5 Oct. 
2012 मा गराएको देिख�छ । िनवेदक ब�कले आ�नो 
प�मा चाइना क����सन ब�कले जारी गरकेो ब�क 
�यार�ेटीको रकम �ा� भएको अव�थामा मा� आफूले 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको प�मा जारी गरकेो 
जमानतको रकम भ�ुानी गन� र कुनै कारणले आ�नो 
प�मा जारी भएको उ� ब�क �यार�ेटीको रकम रो�का 
भई �ा� नभएस�म आफूले जारी गरकेो ब�क जमानतको 
रकम भ�ुानी ग�रने छैन भनी िनवेदक ब�कले िवप�ी 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको प�मा जारी 
गरकेो ब�क जमानत प�मा कहीकँतै कुनै सत� उ�लेख 
गरकेो देिखदँैन । यी िनवेदक ब�कले मेल�ची खानेपानी 
िवकास सिमितको प�मा जारी गरकेो ब�क जमानत 

प�मा Uniform Ru।es for Demand Guarantee, 
ICC Pub।ication No.458 को सत�ह� लाग ुह�ने छ 
भनी उ�लेख गरी िनःसत� ब�क जमानत जारी गरेको 
दिेख�छ । URDG को 458 Artic।e 10a बमोिजम 
ब�क जमानतको दाबी 12 Oct. 2012 िभ� भ�ुानी गन� 
िनण�य गरी सोको जानकारी गराएको ह�दँा जमानतको 
दाबी भ�ुानी गन� दािय�वलाई इ�कार गन� िनवेदक ब�क 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम िववि�धत 
भएको दिेख�छ । 

१०. अब चाइना रले वे क�पनीले चाइनाको 
अदालतमा सिमितलाई समेत िवप�ी बनाई म�ुा दायर 
गरी भ�ुानी नगन�का लािग अ�त�रम आदशे जारी गरेको 
ह�दँा भ�ुानी गन� नपन� भनी आएको ��को स�ब�धमा 
िवचार गदा� Beneficiary र Principa। सिमित र चाइना 
रले वे क�पनीिबच भएको करारबाट उ�प�न िववादबाट 
मा� भएको Bank Guarantee को रकम रो�का गन�को 
लािग चाइनाको कानूनअनसुार चाइनाको अदालतमा 
दाबी गन� हक रह�छ या रहदँैन भनी िववेचना गनु�पन� 
दिेखयो । मूल करार र Guarantee स�ब�धी करार 
�वत�� र �वाय� छन् भनी मािथ नै िववेचना 
ग�रसिकएको छ । ब�क �यार�ेटीमा अ�यथा �यव�था 
ग�रएकोमा बाहेक �यार�ेटी जारी गन� देशको कानून 
र सोही देशको अदालतको अिधकार �े� आकिष�त 
ह��छ भ�ने मा�यता Private Internationa। ।aw मा 
�वीकार ग�रएको पाइ�छ । यस स�ब�धमा िन�न भनाइ 
सा�दिभ�क रहेको छ : “The re।evant contract 
is between the issuing bank and the 
beneficiary of the bank guarantee, ।etter of 
condition performance base. This content 
has its c।osest and most rea। conventions 
with the ।aw of the country when payment 
is to be made on presentation of confirming 
documents.” (The Modern Contract of 
Guarantee, by Dr. James O’ Donovan and 
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Dr. John Phi।।ips, sweet and Maxwe।।, 2003, 
P.849) । यसबाट Bank Guarantee Issue गन� 
ब�कको देशको कानून नै आकिष�त ह��छ भ�ने �प� 
�पमा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । कुन कानून लागू ह�ने र 
कुन अदालतको अिधकार�े� रह�छ भ�ने स�ब�धमा 
UDRG-458 को २७ र २८ मा यस�कार �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । उ� UDRG-458 को २७ मा “Un।ess 
otherwise provided in the Guarantee or 
Counter-Guarantee, its governing ।aw 
sha।। be that of the p।ace of business of 
the Guarantor or Instructing Party (as 
the case may be), or, if the Guarantor or 
Instructing Party has more than one p।ace 
of business, that of the branch that issued 
the Guarantee or Counter-Guarantee.” भनी 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी २८ मा “Un।ess 
otherwise provided in the Guarantee or 
Counter-Guarantee, any dispute between 
the Guarantor and the Beneficiary re।ating 
to the Guarantee or between the Instructing 
Party and the Guarantor re।ating to the 
Counter-Guarantee sha।। be sett।ed 
exc।usive।y by the competent court of the 
country of the p।ace of business of the 
Guarantor or Instructing Party (as the case 
may be), or, if the Guarantor or Instructing 
Party has more than one p।ace of business, 
by the competent court of the country of 
the branch which issued the Guarantee 
or Counter-Guarantee.” भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । अ�य देशको अदालतको अ�यास हेदा� 
Power Curber Bank of Kuwait को Case मा 
बेलायतको Court of Appea। Civi। Division ले 
Payment ह�ने Bank कै कानून आकिष�त ह��छ भनी 

यस�कार उ�लेख गरकेो छ : “The proper ।aw of 
the contract is to be found asking with what 
।aw has the contract is c।osest most rea। 
connection ? In my opinion it was the ।aw 
of North Caro।ina where payment was to be 
made on beha।f of the issuing bank) against 
presentation of documents.” 

११. �यसैगरी Issuing Bank को 
मलुकुभ�दा बािहर अथा�त् Counter Guarantee 
िदने ब�कको देशको अदालतबाट भएको आदेशको 
कारणबाट जारी गन� ब�कले आ�नो भ�ुानी गन� 
दािय�व इ�कार गन� िम�दनै भनी यस�कार िववेचना 
गरकेो छ:- “If the court of any of the countries 
shou।d interfere with the ob।igations of one 
of its banks (by ordering it not to pay under 
a ।etter of credit), it wou।d strike at the very 
heart of the country’s internationa। trade. 
No foreign se।।er wou।d supp।y goods to 
that country on ।etters of credit because he 
cou।d no ।onger be confident of being paid. 
No trader wou।d accept a ।etter of credit 
issued by a bank of that country if it might 
be ordered by its court not to pay. So, it is 
part of the ।aw of internationa। trade that 
।etters of credit shou।d be honored and not 
nu।।ified by an attachment order at the suit 
of the buyer.” (The a।। Eng।and ।aw Reports 
1981 Vo।.3 P.607 at.613). �यसैगरी भारतीय 
सव��च अदालतको अ�यासलाई हेदा�  Oi। and 
Natura। Gas Corporation ।td. Vs. State Bank 
of India को Case मा Counter Guarantee िदने 
दशेको अदालतले भ�ुानी रो�नका लािग िदएको 
आदेश ब�क �यार�ेटीको रकम भ�ुानीको लािग बाधक 
ब�न स�ैन भनी यस�कार िववेचना गरकेो पाइ�छ 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, चैत

2490

- "So far as the order made by the Ita।ian 
Court for not enforcing the bank guarantee 
is concerned, it must be stated that the said 
order arose out of the counter guarantee 
with which the appe।।ant had nothing to do.” 
�यसैगरी सोही म�ुामा “If the authorised dea।er 
desires to issue guarantee with the condition 
that payment wi।। be made provided 
reimbursement has beeen recieved from 
the overseas bank which has issued the 
counter quarantee, this fact shou।d be 
made c।ear।y known to the beneficiary in 
the guarantee documents itse।f.” (AIR 2000 
SC 2548) भनी उ�लेख ग�रएको पाइ�छ । यी दवुै 
case मा िवदेशी प�ले आ�नो देशको अदालतबाट 
रकम भ�ुानी रो�का गराएको कारणबाट जमानत िदने 
ब�क भ�ुानी िदनबाट उ�म�ु ह�दँनै भ�ने िन�कष�मा 
पगेुको पाइ�छ । �यसथ� यस म�ुामा िवदशेी ठेकेदार 
क�पनीले आ�नो देशको अदालतबाट भ�ुानी रो�का 
गराएको कारणबाट िनवेदक ब�क िहत�ाही�ितको 
आ�नो दािय�व पालनाबाट उ�म�ु ह�न स�दनै ।

१२. चीनको चाइना क����सन ब�कले 
िनवेदकको प�मा जारी गरकेो काउ�टर ब�क जमानत, 
जसमा चीनको ब�क र िनवेदक मा� प� छन् भने 
िनवेदक ब�कले मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितको 
प�मा जारी गरकेो ब�क जमानतमा िनवेदक ब�क र 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमित मा� करारका प� 
छन् । यी दवुै करार िभ�न र �वत�� करार ह�न् । यी 
दवैु करारको िववादमा लागू ह�ने कानून र �े�ािधकार 
एकै दशेको नभई फरक फरक देशको ह��छ भ�ने कुरा 
Uniform Ru।es for Demand Guarantee, ICC 
Pub।ication No. 458 को �यव�थाले �प� पारकेो 
छ । URDG 458 को Artic।e 2a मा मूल स�झौताको 
आधारमा जमानत जारी भएको भए तापिन ब�क जमानत 

�वभावैले आफँैमा एक �वत�� कारोबार हो, �यस ब�क 
जमानतअ�त�गतको कुनै पिन अ�तरिनिहत स�झौता 
वा कारोबारमा भएको िववादले िन:सत� भ�ुानी िदन ु
पन� ब�क �यार�ेटीको दािय�वमा कुनै असर नपन� भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । URDG 458 को Artic।e 
2b मा जमानत भनेको िहत�ाहीले जमानतको भ�ुानी 
माग गरकेो बखतमा त�ु�त भ�ुानी गन� दािय�व 
�वीकार गरी ग�रएको िलखत हो भ�ने �यव�था रहेको 
दिेख�छ । Artic।e 27 मा जनु ठाउबँाट जमानत 
जारी भएको हो सोही ठाउकँो दशेको कानून लागू 
ह�ने भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । Artic।e 28 मा 
जनु ठाउबँाट जमानत जारी भएको हो सोही ठाउकँो 
दशेमा �े�ािधकार रहने भ�ने �यव�था रहेको छ । 
जमानतस�ब�धी करारमा ब�क जमानतमा दािय�व 
वहन गन� कबलु गरी जमानत जारी गन� एउटा प� ह��छ 
भने भ�ुानी पाउने अक� प� (िहत�ाही) ह��छ । ��ततु 
�रट िनवेदनमा चाइना क����सन ब�क र �रट िनवेदक 
मा� प� भएको काउ�टर जमानतस�ब�धी करारमा 
�रट िनवेदक िहत�ाही प� हो भने उ� करारको 
िहत�ाही प� �रट िनवेदकले चाइना क����सन 
ब�कले जारी गरकेो काउ�टर जमानतलाई सरु�णको 
�पमा �वीकार गरी िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमितको प�मा अक� िभ�दै ब�क जमानत जारी गरेको 
दिेख�छ । �रट िनवेदक आफू िहत�ाही भएको ब�क 
जमानतको रकम भ�ुानी �ा� ह�न नस�ने अव�था 
िसज�ना भएको भ�दैमा सोही कारणले �रट िनवेदक 
आफूले दािय�व वहन गन� कबलु गरी िवप�ी मेल�ची 
खानेपानी िवकास सिमितको प�मा जारी गरकेो ब�क 
जमानतको रकम भ�ुानी गन� नपन� भनी उ�मिु� 
पाउन नस�ने उ� Uniform Ru।es for Demand 
Guarantee, ICC Pub।ication No.458 को 
Artic।e 2a, 2b, 5, 10, 27, 28 को �यव�था तथा 
करार ऐन, २०५६ को दफा १५, १६, १७(४) ले नै 
��ट पारकेो देिख�छ । 
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१३. जहासँ�म िवप�ी नेपाल रा�� ब�कले िमित 
२०७०।७।२५ मा िनवेदक ब�कको खाताबाट रकम 
क�ा ग�रिदने भनी गरकेो िनण�य र िमित २०७२।१।२४ 
को प� तथा सो प�को आधारमा ग�रएको स�पूण� काम 
कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन दाबी रहेको छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितले दाबी गरकेो 
ब�क �यार�ेटीको रकम िनधा��रत समयिभ� दाबी भ�ुानी 
नगरकेो, िहत�ाहीले जमानतको सत� ब�देजबमोिजम 
पटकपटक दाबी गदा� पिन भ�ुानी नगरकेो ह�दँा 
ब�क जमानतको सत� ब�देजबमोिजम िहत�ाहीले 
दाबी गना�साथ ब�कबाट अिवल�ब दाबी भ�ुानी गनु�  
पन� सव�मा�य ब�िकङ मा�यतािवपरीत भ�ुानी गन� 
आलटाल गनु�ले सम� ब�िकङ �णाली�ितको िव�ासमा 
नकारा�मक असर पन� ि�थितलाई समेत म�यनजर 
गरी यस ब�कको िनद�शनबमोिजम हालस�म �यस 
ब�कले जारी गरकेो जमानतको दाबी भ�ुानी नगनु�को 
पया�� कारण भए ७ (सात) िदनिभ� पेस गन� र सो 
�ितउ�र िच� ब�ुदो नभएमा यस ब�कबाट जारी 
भएको एक�कृत िनद�शन २०७० को इ.�ा. िनद�शन नं. 
२/०७० को बुदँा १८ को ख�ड (ख) बमोिजम �यस 
ब�कको यस ब�कमा रहेको खाताबाट क�ा गरी दाबी 
भ�ुानी उपल�ध गराइने बेहोरासमेत िनण�यानसुार 
जानकारी गराउदँछु भ�ने उ� िमित २०७०।७।२५ 
को प�को बेहोरा रहेको देिख�छ । सो प� नेपाल रा�� 
ब�कबाट जारी भएको एक�कृत िनद�शन २०७० को 
इ.�ा. िनद�शन नं. २/०७० को बुदँा १८ को ख�ड (ख) 
बमोिजम लेिखएको दिेख�छ । नेपाल रा�� ब�कलाई 
उ� एक�कृत िनद�शन २०७० को इ.�ा. िनद�शन नं. 
२/०७० को बुदँा १८ को ख�ड (ख) ले अिधकार �दान 
गरकेो छ । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ७९ 
मा “ब�कले िनयमन गन�ः (१) ब�कलाई वािण�य ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथाको काम कारबाही िनयमन गन� 
पूण� अिधकार ह�ने छ । (२) उपदफा (१) बमोिजम 

िनयमन गन� स�ब�धमा ब�कले आव�यक देखेका 
िवषयमा िनयम तथा िविनयम बनाउन र आव�यक 
आदेश, िनद�शन तथा सूचना जारी गन� स�ने छ 
र �य�तो िनयम तथा िविनयम र आदेश, िनद�शन 
तथा सूचनाको पालना गनु� स�बि�धत वािण�य ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथाको कत��य ह�न ेछ” भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । उ� कानूनबमोिजम जारी भएको 
नेपाल रा�� ब�कको िनद�शनले कानूनसरहको हैिसयत 
रा�दछ । यसै स�दभ�मा यसै अदालतबाट अिधव�ा 
इ�र�साद अिधकारी िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय िसंहदरबारसमेत 
भएको (ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८६७, अङ्क 
७) उ��ेषणसमेत म�ुामा “व�तुतः िनद�शन दुईवटा 
अिधकारअ�तग�त जारी गन� ग�र�छ । पिहलो 
कानूनी अि�तयारअ�तग�त र दो�ो �शासिनक 
�ि�याअ�तग�त । कानूनको अि�तयारबाट जारी 
ग�रने िनद�शन कानूनसरहकै हैिसयत रा�ने ह��छ 
तर �शासिनक �ि�याबाट कानूनको उ�े�य 
प�रपूित� गन� जारी ग�रने िनद�शनमा कानूनी 
हैिसयत नरहन पिन स�छ । �शासिनक पर�परा, 
अव�था र आव�यकताले �य�ता �शासिनक 
िनद�शनह� �वीकाय� ह�ने ह��छन ्। कानून वा कानूनी 
अिधकारअ�तग�त जारी ग�रने िनद�शनले कानूनी 
हैिसयत �ा� गन� ह�दँा �य�ता िनद�शनह� िनि�त 
�पमा पूव�� सिंवधानको धारा ८८(१) र वत�मान 
सिंवधानको धारा १०७(१) बमोिजम यस अदालतको 
�याियक पुनरावलोकनको �े�ािधकारअ�तग�त 
पन� ह��छ । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा 
७९ मा िनयम तथा िविनयम र आदेश, सगँसगैँ 
िनद�शन भ�ने श�दावली समान त�रकाबाट �यु� 
भएको देिखँदा ऐनको अिधकारअ�तग�त जारी ह�ने 
िनद�शनमा कानूनी बल वा हैिसयत रहन ेभई नेपाल 
कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) 
ले गरकेो नेपाल कानूनको प�रभाषािभ� समेिटने नै 
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ह��छ । �यसमा ससंय गनु�पन� वा ि�िवधामा रहनु पन� 
कुनै आव�यकता नह�ने ।” भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको छ । उ� िस�ा�तसमेतको आधारमा नेपाल 
रा�� ब�कको उ� िनद�शन कानूनबमोिजम भएको ह�दँा 
यसले कानूनकै हैिसयत रा�ने दिेख�छ । यस�कार 
कानूनबमोिजम जारी भएको िनद�शनअन�ुप खाताबाट 
रकम क�ा गन� जानकारी गराई खाताबाट रकम क�ा 
गरी सिमितलाई उपल�ध गराएको काय� कानूनस�मत 
नै दिेखन आयो । 

१४. �यसथ� ब�क �यार�ेटीको रकम 
भ�ुानीस�ब�धी सव�मा�य िस�ा�तअनसुार ब�क 
�यार�ेटीस�ब�धी करारमा नै अ�यथा �यव�था ग�रएको 
अव�थामा बाहेक मूल करारबमोिजम दािय�व पूरा गन� 
प� (मूल ऋणी) ले उ� करारबमोिजमको दािय�व पूरा 
नगरकेो ह�नाले ब�क �यारे�टी प�को रकमको भ�ुानी 
पाउन माग गरकेो अव�थामा सो माग नै मूल ऋणीले 
करारीय दािय�व पूरा नगरकेो भ�ने कुराको �माण 
मािन�छ । मािथ उि�लिखत सव�मा�य िस�ा�त तथा 
�याियक अ�याससमेतको आधारमा ब�क �यारे�टी 
जारी गन� प�ले ब�क �यार�ेटी प�को रकम मागबमोिजम 
भ�ुानी गनु�पद�छ । सोही मा�यताअनसुार नै ��ततु 
िववादका िवप�ी मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितले 
िनवेदक िहमालयन ब�क िल. सगँ ब�क �यार�ेटीको रकम 
माग गरकेो अव�थामा जमानीस�ब�धी करारका प� 
नै नरहेको क�पनीले अिधकार �े�िवहीन अदालतमा 
म�ुा दायर गरी उ� अदालतबाट रो�का गन� आदेश 
गरकेो भ�ने आधारमा िनवेदक ब�कले भ�ुानी गन� 
इ�कार गरकेोमा उ� काय� िहत�ाहीले दाबी गना� साथ 
ब�कबाट अिवल�ब दाबी भ�ुानी गनु�  पन� सव�मा�य 
ब�िकङ मा�यतािवपरीत भ�ुानी गन� आलटाल गनु�ले 
सम� ब�िकङ �णाली�ितको िव�ासमा नकारा�मक 
असर पन� भनी नेपाल रा�� ब�कले िनद�िशकाले �दान 
गरकेो अिधकारअ�तग�त रही िनवेदक ब�कको खातामा 
रहेको रकमबाट क�ा गरी िहत�ाही सिमितलाई 

जमानतबमोिजमको रकम �दान गन� गरेको िनण�य तथा 
काय�मा कुनै �िुट रहेको पाइएन । 

१५. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण, 
र �माणह�बाट िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
गनु�  पन� अव�था िव�मान रहेको नदेिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत:- गोपी िव�वकमा�  
इित संवत् २०७५ साल असोज १ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी 
फैसला िमित : २०७६।९।१६

०७३-CR-०९९४

म�ुाः वैदेिशक रोजगार कसरु

पनुरावेदक / वादी : महानगरीय अपराध महाशाखा, 
हनमुानढोका, काठमाड�को प� जाहेरीले 
नेपाल सरकार

�नण�य नं. १०३९९
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१०३९९ - नेपाल सरकार िव. िव�ण�ुसाद �यौपानेसमेत

िव��
��यथ� / �ितवादी : माधव�साद �यौपानेको 

नाित, ने�लाल �यौपानेको छोरा पा�पा 
िज�ला िस��ेवर गा.िव.स. वडा नं. ३ घर 
भई हाल काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ७ गौरीघाट 
ब�ने तथा काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका गौशाला ि�थत अथ� िभजन 
मेनपावर �ा.िल. (ई.�.नं. ७४९/०६४/०६५) 
का स�चालक िव�ण�ुसाद �यौपानेसमेत        

 § �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनुसार 
अनुस�धानको समयमा सकंिलत �माणह� 
थुनछेकको �योजनको स�दभ�मा मा� 
�माण यो�य ह�न जाने ।
 § कसुर �मािणत ह�नको लािग �माण ऐन, 

२०३१ को दफा २५ अनुसार िववादरिहत 
�वत�� त�ययु� �माणबाट पुि� नभएको 
अव�थामा बलपूव�क ऐनको िवपरीत 
�या�या गरी कसुरदार ठहर गनु� फौजदारी 
�यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जाने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी कमलराज प�थी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय अ�य� �ी सरु�े� वीर िसंह ब��यात
सद�य �ी धीरबहादरु च�द

सद�य �ी लेखनाथ पौडेल
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�

फैसला
�या.पु�षो�म भ�डारी : वैदिेशक रोजगार 

�यायािधकरण ऐन, २०६४ को दफा ६६(२) बमोिजम 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र 
ठहर यस�कार छः-

महानगरीय �हरी िवमान�थल सरु�ा 
काया�लयको च.नं.११५१ िमित २०७१।९।२६ गतेको 
प� साथ गैरकानूनी तवरले लेवनान ह�दँै इराक जादँै 
गरकेा आइती तामाङ, िनमा �हाम,ु मनमाया तामाङ, 
गंगा नगरकोटी र कुमारी लामासमेत ५ जना मिहलालाई 
थप अनसु�धानका लािग यस महाशाखामा पठाइएकोमा 
यस महाशाखाबाट भएको �ारि�भक अनसु�धानबाट 
उि�लिखत मिहलाह�लाई अथ� िभजन मेनपावर 
सिभ�सेज �ा.िल.बाट लेवनान ह�दँै इराक पठाउने गरेको 
बिुझन आएकोले िनजह� गैरकानूनी तवरले िवदेश 
इराक जान खोजेको मिहलाह� एवं �य�तो काय�मा 
संल�न मेनपावरलाई आव�यक कारबाही ह�न िमिसल 
संल�न कागजातसिहत मािनसह� पठाइएको बेहोरा 
अनरुोध ग�र�छ भ�ने बेहोराको महानगरीय अपराध 
महाशाखा, हनमुानढोका, काठमाड�को प� ।

काठमाड�को गौशालामा रहेको अथ� िभजन 
मेनपावरले मा�छे पठाउछँ भ�ने थाहा पाई अथ� 
िभजन मेनपावरमा फोन गदा� मेनपावरको मा�छेले मैले 
अ�लाई पिन कुिद��तान पठाएको छु तपाइलँाई पिन 
पठाउलँा �यहा ँरा�ो कमाई ह��छ भनेकाले मेनपावरको 
मा�छेलाई भेटी पासपोट�  र �.६०,०००।- (अ�े�पी 
साठी हजार) बझुाएको र �यसको दईु मिहनापिछ 
िभसा आयो भनी मेनपवारको मा�छेले फोन गरी मलाई 
मेनपावरमा बोलाई िमित २०७१।९।२६ गएक� ह� ँ । 
सोही िदन िदउसँो १ बजे उडान रहेछ । मेनपावरमा 
पगेुपिछ हामी सबैलाई मेनपावरका मा�छेले एकै ठाउमँा 
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राखेर हा�ो पासपोट� र िभसालगायतका कागजातह� 
हामीह�लाई िदई १ बजे उडान छ । �लेन उडेपिछ 
दबुई प�ुन ुअगावै लेवनानको िभसालगायतका कागजात 
�या�न,ु लेवनानको िभसा एयरपोट�मा देखाउनको लािग 
मा� हो, लेवनानको िभसा �यातेपिछ कुिद��तानको 
स�कल िभसा पासपोट�मा रा�न,ु कुिद��तानको िभसा 
डायरी छ, दबुई नपगेुस�म निनका�न ुभनी िसकाएका 
िथए । मेनपावरको मा�छेले िसकाएबमोिजम हामी 
कुिद��तान जान भनी एयरपोट�बाट उड्ने �ममा 
प�ाउ परकेो हो । अथ� िभजन मेनपावरका मा�छेले 
िसकाएबमोिजम नै कुिद��तान जान भनी हामी िहडेँका 
िथय� । अिभमखुीकरण तािलम िलएको छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका मनमाया तामाङ, आइती तामाङ, 
कुमारी लामा, गंगा नगरकोटी र िनमा �हामलेु 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

मैले पीिडतह� मनमाया तामाङ, आइती 
तामाङ, कुमारी लामा, गंगा नगरकोटी र िनमा 
�हामलुाई मेनपावरको काया�लयबाट काठमाड�देिख 
लेवनानस�मको िभसा र िटकट उपल�ध गराएको 
हो । इराकको िभसाको बारमेा मलाई जानकारी 
छैन उनीह�लाई उ� िभसा काहा ँ को कसले 
उपल�ध गरायो सोको बारमेा मलाई थाहा छैन । म 
स�चालक रहेको मेनपावरको अ�य कुनै स�चालक 
वा कम�चारीह�ले पिन उ� इराकको िभसा र िटकट 
उपल�ध गराएको होइन । �हरीबाट भएको घटना 
िववरणमा पीिडतह�ले उ�लेख गरकेो बेहोरा साचँो 
होइन । िनजह�ले हामी लेवनान जा�छौ भनी हा�ो 
मेनपावरमा पासपोट�सिहत आव�यक कागजातह� 
पेस गरपेिछ मैले लेवनानको िभसा िनकालेर सरकारको 
मातहतमा रहेको वैदिशक रोजगार िवभागबाट कानूनी 
�ि�या प�ुयाएर �म �वीकृित िलएर लेवनानमा नै काम 
गन� सत�मा पठाएको हो । पीिडतह�ले यस िवभागमा 
गरकेो कागजमा उ�लेख गरकेो बेहोरा साचँो होइन । 
िनजह�लाई कुिद��तान पठाउन भनी रकम िलएको 

नभई वैदेिशक रोजगारमा लेवनान पठाउन िलएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको अथ� िभजन मेनपावर सिभ�सेज 
�ा.िल.का स�चालक �ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

अथ� िभजन मेनपावर सिभ�सेज �ा.िल.को 
स�चालनका स�ब�धमा म र अक� स�चालक 
िव�ण�ुसाद �यौपानेिबच स�झौता भई मेनपावर 
स�चालनको स�पूण� िज�मा िव�ण�ुसाद �यौपानेको 
रहेको छ, आव�यक पर े उ� स�झौता पेस गन�छु । 
म अ�य� �य�त रहने ह�दँा उ� मेनपावरको दैिनक 
कामकारबाही मलाई थाहा ह�दैँन । मैले उ� घटना 
काि�तपरु दैिनकमा पढेर थाहा पाएको ह� ँ। सो समयमा 
म आ�नो फम� दाङमा िथए ँ। सोबारमेा थाहा पाई अका� 
स�चालक िव�ण�ुसाद �यौपानेसगँ फोन गरी जानकारी 
िलएको िथए ँ। उहालेँ िदएको जानकारीअनसुार नेपाल 
सरकारले तोकेको मापद�डबमोिजम लेवनानको �म 
�वीकृित िलई लेवनानमा नै काम गन� सत�मा पठाएको 
हो भनी जानकारी गराउनभुएको िथयो । अ�य िवषयमा 
मलाई केही जानकारी भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
अथ� िभजन मेनपावर सिभ�सेज �ा.िल.का स�चालक 
�ितवादी अन�तबहादरु खड्काले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

अथ� िभजन मेनपावर �ा.िल.का �ब�धक 
स�चालक �ितवादी अन�तबहादरु खड्का र स�चालक 
�ितवादी िव�णबुहादरु �यौपानेले वैदेिशक रोजगारको 
लािग वैदेिशक रोजगार िवभागको # ।T NO.90258 
माफ� त लेवनान मलुकुको SEIFEDDINE TRADE 
AND GENERA। SERVICES क�पनीमा 
पठाउन भनी �म �वीकृित िनकाली पीिडतह� 
मनमाया तामाङ, आइती तामाङ, कुमारी लामा, गंगा 
नगरकोटी र िनमा �हामसुमेतलाई लेवनान पठाउने 
बहानामा नेपाल सरकारबाट वैदिेशक रोजगारको 
लािग �ितबि�धत मलुकु इराकको कुिद��तान पठाउने 
�ममा ि�भवुन अ�तराि��य िवमान�थल लगी 
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स�पूण� �ि�याह� पूरा गरी िवदेश उड्न लागेको 
अव�थामा �हरी�ारा पीिडतह� प�ाउ पन� आएको 
देिखएकोले �ितवादीह� अथ� िभजन मेनपावरका 
�ब�ध स�चालक अन�तबहादरु खड्का र स�चालक 
िव�ण�ुसाद �यौपानेको उि�लिखत काय� वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४६ बमोिजम कसरु 
अपराध भए गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई ऐ. 
वैदेिशक रोजगार ऐन, को दफा ४६ बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोगप� ।

मैले वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� अनमुितप� िलएको छु । िवगत ८ मिहनादेिख 
मेरो सं�थाको कारोबार रो�का छ र काया�लय 
का.म.न.पा.९ गौशालामा छ । मेनपावर मेरो भए पिन 
म अ�य �यवसाय गन� ह�दँा सो मेनपावरको कामको 
िज�मा �ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई िदएको 
िथए । यी ५ जना मिहलाह�लाई के के काम गरी 
गैरकानूनी तवरको काम गर े यस स�ब�धमा मलाई 
थाहा छैन । �ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेका नाममा 
१० �ितशत सेयर रहेको छ र िनज नै मेनपावरका 
स�चालक ह�न् । हामीिबचमा िनजले ए�लै स�चालन 
गन� पूण� िज�मेवारी रहेको िलखत स�झौता भएको 
कागज छ आव�यक परमेा म पिछ पेस गन� छु । मलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन । मैले 
कुनै कसरु अपराध गरकेो छैन मलाई सफाइ ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अन�तबहादरु खड्काले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो बयान ।

मेरो मेनपावरको नाम अथ� िभजन सिभ�सेज 
�ा.िल. हो र यसको काय�लाय का.म.न.पा वडा नं. ९ 
गौशालामा रहेको छ । यस स�ंथा २०६४ सालदेिख 
स�चालन भएको हो । मैले िनज पीिडतह�लाई लेवनान 
मलुकुमा पठाउन भनी कागजह� तयार पारी िभसा �ा� 
गरी िटकट काटी पठाउन लागेको काम कानूनबमोिजम 
नै हो । िनजह� िवदेश गइसकेका िथएनन्; जाने �ममा 

िथए । मैले लेवनानको िभसा िटकटस�म बनाएको 
ह� ँ । इराकको िभसा र िटकटको मलाई कुनै जानकारी 
छैन र मैले बनाएको होइन । मलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन । मैले कुनै कसरु 
अपराध गरकेो छैन मलाई सफाइ ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो बयान ।

त�काल �ा� �माणलाई अिहले नै नजर 
अ�दाज गन� िमलेन । यो म�ुामा पिछ ब�ुद ै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी अिहलेलाई यी �ितवादीह� 
िव�ण�ुसाद �यौपाने र अन�तबहादरु खड्काउपर 
िलएको कसरु माग दाबीसमेतलाई िवचार गदा� यी 
�ितवादीह�बाट मलुकु� ऐन अ.बं. ११८ (५) र (१०) 
का आधारमा जनही नगद धरौट �.२,००,०००।- 
(अ��पी दईु लाख) वा सो बराबरको जेथा जमानी 
िलई तारखेमा रा�न,ु िदन नसके कानूनबमोिजमको 
िसधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोिजम 
थनुवुा पजु� िदई थनुामा रा�न पठाइिदन ुभनी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७२।५।४ गते 
भएको आदेश ।

�ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई ७ 
वष� पिहलादेिख िचनेको छु । िनजको चालचलन 
आनीबानी रा�ो छ । िनजले पीिडतह�लाई िनजह�कै 
चाहानाबमोिजम कानूनको रीत प�ुयाई आव�यक 
कागजह� जटुाई िदई िवदेश लेवनान मलुकुमा पठाउन 
खोजेका ह�न्: इराक मलुकुमा होइन । िनज �ितवादी 
कसैलाई ठगी गन� खालका मािनस होइनन् । अथ� 
िभजन मेनपावर िनज �ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेले 
स�चालन गरकेो ह�दँा िनजउपर जाहेरी परेको 
हो । िनज �ितवादीले पीिडतह�बाट रकम िलई ठगी 
गरकेा होइनन् । िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िव�ण�ुसाद �यौपानेका सा�ी राज पा�डेले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो बकप� ।
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�ितवादी अन�तबहादरु खड्कालाई ८-१० 
वष� पिहलादिेख िचनेको छु । िनजको चालचलन 
आनीबानी रा�ो छ । िनज �ितवादीले कोही कसैलाई 
कही पठाएका होइनन् । िनजको मेनपावरमा अक� 
�ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेले काया�लयले स�पूण� 
िज�मेवारी िलई कानूनको रीत प�ुयाई पीिडतह�लाई 
लेवनान मलुकुमा पठाउन खोजेका ह�न्, इराक मलुकुमा 
होइन । िनज �ितवादी अन�तबहादरु खड्कालाई यी 
पीिडतह�लाई लेवनान पठाउन लागेको स�ब�धमा 
कुनै जानकारी नै िथएन । िनज �ितवादीका नाउकँो 
अथ� िभजन मेनपावर क�पनी अका� �ितवादी 
िव�ण�ुसाद �यौपानेले स�चालन ग�ररहेको ह�दँा िनज 
�ितवादी अन�तबहादरु खड्काको कुनै संल�नता 
छैन । िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउन ु
पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अन�तबहादरु 
खड्का सा�ी चणु�बहादरु िड.सी.ले वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� गरकेो बकप� ।

मैले लेवनान मलुकुमा पठाइिदन ु भनी यी 
�ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई अनरुोध गरपेिछ 
िनजले मलाई लेवनान पठाउन आव�यक कागज तयार 
गनु�भएको हो, इराक पठाउने भनी कुनै काम गनु�भएको 
होइन । मैले इराकको कागज नाम याद नभएको अक�  
मािनसबाट बनाउन लगाएक� िथए ँ । �यो कुरा मैले 
�हरी, वैदेिशक रोजगार िवभाग र अथ� िभजन मेनपावर 
�ा.िल. का स�चालक िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई डरले 
नभनी गो�य राखेक� िथए ँ । इराकको कागजप�ह� 
यी �ितवादीह�ले बनाएका होइनन् । मैले वैदेिशक 
रोजगरीमा जान भनी �ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई 
�.६०,०००।- (अ��पी साठी हजार) बझुाएक� ह� ँ । 
हाल सो रकम िफता� पाइसेकेक� छु । तर मैले इराक 
मलुकु जाने भनी हाल नाम याद नभएका मािनसबाट 
इराकबाट िटकट र िभसा मगाएक� ह� ँ । सो िभसा र 
िटकटका कारण मैले लेवनान मलुकुमा जान नपाएक� 
ह� ँ । मेरो आ�नै कमीकजोरीका कारण िवदेश लेवनान 

मलुकुमा जाने काम रोिकएको हो, यी �ितवादीह�को 
कुनै ग�ती िथएन भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत गंगा 
नगरकोटीले वैदेिशक रोजगारी �यायािधकरणसम� 
गरकेो बकप� ।

मैले लेवनान मलुकुमा पठाइिदन ु भनी यी 
�ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई अनरुोध गरपेिछ 
िनजले मलाई लेवनान पठाउन आव�यक कागज 
तयार गनु�भएको हो, इराक पठाउने भनी कुनै काम 
गनु�भएको होइन । म यसभ�दा पिहला इराकमा गई 
काम गररे फक� क� ह� ँ । इराकको मेरो घरभेटीले नेपाल 
गएर फक� न भनेक� ह�दँा िनजको स�लाहबमोिजम मेरो 
इराकको लािग िभसा र िटकट पिहलेको इराक� साह�ले 
पठाएको हो । �यो कुरा मैले �हरी, वैदेिशक रोजगार 
िवभाग र अथ� िभजन मेनपावर �ा.िल.का स�चालक 
िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई भनेक� िथइन । इराकको 
कागजप�ह� यी �ितवादीह�ले बनाएका होइनन् । मैले 
वैदिेशक रोजगारीमा जान भनी �ितवादी िव�ण�ुसाद 
�यौपानेलाई �.६०,०००।- (अ��पी साठी हजार) 
बझुाएक� ह� ँ । हाल सो रकम मैले िफता� पाइसेकेक� 
छु । तर मलाई इराक मलुकु जाने भनी पिहला काम 
गन� गरकेो इराकको साह�ले िटकट र िभसा पठाएको 
ह�दँा सोही कारण म लेवनान मलुकुमा जान नपाएक� 
ह� ँ । मेरो आ�नै कमी कमजोरीका कारण िवदशे जाने 
काम रोिकएको हो, यी �ितवादीह�को कुनै ग�ती 
िथएन भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत मनमाया तामाङले 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो बकप� ।

मैले लेवनान मलुकुमा पठाइिदन ु भनी यी 
�ितवादी िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई अनरुोध गरपेिछ 
िनजले मलाई लेवनान पठाउन आव�यक कागज तयार 
गनु�भएको हो, इराक पठाउने भनी कुनै काम गनु�भएको 
होइन । म यसभ�दा पिहला इराकमा गई काम गररे 
फक� क� ह� ँ। इराकको मेरो घरवेटीले नेपाल गएर फक� न 
भनेक� ह�दँा िनजको स�लाहबमोिजम मेरो इराकको 
लािग िभसा र िटकट पिहलेको इराकक� साह�ले 
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इमेल गरी पठाएको हो । �यो कुरा मैले �हरी, वैदेिशक 
रोजगार िवभाग र अथ�िभजन मेनपावर �ा.िल.का 
स�चालक िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई भनेक� िथइन । 
इराकको कागजप�ह� यी �ितवादीह�ले बनाएका 
होइनन् । इराकको साह�ले िदएको स�लाहबमोिजम 
पिहला लेवनान जाने �यसपिछ इराक जाने भनेक� 
ह� ँ । मैले वैदिेशक रोजगारीमा जान भनी �ितवादी 
िव�ण�ुसाद �यौपानेलाई रकम बझुाएपिछ लेवनान 
जान चािहने कागज तयार पा�रिदनभुएको हो । 
तर मलाई इराक मलुकु जाने भनी पिहला काम गन� 
गरकेो इराकको साह�ले िटकट र िभसा पठाएको ह�दँा 
सोही कारण म लेवनान मलुकुमा जान नपाएक� ह� ँ । 
मेरो आ�नै कमीकजोरीका कारण िवदेश जाने काम 
रोिकएको हो, यी �ितवादीह�को कुनै ग�ती िथएन 
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत आइती तामाङले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो बकप� ।

मैले माया का�छीमाफ� त अथ� िभजन 
मेनपावरमा दबुई जाने भनी राहदानी बझुाएको 
ह� ँ । लेवनानको िभसा आएको छ आउन ु भनी 
अथ�िभजन मेनपावरको मािनसले फोन गरपेिछ िमित 
२०७१।९।२५ मा काठमाड� आई िमित २०७१।९।२६ 
मा एयरपोट�मा गएको हो । म आफँैले इराकको िभसा 
लकुाएको ह�दँा एयरपोट�मा �हरीले भे�ाएको कारण 
िवदेश जान रोिकएको हो भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत 
कुमारी लामाले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� 
गरकेो बकप� ।

मलाई लेवनानको लािग िटकट, राहदानी 
र िभसा अथ� िभजन मेनपावरका मािनसह�ले बनाई 
िदएका ह�न् । म िवदेश जानको लािग अथ� िभजन 
मेनपावरमा गएक� मा� ह� ँ । इराकको साह�नी लेवनान 
िलन आउने गरी पठाएको िभसा र िटकट एरपोट�मा 
�हरीले फेला पारपेिछ िवदेश जानबाट रोिकएक� ह� ँ । 
म पिहला ३ मिहनाअिघ मा� इराकबाट िबदा िलएर 
घर आएक� िथए ँर सोही समयमा आफँैले िटकट िलएर 

आएक� िथए ँअ� कुरा मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत िनमा लामाले वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� गरकेो बकप� ।

पीिडतह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
िदएको िनवेदन र यस �यायािधकरणसम� उपि�थत 
भई गरकेो बकप� बेहोरासमेतका िमिसल संल�न 
कागज �माणह�समेतबाट �ितवादीह� अन�तबहादरु 
खड्का र िव�ण�ुसाद �यौपानेले वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४६ िवपरीत कसरु अपराधमा 
ऐ. ऐनको दफा ४६ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग मागदाबी वादी प�बाट �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ बमोिजम �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा 
�ितवादीह� िव�ण�ुसाद �यौपाने र अन�तबहादरु 
खड्काले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने 
बेहोराको िमित २०७२।१०।१८ मा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला ।

��ततु म�ुाको फैसलामा लेवनानबाट इराक 
जाने हवाई िटकट, िभसा, �म �वीकृितका कागजात 
बरामद भएको देिखदँनै भ�ने आधार �हण ग�रएतफ�  हेदा�  
नेपाल सरकारले �ितब�ध लगाएको मलुकुमा रोजगारमा 
जान �म �वीकृित निदइने र �म �वीकृितबाहेक 
इराकको िभसा तथा दबुईको शारजाहँबाट इराकको 
इरिबलस�मको हवाई िटकटह� पीिडतह�बाट 
बरामद भई िमिसल संल�न नै रहेको अव�था ह�दँाह�दँै 
सो कागजात बरामद नभएको भ�ने आधार िलई 
भएको फैसला ग�भीर �िुटपूण� छ । पीिडतह�ले 
मौकामा कागज गदा� आफूह�लाई वैदेिशक रोजगारमा 
इराक पठाउन अथ� िभजन मेनपावरका मािनसह�ले 
लेवनानको �म �वीकृित, हवाई िटकट, िभसा तथा 
इराकको िटकट तथा िभसासमेतका कागजात िदएको 
र दबुईको एयरपोट�मा प�ुन ुअगावै लेवनानको िटकट, 
िभसालगायतका कागजात �या�न ुर इराकको िटकट, 
िभसालगायतका कागजातह� डायरीिभ� छ, दबुई 
नपगु�ुजेल निनका�न ु भनी िसकाएका िथए भ�ने 
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बेहोरा खलुाएको देिख�छ भने िनज पीिडतह�बाट 
बरामद ह�न आएका इराकको िभसा, िटकटलगायतका 
कागजातह�समेतबाट �ितवादी अथ� िभजन 
मेनपावरका स�चालकहरले पीिडतह�लाई सरकारले 
�ितब�ध गरकेो देश इराकमा वैदेिशक रोजगारको लािग 
पठाउने काय� गरी दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४६ को कसरु गरकेो त�य 
पिु� भइरहेकोमा सोको �याियक मू�याङ्कन नगरी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदई भएको उ� फैसला 
�िुटपूण� भई बदरभागी छ । �ितवादीह�म�येका 
िव�ण�ुसाद �यौपानेले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा उि�लिखत पीिडतह�लाई लेवनानमा 
काम गन� भनी आ�नो मेनपावरले पठाएको हो । इराक 
पठाएको होइन भनी उ�लेख गरकेो तर पीिडतह� पाचैँ 
जना िवदशेस�म प�ुन ुतथा िनजह�बाट इराकको िटकट 
र िभसासमेत बरामद ह�नलेु आ�नो मेनपावरले ह�दैँ 
पीिडतह�लाई इराक पठाएको होइन भ�ने �ितवादीको 
िजिकर खि�डत भएको अव�था ह�दँाह�दैँ �ितवादीह�ले 
पीिडतलाई वैदेिशक रोजगारीको लािग इराक पठाउन 
नभई लेवनान मा� पठाउन खोजेको भ�ने �या�या�मक 
आधार िलई �ितवादीह�लाई सफाइ िदई भएको उ� 
फैसला दोषपूण� तथा ग�भीर �िुटपूण� भएकोले बदर गरी 
िनज �ितवादीह�उपर स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय कायम गराइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतमा िमित २०७३।१०।२७ मा दायर भएको 
पनुरावदनेप� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारतफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी कमलराज 
प�थीको बहस सिुनयो । 

यसमा �ितवादीह�ले स�चालन गरकेो 
मेनपावरबाट �ितबि�धत मलुकु इराकमा पीिडतह�लाई 
पठाउने कागजात तयार भएको भ�ने आिधका�रक 

�माण िमिसलमा नदेिखएको एवम् पीिडतह�ले 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणसम� उपि�थत भई 
गरकेो बकप�समेतका िमिसल संल�न �माणह�बाट 
�ितवादीह� अन�तबहादरु खड्का र िव�ण�ुसाद 
�यौपानेले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भ�ने वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७२।१०।१८ मा भएको फैसला �िुटपूण� भई उ� 
फैसला बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको देिख�छ ।

िव�ान्  उप�यायािधव�ाको बहस सनुी 
िमिसल र पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल संल�न 
स�पूण� कागज �माणह� अ�ययन गरी हेदा�, वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? र वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यसमा पीिडतह� 
आइती तामाङ, िनमा �हाम,ु मनमाया तामाङ, गंगा 
नगरकोटी र कुमारी लामालाई �ितवादी अन�तबहादरु 
खड्का र िव�ण�ुसाद �यौपाने�ारा स�चालन रहेको 
अथ� िभजन मेनपावरबाट वैदेिशक रोजगारका 
लािग लेवनानस�मको �म �वीकृित िलई एरपोट�मा 
चेकजाचँको �ममा लेवनानबाट �ितबि�धत मलुकु 
इराक जाने हवाई िटकट िभसालगायतका कागजातह� 
बरामद भएको देिख�छ । एवम् पीिडतह�ले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो कागजमा ती सबै कागजातह� 
�ितवादी�ारा स�चािलत अथ� िभजन मेनपावर�ारा 
उपल�ध गराएको भनी उ�लेख गरेको घटना िववरण 
कागज आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखा 
हनमुानढोकाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारको 
��ततु म�ुाको उठान भएको देिख�छ । 

३. िमिसल संल�न �माणह�बाट 
पीिडतह�बाट �ितबि�धत मलुकु इराक जाने �म 
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�वीकृितका कागजात नभई लेवनान जानको लािग 
हवाई िटकट, िभसा, �म �वीकृितलगायतका 
कागजातह� बरामद भएको देिख�छ । साथै काउ�टर 
जाचँको �ममा बोिड�ङ पाससमेत लेवनानस�मको 
मा� िलएको देिख�छ । अनसु�धानको �ममा बरामद 
भएको क��यटुरमा समेत अथ� िभजन मेनपावरबाट 
इराकमा वैदेिशक रोजगार पठाउने गरकेो �माण 
देिखदँनै । लेवनानको SEIFEDDINE TRADE 
AND GENERA। SERVICES क�पनीसगँ रोजगारी 
स�झौतासमेत िलएको अथ� िभजन मेनपावरले वैदेिशक 
रोजगारको लािग # ।T NO.90258 बाट �म �वीकृित 
िलएको कागजातह�बाट देिख�छ । तर सो मेनपावर 
क�पनीले वैदेिशक रोजगारको लािग �ितबि�धत 
मलुकु इराकमा मािनसह� पठाउने गरकेो भ�ने कुरा 
कहीकँतैबाट पिु� �मािणत भएको देिखदँैन ।

४. मूलत: घटना िववरण कागजबाट उठान 
भएको ��ततु म�ुामा िमित २०७१।११।०८ मा 
पीिडतह� पाचैँजना �वयंले राहदानी िफता� पाउ ँभ�ने 
िनवेदन िलई वैदेिशक रोजगार िवभागमा उपि�थत भई 
अथ� िभजन मेनपावर क�पनीले लेवनानस�मको िटकट 
र िभसा बनाइिदएको हो, सोबाहेक हामीसगँ बरामद 
भएका कागजात हामी आफ�तह�बाट मगाएको हौ,ँ 
इराकको कुिद��तानको बारेमा मेनपावर क�पनीको 
कुनै हात नरहेको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । साथै िमित २०७२।०६।०६ गते वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� पीिडतह�ले गरकेो 
बकप�मा लेवनान जानको लािगस�म सबै िलिखत 
कागजप� बनाएको हो तर इराक पठाउने स�ब�धमा 
यी �ितवादीह�ले कुनै िलिखत तयार गरकेा हैनन् 
आफूह�ले नै यी �ितवादीह�लाई थाहा निदई आफूले 
नै बेहोन� गरी छु�ै तबरले तयारी गरकेो र हामीह�लाई 
इराक जाने िटकटसमेत �ितवादीह�ले �यव�था 
गरकेो नभई आफूह�ले पिहले काम गरकेो इराकका 
साह�ले नै पठाइिदएको भ�ने पीिडत आइती तामाङले 

वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा बकप� ग�रिदएको 
दिेख�छ । �यसैगरी पीिडतह� िनमा �हाम,ु मनमाया 
तामाङ, गंगा नगरकोटी र कुमारी लामासमेतले इराक 
पठाउने स�ब�धमा �ितवादीह�को दोष नभएको र 
हामीह�ले आ�नै काय�कारणबाट �ितवादीह�लाई 
थाहा जानकारी नै निदई �यव�थापन गरकेा ह� 
भनी बकप� ग�रिदएको देिखएको र �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीअनसुारको �ितबि�धत मलुकु इराकमा 
वैदिेशक रोजगारीको लािग पठाउने कामै नगरेको 
भनी इ�कारी रहेको पाइ�छ । �ितवादीह�को 
इ�कारीलाई �ितवादीका सा�ीह�ले समिथ�त ह�ने 
गरी बकप� ग�रिदएको दिेख�छ साथै पीिडतह� 
सबै वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा आई बकप� 
गदा� �ितवादीह�को कुनै दोष नरहेको भनी बकप� 
ग�रिदएबाट �ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को अनसुार �मािणत 
गराउन सकेको पाइदैँन । अिभयोग दाबी िलन ु मा� 
आफँैमा कसरु �मािणत ह�ने आधार ब�न स�दैन । 
फौजदारी कसरु �थािपत ह�नको लािग िनिव�वाद�पले 
ठोस त�यय�ु आधार �माणबाट �मािणत ह�नपुद�छ 
तर ��ततु म�ुामा कसरु �मािणत गन� कुनै �माण पेस 
ह�न सकेको पाइदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
अनसुार अनसु�धानको समयमा संकिलत �माणह� 
थनुछेकको �योजनको स�दभ�मा मा� �माणयो�य ह�न 
जाने र कसरु �मािणत ह�नको लािग �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ अनसुार िववादरिहत �वत�� त�यय�ु 
�माणबाट पिु� नभएको अव�थामा बलपूव�क ऐनको 
िवपरीत �या�या गरी कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ह��छ ।

५. तसथ�, लेवनानको �वीकृित भएको 
अथ� िभजन मेनपावरले �ितबि�धत मलुकु इराकमा 
पठाउने कागजात तयार गरकेो भ�ने िमिसल संल�न  
�माणह�बाट पिु� �मािणत ह�न नसकेको एवम् 
पीिडतह�ले वैदेिशक रोजगार िवभागमा िदएको 
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िनवेदन र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा िदएको 
बकप�ह�बाट कसरु गरकेो �थािपत नभएकोले 
�ितवादीह� िव�ण�ुसाद �यौपाने र अन�तबहादरु 
खड्काले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७२।१०।१८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । फैसला िव�तुीय 
�ित अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�रकृ�ण काक� 

इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
शाखा अिधकृतः योमा मलुपती
इित संवत् २०७६ साल पौष १६ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७५।१०।२४
०७३-CR-०३१५

म�ुाः- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : कृ�णबहादरु �े�को छोरा, 
का�ेपला�चोक िज�ला, शंखपुािटचौर 

गा.िव.स. वडा नं.३ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, धिुलखेलमा थनुामा रहेका 
दवेलाल �े�

िव��
��यथ� / वादी : नाम प�रवित�त का�े ३०(ट) को 

जाहेरीले नेपाल सरकार

 § जबरज�ती करणीस�ब�धी अपराधमा 
‘सहमितको अभाव’ लाई मह�वपूण� त�वको 
�पमा िलइ�छ र जबरज�ती करणीको 
कसरु �थािपत ह�नको लािग पीिडतको 
सहमित िबना करणी ग�रएको ह�नुपन� ।

 § सहमित वैध ह�नको लािग उ� म�जुरी 
�वत��तापूव�क पूण� सचेत अव�थामा 
िदइएको ह�नुपछ� र सहमित िदने मािनसलाई 
उ� काय�को प�रणामको बारमेा पूण��पमा 
�ान ह�नुपछ� । कुनै काय�को लािग सहमित 
िदनु भनेको आ�नो तक�  र िववेकको �योग 
गरी �वइ�छाले उ� काय�को लािग म�जुरी 
िदनु हो । यसकारण सहमित िदन स�ने वा 
नस�ने भ�ने िवषय मािनसको मानिसक 
�मतासगँ ��य� �पमा जोिडएको ह��छ र 
कुनै काय� गन�को लािग सहमित िदन स�छ 
वा स�दैन भ�ने कुराको िन�य�ल गदा� 
िववेक (Reason) को �योग गन� स�ने 
मानिसक अव�था छ वा छैन भ�ने कुरालाई 
ह�ेरनपुन� ।

(�करण नं.७)
 § सािबक मलुुक� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको १ न.ं को �ितब�धा�मक 
वा�याशंमा �यु� होस ठेगानमा नरहकेो 
भ�न े श�दावलीले मानिसक �पमा 
सामा�य अव�थामा नरहकेो कारणले कुनै 
काय�को �कृित तथा प�रणामको बारमेा 

�नण�य नं. १०४००
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तक� सङ्गत �पमा बु�न स�ने अव�था 
नरहकेो भ�ने बु�नुपन� ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी �काशबहादरु के.सी.

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी अजु�न�साद कोइराला

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी कृ�णराम कोइराला
का�ेपला�चोक िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी मोहनबहादरु काक�
माननीय �यायाधीश �ी हेमराज प�त
पनुरावेदन अदालत पाटन 

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम 
यस अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।३।२९ 
को फैसलाउपर �ितवादी देवलाल �े�को तफ� बाट 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
का�ेपला�चोक िज�ला शंखपुाटीचौर 

गा.िव.स. वडा नं. ५ ि�थत पूव�मा �यामपाटी 
कुरगाउ,ँ पि�ममा जगतबहादरु तामाङको स�ुतला 
बारी, उ�रमा जगतबहादरु तामाङकै स�ुतला बारी 
र दि�णमा मानबहादरु तामाङको खाली ज�गा यित 
चार िक�लािभ�को �थानमा जगतबहादरु तामाङकै 

ज�ताको छाना भएको ढुङ्गा माटोले बनेको गोठ टहरा 
रहेको र उ� गोठ टहरािभ� �ितवादीह� देवलाल 
�े� र नवराज तामाङ दवुैजना िमली पीिडत हाल नाम 
प�रवित�त का�े ३० (ठ) लाई िमित २०७०।१२।१० 
गते िदउसँो १४:३० बजेको समयमा जबरज�ती करणी 
गरकेो घटना�थल चारिक�लासिहतको मचु�ुका । 

२०७०।१२।१० गते िदउसँो १४:३० बजे म 
जाहेरवालाको छोरी हाल नाम प�रवित�त का�े ३० (ठ) 
लाई �ितवादीह� देवलाल �े� र नवराज तामाङले 
ललाई फकाई दाउराको भारी घचेट्न भनी मेरो छोरी 
वष� १७ िक का�े ३० (ठ) लाई मैले थाहा नपाउने गरी 
दवुैजनाले घचेटी घचेटी लगी घरबाट झ�डै १ घ�टाको 
दरुीमा रहेको ए�लेखेतको जंगलको डाडँामा प�ुयाई 
सोही जंगलमा रहेको गोठमा लगी भइुमँा लडाई िनज 
�ितवादीह� दवुैजनाले मेरो छोरीको इ�छािवपरीत 
पालैपालो जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने का�े ३० (ट) को जाहेरी दरखा�त । 

िमित २०७०।१२।१० गते म र मेरो आमा 
मा� घरमा रहेकोमा िबहान ०८:०० बजेको समयमा 
मैले घर निजकैको धाराबाट बाि�टनमा पानी �याई 
हामी दवैुजना सगैँ बसी िबहानको खाना खाई आमा 
घर निजकैको करसेाबारीमा खसुा�नीको िबउ रा�न 
थालेपिछ म आमाको आखँा छली घर निजकैको क�ची 
सडकमा आउदँा मेर ैगाउकँो किहले काही ँबाटो िहड्ँदा 
िचनेको नवराज तामाङ र देवलाल �े� म भएको 
ठाउमँा आई मलाई वनमा दाउरा काट्न जाउ,ँ ितमीले 
हामीह�को दाउराको भारी घचेिटदउे, हामीलाई पिन 
साथी ह��छ भनी िनज �ितवादीह� दवैुजनाले मेरो 
हातमा समाती अगँालो हाली मेरो ढाडमा घचेट्दै 
जंगलितर िलएर गए । म स�ुतमनि�थितको भएको 
ह�दँा मैले कहा ँ लैजान लागेको आमाले गाली गछ� , 
कुट्छ, िपट्छ भ�दा ितमी डराउन ु पद�न हामी केही 
पिन गद�न� भनी मलाई स�झाउदँै मेरो घरदेिख झ�डै 
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१ घ�टाको पैदल दरुीमा रहेको जगंलमा प�ुयाई, िनज 
�ितवादीह�ले मेरो हात समा�ने शरीरको संवेदनशील 
अंगह�मा चलाउने गद�थे भने मलाई य�तो काम नगनु�  
भनी कराउदँा िच�याउदँासमेत मेरो केही सीप नलागी 
सोही िदनको िदउसँो अ�दाजी १४:३० बजेको समयमा 
ए�लेखेत भ�ने �थानको जंगलमा प�ुयाई सो जंगलिभ� 
रहेको मा�छे नब�ने गोठमा लगी जबरज�ती दवुै जनाले 
मलाई भइुमँा लडाई, मेरो छाती योिनमा समेत छुने 
चलाउने गरी मैले लगाएको कपडा स�ुवाल खोली 
पालैपालो दवुैजनाले २/२ पटक जबरज�ती करणी 
गरकेो हो । मलाई जबरज�ती करणी गदा� मैले सहन 
नसक� हारगहुार गरी िच�याउदँा घटना�थलबाट भा�न 
ला�दा गाउकँा मािनसह�ले थाहा पाई दवैुजनालाई 
समातेको हो भ�ने पीिडत का�े ३० (ठ) ले गरकेो 
कागज ।

िमित २०७०।१२।१० को िबहान ११:०० 
बजे म र मेरो साथी दवेलाल �े� हाल नाम प�रवित�त 
का�े ३० (ठ) पीिडतको घर निजकै प�ुदा िनजलाई 
क�ची सडकको छेउमा बिसरहेको दखेेपिछ िनजसगँ 
कुराकानी गरी हामी दवुैजनाले ितमीले हा�ो दाउराको 
भारी घचेटी िदनपुछ�  भनी फकाई हातमा समाई 
पछािडबाट धके�द ै दवुैजनाले जबरज�ती घरदेिख 
झ�डै १ घ�टा पैदल दरुीमा ला�ने ए�लेखेतको 
जंगलमा रहेको डाडँाको गोठमा प�ुयाई हामी दवैुजनाले 
जबरज�ती भइुमँा लडाई मैले िनज पीिडतलाई हात 
पाखरुामा समाती जबरज�ती िनज पीिडत का�े 
३०(ठ) को स�ुवाल खोली घुडँास�म प�ुयाई िनज 
पीिडतको योिनिभ� जबरज�ती िलङ्ग �वेश गरी १० 
िमनेटजित करणी गरे ँर मैले करणी गन� िबि�कै साथी 
देवलाल �े�ले १०/१२ िमनेटजित जबरज�ती करणी 
ग�यो । �यसपिछ पनुः मैले नै करणी गरे ँ । पीिडत रोई 
कराई गन� थालेपिछ गाउलेँह�ले थाहा पाई करणी 
ग�ररहेकै अव�थामा हामी दवैुजनालाई समातेको हो, 
मैले र मेरो साथी दवेलाल �े�ले २/२ पटक पालैपालो 

जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी �ितवादी नवराज 
तामाङले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िमित २०७०।१२।१० गते िबहान ११:०० 
बजेको समयमा म मेर ै साथी नवराज तामाङ हाल 
नाम प�रवित�त का�े ३०(ठ) पीिडतको घर निजकै 
प�ुदा िनजलाई क�ची सडकको छेउमा बिसरहेको 
दखेेपिछ िनजसगँ कुराकानी गरी हामी दवुैजनाले 
ितमीले हा�ो दाउराको भारी घचेटी िदनपुछ�  भनी 
ललाई फकाई हातमा समाई पछािडबाट धके�दै 
दवुैजनाले जबरज�ती घरदेिख झ�डै १ घ�टा पैदल 
दरुीमा रहेको ए�लेखेतको जगंलमा लगी एका�त 
�थानमा रहेको गोठमा प�ुयाई र नवराज तामाङले हात 
पाखरुामा समाती जबरज�ती िनज पीिडतलाई भइुमँा 
लडाई, च�न चट्पटाउन निदई मेरो साथी नवराज 
तामाङले पिहला जबरज�ती करणी ग�यो । �यसपिछ 
मैले स�झाई बझुाई िनज पीिडत वष� १७ क� का�े 
३० (ठ) को संवेदनशील अगंह�मा समाती दधु माडी, 
योिनमा िलङ्ग �वेश गराई १०/१२ िमनेटजित करणी 
गरे ँ। हामी दवैुजनाले पालैपालो २/२ पटक जबरज�ती 
करणी गरकेो हो । जबरज�ती करणी गरकैे अव�थामा 
िनज पीिडत रोई कराई िच�याउदँा गाउकँा �थानीय 
मािनसह�ले थाहा पाई घटना�थलमा आई हामीह� 
दवुैजनालाई �थानीय गाउकँा मािनसह�ले समाती 
�हरीलाई बझुाएको हो भ�ने प�ाउ परकेा �ितवादी 
दवेलाल �े�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान । 

िमित २०७०।१२।१० गते िदउसँो १३:०० 
बजेको समयमा मेरै गाउँको हाल नाम प�रवित�त वष� १७ 
क� स�ुत मनि�थितक� का�े ३० (ठ) घरबाट हराई 
हालस�म पिन फेला परकेो छैन भ�ने खबर पाएपिछ 
मलगायत गाउघँरका १०/१५ जना मािनसह� खो�न 
िहडेँकोमा गाउ ँघर टोल िछमेकमा समेत खोजतलास 
गदा� कहीकँतै फेला नपरकेोमा खोजतलास गद� जाने 
�ममा िज�ला का�ेपला�चोक, सपाटीचौर गा.िव.स. 
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वडा नं. ५ ि�थत ए�लेखेतको जगंलमा खोजतलास 
गद� जाने �ममा मा�छे नब�ने गोठनिजक प�ुदा मिहला 
रोएको ज�तो आवाज सनेुपिछ त�काल िछटो िछटो 
उ� गोठमा जादँा पीिडतमािथ दवेलाल �े� चढी 
जबरज�ती करणी ग�ररहेको अव�थामा रगेंहात 
हामीह�ले दखेेको हो र �ितवादीह� दवुै जनालाई 
प�ाउ गरी �हरीलाई बझुाएको हो भ�ने बिुझएका 
मािनसह� घटनाको ��य�दश� �काश तामाङ, ई�री 
ब�नेत र उ�मराज भ�डारीसमेतले ग�रिदएको क�रब 
एकै िमलान बेहोराको अलगअलग घटना िववरण 
कागज । 

Vaginal swab taken for examination 
भ�ने बेहोराको धिुलखेल अ�पतालको परी�ण 
�ितवेदन ।

िमित २०७०।१२।१० गते िदउसँो १४:३० 
बजेको समयमा मेर ैगाउकँो नवराज तामाङ र दवेलाल 
�े�ले हाल नाम प�रवित�त का�े ३० (ठ) लाई ललाई 
फकाई �लोभन देखाई िज�ला का�ेपला�चोक 
सपाटीचौर गा.िव.स. वडा नं. ५ ि�थत ए�लेखेतको 
जङ्गलमा हातमा समाई िलई गएको मैलै ��य� �पमा 
देखेको ह� ँ । िनज �ितवादीह� दवुैजना िमली उ� 
जङ्गलको मा�छे नब�ने गोठमा लगी दवुैजनाले भइुमँा 
लडाई पालैपालो जबरज�ती करणी गरकेो हो भ�ने 
बासदुेव तामाङ भ�ने बाब ुतामाङले गरकेो कागज । 

�ितवादीह� देवलाल �े� र नवराज तामाङले 
ललाई फकाई हात पाखरुामा समाती दाउराको भारी 
घचेट्न भनी घर निजकैको सडक छेउबाट झ�डै १ 
घ�टाको पैदल दरुीमा रहेको ए�लेखेतको जंगलको 
डाडँामा रहेको मािनसह� नब�ने गोठमा प�ुयाई 
स�ुतमनि�थितक� पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह� नवराज तामाङ र 
देवलाल �े�को उि�लिखत काय� जबरज�ती करणी 
महलको १ नं. र ३ (४) नं. को कसरु भएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई जबरज�ती करणी महलको ३ (४) 

नं. बमोिजम सजाय ह�न तथा िनज पीिडत का�े ३० 
(ठ) स�ुतमनि�थितक� मिहलासमेत भएको ह�दँा सोही 
महलको दफा ३ (क) नं. बमोिजम थप सजाय ह�न 
तथा सोही महलको १० नं. र १० (ग) बमोिजम िनज 
�ितवादीह�बाटै पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई 
भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी । 

िमित २०७०।१२।१० गते िदउसँो २:३० 
बजेको समयमा नाम प�रवित�त का�े ३०(ठ) लाई 
मसमेतले ललाई फकाई दाउको भारी घचेट्ने भनी १७ 
वष�क� का�े ३० (ठ) लाई घचेटी घचेटी लगी घरबाट 
झ�डै एक घ�टाको दूरीमा रहेको ए�लेखेतको जगंलको 
डाडँामा लगी सोही �थानको गोठमा लडाई मसमेतले 
िनजको इ�छािवपरीत पालैपालो जबरज�ती करणी 
गरकेा ह� । य�तो गनु�ह�दँैन भ�ने थाहा िथयो तर होसै 
भएन भ�ने �ितवादी नवराज तामाङले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

पीिडत का�े ३०(ठ) लाई मैले जबरज�ती 
नभई िनजको म�जरुीमा नै करणी गरकेो ह� ँ । मसिहत 
नवराजले पिन करणी गरेको हो । मैले िनजलाई २ 
पटक करणी गरे ँ । नवराजले कितपटक गर े मलाई 
थाहा भएन । मैले गोठमा मा� करणी गरकेो ह� ँ। अ�य� 
होइन । पीिडतले केही पिन भनेक� िथइनन् । मािथितर 
िहडँभ�दा ख�ुख�ु गएक� ह�न् । अनसु�धानको �ममा 
एकजनाले हात समाती अक� जनाले पिछबाट धकेलेको 
र नवराज तामाङले हातख�ुा समाई मैले करणी गरेको 
भ�ने बेहोरा मैले भनेको िथइन ँ। अ� बेहोरा ठीक छ 
भ�ने �ितवादी देवलाल �े�ले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान । 

त�काल �ा� �माणका आधारमा यी 
�ितवादीह� कसरुदार होइनन् भ�न स�ने अव�था 
नह�दँा पिछ �माण ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
हाललाई यी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, अ.बं ११८ 
को देहाय (२) बमोिजम कारागार काया�लयमा थनुामा 
रा�न पठाउनू । साथै पीिडत, जाहेरवाला, बिुझएका 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, चैत

2504

मािनस तथा �ितवादीका सा�ीसमेत बझुी िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने बेहोराको स�ु अदालतको आदेश । 

जाहेरवालाक� छोरी का�े ३०(ठ) लाई 
�ितवादीह� नवराज र देवलाल �े�ले िमित 
२०७०।१२।१० गते ललाई फकाई पारी ए�लेखेत 
ि�थत जंगलमा करणी गरी सगैँ घरमा �याउदँै गदा� 
गाउलेँह� र आफ�तले खोजी गदा�को अव�थामा 
करणी गरकेो कुरा गाउसँमाजमा समेत �वीकार 
गरकेो र गाउलेँह�ले �हरीमा िज�मा लगाएका ह�न्, 
�ितवादीलाई सजाय िदलाई पाउ ँ भ�ने बिुझएका 
मािनस उ�मराज भ�डारीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� । 

घटना भएको िदन म काठमाड�मा िथए ँ । 
घटनाबार े फोनबाट थाहा पाएको ह� ँ भ�ने बिुझएका 
मािनस ई�री�साद ब�नेतले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� । 

छोरी िट.भी. हेद� छे भ�ने सोची म बारीमा काम 
गद� िथए ँ। पिछ छोरीलाई �ितवादीह�ले ललाई फकाई 
दाउरा घचेट्न भनी जगंल लगी जबरज�ती करणी गरकेा 
ह�न् । म छोरी खो�न जान ला�दा गाउहँलेह�ले हामी 
खोजी �याउछँ� भनेका र मेरी छोरीलाई गाउलेँह�ले नै 
खोजेर �याएका ह�न् । आउदँा छोरी िब�तार ैिहडेँक� र 
केही थिकत म�ुामा िथइन् । मेरी छोरी मानिसक �पमा 
स�ुत िछन् । �ितवादीह�लाई कडा सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको जाहेरवाला का�े ३० (ट) को बकप� ।

पीिडत स�ुतमनि�थितक� भई बो�न 
नसकेको र हाउभाउबाट समेत बिुझने गरी केही �य� 
गन� नसकेकाले स�ु अदालतमा सवाल सोधी बकप� 
गराउन नसिकएको भ�ने कागज िमिसल सलं�न 
रहेको । 

का�ेपला�चोक िज�ला, शंखपुाटीचौर 
गा.िव.स. वडा नं. ८ ब�ने धनबहादरु तामाङक� 
�ीमती �ितवादी नवराज तामाङक� आमा माइली 
तामाङका नाममा कुनै घर ज�गा छ वा छैन भए रो�का 

राखी सोको िववरण र िनजका नाममा घरज�गा नभए 
सोको जानकारी पठाइिदन ु भनी तथा �ितवादी 
नवराज तामाङका नाममा का�ेपला�चोक िज�ला, 
शंखपुाटीचौर वडा नं. ७ को ९३३ र ९३४ को ज�गा 
रो�का राखी सोको जानकारीसमेत मालपोत काया�लय 
का�ेबाट मगाई आएपिछ पेस गनु�  भ�ने स�ु अदालतको 
आदेश । 

स�ु अदालतको आदेशानसुार प�ाचार 
भएकोमा माइली तामाङका नाममा रहेका िक.नं 
१७२०, ९३९, ९३७,७१५ र नवराज तामाङका 
नाउकँो िक.नं ९३३ र ९३४ का ज�गा रो�का रही 
�ितवादी दवेलाल �े�को नाममा शंखपुाटीचौर 
गा.िव.स. मा ज�गाको �े�ता नभेिटएको भ�ने प� �ा� 
भई िमिसल संल�न रहेको । 

यी �ितवादीह�उपरको िकटानी जाहेरी, 
आफूले िदएको जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी 
जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो बकप� मौकामा 
कागज गन� उ�मराज भ�डारी र इ�री ब�नेतले ियनै 
�ितवादीह�ले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् 
भनी अदालतमा गरकेो बकप� तथा �ितवादीम�येका 
दवेलालले पीिडतको सहमितमा करणी भएको ह�दँा 
सफाइ पाउन ुपछ�  भने पिन अका� �ितवादी नवराजले 
पीिडतलाई जंगलको गोठमा जबरज�ती करणी गरेको 
हो भनी अदालतमा बयान गरकेो अव�था भई यी पीिडत 
सामा�य हाउ भाउ र बोली चाली गन� नस�ने, शारी�रक 
तथा मानिसक अव�था नाजकु भएको अव�थाक� 
मािनस हँदुा िनजले �ितवादी देवलालले भनेज�तो 
करणी गन� सहमित भई जंगलमा गएको हो भनी अथ� 
गन�समेत मानवीय मू�य र मा�यतािवपरीत ह�नेसमेत 
दिेखएबाट यी �ितवादी नवराज तामाङ र देवलाल 
�े�ले स�ुतमनि�थितको यी पीिडत का�े ३०(ठ) 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो �थािपत भएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई जबरज�ती करणीको ३(४) बमोिजम 
जनही ५ वष� तथा स�ुतमनि�थित अव�थाक� 
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पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो अव�था ह�दँा ऐ. 
३(क) बमोिजम थप जनही ५ वष�समेत कैद सजाय 
ह�ने भई �ितवादीह�बाट जनही यी पीिडतले ऐ. १० र 
१०(ग) बमोिजम � ५०,०००।- �ितपूित�समेत पाउने 
ठहछ�  भ�नेसमेत का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
फैसला ।

स�ु अदालतको फैसलामा पीिडत प�रवित�त 
नाम का�े ३०(ठ) लाई सहजै स�ुतमनि�थितको 
अव�थामा रहेको अनमुान गन� सिकने उ�लेख छ । कुनै 
िलखत ठोस �माण उ�लेख नगरी स�ुतमनि�थितको 
हो भ�ने आधारमा मलाई थप पाचँ वष� कैद गरकेो 
छ । घटना घट्दाको अव�थामा आफू मानिसक रोगी 
भएकोले औषधी सेवन गद� िथए ँ । सो कुराको �माण 
मानिसक अ�पताल लगनखेल लिलतपरुको िमित 
२०६६/८/२८ को �वा��य जाचँ काड�बाट पिन ��ट 
छ । पीिडत १६ वष� पूरा भएको, िनजले सहमितमा 
नै घटना घटाएको तथा िनज स�ुतमनि�थितको पिन 
नभएको र म मानिसक रोगीसमेत भएको कारण मलाई 
लगाएको आरोप झठुा भएकोले स�ु अदालतको 
फैसला उ�टी गरी मलाई सफाइ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत 
�ितवादी देवलाल �े�ले पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
पेस गरकेो पनुरावेदनप� । 

�ितवादी देबलाल �े�समेतलाई जबरज�ती 
करणीको ३(४) बमोिजम ५ वष� तथा स�ुतमनि�थित 
अव�थाक� पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
अव�था ह�दँा ऐ. ३(क) बमोिजम थप ५ वष�समेत 
कैद सजाय ह�ने भई यी �ितवादीसमेतबाट पीिडतले 
ऐ. १० र १०(ग) बमोिजम जनही �.५०,०००।- 
�ितपूित�समेत पाउने ठहराई का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०७१।३।२५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।३।२९ को फैसला ।

घटना�थल मचु�ुकामा लेिखएको ठाउ ँ
घनाब�ती निजक भएको र मानव आवत जावत ह�न 

स�ने ठाउ ँ भएकोले �य�तो ठाउमँा सहमितमा पिन 
करणी ह�न स�दैन । जाहेरीमा उमेर १७ वष�को भनी 
लेिखएको भए तापिन २५ वष� पगेुक� �यि� भएकोले 
य�ती साबालक भइसकेक� �यि�लाई घटना�थल 
मचु�ुकामा लेिखएको ज�तो ठाउमँा जबरज�ती 
करणी ह�न स�ला भनी अनमुान गन� सिकँदैन । पीिडत 
अ�धो, लाटो होइनन् । सामा�य तोतेबोली ज�तो मा� 
छ । जाहेरवाला र जाहेरवालाको छोरी नातािभ�का 
मािनसह� पन� �यि� होइनन् �यसैले फकाएर कुनै 
पिन बहानामा एका�तमा एक घ�टाको बाटो िहडँाई 
लान स�ने स�भव ह�दँनै । अतः घटना भएको नै होइन, 
�यसैले पिन म िनद�ष छु । पीिडतको �वा��य परी�ण 
गदा� शरीरमा कुनै बािहरी भागमा वा गो�य पाट�मा समेत 
चोटपटक नभएको, speculum (शरीरिभ� परी�ण 
गन� पसाइने य��) �योग नग�रएकोले hymen को 
बारमेा कुनै िट�पणी गन� नसिकने, त�कालका गो�य अगं 
व�रप�र कुनै seminal stain नरहेको तथा veginal 
swab परी�णको लािग िलइएकोमा जबरज�ती करणी 
भएको कुनै �माण नभेिटएको भनेर �प� �पमा report 
मा उ�लेख ग�रएको छ । �य�तै मेरो �वा��य परी�ण 
गदा� पिन Report Negative अथा�त् कुनै symptoms 
दिेखएन । यसबाट जबरज�ती करणी भएको होइन भ�ने 
�प� परी�ण �ितवेदनले ��ट पारकेो छ । जहासँ�म 
मेरो अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम�को 
बयानको आधार छ । सगैँ िहडेँका बखत च�र� िब�ेक� 
भए पिन गाउकँ� केटी भएकोले �रसले मसमेतलाई प�� 
समाती �हरीमा बझुाएका र नगर ेनिबराएको कसरुमा 
गर ेिबराएको भनी उजरुी गरेका र सो कुरालाई पिु� ह�ने 
गरी लेिखएको बयान कागजमा मसमेतलाई सहीछाप 
गराएको भए पिन परी�ण �रपोट�  हा�ो िहतमा आएको 
दखेेपिछ अदालतमा इ�कारी गरमेा डबल सजाय ह��छ, 
ब� �वीकारमेा सजाय कम ह��छ भनी �हरीले भनेकाले 
आफू सोझो लाटो भएकोले सोही कुरा अदालतसम� 
भिनिदएको मा� हो । यथाथ�मा करणी गन� काय� 
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नभएकोले स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला उ�टी गरी झ�ुा 
अिभयोगबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादी देवलाल �े�को िमित २०७३।०६।०९ को 
पनुरावेदनप� । 

यसमा जबरज�ती करणीमा सजाय गदा� 
पीिडता स�ुतमनि�थित अव�थाक� भएकोले 
जबरज�ती करणीको महलको ३(क) बमोिजम थप ५ 
वष�समेत कैद ठह�याइएको तर अनसु�धानको �ममा 
पीिडता मानिसक �पमा अस� भएको �मािणत 
गरकेो नदेिखएको अव�थामा ने.का.प. २०६५, 
िन.नं. ८०४२ मा �ितपािदत िस�ा�त र �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ११ र १८ को रोहमा सजायमा फरक 
पन� स�ने दिेखदँा अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� 
छलफलका लािग पेसीको जनाउ महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७५।०१।२७ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 

लािग आज यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी �काशबहादरु के.सी. 
ले पीिडत स�ुतमनि�थित अव�थाको रहेको भनी 
उ�लेख गरकेो भए तापिन सो कुरा कुनै व�तिुन� 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको छैन । पीिडतको 
म�जरुीिबना जबरज�ती करणी गरकेो भनी अिभयोग 
लगाइएको भए तापिन �वा��य परी�ण ह�दँा पीिडत 
र �ितवादीको िबचमा संघष�का िच�ह� देिखएको 
छैन । �ितवादी देवलाल �े�ले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी नगरकेो अव�थामा िनजलाई सजाय गरकेो स�ु 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको फैसला तथा सो 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला निमलेको ह�दँा उ�टी गरी पनुरावेदक 
�ितवादी दवेलाल �े�लाई सफाइ िदनपुछ�  भनी बहस 

गनु�भयो ।
�यसैगरी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 

उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी अजु�न�साद 
कोइरालाले �ितवादी देवलाल �े�समेत दवैुजना 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी ग�ररहेको 
अव�थामा नै गाउलेँह�ले रङ्गेहात प�ाउ गरेका 
ह�न् । िनजह�उपर िकटानी जाहेरी परकेो तथा दवैु 
जना �ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम� करणी 
गरकेो कुरालाई �वीकार गरकेा छन् । �ितवादी देवलाल 
�े�ले अदालतमा आफूले सहमितमा करणी गरकेो भनी 
उ�लेख गरकेो भए तापिन पीिडत स�ुतमनि�थितको 
रहेको ह�दँा िनजले करणीको लािग सहमित िदन स�ने 
अव�था नै रहदँैन । यस अव�थामा �ितवादीह�लाई 
सजाय गरकेो स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
फैसला र उ� फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेको ह�दँा 
सदर ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� त�य र बहस िजिकर रहेको ��ततु 
म�ुामा स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेको छ वा छैन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  २०७०।१२।१० 
गते िदउसँो १४:३० बजे मेरो छोरी का�े ३०(ठ) 
लाई �ितवादीह� देवलाल �े� र नवराज तामाङले 
ललाई फकाई घरबाट झ�डै १ घ�टाको दरुीमा रहेको 
ए�लेखेतको जगंलको डाडँामा प�ुयाई सोही जंगलमा 
रहेको गोठमा लगी मेरो छोरीको इ�छािवपरीत पालैपालो 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको जाहेरी दरखा�तबाट अनसु�धान �ार�भ 
भएको ��ततु म�ुामा िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ नं. र ३(४) नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय ह�न 
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तथा िनज पीिडत का�े ३०(ठ) स�ुतमनि�थितक� 
मिहलासमेत भएको ह�दँा सोही महलको दफा ३क नं. 
बमोिजम थप सजाय ह�न तथा सोही महलको १० नं. 
र १०(ग) बमोिजम िनज �ितवादीह�बाटै पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ भनी अिभयोग प� 
दायर भएको देिख�छ । यसरी अिभयोगप� दायर 
भएकोमा स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय 
गरकेो देिख�छ भने पनुरावेदन अदालत पाटनले समेत 
स�ु िज�ला अदालतको उ� फैसला सदर गरकेोमा यी 
�ितवादी देवलाल �े�ले उ� फैसलामा िच� नबझुाई 
यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन प� दायर गरकेो 
देिखयो । अका� �ितवादी नवराज तामाङले पनुरावेदन 
नगरी उ� फैसलामा िच� बझुाई बसेको दिेख�छ ।

३. ��ततु म�ुामा िमिसलसाथ सलं�न 
घटना�थल मचु�ुका, बिुझएका मािनसह�ले गरकेो 
बकप�, पीिडतको बकप�लगायतका �माणह�को 
अ�ययन गरी हेदा�, �ितवादीह�ले पीिडतलाई 
का�ेपला�चोक िज�ला, शखंपुाटीचौर गा.िव.स. वडा 
नं. ५ ि�थत गोठ टहरािभ� लगी करणी गदा�गद�को 
अव�थामा फेला पारी गाउलेँह�ले प�ाउ गरकेो भ�ने 
त�यमा कुनै िववाद रहेको दिेखदँैन । अक� श�दमा 
भ�नपुदा�  �ितवादीह�ले पीिडतसगँ करणी गदा�गद�को 
अव�थामा रङ्गेहात प�ाउ गरी �हरीसम� बझुाएको 
देिख�छ । �ितवादी दवेलाल �े�ले यस अदालतमा 
दायर गरकेो पनुरावेदनप�मा उ� िदन घटना नै 
नभएको भनी दाबी गर ेतापिन �वयम् �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� गरकेो 
बयानमा पीिडतलाई आफूह�ले उ� �थानमा लगी 
करणी गरकेो त�यलाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । यसरी 
जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत ह�नको लािग दईु 
त�वह� पिहलो यौन समागम र दो�ो सहमितको अभाव 
ह�नपुन�मा ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले पीिडतलाई 
करणी गरकेो त�यमा िववाद रहेको दिेखदैँन । य�िप 

