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कािशत सङ् या : ३५०० ित
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मु ण अिधकृ त ी का छा े
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बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

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

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

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

सअ बुलेिटन, २०७६, ... ... ...- १ वा २, पृ ...
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७६, चैत – १ वा २, पृ १
सव च अदालतको वेभसाइट www.supremecourt.gov.np
मा गई दायाँतफ
तफ काशनह मा ि लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल
कानून पि का तथा सव च अदालत बुलेिटन मा समािव िनणयह
पढ् न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।

साथै, नेपाल काननू पि का मा

कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म) हेन, पढ् न तथा सुरि त गन www.nkp.gov.np मा जानुहोला ।

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

िन द तु नीितिनपुणा यिद वा तुव तु
ल मी: समाऽिवशतु ग छतु वा यथे ं ।
अ ैव वा मरणं म तु यगा
ु गा तरे वा
या या पथ: िवचलि त पदं न धीरा: ।।८४।।
- भतहृ र नीितशतकम्
अथ: िन दा ग न् वा शंसा, ल मी आउन् वा जाउन,्
आजै मनुपरोस् वा काला तरमा,
यी कुनै कुराको कि पिन िच ता नराखी
याियक मागमा ला नेह किह यै िवचिलत हदँ ैनन् ।

सूचना

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको 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 वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सँगालो, २०७६ पिन काशन भएकाले
आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .७५।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना
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 अदालतबाट कुनै कानूनअ तगत ठहर
भएको सजाय सोही कानूनबमोिजम
काया वयन ग रने तर य तो कुनै
कानूनअ तगत भएका सजाय संिहतामा
यव था ग रएको सजायभ दा बढी
भएको अव थामा संिहतामा उ लेख
भएको हदस म मा सजाय काया वयन
हने ।
बाबु
 जायजात गनुपन स पि
िनवेदकको नाममा हदँ ैमा छोराको समेत
हक ला ने अचल स पि बाट साहको
िबगो भराउने कारबाही गन बाधा
नदेिखने ।
 थनु ामा राखेको मािनस अदालतबाट
छुट् नासाथ त काल प ाउ गन वृि
वा तवमा ग भीर आपि जनक र
अशोभनीय विृ हन् । यस कुरा ित
अनुस धान अिधकारी, मु ा हेन
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ुिटलाई आधार बनाई अ य सबै सत,
यो यता र ि या पूरा गरेको अव थामा
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गणना नगरी तरवृि को अवसरबाट
वि चत गनु यायोिचत देिखन नआउने ।
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पिन थुनामु नगनु र यस अदालतको
िव
संयु

ब दी य ीकरणको

आदेशबाट

िज ला हरी
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२५५२
थनु ामु

ग रसके पिछ पिन िविभ न

कायालय,
ब दी

िज लामा लगी पाँच पटक सोही
का ेपला चोकसमेत

य ीकरण

कृितको मु ामा िनर तर थुनामा रा नु
अनुिचत, अतािकक र जवाफदेिहताहीन
काय हने ।

v



भावकारी अनुस धान गरी पीिडत तथा
ितवादीह को

आिथक

िववरण

संकलन गनपन
ु दािय व रा यको हो ।
१०४०८
य िप
नेपाल सरकार

अनुस धानको

अभीलेखीकरण

गन

ममा

नस नु

वा

संयु
िव

15=

सागर भ समेत

अनस
ु धानमा
प रणाम

अकम यता

व प

हनक
ु ो २५५९

ितपूित नपाउने

जबरज ती
ि थित िसजना हन िदनु हदँ ैन । साथै
करणी
रा यको
ितपिू तको

िनि यतालाई
आधार

बन

कम
िदनु

तकसङ् गत समेत नहने ।
 संरि त मारक उप े अथात्
सि नकट े (Buffer zone) मा ब ने
अिधव ा
भवनह मा न सा पासको अि तम
काशमणी
वीकृितको अिधकार कसलाई हने ?
१०४०९

शमासमेत
उ

े मा ब ने भवनह को न सा

िव
पास गनूपूव पुरात व िवभागको वीकृित
16=

संयु

नेपाल सरकार,

२५८९
िलनुपन हो, होइन ? एवम् ती े का

धानम ी तथा
भवनह मा बेसमे ट बनाउन पाउने हो
परमादेश

मि प रषद्को
होइन ? भ ने स ब धमा स ब ऐन र
कायालय,
मापद ड, २०६४ मा भएको यव था
िसंहदरबारसमेत
एकनास र समान
काया वयन गनपन
ु ।
vi

पमा लागू र

 पीिडत अदालतसम उपि थत भएर
बकप नगरे पिन सु मा अदालतसम
भएको मािणत बयानको मह व र
तौलमा कमी भएको भने हदँ ैन । पीिडत
अदालतमा उपि थत भएर सु मा
अदालतबाट मािणत भएको बयानको
१०४१०
िवपरीत ितवादीको प र समथनमा
हने गरी गरेको बकप भ दा िनज
संयु

नेपाल सरकार
अदालतमा उपि थत नै नभएर बकप
िव
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२६१३
नगरेको अव थामा ितवादी िव

मानव

को

राम साद गु ङ
कसरु लाई थािपत गराउन बढी सघाउ
पु याइरहेको ह छ । सु को मािणत

बेचिबखन तथा
ओसारपसार

बयानलाई समथन हने गरी पीिडत
अदालतमा उपि थत भई बकप नै नगरे
पिन पीिडतले मौकामा

ितवादीको

कसुर िव मा स माण गरेको िकटानी
बकप कानूनी आधारिबना िनरथक
नहने ।
१०४११
नेपाल सरकार
संयु

िव

 उ ोगमा पिन यही आपरािधक मनसाय
रहनु पछ, जुन कत य यानको कसुरको
लािग आव यक ह छ । यहाँ िनि दत
२६२५

18=

यान मान
उ ोग

अजयकुमार
कामतसमेत

मनसाय, िनममता, दयाहीनता यही
ेणीको हनुपछ जुन कत य यानमा
ह छ । उ ोग ठहनको लािग के वल

vii

तयारी मा नभई अिभयु ले वारदात
घटाउने मनसायका साथ सोतफ ग भीर
यास गरेको र सो काय खतरनाक ले
पण
ू अपराधको निजक (Dangerous
proximity to the end) हनुपन ।
 मािनसलाई जितसुकै दुःख पीडा वा
ग रबी भए पिन कसैले कसैलाई मृगौला
१०४१२
बे न उ ेरणा िदने तथा सहयोग गन
नेपाल सरकार
काय िन चय नै उसको नैितकता,
संयु

िव

19=

िवनोद
मानव

सामािजक जवाफदेिहता र कानूनको २६३७
समेत बिखलाप भई य तो काय कानूनी

ढकालसमेत
अपराधको पमा प रभािषत हन जा छ

बेचिबखन
र सो काय गरेबापत मािनस दि डत पिन
हनैपन ।

viii

§

नणय नं . १०३९४
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुंगाना
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।९।३
०७३-NF-००३२
मु ाः अपतु ाली हक कायम

§

पनु रावेदक / ि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 अनमु ित ा त हरे कुमार चौधरी

§

§

आ नै उदरबाट ज मेको छोरी भएको
र सौतेना छोरा भई िवमातक
ृ रहेको
त य िमिसल माणबाट पुि ट भएको
साथै सौतेना छोराको तुलनामा आ नै
उदरतफको छोरी नै निजकको हकवाला
हने कुरालाई कानूनत: वीकार ग रएको
अव था हदँ ा हकवाला छोरी िववािहता हनु
वा नहनल
ु े कुनै अथ रा ने नदेिखने ।
( करण नं.६)
दुवै अंिशयारको संयु नाममा रहेको
स पि मा सौतेनी छोरा र सौतेनी
आमा सगनु ीदेवीको समान भाग रहेको
देिख छ । संयु नाममा स पि रा नुको
अथ आ नो हक अका संयु नामवालालाई
समपण गन वा ह ता तरण गनु हो भनी
मा न िम ने नदेिखने ।
मन यि वयंको गभबाट ज मेको स तान
नै मन यि को निजकको हकवाला मा नु
पन ह छ । िववािहत हदँ ैमा छोरीलाई
अपुतालीको मबाट बेदखल गन हो भने
आ नै स तान पिन िववािहत छोरी हदँ ैमा
आमाको अपतु ालीबाट बिह करणको
ि थित आई िवभेिदत हने अव था आउने ।
( करण नं.८)

काननू मा नै अंशब डा र अपुतालीस ब धी
छु ै महल तथा हकवालाको म नै छु ै
यव था भएको अव थामा अंश र अपुताली
एउटै हो भनी मा न सिकने देिखँदैन । अंश
हकमा नातालाई हे र छ भने अपुतालीमा
नातावाला नै हनपु छ भ ने छै न । याहार
संभार गन यि ले पिन अपुताली पाउन
स दछ वा कानूनले कायम गरेको मनको पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र ठ
हकवालाले पिन अपुताली ा त गन
अिधव ा य ी बालच आचाय र डा. ी
स दछ । तर हकवालाको मिभ पिन
ठके
काश िगरी एवं िव ान् अिधव ा ी
को निजकको हो भ ने म कायम गदा
भरतमिण शमा
रगतको नाता नै निजकको हकवाला हने
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा य
ठहछ । यसिभ आ नो रगतको गभको
ी याम साद खरेल र ी िमिथलेश कुमार
स तान हदँ ाहदँ ै सौतेनी स तान निजकको
िसंह
हकवाला कायम हन स ने नदेिखने ।
अवलि बत निजर :
( करण नं.५)
§ ने.का.प.२०५३, अंक ९, िन.नं.६२६२
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
§ ने.का.प.२०६५, अंक ५, िन.नं.७९६७
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी शेखर च अयाल
नवलपरासी िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी बलराम िब ट
पनु रावेदन अदालत बटु वल
यस अदालत संयु इजलासमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी वै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
फै सला
या.सपना धान म ल : याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोिजम यस
अदालतको संयु इजलासको िमित २०७२।१२।२३
को फै सला पनु रावलोकन ग रपाउँ भनी ितवादीका
तफबाट िनवेदन दायर भई यस अदालतको पूण
इजलासबाट िमित २०७३।१२।४ मा पनु रावलोकनको
अनमु ित दान भएको ततु मु ाको संि त त य एवं
ठहर यस कार छःव. बिु राम था को छोरा व. शङ् कर था
हन् । शङ् कर था को दईु ीमतीम ये जेठी सोिनयादेवी
था र का छी सगनु ी था हन् । जेठी सोिनयाबाट
ज मेका छोरा िवप ी नारायण साद था हन् । का छी
सगनु ी था बाट ज मेको एक मा छोरी इ कुमारी
हन् । इ कुमारीको २०४२ सालमा तेजनारायण
था सँग िववाह भएको िथयो । शङ् कर था को नाउँमा
दता रहेको ज गा िनज शङ् कर था को मृ यपु चात्
िमित २०५५।११।६ गतेको िनणयअनस
ु ार सगनु ीदेवी
था र नारायण साद था को संयु नाउँमा दता

रहेको िथयो । सगनु ीदेवी थ नीको िमित २०६३।९।१३
गते मृ यु भएप चात् िनज सगनु ीको अपतु ाली हक
इ कुमारीको नाममा नामसारी गरी िदन ितवादीले
इ कार गरेको हँदा सोही चोट पीडाका कारण आमा
इ कुमारी िमित २०६३।१२।४ देिख बेप ा
हनभु यो । अतः िवप ी नारायण साद था र सगनु ीदेवी
थ नीको नाउँमा संयु दता रहेको ज गाम ये
सगनु ीदेवी थ नीको हकजित अपतु ालीको २ नं.
बमोिजम आमा इ कुमारी थ नीको अपतु ाली हक
कायम ग रपाउँ भ नेसमेत अनमु ित ा हरे कुमार
चौधरीको िफराद दाबी ।
िवप ीले देखाएको नाता एवं पु तावलीमा कुनै
िववाद छै न । िवप ीको आमा इ कुमारी थ नी िववाह
भइसके क छोरी हन् । बाबु शङ् कर था को मृ यपु िछ
िनजको नाउँमा दता रहेको ज गा म नारायण साद था
र सगनु ीदेवीका नाउँमा संयु दता भए पिन हामीिबच
रीतपूवकको अंशब डा भएको छै न । व. सगनु ीदेवीले
अंशब डा गराई आ नो अंश हक नछुट्याई हामी
एकासगोलमा रहेकै अव थामा िनज सगनु ीदेवीको
मृ यु भएको हो । िनजको मृ यपु चात् िनजको भाग
स पि पिन एकासगोलको हकवालाको हैिसयतले
म ितवादीको हने भएको हँदा मेरो नाउँमा एकलौटी
दतासमेत गराएको छु । सगनु ीदेवीको मृ यपु चात्
िवप ीह ले सगनु ीदेवीको लािग गनपन
ु कुनै कत य
तथा कानूनी दािय वसमेत पूरा गरेका छै नन् । वादी
इ कुमारी सगनु ीदेवीको िववाह भइसके को छोरी भई
िनज अपतु ालीको महलअ तगतको अपतु ाली पाउने
हकवालासमेत नभएको हँदा वादीको िफराद दाबी
अ.बं.८२ नं. समेतको आधारमा खारेज गरी फुसद पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी नारायण साद था को
ितउ रप ।
वादीका सा ी धपु नारायण पंिजयार र
ितवादीका सा ी देवी साद पंिजयारले अदालतमा
गरेको बकप िमिसल सामेल रहेको ।
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१०३९४ - नारायण साद था िव. हरे कुमार चौधरी
अपतु ालीको २ नं. मा आ नै कोखबाट
जि मएको छोरा नभए िववािहत छोरीले अपतु ाली
पाउँछ भ ने कानूनी यव था रहेको नदेिखएको र छोरा
भ ने श दले सौतने छोरा र धमपु लाई पिन मा नपु छ
भनी ने.का.प. २०५६ पृ ४८९ िन.नं.६७४७ र
ने.का.प. २०६५ िन.नं.७९६७ पृ ६१३ मा िस ा त
ितपादन भएको देिख छ । मतृ क सगनु ीदेवी र ितवादी
नारायण साद था िबच अंशब डा भएको नभई
सगोलमै रहेको अव था हँदा िनजको अपतु ाली पाउँ
भ ने वादी दाबी नपु ने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको सु
नवलपरासी िज ला अदालतको िमित २०६७।२।९
को फै सला ।
अपतु ालीको २ नं. मा मनको लो ने, वा नी,
छोरा, अिववािहत छोरी, छोराको छोरो वा िनजको
अिववािहत छोरी भएस म अ ले अपतु ाली पाउँदैन
भनी उ लेख भएको छ । मनको लो ने र िनजको गभबाट
छोरा नज मेको अव थामा िनजको अपतु ाली िववािहत
छोरीले पाउने भ ने नै हो । ितवादीले आफू सगनु ीको
गभबाट ज मेको भ नसके को छै न । ने.का.प.२०६५
िन.नं.७९६७ पेज ६१३ को मु ामा अंश र अपतु ाली
दईु अलगअलग कुरा हन्, अंशलाई अपतु ालीको
मा यमबाट ा गन सिकँ दैन भनी फै सला भएको
छ । सगनु ीको अपतु ाली िनजले ज म िदएक छोरी
आमा इ कुमारीले पाउने र मख
ु निमलेको कुरामा
अ.बं.१८४क तथा १८५ नं. बमोिजम माण बझ
ु ी
िन पण गनु पनमा सो नगरी वादी दाबी नपु ने भनी
सु अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण हँदा उ टी
ग रपाउँ भ नेसमेत वादीले पनु रावेदन अदालतमा
िलएको पनु रावेदन िजिकर ।
२०६३ सालको दे.प.ु नं.१०६७ को अपतु ाली
मु ामा सव च अदालतबाट ितपािदत निजर
िस ा तबमोिजम अपतु ाली ा गन जो मरी अपतु ाली
परेको हो सो यि को नाउँमा स पि नै हनपु छ वा
िनज छु ी िभ न भएको हनपु छ भ ने नभई स पि मा

कट मा होइन, अ तभतु अिधकार रहने ह छ भनी
फै सला भएको छ । ततु मु ामा पनु रावेदक हरे ,
आमा सगनु ीको छोरी इ कुमारी र बाबु तेजनारायणको
छोरा रहेकोमा िववाद देिखँदनै । शङ् करको दईु प नी
सोिनया र सगनु ी रहेको भ ने कुरा २०५५।११।६ को
नामसारीबाट प रहेको छ । सोिनयाबाट जि मएको
छोरा नारायण साद था र सगनु ीबाट जि मएको
छोरी इ कुमारीको हकमा पनु रावेदक हरे कुमारले
अपतु ालीको २ नं. ले िनजको आमाको अपतु ाली
हक हनेसमेतका अव थातफ सु ले के ही िववेचना
नगरी सगनु ीको स पि समेतमा नारायण साद था
सौतेनी छोराको अपतु ाली हने भनी ठहर गरेको सु
फै सला सोही आधारमा निमली फरक पन स ने हँदा
अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालतको
िमित २०६७।९।२१ को आदेश ।
यसै लगाउको ियनै वादी र नारायण साद
था ितवादी भएको ०६७-DP-०१३८ को िनणय
बदर र द.ु फौ.नं. ००३८ को जालसाजी मु ा िमिसल
साथै रहेको पाइयो ।
वादी इ कुमारीको आमा सगनु ी र िनजको
सौतने छोरा ितवादी नारायण साद था िबच
अंशब डा भई अंश नै कायम भई नसके को अव थामा
िववािहत छोरीले अपतु ाली पाउँछ भ न िम ने अव था
पिन देिखन नआएबाट एकै उदरबाट ज मेको छोरा
नहँदा सौतने छोराले अपतु ाली नपाउने भ ने पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने देिखएन । यसैगरी आमाको हक
कायम भई नसके को ि थितमा पनु रावेदकले दाबी
गरेको ि थितको िव मानता भए पिन िनजले सु
अदालतमा अ.बं.८३ नं. को सिु वधा िलई िफराद दायर
गरी आएबाट िनजको हकमा समेत ततु मु ाबाट
बो न िम ने अव थासमेत नहँदा वादी दाबी नपु ने
ठहराई भएको सु नवलपरासी िज ला अदालतको
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िमित २०६७।२।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०६८।२।१७ मा भएको फै सला ।
व. शङ् कर था को दईु ीमतीमा जेठी
सोिनयादेवी र का छी सगनु ी था हन् । जेठीतफबाट
ितवादी नारायण साद था र का छीतफबाट एक
मा छोरी म वादी इ कुमारी था को ज म भएकोमा
िववाद छै न । शङ् कर था को शेषपिछ िनजको
नामको स पि नारायण साद था र सगनु ी था को
नाममा िमित २०५५।११।६ मा नामसारी भई संयु
पमा भोग गरी आएका िथए । आमा सगनु ी था को
िमित २०६३।९।१३ मा मृ यु भयो । मल
ु क
ु ऐन,
अपतु ालीको २ नं. ले मनको लो ने, छोरा, अिववािहत
छोरी कोही नभए िववािहत छोरीले अपतु ाली पाउने
म िनधारण गरेको छ । मन सगनु ीको 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
सूयबहादरु थापा भएको अपतु ाली हक कायम मु ामा
फै सला भई ने.का.प.२०५३ िन.नं.६२६२ प.ृ ६९७
मा कािशत िस ा त ितकूल सौतेनी छोरा यथ
नारायण साद था ले अपतु ाली पाउने गरी पनु रावेदन
अदालत बटु वलसमेतबाट भएको फै सला मल
ु क
ु ऐन,
अपतु ालीको १, २ र ३ नं. िवपरीत हँदा याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम
मु ा दोहो याई हे रपाउँ भनी वादीको हकमा अनमु ित
ा हरे कुमार चौधरीको यस अदालतमा परेको
िनवेदनप ।
सु रेकड र माण िमिसल स बि धत
अदालतबाट िझकाई पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०६९।१।१२ को आदेश ।
वादी इ कुमारीको आमा सगनु ी र िनजको
सौतेनी छोरा ितवादी नारायण साद था िबच
अंशब डा भई नसके को र अंश नै कायम भई नसके को

अव थामा िववािहत छोरीले अपतु ाली पाउँछ भ न
निम ने भ नेसमेतको आधार हण गरी वादी दाबी
नपु ने ठह याएको सु फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट िमित २०६८।२।१७ मा फै सला
भएको देिख छ । अपतु ाली हक कायमका लािग िजिकर
िलइएको ज गा वादीको आमा सगनु ी र ितवादीका
नाममा संयु दता रहेकोमा िववाद नरहेको अव थामा
िनज सगनु ीको मृ यपु िछ िनजका नामको स पि मा
हकवालाले दाबी गन स ने मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको २
नं. को कानूनी यव थासमेतका प र े यमा हकवाला
को हने भ नेतफ िव मान कानूनी यव थाको पया
िववेचना नै नगरी वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६८।२।१७
को फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको १ र २ नं. तथा
यस अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा त (ने.का.प.
२०६४, िन.नं.७८५८ पृ ७५०) समेतको िु ट रहेको
देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१),
(क) र (ख) अनस
ु ार मु ा दोहो याई हेन अनमु ित दान
ग रिदएको छ । ततु िनवेदनलाई पनु रावेदनको
लगतमा दता गरी िवप ीह समेत िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतबाट िमित २०७०।२।३१
मा भएको आदेश ।
मतृ कको नामको अपतु ाली ितवादी
नारायण साद था का नाममा कायम गरी िदएको
सु एवं पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला
कानूनी िु टपूण रही िमलेको देिखन आएन । तसथ,
मतृ क सगनु ी थ नीको अपतु ाली हक कायम ग रपाउँ
भ ने वादी दाबी पु न नस ने गरी सु नवलपरासी
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६८।२।१७
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई दाबीका
ज गाम येबाट मतृ क सगनु ी थ नीको हकजित आधा
ज गाको हदस म यथ वादीको आमा इ कुमारीदेवी
चौधरीको अपतु ाली हक कायम हने ठहछ भ नेसमेत
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१०३९४ - नारायण साद था िव. हरे कुमार चौधरी
बेहोराको यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०७२।१२।२३ मा भएको फै सला ।
मल
ु पु ष बिु राम था को छोरा शंकर
था को २ ीमतीह मा सोिनयादेवी र का छी
सगनु ीदेवी रहेकोमा जेठी सोिनयादेवीको तफबाट
िनवेदक / ितवादी नारायण साद था र का छी
सगनु ीको तफबाट यथ / वादी इ कुमारी
चौधरीको जायज म भएको हो । इ कुमारी चौधरीको
अंिशयारह छु ी िभ न नहँदै िववाह भइसके को भ ने
कुरा यथ / वादीले नै वीकार गरेको अव था छ ।
यथ / वादीक आमा सगनु ी र िनवेदक / ितवादी
नारायण साद था सौतेनी आमा / छोरा नाताका
ह । िपता शंकर था को नाउँमा दता रहेका ज गा
िपता शंकर था को मृ यपु ात् िमित २०५५।११।६
को िनणयानस
ु ार हकवालाह सगनु ीदेवी था र
नारायण साद था को नाउँमा संयु दता रहेको
िथयो । सगनु ीदेवी थ नीको िमित २०६३।९।१३
मा म यु भएको हो । मतृ क सगनु ीदेवी ितवादी
नारायण साद था िबच अंशब डा नभई एकासगोलमै
रहेको अव थामा िनजको मृ यपु ात् एकासगोलको
जीिवत अंश हकवालाको हैिसयतले सगनु ीदेवीको अंश
हकको स पि वत: म िनवेदक / ितवादीमा सन
जानेमा कुनै िववाद छै न । सगोलका अंशीह म ये छु ी
िभ न नहँदै कुनै एक अंशीको मृ यु भएमा सो स पि को
हक अक जीिवत अंशीमा सन आउने जीिवतताको
िस ा त (Princip।e of Survivorship) हो ।
मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको १० नं. िवपरीत िववाह भई
गइसके क छोरीतफबाट संर क बनी मेरोउपरमा दायर
भएको ततु मु ामा वादी दाबी नप ने ठह याई ी
नवलपरासी िज ला अदालतबाट िमित २०६७।२।९
मा भएको फै सलालाई सदर गरेको त कालीन ी
पनु रावेदन अदालत बटवलको िमित २०६८।२।१७
को फै सला उ टी गरी दाबीको ज गाम येबाट मतृ क
सगनु ीदेवी था को हकजित आधा ज गाको हदस म