�ितवादी देवलाल �े�ले स�ु अदालतमा बयान गदा� 
आफूह�ले पीिडतलाई करणी गरकेो भए तापिन 
िनजको म�जरुीमा नै करणी गरकेो भनी दाबी िलएको 
दिेखदँा ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले सहमितमा 
करणी गरकेा ह�न् वा होइनन् भ�ने ��नलाई म�ुय 
�पमा िवचार गनु�पन� देिख�छ ।

४. �ितवादी देवलाल �े�ले आफूह�ले 
पीिडतको म�जरुीमा नै करणी गरकेो भनी 
िजिकर िलएको भए तापिन ��ततु म�ुामा पीिडत 
स�ुतमनि�थितको रहेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
दाबी रहेको छ । अिपत ु�ितवादी देवलाल �े�ले यस 
अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदनप� तथा िनजको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाको बहसमा 
पीिडत स�ुतमनि�थितको भएको भ�ने कुनै आधार 
�माण नभएको भनी िजिकर िलएको देिख�छ । यस 
अदालतबाट िमित २०७५।१।२७ मा भएको ��यथ� 
िझकाउने आदेशमा पिन पीिडता मानिसक �पमा 
अस� भएको �मािणत गरकेो नदेिखएको भ�ने 
आधारमा ��यथ� िझकाउने आदेश भएको दिेख�छ । 
यसरी ��ततु म�ुामा एकातफ�  पीिडत मानिसक �पमा 
अस� ह�न् वा होइनन् भ�ने त�यगत �� उठेको छ 
भने अक�तफ�  पीिडत मानिसक �पमा अस� भएको 
अव�थामा मानिसक �पमा अस� मिहलाले करणीको 
लािग म�जरुी िदन स�ने अव�था रह�छ, रहदैँन र 
म�जरुी िदएको भए तापिन �य�तो म�जरुीले कानूनी 
मा�यता पाउन स�छ वा स�दैन भ�ने सै�ाि�तक �� 
पिन सगैँ उठेको छ ।

५. �थमतः पीिडत मानिसक �पमा 
अ�व�थ ह�न् वा होइनन् भ�ने त�यगत ��तफ�  िवचार 
गदा�, पीिडतको आमाले िदएको जाहेरी दरखा�तमा 
पीिडत स�ुतमनि�थितको भनी उ�लेख गरेको 
दिेख�छ भने बिुझएका मािनसह� �काश तामाङ, 
ई�री ब�नेत र उ�मराज भ�डारीसमेतले गरकेो घटना 
िववरण कागजमा पिन पीिडत स�ुतमनि�थितको 
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भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी अदालतसम� 
िनज पीिडतलाई बकप� गराउने �ममा पीिडत 
स�ुतमनि�थितक� भएक� कारण सवाल जवाफ १ 
देिख ४ स�म जाहेरवालाको सहायताले लेिखएको र 
अ�य जवाफह� िदन नसकेको भनी बकप�मा लेखेको 
देिख�छ भने पीिडत स�ुतमनि�थितको भई बो�न 
नसकेको र हाउभाउबाट समेत बिुझने गरी केही �य� 
गन� नसकेकाले स�ु अदालतमा सवाल सोधी बकप� 
गराउन नसिकएको भ�ने कागजसमेत िमिसलसाथ 
सलं�न रहेको दिेख�छ । पीिडतको आमाले अदालतमा 
गरकेो बकप�मा पिन आ�नी छोरी मानिसक �पमा 
स�ुत रहेको भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
धिुलखेल अ�पतालले िमित २५ माच� २०१४ मा 
िदएको मेिडकल �रपोट�मा पिन History According 
to Relative भ�ने शीष�कमा ...victim is mentally 
retarded from childhood history भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । यसरी पीिडतको प�रवारले स�ुदेिख 
नै पीिडत स�ुतमनि�थितको भएको िजिकर िलएको 
देिख�छ भने अ�य बिुझएका मािनसह�ले पिन उ� 
िजिकरलाई समथ�न गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा स�ु अदालतसम� 
�ितवादी स�ुत मनि�थितको होइनन् भनी कहीकँतै 
िजिकर िलएको पिन दिेखदैँन । कुनै पिन प�रवारले 
आ�नो सद�य मानिसक �पमा �व�थ ह�दँाह�दैँ 
स�ुतमनि�थितको हो भनी िजिकर िलएको भनी 
सो�न �यावहा�रक �पमा पिन उपय�ु ह�न स�दैन । 
यस अव�थामा पीिडत स�ुतमनि�थित (Mentally 
Retarded) भएक� मिहला भएको त�य �थािपत ह�न 
प�ुछ । 

६. यसरी पीिडत Mentally retarded 
�यि� भएको त�य पिु� भएकोमा Mentally 
Retarded Person भ�नाले क�तो �कारको �यि� 
हो भनी हेदा� Black’s Law Dictionary ले Mental 
Retardation भ�नाले Congenital below 

average intellectual ability thought to equate 
to an IQ of 70 or under, marked by significant 
deficits in cognitive functioning, abnormal 
development and social maladjustment 
भनी प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । यसरी Mentally 
Retarded Person भ�नाले सामा�य समझ भएको 
�यि�भ�दा कम मानिसक �मता भएको �यि� जसको 
िदमागको काम कारबाहीमा कुनै �कारको कमजोरी 
रहेको छ वा मानिसक अव�थाको िवकासमा असामा�य 
�पमा िढलाई भएको छ उसलाई ब�ुनपुन� ह��छ । 

७. ��ततु म�ुाको पीिडत स�ुतमनि�थितक� 
मानिसक �पमा अ�व�थ मिहला भएको त�य 
�थािपत भएप�ात् मानिसक �पमा अ�व�थ मिहलाले 
करणीको लािग सहमित िदन स�छ वा स�दनै तथा 
सहमित िदएको अव�थामा पिन उ� म�जरुीले कानूनी 
मा�यता पाउन स�छ वा स�दैन भ�ने सै�ाि�तक 
��मा िववेचना गनु�  सा�दिभ�क नै ह��छ । जबरज�ती 
करणीस�ब�धी अपराधमा ‘सहमितको अभाव’ लाई 
मह�वपूण� त�वको �पमा िलइ�छ र जबरज�ती 
करणीको कसरु �थािपत ह�नको लािग पीिडतको 
सहमितिबना करणी ग�रएको ह�नपुछ�  । सामा�य अथ�मा 
सहमित भ�नाले कुनै पिन काय� गन� वा नगन�को लािग 
िदइएको म�जरुी हो तर पीिडतले सबै अव�थामा 
िदएका म�जरुी वैध नह�न स�छ । सहमित वैध 
ह�नको लािग उ� म�जरुी �वत��तापूव�क पूण�सचेत 
अव�थामा िदइएको ह�नपुछ�  र सहमित िदने मािनसलाई 
उ� काय�को प�रणामको बारमेा पूण��पमा �ान 
ह�नपुछ�  । कुनै काय�को लािग सहमित िदन ुभनेको आ�नो 
तक�  र िववेकको �योग गरी �वइ�छाले उ� काय�को 
लािग म�जरुी िदन ुहो । यसकारण सहमित िदन स�ने 
वा नस�ने भ�ने िवषय मािनसको मानिसक �मतासगँ 
��य� �पमा जोिडएको ह��छ र कुनै काय� गन�को लािग 
सहमित िदन स�छ वा स�दैन भ�ने कुराको िन�य�ल 
गदा� िववेक (Reason) को �योग गन� स�ने मानिसक 
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अव�था छ वा छैन भ�ने कुरालाई हे�रनपुछ�  । �यि�को 
मानिसक अव�था कमजोर छ भने उ� �यि�ले जनु 
काय�को लािग सहमित िदइने हो उ� काय�को �कृित 
तथा सो काय�ले िन��याउने प�रणामको स�ब�धमा 
ब�ुन स�दैन र सो िवषयमा �वत�� र तक� सङ्गत 
िनण�य (Reasoned Decision) गन� स�दनै ।

८. हा�ो स�दभ�मा हेदा� सािबक मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा होस ठेगानमा नरहेको अव�थामा िलएको 
म�जरुीलाई म�जरुी मािनने छैन भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । यसमा �य�ु होस ठेगानमा नरहेको भ�ने 
श�दावलीले मानिसक �पमा सामा�य अव�थामा 
नरहेको कारणले कुनै काय�को �कृित तथा प�रणामको 
बारमेा तक� सङ्गत �पमा ब�ुन स�ने अव�था नरहेको 
भ�ने ब�ुनपुन� ह��छ । शाि�दक �पमा पिन होस ठेगानमा 
नरहेको मािनस भ�नाले के भइरहेको छ, भइरहेको 
काय�ले क�तो प�रणाम िन��याउछँ भ�ने कुराको 
सामा�य समझ पिन नरहेको मािनस भ�ने बिुझ�छ । 
अतः हा�ो कानूनी �यव�थाले समेत मानिसक अव�था 
ठीक नभएको मिहलाले करणीको लािग सहमित िदन 
नस�ने प�रक�पना गद� �य�तो मिहलाले िदएको 
सहमितलाई वैधता निदने �यव�था गरकेो पाइ�छ ।

९. मानिसक �पमा अ�व�थ मिहलाले 
िदएको सहमितको वैधताको स�ब�धमा अ�य देशको 
अ�यास हेदा� भारतीय द�ड संिहताको दफा ३७५ मा 
जबरज�ती करणीको प�रभाषा गद� िविभ�न अव�थामा 
िदइएको सहमितलाई मा�यता निदने र �यसरी सहमित 
�ा� गरी गरकेो करणी पिन जबरज�ती करणी ह�ने 
भनी उ�लेख ग�रएको छ । जसम�ये सहमित िददँाको 
अव�थामा by reason of unsoundness of 
mind or intoxication or the administration 
by him personally or through another of 
any stupefying or unwholesome substance, 
she is unable to understand the nature and 

consequences of that to which she gives 
consent भएमा पिन �य�तो सहमितले मा�यता 
नपाउने �यव�था रहेको छ । यसरी भारतको द�ड 
संिहतामा पिन मानिसक �पमा अ�व�थ रहेको 
मिहलाले सहमित िदएको काय�को �कृित र प�रणामको 
बारमेा ब�ुन नस�ने ह�नाले �य�तो मिहलाले िदएको 
सहमितले मा�यता नपाउने �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
�यसैगरी Tulsi Das Kanokar vs. State of Goa, 
AIR 2004 SC 978 भएको म�ुामा भारतको सव��च 
अदालतले मानिसक �पमा अ�व�थ मिहलाले 
िदएको सहमितले मा�यता नपाउने उ�लेख गद� A 
mentally challenged girl cannot legally give 
a consent which would necessarily involve 
understanding of the effect of such consent. 
It has to be conscious and voluntary act. 
For constituting consent, there must be 
intelligence based on the knowledge of 
the significance and the moral effect of 
the act. A girl whose mental faculties are 
underdeveloped cannot be said in law 
to have suffered sexual intercourse with 
consent भनी �या�या गरकेो छ । यसरी उ� म�ुामा 
पिन भारतको सव��च अदालतले सहमित ह�नको 
लािग सहमित िदएको काय�को �भाव र प�रणामको 
बारमेा ब�ुन स�ने ह�नपुन� र मानिसक �पमा अ�व�थ 
मिहलाले सो गन� नस�ने भएकोले िनजले िदएको 
सहमितलाई वैध सहमित मा�न नसिकने भ�ने �ि�कोण 
�य� गरकेो पाइ�छ । 

१०. मानिसक �पमा अ�व�थ मिहलाले 
करणीको लािग सहमित िदन स�छ वा स�दनै तथा 
�य�तो �यि�ले िदएको सहमितले मा�यता पाउन 
स�छ वा स�दैन भ�ने सै�ाि�तक ��को िन�पण 
गरपे�ात् अब स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
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फैसला िमलेको छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गनु�पन� दिेखयो । यसको लािग मानिसक अव�था 
�व�थ नभएक� मिहलाले िदएको सहमित जबरज�ती 
करणीको महलमा भएका कानूनी �ावधानह�सगँ पिन 
तलुना गरी िववेचना गनु�  सा�दिभ�क नै ह��छ ।

११. मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 
म�जरुी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जरुी िलई वा निलई 
करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ� ” 
भ�ने �यव�था रहेको छ । साथै सोको �प�ीकरण ख�ड 
(ख) मा “होस ठेगानमा नरहेको अव�थामा िलएको 
म�जरुीलाई म�जरुी मािनने छैन” भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । सोही महलको ३क नं. मा “कसैले गभ�वती, अश�, 
अपाङ्गता भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा आ�नो 
सरं�ण वा हेरिवचारमा रहेका मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गरमेा वा जनुसकैु उमेरका मिहलाउपर सामूिहक 
�पमा जबरज�ती करणी गरेमा यस महलमा लेिखएको 
सजायमा थप पाचँ वष� कैद गनु�पछ� ” भनी थप सजायको 
�यव�था गरकेो छ ।

१२. जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 
को �प�ीकरण ख�ड (ख) मा होस ठेगानमा नरहेको 
अव�थाको �या�या गदा� पीिडतको शारी�रक, 
मानिसक र अपराध ह�दँाको समयमा िदमाग चेतनाय�ु 
काय� गन� अस�म रहेको आिद सम� प�रि�थितह�को 
िसंहावलोकन गरी Case wise �पमा त�य �माणबाट 
नै �या�या ग�रने हो । होस ठेगानमा नरहेको अव�था 
मानिसक �पमा स�ुतमनि�थित भइरहेको ि�थितमा 
पिन रहन स�छ । स�ुतमनि�थित (Mentally 
retarded) भएको �यि�ले आफूले गरकेो काय�को 
प�रणाम र ठीक बेठीक छु�्याउन स�ने �मता नै 
ह�दैँन । यस कारण स�ुतमनि�थित मानिसक �पमा 
एक �कारको होस ठेगानमा नरहेकै अव�था हो । 
अतः होस ठेगानमा नरहेको मिहलाको सहमितलाई 

उ� कानूनी �यव�थाले म�जरुी िलएको भनी छुट िदन 
िम�ने देिखएन । 

१३. जबरज�ती करणीको महलको ३क 
ले अश�, अपाङ्गता वा होस ठेगानमा नरहेका 
मिहलालाई जबरज�ती करणी गरमेा थप पाचँ वष� कैद 
गनु�पन� कठोर कानूनी �यव�था गरकेो छ । अपाङ्गता वा 
होस ठेगानमा नरहेको भनी �य�ु �यव�थाले पर�परमा 
सो अव�थाको �भाव रहने भ�ने नै हो । अथा�त् 
अपाङ्गता भएका �यि�को होस ठेगानमा नरहन स�ने 
साथै होस ठेगानमा नरहने �यि� मानिसक अपाङ्गता 
(स�ुतमनि�थित) पिन ह�न स�ने अव�था रहने भएर 
नै अपाङ्गता वा होस ठेगानमा नरहेको भनी ‘वा’ ले 
दवुै अव�थालाई समेटेको पाइ�छ । सामूिहक �पमा 
जबरज�ती करणी गरमेा पिन उ� दफा ३क ले थप ५ 
वष� सजाय गन�पन� �यव�था गरकेो पाइ�छ । 

१४. उ� िववेचना ग�रएका सै�ाि�तक एवं 
कानूनी आधारसमेतलाई �ि�गत गरी अब ��ततु 
म�ुाको त�य �माणलाई िव�लेषण गरी िन�कष�मा 
प�ुनपुन� दिेख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह� देवलाल 
�े� र नवराज तामाङले अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम� गरकेो बयानमा आफूह�ले पीिडतलाई 
का�ेपला�चोक िज�ला शंखपुाटीचौर गा.िव.स. वडा 
नं. ५ ि�थत गोठ टहरािभ� लगी करणी गरकेो भ�ने 
त�यलाई �वीकार गरकेो देिख�छ भने अ�य िमिसल 
संल�न �माण कागजह�बाट पिन सो त�य समिथ�त 
ह�न पगेुको छ । पनुरावेदक �ितवादी देवलाल �े�ले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयानमा आफूले सहमितमा 
पीिडतलाई करणी गरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए 
तापिन पीिडत मानिसक �पमा अ�व�थ रहेको र 
मानिसक �पमा अ�व�थ रहेको �यि�ले करणीको 
लािग सहमित िदन नस�ने र सहमित िदएको भए 
तापिन �य�तो सहमितलाई मा�यता िदन निम�ने भनी 
मािथका �करणह�मा िववेचना भइसकेको छ । 

१५. सहअिभय�ु नवराज तामाङले 
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अदालतमा बयान गदा�  पिन पीिडतालाई दाउराको 
भारी घचेट्न भनी घचेटी घचेटी जगंलमा रहेको गोठमा 
प�ुयाएको र िनजको इ�छािवपरीत पालै पालो करणी 
गरकेो हो भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । मानिसक 
स�तलुन गमुाएक�, स�ुतमनि�थित भएक�, किललो 
१७ वष�को उमेर पगेुक� पीिडतालाई अ�य काम 
ग�रिदन भनी झ�ुयाई एका�त जगंलमा भएको गोठमा 
प�ुयाई दवुैजना �ितवादीह�ले पालै पालो जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी िनज सहअिभय�ुले कसरु अपराध 
गरकेोमा सािबती भई �ितवादी देवलाल �े�लाई समेत 
पोल गरी बयान गरकेो देिखयो । िनज सहअिभय�ुको 
सो पोल बयान िमिसल संल�न व�तगुत त�य 
�माणह�बाट समिथ�त भइरहेको ह�दँा �माणयो�य नै 
देिख�छ । स�ुतमनि�थित वष� १७ क� मा� भएक� 
पीिडतालाई २ जना �ितवादीह�ले पालै पालो 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य झन् दद�नाक रहेको 
छ । यसबाट �ितवादीह�ले पीिडतलाई करणी गरकेो 
र पीिडत स�ुतमनि�थित अव�थाक� रही सो करणी 
िलनेिदने काय�को लािग �वत�� म�जरुी िदन नस�ने 
अव�था भई �ितवादीह�ले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न आयो । य�तो अव�थामा 
�ितवादी देवलाल �े�को हकमा िनजलाई सोही कसरु 
अपराधमा सजाय गन� गरकेो स�ु का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ�यथा 
देिखएन । आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादी देवलाल �े�को पनुरावेदन 
िजिकर एवं यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने आदेश 
ह�दँा िलइएको आधारसगँ समेत सहमत ह�न सिकएन ।

१६. अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण एवं 
सै�ाि�तक तथा कानूनी आधारसमेतबाट पनुरावेदक 
�ितवादी देवलाल �े�समेतले स�ुतमनि�थित 
अव�थाक� पीिडत प�रवित�त नाम का�े ३०(ठ) लाई 
जबरज�ती करणी गरी सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती 

करणीको महलको १ नं. र ३(४) नं. िवपरीत अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आयो । िनज 
�ितवादी देवलाल �े�को हकमा िनजलाई सोही 
अिभयोग दाबीको कसरुमा जबरज�ती करणीको 
महलको ३(४) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र ऐ. को ३क 
नं. बमोिजम थप ५(पाचँ) वष� गरी ज�मा १० वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर भई िनज �ितवादीबाट �.५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ पीिडतलाई �ितपूित� भराइिदने 
गरी भएको स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।३।२९ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
दवेलाल �े�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
��ततु फैसलाको जनाउ स�बि�धत कारागारमाफ� त 
पनुरावेदक �ितवादीलाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

 
उपयु�� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

फैसला तयार गन�ः शा.अ. क�याण खड्का
इित सवंत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७५।१२।३
०७५-WH-००९२

िवषय:- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : िस�धपुा�चोक िज�ला मांखा गा.िव.स. वडा 
न. २ हाल प�रवित�त बलेफ� गाउपँािलका 
वडा नं. ८ घर भई कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवलमा थुनामा रहेका माइला भ�ने 
लालकाजी तामाङ

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला अदालत, काठमाड�समेत 

 § अदालतबाट कुनै कानूनअ�तग�त ठहर 
भएको सजाय सोही कानूनबमोिजम 
काया��वयन ग�रने तर �य�तो कुनै 
कानूनअ�तग�त भएका सजाय सिंहतामा 
�यव�था ग�रएको सजायभ�दा बढी भएको 
अव�थामा सिंहतामा उ�लेख भएको 
हदस�म मा� सजाय काया��वयन ह�ने ।

(�करण नं.८)
 § सािबकको मलुुक� ऐनको चोरीको महलमा 

भएको चोरीको कसरुलाई मलुुक� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ को प�र�छेद २० 
ले पिन कसुर मानेको तर सिंहतामा 
ज�रवानाबापत कैदमा नै ब�नु पन� �यव�था 
नभएको स�दभ�मा िवधाियकाले ज�रवाना 

ितरकेो ख�डमा कैदमा ब�न नपन� गरी 
�ितवादीलाई कैदमा ब�न पन� अविध 
घटाएको भ�ने देिखने ।

(�करण नं.१३)
 § िनवेदकलाई चोरी म�ुामा ठहर भएको 

कैद िनजले भु�ान ग�रसकेको देिखएको, 
मुलुक� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
ले चोरीको कसरुमा ज�रवानाबापत 
समेत कैदमा ब�नु पन� �यव�था नगरकेो 
स�दभ�मा िनजले केही नेपाल कानूनलाई 
सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ग) बमोिजमको सिुवधा र 
लाभ पाउने भई ज�रवानाबापत कैदमा 
ब�नु पन� अव�था नभएको र फैसलाले 
ठहर भएको ज�रवानाको रकम िनवेदकले 
नगदै धरौट रािखसकेको देिखएको 
अव�थामा िनवेदकलाई ज�रवानाबापत 
समेत कैद�याद ठेक� पठाएको प�, कैदी 
पुज�समेत कानूनबमोिजम नभएकोले 
िनवेदकको थुना गैरकानूनी देिखँदा 
ब�दी��य�ीकरण जारी ह�ने ।

(�करण नं.१४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी पदमबहादरु 
िगरी र िशव�साद �रजाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
ह�रहर पौडेल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४

 § मलुकु� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४

�नण�य नं. १०४०१
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आदेश
�या.िव��भर�साद �े� : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
दायर भएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवं 
आदशे यस�कार छः

त�य ख�ड
रामकुमार मो�ानको जाहेरीले नेपाल 

सरकार वादी र म िनवेदकसमेत जना ३ �ितवादी 
भएको जबरज�ती चोरी म�ुा (०७२-CR-३३१९) मा 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७३।२।२३ 
को फैसलाले जनही १ मिहना १५ िदन कैद र 
ज�रवाना �.६,९०,०००।- भई सो ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने ठहर भएको िथयो । उ� फैसलाउपर 
िच� नबझुी सािबक मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको 
१९४(१) नं. बमोिजमको सिुवधा िलई ज�रवानासमेत 
बापत नगद �.७,१७,९००।- धरौट बझुाई उ�च 
अदालत पाटनमा पनुरावेदन गरकेोमा उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७४।९।२४ मा स�ु फैसला सदर 
ह�ने ठहराई फैसला भएको िथयो । सो फैसलाउपर 
सव��च अदालतमा म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भनी 
िनवेदन गरकेोमा म�ुा दोहो�याउने िन�सा �ा�त भएन । 

म िनवेदकलाई जबरज�ती चोरीको आरोपमा 
सािबक मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) 
बमोिजम कैद र ज�रवाना ग�रएको हो । हाल फैसला 
काया��वयनको अव�थामा मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ लागू भइसकेको छ । सािबक मलुकु� ऐन 
चोरीको महलको १४(२) नं. को �यव�थाले जबरज�ती 
चोरीमा ज�रवानाबापत समेत कैद गनु�पन� भए तापिन 
मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा 
डाकँास�ब�धी कसरुको प�र�छेदमा ज�रवानाबापत कैद 
गन� �यव�था छैन । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) मा कुनै 

कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय 
सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�नेछ, तर �य�तो 
सजाय मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय काया��वयन ह�नेछ भ�ने �यव�था ग�रएको 
छ । संिहताको सो �यव�था म िनवेदकको हकमा समेत 
आकिष�त ह��छ । मैले पनुरावेदन गदा� ज�रवानाबापत 
नगद बझुाइसकेकाले अव ज�रवानाबापत कैदमा राखी 
फैसला काया��वयन गन� कानूनत: िम�दैन ।

काठमाड� िज�ला अदालतले म िनवेदकलाई 
कैद �याद ठेक� कारागार काया�लयलाई लेखेको िमित 
२०७५।९।२६ को प� (कैदी पजु�) मा मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको महलको ३८(१) नं. बमोिजम कैद 
ठेिकएको भिनएको छ । साथै उ� ३८(१) नं. मा कैद वा 
ज�रवाना दवैु सजाय भएकोमा ज�रवाना नितरबेापतको 
कैद ठे�नपुदा� चार वष�भ�दा बढी अविधको कैद ठे�न ु
ह�दँैन भिनएको छ । उ� कैदी पजु�मा म िनवेदक िमित 
२०७४।११।२७ देिख २०७४।१२।२२ स�म थनुामा 
बसेको िहसाब गरकेो छैन । ज�रवाना �.६,९०,०००।- 
बापतको कैदबापत काठमाड� िज�ला अदालतकै 
िमित २०७४।३।२० को आदशेबमोिजम नगद धरौटी 
राखी पनुरावेदन दता� गरकेो हो । उ� आदशेलाई 
उ�च अदालत पाटनको िमित २०७४।५।२६ को 
आदेशले �वीकार गरकेो िमिसलबाट दिेखइरहेको 
अव�थामा यस स�ब�धमा केही उ�लेखै नगरी 
मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा 
तथा डाकँास�ब�धी कसरुको प�र�छेद र फैसला 
काया��वयनका �ममा अवल�बन गनु�पन� केही नेपाल 
कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को 
ख�ड (ग) को कानूनी �यव�थालाई उपे�ा गरी चोरी 
म�ुामा भएको ज�रवानाबापत कैदमा रा�ने गरी मलाई 
िदइएको कैदी पजु� र कैदमा रािखएको काय� �िुटपूण� 
तथा गैरकानूनी ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी थनुाम�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित 
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२०७५।१०।१८ मा दता� भएको �रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजम आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए सोको आधार र कारणसिहत 
बाटाको �यादबाहेक सूचना �याद पाएका िमितले ७ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र �रट िनवेदनको 
एक-एक �ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध �यितत भएपिछ ियनै िनवेदक �ितवादी भएको 
०७२-CR-३३१९ को जबरज�ती चोरी म�ुाको 
िमिसल काठमाड� िज�ला अदालतबाट िझकाई साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट 
िमित २०७५।१०।२० मा भएको आदेश ।

�रट िनवेदक माईला भ�ने लालकाजी 
तामाङसमेत �ितवादी भएको ०७२-CR-३३१९ को 
जबरज�ती चोरी म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतको 
च.नं. २९४४ िमित २०७५।९।२६ को कैद �याद 
ठेक� पठाइएको प�ानसुार �रट िनवेदक सोही िमित 
२०७५।९।२६ दिेख यस कारागारमा थुनामा रहेका 
छन् । अिधकार�ा� अिधकारीको आदशेले 
कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको ह�दँा िनवेदन 
मागअनसुार यस काया�लयको हकमा आदशे जारी ह�न 
नपन� भएकाले उ� �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको कारागार काया�लय जग�नाथदवेलको 
िलिखत जवाफ ।

रामकुमार मो�ानको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी माइला भ�ने लालकाजी तामाङसमेत 
भएको म�ुा नं. ०७२-CR-३३१९ को जबरज�ती चोरी 
म�ुामा �ितवादी माइला भ�ने लालकाजी तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम १ 
मिहना १५ िदन कैद र �.६,९०,०००।- ज�रवाना र 
सो ज�रवानाबापत कैद ह�ने गरी िमित २०७३।२।२३ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट फैसला भएकोमा 

सो फैसला सदर ह�ने ठहर भई उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७४।९।२४ मा फैसला भएको छ । सो 
फैसलाले लागेको कैद असलुीको �ममा उ� म�ुाका 
�ितवादी तथा ��ततु �रट िनवेदकलाई महानगरीय 
�हरी प�रसरको च.नं. ९२२५ िमित २०७५।९।२६ 
को प�साथ यस अदालतमा दाखेला गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादी २०७२।१२।१ देिख अनसु�धानको �ममा 
�हरी िहरासतमा रही काठमाड� िज�ला अदालतको 
आदेशानसुार �.१,८६,०००।- धरौटी राखी िमित 
२०७२।१२।२६ मा छुटेको ह�दँा िनजलाई लागेको 
ज�रवानाबापतको कैद ४ वष� र बे�ज ुकैद २० िदनसमेत 
ज�मा ४ वष� २० िदन कैदबापत िमित २०७५।९।२६ 
दिेख कैद क�ा ह�ने गरी िमित २०७९।१०।१५ स�म 
िनयमानसुार थनुामा राखी २०७९।१०।१६ मा कैद 
म�ु ग�रिदन ुभनी यस काठमाड� िज�ला अदालतको 
च.नं. २९४४ िमित २०७५।९।२६ को प�बाट 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवल काठमाड�मा कैद 
भ�ुान गन� पठाइएकाले िनजको थनुा गैरकानूनी नभई 
कानूनस�मत ह�दँा यस अदालतको नाममा िनवेदन 
मागबमोिजम �रट जारी ह�न नपन� बेहोरा अनरुोध छ 
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदेशानसुार �रट 
िनवेदनसगँ स�बि�धत रामकुमार मो�ानको जाहेरीले 
नेपाल सरकार वादी र माइला भ�ने लालकाजी 
तामाङसमेत �ितवादी भएको ०७२-CR-३३१९ नं. 
को जबरज�ती चोरी म�ुाको स�ु िमिसल �ा� ह�न 
आएको ।

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी पदमबहादरु िगरी र िशव�साद �रजालले 
यी िनवेदकले ०७२-CR-३३१९ नं. को जबरज�ती 
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चोरी म�ुामा उ�च अदालतमा पनुरावेदन गन� �ममा 
फैसलाबमोिजम लागेको कैद तथा ज�रवानाबापत 
गरी �.७,१७,९००।- धरौटी राखेको अव�था छ । 
मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा 
डाकँास�ब�धी कसरुको प�र�छेदमा ज�रवानाबापत कैद 
ह�ने �यव�था छैन । अक�तफ�  केही नेपाल कानूनलाई 
सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) 
को �यव�थाअनसुार कुनै अदालतबाट भइसकेको 
सजाय सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� काया��वयन 
ह�ने भ�ने बोिलएकाले िनवेदकले अब कैद ब�न ु पन� 
अव�था छैन । फैसलाअनसुारको ज�रवानाको रकम 
िनवेदकले बझुाइसकेकाले अब िनजको कैद गैरकानूनी 
भएकाले ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी कैद 
म�ु ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ीका तफ� बाट िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी ह�रहर पौडेलले �रट िनवेदकसमेत �ितवादी 
रहेको म�ुा नं. ०७२-CR-३३१९ को जबरज�ती 
चोरी म�ुामा �ितवादी माइला भ�ने लालकाजी 
तामाङलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. 
बमोिजम १ मिहना १५ िदन कैद र �.६,९०,०००।- 
ज�रवाना तथा सो ज�रवानाबापत कैद ह�ने गरी िमित 
२०७३।२।२३ मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
फैसला भई उ�च अदालतबाट सदर भई अि�तम 
भएकोछ । सो फैसलाबमोिजम लगत रािखएकोमा 
लगत असलु गन� �ममा िनजलाई प�ाउ गरी कारागार 
काया�लयमा कानूनबमोिजम कैद भ�ुान गन� पठाइएको 
हो । फैसलाले ठहरकेो कैद सजायको लगत असलु गन� 
िसलिसलामा रीतपूव�क कैदी पजु� िदई िनवेदकलाई 
कैदमा रािखएको हो । यस अव�थामा िनवेदकलाई 
गैरकानूनी तवरले कैदमा राखेको भ�न निम�ने ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 

िनवेदक तथा िवप�ी दवुै प�का तफ� बाट 
��ततु उपयु�� बहससमेत सनुी िमिसल अ�ययन 

गरी हेदा�, िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न ु पन� हो वा 
होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको म�ुय दाबी हेदा� रामकुमार 
मो�ानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र यी �रट 
िनवेदकसमेत �ितवादी भएको जबरज�ती चोरी म�ुामा 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७३।२।२३ 
को फैसलाले �ितवादीह�लाई जनही १ मिहना १५ 
िदन कैद र ज�रवाना �.६,९०,०००।- तथा सो 
ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठहरी भएको फैसला 
उ�च अदालतबाट समेत सदर भई अि�तम भई बसेको 
छ । िनवेदकले उ� जबरज�ती चोरी म�ुामा उ�च 
अदालतमा पनुरावेदन गन� �ममा फैसलाबमोिजम 
लागेको कैद तथा ज�रवानाबापत �.७,१७,९००।- 
धरौटी रािखसकेकाले मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ को चोरी तथा डाकँास�ब�धी कसरुको 
प�र�छेदमा ज�रवानाबापत कैद ह�ने �यव�था नभएको 
ह�दँा केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) को कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िनवेदकले कैदबापत थुनामा ब�न ु
नपन�मा सो �यव�थािवपरीत ज�रवानाबापत कैदमा 
रािखएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी 
थनुाम�ु ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेको पाइयो ।

३. िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
�ा� िलिखत जवाफ हेदा� फैसलाले ठहरकेो कैद 
सजायको लगत असलु गन� िसलिसलामा रीतपूव�क कैदी 
पजु� िदई िनवेदकलाई कैदमा रािखएको अव�थालाई 
गैरकानूनी तवरले ब�दी बनाई राखेको भ�न निम�ने 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको �रट 
जारी ह�न ुपन� होइन भ�ने िजिकर रहेको देिखयो ।

४. यस स�ब�धमा यस �रट िनवेदनसगँ 
स�बि�धत रामकुमार मो�ानको जाहेरीले नेपाल सरकार 
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वादी र माइला भ�ने लालकाजी तामाङसमेत �ितवादी 
भएको ०७२-CR-३३१९ नं. को जबरज�ती चोरी 
म�ुाको िमिसल हेदा�,  िनवेदक माइला भ�ने लालकाजी 
तामाङलाई काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०७३।२।२३ को फैसलाअनसुार त�कालीन 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम १ 
मिहना १५ िदन कैद र �.६,९०,०००।- ज�रवाना 
भई ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठहरी फैसला भई 
सो फैसला उ�च अदालतबाट िमित २०७४।९।२४ मा 
सदर ह�ने ठहर भएको देिख�छ । सो फैसलाबमोिजम 
िनवेदकलाई िमित २०७५।९।२६ मा प�ाउ गरी 
सािबक चोरीको महलबमोिजम ज�रवानाबापत समेत 
कैद ४ वष� र ठहर भएको १ मिहना १५ िदन कैदम�ये 
बे�ज ुकैद २० िदनसमेत गरी ज�मा कैद ४ वष� २० 
िदनको कैद ठेक� काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
थनुामा रा�न पठाएको देिख�छ ।

५. �रट िनवेदकले आफूलाई त�कालीन 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम 
ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठहर भए पिन मलुकु� 
अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को प�र�छेद २० मा 
चोरी तथा डाकँास�ब�धी कसरुमा ज�रवानाबापत कैद 
ह�ने कानूनी �यव�था नभएको र केही नेपाल कानूनलाई 
सशंोधान, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) 
को �यव�थाले आफूले ज�रवानाबापत कैद ब�न ुपन� 
अव�था नह�दँा अव िनवेदकको थनुा गैरकानूनी भएको 
भ�ने िजिकर रहेको स�दभ�मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको उ�लेख ह�न सा�दिभ�क देिख�छ ।

६. त�कालीन मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१४ को दहेाय २ नं. मा जबरज�ती चोरी गन�लाई 
यसै महलको १२ न�बरबमोिजम ह�न े सजायको 
डेढो बढाई सजाय गरी ज�रवानाबापत समेत कैद 
गनु�पछ�.. भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । चोरीको 
महलको १४ को देहाय २ नं. को �यव�थाअनसुार 

जबरज�ती चोरीको कसरु ठहर भएको अव�थामा 
सो नं. मा उ�लेख भएबमोिजमको कैद र ज�रवानाको 
सजाय ह�ने भई ठहर भएको ज�रवानाबापत समेत कैदमा 
नै ब�न ुपन� भ�ने कुरामा कुनै िववाद रहेको पाइदैँन । 
��ततु म�ुामा समेत �ितवादीलाई सोहीबमोिजम कैद 
र ज�रवानाबापत समेत कैद सजाय ह�ने ठहर भएको 
अव�था छ । संवत् २०७५ साल भा� १ गतेदेिख 
�ार�भ भएको मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ 
को प�र�छेद २० मा चोरी तथा डाकँास�ब�धी कसरुको 
�यव�था रहेको देिख�छ । उ� संिहताको दफा २४२ 
मा चोरी गरमेा ह�ने सजायस�ब�धी �यव�था भई दफा 
२४३ मा नकबजनी चोरी गन� नह�ने र दफा २४४ मा 
डाकँा गन� नह�नेस�ब�धी �यव�थालगायतका चोरी तथा 
डाकँास�ब�धी कसरुको उ�लेखन भई सजायसमेतको 
�यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� प�र�छेदमा 
उ�लेख भएको कसरु र सजायस�ब�धी �यव�थाको 
सम� अ�ययन गदा� उ� कसरु ठहर भएको �यि�लाई 
ज�रवानाबापत समेत कैदमै ब�न ुपन� �यव�था भएको 
दिेखएन । उि�लिखत प�र�छेद २० को कसरु ठहर भई 
कैद र ज�रवाना तोिकएको �यि�ले आफूलाई ठहर 
भएको कैदबापत कैद बसी ज�रवानाबापत तोिकएको 
रकम बझुाई सजाय भ�ुान गन� स�ने अव�था रहेको 
दिेख�छ ।

७. अब �रट िनवेदकउपर सािबक मलुकु� 
ऐनको चोरीको महलमा उि�लिखत कसरु गरेको 
ठहर भई अदालतको फैसला अि�तम भएप�चात् 
आएको संिहतामा उ�लेख भएअनसुारको सजाय 
काया��वयन ह�ने हो वा फैसलामा उ�लेख भएअनसुार 
सािबक मलुकु� ऐनको चोरीको महलबमोिजम सजाय 
ह�न ु पन� हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गनु�  पन� भएको 
छ । यस स�ब�धमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) मा कुनै 
कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय 
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सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�ने भ�ने �यव�था 
भई सो ख�डको �ितब�धा�मक �यव�थामा “तर 
�य�तो सजाय मलुुक� अपराध सिंहतामा सोही 
कसुरमा लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने रहछे भने 
मलुुक� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय काया��वयन ह�नेछ” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ ।

८. संिहताको उ� कानूनी �यव�था 
फैसला काया��वयनकै स�दभ�मा रहेको पाइ�छ । कुनै 
अदालतबाट कुनै कानूनअ�तग�त ठहर भएको सजाय 
सोही कानूनबमोिजम काया��वयन ग�रने तर �य�तो 
कुनै कानूनअ�तग�त भएका सजाय सिंहतामा �यव�था 
ग�रएको सजायभ�दा बढी भएको अव�थामा सिंहतामा 
उ�लेख भएको हदस�म मा� सजाय काया��वयन ह�ने 
भ�ने देिखन आयो ।

९. व�ततु: नेपालको संिवधानको धारा 
२० मा �यायस�ब�धी हकअ�तग�त उपधारा (४) मा 
“त�काल �चिलत कानूनले सजाय नह�ने कुनै काम 
गरबेापत कुनै �यि� सजायभागी ह�न े छैन र कुनै 
पिन �यि�लाई कसुर गदा�को अव�थामा कानूनमा 
तोिकएभ�दा बढी सजाय िदइन ेछैन” भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । संिवधानको सो �यव�थाअन�ुप 
मलुकु� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ को प�र�छेद २ 
को फौजदारी �यायका सामा�य िस�ा�तह�अ�तग�त 
दफा ७ मा कानूनबमोिजम बाहेक सजाय नह�ने 
शीष�कमा “कानूनले सजाय नह�ने कुनै काम गरबेापत 
कुनै �यि� सजायको भागी ह�ने छैन र कुनै पिन 
�यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा कानूनमा 
तोिकएभ�दा बढी सजाय ह�ने छैन” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ ।

१०. उि�लिखत संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थाको प�ृभूिममा हेदा� �चिलत कानूनले कुनै 
काय�लाई �प��पमा अपराध भनी घोषणा नगरकेो 
अव�थामा �य�तो काय� गरबेापत कुनै �यि� सजायको 

भागी नह�ने भ�ने �प� ग�रएको पाइ�छ ।
११. फौजदारी �यायको िव�व�यापी 

मा�यताको �पमा िवकिसत भएको उ� िस�ा�तलाई 
मानव अिधकारको िव�व�यापी घोषणा प� (UDHR), 
१९४८ को धारा ११(२) मा “No one shall be 
held guilty of any penal offence on account 
of any act or omission which did not 
constitute a penal offence, under national 
or international law, at a time when it was 
committed. Nor shall a heavier penalty be 
imposed than the one that was applicable at 
the time the penal offence was committed.” 
भनी राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानूनअ�तग�त 
आपरािधक काय� भनी घोषणा नग�रएका कुनै काय� 
गरबेापत कसैलाई पिन दोषी नबनाइने र कसरु गदा�का 
अव�थामा कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय नग�रने 
भ�ने उ�लेख छ । �यसैगरी नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी रा�� संघीय अनबु�ध (ICCPR), 
१९६६ को धारा १५(१) मा पिन उि�लिखत मानव 
अिधकारको िव�व�यापी घोषणा प�को धारा ११(२) 
को �यव�था उ�लेख भई “...If, subsequent to 
the commission of the offence, provision is 
made by law for the imposition of the lighter 
penalty, the offender shall benefit thereby” 
भ�ने �यव�था रही कसरु गदा�को अव�थामा कानूनमा 
भएको सजायभ�दा घटी सजाय ह�ने गरी कुनै कानून 
बनेको अव�थामा घटी सजायको लाभ कसरुदारले 
�ा� गन� स�ने भ�ने िस�ा�तलाई आ�मसात् ग�रएको 
पाइ�छ ।

१२. मािथ उ�लेख भएको सवंैधािनक, 
कानूनी एवम् अ�तरा� ि��य द�तावेजह�ले सिुनि�चत 
गरकेो फौजदारी �यायको मा�यतालाई केही नेपाल 
कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को 
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ख�ड (ग) ले आ�मसात् गरी कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतबाट भइसकेको सजाय काया��वयन ग�रने भए 
पिन सो कानूनअनसुार भएको सजाय मलुक� अपराध 
सिंहतामा सोही कसरुमा भएको सजायभ�दा बढी 
भएको अव�थामा संिहताबमोिजम सजाय काया��वयन 
ग�रने भ�ने सिुनि�चत भएको पाइयो ।

१३. उपयु�� स�दभ�मा हेदा�  �रट िनवेदकलाई 
सािबक मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. 
बमोिजम १ मिहना १५ िदन कैद र �.६,९०,०००।- 
ज�रवाना भई ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठहरी 
फैसला काया��वयनको �ममा िनजलाई लागेको 
ज�रवानाबापतको कैद ४ वष� र बे�ज ु कैद २० 
िदनसमेत ज�मा ४ वष� २० िदनको कैदी पजु� िदई 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट कैदमा रा�न पठाइएको 
देिख�छ । सािबकको मलुकु� ऐनको चोरीको महलमा 
भएको चोरीको कसरुलाई मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ को प�र�छेद २० ले पिन कसरु मानेको तर 
सिंहतामा ज�रवानाबापत कैदमा नै ब�न ुपन� �यव�था 
नभएको स�दभ�मा िवधाियकाले ज�रवाना ितरकेो 
ख�डमा कैदमा ब�न नपन� गरी �ितवादीलाई कैदमा 
ब�न ुपन� अविध घटाएको भ�ने दिेखन आउछँ । अथा�त 
अब चोरीज�य कसरुका लािग तोिकएको ज�रवाना 
बझुाएको ि�थितमा ज�रवानाबापत कैदमै बसी सजाय 
भ�ुान गन� पन� अव�था छैन । केही नेपाल कानूनलाई 
सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) 
ले �दान गरकेो लाभ र सिुवधा यी �रट िनवेदकले �ा� 
गन� स�ने नै देिखन आयो । �रट िनवेदक चोरी म�ुामा 
िमित २०७२।१२।१ देिख �हरी िहरासतमा रही 
िमित २०७२।१२।१६ मा धरौटीमा छुटेकोमा िमित 
२०७५।९।२६ को कैदी पजु�बमोिजम हालस�म कैदमा 
रहेको देिखएकाले िनजलाई ठहर भएको कैद भ�ुान 
भइसकेको अव�था छ । �रट िनवेदकले िनजलाई ठहर 
भएको ज�रवाना �.६,९०,०००।- समेत पनुरावेदन 

गदा� काठमाड� िज�ला अदालतमा िमित २०७४।४।१ 
मा नगद धरौट रािखसकेको अव�थामा िनजलाई 
लागेको ज�रवाना सोही धरौटी रकमबाट असलुउपर 
ह�न स�ने दिेखदँा िनवेदकलाई ज�रवानाबापत पिन 
कैद ठेक� थुनामा रा�न पठाएको काय� केही नेपाल 
कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को 
ख�ड (ग) एवम् मािथ उि�लिखत फौजदारी �यायको 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत देिखन आयो ।

१४. तसथ� उपयु�� आधार कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदकलाई चोरी म�ुामा ठहर भएको कैद िनजले 
भ�ुान ग�रसकेको देिखएको, मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ ले चोरीको कसरुमा ज�रवानाबापत 
समेत कैदमा ब�न ु पन� �यव�था नगरकेो स�दभ�मा 
िनजले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) बमोिजमको 
सिुवधा र लाभ पाउने भई ज�रवानाबापत कैदमा 
ब�न ु पन� अव�था नभएको र फैसलाले ठहर भएको 
ज�रवानाको रकम �रट िनवेदकले नगद ै धरौट 
रािखसकेको देिखएको अव�थामा िनवेदक माइला 
भ�ने लालकाजी तामाङलाई िमित २०७५।९।२६ 
मा ज�रवानाबापतसमेत कैद�याद ठेक� पठाएको प�, 
कैदी पजु�समेत कानूनबमोिजम नभएकोले िनवेदकको 
थनुा गैरकानूनी देिखदँा त�ु�त कैद म�ु ग�रिदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । िनज िनवेदकलाई त�ु�त थुनाम�ु 
ग�रिदन ुभनी सिं��त आदेश जारी भइसकेकोले थप 
केही ग�ररहन परने । य�तै �कृितका म�ुामा फैसला 
काया��वयन तथा ब�यौता कैदको लगत असलुउपर 
गन� स�दभ�मा यसै आदेशबमोिजम गन� गराउने 
�योजनको लािग यो आदेशको जानकारी गराउन 
मातहतका सबै िज�ला अदालतह�मा प�रप� गनु�  भनी 
यस अदालतको �शासन महाशाखालाई आदेशको 
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�ितिलिपसिहत जानकारी िदई आदेश अपलोड गरी 
िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृतः दीपे�� थापा मगर 
इित संवत् २०७५ साल चै� ३ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

फैसला िमित : २०७६।७।३
०७४-CI-०९५८

म�ुाः िनषेधा�ा

पनुरावेदक / िनवेदक : न�र�रको नाित उमापितको 
छोरा िज�ला ग�ुमी सािबक अव�नी गा.िव.स. 
वडा नं. ८ हाल ऐ. कालीग�डक� गाउपँािलका 
वडा नं. २ मा ब�ने पदमपािण �यौपाने

िव��
िवप�ी / ��यथ� : ग�ुमी िज�ला अदालत त�घास, 

ग�ुमीसमेत    

 § जायजात गनु�पन� स�पि� बाबु िनवेदकको 
नाममा ह�दैँमा छोराको समेत हक ला�ने 
अचल स�पि�बाट साह�को िबगो भराउने 
कारबाही गन� बाधा नदेिखने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी बामदेव �वाली
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलास

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : उ�च अदालत 

तलुसीपरु बटुवल इजलासको िमित २०७४।०९।१२ 
को आदेशउपर िनवेदकको तफ� बाट �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ९ बमोिजम परेको पनुरावेदन प�को 
संि�� त�य र ठहर यस�कार रहेको छ:

त�य ख�ड
िवप�ीम�येका मोित�साद पौडेल वादी र 

जीवननारायण �यौपाने �ितवादी भई �प�देही िज�ला 
अदालतमा लेनदेन म�ुा दायर गन� गराउने काय� गरी 
�प�दहेी िज�ला अदालतबाट २०७१।८।२३ मा वादी 
दाबीबमोिजम सावा ँ�याज भरी भराउने ठहरी फैसला 
गराई सोउपर िवप�ी जीवननारायणको त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा पनुरावेदन परी िमित 
२०७३।६।३ मा स�ु फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला 
भएको रहेछ । सो कुरा मलाई थाहा जानकारी िथएन । 

िवप�ीम�येका मोित�सादले उ� लेनदेन 
म�ुाको फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउ ँभनी िनवेदक 

�नण�य नं. १०४०२
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मेरा नाउमँा नापी दता� भएको िज�ला ग�ुमी अव�नी 
गा.िव.स. वडा नं. ८ का िक.नं. २८६, ३०३, ३०५, 
५९२, ५९४, ५२६, ५९८, २९९, २०० र  ऐ.वडा 
नं. ९ को िक.नं. ५३ समेतका ज�गा जेथा देखाई 
मलाई थाहा जानकारी म�जरुी केही नभएको �यवहार 
स�ब�धमा मेरो नामको अचल स�पि� िललाम िब�� 
गन� गराउने िनयत�ारा िमित २०७३।९।२४ मा 
�प�देही िज�ला अदालतमा िबगो कोट� फ� भराई 
पाउ ँ भनी दरखा�त दता� गरी अदालतबाट स�पि� 
धनी म िनवेदकका नाउमँा जारी भएको ७ िदने �याद 
सूचनासमेत िबचिबचैमा गपुचपुमा तामेल गन�  गराउने  
काय� गरकेा रहेछन । िबगो भराउने ज�गा ग�ुमी िज�ला 
अदालतको �े�ािधकारअ�तग�त पन� भएकाले िबगो 
म�ुा ग�ुमी िज�ला अदालतमा पठाएको र अदालतबाट 
मेरो उि�लिखत ज�गा जायदात तायदातको लािग 
वादीलाई िमित २०७४।५।३० गतेको तारखे मकुरर 
भएको छ भ�ने कुरा ह�ला सनेुको ह�दँा मेरा कानून 
�यवसायीमाफ� त िवप�ी मोित�सादले िदएको दरखा�त 
र मेरा नाउकँो �याद सूचनाको �ितिलिप सराई हेदा� 
िवप�ीह� आपसमा िमली म िनवेदकका नाउकँो जेथा 
िललाम िब�� गन� गराउने षड्य��मा लागेको कुरा ��ट 
ह�न आएको र उ� काय� रोक� पाउन अ�य वैकि�पक 
�भावकारी कानूनी उपचारको बाटो नभएको ह�दँा �रट 
िनवेदन गन� आएको छु ।

मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ नं. मा घरको 
म�ुयले गरकेो �यवहार वा म�ुय जानकारको सहीछाप 
वा िलखत भएको �यवहार मा� गो�ारा धनबाट च�छ 
भ�ने र सोही महलको ९ नं. मा घरको म�ुयबाहेक 
अ�ले गरकेो �यवहारमा िनजको हक नपगेुस�म साह�ले 
सो धनमा समाउन पाउदैँन भ�ने ��ट कानूनी �यव�था 
रहेको छ । कानूनको �ितकूल ह�ने गरी मेरो नामको 
जेथा िललाम गन� गराउने गरी मेरो स�पि�स�ब�धी 
नाग�रक तथा मौिलक हकािधकारमा ग�भीर आघात 
प�ुयाउने �बल स�भावना रहेको र छोरा जीवननारायण 

�यौपानेको अंशहक छु�ी नसकेको अव�थामा िनजले 
मेरो म�जरुीिवना आफूखसुी गरकेो �यवहारका 
स�ब�धमा मेरा नाउमँा रहेको गो�ारा स�पि�बाट 
िबगो असलुउपर गन� निम�ने ह�दँा िनवेदकको स�पि� 
जायजात तायदात र िललाम गन�लगायतको काय� 
त�काल रोक� कानून �द� हकको अपहरण ह�ने काय� 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम 
आदेशसिहत िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
पदमपािण �यौपानेले उ�च अदालत तलुसीपरु बटुवल 
इजलासमा िदएको िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� कुनै आधार, कारण र �माण 
भए सोसमेत खलुाइ� बाटाका �यादबाहेक १५(प��) 
िदनिभ� उ�च सरकारी विकल काया�लय, बटुवलमाफ� त 
िलिखत जवाफ िलइ� आउनहुोला भनी िवप�ी नं. १ 
का नाउमँा तथा २ र ३ का हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
िलइ� आउन ु होला भनी ��ततु आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना जारी गरी आएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  र िनवेदकले 
अ�त�रम आदेशसमेतको माग गरतेफ�  िवचार गदा�, सो 
स�ब�धमा दवुै प�का िबच छलफल गराइ� अ�त�रम 
आदेश जारी गन� वा नगन� भ�ने िवषयमा बो�न उपय�ु 
दिेखदँा छलफलको लािग िमित २०७४।६।२९ को 
िदन तोक� िवप�ीह�लाइ� सूचना जारी गनू� । साथै 
छलफल नभएस�मका लािग िनवेदकका नाउमँा दता� 
रहेका ज�गाह� जायदात, तायदात वा िललाम गन� काय� 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीका नाउमँा उ�च अदालत 
िनयमावली, २०७३ को िनयम ४२(१) बमोिजम 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ, यो आदेशको 
जानकारीसमेत िवप�ीह�लाइ� िदइ�  िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने उ�च अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलासको 
िमित २०७४।५।२९ को आदशे ।
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िवप�ीम�ये जीवननारायण �यौपाने 
एकाघरको अंिशयार भएको कुरामा िववाद नदिेखएको, 
मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ९ नं. अनसुार 
एकाघरको उमेर पगेुको �यि�ले गरकेो �यवहार 
कानूनस�मत नै ह�ने ह�दँा िमित २०७४।५।२९ मा 
जारी ग�रएको अ�त�रम आदेशलाइ�  िनर�तरता िदन ु
पन� देिखएन । िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने उ�च 
अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलासको २०७४।७।८ 
को आदशे ।

�ितवादी जीवननारायण �यौपानेबाट वादी 
दाबीको िमित २०६०।७।१७ को तमसकु� सावा ँ
�.२,२४,०००।- र �याज �.२,२४,०००।- समेत 
ज�मा �.४,४८,०००।- भरी पाउने ठहरी �प�देही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।८।२३ को 
फैसला भएको र सो फैसलालाई सदर ह�ने ठहरी 
भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको २०७३।६।३ 
को फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउ ँ भनी वादी 
दखा��तवाला मोित�साद पौडेलले �प�दहेी िज�ला 
अदालतमा िमित २०७३।९।२४ मा िबगो भराई पाउ ँ
भ�ने दखा��तप� दता� भएको । दखा��तबमोिजम 
�ितवादी जीवननारायण �यौपाने तथा ज�गा दता�वाला 
�ितवादीका एकाघरका बाब ु पदमपािण �यौपानेका 
नाउमँा �प�देही िज�ला अदालतबाट जारी भएको 
�याद जीवननारायण �यौपानेले िमित २०७३।११।०३ 
मा हातैमा बझुी िलएको । �यादिभ� वादीको िबगो दाखेल 
नगरकेो र दाबी िलएका ज�गा यस िज�लाअ�तग�तको 
नभई ग�ुमी िज�लाअ�तग�तका दिेखदँा िबगो 
भ�रभराउको काय� ग�ुमी िज�ला अदालतबाट गन� 
गरी वादीलाई ग�ुमी िज�ला अदालतको तारखे 
तोक� स�कल िमिसल ग�ुमी िज�ला अदालतमा 
पठाइिदन ु भ�ने िमित २०७४।१।१० को �प�देही 
िज�ला अदालतको तामेली पचा�को आदेशानसुार 
स�कल िमिसल यस अदालतमा �ा� ह�न आएको 
र दाबीका जेथा तायदात गन� �योजनका लािग वादी 

�ितवादीलाई िमित २०७४।५।३० को डोरको 
तारखे तोिकएकोमा स�मािनत अदालतबाट भएका 
आदेशानसुार उ� िमितमा डोरको काम नभई तायदात 
गन� काम बाकँ� रहेको छ । िनवेदक पदमपािण �यौपाने 
र �ितवादी जीवननारायण �यौपाने एकाघरका बाब ु
छोरा नाता भएको कुरा �वयं िनवेदकले नै �वीकार 
गरकेो अव�थामा िनजका नाउमँा भएको जेथाबाट 
वादीको फैसलाबमोिजमको िबगो भराउन िम�ने नै 
ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने ग�ुमी 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

मैले िवप�ीसमेतको मौिखक सहमितमा 
िवप�ीका एकाघरका एक मा� छोरा जीवननारायण 
�यौपानेलाई िमित २०६०।७।१७ मा �.२,२४,०००।– 
कजा� िदई कपाली तमसकु गराई िलएकोमा िवप�ीले 
रकम नितरपेिछ मैले �प�देही िज�ला अदालतमा 
लेनदेन म�ुा दायर गरी िमित २०७१।८।२३ मा 
अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम िबगो भराई पाउने 
ठहरी भएको फैसलाउपर जीवननारायणको पनुरावेदन 
पदा� पनुरावेदनबाट समेत स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर भई म�ुाको अि�तम टंुगो लागेको ह�दँा 
काया��वयनको चरणमा गएको अव�था हो । मेरो तमसकु 
िमित २०६०।७।१७ गतेले अिहलेस�म लगभग १४ 
वष� पिुगसकेको छ । जित स�यो म�ुा ल��याउन सके 
सावाकँो दो�बरभ�दा बढी रकम ितन� नपन� ह�दँा म�ुा 
ल��याउदँा िवप�ीलाई फाइदा ह�ने भएकोले �रट 
िनवेदन दायर गरकेो ��ट छ । जीवननारायण िवप�ीका 
एक मा� छोरा ह�न् । य�तो अव�थामा िवप�ीले लेनदेन 
�यवहारको ८ र ९ नं. बमोिजम सगोलका अिंशयारको 
स�पि�मा हक पगेुपिछ मा� काया��वयनमा जान पाउने 
गरी संकुिचत �या�या र अथ� गदा� मलाई घोर अ�याय 
ह�न गएको छ । जीवननारायण �यौपाने पदमपािणको 
एक मा� छोरा भएको ह�दँा बबुाको शेषपिछ सबै स�पि� 
�वतः एकलौटी �पमा जीवननारायणको ह�ने ह�दँा 
उनीह�का िबचमा छु��िभ�न ह�ने स�भावना किह�यै 
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देिखदँनै । मैले िबगो असलुीको लािग कानूनबमोिजम 
अगािड बढाएको �ि�या �यायोिचत नै भएको ह�दँा 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने मोित�साद 
पौडेलको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीम�येका जीवननारायण �यौपानेको 
नाममा जारी भई गएको १५ िदने �याद िमित 
२०७४।६।२७ मा तामेल भएको �यादको तामेली 
िमिसल सामेल रही उ� �यादिभ� िलिखत जवाफ 
परकेो नदेिखएको ।

कुनैपिन सरोकार र स�ब�ध नरहेको 
उनाउ ँ �यि�को नाउकँो स�पि� देखाई सोबाट िबगो 
भ�रभराउ गन� लागेको अव�था नभई लेनदेन म�ुाका 
�ितवादीको समेत नैसिग�क अशंहक ला�ने एकाघर 
सगोलका बाबकुो नाउकँो स�पि�बाट अि�तम भई 
बसेको फैसलाअनसुार कानूनबमोिजम िबगो भरी भराउ 
गन� अदालतको काय�बाट िनवेदकको स�पि�मािथको 
कानूनी हक हनन् ह�ने पूण� आशंकाको ि�थित िव�मान 
नह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने उ�च अदालत 
तलुसीपरु बटुवल इजलासको िमित २०७४।९।१२ को 
आदशे ।

उ�च अदालतले आदशे गदा� लेनदेन 
�यवहारको ८ नं. र ९ नं. लाई बेवा�ता ग�रएको छ । जहा ँ
�प�ट कानूनी �यव�था छ, कानूनकै पालना गनु�पछ� , 
यो कानूनको सव�मा�य िस�ा�त हो । तथाकिथत ऋण 
िलदँा मलाई कुनै जानकारी छैन, म सा�ी बसेको पिन 
छैन, म�ुा परकेो जानकारी पिन छैन, य�तो अव�थामा 
मेरो स�पि� िललाम ह�न स�दैन । कानूनले िललाम 
गन� िम�ने वा निम�ने के हो �यो हेनु�पछ�  । अनमुानको 
आधारमा ग�रएको उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको िमित २०७४।९।१२ को फैसला बदर 
गरी अ�त�रम आदेशसिहतको िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प� । 

आदशे ख�ड 
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन प�सिहतको 
िमिसल संल�न कागजात अ�ययन ग�रयो ।

यसमा  मोती�साद पौडेल वादी र मेरा छोरा 
जीवननारायण �यौपाने �ितवादी भई एकआपसमा 
िमली लेनदनेको तमसकु बनाई  म�ुा गरी फैसलासमेत 
गराई मेरो सहमितबेगर मेरा नाउकँो जेथा िललाम 
गराउने �ि�या अगािड बढाएका र उ� काय� लेनदेन 
�यवहारको ८ र ९ नं. िवपरीत ह�दँा य�तो काय� 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम 
आदेशसिहत िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन दाबी र िवप�ीको समेत मौिखक सहमितमा 
िनवेदकका एकाघरका एक मा� छोरा जीवननारायण 
�यौपानेलाई िमित २०६०।७।१७ मा �. २,२४,०००।- 
कजा� िदई कपाली तमसकु गराई िलएको, रकम नितरी 
आलटाल गरकेोले �प�देही िज�ला अदालतमा 
लेनदेन म�ुा चली िमित २०७१।८।२३ मा सावा ँ
�याज भरी पाउने ठहरी भएको फैसलामा �ितवादीले 
पनुरावेदन गदा� स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदनबाट समेत फैसला भई म�ुा 
अि�तम भएपिछ फैसला काया��वयनतफ�  िनवेदन 
परकेो हो । जीवननारायण िनवेदकका एक मा� छोरा 
भएको, बाबकुो शेषपिछ सबै स�पि� �वतः एकलौटी 
�पमा ऋणी जीवननारायणको ह�ने र  िनजह� किह�यै 
छु�ी िभ�न ह�ने स�भावनासमेत नरहेको, तमसकुको 
िमित लगभग १४ वष� पगेुको र जित म�ुा ल��याउन 
सिक�छ, सावाकँो दो�बरभ�दा बढी रकम ितन� नपन� 
ह�दँा ��ततु �रट दायर भएको हो भ�ने िवप�ीम�येका 
लेनदेन म�ुाका धनी मोती�साद पौडेलको र �प�देही 
िज�ला अदालतबाट सावा ँ �याज भरी पाउने ठहरी 
भएको फैसला पनुरावेदनबाट समेत सदर ह�ने ठहरी 
अि�तम भएपिछ फैसला काया��वयनको लािग 
िनवेदकले ग�ुमी िज�लाअ�तग�तका ऋणीका बाब ु
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१०३५२ - पदमपािण �यौपाने िव. ग�ुमी िज�ला अदालत, त�घास, ग�ुमीसमेत

िनवेदक नाम दता�का ज�गा दखेाई िबगो भराई पाउने 
िनवेदन िदएको र यस अदालतको तारखे तोक� पठाएको 
हो । फैसला काया��वयनको �ममा तायदातको काम 
बाकँ� रहेको भ�ने ग�ुमी िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफ र लेनदने म�ुाका ऋणी िनवेदकका छोरा िवप�ी 
जीवननारायणले िलिखत जवाफसमेत नगरकेो ��ततु 
म�ुामा िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने उ�च अदालत 
तलुसीपरु बटुवल इजलासको आदेशउपर िच� नबझुाई 
िनवेदकको तफ� बाट ��ततु पनुरावेदन परकेो देिखयो ।

िनवेदकले गरकेो पनुरावेदनमा मूलतः 
लेनदेनतफ�  छोराले ऋण िलएको आफूलाई कुनै 
जानकारी नभएको, िलखतमा सा�ी नबसेको, म�ुा 
परकेो जानकारीसमेत नभएको, मलुकु� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको ८ नं. मा घरको म�ुयले गरकेो �यवहार वा 
म�ुय जानकारको सहीछाप वा िलखत भएको �यवहार 
मा� गो�ारा धनबाट च�छ भ�ने र सोही महलको ९ 
नं. मा घरको म�ुयबाहेक अ�ले गरकेो �यवहारमा 
िनजको हक नपगेुस�म साह�ले सो धनमा समाउन 
पाउदैँन भ�ने ��ट कानूनी �यव�था रहेको अव�थामा 
सो कानूनी �यव�थाको �ितकूल मेरो नाम दता�मा 
रहेको ज�गाजिमन देखाई िबगो असलुीतफ�  िललाम 
गन� लागेको ह�दँा स�पि�स�ब�धी मेरो हकािधकारमा 
आघात प�ुयाउने �बल स�भावना रहेकोले स�पि� 
जायजात तायदात र िललाम गन�लगायतको काय� 
त�काल रोक� कानून �द� हकको अपहरण ह�ने काय� 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम 
आदशेसिहत िनषेधा�ाको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िजिकर िलएको देिखयो ।

उपयु�� त�य रहेको ��ततु म�ुामा उ�च 
अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलासबाट भएको आदेश 
िमलेको छ वा छैन ?  पनुरावेदकको िजिकरबमोिजम 
ह�न ुपन�, नपन� के हो ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकका छोरा 

जीवननारायण �यौपानेले मोती�साद पौडेलबाट 
िमित २०६०।१०।२७ मा कपाली तमसकु गरी 
िलएको � २,२४,०००।- भाखािभ� नबझुाएकोले 
िलखतबमोिजमको सावा ँ र �याजसमेत भराई पाउ ँ
भनी वादीको तफ� बाट लेनदेनको म�ुा परकेोमा 
दाबीबमोिजम वादीले �ितवादीबाट सावा ँ�याज भराई 
िलन पाउने ठहरी िमित २०७१।८।२३ मा �प�देही 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर �ितवादीको 
पनुरावेदन पदा� स�ुको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७३।३।३ मा 
फैसला भई अि�तम भएप�ात् फैसलाबमोिजम वादीले 
भरी पाउने ठह�याएको िबगो भराइ पाउ ँभनी लेनदेन 
म�ुाका वादी मोती�साद पौडेलले ऋणी जीवननारायण 
�यौपानेका बाब ु िनवेदक पदमपाणी �यौपानेको नाम 
दता�का ग�ुमी िज�ला अव�नी गा.िव.स. वडा नं. ८ का 
िक.नं. २८६, ३०३, ३०५, ५९२, ५९४, ५२६, 
५९८, २९९, २००, र ऐ.वडा नं. ९ िक.नं. ५३ को 
ज�गा देखाई �प�देही िज�ला अदालतमा िनवेदन 
गरकेो, ग�ुमी िज�लाअ�तग�तको ज�गा भएकोले 
सोही अदालतबाट कारबाही अगािड बढाउन ु पन� 
भई िमिसलसमेत �ा� भएप�ात् िनवेदनमा देखाएको 
ज�गाको जायजात तायदात �ममा आफूलाई थाहा 
जानकारी ह�न आएको, घरको म�ुय भई दामकाम, 
�यवहार गरी आएको म िनवेदकलाई लेनदेनको िलखत 
भएको, म�ुा परी फैसला भएको जानकारी नभएको, 
आ�नो नाममा रहेको स�पि�बाट िबगो भराउन 
निम�ने ह�दँा िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदक अदालतमा उपि�थत भएको देिखयो ।

३. िवप�ीम�येका लेनदेन म�ुाका धनी 
मोतीलाल पौडेलले जीवननारायण िनवेदकका एक 
मा� छोरा भएको, बाबकुो शेषपिछ सबै स�पि� �वतः 
एकलौटी �पमा ऋणी जीवननारायण �यौपानेको ह�ने 
र िनजह� किह�यै छु�ी िभ�न ह�ने स�भावनासमेत 
नरहेको, तमसकुको िमित लगभग १४ वष� पगेुको र 
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जित म�ुा ल��याउन सिक�छ, सावाकँो दो�बरभ�दा 
बढी रकम ितन� नपन� ह�दँा ��ततु �रट दायर भएको 
हो भनी िलिखत जवाफ लगाएको र आफूले िलएको 
साह�को ऋण ितनु�पन� कत��य र दािय�व रहेका िवप�ी 
जीवननारायण �यौपाने िनवेदक बाबसुगँ एकासगोलमा 
रही िलिखत जवाफसमेत नगरी बसेको देिखएको छ ।

४. मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको २६ 
नं. मा दुिनयाकँो िबगोबापत जायजात गदा� सो धन 
खान े १२ वष�मािथका ऐनबमोिजम मानो नछु��ई 
सगँ बसकेा वा �यो धन खादँा सगँ बसेका र पिछ 
िभ�न ह�नेको अशंसमेत जायजात गरी भराई िदनपुन� 
कानूनी �यव�था छ । जायजात गनु�पन� स�पि� बाब ु
िनवेदकको नाममा ह�दँैमा छोराको समेत हक ला�ने 
अचल स�पि�बाट साह�को िबगो भराउने कारबाही गन� 
बाधा देिखन आउदँैन ।

५. म�ुाका प�ह�को िववादमा सबतु �माण 
बझुी अदालतले गरेको फैसला यथाशी� काया��वयन 
ह�न ुपन� कुरामा िववाद ह�न स�दनै । अदालतबाट फैसला 
ह�दैँमा �याय �ा� नभई फैसला काया��वयन भएपिछ 
मा� �यायको अनभूुित ह�ने ह��छ । अदालत�ितको 
जनआ�था अिभविृ� गन� यथासमयमा फैसलाको 
काया��वयन ह�न ुआव�यक ह��छ । अदालतबाट भएको 
फैसला काया��वयन ह�न नसके वा अनिुचत िवल�ब 
गरी काया��वयन भए अदालत�ितको जनआ�थामा 
कमी आउने ह�दँा फैसला काया��वयनको काय�लाई 
ग�भीरताको साथ िलनपुन� ह��छ । 

६. ��ततु िनवेदन फैसला काया��वयनको 
�ममा भएको कारबाहीउपर परकेो देिखएको, लेनदेन 
म�ुा परी अि�तम भएपिछ फैसला काया��वयनतफ�  िबगो 
भ�रभराउको स�ब�धमा िनवेदन परी भ�रभराउ गनु�  
पन� �यि�को समेत अशं हक रहेको एकाघरसगोलका 
बाबकुा नाम दता�मा रहेको स�पि�बाट भ�रभराउको 
काय� गदा� िनवेदक पनुरावेदकको स�पि�को हकमा 
असर पन� ह�दैँन । अदालतको िनयिमत साधारण 

अिधकार �े�बाट फैसला काया��वयनको काम 
कारबाही भइरहेको र कानूनी �ि�या �ार�भ भइरहेको 
िवषयमा िवनाआधार कारण फैसला काया��वयनको 
काय�लाई अवरोध प�ुयाउन ुउपय�ु पिन ह�दँैन । 

७. अतः िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित २०७४।९।१२ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशकुमार ढंुगाना
 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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१०४०३ - मोिनका ग�ुङ िव. माननीय गहृ म��ी, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
आदेश िमित : २०७६।५।२४

०७६-WH-००७०

िवषय: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक / प� : का�क� िज�ला, पोखरा 
महानगरपािलका वडा नं. १६ घर भई हाल 
महानगरीय �हरी �भाग टेकुको गैरकानूनी 
िहरासतमा रािखनभुएका ओम हमालको 
हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १६ 
ब�ने मोिनका ग�ुङ

िव��
��यथ� / िवप�ी : माननीय गहृ म��ी, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

 § म�ुा हने� अिधकारीबाट प�ाउ पुज� 
�वीकृत भएको तथा याि��क तवरबाट 
िहरासतमा रा�ने अनुमित (�याद थप) 
िदएको भ�नसे�मको कारणबाट नै थुनाले 
वैधािनकता �ा� गन� स�न ेदेिखँदैन । �याद 
थप गन� काय� �वयम ्मा पिन कानूनअनुकूल 
ह�नु पन� ।

(�करण नं.३)
 § थुनामा राखेको मािनस अदालतबाट 

छुट्नासाथ त�काल प�ाउ गन� �वृि� 
वा�तवमा ग�भीर आपि�जनक र 
अशोभनीय �वृि� ह�न ् । यस कुरा�ित 

अनुस�धान अिधकारी, म�ुा हने� 
अिधकारीलगायत नेपाल सरकारका 
स�ब� पदािधकारीह� सबैले पया�� 
मा�ामा सचे� रहनु वा�छनीय देिखन े।

(�करण नं.४)

िनवेदक / प�का तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी राम�साद �े� र �ी एकराज भ�डारी, 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी किपलच�� पोखरले, 
�ी ऋिषराम िघिमर ेर �ी दयाराम पोखरेल

��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी टेकबहादरु काक�

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § नेपालको संिवधान
 § सव��च अदालत िनयमावली, २०७४

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य एव ंठहर यस�कार छ : 

त�य ख�ड
िनवेदक मेरा �ीमान्  ओम हमाल 

िवगत १० वष�देिख प�का�रता �े�मा ि�याशील 
ह�नहु��छ । उहा ँ नेपाल प�कार महासंघ का�क� 
शाखामा आव� जनस�चार डट कमको स�पादक 
ह�नहु��छ । िनज ओम हमाललाई ब�दी बनाएकोमा 
थनुाम�ु गन� सव��च अदालतबाट िमित 
२०७६।५।१७ गते ब�दी��य�ीकरण (०७६-WH-
००५२) को आदशे जारी भई थनुाम�ु ह�नासाथ 
साझँ अं. ५.३० बजेको समयमा सव��च अदालतको 
गेटबाट ��यथ� महानगरीय �हरी व�ृ िसंहदरबारबाट 
खिटई आएका �हरी�ारा अ�य�त अमानवीय �यवहार 

�नण�य नं. १०४०३
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गद� प�ाउ ग�रयो । ��यथ�ह�ले प�ाउ गदा� उहाकँो 
शरीरमा चोटपटक लागेको छ, च�मा फुटाइएको छ । 
िनवेदकलाई प�ाउप�ात् बेप�ा बनाएकोमा पिछ ब�ुदै 
जादँा महानगरीय �हरी प�रसर टेकुको िहरासतमा 
रािखएको थाहा भयो । एक दशकभ�दा लामो समयदेिख 
प�का�रता �े�मा ि�याशील िनवेदकलाई थुनाम�ु गन� 
भ�ने सव��च अदालतको आदेशको जानाजान अव�ा 
गद� पटकपटक प�ाउ गरी के कित कारणले िहरासतमा 
रािखएको हो ? िनवेदकलाई िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�बाट के कुन म�ुामा �याद थप गरी िहरासतमा 
रािखएको हो ? सोबारमेा कुनै पिन जानकारी िदइएको 
छैन । िनवेदकले कुनै पिन गैरकानूनी काम गनु�भएको 
छैन । िनवेदकलाई शारी�रक तथा मानिसक यातना 
िदई िहरासतमा रािखएको आशङ्का छ । अ�य 
वैकि�पक एवं �भावकारी उपचारको अभावमा दो�ो 
पटक ��ततु िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । 
िनवेदकलाई सव��च अदालतको आदेशको जानाजान 
अव�ा गद� पटकपटक प�ाउ गरी गैरकानूनी थनुामा 
राखी वैयि�क �त��ताको हक हनन गरकेोले त�ु�त 
स�मािनत अदालतसम� उपि�थत गराई गैरकानूनी 
थनुाबाट िनवेदकलाई म�ु गन� ��यथ�ह�का नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार र कारणसिहत आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक ३ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई, 
कुनै अिभयोगमा अनसु�धान ग�ररहेको भए सोको 
स�कल िमिसलसिहत िमित २०७६।५।२३ गते 
ब�दीसिहत उपि�थत गराउन ��यथ�ह�लाई �याद 
सूचना जारी गन� र �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा 

सो अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७६।५।२० को आदेश ।

िनवेदकलाई िमित २०७६/०५/१७ को 
आदेशले अभ� �यवहारमा ज�री प�ाउ पजु� 
जारी गरी �याद थप भई थनुामा रािखएकोले यस 
काया�लयको हकमा उ� �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाऊँ । अनसु�धानको स�कल िमिसल महानगरीय 
�हरी प�रसर, टेकुमा रहेको ह�दँा तहाबँाटै पेस ह�ने 
बेहोरासमेत अनरुोध ग�र�छ भ�ने िज�ला �शासन 
काया�लय काठमाड� तथा ऐ. का �मखुको िलिखत 
जवाफ ।

यस काया�लयअ�तग�त वडा ए�रयामा नेकपा 
(िव�लब) समूहले आपरािधक गितिविध गरकेो भ�ने 
बिुझन आएको ह�दँा �य�ता काय�मा संल�न �यि�ह�को 
खोजतलास गरी फेला परमेा प�ाउ गरी दािखला गन� 
ह�न भ�ने यस काया�लयको मौिखक आदेशानसुार 
स�भािवत वडा ए�रयामा खोजतलास गन� �ममा 
िमित २०७६/५/१७ गते अ.१७:०० बजेको समयमा 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २९ रामशाहपथमा 
प�ुदा नेकपा िव�लब समूहका ओमबहादरु हमाललाई 
फेला पारी सोधपछु गदा� सोधेको जवाफ निदई 
आवेशमा आई साव�जिनक �थानमा उ�टै �हरी 
टोलीलाई नै अ�ील श�द �योग गरी गाली गलौज 
गद� झ�टी अभ� �यवहार गरी कत��यपालनामा 
बाधा अवरोध प�ुयाएकोले िनजलाई त�कालै प�ाउ 
नगर े भागी उ�कन स�ने भएकोले िनजलाई ज�री 
प�ाउ पजु� िदई प�ाउ गन� ला�दा ज�री पजु� ब�ुन 
मानेनन् । सोहीबमोिजमको मचु�ुका खडा गरी ओम 
हमाललाई यसै �ितवेदन साथ दािखला गरकेो छु, 
िनजलाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को प�र�छेद 
५ दफा ११८ बमोिजम अभ� �यवहार गन� नह�ने कसरु 
गरकेो ह�दँा कारबाही होस् भनी �ितवेदन साथ दािखला 
गरकेो हो । यसपिछ कसरु दता� िकताबमा म�ुा दता� गरी 
िमिसल कागजातह�सिहत िज�ला सरकारी विकल 
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१०४०३ - मोिनका ग�ुङ िव. माननीय गहृ म��ी, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

काया�लय, काठमाड�माफ� त िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�मा उपि�थत गराइएको र �याद थप ग�रएको 
छ । यस अविधमा िनज �ितवादीको बयान कागज गन� 
काय� भएको छ । ��ततु म�ुामा घटना िववरण कागज 
गन�, अनसु�धान �ितवेदन तयार गरी िमिसल पेस 
गन�लगायतको अ�य अनसु�धान काय� बाकँ� नै रहेको 
छ । �रट िनवेदक ओमबहादरु हमाललाई अिधकार�ा� 
िनकायबाट कानूनबमोिजम �याद थप िलई थनुामा 
राखेको र आफ�तह�सगँ सहज �पमा भेटघाट गन� 
िदइएको छ । �हरी िहरासतमा राखी अनसु�धान 
भइरहेको अव�थामा आफूले गरकेो अपराधबाट मिु� 
पाउने मनसाय राखी दायर गरकेो ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने महानगरीय �हरी 
प�रसर काठमाड� तथा ऐ. का �मखुको िलिखत  
जवाफ ।

िमित २०७६।०५।१७ गते अं. १७:०० 
बजेको समयमा काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.२९ रामशाहपथमा नेकपा (िव�लब) समूहले 
आपरािधक गितिविध गन� स�ने ह�दँा आव�यक शाि�त 
सरु�ा �दान गनु�  भ�ने तालकु महानगरीय �हरी प�रसर 
काठमाड�को स�चार सेटबाट �ा� आदेशानसुार यस 
काया�लयबाट काया�लय �मखुसमेतको �हरी टोली 
खटी शाि�त सरु�ा िदइरहेकोमा तालकु महानगरीय 
�हरी प�रसर, काठमाड�बाट खिटएका सादा पोसाकका 
�हरीह��ारा ओमबहादरु हमाललाई अनसु�धानको 
�ममा प�ाउ गरकेा र िनजलाई तालकु काया�लयमा 
लैजाने िनद�शन भएबमोिजम तालकु महानगरीय �हरी 
प�रसर, टेकु, काठमाड�मा लिगएको हो । सोबाहेक 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम यस काया�लयबाट 
कुनै काय� ग�रएको छैन । िनजलाई यस काया�लयको 
िहरासतमा समेत नरािखएको ह�दँा िनज िवप�ीले यस 
काया�लय र ऐ.का काया�लय �मखुसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 

महानगरीय �हरी व�ृ, िसंहदरबार, काठमाड� र ऐ. 
काया�लयका �मखुसमेतको िलिखत जवाफ ।

"महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�अ�तग�त 
वडा ए�रयामा नेकपा (िव�लब) समूहले आपरािधक 
गितिविध स�चालन गरकेो भ�ने बिुझन आएको ह�दँा 
�हरी टोलीले स�भािवत वडा ए�रयामा खोजतलास 
गन� �ममा िमित २०७६।५।१७ गते अं.१७:०० 
बजेको समयमा काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
२९ रामशाहपथमा प�ुदा नेकपा िव�लब समूह का�क� 
िज�ला पोखरा म.न.पा. वडा नं. १६ ब�ने वष� ४३ 
को ओम हमाललाई फेला पारी सोधपछु गदा� सोधेको 
जवाफ निदई आवेशमा आई साव�जिनक �थानमा 
उ�टै �हरी टोलीलाई नै अ�ील श�द �योग गरी गाली 
गलौज गद� झ�टी अभ� �यवहार गरी कत��य पालनामा 
बाधा अवरोध प�ुयाएको र िनजलाई त�कालै प�ाउ 
नगर े भागी उ�कन स�ने भएकोले िनजलाई ज�री 
प�ाउ पजु� िदई प�ाउ गन� ला�दा ज�री प�ाउ पजु� 
ब�ुन नमानेकोले सोहीबमोिजमको मचु�ुका खडा गरी 
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�, टेकुको कसरु 
दता� िकताबमा (म.ुद.नं.२२५) म�ुा दता� ग�रएको हो । 
िनज �रट िनवेदक ओम हमाललाई �याद थपको लािग 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�माफ� त 
िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा पेस ग�रएको 
र िमित २०७६।०५।१७ गतेबाट लागू ह�ने गरी पिहलो 
पटक िदन ७ (सात) �याद अनमुित िलई अनसु�धान 
काय� जारी रहेको भ�ने जानकारी �ा� ह�न आएको 
छ । अभ� �यवहार गन� नह�ने कसरुको अनसु�धानको 
िसलिसलामा कानूनबमोिजम प�ाउ गरी अिधकार�ा� 
अिधकारीबाट अनमुित �ा� भई �हरी िहरासतमा 
राखी म�ुाको अनसु�धान भइरहेको र िनवेदकलाई 
शारी�रक तथा मानिसक यातना िदई गैरकानूनी �पमा 
िहरासतमा रा�ने ज�ता काय� नभएको / नग�रएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �हरी �धान 
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काया�लय, न�सालको िलिखत जवाफ ।
गहृ म��ालय सिंवधान एव ं कानून �द� 