यथ / वादीको आमा इ कुमारीदेवी चौधरीको
अपतु ाली हक कायम हने ठहर गरेको ी सव च
अदालत संयु इजलासको िमित २०७२।१२।२३ को
फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको २ नं. एवं स मािनत
ी सव च अदालत पूण इजलासबाट ितपािदत
ने.का.प.२०६५ अंक ५ िन.नं.७९६७ पृ ६१३ मा
कािशत निजर िस ा तको उ लङ् घन हन गएको,
अपतु ालीको 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 पाउँछ,
यी नभए सौतेनी छोरा, अिववािहत छोरीले अपतु ाली
पाउँछ भनी ट पमा उ लेख भएको छ । ततु
मु ामा पिन िनवेदक / ितवादी र मतृ किबचमा
सौतेनी आमा / छोराको नाता स ब ध रहेको र
हामीह एकासगोलमै रहेको अव थामा सौतेनी
आमा सगनु ीको मृ यु भएको भ ने त यमा िववाद
छै न । िनजको लालन पालन रेखदेख र काजि यासमेत
मैले नै गरेको हो । य तो अव थामा मतृ क सगनु ीको
अपतु ाली अपतु ालीको महलको १० नं. ले िनवेदक
/ ितवादीले पाउने कुरामा कुनै िववाद नभएको
अव थामा पिन कानूनको गलत अथ गरी िववाह
गरी गइसके क छोरीलाई अपतु ाली िदलाइिदने ठहर
गरेको ी सव च अदालत संयु इजलासको िमित
२०७२।१२।२३ को फै सलामा ने.का.प.२०५६ अंक
७ िन.नं.६७४७ प.ृ ४८९ मा कािशत िस ा तको
उ लङ् घन हन गएको साथै मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको
२, १० नं. को आधारमा सँग बसेको अंिशयारले वत:
अपतु ाली पाउनेमा मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको २ नं. को
गलत अथ एवं ला नै नस ने निजर िस ा तको योग
गरी यथ / वादीले अपतु ाली पाउने ठहर गरेको ी
सव च अदालत संयु िमित २०७२।१२।२३ को
फै सलामा कानून र निजरको गलत अथ ग रएबाट
उ फै सला याय शासन ऐन, २०७३ को दफा
११(२)(ख) अ तगत पनु रावलोकन गरी हेरी बदर गरी
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मेरो सु ितउ र िजिकरबमोिजम याय इ साफ
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी नारायण साद
था को यस अदालतमा दायर भएको पनु रावलोकनको
िनवेदन ।
यसमा यसै अदालतबाट ने.का.प.२०६५
अंक ५ िन.नं.७९६७ मा ितपािदत कानूनी िस ा त
हेदा बाबु आमाको अंश नै कायम भई नस दै िववाह
भई आ नो घरमा गएको छोरीह ले बाबु वा आमाको
अपतु ालीमा दाबी गन पाउने अव था नहने भ ने
त यसिहतको कानूनी िस ा त ततु मु ामा आकिषत
हने देिखँदा यस अदालतबाट िमित २०७२।१२।२३
को फै सलामा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा
११ (२) को ख ड (ख) बमोिजम पनु रावलोकनको
अनमु ित दान ग रएको छ । िनयमानस
ु ार सु , रेकड
र भए माण िमिसलसमेत िझकाई पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतको पूण इजलासबाट िमित
२०७३।१२।४ मा भएको आदेश ।
उ
आदेशानस
ततु
मु ा
ु ार
पनु रावेदनसरह यस अदालतको िन सा ा त दायरीमा
दता भएको रहेछ ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम
पेस हन आएको
ततु
पनु रावेदनसिहतको िमिसल कागजात अ ययन
ग रयो ।
पनु रावेदक ितवादीका तफबाट उपि थत
िव ान् व र ठ अिधव ा य ी बालच आचाय र
डा. ी ठके
काश िगरी एवं िव ान् अिधव ा ी
भरतमिण शमाले िवप ी वादी इ कुमारीको आमा
सगनु ी र िनजको सौतने छोरा ितवादी नारायण साद
था िबच अंशब डा भएको भ ने नदेिखएको र यसरी
आमाको अंश नै कायम भई नसके को अव थामा
िववािहत छोरीले अपतु ालीमा दाबी गन पाउँछ भ नु
कानूनत: िम ने अव था हँदैन । अक तफ अंश र

अपतु ाली फरक िवषय भएको साथै नारायण साद
था ले सगनु ीदेवीको काजि या गरेको भ ने त य
पिु ट भएको छ । य तै यसै स मािनत अदालतबाट बाबु
आमाको अंश नै कायम भई नस दै िववाह भई आ नो
घरमा गएको छोरीह ले बाबु वा आमाको अपतु ालीमा
दाबी गन पाउने अव था नहने भनी ने.का.प.२०६५,
अंक ५, िन.नं.७९६७ मा िस ा तसमेत ितपादन
भई याियक ि टकोण कायम भएको र मल
ु क
ु ऐन,
अपतु ालीको २, १० नं. को आधारमा सँग बसेको
अंिशयारले वत: अपतु ाली पाउनेमा मल
ु क
ु ऐन,
अपतु ालीको २ नं. को गलत अथ एवं ला नै नस ने
निजर िस ा तको योग गरी यथ / वादीले अपतु ाली
पाउने ठहर गरेको यस अदालत संयु इजलासको
फै सला कानूनत: िु टपूण हँदा उ फै सला बदर गरी
ितउ र िजिकरबमोिजम हनपु दछ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
यथ वादीका तफबाट उपि थत िव ान्
व र ठ अिधव ा य ी याम साद खरेल र ी
िमिथलेशकुमार िसंहले व.शङ् कर था को नामको
स पि हक खाने िनजक का छी ीमती वादीको
आमा सगनु ीदेवी र जेठी सोिनयादेवीतफका एक मा
छोरा यथ नारायण साद था का नाममा नामसारी
भएको त यमा िववाद छै न । मल
ु क
ु ऐनको एघार
संशोधनबाट २०७२ सालदेिख अपतु ालीको महलको
२ नं.मा भएको कानूनी यव थाबाट अपतु ालीका
स ब धमा िववािहत र अिववािहत दवु ैको समान हक
हने भ ने सिु नि चत गरेको र रगतको नाता वादीको
नै रहेको देिखएको छ । य तो अव थामा आमा
सगनु ीदेवीको मृ यपु िछ िनजको पित र एका उदरबाट
ज मेका अ य स तान एवं हकवाला नभएको हँदा
मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको २ नं.कानूनअनस
ु ार मतृ क
सगनु ीदेवीको भाग अपतु ाली एक मा िववािहत छोरी
वादीले पाउने ठहर गरी भएको यस अदालत संयु
इजलासको फै सला कानूनस मत हँदा सदर कायम
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१०३९४ - नारायण साद था िव. हरे कुमार चौधरी
हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
यसमा आमा सगनु ीदेवीको एका उदरबाट
ज मेको छोरा र अिववािहत छोरीसमेत अ य हकदार
कोही नरहेको हँदा िनजसमेतको संयु नाममा दता
रहेका स पि बाट अपतु ालीको २ नं. अनस
ु ार िनज
आमाको भागस म अपतु ाली हक कायम ग रपाउँ
भ ने वादीको िफराद दाबी रहेकोमा वादीको िववाह
भइसके को कारणबाट िनजको अंश हक समा त
भएको र पिहले नै म रसके क मतृ कको अंश नै
यिकन नभएको अव था हँदा िफराद दाबीबमोिजम
अपतु ाली हक कायम हनपु न होइन भ ने ितवादीको
ितउ र िजिकर रहेछ । सु नवलपरासी िज ला
अदालतबाट वादी दाबी नपु ने ठहर गरी भएको
फै सलाउपर वादीको पनु रावेदन परेकोमा त कालीन
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट सु सदर भई फै सला
भएकोमा सोउपर वादीको मु ा दोहो याई अ तगत
यस अदालतमा िनवेदन परेको र यस अदालतबाट
िन सा दान भई पनु रावेदनको रोहमा दता भएको र
िनणयाथ इजलाससम पेस भएकोमा यस अदालत
संयु इजलासबाट सु िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
िमित २०६८।२।१७ को फै सला उ टी भई दाबीका
ज गाम येबाट मतृ क सगनु ीदेवी थ नीको हक जित
आधा ज गाको हदस म वादीको आमा इ कुमारी
देवी चौधरीको अपतु ाली हक कायम हने ठह याई िमित
२०७२।१२।२३ मा फै सला भएकोमा सो फै सला
पनु रावलोकन ग रपाउँ भनी ितवादीको िनवेदन
परेकोमा यस अदालतबाट पनु रावलोकनको अनमु ित
दान गन गरी आदेश भएबमोिजम ततु मु ा यस
अदालतको िन सा दान पनु रावेदन दायरीमा दता
भएको रहेछ ।
उपरो ानस
ु ारको त यगत िवषय र बहस
िजिकरसमेत भएको ततु मु ामा देहायका िवषयमा
िववेचना गरी िनणय िदनपु न हन आयो ।