नाग�रकका हक अिधकारको संर�ण गन� सदा 
किटब� रहेको छ । �चिलत कानूनको अधीनमा रही 
अिधकार�ा� अिधकारीले कुनै म�ुाको स�दभ�मा 
�यि�लाई अनसु�धानको �ममा प�ाउ गरी 
अनसु�धान गन� पाउने नै ह��छ । म�ुाको अनसु�धान 
�ि�यालाई बाधा प�ुने गरी आदशे िदन िम�दनै । 
कुनै पिन नाग�रकलाई गैरकानूनी �पमा प�ाउ 
गन� र थुनामा रा�नको लािग म��ालयले मातहत 
िनकायलाई कुनै िकिसमको आदेश, िनद�शन िदएको 
छैन । यस म��ालयको के क�तो काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको के क�तो हक, अिधकार कुि�ठत ह�न 
गएको हो भनी िनवेदनमा व�तिुन� आधार र कारण 
खलुाउन स�नभुएको छैन । िबना आधार र �माण 
यस म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने माननीय गहृम��ी र गहृ 
म��ालयका सिचवसमेतको एकै बेहोराको फरक फरक 
िलिखत जवाफ ।

अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा 

चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी राम�साद �े� र �ी एकराज 
भ�डारी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी किपलच�� पोखरले, 
�ी ऋिषराम िघिमर ेर �ी दयाराम पोखरलेले िनवेदक 
ओम हमाललाई थुनाम�ु गन� ०७६-WH-००५२ को 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा सव��च अदालतबाट 
िमित २०७६।५।१७ गते ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी भई थनुाम�ु ह�नासाथ साझँ अं. ५.३० 
बजेको समयमा सव��च अदालतको गेटबाट प�ाउ 
गरी झठुा म�ुा लगाएर फसाउन �याद थप गरकेो 
छ । कानूनको प�रपालना नगरी बदिनयतपूव�क �व�ृ 

भावना िलई प�ाउ गरकेो ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी थुनाम�ु ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 
िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी टेकबहादरु काक�ले िनवेदक ओम हमालउपर 
रा�य िव��को कसरु शीष�कमा (म.ुद.नं.२२५) म�ुा 
दता� गरी �याद थप अनमुित िलई िनजह�को बयान 
गराउनेलगायतको अनसु�धान कारबाही भइरहेको 
छ । िनजह�लाई प�ाउ गनु�को कारण खलुाई ज�री 
प�ाउपजु� िदइएको र म�ुा हेन� अिधकारीबाट िनजको 
प�ाउपजु� �वीकृितसिहत �याद थप अनमुित िलएको 
ह�दँा िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

अब िनवेदन मागबमोिजम  
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  पन� हो वा
होइन ? भ�ने स�बधमा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदक 
ओम हमाललाई थुनाम�ु गन� ०७६-WH-००५२ 
को िनवेदनका स�दभ�मा यस अदालतबाट िमित 
२०७६/५/१७ गते ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भई थनुाम�ु ह�नासाथ साझँ अं. ५.३० बजेको समयमा 
सव��च अदालतको गेटबाट प�ाउ गरकेोले थुनाम�ु 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन बेहोरा देिख�छ । िनवेदकले 
उ�लेख गरकेो उ� त�य �प� �पमा िवप�ीह�ले 
ख�डन गरकेो देिखदँनै । िनवेदक ओम हमाललाई 
िनज यस अदालतको आदेशले ब�दी म�ु भएकै िदन 
बेलकु� रामशाहपथबाट प�ाउ गरकेो भ�ने िवप�ी 
�हरी काया�लयह�को िलिखत जवाफबाट देिखएको 
ह�दँा िनवेदकले उ�लेख गरकेो बेहोरा समिथ�त नै 
भएको पाइयो । “�हरी टोलीलाई अभ� �यवहार 
गरकेो” भ�ने कुरा केवल प�ाउ ग�रएको कुराको 
औिच�य पिु�का लािग अगािड सा�रएको िसिज�त वा 
प�रकि�पत घटनास�म देिख�छ । ज�री प�ाउ पजु� 
िदनकुो औिच�य �मािणत ह�न सकेको छैन, िहरासतमा 



2529

१०४०३ - मोिनका ग�ुङ िव. माननीय गहृ म��ी, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

रा�न अनमुित माग गदा� र अनमुित िददँा कुनै मनािसब 
कारण खलुाइएको देिखदँनै । िनवेदक ओम हमाल िमित 
२०७६/५/६ देिख �हरी िहरासतमा रहेको दिेख�छ । 
आ�नो िहरासतमा रहेको �यि�लाई प�ाउ गन� िमित 
२०७६/५/१७ मा ज�री प�ाउ पजु� िदएको भ�ने 
कुरा �वयम् मा उदेकला�दो दिेख�छ । यसलाई कानूनी 
अि�तयारीको द�ुपयोग गरकेो भ�ने अथ�मा पिन िलन 
सिक�छ ।

३. सम�मा हेदा� िनवेदक ओम हमाललाई 
यस अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भई िनज थुनाम�ु ह�नासाथ पनुः प�ाउ गरी ब�दी 
बनाएको पाइयो । यसरी ब�दी बनाउदँा केही कानूनी 
औपचा�रकता पूरा गरकेो देखाइएको भए पिन �यस 
कुराको िव�सनीयता र औिच�य पिु� ह�न आएको 
पाइएन । िनजको राजनीितक आ�थाका आधारमा 
�व�ृ धारणा राखी ब�दी बनाएको देिखयो । 
कानूनबमोिजमबाहेक कसैको पिन वैयि�क 
�वत��तामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गन� 
पाइदँैन । म�ुा हेन� अिधकारीबाट प�ाउ पजु� �वीकृत 
भएको तथा याि��क तवरबाट िहरासतमा रा�ने 
अनमुित (�याद थप) िदएको भ�नेस�मको कारणबाट 
नै थनुाले वैधािनकता �ा� गन� स�ने देिखदँनै । 
�याद थप गन� काय� �वयम् मा पिन कानूनअनकूुल 
ह�नपुद�छ । कुनै राजनीितक िवचार�ित आ�था राखेकै 
कारणले कसै�ित �व�ृ धारणा राखेर ब�दी बनाउन ु
कानूनअनकूुल ह�दैँन । 

४. म�ुाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश 
तथा फैसलाह�को सबैले पालना गनु�पद�छ । अदालतको 
आदशेलाई छ�ने, पालना नगन� वा कुनै �कारको 
बहानाबाजी अगािड सारी वैयि�क �वत��ताको 
अपहरण गन� कुरा �जाताि��क शासन �यव�थाका 
लािग कदािप मा�य र शोभनीय ह�दँनै । �यस �कारका 
काम कारबाही संिवधान, कानून एवम् �याियक मू�य 

मा�यतासमेतको �ितकूल ह��छन् । रा�यबाट कुनै 
नाग�रक�ित �व�ृ धारणा राखेर �यवहार ग�रन ु
ह�दँैन । लोकताि��क मू�य मा�यता, �याियक अवधारणा, 
कानूनको शासन तथा संिवधान एवम् कानून�ारा 
��याभूत हक अिधकारको संर�ण गन�लगायतका 
कुनै पिन �ि�ले यस�कारको धारणा राखेर ग�रएको 
�यवहारलाई उिचत ठा�न सिकँदनै । कानूनी 
�ि�यामा �यि�उपर ग�रने �यवहारह� �याियक, 
�व�छ र तक� सङ्गत (Just, Fair, Reasonab।e) 
ह�नपुद�छ । अदालतबाट भएको आदशेअनसुार 
ब�दीलाई थुनाम�ु नगरी िनर�तर थनुामा रा�ने, 
थनुाबाट छुट्नासाथ पनुः अक� आरोप लगाई प�ाउ 
गन� ज�ता काय� अनिुचत, अतािक� क र पूवा��हपूण� काय� 
ह�न् । यसबाट अदालत�ितको जनआ�था र िव�ासमा 
आचँ आउने स�भावनासमेत रह�छ । थुनामा राखेको 
मािनस अदालतबाट छुट्नासाथ त�काल प�ाउ गन� 
�विृ� वा�तवमा ग�भीर आपि�जनक र अशोभनीय 
�विृ� ह�न । यस कुरा�ित अनसु�धान अिधकारी, 
म�ुा हेन� अिधकारीलगायत नेपाल सरकारका स�ब� 
पदािधकारीह� सबैले पया�� मा�ामा सचे� रहन ु
वा�छनीय देिखएको छ ।

५. अतः िनवेदक ओम हमाललाई कानूनको 
उिचत �ि�या पूरा नगरी ब�दी बनाएको, राजनीितक 
आ�थाका आधारमा गैरकानूनी तवरले ब�दी बनाएको 
र अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भएप�ात् पिन �व�ृ धारणा राखेर ब�दी बनाएको 
दिेखदँा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) 
तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७(क) र (ख) बमोिजम िनजह�लाई थुना म�ु गरी 
िदन ुभनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रएको 
छ । यस इजलासबाट जारी भएको संि�� आदशेअनसुार 
िनज ओम हमाललाई थनुाम�ु ग�रसकेको दिेखदँा अब 
यसमा थप केही ग�ररहन परने । ��ततु आदेशको 
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जनाउ महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदई िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल 
इित संवत् २०७६ साल भदौ २४ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७६।३।२५
०६७-WO-०७७८

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : ऋिषराम पौडेलको छोरा तनह� ँिज�ला 
थ�ेक गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ६ घर भई 
�यािमन उ�च मा�यिमक िव�ालय, कले�ती 
तनह�कँो मा�यिमक िश�क तह ततृीय �ेणीमा 
काय�रत सूय�मिण पौडेल

िव��
िवप�ी : िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ�परुसमेत

 § केवल सामा�य �कारको मानवीय �िुटलाई 
आधार बनाई अ�य सबै सत�, यो�यता 
र �ि�या पूरा गरकेो अव�थामा काय� 
स�पादन म�ूयाङ्कनबापतको अंक गणना 
नगरी �तरवृि�को अवसरबाट वि�चत गनु� 
�यायोिचत देिखन नआउने ।

(�करण नं.४)
 § बढुवा िनण�य गन� पुनरावलोकनकता�ले 

मू�याङ्कन गदा� िववेक पु�याउन नसक� 
केही �ािविधक �िुट गरकेो कुराको 
दु�प�रणाम लामो समयपिछ आएर बढुवा 
पाएका िश�कह�लाई वहन गराउनु 
सम�याियक �ि�ले मनािसब नदेिखने ।

(�करण नं.७)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी 
उपे��केशरी �यौपाने तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी मदन र�ेमी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
च��कुमार पोखरले, िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा 
�ी रिवनारायण खनाल तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी शाि�तदेवी खनाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु िनवेदनको सिं��त त�य 
एव ंठहर यस�कार छ :-  

�रट िनवेदन बेहोरा
िनवेदक २०५३ सालदेिख मा�यिमक ततृीय 

�ेणीको िव�ान िश�कमा अ�थायी सेवा गद� आएको 

�नण�य नं. १०४०४
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र िश�क सेवा आयोगको िमित २०६०।५।१८ को 
िसफा�रस र िज�ला िश�ा काया�लय, तनह�कँो िमित 
२०६०।८।१० को िनण�यानसुार �यािमन उ�च 
मा�यिमक िव�ालय, कले�ती, तनह�कँो मा�यिमक तह 
ततृीय �ेणीको िव�ान िश�क पदमा �थायी िनयिु� 
भई हालस�म अिवि�छ�न सेवा गद� आएको छु । िवप�ी 
िश�क सेवा आयोगले तनह� ँ िज�लाको मा�यिमक 
िश�क तह ि�तीय �ेणी पद सं�या १२ मा बढुवाको 
लािग िव�ापन नं. ००५/०६६-६७ मा िव�ापन 
�कािशत गरकेोले म िनवेदकले तोिकएबमोिजम बढुवा 
फाराम भरी समावेश भएकोमा िश�क सेवा आयोग 
�े�ीय बढुवा सिमित, पि�मा�चलले बढुवाका लािग 
म िनवेदकलाई पाचँ� नं. मा राखी १२ औ ंमा महे�� 
�यौपानेको ७६.३१ दखेाई बढुवा िसफा�रस गरी 
िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम ३४ 
को �योजनाथ� िमित २०६७।७।१२ को गोरखाप�मा 
बढुवाको सूचना �कािशत गरकेोमा सोउपर उजरुी 
परी िवप�ी िश�क सेवा आयोगले पनुरावलोकन गरी 
हेदा�  भनी िश�क सेवा आयोग, �े�ीय बढुवा सिमित, 
पि�मा�चल, पोखराले १२ जनाम�ये ५ नं.मा बढुवा 
िसफा�रस गरकेो म िनवेदकलगायतको �ये�ता�ममा 
नै तलमािथ पारी बढुवा नितजा पनुरावलोकनस�ब�धी 
सूचना भनी िमित २०६७।९।२३ को गोरखाप�मा 
�कािशत गरी तपाइकँो शैि�क स� २०६४ को का.स.म ु
भरकेो िमित केरमेट गरी स�याएकोले सो शैि�क स�को 
अंक समावेश नग�रएको र नाम �कािशत उ�मेदवारको 
भ�दा तपाइकँो �ा�ाङ्क कम भएको भ�ने कारण देखाई 
बढुवा सूचीमा समावेश ह�न नसकेको भनी आयोगको 
िमित २०६७।९।२२ को िनण�यानसुार अनरुोध छ 
भनी िमित २०६७।९।२३ मा तयार गरकेो प� िमित 
२०६७।१०।१४ मा बझुी िलएको ह� ँ । िवप�ी िश�क 
सेवा आयोगले काय� स�पादन मू�याङ्कन भरकेो िमित 
केरमेट भएको भ�ने आधार दखेाई २०६४ सालको 
काय� स�पादनबापत पाएको अकं घटाउन िम�दनै । 

२०६४ सालको काय� स�पादन मू�याङ्कन समयमा 
भरी स�बि�धत िनकायमा बझुाएको र िमितसमेत केरमेट 
भएको िथएन, यिद काय� स�पादन मू�याङ्कन भरेको 
िमित केरमेट भएको भए त�काल कैिफयत जिनन ुपन�मा 
सो नजिनएको र बझुाउदँाका बखत �प� बझुाएको 
फारामलाई अ�यथा भनी �यसको सजायको भागी 
मलाई बनाउन िम�दैन । िवप�ी िश�क सेवा आयोगले 
बढुवा गरकेा िश�कह�म�ये िवजयराज पौडेल र 
ह�रराज अिधकारीले २०६१ सालको काय�स�पादन 
मू�याङ्कन फाराम नै नबझुाएको एवं च���काश 
पौड्याल, िव�कुमार �े�, सोमनारायण �े�, 
मिु��साद र�ेमीको बढुवा िसफा�रसमा नाम �कािशत 
नभइसकेपिछ िविभ�न गैरकानूनी तवरले कागजातह� 
पेस गरी गराई बढुवा ग�रएको भ�ने बिुझन आएकोले 
िवप�ीह� सबैको �यि�गत तथा बढुवास�ब�धी 
फाइलह� िझकाई स�मािनत अदालतबाट 
हे�रपाऊँ । िश�क सेवा आयोग �े�ीय बढुवा सिमित, 
पि�मा�चलले बढुवाका लािग म िनवेदकलाई पाचँ� 
नं. मा राखी िसफा�रस गरकेोमा �ये�ता�ममा ५ नं. 
मा पन� गरी अंक �ा� गरी बढुवा भएको िश�कलाई 
गैरकानूनी, अनिधकृत तवरबाट बढुवा िसफा�रस बदर 
गरी बढुवाज�तो विृ� िवकासको अवसरबाट वि�चत 
ह�ने गरी मेरो बढुवा िसफा�रस बदर गरी अ�य िवप�ी 
िश�कह�को बढुवा ह�ने भनी बढुवा गन� गरकेो िमित 
२०६७।९।२२ को िनण�यलगायत सोसगँ स�बि�धत 
अ�य काम कारबाही िनण�य प�ह�बाट नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १९ 
�ारा �द� मौिलक हक अिधकार कुि�ठत गरकेो एवं 
िवप�ीह�को सो काय� िश�ा सेवा ऐन, २०२८समेतको 
कानून एवं अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त (ने.
का.प. २०६७ अकं ४ प.ृ ६०६) समेतको िवपरीत 
रहेकाले िवप�ीह�को उि�लिखत िनण�य तथा सोसगँ 
स�बि�धत अ�य स�पूण� काम कारबाहीह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकलाई िश�क सेवा 
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आयोग, �े�ीय बढुवा सिमित पि�मा�चल, पोखराले 
गरकेो बढुवा िसफा�रसबमोिजम िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ को िनयम ३५ का आधारमा ५ 
नं. मा नै मेरो �ये�ता कायम गरी बढुवा िनयिु� िदई 
�ये�ता कायम भएको िमितदिेख नै तलब भ�ा र अ�य 
सिुवधासमेत पाउने ह�दँा सोबमोिजम िदन,ु िदलाउन ु
भनी परमादेशलगायत जनुसकैु उपय�ु आदेश जारी 
गरी पूण� �याय पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सूय�मिण 
पौडेलको िमित २०६७।११।३ मा यस अदालतमा 
परकेो �रट िनवेदन ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो 
आदशे�ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ु भनी िवप�ी िश�क सेवा आयोग 
भ�परुसमेतलाई र िवप�ी रामच�� पोखरलेसमेतका 
हकमा आफँै वा कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०६७।११।४ को आदेश ।

 िश�क सवेा आयोग, ��ेीय बढुवा सिमित
पि�मा�चल, पोखराको िलिखत जवाफ

िश�क सेवा आयोगबाट ��यायोिजत 
अिधकार, िश�ा ऐन, िनयमावली र िश�क सेवा 
आयोग िनयमावलीले तोकेको बढुवाको �ि�याका 
आधारमा िश�कह�को बढुवा दखा��त फाराम भदा� 
सलं�न कागजातका आधारमा मू�याङ्कन गरी 
�ये�ता, शैि�क यो�यता, तािलमबापत पाउने अकं 
तथा २०६१ देिख २०६५ स�मका ५ शैि�कस�को 
िनयमानसुार भ�रएका काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत 

�ा� अंक गणना गरी मा.िव. तह ि�तीयमा आवेदन गन� 
उ�मेदवारह�म�ये उ�चतम अकं �ा� गन� १२ जना 
उ�मेदवारलाई मा.िश. ततृीयबाट ि�तीय �ेणीमा 
बढुवाका लािग िसफा�रस ग�रएको हो । िश�क सेवा 
आयोग �े�ीय बढुवा सिमित, पोखराबाट �कािशत 
बढुवाको नितजाबमोिजम यो�यता�म ५ मा �रट 
िनवेदकको नाम �कािशत ग�रएको र सो बढुवाको 
नितजाउपर िच� नब�ुने असफल मा.िव. ततृीय 
�ेणीका िश�क उ�मेदवारह�बाट िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमी, भ�परुमा परकेो उजरुीउपर िश�क सेवा 
आयोगबाट कानूनबमोिजम पनुरावलोकन गदा� पिहले 
�कािशत बढुवा िसफा�रसको नामावलीमा संशोधन ह�न 
गई आयोगबाट �कािशत संशोिधत बढुवा िसफा�रसको 
नामावलीबाट िनजको नाम हट्न गएको हो । तसथ� 
�रट िनवेदकले यस आयोगलाई िवप�ी बनाउन ु पन� 
कुनै कारण नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िश�क सेवा आयोग �े�ीय बढुवा 
सिमित पि�मा�चल, पोखराको िलिखत जवाफ । 

मुि��साद र�ेमीको िलिखत जवाफ
िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ�परुबाट 

तनह� ँ िज�ला मा�यिमक िश�क ि�तीय �ेणीमा 
काय��मताको आधारमा १२ जना िश�क बढुवा 
गन� भनी िव.नं. ००५।०६६।६७ मा  �कािशत 
िव�ापनअनसुार िलिखत जवाफकता�ले रीतपूव�कको 
दखा��त बझुाएको र िश�क सेवा आयोग �े�ीय बढुवा 
सिमित पि�मा�चल, पोखराले िमित २०६७।७।१२ 
मा गोरखाप�मा �कािशत गरकेो १२ जना सफल 
उ�मेदवारमा नाम समावेश ह�न नसकेकोले िलिखत 
जवाफकता�ले िश�क सेवा आयोग िनयमावली, 
२०५७ को िनयम ३४ अनसुार िश�क सेवा आयोग 
सानोिठमी, भ�परुमा रीतपूव�क पनुरावलोकनको लािग 
िनवेदन गरकेोमा सोउपर मू�याङ्कन भई कारबाही 
ह�दँा िश�क सेवा आयोग, पि�मा�चलले िसफा�रस 
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१०४०४ - सूय�मिण पौडेल िव. िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ�परुसमेत

गरकेा १२ जना िश�कम�ये ६ जनाको नाम कायम 
भई ६ जना पनुरावलोकनकता�बाट नाम समावेश ह�न 
गई २ नं. मा मिु��साद र�ेमी भनी �कािशत भएको 
छ । िश�क सेवा आयोग िनयमावलीअनसुार ग�रएको 
पनुरावलोकन र सोही आधारमा िश�क सेवा आयोगले 
गरकेो िनण�य कानूनस�मत र रीतपूव�कको छ । �रट 
िनवेदकको काय� स�पादन मू�याङ्कनको स�ब�धमा 
िलिखत जवाफकता�लाई कुनै थाहा जानकारी 
नभएकोले �रट िनवेदन खारजे गरी गराई िश�क सेवा 
आयोगको िमित २०६७।९।२३ को िसफा�रस र 
िज�ला िश�ा काया�लय तनह�कँो िमित २०६७।९।२७ 
को िनण�यानसुार मैले बझेुको बढुवा िनयिु� यथावत् 
कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको मिु��साद 
र�ेमीको िलिखत जवाफ ।

 च���काश पौड्याल, ह�रराज अिधकारी, कृ�ण
 महत, कृ�णह�र गै�े, िव�कुमार �े�, ह�रराज का�ले,
 िवजयराज पौडेल, रामच�� पोखेल, बुि�कुमार
 ��े तथा सोमनारायण ��ेसमेत जना १० को एकै
िमलान बेहोराको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ बेहोरा ।

िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ�परुबाट 
तनह� ँ िज�ला मा�यिमक िश�क ि�तीय �ेणीमा 
काय��मताको आधारमा १२ जना िश�क बढुवा 
गन� भनी िव.नं. ००५।०६६।६७ मा �कािशत 
िव�ापनअनसुार िनयमबमोिजमको दखा��त परकेा 
उ�मेदवार िश�कह�म�येबाट िश�क सेवा आयोग 
�े�ीय बढुवा सिमित, पि�मा�चल पोखराले १२ जनाको 
नाम बढुवाको लािग िसफा�रस गरकेो र सोउपर उजरुी 
परी िश�क सेवा आयोगबाट पनुरावलोकन भई िमित 
२०६७।९।२३ को गोरखाप�मा बढुवा िसफा�रसको 
नामावली �कािशत गदा� िलिखत जवाफकता�को नाम 
�कािशत भई सोही िमितदेिख �ये�ता कायम ह�ने गरी 
िज�ला िश�ा काया�लय तनह�बँाट बढुवाको िनयिु� 
पाई हाल मा�यिमक िश�क तह ि�तीय �ेणीको िश�क 

पदमा काय�रत रहेको छु । �रट िनवेदकले िनजको 
काय� स�पादन मू�याङ्कनमा िमित केरमेट गरी 
स�याएको भ�ने लगाएको आरोप िम�या हो । िलिखत 
जवाफकता�ले काय� स�पादन मू�याङ्कन नभरकेो भनी 
�रट िनवेदकको आरोप गलत हो । पनुरावलोकन गन� 
सिमितले ऐन िनयमको अधीनमा रही गरकेो काय�लाई 
संिवधान तथा ऐनिवपरीतको भ�न निम�ने ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
च���काश पौड्यालसमेत जना १० को एकै िमलान 
बेहोराको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

 िश�क सवेा आयोगका तफ� बाट �शासक�य �मखु
िव�णु�साद नेपालको िलिखत जवाफ

�रट िनवेदकको शैि�क स� २०६४ को 
काय� स�पादन मू�याङ्कन भरकेो िमित केरमेट 
गरी स�याइएको देिखएकाले उ� काय� स�पादन 
मू�याङ्कनबापत न�बर समावेश नह�दँा िनजको अंक 
घट्न गई बढुवा िसफा�रस भएका �यि�ह�को भ�दा 
िनजको �ा�ाङ्क कम भएकाले िसफा�रसमा नपरेको 
िवषयमा िनयमस�मत भएन भनी िदएको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िश�क सेवा 
आयोगका तफ� बाट �शासक�य �मखु िव�ण�ुसाद 
नेपालको िलिखत जवाफ । 

 िज�ला िश�ा काया�लय, तनह�कँा तफ� बाट परकेो
िलिखत जवाफ

िश�क सेवा आयोग सानोिठमी 
भ�परुबाट �कािशत बढुवाको सूचनाअनसुार �रट 
िनवेदकलगायतका स�भािवत उ�मेदवारह�को िनवेदन 
छानिबन गरी िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
को िनयम ३४ को �योजनाथ� िमित २०६७।७।१२ 
को गोरखाप�मा बढुवाको सूचना �कािशत ग�रएको र 
िश�क सेवा आयोगले पनुरावलोकन गरी हेदा� िवप�ी 
�रट िनवेदकको शैि�क स� २०६४ को काय� स�पादन 
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मू�याङ्कन भरकेो िमित केरमेट गरी स�याएकाले 
अंक समावेश नग�रएको तथा िनजको �ा�ाङ्क र नाम 
�कािशत उ�मेदवारको भ�दा कम भएको बेहोरा उ�लेख 
गरी आयोगको २०६७।९।२२ को िनण�यानसुार 
सशंोिधत बढुवा नामावली �कािशत गरी िसफा�रस 
भई आएका उ�मेदवारह�लाई यस काया�लयबाट 
बढुवा िनयिु� ग�रएको हो । �रट िनवेदकको शैि�क 
स� २०६४ को काय� स�पादन मू�याङ्कन भरकेो 
िमित अ� कसैले केरमेट गरकेो भनी लगाएको आरोप 
िनराधार छ । िश�क सेवा आयोगको िसफा�रसमा 
यस काया�लयबाट बढुवा िनयिु� िदने भएकाले यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िज�ला िश�ा काया�लय, 
तनह�कँा तफ� बाट सोही काया�लयका िज�ला िश�ा 
अिधकारीको िलिखत जवाफ ।

च���काश सुवेदीको िलिखत जवाफ
िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ�परुबाट 

तनह� ँ िज�ला मा�यिमक िश�क ि�तीय �ेणीमा 
काय��मताको आधारमा १२ जना िश�क बढुवा 
गन� भनी िव.नं. ००५।०६६।६७ मा �कािशत 
िव�ापनअनसुार िनयमबमोिजमको दखा��त परकेा 
उ�मेदवार िश�कह�म�येबाट िश�क सेवा आयोग 
�े�ीय बढुवा सिमित, पि�मा�चल पोखराले १२ 
जनाको नाम बढुवाको लािग िसफा�रस गदा� मेरो 
नाम ४ नं. मा राखेको र िसफा�रसउपर उजरुी परी 
िश�क सेवा आयोगबाट पनुरावलोकन भई िमित 
२०६७।९।२३ को गोरखाप�मा बढुवा िसफा�रसको 
नामावली �कािशत गदा� ३ नं. मा राखी पनुः िलिखत 
जवाफकता�को नाम �कािशत भई सोही िमितदेिख 
�ये�ता कायम ह�ने गरी िज�ला िश�ा काया�लय, 
तनह�बँाट बढुवाको िनयिु� पाई हाल मा�यिमक िश�क 
तह, ि�तीय �ेणीको िश�क पदमा काय�रत रहेको 
छु । �रट िनवेदक र म एउटै िव�ालयमा अ�यापन 

गन� िश�क �टाफ पिन नभएकोले िनजले भरेको 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम मेरो हात र साथ 
पन� स�भावनासमेत नरहेको अव�थामा िनजको काय� 
स�पादन मू�याङ्कनमा िमित केरमेट गरी िमितसमेत 
स�याएको भनी लगाएको आरोप िम�या पिु� ह��छ । 
िलिखत जवाफकता�ले कुनै पिन वष�को काय� स�पादन 
मू�याङ्कन नभरकेो भनी �रट िनवेदकले आरोप लगाए 
ज�तो मैले कुनै पिन वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन 
नभरकेो अव�था छैन । �रट िनवेदक सफाहात िलई 
अदालतमा उपि�थत नभएकोले सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�त (बलेुिटन २०५२ वष� ४ अकं ४ 
पूणा�ङ्क ७० प.ृ १५, बलेुिटन ०५१ वष� ३ अकं ८ 
पूणा�ङ्क ५० प.ृ ९, बलेुिटन २०५१ वष� ३ अंक १२ 
पूणा�ङ्क ५४ प.ृ ४) अनसुार िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�ने अव�था छैन । िमित केरमेट भई 
सि�चएको काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम भए 
पिन अंक पाउने भनी �चिलत िनयमावलीमा कहीकँतै 
�यव�था नभएको र बढुवा िनयिु� िलएका कम�चारी 
उपरसमेत असर पन� गरी अदालतबाट आदेश जारी 
गन� निम�ने भ�ने िस�ा�त (केशवराज िघिमरसेमेत 
िव. लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत सव��च 
अदालत बलेुिटन २०५६ अकं ६ प.ृ ४) समेतबाट �रट 
िनवेदन बदरभागी रहेकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको च���काश सवेुदीको 
िलिखत जवाफ ।

िनवेदकको िमित २०६४ सालको काय� 
स�पादन मू�याङ्कन िव�ालयमा बझुाएको भिनएको 
द.नं. ४ िमित २०६५।१।१९ को दता� रिज��र 
िज�ला िश�ा काया�लयमा बझुाएको भिनएको रिज��र 
स�बि�धत िनकायबाट िझकाई पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७१।१०।५ को आदेश ।

िनवेदकको २०६४ सालको स�कल काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराम महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िझकाई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
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िमित २०७४।६।२९ को आदेश ।

यस अदालतको िनण�य
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा 

चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको स�दभ�मा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा 
�ी उपे��केशरी �यौपाने तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी मदन र�ेमीले िश�क सेवा आयोगले खलुाएको 
िव�ापनबमोिजम िनवेदकले फाराम भरी िमित 
२०६७।७।१२ मा गोरखाप�मा �कािशत 
सूचनाबमोिजम िनवेदक सूय�मिण पौडेलको नाम बढुवा 
भएका १२ जनाम�ये िस.नं. ५ मा �कािशत भएको हो । 
पनुरावलोकनबाट सो सूचना िमित २०६७।९।२२ को 
िनण�यबाट बदर गरी २०६७।९।२३ को गोरखाप�मा 
सूचना �कािशत गदा� िनवेदकको नाम हटाउन ुगैरकानूनी 
छ । िनवेदकलाई २०६४ सालको काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको न�बर गणना नगरबेाट बढुवाबाट वि�चत 
ग�रएको छ । िनवेदकले िनधा��रत समयमा नै काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराम बझुाएको भ�ने िव�ालय 
र िज�ला िश�ा काया�लयको अिभलेखबाट ��ट 
छ । िनवेदकले आ�नो कत��यपालना गरी समयमा काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराम बझुाइसकेको अव�थामा 
सो वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कनबापतको 
अंक गणना नै नगरी बढुवाबाट वि�चत गन� काय� 
अ�यायपूण� छ । तसथ� िश�क सेवा आयोगको िमित 
२०६७।९।२२ को िनण�यलगायत सोसगँ स�बि�धत 
अ�य कारबाहीसमेत बदर गरी िनवेदनलाई पूव�वत् 
�पमा सोही िमितबाट बढुवा गनु�  भनी परमादेश जारी 
ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लयसमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
च��कुमार पोखरले र िवप�ी मिु��साद र�ेमीसमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी 
रिवनारायण खनाल तथा िव�ान् अिधव�ा �ी शाि�तदेवी 

खनालले उजरुीका आधारमा नितजा पनुरावलोकन 
गरी कानूनस�मत ढंगले भएको बढुवा नितजालाई 
बदर गनु�पन� अव�था छैन । आिधका�रक िनकायबाट 
छानिबन भई पनुरावलोकनप�चात् नितजा �कािशत 
भएको र बढुवा भएका िश�कले कानूनबमोिजम बढुवा 
िनयिु� िलई काम ग�रसकेकोसमेत ह�दँा �रट िनवेदनको 
औिच�य समा�त भएकाले खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

अब िनवेदन मागबमोिजम बढुवाको नितजा 
पनुरावलोकनस�ब�धी िनण�य बदर गन� उ��ेषणको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था छ, छैन ? र िनवेदकको 
बढुवाको लािग परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? सो 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक 
मा�यिमक तह ततृीय �ेणीमा काय�रत �थायी िश�क 
भएको र िश�क सेवा आयोगले िव.नं.००५/०६६-६७ 
बमोिजम मा.िश.ि�तीय �ेणी पदसं�या १२ मा बढुवा 
गदा� िमित २०६७।७।१२ मा �कािशत सूचनाबमोिजम 
�ये�ता �ममा िनवेदक सूय�मिण पौडेलको नाम �म 
सं�या ५ मा रहेकोमा िश�क सेवा आयोगको िमित 
२०६७।९।२२ को िनण�यबमोिजम २०६७।९।२३ मा 
गोरखाप�मा �कािशत नितजा पनुरावलोकन सूचनामा 
िनवेदकको नाम यो�यता�मबाट हटाई �कािशत 
ग�रएकोले सो िनण�य बदर गरी पूव�वत बढुवा ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको म�ुय िनवेदन दाबी रहेको देिखयो । 
िमित २०६७।७।१२ को गोरखाप�मा बढुवाको सूचना 
�कािशत ग�रएको र िश�क सेवा आयोगले नितजा 
पनुरावलोकन गरी हेदा� �रट िनवेदकको शैि�क स� 
२०६४ को काय� स�पादन मू�याङ्कन भरकेो िमित 
केरमेट गरी स�चाएको पाइएकोले अंक समावेश 
नग�रएको र िनजको �ा�ताङ्क �कािशत उ�मेदवारको 
भ�दा कम भएको बेहोरा उ�लेख गरी आयोगको िमित 
२०६७।९।२२ को िनण�यानसुार संशोिधत बढुवा 
नामावली �कािशत भई िसफा�रस भई आएका सबै 
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उ�मेदवारलाई बढुवा िनयिु� ग�रसिकएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ी िज�ला िश�ा 
काया�लय तनह�सँमेतको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

३. िश�क सेवा आयोगको सूचनाबमोिजम 
िमित २०६७।७।१२ को गोरखाप�मा मा�यिमक 
तह, ि�तीय �ेणीको िश�क पदका लािग १२ जना 
उ�मेदवारको नाम �कािशत गदा� यी �रट िनवेदक 
सूय�मिण पौडेलको नाम �.स.ं ५ मा उ�लेख भएको 
देिख�छ । सो नितजालाई पनुरावलोकन गरी िश�क 
सेवा आयोगले िमित २०६७।९।२३ मा गोरखाप�मा 
सूचना �कािशत गदा� �रट िनवेदक सूय�मिण पौडेलको 
नाम बढुवा सूचीबाट हटाइएको पाइयो । िनजको नाम 
बढुवा सूचीबाट हटाइनकुो कारणमा िनजको २०६४ 
सालको काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरकेो 
िमित केरमेट गरी स�चाएकोले अंक गणना नग�रएको 
र सोही कारण िनजको �ा�ताङ्क कम भई बढुवा 
सूचीबाट हटेको भ�ने दिेख�छ । िनजलाई सो काय� 
स�पादन मू�याङ्कनबापतको अंक �दान गरकेो भए 
िनजको बढुवा ह�ने कुरा ��ट देिखएको छ ।

४. िनवेदक सूय�मिण पौडेलको शैि�क वष� 
२०६४ सालको काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम िनज 
काय�रत �यािमन उ�च मा�यिमक िव�ालयको काय� 
स�पादन मू�याङ्कन दता� िकताबमा दता� नं. ०४ िमित 
२०६५।१।२९ भ�ने उ�लेख भई दता� भएको दिेख�छ । 
सोही काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम िज�ला िश�ा 
काया�लयमा द.नं. ८ मा दता� भएको दता� रिज�टरको 
अिभलेखबाट देिखयो । पेस ह�न आएको स�कल 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम हेदा� मू�याङ्कन 
अविध २०६४ वैशाखदेिख २०६४ चै�स�म भ�ने 
उ�लेख भएको र दता� िमितमा २०६४।१।२९ लाई 
ओभर�याप लेखाइबाट पिछ २०६५।१।२९ बनाएको 
भ�ने देिख�छ । सो काय� स�पादन मू�याङ्कनमा 
लेिखएको िमित २०६४ हो वा २०६५ ठीक हो भ�ने 
कुरा काय� स�पादन मू�याङ्कनको मू�याङ्कन अविध 

र काय� स�पादन मू�याङ्कन दता� र काय� स�पादन 
मू�याङ्कनकता�ले राखेको िमितसमेतबाट यिकन 
गनु�पन� देिख�छ । काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
यथासमयमा दता� भएको छ । मू�याङ्कन अविध पिन 
िवना केरमेट ��ट �पमा ०६४ वैशाखदेिख २०६४ 
चै�स�म भनी लेिखएको दिेख�छ । दता� रिज�टरबाट 
िव�ालयमा २०६५।१।२९ मा दता� गरकेो भ�ने पिन 
��ट छ । मू�याङ्कनकता�ले २०६५।२।१० मा 
मू�याङ्कन गरी पठाएको र सोहीअन�ुप समयमा नै 
मू�याङ्कन ग�रएको भ�ने पिन देिख�छ । उि�लिखत 
प�ृठभूिममा काय� स�पादन फाराम भदा� र दता� िमित 
रा�दा २०६५।१।२९ ले�न ु पन�मा २०६४।१।२९ 
लेिखन गएको र पिछ २०६४ लाई २०६५ स�म 
बनाइएको भ�ने त�य काय� स�पादन मू�याङ्कनको 
सम� ि�थित र अव�थाबाट देिख�छ । काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको अविध २०६४ वैशाखदेिख २०६४ 
चै� भनी ��ट उ�लेख भएको  ह�दँा  सो अविधको 
काय� स�पादन मू�याङ्कन २०६४।१।२९ मा नै 
भ�रयो र दता� ग�रयो िक भनी शंका गनु�पन� कुनै कारण 
दिेखदैँन । केवल सामा�य �कारको मानवीय �िुटलाई 
आधार बनाई अ�य सबै सत� यो�यता र �ि�या पूरा 
गरकेो अव�थामा काय� स�पादन मू�याङ्कनबापतको 
अकं गणना नगरी �तरविृ�को अवसरबाट वि�चत गनु�  
�यायोिचत दिेखन आएन ।

५. िनवेदकले काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम भरी पेस गदा� द�ु�तसगँ भरी समयमा नै दता� 
गराएको भनी िजिकर गरकेो देिख�छ । िमित उ�लेख 
ग�रएको ठाउमँा केरमेट भएको कारणबाट यिद सो 
मू�याङ्कन फारामलाई मा�यता िदन निम�ने अव�था 
िथयो भने सोही बेहोराको जनाउ िनवेदकलाई िदइन ु
आव�यक िथयो । काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
पेस ह�ने, �यादिभ� दता�  ह�ने, सो फारामअनसुार तह-
तहका मू�याङ्कनकता�बाट मू�याङ्कन गरी अंक 
पिन �दान ग�रने, तर अ�तमा एकै पटक �तरविृ�को 
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अव�थामा सामा�य �ािविधक कारण दखेाएर विृ� 
िवकासको अवसरबाट वि�चत गनु�  �यायोिचत 
ह�दैँन । �यस �कारको काम कारबाहीलाई �व�छ र 
िन�प� �पमा भएको ठा�न पिन िम�दैन ।

६. अतः िनवेदक सूय�मिण पौडेललाई बढुवा 
सूचीमा समावेश नगन� गरी पनुरावलोकन ग�रएको 
भ�ने िमित २०६७।९।२२ को िनण�य, सोबमोिजम 
�कािशत सूचना र िश�क सेवा आयोगको च.नं. 
१२६८ िमित २०६७।९।२३ को प�समेतका िनण�य 
एवं काम कारबाही िनजलाई बढुवा नगन� गरी भएको 
हदस�म उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको छ । 
अब िनज सूय�मिण पौडेललाई िमित २०६७।९।२२ 
को िनण�यबमोिजम बढुवा ह�ने अ�य उ�मेदवारसरह 
बढुवाको �ये�ता कायम ह�ने गरी मा�यिमक िश�क 
ि�तीय �ेणीमा बढुवा गरी िनयिु�प� िदन ु िदलाउन ु
भनी िश�क सेवा आयोगसमेतका िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । 

७. िवप�ी मिु��साद र�ेमीसमेतका १२ जना 
िश�कलाई क�रब ९ वष�अगािड २०६७ सालमा नै 
मा�यिमक तह ि�तीय �ेणीमा बढुवा िनयिु� ग�रएको 
देिख�छ । िनजह� �चिलत कानूनबमोिजम बढुवाका 
लािग अयो�य �यि� ह�न् भ�ने देिखदँैन । बढुवा भएको 
क�रब ९ वष� भएबाट यसिबच �वभावतः बढुवा भएका 
िश�कह�मा सेवा�ितको वैध अपे�ा रहने अव�था 
देिख�छ । बढुवा िनण�य गन� पनुरावलोकनकता�ले 
मू�याङ्कन गदा� िववेक प�ुयाउन नसक� केही �ािविधक 
�िुट गरकेो कुराको द�ुप�रणाम अिहले लामो समयपिछ 
आएर उि�लिखत बढुवा पाएका िश�कह�लाई 
वहन गराउन ु सम�याियक �ि�ले हेदा� मनािसब 
देिखएन । िनज १२ जना िश�कलाई ग�रएको बढुवा 
यथावत् कायम राखेर �रट िनवेदक सूय�मिण पौडेललाई 
पिन मा�यिमक तह, ि�तीय �ेणीको िश�कमा 
बढुवा गन� सिकने नै ह��छ । सोहीबमोिजम िनवेदक 
सूय�मिण पौडेललाई बढुवा गनु�  भनी उपयु��अनसुार 

परमादेश जारी भएको छ । तसथ� उि�लिखत िमित 
२०६७।९।२३ को बढुवा सूचनाबमोिजम मा�यिमक 
िश�क ि�तीय �ेणीमा बढुवा भई बढुवा िनयिु� 
पाइसकेका रामच�� पोखरलेसमेतका १२ जना 
िश�कह�को हकमा िनजह�को बढुवा बदर गन� गरी 
उ��ेषणको आदशे जारी गनु�  मनािसब देिखएन । ��ततु 
आदेशको जनाउ महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ी िश�क सेवा आयोग र त�कालीन िज�ला 
िश�ा काया�लय, तनह�कँो काय� हेन� िज�ला िश�ा तथा 
सम�वय इकाई, तनह�लँाई िदई दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत :- ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल असार २५ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७६।९।२८
०७५-CR-००६४

म�ुाः लाग ुऔषध

पनुरावेदक / वादी : दाउद िमयाकँो छोरा िज�ला 
मोरङ डाइिनया गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं.९ घर भई हाल कारागार काया�लय 
मोरङ िवराटनगरमा कैदमा ब�ने उसमान 
आलमसमेत

िव��
��यथ� / �ितवादी : �हरी सहायक िनरी�क रोिहत 

खलुीमलुीको �ितवेदन जाहेरीले नेपाल 
सरकार

 § �याियक �विववेकको �योग गदा� 
कसुरदारको दोषीपना, �यस �कृितको 
अपराधबाट समाजमा पन� �भाव, पीिडत 
भए िनजलाई परकेो पीडा, म�ुाको त�यसगँ 
आब� कितपय िवषयह� िवचार गरी 
कसुरको दायरा िनधा�रण गनु� उपयु� ह�ने । 

 § िनि�चत अविधको सजायको कानूनी 
�यव�था रहकेो अव�थाबाहके कुनै पिन 
आरोिपत �यि�उपर पिहलोचोिटको 
अपराधमा सजाय गदा� कसुरदारको 
दोषीपनाबार े �प� �पले िवचार नगरी 
एकैपटक उप�लै हदको सजाय गन� हो भने 

उ� �यि�को अपराध�ितको धारणामा 
प�रवत�न आउन नस�ने ।

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
जय�साद �साई

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी बिु�लाल �े�

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § �माण ऐन, २०३१
 § लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�च�� इङनाम
मोरङ िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी प�ुपराज कोइराला
माननीय �यायाधीश �ी ऋिष�साद अिधकारी
उ�च अदालत िवराटनगर

फैसला
�या.पु�षो�म भ�डारी : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदनको 
रोहमा यस अदालतमा दता� भएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य एव ंठहर यस�कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
िमित २०७२।११।२४ गते अं.११:३० 

बजेको समयमा िज�ला मोरङ उला�बारी नगरपािलका 
वडा. नं.४ शाि�तटोल ि�थत पूव�मा मावा खोलाको 
िकनारा, पि�चम मि�जद ह�दँ ै शाि�तटोल िन�कने 
क�ची सडक, उ�र-दि�ण मावा खोला क�रडोरको 
क�ची सडक यित चारिक�लािभ� सडक ख�डमा 

�नण�य नं. १०४०५
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दि�णबाट उ�रतफ�  आइरहेको को.३ प.१०८ 
नं.को मोटरसाइकल चेकजाचँ गन� �ममा उसमान 
आलम िमयाले चलाई �याएको मोटरसाइकल रोक� 
िनजह�को शरीर खानतलासी िलदँा उसमान आलम 
िमयाले लगाएको पाइ�टको दािहनेप��को गोजीमा 
नाइ�ोसन १४० ट्या�लेट, �पा�मो �ोि�सभन 
�या�सलु ८ च�क�समेतका अवैध लाग ुऔषध तथा 
भारतीय �.५००।- दरको थान ३, �.१००।- दरको 
थान २ गरी ज�मा भा.�.१,७००।- िविभ�न दरको 
नेपाली �पैया ँ�.५५०।- समेत बरामद भएको, �य�तै 
�ितवादी ममताज आलमले लगाएको पाइ�टको 
बायापँ��को गोजीमा नाइ�ोसन १४० ट्या�लेट, 
�पा�मो �ोि�सभन ८ च�क� र को.३ प.१०८ नं. 
को मोटरसाइकलमा राखी ममताजले समाती बोकेको 
जिक� नमा कोर�ेस ६२ थान र रातो झोलामा रािखएको 
३४ थान कोर�ेस गरी ज�मा ९६ थान अवैध लाग ु
औषध तथा को.३ प.१०८ नं.को मोटरसाइकलसमेत 
बरामद भएको भ�ने बेहोराको घटना�थल खानतलासी 
बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०७२।११।२४ गते अ.ं११.३० 
बजेको समयमा िज�ला मोरङ उला�बारी नगरपािलका 
वडा. नं.४ ि�थत सडक ख�डमा सवारी साधन 
चेकजाचँ गन� �ममा दि�णबाट उ�रतफ�  आइरहेको 
को.३प. १०८ नं.को मोटरसाइकल रोक� चेकजाचँ 
गदा� उ� मोटरसाइकलमा सवार रहेका उसमान 
आलम िमयाले चलाई �याएको मोटरसाइकल रोक� 
िनजह�को शरीर खानतलासी िलदँा उसमान आलम 
िमयाले लगाएको पाइ�टको दािहनेप��को गोजीमा 
नाइ�ोसन १४० ट्या�लेट, �पा�मो �ोि�सभन 
�या�सलु ८ च�क�समेतका अवैध लाग ुऔषध तथा 
भारतीय �.५००।- दरको थान ३, �.१००।- दरको 
थान २ गरी ज�मा भा.�.१,७००।- िविभ�न दरको 
नेपाली �पैया ँ�.५५०।- समेत बरामद भएको, �य�तै 
�ितवादी ममताज आलमले लगाएको पाइ�टको 

बायापँ��को गोजीमा नाइ�ोसन १४० ट्याबलेट, 
�पा�मो �ोि�सभन ८ च�क� र को.३प. १०८ नं.को 
मोटरसाइकलमा राखी ममताजले समाती बोकेको 
जिक� नमा कोर�ेस ६२ थान र रातो झोलामा रािखएको 
३४ थान कोर�ेस गरी ज�मा ९६ थान अवैध लाग ु
औषध तथा को.३ प. १०८ नं.को मोटरसाइकलसमेत 
बरामद गरी िनज �ितवादीह�लाई दशी �माणसिहत 
िनय��णमा िलई िनजह�उपर कानूनबमोिजम 
कारबाहीका लािग दशी �माणसिहत उपि�थत गराएको 
छु भ�ने बेहोराको �.स.िन. रोिहत खलुीमलुीको 
�ितवेदन ।

िमित २०७२।११।२४ गते िबहान मेरो साथी 
उसमान आलमको साथ लागी िनजकै को.३ प. १०८ 
नं.को मोटरसाइकलमा बसी भारतको फुलविडया भ�ने 
�थानमा पगुी �यहाबँाट अवैध लाग ु औषध िनजैले 
ख�रद गरी सो लाग ुऔषध नेपालतफ�  �याई िदएबापत 
मलाई �.१,०००।- िदने भनेको ह�दँा िनजको साथ 
लागी लाग ुऔषध िलई मोटरसाइकलको पछािड बसी 
आइरहेको अव�थामा घटना�थलमा �हरीले चेकजाचँ 
गदा� मेरो साथबाट नाइ�ोसन १४० ट्या�लेट, �पा�मो 
�ोि�सभन ८ च�क� लाग ुऔषध र मैले समाती बोक� 
राखेको जिक� नमा कोर�ेस ६२ थान र रातो झोलामा 
रािखएको ३४ थान कोर�ेस गरी ज�मा ९६ थान अवैध 
लाग ु औषधसिहत हामीह�लाई िनय��णमा िलएको 
हो । पैसाको �लोभनमा परी उ� वारदात घटाएको हो 
भ�ने बेहोराको �ितवादी मोह�मद ममताज आलमले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७२।११।२४ गते मेरो साथी 
मोह�मद ममताज आलमलाई मेरो को.३ प. १०८ 
नं.को मोटरसाइकलमा राखी भारतको फुलविडया भ�ने 
�थानमा पगुी �यहाबँाट कोर�ेस ९६ बोतल, नाइ�ोसन 
२८० ट्या�लेट र �पा�मो �ोि�सभन १६ ट्या�लेट 
लाग ुऔषध मैले नै ख�रद गरी िनज साथीलाई िनजबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषध बो�न िदई बाकँ� रहेको मेरो 
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साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषध मैले साथमा राखी 
नेपालतफ�  लकुाई िछपाई मोटरसाइकल चलाई आउने 
�ममा मेरो साथबाट नाइ�ोसन १४० ट्या�लेट, 
�पा�मो �ोि�सभन �या�सलु ८ च�क�समेतका अवैध 
लाग ुऔषध तथा भारतीय �.५००।- दरको थान ३, 
�.१००।- दरको थान २ गरी ज�मा भा.�.१,७००।- 
र िविभ�न दरको नेपाली �पैया ँ �.५५०।- समेत 
�हरीले िनय��णमा िलई बरामद गरकेो हो । मसगैँ 
प�ाउ परकेा साथी मोह�मद ममताज आलमलाई लाग ु
औषध ओसारपसार गरबेापत �.१,०००।- िदने सत�मा 
िनजलाई बो�न िदएको हो । िनजबाट बरामद भएको 
लाग ु औषधह�समेत मैले नै ख�रद गरकेोम�येको 
हो । बरामद भएको लाग ुऔषधह� िब�� िवतरण गन� 
उ�े�यले �याएका ह� भ�ने बेहोराको �ितवादी उसमान 
आलमले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ुऔषध 
परी�ण गदा� नाइ�ाजेपाम र कोिडनको मा�ा पाइएको 
भ�ने बेहोराको के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशाला 
काठमाड�बाट भएको लाग ुऔषध परी�ण �रपोट�  ।

िमित २०७२।११।२४ गते अं.११:३० बजेको 
समयमा िज�ला मोरङ उला�बारी नगरपािलका वडा 
नं.४ ि�थत िभ�ी सडक ख�डमा चेिकङमा खिटएको 
�हरीको टोलीले को.३प.१०८ नं.को मोटरसाइकल 
चेकजाचँ गन� �ममा �लाि�कको जिक� न र झोलािभ� 
गरी ९६ बोतल कोर�ेस तथा मोटरसाइकल चालक 
उसमान आलमको साथबाट नाइ�ोसन ट्या�लेट 
१४० ट्या�लेट, �ोि�सभन �या�सलु ८ वटा, भा.�., 
ने.�. नोटसमेत फेला परकेो र मोटरसाइकल पछािड 
ब�ने ममताज आलमको साथबाट नाइ�ोसन ट्या�लेट 
१४० ट्या�लेट, �ोि�सभन �या�सलु ८ वटा फेला 
पारी मोटरसाइकल बरामद गरी मािनससमेतलाई 
प�ाउ गरकेो हो । िनज �ितवादीह�ले लाग ु औषध 
भारतबाट ओसारपसार गरी िविभ�न �थानमा 
लगी िब�� िवतरण गरकेो ह�दँा �ितवादी उसमान 

आलमसमेतलाई कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�ने 
बेहोराको म�ुय�साद पौडेलसमेतका मािनसह�ले 
एकैिमलान ह�ने गरी लेखाई िदएको व�तिु�थित 
मचु�ुका ।

घटना�थल खानतलासी बरामदी मचु�ुका, 
�हरीको �ितवेदन, प�ाउ �ितवादीह�को बयान, 
परी�ण �रपोट�  एवं व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका 
कागजातह�बाट २०७२।११।२४ गते अं.११.३० 
बजेको समयमा को.३प. १०८ नं.को मोटरसाइकलमा 
सवार भएका �ितवादीह�को साथबाट कोर�ेस ९६ 
बोतल, नाइ�ोसन च�क� २८० ट्या�लेट र �पा�मो 
�ोि�सभन ट्या�लेट १६ च�क�समेतका अवैध लाग ु
औषधह� बरामद भएको तथा उ� लाग ु औषधह� 
नेपालतफ�  िब�� िवतरण गन� उ�े�यले भारतको 
फुलविडया भ�ने �थानबाट ख�रद गरी साथमा राखी 
लकुाई िछपाई को.३ प १०८ नं.को मोटरसाइकल 
�योग गरी ओसारपसार गरकेो त�य स-�माण पिु� 
ह�न आएकोले िनज �ितवादीह� मो. उसमान आलम 
र मो. ममताज आलमलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को देहाय (घ),(ङ) र (च) को कसरु 
अपराधमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम सजाय 
गरी लाग ुऔषध ओसारपसारमा �योग भएको को.३ 
प १०८ नं.को मोटरसाइकल ऐ.ऐ.को दफा १५ र १८ 
बमोिजम जफत ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग प� ।

िमित २०७२।११।२४ गते िबहान म मो. 
उसमानको घर बनाउन आउदँा दाइले मलाई पथरी 
िकराना पसलको सामान िलएर जाउ अिन काम गर�ला 
भनेकाले उहाकँो को.३प. १०८ नं.को मोटरसाइकलमा 
गएका िथय� । पथरीमा सबै िकराना पसलको 
सामानह� ख�रद ग�रसकेका िथय� । मो. उसमानको 
मोबाइलमा फोन आयो र के-के कुरा गनु�भयो र मलाई 
पिन उला�बारी जाउ ँभ�नभुयो । म जािँदन तपाइ ँआफँै 
पैसा िलएर आउन ुम यहा ँपथरीमै पख� ब�छु भने ँतर 
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जाउ ँन त पैसा पिन िद�छ िलएर आउनपुछ�  भनेकाले 
म पिन दाइको मोटरसाइकलमा पछािड चढेर उला�बारी 
अरिनको हि�पटल निजकस�म प�ुय� । एकिछनपिछ 
दाइको साथीसगँ भेट भएर केही कुरा भएपिछ त ँपैसा 
ला�छस् तलँाई पैसा चािहयो भ�दै दाइलाई ७/८ 
जना केटाह�ले कुटिपट गरपेिछ �हरीको गाडी आई 
िकन झगडा गरकेो भ�दै मोटरसाइकलसिहत दाइलाई 
�हरीको गाडीमा लगेका ह�न् । मबाट बरामद भएको 
लाग ुऔषध भिनएको ट्या�लेटह� �हरीले के-कसरी 
बरामद भएको भनी लेखाएको हो सोबार ेमलाई थाहा 
भएन । म लाग ुऔषध सेवनसमेत गन� मािनस भएको 
नह�दँा सोबार े मलाई केही थाहा भएन भनी �ितवादी 
ममताज आलमले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।११।२४ गते िबहान ७:०० 
बजेितर डाइिनयाबाट पथरी िकराना पसलको लािग 
सामान ख�रद गन� भनी ममताज आलमलाई िलई 
मोटरसाइकलमा चढी गएका िथय� । पथरीमा सामान 
िकनी फिक� ने �ममा उला�बारीको सिुजत महज�न भ�ने 
मािनसलाई मलेिसयामा ब�दा िचनजान भएको िथयो । 
मैले िवदेश जान भनी पठाएको रकम मा�दा िनजसगँ मेरो 
कुटिपट पिन भएको िथयो । मलाई िनजले उला�बारीमा 
आइज तलँाई पैसा िद�छु भनी बोलाएको ह�दँा �यहा ँ
जादँा ७/८ जना केटाह�ले कुटिपट गरी मरणास�न 
अव�थामा प�ुयाएपिछ हामी २ जनालाई �हरीले 
प�ाउ गरी मोटरसाइकलसिहत लगेको हो । �हरीले 
प�ाउ गरी लिगसकेपिछ हामीलाई लाग ु औषधको 
कारोबारको म�ुा लगाई ��ततु म�ुा दायर गरकेा मा� 
ह�न् । म लाग ुऔषध सेवनसमेत गन� मािनस होइन तथा 
िब�� िवतरण पिन गिद�न । �हरीको स�पूण� बेहोरा झ�ुा 
हो भनी �ितवादी उसमान आलमले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

�ितवेदक रोिहत खलुीमलुी, �ितवादीका 
सा�ी सिमम आलम, मजमलु िमयालेँ गरकेो बकप� 
िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादीह� मो. उसमान आलम र मो. 
ममताज आलमबाट बरामद भएको लाग ुऔषध ख�रद 
गरी िब�� गन� उ�े�यले लकुाई िछपाई ओसारपसार 
गरकेो ठहर भएकाले �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) 
र (च) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम 
जनही ५(पाचँ) वष� कैद र �.५,००,०००।-(पाचँ 
लाख) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । लाग ुऔषध ओसारपसार 
गन� �योग ग�रएको मोटरसाइकल तथा नगद रकमसमेत 
जफत ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु मोरङ िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।३।७ को फैसला ।

हामीबाट बरामद भएका Nitrosun 10 
(Nitrazepam) र Spasmoproxyvox Plux 
भ�ने �या�सलु �यो नाउकँो �या�सलु नै ह�दैँनन् । 
तर जाचँ गदा� Dicylominet Acctaminophen 
Tramado देिख�छ । यी त�वह� औषधी भएकोले 
लाग ु औषधको कसरुिभ� पद�न, अदालतको बयान 
तथा सा�ीको बकप�लाई हे�रएको छैन । बरामदी 
मचु�ुकािवपरीत �ितवेदकको बेहोरा र बकप�समेत 
बािझएको ि�थितमा हामीलाई कैद सजाय गरी नगद 
तथा मोटरसाइकलसमेत जफत ह�ने गरी भएको स�ु 
फैसला बदर गरी सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी�यको तफ� बाट उ�च अदालत 
िवराटनगरसम� दता� भएको पनुरावेदन ।

यसमा पनुरावेदक / �ितवादीबाट बरामद 
भएका औषध लाग ुऔषधको प�रभाषािभ� पन� नपन� 
��न समावेश भएको अव�थामा स�ु िज�ला अदालतले 
िमित २०७३।३।७ मा गरकेो फैसला िवचारणीय 
ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं२०२ नं.को �योजनाथ� उ�च 
सरकारी विकल काया�लय, िवराटनगरलाई पेसीको 
सूचना िदई िनयमानसुार गन� भ�ने बेहोराको उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७३।८।८ मा भएको 
आदेश ।

उपयु�� स�ब�धमा जचाउन पठाएको 
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नमनुाको मा�ाबाट बरामिदत १०० एम.एल. कोर�ेसमा 
कित एम.एल. कोिडन रहेको देिखन जा�छ, सो यिकन 
गरी राय �ितवेदनमा खलुाई पठाउन भनी दशी नं.५१ 
मा रहेको त�रकाले िज�ला अदालत मोरङमाफ� त 
पठाई (िमिसल र नमनुा िज�ला अदालत मोरङमै 
िफता� पठाएर) राय आएपिछ िनयमानसुार गरी पनुः 
पेस गनु�  साथै अबदिेख १०० एम.एल. कोर�ेसमा कित 
एम.एल. कोिडन रहेको छ ? सो परी�ण रायमा खलुाएर 
मा� पठाउने �यव�था ह�न भनी िज�ला अदालत 
मोरङ, िज�ला �हरी काया�लय, मोरङ र के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशालालाई समेत लेखी पठाइिदन ु
भ�ने बेहोराको िमित २०७३।८।२९ मा उ�च अदालत 
िवराटनगरबाट भएको आदशे ।

मोरङ िज�ला अदालतबाट �ितवादीह� 
उसमान आलम र मो. ममताज आलमले लाग ुऔषध 
(िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को दहेाय (घ)(ङ) र 
(च) को कसरु गरकेो ठह�याई सोही ऐनको दफा १४(१)
(झ) बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� कैद र �.५(पाचँ) 
लाखका दरले ज�रवाना गन� गरी िमित २०७३।०३।०७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१२।९ मा उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट भएको फैसला ।

हामीबाट बरामिदत व�तहु� फमा��यिुटक 
बनोटका ट्या�लेट, �या�सलु, िसरपज�ता औषधी 
हो । यसको द�ुपयोग भएमा औषधी ऐन, २०३५ 
बमोिजम सजाय ह��छ, लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ बमोिजम होइन । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ बमोिजम त केवल यसका क�चा पदाथ� (कोरा 
रसायन) लाई नै िनषेध गरकेा छन् । बरामदी व�तहु� 
क�चा पदाथ� (कोरा रसायन) नभई फका��यिुटक 
बनोटका ट्या�लेट, �या�सलु र िसरप रहेकोमा िववाद 
नरहेको ��ट छ । हामीले लाग ु औषधको कारोबार 
गरकेो ठहर नै नगरी यी �ितवादीह�लाई िनद�ष रहेछन् 
भनी मा�न िमलेन भ�ने आधारमा कारोबारमा सजाय 

गरकेो �यायसङ्गत छैन ।  हामी �ितवादीले यो यित 
मा�ामा यसरी लाग ुऔषध िब�� िवतरण गरकेो भनी 
�प� �पमा अनसु�धानमा ख�ुन नसकेको र अिभयोग 
माग दािबमा ��ट �पमा कसरुको त�य �थािपत गरी 
सजायको माग गन� नसकेको अव�थामा समि�गत 
अिभयोजनलाई मा� आधार मानी कसरु �थािपत 
गरी हामीलाई सजाय गन� िम�दैन । सजाय गदा� पिन 
कसरुको मा�ाअनसुार गनु�पन� ह��छ । शंका�पद 
अव�थामा पिहलोचोिटको अपराधमा पिन सजाय 
गदा� उप�लै हदको सजाय कसरुको मा�ाअनसुारको 
नभएकोले उ�च अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)
(क)(ख) समेत अनसुार म�ुा दोह�याई पाउने िन�सा 
�दान गरी स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गरेको 
उ�च अदालत िवराटनगरको फैसलालाई बदर गरी 
हा�ो पनुरावेदन िजिकरबमोिजम सफाइ पाउ ँ भ�ने 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादीह�को तफ� बाट सयं�ु 
�पमा यस अदालतसम� दता� भएको पनुरावेदन ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन प�सिहतको स�ु स�कल िमिसल तथा 
�माण कागजातह�समेत अ�ययन गरी पनुरावेदक 
�ितवादी उसमान आलमका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी जय�साद �साईले यी �ितवादीह�ले 
उ� कसरु पिहलो पटक गरकेो हो, पटक-पटक गरेको 
छैन । पिहलो पटक गरकेो कसरुमा कैद र ज�रवाना बढी 
भयो, कसरुको मा�ाअनसुार बढी सजाय ग�रएकोले 
�यूनतम मा� सजाय होस् भनी र वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी बिु�लाल �े�ले �ितवादीह�बाट बरामिदत लाग ु
औषध परी�ण गदा� कोिडन पाइएको भ�ने मौकाको 
बयानबाट पिु� भएको छ । �ितवादीह�ले अदालतमा 
आएर गरकेो इ�कारी बयान पिु� भएको नदेिखदँा 
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िनजह�को हकमा स�ु अदालतह�ले कैद ज�रवाना 
तथा मोटरसाइकल जफत गन� गरकेो फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

�ितवादीह�लाई लाग ुऔषध (िनय�ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को देहाय (घ),(ङ) र (च) को 
कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम 
सजाय गरी को.३ प. १०८ नं.को मोटरसाइकलसमेत 
जफत ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी भएकोमा 
�ितवादीह�लाई ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम 
जनही ५(पाचँ) वष� कैद र नगद ५ लाख ज�रवाना ह�ने 
तथा मोटरसाइकल र नगद जफत ह�ने ठह�याएको स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला नै सदर ह�ने भनी भएको 
उ�च अदालत िवराटनगरको फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभनी �ितवादीह�को तफ� बाट यस अदालतमा 
सयं�ु िनवेदन परकेोमा उ� िनवेदनउपर कारबाही ह�दँा 
म�ुा दोह�याई हेरी पाउने िन�सा �दान भएको ��ततु 
म�ुामा स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई नै सदर 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको फैसला िमलेको 
छ वा छैन ? र पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? भ�ने स�दभ�मा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  �ितवादीह�का 
साथबाट नाइ�ोसन १४० ट्या�लेट, �पा�मो 
�ोि�सभन-८ थान, जिक� नमा कोर�ेस ६२ थान र रातो 
झोलामा कोर�ेस ३४ थान बरामद भएको र सो लाग ु
औषध यी �ितवादीह�ले भारतको फुलबडीया भ�ने 
ठाउबँाट ख�रद गरी को.३प. १०८ नं.को मोटरसाइकल 
चढी �याउदँ ैगरकेो अव�थामा िमित २०७२।११।२४ 
को िदन अं.११:३० बजे मोरङ उला�बारी नगरपािलका 
वडा नं.४ ि�थत शाि�तटोलिनर �.स.िन. रोिहत 
खलुीमलुीको कमा�डमा खिटएको �हरीको टोलीले यी 
�ितवादीह� चढी आएको मोटरसाइकल रोक� चेक 

जाचँ गन� �ममा उ� लाग ुऔषध यी �ितवादीह�को 
साथबाट बरामद भएको कुरा िमित २०७२।११।२४ 
को खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । 
यी �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान �वे�छािवपरीत र 
कुटिपटबाट गराइएको इ�छा िव��को भनी बयान 
गरकेो भए तापिन �.स.िन. रोिहत खलुीमलुीको 
�ितवेदन तथा यी �ितवादीह�ले एकापसमा 
पोलापोल गरी अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान तथा घटना�थल एवं व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�को भनाइबाट समेत पिु� ह�न आउछँ । 
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरकेो होइन भनी 
िजिकर िलने यी �ितवादीह�ले सो कुरा पिु� गन� गरी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ तथा २८ अनसुार 
व�तिुन� �माण पेस गरी �मािणत गराउन सकेको 
पाइदैँन । कुटिपट गरी बयान गराइएको भए घाउजाचँ 
गराउनसमेत माग गरकेो देिखदँैन । कानूनबमोिजम 
बयान गन� पाउने अिधकारी�ारा अनसु�धानको �ममा 
�ितवादीलाई कुटिपट डर�ास गराई िनजह�को इ�छा 
िव�� बयान गराइनपुन�समेतको कारण �ितवादीले 
उ�लेख गन� नसकेको र सो कुराको �माण ��ट गन� 
नसकेको ह�दँा िवना आधार �माण अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयानलाई �वे�छा िव��को 
रहेछ भनी भ�न िम�ने देिखएन । �ितवादीह�को 
साथबाट बरामद भएको लाग ु औषध के��ीय �हरी 
िव�ान �योगशाला�ारा परी�ण भई आएको िमित 
२०७२।१२।०७ को परी�ण �ितवेदन हेदा� उ� 
बरामिदत कोिडन कोर�ेस रहेको भ�ने दिेखन आएको 
छ भने िमित २०७३।९।२२ को परी�ण �ितवेदन 
हेदा� ५ एम.एल.मा ९.६ िमिल�ाम कोिडन फ�फेट वा 
७.०७ िमिल�ाम कोिडन (१०० एम.एल. बोतलमा 
१९२ िमिल�ाम कोिडन फ�फेट वा १४१.४४ 
िमिल�ाम कोिडन) पाइएको भ�ने उ�लेख भएबाट 
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पिन �ितवादीबाट बरामद भएको कोर�ेस लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ३(७) बमोिजम 
�कािशत राजप�को सूचनाअनसुार लाग ुऔषध रहेको 
भ�ने नै देिखन आउछँ । �ितवादीह�बाट बरामिदत 
उ� कोिडनलाई लाग ु औषधको प�रभाषािभ� 
पारकैे दिेखदँा लाग ु औषध रहेनछ भनी मा�न पिन 
िमलेन । ��ततु म�ुामा �ितवेदक रोिहत खलुीमलुीले 
यी �ितवादीह�बाट बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत 
प�रमाणको लाग ु औषध बरामद भएको भनी बकप� 
ग�रिदएबाट पिन िनज �ितवेदकको बकप� �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २० बमोिजम �माणमा िलन 
िम�ने नै देिखन आयो । यसरी बरामदी मचु�ुका, 
�ितवेदकको बकप�, �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान, बरामद भएको लाग ु
औषध (दशी) समेतका �माणह�बाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीह� िनद�ष रहेछन् भनी मा�न िम�ने अव�था 
नह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

३. अब पिहलो पटक गरकेो कसरुमा कैद 
र ज�रवाना बढी भयो, कसरुको मा�ाअनसुार बढी 
सजाय ग�रएकोले �यूनतम मा� सजाय ह�नपुछ�  भनी 
िलएको पनुरावेदक �ितवादीह�को िजिकरतफ�  हेदा� 
�ितवादीह�को साथबाटै लाग ुऔषध बरामद भएको 
देिखएकोले िनजह�ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो हो भ�ने कुरामा िववाद देिखएन । 
�ितवादीह�ले गरकेो उ� कसरु पिहलो पटकको 
भएको र िनजह�ले पटक-पटक कसरु नगरकेो 
भ�ने कुराको िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न 
आउछँ । यी �ितवादीह�ले अदालतमा आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी रहे तापिन मौकाको बयानमा 
आफूह�ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेोमा सािबती रही अनसु�धान �ि�यालाई सहयोग 
गरकेो देिख�छ । अनसु�धानले यो यित मा�ामा यसरी 

लाग ु औषध �ितवादीह�ले िब�� िवतरण गरकेो हो 
भनी �प� �पमा खलुाउन सकेको पिन देिखदँनै । यसरी 
यी पनुरावेदकह�बाट बरामद भएको मालव�तहु�को 
प�रमाण तथा �कृितको आधारमा यी �ितवादीह�को 
कसरु �थािपत भइसकेको अव�था देिख�छ । अब 
यी �ितवादीह�लाई कसरुको मा�ाअनसुार सजाय 
भएको छ, छैन ? कसरुको मा�ाअनसुार �यायोिचत 
�पले तथा िववेकस�मत �पले सजाय िनधा�रण भए 
नभएतफ�  िवचार गदा� कसरुको मा�ाअनसुार नै सजाय 
तोिकन ु�यायको सव�मा�य िस�ा�त पिन हो । जसमा 
िनण�यकता�लाई अपराध ह�दँाको अव�था, अपराधको 
�कृित, �ितवादीह�को �यसमा रहेको भूिमका, अ� 
कसैलाई पन� गएको असर, कसरु�ारा भएको असरको 
कारण, पीिडतह�को अव�थासमेतलाई िवचार गरी 
िववेक संवत् �पले तजिबजी अिधकार �योग गन� गरी 
िवधाियकाबाट िनण�यकता�लाई कानून�ारा नै तजिबजी 
अिधकार �योग गन� पाउने अिधकार �दान गरेको 
ह��छ । �यायकता�ले पिन �य�तो तजिबजी अिधकार 
�योग गदा� �यादै सतक� तापूण� त�रकाले �याियक 
मनको �योग गरी िववेकस�मत �पले िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । केही अव�थाह�मा कसरुदारलाई �याियक 
�विववेक�य अिधकार िदई सजायको त�लो र 
मािथ�लो हद तोिकएको पाइ�छ । यसरी �याियक 
�विववेकको �योग गदा� कसरुदारको दोषीपना, �यस 
�कृितको अपराधबाट समाजमा पन� �भाव, पीिडत 
भए िनजलाई परकेो पीडा, म�ुाको त�यसगँ आब� 
कितपय िवषयह� िवचार गरी कसरुको दायरा िनधा�रण 
गनु�  उपय�ु ह��छ । िनि�चत अविधको सजायको 
कानूनी �यव�था रहेको अव�थाबाहेक कुनै पिन 
आरोिपत �यि�उपर पिहलो चोिटको अपराधमा 
सजाय गदा� कसरुदारको दोषीपनाबार े �प� �पले 
िवचार नगरी एकैपटक उप�लै हदको सजाय गन� हो 
भने उ� �यि�को अपराध�ितको धारणामा प�रवत�न 
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आउन स�दनै । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १९ मा म�ुा नचलाउने वा सजाय छुट िदने 
अिधकारको �यव�थाअनसुार “कसैले �यापा�रक 
उ�े�य वा ठूलो प�रमाणमा बाहके िनजी उपयोगको 
लािग अ�प मा�ामा मा� गाजँा र औषधोपयोगी 
अिफम ख�रद गरकेो, राखेको वा सेवन गरकेो फेला 
परमेा पिहला पटक भए औषध िनय��ण अिधकारीले 
�य�तो �यि�को लगत राखी �य�तो अपराध  पुनः 
नगन� कागज गराई म�ुा नचलाउने पचा� खडा गरी 
छाड्न स�नेछ र म�ुा चलेकोमा पिन अदालतले 
यस दफाबमोिजम सानो अपराध ठह�याएमा �य�तो 
�यि�को लगत राखी िनजलाई सो अपराध पुनः 
नगन� कागज गराई पिहला पटक कुनै सजाय नगरी 
�रहाई िदन स�ने” कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
साथै लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(झ) को �यव�था हेदा� «मािथ ख�ड (ज) 
मा लेिखएदेिख बाहके अ�य िनषेिधत काय� गन� 
�यि�लाई दुई वष�देिख दश वष�स�म कैद र एकलाख 
�पैयादँेिख बीस लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने» 
भ�ने �यव�था रहेकोबाट पिन यी �ितवादीह�ले 
गरकेो कसरुको �कृित, कसरुको मा�ा, कसरु गरकेो 
अव�था, प�रि�थित र पटकसमेतलाई म�यनजर गरी 
कसरुको मा�ाअनसुारको सजाय गनु�पन� कानूनको 
मनसाय रहेको देिख�छ । यस प�र�े�यबाट हेदा� यी 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ुऔषधको �कृित, 
मा�ा तथा कसरुको गा�भीय�लाई िवचार गदा� जनही 
४(चार) वष� कैद र �.३,००,०००।– (तीन लाख 
�पैया)ँ स�म ज�रवाना गरमेा पिन कानूनको मकसद 
पूरा ह�ने नै देिखन आउछँ ।

४. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट यी �ितवादीह� मोहमद उसमान आलम 
र मोहमद ममताज आलमसमेतलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को दहेाय(घ),(ङ) 

र (च) को कसरुमा ऐ. ऐनको १४(१)(झ) बमोिजम 
जनही कैद वष� ५(पाचँ) र �.५,००,०००।- (पाचँ 
लाख) ज�रवाना गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७३।१२।९ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादीह�ले उ� 
कसरु पिहलो पटक गरकेो र कसरुको मा�ाअनसुार 
सजाय नगरी बढी सजाय गरकेो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई 
जनही कैद वष� ४(चार) र �.३,००,०००।- (तीन 
लाख �पैया)ँ मा� ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अ�य कुरामा 
पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम 
�ितवादीह� मोहमद उसमान आलम र मोहमद 
ममताज आलमसमेतलाई जनही ५(पाचँ) वष� कैद 
र �.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगरको फैसला 
केही उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई जनही 
कैद वष� ४(चार) र �.३,००,०००।- (तीन लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएको र िनज 
�ितवादीह� िमित २०७२।११।२४ मा प�ाउ परी 
हालस�म कारागार काया�लय मोरङ, िवराटनगरमा 
थनुामा रहेको देिखदँा िनज �ितवादीह�को कैद 
वष� ४(चार) िमित २०७६।११।२३ मा भ�ुान ह�ने 
भएकोले सोहीबमोिजमको कैदको लगत संशोधन गरी 
स�बि�धत कारागार काया�लयमा लेखी पठाइिदनू भनी 
स�ु अदालतमा लेखी पठाउनू ...........................१
िनज �ितवादीह�लाई तोिकएको ज�रवानाबापत यस 
अदालतको फैसलाबमोिजम संशोिधत लगत कायम 
गरी िनजह�ले ज�रवानाबापत नगदै िदए िलई आ�दानी 
बा�ँन ुर निदए ज�रवानाबापतको कैद ठे�न ुभनी स�ु 
अदालतमा लेखी पठाइिदनू ...............................१
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��ततु म�ुाको दायरीको लगतक�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ............१

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
इित संवत्  २०७६ साल पौष २८ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
फैसला िमित : २०७५।१२।२५

०७१-CR-१२२०

म�ुाः- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : नवुाकोट िज�ला स�ुदरादेवी 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. २ घर भई हाल 
कारागार काया�लय नवुाकोटमा कैदमा रहेका 
तारा�सादको छोरा वष� ३२ को प�ुपराज 
िसटौला

िव��
��यथ� / वादी : ................ को जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § नाबालकले करणीज�तो अपराधका बारमेा 
बोलेको कुरा अ�यथा �मािणत नभएको 
अव�थामा �यसलाई �माणको �पमा 
�हण गदा� बेमनािसब ह�न ेनदेिखने ।

(�करण नं.२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : 
��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 

�ी टेकबहादरु काक�
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून: 

 § �माण ऐन, २०३१
 § अपाङ्ग सरं�ण तथा क�याण ऐन, २०३९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. �यायाधीश �ी िकरण�साद िशवाकोटी
नवुाकोट िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी टेकराज नेपाल
माननीय �यायाधीश �ी थीरबहादरु काक�
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.अिनलकुमार िस�हा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम �ितवादीको 
तफ� बाट पनुरावेदन परकेो ��ततु म�ुाको संि��त त�य 
एवम् ठहर यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
नवुाकोट िज�ला स�ुदरादेवी गा.िव.स वडा 

नं.३ ि�थत पूव�मा ह�तराज �े�ठको खेतबारी, पि�चममा 
साव�जिनक भीर पाखो, उ�रमा अ�मरबहादरु 
अिधकारीको खेतबारी र दि�णमा साव�जिनक पाखो 
यित चार िक�लािभ� रहेको तल मािथ बासँको �याङ 

�नण�य नं. १०४०६

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग पीिडत 
र प�रवारको सद�यको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक
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भएको िबचमा ३/४ जना ब�न िम�ने ओडार, उ� 
ओडारमा केही िदनअगािड फुकेको आगोको खरानी 
तथा माटोको भाग दिबएको र खोि�एको ज�तो 
देिखएको, उ� ओडारनिजक रहेको पीिडत बो�न 
नस�ने मिहलाले लगाएको कपडा पछािडको भाग तथा 
टाउको पछािडप�� खरानी लािग सेतो देिखएको बेहोरा 
ठीक छ भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुका । 

िमित २०६९।१०।२६ गते ....................
क� छोरी वष� ४३ क� बो�न नस�ने नाम प�रवित�त 
नवुाकोट ६(छ) लाई प�ुपराज िसटौलाले िदनको 
अं.१६:३० बजेको समयमा जबरज�ती करणी गरकेो 
ह�दँा आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
................ को िनवेदन । 

िमित २०६९।१०।२६गते अ�दाजी १५:०० 
बजेको समयमा नवुाकोट िज�ला स�ुदरादेवी गा.िव.स 
वडा नं. ३ ि�थत डाडँाटोल बासँको �याङको कुनामा 
मेरो जेठी िददी अं. वष� ४३को बो�न नस�ने लाटी नाम 
प�रवित�त नवुाकोट ६ (छ) लाई प�ुपराज िसटौलाले 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतको भाइ ................ को 
जाहेरी दरखा�त ।

पीिडत नाम प�रवित�त नवुाकोट ६(छ) को 
�वा��य परी�ण ह�दँा योिनमा प�ुषको िलङ्ग �वेश 
एवम् घष�ण भएको पाइ�छ भ�नेसमेत बेहोराको परी�ण 
�ितवेदन । 

म आ�नो घर प�रवारसगँ खेती िकसानी गरी 
आएकोमा िमित २०६९।१०।२६गतेका िदन मेरो घरमा 
पूजा भएको कारण िबहानैबाट पूजापाठ गरी अं.१०:०० 
बजेको समयमा पूजा सक� खाना खाई िदनको अं. ३/४ 
बजेको समयमा मेरो घरदिेख अं.१०/१५ िमनेटको 
दरुीमा रहेको डाडँाटोल भ�ने ठाउमँा पाइपमा आएको 
पानी जोड्न भनी गएको र पाइप जोडी आ�नो घरतफ�  
फक� ने �ममा �यहा ँ नाम प�रवित�त नवुाकोट ६(छ) 

ले इसारा गदा� कुनै िकिसमको आभास भएको मलाई 
महससु भयो र म िनज निजकैको ओडारमा गई मैले 
िनजको शरीरमा हातले समाई िनजलाई जिमनमा 
लडाइसकेपिछ िनजले लगाएको कपडा मािथ उचाली 
िदएपिछ मलाई यौन इ�छा आयो र िनजसगँ यौन 
स�पक�  गरकेो हो । सोप�चात् मैले सोही निजक 
िपसाबसमेत फेरकेो बखतमा केटाकेटीह�ले दखेेपिछ 
उ� �थानबाट भागेको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
प�ुपराज िसटौलाले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

िमित २०६९।१०।२६ गते अं.१६:३० 
बजेको समयमा म मेरो साथीह�सगँ घर निजकको 
सडकमा खेिलरहेको िथए ँ । सोही समयमा मेरो िददी 
�नेहा मैनाली र िददी नाताक� पतृी �े�ठ आई यता 
आउन भनी मलाई निजकमा बोलाई नाम प�रवित�त 
नवुाकोट ६ लाई प�ुपराज िसटौला अकंलले हातको 
इसारा गरी बोलाउदँ ै हामीह�का घरदिेख तल 
बासँको �याङ भएको ओडारतफ�  लिगरहेका छन् 
भनी हामीह�लाई भनेपिछ मेरो िददी �नेहा मैनाली, 
ि�ित �े�ठ, सोही गाउकँा मेरो अकंलको छोरा रोशन 
मैनालीसमेतले िनज प�ुपराज िसटौलालाई िपछा 
गद� जाने �ममा बासँ �याङको ओडारमा लाटी 
पीिडत ‘�वा-ँ�वा,ँ अह-ँअह ँ भ�ने आवाज सनेुपिछ 
हामीह� निजक गएर हेदा�  सोही ओडारमा िनज 
पीिडतलाई उ�ानो पारी सतुाई �ितवादीले करणी 
ग�ररहेको अव�थामा दखेेको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
��य�दश�ह� ................ , �नेहा मैनाली, शा�त 
अिधकारी र िदिपका मैनालीसमेतले गरकेो घटना 
िववरण कागज । 

��ततु म�ुामा �ा�त ह�न आएको घटना�थल 
मचु�ुका, ठाडो िनवेदन, जाहेरी दरखा�त �वा��य 
परी�ण �ितवेदन, �ितवादीको बयान कागज, 
बिुझएका मािनसह�ले ग�रिदएको घटना िववरण 
कागजलगायतका िमिसल सलं�न कागजातह�को 
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अ�ययनबाट िनज �ितवादी प�ुपराज िसटौलाले 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु�ट ह�न आएको देिखदँा 
िनज �ितवादीको उ� काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको दफा १ र ३(५)नं. अनसुारको 
कसरु अपराध ह�दँा िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको 
दफा ३(५) नं.बमोिजम सजाय ह�न तथा पीिडत मिहला 
नाम प�रवित�त नवुाकोट ६(छ) बो�न नस�ने लाटी 
(अपाङ्ग) भएको ह�दँा ऐ. महलको ३क. बमोिजम थप 
सजाय ह�न र पीिडतलाई �ितवादीबाट सोही महलको 
१०नं. बमोिजम �ितपूित� िदलाई भराई पाउन तथा 
�ितपूित� �योजनको लािग ऐ.१०(ग) नं. अनसुार िनज 
�ितवादीको अंश रो�का ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोग मागदाबी ।

िमित २०६९ साल माघ २६ गते िबहान 
घरमा पूजा आजा गन� भनी परुोिहत बोलाई पूजा 
आजा िस�याई घरको कुलायन पूजा गरी खाना खाई 
घरध�दा गरी बसेको िथए ँ। तल गोठमा को जाने भ�दा 
बबुाले म जा�छु भनी भनेपिछ बबुा गोठमा जान ुभएको 
हो, �यसपिछ बा�ाको खोरमा भएको िझजँा प�छाई 
िदउसँोको खाजा खाई मेरो �ीमतीलाई जािगर �वाउने 
स�ब�धमा गाउकैँ मिछ��सगँ कुरा गरी घर स�लाह 
गरपेिछ थाहा िद�छु भनी मिछ��को घरबाट फिक� दा 
धारामा पानी िथएन, पानीको पाइप ख�ुला भएकोले 
उ� पानीको पाइप जोडी िहड्ँने �ममा कोही मा�छे 
िच�याएको ज�तो ला�यो । यसो हेदा� त�लो गरामा 
लाटी रहेछ, के भयो भनी लाटी भएको ठाउमँा जादँा 
लाटीले �या�सी मािथितर तानी मलाई संकेत गरपेिछ 
मैले ल घर जा भनी कुममा हातले यसो धकेली िदएको 
हो, अिल पर पगेुपिछ मलाई िपसाब ला�यो । �यसपिछ 
िपसाब फेद�को अव�थामा मलाई ब�चाले देखेको भनी 
भ�छन् तर मैले ब�चालाई देखेको छैन । �यसपिछ 
म आ�नो घरमा आई खाना पकाउने काम गद� िथए ँ
�यि�कैमा लाटीको दाइ र चौक�बाट �हरी आई तैलेँ 
लाटीलाई जबरज�ती करणी ग�रछस् भनी मलाई प�� 

�याएको हो । मैले लाटीलाई जबरज�ती करणी गरेको 
होइन जाहेरी झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
प�ुपराज िसटौलाले अदालतसम� ग�रिदएको बयान ।

स�ु अदालतको िमित २०६९/१२/०७ को 
आदेशानसुार मालपोत काया�लय नवुाकोटबाट �ा�त 
�ितवादीका नाउकँो ज�गा रो�का राखेको च.नं.२६६१ 
िमित २०६९/१२/०८को प� िमिसल सलं�न रहेको ।

�हरीमा िदएको जाहेरीको बेहोरा मेरो 
रोहवरमा लेिखएको हो । �यसमा भएको सहीछाप मेरो 
हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला ................ ले 
ग�रिदएको बकप� । 

पीिडतको उमेर ४३ वष� उ�लेख भए  तापिन 
िनजको म�जरुी िलई करणी गरकेो भनी �ितवादीले 
कतै खलुाउन सकेको पाइदँैन । पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट यी �ितवादीले पीिडत 
नवुाकोट ६ लाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु�ट ह�न 
आएकाले िनज �ितवादी प�ुपराज िसटौलालाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(५) नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३(५)नं.बमोिजम सात वष� 
कैद ह�ने र पीिडत बो�न नस�ने अपाङ्ग लाटी भएको 
िमिसलबाट देिखदँा शारी�रक �पमा अपाङ्ग भएक� 
लाटी मिहलालाई जबरज�ती करणी गरकेो देिखदँा 
सोही महलको ३ क.नं. बमोिजम िनज �ितवादीलाई 
थप पाचँ वष� कैद सजायसमेत भई सोही महलको १० 
नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �. ५०,०००/- 
(पचास हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत भ�रपाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको नवुाकोट िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।११।१३ को फैसला । 

जाहेरवाला ................ ले बकप� गदा� 
पीिडत �यि� रोहवरमा उपि�थत नभएको, पीिडत 
�यि� �वयम् अदालतमा उपि�थत भई बकप� नगरेको 
अव�थामा जाहेरी दरखा�तलाई �माणमा िलन 
निम�ने, जाहेरवाला घटनाका ��य�दश� नभएको 
ज�ता आधारलाई िववेचना र मू�याङ्कन नगरी मलाई 
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सजाय गन� गरी भएको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी सफाइ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा िदएको पनुरावेदन प� ।

यसमा पीिडत मिहला र अनसु�धानको 
�ममा कागज गन� �यि�ह�को अदालतमा बकप� 
ह�न नसकेको अव�थामा जबरज�ती करणीको 
कसरु ठह�याएको स�ु अदालतको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको स�दभ�मा फरक पन� स�ने ह�दँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८को िनयम ४७ को �योजनाथ� 
��यथ� / वादीलाई जानकारी िदई िनयमबमोिजम गनु�  
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।४।२७।३ मा भएको  आदेश । 

�ितवादी प�ुपराज िसटौलालाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३ नं.को देहाय ५ ले पाचँ 
वष� मा� कैद गनु�  पन�मा कैद वष� ७(सात) गरकेोस�म 
स�ु फैसला निमली ऐ. महलको ३ नं.को देहाय ५ ले 
कैद वष� ५(पाचँ) ह�ने भई सोही महलको ३क. नं. ले थप 
५(पाचँ) वष� कैदसमेत ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१/७/११ को 
फैसला ।

फैसलामा सबदु �माणको मू�याङ्कन र 
िववेचना नै नभएको, अपराधको �कृित र अव�थाबारमेा 
पिन �याियक मनको �योग नभएको, िमिसल सलं�न 
�माण कागजले घटना पिु�ट ह�न नसकेको, पीिडतलाई 
ललाई फकाई जबरज�तीसगँ �लोभनमा नपारकेो, 
“लाटी” र “अपाङ्ग” को िववेचना नग�रएको, कुनै 
कारणवश अथा�त् �वे�छाले गरकेो करणी जबरज�ती 
करणी ह�न नस�ने, ��य�दश� नाबालक र पीिडत 
भिनएको �यि� अदालतसम� उपि�थत भई बकप� 
नगरकेो, जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� पीिडत 
रोहवरमा नभएको, मौकामा कागज गन� �यि�ह� 
अदालतमा उपि�थत नभएका, �माणको िववेचना र 

मू�याङ्कन नगरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक / 
�ितवादी प�ुपराज िसटौलाले िमित २०७२/१/८ मा 
यस अदालतमा दता� गराएको पनुरावेदनप� ।

यसमा अपाङ्गको प�रभाषा र अपाङ्गपनको 
िनधा�रणका लािग अपाङ्गता संर�ण तथा क�याण 
ऐन, २०३९ को दफा ३ एवम् अपाङ्गता सरं�ण 
तथा क�याण िनयमावली, २०५१ को िनयम ३ 
ले अपाङ्गपन िनधा�रण सिमित गठन गन� �यव�था 
गरकेो छ । ��ततु म�ुामा अपाङ्ग रहेक� भिनएक� 
पीिडत अदालतमा उपि�थत भई बकप� गन� सकेको 
नदेिखएको र उ� ऐन िनयमको �यव�थाअनसुार 
पीिडत �यि� अपाङ्ग भएको त�य �थािपत गन� 
भरपद� �माणको अभावमा �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(क) बमोिजम 
थप सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७१।७।११ को फैसला �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ५४ को रोहमा फरक पन� स�ने देिखएकाले 
अ.बं. २०२ नं.को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई ��ततु पनुरावेदनको जानकारी गराई 
कानूनबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको िमित  २०७४/५/१६ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा ��यथ� 
/ वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी टेकबहादरु काक�ले �ितवादीउपर 
यी लाटी मिहलालाई करणी गरकेो भ�ने िकटानी 
जाहेरी छ । अनसु�धानको �ममा िनज मिहलालाई 
करणी गरकेो भनी �ितवादीले �वीकार गरकेो छ । 
लाटी एवम् अपाङ्ग �कृितक� मिहलाको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनमा प�ुषको िलङ्ग योिनमा �वेश 
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एवम् घष�ण भएको भनी उ�लेख छ । लाटी मिहला जो 
सहज �पमा बो�न, स�ुन एवम् ब�ुन सि�दनन् �य�ता 
मिहलालाई करणी गनु�  मा� पिन आफँैमा अपराध 
हो । य�ता �कृितका मिहलालाई करणी गनु�लाई िनजको 
सहमित मा�न िम�दैन । मौकामा कागज गन� नाबालक 
ब�चाह�ले िनज मिहलालाई िनज �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो ��य� देखेको अव�था 
छ । तसथ� िनज �ितवादीलाई थप सजायसमेत गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै 
ह�दँा सदर ह�नपुछ�  समेत भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

��ततु म�ुामा �ितवादी प�ुपराज 
िसटौलाउपर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३(५) नं. बमोिजम सजाय ह�न तथा पीिडत मिहला 
नाम प�रवित�त नवुाकोट (छ) बो�न नस�ने लाटी 
(अपाङ्ग) भएको ह�दँा ऐ.महलको ३क. बमोिजम थप 
सजाय गरी पीिडतलाई �ितवादीबाट सोही महलको 
१० नं. बमोिजम �ितपूित�समेत िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोग दाबी भएकोमा स�ु नवुाकोट 
िज�ला अदालतबाट िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(५) नं. 
को कसरुमा सोही महलको ३(५) नं. बमोिजम सात 
वष� कैद ह�ने र पीिडत बो�न नस�ने अपाङ्ग लाटी 
भएको देिखदँा सोही महलको ३ क. नं. बमोिजम िनज 
�ितवादीलाई थप पाचँ वष� कैदसमेत ह�ने भई ऐ. १० 
नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �.५०,०००/- 
(पचास हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत भ�रपाउने ठहछ�  
भनी स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । सो फैसलाउपर �ितवादीको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा पनुरावेदन परकेोमा सो अदालतबाट 
ऐ. महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र 
ऐ. ३क. नं. ले थप ५(पाचँ) वष� कैदसमेत ह�ने ठहछ�  
भनी फैसला भएकोमा सो फैसला बदर गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी �ितवादीले यस अदालतमा 

पनुरावेदन गरकेो अव�था छ ।
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 

पाटनले गरकेो फैसला िमलेको छ छैन, पनुरावेदक / 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीले पीिडत 
मिहलालाई बासँको �याङमा जबरज�ती करणी गरेको 
भनी िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� पीिडतले इसारा 
गरी बोलाएक�, शरीरमा हातले समाउदँा कुनै �ितकार 
नगरके�, आफूले लगाएको फ�रया �वयम् पीिडतले नै 
मािथ उचाली िददँा आफूले यौनस�पक�  गरकेो र सोही 
ठाउ ँनिजक िपसाब फेरकेो भनी र अदालतमा बयान 
गदा� लाटीले �या�सी मािथितर तानी मलाई संकेत 
गरपेिछ मैले ल घर जा भनी िनजको कुममा हातले 
धकेली िदएको र म अिल पर पगुी िपसाब फेरकेो भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । उ� दवैु बयान बेहोराबाट 
िनज �ितवादी िनज लाटी मिहला भएको ठाउमँा गएको 
कुरामा िववाद देिखएन । िनज �ितवादीले पीिडत लाटी 
मिहलालाई हातले धकेलेको मा� हो वा जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, िनज 
�ितवादीले िनज मिहलालाई जबरज�ती करणी गरेको 
द�ेने ��य�दश�को �पमा जाहेरवालाको नाबालक 
छोरा वष� ११ को ................  र अक� ��य�दश� 
वष� १३ क� �नेहा मैनाली रहेको दिेख�छ । �ितवादीले 
पीिडतलाई करणी ग�ररहेको अव�थामा देखेको 
भनी िनजह�ले अनसु�धानको �ममा �य� गरेको 
दिेख�छ । िनज नाबालकह�ले िनज �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी फसाउन ु पन� कुनै 
पूव��रसइवी देिखदँनै । िनज ११ र १३ वष�का 
नाबालकह�मा �ितवादीलाई फसाउन ुपन� िकिसमको 
सोच िवचार आउने अव�था ह�दँैन । यी नाबालकह�ले 
यी �ितवादीलाई फसाउन ुपन� कुनै �रसइवी वा कारण 
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भएको भनी �ितवादीले िजिकर िलएको देिखदँैन र यी 
नाबालकह� कसैको �लोभनमा पररे झठुो बोलेको 
भ�नेसमेत देिखदैँन । लाटी बो�न नस�ने मिहलालाई 
लिुकिछपी करणी गरकेो द�ेने ��य�दश� सा�ीका 
�पमा िनज नाबालकह� रहेको अव�था छ । य�तो 
अव�थाको िव�मानता रहेको ��ततु वारदातका 
स�ब�धमा िनज नाबालकह�ले देखी जानी �य� गरकेो 
कुरा सही स�य�पमा �य� गरकेा ह�न् भनी मा�न ुपन� 
ह��छ । उ� उमेरका बालबािलकाह�मा झठुो बो�दा 
के फाइदा ह��छ वा के प�रणाम िन�क�छ भ�ने कुरा 
थाहा नह�ने ह�नाले उनीह�ले जे बो�छन्, स�ुछन् वा 
दे�छन् िसधा �पमा ज�ताको त�तै अिभ�य� गद�छन् 
भ�ने मा�यता रािख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३८ अनसुार किललो उमेर भए पिन सोिधएको ��न 
ब�ुन स�ने अव�थाका नाबालक भएको देिखएकोले 
िनजह�ले बोलेको कुरालाई �माणमा िलन िम�ने 
नै देिखन आयो । लाटी बो�न नस�ने मिहलाले 
आफूमािथ भएको अपराधका बारमेा सामा�य मिहलाले 
ज�तो बोलेर पिु�ट गन� स�ने अव�था ह�दैँन । यहा ँलाटी 
मिहलाको हकमा िनज नाबालकह�को भनाइ नै म�ुय 
�माणको �पमा रहेको छ । पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा पीिडतको योिनमा प�ुषको िलङ्गको �वेश 
एवं घष�ण भएको भ�ने उ�लेख छ । िनज मिहलालाई 
िनज �ितवादीले हातले धकेलेको मा� हो भ�ने भनाइ 
�ितवादीले पिु� गन� सकेको अव�था छैन । नाबालकले 
करणी ज�तो अपराधका बारमेा बोलेको कुरा अ�यथा 
�मािणत नभएको अव�थामा �यसलाई �माणको 
�पमा �हण गदा� बेमनािसब ह�ने देिखदँनै । यसथ� 
��ततु म�ुामा अपाङ्ग रहेक� भिनएक� पीिडत मिहला 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गन� नसकेकोले 
वारदात पिु� ह�न स�दैन भ�ने �ितवादीको भनाइसगँ 
र सोही आधारमा भएको ��यथ� िझकाउने आदशेसगँ 
सहमत ह�न स�ने अव�था दिेखन आएन ।

३. अपाङ्ग संर�ण तथा क�याण ऐन, 
२०३९ को दफा २ मा अपाङ्ग भ�नाले सामा�य 
दिैनकचया� गन� शारी�रक वा मानिसक तवरले असमथ� 
वा अस�म भएको नेपाली नाग�रकलाई स�झन ु पछ�  
सो श�दले कानो, अ�धो, बिहरो, लाटो, लठे�ो, ललुो, 
कँुजो, लङ्गडो, खोर�डो, कँुडो वा स�ुतमनि�थित 
भएको �यि�लाई समेत जनाउछँ भनी प�रभािषत गरेको 
पाइ�छ । उ� प�रभाषाअनसुार लाटो पिन अपाङ्गको 
प�रभाषािभ� पन� देिखएकोले �यस स�दभ�मा अ� 
िववेचनाको आव�यकता देिखदैँन । साथै �ितवादीले 
लाटी र अपाङ्गको अलग अलग अथ� ला�छ भनी 
िलएको िजिकरसमेत उ� कानूनी �यव�थािवपरीतको 
दिेखएकोले िनजको उ� िजिकरसमेत मनािसब 
नह�नकुो साथै यी �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
नै पीिडत मिहला लाटी भएको भनी �वीकार गरेको 
अव�था िव�मान ह�दँा �थािपत त�यको बारमेा ��ततु 
िमिसलको स�दभ�मा अ� कुराको िवचार ग�ररहन ुपन� 
आव�यकतासमेत देिखदँैन ।

४. �ितवादीले पीिडत मिहलाको सहमितले 
करणी गरकेो हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, 
पीिडत भिनएक� मिहला बो�न, स�ुन नस�ने लाटी 
भएकोमा िववाद छैन । वारदातको समयमा उनी ए�लै 
बासँको �याङ्ग ि�थत ओडारमा रहेको अव�था छ । 
यी �ितवादीले पीिडत मिहलालाई करणी गन�को लािग 
ियनीह�िबच कुनै पूव�योजना एवम् सहमित भई उ� 
�थानमा गएको अव�था नभई पानीको पाइप जोडी 
आ�नो घरतफ�  फक� ने �ममा एका�त �थानमा रहेक� 
िनज पीिडत मिहला भए ठाउमँा यी �ितवादी गएको 
अव�था छ । सामा�यतया लाटी मिहला कराउन एवम् 
िच�याउन नस�ने ह��छन् । कराउन एवम् िच�याउन 
स�ने भए पिन एका�तमा कराएको एवम् िच�याएको 
कसैले स�ुने अव�थासमेत ह�दँनै । उनीले बोलेर आ�नो 
भनाइ ��ततु गन� अव�थासमेत छैन । य�तो एका�त 
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अव�थाको  िव�मानता रहेको ठाउमँा भएको करणीका 
स�दभ�मा मौकामा बिुझएका ��य�दश�का �पमा रहेका 
वष� ११को ................  र वष� १३ क� �नेहा मैनालीले 
बासँ �याङको ओडारमा �वा-ँ�वा,ँ अह-ँअह ँ गरकेो 
सनुेका ह� भनी लेखाइिदएकोले िनजह�िबच सहमितले 
करणी भएको भ�ने भनाइ िवरोधाभाषपूण� देिखएको 
छ । �ितवादीले अदालतमा आरोिपत कसरु गरकेो 
होइन भनी बयान गर ेपिन पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट करणी भए गरेको भ�ने दिेखन आएको 
छ । �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� पीिडतले 
इसारा गरपेिछ सहमितले करणी भएको हो भनी बयान 
बेहोरा लेखाएको भए पिन के क�तो िकिसमले सहमित 
भएको िथयो सो बारमेा उ�लेख गरी लेखाउन सकेको 
पाइदँैन । एकिछनलाई पीिडतले इसारा�ारा बोलाएकै 
िथइन् भनी मा�ने हो भने पिन करणीको आशयले इसारा 
गरी बोलाएको भ�ने कुरा िमिसल �माणबाट �मािणत 
ह�न सकेको पाइदँैन । पीिडत लाटी मिहलाले करणी 
गन�मा सहमित िदएक� िथइन् भनी �ितवादीले िलएको 
िजिकर िनजले व�तिुन�ट आधार �माण ��ततु गरी 
पिु� गन�सकेकोसमेत देिखदँनै । �यसैले सहमितको 
िवषयलाई ग�भीरतापूव�क िवचार गन� हो भने इसारा गरी 
बोलाइन् भनी �ितवादीले भनेको एक मा� आधारले 
ियनीह�िबच सहमितमा करणी भयो भनी भ�न िम�ने 
अव�था देिखदँैन । 

५. अतः उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी प�ुपराज िसटौलाले पीिडत लाटी मिहलालाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहर गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
दफा ३(५) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र ऐ. महलको 
दफा ३क. नं. बमोिजम थप ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने 
गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७१।७।११ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक / �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 

प�ुन स�दैन । यो फैसलाको �ितिलिप जानकारीका 
लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाइिदन ु
र फैसलाको �ित िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
इित सवंत्  २०७५ साल चै� २५ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
आदेश िमित : २०७६।१०।२०

०७६-WH-०२४५

म�ुाः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : भोजपरु िज�ला, षडान�द नगरपािलका वडा 
नं. १ घर भई हाल िज�ला �हरी काया�लय, 
िस�धपुा�चोकको गैरकानूनी िहरासतमा 
रािखएका तीथ�बहादरु राईको हकमा भोजपरु 
िज�ला, षडान�द नगरपािलका वडा नं. १ 
घर भई हाल काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ११ ब�ने गणेश राई

िव��
िवप�ी : िज�ला �हरी काया�लय, का�ेपला�चोकसमेत

�नण�य नं. १०४०७
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 § कुनै पिन नाग�रकलाई एकै �कृितको 
म�ुामा पटकपटक ब�दी बनाई धरौटी 
माग भएकोमा धरौटी दािखला भएपिछ 
पिन थुनामु� नगनु� र यस अदालतको 
ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट थुनाम�ु 
ग�रसकेपिछ पिन िविभ�न िज�लामा 
लगी पाँच� पटक सोही �कृितको म�ुामा 
िनर�तर थुनामा रा�नु अनुिचत, अतािक� क 
र जवाफदेिहताहीन काय� ह�ने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी एकराज भ�डारी, अिधव�ाह� �ी 
किपलच�� पोखरले, �ी भवुन�साद 
िनरौला, �ी गंगासागर ख�ी, �ी बालकृ�ण 
गैर,े �ी िनरकुमार राई, �ी स�तोष कोइराला, 
�ी काि�तराम ढंुगाना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
ह�र�साद जोशी

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०७६, अकं ४, िन.नं.१०२५३

स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान 
 § फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४

आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६, १३३(२) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं ठहर 
यस�कार छः

िनवेदक ितथ�बहादरु राईलाई िमित 
२०७६।१०।१४ गते सव��च अदालतको गेटबाटै 
प�ाउ ग�रयो । िनवेदकलाई िज�ला �हरी काया�लय 

िस�धपुा�चोकको गैरकानूनी थनुामा रािखएकोमा 
सोउपर दायर गरकेो ब�दी��य�ीकरण (०७६-WH-
०२१८) को िनवेदनउपर सनुवुाइ ह�दँा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िनवेदकलाई गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु गन� ��यथ�का नाममा आदेश भएको 
िथयो । िनवेदकलाई हाल िज�ला �हरी काया�लयको 
िहरासतमा रािखएको जानकारी पाएको छु । 
िनवेदकलाई कानूनिवपरीत थनुामा राखी शारी�रक एवं 
मानिसक यातना िदइएको आशकंा छ । िनवेदकलाई 
�याद थपका लािग भनी ��यथ� िज�ला �शासन 
काया�लय, का�ेपला�चोकसम� उपि�थत गराएको 
जानकारी पाएको छु । 

स�ुमा िनवेदक तीथ�बहादरु राईलाई िमित 
२०७६।२।१० मा िस�धलुी िज�लाको डाडँीगरुासेबाट 
प�ाउ गरी अभ� �यवहार म�ुामा �याद थप ग�रएको 
िथयो । िमित २०७६।३।३ मा िज�ला �शासन काया�लय, 
िस�धलुीबाट जनही �.२१,०००।- (ए�काइस हजार) 
धरौटी माग भएकोमा धरौटी रकम बझुाउन नसकेका 
कारण कारागार काया�लय िस�धलुीमा रािखएको 
िथयो । िमित २०७६।५।१९ मा िज�ला �शासन 
काया�लय, िस�धलुीबाट ६ मिहनाको कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई फैसला भयो । िज�ला �शासन काया�लय, 
िस�धलुीको फैसलाबमोिजमको कैद भ�ुान गरपे�ात् 
िस�धलुी िज�ला कारागारबाट िमित २०७६।८।४ मा 
थनुाम�ु ह�नपुन�मा थनुाम�ु गरकेो कागजमा सहीछाप 
गराइयो तर थनुाम�ु नगरी दो�ो पटक रामेछाप प�ुयाई 
अभ� �यवहार म�ुा लगाइयो । िमित २०७६।८।२९ 
मा िज�ला �शासन काया�लय, रामेछापबाट साधारण 
तारखेमा म�ु भएको बेहोरामा सहीछाप गराइयो तर 
थनुाम�ु नगरी ते�ो पटक िज�ला �हरी काया�लय 
दोलखाको िहरासतमा रािखयो । अभ� �यवहार म�ुामा 
िनवेदकलाई िमित २०७६।९।२४ मा िज�ला �शासन 
काया�लय, दोलखाबाट साधारण तारखेमा �रहा 
गरकेो बेहोरामा सहीछाप गराई पनुः िज�ला �शासन 
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काया�लय, दोलखाको हाताबाटै चौथो पटक प�ाउ गरी 
िज�ला �हरी काया�लय, िस�धपुा�चोकको िहरासतमा 
रािखएकोमा सोउपर ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन 
दायर भई स�मािनत सव��च अदालतबाट िमित 
२०७६।१०।१४ मा िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुाबाट 
म�ु गन� आदेश जारी भएकोमा सव��च अदालतको 
गेटबाटै पनुः िगर�तार ग�रयो । 

��यथ� �हरी �धान काया�लयसमेतको 
ठाडो आदेश र िनद�शनमा �व�ृ भावना राखी 
िनवेदकलाई पटकपटक प�ाउ गरी बदिनयतपूव�क 
एकपिछ अक� िज�लामा प�ुयाई झठुा म�ुा लगाउने 
गरकेो ��यथ�ह�का काम कारबाहीबाटै देिखएको 
छ । िनवेदकलाई के कित कारणले पटक पटक प�ाउ 
गरी गैरकानूनी थुनामा राखी ब�दी बनाइएको हो ?  सो 
कुराको जानकारी ��यथ�ह�का तफ� बाट िनवेदकका 
आफ�त र प�रवारका सद�यसमेतलाई िदइएको 
छैन । फरक िवचार आ�थाकै कारण देखाई िनवेदकलाई 
िमित २०७६।२।१० देिख आजका िमितस�म 
िनर�तर ��यथ�ह�ले गैरकानूनी थनुामा राखेका 
छन् । ��यथ�ह�को काय�बाट नेपालको संिवधानको 
धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), 
(ङ), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८) धारा 
२२ समेत�ारा �द� िनवेदकको मौिलक हक अिधकार 
कुि�ठत भएको छ । िनवेदक ितथ�बहादरु राईलाई 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुाम�ु 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गनु�  नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, कारण र �माण 
भए सोसिहत कुनै म�ुामा अनसु�धान गरकेो भए सो 
िमिसलको �मािणत �ितिलिप र ब�दीसिहत िमित 
२०७६।१०।२० का िदन महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफसिहत उपि�थत ह�न 
आउन ु भ�ने बेहोराको िमित २०७६।१०।१७ को 

आदेश । 
ितथ�बहादरु राईलाई यस काया�लयबाट 

उि�लिखत िमितमा प�ाउ नग�रएको, �रट 
िनवेदनमा उ�लेख ग�रएबमोिजमको कुनै पिन काय� 
यस काया�लयबाट नग�रएको, िनजह�लाई यस 
काया�लयको िहरासतमा समेत नरािखएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको महानगरीय 
�हरी व�ृ िसंहदरबार काठमाड� र ऐजन काया�लयका 
काया�लय �मखुको िलिखत जवाफ । 

िमित २०७६।१०।१४ मा मेरो कमा�डमा 
खिटएको मोबाइल ग�ती टोलीले ग�ती गद� जाने 
�ममा का�ेपला�चोक िज�ला धिुलखेल नगरपािलका 
वडा नं. ४ ि�थत अरिनको राजमाग� सडक ख�डमा 
एक जना प�ुष �यि�ले मिहला वग�मािथ अपश�द 
�योग गरी होह�ला ग�ररहेको छ भ�ने खबर �ा� 
ह�नासाथ सो �थानमा जादँा पिछ नाम, थर, वतन ख�ुन 
आएको ितथ�बहादरु राईले मिहला वग� िव�� अपश�द 
�योग गरी होह�ला ग�ररहेको अव�थामा फेला पारी 
िनजलाई स�झाई बझुाई गदा� उ�टै िडउटीमा खिटएको 
�हरी टोलीलाई समेत गालीगलौज गरी �हरीको 
काम कारबाहीमा समेत बाधा अवरोध प�ुयाएको ह�दँा 
िनजलाई ऐजन राित २१:०० बजेको समयमा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ९ को 
उपदफा ६ बमोिजमको ज�री प�ाउ पजु�साथ प�ाउ 
परी �ितवेदनसाथ दािखला गराइएका �ितवादीउपर 
मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ११८ को 
कसरुमा िमित २०७६।१०।१५ मा दता� गरी िनजलाई 
िदइएको ज�री प�ाउ पजु� िज�ला �शासन काया�लय 
का�ेपला�चोकमा िमित २०७६।१०।१५ गते पेस 
गरी ज�री प�ाउ पजु� �वीकृित गराई प�ाउ िमित 
२०७६।१०।१४ बाटै लागू ह�ने गरी पिहलो पटक 
िदन ७ (सात) को �याद अनमुित �ा� भई िनजलाई 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� पेस गरी बयान गराई 
यस काया�लयको �याियक िहरासतमा राखी ��ततु 
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म�ुाको थप अनसु�धान काय� भइरहेको छ । िनजलाई 
िहरासत क�मा रा�नअुिघ िनजले मेरो आफ�तको 
स�पक�  नं. हो भनी िदइएको मोबाइल न�बरह�मा 
फोन गरी जानकारी गराई िहरासतमा रहदँा ब�दाको 
समयमा िनजलाई भेटघाट गन� आउने आफ�तह� र 
कानूनी �यवसायीसमेतलाई भेटघाट गराइएको छ । 
िवप�ी ितथ�बहादरु राईलाई गैरकानूनी �पमा प�ाउ 
गन�, थनुामा रा�ने, आफ�तह�सगँ भेटघाट गन� निदने 
ज�ता िकिसमका काय�ह� यस काया�लयबाट भए गरकेो 
होइन छैन । िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िज�ला �हरी काया�लय का�ेपला�चोक 
र ऐजन काया�लयका काया�लय �मखुको िलिखत 
जवाफ । 

�हरीको �ितवेदनले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी ितथ� राई भएको अभ� �यवहार गन� 
नह�ने म�ुामा िमित २०७६।१०।१४ को राित 
२१:२० बजेको समयमा ज�री प�ाउ पजु� िदई 
�हरी �ितवेदनसाथ यस काया�लयमा दािखल ह�न 
आएका िथए । िनज �ितवादी ितथ�राज राईलाई 
�हरी िहरासतमा नराखी छाडेमा आफू िव��को 
�माणसमेत लोप गरी िनज �ितवादी भा�न उ�कन 
स�ने भएकाले िनजलाई �हरी िहरासतमा राखी 
बयानलगायतको अ�य अनसु�धान काय� गनु�पन� भएको 
ह�दँा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १४(३) बमोिजम प�ाउ िमितबाट लागू ह�ने गरी 
अनमुितका लािग िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
का�ेपला�चोकको सहमितसिहत िज�ला �हरी 
काया�लय का�ेपला�चोकको िमित २०७६।१०।१५ 
को प� यस काया�लयमा �ा� ह�न आएको हो । सोप�ात् 
यस काया�लयबाट िमित २०७६।१०।१५ का िदन 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१४(६) बमोिजम िनज �ितवादी ितथ� राईलाई �हरी 
िहरासतमा राखी उ� म�ुाको अनसु�धान गन� अनमुित 
िदइएकोस�म हो । �चिलत कानूनबमोिजम �याद थप 

गरी िनज �ितवादी ितथ� राईलाई �हरी िहरासतमा 
रािखएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय, का�ेपला�चोक 
र ऐ. का �मखु िज�ला अिधकारीको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा प�ाउ 
गन� तथा थुनामा रा�नेलगायतको काय� यस �हरी 
�धान काया�लयबाट ग�रएको छैन । िवप�ी �रट 
िनवेदक ितथ�बहादरु राईउपर िज�ला �हरी काया�लय 
का�ेपला�चोकमा अभ� �यवहार म�ुा दता� गरी मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) 
बमोिजम �याद थप गरी अनसु�धान काय� भइरहेको 
र �रट िनवेदकले िनवेदनमा कानूनिवपरीत थनुामा 
राखी शारी�रक एवं मानिसक यातना िदएको भ�ने 
आरोपह� झ�ुा भएको ह�दँा �हरी �धान काया�लय, 
न�सालसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको �हरी �धान 
काया�लय, न�साल र ऐजनको काया�लय �मखुसमेतको 
तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु �रट 

िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी एकराज भ�डारी, अिधव�ाह� �ी 
किपलच�� पोखरले, �ी भवुन�साद िनरौला, �ी 
गंगासागर ख�ी, �ी बालकृ�ण गैर,े �ी िनरकुमार राई, 
�ी स�तोष कोइराला, �ी काि�तराम ढंुगानाले यी �रट 
िनवेदकलाई अदालतको आदेशले थनुाम�ु गर े तापिन 
�हरी �शासनले िनर�तर �पमा िविभ�न ठाउहँ�मा 
एउटै अिभयोगमा प�ाउ गरी थुनामा राखेर संिवधान 
र कानूनलगायत मानवअिधकारस�ब�धी मा�य 
िस�ा�तह�को उ�लङ्घन गरकेो छ । कुनै प�को 
िवचारमा समथ�न गरकेो आधारमा मा� िनजलाई 
अभ� �यवहारमा प�ाउ गरी पटकपटक थनुामा 
रा�न ु संिवधानिवपरीतको काय� हो । यी िनवेदकलाई 
गैरकानूनी �पमा थुनामा राखेको ह�दँा िनजलाई 
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गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गन� ब�दी��य�ीकरणको �रट 
जारी ग�रपाउ ँ भनी बहस गनु�भयो । िवप�ी तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी ह�र�साद 
जोशीले यी �रट िनवेदकले िविभ�न �थानमा पटकपटक 
गैरकानूनी कसरु गरकेोले कानूनबमोिजम नै प�ाउ गरी 
थनुामा रािखएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

दवैुतफ� को कानून �यवसायीह�ले 
गनु�भएको बहस िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन गरी 
िनण�यतफ�  िवचार गदा� �रट िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�नपुन� हो होइन ? सो 
स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखन आयो । 

२. यी ब�दी तीथ�बहादरु राईलाई सव��थम 
िमित २०७६।२।१० मा िस�धलुी िज�लाको 
डाडँीगरुासेँबाट प�ाउ गरी अभ� �यवहार म�ुा चलेको 
भ�ने िनवेदन िजिकर रहेछ । सो म�ुाउपर सनुवुाइ ह�दँा 
िमित २०७६।३।३ मा िज�ला �शासन काया�लय 
िस�धलुीबाट �. २१,०००।- धरौट माग भएकोमा 
धरौट रा�न नसक� थनुामा रहेको र िज�ला �शासन 
काया�लय िस�धलुीबाट िमित २०७६।५।१९ मा 
फैसला भई लागेको ६ मिहना कैद िमित २०७६।८।४ 
मा भ�ुान भई थनुाम�ु ह�न ु पन�मा कैद भ�ुान 
भएपिछ पिन थुनाम�ु नगरकेो भ�ने िजिकर रहेको 
देिखयो । िज�ला �शासन काया�लय िस�धलुीको 
फैसला यी िनवेदक ब�दीले पनुरावेदन गरकेो भ�ने 
भनाइ नरहेबाट उ� आरोप र फैसला यी िनवेदकले 
�वीकार गरी बसेको देिख�छ । िस�धलुीबाट थनुाम�ु 
नगरी रामेछाप िज�ला प�ुयाई अभ� �यवहार म�ुा 
चलाई िज�ला �शासन काया�लय रामेछापबाट साधारण 
तारखेमा छािडएकोमा थनुाबाट म�ु नगरी दोलखा 
िज�ला प�ुयाई अभ� �यवहार म�ुामा िनवेदकलाई 
२०७६।९।२४ मा िज�ला �शासन काया�लय 
दोलखाबाट साधारण तारखेमा छोडेको कागजमा 
सहीछाप गराई िस�धपुा�चोक प�ुयाइएको भ�ने 

दिेख�छ । िस�धपुा�चोकमा रािखएको िहरासतउपर 
सव��च अदालतमा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन 
०७६-WO-०२१८ परकेो देिखयो । यस अदालतबाट 
िमित २०७६।१०।१४ मा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी भई थनुाबाट म�ु गरकेो पिन दिेखयो । �यसरी 
यस अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
भई थुनाम�ु गन� आदेश ह�दँाह�दँ ै यसै अदालतको 
गेटबाट पनुः िगर�तार गरी िज�ला �हरी काया�लय 
का�ेपला�चोकमा िहरासतमा रािखएको छ भनी �रट 
िनवेदनमा उ�लेख भएको दिेख�छ । िवप�ी िज�ला 
�हरी काया�लय का�ेपला�चोकको िलिखत जवाफमा 
ितथ�बहादरु राईले मिहला वग� िव�� अपश�द �योग 
गरी होह�ला ग�ररहेको अव�थामा फेला पारी मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ११८ को कसरुमा 
िज�ला �शासन काया�लय का�ेपला�चोकबाट िमित 
२०७६।१०।१४ देिख लागू ह�ने गरी अनमुित �ा� भई 
यस काया�लयको �याियक िहरासतमा राखी ��ततु 
म�ुाको थप अनसु�धान काय� भइरहेको भनी ख�ुन 
आएबाट यी िनवेदकलाई अभ� �यवहारमा थनुामा 
राखेको कुरा पिु� ह�न आएको छ ।

३. यस अदालतबाट िमित २०७६।१०।१४ 
मा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भई गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु गन� आदेश ह�दँाह�दँै यसै अदालतको 
गेटबाट पनुः िगर�तार गरी िज�ला �हरी काया�लय 
का�ेपला�चोकमा िहरासतमा रािखएको भ�ने िनवेदन 
िजिकर स�ब�धमा अदालतबाट छुट्नासाथ यी िनवेदक 
का�ेपला�चोक पगेुको र �यहा ँ मिहलासमेतलाई 
अभ� �यवहार गरकेो कसरुमा प�ाउ गरकेो भ�ने 
िज�ला �हरी काया�लय का�ेपला�चोक र ऐजनका 
�मखुको िलिखत जवाफ देिख�छ । कुन मिहलाबाट 
कुन समयमा �य�तो जानकारी आएको िथयो, �यो 
जानकारी कहा,ँ कसले, कसरी रीतपूव�क अिभलेख 
ग�यो, कसरी िनजलाई प�ाउ गन� टोली खटाइयो, 
यसमा अन�ु�रत धेर ै �� यस इजलाससम� �ा� 
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िमिसलबाट उ�ज�छ । पटकपटक अभ� �यवहारको 
अप�ु आरोप लगाइएको वैयि�क �वत��ता आब� 
यस �कृितको म�ुामा �हरीले भ�नासाथ अदालतले 
िव�ास ग�रहा�न ु पन� अव�थाको िव�मानता 
देिखदँनै । यी ब�दीको संल�नतामा कुनै आपरािधक 
काय� भएको छ भनी व�तिुन� �पमा िवप�ीह�ले 
भ�न सकेको पाइदँनै । अ� कुनै कारण फेला नपर ेपिन 
यी िनवेदकलाई थनुामै रा�ने पूवा��हको काया��वयन 
अभ� �यवहारको आरोपको मा�यमबाट ग�रएको 
देिख�छ । यसरी तीथ�बहादरु राईलाई िवप�ीह�ले एउटै 
आरोपमा िविभ�न �थानबाट िनय��णमा िलई �हरी 
िहरासतमा रािखरहने काय�लाई कानूनबमोिजमको 
थनुा मा�न सिकँदैन । 

४. लोकत��मा वैयि�क �वत��तालाई 
�यि�को �मखु तथा सव��कृ� हकको �पमा 
िलइ�छ । यो �यादै सवंेदनशील िवषयसमेत हो । मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणा, १९४८ को धारा ३ 
ले ��येक �यि�लाई जीवन, �वत��ता र सरु�ाको 
हक ह�ने भनी अ�तरा�ि��य �पमा �यि�को वैयि�क 
�वत��तालाई �ाथिमकता िदएको छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा १७ ले कानूनबमोिजम बाहेक कुनै 
पिन �यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत ग�रने 
छैन भनी मौिलक हक �दान गरकेो छ । रा�यले सबै 
नाग�रकलाई समान अव�थामा समान िकिसमको 
�यवहार गद�छ भ�ने िव�ास ग�र�छ । कुनै नाग�रक�ित 
�व�ृ धारणा राखेर �यवहार गनु�  ह�दैँन ।

५. कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको उिचत 
�ि�या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि�क �वत��तामा 
अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गन� पाइदैँन । संिवधानले 
कानूनी औिच�य पिु� ह�न नस�ने �कृितका थनुा, 
िगर�तारी तथा गैरकानूनी �पमा शि�को �योग 
गन�बाट िनषेध गरकेो छ । रा�यका हरके िनकायका 
काम कारबाही संिवधान, कानून एवम् �यायका मा�य 
िस�ा�तअनकूुल ह�नपुद�छ । वैयि�क �वत��ताको 

अिधकारबाट वि�चत गदा� कानूनले तोकेको उिचत 
�ि�याको अिनवाय� �पमा अनशुरण गनु�पन� ह��छ । 
कानूनको उिचत �ि�याको अनशुरण नगरी वैयि�क 
�वत��तामािथ लगाइएको अङ्कुशले �याियक वैधता 
�ा� गन� स�दनै । कुनै �यि�लाई गैरकानूनी �पमा वा 
कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी �व�ृ धारणा राखेर 
ब�दी बनाइएको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी थुनाम�ु गनु�  अदालतबाट अपेि�त 
िवषय हो ।

६. सिंवधान र �चिलत कानून, लोकताि��क 
मू�य मा�यता, �याियक अवधारणा र �यायका 
मा�य िस�ा�तह�, कानूनको शासन, अ�तरा�ि��य 
कानूनसमेत�ारा ��याभूत हक अिधकारको सरं�ण 
गन�समेत कुनै �ि�ले हेदा� पिन �व�ृ धारणा राखेर 
ग�रएको �यवहारलाई उिचत ठा�न सिकँदैन । कानूनी 
�ि�यामा �यि�उपर ग�रने �यवहार �याियक, �व�छ, 
पूवा��हिवहीन र तक� सङ्गत  ह�नपुद�छ । कानूनको 
उिचत �ि�या अनशुरण नगरी �यि�लाई ब�दी 
बनाउने काय� अनिुचत एवं अ�वीकाय� ह��छन् । कुनै 
पिन नाग�रकलाई एकै �कृितको म�ुामा पटकपटक 
ब�दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दािखला 
भएपिछ पिन थनुाम�ु नगनु�  र यस अदालतको 
ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट थनुाम�ु ग�रसकेपिछ 
पिन िविभ�न िज�लामा लगी पाचँ� पटक सोही 
�कृितको म�ुामा िनर�तर थनुामा रा�न ु अनिुचत, 
अतािक� क र जवाफदेिहताहीन काय� हो । �य�तो काय� 
नेपालको संिवधान तथा �चिलत फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ मा �यवि�थत �ावधानको भावना 
र मम� �ितकूल देिख�छ । यस�कारको �विृ�बाट 
संिवधान�ारा ��याभूत हक अिधकारको काया��वयनमा 
ग�भीर अवरोध पैदा गन� स�भावनाह�समेत रह�छ । 
यस प�मा �वयम् अदालतलगायत नेपाल सरकारका 
स�ब� िनकायह� ग�भीर ह�न वा�छनीय दिेख�छ । 
यस�कारको �विृ�ले �वे�छाचा�रतालाई बढावा िदने 
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र सिंवधान�ारा ��याभूत मौिलक हकह�को �चलनमा 
ग�भीर आघात प�ुयाउने अव�था रह�छ । �यसैले नेपाल 
सरकारका स�ब� पदािधकारीह�ले यस�कारको 
�विृ�बाट िसज�ना ह�ने कानूनी दािय�वसमेत वहन 
गनु�पन� अव�था रह�छ । यस प�मा सरकारका स�ब� 
पदािधकारीह� सचे� रहन वा�छनीय देिख�छ ।  यस 
�कृितका गैरकानूनी काय�ह�लाई िनर�तरता िददैँ 
जाने र औपचा�रक �पमा अदालतलाई जानकारी 
िददँा अप�ु एवं का�पिनक घटना िसज�ना गरी िलिखत 
जवाफ ��ततु गन� �विृ� कानूनको शासनिवपरीतका 
काय� ह�न् भ�ने स�ब�धमा समेत स�बि�धत अिधकारी 
सचेत रहन ु पद�छ । एकाितर अदालतलाई झठुो, 
बनावटी एवं का�पिनक कुरा �य� गरी ब�दीलाई 
िनर�तर थनुामा रा�न बहाना बनाएको पाइएमा कुनै 
पिन रा��सेवकको �य�तो कामलाई �वीकार गरी 
अदालत चपु लागेर ब�दैन र �यसको प�रणामको 
भागी �य�तो झठुो, बनावटी एव ं का�पिनक कुरा 
अदालतलाई जानकारी गराउनेले नै भो�न ु पछ�  भने 
अक�तफ�  आ�नो आ�थाको आडमा रा�यको वा कुनै 
पिन �यि�को िजउ�यान स�पि�मा आघात प�ुयाएको 
पाइएमा वा �यि�को शाि�तपूव�क बा�ँने अिधकारमा 
खलल प�ुयाएमा अदालतले व�तिुन� �माणका 
आधारमा �य�ता घटना र �यि�उपर कठोर �ि�कोण 
रा�न बा�य ह�ने र कानूनबमोिजम द�ड सजाय गन�तफ�  
सबै सचेत ह�न आव�यक छ । 

७. मािनसका आधारभूत हक अिधकार 
हरहालतमा संर�ण ह�नपुद�छ भ�ने मा�यतालाई मानव 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य द�ताबेजह�ले समेत 
आ�मसात् गरकेा छन् । नाग�रकको मौिलक हकको 
हनन् भएमा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
र (३) बमोिजम सव��च अदालतले असाधारण 
अिधकार�े� �हण गरी उपय�ु आदेश जारी गरी 
नाग�रकको मौिलक हकको �चलन गराउन ु पद�छ । 
कुनै फौजदारी कानून �ितकूल काय� भएको अव�थामा 

आव�यक अनसु�धान, छानिबन गरी दोषीलाई 
कानूनको दायरामा �याउन ु स�ब� िनकायह�को 
कानूनी कत��य ह��छ भ�ने कुरामा िववाद छैन । यसका 
लािग �याियक �ि�या अपनाउन ु र अिभय�ुलाई 
िनय��णमा राखी अनसु�धान, छानिबन �ि�या 
अगािड बढाउन ु आव�यक ह��छ । �याियक �ि�या 
स�चालन गदा� कानूनबमोिजमको उिचत �ि�याको 
अनशुरण गनु�  अिनवाय� ह��छ । कुनै कसरुज�य काय� 
भएको छ भ�दैमा कानूनी �ि�या पूरा नगरी �व�ृ 
धारणा राखी कसैलाई ब�दी बनाउन िम�दैन । साथै 
य�तै त�यसगँ स�बि�धत िखमबहादरु खड्काको 
हकमा महे�� खड्का िव�� नेपाल सरकार गहृ 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत (ने.का.प. २०७६ अङ्क 
४ िन.नं.१०२५३) भएको ब�दी ��य�ीकरणस�ब�धी 
�रटमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भएको 
अव�थासमेत छ । ��ततु िनवेदनका स�ब�धमा िवचार 
गदा� िवप�ीह�ले यी ब�दीलाई अनवरत �पमा एकपिछ 
अक� आरोप लगाई प�ाउ गन� गरकेो वा व�तिुन� 
�पमा यी वादीले के क�तो गैरकानूनी काय� गरेको 
हो भ�नेबार े िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट �प� 
एव ं िव�सनीय �पमा आ�नो तक�  र आधार ��ततु 
गन�सकेको नदिेखदँा यहा ँ ब�दीको आ�थाकै कारण 
प�ाउ गरकेो होइन भ�न सिकने अव�था देिखदँनै ।

८. अतः िनवेदकका भाइ तीथ�बहादरु 
राईलाई उिचत कारण र िव�वसनीय आधारबेगर 
पटकपटक अभ� �यवहार म�ुामा आरोप लगाई 
िमित २०७६।२।१० देिख िनर�तर �पमा �हरी 
िहरासतमा राखेको देिखएबाट यी ब�दीलाई एकपिछ 
अक� �थानमा एकै आरोप लगाई ब�दी बनाउनकुो 
पछािड �व�ृ धारणा छैन भ�न नसिकने ह�दँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क)
(ख) बमोिजम यस अदालतका रिज��ारको रोहवरमा 
िनज तीथ�बहादरु राईलाई त�काल थनुाम�ु गनु�  भनी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
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आदशेका स�ब�धमा सिं�� आदेश जारी भई ब�दी 
थनुाम�ु ग�रसिकएको ह�दँा थप केही ग�ररहन परने । 
��ततु आदेशको जनाउ िवप�ीह�लाई समेत िदनू । 

९. ��ततु आदेशको िव�तुीय�ित अपलोड 
गरी िनवेदकको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल
 
इित संवत्  २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल 

फैसला िमित : २०७६।८।२
०७१-CR-०६५९

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : ‘घ’ कुमारीको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला बैतडी भमेु�र गा.िव.स. 

वडा नं. २ ब�ने खेमराज भ�को छोरा सागर 
भ�समेत

 § जबरज�ती करणी �यि�को शरीर र 
आ�मस�मानमािथ समेत आघात ला�ने 
जघ�य अपराध हो । सो�दै नसोचेको 
अनपेि�त त�रकाबाट एउटा मिहलाको 
शरीर तथा आ�मस�मानमािथ आ�मण 
ह�दँा मानिसक िवि��तताको अव�थामा 
पु�न स�दछ । य�तो अव�थामा आफूमािथ 
भएको यौिनक िहसंाको घटना �मरण गन� 
र �य� गन� त�कालै किठन ह�न स�ने 
वा िव�तारै याद ह�ने अव�थाह� ह�न 
स�दछ । य�तो अव�था भनेकै Rape 
Trauma Syndrome (RTS) को 
अव�था हो । य�ता अव�थालाई 
�यायकता�ले ग�भीरतापूव�क िलन ुपन� । 

(�करण नं.७)
 § जबरज�ती करणी अपराधको �कृित अ�य 

अपराधभ�दा फरक ह��छ । अ�य अपराधमा 
स�यताको मू�याङ्कनको लािग भनाइमा 
ि�थरता (Consistency) को िव�मानता 
ह�नुपछ� भने जबरज�ती करणीमा पीिडतको 
भनाइमा पीडाको आघात (Trauma) को 
कारणले केही िवरोधाभाष आउन स�ने ।
 § जबरज�ती करणीको वारदातमा घटना 

घट्यो िक घटेन भ�ने िवषय बढी मह�वपूण� 
ह�ने र अदालतले पिन सोही कुरा नै िवचार 
गनु�पन� देिख�छ । जबरज�ती करणीको 
कसरुमा म�ुय वारदात�थल नै पीिडतको 
शरीर (In cases of rape, the victim’s 
body itse।f is the scene of crime) 
ह�ने ।

(�करण नं.८)
 § �भावकारी अनुस�धान गरी पीिडत तथा 

�ितवादीह�को आिथ�क िववरण सकंलन 

�नण�य नं. १०४०८
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गनु�पन� दािय�व रा�यको हो । य�िप 
अनुस�धानको �ममा अभीलेखीकरण 
गन� नस�नु वा अनुस�धानमा अकम��यता 
ह�नुको प�रणाम �व�प �ितपूित� नपाउने 
ि�थित िसज�ना ह�न िदन ु ह�दैँन । साथै 
रा�यको िनि��यतालाई कम �ितपूित�को 
आधार ब�न िदनु तक� सङ्गत समेत नह�ने ।

(�करण नं.३६)
 § पीिडतमािथ परकेो पीडा मा� नभई 

िहसंाको �ास (shock) को कारणले 
िनजको मानिसक �वा��यमा परकेो 
आघात (menta। trauma) को असरलाई 
समेत िवचार गरी �ितपूित� िनधा�रण गनु� 
उपयु� देिखने ।

(�करण नं.३९)
 § जबरज�तीपूव�क करणी गरकेो काय� 

कानूनको मा� नभई मानवीयता 
(humanity), �यि�गत अि�मता 
(human dignity) र सामािजक नैितकता 
(socia। mora।ity) को समेत िवपरीत 
ह�न जान े।

(�करण नं.४३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी सूय�राज दाहाल, �ी उ�व पडुासैनी र 
अिधव�ा �ी �वागत नेपाल

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी रमणकुमार �े�

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०७५, अकं ५, िन.नं.१०००७
 § ने.का.प.२०७४, अंक ९, िन.नं.९८७९
 § ने.का.प.२०७२, अकं ९, िन.नं.९४७२
 § ने.का.प.२०७२, अकं २, िन.नं.९३४६
 § ने.का.प.२०६७, अकं ११, िन.नं.८५०७

 § ने.का.प.२०६७, अंक ९, िन.नं.८४६९
 § ने.का.प.२०६६, अंक ४, िन.नं.८१२७
 § ने.का.प.२०६३, अंक १०, िन.नं.७७७२
 § ने.का.प.२०६२, अंक १०, िन.नं.७६११
 § ने.का.प.२०६०, अंक ५, िन.नं.७२१६

स�ब� कानून :
 § फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४
 § अपराध पीिडत संर�ण ऐन, २०७५

स�ु तहमा फैसला गन�:
मा.िज�ला �या. �ी िहमालय राज पाठक
बैतडी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी रमेश�साद राजभ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी नरबहादरु शाही 
पनुरावेदन अदालत महे��नगर

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः- 

त�य ख�ड
िमित २०६८।१२।०९ गते एस.एल.सी. 

परी�ा िदन भनी पाटनमा आएक� छा�ा “घ” कुमारी 
(प�रवित�त नाम) लाई पाटन बजारमा पसल गरी 
ब�ने अमरराज अव�थी र सागर भ�ले जबरज�ती 
करणी गरकेोले िनज दवैुजनाउपर कडा कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �ी िश��ेर उ�च मा�यिमक 
िव�ालय मेलचौराका �धाना�यापक लालरुाम िव.क. 
र �यव�थापन सिमित अ�य� गणेशद� भ�राईको 
इलाका �हरी काया�लय पाटनमा परकेो सयं�ु    
िनवेदन । 

िमित २०६८।१२।०९ गतेको िदउसँो 
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१२:०० बजेको समयमा पाटन बजारमा गेस पेपर िक�न 
गएको अव�थामा चादँनी िडिजटल फोटो �टुिडयोका 
स�चालक अमरराज अव�थी र सागर भ�ले मलाई 
िज��याउनकुा साथै केही समयपिछ स�बि�धत फोटो 
�टुिडयोमा िविभ�न िकिसमका औषधी सईुको �योग 
गरी मलाई अचेत अव�थामा पारी सामूिहक�पले 
करणी गरकेाले िनजह�लाई कानूनी कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िमित २०६८।१२।१० गतेको पीिडत 
“घ” कुमारीले िज�ला �हरी काया�लय बैतडीमा िदएको 
जाहेरी दरखा�त ।

यसमा िज�ला बैतडी पाटन गा.िव.स. वडा नं. 
९ ि�थत पूव�मा �ीकृ�ण उ.मा.िव जाने प�क� सडक, 
पि�म गोइडा खोला, उ�रमा टेक िसहं रावलको प�क� 
घर, दि�णमा समेत उ.मा.िव जाने बाटो यित चार 
िक�लािभ� सागर भ�को जग�नाथ �टोर, सोही �टोर 
पसलमा िमित २०६८।१२।०९ गते सागर भ�समेतले 
“घ” कुमारीलाई बोलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
देखाइएको घटना�थल हेदा� घटनासगँ स�बि�धत 
सबतु �माण फेला नपरकेो चार िक�लासिहतको 
घटना�थल िठक छ । सोही पसलको अगािड प�क� 
सडक भई पूव�प�� दि�णमा रामद� जोशीको पसल, 
उ�र िदपक भ�को पसल, पि�म बजारदेिख पाटन 
�या�पस जाने प�क� सडक, पूव� पेरिेनयल इनज�को 
काया�लय यित चार िक�लािभ� गणेश भ�को ितन 
त�ले प�क� घरको भइु ँतलामा चादँनी फोटो �टुिडयो 
रहेको, सोिभ� एउटा कोठा र बािहर अक� कोठा रहेको, 
बािहर कोठामा क��यटुरलगायत �ृंगारका सामानह� 
रहेको, िभ� कोठामा स�ुने खिटयासमेत रहेको अ�य 
घटनासगँ स�बि�धत कुनै सबतु �माण फेला नपरकेो 
िठक छ भ�ने िमित २०६८।१२।११ को घटना�थल 
मचु�ुका । 

पीिडत तथा �ितवादीह�लाई �वा��य 
परी�ण गराउन पठाएको िमित २०६८।१२।१० गतेको 
च.नं. २८९७ र २८९८ को प� ।

पीिडतले घटना ह�दँा लगाएको कपडाह� 
िनज ब�ने गरकेो घरबाट बरामद ग�रएको भ�ने िमित 
२०६८।१२।११ गतेको बरामदी मचु�ुका । 

Bruise be।ow ।eft eye, On right arm 
in media। aspect 2 bruises of 1.5 cm × 1.5 
cm (बाया ँआखँामिुन र पाखरुामा िनलडाम), On P \ v 
Examination - whitish discharge was noted 
in and around the introitus, two fingers were 
easi।y inserted inside the vagina, भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला �वा��य काया�लय, बैतडीले पठाएको 
िमित २०६८।१२।१० को पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन ।

�ितवादी सागर भ� र अमरराज अव�थीले 
मलाई सामूिहक बला�कार गरकेा ह�न् भ�ने बेहोराको 
िमित २०६८।१२।१३ गते पीिडत “घ” कुमारीले 
मिहला तथा बालबािलका काया�लय पाटन बैतडीमा 
िदएको िनवेदन सो काया�लयको च.नं. ८९ को प�साथ 
िज�ला �हरी काया�लय, बैतडीमा �ा� भएको ।

िमित २०६८।१२।०९ गतेको वारदातको 
समयमा पीिडतले लगाएका कपडा तथा �ितवादीह�को 
र� समूहको मेिडकल �रपोट�  के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशाला महाराजग�ज काठमाड�बाट �ा� 
भएको ।

िमित २०६८।१२।०९ गते एस.एल.सी. 
परी�ा िदन पाटन आएक� छा�ा “घ” कुमारीलाई 
�ितवादी सागर भ� र अमरराज अव�थीले पाटन 
बजारमा िचयामा नसाल ुपदाथ� िमलाएर फकाई फुलाई 
सेवन गन� लगाई सामूिहक बला�कार गरकेो जघ�य 
अपराधमा िनज �ितवादीउपर कडा कारबाही ह�न भनी 
�ी कैलपाल िवकास तथा संर�ण समाज नेपालले 
स�मािनत �धानम��ी�यूलाई लेखी िज�ला �हरी 
काया�लय बैतडीलाई समेत बोधाथ� िदएको प� ।

पीिडत "घ" कुमारी मेरो काकाको छोरी बिहनी 
नाता पन� र िनज मेरो घरमा बसेर परी�ा िदइरहेक� 
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िथइन् । िमित २०६८।१२।०९ गते साझँ १९ बजेितर 
मेरो मोबाइल चलाएर कोठामा बिसरहेक� िथइन् । मैले 
मोबाइल िलएर िकताब पढ् भनी खाना बनाउन लागे ँ
र िनजले आधा रोटी मा� खाइन् । यो मोबाइलबाट 
मलाई कसैले िज�काइरहेको छ भनेर भ�दै िथइन् तर 
मैले फोन िलएपिछ कसैले फोन गरने । �यसपिछ िनज 
पीिडतले असामा�य हक� त गन� थािलन् र बािहर आएर 
सिुतन् । अिन मैले अ�य वरपरका मािनसह�लाई 
समेत बोलाई िनजलाई िभ� राखी झारफुकसमेत गन� 
लगाए ँ र िभ� तोडफोड गन� थालेपिछ िनजको हात 
बाधेँर राखेपिछ िबहान मा� खोलेका ह� । उ� वारदात 
मेरो घरमा घटेको होइन ब� ऐ. ९ गते िनज आ�नो 
परी�ाको साम�ी िलन पाटन बजार गएको अव�थामा 
िनजसगँ उ� जबरज�ती करणीको वारदात घट्न 
गई सोही कारणले िनजको मानिसक अव�था िब�ेको 
ह�नपुद�छ भ�ने कमला िव�को कागज । 

िमित २०६८।१२।०९ गते म िनज सागर 
भ�को पसलमा बसेको अव�थामा िनज पीिडत “घ” 
कुमारी आई सागर भ� कहा ँछ भनी सोधी रहेक� िथइन् 
भ�ने बेहोराको िनम�ला भ�को कागज ।

�ितवादी दवैुजना पिहलेदेिख नै रा�ो च�र�का 
�यि�ह� नभएकाले िनज दवैुजना िमली उ� वारदात 
गरकेो ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको रमेश बोहराको 
कागज ।

िमित २०६८।१२।०९ गते िदउसँो अ�दाजी 
१३ः०० बजे िनज मेरो पसलमा आई Geometry 
Box, गिणतको गेस पेपर र �या�कुलेटर िकनेर लगेक� 
हो, �यसपिछ िनज कहा ँगई मलाई थाहा भएन, पीिडत 
प�सगँ मेरो कुनै �रसइवी िथएन, हामी २ जनाको नाम 
िलएर कसैले �य�तो घटना गरेको पिन ह�न स�छ । 
भ�ने बेहोराको िमित २०६८।१२।२० गते पाना ७ को 
�ितवादी सागर भ�को बयान ।

िमित २०६८।१२।०९ गते म मेरो पसलमा 
नै िथए,ँ अ�दाजी म�या�हको १२/१ बजेितर िनज "घ" 

कुमारी �ितवादी सागर भ�को प�ुतक पसलमा आएक� 
मैले आ�नै पसलबाट देखेको ह�,ँ िनज उ� सागरको 
पसलमा ४/५ िमनेटजित उिभएको होली, �यसले �यहा ँ
के के कुरा ग�यो र �यसपिछ कहा ँ गई थाहा भएन र 
िमित २०६८।१२।१० गते िबहान अ�दाजी ७ बजेितर 
जाहेरवालीलाई �ितवादी सागर भ�को पसलमा 
आएको देखेको ह�,ँ मेरो जाहेरवालीसगँ कुनै पूव��रसइवी 
िथएन, मेरो नाममा समेत िकन िकटानी जाहेरी पन� 
आयो मलाई थाहा भएन भ�ने बेहोराको ऐ. िमितको 
पाना ७ को �ितवादी अमरराज अव�थीको बयान ।

पीिडतले वारदातका समयमा लगाएका 
कपडाह�म�ये कट्टुमा �ितवादीह�को Human 
Semen was detected on exhibit no.1 (मानवको 
श�ुिकट भेिटएको), B।ood Group of exhibit 
no.1 cou।d not be confirmed (र� समूह िनि�त 
गन� नसिकएको) र Exhibit nos. 4 and 5 were 
human hairs (र�ह� भेिटएको) भ�ने के��ीय िविध 
िव�ान �योगशालाको िमित २०६८।१२।२१ गतेको 
च.नं. २९७२ को प�साथ �ा� ह�न आएको �ितवेदन । 

िमित २०६८।१२।०९ गते िनज पीिडतलाई 
मैले पाटन बजारमा सामान िक�न आएको बेला देखेको 
र दो�ो िदन म परी�ा िदन स�दनै भनी रोई कराई 
दखेी के भयो भनी सोधपछु गदा� िमित २०६८।१२।०९ 
गते सामान िलन बजार आएका बखत �ितवादी सागर 
भ� र अमरराज अव�थीले िविभ�न लोभ लालचमा 
पारी चादँनी फोटो �टुिडयोको अमरराज अव�थीको 
स�ुने कोठामा लगी पिहले सागर भ� र पिछ अमरराज 
अव�थीले मलाई जबरज�ती करणी गरकेो र उ�कन 
खो�दा मेरो आखँामा चोट लागेको भनी पीिडतले 
मलाई भ�दा मैले थाहा पाएको र �ितवादीह�समेतको 
पूव�चालचलनसमेत िठक नभएकाले िनज दवैुजना 
�ितवादीह�ले उ� घटना गरकेोमा मलाई पूण� िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६८।१२।२५ 
गतेको गगन िसहं भ�डारीको कागज ।
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िमित २०६८।१२।१० गते िबहान म 
काम िवशेषले पाटन बजार आएको अव�थामा िनज 
पीिडतलाई सो�दा २०६८।१२।९ गते िदउसँो सामान 
िक�न आएका बेला �ितवादी सागर भ� र �ितवादी 
अमरराज अव�थीले मलाई िविभ�न िकिसमको 
लोभलालचमा पारी िभ� लगी दवैुजनाले पालैपालो 
जबरज�ती करणी गरकेो र मैले उ�कन खो�दा मेरो 
आखँामा चोट लागेको भनी पीिडतले भ�दा घटनाबार े
थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको ई�� िसंह बोहराको 
कागज ।

िमित २०६८।१२।९ गते पीिडत पाटन 
बजार आएको अव�थामा �ितवादी अमरराज अव�थी 
र �ितवादी सागर भ�ले िनजलाई ललाई फकाई 
अमरराज अव�थीको फोटो �टुिडयोमा लगी दवुै 
�ितवादीह�ले पालैपालो जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी सनुी थाहा पाएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको धना 
पहरीको कागज ।

िमित २०६८।१२।०९ गते पीिडत “घ” 
कुमारीलाई पाटन बजारमा जबरज�ती करणी गरकेो छ 
भ�ने खबर फोनबाट थाहा भएपिछ २०६८।१२।०९ 
गते म पाटन बजार आएको र घटना स�ब�धमा ब�ुदा 
िमित २०६८।१२।०९ गते िनज पीिडत सामान िक�न 
पाटन बजार आएको अव�थामा �ितवादी दवैुजनाले 
पीिडतलाई िभ� लगी पालैपालो जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको र िनज पीिडतको बाया ँ
आखँामिुन िनलडाम रहेको ह�दँा �ितवादी दवैुजनाले 
उ� घटना गरकेो भ�नेमा मलाई पूण� िव�वास ला�छ 
भ�ने �ी केदार उ�च मा�यिमक िव�ालय मेलचौराको 
�धाना�यापक लालरुाम िव.क. को कागज ।

िमित २०६८।१२।०९ गते िबहान घटना 
स�ब�धमा फोनमाफ� त जानकारी पाएपिछ म पाटन 
आएको र त�काल पीिडतको आखँामिुन िनलडाम 
रहेको र पीिडतलाई के भएको भनी सो�दा िमित 
२०६८।१२।०९ गते िदउसँो गेस पेपर िक�न 

�ितवादी सागर भ�को पसलमा आएको अव�थामा 
�ितवादी अमरराज अव�थीसमेत �यहा ँ आई मलाई 
चादँनी फोटो �टुिडयोिभ� लगी दवुै �ितवादीह�ले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी पीिडतले भ�दा घटनाको 
बार े जानकारी पाएको र दवैु �ितवादीले उ� घटना 
गरकेोमा मलाई पूण� िव�वास ला�छ भ�ने बेहोराको 
�ी िश��ेवर उ�च मा�यिमक िव�ालय मेलाचौराका 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� गणेश द� 
भ�राईको कागज ।

िमित २०६८।१२।०९ गते िदउसँो पीिडत 
“घ” कुमारी आ�नो परी�ाको साम�ी िक�न पाटन 
बजार ि�थत सागर भ�को पसलमा आएको अव�थामा 
चादँनी फोटो �टुिडयोका स�चालक अमरराज 
अव�थीसमेत �यहा ँआई नाई भ�दाभ�दै मलाई ललाई 
फकाई फोटो �टुिडयोिभ� लगी पिहला �ितवादी सागर 
भ� र पिछ अमरराज अव�थीले जबरज�ती करणी 
गरकेा ह�न् भनी पीिडतले भ�दा मैले सनुी थाहा पाएको 
र �ितवादी दवुैजनाले िमिल उ� वारदात गराएकोमा 
मलाई पूण� िव�वास ला�छ भ�ने बेहोराको गगन िसहं 
बोहरासमेतका ७ जनाको िमित २०६८।१२।२५ 
गतेको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी सागर भ� र अमरराज अव�थीले 
पीिडत “घ” कुमारीलाई िमित २०६८।१२।०९ गते 
िदउसँो चादँनी फोटो �टुिडयोको कोठािभ� जबरज�ती 
करणी गरकेो र �ितवादीह�ले आ�नो पसल साझँ ७ 
बजेपिछ ब�द गन� गरकेोमा उ� िदन ३ बजेितर नै ब�द 
ग�रसकेकाले �ितवादीह�ले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरेकोमा मलाई पूण� िव�वास ला�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला बैतडी पाटन गा.िव.स.वडा.नं.९ ब�ने 
चमन भ�डारीको कागज ।

िमित २०६८।१२।१० गते पीिडतलाई 
िज�ला �हरी काया�लय बैतडीमा �याई म�ले पीिडतलाई 
घटनाबार े सोधपछु गदा� िमित २०६८।१२।०९ गते 
अ�दाजी १३:०० बजेितरको समयमा म गिणत 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, चैत

2564

िवषयको गेस पेपर िक�न पाटन बजार ि�थत सागर 
भ�को प�ुतक पसलमा गई गेस पेपर मा�दा ऊ �यो 
अगािडको पसलमा गेस पेपर पाइ�छ भनी मलाई 
चादँनी �टुिडयोमा पठाई एकिछनपिछ सागर भ� पिन 
�टुिडयोमा आई मलाई दवुै िमली जबरज�ती िभ� लगी 
मैले नाई भ�दाभ�दै पिहला सागर भ� र पिछ अमरराज 
अव�थीले पालैपालो गरी जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् 
भनी पीिडतले भनेको र पीिडतको बाया ँ आखँामिुन 
तथा पाखरुामा िनलडाम रहेको भ�नेसमेत बेहोराको 
िज�ला �हरी काया�लय बैतडीको मिहला सेवा के��मा 
काय�रत �.ह. मनमाया िव.क. को कागज ।

यसमा जाहेरी िनवेदन, जाहेरी दरखा�त, 
घटना�थल मचु�ुका, खानतलासी बरामदी मचु�ुका, 
पीिडतको �वा��य परी�ण �रपोट� , के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशालाको परी�ण �रपोट� , �ितवादीह�को 
बयान, घटना िववरणका मािनसह�को कागज तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�को कथनसमेतका 
आधार �माणह�बाट िमित २०६८।१२।९ गते 
िदउसँो पीिडत “घ” कुमारीलाई �ितवादी सागर भ� र 
अमरराज अव�थीले डर �ासमा पारी बेहोस बनाउने 
सईु िदई, बलपूव�क पसलिभ� लगी खिटयामा प�टाई 
पीिडतलाई सामूिहक �पमा पालैपालो गरी जबरज�ती 
करणी गन� गरकेो काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको १ नं.बमोिजमको कसरु अपराध कायम ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी दवुैजनालाई सोही ऐन 
महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय गरी सोही ऐन 
महलको ३(क) नं. बमोिजम थप सजाय ह�न सामूिहक 
बला�कारबापतको सजायसमेत थप गरी ऐ. ऐन महलको 
१० नं. बमोिजम मानिसक �ितपूित�समेत पीिडत “घ” 
कुमारीलाई िदलाई भराई पाउनसमेत मागदाबी िलई 
प�ाउ परकेा �ितवादीह� र िमिसल यसै अिभयोग 
प�साथ पेस ग�रएको बेहोरा अनरुोध छ । साथै 
पीिडतले आ�नो उपचारका �ममा मिहला िवकास 
अिधकृतलाई स�बोधन गरी लेिखएको िनवेदनमा यी 

�ितवादी दवैुजनाले सामूिहक जबरज�ती करणी गदा� 
आफू अचेत भएक�ले अ�य पिन �यि�ह�बाट आफू 
बला�कृत ह�नस�ने वा आफूलाई अ� थाहा नभएका 
�यि�समेत थप भई जबरज�ती करणी गरकेा ह�नस�ने 
भनी लेिखिदएको देिखदँा पिछ अनसु�धानको �ममा 
अ�य �यि�ह�समेत ख�ुन आए अ.बं. ८८ नं. 
बमोिजम पिछ छु�ै पूरक अिभयोग प�समेत पेस ग�रने 
बेहोरासमेत अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको म�ुय 
अिभयोगप� ।

िमित २०६८।१२।९ गतेको िदनमा �ितवादी 
सागर भ� आ�नो दोकानमा िथयो । म आ�नो 
दोकानमा नै िथए ँ। पीिडत “घ” कुमारीलाई मैले िदउसँो 
२०६८।१२।९ गते १२-१ बजेको समयमा �ितवादी 
सागर भ�को पसलमा देखेको ह�,ँ �यहीबेला सागर भ�ले 
पिन करणी गरने, अ� पिन िथए जबरज�ती करणी गन� 
मौका नै भएन, मैले पिन सो िदन र राित करणी गरने । 
िमित २०६८।१२।१० गतेको िबहान ७ बजेको समयमा 
परी�ा िदन जान लागेक� सागर भ�को दोकानमा सागर 
भ�सगँ कुरा ग�रराखेको देखेको ह� ँ । मलाई �हरी 
चौक�मा लगेपिछ केटीलाई जबरज�ती करणी ग�यो 
भनी भनेपिछ थाहा पाएको ह� ँ। हामीह�ले जबरज�ती 
करणी गरने� । जबरज�ती करणी गन�ह�लाई सजाय 
होस् हामी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अमरराज अव�थीले स�ु बैतडी 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।१२।९ गतेको िदन पीिडत “घ” 
कुमारी िदउसँो ११:०० बजे म कोठामा खाना पकाउन 
लागेको बेला पसलमा आएक� िथइन् । पिछ १ बजे 
मेरो पसलमा आई िकताब, �यालकुलेटर र  औजार 
ब�स िकनी लिगन् । म उहालँाई परी�ा िसिधने बेलाको 
तीन िदन अगािडदेिख िच�दछु । �ितवादी अमरराज 
अव�थी र मैले करणी गरने� । १० गतेपिछ मैले पीिडत 
“घ” कुमारीलाई पाटनमा आ�नै िददीको कोठामा 
जबरज�ती करणी ग�यो भ�ने चौक�मा आएपिछ सनेु ँ
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भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सागर भ�ले स�ु बैतडी 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

��ततु म�ुामा आरोिपत कसरु अपराध 
गरतेफ�  �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज अव�थीले 
�हरीसम� र यस अदालतमा बयान गदा� कसरुमा 
इ�कार भई बयान गरकेो भए तापिन ��ततु म�ुामा 
परकेा िमिसल संल�न अ�य िकटानी जाहेरी िनवेदनह�, 
पीिडत “घ” कुमारी (नाम प�रवत�न) ले िदएको िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, घटना�थल �कृित मचु�ुका, बरामदी 
मचु�ुका, व�तिु�थित मचु�ुकाका गगन िसंह बोहरा, 
देवे�� खड्कासमेतले ग�रिदएको िकटानी कागज, 
योिनमा दईुवटा औलँा सिजलै �वेश ह�ने गरी योिन�ार 
खलुा भएको, बाया ँआखँा तल िनलडाम भएको, दाया ँ
हातको पाखरुामा समेत १.५ x १.५ से.मी.को घाउ 
भएको भ�ने पीिडतको �वा��य परी�ण �रपोट�  तथा 
पीिडतले वारदातको समयमा लगाएको कपडामा 
human sperm ce।।s found (मानवको श�ुिकट) र 
कपडामा र� भेिटएको भ�ने के��ीय �हरी िविध िव�ान 
�योगशालाबाट �ा� �रपोट�  एवम् िमिसल सकंिलत 
अ�य सबदु �माणसमेतका त�काल �ा� �माणह�बाट 
यी �ितवादी सागर भ� र अमरराज अव�थी कसरुदार 
देिखएकाले पिछ ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
हाललाई मलुकु� ऐन अ.बं. ११८ को देहाय २ बमोिजम 
िनजह�लाई अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनुवुा पजु� िदई 
िज�ला कारागार काया�लय बैतडीमा पपु��का लािग 
थनुामा रा�न पठाइिदन ु भ�नेसमेत बेहोराको बैतडी 
िज�ला अदालतको आदेश ।

�ी िस��ेवर उ.मा.िव. मेलचौराका अ�य� 
गणेशद� भ�राई, �.अ. लालरुाम िव.क., जाहेरवाली 
तथा पीिडत “घ” कुमारी, घटना�थल मचु�ुकाका 
मािनसह�, घटना िववरण कागजका मािनसह�, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�समेतलाई 
िज.स.व.का. बैतडीमाफ� त उपि�थत गराउन ु भनी 
िज.�.का. बैतडीलाई लेखी पठाई र �ितवादीह�का 

सा�ीह� िनजैह�माफ� त उपि�थत गराउन लगाई 
बझुी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको बैतडी 
िज�ला अदालतको आदशे ।

पीिडत “घ” कुमारीलाई चमन िसहं भ�डारीले 
िहजो राित तपाइसँगँ घटना भयो िक भनी सोधनी 
गदा� मसगँ कुनै केही घटना भएन भनेर “घ” कुमारीले 
जवाफ िददँ ैिथई, ितमीलाई औषधी खवुायो िक भनेर 
सो�दा पिन मलाई कुनै औषधी खवुाएन भनेर जवाफ 
िदइरहेक� िथइन् भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण 
कागज गन� िनम�ला भ�ले बैतडी िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

िमित २०६८।१२।९ गते मेरो घरमा 
आइसकेपिछ “घ” कुमारीले आ�नो घरमा आमा 
बबुालाई फोन गद� छु भनेर �यो फोन मेरो आ�नो 
भएकोले अनाव�यक फोन नगर पैसा सिक�छ भ�दा 
मलाई कोही िबरानो केटाले िमसकल ग�ररहेको छ 
फोन गिद�न ँ भनेर भनी िनजबाट मैले फोन खोसेर 
आफूसगैँ राखे ँ। �यसपिछ िनज कोठामा ब�दा लाइट 
पिन जलाइरा�ने टच� पिन जलाइरा�ने गरी रहेकोले 
िकन यसो ग�ररहेको भ�दा मिसत नबो�नसु ् मेरो 
भावना अक�  छ भ�न थािलन् । अब सतुौ ँभनेर कोठामा 
जादँा िनज “घ” कुमारी घरबािहर िन�केक�ले म पिन 
िनजसगैँ बािहर आएर िकन यसो ग�ररहेक� भ�दा 
मैले के खाएको ह�,ँ त�ले भोिल जाि�लस् भनी कराउन 
थािलन् । िनज “घ” कुमारीको रखेदेखमा रातभरी स�ुन 
पाएनौ भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज 
गन� कमला िव�ले बैतडी िज�ला अदालतमा गरेको   
बकप� ।

चादँनी फोटो �टुिडयो भवन तीन तला 
छ । कोठाह� कित छ थाहा छैन, अगािडको कोठामा 
�ृंगारका सामानह� िथए । पछािडको कोठामा फोटो 
लाइट पदा�समेत िथयो । �ृंगार सामान रहेको कोठामा 
िबच भागमा �लाई लगाई पाट�सन गरी पछािड ३,४ 
िफट चौडा भएको एउटा खिटयासमेत िथयो, प�को 
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भनाइअनसुार केटीको फुपू कमला िव�को घरमा घटना 
भएको हो भ�ने िथयो, �हरीको कागजमा चादनँी फोटो 
�टुिडयो देखाइयो �यसैले यो घटना बनावटीज�तो 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाका 
मािनस जयराज जोशीले बैतडी िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िमित २०६८।१२।१० गते पाटन बजारमा 
�याम दमाईको पसलमा “घ” कुमारीलाई भेटेको 
िथए ँ । ऐ. १० गते िबहान ७ बजे “घ” कुमारीलाई 
बजारमा भेटे ँर मलाई आ�नो �वेश प� देखाउदँ ैसागर 
भ�ले को�रिदएको छ भनी देखाइन् । “घ” कुमारी र 
रमेश बोहरासमेत सागर भट्टको पसलमा िथए । िनज 
“घ” कुमारीलाई कहा ँ कसले बला�कार ग�यो भ�ने 
स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरण कागजका मािनस गगन िसंह भ�डारीले 
बैतडी िज�ला अदालत गरकेो बकप� ।

िमित २०६८।१२।१० गते िबहान पाटन 
�कुलको आसपासमा म प�ुदा छोरी “घ” कुमारीलाई 
भेटे ँ । मैले छोरीलाई सोधपछु गदा�, िनजले 
िमित२०६८।१२।९ गतेका िदन गेसपेपर िक�न भनी 
पाटन प�ुतकालयको दोकान आएक� िथए ँ । गेसपेपर 
ख�रद गरे ँ। प�ुतकालयवालाले ितमी कहा ँआएक� हौ ? 
कहा ँब�छौ भनी सोधपछु गरे ँ। �यस बखत फोटो�ाफर 
पिन �यही ँ िथए । िनजह�ले बिहनी म पिन परी�ा 
िददँै छु, िचया पानी खाउ ँभनी एकजनाले भने िचया 
र पानी मगाएर खाए, १०, १५ िमनेटपिछ म बेहोस 
भए ँ । �यसपिछ केके भयो मलाई थाहा भएन भनेर 
भनेक� ह�न् । आखँामा िनलडाम द�ेदा सो के भएको 
हो भनी सो�दा फोटो�ाफरले मलाई चेपेज�तो ला�यो 
भनी भनेक� ह�न् । छोरी “घ” कुमारी मािथ गलत 
�यवहार �ितवादी सागर भ� प�ुतकालयवालाको 
दोकान पसलमा भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
बरामदी मचु�ुकाका मािनस राम िसंह बोहराले स�ु 
बैतडी िज�ला अदालतमा (स.ज. ६ र स.ज. १४ मा) 

गरकेो बकप� ।
घटनाको बारमेा मलाई केही पिन थाहा 

छैन । एक िदनअगािड घटना भएको रहेछ दो�ो िदन 
३ बजे हामीलाई बोलायो । जाहेरवालीलाई टाढाबाट 
दखेे ँकुराकानी केही भएन भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरणका मािनस गणेश द� भ�राईले (स.ज. ६ र 
स.ज. ७ मा) स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा गरेको 
बकप� ।

िचयामा जाहेरवालीलाई औषधी खवुाई 
जबरज�ती करणी ग�यो भ�ने मलाई िव�वास 
छैन । मेरो र �ितवादीह�को आमने सामने पसल छ । 
घटनाबार ेसनुी थाहा पाएको हो । मलाई उ� कागज 
गराउन आठ िदनपिछ �हरीले बोलाएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस तेजबहादरु 
च�दले स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा (स.ज. ६ मा) 
गरकेो बकप� । 

मैले �ितवादीह�ले जबरज�ती करणी 
गरकेोमा पूण� िव�ास छ भनी लेखाएको िथइन ँ । 
सो कुरा लेखाइिदएछ । �हरीमा मलाई पढीबाची 
सनुाएन । मलाई �हरीमा पिन बोलाएन, �हरी गाडी 
िलएर मेरो होटेलमा गई लौ िछटोिछटो सही गर भनी 
मेरो सहीछाप गरी �याएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस दवेे��बहादरु खड्काले 
स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा (स.ज.५ मा) गरेको 
बकप� । 