(१) त कालीन मल
ऐन अपतु ालीको
ु क
ु
महलको २ नं. बमोिजम सगोलमा र संयु
नाममा स पि रहेको अव थामा हकवाला
मरेको अव थामा िनजको अंश भाग अक
अंिशयारको सौतेनी छोरा वा आ नो
रगतप को िववािहत छोरीले अपतु ाली हक
दाबी गन पाउने हो वा होइन ?
(२) सु िज ला अदालतको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला
उ टी भई वादी दाबीबमोिजम दाबीको
ज गामा आधास म अपतु ाली हक कायम
हने ठह याएको यस अदालतको संयु
इजलासको फै सला िमलेको छ वा छै न ?
२. िनणयको 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 दतावाला शङ् कर सादको
शेषपिछ हक खाने निजकको हकवाला प नी सगनु ी
थ नी र छोरा नारायण साद था का नाउँमा संयु
नामसारी हने गरी मालपोत कायालय नवलपरासीबाट
िमित ०५५।११।६ मा िनणय भएकोमा संयु
दतावालाम येक वादीको आमा सगनु ी थ नीको मृ यु
भएपिछ उ िक ा ज गाह यी िनवेदक ितवादी
नारायण साद था ले मतृ क सगनु ीदेवीको हकसमेत
मालपोत कायालय नवलपरासीको िमित २०६५।५।२
को िनणयबाट आ नो नाममा नामसारी गराई िलएको
देिख छ । यी िनवेदक ितवादी र िवप ी वादीको
पा रवा रक र नातागत पृ ठभूिम हेदा मूल पु ष व.
बिु रामको छोरा व.शङ् कर साद शंकर सादको दईु
ीमतीमा जेठी सोिनयादेवी र का छी सगनु ी रहेको र
जेठी ीमतीबाट एक मा छोरा यी िनवेदक ितवादी
नारायण साद था र का छी ीमती सगनु ीदेवीबाट
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एकमा छोरी यी िवप ी वादी इ कुमारीको जाय
ज म भएको र िनजको तेजनारायण था सँग २०४२
सालमा िववाह भएको भ ने देिख छ । सगनु ीदेवी
थ नीको िमित २०६३।९।१३ मा मृ यपु चात् िनजको
नामको स पि वादी इ कुमारीका नाममा नामसारी
गरी िदन ितवादी नारायण साद था ले इ कार
गरेका कारण सोही चोट पीडाबाट िनज इ कुमारी
िमित २०६३।१२।४ देिख बेप ा भएको भ ने िफराद
लेखबाट देिख छ ।
३. व.शङ् कर था को शेषपिछ िनजको हक
खाने निजकको हकवाला वादीक आमा सगनु देवी र
ितवादी दईु जना मा रहेको देिखएकोले िनजह
दवु ै जनाको संयु नाममा िववािदत ज गाह संयु
नामसारी भएको देिख छ । यसरी संयु नाममा रहेको
स पि सगनु देवीको शेषपिछ पनु रावेदक ि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 । मल
ु क
ु ऐनमा
भएको एघार संशोधन िमित २०५९।६।१० प चात्
अपतु ाली हकका स ब धमा कायम भएको कानूनी
यव थाअ तगत अपतु ालीको २ नं. मा अपतु ाली
पदा मनको लो ने, वा नी, छोरा, अिववािहत छोरी,
छोराको छोरा वा अिववािहत छोरी भएस म अ ले
अपुताली पाउँदैन । मनको 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 अपतु ाली ऐनबमोिजमको
हकवालाले पाउँछन् भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । उ कानूनी यव थालाई हेदा नेपालको
स दभमा अपतु ालीको हकअ तगत दाबी गन पाउने
स ब धमा प ट पमा ाथिमकता म िनधारण
गरेको देिख छ । जसअनस
ु ार ततु मु ामा यी िवप ी
वादी सगनु देवीको छोरी भएको र िनवेदक ितवादी

सगनु देवीको सौतेना छोरा नाताका यि रहेको
कुरामा िववाद देिखन आएन । कानूनत: स पि वाला
सगनु देवीको शेषपिछ िनजको एकाउदरतफको एकमा
िववािहत छोरी यी वादी इ कुमारी देिखएको र मल
ु क
ु
ऐनमा भएको एघार संशोधनबाट अपतु ालीको महलको
२ नं.मा िववािहत छोरीसमेतले मताको अपतु ाली
पाउने भ ने कानूनी यव थालाई वीकार गरेको र
िनवेदक ितवादी नारायण साद था सौतेनी छोरा
भएकोले िनजले सगनु देवीको अपतु ाली पाउने अव था
नभई आ नो आमातफको अंश हक वा अपतु ालीमा
हक पु ने देिखन आएकोले मैले नै याहार स भार
गरी काजिक रयासमेत गरेको हँदा मता सगनु देवीको
अपतु ालीमा मेरो हक ला ने र वादी इ कुमारीको
हक दाबी पु ने होइन भ ने िनजको ितउ र िजिकर
कानूनस मत मा न िमलेन । जहाँ कानून प ट छ,
यहाँ अ य या याको गु जायस रहने देिखँदैन ।
कानूनले प ट पमा नै मनको छोरा नभए अिववािहत
छोरी, अिववािहत छोरी नभए िवधवु ा बहु ारी, िवधवु ा
बहु ारी नभए िववािहत छोरी, िववािहत छोरी नभए
िनजका छोरा वा अिववािहत छोरीमा अपतु ाली जाने
कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
४. नेपालको संिवधानको धारा १८ मा
समानताको हकअ तगत पु ष र मिहलािबच िववािहत
तथा अिववािहतका आधारमा िवभेद नग रने भनी
संवैधािनक याभूित िदएको पाइ छ । जसअनस
ु ार
देहायको यव था रहेको पाइ छ :
(१) उपधारा (२) सामा य कानूनको योगमा
उ पि , धम, वण, जात, जाित, िलङ् ग,
शारी रक अव था, अपाङ् गता, वा य
ि थित, वैवािहक ि थित, गभाव था,
आिथक अव था, भाषा वा े , वैचा रक
आ था वा य तै अ य कुनै आधारमा
भेदभाव ग रने छै न ।
(२) उपधारा (५) पैतृक स पि मा लिगक
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१०३९४ - नारायण साद था िव. हरे कुमार चौधरी
भेदभाव िवना सबै स तानको समान हक
हने छ ।
(३) धारा ३८ को उपधारा (१) मा मिहलाको
हकअ तगत येक मिहलालाई लिगक
भेदभाव िवना समान वंशीय हक हने छ ।
५. नेपालको संवैधािनक यव थाले
प ट पमा मिहला र पु षका िबचमा भेदभाव ग रने
छै न तथा मिहला भएकै कारणबाट िवभेद ग रने छै न
भ ने यव था गरेको पाइ छ । य तै नेपालले अनमु ोदन
गरेको मिहला िव
हने सबै कारको भेदभाव
उ मूलनस ब धी महासि ध, १९७९ को धारा १ तथा
धारा १३ मा1 वैवािहक ि थितको आधारमा सामािजक
कानूनी राजनीितक वा आिथक अिधकारमा पिन
मिहलालाई बिह कार, ितब ध वा फरक यवहार गन
नपाउने तथा धारा १३ ले पा रवा रक फाइदा मिहला
र पु षिबच िवभेद गन नपाउने यव था गरेको छ ।
मल
ु क
ु ऐनमा भएको एघार संशोधनबाट अपतु ालीको
२ नं.मा प ट यव था गरी आमाको स पि मा िववाह
गरेक छोरीले पिन अपतु ाली पाउने हक संर ण गरेको
पाइ छ । यसरी उि लिखत संवैधािनक र कानूनी
यव थासमेतको स दभमा हेदा ततु मु ामा िववािदत
ज गाह
व.शंकर सादको शेषपिछ निजकका
हकवाला वा सगोलका अंिशयारह म ये यी वादीक
आमा सगनु देवी र ितवादी नारायण साद था का
नाउँमा अंश हकको रोहबाट संयु नाममा नामसारी
गएको देिख छ । यसबाट सगनु देवी र नारायण सादको
िववािदत ज गामा आधा आधा अंश हक रहेको कुरामा
िववाद देिखएन । अंश र अपतु ाली भ ने कुरा फरक
फरक िवषय हन् । अंशको िववादमा अंिशयार हनलाई
नाता स ब ध मु य पमा हे र छ । तर अपतु ालीको
1

हे नुहोस ् -

म हला व
हुने सबै
कारको भेदभाव
उ मूलनस ब धी महासि ध, १९७९ को धारा १ तथा धारा
१३ (क)

िववादमा रगतको नाता वा आ नो उदरतफको भएस म
फरक उदरबाट ज मेका स तानले मनको अपतु ाली
नपाउने भनी यस अदालतबाट पनु रावेदक ितवादी
सूयबहादरु थापा यथ वादी धनकुमारी सा मगर
भएको अपतु ाली हक कायम मु ा (ने.का.प. २०५३
अङ् क ९ िन.नं.६२६२ पृ ६९७) मा िस ा त
ितपादन गरी अपतु ालीस ब धी प ट िविधशा ीय
मा यताको िवकास गरेको देिख छ । यसबाट िववािदत
स पि का आधा हकवाला सगनु देवीको मृ यु भएपिछ
िनजको स पि मा अपतु ाली परेको अव था हँदा िनज
सगनु देवीको अपतु ाली आ नै उदरबाट ज मेक यी
िवप ी वादी इ कुमारी देवी चौधरीले पाउने देिखएको
र अपतु ालीको २ नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ार
सौतेनी छोरा यी िनवेदक ितवादीले सगनु ीदेवी
थ नीको अपतु ाली पाउने भ ने देिखन आएन ।
कानूनमा नै अंशब डा र अपुतालीस ब धी छु ै
महल तथा हकवालाको म नै छु ै यव था भएको
अव थामा अंश र अपुताली एउटै हो भनी मा न
सिकने देिखँदैन । अंश हकमा नातालाई हे र छ
भने अपुतालीमा नातावाला नै हनुपछ भ ने छै न ।
याहार स भार गन यि ले पिन अपतु ाली पाउन
स दछ वा कानूनले कायम गरेको मनको हकवालाले
पिन अपुताली ा त गन स दछ । तर हकवालाको
मिभ पिन को निजकको हो भ ने म कायम
गदा रगतको नाता नै निजकको हकवाला हने
ठहछ । यसिभ आ नो रगतको गभको स तान
हदँ ाहदँ ै सौतेनी स तान निजकको हकवाला कायम
हन स ने देिखँदैन । य तो अव थामा अपतु ालीको
ममा पिन छोरा भनेको ठाउँमा सौतेनी छोरा पछ भनी
ग रएको बहस बदुँ ासँग सहमत हन सिकएन ।
६. ततु मु ामा सगनु ीदेवीको आ नै
उदरबाट ज मेको छोरी इ कुमारी देवी भएको र
नारायण साद था सौतेना छोरा भई िवमातक
ृ
रहेको त य िमिसल माणबाट पिु ट भएको साथै
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
सौतेना छोराको तल
ु नामा आ नै उदरतफको छोरी नै
निजकको हकवाला हने कुरालाई कानूनत: वीकार
ग रएको अव था हँदा हकवाला छोरी िववािहता हनु वा
नहनल
ु े कुनै अथ रा ने देिखँदैन । य तो अव थामा
नारायण साद था िवमातक
ृ समेत रहेको र िनजले
सगनु देवीलाई याहार स भार गरेको त य व तिु न
आधार माणबाट पिु ट हने कुनै िव वसनीय माण
यी िनवेदक नारायण साद था बाट पेस हन आएको
िमिसलबाट देिखँदनै ।
७. जहाँस म
ततु मु ामा वादी
इ कुमारीको आमा सगनु ीदेवी र ितवादी
नारायण साद था िबच अंशब डा भई अंश नै कायम
नभएको अव थामा िववािहत छोरीले अंश ा त
गन स ने नस ने नमा िवचार गदा त कालीन
अपतु ालीको महलको २ र ४ नं.को यव थालाई
िव लेषण गनपन देिख छ । जसअनुसार त कालीन
२ नं.मा अपुताली पदा मनको 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
दईु ख ड र येक िववाह भएक वा पोइल
गएक छोरीले एक ख डको िहसाबले अपुताली
पाउँछ । छोरी नभए सँग 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 सँग बसेका
वा िभ न बसेका बाबु छोरामा अिघबाट छोरो र
पिछबाट बाबु मरी अपुताली परेकोमा यो अपुताली
छोरीह ले पाउने रहेछन् भने बाबुक छोरी र छोराक
छोरी दुवै भए दुवैले बाँडी खान पाउँछन् । िभ न नभई
सँग बसेका अ अंिशयारह मा सबै मरी अपुताली
पाउने भएमा सबै अंिशयारह का छोरीह ले