पीिडतलाई लागेको िनलडाम मैले आफँैले 
दखेेक� ह� ँ । सईु लगाएको देखेन । सईु लगाएको हो 
भनेर पीिडतले भनेक� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण कागज गन� �.ह.मनमाया िव.क. ले स�ु बैतडी 
िज�ला अदालतमा (स.ज. ६ मा) गरकेो बकप� । 

िमित २०६८।१२।११ गते बेलकुा “घ” 
कुमारीलाई िनजकै बाब ुतथा अ�य गाउलेँह�ले पिन 
सोधपछु गदा�, िनजले मेरो जीवनमा चारजना आए 
भनेपिछ जे पायो �यही बो�दछे भनी िनजको कपाल 
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समातेर कुटिपटसमेत गरकेा िथए । अ�ले पिन 
बहानाबाजी नगर भनी िविभ�न िकिसमले मानिसक 
यातना िदइराखेका िथए । यसरी बारबार घटना, त�य, 
बेहोरा फरक फरक लेखाउने दखेाउने गरकेो यो म�ुा 
झ�ुा बनावटी हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह�का 
सा�ी िशवद� प�तले स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा 
(स.ज.१२ मा) गरकेो बकप� ।

मैले �ितवादीह�लाई ब�ुदा, १० गते िबहान 
परी�ा िदन जाने �ममा “घ” कुमारी र िनजकै दाज ु
नाता पन� रमेश बोहरा दवुैजना सगैँ �ितवादी सागर 
भ�को पसलमा आई मेरो बिहनीसगँ िकन झगडा 
ग�रस् ? िकन िज�काइस् ? परी�ा िदएर आएपिछ 
तेरो नाउमँा म�ुा हा�छु भनी ध�काएर गएको ह�दँा यो 
म�ुा सिुनयोिजत ढङ्गले चलाएको छ भ�ने ��ट ह��छ 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह�का सा�ी नवराज 
अव�थीले स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा (स.ज. १० 
मा) गरेको बकप� ।

मैले िज�ला अ�पतालमा िनज “घ” 
कुमारीलाई मानिसक अव�था िब�ेको हालतमा देखेको 
ह� ँ । घाउ खत आखँाको मािथप�� िथयो, कुन आखँा 
हो थाहा भएन । पाटनमा लागेको हो भ�द ैिथई । �यही 
कुरा साचँो हो । �हरीमा कागज गदा� मलाई बेहोरा 
सनुाएन, द�तखत गर भनेको ह�दँा द�तखत ग�रिदएको 
छु भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
तक�  िसंह ठग�ुनाले स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा 
(स.ज.९ मा) गरकेो बकप� ।

२०६८।१२।९ गते म घरमै छु । �हरीमा 
गरकेो कागज मलाई पढीबाची सनुाएन । �हरीमा 
कागज गदा� मैले भनेको बेहोरामा, मैले केटीलाई 
भेटेको िथए ँ । उसको आखँामा चोट लागेको िथयो । 
चोटपटकको बारमेा सो�न पाएन । अ� कुरा िनजसगँ 
केही पिन भएन । �यही कुरास�म मैले लेखाएको छु । 
यसले करणी ग�यो भनी लेखाएको छैन । घटना “घ” 
कुमारीको फुपूको घरमा ९ गते भएको हो भ�ने सनेुको 

ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
िवर िसंह ठग�ुनाले स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा 
(स.ज.५ र स.ज. ६ मा) गरकेो बकप� । 

२०६८ चै� ९ गतेको िदन पाटन ि�थत 
सागर भ�को पसलमा गेस पेपर िक�न जादँा िविभ�न 
िकिसमका गेसपेपर हेदा�खेरी अबेर भयो । म�ले सागर 
भ�सगँ एक िगलास पानी मागी खाए ँ। �यहा ँअमरराज 
अव�थी बिसरहेको िथयो । मैले पानी खाइसकेपिछ 
टाउको द�ुयो, �रङ्गटा लागेज�तो भयो । �यहाबँाट 
िददीको घरमा गए,ँ घरमा जादँा आधी बाटास�म ती 
दवुैजना �ितवादी अमरराज अव�थी र सागर भ� 
मेरो पिछपिछ लागे मलाई मतलब भएन । म ६ बजे 
घर पगेु ँ र िददीले खाना पकाउन ु भयो र मैले खाना 
खाए ँ । �रङ्गटा झ�झन् बढ्न था�यो । िददीको छोरी 
मसगैँ स�ुने भएक�ले मैले ढोका लगाइन । म िसरकमा 
गटुमिुटएर सिुतरहेक� िथए,ँ �यही बेला मेरो कोठािभ� 
१०:३० बजे यी दवैुजना �ितवादी सागर भ� र 
अमरराज अव�थी आएर िसरानीले मेरो मखुको पूर ै
भाग छोपी �यहाबँाट उठ्न र बो�न निम�ने गरी �या�यो 
�यसपिछ सईु ख�ुामा र दाया ँपाखरुामा घो�यो अिन 
दवुैजनाले मलाई के के ग�यो �यो बेला थाहा भएन । 
राित ११:३०-१२:०० बजेितर िन��ा खलेुपिछ 
यी दवैुजना �ितवादीह� बािहर गई राखेका िथए । 
म�ले आ�नो िजउ हेदा� खेरी बाया ँ गालामा िनलडाम 
िथयो । आफूले अनभुव गदा� िजउ तल मािथ दवुैितर 
दखुेको िथयो । म�ले लगाइराखेको लगुाह� फे�रएका 
िथए, िभ�प��का क��  र ग�जी िथएन । �यसपिछ िददीले 
पानी �याएर आइन्, पानी खाए ँ। िददीले ितमीलाई के 
भयो भनी सो�दा मैले भ�नै सिकन,ँ िन��ा पिन झ�झन् 
ला�यो ।  ओ�यानबाट उठ्न नस�ने अव�थामा परे ँ । 
अिन भोिलप�ट अक� लगुा लगाएर परी�ा िदन भनेर 
बजारितर गए ँ । पाटन बजारको छेउमा �हरी भेटे,ँ 
उहालँाई आफूमािथ भएको घटनाको बारमेा अिलअिल 
भने,ँ �यहाबँाट परी�ा के��मा गएर के��ा�य��यूसगँ 
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मेरो घटना�म बताएर आज म परी�ा िदन सि�दन ँ
गा�ो भएको छ भनी भने ँ । उहालेँ जित स�दछौ गर 
भनी �� प� िदनभुयो । म�ले अिल अिल ले�न 
सकँे । टाउको द�ुदै िथयो ले�दा खेरी हात का�न था�यो 
�यसपिछ पेपर िदएर िददीको घर पगेु ँ। िददीले बबुालाई 
िबहानै फोन गनु�  भएको रहेछ । मेरो िददीको नाम कौसी 
बोहरा हो । पाटन �हरी चौक�मा के��ा�य�समेतले 
लगी गएका ह�न् । म बेहोस िथए ँ । मलाई कहाकँहा ँ
लगे थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली “घ” 
कुमारीले स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा (स.ज. ५ मा) 
गरकेो बकप� ।

यसमा जाहेरवाली पीिडत “घ” कुमारीले यस 
अदालतमा आई बकप� गदा� �ितवादीह�ले ख�ुामा 
र दाया ँ पाखरुामा सईु घोचे, म बेहोस भए ँ । मलाई 
सागर भ� र अमरराज अव�थीले जबरज�ती करणी 
गरकेो हो । मेरो िजउमा हेदा� कपाल जकुु�टो परकेो, 
मखुमा िनलडाम भएको, योिन दखेुको िथयो । मेरो 
ग�ुताङ्गमा वीय� लागेको िथयो, वीय� �ितवादीह�को 
हो, घटना भएको हो । �यो घटना �ितवादी सागर भ� 
र अमरराज अव�थीले मलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
हो । मेरो जीवन बबा�द पारकेो छ । कडा सजाय होस् 
भनी लेखाई िदएको द�ेदा अ�ययनरत अिववािहत 
कुमारी क�याले ियनै �ितवादीह�उपर जाहेरी िदई 
आ�नो भिव�यलाई समेत �यितकै दागी बनाउने 
काम सामा�य समझको िवपरीत देिखन,ु पीिडतले 
िबचमै एस.एल.सी. ज�तो मह�वपूण� परी�ासमेत 
छोड्नसुमेतका आधार �माणह�बाट पीिडत “घ” 
कुमारीलाई �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज 
अव�थीले सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गरकेो 
त�य �वतः िस� ह�न आएको देिखदँा ��ततु म�ुामा 
िमिसल संकिलत सबतु �माणको आधारमा �ितवादी 
सागर भ� र �ितवादी अमरराज अव�थीले अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम पीिडत “घ” कुमारी (नाम प�रवत�न) 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. 
बमोिजम �ितवादी सागर भ� र �ितवादी अमरराज 
अव�थीलाई जनही ८(आठ) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । 
उ� वारदातमा दवैुजना �ितवादीह�ले पीिडत “घ” 
कुमारीलाई सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी गरेको 
ह�दँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ (क) 
नं. बमोिजम �ितवादी सागर भ� र �ितवादी अमरराज 
अव�थीलाई जनही ५(पाचँ) वष� थप कैदको सजाय ह�ने 
ठहछ�  । साथै मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं. बमोिजम �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज 
अव�थीबाट जनही �.५०,०००।– (पचास हजार) का 
दरले पीिडत “घ” कुमारीलाई �ितपूित� भराई िदने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु बैतडी िज�ला अदालतको 
फैसला । 

जाहेरवालीको लगुा कपडा परी�ण गरी 
आएको �ितवेदन (�रपोट�) मा जाहेरवालीले लगाएको 
कट्टुमा मानव श�ुिकट भेिटएको भने पिन उ� 
श�ुिकटको र� समूह मेरो रगत समूहसगँ मेल 
नखाएको ह�दँा उ� श�ुिकटसगँ मेरो कुनै स�ब�ध 
छैन । जबरज�ती करणी भएको कुरामा नै शंका 
दिेखएको अव�थामा मलाई कसरुदार ठह�याएको 
फैसला फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत छ । वादी 
प�को सा�ी कमला िव�को बकप�बाट समेत मेरो 
िनद�िषता ��ट भइरहेको छ । मैले आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो छु । सो कुरालाई मेरा सा�ीह� 
नवराज अव�थी र िशवद� प�तले गरकेो बकप�बाट 
पिु� भइरहेको छ । वादी प�को गवाह िनम�ला भ�, 
गणेश द� भ�राई, कमला िव�समेतका मािनसह�ले 
�ितवादी अमरराज अव�थीले कसरु गरकेोमा िव�वास 
ला�दैन, कसरु गरकेो छैन भनी स�ु अदालतसम� 
बकप� गरी िदएबाट मेरो आरोिपत कसरुमा संल�नता 
नभएको पिु� भई मेरो िनद�िषता �मािणत भएकोले 
स�ु अदालतबाट मलाई कसरुदार ठह�याएको फैसला 
बदर ग�रपाउ,ँ अिभयोग दाबीबाट फुस�द िदलाई पाउ ँ
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भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अमरराज अव�थीको 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरमा परकेो पनुरावेदन ।

पीिडतको कट्टुमा देिखएको श�ुिकटलाई 
स�ु अदालतले आ�नो ठहरमा मेर ैहो भनी आ�मिन� 
तक�  ग�रएको छ । मेरो र� समूहसगँ उ� श�ुिकटको 
कुनै स�ब�ध छैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ मा दाबी �मािणत गन� दािय�व वादीको ह�ने र 
हा�ो कानूनी मा�यता पिन �यही छ । अदालतमा 
आई अनसु�धानको �ममा ग�रएका कागजह�को 
स�यापन ग�रन ु पन� अिनवाय�ता कानूनमा सिुनि�चत 
छ । वादी प�का गवाह कमला र िनम�लाले अपराध 
भएको होइन र म �यसमा सलं�न छैन भ�ने िवषयलाई 
पिु� ग�रिदएका छन् । जसबाट पूर ैखि�डत रह�छ र 
अ� बिुझएका �यि�ह�ले पर�पर िवरोधाभाषपूण�का 
साथै सनुी थाहा पाएको िवषयले �मािणत मू�य �ा� 
गन� स�दैन । ितनलाई �माण मा�न ु �माण ऐनको 
�ितकूल ह��छ । �य�तै मेरा सा�ीह�ले किथत वारदात 
समयमा र किथत घटनासगँ मेरो कुनै संल�नता छैन 
भनी मैले गरकेो इ�कारी बयानलाई पिु� ह�ने गरी 
ग�रिदएको बकप�ले मेरो िनद�िषता ��ट देिखराखेको 
अव�थामा मलाई दोषी ठहर गनु�  �यायोिचत नभएकोले 
स�ु फैसला बदर गरी मलाई िनद�ष घोषणा ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सागर भ�को पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरमा परकेो पनुरावेदन । 

यसमा सबदु �माणको मू�याङ्कनको रोहमा 
स�ु बैतडी िज�ला अदालतको फैसला फरक पन� 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ� िझकाई उपि�थत ह�न आए वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७०।३।१७ गतेको 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको आदेश ।

जाहेरवालीको जाहेरी दरखा�त िनवेदन र 
िनजको अदालतमा भएको बकप� तथा घटना�थल 
�कृित मचु�ुका र बिुझएका मािनसह�को भनाइमा 

एक�पता नभई पर�पर बािझएको दिेखनकुा साथै 
�वा��य परी�ण �रपोट� , के��ीय �हरी िविध िव�ान 
�योगशालाको �रपोट�बाट घटनाको वा�तिवक 
त�यलाई शकंारिहत तवरले �मािणत गन� नसकेको 
ह�दँा जाहेरवालीको उ� िवरोधाभाष भनाइको आधारमा 
मा� मनोगत ढङ्गबाट अनमुान गरी भएको स�ु 
िज�ला अदालतको फैसलासगँ सहमत ह�न सिकएन । 
केवल अनमुानको भरमा मा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(४) नं.बमोिजम �ितवादीह� 
सागर भ� र अमरराज अव�थीलाई जनही ८ (आठ) 
वष� कैद गरी र ऐ.जबरज�ती करणीको महलको ३(क) 
नं. ले थप ५ (पाचँ) वष� कैद र ऐ. को १० नं. बमोिजम 
�ितवादीह�बाट जनही �.५०,०००।– (पचास 
हजार) यी �ितवादीह�बाट पीिडतालाई �ितपूित�  
भराउने गरी भएको स�ु बैतडी िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।११।२२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा सो 
फैसला उ�टी भई �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०७१।०१।१५ को 
फैसला ।

स�ु बैतडी िज�ला अदालतको फैसलालाई 
उ�टी ह�ने गरी िमित २०७१।१।१५ मा पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट भएको फैसलामा िच� बझेुन 
। िमित २०६८।१२।९ गते िदउसँो पीिडत “घ” कुमारी 
�ितवादी सागर भ�को पसलमा गेस पेपर ख�रद गन� 
गएको अव�थामा िनज �ितवादीह� सागर भ� र 
अमरराज अव�थीको पाटन बजार ि�थत चादँनी फोटो 
�टुिडयोमा लगी बेहोस ह�ने सईु लगाई अचेत बनाई 
सामूिहक जबरज�ती करणी गरकेो भनी पीिडत “घ” 
कुमारीले िकटानी जाहेरी दरखा�त िदएको र सोप�चात् 
पीिडत “घ” कुमारीले मानिसक�पमा िवि��त भई 
होससमेत गमुाएको भ�ने िमिसल संल�न मेिडकल 
�ितवेदनबाट समेत देिखएको अव�थामा पीिडतले 
आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो वारदात �थान 
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नै यिकन गन� नसकेको भ�ने आधारमा �ितवादीलाई 
सफाइ िदइएको दिेख�छ । पीिडत “घ” कुमारीको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट योिन�ार खलुा रहेको 
बाया ँ आखँा तल िनलडाम भएको, दाया ँ हातको 
पाखरुामा समेत घाउ चोटपटक लागेको दिेखएको, 
पीिडतले वारदातका समयमा लगाएका कपडाह�म�ये 
कट्टुमा human sperm ce।।s  found (मानवको 
स�ुिकट भेिटएको) र र�ह� भेिटएको भ�ने के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशाला महाराजग�ज काठमाड�को 
�ितवेदनले समेत पीिडतको िकटानी जाहेरी र 
बकप�लाई समथ�न गरकेो देिख�छ । जहासँ�म वीय� यी 
�ितवादीह�को होइन भ�ने �ितवादीह�को िजिकर 
रहेको छ, सो �माण प�ुयाउने भार यी �ितवादीह� 
�वयंको ह��छ । सो स�दभ�मा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २७ ले "सजायमा कमी वा छुट ह�ने वा सजायबाट 
�रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर �ितवादीले िलएमा 
सो कुराको �माण प�ुयाउने भार िनजको ह�नेछ" भनी 
�यव�था गरकेो छ । भख�र आ�नो सखुद ्भिव�यको 
लािग �यासरत एउटा कुमारी केटीले आ�नो भिव�यमा 
दाग ला�ने गरी िवनाकारण कुनै परप�ुषले आफूसगँ 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी पटकपटक िकटानी 
जाहेरी एवं सोही मतुािबक अदालतमा समेत बकप� 
गदा� यथाथ��पमा खलुाउन ुपन� ��न रहदैँन । पीिडत 
“घ” कुमारीको िकटानी जाहेरी, पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन, अदालतमा गरकेो िकटानी 
बकप�समेतलाई नजरअ�दाज गरी िमिसल सलं�न 
�माणसमेतलाई मू�याङ्कन नगरी स�ु बैतडी िज�ला 
अदालतको अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु ठहर 
गरकेो फैसलालाई उ�टी गरी िनज �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको फैसला �िुटपूण� भएको ह�दँा बदर गरी 
�ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको “घ” कुमारीको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पन� 

आएको पनुरावेदन ।
यसमा पीिडत प�रवित�त नाम “घ”कुमारीलाई 

यी �ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
पीिडतको िकटानी जाहेरी परकेो, पीिडतले वारदातका 
समयमा लगाएका कपडाह� परी�ण गदा� human 
sperm ce।।s भेिटएको, पीिडतको शारी�रक परी�ण 
ह�दँा बाया ँआखँामिुन र पाखरुामा िनलडाम, On P/v 
Examination- Whitish discharge was noted 
in and around the introitus, two fingers 
were easi।y inserted inside the vagina भ�ने 
उ�लेख भई अ�वाभािवक�पमा यौनाङ्ग फैिलएको 
दिेखएको, पीिडतलाई सईु िदई िवि��त अव�थामा 
करणी गरकेो भनी अदालतमा आई पीिडतले बकप� 
गरकेो अव�थामा पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट 
�ितवादीह�लाई कसरुदार नठह�याई स�ु अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने भएको फैसला फरक पन� स�ने 
दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७४।९।५ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी सूय�राज दाहाल, िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी उ�व पडुासैनी र पीिडतको 
तफ� बाट अिधव�ा �ी �वागत नेपालले पीिडत "घ" 
कुमारीले आ�नो जाहेरी दरखा�त तथा अदालतमा 
गरकेो बकप�मा �ितवादीह�ले फोटो �टुिडयोमा 
औषधी सईु �योग गरी मलाई अचेत अव�थामा पारी 
सामूिहक �पले करणी गरी मानिसक िवचलनसमेत पारी 
मेरो जीवन बबा�द पारकेो भनी बेहोरा खलुाएको अव�था 
छ । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा पीिडतले 
वारदातका समयमा लगाएका कपडाह� परी�ण गदा� 
human sperm ce।।s भेिटएको, शारी�रक परी�ण 
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ह�दँा बाया ँआखँामिुन र पाखरुामा िनलडाम, On P/v 
Examination- Whitish discharge was noted 
in and around the introitus, two fingers were 
easi।y inserted inside the vagina भ�ने उ�लेख 
भएसमेतबाट पीिडतलाई जबरज�ती करणीको काय� 
भएको पिु� ह��छ । जबरज�ती करणी ह�नको लािग 
तीनवटा आधारभूत त�व: मनसाय, काय� र पीिडतको 
म�जरुी नभएको अव�था ह�न ुअिनवाय� ह��छ र ��ततु 
म�ुामा सोको िव�मानता रहेको छ । वारदातको 
िमितदिेख बकप�को समयस�म पीिडत मानिसक�पमा 
िवि��त भएकोबाट बकप�को बेहोरा जाहेरीसगँ केही 
हदस�म फरक पनु�  अ�वाभािवक होइन । बला�कारबाट 
पीिडतलाई पगेुको आघात (trauma) को अव�थालाई 
अदालतले ग�भीरतापूव�क िलनपुद�छ । पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, घटना िववरण कागज, 
अदालतसम� भएको बकप�, बरामदी मचु�ुका, 
�ितवादीह�ले वारदात�थल र समयमा उपि�थित 
�वीकार गरी गरकेो बयानसमेतका ��य� �माणका 
आधारमा �ितवादीह�ले सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट भएको फैसला �िुटपूण� देिखदँा 
उ� फैसला उ�टी गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी रमणकुमार �े�ले जाहेरवाली "घ" 
कुमारी �वयकंो जाहेरी र बकप�को बेहोरामा िभ�नता 
रहेको छ, जाहेरवालीले वारदात फोटो �टुिडयोमा 
भएको हो वा िनजको िददी कमला िव�को घरमा भएको 
हो र कुन समयमा भएको हो सोसमेत ��ट �पमा 
खलुाउन नसकेको अव�था छ । पीिडतक� िददी कमला 
िव�ले वारदात आ�नो घरमा नभएको र पीिडतले 
असामा�य �यवहार गन� थालेको ह�नाले झारफुक गरकेो 
जसबाट पीिडतको शरीरमा िनलडाम पन� गएको हो भनी 
उ�लेखसमेत गरके� छन् । बिुझएका �यि�ह�समेतले 
घटना िववरण कागजलाई अदालतमा आएर समथ�न 

गरकेा छैनन् साथै हरकेका भनाइ एकआपसमा 
बािझएको अव�था छ । �य�तै �ितवादीह�को 
इ�कारी बयानलाई समथ�न गन� गरी �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा पीिडतको कपडामा भेिटएका मानव 
वीय� िनज �ितवादीह�कै हो भ�ने पिु� ह�न नसकेको 
बेहोराबाट जबरज�ती करणीको वारदात भएको देिखने 
अव�था नह�दँा शंकाको सिुवधा �ितवादीह�ले पाउने 
ह�दँा पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने गरी भएको फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।  

पनुरावेदक तथा �ितवादीह�का तफ� बाट 
उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले 
गनु�भएको बहस सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, 
��ततु म�ुामा िन�न ��नह�मा िवचार गरी िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो -

(१) वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको वारदात 
घटेको हो वा होइन ? 

(२) उ� वारदात यी �ितवादीह�ले घटाएको हो 
वा होइन ? यिद हो भने सामूिहक जबरज�ती 
करणीको कसरु �थािपत ह��छ वा ह�दैँन ?

(३) स�ु बैतडी िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ?

२. पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� �ितवादीह� 
सागर भ� र अमरराज अव�थीउपर मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(४) नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय 
ह�न र सोही महलको ३(क) नं. बमोिजम सामूिहक 
बला�कारबापतको सजायसमेत थप गरी ऐ. महलको 
१० नं. बमोिजम पीिडत “घ” कुमारीलाई �ितपूित�समेत 
िदलाई भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी भएकोमा 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, चैत

2572

स�ु बैतडी िज�ला अदालतले जबरज�ती करणीको 
कसरु ठहर गरी जबरज�ती करणीको महलको ३(४) 
नं. बमोिजम �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज 
अव�थीलाई जनही ८ वष� कैद ह�ने र िनजह�ले 
पीिडतलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गरकेो 
ह�दँा ऐ. महलको ३(क) नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई 
जनही ५(पाचँ) वष� थप कैदको सजाय ह�ने साथै ऐ. 
महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीह�बाट जनही 
�.५०,०००।- को दरले �ितपूित�  भराई पाउने 
ठह�याई भएको फैसला उ�टी भई �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको फैसला बदर गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो दिेखयो । 

३. सो स�दभ�मा म�ुासगँ स�बि�धत िमिसल 
�माण हेदा�, िमित २०६८।१२।०९ गतेको िदउसँो 
१२:०० बजेको समयमा पाटन बजारमा गेसपेपर िक�न 
गएको अव�थामा चादँनी िडिजटल फोटो �टुिडयोका 
स�चालक अमरराज अव�थी र सागर भ�ले मलाई 
िज��याउनका साथै केही समयपिछ सोही फोटो 
�टुिडयोमा िविभ�न िकिसमका औषधी सईुको �योग 
गरी मलाई अचेत अव�थामा पारी सामूिहक�पले 
करणी गरकेाले िनजह�लाई कानूनी कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी पीिडत “घ”  कुमारीले िज�ला �हरी काया�लय 
बैतडीमा जाहेरी दरखा�त िदएको देिख�छ ।

४. �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज 
अव�थीउपर मौकामा िकटानी जाहेरी परकेो र सो 
जाहेरीमा आरोप लागेका िनज �यि�ह�ले नै आफूलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी अदालतमा समेत 
उपि�थत भई जाहेरवाली पीिडत प�रवित�त नाम "घ" 
कुमारीले बकप� गरी िदएको पाइ�छ । पीिडतको जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी िज�ला �वा��य काया�लय 
बैतडीको िमित २०६८।१२।१० को पीिडतको 

�वा��य परी�ण �ितवेदनमा Bruise be।ow ।eft 
eye, on right arm in media। aspect 2 bruises 
of 1.5 cm × 1.5 cm (पीिडतको बाया ँआखँामिुन 
र पाखरुामा िनलडाम), On P \ v Examination - 
whitish discharge was noted in and around 
the introitus, two fingers were easi।y 
inserted inside the vagina भ�नेसमेत बेहोरा 
उ�लेख भएको र के��ीय िविध िव�ान �योगशालाको 
िमित २०६८।१२।२१ को च.नं.२९७२ को प�साथ 
�ा� �ितवेदनमा  पीिडत "घ" कुमारीले वारदातका 
समयमा लगाएका कपडाह�को परी�ण गदा� human 
semen was detected on Exhibit no.1 (मानव 
श�ुिकट भेिटएको), B।ood Group of Exhibit 
no.1 cou।d not be confirmed (र� समूह िनि�त 
गन� नसिकएको) र Exhibit nos.4 and 5 were 
human hairs (र�ह� भेिटएको) भनी लेिखएको 
पाइ�छ । 

५. यसरी पीिडतले िदएको िकटानी 
जाहेरी, वारदात भएको पिु� ह�ने गरी पीिडत �वयंले 
अदालतसम� आई गरकेो बकप� र पीिडतको बाया ँ
आखँामिुन र पाखरुामा िनलडाम ज�ता सङ्घष�का 
िच�ह� (Signs of Strugg।e) ह�न ुतथा पीिडतको 
कपडामा मानव वीय� भेिटन ु र पीिडतको �वा��य 
परी�ण गदा� योिनमा करणी भएको अव�थाको 
िव�मानता रहेको तथा घटनाको कारण S.।.C. 
परी�ा िदन नसकेको र मानिसक तनावको कारण 
 औषधी उपचार गन� परकेो अव�था देिखदँा पीिडतउपर 
जबरज�ती करणीको वारदात भएको देिख�छ ।

६. जहासँ�म वारदात�थल र समयलाई िलएर 
पीिडतको जाहेरी र बकप�मा दिेखएको िभ�नताको 
��न रहेको छ, सो स�ब�धमा हेदा� पीिडतले जाहेरीमा 
फोटो �टुिडयोमा गेसपेपर िक�न जादँा �ितवादीह�ले 
आफूमािथ जबरज�ती करणी गरकेा भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ भने अदालतमा गरकेो बकप�को 
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स.ज ५ मा १०:३० बजे िददी कमला िव�को घरमा 
सिुतरहेको समयमा �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज 
अव�थी आएर िसरानीले मखु �यापी सईुले ख�ुामा र 
दाया ँ पाखरुामा घोची अिन दवैुजनाले के के गर े �यो 
बेला थाहा भएन र राित ११:३०-१२:०० बजेितर 
िन��ा खलेुपिछ यी दवैुजना �ितवादीह� बािहर 
गइराखेका देखेको भनी यी �ितवादीह�ले जबरज�ती 
करणी गरकेा ह�न् भनेको पाइ�छ । �यसैगरी पीिडतले 
गरकेो बकप�को स.ज.८ मा "मेरो मानिसक ि�थित 
िवि��त भएप�चात् मेरो होस आउन एक मिहना समय 
ला�यो र उपचार चार मिहनास�म गरे,ँ अिहले िठक 
छ, उपचार पाटन मानिसक अ�पतालमा भएको हो ।" 
भ�नेसमेत उ�लेख गरकेो अव�थालाई यस अदालतले 
नजरअ�दाज गन� िम�दैन । िनजको िददी कमला 
िव�ले पीिडतले अचानक घटना घटेको भिनएको 
िदनबाट असामा�य �यवहार देखाउन थालेको भनी 
आ�नो बकप�को स.ज. ५ मा गरकेो भनाइबाट समेत 
पीिडतले आफूमािथ यौनज�य िहंसाज�तो ग�भीर 
घटना घटी आ�नो मानिसक अव�था गमुाएको बेहोरा 
समिथ�त ह�न आउछँ । िमिसल सलं�न कागजातबाट 
पीिडतको भनाइमा घटना�थलको हकमा केही फरक 
परकेो दिेखएको अव�था भए तापिन पीिडतको 
भनाइमा फरक पनु�पछािडको कारण िनजमािथ भएको 
जबरज�ती करणीबाट प�ुन गएको आघात (trauma) 
को प�रणाम हो भ�ने देिखन आउछँ । जबरज�ती 
करणीमा पीिडतको केही िवरोधाभाषपूण� भनाइ ह�न ु
Rape Trauma Syndrome (RTS) को एक 
�व�प हो । Modi’s Medica। Jurisprudence 
and Toxico।ogy मा “Menta। derangement 
have been known to fo।।ow rape”2 भनी 
उ�लेख ग�रएको छ । Rape Trauma Syndrome 

2  Modi’s Medica। Jurisprudence and Toxico।ogy, K. 
Mathiharan, Amrit K. Patnaik (eds), २३rd edition, ।exis 
Nexis, New De।hi, २००५, p.९३४

(RTS) लाई WHO Guide।ines for Medico-
।ega। Care for Victims of Sexua। Vio।ence 
ले “The stress response pattern of a person 
who has experienced sexua। vio।ence. 
RTS may be manifested in somatic, 
cognitive, psycho।ogica। and / or behaviora। 
symptoms”3 भनी प�रभािषत गरकेो छ । यसै 
स�दभ�मा American Psychiatric Association 
�ारा �कािशत The Diagnostic and Statistica। 
Manua। of Menta। Disorders मा जबरज�ती 
करणी भएप�चात् पीिडतमा देिखने �माका ल�णह� 
(Symptoms) बार े �या�या ग�रएको छ जसमा In 
avoiding reminders of the trauma, the victim 
may experience amnesia with respect to 
some aspect of the event.4 भनी पीिडतले 
जबरज�ती करणी भएपिछ सो घटनासगँ स�बि�धत 
केही त�यह� िबस�न स�दछ भिन उ�लेख गरेको 
पाइ�छ । �यसैगरी �मा िवशेष� Dr. ।ori Haske।। 
ले Victims Department of Justice Canada 
मा �काशन गरकेो लेखमा यौन िहसंाज�ता दद�नाक 
घटनाह� जीवनको दैिनक अनभुवह�भ�दा िभ�नै 
त�रकाले अनभूुित ग�रएको ह��छ । प�रणाम�व�प हामी 
िदनह�कँा घटनाह�भ�दा िभ�न �पमा चोटपटकका 
घटनाह� स�झ�छ� र वण�न गछ� । भय, खतरा वा 
गहन तनावको �भावको नितजाको �पमा ती� पनुः 
�मरण वा िवखि�डत वा िब�ेको �मिृत ह�न स�छ 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । Traumatic events 
such as sexua। assau।ts are encoded 
(converted) different।y than more routine, 

3 Wor।d Hea।th Organization, Guide।ines for medico-
।ega। care of victims of sexua। vio।ence, Wor।d Hea।th 
Organization, २००३

4 American Psychiatric Association, Diagnostic and 
Statistica। Manua। of Menta। Disorders, ५th Edition: 
DSM-५, २०१३
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everyday experiences in ।ife… As a resu।t, 
we reca।। and narrate traumatic events 
different।y than routine events. The effect 
of fear, threat or states of intense stress on 
memory can resu।t in intensified memory 
reco।।ection, or it can resu।t in fragmented 
or impaired memories.

७. जबरज�ती करणी �यि�को शरीर 
र आ�मस�मानमािथ समेत आघात ला�ने जघ�य 
अपराध हो । सो�दै नसोचेको अनपेि�त त�रकाबाट 
एउटा मिहलाको शरीर तथा आ�मस�मानमािथ 
आ�मण ह�दँा मानिसक िवि��तताको अव�थामा 
प�ुन स�दछ । य�तो अव�थामा आफूमािथ भएको 
यौिनक िहसंाको घटना �मरण गन� र �य� गन� 
त�कालै किठन ह�न स�ने वा िव�तार ै याद ह�ने 
अव�थाह� ह�न स�दछ । य�तो अव�था भनेकै 
Rape Trauma Syndrome (RTS) को अव�था 
हो । य�ता अव�थालाई �यायकता�ले ग�भीरतापूव�क 
िलनपुद�छ ।” जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर अपराधमा 
अ�य म�ुामा ज�तो अकं गिणतीय िहसाबबाट हेनु�भ�दा 
पिन नारीको अि�मतामा ग�भीर आचँ आउने िवषय 
भएकोले अदालतले संवेदनशील �पमा िवचार गनु�  
पद�छ ।5” भनी बमबहादरु कठायत िव�� नेपाल 
सरकार भएको जबरज�ती करणी म�ुामा सव��च 
अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । 

८. जबरज�ती करणी अपराधको �कृित 
अ�य अपराधभ�दा फरक ह��छ । अ�य अपराधमा 
स�यताको मू�याङ्कनको लािग भनाइमा ि�थरता 
(Consistency) को िव�मानता ह�नपुछ�  भने 
जबरज�ती करणीमा पीिडतको भनाइमा पीडाको 
आघात (Trauma) को कारणले केही िवरोधाभाष 
आउन स�दछ । जाहेरी बेहोरा र पीिडतको बकप�मा 

5 बमबहादरु कठायत िव�� नेपाल सरकार ने.का.प. २०६२, अंक 
१०, िनण�य नं. ७६११, प.ृ१२५१

रहेको सामा�य िभ�नतालाई �माण �ा� मा�न ु पन� 
गरी वादी नेपाल सरकार िव�� िवप�ी / �ितवादी 
राजेश के.सी.समेत भएको जबरज�ती करणी 
म�ुामा यस अदालतबाट "अनसु�धानको �ममा 
िदएको जाहेरीमा र अदालतमा आई बकप� गदा� 
जाहेरवालीको कथनमा केही िझनामिसना कुरा फरक 
परकेो कुरालाई अ�वाभािवक मा�न नसिकने"6 भनी 
�या�या ग�रएको छ । यसैगरी "जाहेरी र बकप�मा 
पाइने सामा�य िभ�नता (Minor Inconsistency) 
लाई �धानता िददँ ैसबदु �माणको गलत मू�याङ्कन 
गरी �ितवादीलाई सफाइ िदने ठह�याएको स�ुको 
िनण�य सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ�टी ह�ने"7 भनी पनुरावेदक / वादी 
नेपाल सरकार िव�� िवप�ी / �ितवादी दीपक तलुसी 
बा�यो भएको जबरज�ती करणी म�ुामा िस�ा�त 
�ितपादन भएको अव�था छ । भारतको सव��च 
अदालतबाट भएको Mukesh & Anr v. State for 
NCT of De।hi, 2017 (Nirbhaya Rape Case) 
को म�ुामा "... It is not expected of a victim to 
disc।ose a।। the finer aspects of the incident 
in the FIR… More so the victim who suffers 
from an incident, obvious।y, is in a state of 
shock and it is on।y when we move in his/
her comfort zone, he/she starts reco।।ecting 
the events one by one and thus to stop the 
victim from e।aborating the facts to describe 
the finer detai।s, if ।eft out ear।ier, wou।d be 
too much.”8 भनेर अपराधको घटनाले पीिडतलाई 
�ासको अव�थामा (state of shock) प�ुयाउन स�ने 
ह�दँा उ� घटनाको स�ब�धमा पीिडतलाई हरके कुरा 
6 वादी नेपाल सरकार िव�� िवप�ी/�ितवादी राजेश के.सी.समेत, 

ने.का.प.२०६०, अंक ५, िन.नं. ७२१६,प.ृ३७७
7 नेपाल सरकार िव�� िवप�ी/�ितवादी दीपक तुलसी बा�यो, 

ने.का.प.२०६३, अंक १० िन.नं. ७७७२, प.ृ१२९४
8 Mukesh & Anr v. State for Nct of De।hi (2017) 6 SCC 1
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याद रहेको ह�न ुपन� अपे�ा रा�न निम�ने भनेर उ�लेख 
ग�रएको पाइ�छ । यसरी पीिडतको जाहेरी बेहोरा र 
बकप�मा भएको वारदात�थलस�ब�धी िभ�नतालाई नै 
आधार मानेर घटना नै नभएको भनी अथ� गनु�  �यायोिचत 
देिखदँनै । पीिडतमा sperm भेिटन,ु र� भेिटन ुशरीरको 
िविभ�न भागमा िनलडाम र चोट ह�न ुआिदबाट घटना 
घटेको भनी �थािपत भएको नै देिख�छ । जबरज�ती 
करणीको वारदातमा घटना घट्यो िक घटेन भ�ने िवषय 
बढी मह�वपूण� ह�ने र यस अदालतले पिन सोही कुरा नै 
िवचार गनु�पन� देिख�छ । जबरज�ती करणी कसरुमा 
म�ुय वारदात�थल नै पीिडतको शरीर हो अथा�त् “In 
cases of rape, the victim’s body itse।f is the 
scene of crime” । यसै स�ब�धमा “जबरज�ती 
करणीको वारदातको �माणको पिहलो कडी भनेकै 
�वयं पीिडत हो भने अक� कडी पीिडतको शारी�रक 
परी�णलाई मा�न ुपछ� ”9 भनी पनुरावेदक / वादी नेपाल 
सरकार िव�� िवप�ी / �ितवादी सरोज िहङमाङसमेत 
भएको जबरज�ती करणी म�ुामा यस अदालतबाट 
िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको छ । मािथ उ�लेख 
ग�रएका िविभ�न आधार कारणह�बाट तथा िमिसल 
सलं�न िकटानी जाहेरी दरखा�त, पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन तथा आफूमािथ जबरज�ती करणी 
भएको भ�ने िकटानी जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गन� 
गरी भएको पीिडतको बकप� तथा �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतका आधारमा पीिडतमािथ जबरज�ती 
करणीको वारदात घटेको देिखन आयो ।   

९. अब दो�ो ��नतफ�  िवचार गदा� , ��ततु 
म�ुामा पीिडतले आ�नो जाहेरी र बकप�को स.ज. 
५ र २३ मा समेत यी �ितवादीह�को नाम �प� 
�पमा खलुाई िदएको अव�था छ । बला�कारज�तो 
लकुाएर िछपाएर ए�लै पाररे ग�रने अपराधमा, 
सामा�यतया दे�ने �यि� पीिडतबाहेक अ� ते�ो 

9 वादी नेपाल सरकार िव�� िवप�ी/�ितवादी सरोज िहङमाङसमेत, 
ने.का.प.२०६७, अंक९, िन.न.८४६९, प ृ१६१०

प� उपि�थत रहदैँनन् । यसै स�दभ�मा “जबरज�ती 
करणीको काय� लकु�िछपी ग�रने आपरािधक काय� 
भएकाले �यसमा ��य�दश� सा�ी ह�न स�दैन । 
य�तो अपराधमा पीिडत मिहलाको भनाइलाई अ�यथा 
नभएस�म सव�मा�य �माणको �पमा िलनपुद�छ । 
अ�य व�तगुत �माणले पीिडतको भनाइलाई गलत 
सािबत नगराएस�म �यसलाई �वीकार गनु�पन�”10 भनी 
पनुरावेदक / �ितवादी िदपक रावल िव�� िवप�ी / 
वादी नेपाल सरकार भएको जबरज�ती करणी म�ुामा 
यस अदालतबाट �या�यासमेत भएको पाइ�छ ।

१०. कुनै पिन मिहलाले आ�नो अि�मता र 
आ�नो प�रवारको इ�जतमा आचँ आउने गरी र �यसमा 
पिन एस.एल.सी. ज�तो जीवनको अहम् �णमा आ�नो 
परी�ालाई बेवा�ता गरी िवनाकारण कुनै �यि�उपर 
जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर आरोप लगाई आ�नो 
भिव�यमािथ खेलवाड गन� काय� गिछ�न् भनी अनमुान 
लगाउन ुतक� सङ्गत ह�दँैन । पीिडतलाई घटनापिछको 
मानिसक िवि��तताको कारणले एस.एल.सी.को 
बाकँ� परी�ा पिन िदन नस�ने ि�थितमा प�ुयाएको 
दिेख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) मा 
“पीिडत �यि�ले �य� गरकेो कुरा अदालतले ��य� 
�माणको �पमा �हण गनु�  पन�” कानूनी �यव�था रहेको 
ह�दँा ��ततु वारदातक� पीिडतले �य� गरकेो कुरालाई 
�माणमा िलन ुपन� देिख�छ । 

११. भारतमा Nirbhaya Rape Case 
प�ात् अपराध कानूनको संसोधन गन� बनेको Justice 
Verma Committee, 2013 को Reports of the 
Committee on the Amendments to Crimina। 
।aw मा "It is we।। sett।ed that the evidence 
of the victim of rape is on the same footing 
as the evidence of an injured comp।ainant 
or witness. Her testimony a।one is sufficient 

10 पनुरावेदक/�ितवादी िदपक रावल िव�� िवप�ी/वादी नेपाल 
सरकार, ने.का.प.२०७५ अकं ५ िन.नं. १०००७ प ृ८७४
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for conviction. In prosecutions of rape, the 
।aw does not require corroboration. It is on।y 
by way of abundant caution that the court 
may ।ook for some corroboration so as to 
satisfy its conscience and ru।e out any fa।se 
accusation."11 भनी िव�ेषण ग�रएको छ । तसथ� 
जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत गन� पीिडतको 
भनाइ नै पया�� ह��छ । "पीिडतले अदालतमा समेत 
आई आफूउपर घटेको घटनाको स�ब�धमा सिव�तार 
वण�न गरी मौकामा िदएको जाहेरीलाई समिथ�त ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको तथा पीिडतको शरीरको िविभ�न 
भागह�मा िनलडामह� रहेको भ�ने पीिडतको 
त�काल भएको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएबाट करणी गन� काय�मा पीिडतको म�जरुी नभएको 
पिु� ह��छ । जबरज�ती करणीको वारदातको �माणको 
पिहलो कडी भनेको �वयम् पीिडत हो भने अक� कडी 
पीिडतको शारी�रक परी�ण ह�ने"12 भनी पनुरावेदक / 
वादी प��  िव.क. (प�रवित�त नाम) को जाहेरीले नेपाल 
सरकार िव�� िवप�ी / �ितवादी वासदुवे सावद 
भएको जबरज�ती करणी म�ुामा यस अदालतबाट 
�या�यासमेत भएको अव�थामा पीिडत �वयलें 
िकटानीका साथ िदएको जाहेरी र मानिसक उपचारबाट 
�वा��यमा सधुार आएप�ात् अदालतमा आई गरकेो 
बकप�बाट पिन �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज 
अव�थीले नै पीिडत "घ" कुमारी मािथ जबरज�ती 
करणीको वारदात घटाएको पिु� ह�न आउछँ ।

१२. �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज 
अव�थीले अदालतसम� आफूह�ले जबरज�ती 
करणी नगरकेो भनी इ�कारी बयान गरकेो भए तापिन 
पीिडतको �ितवादीह�सगँ कुनै पूव��रसइवीको 
कारणबाट �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी िदएको 
11 Reports of the Committee on the Amendments to 

Crimina। ।aw, Justice Verma Committee, २०१३, p.७८.
12 नेपाल सरकार िव�� वासदेुव सावद ने.का.प.२०७४ अंक ९ िन.नं. 
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हो भनी भ�नसकेको देिखदँैन । यी �ितवादीह�लाई 
नै आरोप लगाउन ु पन� पूव�िनयोिजत कुनै कारण 
भएकोसमेत दखेाउन नसकेको अव�थामा पीिडतको 
िकटानी जाहेरी बेहोरा एवं अदालतमा समेत आई 
गरकेो बकप�लाई नजरअ�दाज गन� िम�ने दिेखएन । 
�ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो भए पिन अदालतसम�को बयानको 
सवाल जवाफ ४ मा वारदात िमितमा पीिडतसगँ भेट 
भएको कुरा �वीकार गरकेो र बिुझएका �यि� चमन 
भ�डारीले �ितवादीह�ले आ�नो पसल ७ बजे ब�द 
गन� गरकेोमा उ� िदन ३ बजे नै पसल ब�द गरेको 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखरहेको अव�थामा 
�ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई मा� आधार मानेर 
पीिडतको बकप� तथा िमिसल सलं�न �वा��य 
परी�ण �ितवेदन तथा पीिडतको कपडामा मानव वीय� 
भेिटएको त�यलाई अवमू�यन गन� िम�ने देिखएन । 

१३. जहासँ�म के��ीय िविध िव�ान 
�योगशालाको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा b।ood 
group of human semen cou।d not be 
confirmed र र�ह� भेिटएको तथा comparison 
of hairs cou।d not be done because of 
।ack of faci।ities भनी उ�लेख ग�रएको आधारमा 
�ितवादीह� िनद�ष भएको भ�ने �ितवादीह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीको िजिकर 
रहेको छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा�, र� समूह 
िनि�चत गन� नस�न ुवा भेिटएका र�को तलुना�मक गरी 
परी�ण गन� नसकेको आधारमा मा� �ितवादीले सफाइ 
पाउने आधार ब�न स�ने दिेखदैँन । जबरज�ती करणी 
अपराधमा पीिडतको भनाइ अ�य �माणको तलुनामा 
मह�वपूण� ह�ने देिखएको र पीिडतले यी �ितवादीह�ले 
नै जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानीसाथ 
लेखाइरहेको अव�थामा पीिडतको कपडामा भेिटएको 
र�को तलुना�मक परी�ण गन� सिकएन भ�ने आधारमा 
मा� सामूिहक बला�कारमा �ितवादीह�ले शकंाको 
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सिुवधा पाउने र सोही आधारमा आरोिपत कसरुबाट 
उ�मिु� पाउनपुन� िजिकर खि�बर ह�न स�दनै । यसै 
स�ब�धमा "करणी गरकेो त�य शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु� नभएको भनी फौजदारी �यायको शङ्काको सिुवधा 
�ितवादीले पाउछँ भ�ने िस�ा�तको गलत �या�या एवं 
�योग गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदन निम�ने"13 
भनी नेपाल सरकार िव�� वीरबहादरु टमाटा भएको 
जबरज�ती करणी म�ुामा िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । पीिडतको कपडा परी�ण गदा� मानव वीय� 
भेिटएको भए पिन उ� वीय� आफूह�को नभएको 
भिन �ितवादीह�ले �ितवाद ग�ररहेको स�दभ�मा हेदा� 
उ� वारदातमा दईुजना �ितवादीह� संल�न भएको 
भनी पीिडतले खलुाइरहेको तथा दईुजनाको वीय� 
नै कपडामा परी दवुैजनाको वीय� िमिसएको कारण 
कपडामा भेिटएको नमनुा यी �ितवादीह�को नमनुासगँ 
तलुना�मक िभड्न स�ने स�भावना नरहेको दिेख�छ । 
पीिडतको कपडामा भेिटएको वीय�लाई छु�ाछु�ै �पमा 
सकंलन गन� स�ने स�भावना नभएको र ��ततु वारदात 
भएको िज�लाको भौगोिलक िवकटता तथा परी�ण 
�योगशालालगायतका साधन �ोतको अव�थालाई 
समेत िवचार गनु�  पन� देिख�छ । 

१४. अब �ितवादीह�ले गरकेो कसरु 
सामूिहक �पमा ग�रएको जबरज�ती करणीको कसरु 
हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� त�कालीन 
मलुकु� ऐनको जबरज�ती करणीको महलको ३क 
न�बरमा कितजना भई गरकेो करणी सामूिहक �पमा 
ग�रएको जबरज�ती करणी भएको मािनने भ�ने 
स�ब�धमा सं�या खलुाइएको पाइदँनै । केवल उ� 
न�बरमा ‘मिहलालाई सामूिहक �पमा जबरज�ती 
करणी गन�लाई थप पाचँ वष� कैद गनु�पद�छ’ भनी उ�लेख 
ग�रएको पाइ�छ । िवधाियकाले कानूनमा स�ंया यिकन 
नगरकेो स�दभ�मा एक जनाभ�दा बढी जित जना सलं�न 

13 नेपाल सरकार िव�� वीर बहादरु टमाटा ने.का.प.२०६६ अंक ४ 
िन.नं ८१२७ प.ृ ६३२

भएर कसरु गरकेो भए पिन उ� काय� सामूिहक �पमा 
ग�रएको मा�नपुन� ह��छ । तसथ� �ितवादीह� सागर 
भ� र अमरराज अव�थी दईुजना िमली मतस�लाहमा 
फसी पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो देिखएकोले 
उ� करणी सामूिहक �पमा भएको पिु� ह�न आउछँ । 
यसै स�दभ�मा यसै अदालतबाट पनुरावेदक / �ितवादी 
दीपक च�द िव�� िवप�ी / वादी नेपाल सरकार 
भएको जबरज�ती करणी, जबरज�ती चोरी म�ुामा 
यस अदालतबाट "जबरज�ती करणी गदा�को बखत 
एक जनाभ�दा बढीको सामूिहक सलं�नता रहेको त�य 
िनिव�वाद �पमा �थािपत भएको र करणी �वेि�छक 
नभई जबरज�ती भएको पिु� भएको अव�थामा 
�ितवादीह�बाट भएको काय� सामूिहक जबरज�ती 
करणीको वारदातको �पमा रहेको देिखन आउने"14 
भनी िस�ा�त �ितपादन भएको अव�था छ । उ� 
निजरह�का �यव�थाले पिन सामूिहक जबरज�ती 
करणी ह�नको लािग सं�या यिकन नगरी समूहमा भएका 
�यि�ह�म�ये एकजना वा धेरलेै करणी गरमेा पिन 
सामूिहक करणीको वारदात �थािपत ह�ने देिख�छ । 

१५. यसरी पीिडतको इ�छािवपरीत 
करणी गन� उ�े�यले एक जनाभ�दा बढीको सामूिहक 
संल�नता रहेको त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत 
भएमा �य�तो करणीको वारदात सामूिहक जबरज�ती 
करणीको वारदातको �पमा प�रणत ह��छ । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह� दवुैजनाले करणी गन� उ�े�यसाथ 
पीिडतमािथ �य�तो वारदात घटाएको देिखदँा िनज 
�ितवादीह�बाट भएको काय� सामूिहक जबरज�ती 
करणी देिखन आयो । अत: मािथ िववेिचत आधार, 
�माण र कारणसमेतबाट सामूिहक जबरज�ती 
करणीको अपराधको �कृित अपराधभ�दा िभ�न 
ह�ने ह�दँा केवल पीिडतको जाहेरी बेहोरा र बकप� 
बेहोरामा देिखएको िभ�नता तथा �ितवादीह�को 

14 दीपक च�द िव�� नेपाल सरकार ने.का.प.२०७२ अंक ९ िन.नं 
९४७२ प.ृ १७०९
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इ�कारी बयानको आधारमा स�ु बैतडी िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।११।२२ को फैसला उ�टी 
गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 
२०७१।०१।१५ को  फैसला �िुटपूण� दिेखदँा उ�टी 
भई �ितवादीह� सागर भ� र अमरराज अव�थीले 
अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत "घ" कुमारीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. र ३ क नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको  िमित २०७६।७।७ मा भएको ठहर 
फैसला । 

१६. �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. र ३ क नं. बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेो ठहर भएको र �ितवादीह�उपर ऐ. 
महलको ३ नं. बमोिजम सजाय तथा ३ क नं. बमोिजमको 
थप सजाय र १० नं. बमोिजमको �ितपूित�को मागदाबी 
रहेको दिेखएकोले िनजह�को कसरुको ग�भीरता 
बढाउने र घटाउने अव�थाह�समेत िवचार गरी 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ८, ९ र १० समेतका आधारमा 
कानूनबमोिजम सजाय िनधा�रणका लािग �ितवादीह� 
तथा महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई सूचना िदई 
िमित २०७६।८।२ मा सजाय िनधा�रणका लािग 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७६।७।७ को आदेश ।

सजाय िनधा�रण
१७. िमित २०७६।७।७ मा �ितवादीह�ले 

अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको ठहर गरी आज 
�ितवादीह�लाई के कित सजाय ह�ने भनी फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा ८, ९ र १० समेतका आधारमा सजाय 
िनधा�रणको लािग पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व पडुासैनीले सजाय 

गनु� पूव� सजायको उ�े�य िवचार गनु�  पन� ह��छ । यस 
म�ुामा सजाय गनु�को उ�े�यअ�तग�त कसरुदार वा 
अ�य �यि�लाई हतो�सािहत गन�, समाजलाई सरुि�त 
गन� साथै पीिडतलाई �ितपूित�सिहतको �याय �दान 
गरी कसरुदारसमेतलाई पनु�था�पना गन� सहयोग गन� 
स�ब�धमा िवचार गरी �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम 
सजायको दायराको म�यिव�दलुाई आधारिव�द ु
(Basepoint) बनाई अिधकतम सजाय ग�रनपुद�छ । 
साथै �ितपूित�को हकमा �ितवादीह� दवैुको आिथ�क 
अव�था म�यमवग�य भएकोले पीिडत “घ” कुमारीलाई 
हालस�मको पढाई खच� र जीवनयापनको लािग सहज 
ह�ने गरी �ितवादीह�ले बेहोन� स�नेस�मको मनािसब 
�ितपूित�समेत िदलाई पाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

१८. �ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी रमणकुमार �े�ले 
�ितवादीह�लाई दोषी ठहर गन� गरी अदालतले 
फैसला ग�रसकेको भए पिन �ितवादीह�लाई दोषी 
�थािपत गन� �माणको पया��तता कम रहेकोले कम 
सजाय गनु�पन� ह��छ । �ितवादीह�लाई कैद सजाय 
गदा� सजायको दायराको म�यिव�दलुाई आधारिव�द ु
(Basepoint) बनाई िनधा�रण नगरी �यायाधीशको 
िववेकको आधारमा कमसेकम सजाय ह�नपुद�छ । 
�ितवादीह�को आिथ�क अव�था ख�ुने �माण तथा 
अिभयोगप�मा नैितक पतन देिखने मागदाबी नभएको 
ह�दँा �य�तो सजाय गन� िम�दैन । �ितवादीह� सागर 
भ� र अमरराज अव�थीको �टेशनरी र फोटो �टुिडयो 
रहेको त�य िमिसल सलं�न कागजातबाट देिख�छ । 
�ितवादीह�को नाममा कुनै स�पि� अनसु�धानको 
�ममा नखलेुकोले िनजह�बाट �ितपूित� भराउन ुपन� 
होइन । अमरराज अव�थी िववािहत रहेको र िनजको 
बालब�चाह�समेत रहेको ह�दँा सोलाई म�यनजर 
गरी �यूनतम मा�ाको सजाय ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

१९. सजाय िनधा�रणको िदन    
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�ितवादीह�लाई समेत उपि�थितको लािग सूचना 
पठाइएको भए तापिन िनजह� उपि�थत भएको 
देिखएन । सजाय िनधा�रणको उ�े�य कसरुदारलाई 
आ�नो ग�तीको अनभूुत गराउने वा घटनाको 
प�रि�थित, उनका सामािजक, शारी�रक अव�थाह�को 
बारमेा आ�नो भनाइह� रा�ने, �ितपूित�का वा सिु�ने 
िवक�पह� �ितवादीह� �वयम् बाट आओस् पिन 
भ�ने रहेकोमा सोतफ�  िवचार गनु�पन� अव�था रहेन ।

२०. पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तथा 
�ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान्  
कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहस सनुी िमिसल 
सलं�न कागजात अ�ययन गरी हेदा�, ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�लाई के कित सजाय ह�नपुन� हो र पीिडतले 
के कित �ितपूित� पाउन ुपन� हो भ�ने िवषयमा िवचार 
गनु�  पन� देिखयो ।

२१. यसमा अपराध पीिडत संर�ण ऐन, 
२०७५ को दफा २५ मा पीिडत �भाव �ितवेदन पेस 
गन� सिकने �यव�था रहेको भए तापिन सो कानूनी 
�यव�था यो वारदात घटी, अनसु�धान, अिभयोजन 
भएप�चात् मा� लागू भएको देिख�छ । यस प�र�े�यमा 
�य�तो �ितवेदन �ा�त गन� स�ने अव�था नभएको 
ह�दँा िव�मान कानूनका आधार, द�डका िस�ा�त 
तथा िमिसल संल�न कागजातका आधारमा नै सजाय 
िनधा�रण ग�रन ुपन� देिखयो ।

२२. सजाय िनधा�रण गदा� अपराधको �कृित, 
अपराध गदा�को प�रि�थित, कसरुदारको िज�मेवारी, 
कसरुबाट पीिडतलाई प�ुन गएको हािनलगायतका 
िमिसल संल�न �माणसमेतको समिुचत िव�लेषण 
ग�रन ु पद�छ । सजायले भिव�यमा अपराध गन� स�ने 
स�भा�य अपराधीह�लाई द�ु�सािहत गरी वा�तिवक 
अपराधीलाई थप अपराध गन�बाट रो�नकुा साथै 
उसलाई सधुारेर कानूनको स�मान गन� नाग�रकमा 
�पा�तरण गरी समाजको र�ा गन�समेतको उ�े�य 

राखेको ह��छ ।"15 अपराध समाजकै उपज भएको र 
अिभय�ु एवं पीिडत पिन समाजकै सद�य रहेकोले हरके 
�याय �णालीले अपराधको रोकथाम गरी समाजको 
र�ा गनु�का साथै पीिडतलाई �ितपूित�सिहतको �याय 
तथा पीडकलाई समाजमा पनु�था�पना गन� उ�े�य 
रा�न ुउपय�ु ह�ने देिख�छ । 

२३. कानूनअनसुार अिभय�ुलाई सजाय 
गदा� �यसिभ� सम� समाजको सरु�ा तथा अिभय�ुले 
गरकेो अपराधबाट पीिडत तथा पीिडतको प�रवारलाई 
परकेो सामािजक र �यि�गत �भावसमेतलाई 
मू�याङ्कन ग�रन ु पद�छ । �य�तै दोषीका असल वा 
खराब च�र� उसको प�रि�थितसमेत म�यनजर 
ग�रन ु पद�छ । मूलत: सजाय गदा� कसरुको ग�भीरता 
र तोिकएको सजायिबचको समानपुाितकतासमेत हे�रन ु
पद�छ । ��ततु म�ुामा एस.एल.सी. परी�ा िदन आएक� 
र कम उमेर भएक� मिहलामािथ सामूिहक�पमा ग�रएको 
जबरज�ती करणीलाई एक ग�भीर �कृितको अपराध 
मािनन ु पन� र �य�तो अपराधलाई हतो�सािहत गन� 
स�देश िदने गरी तथा दोषीलाई सधुारको अवसरसमेत 
�दान गन� गरी सजाय ग�रन ुउपय�ु ह�ने देिख�छ ।

२४. कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण गदा� 
सव��थम सजायको उ�े�य िवचार गनु�पन� ह��छ । मिहला 
िव�� ह�ने अपराधमा सजायको उ�े�य �यसमा संल�न 
दोषीलाई सजाय गनु� , मिहलामािथ ह�ने िहंसालाई 
हतो�सािहत गनु� , मिहलाको आ�मस�मान र सामािजक 
आ�मस�मान मा� नभई रा�यले मिहलाह�लाई 
डरबाट उ�म�ु गरी सरु�ाको सिुनि�तता गनु�  पिन 
हो । सजाय िनधा�रण गदा� अदालतले िवचारमा िलन ुपन� 
कुरा र सोको उ�े�य स�ब�धमा िव�ेषण गद� भारतको 
Mukesh & Anr v. State for Nct of De।hi, 
2017 (Nirbhaya Rape Case) को फैसलामा 
“Question of awarding sentence is a matter 

15  P.J. Fitzgera।d, Sa।mond on Jurisprudence, Sweet 
and Maxwe।।, ।ondon, १९८५, p.९४
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of discretion and has to be exercised on 
consideration of circumstances aggravating 
or mitigating in the individua। cases. The 
courts are consistent।y faced with the 
situation where they are required to answer 
the new cha।।enges and mou।d the sentence 
to meet those cha।।enges. Protection of 
society and deterring the crimina। is the 
avowed object of ।aw. It is expected of the 
courts to operate the sentencing system 
as to impose such sentence which ref।ects 
the socia। conscience of the society. Whi।e 
determining sentence in heinous crimes, 
Judges ought to weigh its impact on the 
society and impose adequate sentence 
considering the co।।ective conscience or 
society’s cry for justice. Whi।e considering 
the imposition of appropriate punishment, 
courts shou।d not on।y keep in view the 
rights of the crimina। but a।so the rights of 
the victim and the society at ।arge.”16 भिनएको 
पाइ�छ । �यसैगरी भारतको सव��च अदालतले Mohfi। 
Khan and Anr. v. State of Jharkhand, 2015 
को म�ुामा "Another significant deve।opment in 
the sentencing po।icy of India is the ‘victim-
centric’ approach, ... It has been consistent।y 
he।d that the courts have a duty towards 
society and that the punishment shou।d be 
corresponding to the crime and shou।d act 
as a soothing ba।m to the suffering of the 
victim and their fami।y"17 भनी सजाय िनधा�रणमा 

16 Mukesh & Anr v. State for Nct of De।hi (2017) 6 SCC 1
17 Mohfi। Khan and Anr. v. State of Jharkhand (2015) 1 

SCC 67

पीिडत केि��त �यायको �ि�कोणलाई अवल�बन 
गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा पिन सजाय िनधा�रण 
गदा� पीिडत केि��त �यायको अवधारणालाई के��िव�द ु
बनाइएको छ ।

२५. यस कसरुमा कसरुदारलाई ह�ने कैदको 
मािथ�लो र त�लो हदको �यव�था स�ब�धमा हेदा�  
वारदात ह�दँाका बखत �चिलत मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. अनसुार पीिडतको उमेरको 
आधारमा ५ वष�देिख ८ वष�स�म कैद सजाय ह�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । िवधाियकाले िनधा�रण 
गरकेो त�लो र उप�लो हद नना�ने गरी कित सजाय 
गदा� उिचत ह�न जा�छ भ�ने कुराको िनधा�रण गनु�  पन� 
दिेख�छ । यसरी सजाय िनधा�रण गदा� उि�लिखत 
दायराको म�यिव�द ु यिकन गरी कसरुको ग�भीरता 
बढाउने (Aggravating Factors) वा घटाउने 
(Mitigating Factors) अव�थाह�लाई िव�लेषण 
गनु�  आव�यक देिख�छ । अपराधको ग�भीरता बढाउने 
त�वअ�तग�त सामा�यतया कसरुदारको अिभ�ाय, 
अिधकारको द�ुपयोग, पीिडतलाई पगेुको शारी�रक, 
मानिसक वा आिथ�क �ितको हद, पीिडतको उमेर र 
अव�था, कसरुदारको आपरािधक रकेड�, हितयारको 
�योग, पटके कसरुदार (recidivism), कसरुदारको 
सं�यासमेतका आधार पद�छ  भने अपराधको ग�भीरता 
घटाउने त�वअ�तग�त अपराध गन� �यि�को अपराध 
गनु� पूव�को च�र�, िनजले गरकेो प�ाताप, प�ाउपिछ 
दखेाएको असल आचरण, पीिडतलाई �वेि�छक 
�पमा �ितपूित�  �दान गरकेो अव�था, स�बि�धत 
अिधकारीसम� गरकेो आ�मसमप�ण तथा िनजको 
उमेर, �वा��य र सामािजक अव�थाह� पद�छन् । 

२६. ��ततु म�ुामा सजाय घटाउने वा 
बढाउने आधारह�को िव�लेषण गदा� �ितवादीह�ले 
गाउबँाट शहरमा परी�ा िदन आएक� एक िव�ाथ� 
(मिहला) मािथ गरकेो कसरुका कारणले पीिडतको 
मानिसक अव�था िवि�� भएको तथा एस.एल.
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िस. ज�तो अ�ययनको मह�वपूण� खड्ुिकलोमा केही 
अविध अवरोधस�म आउन गएको कारणले िनजको 
विृ� िवकासमा पन� स�ने �ितलाई समेत िवचार 
गनु�पन� दिेख�छ । मािथ ग�रएको िव�ेषणका आधारमा  
िनज �ितवादीह�लाई त�लो हद मा� सजाय गदा� 
पीिडतमािथ पन� गएको �ितलाई कम आकँलन 
गन� पगेुको देिख�छ भने उप�लो हदको सजाय 
गदा�समेत अिभय�ुको उमेर, िनजह�को समाजमा 
पनु�था�पना गन� उ�े�यमािथ नै नकारा�मक असर 
गन� स�ने देिखदँा �ितवादीह�लाई त�लो र उप�लो 
हदको म�यिव�दअुनसुार कैद सजाय गदा� कानूनको 
म�सद पूरा ह�ने र �ितवादीह�ले कसरुअनसुारको 
सजायसमेत पाउने नै देिखदँा िनज �ितवादीह� सागर 
भ� र अमरराज अव�थीलाई जनही ६ वष� ६ मिहना 
कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । साथै यी �ितवादीह�ले 
पीिडतउपर सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी गरकेो 
देिखदँा सोही महलको ३ क नं. बमोिजम थप ५ वष� 
कैद सजायसमेत ह�ने ठहछ�  । 

२७. अब पीिडतलाई �ितपूित� के कित िदने, 
�ितको िनधा�रणको आधार के ह�ने र �ितपूित�को 
दािय�व कसको ह�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, यसस�ब�धी 
राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानूनी �ावधान तथा 
आधारह� पिन हेनु�  सा�दिभ�क देिख�छ । 

२८. कुनै पिन �याय �णालीको सफलता 
�यसले पीिडतलाई प�ुन गएको �ितलाई यथोिचत 
स�बोधन गरी िनजको मनमा पन� गएको �ासलाई हटाई 
�यायको अनभूुित िदलाउन,ु समाजलाई सरु�ा तथा 
अिभय�ुलाई समाजमा पनु�था�पना गरी समाजमा 
शाि�त, सहअि�त�व तथा मानवीयता कायम गन� 
सफल रहनमुा नै ह��छ । साथै अपराध गन� �यि�लाई 
कित सजाय िनधा�रण ग�रयो भ�ने आधारमा नभई 
अपराधबाट पन� गएको �ित कित हदस�म स�बोधन 
ग�रयो भ�ने आधारमा सफलता नािपन ुपन� ह��छ । मािथ 
िव�ेषण ग�रएबमोिजम फौजदारी �याय �णालीले 

स�बोधन गनु�पन� धेर ै िवषयह�म�ये एउटा मह�वपूण� 
िवषय भनेको पीिडतलाई �ितपूित�  उपल�ध गराउन ु
पिन हो । जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर फौजदारी 
कसरुको स�दभ�मा �ितपूित�को उपयोिगता भनेको 
पीिडतलाई अपराध ह�नपूुव�को ि�थित अथा�त् restitutio 
in integrum मा पनु�था�पना गन� र अपराधबाट परेको 
मानिसक र शारी�रक पीडाबाट उ�मिु� �ा� गराई 
सहज सामािजक जीवनलाई िनर�तरता िदन सहयोग 
गन� हो । पिछ�लो समय बनेका नेपालका कानूनह�ले 
पिन य�तै मा�यतालाई आ�मसात् गरकेो दिेख�छ । 
उदाहरणको लािग नेपालको सिंवधानको धारा २१(२)
ले अपराध पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक 
पनु�था�पना र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक 
ह�ने भनी �यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी नेपालको 
संिवधानको धारा ३८(२) का अनसुार मिहला िव�� 
कुनै पिन आधारमा कुनै िकिसमको िहसंाज�य काय� वा 
शोषण ग�रएको ख�डमा पीिडतलाई कानूनबमोिजम 
�ितपूित� पाउने हक सिुनि�त ग�रएको छ । नेपालको 
संिवधान, अ�तरा�ि��य कानून तथा नेपालका राि��य 
कानूनह�ले �यायको हकिभ� सामािजक पनु�था�पना 
र �ितपूित�सिहतको �यायको �यव�थासमेत गरेको 
दिेख�छ ।

२९. �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हकलाई 
कानूनले मा�यता िदइरहदँा �य�तो �ितपूित� कसबाट 
भ�रपाउने हो भ�ने स�दभ�मा हेदा� सामा�यतया 
�ितपूित� पीडकबाट पीिडतलाई उपल�ध गराउन ु
पन� दिेख�छ । तर यिद पीडकको आिथ�क अव�था 
एव ं अ�य कारणबाट पीिडतलाई त�काल �ितपूित�  
उपल�ध गराउन नसिकने भएमा रा�य �यसबाट 
पि�छन निम�ने दिेख�छ । हालै जारी भएका 
कानूनह�ले समेत यही मा�यतालाई आ�मसात् गरेको 
दिेख�छ । उदाहरणको लािग फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा 
४१ मा �ितपूित� त�काल बझुाउन ु पन� र �ितपूित�  
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नबझुाएमा �य�तो कसरुदारको स�पि� जायजात 
गरी पीिडतलाई �ितपूित� भराइिदन ु पन�छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ भने ऐ. ऐनको दफा 
४८ मा कसरुबाट पीिडतलाई राहत उपल�ध गराउन 
पीिडत राहत कोष खडा ग�रनेछ भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । मलुकु� अपराध संिहताको दफा २२८ अनसुार 
पीिडत �यि�लाई कसरुदारबाट मनािसब �ितपूित� 
भराई िदनपुन� �यव�था रहेको छ । तर कसरुदारको 
कुनै स�पि� नभएको अव�थामा पीिडतले �ितपूित� 
नपाउने देिखएमा र �चिलत कानूनबमोिजमको पीिडत 
राहतकोष �थापना भइनसकेको अव�थामा अदालतले 
नेपाल सरकारको मिहला तथा बालबािलकाको िवषय 
हेन� िनकायको नाममा �ितपूित�  �व�प उिचत रकम 
पीिडतलाई भराइिदने गरी आदेश गन� स�नेछ र �यसरी 
आदशे भएमा सो काया�लयबाट �ितपूित�बापतको रकम 
त�काल पीिडतलाई उपल�ध गराउन ु पन� �यव�था 
रहेको छ ।

३०. अपराध पीिडत संर�ण ऐन, २०७५ को 
दफा ३०(१) मा अदालतले म�ुाको अि�तम िकनारा 
गदा� कसरुदारबाट पीिडतलाई मनािसब मािफकको 
रकम �ितपूित�  �व�प भराइिदने गरी आदेश गन� 
स�नेछ भ�ने �यव�था भएकोमा ऐ. ऐनको उपदफा 
(४) मा यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन कसरुदारको कुनै स�पि� नभई पीिडतले 
�ितपूित� नपाउने देिखएमा वा कसरु �थािपत भएको तर 
कसरुदार कायम ह�न नसकेको अव�थामा वा कसरुसगँ 
स�बि�धत म�ुा �चिलत कानूनबमोिजम िफता� भएमा 
अदालतले कोषबाट �ितपूित� �व�प उिचत रकम 
पीिडतलाई भराई िदने गरी आदेश गन� स�नेछ भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ ।

३१. ��ततु वारदात ह�दँाका बखत बहाल 
रहेको मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं. मा ‘कसैले कुनै मिहलालाई जबरज�ती करणी 

गरकेो ठहरमेा अदालतले �य�ती मिहलालाई भएको 
शारी�रक वा मानिसक �ित िवचार गरी मनािसब 
ठहराएबमोिजमको �ितपूित� कसुरदारबाट भराइिदनु 
पन�छ’ । �य�तो �ितपूित� िनधा�रण गदा� कसुरको 
गा�भीय�, कसुरबाट पीिडत �यि�को मृ�यु भइसकेको 
रहेछ भने िनजमा आि�त नाबालक छोराछोरी भए 
िनजह�लाई पन� गएको पीडासमेत िवचार गरी 
िनधा�रण गनु� पन�छ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 
सो �यव�थाबमोिजम नै पीिडतलाई �ितपूित� भराइ 
पाउन मागदाबीसमेत रहेको दिेख�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाले �ितपूित�को अंक िनधा�रण नगरी सोको 
िनधा�रणको िज�मा स�बि�धत इजलासलाई िदएको 
दिेख�छ । यसरी �ितपूित� िनधा�रण गदा�  कसरुको 
गा�भीय�, पीिडतलाई परकेो असर तथा पीडकको 
आिथ�क अव�थासमेतलाई म�यनजर गररे स�तिुलत 
िहसाबले मनािसब �ितपूित� िनधा�रण गनु�पन� देिख�छ । 

३२. �ितपूित�  िनधा�रणका स�ब�धमा 
अ�तरा�ि��य मापद�डह�बार े िवचार गदा�, नेपालले 
अनमुोदन गरकेा सि�ध, अ�य अ�तरा�ि��य तथा 
�े�ीय कानूनलाई हेन� आव�यक देिख�छ । UN 
Convention on the E।imination of A।। 
forms of Discrimination against Women, 
1979 अनसुार �थािपत CEDAW को Genera। 
Recommendation No.35 on Gender-based 
Vio।ence Against Women, 2017 को �करण 
४६ मा "Reparation shou।d inc।ude different 
measures, such as monetary compensation 
and the provision of ।ega।, socia। and hea।th 
services inc।uding sexua।, reproductive and 
menta। hea।th for a comp।ete recovery, 
and satisfaction and guarantees of non-
repetition…Such reparations shou।d be 
adequate, prompt।y attributed, ho।istic and 
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proportionate to the gravity of the harm 
suffered." भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी 
सोही सिमितको Genera। Recommendation 
No.33 on Women’s Access to Justice, 2015 
को �करण १९ मा “On provision of remedies, 
the Committee recommends that State 
parties: (a) Provide and enforce appropriate, 
time।y remedies for discrimination against 
women and ensure that women have 
access to a।। avai।ab।e judicia। and non-
judicia। remedies; (b) Ensure that remedies 
are adequate, effective, prompt।y attributed, 
ho।istic and proportiona। to the gravity of the 
harm suffered. Remedies shou।d inc।ude, 
as appropriate, restitution (reinstatement); 
compensation (whether provided in the 
form of money, goods or services); and 
rehabi।itation (medica। and psycho।ogica। 
care and other socia। services)” भ�ने �ावधान 
रहेको देिख�छ । 

३३. UN Dec।aration of Basic 
Princip।es of Justice for Victims of Crime 
and Abuse of Power 1985 को �करण १२ मा 
“When compensation is not fu।।y avai।ab।e 
from the offender or other sources, States 
shou।d endeavor to provide financia। 
compensation to: (a) Victims who have 
sustained significant bodi।y injury or 
impairment of physica। or menta। hea।th 
as a resu।t of serious crimes; (b) The 
fami।y, in particu।ar dependents of persons 
who have died or become physica।।y 
or menta।।y incapacitated as a resu।t of 

such victimization.” भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । �यसैगरी �करण १३ मा “The estab।ishment, 
strengthening and expansion of nationa। 
funds for compensation to victims shou।d 
be encouraged. Where appropriate, other 
funds may a।so be estab।ished for this 
purpose, inc।uding in those cases where 
the State of which the victim is a nationa। is 
not in a position to compensate the victim 
for the harm.” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

३४. यसरी मािथ उ�लेख ग�रएका 
�ितपूित�स�ब�धी राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानूनी 
�यव�थाको अ�ययन गरी िव�ेषण गदा� िन�न दईुवटा 
िविधह� अवल�बन गरी �ितपूित�को रकम भ�ुानी 
गनु�पन� दिेखयो:

१. अिभय�ुबाटै पीिडतलाई �ितपूित�  भराइने ।
२. सरकारी बजेटलगायत श�ुक ज�रवाना ज�मा 

गरी �थापना ग�रएको कोषको रकमबाट 
पीिडतलाई �ितपूित� भराइने ।

३५. ��ततु म�ुामा पीिडत �वयंले 
अदालतसम� गरकेो बकप�को स.ज.८ मा “मलाई 
मानिसक ि�थित िवि��प�ात् एक मिहना होस आउन 
ला�यो र उपचार चार मिहनास�म गरे ँ र अिहले िठक 
छ । उपचार पाटन मानिसक अ�पतालमा भएको 
हो ।” भनी उ�लेख गरकेो अव�था रहेको छ भने िनजको 
िददी कमला िव�ले "पीिडतले असामा�य �यवहार 
दखेाउन थालेको" भनी आ�नो बकप�को स.ज. ७ मा 
गरकेो भनाइबाट समेत  मानिसक आघात (Trauma) 
को कारण पीिडतको मानिसक ि�थित गमेुको बेहोरा 
समथ�न ह�न आउछँ ।

३६. वारदातप�चात् पीिडतको अव�था एवम् 
िमिसल संल�न पीिडतको शारी�रक मानिसक परी�ण 
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एवं उपचार गराएको अव�थासमेतलाई म�यनजरमा 
राखी �ितपूित�  िनधा�रण गदा�, पीिडतको शारी�रक, 
मानिसक, भावना�मक तथा आिथ�क अव�थालाई 
िवचार गनु�पन� देिख�छ । एस.एल.सी. को परी�ाज�तो 
जीवनको अहम् �णमा जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर 
अपराधको पीिडत ह�न गई पीिडत "घ" कुमारीको पढाइमा 
समेत �ितकूल असर परकेो कुरालाई अदालतले 
म�यनजर गनु�पन� ह��छ । बहसको �ममा िव�ान्  
सह�यायािधव�ाले िनज पीिडत “घ” कुमारीको आिथ�क 
अव�था कमजोर रहेको र हाल पीिडत “घ” कुमारीले 
कानूनको अ�ययनलाई िनर�तरता िदइरहको भनी 
उ�लेख गरकेो अव�था छ । �यसैगरी �ितवादीह�को 
आिथ�क अव�थालाई हेदा�, अनसु�धान र अिभयोग 
दता� गदा� िनजह�को आिथ�क िववरण ��ट पा�रएको 
अव�था नभएको र बयानमा �ितवादीह�म�ये सागर 
भ�को �टेशनरी पसल र अमरराज अव�थीको फोटो 
�टुिडयो रहेको भ�ने बेहोराबाहेक अ�य कुनै आिथ�क 
अव�था खलुाउने आधार रहेको देिखएन । �भावकारी 
अनसु�धान गरी पीिडत तथा �ितवादीह�को आिथ�क 
िववरण संकलन गनु�पन� दािय�व रा�यको हो । य�िप 
अनसु�धानको �ममा अिभलेखीकरण गन� नस�न ु
वा अनसु�धानमा अकम��यता ह�नकुो प�रणाम �व�प 
�ितपूित� नपाउने ि�थित िसज�ना ह�न िदन ुह�दैँन । साथै 
रा�यको िनि��यतालाई कम �ितपूित�को आधार ब�न 
िदन ुतक� सङ्गतसमेत ह�दैँन ।

३७. “अपराधबाट पीिडतलाई भराइने 
�ितपूित�ले पीिडतलाई पीिडत ह�नभु�दा पूव�को 
अव�थामा प�ुयाउन ु वा पनु�था�पना गन� स�नपुछ�  । 
तसथ� अपराध पीिडतलाई वा�तिवक र �भावकारी 
�ितपूित�को लािग �ितपूित�स�ब�धी कानून बनाएर 
मा�ै ह�दैँन, सो कानून आफँैमा उपय�ु र �भावकारी 
ह�नकुो साथै सोको �भावकारी एवम्  यथाथ�परक 
काया��वयनसमेत ह�न ु अप�रहाय� ह�ने”18 भनी 

18 लोकबहादरु काक�समेत िव�� नेपाल सरकार ने.का.प. २०७२ 

पनुरावेदक / �ितवादी लोकबहादरु काक�समेत िव�� 
िवप�ी / वादी नेपाल सरकार भएको मानव बेचिबखन, 
बालिववाह, जबरज�ती करणी म�ुामा िस�ा�त 
�ितपािदत भएको छ । 

३८. पनु�था�पना र �ितपूित�सिहतको 
�यायको हक अपराध पीिडतको नैसिग�क हकको �पमा 
�वीकानु�  पन� ह��छ । यस हकलाई �यावहा�रक �पमा 
काया��वयन गनु�  अदालतको दािय�व हो र अदालतको 
आदेशबमोिजम पीिडतलाई �याय �दान गनु�  रा�यको 
कत��य पिन हो । रा�यले अपराधबाट पीिडतलाई परेको 
�यापक �भावको पिहचान गन� दािय�वको िनवा�ह गदा� 
पीिडतलाई Hea।ing process अथा�त् उपचारको 
�ि�याको अनभूुित गराउनसमेत म�त प�ुदछ । यसरी 
पीिडतलाई �याय �दान गन� स�ब�धमा रा�यको 
अहम् भूिमका ह�ने भनी भारतको Justice Verma 
Committee, 2013 को Report ले उ�लेख गरेको 
िन�न �यव�था मननीय देिख�छ । यसमा भिनएको छ: 
“the victims can and ought to recover ।ike 
any other victims from an accident, but 
that is possib।e on।y when there is a due 
discharge of the functions by the State.”19

३९. कसरु �थािपत गन� कानूनी �णाली तथा 
काय�िविधबाट अब पीडा तथा पीडाका असरह�समेत 
�थािपत गन� आव�यक छ । यसै स�ब�धमा CEDAW 
को Genera। Recommendation No.35 on 
Gender-based Vio।ence Against Women, 
2017 को �करण १७ मा "... in making the 
determination of when acts of gender-
based vio।ence against women amount 
to torture or crue।, inhuman or degrading 
treatment, a gender sensitive approach is 

अंक २ िन.नं. ९३४६ प.ृ२६३
19 Reports of the Committee on the Amendments to 

Crimina। ।aw, Justice Verma Committee, २०१३, 
p.१०३.
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required to understand the ।eve। of pain 
and suffering experienced by women and 
that the purpose and intent requirement of 
torture are satisfied when acts or omissions 
are gender specific or perpetrated against a 
person on the basis of sex." भनी मिहलाउपरको 
िहसंालाई ब�ुनको लािग ल�िगक संवेदनशीलतालाई 
आ�मसात् गरी िनण�य ग�रनपुन� कुरा उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ । �यसैगरी Justice Verma Committee, 
2013 को Report ले “When a woman 
comp।ains of rape, it is not the physica। part 
of the woman which is direct।y the focus of 
attention. It is the offence and the offence 
against the bodi।y integrity of the woman as 
a person which is the offence in question”20 
भिनएको छ । जबरज�ती करणी केवल मिहलाको 
शरीरउपर मा� नभई, �यि��वमािथ नै ह�ने अपराध 
हो । ��ततु म�ुामा पीिडत एस.एल.सी. ज�तो भिव�य 
िनमा�णको पिहलो खड्ुिकलोको �पमा रहेको परी�ामा 
सहभागी ह�दँाको अव�थामा सामूिहक जबरज�ती 
करणीबाट पीिडत ह�न पगुी एस.एल.सी. परी�ासमेत 
िदन नपाई शैि�क उपलि�ध हािसल गन� िढला भई 
पीिडतको भिव�य िनमा�णमा समेत �ितकूल असर 
परकेो देिख�छ । यस ि�थितमा पीिडतमािथ परकेो 
पीडा मा� नभई िहसंाको �ास (shock) को कारणले 
िनजको मानिसक �वा��यमा परकेो आघात (menta। 
trauma) को असरलाई समेत िवचार गरी �ितपूित� 
िनधा�रण गनु�  उपय�ु देिख�छ ।

४०. अपराधबाट परकेा यी �भावह�ले 
दीघ�कालीन �पमा �ितकूल प�रणामह� िन��याई 
पीिडतलाई �यि��व िवकासका अवसरबाट 
वि�चत गराउने स�भावना ह�न स�दछ । �यसमािथ 

20 Reports of the Committee on the Amendments to 
Crimina। ।aw, Justice Verma Committee, २०१३, p.९८.

सदुरुपि�मको पर�परागत समाजमा सामािजक 
ला�छनाबाट भएको पीडासमेतलाई िवचार गरी अब 
शैि�क, आिथ�क र सामािजक सश�तासिहत जीवन 
िनमा�णमा समेत म�त होस् भनी यस इजलासले 
�ितपूित� िनधा�रण गनु�  पन� दिेख�छ । अब कित �ितपूित�  
उिचत (reasonab।e) ह�नेभ�दा पिन कित �ितपूित�  
पया�� (adequate) ह�ने भ�ने अवधारणाबाट �ितपूित�  
िनि�त गनु�  पन� ह��छ । Convention against Torture 
and Other Crue।, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT) 1984 
को धारा १४ ले पिन "Each State Party sha।। 
ensure in its ।ega। system that the victim of 
an act of torture obtains redress and has 
an enforceab।e right to fair and adequate 
compensation, inc।uding the means for as 
fu।। rehabi।itation as possib।e." भिनएको छ । 
तसथ� अब �ितपूित�को िनधा�रण गदा� उिचत (fair) 
�ितपूित� मा� नभई त�काल र पया�� �ितपूित�को 
(prompt and adequate compensation) को 
सिुनि�तता गनु�  पद�छ । UNCAT को Genera। 
Comment No.3 को Para 3 मा "The right to 
prompt, fair and adequate compensation 
for torture or i।।-treatment under artic।e 
१४ is mu।ti-।ayered and compensation 
awarded to a victim shou।d be sufficient 
to compensate for any economica।।y 
assessab।e damage resu।ting from torture 
or i।।-treatment, whether pecuniary or non-
pecuniary.” भनी पीिडतलाई प�ुन गएको आिथ�क 
एव ं गैरआिथ�क �ितको समेत आकँलन गरी सबै 
�कारका �ितबापत �ितपूित�  �दान गनु�पद�छ भनी थप 
िव�तार ग�रएको छ । �ितपूित�को सत�मा कसरुदारले 
मा� नभई रा�यले पिन �ितपूरण गन� र पीिडतलाई 
सहयोग प�ुयाउने कोष र �ोतह� जटुाउन सं�थागत 
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सयं�� िनमा�ण र �थापना गन� िज�मेवारी िलन ुपद�छ । 
अनसु�धान र अिभयोजन प�ले पीिडतले भोगेको �ित 
�थािपत गन� असफल ह�नकुो कारण वा �ितपूित� �दान 
गन� अपराधीको आिथ�क अव�था पया��त नह�नकुो 
कारणले अ�यायको िनर�तरता ह�न ुस� ह�दैँन । तसथ� 
पीिडतको उमेर, िश�ा र जीिवकोपाज�नको अव�था 
हेरी िनजलाई आ�मिनभ�र ह�नका लािग सहज ह�ने 
गरी तथा �ितवादीह�को आिथ�क अव�थासमेतलाई 
�यानमा राखी पीिडतलाई �ितवादीह�बाट जनही 
�.२,५०,०००/-(दईु लाख पचास हजार) साथै नेपाल 
सरकार पीिडत राहत कोष भए सोबाट र सो नभए 
नेपाल सरकार, मिहला, बालबािलका तथा �ये�ठ 
नाग�रक म��ालयबाट �.५,००,०००/- (पाचँ लाख) 
�ितपूित� भराइ िदने ठहछ�  । 

४१. िव�ान् सह�यायािधव�ाले सजाय 
िनधा�रणको बहसको �ममा नैितक पतनको दाबीसमेत 
िलएको स�ब�धमा, यस अदालतमा सामूिहक �पमा 
ग�रएको जबरज�ती करणीमा नैितक पतनको अपराध 
मा�न सिक�छ वा सिकँदनै भ�ने स�ब�धमा िव�लेषण 
गनु�  पन� देिखयो । नैितक पतनको �यव�थाको अवलोकन 
गदा� यस स�ब�धमा भारतको सव��च अदालतले 
Ba।eshwar Singh v. District Magistrate 
and Co।।ector AIR 1999 मा नैितक पतनलाई 
“The expression “mora। turpitude” is not 
defined anywhere. But it means anything 
done contrary to justice, honesty, modesty 
or good mora।s. It imp।ies depravity and 
weakness of character or disposition of the 
person charged with the particu।ar conduct. 
Every fa।se statement made by a person 
may not be mora। turpitude, but it wou।d be 
so if it disc।oses vi।eness or depravity in the 
doing of any private and socia। duty which 
a person owes to his fe।।owmen or to the 

society in genera।. If therefore the individua। 
charged with a certain conduct owes a duty, 
either to another individua। or to the society 
in genera।, to act in a specific manner or 
not to so act and he sti।। acts contrary to it 
and does so knowing।y, his conduct must 
be he।d to be due to vi।eness and depravity. 
It wi।। be contrary to accepted customary 
ru।e and duty between man and man.”21 भनी 
�या�या गरकेो देिख�छ । नैितक पतनको सव�मा�य 
कानूनी प�रभाषा नभए तापिन �याय, इमा�दा�रता, 
स�यता र नैितकतािवपरीतको काय�लाई नैितक पतन 
दिेखने काय� भ�न सिक�छ ।

४२. सयं�ु रा�य अमे�रकाको सव��च 
अदालतले नैितन पतन भनेको “Act of baseness, 
vi।eness, or depravity in the private and 
socia। duties which a man owes to his fe।।ow 
men, or to society in genera।, contrary to the 
accepted and customary ru।e of right and 
duty between man and man” भनी United 
States v. Smith22 को म�ुामा उ�लेख गरेको 
दिेख�छ ।

४३. नैितक पतनको स�ब�धमा नेपालको 
कानूनले समेत �प�ट �यव�था गरकेो नपाइएको भए 
पिन सव��च अदालतले �योित ल�साल पौडेल िव�� 
िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत भएको उ��ेषणय�ु परमादशे म�ुामा 
“मिहलालाई इ�छािवपरीत अनित��य शरीरको 
पिव�ताको अपहरण गरी जबरज�ती करणी गनु�  
कानूनिवपरीत मा� नभई ग�भीर अपराध पिन भएकाले 
स�य मानव समाजले य�तो काय�लाई नैितकतािवहीन 
काय� मा�दछ । य�तो नैितकतािवपरीतको काय�लाई 

21 Ba।eshwar Singh v. State of U.P, AIR १९९९ A।।. ८४.
22 United States v. Smith, (१९७०) ४२० F.२d ४२८, ४३१ 
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नै नैितक पतन दिेखने फौजदारी अपराध मा�नपुन�”23 
भनी �या�यासमेत गरकेो कुरा सा�दिभ�क 
देिख�छ । यस म�ुामा पिन एक मिहला जो परी�ाको 
लािग गेसपेपर िक�न गएक� िथइन्, उनी मािथ यी 
दईु �ितवादीले िनजको म�जरुीबेगर जबरज�तीपूव�क 
करणी गरकेो काय� कानूनको मा� नभई मानवीयता 
(humanity), �यि�गत अि�मता (human dignity) 
र सामािजक नैितकता (socia। mora।ity) को समेत 
िवपरीत भएको भ�न िम�ने अव�था रहेको छ । य�िप 
वादीतफ� बाट अिभयोग प�मा यसतफ�  कुनै पिन िजिकर 
र दाबी िलएको नदिेखदँा ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
नैितक पतनको स�ब�धमा थप केही बोिलरहन पन� 
अव�था रहेन ।

४४. मिहलाले वा�तिवक �याय तब �ा�त 
गछ�न् जब िवधाियका�ारा िनिम�त कानूनह�को 
�भावकारी काया��वयन, कानूनले �यव�था गरकेा 
स�ंथागत संरचनाको �थापना, काय�िविधगत 
�ि�याको सिुनि�तता, मिहलाको हक अिधकार�ितको 
सवंेदनशीलता, मिहलाउपर ह�ने िहसंा िव�� लड्न 
सबै �तरमा यथोिचत िनगरानी (due di।igence) 
तथा �यापक मनोविृ�गत प�रवत�न सिुनि�त 
गररे, कारक त�वलाई हतो�सािहत गद� आव�यक 
रोकथामको उपायह� हािसल गन� सिक�छ । ��ततु 
म�ुाका स�दभ�मा सजाय िनधा�रणको सनुवुाइ गदा� र 
�ितपूित� िनधा�रण गदा�, �व�छ सनुवुाइ, पनु�था�पक�य 
�यायको सिुनि�ततामा दिेखने जिटलता स�बोधन 
गन�का लािग �णालीगत एवं सं�थागत सधुार गनु�  भनी 
नेपाल सरकारका नाममा दहेायबमोिजम िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह�ने ठहछ� ः

१. य�ता �कृितका म�ुामा सजाय िनधा�रण गन�, 
�माण �ा�त गन� र द�डको सधुार नीितलाई 

23 �योित ल�साल पौडेल िव�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत, ने.का.प २०६७ अंक ११, िन.नं. 
८५०७, प.ृ१९०३

अवल�बन गन� तथा दोषीलाई सजायको 
ग�भीरता र सजायको समानपुाितकता 
यिकन गन� फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२ 
बमोिजम सजायपूव�को �ितवेदन �ोवेसन 
अिधकृत (probation officer) वा �यारोल 
अिधकृत (paro।e officer) ले तयार गन� भ�ने 
�यव�था रहेको तर ऐ. दफा ले प�रक�पना 
गरबेमोिजम हालस�म सो �यव�थालाई 
सि�य गरी काया��वयन गन� नसकेको भ�ने 
िव�ान् सह�यायािधव�ाले बहसको �ममा 
समेत उ�लेख गनु�भएको र सजाय िनधा�रण 
गन�समेत अदालतलाई असहज भएको 
ह�दँा ऐ. दफामा भएको �यव�थाबमोिजमको 
संरचना र आव�यक बजेट िविनयोजन ३ 
मिहनािभ� गनु�  भनी नेपाल सरकारका नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । 
सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई लेखी 
पठाई िदनू । उ� आदेश काया��वयन भएपिछ 
१५ िदनिभ� मातहतका अदालतले �ोवेशन 
वा �यारोल अिधकृतको िनय�ु गरी स�नू ।

२. वत�मान कानूनले �ितपूित�सिहतको �यायको 
प�रक�पना गरकेो र �ितपूित� भन� पिहलो 
कत��य पीडकको ह�ने र पीडकले भन� 
नस�ने अव�था भए मा� रा�यबाट �ितपूित�  
भराइिदने अव�था भएकाले अपराध 
अनसु�धान तथा अिभयोजनका �ममा 
पीिडतलाई पन� गएको शारी�रक, मानिसक, 
सामािजक र आिथ�क �ितको �माण संकलन 
र िव�ेषण गनु�  गराउन ु साथै अिभय�ुको 
चल अचल स�पि� एवं आ�दानीस�ब�धी 
िववरणसमेत अनसु�धानकै दौरानमा संकलन 
गरी िमिसलसाथ रा�ने �यव�था िमलाउन ु
भनी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
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�हरी �धान काया�लयलाई लेखी पठाउनू ।
३. िवशेष ऐनह� तथा मलुकु� फौजदारी संिहता, 

२०७४ र  फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले पीिडत 
राहत कोषको प�रक�पना गरकेो तर आज 
कानून काया��वयनमा आएको १ वष� �यितत 
ह�दँास�म पिन पीिडत राहत कोष �थापना 
भएको जानकारी नभएको ह�दँा त�काल 
�थापना गरी सोको जानकारी उपल�ध 
गराउन ु भनी नेपाल सरकार, कानून, �याय 
तथा ससंदीय मािमला म��ालयलाई लेखी 
पठाउनू ।

४. कसरुदारह�लाई आफूले गरकेो ग�तीको 
अनभूुत गन� लगाउने, उनीह�को सधुार र 
समाजमा पनु�था�पना गनु�  मह�वपूण� िवषय 
हो । सजाय अपराधलाई ग�रएको हो । रा�य 
र कानूनको उ�े�य �य�तो अपराधलाई 
रोकथाम गनु�  हो । अपराधमा संल�न �यि�ह� 
अपराधका �ितका�मक �प मा� भएकाले 
िनजह�को सधुार र समाजमा पनु�था�पना 
रा�यको द�ड नीितको आधारभूत िवषय 
भएको ह�दँा य�ता अपराधीह�लाई कानूनको 
उ�े�य पूरा ह�ने गरी कारागार, ख�ुला कारागार, 
सामदुाियक सेवा, पा�रवा�रक िमलन ज�ता 
िवषयमा म�यनजर गद� फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ ले �यव�था गरकेो सधुारा�मक द�ड 
�णाली अवल�बन गन� आव�यक कानूनी र 
सरंचना�मक �यव�था आदेश �ा� त भएको 
िमितले एक वष�िभ� तयार ग�रस�न ु र सो 
स�ब�धमा भएका �गित ��येक तीन-तीन 
मिहनामा यस अदालतको अनगुमन तथा 
िनरी�ण महाशाखामा पठाउन ु भनी नेपाल 

सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय एवम् गहृ म��ालयको नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ उ�लेख भएबमोिजम �ितवादीह� सागर भ� र 
अमरराज अव�थीलाई जनही ११ वष� ६ मिहना कैद 
ह�ने गरी सजाय िनधा�रण भएकोले र िनज �ितवादीह� 
स�ु बैतडी िज�ला अदालतको आदेशले थनुामा 
बसेको अविध क�ा गरी बाकँ� कैदको लगत कसी 
असलुउपर गनु�  भनी स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ------१
यसमा पीिडतले नेपाल सरकारबाट �ितपूित�बापतको 
रकम त�कालै पाउने ठहर भएकाले उ� �ितपूित�को 
रकम �.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ नेपाल 
सरकारबाट पीिडत "घ" कुमारीलाई त�काल उपल�ध 
गराउन ुभनी मिहला, बालबािलका तथा �ये�ठ नाग�रक 
म��ालयमा लेखी पठाउनू ----------२
पीिडत "घ" कुमारीलाई फैसलाबमोिजम 
�ितवादीह�बाट जनही �.२,५०,०००।– (दईु लाख 
पचास हजार) �ितपूित�  ६० िदनिभ� भराई िदनू भनी 
स�ु बैतडी िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ------३
माथी ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजमका 
िनद�शना�मक आदशेह�को यथाशी� काया��वयन गनु�  
भनी फैसलाको �ितिलिपसिहत स�बि�धत िनकायमा 
प�ाचार गनु�  भनी फैसलाको �ितिलिप पिन साथै राखी 
महा�यायिधव�ाको काया�लयमा लेखी पठाउनू -----४
यो फैसलामा उि�लिखत िनद�शना�मक आदेशह� 
काया��वयन भए नभएको िनर�तर अनगुमन गनु�  भनी 
फैसला काया��वयन िनद�शनालय र यसै अदालतको 
अनगुमन तथा िनरी�ण महाशाखामा फैसलासिहत 
लेखी पठाउनू ----५
��ततु फैसलाको िव�तुीय �ित अपलोड गरी म�ुाको 
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दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू ----६

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : धनिसंह िगरी, मितना शा�य, �ेया 
सजंेल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत,संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदेश िमित : २०७५।९।९
०७४-WO-०७४८

म�ुा: परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, कुले�वर वडा नं. १४ ब�ने 
जनिहत सरं�ण म�चका काय�कारी िनद�शक 
व�र� अिधव�ा �काशमणी शमा�समेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत

 § नाग�रकको �वत��ता एवम ् हक 
अिधकारको िव��मा साव�जिनक चासो 
एवम ् सरोकारको ��े जोिडन पुगेमा 
नाग�रकको �वत��ता र हक अिधकारलाई 
पिन उि�कै मह�वपूण� �थान िदएर 
दुवैलाई सिंवधान र कानूनको मापद�ड र 
समक�मा राखेर समान�पमा नै हनेु�पन� ।

(�करण नं.१५)
 § नाग�रकले आ�नो िनिव�वाद �वािम�वमा 

रहकेो स�पि�मा ऐन, कानून, िनयम एवं 
मापद�डह�को अधीनमा रहरे �वत�� एवं 
िनवा�ध�पले उपभोग, उपयोग एव ंसरं�ण 
गन� पाउने ।

(�करण नं.२२)
 § सरंि�त �मारक उप��े अथा�त ्सि�नकट 

��े (Buffer zone) मा ब�ने भवनह�मा 
न�सा पासको अि�तम �वीकृितको 
अिधकार कसलाई ह�ने ? उ� �े�मा 
ब�ने भवनह�को न�सा पास गनू�पूव� 
पुरात�व िवभागको �वीकृित िलनुपन� हो, 
होइन ? एवम ् ती �े�का भवनह�मा 
बेसमे�ट बनाउन पाउने हो होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा स�ब� ऐन र मापद�ड, २०६४ 
मा भएको �यव�था एकनास र समान 
�पमा लागू र काया��वयन गनु�पन� ।

(�करण नं.२४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ा.
डा. �ी यवुराज सं�ौला, �ी �काशबहादरु 

�नण�य नं. १०४०९



नेपाल कानून पि�का, २०७६, चैत

2590

के.सी., �ी �काशमिण शमा�, �ी िदनेश 
ि�पाठी, �ी मिु� �धान, िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी िकशोरकुमार िव�, �ी मन�साद भ�राई, 
डा.�ी ओम िसटौला, �ी �िवण सवुेदी, 
�ी संजय अिधकारी तथा �ी िलशा डंगोल 
महज�न

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
सिंजव र�ेमी, िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी 
सिुशल कुमार प�त, �ी �याम�साद खरले, 
�ी रमण �े�, �ी राम�साद भ�डारी, िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी नर�े��साद गौतम, �ी 
ताराबहादरु िसटौला, �ी िटकाराम भ�राई, 
�ी हररेाम ितवारी, �ी सि�दप खरले 

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३

आदेश
�या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं आदेश 
यस�कार छ:- 

यसमा �ी ५ को सरकारले २०४१ साल 
�ावण १५ गते राजप�मा काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. २४ को िक�ा नं. ९४२ को �े�फल 
६२७.९८ वग�िमटरको ज�गा हनमुान ढोका �े�िभ�को 
सरंि�त �मारक घोषणा गरकेो चार िक�लािभ� 
पन� ज�गामा महज�न िवजनेस एसोिसएट्स �ा.िल.ले 
िमित २०७३।६।१७ गते �ाचीन �मारक संर�ण 
ऐन, २०१३ (संशोधनसिहत) र १४ वटा सत� भएको 
कबिुलयतनामाबमोिजम नगरी गैरकानूनी �पमा 
काम गरी राखेकोले राि��य म�लकालीन ढुकुटी, 
म�लकालीन कुमारीको मि�दर तथा हनमुानढोका 

�े�समेत खतरामा परकेो छ । िमित २०७४।५।१६ 
गते काठमाड� िज�ला �शासन काया�लयको �मखु 
िज�ला अिधकारीको अ�य�तामा स�चािलत ब�ठकले 
हनमुानढोका दरबार संरि�त �मारक �े�िभ� भवन 
िनमा�ण काय� रो�का गन� र ५ िदनिभ� �थलगत 
अवलोकन अ�ययन गरी �ितवेदन पेस गन� िनण�य 
गरी गठन भएको �ािविधक टोलीबाट नापजाचँसिहत 
�थलगत अ�ययन गदा�  परुात�व िवभागबाट िसफा�रस 
भएको न�साबमोिजम बेसमे�ट नभएको तथािप 
वा�तवमा ९ िफट ७ इ�चको बेसमे�ट र ४ िफटको 
िल�ट िपट रहेको िसफा�रस गरकेो न�सामा भइु ँ
त�ला, पिहलो त�ला, दो�ो त�ला ७ िफट ७ 
इ�चको भए तापिन वा�तवमा १० िफट ७ इ�च 
रहेको साथै ते�ो त�ला िसफा�रस गरकेो न�सामा 
३ िफट २ इ�च भए पिन वा�तवमा ड�डी काट्न 
बाकँ� रहेको देिखयो भनी �ितवेदन पेस भएको छ । 
प�मा रोिकएको भिनएको भवनमा हाल िनमा�ण काय� 
भइरहेको छ र सो गैरकानूनी �पमा िनिम�त भवनमा 
िमित २०७४।१२।१५ गतेबाट महज�न िवजनेस 
एसोिसएसनले कानूनलाई चनुौती िददँै “Opening 
Soon” लेखी भवनमा �यानर झ�ुड्याउनाले िवप�ीले 
प�को अटेर गरकेो र सरोकारवाला िनकायले केही गन� 
नसकेकोले कानूनलाई �भावहीन बनाएको त�य �प� 
�पमा �थािपत ह�न आउछँ ।

हाल Basement भएको �थानमा 
�थानीयले पूजा गद� आएको म�लकालीन कुमारीको 
मि�दर भई आएको र हाल सो �थानमा नभएकोले 
सो �थानका �थानीयह� सिंवधानको धारा ३२ 
�द� मौिलक हकबाट वि�चत भएकोले सो मि�दर 
रहेकै �थानमा सोही ऐितहािसक म�लकालीन 
कुमारीको मि�दर पूवा�व�थामा रा�ने �यव�था गरी 
�यहाकँा �थानीयवासीलाई पिहले ज�तै आ�नो 
सं�कृितबमोिजम पूजापाठ गन� �यव�था गनु� , गराउन ु
सो गैरकानूनी �पमा िनिम�त बेसमे�ट पनु� लगाई उ� 
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�थान पूवा�व�थामा �याउन,ु सरोकारवालाह�ले 
अ�ययन अवलोकन गरी �कािशत �ितवेदनबाट 
न�सािवपरीत दिेखएको र हालस�म सो भवन िनमा�ण 
भइरहेकोले सो �ममा कानूनिवपरीत भएका िनमा�णह� 
भ�काई कानूनमा उि�लिखत त�रकाले िनमा�ण गन� 
गराउन लगाउन ुतथा आफूलाई कानूनले �दान गरकेो 
काम, कत��य र अिधकारलाई नै �भावहीन पारी �ाचीन 
�मारक संर�ण ऐन, २०१३ लगायतका कानूनह�को 
अि�त�व समा� गरी द�डिहनताको अव�था िसज�ना 
गन� काय�मा संल�न पदािधकारी एवं कम�चारीह�लाई 
तोिकएबमोिजमको ह�न स�ने कैदलगायत कडाभ�दा 
कडा सजाय गरी कानूनको शासन कायम गन� आव�यक 
कानूनी कारबाही चलाउन ुभनी स�बि�धत िनकायका 
नाममा परमादेशलगायत अ�य जो चािहने आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक जनिहत 
सरं�ण म�चका काय�कारी िनद�शक व�र� अिधव�ा 
�काशमणी शमा�समेतको िनवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गन� नपन� हो ? 
आदशे जारी गन� नपन� भए यो आदशे�ा� भएका िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १, २, 
३, ४, ७, ८, ९, १० र ११ ले महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त तथा िवप�ी नं. ५, ६, १२ र १३ ले 
आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा यो 
आदशे र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद 
पठाई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध �यितत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  ।

अ�त�रम आदेशको माग भएकोमा िनवेदनमा 
उि�लिखत िवषयव�तलुाई म�यनजर रा�दा दवुै 
प� राखी िनण�यमा प�ुन ु उिचत ह�ने देिखएकाले सो 
�योजनाथ� छलफलका लािग िमित २०७५।१।१६ 
गतेलाई पेसी तोक� सोको सूचना िवप�ीह�लाई 
िदई िवप�ी परुात�व िवभाग रामशाहपथ, काठमाड� 

र िवप�ी महज�न िवजनेस एसोिसयट्स �ा.िल. 
हनमुानढोका, काठमाड�िबच िमित २०७३।६।१७ 
मा भएको स�झौता, िह�मत िसंह कठायतसमेतबाट 
िमित २०७४।५।२१ मा पेस भएको �ितवेदन, िवप�ी 
�ा.िल.लाई िनमा�ण काय� रो�न ग�रएका िविभ�न 
प�ाचारह�समेतलाई �ि�गत गदा�  िनमा�ण काय� 
त�काल रो�न पन� देिखन आएकाले उ� छलफलका 
िमितस�म भवन िनमा�ण काय� नगनु� , नगराउन ु भनी 
सव��च अदालत िनयमावली, ४९(२) (ख) बमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । सोको समेत जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�होला भनी िमित २०७५।१।१२ 
मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यसमा कुनै �यि� वा िनकायबाट शाि�त 
सरु�ाको माग भई आएको ख�डमा सरु�ा उपल�ध 
गराउने बाहेक �रट िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गनु�  भएको िनमा�ण काय� रो�न,ु रो�न 
लगाउनसुमेतका काम कारबाही यस काया�लयको 
�े�ािधकारिभ� नपन� ह�दँा िनज �रट िनवेदकह�ले 
आ�नो �रट िनवेदनमा िजिकर िलन ुभए ज�तो कानूनी 
काम कारबाही यस प�रसरबाट नभएको नग�रएको ह�दँा 
�रट िनवेदकले यस प�रसरसमेतलाई िवप�ी बनाई 
स�मािनत अदालतसम� िदनभुएको �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�को तफ� बाट 
काया�लय �मखु �हरी व�र� उपरी�क िव�वराज 
पोखरलेको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िलिखत 
जवाफ ।

यसमा मािथ�लो िनकायबाट �ा� भएका 
आदेश िनद�शनको पालना गनु�  दािय�व रहेको ह�दँा 
यस काया�लयबाट समेत मािथ�लो िनकायबाट �ा� 
भएको आदेश िनद�शनको पालना भइरहेको ह�दँा �रट 
िनवेदनमा कपोलकि�पत र झ�ुा बेहोरा उ�लेख 
गरकेोले महानगरीय �हरी व�ृ जनसेवालाई िवप�ी 
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बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन �थम�ि�मा नै 
बदरभागी छ, बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
महानगरीय व�ृ जनसेवाको तफ� बाट काया�लय �मखु 
�हरी नायब उपरी�क टेकु न�द ईवा िल�बूको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा �ाचीन �मारकह�को संर�ण र �य�तो 
�मारक भएका ठाउकँो खनाइसमेतमा िनय��ण राखी 
सरं�णसमेत गन� अिधकार र दािय�व �ाचीन �मारक 
सरं�ण ऐन, २०१३ ले परुात�व िवभागलाई िदएको 
छ । िवप�ी िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएअनसुार 
परुात�व िवभागले पिन सो �योजनका लािग काय� 
ग�ररहेकै देिख�छ । �चिलत कानूनबमोिजम �य�ता 
सरंि�त �मारकको संर�णका लािग म��ालय सधै 
�य�नरत रहने गरकेो छ । य�तो अव�थामा िवप�ीले 
म��ालयको के क�तो कामकारबाहीबाट �य�तो 
सरंि�त �मारक �े�मा नकारा�मक असर परकेो हो 
सो कुरा उ�लेख नगरी िवप�ी मा� बनाउन ु भएको 
देिख�छ । यसरी िबना आधार र कारण यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउन ु तक� सङ्गत र कानूनसङ्गत 
देिखदँनै । तसथ� �रट िनवेदन खारजेयो�य छ, खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सं�कृित पय�टन तथा 
नाग�रक उड्डयन म��ालयको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकबाट पेस ग�रएको िक.नं. 
९४२ को ज�गामा िनर�तर भइरहेको िववािदत िनमा�ण 
काय�लाई त�काल रो�न र अिनयिमत िनमा�ण काय�लाई 
भ�काउने वा पनु� काय� गराउने र सो घरिभ�को चोकमा 
रहेको कुमारीको मि�दरलाई यथा�थानमा यथावत् 
िनमा�ण गरी धािम�क आ�थालाई कायमै गराउने 
स�दभ�मा ज�गाधनीसिहत �थानीयबासीह�िबच यस 
िवभागमा भएको छलफलमा सो �थानमा पर�परागत 
िनमा�ण साम�ीको �योग गरी मि�दर पनुःिनमा�ण गन� 
र धािम�क आ�था यथावत् कायम गन� िदइने िलिखत 
सहमित भएको बेहोरा अनरुोध गद�छु । िनजले यस 

िवभागबाट उ� �े�मा लागू ग�रएको मापद�डबमोिजम 
िसफा�रस ग�रएको न�सािवपरीत िनमा�ण काय� 
गरकेोमा सो काय� रो�का राखी यस िवभागमा स�पक�  
रा�न पटक पटक प�ाचार ग�रएको र ज�गाधनी 
उपि�थत भई न�साबमोिजम ह�ने गरी सधुार गन� भनी 
कबिुलयतनामा गरकेो बेहोरा अनरुोध गद�छु । अिनयिमत 
िनमा�ण काय� रो�नका लािग स�बि�धत सरोकारवाला 
एव ं अि�तयारवाला िनकायह� �थानीय िनकाय, 
िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�, काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण िज�ला आय�ुको 
काया�लय, काठमाड�समेतलाई �ाचीन �मारक सरं�ण 
ऐन, २०१३ बमोिजम िलिखत अनरुोध ग�रएको 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको परुात�व िवभाग रामशाह 
पथको तफ� बाट भेषनारायण दाहालको तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. २४ िक.नं. ९४२ को �े�फल 
६२७.९८ वग� िमटर ज�गा महज�न िवजनेस एसोिसयट्स 
�ा.िल.को नाममा दता�  �े�ता कायम रही िव�व स�पदा 
सूचीमा सूिचकृत संरि�त �मारक �े�िभ� पद�छ । उ� 
ज�गामा महज�न िवजनेस एसोिसयट्स �ा.िल.ले भवन 
िनमा�ण गन�को लािग दरखा�त िदएप�चात् परुात�व 
िवभागको िसफा�रसमा काठमाड� महानगरपािलकाले 
भवन िनमा�ण इजाजतप� िदएको िथयो । �यसरी 
इजाजतप� �ा� गरपे�चात् िनमा�ण काय� गदा� �वीकृत 
न�सा एवं मापद�डिवपरीत िनमा�ण काय� गरकेोले 
यस काया�लयले समेत पटकपटक प�ाचार गरेको 
र �वीकृत न�साबमोिजम नै िनण�य गन� �ितब�ता 
गरकेोले िनमा�ण काय� सचुा� भएको र त�प�चात् 
पिन तोिकएको मापद�डिवपरीत काय� गरकेोले िनज 
महज�न िवजनेस एसोिसयट्स �ा.िल.लाई सचेत 
गराएका िथय� । िवप�ी �रट िनवेदकलाई साव�जिनक 
मह�वको िवषय भनी �रट िनवेदन दायर गन� हकदैया 
छैन । �वीकृत न�सा एव ंमापद�डिवपरीत िनमा�ण काय� 
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भएको िनवेदकलाई लागेमा साधारण अिधकार�े� 
अथा�त् काठमाड� महानगरपािलका एवं परुात�व 
िवभागलगायतका स�बि�धत काया�लयमा उजरुी िदन 
स�ने नै ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन औिच�यहीन छ 
भ�नेसमेत बेहोराको हनमुानढोका दरबार हेरचाह 
अड्डाको तफ� बाट ऐ.का काया�लय �मखु अ�णा 
नकम�को तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िलिखत 
जवाफ ।

यसमा िवप�ी �रट िनवेदकको िनवेदन 
दाबीबमोिजमको काय� यस म��ालयको दािय�विभ�को 
िवषय होइन । नेपालको संिवधानबमोिजम गठन 
भएको �थानीय तह काठमाड� महानगरपािलकाको 
काम कारबाहीको स�दभ�मा यस म��ालयले िनय��ण 
गन� िवषय ह�दँैन । नेपाल सरकारको तफ� बाट �ाचीन 
�मारक हेन� परुात�व िवभागलगायतका िनकायह� 
तथा �थानीय �तरमा शाि�त सरु�ालगायत कानून 
काया��वयनको बहृत् िज�मेवारी िलएर बसेको िज�ला 
�शासन काया�लयलगायतका काया�लयह�को काममा 
समेत यस म��ालयले िवभागीय म��ालय नभएको 
कारणले कुनै िनय��ण रा�न स�ने अव�था रहेको 
छैन । परुाति�वक मह�वका राि��य स�पदाह�को 
सरं�ण ह�नपुन� र रा�यका सबै िनकाय �यसतफ�  
सचेत र सि�य रहनपुन� िवषयमा यस म��ालयको 
कुनै मतभेद छैन । तर महज�न िवजनेस एसोिसएट्स 
�ा.िल.ले हनमुान ढोका सरंि�त �मारक �े�मा 
ग�ररहेको िनमा�ण काय� कानूनबमोिजमको हो, होइन 
भ�ने स�दभ�मा अनगुमन र िनयमन गन�को लािग यस 
म��ालयको कुनै िनयामक भूिमका नरहेको अव�था 
र म��ालयको ��य� सरोकार नरहेको िवषयमा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाई दता� ग�रएको ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सघंीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयका तफ� बाट 
ऐ.का सिचव िदनेशकुमार थपिलयाको तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा िवप�ी िनवेदकले अनसु�धानको 
नाममा समय ल�बाई रहनलेु �ाचीन �मारक सरं�ण 
ऐन, २०१३ को ठाडो उ�लङ्घन ह�नकुो साथै आ�नो 
अिधकारको समेत द�ुपयोग गरकेो भनी िलएको 
िनवेदन िजिकर यथाथ�तामा आधा�रत छैन । आयोगबाट 
िव�ततृ अनसु�धानको काय� ती� गितमा भइरहेको 
छ । बयान िलने, �थलगत िनरी�ण �ितवेदनको 
काय�ह� स�प�न भई अनसु�धान अि�तम अव�थामा 
पगेुको ि�थित ह�दँा अनसु�धानको नाममा समय ल�बाई 
रहेको भ�ने िजिकरसमेत केवल स�तो लोकि�यताको 
लािग िलइएको दिेख�छ । �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, 
२०१३ को उ�लङ्घन आयोगबाट के, कसरी भएको 
हो ? सो �प� �पमा िनवेदनमा खलेुको छैन । आयोगले 
�ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ को उ�लङ्घन 
गनु�पन� कुनै कारण पिन नभएको र स�बि�धत फाइल 
कागजात िझकाई कानूनबमोिजम िव�ततृ अनसु�धान 
काय� भइरहेको अव�थामा अनसु�धानमा लामो 
समय लगाएको भ�ने िजिकर स�यत�यमा आधा�रत 
नरहेकोले �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका तफ� बाट ऐ. आयोगका सिचव महे�वर 
�यौपानेको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िलिखत 
जवाफ ।

यसमा नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, संिवधान तथा 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 
�ब��न गन� तथा स�मािनत अदालतबाट भएका 
फैसलाको काया��वयन गन� कुरामा �ितब� रहेको 
छ । नेपाल सरकारले �ाचीन �मारक एव ंसां�कृितक 
धरोहरह�को संर�ण गन� स�ब�धमा नीितगत, 
कानूनी तथा संरचनागत �ब�धसमेत गद� आएको 
छ । नेपालको सिंवधानको धारा २६ को उपधारा (१) 
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मा धम�मा आ�था रा�ने ��येक �यि�लाई आ�नो 
आ�थाअनसुार धम�को अवल�बन, अ�यास र संर�ण 
गन� �वत��ता ह�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो छ र सोही 
धाराको उपधारा (२) मा ��येक धािम�क स��दायलाई 
धािम�क�थल तथा धािम�क गठुी स�चालन र संर�ण 
गन� हक ह�नेछ भ�ने �प� �यव�था गरकेो छ । �ाचीन 
�मारकह� र परुात�वस�ब�धी, ऐितहािसक वा 
कला�मक व�तहु�को उपलि�ध र संर�णसमेत गरी 
शाि�त र �यव�था कायम रा�ने उ�े�यले �ाचीन 
�मारक संर�ण ऐन, २०१३ जारी भई काया��वयनमा 
रहेको छ । संिवधान तथा कानून �द� हकको संर�ण 
गन� तथा मलुकुिभ� रहेका धािम�क स�पदाह�को 
सरं�ण र �यव�थापन गरी �य�ता स�पदाह�लाई 
जीव�त त�ुयाउने काय�मा नेपाल सरकारका स�बि�धत 
िनकायह� ि�याशील रहेका छन् । साथै सा�ँकृितक 
धरोहरको संर�ण गन� तथा �वीकृत मापद�डबमोिजम 
िनमा�ण काय� ह�नपुन� कुरामा कुनै ि�िवधा छैन । जहासँ�म 
िनवेदन िजिकरमा पर�परागत कुमारी पूजा गद� आएको 
�थान नािसने गरी एव ंभवन �वीकृत मापद�डिवपरीत 
ह�ने गरी भवन िनमा�ण काय� गरकेो भ�ने िवषय छ, 
त�स�ब�धमा स�बि�धत िनकायको िलिखत जवाफबाट 
��ट ह�ने नै ह�दँा ��ततु िलिखत जवाफमा थप उ�लेख 
ग�ररहन ु परने भ�नेसमेत बेहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट ऐ.को सिचव 
ल�मण�साद मैनालीको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा िक.नं. ९४२ को घरज�गा हनमुानढोका 
दरबार संर�ण �े�को न�साअनसुार Core Zone 
बािहर रहेको र उ� संर�ण �े�को मापद�ड, नगर 
िवकासको मापद�डमा लेिखएका �ावधानबाट 
बेसमे�टसिहतको भवन िनमा�ण गन� पाउने कानूनी 
�यव�थाअनसुार नै काठमाड� महानगरपािलकाबाट 
न�सा पास भई िनमा�ण ग�रएको र न�सा पासलगायतका 
स�पूण� वैध काम कारबाहीउपर कोही कसैको सािधकार 

िनकायमा चनुौती नभएको र िनवेदकह�ले समेत सो 
बदरतफ�  दाबी निलई साधारण उपचारका माग�तफ�  कुनै 
चनुौती नगरी झ�ुा त�य देखाई �रट िनवेदन गरकेो ह�दँा 
यस क�पनीको िनजी स�पि�मा बनेको भवन र िनजी 
भवनिभ�को िनराकार कुमारीको �व�पको बारमेा 
उ�लेख गरी दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको महज�न िवजनेस एसोिसएट्स �ा.
िल.को तफ� बाट अिधकार �ा� स�चालक कृ�णलाल 
महज�नको तफ� बाट यस अदालतमा परेको िलिखत 
जवाफ ।

यसमा ��ततु �रट िनवेदनको िववाद 
िन�पणको �ममा उ� िमित २०७४।४।१६ अिघ 
काठमाड� महानगरपािलका काया�लयको तफ� बाट 
भएको काम कारबाही अथा�त् िमित २०७३।८।२१ 
मा �ली�थ लेभलस�म र िमित २०७३।११।२६ 
मा �ली�थ लेभलभ�दा मािथको भवन िनमा�ण गन� 
�दान ग�रएको इजाजतप�को वैधािनकतालगायतको 
िवषयमा कुनै चनुौती िदई न�सा पास बदरतफ�  �रट 
िनवेदकह�को माग रहेको छैन । घर िनमा�ण गन� 
काठमाड� महानगरपािलका काया�लयको तफ� बाट 
�दान ग�रएको इजाजतप� एवं �वीकृत न�साबमोिजम 
िनमा�ण काय� भए नभएको िवषयमा �थानीय सरकार 
स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोिजम जाचँबझु 
गन�, �वीकृत मापद�डिवपरीत िनमा�ण भएको पाइएमा 
ऐ. ऐनको दफा ४१ बमोिजम भ�काउन स�ने अिधकार 
काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लयमा सरुि�त 
नै रहेको छ । उि�लिखत व�तिु�थित भएको ��ततु 
म�ुामा �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को 
दफा ११(२) मा उ�लेख भएको िव�ततृ काम कत��य र 
अिधकारम�ये कुन काम, कत��य र अिधकारको �योग 
एव ं पालना गन�बाट काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लय एवं वडा काया�लय िवमखु भएको हो ? भ�ने 
िवषयमा �प� दाबी िलन नसक� ऐनको दफा ११(२) को 
उ�लेखस�म गरी दता� भएको �रट िनवेदन दाबीबमोिजम 
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१०४०९ - अिधव�ा �काशमणी शमा�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत

परमादेशलगायत अ�य कुनै आदशे जारी ह�न स�दैन 
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� महानगरपािलका, नगर 
काय�पािलका काया�लयको तफ� बाट अिधकार�ा� 
�मखु िव�ास�ुदर शा�यसमेतले यस अदालतमा पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा िवप�ी िनवेदकले िववाद गनु�  भएको 
�थानमा बेसमे�ट बनाउन पाउने होइन, रो�ने 
िनकायले रोकेन भ�ने दाबी छ । सो स�ब�धमा नेपाल 
सरकारले काठमाड� उप�यकाका सहरह�लाई 
िविभ�न उप�े�मा िवभाजन गरी कुन �े�मा के-क�ता 
ि�याकलाप गन� पाइने भ�ने �प� मापद�ड तोकेको र 
यस �े� संरि�त �मारक उप�े� भएको र �यरुोड शहर 
राि��य मा� नभई अ�तरा� ि��य �यापा�रक �े�समेत 
भएको सो �े�मा अपवादमा बाहेक कुनै पिन �यापारी 
एवं घरधनीले पािक� ङको �यव�था नग�रिदएको सो 
�े� िदन �ित िदन अित नै अ�त�य�त ह�दँै गइरहेको 
अव�था छ । अतः उ� महज�न िवजनेस एसोिसयट्स 
�ा.िल. एवं सो �े�मा अब उ�ा�त िनमा�ण ह�ने 
भवनह�मा अिनवाय� �पमा बेसमे�ट सेमी बेसमे�ट 
िनमा�ण गन� �यव�था सािधकार िनकायबाट गरी नया ँ
भवन िनमा�ण गन� न�सा �वीकृत िदने �यव�था ह�नपुछ�  
भ�ने यस �ािधकरणको माग र धारणा रही आएको 
बेहोरा स�मािनत अदालतसम� पनुः सादर िनवेदन 
छ भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरणका िवकास आय�ु डा.भाइकाजी ितवारीको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा िमिसल संल�न कागजातह�को 
अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत रहन ुभएका 
िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ा.डा. �ी यवुराज सं�ौला, 
�ी �काशबहादरु के.सी.,�ी �काशमिण शमा�, �ी 
िदनेश ि�पाठी, �ी मिु� �धान, िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी िकशोरकुमार िव�, �ी मन�साद भ�राई, डा.�ी 

ओम िसटौला, �ी �िवण सवुेदी, �ी संजय अिधकारी 
तथा �ी िलशा डंगोल महज�नले िवप�ी िवजनेस 
एसोिसएट्स �ा.िल.ले हनमुानढोका दरबार संरि�त 
�मारक �े�िभ� िनमा�ण ग�ररहेको बेसमे�टसिहतको 
भवन �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, हनमुानढोका 
संरि�त �मारक �े�मा ह�ने संर�ण एवं िनमा�णस�ब�धी 
मापद�डसमेतको �ावधानिवपरीत रहेको �प� छ । 
िवप�ीले स�बि�धत कानूनमा रहेको �ावधान, आफँैले 
गरकेा १४ वटा सत� भएको कबिुलयतनामा तथा परुात�व 
िवभागबाट िसफा�रस भएको न�सासमेतको िवपरीत 
िव�व स�पदा सूचीमा सूिचकृत िसङ्गो नेपालीको 
धािम�क, सं�कृित आ�थाको के��िब�दकुो �पमा रहेको 
हनमुानढोका दरबार संरि�त �मारक �े�मा ग�भीर 
हािन नो�सानी प�ुयाउने गरी म�लकालीन कुमारीको 
मि�दरसमेतलाई लोप बनाउने गरी बेसमे�टसिहतको 
भवन िनमा�ण धमाधम ग�ररहेको अव�था छ । अतएव: 
िवप�ी महज�न िवजनेस एसोिसएट्स �ा.िल.को सो 
गैरकानूनी भवन िनमा�ण त�ु�त रो�का गन� अ�त�रम 
आदेशसिहतको परमादेशलगायतका उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भनी तथा िवप�ी महज�न िवजनेस 
एसोिसएट्स �ा.िल.को तफ� बाट उपि�थत रहन ु
भएका िव�ान् व�र� अिधव�ा�य �ी सिुशलकुमार 
प�त, �ी �याम�साद खरले र �ी रमण �े�, िव�ान् 
अिधव�ा �ी नरे���साद गौतम, िवप�ी काठमाड� 
महानगरपािलकाको तफ� बाट उपि�थत रहन ु भएका 
िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी राम�साद भ�डारी, 
िव�ान् अिधव�ा�य �ी ताराबहादरु िसटौला, �ी 
िटकाराम भ�राई, िवप�ी काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरणको तफ� बाट उपि�थत रहन ु भएका िव�ान् 
अिधव�ा�य �ी हररेाम ितवारी, �ी सि�दप खरले 
तथा िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
रहन ु भएका िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी संिजव 
र�ेमीले भवन िनमा�णाधीन रहेको िक.नं. ९४२ को 
घरज�गा हनमुानढोका दरबार संरि�त �मारक �े�को 
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Core Zone िभ� नभई सोको उप�े� अथा�त् 
सि�नकट �े� (Buffer Zone) अ�तग�त पछ�  । 
काठमाड� उप�यकािभ�का नगरपािलका र नगरो�मखु 
गाउ ँ िवकास सिमितह�मा ग�रने िनमा�णस�ब�धी 
मापद�डले उ� Buffer Zone मा बेसमे�टसिहतको 
भवन िनमा�ण गन� पाउने कानूनी �यव�था गरकेो 
छ । सोही कानूनी �यव�थाबमोिजम नै काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट न�सा पास गराई सो भवन 
िनमा�ण भइरहेको अव�था छ । िवप�ीह�ले �चिलत 
कानूनबमोिजम काठमाड� महानगरपािलकाबाट भएका 
न�सा पासलगायतका स�पूण� वैध कामकारबाहीउपर 
कुनै सािधकार िनकायमा चनुौती िदन ु भएको छैन । 
तसथ� कानूनबमोिजम भइरहेको उ� भवन िनमा�ण 
काय�लाई गैरकानूनी दाबी गरी दायर ग�रएको �रट 
िनवेदन झ�ुा एवं कपोलकि�पत भएकोले खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सिुनयो ।

उपरो�ानसुारको बहस िजिकर सनुी 
िनण�यतफ�  िवचार गदा�, सािबक ि��ल होटल रहेको 
िक.नं. ९४२ को ज�गामा हाल महज�न िवजनेस 
एसोिसयट्सले (यसपिछ एसोिसयट्स भिनने) 
बनाइरहेको भवनको हाल बेसमे�ट भएको �थानमा 
रहेको म�लकालीन कुमारीको मि�दर हाल सो �थानमा 
नरहेकोले उ� ऐितहािसक मि�दर पूवा�व�थामा रा�ने 
�यव�था गरी �थानीय बािस�दालाई पूजापाठ गन� 
�यव�था गनु�  गराउन,ु मापद�डिवपरीत िनमा�ण गरकेो 
भवनको बेसमे�ट पनु� लगाउन,ु कानूनिवपरीत देिखएको 
िनमा�ण काय� भ�काउन लगाउन ु एवम् कानूनिवपरीत 
काम गन� कम�चारीलाई कारबाही गनु�  गराउन ु भनी 
परमादेशलगायत अ�य जो चािहने आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको म�ुय िजिकर रहेको छ ।

सो स�ब�धमा आफूले काठमाड� 
महानगरपािलकाको �वीकृत न�साबमोिजम सबै 
मापद�डिभ�ै रहेर बेसमे�टसिहतको भवन िनमा�ण 
ग�ररहेको छु । उ� िनमा�णाधीन भवनले हनमुानढोका 

�ाचीन �मारक संर�ण �े�लाई कुनै हािन नो�सानी 
प�ुयाएको छैन । िव�व स�पदाको स�ब�धमा अ�ययन 
अनसु�धान गन� र जानकार रा�ने िव�व संगठन 
युने�कोसमतेले उ� भवनले �ाचीन �मारक 
संर�ण �े�लाई केही आघात नप�ुयाएको र भवन 
मापद�डिभ�ै रहेको भनी २२ िडसे�बर २०१७ मा 
प�समेत �ेिषत गरकेोले िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
��यथ�म�ये महज�न िवजनेस एसोिसएट्स र काठमाड� 
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफ रहेको छ ।

उपयु�� दाबी िजिकर रहेको ��ततु �रट 
म�ुामा महज�न िवजनेस एसोिसयट्स भवन ब�दै गरेको 
�थानमा सािबकमा रहेको म�लकालीन दवेी कुमारीको 
मि�दर एव ंिनराकार मूित�लाई उ� �थानबाट िव�थािपत 
ग�रएको ह�दँा सोलाई यथा�थानमा पनु�था�पना गनु�पन� 
र साथै उ� महज�न िवजनेस एसोिसएट्सले सव��थम 
बेसमे�टरिहतको न�सा पेस गरकेोमा परुात�व िवभागमा 
बेसमे�ट नबनाउने सत�सिहत िमित २०७३।६।१७ 
मा ��यथ� महज�न एसोिसएट्सले कागज गरेको 
काठमाड� महानगरपािलकाबाट िमित २०७३।६।१९ 
मा अ�थायी न�सा पासको �वीकृित भएपिछ पनुः 
िमित २०७३।८।२१ मा बेसमे�टसिहतको न�सा 
�वीकृत पास गराई बनाएको उ� भवन �ाचीन �मारक 
संर�ण ऐन, २०१३ को दफा ३(६) र (७) एवम् 
हनमुानढोका सरंि�त �मारक �े�मा ह�ने संर�ण एवम् 
िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ िवपरीत रहेको भ�ने 
नै िनवेदकको �मखु िजिकर रहेको छ ।

उपयु�� त�य, एवं दाबी िजिकर रहेको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम (क) ��तुत िववाद 
साव�जिनक सरोकारको �े�िभ� पन� हो होइन ? 
(ख) सािबक ि��ल होटलिभ� रहकेो कुमारीको 
िनराकार मूित� एवं �ितमा हाल बिनरहकेो महज�न 
िवजनेस एसोिसयट्स भवनिभ� नै �थापना गनु�पन� 
हो होइन ? एवं (ग) उ� भवनमा बनेको बेसम�ेट पुन� 
लगाई उ� �थान पूवा��थामा �याउनपुन� हो होइन ? 
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भ�ने स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
उपयु�� िनवेदन एवं ��यथ�को िजिकरम�ये 

पिहलो बुदँा ��तुत िजिकर साव�जिनक सरोकारको 
�े�िभ� पन� हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा िव�लेषण 
गन� स�दभ�मा �थमतः हनमुान ढोका �ाचीन �मारक 
सरं�ण �े�को ऐितहािसक प�ृभूिम एवं यसको 
मह�वलाई चचा� गन� सा�दिभ�क ह�न जाने देिख�छ । 
साथै हनमुान ढोका �ाचीन �मारक संर�ण �े�सगैँ 
कुमारी मि�दरको स�दभ�समेत जोिडएर आउने ह�दँा ती 
दवैु मह�वपूण� �ाचीन �मारक एवं स�पदाको चचा�  पिन 
सगँसगैँ नै गनु�पन� ह��छ ।

हनमुानढोका दरबार�े�का �मारकह�को 
ऐितहािसक प�ृभूिम हेदा�, नेपालका अिधकांश 
सां�कृितक स�पदाह� काठमाड� उप�यकामा 
केि��त रहेका छन् । काठमाड� उप�यका 
के��लाई खलुा आकाशे-स�ंहालयको �पमा िलन 
सिक�छ । नेपालको राजधानीको मटुुमा रहेको 
हनमुानढोका दरबार एक सां�कृितक के��को �पमा 
रही आएको छ । म�लकालमा यस दरबार�े�लाई 
हनमुानढोका राजदरबारको �पमा र शाहकालमा 
बस�तपरु दरबारको �पमा िचिन��यो । अिहले यस 
दरबार�े�मा जे जित कला एवं वा�तकुलाका ��य� 
�माणह� दिेख�छन्, यी सबै म�लकालमा बनेर 
शाहकाल ह�दँ ैहालस�म आइपगेुको हो ।

हालको यस दरबार�े�मा नै िल�छवी कालमा 
दरबार रहेको भ�ने उ�लेख ग�रएका केही स�दभ�ह� 
पाइ�छन् । सं. ५९५ को िल�छवीकालीन जैसी दवेलको 
अिभलेखमा उि�लिखत दि�णराय कुल भनी िचिनने 
राजदरबारको चार िक�लाको उ�र पूव� िदशाितर 
इङ्िगत ग�रएको स�भवतः हालको हनमुानढोका 
दरबार�े� नै यही दरबार ह�नपुछ�  भनी अनमुान गन� 
सिक�छ । यसैगरी चागँनुारायणको मि�दर िल�छवी 
राजा मानदवेभ�दा परुानो हो । सां�कृितक पर�पराको 
�माणतफ�  केलाएर हेदा�, चागँनुारायणको मूित�  हरके 

वष�को साउन र पसुमा गरी २ पटक यहा ँ �याउने 
�चलन अ�ाविधक �पमा रहदैँ आएको स�दभ�मा हेदा�, 
उ� मूित� यहा ँ�याउने पर�परा मानदेवकै समकालीन 
ह�नपुछ�  भ�नेमा मतै�यता रहेको ह�दँा हनमुानढोका र 
यस दरबार �े�मा �ा� मूित� तथा अ�य �माणह�ले 
यस दरबार �े�को �ाचीनतालाई इंिगत गद�छ ।

काठमाड� उप�यकाका अ�य दरबारह�झै 
हनमुानढोका दरबारमा पिन िविभ�न देवी दवेताह�लाई 
िवराजमान गराउने िहसाबले िविभ�न �योजनको 
लािग �यहा ँठुलाठुला चोक, बग�चा र खलुा ठाउ ँरहेका 
छन् । दरबारिभ�ै िविभ�न मि�दरह� नेपाली छानेदार 
िशखर तथा ग�ुबज शैलीमा िनमा�ण ग�रएका छन् । 
म�लकालमा िनमा�ण ग�रएका दरबारह� दशेको शासन 
स�चालन गन� र िविभ�न चाडपव� एवं सां�कृितक 
के��का �पमा समेत �योग ग�रदँै आएका िथए । यसरी 
हेदा�, हनमुानढोका दरबार मा�ै शासन स�चालन गन� 
र सां�कृितक पव� एवं उ�सव मनाउने ज�ता हरके 
ि�याकलापह�को लािग आव�यक�य �व�प र 
वा�तशुैलीमा िनमा�ण ग�रएको छ ।

आज यस दरबार�े� तथा व�रप�र देिखने 
िविभ�न �मारकह�, धािम�क, ऐितहािसक सां�कृितक 
मि�दर तथा भवनह� सबै एकै पटक िनमा�ण ग�रएका 
पिन होइनन् । यी सबै सय� वष�को अ�तरालमा अनिग�ती 
�योगकता� तथा िनमा�णकता�ह�को दान / सहयोगको 
प�र�मबाट िनमा�ण भएका ह�न् । यी �मारकह� र�न 
म�ल (सन् १४४८-१५२०) दिेख प�ृवी वीर िव�म 
शाह (सन् १८७५-१९११) स�ममा िनमा�ण ग�रएका 
ह�न् । हनमुानढोका दरबार �ाङ्गणमा र�न म�लको 
समयमा िनिम�त केही �मारकह� अ�ाविधक रहेका 
छन् ।

केही वंशावलीका अनसुार र�न म�लले 
सानो तलेजु मि�दर र िहटी चोकको पिन िनमा�ण 
गराए । मिह�� म�लले हनमुानढोकाको सौ�दय�ता 
अिभविृ� गन� सानो तलेज ुमि�दरलाई १५६४ मा १२ 
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वटा आधार पेटीमािथ ३६.६ िम. अ�लो गरी िवशाल 
�व�पमा पनुः िनमा�ण गन� लगाए । ियनले �यस �े�मा 
अ� पिन साना साना मि�दर बनाए ।

राजा �ताप म�लले (सन् १६४१-१६७४) 
दरबारमा अ�य चोकह�सगैँ नया ँ थप सु�दरी चोक, 
नासल चोक, तथा भ�डारखाल चोकह� िनमा�ण 
गराएका िथए । उनीले आफू राजा ह�ने िबि�कै 
दरबारको म�ुय �वेश�ार अगािड सन् १६७२ मा 
हनुमान र िव�व�पको मूित�  �थापना गराए, जसबाट 
यस दरबारको नाम नै यसै समयदिेख हनमुानढोका 
दरबार रहन गएको िथयो । हनमुानढोका �े�िभ� 
ियनैले कालभैरव एवं अ�य थु�ै मि�दरह�को �थापना 
गराएका िथए ।

काि�तपरुका अि�तम म�ल राजा जय�काश 
म�लले सन् १७५६ मा मह�वपूण� कुमारी घरको 
िनमा�ण गराए । कुमारी घरको निजकै रहेको �थानीय 
बोलीचालीमा म�स�ल नामबाट िचिनने का�म�डप 
भने सन् ११४२ दिेख नै �थािपत िथयो, जो मि�दर 
शैलीमा बनेको भए पिन स�लको �माणको िनिम� 
बनेको देिख�छ ।

प�ृवीनारायण शाहले काठमाड�लाई सन् 
१७६८ मा िवशाल नेपालिभ� एक�करण गररे राजधानी 
शहरका �पमा घोषणा गरपे�चात् सन् १७७० मा 
हनमुानढोका दरबारलाई छानेदार मि�दर शैलीमा 
सबैभ�दा अ�लो एकमा� आवासीय दरबारको �पमा 
िनमा�ण गराए जो नौतले दरबारको �पमा �िस� 
भयो र यसैलाई बस�तपुर दरबार पिन भिन�छ । यो 
नेपालको एक मा� छानेदार शैलीमा िनिम�त आवासीय 
दरबार हो ।

प�ृवीनारायण शाहका छोरा राजा �तापिसंह 
शाहले बस�तपुर चोक �े� व�रप�र केही मि�दरह� 
िनमा�ण गर े। राजा रणबहादरु शाहले �वेत भैरव र ठुलो 
घ�ट �थापना गन� लगाएका िथए । राजा िगवा�ण य�ु 
िव�म शाह र राजे�� िव�म शाहले दरबार �े�िभ�का 

िविभ�न चोकह�को िजण��ार गराएका िथए ।
सन् १८५७ मा �धानम��ी जगंबहादरु राणा 

बेलायतको या�ाबाट फक� प�चात् उनीले काठमाड�मा 
क�रब ५० वटा जित ठूला ठूला भवनह� राजा, 
�धानम��ी तथा ितनका भारदारह�का लािग यरुोपेली 
वा�त ुशैलीमा िनमा�ण गराए । �यही �भावमा पररे दरबार 
�े�का परुाना केही भागलाई हटाएर सन् १९०७ मा 
च��शमसेरले हनमुानढोका दरबारमा नै जोडेर ग�ी 
बैठकको िनमा�ण गराए ।

यसरी समय समयमा थपघट ह�दँै िविभ�न 
वा�त ु शैलीमा िवशाल दरबारको �पमा िनमा�ण 
ग�रएको हनमुानढोका दरबार हाल सािबककै 
�व�पमा नभएकाले सबैभ�दा ठूलो दरबारको �पमा 
म�लकालीन कला िवशेषतः वा�तकुलालाई जीव�त 
रा�न सफल रहेको छ ।

िव.सं. १९९० सालको महाभकु�पप�चात् 
ज�ुशमसेरले एउटा स�ुदर शहर िनमा�ण गन� उ�े�यले 
हालको नयाँ सडक बनाई सोको मोहोडातफ�  युरोिपयन 
शैलीका घरह� िनमा�ण गन� लगाएका िथए । सोको 
िनमा�णपूव� हालको िवशालबजार र सोको दि�णतफ�  
अवि�थत महाल�मीको मि�दर केही पूव� भाग, उ�रमा 
मखन ग�ली ह�दँै दरबारतफ�  ला�ने बाटो, पि�चममा 
दरबार �ाङ्गण र दि�णतफ�  सं�कृत पाठशालािभ�को 
�े� दरबार�े� िथयो ।

मािथ उि�लिखत ऐितहािसक प�ृभूिम 
हेदा�, हनुमानढोका, बस�तपुर दरबार सोको 
�े�िभ�का िविभ�न मि�दर, चोक, पेटी, स�ल, 
ठूलो घ�ट आिदह� िल�छवीकालदिेख राणा र 
शाह कालस�म ब�द,ै िव�तार र मम�त ह�दँ ैआइरहेका 
छन् । सािबकदेिखको यो दरबार�े� राणाकालमा 
राजकाज स�चालन गन�, आवासीय �पमा �योग ह�ने र 
पर�परागत �पमा धािम�क एवं सा�ँकृितक काय��मह� 
पिन स�चालन ग�रने �मखु के�� र �थानको �पमा 
रहदँ ै आएको छ । यसैले यस �े�लाई परुात�विवद,् 
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सां�कृितकिवद,् इितहास एव ंसं�कृित िवशेष� आिदले 
यसलाई �ाचीन �मारक स�पदाको स�ंा िदएका    
छन् । 

स�पदा संर�णको �े�मा िव�व स�पदातफ�  
हेदा� , दो�ो िव�व य�ुपिछको तहस नहसबाट यरुोप 
पीिडत भएपिछ १९२० र १९३० को दशकितर 
िलग अफ नेसन र अ�तरा�ि��य संगठन संघ सं�थाले 
स�पदाको संर�ण बारमेा अवधारणा बनाए । १९६४ 
र १९६६ को िबचमा इिज�टको अ�वान उ�च बाँध 
िनमा�ण गदा� अवु िस�वेल मि�दरको संर�णबाट 
पिन अ�तरा�ि��य जगका सघं सं�थाले सां�कृितक 
स�पदाको संर�णमा �यान िदएको कुरा �प� 
ह��छ । १९६० को दशकबाट झन् सां�कृितक 
स�पदाको िवकास गनु�पछ�  भ�ने �ानको िवकास 
भयो । यरुोप र उ�र अमे�रकाले भवन, व�त ु र 
�ाकृितक �थलको िवषयमा बहस, १९६५ मा �ाइट 
हाउस स�मेलन र वािसङ्गटन िड.सी.मा िव�व स�पदा 
��को �थापना गर े।

सन् १९७२ मा संय�ु रा�� सघं, यनेु�कोको 
सहयोगमा िव�व सां�कृितक तथा �ाकृितक स�पदाको 
सरं�णको िवषयमा महासि�ध पा�रत भयो । उ� 
महासि�धबाट िव�व �ाकृितक तथा सा�ंकृितक, 
भौितक वा मूत� स�पदाको संर�ण गन�मा ठूलो सहयोग 
प�ुन गयो । �य�तै िव�व सां�कृितक स�पदा नीितको 
िवषयमा १९८२ मा �याि�सको िसटीमा भएको बहृत् 
स�मेलनले मूत�को साथै अमतू� स�पदाको िवषयलाई 
पिन महासि�धमा समावेश ग�यो । सन् २०११ को 
त�याङ्कअनसुार िव�व स�पदा सूचीमा परकेा ९३६ 
िवषयम�ये ७२५ सां�कृितक, १८३ �ाकृितक र 
२८ वटा िमि�त स�पदा १५३ देशह�मा सूचीकृत 
भइसकेका छन् । िव�वका १८७ दशेले िव�व स�पदा 
महासि�धलाई अनमुोदन ग�रसकेका छन् ।

नेपालले िव�व स�पदा महासि�धलाई 
२०३५ साल (सन् १९७८) मा अनमुोदन ग�यो र 

सो महासि�ध अनमुोदन गरेको लगभग एक वष�पिछ 
२०३६(सन् १९७९) मा काठमाड�को सातवटा 
�ाचीन �मारकलाई िव�व स�पदाको �पमा यनेु�कोले 
सूचीकृत ग�यो । िव�वले �ाचीन तथा सां�कृितक 
स�पदाको मू�य एव ंमह�व बझुेर २०२९ साल (सन् 
१९७२) मा िव�व स�पदा महासि�ध जारी गनु�भ�दा 
क�रब १६ वष�अगावै नेपालले �ाचीन �मारकह�को 
संर�ण, परुाताि�वक व�तहु�को �यापार र �ाचीन 
�मारकह� भएका ठाउकँो खनाइसमेतमा िनय��ण 
रा�ने उ�े�यले २०१३ सालमा �ाचीन �मारक 
सरं�ण ऐन बनाई जारी गरकेो अव�था छ । �ाचीन 
�मारक संर�ण (सशंोिधतसिहत) ऐन, २०१३ को दफा 
३ को उपदफा (१) देिख (४) स�म नेपाल सरकारले 
नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी कुनै �ाचीन 
�मारक रहेको ठाउ ँवा �े�को चार िक�ला खोली सो 
ठाउ ँवा �े�लाई संरि�त �मारक �े� घोिषत गन� स�ने 
�ावधानह� रहेका छन् । यसै �ावधानअनसुार नेपाल 
सरकारले काठमाड� उप�यकाका ७ (सात) वटा 
��ेह� हनमुानढोका, पाटन, भ�पुर, पशुपितनाथ, 
चागँुनारायण, �वय�भु, बौ� र उप�यकाबािहर 
पनौती र गोरखा दरबार �े�लाई सरंि�त �मारक 
�े� घोिषत गरकेो छ । यनेु�कोले पिन नेपालको ियनै 
७ वटा �े�लाई िव�व स�पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको 
छ । सोको क�रब ५ वष�पिछ त�कालीन सरकारले 
२०४१ साल �ावण १५ गते राजप�मा �ाचीन 
काठमाड� हनमुान ढोका �े�को द�ुपयोग वा �यसमा 
कुनै िकिसमको बेिहसाब ह�न गन� निदन हनमुान ढोका 
दरबार �े�को चार िक�लािभ�को �ाचीन �थललाई 
संरि�त �मारक �े� घोषणा गद� पूव�मा इ��चोकबाट 
दि�ण श�ुपथ ह�दँै �ी ३ ज�ु शमशेरको शािलकस�म 
र पि�चम, उ�र दि�णमा समेत िसमाना छु�याई 
जीिवत देवी कुमारीको वास�थान काठमाड� हनमुान 
ढोका �े�लाई कानूनी �पमा सरुि�त गरकेो छ ।

स�पदा सूचीमा रहेको यो �ाचीन �मारक 
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�े�लाई ऐन कानूनको आधारमा संर�ण गनु�  िन�चय 
पिन सबै �े�का नाग�रकको अहम् कत��य एवं दािय�व 
ह�न जा�छ । हनमुान ढोका �ाचीन �मारक �े�का 
परुाताि�वक स�पदाह�लाई �यस �े�मा बनाएका र 
बनाइने भवनह�ले स�ुदेिख नै अित�मण गद� �यहाकँा 
स�पदालाई दीघ�कालीन संर�ण गन� र ह�ने उ�े�यलाई 
चनुौती िदइरहेका ह�दँा अित�मण गरी ठुला ठुला र 
बेसमे�टसिहत िनमा�ण भइरहेका भवनह�बाट स�पदा 
�े�लाई भइरहेको चनुौतीलाई जाग�क नाग�रक, संघ 
स�ंथा काय�पािलका एवं �यव�थािपकाअ�तग�तका 
िविभ�न िनकाय एवं अदालतबाट समेत संर�ण गन� 
िविभ�न �कृितका अिभयान कदम एवं �यासह� 
िनर�तर भइरहनपुन� आव�यकता देिखई रहेको छ ।

२. अब पिहलो ��न ��तुत िनवेदन 
साव�जिनक सरोकारको �े�िभ� पछ� पद�न ? भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा�, उपयु�� िववेचनाबाट हनमुान 
ढोका दरबार �े� एवं �यससगँ जोिडएको दवेी कुमारीको 
मि�दर एवं �ितमाह� सािबकको र�जना हल र 
हालको र�जना क��ले�सस�म रहेको त�यलाई ब�ुन 
सिक�छ । उपयु��ानसुारको ऐितहािसक प�ृभूिमले 
�ाचीन हनमुानढोका दरबार �े�को �मारकह�को 
के��ीय �तरमा धािम�क उ�सवह� एवं देशको शासन 
स�चालन गन� दरबारको �पमा समेत बे�लै मह�व रहेको 
बिुझन आउछँ । �ाचीन �मारकका �पमा रहेका दरबार, 
देवी देउताका मि�दर, स�ल, घ�ट, �ाङ्गण, 
पोखरी, राि��य ढुकुटी ज�ता राि��य�तरका, धम� र 
स�ंकृितसगँ जोिडएका साव�जिनक मह�वका भौितक 
र मूत� एव ं अमूत� स�पदाह� साव�जिनक चासो एवं 
सरोकारसगँ साथ�क स�ब�ध राखेका ह��छन् । य�तो 
ऐितहािसक मह�वको �ाचीन स�ंकृित एवं स�पदा 
बोकेको हनमुान ढोका दरबार �े�को �मारक एव ंसोको 
जगेना� एवं सरं�ण गन� दािय�व कुनै एउटा नाग�रक 
वग�, जाित, धम�, स��दाय, समदुाय एवं िनकायमा 
मा� सीिमत ह�ने िवषय एवं �े� ह�न स�दैन । �ाचीन 

�मारक,स�पदा स�ंकृित एवं ियनका इितहास देशको 
पिहचान ह�न्, । धम� र सं�कृितको सिह�णतुािबना देश 
शा�त, सम�ृ र बिलयो ब�न स�दैन । यसैले त “कुनै 
पिन देशलाई कमजोर बनाउन, टु�याउन र जातीय 
��� फैलाउन छ भने सबैभ�दा पिहले �यस देशको 
धम�, स�ंकृित र जातजाितमािथ �हार गनु�पछ� र 
�यसलाई टु�याउनु पछ�” भनी भ�ने ग�र�छ ।

३. धम� र स�ंकृित एकल �यि�, जनजाित 
एवं वग�सगँ मा� स�बि�धत ह�न ेर एक �यि�ले मा� 
अगािड बढाउँछु, सरं�ण, िव�तार र िवकास गछु� 
भ�न ेिवषय पिन होइन । हा�ो �याियक अ�यासमा 
राजदूत िनयुि�को िवषयबाट साव�जिनक 
सरोकारको ��े सु� भएर �ाकृितक स�पदाको �े�, 
नाग�रकता आिदको िवषय ह�दैँ राि��य िनकु�जको 
सरं�ण र सवं��नको ��ेस�म  िव�ता�रत भएको 
छ । �यि�गत �वाथ� र स�ब�धको िवषयबाहके 
साव�जिनक �वाथ�, चासो र मह�वसगँ ताि�वक 
एवम ्साथ�क स�ब�ध रहकेो िवषयव�तु साव�जिनक 
सरोकार एवम ् मह�वको ��ेिभ� पन� गद�छ । 
यसबाट सवैंधािनक एवम ् कानूनी �यव�थालाई 
िववादको �कृितको आधारमा �याियक सि�यताको 
मा�यमबाट त�लो, कमजोर, िपछिडएका एव ंकानून 
र �यायमा पह�चँ पु�न नस�ने वग�को िहतदेिख बृहत् 
साव�जिनक �े�, मह�व र सरोकारलाई समेट्ने 
�ाकृितक �ोत स�पदा, सामूिहक अिधकार, धम�, 
स�ंकृित र स�पदाज�ता राि��य मह�वका व�तु एवं 
मह�वलाई सरं�ण गन� एव ंसामािजक र साव�जिनक 
�याय �ा�त गन� र साव�जिनक िहतलाई सरं�ण 
गन� हतेुले अगािड बढाउने र िव�ता�रत गन� काय� 
गद� आइएको छ । यही आधारमा धम�, स�ंकृित र 
स�पदा िवशेष जातजाित, वग� र समदुायसगँ ��य� 
�पमा स�बि�धत ह�ने भए  पिन  ती  चीज सबै वग�को 
साव�जिनक िहत, चासो र सरोकारको िवषयव�तुिभ� 
नै पन� गछ�न ् । नपेालको राि��य स�ंकृित नीित, 
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२०६७ अनुसार  “वत�मान नेपालको सीमािभ� 
इितहासका िविभ�न कालख�डमा बसोवास गरकेा 
िविभ�न मानव समदुायले िसज�ना गररे छाडेका 
र हाल बसोवास ग�ररहकेा हा�ा िविभ�न जाित 
एव ं समदुायका पुखा�ले िसज�ना र अवल�बन गरी 
हामीलाई िज�मा लगाएर गएका भौितक, अभौितक 
मूत� अमूत� स�पदा र �यससगँ जोिडएको धम�, 
स�ंकृित एव ंजीवनशैलीको समि�गत �प नै नेपाली 
राि��य स�ंकृित हो” भनी ��ट �पमा उ�लेख गरकेो 
छ । अतः �ाचीन स�पदा, �मारक एवम ्��ेह� हा�ो 
नपेाली समाजको �ाचीन स�यता, स�ंकृित, कला 
र धम�सगँ जोिडएको र �यसको मा�यमबाट नेपाली 
समाजका िविभ�न वग�, जाित र धम�का �यि�ह� 
सिह�णुताको भावनाले एकआपसमा जोिडएको 
ह�दँा आ-आ�नो �े�बाट �यसको सरं�ण गद� जानु 
रा�यको काय�का�रणीअ�तग�का िविभ�न िनकाय 
एवम ् अदालतसमेतको कत��य भएको यथाथ�लाई 
अ�यथा भिनरहनु पन� अव�था देिखँदैन । िविभ�न 
वग�, जातजाित एवम ्धािम�क समुदाय रहकेो नेपाली 
समाजको धािम�क आ�था र आ�मासगँ जोिडएको 
�ाचीन स�पदा एवम ्�मारकह�को सरं�ण र जगेना� 
गन� अिभयान एवम ् काय� साव�जिनक सरोकारको 
िवषयव�तु नै ह�न स�दैन भनी िकमाथ� भ�न 
िम�दैन । साव�जिनक सरोकारसगँ िनवेदकह� 
जोिडएको ह�दँा ��तुत िनवेदन िदने हकदैया 
(Locus Standi) िनवेदकलाई छँदै छैन भ�न 
कानूनतः िम�न ेपिन देिखन आउँदैन ।

४. यसै स�दभ�मा अब िनवेदनको दो�ो 
िजिकर िक.न.ं ९४२ को ज�गामा हाल ब�दै गरकेो 
��यथ� महज�न िवजनेस एसोिसयट्स र सािबकको 
ि��ल होटलको भवनिभ� रहकेो देवी कुमारीको 
मि�दर एवम ् िनराकार मूित�लाई उ� कुमारीको 
मि�दर एवं मिूत�लाई िव�थािपत ग�रएको ह�दँा 
सोलाई एसोिसयट्सको भवनिभ� यथा�थानमा 

�ित�थापन गनु�पन� हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, सोको िनण�य गनु� पूव� देवी कुमारीको मि�दर, 
�ितमा एवं िनराकार मूित�को ऐितहािसक मह�वको 
स�ब�धमा सामा�य उ�लेख गनु�  �ासङ्िगक ह�न 
जानेछ । उ� भवन ब�न लागेको �थानमा रहकेो 
सािबकको पुरानो ि��ल भवनमा रहकेो कुमारीको 
मि�दर अथा�त ् �ितमाको पृ�भूिमको त�य एवं 
मह�वलाई केलाएर िव�लेषण गन� स�दभ�मा, हनुमान 
ढोका सरंि�त �े�िभ�को कुमारी मि�दरको �थापना 
र �यहा ँसाव�जिनक �योगकै �पमा पूजा गन� सिुवधा 
उपल�ध ह�नुपन�मा जोड िदइएको पृ�भूिमतफ�  हदेा�, 
पुरात�व िवभागका पूव� महािनद�शक िव�णुराम 
काक�का अनुसार, कुमारी पुजा �था धेरै अिघ 
अथा�त ् भ�राजको पालादेिख चली आएको 
पाइ�छ । �यस समयकालमा महाल�मी र कुमारीको 
पूजा गदा� दुवै एकै िदशामा रहनु पन� �चलन रहदैँ 
आएको छ । यसै पर�पराले दरबार �े�िभ� अ� धेरै 
मि�दरह�का साथै कुमारी मि�दरको �थान िनमा�ण 
भएको पाइ�छ । हालको िवशाल बजार र सोको 
दि�णतफ�  अवि�थत महाल�मीको मि�दर, दरबार 
��ेिभ� नै पन� ह�दँा महाल�मीको मि�दर भएकै 
िदशातफ�  कुमारीको मि�दर ह�नुपन� भ�न ेउ�लेख छ ।

५. बौ� र िह�दहु�को धम� सिह�णतुाको 
अनपुम नमनुा भिनएको “कुमारी” पूजाको पर�परालाई 
िवदेशमा समेत जीिवत देवीको पूजा ह�ने पर�पराको 
नामबाट �िस� छ । “�ी कुमारी” र “�ी कुमारीको 
�ित�ापन” रा��, रा���मखु र जनताको गौरवमय 
पिहचान, शाि�त र समिृ�का प�रपूरकको �पमा 
िलइदँै आइएको छ । देवीको �ितक मानेर खोपाह�मा 
कुमारीको �थापना गरी मूित�  तथा िशलामा समेत 
�ी तुलजा भवानी, महाल�मी आिदका नामबाट 
कुमारीको आराधना एव ं पूजा गन� पर�परा छ । नेवार 
समदुायमा कुमारीको ठुलो मह�व छ । ठाउ ँ ठाउमँा 
गणेश, कुमार र कुमारीको मिुत� रािखएका ह��छन् । 
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घरिभ� कुमारीको मूित� वा खोपामा ख�ुला �पमा 
कुमारीको �ितमा रा�ने �चलन छ । सािबकको 
र�जना हल (हालको र�जना क��ले�स) िभ� रहेको 
कुमारीको �ितमा यसको उदाहरण हो । सािबकको 
ि��ल भवन र िभ� पा�रएको कुमारीको िनराकार मूित� 
पिन देवी कुमारीको मि�दरसगँ नै स�बि�धत रहेको ह�दँा 
यो कुमारीको िनराकार मूित�को पिन दवेी कुमारीको 
मि�दरसमान आ�नै िकिसमको मह�व रहेको छ ।

६. परुात�विवद ्िव�णुराम काक�का अनसुार 
१९९० सालको भूक�पले हनमुानढोका दरबार 
खिु�चएको हो । �यही �ममा ज�ु शमशेरले दरबारको 
ज�गा टु�याएर आ�नो सािलक राखे, ज�ु सडक 
बनाए र �यही सडक अिहले �यूरोडको नामले िच�ने 
ग�रएको छ । �यस समयमा यरुोिपयन शैलीका दरबार 
बनाए, म�लकालीन कुमारीको थान, पोखरी, बग�चा 
सबै नापी गराई िदए, अिन ती �यि�को नाममा दता� 
गर े । काक�का अनसुार �यसबखत नापीका बेलामा 
�यि�ह�ले साव�जिनक ज�गा िमचेर आ�नो नाममा 
दता� गन� �म बढ्यो । �यही बेलामा ज�गा आ�नो नाममा 
गराए । आ�नो नाममा ज�गा दता�  गराउदँा साव�जिनक 
ठाउमँा रहेको कुमारी पिन ज�गाधनीले आ�नो 
बनाए । अिन कुमारी मि�दर घरिभ� पन� गरी संरचना 
बने ।

७. उपरो�ानसुार हनमुान ढोका दरबार 
सरंि�त ��ेिभ� म�लकालमा �थापना ग�रएका 
िविभ�न देवी देवता, पोखरी, बग�चा राि��य 
ढुकुटीलगायत कुमारीको मि�दरसमेत रहेको 
त�यमा िववाद देिखदँैन । सािबकको र�जना हल 
र हालको र�जना क��ले�समा समेत �यितबेला 
�ित�थापन ग�रएको कुमारी मि�दर हालस�म पिन 
साव�जिनक �योगमा रिहरहेको त�यले सो �थानस�म 
�ाचीन समयमा हनमुानढोका दरबार�े�को ज�गा 
साव�जिनक �पमा रिहरहेको त�य �प� �पमा देिखन 
आउछँ । १९९० को भूक�पपिछ त�कालीन �धानम��ी 

ज�ुशमशेरको �यि�गत मह�वकां�ाले दरबार �े�को 
ज�गा सािबकको ि��ल भवनदेिख टुि�एको पिु� 
ह�न आए पिन उ� ि��ल भवनिभ� रहेको कुमारीको 
�ितमा भने साव�जिनक �पमा नै �योग ह�दँै आई 
रहेको त�यलाई नकान� िम�दनै । धम� र सं�कृितसगँ 
स�बि�धत त�य भएको ह�नाले यसलाई सबैले �वीकाररे 
आ�थासिहत �वीकानु�  एवं स�मानसमेत गनु�पद�छ ।

८. ��यथ� एसोिसयट्सले सािबकको ि��ल 
होटल रहेको िक.नं.९४२ को ज�गामा काठमाड� 
महानगरपािलका�ारा �वीकृत न�सा पासबमोिजम 
बेसमे�टसिहतको भवन बनाउदैँ गरकेो त�यमा िववाद 
रहेन । उ� भवनको हाल बेसमे�ट बनेको �थानमा 
म�लकालीन कुमारीको िनराकार मूित�  रहेको र 
�यसलाई िव�थािपत ग�रएको छ । साथै िनवेदकतफ� बाट 
भएको बहसको �ममा उ� �थानमा नासः �ः को 
�ितमा समेत रहेको भ�ने िजिकर िलइए पिन उ� 
कुरा िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको छैन । हनमुानढोका 
�ाचीन �मारक संरि�त �े� पूण�तः कुमारी दवेी 
दवेताको आ�था र धम�सगँ जोिडएको �े� भएको 
त�य सो �े� व�रप�र �ाचीन म�लकालीन समयदेिख 
िनराकार कुमारीको मूित� र �ितमाह� �थापना 
भएबाट नै पिु� ह�न आएको छ । देवीकुमारीको मि�दर 
सािबकको उ� भवनिभ� रहेको त�यलाई ��यथ� 
एसोिसएट्ससमेतले �वीकारकेा छन् । कुमारीको 
उ� मि�दर एवम् िनराकार मूित�लाई िव�थािपत गदा� 
धम��ित आ�थावान् समदुायको धािम�क भावनालाई 
आघात प�ुन ु�वाभािवकै हो । कुमारीको िनराकार मूित�  
िनमा�णाधीन एसोिसएट्सको भवनिभ� पनु�था�पना 
गन� भनी ��यथ�म�ये परुात�व िवभाग, काठमाड� 
महानगरपािलका र महज�न एसोिसएट्सिबच िमित 
२०७३।५।२६ मा भएको ि�प�ीय स�झौता पूण�तः 
पालना गनु�  ��यथ� एसोिसएट्सको कानूनी एवम् 
नैितक कत��यसमेत रहेकोले सो स�झौताबमोिजम 
कुमारीको िनराकार मूित� एवं �ितमा ��यथ� महज�न 
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एसोिसयट्सले �ित�थापना गनु�  नै पन� ह�दँा �यसबार े
थप आदशे जारी ग�ररहनपन� आव�यकता देिखन 
आएन ।

९. ते�ो ��न उ� महज�न एसोिसयट्समा 
गैरकानूनी �पमा िनिम�त बेसमे�ट पुन� लगाई उ� 
�थान पूवा�व�थामा �याउनु पन� हो होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा�, ��यथ�म�ये एसोिसएट्सले 
स�ुमा बेसमे�टिवनाको न�सा पेस गरी बेसमे�ट 
नबनाउने सत�को िमित २०७३।६।१७ मा कागज गरी 
२०७३।६।१९ मा �पी�थलेवलस�मको अ�थायी 
न�सा पासको �वीकृित �ा�त गरपेिछ भवन भ�काउदैँ 
जग ख�दा परुानो भवनको बेसमे�टमा क�रब २० 
हजार िलटर पानी अट्ने १० िफट गिहरो भूिमगत पानी 
टंक� रहेको र �यसलाई परुरे भूक�प �ितरोधी िपलर 
उठाउदँा भवन कमजोर ह�ने भएकोले �ािविध�को 
सझुावले नै बेसमे�टसिहतको न�सा संशोधन गरी 
पनुः �पी�थलेवलस�मको न�सा �वीकृित गराएको 
र भवनको पीलर भूक�प �ितरोधी र बिलयो बनाउन 
बेसमे�ट तलबाट उठाइ पनुः बेसमे�ट बनाउन आ�नो 
बा�यता भएको भ�ने कुरा िलिखत जवाफमा उ�लेख 
गरकेा छन् ।

१०. उपयु�� स�ब�धमा हेदा�, हनमुानढोका 
दरबार संरि�त �मारक �े�मा भवन बनाउदँा कित 
तले ? क�ता �कृितका ? र बेसमे�टसिहत वा रिहत 
भवन बनाउन पाउने हो ? भ�ने बुदँाह� अ�य�तै 
मह�वपूण� रहेका छन् । उ� �े�मा नाग�रकले घर 
बनाउदँा बेसमे�टसिहतको घर, भवन िनमा�ण गदा� ती 
काय� िववािदत ब�दै आइरहेका छन् । यो त�यलाई 
िव�लेषण गनु�अिघ हनमुान ढोका दरबार संरि�त 
�े�को ए�रया, �यसअ�तग�तको “म�ुय �े�” (Core 
zone) र “सि�नकट ��े” (Buffer zone) र ती 
�े�मा घर बनाउदँा बेसमे�टसिहत वा रिहत बनाउन ु
पन� हो ? �यस त�यसमेतलाई ब�ुनपुन� ह��छ । �ाचीन 
�मारक सरं�ण ऐन, २०१३ ले �ाचीन �मारक 

संरि�त �े�को बारमेा केही उ�लेख गरकेो छ । ऐनको 
दफा ३ मा नेपाल सरकारले चार िक�ला खोली 
कुनै �ाचीन �मारक रहेको ठाउ ँवा �े�लाई सरंि�त 
�मारक ��े घोिषत गन� स�ने �यव�था गरकेो छ भने 
ऐ.को दफा ३ (६) र (७) मा सरंि�त �मारक ��ेिभ� 
कसैले आ�नो ज�गामा नया ँघर वा भवन िनमा�ण गदा� 
वा �यसमा मम�त थपघट वा पनुिन�मा�ण गदा� परुात�व 
िवभागले तोकेको मापद�डबमोिजम गनु�पन� र साथै 
न�सा पास गदा� पिन िवभागको पूव��वीकृित िलनपुन� 
भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो छ । उ� ऐनको दफा 
३ को उपदफा (६) को �योजनको लािग परुात�व 
िवभागले हनमुानढोका संरि�त �मारक �े�को 
ऐितहािसक एवं वा�तकुला�मक वातावरणको सरं�ण 
एव ं�यव�थापन गन�का लािग “हनमुानढोका सरंि�त 
�मारक �े�मा ह�न े सरं�ण एव ं िनमा�णस�ब�धी 
मापद�ड, २०६४” जारी गरकेो छ । यो मापद�डको 
दफा २ को प�रभाषाको ख�ड (ख) मा “म�ुय �े�” 
भ�नाले “मह�वपूण� �ाचीन �मारकह� अवि�थत 
र सो आसपासको न�सामा देखाइएको �े�लाई 
स�झन ु पछ�” भनी उ�लेख छ भने “सि�नकट �े�” 
भ�नाले “न�सामा देखाइएबमोिजमको �े�लाई 
स�झन ु पछ�” भनी भनेको छ । यस�कार “सरंि�त 
�मारक �े�” िभ� पिन “म�ुय ��े»(Core Zone)र 
«सि�नकट �े�” (buffer Zone) भनी दइुवटा �े�मा 
वग�करण गरकेो देिख�छ ।

११. हनमुान ढोका दरबार �े�को ४ 
िक�लामा सव��थम ऐनको दफाले िदएको अिधकार 
�योग गरी ख�ड ३४ िमित २०४१।४।१५ को 
राजप� भाग ३ मा �कािशत सूचनामा उि�लिखत 
�े�लाई ख�ड ३७, िमित २०४४ पषु १३ भाग ३ 
को राजप�मा पनुः सूचना �कािशत गरी हनमुानढोका 
दरबार सरंि�त �मारक �े�लाई िव�तार गरेको 
छ । उ� सूचनाले उ�लेख गरकेो ४ िक�लामा “पूव�मा 
इ��चोकबाट दि�णतफ�  िवशाल बजारको छेउस�म 
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हाल कायम भइरहेको �मारक �े�को िसमानाबाट ४५ 
िफट पूव�स�म िवशालबजारको भवनको पछािडबाट 
िसधै भूगोलपाक� को पिछको पूर ै भागस�म” ह�ने भ�ने 
उ�लेख छ ।

१२. हनमुानढोका दरबार संरि�त �मारक 
�े�मा उपरो�ानसुार तोिकएको चारिक�लामा पिन 
मापद�डले “म�ुय ��े” (Core Zone) र “सि�नकट 
�े�” (buffer Zone)ह�ने भनी उ�लेख गरकेो छ । 
हनुमानढोका दरबार स�ंहालय िवकास सिमित, 
२०६७ ले �कािशत गरकेो सरं�ण �े� �मा�रका, 
२०७५ ले “म�ुय ��े” (Core Zone) र “सि�नकट 
�े�” (buffer Zone) लाई रखेाङ्कन गरी छु�याएको 
छ । मापद�डले “म�ुय �े�” (Core Zone) लाई 
�ाचीन �मारकह� अवि�थत र सो आसपासको 
न�सामा देखाइएको �े�लाई स�झनपुछ� ” भनेको 
छ । परुात�विवद ् Kaiweise ले “Core zone” र 
“buffer zone” को बारमेा यसरी आ�नो िवचार 
�य� गरकेा छन्- The “core zone” which is 
called the “property” is the area which is 
within the world heritage boundary. Buffer 
zones were introduced to cultural world 
heritage sites in 1995. The buffer zone 
as per the “Operational Guidelines for 
the Implementation of the world heritage 
convention”. As stated by the operational 
Guidelines for the Implementation of the 
world Heritage Convention in 1980, a buffer 
zones can be defined as in area surrounding 
the property, which has an essential 
influence on the physical state of the property 
and or on the way in which the property is 
perceived.  Consistent with the operational 
Guide lines tor the implementation of the 
world Heritage Convention in 1988, a buffer 

zone can be defined as an area surrounding 
the property, which has restrictions 
placed on its use to give an added layer 
of protection to the designated site. In 
accordance with the operational guidelines 
for the Implementation of the world Heritage 
convention in 2005, 2008 and 2011(3), for 
the purpose of effective protection of the 
nominated property, a buffer zone is one 
area surrounding the nominated property 
that has complementary legal and / or 
customary restrictions placed on its use 
and development to give an added layer 
of protection to the property. Buffer zones 
one an important mechanism for improving 
care, protection and management of 
inscribed world Heritage properties, cultural 
& natural.