ऐनबमोिजम बाँडी खान पाउँछन् । लेिखएबाहेक
अ अव थामा पिछबाट जो मरी अपतु ाली परेको
हो उसैितरका छोरीले मा अपुताली पाउँछन् भ ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ । यसरी कानूनमा नै
प ट पमा संयु नाममा स पि रािखएबाट नै
बराबर भाग रहेको देिख छ । अंशब डा नभई स पि
नछु एको कारणले अपतु ालीको हैिसयत कायम
नहने भ ने अपतु ालीको महलको ४ नं.को यव थाले
मानेको देिखँदनै । िभ न नभई अंिशयार मरी अपतु ाली
परेमा अंिशयारको छोरीले अपतु ाली खान पाउने नै
देिख छ । जो मरी अपतु ाली परेको हो उसैितरको
छोरीले अपतु ाली पाउने देिख छ । य तो अव थामा
अंशब डा भई ब डा छु नपु छ भनी बहस िजिकरसँग
सहमत हन स ने देिखएन ।
८. दवु ै अंिशयारको संयु नाममा
रहेको स पि मा सौतेनी छोरा र सौतेनी आमा
सगनु ीदेवीको समान भाग रहेको देिख छ । संयु
नाममा स पि रा नक
ु ो अथ आ नो हक अका
संयु नामवालालाई समपण गन वा ह ता तरण
गनु हो भनी मा न िम ने देिखँदैन । स पि मा आमा
सगनु ीदेवीले आ नो भागको स पि कसैलाई हक
ह ता तरण नगरेको अव थामा अपतु ालीको 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 गनपन
ु ह छ । ततु मु ामा सौतेनी
छोरा र िववािहत छोरी निजकको नाताको हने र
अपतु ालीमा क को दाबी पु ने भ ने नमा िवचार
गदा मन यि वयंको गभबाट ज मेको स तान नै
मन यि को निजकको हकवाला मा नु पन ह छ ।
िववािहत हदँ ैमा छोरीलाई अपुतालीको मबाट
बेदखल गन हो भने आ नै स तान पिन िववािहत
छोरी हदँ ैमा आमाको अपुतालीबाट बिह करणको
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१०३९५ - मशहद खाँसमेत िव. नेपाल सरकार, गृह म ालय, सश

ि थित आई िवभेिदत हने अव था आउँदछ ।
नेपालको संिवधान र कानूनले िववाहको आधारमा
ग रने भेदभावलाई पूण पमा िनषेध गरेको छ । कानूनले
नै मल
ु क
ु ऐन अपतु ालीको महलको २ नं. मा मनको
भ ने श द योग गरेको अव थामा आ नोतफबाट
छोरा नभएको अव थामा सौतेनी स तानबाट ज मेको
छोराभ दा आ नो गभबाट ज मेको िववािहत छोरी नै
निजकको नातेदार मा नु पन देिख छ । छोरी िववािहत
हँदैमा सौतेनी छोरा अपतु ालीको िनिम निजकको
हकवाला हने 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 नहने भनी ने.का.प.२०६५ अंक
५ िन.नं.७९६७ मा ितपािदत िस ा तसमेतका
आधारमा पनु रावलोकनको अनमु ित दान ग रएको
र उ
ितपािदत िस ा तसमेत मािथ िववेिचत
अपतु ाली महलको २ र १२ नं. को कानूनी यव था
एवं यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, अङ् क ९,
िन.नं.६२६२ मा ितपािदत िस ा तको सापे तामा
मु ा पनु रावलोकन गन दान भएको अनमु ित आदेशसँग
सहमत हन सिकएन ।
१०. तसथ, मािथ िववेिचत आधार र
कारणबाट सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट
वादी दाबी नपु ने ठहर गरी भएको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला उ टी भई मतृ क
सगनु ी 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 अपतु ाली हक
कायम हने ठह याई यस अदालत संयु इजलासबाट
िमित २०७२।१२।२३ मा भएको फै सला मनािसब
हँदा सदर हने ठहछ । िनवेदक ितवादी नारायण साद
था को िजिकर पु न स दैन । ततु फै सला िव तु ीय

हरी बल धान कायालय, वय भूसमेत

णालीमा अपलोड गरी दायरी लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. काशकुमार ढुंगाना
या.ह र साद फुयाल
इजलास अिधकृत : कुमार मा के
इित संवत् २०७६ साल पस
ु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०३९५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
आदेश िमित : २०७५।१२।२८
०७५-WO-०३७०
िवषयः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : िज ला किपलव त,ु कृ णनगर नगरपािलका
वडा नं.९ हाल प रवितत ऐ. नगरपािलका
वडा नं.२ ब ने अ दरु रउफ खाँको नाित
दबीर अहमद खाँको छोरा मशहद खाँसमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, गहृ म ालय, सश
हरी बल नेपाल, धान कायालय मानव
ोत िवभाग, तािलम िनदशनालय, भना
तथा छनौट शाखा, हलचोक, वय भू,
काठमाड समेत
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नेपालको संिवधानको धारा ४२ अनस
ु ार
मिु लम र आिथक पले िवप न खस
आयसमेतलाई सामािजक याय ाि का
िनि त त कालका लािग अपनाइएको
समावेशी कोटा िनधारण ग रने ावधानबाट
वि चत गन निम ने ।
( करण नं.१४)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य ी सिु नल
र जन िसंह र ी पंकजकुमार कण
िवप ीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
• नेपालको संिवधान
• सश हरी ऐन, २०५८
आदेश
या.दीपककुमार काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३)
बमोिजम दायर हन आएको ततु िनवेदनको संि
त य एवं आदेश यस कार रहेको छ:
िवप ी गहृ म ालय, सश
हरी बल
धान कायालयले सूचना नं. २ (०७५/०७६), िमित
२०७५।०५।२२ माफत एक सूचना काशन गरी
सश
हरी बलमा नयाँ भनाका िनि त िव ापन
आ ान गरेको छ । उ सूचना काशन गदा नेपालको
संिवधानको धारा ४२ ले सामािजक यायको हक दान
गरेको मिु लम समदु ायलाई छु ै कोटा िनधारण गरेको
छै न । यसरी छु ै कोटा िनधारण नगदा संिवधानले
दान गरेका मौिलक हकलगायत हामी िनवेदकह को
रोजगारीको हकमा समेत असर परेको छ भने उ
सूचनाले स पूण मिु लम समदु ायलाई ितर कृत
गरेको छ । यो िवषय आमजनसरोकारको िवषय पिन
हो । नेपालको वतमान संिवधान लागू हनपु ूव सश

हरी िनयमावली, २०७२ लागू भएको हो । २०७२
असोज ३ गतेबाट नेपालको वतमान संिवधान लागू
भएपिछ सश हरी (पिहलो संशोधन) िनयमावली,
२०७२ लाई िमित २०७२।१०।२५ मा संशोधन गरी
लागू ग रएको छ । वतमान संिवधान लागू भइसके पिछ
पिन उ िनयमावलीको िनयम ९(३) मा नेपालको
संिवधानको धारा ४२ अनस
ु ार मिु लमलगायत खस
आय आिदलाई समावेश नगनु भनेको िवप ीह बाट
वतमान नेपालको संिवधानको काया वयनमा
उदासीनताको साथै संिवधानको मनसाय ितकूल
काय गरेको ट ह छ ।
नेपालको संिवधानको तावनाले आिथक
समानता, समिृ र सामािजक याय सिु नि त गन
समानपु ाितक समावेशी र सहभािगतामूलक िस ा तका
आधारमा समतामूलक समाजको िनमाण गन संक प
गरेको छ । धारा १६ (१) ले स मानपूवक बाँ न पाउने
हकको सिु नि त गरेको छ भने धारा १८ (१) ले
समानताको हक दान गरेको छ । िवप ीबाट कािशत
िव ापनले यी दवु ै हकको उ लङ् घन गरेको छ । धारा
३३ ारा दान ग रएको रोजगारीको हकसमेतका
िव िव ापन भएको छ । कािशत उ िव ापन
संिवधानको धारा ४२ को घोर उ लङ् घन गद धारा
५१ को (ञ) को १० नं. तथा २०६७ सालको रट
नं. ०६७-WO-०३९५, अिधव ा सिु नल र जन
िसंहको रटमा स मािनत सव च अदालतबाट भएको
फै सलाको समेत िवपरीत रहेको छ ।
उपयु अव थामा नेपाल सरकार गहृ
म ालय, सश हरी बल नेपाल, धान कायालय
मानव ोत िवभाग, तािलम िनदशनालय भना तथा
छनौट शाखा, हलचोक वय भ,ु काठमाड को नयाँ
भनास ब धी थम पटक कािशत सूचना िमित
२०७५।०५।२२ को सूचना न बर ०२ ०७५/०७६
माफत 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 षे णको आदेश ारा बदर गरी
यथ ह को नाउँमा सश
हरी िनयमावली,
२०७२ को िनयम ९ (३) लाई नेपालको संिवधानको
धारा ४२ अनस
ु ार संशोधन गनु र पनु ः मिु लम वगलाई
नै कोटा छुट्याई नयाँ भनाको िव ापन कािशत गनु
गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी ग रपाऊँ ।
ततु िनवेदन यि गत हकिहत गाँिसएको िवषय
तथा सावजिनक 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
आयलगायत अ यलाई मान स मान र रोजगारीस ब धी
कुरामा अपूरणीय ित पु न जाने हनाले ततु रट
िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म सिु वधा र
स तल
ु नको ि कोणले सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम ४९ (१) बमोिजम उ सूचनालाई
यथावत् राखी यसस ब धी कुनै काम नगनु नगराउनु
भनी अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के -कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन भए आधार र कारणसिहत
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का नाउँमा यो
आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप साथै राखी याद
सूचना पठाई िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै अ त रम
आदेशसमेतको माग गरेको स ब धमा दवु ै प राखी
छलफल गरी िनणयमा पु नपु न देिखएकोले सोका लािग
िमित २०७५।०६।२१ गतेको पेसी तारेख तोक सोको
जानकारी दवु ै प लाई िदई उ िमितका िदन ततु
िनवेदन िनयमानस
ु ार इजलाससम पेस गनु भ ने
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७५।०६।१८ मा
भएको आदेश ।