१३. मापद�ड, २०६४ को �यव�था र 
मािथ उि�लिखत िव�व स�पदास�ब�धी क�भे�सनले 
“Core zone” लाई स�पदाह�को सीमािभ�को 
स�पि� (property) मानेको छ । मापद�ड, २०६४ 
ले सि�नकट �े� (Buffer zone) लाई न�सामा 
दखेाइएबमोिजमको �े�लाई जनाउने भनेको छ भने 
स�पदास�ब�धी िविभ�न क�भे�सनले सां�कृितक 
िव�व स�पदा भएका �े�लाई नै जनाउने ग�रएको 
पाइ�छ । सि�नकट �े� (Buffer Zone) भ�नाले 
िवशेषतः सां�कृितक एव ं �ाकृितक �पको िव�व 
स�पदा स�पि� (World Heritage Property) 
लाई संर�ण, सरु�ा र हेरचाह गन� सीमा, संय�� र 
�यव�थापनलाई जनाउने गरकेो पाइ�छ । खासगरी 
सि�नकट �े� Buffer zone, खास स�पदालाई 
व�रप�रबाट सरं�ण र सरु�ा गन� �े�लाई जनाएको 
पाइ�छ । िव�व स�पदास�ब�धी िविभ�न क�भे�सन 
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र नेपालको मापद�ड, २०६४ अनसुार हनमुानढोका 
दरबार �ाचीन �मारक संरि�त �े�को म�ुय �े� 
(Core zone) र सि�नकट ��े (Buffer zone) 
ब�ुनको लािग न�सालाई नै हेनु�पन� ह��छ ।

१४. हनमुानढोका दरबार �ाचीन �मारक 
सरंि�त �े�अ�तग�तको सरंि�त �े� (Buffer zone) 
िभ� बेसमे�ट बनाउन नपाइने भए पिन काय�गत 
�यवहारमा भने एक�पता नह�नकुा साथै उ� �े�मा 
बेसमे�ट ब�दा पिन ती समयमै िनय��ण ह�नसकेका 
छैनन् । �यस स�ब�धमा स�बि�धत िव�, िवद ् र 
�थानीयवासीह�को िविभ�न भनाइ रहेको छ । यस 
स�दभ�मा व�र� परुात�व एवं स�ंकृितिवद ्डा.साफ�य 
अमा�यले हनमुानढोका दरबार �ाचीन संरि�त �मारक 
�े�िभ� भवन बनाउदँा र संशोधन गदा� पिन परुात�व 
िवभागको �वीकृित िलनपुछ�  । �यस �े�मा बेसमे�ट 
बनाउन पाइदँैन । एकदशक अगािडस�म बेसमे�ट 
रा�ने चलन िथएन, हाल �यापा�रक �योजनको 
लािग �ावधान नै नभएको बेसमे�ट रा�न होडबाजी 
चिलरहेको छ भ�ने त�यपूण� अनभुव �य� गरकेा छन् । 
सरं�णिवद ्तेजर�न ता�ाकारको पिन सरंि�त �मारक 
�े�िभ� बेसमे�ट बनाउदँा परुात�व िवभागको �वीकृित 
िलनपुद�छ । बिनरहेको महज�न िवजनेस क��ले�सको 
बेसमे�टले �यससगँ पछािड जोिडएको, नागपोखरी, 
ढुङ्गेधारा सकेुको छ, परुानो राि��य ढुकुटीलाई असर 
पारकेो छ । २०४८ सालितर मखनमा रहेको सरुज 
आक� ड मापद�डिवपरीत ह�दँा बनाइएको मािथ�लो 
तला भ�काइएको िथयो भ�ने भनाइ रहेको छ । यसैगरी 
राि��य अिभलेखालयका पूव��मखु भीम�साद 
नपेालले �ाचीन �मारक तथा संर�ण ऐन, २०१३ ले 
केवल सरंि�त �मारक �े� घोिषत गन� स�ने भनेको 
छ, सि�नकट �े� (Buffer zone) को क�पना 
गरकेो छैन र ऐनले यो श�द नै जा�दैन । साथै संरि�त 
�मारक �े�लाई Core र Buffer मा छुट्याउने वा 
छुट्याउन स�ने कानूनी �ावधान छैन । छुट्याई हाले 

पिन �य�तो �े�लाई �यव�था गन� छु�ै कानूनी �ावधान 
छैन । तसथ� सि�नकट �े� भिनए पिन �यो कानूनतः 
संरि�त �मारक �े� नै ह��छ र उ� ऐनको संरि�त 
�मारक �े� �यव�थापनका सबै �ावधानह� आकिष�त 
ह��छन् । परुात�विवदह्�ले �ाचीन स�पदालाई सरं�ण 
गनु�पन� र हनमुान ढोका संरि�त �मारक �े�मा कुनै पिन 
सि�नकट �े� (Buffer zone) भनी क�पना गरकेो र 
छु�याएको छैन, हनमुान ढोका सरंि�त �मारक �े� 
ऐनले तोकेको चार िक�लािभ� नै पद�छ भने पिन ऐनका 
�ावधान र हनुमान ढोका सरंि�त �मारक �े�मा ह�ने 
सरं�ण एव ं िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ ले 
हनमुान ढोका सरंि�त �मारक �े�लाई पिन िव�तार 
गररे सरंि�त उप�े� (Preserved Cultural 
Heritage Sub-zone) अथा�त् सि�नकट ��े 
(Buffer zone) भनेर प�रभािषत गरकेो छ भने 
हनुमान ढोका दरबार स�ंहालय िवकास सिमित, 
२०६७ ले �कािशत गरकेो �मा�रका, २०७५ मा 
रहेको न�साले हनमुान ढोका संरि�त �मारक �े�लाई 
रखेाङ्कन गरी सो �े�लाई सि�नकट �े� (Buffer 
zone) र सरंि�त �मारक ��े (Core zone) भनी 
�प�तः िवभाजन गरकेो ह�दँा व�ततुः हनमुानढोका 
संरि�त �मारक �े�को सि�नकट ��े (Buffer 
zone) र सरंि�त �मारक �े� (Core zone) को 
स�दभ�मा �ाचीन �मारक सरं�ण ऐन, २०१३ को 
दफा ३ को �ावधान र हनुमानढोका सरंि�त �मारक 
��ेमा ह�ने सरं�ण एवं िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, 
२०६४ र साथै हनुमान ढोका दरबार स�ंहालय 
िवकास सिमित, २०६७ ले �कािशत गरकेो सरं�ण 
��े �मा�रका, २०७५ मा रहेको न�साले �यस 
स�ब�धमा गरकेो �यव�था र रखेाङ्कनिबच एक�पता 
रहेको पाइदैँन ।

१५. नाग�रकको �वत��ता एवम् हक 
अिधकारको िव��मा साव�जिनक चासो एवम् 
सरोकारको �े� जोिडन पगेुमा नाग�रकको �वत��ता र 
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हक अिधकारलाई पिन उि�कै मह�वपूण� �थान िदएर 
दवैुलाई संिवधान र कानूनको मापद�ड र समक�मा 
राखेर समान�पमा नै हेनु�पन� ह�न जा�छ । नाग�रकले 
आ�नो स�पि�मािथको हक अिधकार संिवधान एवम् 
कानूनको अधीनमा रहेर �वत��तापूव�क उपभोग 
गदा� साव�जिनक �े�, स�पि�, स�पदा र �मारकलाई 
��य� वा अ��य��पमा आघात र �ित नप�ुयाएस�म 
नाग�रकको आ�नो �यि�गत स�पि�मािथ 
िनवा�ध�पले उपभोग गन� पाउने �वत��ता एवम् 
अिधकार मािथ शंका, अनमुान, आशंका र रा�यका ऐन 
कानून र मापद�डमा रहेका ि�िवधाय�ु �ावधान एवं 
�यव�थाका आधारमा सकुंचन र िनय��ण गन� उपय�ु 
ह�न जादँैन ।

१६. यसरी नै नाग�रकको स�पि�मािथको 
सवंैधािनक एवम् कानूनी अिधकारको �े�मा 
साव�जिनक चासो र सरोकारको नाममा �यि�गत 
स�पि� साव�जिनक िहतको िनिम� गौण ह�ने सवंैधािनक 
एवम् कानूनी अवधारणा समान सिंवधान र कानूनी 
�यव�थाको मापद�ड र सीमा नाघेर साव�जिनक चासो 
र सरोकारको �े� हावी ह�न स�दैन । साव�जिनक चासो 
र सरोकारको �े�को �योग, �चलन एवम् काया��वयन 
पिन संिवधान र कानूनको दायरािभ�ै रहेर गनु�पन� 
ह��छ ।

१७. यस�कार �ाचीन �मारक संर�ण 
ऐन, २०१३ को दफा ३(६) र (७) ले सरंि�त 
�मारक �े�िभ� परुात�व िवभागको �वीकृितबेगर 
नया ँ घर बनाउन र परुाना घर मम�त गन� नपाउने र 
नगरपािलकाले �य�ता �े�िभ� ब�ने भवनको न�सा 
पास गनु�अिघ पिन परुात�व िवभागको �वीकृित 
िलनपुन� भ�ने �यव�था गरकेो छ । ऐनमा रहेको 
सरंि�त �मारक �े�लाई परुात�व िवभागले बनाएको 
हनुमानढोका सरंि�त �मारक ��ेमा ह�ने सरं�ण 
एव ं िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ ले संरि�त 
�मारक �े�लाई सि�नकट �े� (Buffer Zone) 

र सरंि�त �मारक �े� (Core Zone) गरी दईु 
�े�मा िवभाजन गरी ती �े�मा ब�ने भवनह�को 
लािग मापद�ड िनमा�ण गरकेो छ । काठमाड� उप�यका 
नगर िवकास सिमित, अनामनगरले काठमाड� 
उप�यकािभ�का नगरपािलका र नगरो�मखु 
गा.िव.स. ह�मा ग�रने िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, 
२०६४ पिन काया��वयनमा रहेको र उ� मापद�डले 
परुानो शहरी �े�लाई (१) सरंि�त �मारक उप��े 
(Preserved monument sub-zone) र (२) 
सरंि�त उप�े� (Cultural Heritage sub-zone) 
र (३) िमि�त पुरानो बसोवास उप�े� (Mixed old 
Residential Sub-Zone) भनी वग�करण गरेको 
छ । �यसम�ये संरि�त �मारक उप�े� (Preserved 
monument Sub-Zone) र हनुमानढोका दरबार 
स�ंहालय िवकास सिमित, २०६७ ले �कािशत 
गरकेो �मा�रका, २०७५ को अि�तम प�ृमा 
�कािशत Hanuman Dhoka Durbar Square को 
Monument Zone को न�सामा सरंि�त सि�नकट 
��े (Buffer Zone) र सरंि�त �मारक �े� (core 
zone) भनी रखेाङ्कन गरी छु�याइएको �े�ह�िबच 
समानता रहेको देिख�छ । यसरी संरि�त �मारक 
उप�े� (Preserved monument sub zone) 
र (monument zone) िबच समानता भए  तापिन 
ती �े�मा भवन िनमा�ण गदा� �ाचीन �मारक सरं�ण 
ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (६) र (७) को 
�ावधान लागू ह��छ । �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, 
२०१३ को दफा ३ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
परुात�व िवभागले बनाएको हनुमानढोका सरंि�त 
�मारक �े�मा ह�न े सरं�ण एव ं िनमा�णस�ब�धी 
मापद�ड, २०६४ को दफा ४ को «खाली ज�गामा 
बनाउने एव ं वग�करणमा नपरकेा घर भवनह�का 
पुनिन�मा�णका लािग मापद�ड” शीष�कअ�तग�त दफा 
४.१५ ले हनमुानढोका सरंि�त ��ेिभ� बेसम�ेट 
सिेमबेसमे�ट बनाउन पाइन ेछैन” भनेको छ भने यसै 
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मापद�डको दफा ६ को सि�नकट �े� (Buffer 
Zone) मा लागू ह�न ेमापद�ड शीष�कअ�तग�तको दफा 
६.४ मा यसमा लेिखएबाहेकका अ�य सबै कुराह�मा 
यसै मापद�डको “खाली ज�गामा बनाउन े एव ं
वग�करणमा नपरकेा घर भवनका लािग मापद�ड” 
बमोिजम ह�नेछ भनी उ�लेख छ । मापद�डको दफा 
६.४ मा उि�लिखत सि�नकट �े� (Buffer Zone) 
मा बेसमे�ट र सेिमबेसमे�ट बनाउने स�ब�धमा दफा 
४ को शीष�कअ�तग�त दफा ४.१५ कै �यव�था लागू 
ह�ने भ�ने ह�दँा हनमुानढोका संरि�त �े�को सि�नकट 
�े� (Buffer Zone) मा पिन बेसमे�ट र सेमीबेसमे�ट 
बनाउन नपाउने �यव�थालाई लागू गरकेो बिुझन 
आउछँ ।

१८. उपयु�� ऐन एव ं मापद�डको 
�यव�थालाई एसोिसयट्स भवनसगँ दाजेँर हेदा�, महज�न 
िवजनेस एसोिसयट्सले स�ुमा बेसमे�टिबनाको 
न�सा पेस गरकेो र उ� भवनमा बेसमे�ट नबनाउने 
सत�सिहतको िमित २०७३।६।१७ मा कागज गरकेो 
र िमित २०७३।६।१९ मा बेसमे�ट िबनाको �ली�थ 
लेवलस�मको अ�थायी न�सा पाससिहतको �वीकृित 
�ा� गरकेो देिख�छ । �यस अगावै उ� एसोिसयट्सको 
भवनको न�साको स�ब�धमा �थलगत �पमा जाचँबझु 
गन� गिठत परुात�व िवभागको अिधकृत सयंोजक 
रहेको �ाचीन �मारक सरं�ण सहयोग सिमितले 
िमित २०७३।५।२३ मा िदएको �ितवेदनको बुदँा ५ 
मा “बेसम�ेट सेिमबेसमे�ट (अ�डर �ाउ�ड) िनमा�ण 
गन� पाउने छ” भ�ने बेहोरा उ�लेख छ । उ� �ितवेदन 
एवं सशंोिधत न�सा परुात�व िवभागमा पेस ह�न 
आएपिछ िसफा�रस �ि�यामा लैजाने िनण�य ग�रएको 
देिख�छ । िमित २०७३।६।१९ मा बेसमे�ट िबनाको 
�ली�थ लेवलस�मको अ�थायी न�सा पासको 
�वीकृित �ा� गरपेिछ भवन भ�काउदैँ जग ख�दा परुानो 
भवनको बेसमे�टमा क�रब २० हजार िलटर पानी 
अट्ने १० िफट गिहरो भूिमगत पानी ट्याङ्क� रहेको 

र �यसलाई परुरे परुकेो �थानबाट भूक�प �ितरोधी 
िपलर उठाउदँा भवन कमजोर ह�ने भई �ािविधकको 
सझुावले नै बेसमे�ट रहने गरी न�सा संशोधन गरी 
पनुः �ली�थ लेवलस�मको न�सा �वीकृित गराएको र 
भवनको िपलर भूक�प �ितरोधी बनाउन क��ले�समा 
पनुः बेसमे�ट बनाउन आ�नो बा�यता भएको कुरा 
िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेा छन् । �थमतः 
एसोिसयट्सले स�ुवातीमा बेसमे�टिबनाको न�सा 
पेस गरकेो र �यसैमा �ली�थ लेवलस�मको िनमा�ण 
काय� गन� न�सा �वीकृित पाए पिन परुानो ि��ल 
भवनमा १० िफट गिहरो पानीको ट्याङ्क� रहेको 
कारणले �यसलाई परुरे परुकेो माटोबाट िपलर खडा 
गरी भूक�प �ितरोधी भवन बनाउन निमलेको कारणले 
नै पिछ गएर बेसमे�टसिहतको भवनको संशोिधत 
न�सा पेस गरकेो देिख�छ । िमित २०७३।६।१७ 
मा बेसमे�टिबनाको भवन बनाउने कागज ग�रए पिन 
सो अगावै उ� एसोिसयट्सको ब�ने भवन र सोको 
न�साको स�ब�धमा �थलगत �पमा जाचँबझु गन� 
गिठत परुात�व िवभागका अिधकृत नै सयंोजक रहेको 
�ाचीन �मारक सरं�ण सहयोग सिमितले िमित 
२०७३।५।२३ गते िदएको �ितवेदनको बुदँा ५ मा 
“बेसमे�ट सेिमबेसमे�ट (अ�डर �ाउ�ड) िनमा�ण 
गन� पाउने छ” भ�ने उ�लेख भएबाट उ� �े�मा र 
िवशेषतः परुानो ि��ल होटल रहेको �थानमा भवन 
बनाउदँा बेसमे�ट बनाउन पाउने अव�थालाई �प� 
पारकेो दिेख�छ । उ� बेसमे�ट बनाउदँा हनमुानढोका 
दरबारिभ� रहेको नाग पोखरीको पानी सकेुको र परुानो 
ढुकुटीलाई असर पारकेो छ भनी िनवेदकतफ� का िव�ान् 
अिधव�ाह�ले बहसका �ममा कुराह� उठाइए पिन 
ती बुदँाह�बार े �रटमा उ�लेख नह�नकुो साथै कुनै 
�ािविधक �ितवेदनबाट पिन ख�ुन आएको देिखदँनै ।

१९. उपयु�� िव�लेषणबाट हनुमानढोका 
सरंि�त उप�े� (preserved cultural 
Heritage sub-zone) अथा�त ् सि�नकट��े 
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(Buffer zone) मा पिन ब�ने भवनह�को न�सा 
पासको �वीकृितको काय�को �ि�याको स�ब�धमा 
�ाचीन �मारक सरं�ण ऐन, २०१३ को दफा 
३ बमोिजम पुरात�व िवभागले पूण�तः व�तुगत 
आधारमा समान एव ं एकनासले �योग गरकेो 
देिखन आउँदैन । ऐनको दफा ३ ले सरंि�त �मारक 
�े�मा ब�न ेभवनह�को न�सा पासको स�ब�धमा 
पुरात�व िवभागलाई अि�तयार �दान गरकेो छ भने 
यस िवषयलाई उ� ऐनको ३(६) सगँ स�बि�धत 
हनुमानढोका सरंि�त �मारक�े�मा ह�ने सरं�ण 
एवम ्िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ ले सरंि�त 
उप�े� (preserved cultural Heritage sub-
zone) अथा�त ् सि�नकट��े (Buffer zone) 
सगँ जोिडएको �े�लाई पिन समेट्न खोजेको 
छ । फेरी �य�तो उप�े� वा सि�नकट ��े (Buffer 
zone) कहाँस�म ह�ने हो सोको सीमा भने तोिकएको 
छैन । ऐनको उ� �यव�थाअनसुार संरि�त �मारक 
�े�ले म�ुय ��े (Core zone) र सि�नकट �े� 
(Buffer zone) नछु�याएको ह�दँा सि�नकट �े� 
(Buffer zone) समेत म�ुय �े� (Core zone) 
अथा�त् दवुै संरि�त �मारक �े�िभ� पन� कुरामा 
ि�िवधा देिखदँैन । ऐनले म�ुय �े� (Core zone) 
र सि�नकट �े� (Buffer zone) छु�याएको छैन । 
हनमुान ढोका संरि�त �मारक �े�मा ह�ने संर�ण 
एवं िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ ले म�ुय �े� 
(Core zone) र सि�नकट �े� (Buffer zone) 
छु�याए पिन उ� मापद�डले दवुै �े�मा बेसमे�ट र 
सेिमबेसमे�टसिहतको भवन बनाउन भने अनमुित �दान 
गरकेो छैन । तर पिन हनमुानढोका सरंि�त उप�े� 
अथा�त् सि�नकट �े� (Buffer zone) मा पिन िनवा�ध 
एवम् खलुा�पमा भवनह�मा बेसमे�टह� बिनरहेको 
ह�दँा �यस �े�मा पिन बेसमे�ट र सेिमबेसमे�टसिहतका 
भवनह� बनाउन िदनपुछ�  भ�ने मा�यता रा�न ु
ह�दैँन । ती �े�मा भने बेसमे�टसिहतको भवन बिनरहेको 

यथाथ�तालाई भने इ�कार गन� सिकँदैन । महज�न 
एसोिसएट्सले बनाइरहेको क�रब ६२६५.६६ वग� 
िफटको बेसमे�टसिहतको भवनलाई यही यथाथ�मा हेन� 
र िलन सिक�छ । हनमुानढोका संरि�त �मारक�े�मा 
ह�ने संर�ण एवम् िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ 
को दफा ४.४.२ मा पर�परागत शैलीमा बनेका परुाना 
घरह�को उचाई ३५ िफटभ�दा बढी ह�ने छन् भने ती 
घरह� पनुः िनमा�ण गदा� पिहलेकै उचाईमा िनमा�ण 
गन� पाउने �ावधान रहेको ह�दँा िक.नं. ९४२ मा 
रहेको सािबक ि��ल होटलको भवनको उचाई ५३ 
िफट रहेको भिनए पिन हाल महज�न एसोिसएट्सले 
३५ िफटस�मको उचाईको भवन िनमा�णको न�सा 
पासको �वीकृित िलएको देिखदँा उ� �वीकृत 
मापद�डअनसुार एसोिसएट्सले भवन िनमा�ण गन� कुनै 
कानूनी �यव�था र मापद�डले बाधा पन� देिखदैँन । उ� 
महज�न एसोिसयट्सको भवनमा बनेको बेसमे�टको 
स�ब�धमा नेपाल ि�थत यनेु�कोको काया�लयमा 
परकेो उजरुी एवम् िवरोधप�को जवाफमा यनेु�कोले 
“िनमा�णाधीन घर World heritage property 
बािहर रहकेो बेसमे�टले भवनको सरंचनालाई 
मजबुत पारकेो, भवनको �व�प एकदमै स�पदामै�ी 
भई हनुमानढोका गि� बैठकसगँ िम�दो रहकेो, हाल 
भइरहकेो घर िनमा�णको काय�ले Outstanding 
universal values of Kathmandu valley 
world heritage property मा कुनै नकारा�मक 
�भाव नपन� भएकोले UNESCO has no 
objection on the ongoing construction 
of the complex” भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी प� 
पठाएको देिख�छ । यनुे�कोको उ� प�ले बिनरहेको 
एसोिसयट्सको भवनबार े कुनै आपि� नजनाए पिन 
उ� भवनमा बनेको बेसमे�टको ि�थित स�बि�धत 
ऐन कानून एवं मापद�डको दायरािभ� रहेको छ भनी 
भ�न िम�ने अव�था देिखदैँन । उ� �यापा�रक भवन 
मापद�ड, २०६४ ले िवभाजन गरकेो र �मा�रका, 
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१०४०९ - अिधव�ा �काशमणी शमा�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत

२०७५ को अि�तम प�ृमा �कािशत भएको न�साले 
रखेाङ्कन गरकेो म�ुय �े� (Core zone) भ�दा 
बािहर सि�नकट �े� (Buffer zone) मा रहेको भए 
पिन �य�तो �े�मा बनेका वा ब�ने बेसमे�टसिहत वा 
रिहतको भवनले सरंि�त �मारक �े�का परुाताि�वक 
स�पदाह�लाई कुनै ग�भीर �भाव र असर नपारकेो 
अव�थामा �य�ता �थलमा बनेका भवनह�ले व�तगुत 
आधारमा मा�यता पाइरहेको र �वीकाद� ग�रएको 
अव�था रहेको उ� प�को बेहोरासमेतले पिु� गद�छ । 
उ� बेसमे�टमा पानी टंक�, िबजलुीको जेनेटर, िसढी, 
िल�ट एवम् भवनसगँ स�बि�धत अ�य सामा�ी रहेको 
भ�ने महज�न एसोिसयट्सको िजिकरबाट बेसमे�ट 
पिन उपय�ु �पमा नै �योग भइरहेको अव�था 
छ । महज�न एसोिसयट्सले संरि�त �मारक �े�का 
परुाताि�वक स�पदाह�लाई कुनै ग�भीर �भाव र 
असर नपारकेो एव ंबेसमे�ट पिन सही काय�मा उपयोग 
भइरहेको र साथै बेसमे�ट तलबाटै िपलर उठाएर 
बनेको बेसमे�टसिहतको उ� महज�न एसोिसयट्सको 
�यापा�रक भवन मजबतुीको �ि�कोणले पिन वा�तवमै 
भूक�प �ितरोधी भएको ह�दँा बिनसकेको उ� बेसमे�ट 
कुनै पिन �ि�कोणले अनपुय�ु भएको देिखन 
आउदैँन ।

२०. िवशेषतः उ� भवन िनमा�ण गदा� बेसमे�ट 
बनाउन पाउने वा नपाउने ? एवं बनाएको स�ब�धमा के 
ह�ने हो ? भ�ने स�ब�धमा मािथ ग�रएको िव�लेषणको 
आधारमा िवचार गदा�, �ाचीन �मारक सरं�ण ऐन, 
२०१३ को दफा ३(६) र (७) को �ावधानले संरि�त 
�मारक �े�िभ� भवन िनमा�ण र मम�तको न�सा 
नगरपािलकाले �वीकृत गदा� परुात�व िवभागको 
�वीकृित िलनपुन� भिनएको छ । महज�न एसोिसयट्सले 
परुात�व िवभागमा बेसमे�टिबनाको न�सा पेस गरकेो 
र िमित २०७३।६।१७ गते बेसमे�टिबनाको भवन 
बनाउने सत�को कागज गरकेो देिख�छ भने सो अगावै 
एसोिसयट्सको ब�न लागेको भवनको �थलगत 

अव�था जाचँबझु गन� परुात�व िवभागकै अिधकृतको 
संयोजक�वमा गठन ग�रएको �ाचीन �मारक सरं�ण 
सहयोग सिमितले िमित २०७३।५।२३ मा िदएको 
�ितवेदनको बुदँा ५ मा “बेसमे�ट सेिमबेसम�ेट 
(अ�डर �ाउ�ड) िनमा�ण गन� पाउनेछ” भ�ने बुदँा 
उ�लेख गरकेो छ । एसोिसयट्सको भवन ब�न 
लािगरहेको �थानको अव�था हेदा�, परुानो ि��ल 
होटल भवनिभ� १० िफट गिहरो पानी ट्याङ्क� 
रहेको कारणले �यसलाई परुी परुकेो ठाउमँा िप�लर 
उठाउदँा भूक�प �ितरोधी भवनको लािग क�चा ह�ने 
भई �ािविधकह�को स�लाहले नै बा�यतावश बढी 
लागत ला�ने भए पिन सािबकमा पानी टंक� रहेको १० 
िफट तलबाट नै िपलर उठाएर बेसमे�टसिहतको भवन 
बनाउनपन� भई नगरपािलकाबाट िमित २०७३।८।२१ 
मा बेसमे�टसिहतको संशोिधत न�सा पास गरी भवन 
िनमा�णको काय� अिघ बढेको र सो क�रब अि�तम चरणमा 
पगेुको त�य िनवेदकह�ले नै �रट िनवेदनमा भवनको 
बािहर “Opening Soon” भ�ने �यानर झ�ुड्याइएको 
छ भनी उ�लेख गरकेो बेहोराबाट नै �प� ह�न 
आउछँ । परुात�व िवभागले बनाएको मापद�ड, २०६४ 
को दफा ४ र ४.१५ र दफा ६ र ६.४ को �यव�थालाई 
सगँसगैँ जोडेर हेदा�  उ� �े�मा बेसमे�टसिहतको भवन 
बनाउन अनमुित �दान गरकेो देिखदँैन । खास �पमा 
�यही �े�मा बेसमे�टसिहतको भवन बनाउनै नपाउने 
र बनाउदँ ै नबनाएको र ब�द ै नबनेको अव�था भने 
रहेको देिखदँनै । परुात�व िवभागको मौकाको मौन 
एव ंअ��य� �वीकृितले वा नगरपािलकाले नै न�सा 
�वीकृित गररे हो ? वा कसरी हो ? हालको महज�न 
एसोिसयट्स भवन बनेको वा सािबकको ि��ल होटल 
रहेको �थानको अझ िभ� हनमुानढोका दरबार सरंि�त 
�मारक ��ेकै निजकैका मु�य �े� (Core zone) 
मा पिन सािबकमा नै बेसमे�टसिहत बनेको भवनका 
��ा�त र फोटोह� ��यथ�बाट पेस ह�न आएका 
छन् । हनमुानढोका �ाचीन �मारक सरंि�त ��े 
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अथा�त् मु�य �े� (Core zone) सगैँ जोिडएको 
�यापा�रक भवन सरुज आक� डमा पिन बेसमे�ट रहेको 
छ । महज�न िवजनेस एसोिसयट्सकै अगािड सडक 
पारीको िवशाल बजार क�पनी िलिमटेडमा पिन पूर ै
बेसमे�ट रहेको छ । य�िप यी दवैु भवनिबच सडक रहेको 
छ । िववािदत महज�न एसोिसयट्स भवनको भौगोिलक 
अवि�थित हेदा�, हनमुानढोका दरबार स�ंहालय 
िवकास सिमित, २०६७ ले �कािशत गरकेो �मा�रका, 
२०७५ को अि�तम प�ृमा �कािशत न�सामा ग�रएको 
रखेाङ्कनबाट उ� �े� हनमुानढोका �मारक सरंि�त 
�े� (core zone) िभ� पन� नभई �यससगँ जोिडएको 
सि�नकट �े� (Buffer zone) मा पन� भए पिन �य�तो 
�े�मा पिन िनमा�ण ग�रने भवनमा बेसमे�ट बनाउन 
पाउने कुरालाई स�ब� ऐन, मापद�ड, २०६४ समेतले 
अनमुित �दान गरकेो दिेखदैँन । �य�तो सि�नकट 
�े�मा पिन बेसमे�ट र सेिमबेसमे�टसिहतको भवन 
बनाउन ऐन र मापद�डअनसुार नपाइने भए पिन यस 
�यव�थालाई कडाइका �पमा लागू गरकेो देिखदँनै । 
एसोिसयट्सले सािबकको ि��ल होटल भवनिभ� १० 
िफट गिहरो पानी ट्याङ्क� रहेकोले �यसलाई परुरे 
�यसरी परुकेो ठाउबँाट मािथ िपलर उठाउदँा भूक�प 
�ितरोधी भवन ह�न नसक� क�ची ह�ने ह�दँा �ािविधकको 
स�लाहले बा�यतावश क�रब सािबकको पानी 
ट्याङ्क� गिहरो बराबर उचाइको बेसमे�ट बनाएको 
अव�था र ि�थितलाई �प�तः नकान� सिकने अव�था 
देिखदँनै । पुरकेो �थानबाट िपलर खडा गरकेो 
भ�दा सािबकको पानी ट्याङ्क�जित गिहरोबाट 
नै िपलर िदएर बेसमे�ट बनाएर अथा�त ् बेसमे�ट 
तलबाट नै िपलर उठाएर बेसमे�टसिहतको भवन 
बनाउँदा बिलयो एव ंभूक�प �ितरोधी ह�ने त�यलाई 
नकान� सिकँदैन । साथै य�तो अव�था प�रि�थितको 
प�ृभूिमबाट बनेको एसोिसयट्सको भवनले सरंि�त 
�मारक �े� अथा�त् म�ुय �े� (Core zone) मा 
रहेका �ाचीन स�पदाह�लाई कुनै पिन �कारले 

नकारा�मक असर एवं �भाव नपारकेो ह�दँा उ� 
भवनमा बनेको बेसमे�टलाई स�पदाको �े�मा अ�ययन 
गरकेो िव�व सं�था यनेु�को (UNESCO) ले पिन कुनै 
आपि� जनाएको अव�था देिखदँनै । यस�कार महज�न 
िवजनेस एसोिसयट्समा बनेको बेसमे�टले सरंि�त 
��ेिभ� �ाकृितक स�पदालाई कुनै नकारा�मक असर 
र �भाव नपारकेो देिखदँा, सो हदस�म सरंि�त ��े 
अथा�त् म�ुय ��े (Core zone) बािहर सि�नकट 
��े (Buffer zone) मा बनेको बेसमे�टसिहतको उ� 
भवनको स�दभ�मा कुनै आपि� रहेको अव�था देिखन 
आउदँैन । उ� बेसमे�टमा र�े� रा स�चालन ग�रएको छ 
भ�ने िनवेदन िजिकरको स�दभ�मा हेदा�, ��यथ� महज�न 
एसोिसयट्सले बेसमे�टमा पानी ट्याङ्क�, िबजलुीको 
जेनेटर, िल�ट एवं भवनसगँ स�बि�धत अ�य सामा�ी 
रहेको भ�ने �ितवाद िजिकर गरकेो छ । उ� भवनको 
बेसमे�टमा र�े� रा एव ं अवैध काय� स�चालन भए 
नभएको नगरपािलकाले समय समयमा िनगरानी एवं 
सपुरीवे�ण गरी �यसलाई िनयि��त एवं �यवि�थत 
गन� स�ने नै ह�दँा उ� बेसमे�टमा हाल भइरहेको 
�यव�थापनको काय�लाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
दिेखदैँन । �ाचीन �मारक सरं�ण ऐन, २०१३ सालमा 
ब�दाको समयमा सोचेर समेिटएका सरंि�त �मारक 
��े व�रप�र काला�तरपिछ िवकिसत र िव�ता�रत 
भएका भौितक िनमा�णस�ब�धी काय�को अवि�थितले 
�मारक �े�को अवधारणालाई साघँरुो बनाउदैँ लगेको 
त�यलाई यनेु�कोको प�को बेहोराको आशयले 
पिन �प� पाद�छ । यसबाट �ाचीन सरंि�त �मारक 
�े�लाई साघँरुो बनाएर �यसलाई �ाचीन �मारक 
एव ंस�पदा रहेका �े�स�म मा� सीिमत गन� खोजेको 
भ�ने त�य �प�टतः देिख�छ । एसोिसयट्सको भवन 
ब�न लािगरहेको �थानको �थलगत जाचँबझु गन� 
परुात�व िवभागकै अिधकृतको सयंोजकमा गिठत 
�ाचीन �मारक संर�ण सहयोग सिमितले �थलगत 
�पमा जाचँबझु गरी िमित २०७३।५।२३ गते िदएको 
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�ितवेदनको बुदँा ५ मा “बेसम�ेट समेीबेसमे�ट 
(अ�डर �ाउ�ड) िनमा�ण गन� पाउने छ” भनी उ�लेख 
भएको बेहोराबाट पिन उ� �थानमा बेसमे�टसिहतको 
भवन बनाउन सिकने अव�था रहेको त�य �प� 
�पमा दिेखन आउछँ । सािबकको ि��ल होटल भवन 
भ�काएर महज�न िवजनेस एसोिसयट्स बनाउने �ममा 
सािबकको भवनिभ� रहेको १० िफटको पानी ट्याङ्क� 
परुरे �यसमािथ भूक�प �ितरोधी िपलर खडा गररे 
भूक�प �ितरोधी समान बिलयो भवन ह�न स�नेभ�दा 
बेसमे�टसिहत सािबकको पानी टंक� रहेको १० िफट 
तलैबाटै भूक�प �ितरोधी िप�लर िदएर बनेको भवन 
नै वा�तिवक �पमै भूक�प �ितरोधी भवन ब�ने ह�दँा 
र साथै यनुे�कोको प�ानसुार पिन बनेको उ� भवनले 
सरंि�त �मारक �े�को �ाचीन स�पदाह�लाई कुनै 
नकारा�मक �भाव एवं असर पारकेो नदिेखदँा महज�न 
एसोिसयट्सले बनाएको बेसमे�ट पनु� लगाई उ� �थान 
पवुा�व�थामा �याउन ु भ�ने परमादशेसमेतको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने हदस�मको िनवेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन ।

२१. अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
सािबकमा ि��ल होटल रहेको िक.नं. ९४२ को 
ज�गामा महज�न िवजनेस एसोिसएट्सले िवजनेस 
क�पले�स भवन बनाइरहेको र सो �े� हनमुानढोका 
दरबार सरंि�त �मारक ��े अथा�त् म�ुय �े� 
(Core zone) बािहरको सीमा सोको उप�े� 
(Preserved Cultural Heritage sub-zone) 
अथा�त् सि�नकट�े� (Buffer Zone) मा पन� भए पिन 
सो भवन िनमा�णबार े काठमाड� महानगरपािलकाबाट 
�वीकृत भएको न�साबमोिजम भवनको उचाई ३५ 
(प�तीस) िफटको िसमामा रहने र सोको �यालढोका 
र भवनको बािहरी आकृित हनमुानढोका सरंि�त 
�मारक �े�मा ह�ने सरं�ण एवं िनमा�णस�ब�धी 
मापद�डबमोिजम गन� र सो �थानमा रहेको सािबकको 
कुमारीको िनराकार मिूत� एवम ् �ितमा समेत 

परुात�व िवभाग काठमाड� महानगरपािलका र ��यथ� 
महज�न िवजनेस क��ले�सिबच भएको ि�प�ीय 
स�झौताबमोिजम उपय�ु �थानमा पनु�था�पना गन� 
गरी परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  ।

२२. उ� क��ले�समा बनेको भिनएको 
बेसमे�टको स�ब�धमा िवचार गदा�, हनुमान ढोका 
सरंि�त उप�े� (Preserved Cultural Heritage 
sub-zone) अथा�त् सि�नकट�े� (Buffer Zone) 
मा पिन बेसमे�ट बनाउन नपाउने स�ब�धमा स�बि�धत 
ऐन एवम् मापद�ड, २०६४ मा रहेको �यव�था समान 
र �प� �पमा लागू ग�रएको र भएको अव�था नदेिखदँा 
र साथै िफ�ड / �यवहारमा िवगतमा पिन उ� �े�मा 
बेसमे�टसिहतको �यापा�रक / भवनह� बनेका ि�थित 
ह�दँा ती समानको म�ुय ��े (Core Zone) भ�दा 
बािहर सि�नकट ��े (Buffer Zone) मा महज�न 
िवजनेस एसोिसयट्स रहेको र बेसमे�टसिहत बनेको 
सो भवन िनमा�णको अि�तम चरणमा पगेुको अव�था 
रहेको छ । उ� भवन बनेको य�तो चरणमा आएर 
बेसमे�ट तलबाट उठेको िपलर र साथै बेसमे�टसमेत 
पनु� लगाउन ुकानून र �यायको कुनै पिन �ि�कोणबाट 
�यायोिचत ह��छ भ�न िम�दैन । नाग�रकले आ�नो 
िनिव�वाद �वािम�वमा रहेको स�पि�मा ऐन, कानून, 
िनयम एवं मापद�डह�को अधीनमा रहेर �वत�� एवं 
िनवा�ध�पले उपभोग, उपयोग एवं संर�ण गन� पाउने 
नै देिखदँा उ� एसोिसयट्सको भवन िनमा�णको 
स�ब�धमा अझ पिन मापद�डिवपरीतका सानाितना 
एवम् साधारण केही कमी, कमजोरी एवम् �िुट भए 
अि�तयार �ा� स�बि�धत िनकायले अनगुमन एवं 
सपुरीवे�ण गरी ितनलाई स�याउन लगाउने स�ब�धमा 
आव�यक िनण�य गन� र सोबमोिजमको िनद�शन िदन 
स�ने नै ह�दँा उ� बेसमे�ट पनु� लगाई उ� �थान 
पूवा�व�थामा �याउन ु भ�ने परमादेशसमेतको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने हदस�मको िनवेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन । 
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२३. उपयु��ानसुारको �रट िनवेदनको 
आंिशक िजिकर पगेुको र आंिशक िजिकर भने 
प�ुन नसकेको अव�थामा िमित २०७५।१।१२ मा 
एकल इजलासबाट जारी भएको अ�त�रम आदेशको 
कुनै औिच�य नरहने ह�दँा उ� िमितको अ�त�रम 
आदशेसमेत िनि��य ग�रिदएको छ ।

२४. महज�न िवजनेस एसोिसयट्स बिनरहेको 
अव�थामा उ�प�न िववादको स�दभ�मा मािथ उ�लेख 
ग�रएको त�यगत िव�लेषणह�बाट सरंि�त �मारक 
उप�े� अथा�त् सि�नकट ��े (Buffer zone) 
मा ब�ने भवनह�मा भने न�सा पासको अि�तम 
�वीकृितको अिधकार कसलाई ह�ने ? उ� �े�मा ब�ने 
भवनह�को न�सा पास गनू�पूव� परुात�व िवभागको 
�वीकृित िलनपुन� हो, होइन ? एवम् ती �े�का 
भवनह�मा बेसमे�ट बनाउन पाउने हो होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा स�ब� ऐन र मापद�ड, २०६४ मा भएको 
�यव�था एकनास र समान �पमा लागू र काया��वयन 
गनु�पन� टड्कारो अव�था रहेको देिखन आउदँा यस 
स�ब�धमा दहेायको थप िनद�शना�मक आदेशसमेत 
जारी ग�रिदएको छ ।

१. हनमुानढोका सरंि�त �मारक �े�िभ� 
(Core Zone) भवन िनमा�ण गन� स�ब�धमा 
२०६४ सालमा मापद�ड बनेपिछ पिन केही 
िनजी एवं �यापा�रक भवनह�मा बेसमे�ट 
बनेको भ�ने त�यसिहतका त�वीरह� 
बहसको �ममा ��ततु ग�रएका ह�दँा �य�तो 
�े�मा बेसमे�टको न�सा पासको �वीकृित 
�दान नगन� एवम् बेसमे�ट बनाउन लागे 
नलागेको स�ब�धमा �ार�भमै अनगुमन 
गन� काय�गत �यव�थालाई ग�भीरतापूव�क 
कडाइको �पमा लागू गनु�  गराउनू । 

२. हनमुानढोका सरंि�त �मारक ��े (Core 
Zone) सगँ जोिडएका सरंि�त उप�े� 

(Preserved Cultural Heritage sub-
zone) अथा�त् सि�नकट �े� (Buffer 
Zone) एकातफ�  कित र कहासँ�म ह�ने 

 हो ? स�बि�धत ऐन र मापद�डमा �प� छैन 
भने अक�तफ�  सो �े�मा पिन कितस�मको 
�े�िभ� र �े�मा बेसमे�ट बनाउन निदने 

 हो ? र कितस�मको �े�पिछ बनाउन िदने 
हो ? वा �य�तो सि�नकट ��े (Buffer 
Zone) पूरमैा बेसमे�ट बनाउन िदने हो ? 
वा होइन ? मापद�ड, २०६४ मा संरि�त 
�मारक �े� (Core Zone) र सि�नकट 
�े� (Buffer Zone) भनी उ�लेख गरी र 
�मा�रका, २०७५ मा ती �े�िबच रखेाङ्कन 
गरी छुट्याउनकुो अथ� र मकसद के हो ? भ�ने 
स�ब�धमा �थमतः स�बि�धत ऐनमा नै �प� 
�यव�था ह�न आव�यक ह�नकुो साथै �ाचीन 
स�पदा रहेका संरि�त �मारक �े� (Core 
Zone) लाई जसरी पिन संर�ण, संव��न 
र जगेना� गनु�पन� हेतलेु ती �े�लाई अित 
कठोरताका साथ साघँरुो बनाउदँै लिगएको 
र ती �े�का �ाचीन स�पदाह�लाई ग�भीर 
�पमा कुनै नकारा�मक �भाव नपान� र भवन 
पिन स�पदामै�ी भएको हदस�म संरि�त 
�मारक �े� (Core Zone) सगँ जोिडएका र 
�यस बािहर ब�ने �य�ता िनजी एव ं�यापा�रक 
भवन बेसमे�टसिहत केही बढी उचाईमा पिन 
बनाउन सिकने र िम�ने गरी �वीका�रएको 
त�य �प� नै भएको ह�दँा यी यावत् 
अ�तरिवरोध देिखएका बुदँाह�को स�ब�धमा 
समय र �थलगत अव�थासगँ अनकूुल, �प� 
र एक�पता  ह�ने  गरी यथाशी� एक�कृत  
मापद�ड बनाई वा उपयु�� िवषयमा हनुमान 
ढोका सरंि�त �मारक �े�मा ह�न ेसरं�ण 
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एवम ् िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ 
लाई आव�यक प�रमाज�न गरी लागू गनु� , 
गराउनू ।

३. हनमुानढोका सरंि�त उप�े� (Preserved 
Cultural Heritage Sub-zone) 
अथा�त् सि�नकट�े� (Buffer zone) मा 
पिन िनमा�ण ग�रने भवनह�मा बेसमे�ट / 
सवबेसमे�ट (Under Ground) बनाउन 
िदने वा निदने स�ब�धमा मािथको बुदँा (ख) 
मा उ�लेख भएअनसुार एक�कृत मापद�ड 
नबनेस�म वा उपयु�� िवषयलाई समेटेर 
हनुमानढोका सरंि�त �मारक ��ेमा ह�ने 
सरं�ण एवम ् िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, 
२०६४ मा आव�यक प�रमाज�न नभएस�म 
उ� �े�मा ब�ने भवनह�मा बेसमे�ट बनाउन 
पाउने गरी न�सा पासको �वीकृित िदने काय� 
नगनु� , नगराउनू ।

२५. ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
इित संवत्  २०७५ साल पौष ९ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७६।९।२
०७३-CR-११३१

म�ुा:- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम पोखरा ४७ को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िचतवन िज�ला, ग�ुजनगर गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. ६ ब�ने राम�साद 
ग�ुङ

 § मानव बेचिबखन एव ं ओसारपसारको 
मु�ामा पीिडतलाई �ितवादीले वा�तवमै 
बेचिबखन गन� लगेको हो ? वा िववाह 
गन� वा िववाह गररे �ीमान ् �ीमती भई 
लगेको र गएको हो भ�ने त�य पिह�याउन 
अित गा�ो ह�ने । सो त�यको िन�य�लमा 
पु�न �थमतः अिधक मा�ामा पीिडतको 
भनाइमा नै भर पनु�पन� र सोही आधारमा नै 
िन�कष�मा पु�नपुन� ।

(�करण नं.९)
 § पीिडत अदालतसम� उपि�थत भएर 

बकप� नगर े पिन सु�मा अदालतसम� 
भएको �मािणत बयानको मह�व र 
तौलमा कमी भएको भन े ह�दैँन । पीिडत 
अदालतमा उपि�थत भएर सु�मा 
अदालतबाट �मािणत भएको बयानको 

�नण�य नं. १०४१०
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िवपरीत �ितवादीको प� र समथ�नमा ह�ने 
गरी गरकेो बकप�भ�दा िनज अदालतमा 
उपि�थत नै नभएर बकप� नगरकेो 
अव�थामा �ितवादी िव��को कसरुलाई 
�थािपत गराउन बढी सघाउ पु�याइरहकेो 
ह��छ । सु�को �मािणत बयानलाई समथ�न 
ह�ने गरी पीिडत अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� नै नगर े पिन पीिडतले मौकामा 
�ितवादीको कसरु िव��मा स�माण 
गरकेो िकटानी बकप� कानूनी आधारिबना 
िनरथ�क नह�ने ।

(�करण नं.१०)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी महेश�साद ख�ी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
खड्गबहादरु ग�ुङ

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४

 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी राम�साद ओली
का�क� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी ितल�साद �े�
उ�च अदालत पोखरा

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: उ�च अदालत 

पोखराको िमित २०७३।०७।०७ को फैसलाउपर 

�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) र 
(ख) बमोिजम वादीको तफ� बाट यस अदालतमा म�ुा 
दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन परी यस अदालतबाट 
दोहो�याउने िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा 
पेस भएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य एवम् ठहर 
यस�कार छः

त�य ख�ड
साथी पूजा रानामगरमाफ� त िचनजान भएका 

राम�साद ग�ुङले मसगँ आ�नो धनमाल ज�गा जिमन 
�स�त छ, ि�िटस आम�को लाह�र े ह�,ँ चलअचल 
स�पि� मन�य छ भनी िविभ�न लोभ �लोभन दखेाई 
माया ममताका कुरा गरी �ेम ��ताव राखी िववाह गरी 
ला�छु भनी भरिव�ासमा पारी िमित २०७१।०३।२७ 
गते मागी िववाह गरी घरमा ला�छु भनी मलाई िलई 
गएकोमा आ�नो घरमा नलगी िनजको धम�िददी भ�नेको 
घर कोठामा प�ुयाई एका�त समयमा अ�य� �यि�सगँ 
फोनमा कुरा गरी रा�ो माल �याएको छु, रा�ो दाम 
पछ� , समय िमलाई बोड�र पार गराउछुँ भनी किहले 
नेपाली भाषा तथा किहले िह�दी भाषामा कुराकानी 
गरी िववाह गरकेो �ीमतीको बहाना गरी भारततफ�  
िब�� िवतरण गन� लाने योजना बनाई ममािथ मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसारको कसरु अपराध गरेको 
ह�दँा िनजलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत प�रवित�त नाम 
पोखरा ४७ को जाहेरी । 

साथी पूजा रानामगरमाफ� त िचनजान भएका 
राम�साद ग�ुङसगँ कुराकानी, भेटघाट फोन स�पक�  
ह�दँै जाने �ममा मलगायत मेरो घरप�रवारलाई धन 
स�पि�को लोभ लालच देखाई, भरिव�ासमा पारी 
िमित २०७१।०३।२७ गते मागी िववाह गरी घरमा 
ला�छु भनी मलाई िववाह गरी िलई गएकोमा आ�नो 
घरमा नलगी िनजको धम�िददी भ�नेको घर कोठामा 
प�ुयाई एका�त समयमा अ�य �यि�सगँ फोनमा कुरा 
गरी रा�ो माल �याएको छु, रा�ो दाम पछ�  समय 
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िमलाई बोड�र पार गराउछुँ भनी किहले नेपाली भाषा 
तथा िह�दी भाषामा कुराकानी गरी िववाह गरेको बहाना 
गरी भारततफ�  मलाई िब�� िवतरण गन� लाने योजना 
बनाएको थाहा पाएपिछ मैले लकु� िछपी घरमा फोन 
गरकेो ह�दँा फुपू िहमकुमारी ग�ुङ काठमाड� आई 
िविभ�न बहाना िमलाई मेरो घरमा िलई आएपिछ घर 
प�रवारले िनजसगँ सोधपछु गन� �ममा िनज भागेका 
ह�न् । यसरी मलगायत मेरो घरप�रवारलाई िव�ासमा 
पारी िववाह गरी �ीमतीको �पमा घमुाउने डुलाउने 
बहानामा नेपालबािहर भारततफ�  िब�� गन� तारत�य 
िमलाएको अव�थामा मलाई फुपूसमेतको सहयोगमा 
िनजको प�जाबाट फुि�कन सफल भएको ह�दँा िनजलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपोसारको कसरुअ�तग�त 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत प�रवित�त नाम पोखरा ४७ को �मािणत बयान 
कागज ।

मैले आजभ�दा क�रब १३/१४ वष�अिघ 
भारतीय सेनामा जािगर गरकेो अव�थामा म�ुबईि�थत 
बम�ली टोलमा थु�ै वे�यालयमा नेपाली मिहला तथा 
केटीह� वे�याका ध�दाह� चलाई बसेको भेटेको 
र किहलेकाही ँ आफू पिन उ� वे�यालयमा गई यौन 
�यास मेटाउने गद�थे ँ । वे�यालयमा जाने आउने�ममा 
वे�यालयका म�ुय नाइके प�प ु यादवसगँ िचनजान 
भएको र िनजले नेपालको िविभ�न नाकाह�बाट नेपाली 
केटीह� दलालमाफ� त आउने र दलालले रा�ो कमाई 
गन� भ�ने थाहा पाए ँ। आजभ�दा क�रब ८/९ वष�अिघ 
जािगर छाडी घरमा ब�ने �ममा �पैयाकँो अभाव ह�न 
था�यो र घर प�रवारले पिन रा�ो �ि�कोणले नहेरपेिछ 
काठमाड�को मेनपावरसगँ िमली केही समय काम गरी 
�यसप�ात् काम छाडी काठमाड�मा नै ब�ने �ममा 
३/४ मिहनाअिघ िचनजान भएका मंगल तामाङले 
मिहलाह�लाई भारतको िविभ�न वे�यालयमा प�ुयाई 
िब�� गरी रा�ो पैसा कमाएको थाहा पाए ँ। कुराकानीको 
�ममा िनजले वे�यालयका नाइके प�प ुयादवको पिन 

नाम िलएपिछ मैले िनजसगँ प�पकुो स�पक�  न�बर 
िलई िनजलाई स�पक�  गरी आइमाई केटीह�लाई 
भारतमा पठाई �पैया ँ कमाउने योजना बनाए ँ । गत 
डेढ मिहनाअिघ पोखरा आई िचनजानका पूजा रानाको 
घरमा जादँा िनजको साथी पोखरा ४७ सगँ प�रचय 
िचनजान भयो । िनज पोखरा ४७ लाई मैले आफू 
ि�िटस आम�को लाह�र ेभएको र पोखरा घ�ुन आएको 
भनी बताए,ँ िनजसगँ फोनमा स�पक�  ह�न थालेपिछ 
िनजलाई फसाउने उ�े�य राखी बार�बार फोन स�पक�  
गन�, धन स�पि�को लोभलालच देखाए,ँ कारमा राखी 
िविभ�न �थानमा घमुाउन तथा महङ्गा र�ेटुर�ेटह�मा 
खाजा खान ल�न थालेपिछ िनज मसगँ लोिभन 
थािलन् । िनजलाई िववाह गरकेो नाटक गरी भारतमा 
लगी िब�� गन� सोचाई बनाई िववाहको ��ताव रा�दा 
िनज र िनजका प�रवारसमेत म�जरु भएपिछ िमित 
२०७१।०३।२७ गते िनजलाई िववाह गरी काठमाड� 
िलई गई धम�िददीको कोठामा लगी िनजलाई ललाई 
फकाई गरी राखे ँ । भारतमा प�प ु यादवसगँ फोन 
स�पक�  गरी रा�ो माल छ, रा�ै पैसा आउछँ, म िछ�ै 
िलई आउछुँ भनी कुरा गरे ँ । िमित २०७१।०३।२९ 
गते के कसरी पोखरा ४७ को फुपू िहमकुमारी ग�ुङ 
हामीह�लाई खो�दै आइन् । िनजले दरुान फका�उन 
जाउ ँ भनेपिछ मैले िनजलाई हामी भारततफ�  घ�ुन 
जादँैछ�, िटकट ओकेको लािग िदइसकेको छु भने ँ । 
िनजले सा� ैकर गरपेिछ पिछ प�रप�च िमलाई पोखरा 
४७ लाई भारतमा िब��को लािग लग�ला भ�ने सोची 
िनजको फुपूसगँ िमित २०७१।०३।३० गते पोखरामा 
आएकोमा िनजको घर प�रवारले मेरो बारमेा सोधखोज 
गन� थालेपिछ म पोखराकै ि�िटस �या�पमा काम छ 
भनी िन�क� िहडेँको ह� ँ। पोखरा आई लकु�िछपी ब�ने 
�ममा िमित २०७१।०३।३२ गते �हरीले मलाई 
पोखरा ९ प�ृवीचोकमा फेला पारी प�ाउ गरी �याएका 
ह�न् भ�ने बेहोराको �ितवादी राम�साद ग�ुङको बयान 
कागज । 
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पीिडत प�रवित�त नाम पोखरा ४७ को 
शारी�रक परी�ण ह�दँा िनजको यौनाङ्गको वरपर 
Bleeding + भ�ने पि�मा�चल �े�ीय अ�पताल 
पोखराको िमित २०७१।४।५ को शारी�रक परी�ण 
�ितवेदन िमिसल संल�न रहेको ।

प�रवित�त िज�ला ४१, साद�खोला गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. १ ि�थतमा पीिडत प�रवित�त 
नाम पोखरा ४७ को प�क� घर, सो घर आगँनबाट 
िमित २०७१।०३।२७ गते िनज पोखरा ४७ लाई 
राम�साद ग�ुङले धन स�पि�को लोभ लालच 
देखाई, �लोभनमा पारी िववाह गन� बहानामा झ�ुयाई 
िववाह गरी भारततफ�  िब�� िवतरण गन�को लािग िलई 
गई मानव बेचिबखन ओसारपोसारको कसरु गरकेो 
भनी देखाइएको घटना�थल �कृित मचु�ुका । 

हाल �हरीबाट प�ाउ परकेा राम�साद 
ग�ुङले मेरो छोरी प�रवित�त नाम पोखरा ४७ लगायत 
हामी घर प�रवारह�लाई आफू ि�िटस आम� भएको र 
धनमाल ज�गा जिमन, चल अचल स�पि� मन�य छ 
भनी िविभ�न लोभ �लोभन देखाई माया ममताका कुरा 
गरी िववाहको ��ताव राखी िमित २०७१।०३।२७ 
गते मागी िववाह गरी घरमा ला�छु भनी िलई गएकोमा 
आ�नो घरमा नलगी काठमाड�ि�थत िनजको धम�िददी 
भ�नेको घर कोठामा प�ुयाई एका�त समयमा अ�य� 
�यि�सगँ फोनमा कुरा गरी रा�ो माल �याएको छु, रा�ो 
दाम पछ� , समय िमलाई बोड�र पार गराउछुँ भनी किहले 
नेपाली भाषा तथा िह�दी भाषामा कुराकानी गरकेो सनेु ँ
भनी िनज छोरीले िमित २०७१।०३।२९ गते मलाई 
फोन गरी जानकारी गराएकाले मैले केही जानी बझेुक� 
मेरो न�द िहमकुमारी ग�ुङलाई काठमाड� पठाएपिछ 
िनज न�दले िविभ�न बहाना बनाई ललाई फकाई 
गरी िनजह�लाई घरमा िलई आएका ह�न् । सोप�ात् 
िनज राम�साद ग�ुङसगँ सोधपछु गन� �ममा िनजले 
िविभ�न बहाना बनाई भागेका ह�न् । यसरी छोरीलाई 
िववाह गरी �ीमतीको बहाना बनाई भारततफ�  िब�� 

िवतरण गन� लाने योजना बनाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनजलाई 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�ने 
बेहोराको पीिडत पोखरा ४७ को आमा िभमसवुा ग�ुङ 
र िहमकुमारी ग�ुङले गरकेो एकै िमलानको कागज । 

जाहेरवाली तथा पीिडत पोखरा ४७ लाई 
प�ाउमा परकेा राम�साद ग�ुङले धनमाल, ज�गा 
जिमनको लोभ �लोभन देखाई िववाहको ��ताव राखी 
िनज पीिडत तथा पीिडतका घर प�रवारसमेतलाई 
भरिव�ास िदलाई िमित २०७१।०३।२७ गते िववाहको 
नाटक गरी िववाह गरी घरमा ला�छु भनी पीिडतलाई 
िलई गएकोमा आ�नो घरमा नलगी िनजको धम�िददी 
भ�नेको घर कोठामा प�ुयाई भारततफ�  िब�� गन� लाने 
योजना बनाएको अव�थामा पीिडतले थाहा पाई घर 
प�रवारमा लिुकिछपी फोन स�पक�  गरपे�ात् िनज 
पीिडतलाई पीिडतकै फुपूले उ�ार गरकेो भ�ने थाहा 
पाय� । यसरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको 
कसरु गन� िनज राम�साद ग�ुङलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकामा 
बिुझएका िव�ण ु आचाय�, च��मान ग�ुङ र पाव�ती 
ग�ुङले गरकेो एकै िमलानको कागज ।

पीिडत पोखरा ४७ को जाहेरीबमोिजम 
�ितवादी राम�साद ग�ुङको धम�िददी भ�ने काठमाड� 
गोकण� ब�ने मध ु ग�ुङलाई खोजतलास गरी प�ाउ 
गरी यस काया�लयमा दािखला गनु�  भ�ने आदेशानसुार 
हामीलाई खटाइएकोमा िनज �यि�को खोजतलास 
गद� जाने �ममा उि�लिखत �थानमा मध ुग�ुङ नाम 
ग�रएक� मिहला फेला पन� नसकेको र खोजतलासको 
�ममा िनज भ�परु िज�ला, कटु�जेबेसी गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. ७ ब�ने स�तबहादरु ग�ुङको छोरी 
पव�त िज�ला, आथ�रडाडँाखक�  गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ५ ब�ने लालबहादरु ग�ुङको �ीमती वष� ४६ 
क� मध ुग�ुङ भएको ख�ुन आएको ह�दँा सोही बेहोराको 
�ितवेदन लेखी पेस गरकेा छ�, कानूनबमोिजम होस् 
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भ�ने बेहोराको �हरी �ितवेदन । 
िदप�योित कला स�ँकृित के��मा नाच 

िसकाउने िस�ने �ममा जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
पोखरा ४७  सगँ िचनजान भएको हो । �ितवादी 
राम�साद ग�ुङसगँ पिन ४/५ वष�अिघ साथीह�सगँ 
पोखरा १७ ड्यामसाइडि�थत पाट�मा जाने �ममा 
मेरो िचनजान भएको िथयो । िनजले आफू ि�िटस आम� 
भएको र पोखरामा घ�ुन आएको ह� ँ भ�दथे । िनजले 
मलाई बिहनी भनी स�बोधन गन� भएकाले हामीह�को 
घरमा आउने जाने गद�थे । गत जे� मिहनाको २९/३० 
गते राम�साद ग�ुङ हा�ो घरमा आउने �ममा 
सयंोगले �यसिदनमा यी पोखरा ४७  पिन हा�ो घरमा 
आएक� िथइन् । सोही �ममा िनजह�को िबचमा 
िचनजान भएको हो । सोही �ममा िनज राम�साद 
ग�ुङले पीिडतको स�पक�  नं. िलएका र सो प�ात् 
िनजह�िबचमा फोन स�पक�  ह�ने, भेटघाट तथा 
घमुिफर गन� गरकेो भ�ने थाहा पाए ँ । यसै अव�थामा 
िमित २०७१।०३।२७ मा पोखरा ४७ र राम�साद 
ग�ुङको िबचमा िववाह भएको भ�ने थाहा पाए,ँ 
िववाहप�ात् िनजले घरमा ला�छु भनी जाहेरवालीलाई 
काठमाड�ि�थत धम�िददीको घरमा लगेको भ�ने थाहा 
पाए ँ। सोप�ात् िनज राम�साद ग�ुङले पीिडत पोखरा 
४७ लाई भारततफ�  घमुाउन लाने बहानामा भारतको 
वे�यालयमा िब�� गन� लान आटेँपिछ पीिडतले आ�नो 
घरमा फोन स�पक�  गरी जानकारी गराएपिछ िनजको 
प�जाबाट फु�क�न सफल भएको भ�ने थाहा पाए ँ। यसरी 
गाउकँा सोझासाझा अवला नारीलाई �लोभनमा पारी 
िब�� िवतरण गन� गराउने िनज राम�साद ग�ुङलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�ने बेहोराको बिुझएका 
पूजा रानामगरको कागज । 

�ितवादी राम�साद ग�ुङले हाल नाम 
प�रवित�त पोखरा ४७  लाई का�क� िज�ला, सािद�खोला 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. १ ि�थत पीिडतको 
घरबाट आफू ि�िटस आम� भएको, चल अचल स�पि� 

मन�य छ भ�नेसमेतको िविभ�न लोभ �लोभन दखेाई 
माया ममताका कुरा गरी �ेम ��ताव राखी िववाह 
गरी ला�छु भनी पीिडतका घर प�रवारसमेतलाई 
भरिव�ासमा पारी िमित २०७१।०३।२७ गतेका िदन 
मागी िववाहसमेत गरी घरमा ला�छु भनी लगेकोमा 
पीिडत पोखरा ४७ लाई घरमा नलगी आ�नै धम�िददी 
भ�ने मध ुग�ुङको काठमाड�ि�थत डेरा कोठामा िलई 
गई िनजै धम�िददी भिनएक� मध ुग�ुङको िमलेमतो र 
स�लाह, योजनाबमोिजम मंगल तामाङसगँ स�पक�  
न�बर िलई िनजैको सहयोगमा भारतको ब�बईि�थत 
बम�ली टोलमा रहेको वे�यालयमा म�ुय नाइकेको 
�पमा काम गन� प�प ुयादवलाई स�पक�  गरी यी पीिडत 
पोखरा ४७ लाई सोही वे�यालयमा िब�� गन� उ�े�यले 
प�प ुयादवसगँ िह�दी र नेपाली भाषामा लकु�िछपी रा�ो 
माल �याएको छु, रा�ो दाम पछ� , समय िमलाई बोड�र 
पार गराउछुँ भनी कुराकानी गरकेो अव�थामा पीिडत 
पोखरा ४७  ले थाहा पाई सो कुरा िनज पीिडतले घरमा 
आमालाई फोनमाफ� त जानकारी गराएपिछ िनजका 
फुपू नाताका िहमकुमारी ग�ुङले काठमाड� गई पीिडत 
पोखरा ४७  लाई उ�ार गरी �याएको त�य स�माण 
पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादीह� राम�साद ग�ुङ 
र मध ुग�ुङलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपोसार 
िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोिजमको 
कसरु अपराधमा िनज �ितवादीह�लाई ऐजन ऐनको 
दफा १५ को (१)(ङ)(२) बमोिजम सजाय ह�न र ऐजन 
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम �ितवादीबाट पीिडत 
पोखरा ४७ लाई �ितपूित�  िदलाई भराई पाउन र 
�ितवादी राम�साद ग�ुङको बयान कागजबाट ख�ुन 
आएका प�प ु यादव र मंगल तामाङको यिकन वतन 
ख�ुन नआएको ह�दँा िनजह�को हकमा पिछ प�ाउमा 
परी दािखला ह�न आएका बखत वा किहकँतैबाट यिकन 
वतन ख�ुन आएका बखतसमेत कानूनबमोिजम ह�ने 
गरी र �ितवादीम�येक� मध ु ग�ुङ अनसु�धानका 
�ममा हालस�म फरार रहेको ह�दँा �यहा ँअदालतबाटै 
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कानूनबमोिजम िझकाई कारबाही ह�न िलइएको 
अिभयोग मागदाबी ।

मेरो िवगत तीन मिहनाअिघ धम�बिहनी पूजा 
रानामगरमाफ� त् जाहेरावालीसगँ िचनजान भएको हो । 
हामीह�िबच फोन स�पक�  भई �ेमस�ब�ध रहन गएको 
हो । �ेम स�ब�ध कायम भएपिछ यी जाहेरावालीले 
िचतवनितर घ�ुन जाउ ँ भनेपिछ जाहेरवाली, िनजक� 
फुपू आरती ग�ुङ र म िचतवनको सौराहा घ�ुनसमेत 
गएका ह� । �यसपिछ यी जाहेरवालीले हामी िववाह गर� 
भनेक� र िनजक� फुपू आरती ग�ुङले समेत यसरी 
बािहर बािहर बसेर ह�दँैन ितमीह� दईुजना िववाह गरी 
बस् भनेको ह�दँा कुराकानी छलफल भई जाहेरवालीको 
घरमा आषाढ २७ गते हा�ो िववाह स�प�न भएको 
हो । �यसको भोिलप�ट िनजलाई िलई घ�ुनको लािग 
काठमाड� गई गोकण�ि�थत मेरी भा�जीको घरमा 
बसेको हो । तीन िदन काठमाड� बसी दरुान फका�उन 
जाहेरवालीको घरमा फक� का ह� । भोिलप�ट घर फक� ने 
बारमेा कुराकानी ह�ने �ममा मेरो घरमा जेठी �ीमती 
पिन छ भ�ने कुरा थाहा पाएपिछ �यहा ँझगडा भएको 
हो । �यहा ँ जाहेरवालीका आफ�तह�ले घरमा जेठी 
�ीमती ह�दँाह�दँै हा�ी छोरी चेलीको जीवन बबा�द गन� 
भनेर मलाई गाली गलौज गरकेा ह�न् । सोही िवषयको 
�रसइवीले मेरो िव��मा जाहेरी िदएका ह�न् । मैले 
कुनै पिन झठुा �लोभन दखेाई ि�िटस लाह�र ेह� ँभनी 
झ�ुयाएर िववाह गरकेो होइन । कुनै मािनससगँ िह�दी 
भाषामा कुराकानी गरकेो होइन भ�नेसमेत राम�साद 
ग�ुङले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

�तीवादी मध ुग�ुङका नाउकँो �याद तामेल 
गन� पव�त िज�ला अदालतमा पठाएकोमा िनज मध ु
ग�ुङ नाम गरकेो �यि� िज�ला पव�त, आथ�र डाडँाखक�  
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ५ मा कोही नभएको भनी 
िफता� आएकोमा िनजको यिकन वतन स�ब�धमा वादी 
प�लाई लेखी पठाउदँा उि�लिखत वतनबाहेक अ�य 
वतन ख�ुन नआएको भनी सरकारी विकल काया�लय 

का�क�बाट लेखी आएको रहेछ । 
पीिडत जाहेरावाली प�रवित�त नाम पोखरा 

४७ र �ितवादी राम�साद ग�ुङिबच िचनजान भई 
�ेमस�ब�ध रही मागी िववाह गरकेा ह�न्, पिछ यी 
�ितवादी राम�सादको अक� िववाह भएको कुरा 
माइतीले थाहा पाएपिछ सोही �रसइवीले म�ुा िदएको 
हो, �ितवादीले पीिडत जाहेरावालीलाई िब�� गन� 
खोजेको होइन भ�ने बेहोराको �ितवादीका सा�ी सीता 
ग�ुङले गरकेो बकप� ।    

जाहेरी बेहोरा िठक हो, जाहेरीमा भएको 
सहीछाप मेर ै हो, डा�सको �ो�ामको समयमा यी 
�ितवादी राम�साद ग�ुङसगँ भेट भएको हो । िनजले 
मलाई फोन गररे मेरो घरमा आएको र म लाह�र ेह� ँभनी 
िववाहको ��ताव राखेकाले मैले िव�ासमा परी िववाह 
गरकेो ह� ँ । िनजले मलाई िववाहपिछ घरमा नलगी 
आ�नो धम� िददीको लगी राखेको र िनज �ितवादीले 
फोनमा भारतको ब�बईि�थत बम�ली टोलमा वे�यालय 
चलाउने प�प ुयादवसगँ नेपाली र िह�दीमा रा�ो माल 
�याएको छु, पिछ समय िमलाएर बोड�र �स गराउछुँ 
भनी कुरा गरकेो सनेुको ह� ँ। िनजले �य�तो कुरा गरेको 
र दाज�िलङमा घ�ुन जाउ ँभनेबाट िनज�ित पूर ै शंका 
लािग िनज �ितवादीलाई फकाएर मेरो घरमा �याई 
प�ाउ गरी �हरीमा बझुाएका ह� । काठमाड�बाहेक 
अ�य �थानमा गएका होइन� भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत जाहेरावाली पोखरा ४७ ले गरकेो बकप� ।

�ितवादी राम�साद ग�ुङले मेरी छोरी 
प�रवित�त पोखरा ४७ लाई िववाह गरी घमुाउन ला�छु 
भनी लगेको हो । िनजले पिहला पिन िववाह गरकेो भ�ने 
थाहा भएपिछ िनजलाई प�ाउ गरी �हरीमा बझुाएको 
हो । �ितवादीले स�पि�को हाइफाई िदएको साचँो 
हो । बे�न लान भनी िह�दीमा कुरा गरकेो भ�ने मलाई 
थाहा भएन सो कुरा पीिडत जाहेरवालीलाई थाहा 
होला । घटना�थल मचु�ुकामा भएको सहीछाप मैर ैहो 
भ�नेसमेत बेहोराको मौकामा बिुझएका �यि� िभमसवुा 
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ग�ुङले गरकेो बकप� ।
घटना�थल मचु�ुकामा भएको बेहोरा मेरो 

होइन । सोमा भएको सहीछाप मेर ैहो, �हरीले लेखेको 
बेहोरामा सहीछाप गर भनेकाले सहीछाप गरकेो ह�,ँ 
�ितवादीले पीिडतलाई ढाटेँर िववाह गरकेो ह�दँा 
कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको मौकामा कागज 
गन� िव�ण ुआचाय�ले गरकेो बकप� । 

�ितवादी मध ुग�ुङका नाउकँो �याद तामेल 
गन� पठाएकोमा पव�त िज�ला, आथ�र डाडँाखक�  गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ५ मा मध ुग�ुङ नाम गरकेो 
�यि� कोही नभएको ह�दँा �याद तामेल ह�न नसकेको 
भनी उ� �याद िज�ला �हरी काया�लय पव�तबाट िफता� 
आएको र िनजको यिकन वतन स�ब�धमा वादी प�लाई 
लेखी पठाउदँा अिभयोग प�मा उि�लिखत वतनबाहेक 
अ�य वतन ख�ुन नआएको भनी लेखी आएको 
देिखदँा पिछ िनजको यिकन वतन खलुी आए सोही 
बखत जगाई बाकँ� कारबाही िकनारा गन� गरी िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १९क(४) 
बमोिजम तामेलीमा रािखिदएको छ । अका� �ितवादी 
राम�साद ग�ुङको हकमा िवचार गदा� �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी िदई पीिडतले आ�नो मौकाको 
जाहेरी बेहोराबमोिजम नै बयान गरी मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
६(२) बमोिजम �मािणत भएको र सोहीबमोिजम 
नै अदालतमा बकप� गरकेो पाइ�छ । �ितवादीको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भएको सािबती 
बयान, पीिडतको यौनाङ्गको वरपर Bleeding+ 
भ�ने �वा��य परी�ण �ितवेदन र मौकामा बिुझएका 
�यि�ह�को भनाइ बेहोरासमेतका आधार �माणबाट 
यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको 
र यी �ितवादीले पीिडतलाई ललाई फकाई झ�ुयानमा 
पारी िववाह गरी काठमाड� लगी राखेको भ�ने त�य 
िमिसलबाट देिखएको, �यसको उ�े�य यौन शोषण 
वा वे�याविृ�मा लगाउने भ�ने रहे भएको देिखएको 

अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(ङ)(२) आकिष�त ह�ने नभई दफा १५(१)(च) 
आकिष�त ह�ने �प� भएबाट यी �ितवादीलाई दफा 
४(२)(ख) को कसरुमा ऐजन दफा १५(१)(च) बमोिजम 
१ वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
का�क� िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।४।१९ मा 
भएको फैसला ।

�ितवादी मध ुग�ुङको हकमा म�ुा तामेलीमा 
रहेको ह�दँा िनजको हकमा कुनै पनुरावेदन िजिकर 
नरहेको, अका� �ितवादी राम�साद ग�ुङको हकमा 
िनज �ितवादीउपर मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को 
कसरुमा ऐजन दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजमको 
सजाय र पीिडतलाई �ितपूित�को माग दाबीसिहत 
अिभयोगप� दायर ग�रएकोमा �ितवादीको कसरु ठहर 
भइसकेप�ात् अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनु�पन�मा 
सो नगरी उ� ऐनको १५(१)(ङ)(२) आकिष�त नभई 
दफा १५(१)(च) आकिष�त ह�ने गरी त�य एवं �माणको 
सही िव�ेषण नगरी गलत एवं मनोगत आधारमा ह�ने 
सजायभ�दा कम सजाय गन� गरकेो फैसला र उ� 
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�  
भराई िदनपुन�मा सो �ितपूित�को दाबीतफ�  केही नबोली 
भएको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो उ�टी गरी िनज 
�ितवादीलाई स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
गरी पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराई पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत पोखरामा दायर भएको पनुरावेदनप� ।

जाहेरवाली र मेरोिबचमा िचनाजानी फोन 
स�पक�  तथा �ेमस�ब�ध ह�न गई हामी दवुैको सहमितमा 
िववाह भएको हो । उ� त�य िनज जाहेरवालीका 
फुपूलगायतका इ�िम� तथा नातेदारसमेतलाई थाहा 
भएको र िववाहप�ात् हामी िचतवनको सौराहा र 
काठमाड�समेत घ�ुन गएका िथय� । िनज जाहेरवालीले 
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मेरो घरमा जेठी �ीमती भएको त�य थाहा पाएपिछ 
िववादको िसज�ना भएको हो । उ� िववादकै कारण 
मलाई झठुो जाहेरी िदएका ह�न् । मैले अिभयोग 
दाबीअन�ुपको कसरु गरकेो होइन । सो त�यलाई 
खलुाई मैले अदालतमा बयान गरकेो छु । मेरो मौकाको 
बयान मेरो �वत�� बयान होइन । मेरो अदालतको 
बयान बेहोरा �वयं वादी प�कै सा�ीबाट पिु� ह��छ । 
जाहेरवालीले त�यलाई तोडमोड गरी जाहेरी िदएक� 
ह�न् । सो जाहेरी बेहोरा अ�य कुनै �वत�� �माण�ारा 
पिु� ह�न सकेको छैन । मेरो अदालतको बयान मेरा 
सा�ीको बकप�बाट पिु� भएको अव�थासमेत 
छ । य�तो अव�थामा अिभयोग दाबीबाट सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतका 
आधारमा मलाई सफाइ िदनपुन�मा सो नगरी मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(च) बमोिजम १ वष� कैद सजाय गन� 
गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो उ�टी गरी झठुो 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी राम�साद ग�ुङले पनुरावेदन अदालत 
पोखरामा दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

“यसमा वादी नेपाल सरकार र �ितवादी 
राम�साद ग�ुङ दवुै प�को तफ� बाट पनुरावेदन 
परकेो देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको २०२ नं. को �योजनाथ� दवुै प�लाई एक 
अका�को पनुरावेदनप� पर�परमा सनुाई जानकारी 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�” भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट िमित २०७३।०१।२९ मा भएको आदशे ।

िमित २०७१।०४।१६ मा सोधपछुको �ममा 
खलुाएको बेहोरा र सहीछाप मेर ैहो । पीिडत मेरो भिदनी 
पिछ�न् । िनजक� आमा िभमसवुाले नानीलाई भारतमा 
बे�न लागेको छ, िलन जानपु�यो भनी फोन गनु�भयो, 
िनजक� आमाले सो कुरा भनेपिछ म काठमाड� गएर 
भिदनीलाई फका�एर �याएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७३।०४।२० 

का आदशेानसुार अ.बं. ११५ नं. बमोिजम बिुझएक� 
िहमकुमारी ग�ुङले गरकेो बकप� ।

�ितवादी राम�साद ग�ुङउपर पीिडतको 
मौकामा िकटानी जाहेरी परी सोही बेहोराको 
बकप� गरकेो देिखए पिन िनज पीिडतले पिछ िमित 
२०७२।०३।०६ मा िनवेदन िददँा आ�नो पूव�बेहोरालाई 
ख�डन गरी लेखाई िदएको, �ितवादी अदालतमा बयान 
गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो, अनसु�धान 
अिधकारीसम� सािबत भई बयान गरकेो भए पिन 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) मा �यव�था 
भएबमोिजम अनसु�धान अिधकारीसम�को िनजको 
सािबती बयान �माण�ा� नदेिखएको, �ितवादीका 
सा�ी सीता ग�ुङले बकप� गदा� �ितवादीलाई सफाइ 
िदई बकप� ग�रिदएको, पीिडतक� आमा िभमसवुा 
ग�ुङ र वादी प�कै सा�ी िव�ण ुआचाय�ले बकप� गदा� 
पिन पीिडतलाई �ितवादीले िब�� गन� लगेको भ�ने 
नभई िववाह गरी लगेको भनी बकप� ग�रिदएको र पिछ 
अक� �ीमती भएको थाहा भएपिछ उजरु गरकेो भनी 
लेखाइ िदएकोसमेतका �माणह�को िव�मानताको 
अव�थामा �ितवादीले पीिडत पोखरा ४७ लाई िब�� 
गन� लगेको पिु� नभई िववाह गरी लगेको पिु� भइरहेको 
दिेखदँा िनज �ितवादी राम�साद ग�ुङलाई अिभयोग 
माग दाबीबाट सफाइ िदनपुन�मा मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को कसरुमा ऐजन ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजम 
सजाय ह�ने ठह�याएको का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।०४।१९ को फैसला िमलेको नह�दँा 
उ�टी भई िनज �ितवादी राम�साद ग�ुङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को अिभयोगबाटै सफाइ पाउने ठहरकेाले ऐजन 
ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम नै सजाय ह�नपुन� 
तथा ऐजन ऐनको दफा १७(१) बमोिजम �ितपूित�  
पिन पाउनपुन� भनी वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
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िलइएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने उ�च 
अदालत पोखराको िमित २०७३।७।७ को फैसला । 

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
८ बमोिजम अपराधको तहिककातको िसलिसलामा 
कुनै घर वा ठाउकँो व�तिु�थित मचु�ुका तयार गदा� 
वा कुनै �यि�, ठाउ ँ वा व�तकुो खानतलासी िलदँा 
फेला परसे�मका अिभय�ु र अपराधको सूचना िदने 
�यि�समेतलाई रोहवरमा रा�नपुन� भ�ने कानूनी 
�यव�था छ । कुनै सा�ीलाई ब�ुदा �ितवादीलाई 
रोहवरमा रा�नपुन� अिनवाय�ता ऐनले नगरकेो र 
सा�ी संर�णको �ि�ले पिन सो गनु�  उपय�ु नह�ने 
देिख�छ । सोही दफाको �ितब�धा�मक वा�यांशले 
अिभय�ु वा अपराधको सूचना िदने �यि� रोहवरमा 
नराखेको कारणले मा� �य�तो काम कारबाही बदर 
ह�ने छैन भ�ने �प� �यव�था गरकेोमा पीिडतक� 
आमा िभमसवुा ग�ुङ तथा िव�ण ु आचाय�को कागज 
एवं घटना�थल मचु�ुकामा �ितवादीलाई रोहवरमा 
नराखेको भ�नेसमेतका आधारमा िनज �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसलामा 
�या�या�मक �िुट िनिहत रहेको छ ।

�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेोलाई म�ुा अनसु�धानको 
लािग �याद थप गदा� डर, �ास वा यातना िदएको भ�ने 
अदालतमा िजिकर िलन नसकेको र �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा�समेत यातना तथा डर, �ास 
िदएको भ�ने �प� िजिकर िलनसकेको देिखदँैन । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को �यव�थाअनसुार 
�ितवादी राम�साद ग�ुङलाई अचेत अव�थामा पारी 
वा ध�क� िदई वा अ�य कारणले बा�य पारी िनजको 
इ�छािवपरीत कसरुमा सािबत गराएको भ�ने त�यय�ु 
�माण पेस गन� नसकेको अव�थामा मानिसक�पमा 
तयार भई योजनाब� ढंगले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारको कसरु अपराध गन� िनज अिभय�ुले 
मौकाको कागजमा आ�नो इ�छािवपरीत बयान गरकेो 

भ�ने िजिकर िलई अदालतमा आरोिपत कसरुमा 
इ�कार ह�दँैमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अ�तग�तको कसरु गरेको 
अिभयोग लागेको अिभय�ुले सो कसरु आफूले गरेको 
छैन भ�ने कुराको �माण प�ुयाउनपुन� भनी �माणको 
भार उ� ऐनको दफा ९ ले �ितवादीमा नै िनिहत रहेका 
अव�थामा �ितवादीको अदालतसम�को इ�कारी 
बयानलाई आधार िलई मौकाको सािबती बयानलाई 
�माणमा �हण नगरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको ��ततु फैसलामा उि�लिखत 
ऐनको दफा ९ समेतको �िुट छ । �ितवादी राम�साद 
ग�ुङउपरको आरोिपत कसरु �थािपत भइरहेका 
अव�थामा िनज �ितवादीलाई दाबीको कसरु कायम 
गरी सजाय ह�नपुन�मा सो नगरी भएको फैसला ग�भीर 
�िुटपूण� भएकाले िनज �ितवादीउपर स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय कायम गराई पाउ ँ भ�ने 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर 
ह�न आएको म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� । 

“यसमा वष� १७ क� पीिडत पोखरा ४७ लाई 
�ितवादी राम�साद ग�ुङले पोखराबाट काठमाड� 
�याएको भनी िनजउपर पीिडतले नै जाहेरी िदई 
िनजको बयानसमेत अदालतबाट �मािणत भएको 
दिेख�छ । जाहेरी र मौकाको बयानलाई पिु� ह�ने 
गरी पीिडतले अदालतमा बकप�समेत गरकेो पिन 
दिेख�छ । त�प�ात् पीिडतले �ितवादीलाई िनद�ष 
रहेको भनी िदएको िनवेदनमा उि�लिखत बेहोरालाई 
�माणमा िलई सफाइ िदएको फैसलामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १० र मावन बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३) 
समेतको �या�या�मक �िुट भई पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७३।७।७ मा भएको फैसला फरक 
पन� स�ने भएबाट �याय �शासन ऐन, २०७३ को 
दफा १२(१)(क) र (ख) को अव�था िव�मान देिखदँा 
दोहो�याउने िन�सा �दान ग�रिदएको छ । िनयमानसुार 
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पेस गनु�” भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।११।१० 
को आदशे । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस ह�न आएको ��ततु पनुरावेदन प�सिहतको 
िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी महेश�साद ख�ीबाट ��ततु म�ुामा पीिडत 
जाहेरवाली पोखरा ४७ लाई �लोभनमा पारी 
िववाहको नाटक गरी भारतको ब�बईमा बेचिबखन 
गन� उ�े�यले काठमाड�स�म लगेको अव�था छ । 
पीिडतलाई बकप�को रोहवरमा रा�नैपन� भ�ने छैन । 
अनसु�धानको �ममा �ितवादीले कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेो अव�था छ । �ितवादी राम�साद ग�ुङले 
उि�लिखत आधारह�बाट अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकाले िनजलाई स�ु 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  । उ�च अदालत 
पोखराबाट भएको फैसला �िुटपूण� भएकाले सो फैसला 
उ�टी ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु ह�न आएको छ ।

��यथ� �ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी खड्गबहादरु ग�ुङबाट पीिडत 
भिनएक� जाहेरवाली पोखरा ४७ लाई �ितवादी 
राम�साद ग�ुङले आ�नो धािम�क पर�पराअनसुार 
अ�माएर िववाह गरकेो हो । ियनै पीिडतको आमाले 
गरकेो बकप�को स.ज. ८ मा �ितवादीले िब�� गन� 
लगेको होइन भनी बकप� गरकेो अव�था छ । मौकाका 
मािनसह� िभमसवुा ग�ुङ र िव�ण ु आचाय�ले पिन 
पीिडत जाहेरावालीलाई भारतमा िब�� गन� भनी 
�ितवादीले लगेको भ�ने कुरा िकटानीसाथ आ�नो 
भनाइ लेखाउन सकेका छैनन् । �यसैगरी �ितवादीका 
सा�ी सीता ग�ुङले पिन �ितवादीले अदालतमा गरकेो 
इ�कारी बयानलाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� गरकेो 
अव�थामा यी �ितवादीले पीिडतलाई भारतमा िब�� 
गन� भनी लगेको त�य पिु� ह�न नआएकाले �ितवादी 

राम�साद ग�ुङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई उ�च अदालत पोखराबाट भएको फैसला 
सदर कायम ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु ह�न आएको छ ।

��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी र ��यथ� 
�ितवादीतफ� बाट उपि�थत उप�यायािधव�ा तथा 
अिधव�ाले आ-आ�नो प�को तफ� बाट ��ततु 
गनु�भएको उि�लिखत बहस सनुी उ�च अदालत 
पोखराबाट िमित २०७३।०७।०७ मा भएको फैसला 
िमले निमलेको के हो ? पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�,  �ितवादी 
राम�साद ग�ुङलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को कसरुमा ऐजन ऐनको दफा १५(१)(च) 
बमोिजम १ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।०४।१९ को फैसला 
िमलेको नह�दँा उ�टी भई िनज �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई उ�च अदालत 
पोखराबाट भएको फैसलामा िच� नबझुाई वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई पाउ ँ
भनी िनवेदन परकेोमा िन�सा �दान भई पनुरावेदनको 
रोहमा दता� भई ��ततु म�ुा पेस ह�न आएको देिखयो ।

३. �ितवादी राम�साद ग�ुङले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेो अव�था छ । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ९(२) अनसुार �ितवादी राम�साद ग�ुङलाई 
िनजको इ�छािवपरीत कसरुमा सािबत गराएको 
भ�ने त�यय�ु �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा 
मानिसक�पमा बयानका लािग तयार भई योजनाब� 
ढंगले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको कसरु 
अपराध गन� िनज अिभय�ुले मौकाको कागजमा 
आ�नो इ�छािवपरीत बयान गरकेो भ�ने िजिकर 
िलई अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कार ह�दैँमा 
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मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ अ�तग�तको कसरु गरकेो अिभयोग लागेको 
अिभय�ुले सो कसरु आफूले गरकेो छैन भ�ने कुराको 
�माण प�ुयाउनपुन� �माणको भार ियनै �ितवादीमा 
िनिहत रहेका अव�थामा िनज �ितवादीको अदालतको 
इ�कारी बयानलाई मा� आधार िलई मौकाको सािबती 
बयानलाई �माणमा �हण नगरी िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� भएकाले  िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर िलएको पाइयो ।

४. �ितवादी राम�साद ग�ुङले मेरी छोरीलाई 
िववाह गरी घमुाउन ला�छु भनी लगेको हो, बे�न लगेको 
भ�ने मलाई थाहा भएन भनी मौकामा बिुझएका मािनस 
पीिडत जाहेरवालीको आमा िभमसवुा ग�ुङले बकप� 
गरकेो देिख�छ ।

५. पीिडतलाई �ितवादीले िब�� गन� लगेको 
भ�ने नभई िववाह गरी लगेको हो भनी मौकामा कागज 
गन� िव�ण ुआचाय�ले बकप�मा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 

६. �ितवादी राम�साद ग�ुङउपर 
पीिडतको मौकामा िकटानी जाहेरी परी सोही बेहोराको 
बकप� गरकेो दिेखए पिन िनज पीिडतले पिछ िमित 
२०७२।०३।०६ मा स�ु का�क� िज�ला अदालतमा 
िनवेदन िददँा आफूले अदालतमा बकप�मा लेखाएको 
बेहोरा मलाई �रस उठी मेरा माइतीसमेतको उ�साहटमा 
लागी लेखाएको हो, िनज राम�सादले झटुो बेहोरा 
देखाई मसगँ िववाह गरकेो भए पिन िनजले मलाई िब�� 
गन� भनी काठमाड� ह�दँै भारतमा लैजान खोजेको होइन 
भनी आ�नो पूव� उ� बकप�को बेहोरालाई ख�डन गरी 
लेखाई िदएको पाइ�छ ।

७. मेरो र जाहेरवाली पोखरा ४७ को 
�ेमस�ब�ध भई जाहेरवालीले िववाह गर� भनेकाले 
हामीह�को िववाह भएको र िनजलाई िलई घ�ुनको 
लािग काठमाड� गई तीन िदन बसी दरुान फका�उन 

जाहेरवालीको घरमा फक� का ह�, कुराकानी ह�ने �ममा 
मेरो घरमा जेठी �ीमती पिन छ भ�ने कुरा थाहा पाएपिछ 
�यहा ँ झगडा भएको हो, सोही िवषयको �रसइवीले 
मेरो िव��मा जाहेरी िदएका ह�न्, मैले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु नगरकेाले सजाय पाउनपुन� होइन 
भनी �ितवादी राम�साद ग�ुङले स�ु अदालतमा 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिखयो ।

८. �ितवादीका सा�ी सीता ग�ुङले 
पीिडत जाहेरावाली र �ितवादी राम�साद ग�ुङिबच 
�ेमस�ब�ध रही मागी िववाह भएको, पिछ �ितवादी 
राम�साद ग�ुङको अक� िववाह भएको माइतीले थाहा 
पाएपिछ सोही �रसइवीका कारण म�ुा िदएको हो, यी 
�ितवादीले पीिडत जाहेरावालीलाई िब�� गन� खोजेको 
होइन भनी बकप� �ितवादीले अदालतमा गरेको 
इ�कारी बयानलाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� गरेको 
दिेख�छ ।

९. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको 
म�ुामा वारदातको प�ृभूिम र �कृितको िवशेष �थान 
र मह�व रहने भए पिन �यसको तुलनामा पीिडत 
मिहलाको भनाइ नै �माण �हणको �पमा बढी मह�व 
ह�ने गद�छ । मानव बेचिबखन एवं ओसारपसारको म�ुामा 
पीिडतलाई �ितवादीले वा�तवमै बेचिबखन गन� लगेको 
हो ? वा िववाह गन� वा िववाह गररे �ीमान् �ीमती 
भई लगेको र गएको हो भ�ने त�य पिह�याउन अित 
गा�ो ह��छ । भारत अथवा अ�य ते�ो मलुकु लगेर गएर 
िनज पीिडता पगेुको �थान र �यहा ँ �ितवादीबाट वा 
िनज पगेुको �थान िवशेषमा पीिडत�ित गरकेो �यवहार 
र िनजको िदनचया�को अव�थाबाट िनज पीिडत 
बेचिबखनमा परेक� ह�न् होइनन् ? भनी यिकन गनु�पन� 
ह��छ । तर पिन य�तो �कृितको वारदात र कसरुमा 
आफूलाई िववाह ग�रएको वा बेचिबखन गन� लिगएको 
हो ? भ�ने  त�य निजकबाट पीिडतलाई नै जानकारी 
ह�ने ह�दँा सो त�यको िन�य�लमा प�ुन �थमतः अिधक 
मा�ामा पीिडतको भनाइमा नै भर पनु�पन� र सोही 
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आधारमा नै िन�कष�मा प�ुनपुन� ह��छ ।          
१०. मानव बेचिबखनको वारदातमा मानव 

बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ६ बमोिजम अनसु�धानको स�ुवातकै �ममा 
अदालतसम� �मािणत भएको पीिडतको बयानको 
िवपरीत अदालतमा उपि�थत भएर बयान नगरसे�म 
उ� स�ुको �मािणत बयानको �मािणक मह�व रही 
नै रहेको ह��छ । पीिडत अदालतसम� उपि�थत 
भएर बकप� नगर े पिन स�ुमा अदालतसम� भएको 
�ामािणत बयानको मह�व र तौलमा कमी भएको 
भने ह�दँनै । पीिडत अदालतमा उपि�थत भएर 
स�ुमा अदालतबाट �मािणत भएको बयानको 
िवपरीत �ितवादीको प� र समथ�नमा ह�ने गरी गरकेो 
बकप�भ�दा िनज अदालतमा उपि�थत नै नभएर 
बकप� नगरकेो अव�थामा �ितवादी िव��को 
कसरुलाई �थािपत गराउन बढी सघाउ प�ुयाई रहेको 
ह��छ । स�ुको �मािणत बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
पीिडत अदालतमा उपि�थत भई बकप� नै नगर े
पिन पीिडतले मौकामा �ितवादीको कसरु िव��मा 
स�माण गरकेो िकटानी बकप� कानूनी आधारिबना 
िनरथ�क ह�ने भ�ने होइन । पीिडत अदालतमा उपि�थत 
भएर स�ुको अनसु�धानमा अदालतबाट भएको 
�मािणत बयान िवपरीत बकप� गरमेा �यसलाई भने 
�ितवादीको िनद�िषताको प�मा �माणको �पमा िलन 
बिलयो आधारको �पमा सघाउ प�ुन जाने ह��छ । 

११. यसरी �ितवादी राम�साद ग�ुङउपर 
पीिडत जाहेरवालीले िकटानी जाहेरी िदएको र सो 
जाहेरी बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी अदालतमा आई बकप� 
गरकेो भए पिन िनज पीिडत जाहेरावालीले पिछ िमित 
२०७२।०३।०६ मा अदालतमा िदएको िनवेदनमा 
आ�नो पूव�बेहोरालाई ख�डन गरी �ितवादीले आरोिपत 
कसरुअनसुार आफूलाई िब�� गन� भनी लगेको 
होइन, िनज कसरुमा िनद�ष छन् भनी लेखाई िदएको 
पाइ�छ । �ितवादी अदालतसम�को बयानमा कसरु�ित 

इ�कार रही बयान गरकेा छन् । यसरी िनज �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� कसरुमा सािबत भई बयान 
गरकेो भए पिन �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को 
आधारमा अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो िनजको 
सािबती बयान �माण�ा� ह�न स�ने अव�था देिखन 
आउदँैन । �ितवादी र पीिडत दवैुिबच �ेमस�ब�धको 
आधारमा िववाह गरी िहडेँका र यसैिबच पीिडतलाई 
�ितवादीको घरमा अक� �ीमती र छोराछोरीसमेत 
भएको त�यको जानकारी भएपिछ पीिडताले 
माइतीको बहकाउमा �ितवादी िव�� आफूलाई बे�न 
लािगएको भनी झटुो जाहेरी िदएको अव�था देिख�छ । 
�ितवादीले आ�नो घरमा �ीमती र छोराछोरी रहेको 
त�य लकुाई आफूसगँ �ेमस�ब�ध राखी िववाह गररे 
धोखा िदएको कारणले पीिडतले �ितवादी िव��मा 
मौकामा िकटानी जाहेरी िदनकुा साथै अदालतबाट 
पिन िनजको बयान �मािणत भएको अव�था रहेको 
पाइयो । मानव बेचिबखनको कसरुको स�ब�धमा 
यथाथ� कुरा पीिडतलाई नै थाहा ह�न स�ने ह�दँा पीिडत 
�वयंले नै साचँो एवं यथाथ� कुरा �य� नगरसे�म मानव 
बेचिबखनज�तो जघ�य कसरुमा वारदात एवं कसरुको 
वा�तिवकता पिह�याउन बडो किठन एव ंजिटल ह�ने 
गद�छ ।

१२. �ितवादीका सा�ी सीता ग�ुङले 
बकप� गदा� �ितवादीको अदालतसम�को कसरु�ित 
इ�कार रही गरकेो बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
�ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई िब�� िवतरण गन� 
खोजेको होइन भनी बकप� ग�रिदएको अव�थाले पिन 
�ितवादीको काय� कसरुज�य दिेखन आउदँैन । पीिडत 
जाहेरवालीक� आमा िभमसवुा ग�ुङ र बिुझएका 
मािनस िव�ण ुआचाय�ले बकप� गदा� पिन पीिडतलाई 
�ितवादीले िब�� गन� लगेको नभई िववाह गरी लगेको 
भनी बकप� ग�रिदएको र पिछ �ितवादीको अक� 
�ीमती भएको कुरा थाहा पाएपिछ मा� उजरु गरेको 
भनी लेखाई िदएको ह�दँा उपयु��ानसुार उि�लिखत 
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�माणह�को िव�मानताको आधारमा �ितवादी 
राम�साद ग�ुङले पीिडत जाहेरवाली पोखरा ४७ 
लाई िब�� गन� लगेको भ�ने त�य पिु� ह�न नसक� 
िववाह गरी लगेको भ�ने त�य नै पिु� भइरहेको देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को 
कसरुमा ऐजन ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजम १ वष� 
कैद सजाय ह�ने ठह�याई का�क� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने गरी उ�च अदालत पोखराबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� देिखन आएन ।

१३. अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, 
कारणह�समेतबाट �ितवादी राम�साद ग�ुङलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरुमा ऐजन ऐनको 
दफा १५(१)(च) बमोिजम १ वष� कैद सजाय ह�ने 
गरी का�क� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई स�ु अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी उ�च अदालत पोखराबाट भएको िमित 
२०७३।०७।०७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीलाई स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
इित संवत् २०७६ साल पसु २ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७६।८।४

०७५-CR-०८४४

म�ुाः �यान मान� उ�ोग

पनुरावेदक / वादी : मोरङ िज�ला, िवराटनगर 
उपमहानगरपािलका वडा नं.७ ब�ने राजे�� 
सहनीको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : मोरङ िज�ला, सािबक कटहरी 

गा.िव.स. वडा नं.२ ब�ने अजयकुमार 
कामतसमेत

 § ठोस त�ययु� आधार �माणबेगर अनुमान 
�माणकै भरमा म�ुामा एक प�ले आ�नो 
िनय��ण राखी सकंलन गरकेो �माण जुन 
�माण अदालतमा परी�ण नै नभएको 
अव�थामा �माणको �पमा �हण गन� 
निम�ने ।

(�करण नं.११)
 § उ�ोगमा पिन �यही आपरािधक मनसाय 

रहनु पछ�, जुन कत��य �यानको कसुरको 
लािग आव�यक ह��छ । यहाँ िनि�दत 
मनसाय, िनम�मता, दयाहीनता �यही 
�ेणीको ह�नुपछ� जुन कत��य �यानमा 
ह��छ । उ�ोग ठहन�को लािग केवल तयारी 
मा� नभई अिभयु�ले वारदात घटाउने 

�नण�य नं. १०४११
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मनसायका साथ सोतफ�  ग�भीर �यास 
गरकेो र सो काय� खतरनाक�ले पूण� 
अपराधको निजक (Dangerous 
proximity to the end) ह�नुपन� ।

(�करण नं.१३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी रािधका सवुाल

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 

 § �माण ऐन, २०३१
 § सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा.िज�ला �या. �ी प�ुपराज थपिलया
मोरङ िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी बाले�� �पाखेती
माननीय �यायाधीश �ी राजे�� खरले
उ�च अदालत िवराटनगर

फैसला
�या.पु�षो�म भ�डारी : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः

त�य ख�ड
िमित २०७२।११।१९ का िदन हा�ो 

गाउकँो मािनस �वग�बास भएकाले िवराटनगर 
िसंगीया खोलामा गई िनजको दाहसं�कार गरी 
राखेकाले अं.११:३० बजेको समयमा मेरो भाइ 

िज�ला मोरङ, िवराटनगर ७ ब�ने वष� २४ को 
िजते�� सहनी तथा िनजको साथी ऐ. ब�ने वष� 
२३ को संजय साहसमेत दवुैजना िचया खान 
िज�ला मोरङ, कटहरी २ ि�थत हाटखोलाको 
हिटयामा जादँा सो �थानमा �ितवादी िव�म 
कटुवालसमेतका अ�य नामथर थाहा नभएका 
िनजकै २ जना साथीह� उ� �थानमा बाटो ढुक� 
बसी मेरा भाइसमेत उ� �थानमा प�ुदा िनजह�ले 
िबनाकारण िविभ�न अि�ल श�दह� �योग 
गरी राखेको बेला िनज िवप�ीह� अजयकुमार 
कामत तथा महमद अरमान र २ जना अप�रिचत 
मािनसह�ले मेरा भाइ र संजय साहलाई समाती 
आ�नो िनय��णमा िलई लछार पछार गरी 
राखेको बेला िवप�ी िव�म कटुवालले मेरो भाइ 
िजते�� सहनीको �यान िलने मनसायले धा�रलो 
हितयार छुरीले पेटको भागमा �हार गरी िनजको 
आ��ासमेत बािहर िनि�कएको र मेरो भाइको साथी 
सजंय साहको पछािडको भाग कोखामा छुरी �हार 
गरी मछुा�  परी लड्दा �थानीय मािनसह�ले देखी 
ह�ला ख�ला गदा�  िनज �ितवादीह� भागी गएका 
र घाइतेह�लाई �थानीय मािनसह�ले उपचारको 
लािग गो�डेन अ�पताल लगी मलाई घटनाको 
जानकारी गराएको ह�दँा म उ� अ�पतालमा 
जादँा स�त घाइते अव�थामा देखे ँ यसरी िनज 
�ितवादीह�ले पूवा��ह राखी पेट र कोखाज�तो 
सवंेदनशील �थानमा धा�रलो हितयार छुरी �हार 
गरी मरणास�न अव�था बनाएको ह�दँा िनजह�को 
खोजतलास गरी प�ाउ गरी कानूनबमोिजम 
कारबाही गरी घाइतेको घाउजाचँ केस फारामसमेत 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको राजे�� सहनीको 
जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. वडा 
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नं.२ झझोरा बधु हिटया बजारि�थत पूव�मा िसिंघया 
पलु चौकबाट महेशपरु गाउतँफ�  जाने क�ची बाटो, 
पि�ममा िसिंघया खोला, उ�रमा िजतन पि�डतको 
घर र दि�णमा िसंिघया पलुतफ�  जाने बाटो यित चार 
िक�लािभ� रहेको िसंिघया पलु चौकबाट झझोरा 
टोलतफ�  जाने बाटोमा अजयकुमार कामतसमेतका 
मािनसह�ले िजते�� सहनी र सजंय साहलाई छुरा 
�हार गरी घाइते बनाएको भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।

िज�ला मोरङ, कटहरी २ ब�ने वष� 
२१ को िव�म कटुवाल र ऐ. ब�ने वष� २० को 
मोहमद अरमान मेरा िछमेक� साथीह� ह�न् । िमित 
२०७२।११।१९ गते कटहरी २ ि�थत हाटखोलामा 
बधुवारको हिटया ला�ने भएकाले मसमेत हामी तीनै 
जना उ� हिटयामा गएका िथय� । य�तैमा िदनको 
११:३० बजेितर बजारको िकनारा ख�ुला �थानमा 
जाहेरवालाको भाइ िजते�� सहनी र संजय साह 
र�सी खाई बिसरहेको ठाउमँा हामी तीनै जना 
घमुिफर गद� गदा�  िनजह� बिसरहेको �थानमा 
मेरा साथी िव�म कटुवालले िनजह�लाई ढुङ्गा 
हानेपिछ त ँको होस् भ�दै िनजह�ले भनेकाले सोही 
कुरामा िववाद ह�दँा िनजह� उठेर हामीसगँ िनह� ँ
खो�न आएकाले हामी तीनै जनाले िनजह�लाई 
ला�ी मड्ुक�ले कुटी मेरा साथी िव�म कटुवाल 
र मैले िजते�� सहनीलाई हात समाई च�न निदई 
लडाउन खो�दा अका� साथी मोहमद अरमानले 
िनजको साथमा बोकेको छुरीले िनज िजते�� 
सहनीको पेटमा �हार गदा� िनज मरे ँभ�दै भइुमँा लडे 
र अका� संजय साह हामीलाई छुट्याउन आउदँा 
िनजलाई समेत सोही छुरीले महमद अरमानले 
�हार गदा� दवुैजना मरे,ँ मरे ँ भ�दै गहुार मागी हो-
ह�ला भएपिछ उ� �थानका मािनसह� आएपिछ 

हामीह� तीनैजना सो �थानबाट भा�ने �ममा 
मलाई �हरीले प�ाउ गरकेो हो िव�म कटुवाल र 
महमद अरमान के कता भागे मलाई थाहा भएन । 
मसमेतले िनज िजते�� सहनी र संजय साहलाई 
छुरी �हार गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अजयकुमार कामतको बयान ।

Stabbed injury Lt lumber region 
3×1/

2
 भ�ने बेहोराको घाइते संजय साहको घाउ 

जाचँ केस फाराम �रपोट�  ।
Sustained stabbed injury Rt 

lumber region 3×1/
2
, stabbed  injury lower 

abdomine 8×1/
2
, penetrate abdominal 

cavity cut injury Rt hand 1/
2
×1/

2
, 2×1/

2
 भनी 

लेिखएको घाइते िजते�� सहनीको घाउ जाचँ केस 
फाराम �रपोट� ।

िमित २०७२।११।१९ का िदन िछमेक� 
अिह�यादेवी केसरीको कालगितले म�ृय ुभएको ह�दँा 
हाटखोला ि�थत िसंिघया खोला घाटमा मलामी 
गई मतृकको दाहास�ंकार ह�दँै िथयो म र मेरा 
साथी िजते�� सहनी िचया खान भनी कटहरी २ 
ि�थत हिटयामा गई िचया ना�ता खाई पनुः मलामी 
भएको �थानतफ�  फक� ने �ममा हाल नामथर थाहा 
भएका �ितवादीह� िव�म कटुवाल, अजयकुमार 
कामत र मो. अरमानलगायत अ�य मैले निचनेका 
२ जना मािनसह�ले ढुङ्गाले हानेको ह�दँा िकन 
हानेको भ�दा िनजह�ले कुटिपट गन� खोजेको र 
हामीह�को पिछपिछ आई िनजह�म�येका मो. 
अरमानले ए�कासी पछािडबाट मेरो शरीरको 
बायापँ�� ढाडमा धा�रलो हितयार छुरी �हार 
गरकेो । िव�म कटुवाल र अजयकुमार कामतले 
ला�ी म�ुकाले िहका�एको र िनज मो.अरमानले 
िजते�� सहनीलाई छुरीले ढाड र पेटमा �हार 
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गरी हामी दवुै जनालाई ग�भीर घाइते बनाएकोले 
मैले हार गहुार गरी कराउदँा उ� �थानमा अ�य 
मािनसह�समेत घटना�थलमा आएपिछ िनज 
�ितवादीह� भागी गएका ह�न् िनजह�ले उि�लिखत 
वारदात िमित र समयमा म र मेरा साथी िजते�� 
सहनीलाई �यान मान� उ�ोग कसरु गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको घाइते संजय साहको घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।१९ का िदन िछमेक� 
प�प ु केसरीको आमाको म�ृय ु भएकोले मलामी 
गएकोमा भोक लागी म र साथी संजय साह िचया 
खान भनी कटहरी २ ि�थत पसलमा गई िचया 
ना�ता खाइरहेको अव�थामा ५ जनाको समूहमा 
आएका केटाह�म�येका एक जनाले हामी बसेको 
ठाउमँा ढुङ्गा हानेकोमा साथी संजय साहले िकन 
हानेको भ�दा मैले हा�दा के गछ�स् भनी िववाद गन� 
खोजेपिछ हामीह� उ� �थानबाट िहडेँकोमा हाल 
नामथर थाहा भएको िव�म कटुवाल, अजयकुमार 
कामत र मो. अरमान तथा िनजह�सगँ रहेका 
अ�य २ जनासमेत हामीह�को पिछपिछ आई 
िनज �ितवादीह�ले ला�ी म�ुकाले �हार गरकेो 
र िनजह�म�येका महमद अरमानले मेरो पछािड 
ढाडमा र पेटमा छुरी �हार गदा�  पेटबाट आ��ा बािहर 
िन�क� म बेहोस भएछु सोपिछ मलाई केही थाहा 
भएन । हाल उपचारप�ात् शारी�रक अव�था सधुार 
ह�दँै आएको छ िनज �ितवादीह�ले उि�लिखत 
वारदात िमित र समयमा म र मेरा साथी सजंय 
साहसमेतलाई �यान मान� गरी धा�रलो हितयार 
छुरी �हार गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको घाइते िजते�� सहनीको घटना िववरण 

कागज ।
िज�ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. वडा नं.२ 

ि�थत पूव�मा नारद पोखरलेको िटनको छाना भएको 
भइुतँले घर, पि�ममा डोमा कामतको फुसको छाना 
भएको घर, उ�रमा गणुराज क�ेलको खाली ज�गा र 
दि�णमा हाटखोला िन�कने क�ची बाटो यित चार 
िक�लािभ� �ितवादी िव�म कटुवालको घरिभ� 
पसी खानतलासी गदा� अपराधसगँ स�बि�धत 
�माणमा ला�ने कुनै पिन िचजव�त ु फेला नपरकेो 
भ�ने खानतलासी बरामदी मचु�ुका ।

िज�ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. वडा 
नं. २ ि�थत पूव�मा श�भ ु खातनुको प�क� घर, 
पि�ममा छ�बहादरु िव�को िटनको छाना भएको 
घर, उ�रमा गणुराज क�ेलको खाली ज�गा र 
दि�णमा झझरा टोल िन�कने क�ची बाटो यित चार 
िक�लािभ� �ितवादी मोहमद अरमानको घरिभ� 
�वेश गरी खानतलासी गदा� अपराधसगँ स�बि�धत 
�माणमा ला�ने कुनै पिन िचजव�त ु फेला नपरकेो 
भ�ने खानतलासी बरामदी मचु�ुका ।

िज�ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. वडा नं.२ 
ि�थत पूव�मा झझोरा नहर, पि�ममा रामिवलास 
रामको घर, उ�रमा महेशपरु जाने क�ची बाटो र 
दि�णमा देवन रायको घर यित चार िक�लािभ� 
�ितवादी अजयकुमार कामतको घरिभ� �वेश गरी 
खानतलासी गदा� अपराधसगँ �माणमा ला�ने कुनै 
पिन िचजव�त ु फेला नपरकेो भ�ने खानतलासी 
बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०७२।११।१९ गते अ.ं११:३० 
बजेको समयमा िज�ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. 
वडा नं.२ ि�थतमा िजते�� सहनी र संजय 
साहलाई अजयकुमार कामत, िव�म कटुवाल, 
मोहमद अरमानलगायतका �यि�ह�ले िदनदहाडै 
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छुरी �हार गरी बेहोस बनाई अब म�यो भनी छाडी 
भागेकोले िनजह�ले �यान मान� उ�े�यले नै छुरी 
�हार गरकेो ह�नपुछ�  िनजह�लाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी िजते�� साह, िदनेशकुमार 
राम र दीपककुमार रायलगायतका �यि�ह�ले एकै 
िमलान ह�ने गरी खलुाई लेखाई िदएको व�तिु�थित 
मचु�ुकाको बेहोरा ।

िमित २०७२।११।१९ गते दाह सं�कारको 
काय��ममा गएका पीिडत िजते�� सहनी र सजंय 
साह कटहरी गा.िव.स. वडा नं.२ ि�थत झझोरा 
टोलतफ�  जाने बाटोमा रहेका बेला �ितवादीह� 
िव�म कटुवाल, अजयकुमार कामत र महमद 
अरमानसमेत भई िजते�� सहनी र सजंय साहलाई 
मान� मनसायले घेरा हाली कुटिपट गरी साथमा 
बोक� लगेको छुरीले पटकपटक िजते�� सहनीको 
ढाड तथा पेटमा र संजय साहको ढाडमा समेत 
�हार गरकेो कारण िनज घाइतेह� िच�याई गहुार 
मागेको कारण �थानीय मािनसह� आइपगेुकोले 
थप �हार गन� नपाई �ितवादीह� भागी गएका र 
त�काल �हरी घटना�थलमा आई पगुी उपचारका 
लािग गो�डेन अ�पतालमा लगी उपचार गराएको 
कारण पीिडत िजते�� सहनी र संजय साहको 
�यान ब�न गएको त�य पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज 
�ितवादीह� अजयकुमार कामत, िव�म कटुवाल 
र महमद अरमानलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १५ नं.बमोिजमको कसरु 
अपराधमा ऐ.ऐ.को १५ नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग  
प� ।

िमित २०७२।११।१९ गते मैले जाहेरी 
दरखा�त तथा घाइतेह�को कागजबमोिजम 
घाइतेह�लाई छुरीसमेत �हार गरी कुटिपट गरी 

�यान मान� उ�ोग गरकेो होइन । िकन मउपर िकटानी 
जाहेरी िदए मलाई थाहा भएन । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान मेरो �वत�� बयान 
होइन । िनजह�को शरीरमा के कसरी चोट ला�यो 
मलाई थाहा भएन । मैले कुटेर चोटपटक लागेको 
होइन । मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
नगरकेो ह�दँा सजाय पाउने होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अजयकुमार कामतले सु� 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।११।१९ गते िदनको 
१२ बजेितर खाना खादँै गदा�  िव�म र अजय 
मेरो घरमा आई तेरो बबुासगँ घरमा झगडा ह�दँछै 
भनेपिछ बजार जादँा मेरो बबुा बजारमा बिसरहन ु
भएको िथयो । राजे�� सहनी, अजयकुमार कामत 
र िव�म कटुवालको िबचमा झगडा प�ररहेको 
देखेपिछ मैले राजे�� सहनीलाई १/२ थ�पड 
िहका�ए,ँ िव�म कटुवालले मैले राजे�� सहनीलाई 
छुरी हाने त ँ भाग् भनेको ह�दँा घटना�थलबाट म 
भागेको ह� ँ । मैले कसैलाई छुरा �हार गरी �यान 
मान� उ�ोग गरकेो छैन । अजयकुमार कामतले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� िकन मउपर पोल 
गरी बयान गर ेमलाई थाहा भएन । िजते�� सहनी, 
सजंय साहसमेतको शरीरमा लागेको चोटपटक 
िव�म कटुवालबाटै भएको हो मबाट भएको होइन । 
अिभयोग मागदाबी बमोिजमको कसरु नगरकेो ह�दँा 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी महमद 
अरमानले सु� अदालतमा गरकेो बयान ।

मेरो नाम ढकबहादरु कटुवाल हो । 
िकन �हरीले मलाई िव�म भनी समातेका ह�न्, 
थाहा भएन । जाहेरी दखा��तमा उि�लिखत 
�थान र समयमा घटना भएको रहेछ । �यही ँ
ठाउमँा मेरो मास ु पसल भएकोले हेन� जादँा 
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�ितवादीह� घटना घटाई भािगसकेका 
रहेछन् । घाइतेह�लाई अ�पताल लिगसकेका 
रहेछन् । उ� घटनामा म संल�न िथइन ँ। भीडभाड, 
होह�ला सनेुर घटना�थलमा गएकोस�म ह� ँ । 
सो घटनामा मेरो कुनै संल�नता नभएको र कुनै 
कसरुसमेत नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िव�म कटुवाल 
भ�ने ढकबहादुर कटुवालले सु� अदालतमा गरकेो 
बयान ।

िवशेष� डा. रि�जत िसंहले पीिडत िजते�� 
सहनीको शरीरको पछािडको ढाडमा, अगािड त�लो 
पेटमा साथै दािहने हातमा कािटएको घाउ र पीिडत 
संजय शाहको पछािड ढाडमा च�कुले घोचेज�तो 
३ इ�चको घाउ रहेको िथयो भ�ने बेहोराको बकप�, 
�ितवादीह�का सा�ीह� वचुी यादव, रिवना खातनु 
र महमद समसादले �ितवादीह�उपरको अिभयोग 
मागदाबी झ�ुा हो िनजह�ले सो कसरु गरकेो होइनन् 
भ�ने बेहोराको बकप� र पीिडत घाइतेह� िजते�� 
सहनीले �ितवादी महमद अरमानले छुरी ढाडमा र 
पेटमा हानेका ह�न् �ितवादीह� िव�म कटुवाल र 
अजय कामतले मलाई समातेका ह�न् भनी गरकेो 
बकप� र पीिडत संजय साहले �ितवादी अरमान 
खानले स�ुमा मेरो ढाडमा छुरी हानेको हो म भा�न 
खो�दा �ितवादी िव�म कटुवालले समातेको हो, 
�ितवादी अजय कामतले म�ुका र ला�ाले हानेको 
भ�ने बेहोराको बकप� स�ु िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादीम�येका महमद अरमानले 
पीिडतह� िजते�� सहनी र संजय साहलाई 
धा�रलो घातक हितयार छुरीले पेटलगायतको 
शरीरका सवंेदनशील अङ्गह�मा पटक-पटक 
�हार गरी मन�स�मको काय� गरकेो त�य �थािपत 
ह�न आएकोले िनज �ितवादी महमद अरमानलाई 

अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. र १५ नं. को कसरु अपराध गरकेोले 
कसरुको मा�ाअनसुार ५(पाचँ) वष� कैदको सजाय 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�  अजयकुमार कामत र 
िव�म कटुवाल भ�ने ढकबहादरु कटुवालले पीिडत 
घाइतेह�लाई मान� मनसायले घातक हितयारले 
�हार गरकेो भ�ने त�य वादी प�ले िनिव�वाद र 
ठोस �माणबाट �थािपत गन� नसकेको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�को हकमा अिभयोग मागदाबी प�ुन 
नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतको िमित २०७३।११।१० मा 
भएको फैसला ।

जाहेरवाला तथा पीिडतले वारदात 
गन� गराउने �ितवादी िव�म भ�ने ढकबहादरु 
कटुवाल र अजयकुमार कामत ह�न् भनी बकप� 
गरकेो र अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा�  
अजयकुमार कामतले आफूसमेत भई पीिडतउपर 
हमला गन� गएको भ�ने भएपिछ िनजह�को 
उपि�थितलाई नजरअ�दाज गरी अनपुि�थित 
रहेको भनी सारा दोष मउपर थुपारी मलाई नै मा� 
कसरुदार ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला िच� बझेुन उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
महमद अरमानको उ�च अदालत िवराटनगरमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

�यान मान� उ�ोगको काय� अपूण� अपराध 
हो । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
ले �यान मान� उ�ोगलाई अपूण� अपराध �वीकार 
गरकेो अव�था िव�मान छ । अपूण� अपराधमा 
कोही अिभय�ु म�ुय र सहायक भ�ने ह�दँैन । 
सव��च अदालतबाट “�ितवादीह�ले गटु बनाई 
सयं�ु�पमा गरकेो वारदातलाई संय�ु वारदात 
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भिन�छ । यसमा कसले बढी कुट्यो, कसले कम 
कुट्यो, कसको �हार �ाणघातक भयो भ�ने 
कुरा �ासाङ्िगक ह�दँैनन्” भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको िवपरीत १ 
जना �ितवादीबाहेक अ�य �ितवादीह�लाई सजाय 
नह�ने ठहर गरकेो हदस�मको फैसला निमलेको 
ह�दँा उ�टी गरी �ितवादीह� अजयकुमार कामत 
र िव�म कटुवाललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको उ�च अदालत िवराटनगरमा परकेो 
पनुरावेदनप� ।

यसमा पीिडतह�को अदालतसम� भएको 
बकप�ह�बाट �ितवादीह� अजयकुमार कामत 
र िव�म कटुवालसमेतको सलं�नतामा वारदात 
घटेको देिखएकोमा िनजह�लाई सफाइ िदने र 
पीिडतह�लाई मानु�स�मको इवी रहेको नदिेखएको 
मन�स�मको घा चोटसमेत नदेिखएको अव�थामा 
�ितवादी महमद अरमानलाई भने अिभयोग 
दाबीअनसुारको सजाय गन� गरी भएको स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतको िमित २०७३।११।१० 
को फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ नं. तथा उ�च अदालत िनयमावली, 
२०७३ को िनयम ११२ बमोिजम ��यथ�ह� 
िझकाउन ु भ�ने उ�च अदालत िवराटनगरको 
आदेश । 

�ितवादीह�िबच कुटिपट भई 
�ितवादीह�कै चोटबाट पीिडतह� घाइते भएको 
देिखए तापिन िनजह�िबच पूव��रसइवी र �यान 
मान�स�मको मनसाय रहेको िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको, घाउ जाचँ केस 
फाराम, िवशेष�को बकप�समेतबाट पीिडतको 
शरीरमा लागेको घाउ चोटको �कृित �यान 

मन�स�मको ग�भीर अव�था नभएकोले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनसुार 
कुटिपटतफ�  प�रणत गनु�पन�मा �ितवादी महमद 
अरमानलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु 
कायम गरी सजाय गन� गरकेो हदस�मको मोरङ 
िज�ला अदालतको िमित २०७३।११।१०।३ को 
फैसला निमलेकोले केही उ�टी भई िनजले समेत 
��ततु अिभयोग मागदाबीसमेतबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  । ��ततु वारदातमा �ितवादीह�को चोट 
�हारबाट पीिडत घाइते भएको अव�था देिखदँा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजम ��ततु म�ुालाई कुटिपटमा प�रणत 
ग�रिदएको छ । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७४।७।२२ मा 
भएको फैसला ।

��ततु वारदातमा पीिडतह� िजते�� 
सहनी र संजय साहको शरीरमा धा�रलो हितयारका 
ग�भीर चोटह� रहेको घा केस फाराम तथा 
िनजह�को कागजबाट दिेख�छ । �ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� र अदालतसम� 
बयान गदा�समेत एक अका�लाई पोल गरी कसरु 
गरकेो �वीकार गरी बयान गरकेो देिख�छ । ��ततु 
वारदातमा �ितवादीह�को संय�ु सलं�नतामा 
यो वारदात घटाइएको हो भ�ने �प� रहेको र 
�ितवादीह�को �हारबाट पीिडत घाइते भएको र सो 
चोटबाट मन�स�मको अव�था रहको, पीिडतह�लाई 
परकेो घाउ चोट र पीिडतह�ले मौकामा लेखाएको 
र अदालतमा गरकेो बकप�को बेहोराबाट यी 
�ितवादीह�उपरको अिभयोगसमेत पिु� भइरहेको 
अव�थामा उ� िलखत एवं �माणह�लाई �हण 
नगरी सफाइ िदएको �िुटपूण� छ । पीिडतह� िजते�� 
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सहनीले अदालतमा बकप� गदा�  िब�म कटुवाल र 
अजय कामतले मलाई समातेका िथए भनी उ�लेख 
गरकेा र पीिडत संजय साहले बकप� गदा�  िव�म 
कटुवाल र अजय कामतले छेकछाक गर े हात 
म�ुकाले िहका�ए भनी उ�लेख गरकेो देिखदँादिेखदँै 
�ितवादीह�ले वारदात�थलमा गई मान� लगाएको 
वा वचन िदएको अव�थासमेत िनिव�वाद र ठोस 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको भनी सफाइ िदने गरी 
भएको उ� फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९, १० र १८ को कानूनी �िुट ह�दँा बदरभागी छ ।

�यान मान� उ�ोगको अपराध अपूण� 
अपराध (Inchoate offence) हो । अपूण� 
अपराधमा संल�न भएका �यि�म�ये कोही म�ुय 
अिभय�ु (Principle offender) र कोही सहायक 
अिभय�ु (Accessorial offender) नभई सबै 
अिभय�ुह� म�ुय अिभय�ु नै ह��छन् । मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १५ नं. ले समेत 
यही िस�ा�तलाई �वीकार गरी “मन�स�मको 
काम गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� पाएको 
रहेनछ भने �य�तो काम गन� वा गन� लगाउने वा 
सो ठाउमँा गई वचन िदने वा म�त गन�लाई पाचँ 
वष�देिख बा� वष�स�म कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । पीिडतलाई समाउने भा�न 
उि�कन निदने, छेकबार गन�, म�ुकाले हा�ने काय� 
आफँैबाट �ितवादीको यो वारदात गन� लगाउने 
र म�त गन� काय� हो भ�ने �प��पमा देिखई 
रहेकोमा ��ततु म�ुालाई कुटिपटतफ�  प�रणत 
गरी �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको उ� 
फैसलामा �यानस�ब�धी महलको १५ नं. को 
�या�यामा ग�भीर �िुटपूण� छ । ��ततु स�दभ�मा 
“�ितवादीह�ले गटु बनाई संय�ु�पमा गरकेो 
वारदातलाई सयं�ु वारदात भिन�छ । यसमा कसले 

बढी कुट्यो, कसले कम कुट्यो, कसको �हार 
�ाणघातक भयो वा कुनै कसैले कुट्दै कुटेन िक 
ज�ता कुरा Common Law मा �ासङ्िगक ह�दँैनन् 
। �यान िलने वा सांघाितक कुटिपट गन� मनसाय 
भई सो स�दभ�मा समूहमा बसी एक अका�लाई 
उकासी हौ�याई अथवा हातै हाली कुटिपट गरमेा 
सबै �ितवादीह� सामान�पमा सहभागी भएको 
मािनने र समान सजायको भािगदार ह�ने अव�था 
रहने” भनी (लालिहरा कामी िव�� नेपाल सरकार 
ने.का.प. २०७१, अकं ९, िन.नं. ९२४९, प.ृ 
१५०५) भनी स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�ने गरी भएको उ� 
फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी छ । अतः उि�लिखत 
आधार �माण एवं �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट 
�ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन�मा ��ततु म�ुा कुटिपटतफ�  प�रणत 
गरी �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको 
उ�च अदालत िवराटनगरको फैसला कानून एवं 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�दँा बदर गरी 
�ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय गरी पाउन स�मािनत अदालतसम� सादर 
अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन  
प� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी रािधका सवुालले �यान मान� 
उ�ोग ज�तो अपराधमा स�पूण� �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १५ नं. 
बमोिजम समान सजायको भािगदार ह�न ु पन�मा 
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म�ुालाई कुटिपटतफ�  प�रणत गरी �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने गरी भएको उ� फैसला सो 
हदस�म उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउन �योजनाथ� 
��यथ� िझकाइ पाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

उपयु��बमोिजम िव�ान्  
उप�यायािधव�ाको बहस बेहोरा सनुी र वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजात 
अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन अदालत िवराटनगरले 
गरकेो फैसला िमलेको छ छैन ? पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ 
स�दैन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदन ु पन� देिखन 
आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िमित 
२०७२।११।१९ गते िदनको ११:३० बजेको 
समयमा मेरो भाइ िजते�� सहनी र भाइको साथी 
संजय साहलाई �ितवादी िव�म कटुवालसमेतले 
पूवा��ह राखी �यान मान� मनसायले मेरो भाइ र 
िनजको साथीलाई धा�रलो हितयार छुराले हानी 
�यानै मान�स�मको काय� गरकेो तर �यान मन� 
नपाएको अव�था ह�दँा �ितवादीह�लाई �यान मान� 
उ�ोगमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने राजे�� सहनीको 
जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुा उठान भई 
�ितवादी िव�म कटुवाल, अजयकुमार कामतसमेत 
भई िजते�� सहनी र सजंय साहलाई घेरा हाली 
कुटिपट गरी साथमा बोकेको छुरीले पटक-पटक 
िजते�� सहनीको ढाड तथा पेटमा र संजय साहको 
ढाडमा समेत �हार गरकेो र िनज घाइतेह�ले 
गहुार मागेको कारण �थानीय मािनसह� आई 
पगेुकोले �ितवादीह� भागी गएका र त�काल 
�हरी घटना�थलमा आई उपचारका लािग गो�डेन 

अ�पतालमा लगी उपचार गराएको कारण पीिडत 
िजते�� सहनी र संजय साहको �यान ब�न गएको 
त�य पिु� ह�न आएकोले �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १५ नं.को कसरुमा 
ऐ.ऐ.को १५ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी रहेकोमा 
�ितवादीम�येको महमद अरमानले अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको कसरु गरकेोमा ५ वष� कैद 
ह�ने र अ�य �ितवादीह� अजयकुमार कामत 
र िव�म भ�ने ढकबहादरु कटुवालले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको मोरङ 
िज�ला अदालतको फैसलाउपर िच� नबझुाई 
�ितवादी महमद अरमान र वादी नेपाल सरकारको 
सबै �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोरासमेतको छु�ाछु�ै 
पनुरावेदन परकेोमा स�ु फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादी महमद अरमानसमेतका सबै 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर 
िच� नबझुी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो दिेखयो । 

३. िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त घटना 
िववरण कागज, पीिडतह�को घा जाचँ केस फाराम, 
व�तिु�थित मचु�ुका, �ितवादीह�को मौकामा 
भएको बयानसमेतका कागजातह�बाट कुटिपटको 
वारदात घटेको भ�ने कुरामा िववाद दिेखएन ।

४. राजे�� सहनीले िदएको जाहेरीमा 
�ितवादीह� िव�म कटुवाल, अजयकुमार कामत 
र महमद अरमानले जाहेरवालाको भाई र िनजको 
साथी संजय साहलाई िनय��णमा िलई िव�म 
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कटुवालले �यान िलने उ�े�यले धा�रलो हितयार 
छुरा �हार गरी स�त घाइते बनाएको भनी उ�लेख 
गर ेतापिन यी �ितवादीह�ले पीिडतह�को �यानै 
िलन ु पन�स�मको मनसाय के कुन काय� वा पूव� 
�रसइवीबाट उ�प�न भएको भनी जाहेरी दरखा�तमा 
लेखाउन सकेको देिखदँैन । �य�तै �यान िलने 
उ�े�यले �ितवादीह�ले के क�तो पूव�योजना वा 
तयारी गरकेा िथए भ�ने कुरासमेत उ� जाहेरीमा 
उ�लेख भएको पाइदँनै ।

५. �ितवादीह�म�येका अजयकुमार 
कामतले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा�  पीिडतलाई िव�म कटुवाल र मैले समातेको 
हो, महमद अरमानले छुरा �हार गरकेो हो, 
पीिडतह�सगँ पूव�िचनजान िथएन, सामा�य िववाद 
भएपिछ उ� घटना वारदात भएको हो, िनज 
पीिडतह�लाई मान�स�मको हा�ो कुनै योजना 
मनसाय तयारी िथएन भनी बयान गर े तापिन 
अदालतसम� बयान गदा� वारदातमा पूण�त: इ�कार 
रही बयान गरकेो देिखयो । 

६. घटना िववरण कागज गन� पीिडतह�ले 
�ितवादीह�ले धा�रलो हितयारसमेतले आ�मण 
गरकेा ह�न् भनी र को कसले िनजमािथ छुरा �हार 
गरकेो, को कसले समातेको वा छेकेको भनी 
लेखाउन सकेको देिखदँैन । अदालतमा उपि�थत 
भई पीिडतम�ये िजते�� सहनीले �ितवादी िव�म 
कटुवाल भ�ने �यि�को िमिसल संल�न ढकबहादरु 
कटुवाल नाउकँो नाग�रकताको (फोटोकपी) 
फोटोमा भएको �यि� िव�म कटुवाल हो होइन 
भनी यिकनसाथ भ�न सिकन भनी अदालतसम� 
बयानमा उ�लेख गराएको देिख�छ ।

७. अक� �ितवादी महमद अरमानले 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा�  मैले राजे�� 

सहनीलाई १/२ थ�पड  िहका�एको हो, �ितवादी 
िव�म कटुवालले राजे�� सहनीलाई छुरा हानेपिछ 
िनजले मलाई भाग भनेकोले म पिन भागेको हो 
मैले कसैलाई छुरा हानेको पिन छैन र �यान मान� 
उ�ोगको कसरु गरकेो पिन छैन भनी कुटिपटस�म 
गरकेो त�य �वीकार गरी �यान मान� उ�ोगको 
कसरुमा पूण�त: इ�कार रही बयान गरकेो देिखयो ।

८. अक� �ितवादी िव�म कटुवालले 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� आफू िव�म 
कटुवाल भ�ने �यि� नभई ढकबहादरु कटुवाल 
भएको र उ� दाबीको वारदातमा आफूले कसरु 
नगरकेो, िव�म कटुवाल भ�ने �यि�लाई िचि�दन 
भनी बयान गरकेो दिेखयो । 

९. पीिडतह�को घा जाचँ केस फाराम 
हेदा� िजते�� सहनीको चोटपटक Stab Injury Rt. 
Lumber 3”x1/

2
”, Stab Injury Lower abd. 

3”x1/
2
” Penetrate abdominal cavity, cut 

injury Rt. hand 1/
2
” x 1/

2
”, 2 x1/

2
 भनी उ�लेख 

भएको देिख�छ भने मन� नमन� भ�ने िवषयमा उ� 
केस फाराम मौन रहेको अव�था दिेखयो ।

१०. �ितवादी अजयकुमार कामतका 
सा�ी वचुी यादव, �ितवादी िव�म कटुवाल 
भ�ने ढकबहादरु कटुवालको सा�ी मोहमद 
अमसाद तथा �ितवादी महमद अरमानको सा�ी 
रिवना खातनुसमेतले �ितवादीह�ले �यान मान� 
उ�ोगको कसरु गरकेो होइन भनी �ितवादीह�को 
अदालतको इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । पीिडत �यि�ह� 
िजते�� सहनी तथा संजय साहलाई वादी प�ले 
सा�ीको �पमा उपि�थत गराएको देिखए पिन 
जाहेरवालालगायत व�तिु�थित मचु�ुकालगायतका 
मािनसह�लाई अदालतमा उपि�थत गराई बकप� 
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गराउन सकेको अव�थासमेत देिखदँैन ।
११. �माण ऐन, २०३१ को  दफा 

१८ अनसुार  अनसु�धानको समयमा संकिलत 
�माणह� थुनछेकको �योजनको स�दभ�मा 
�माणको �पमा �हण गन� िम�ने दिेखए तापिन 
कसरुदार कायम गन�को लािग अदालत आई उ� 
कुरालाई पिु� नगराएस�म अनसु�धानको समय 
संकिलत �माणह� �माणको �पमा �हण गन� 
िम�ने देिखदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार �ितवादीह�को कसरु �मािणत गन� 
भार वादी प�मा रहने भएकोले ��ततु म�ुामा 
िववादरिहत तवरले कसरु कायम ह�ने गरी �माण 
पेस ह�न आएको दिेखदँैन । ठोस त�यय�ु आधार 
�माणबेगर अनमुान �माणकै भरमा म�ुामा एक प�ले 
आ�नो िनय��ण राखी संकलन गरकेो �माण जनु 
�माण अदालतमा परी�ण नै नभएको अव�थामा 
�माणको �पमा �हण गन� िम�ने देिखएन । 

१२. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. मा “�यान मान� मनसायले गोली चलाउने 
वा बम हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�का 
लािग अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गरी मन�स�मको 
काम गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� पाएको 
रहेनछ भने �य�तो काम गन� र गन� लगाउने तथा 
सो ठाउमँा गई वचन िदने वा म�त गन�लाई पाचँ 
वष�देिख बा� वष�स�म कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ ।

१३. �यानस�ब�धी महलको मािथ विण�त 
१५ नं.मा �प�सगँ उ�लेख भएको त�व “मनसाय” 
हो जसले उ�ोगको सै�ाि�तक प�सगँ तादा�यता 
रा�दछ । अथा�त् उ�ोगमा पिन �यही आपरािधक 
मनसाय रहनपुछ� , जनु कत��य �यानको कसरुको 
लािग आव�यक ह��छ । यहा ँ िनि�दत मनसाय, 

िनम�मता, दयािहनता �यही �ेणीको ह�नपुछ�  जनु 
कत��य �यानमा ह��छ । उ�ोग ठहन�को लािग 
केवल तयारी मा� नभई अिभय�ुले वारदात 
घटाउने मनसायका साथ सोतफ�  ग�भीर �यास 
गरकेो र सो काय� खतरनाक�पले पूण� अपराधको 
निजक (Dangerous proximity to the end)  
ह�नपुछ�  । अथा�त्  �यानस�ब�धीको १५ नं. मा 
उि�लिखत भाषामा भ�ने हो भने “मन�स�मको 
काम” गदा� पिन “कुनै कारणले” �यान मन� नपाएको 
ह�नपुछ�  । पीिडतह� िछमेक�को दाहसं�कारका 
लािग घाटितर जादँै गदा�  बाटोमा वादी 
�ितवादीह� भेट भएको र िनजह�िबच सामा�य 
वादिववाद भएको कारणले कुटिपटस�म 
भएको कुरा पीिडतह� र �ितवादीह�ले 
�वीकार गरकेो िमिसल सलं�न कागजातबाट 
देिख�छ । पीिडतह�को �यान मान� गरी 
�ितवादीह�को पूव�तयारी र �यान मान� 
मनसायसमेत रहेको भ�ने कुरा पिु� गन� स�ने यथे� 
आधार �माणह� वादी प�ले पेस गन� नसकेको 
अव�थासमेतबाट �ितवादीह�ले �यान मान� 
उ�ोगको कसरु गरकेो भ�न िम�ने देिखएन । 

१४. यसरी मौकामा पीिडत घाइतेह�ले 
घटना िववरण कागज गदा� को �यि�ले छुरा �हार 
गरकेो हो भनी यिकनसगँ उ�लेख गन� नसकेको, 
पीिडतह�लाई �ितवादीह�ले मानु�  पन�स�मको 
इवी मनसाय के हो, मानु� पूव�को योजना, तयारी 
क�तो िथयो भ�ने िवषय किहकँतै नदेिखएको, 
पीिडतह�को घा जाचँ केस फाराममा घाउको 
�कृित ग�भीर नदेिखएको र मन� वा नमन� 
भ�ने म�ुय िवषयमा केस फाराम मौन रहेको, 
िवशेष�को बकप�बाट समेत पीिडतह�को 
घाउ �यान मन�स�मको नभएको भनी उ�लेख 
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भएको, �ितवादीह�ले �यान मान� उ�ोगको 
कसरु गरकेो हो भनी वादी प�ले जाहेरवाला तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसलाई अदालतमा 
उपि�थत गराई बकप� गराउन नसकेको ि�थित र 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम दाबी 
�मािणत गन� भार वादीलाई भएकोमा वादी नेपाल 
सरकारले व�तिुन� तवरबाट �ितवादीउपरको 
कसरु �मािणत गराउन सकेको नदेिखदँा उ�च 
अदालत िवराटनगरले ��ततु म�ुालाई सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनसुार 
कुटिपटतफ�  प�रणत गन� गरी र �ितवादी महमद 
अरमानलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरकेो स�ु अदालतको फैसला �ितवादी 
महमद अरमानको हकमा केही उ�टी गरी िनज 
�ितवादी महमद अरमानले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसला सो हदस�म मनािसब नै 
देिखयो । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१५. अत: मािथ िववेिचत आधार, कारण 
र �माणह�बाट �ितवादीह�िबच कुटिपट भई 
�ितवादीह�कै चोटबाट पीिडतह� घाइते भएको 
देिखए तापिन िनजह�िबच पूव��रसइवी र �यान 
मान�स�मको मनसाय रहेको िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको, घाउ जाचँ केस 
फाराम, िवशेष�को बकप�समेतबाट पीिडतको 
शरीरमा लागेको घाउ चोटको �कृित �यान 
मन�स�मको ग�भीर नभएकोले सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ अनसुार कुटिपटतफ�  
प�रणत गनु�  पन�मा �ितवादी महमद अरमानलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम गरी सजाय 
गन� गरकेो स�ु मोरङ िज�ला अदालतको िमित 

२०७३/११/१०/ को फैसला निमलेकोले केही 
उ�टी भई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम ��ततु म�ुालाई कुटिपटमा 
प�रणत ह�ने र �ितवादी महमद अरमानसमेतले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७४।०७।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लय काठमाड�लाई 
िदनू । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी, 
फैसलाको िव�तुीय �ित अपलोड गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
इित संवत्  २०७६ साल मंिसर ४ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७६।२।१९
०७४-CR-१४२७

म�ुा:- मानव बेचिबखन

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम हनमुानढोका 
(१) को जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला काठमाड�, दहचोक 

गा.िव.स. वडा नं. ४ ब�ने िवनोद 
ढकालसमेत

 § मािनसलाई जितसुकै दुःख पीडा वा 
ग�रबी भए पिन कसैले कसैलाई मगृौला 
बे�न उ��रेणा िदने तथा सहयोग गन� 
काय� िन�चय नै उसको नैितकता, 
सामािजक जवाफदेिहता र कानूनको 
समेत बिख�लाप भई �य�तो काय� कानूनी 
अपराधको �पमा प�रभािषत ह�न जा�छ 
र सो काय� गरबेापत मािनस दि�डत पिन 
ह�नैपन� ।

(�करण नं.१०)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी ड�बर का�ले

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी नारायण�साद �े�ठ
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी नारायण�साद �े�ठ
मा. �या. �ी अ�दलु अजीज मसुलमान
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.पु�षो�म भ�डारी : िनयमबमोिजम 

दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुा त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा ९(१) बमोिजम दता� भई िनण�याथ� यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको छ । ��ततु फैसला 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
९१(४) र अनसूुची १२ को ढाचँामा तयार ग�रएको 
छ । 

स�ुको जाहेरी दरखा�त, घटना िववरण 
कागज, �ितवादीह�को बयान, अिभयोग प�, 
सा�ीह�को बकप�, स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला, वादी �ितवादी दवुैतफ� को 
पनुरावेदन प� र पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलासमेतको बेहोरा उ� पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७३।०३।०७ को फैसलाबाट 
देिखने ह�दँा यहा ँ सो कुराको पनुराविृ� ग�रएको  
छैन ।

�नण�य नं. १०४१२
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यस अदालतको िनण�य 
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
ड�बर का�लेले गनु�भएको बहस सनुी िमिसल 
संल�न कागजातह�को अ�ययन गदा�, �ितवादीह� 
िवनोद ढकाल, कृ�णबहादरु दज� तथा साक� लामा 
तामाङसमेतको आपसी योजना, िमलेमतो, एवं 
संल�नतामा पीिडत हनमुानढोका (१) लाई ललाई 
फकाई �लोभन एवं झ�ुयानमा पारी भारतको नया ँ
िद�लीि�थत िसंघािनया अ�पतालमा लगी अवैध 
�पमा िनज पीिडतको बायातँफ� को मगृौला िझ�ने 
काय� भएको पिु�ट ह�न आएकोले �ितवादीह� 
िवनोद ढकाल र कृ�णबहादरु दज�को उ� काय� 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ३(१) िवपरीत दफा ४(१)
(ग) बमोिजमको कसरु ह�दँा सोही कसरु अपराधमा 
िनज �ितवादीह�लाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ग) 
बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम 
िनज �ितवादीह�बाट पीिडतलाई मनािसब 
मािफकको �ितपूित� भराई यी �ितवादीह�को उ� 
काय� नैितक पतन गरकेो फौजदारी कसरुसमेत ह�दँा 
ऐ. ऐनको दफा २२ बमोिजम नैितक पतनतफ� को 
कसरु कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग 
मागदाबी भएकोमा �ितवादीह� िवनोद ढकाल 
र कृ�णबहादरु दज�ले पीिडतलाई ललाई फकाई 
भारतमा प�ुयाई �. दईु लाख िदई कानूनिवपरीत 
मगृौला िझकेको दिेखदँा यी �ितवादीह�ले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३(१), ४(१)(ग) को िवपरीतको 
कसरु अपराध गरकेोले यी �ितवादी िवनोद ढकाल 

र कृ�णबहादरु दज�लाई सोही ऐनको दफा १५(१)
(ग) बमोिजम जनही १०(दश) वष� कैदको सजाय 
तथा जनही दईु लाख �पैया ँज�रवाना ह�ने र सोही 
ऐनको दफा १७ बमोिजम �ितवादीह�लाई भएको 
ज�रवानाको ५०% बराबरको रकम �ितपूित�बापत 
पीिडतले �ितवादीबाट भराई पाउने तथा ऐनको 
दफा २२ अनसुार नैितक पतन ह�ने फौजदारी कसरु 
गरकेो अव�था नदेिखदँा सोतफ�  अिभयोग दाबी 
नप�ुने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले 
िमित २०७१।२।१८ मा फैसला गरकेो देिख�छ ।

काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेो 
उपयु�� फैसलामा िच� नबझुाई �ितवादी िवनोद 
ढकाल र कृ�णबहादरु दज�को तफ� बाट हामीह�ले 
आरोिपत कसरु नगरकेो ह�दँा हामीह�लाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदलाई पाउ ँभनी र वादी नेपाल 
सरकार तफ� बाट �ितवादीह�लाई आरोिपत 
कसरुमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजायसमेत 
भएकोमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोिजम 
�ितवादीह�को उ� कसरुलाई नैितक पतनतफ� को 
कसरु कायम गनु�पन�मा सो नगरकेोले �ितवादीह�को 
उ� कसरुलाई नैितक पतन ह�ने कसरु कायम 
ग�रपाउ ँभनी पनरुावेदन अदालत पाटनमा छु�ाछु�ै 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत पाटनले 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको उ� 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीह� िवनोद ढकाल 
र कृ�णबहादरु दज�ले पीिडतको मगृौला िझ�ने 
काय� गरकेो नभई उ� काय� गराउन उ��ेरणा िदई 
मितयारको �पमा द�ु�साहन र षड्य�� गरकेोस�म 
देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
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दफा १५(१)(ज) बमोिजम ५ वष� कैद र �.एक 
लाख ज�रवाना ह�ने र �ितवादीह�ले उ� ऐनको 
दफा २२ बमोिजम नैितक पतन दिेखने फौजदारी 
कसरुसमेत गरकेो ठहर गरी िमित २०७३।३।७ मा 
फैसला गरकेो देिख�छ ।

उ� फैसलामा समेत िच� नबझुाई वादी 
नेपाल सरकारतफ� बाट �ितवादी कृ�णबहादरु दज� 
र िवनोद ढकालले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान तथा प�रवित�त नाम हनमुानढोका 
(१) को िकटानी जाहेरी, �मािणत बयान, बिुझएका 
मािनस राजन भ�डारीको कागजसमेतबाट यी 
�ितवादीह� पेसेवर कसरुदार देिखएको अव�था 
छ । �ितवादीह�ले सोझासाझा मािनसलाई फकाई 
फु�याई �लोभन देखाई मानव बेचिबखन तथा 
 ओसारपसार गन� काय� पटकपटक गद� आएको 
भ�ने पिु�ट भएको र यी �ितवादीह�ले गाउघँरका 
िसधासाधा ग�रब जनतालाई पैसाको लालसा 
देखाई िविभ�न �लोभनमा तथा आिथ�क �भावमा 
पारी भारतको िद�ली प�ुयाई अक� िगरोहको 
िज�मामा सिु�पई, पीिडतलाई अ�य�तै थोर ै
रकम िदई आफूह�ले धेर ैलाभ िलने गरकेो पिु�ट 
भइरहेको अव�थामा मितयारको कसरुस�म गरकेो 
भनी कम सजाय गन� गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
छ । मगृौला िदएमा लाख� नगद रकम पाइने कुराको 
�लोभनमा पीिडतलाई पारी सबै काय�को ब�दोब�त 
िमलाउने कसरुदारका हकमा पीिडतको अगं िझ�ने 
काय� �ितवादीह�ले नगरकेा भनी मगृौला िझ�ने 
िचिक�सक नै म�ुय कसरुदार ह�ने अथ� गरी कानूनको 
गलत अथ� र �या�या गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
छ । �ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु �थािपत ह�ने यथे�ट �माण ह�दँाह�दँै दाबीभ�दा 

घटी सजाय ह�ने कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला कानूनत �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी यस 
अदालतमा ��ततु पनुरावेदन परकेो देिख�छ ।

यसमा पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो 
फैसला िमलेको छ छैन ? तथा पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ 
स�दनै ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� 
िवनोद ढकाल र कृ�णबहादरु दज�लाई पीिडतको 
मगृौला िझ�न मितयारको भूिमका िनवा�ह गरकेोमा 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम जनही ५ 
वष� कैद र �.एक लाख ज�रवाना ह�ने र िनजह�ले 
ऐ.ऐनको दफा २२ बमोिजम नैितक पतन ह�ने कसरु 
गरकेो ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो 
फैसलाउपर यी �ितवादीह�को पनुरावेदन परकेो 
नदेिखदँा �यसतफ�  िववेचना ग�ररहन परने ।

३. �ितवादी िवनोद ढकालले समेत 
अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा पूण��पले इ�कार 
रही बयान गरकेो भए तापिन िनजले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� बयान गदा�, जाहेरवाली पीिडत 
प�रवित�त नाम हनमुानढोका (१) को घर र मेरो 
घर एउटै गाउमँा भएकोले िनजले म बेरोजगार 
भए,ँ कही ँ काम पाइ�छ भने मलाई पिन काम 
लगाई िदनपु�यो भनेको ह�दँा मेरो िचनजानका 
साथी कृ�णबहादरु दज�ले कोही गाम��टमा काम 
गन� स�ने मािनस भए म काम लगाई िदउलँा भनी 
मसगँ भनेका ह�दँा िनज जाहेरवालीलाई कृ�णबहादरु 
दज�सगँ भेटघाट गराई िचनजान गराइिदएको िथए ँ
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र जाहेरवालीलाई कृ�णबहादरु दज�सगँ भेट गराई 
िदएबापत कृ�णबहादरु दज�ले मलाई �.२,५००।- 
िदएका िथए । सो पिछ के के भयो, थाहा भएन, तर 
पिछ मैले थाहा पाएअनसुार िनज जाहेरवालीलाई 
साथी कृ�णबहादरु दज�ले भारतमा लगी दे�े 
मगृौला िनका�न लगाई जाहेरवालीको मगृौला िब�� 
गराइिदएको थाहा पाएको हो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ ।

४. �य�तै अक� �ितवादी कृ�णबहादरु 
दज�ले समेत अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा 
पूण��पले इ�कार रही बयान गरकेो भए तापिन 
िनजले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा�  
म वन�थली बालाजमुा रहेको मगृौलास�ब�धी 
अ�पतालमा गएको अव�थामा साक� लामा तामाङ 
नाम बताउने �यि�सगँ िचनजान प�रचय ह�दँा िनजले 
आफूलाई मगृौला फेनु�पन� बताएका र मलाई �यसरी 
मगृौला बे�ने �यि�लाई खोजी गर रा�ै रकम िद�छु 
भनी बताएकाले सो कुरा मैले िवनोद ढकाललाई 
जानकारी गराउदँा केही िदनपिछ िवनोद ढकालले 
यी जाहेरवाली आ�नो मगृौला िदनेवाला िछन् 
भनेकाले मैले िनज जाहेरवालीलाई भेटी मगृौला 
िदएमा �.२,००,०००।- रकम आउछँ, तपाइलँाई 
कुनै अ�ठ्यारो पद�न भनी ललाई फकाई म र िवनोद 
ढकाल दवुै भई साक� लामालाई जानकारी गराई 
िनजैले भनेबमोिजम �वा��य परी�ण गरपेिछ 
साक� लामाले मलाई �.१०,०००।- रकम िदएका 
िथए, सोम�ये �.२,५००।- मैले िवनोद ढकाललाई 
िदई बाकँ� रकम मैले िलएको िथए,ँ मगृौला फेन� �ाय: 
इि�डया जानपुन� भएकाले िमित २०६९।८।२३ 
गतेका िदन इि�डया जाने सरस�लाह भएपिछ सो 
िदन मैले साक� लामासगँ स�पक�  गराई बौ�मा जान ु

भनी पठाएको हो, �यसपिछ के के भयो थाहा भएन 
भनी बयान गरकेो दिेख�छ ।

५. पीिडत जाहेरवालीले म र 
�ितवादीम�येका िवनोद ढकालको ब�ने 
डेराकोठा एकै ठाउमँा भएकाले िवनोद ढकाल मेरो 
डेराकोठामा आउने जाने गरकेो र तपाइलँाई ॠण 
लागेको र पैसाको पिन खाचँो रहेछ, पैसा कमाउने 
काम भ�छु भ�दै �वा��य परी�णसमेत गन� लगाई 
िमित २०६९।१०।१२ मा भारतको िसंघािनया 
अ�पतालमा पठाई मेरो मगृौला िझ�न लगाई 
�ितवादीह�ले मलाई झ�ुयान र �लोभनमा पारी 
कानून �ितकूल अगं िझ�ने काय� गरकेोले सजाय 
ग�रपाउ ँभनी जाहेरी िदएक� र सो जाहेरीबमोिजम 
बयान कागजसमेत गरकेो भए पिन पीिडत 
हनमुानढोका (१) अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा�  मेरो मगृौला िद�लीको िसंघािनया अ�पतालमा 
मेरो इ�छाले नै �.२,००,०००।- मा बेचेको हो । 
िमित २०६९।१०।१२ मा �यसरी मगृौला िझ�दा 
मसगँ मेरो �ीमान्  पिन साथै ह�नहु���यो । �ितवादी 
कृ�णबहादरु दज�समेतले मलाई मगृौला बे�न 
लगाएको होइन भनी बकप� ग�रिदएको देिखदँा 
पीिडत जाहेरवालीले आ�नो जाहेरी बेहोरालाई 
अदालतमा बकप� गदा�  समथ�न गन� सकेको देिखन 
आएन । यस अव�थामा पीिडतको जाहेरी र बकप� 
पर�पर बािझएको देिखदँा जाहेरवाली पीिडतले 
िदएको जाहेरी दरखा�त िव�वासयो�य देिखएन ।

६. जाहेरवाली पीिडत उमेर पगेुक� स�े 
मािनस भएक�ले शरीरको मगृौलाज�तो अंग 
िझकेपिछ �वा��यमा पन� �भावबार े थाहा छैन, 
िथएन भ�न िम�ने अव�था छैन । अदालतमा बकप� 
गदा�  आ�नो लो�नेको उपि�थितमा आ�नो मगृौला 



2641

१०४१२ - नेपाल सरकार िव. िवनोद ढकालसमेत

�वे�छाले िब�� गरकेो भनी उ�लेख ग�रसकेपिछ 
िनजको बकप� अ�यथा नभएस�म �माणको �पमा 
�हण गनु�पन� नै ह�न जा�छ । 

७. पीिडत जाहेरवाली र �ितवादी िवनोद 
ढकालको डेराकोठा एकै ठाउ ँभएकोले पीिडत गरीब 
र ऋण लागेको �यि� भई िनजको ग�रबी दूर गन� 
उपायको �पमा मगृौला िब�� गरी आएको रकमले 
सहयोग ह�न स�छ भ�ने पीिडत�ित सहानभूुित 
िचताई �ितवादी िवनोद ढकालले कृ�णबहादरु दज� 
र �ितवादी कृ�णबहादरु दज�ले मगृौला रोगी साक� 
लामासगँ िचनजानस�म गराई िदएको र सो कुरा 
�ितवादी�यको अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान र पीिडतको बकप�बाट ख�ुन आएको 
देिख�छ ।

८. जाहेरवालीले आ�नो बाया ँ मगृौला 
रोगीसगँ �.२,००,०००।- िलई भारत नया ँिद�लीको 
िसंघािनया अ�पतालमा आ�नो इ�छाले बेचेको 
हो । उ� अ�पतालमा मगृौला िझ�दा मेरो पित पिन 
सगैँ रहेको भनी बकप� गरबेाट समेत जाहेरवालीले 
आ�नो पितको समेत सहमितमा दवुै मगृौला फेल 
भएका िबरामीलाई आ�नो एक मगृौला बेचेको हो 
भनी मा�नपुन� देिखन आयो ।

९. यी �ितवादीह� जाहेरवालीको 
मगृौला िझक� मगृौला रोगीमा ��यारोपण गन� 
भारत नया ँ िद�लीि�थत अ�पतालस�म गएको 
देिखदँैन । यी �ितवादीह� �वयं जाहेरवालीको 
मगृौला िझ�न अ�पतालस�म नगएको भए 
तापिन यी �ितवादीह�ले जाहेरवालीको ग�रबी 
अव�थादेिख आिथ�क फाइदासमेत देखाई 
जाहेरवालीलाई आ�नो मगृौला िब�� गन� स�लाह 
र सहयोग गरकेोस�म देिखन आयो ।

१०. मािनसलाई जितसकैु दःुख पीडा 
वा ग�रबी भए पिन कसैले कसैलाई मगृौला बे�न 
उ��ेरणा िदने तथा सहयोग गन� काय� िन�चय 
नै उसको नैितकता, सामािजक जवाफदेिहता र 
कानूनको समेत बिख�लाप भई �य�तो काय� कानूनी 
अपराधको �पमा प�रभािषत ह�न जा�छ र सो काय� 
गरबेापत मािनस दि�डत पिन ह�नैपद�छ ।

११. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ग) मा 
“�चिलत कानूनबमोिजम बाहके मािनसको 
कुनै अङ्ग िझ�नेलाई दश वष� कैद र दुई लाख 
�पैयाँदेिख पाचँ लाख �पैयाँस�म ज�रवाना 
ह�नेछ” भ�ने र सोही ऐनको दफा १५(१)(ज) 
मा “मानव बेचिबखन वा ओसारपसारको 
कसुर गन� दु��साहन, षड्य�� वा उ�ोग 
गन�लाई वा सो कसरुको मितयारलाई सो 
कसुर गदा� ह�ने सजायको आधा सजाय 
ह�नेछ ।” भ�ने �यव�था भएको दिेख�छ । िमिसल 
सलं�न कागज �माणह�बाट यी �ितवादी�य 
िवनोद ढकाल र कृ�णबहादरु दज�ले पीिडतको 
मगृौला िझ�ने काय�मा संल�न भई आरोिपत कसरु 
गरकेो नदिेखई िनजले सो काय� गराउन द�ु�साहन, 
षड्य�� र मितयारस�मको काय�मा संल�न भएको 
देिखयो । 

१२. यसरी यी �ितवादी�य िवनोद 
ढकाल र कृ�णबहादरु दज�ले उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको बिख�लाप ह�ने गरी मगृौला िझ�ने 
काय�मा संल�न नभई पीिडतको कोठामा आउने जाने 
र पीिडतलाई पैसाको खाचँो छ भ�ने थाहा पाएर 
मगृौला िब�� गरमेा पैसा पाइ�छ भ�ने स�लाह िदई 
�ितवादी िवनोद ढकालले �ितवादी कृ�णबहादरु 
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दज�सगँ पीिडतको भेट गराइिदएको र �ितवादी 
कृ�णबहादरु दज�ले मगृौला िलने मािनस साक� 
लामासगँ भेट गराई पीिडतको मगृौला िब�� गन� र 
गन� लगाउन द�ु�साहन, षड्य�� र मितयारस�मको 
काय�मा सलं�न भएको देिखदँा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारको कसरुमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१३. उपयु�� िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट �ितवादी कृ�णबहादरु दज� र िवनोद 
ढकाललाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) 
बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� कैद र �.१,००,०००।- 
(एक लाख) ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 

अदालत पाटनको िमित २०७३।३।७ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । यी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई  
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित सवंत् २०७६ साल जेठ १९ गते रोज १ शभुम् ।
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