हरी बल धान कायालय, वय भूसमेत

िमित २०७२।१०।२५ मा संशोधन भएको
सश हरी िनयमावली, २०७२ को िनयम ९(३) मा
मिु लम समदु ायका लािग कोटा छुट्याएको नदेिखएको,
सश हरी बल मु यालयको िमित २०७५।०५।२२
को िव ापन उ िनयमावलीअनस
ु ार नै भएको, सो
िव ापनमा मिु लम समदु ायलगायत सबैलाई सहभागी
हनबाट वि चत नगराएको, कोटास म छुट्याएको
नदेिखएको, सो िव ापनमा िविभ न पदका लािग
२०४० र पदपूितका लािग िव ापन भएको,
िनयममा भएको यव थाअनस
ु ार र पदपूितका
लािग गरेको िव ापनअनस
ु ारको काम कारबाही रो दा
देशको सरु ा यव थामा भाव पन जाने देिखँदा
िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको िवषयमा अि तम िनणय
हँदा िन य ल हने नै हँदा हाल सिु वधा स तल
ु नको
ि ले िनवेदन मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी
गन िमलेन । िनयमानस
ु ार 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 थाअनु प मिु लम र खस आयलाई
समावेश नगरेको भ ने िवषय उठाएको देिख छ । उ
संशोधन त कालीन अव थामा नेपाल सरकारको
िनणयअनस
ु ार अ य मल
ु क
ु को थायी आवासीय
अनमु ित प िलन नपाउने यव थालाई भावकारी
काया वयनको ममा नेपाल सरकारका स पूण
िनकायह का कानूनमा लागू हने गरी ग रएको नयाँ
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 भइसके को हो । िनवेदकले
िलएको िजिकरज तो अ य िवषयमा संशोधन भएको
होइन । हाल कायम रहेको कानूनी यव थाअनस
ु ार
िमित २०७५।०५।२२ मा सश
हरी जवान र
प रचर गरी २०४० जनाकै भनाको लािग िव ापन
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कािशत भई दरखा त िमितसमेत अि तम अव थामा
पगु क
े ो छ । अ त रम आदेश जारी भएमा सरु ा चनु ौती
बढ् ने र दैिनक कायमा असर पन ह छ । संवैधािनक
यव थाअनस
ु ार सश हरी ऐन, २०५८ तथा सश
हरी िनयमावली, २०७२ संसोधनको म यौदासमेत
तयार गरी गहृ म ालयमा पठाइसिकएको छ । उ
म यौदामा संवैधािनक यव थासमेत समावेश
ग रएकोले ऐन, िनयमावली तथा नेपाल सरकारबाट
पा रत हने संशोिधत ऐन, िनयममा समावेश ग रने
बेहोरासमेत स मािनत अदालतलाई जाहेर गराइएको
हँदा उ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ी सश
हरी बल नेपाल, धान
कायालयको िलिखत जवाफ ।
नेपालको संिवधानको धारा २६८(१) मा
संघमा नेपाल हरी, सश
हरी बल नेपाल र
राि य अनस
ु धान िवभाग रहने यव था गरेको छ भने
उपधारा (४) मा नेपाल हरी, सश हरी बल नेपाल
र राि य अनस
ु धान िवभागस ब धी अ य यव था
संघीय कानूनबमोिजम हनेछ भ ने यव था रहेको
छ । रट िनवेदकले उठाएको िवषयव तु र संिवधानमा
उ लेख भएका िवषयह काया वयन गनको लािग
गहृ म ालयले संघीय कानून िनमाणको िसलिसलामा
सश हरी बल नेपालस ब धी यव था गन बनेको
िवधेयक तजमाको
लािग िमित २०७५।०३।१५ मा
ु
नेपाल सरकार मि प रषदबाट
् 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
संघीय कानूनमा यव था भएबमोिजम सामािजक
याय सिु नि त गन समानपु ाितक समावेशी र
सहभािगतामूलक िस ा तका आधारमा नेपालको
संिवधानबमोिजम रा यका िनकायमा सहभािगताको
हक सिु नि त हने नै हँदा सश हरी बल नेपालको
वािषक कायतािलकाबमोिजम हाल चलनमा रहेको

कानूनबमोिजमको समावेशी कोटासमेत यथावत् राखी
ग रएको िव ापन रो नको लािग दायर भएको रट
िनवेदन खारेजभागी हँदा खारेज ग रपाउँ 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, संर ण
र स ब न गद सोको चलनको सिु नि तता दान गन
कुरामा ितब रहेको छ । नेपालको संिवधानले समावेशी
जात को मू य मा यतालाई अवल बन गरेको छ ।
संिवधानको धारा ४२ को उपधारा (१) मा आिथक,
सामािजक वा शैि क ि ले पछािड परेका मिहला,
दिलत, आिदवासी, जनजाित, मधेसी, था , मिु लम,
िपछडा वग, अ पसं यक, सीमा तीकृत, अपाङ् गता
भएका यि , लैङ्िगक तथा यौिनक अ पसं यक,
िमक, उ पीिडत वा िपछिडएको े का नाग रक तथा
आिथक पले िवप न खस आयलाई समानपु ाितक
समावेशी िस ा तका आधारमा रा यका िनकायमा
सहभािगताको हक हनेछ भ ने संवैधािनक यव था
रहेको छ । नेपालको संिवधान जारी हनपु ूव बनेको
सश हरी ऐन, २०५८ तथा सो ऐनअ तगत बनेको
सश हरी िनयमावली, २०७२ मा मिहला, दिलत,
आिदवासी जनजाित, मधेसीलगायतका समदु ायको
लािग िनि त िसट छुट्याई खल
ु ा ित पधाको
मा यमबाट सश हरी बलमा कितपय पदह मा
पदपूित गन यव था ग रएको छ । सोही कानूनी
यव थाबमोिजम पदपूितस 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 दभमा संशोधन
तथा प रमाजन गनस ब धी काय नेपाल सरकारले अिघ
बढाइरहेको छ । यस ममा सश हरी िनयमावली,
२०७२ लगायतका कानूनमा पिन संिवधानअनस
ु ार
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प रमाजन तथा संशोधन हने भएकोले िव मान कानूनी
यव थाबमोिजम भएको कामकारबाहीलाई उठाई
दायर भएको ततु रट िनवेदन खारेजभागी छ ।
मिु लम समदु ायको 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
समदु ायको भाषा, िलिप, सं कृित, इितहास, पर परा,
सािह य कलाको अ ययन अनस
ु धान गरी य तो
भाषा, िलिप, सं कृित, इितहास, पर परा, सािह य,
कलाको संर ण र िवकासको लािग काय म तजमा
ु
गरी नेपाल सरकारलाई िसफा रस गन र सोही दफाको
ख ड (त) मा मिु लम समदु ायको िपछिडएको अव था
र हालको शैि क अव थाको अ ययन अनस
ु धान गरी
समदु ायको िवकासका लािग नेपाल सरकारलाई सझ
ु ाव
िदने अिधकार आयोगमा रहेको छ । उ कानूनी तथा
संवैधािनक यव थाबमोिजम नाग रकका अिधकार
संर ण गन स ब धमा नेपाल सरकार ि याशील रहेको
हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ी धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ामा िनवेदकह का तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा य ी सिु नल र जन िसंह र ी पंकजकुमार
कणले सश हरी बल, धान कायालयबाट हालै
कािशत नयाँ भनास ब धी सूचनामा मिु लम वगलाई
समावेशी कोटा नछुट्याई िव ापन ग रएको छ । नयाँ
संिवधान लागू भइसके पिछ कािशत उ िव ापनले
वतमान संिवधानले याभूत गरेको समावेिशताको
िस ा तलाई आ मसात् गरेको छै न । य तो अव थामा
ग रएको िव ापनले हामी िनवेदक, सम मिु लम
समदु ाय तथा खस आय वगसमेतलाई समानताको
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हक, रोजगारीस ब धी हकलगायतका मौिलक हकको
चलनबाट वि चत गरेको छ । िवप ी कायालयबाट
कािशत उ सूचनालाई यथावत् राखी सश हरी
िनयमावली, २०७२ को िनयम ९(३) लाई नेपालको
संिवधानको धारा ४२ अनस
ु ार संशोधन गरी पनु :
मिु लम वगलाई छु ै कोटा छुट्याई नयाँ भनाको
िव ापन गन उ ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी
हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िनवेदकतफबाट ततु उपयु बमोिजमको
बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न कागजातह
अ ययन गरी हेदा मागदाबीबमोिजम ततु िनवेदनमा
उ ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हनु पन हो वा
होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा सश
हरी
बल नेपाल, धान कायालय हलचोकबाट िमित
२०७५।५।२२ मा कािशत नयाँ भनास ब धी
सूचनामा मिु लम कोटा नछुट्याई िव ापन
ग रयो । नयाँ संिवधान लागू भइसके पिछ कािशत
उ िव ापनले वतमान संिवधानले याभूत गरेको
समावेिशताको िस ा तलाई आ मसात गरेको छै न ।
यसरी ग रएको िव ापनले हामी िनवेदक, सम मिु लम
समदु ाय तथा खस आय वगलाई समेत समानताको
हक, रोजगारीस ब धी हकलगायतका मौिलक
हकको चलनबाट वि चत गरेको छ । संिवधान द
हकबाट हामी िनवेदकलगायतलाई वि चत गन गरी
िवप ी सश हरी बल, धान कायालयबाट िमित
२०७५।५।२२ मा कािशत सूचनालाई उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी सश हरी िनयमावली, २०७२
को िनयम ९(३) मा नेपालको संिवधानको धारा ४२
अनस
ु ार संशोधन गरी, समावेिशतालाई सिु नि चत गरी
पनु : मिु लम वगलाई नै कोटा छुट्याई नयाँ भनाको
िव ापन गन परमादेशको आदेश जारी ग रयोस् ।
साथै िनवेदनमा अि तम आदेश नभएस म अ त रम
आदेश ारा उ सूचनालाई यथावत् राखी पाउँ भनी
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
ततु िनवेदन िदएको देिखयो ।
३. चिलत ऐन कानूनमा भएको
यव थाअनस
ु ार नयाँ भना खल
ु ाइएको हो । संवैधािनक
यव थाअनु प मिु लम समदु ायलाई छु ै कोटा
िनधारण गन गरी कुनै नयाँ कानून बिनसके को अव था
छै न । हाल संिवधानअनु प नेपाल हरीलगायतका
संघीय कानून िनमाणको ममा सश हरी बल,
नेपालस ब धी यव था गन बनेको िवधेयक नेपाल
सरकार, मि प रषदबाट
् सै ाि तक सहमित ा
गरी म यौदाको चरणमा रहेको छ । यसैअनु प
सश हरी िनयमावली, २०७२ मा पिन आव यक
संशोधन ग रने नै छ । नेपालको वतमान संिवधान जारी
हनपु ूव 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 कायतािलकाअनस
ु ार
िमित २०७५।५।२२ मा िव ापन ग रएको हो ।
िनवेदकले दाबी गरेज तो अ त रम आदेशमाफत
िव ापनको सूचना थिगत गन हो भने सम सरु ा
यव थालगायतमा ग भीर असर पन हँदा अ त रम
आदेश तथा रट जारी हनपु न होइन भनी िवप ीह ले
िलिखत जवाफ पेस गरेको देिखयो ।
४. ततु िनवेदनमा उठाइएको िववादको
िवषय भनेको नेपालको वतमान संिवधान लागू
भइसके पिछ भएको सश हरी बलमा नयाँ भना
छनौटस ब धी िव ापनमा पिन संिवधानले सिु नि त
गरेको सामािजक यायको हकअ तगत मिु लम समदु ाय
तथा खस आयसमेतका वगलाई दान ग रनपु न अल गै
समावेशी कोटा नछुट्याई सािबकबमोिजम नै िव ापन
गरेकोले उ िव ापनस ब धी सूचना उ ेषणको
आदेश ारा बदर ग रनु पन र वतमान संिवधानले
सिु नि त गरेको समावेशी अवधारणाअनस
ु ार मिु लम
तथा खस आय वगसमेतलाई अल गै कोटा िनधारण

गन गरी सश हरी िनयमावली, २०७२ मा संशोधन
गनु भनी परमादेशको आदेश जारी हनपु छ भ ने नै
देिखयो ।
५. उ ेषणको आदेश भनेको मातहत
अदालत, यायािधकरण, सरकारी एवं सावजिनक
अिधकारी र कानूनबमोिजम गिठत िनकायबाट
अिधकार े ा मक िु ट गरी भए गरेका काम
कारबाहीह लाई बदर गरी य ता िनकायह लाई
अिधकारको सीमािभ रािखने असाधारण कृितको
आदेश हो । याियक परी ण गदा अिधकार े ा मक
िु ट देिखएमा उ ेषणको आदेश जारी ह छ । य िप यो
आदेश ट पमा कानूनी िु ट नदेिखएको अव थामा
जारी हन स दैन ।
६. ततु िनवेदनमा सश
हरी बल
नेपाल, धान कायालय, तािलम तथा भना छनौट
शाखाले िमित २०७५।५।२२ मा सूचना काशन
गरी सश
हरी बलमा २०४० दरब दीमा भना
आ ान गरेको 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 जवाफमाफत प गरेको
देिखयो । नयाँ संिवधान लागू हनपु ूव ि याशील रहेको
उ ऐन र सोही ऐनबमोिजमको िनयमावलीअनु प
आ ान ग रएको िव ापनले नयाँ संिवधानको धारा ४२
मा सिु नि चत ग रएको सामािजक यायको हकअ तगत
सामािजक, आिथक वा शैि क ि ले पछािड परेका
मिु लम, खस आयलगायतलाई िव ापनमा समावेशी
पमा छु ै कोटा िनधारण नगरी संवैधािनक हकबाट
वि चत गरेको भ ने िनवेदन दाबीबमोिजम नै उ
िव ापनमा मिु लम तथा खस आयलगायतका लािग
मा भनी छु ै कोटा िनधारण ग रएको देिखएन ।
यसबाट वतमान संिवधानको ममअनु प समावेशी
कोटा िनधारण नग रकनै िवप ीबाट सूचना नं.२
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०७५/०७६, िमित २०७५।०५।२२ मा नयाँ
भनास ब धी िव ापन भएको भ ने कुरामा दईु मत
रहेन । य िप संिवधानको भावनाअनु प ऐनको
िनमाण हने र ऐनले याभूत गरेको अिधकारबमोिजम
िनयमावली तथा िनयमावलीअनु प िविनयमह ब दै
जाने सामा य ि या हो ।
७. िनवेदकले वतमान संिवधान लागू
भइसके पिछ पिन परु ानै यव थाअनस
ु ारको ऐनअनु प
िव ापन ग रएको भ ने स दभलाई हेदा संवैधािनक
ावधानअनु प यव थािपका संसदले
् ऐन बनाउने
र संसदले
् बनाइिदएको ऐनअनु प कायपािलकाले
आ नो दािय व पूरा गन हो । ततु िनवेदनको
सवालमा वतमान संिवधान लागू हनअ
ु िघ ि याशील
रहेको संिवधानका आधारमा िनमाण तथा संशोधन
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 हने पदम ये पतालीस ि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 िनधारण ग रएको
र कािशत िव ापनमा पिन यसलाई पालना गरेकै
देिखयो । नयाँ संिवधानअनु प िव ापन गन सश
हरी बलले संिवधानमा उि लिखत यव थाअनु पको
ऐन र सोहीअनु पको िनयमावली ा ग रसके को
हनु पनमा नयाँ संिवधानअनु पको सश हरी ऐन
यव थािपका संसदबाट
् हालस म पा रत भइसके को
देिखएन । उ ऐन िनमाणका िनि त मि प रषदबाट
्
सै ाि तक सहमित ा गरी हाल म यौदाको चरणमा
रहेको र संवैधािनक ावधानअनु प नै ऐन िनमाण
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हने तथा उ ऐन िनमाण भइसके पिछ ऐनले िदएको
अिधकार योग गरी सश
हरी िनयमावली,
२०७२ मा पिन संशोधन हने भनी िवप ी गहृ
म ालयलगायतको िलिखत जवाफमा उ लेख भएको
पाइयो ।
८. यसबाट यव थािपका संसदले
्
बनाएको ऐन र सोही ऐनबमोिजम नेपाल सरकारले
तोिकिदएको काय िज मेवारी पूरा गन सश हरी
बलले सरु ा संवेदनशीलतासमेतका आधारमा आ नो
िनयिमत वािषक कायतािलकाअनस
ु ार चिलत
ऐनबमोिजम आ ान गरेको नयाँ भनास ब धी िव ापन
कानूनिवपरीत हो भ ने देिखन आएन भने िमित
२०७५।५।२२ मा कािशत सूचनाबमोिजमको काम
कारबाहीसमेत स प न भइसके को अव थामा उ
िमितको सूचना बदर गन औिच यतासमेत समा
भइसके को देिखँदा उ ेषणको आदेश जारी हनु पन
िनवेदन दाबी थािपत हन आएन ।
९. यसैगरी िनवेदकले वतमान
संिवधानअनु प नभएको िव ापन थिगत गरी
संवैधािनक ावधानअनु प सश हरी िनयमावली,
२०७२ मा संशोधन गरी संिवधानको धारा ४२ अनस
ु ार
मिु लम र आिथक पले िवप न खस आयसमेतलाई
छु ै कोटा िनधारण गरी पनु : िव ापन गनु भनी
परमादेशको आदेश जारी हन माग गरेको स दभलाई
हेदा परमादेशको आदेश भनेको कुनै संवैधािनक वा
कानूनी िनकाय वा अिधकारीले कानून ारा तोिकएको
सावजिनक कत य पूरा गन इ कार गरेमा य तो
कत य पूरा गराउन अदालतबाट जारी ग रने आदेश
हो । य तो आदेश जारी हन दािय व पूरा गनु पन
िनकाय वा अिधकारीमा कानूनी कत यको िव मानता
हनपु छ भने अि तयारवालाले य तो कत य पूरा गन
इ कार गरेको अव थासमेत हनपु छ ।
१०. ततु िनवेदनमा सश हरी बलमा
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नयाँ भनाका िनि त िव ापन गन दािय व सश हरी
बल धान कायालयको भए पिन वतमान संवधै ािनक
ावधानअनु प मिु लम तथा खस आयसमेतलाई छु ै
समावेशी कोटा िनधारण गरी िव ापन गन संवैधािनक
ावधानअनु पको सश हरी ऐन नै बनी नसके को
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 छै न । यव थािपका संसदबाट
् सश
हरी ऐन पा रत नभइसके को अव थामा िवप ी गहृ
म ालय तथा धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयले मा सश हरी िनयमावली, २०७२
मा संशोधन गरी मिु लम, खस आयसमेतलाई
संिवधान ारा सिु नि चत ग रएको सामािजक यायको
हकअ तगत छु ै समावेशी कोटा िनधारण गन स ने
अव था पिन देिखएन ।
११. आ नो संगठनलाई आव यक ऐन
िनयम बनाउन यथाश य चाँडो पहल गनपन
ु दािय व
गहृ म ालयको हो । य िप नयाँ संिवधान जारी
भएपिछ िविभ न कानूनह एकसाथ िनमाण गनु पन
दािय व नेपाल सरकारमा िसजना भएको र िवप ी
गहृ म ालयसमेतले आ नो िज मेवारीअ तगतको
संघीय कानून िनमाणको िसलिसलामा सश हरी
बल, नेपालस ब धी यव था गन बनेको िवधेयक
तजमाको
लािग िमित २०७५।३।२१ मा नेपाल
ु
सरकार मि प रषद्बाट सै ाि तक वीकृित ा
गरी म यौदाको चरणमा रहेको भनी िलिखत जवाफमा
उ लेख गरेको अव थामा िवप ीह ले संवैधािनक
यव थाअनु पको काय गन इ कार गरेको भ ने पिन
देिखएन । यसरी कानून द काय गन इ कारी गरेको
अव था नदेिखएको र संवैधािनक यव थाअनु प
नयाँ भना गनु पन अि तयारी नै िसजना भई नसके का
िवप ीह उपर सश हरी िनयमावली, २०७२ मा
संशोधन गरी संवैधािनक ावधानअनु प मिु लम र

आिथक पले िवप न खस आयसमेतलाई छु ै कोटा
िनधारण गरी पनु : िव ापन गनु भनी परमादेशको
आदेश जारी हन स ने अव था रहेन ।
१२. उपयु
त य एवं िववेिचत
कानूनसमेतका आधारमा िनवेदकले दाबी गरेज तो
उ ेषणको आदेश जारी हन िवप ीह ले चिलत
ऐन कानूनको े ािधकारभ दा बािहर गएर मिु लम
वग तथा खस आयसमेतलाई समावेशी कोटा िनधारण
नगरी िव ापन गरेको भ ने नदेिखएको र वतमान
संिवधानअनु पको सश हरी ऐन नै बनी नसके को
अव थामा यसैअनु प सश
हरी िनयमावली,
२०७२ मा संशोधन गरी संवैधािनक ावधानअनु प
मिु लम वगलाई छु ै समावेशी कोटा िनधारण गरी
पनु : िव ापन गन िवप ीह मा अि तयारीसमेत ा
नभइसके को अव थामा िवप ीह उपर परमादेशको
आदेशसमेत जारी हन स ने अव था नहँदा ततु
िनवेदनउपर उ ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी
हन स ने देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
१३. ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहरी
आदेश भए पिन वतमान संिवधानले याभूत गरेको
धारा ४२, सामािजक यायको हकअ तगतको
िनवेदकले उठान गरेको मिु लम, खस आयलगायतलाई
समेत छु ै समावेशी कोटा िनधारण गनु भनी आदेश
हन माग गरेको िवषय संिवधानको मूल ममअ तगतको
िवषय हो भ ने देिखयो । संिवधानले आ मसात्
ग रएको सामािजक याय एवं समावेशीकरणस ब धी
संवैधािनक ावधानलाई हेदा नेपालको संिवधानको
तावनामा नै आिथक समानता, समिृ र सामािजक
याय सिु नि त गन समानपु ाितक समावेशी िस ा तका
आधारमा समतामूलक समाजको िनमाण 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 तगत देहाय
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(ञ) को १० मा मधेसी समुदाय, मुि लम र िपछडा
वगलाई आिथक 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 रसके को अव थामा संिवधानको धारा
४२ अनस
ु ार मिु लम र आिथक पले िवप न खस
आयसमेतलाई सामािजक याय ाि का िनि त
त कालका लािग अपनाइएको समावेशी कोटा िनधारण
ग रने ावधानबाट वि चत गन िम दैन । सामािजक
यायको सिु नि तताका िनि त समावेशी कोटा
अथात् आर णको यव था अपनाउनु दीघकालका
िनि त उपयु होइन । यसका िनि त रा यको मूल
वाहमा समािहत हन नसके का वगलाई सश करण
गनलगायतका उपयु िविध र ि या अपनाउनै
पछ । यसतफ रा यले आ नो मता अिभविृ
गनपछ
ु । य िप वतमान अव थामा सीिमत आिथक
ोत साधनसमेतका कारण रा यले अ य िवक पलाई
भावकारी पमा अिघ सान नसके को र िवगत के ही
समयदेिख अ य वगले सामािजक यायको हकअ तगत
समावेशी कोटा ा गद आएको अव थामा
त कालका लािग यस िकिसमको कोटा िनधारणबाट
यी िनवेदकह लाई वि चत गदा संिवधानको धारा
४२ िवपरीत हने हँदासमेत िवप ीह ारा पदपूितका
िनि त ग रने आगामी िव ापनमा संिवधानको धारा
४२ मा भएको यव थाअनस
ु ार िनवेदकले माग
गरेको मिु लम तथा आिथक पले िवप न खस
आयसमेतलाई सामािजक यायको हक ा हने गरी
ऐन, िनयम िनमाण र सधु ार गनलगायत जे जो गनपछ
ु
गन यव था िमलाउनु भनी िवप ीह का नाममा
िनदशना मक आदेश जारी ग रिदएको छ । यसको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत

िवप ीह लाई िदई िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
इित संवत् २०७५ साल चै २८ गते रोज ५ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०३९६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
आदेश िमित : २०७६।१०।९
०७६-WH-०२१९
िवषयः- ब दी य ीकरण
िनवेदक : संखवु ासभा ि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 रतवु ामाई 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, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
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§

िविभ न अदालतह बाट िनवेदकलाई
थनु ामु गन पटक पटक आदेश जारी
भए तापिन थनु ा मु नगरी पुनः अक
मु ा लगाई थुनामा रा ने गरेको र
ब दी य ीकरणको आदेश जारी
भएकोमा समेत थुनामु गनासाथ त कालै
अदालतको प रसर निजकबाटै पुनः प ाउ
गरी अक मु ा लगाई उिचत आधार र
कारण िबना िनर तर थुनामा रा ने काय
गरेको, एउटा कुनै कसुरको नामस म
उ लेख गरी कागजी औपचा रकतास म
पूरा गरेको देखाई िनर तर िहरासतमा
रा ने कायलाई अदालतको आदेशको
पालना गनमा वाि छत संवेदनशीलता
नअपनाएको र िनवेदकउपर वृ धारणा
राखी संिवधान एवं कानूनिवपरीत ब दी
बनाउने काय गरेको मा नुपन ।
( करण नं.८)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा ी
एकराज भ डारी, िव ान् अिधव ाह ी
किपलच पोखरेल, ी स तोष कोइराला र
ी राजु अिधकारी
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
टेकराज भस
ु ाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ सव च अदालत िनयमावली, २०७४
§ मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध 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 एवं आदेश यस कार छःत यख ड
सु मा िनवेदक धनबहादरु िव.क.लाई िमित
२०७६।०३।२६ मा डेराबाट प ाउ गरी इलाका
हरी कायालय धरानमा क रब २ मिहना िहरासतमा
रािखयो । हातहितयार तथा संगिठत अपराधसमेत
मु ामा िमित २०७६।०५।२४ मा सनु सरी िज ला
अदालतबाट साधारण तारेखमा रा ने आदेश भएको
िथयो । तर िनवेदकलाई थनु ामु नगरी अदालत
हाताबाटै पनु ः दो ो पटक प ाउ गरी इलाका हरी
कायालय, इटहरी याई िमित २०७६।०५।२४
देिख थुनामा राखी िव फोटक पदाथ तथा संगिठत
अपराध मु ा चलाइयो । उ मु ामा सनु सरी
ि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 पनु ः ते ो पटक प ाउ गरी संखवु ासभा पु याई
िज ला हरी कायालय संखवु ासभामा थनु ामा
राखी संगिठत अपराध हातहितयारसमेत मु ा
चलाइयो । िनवेदकलाई संगिठत अपराध
हातहितयारसमेत ४ वटा मु ा चलाएकोमा िमित
२०७६।०७।१९ मा २ वटा मु ामा संखवु ासभा िज ला
अदालतबाट साधारण तारेखमा छोड् ने आदेश भयो
भने संगिठत तथा आगजनी मु ामा .१५,०००।–
(प हजार) र संगिठत तथा हातहितयारसमेत मु ामा
.५,०००।– (पाँच हजार) धरौटी माग भएकोमा
त काल उ धरौटी रकम बझ
ु ाउन नसके का कारणले
संखवु ासभा िज ला कारागारमा थनु ामा बसी िमित
२०७६।०९।०३ मा धरौटीबापतको रकम दािखला
ग रयो ।
धरौटी रकम दािखला गरेपिछ संखवु ासभा
िज ला अदालत चैनपरु बाट िमित २०७६।१०।२८
को तारेख तोिकए तापिन िनवेदकलाई संखवु ासभा
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िज ला अदालतको हाताबाटै िज ला हरी कायालय
चैनपरु का हरीले िमित २०७६।०९।०३ गते चौथो
पटक प ाउ गरी इलाका हरी कायालय, चैनपरु मा
गैरकानूनी थुनामा रािखएकोमा सोउपर स मािनत
सव च अदालतमा ब दी य ीकरण (०७६-WH१९२) रट दायर गरेकोमा िमित २०७६।०९।२१
गते स मािनत सव च अदालतबाट रिज ारको
रोहवरमा थनु ामु गन ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भएकोमा पनु ः स मािनत सव च अदालतको
गेटबाटै त काल पाँचौ पटक प ाउ गरी यथ
महानगरीय हरी प रसर, टेकु काठमाड को िहरासतमा
रािखएको छ । िव लवले नेतृ व गरेको पाट को सद य
भएकोले फरक िवचार र आ थाको कारण पूवा ह र
वृ भावना िलई अदालतको आदेशको जानजान
अव ा गद िनवेदकलाई पटकपटक प ाउ गरी
बदिनयतपूवक एकपिछ अक िज लामा पु याई झु ा
मु ा लगाई िमित २०७६।०३।२६ गतेदिे ख आजका
िमितस म िनर तर यथ ह ले गैरकानूनी थनु ामा
राखेको हँदा यथ ह को उ कायबाट 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 अिधकारमा समेत आघात पगु ेको हँदा
िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ ने धनबहादरु िव.क.
लाई ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ामु
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदन ।
काठमाड उप यकाको िविभ न थानह मा
नेपाल क यिु न ट पाट िव लव समूहको कायकताह ले
िविभ न यि ह लाई ध काउने र अराजक गितिविध
गन गरेको भ ने गो य सूचनाको आधारमा उ काय
िनय ण गन तथा य ता कायमा संल न यि ह लाई
प ाउको लािग यस कायालयको मौिखक आदेशानस
ु ार
मसमेतको हरी टोली खटाई पठाएकोमा मसमेतको
हरी टोली खटी गई खोजतलास गद जाने ममा पिछ

नामथर खु न आएका िड.िव. िसलवाल भ ने धनबहादरु
िव.क.लाई शंका पद अव थामा फे ला पारी सोधपछ
ु
गन ममा िनजले मसमेतको हरी टोलीलाई अि लल
श द योग गरी गाली गलौज गनको
ु साथै काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १२ टेकु
ि थत सावजिनक थानमा अभ यवहार गरेको हँदा
िनजलाई िमित २०७६।०९।२१ गते ज री प ाउ पज
ु
िदई अनस
ु धान तहिककातको लािग कानूनबमोिजम
प ाउ गरेको हो । िमित २०७६।०९।२२ मा िज ला
सरकारी विकल कायालय काठमाड माफत िज ला
शासन कायालय काठमाड मा पेस भई अभ यवहार
मु ामा ज री प ाउ पज
ु सदर गरी ऐ. २१ गतेबाट
लागू हनेगरी पिहलो पटक िदन ७, ऐ. २८ गतेबाट लागू
हनेगरी दो ो पटक िदन ५, िमित २०७६।१०।०४
गतेबाट लागू हनेगरी ते ो पटक िदन ४ र ऐ. ८
गतेबाट लागू हनेगरी चौथो पटक िदन ३ को याद थप
अनमु ित ा त गरी उ अविधमा प ाउ परी आएका
ितवादीको बयान गन, मािनस बु नेलगायतको
अनस
ु धान काय स प न भएको र अ य अनस
ु धान
काय जारी रहेको अव थामा िवप ी रट िनवेदकले
आफूले गरेको अपराधबाट मिु पाउने मनसाय
राखी कपोलकि पत एवं मनगढ ते कुराह उ लेख
गरी यस प रसरसमेतलाई िवप ी बनाई स मािनत
अदालतसम दायर गरेको ब दी य ीकरणको
रट िनवेदन बदरभागी छ खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको महानगरीय हरी प रसर काठमाड समेतका
तफबाट ऐ. का हरी व र ठ उपरी क उ मराज
सवु ेदीको िलिखत जवाफ ।
िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ ने धनबहादरु
िव.क.लाई यस कायालयबाट प ाउ नगरेको र िनजलाई
कुनै पिन टोली प ाउ गनको लािग नखटाइएकोले
िवप ी रट िनवेदकले यस कायालयसमेतलाई िवप ी
बनाई स मािनत अदालतमा दायर गरेको रट िनवदेनको
बेहोरा झु ा र कपोकि पत भएकोले उ रट िनवेदन
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको महानगरीय हरी
वृ िसंहदरबार, काठमाड समेतको तफबाट हरी
नायब उपरी क कौशलकुमार बढु ाथोक को िलिखत
जवाफ ।
रट िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख
गनभएको
धनबहादरु िव.क.ले अभ यवहार गरेकोले
ु
हरीले िमित २०७६।०९।२१ मा प ाउ परी िमित
२०७६।०९।२२ गते सो प ाउको यस कायालयबाट
समथन गराई िमित २०७६।०९।२८ गते ५ िदन
याद थप गरी पनु ः िमित २०७६।१०।०५ गते ४
िदन याद थप गरी िनयमानस
ु ारको थुनामा रहेकोले
यस कायालयको हकमा उ रट िनवेदन खारेजभागी
भएकोले खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िज ला
शासन कायालय, काठमाड समेतका तफबाट मख
ु
ि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 शीषकमा मु ा दता
गरी मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को
दफा १४ (६) बमोिजम याद थप गरी अनस
ु धान
काय भइरहेको र रट िनवेदकलाई कानूनिवपरीत
थनु ामा रािखएको भ ने आरोपह झु ा भएको हँदा
हरी धान कायालय, न सालसमेतलाई िवप ी
बनाई दायर भएको ततु रट िनवेदन खारेजभागी
छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको हरी धान
कायालय न सालको िलिखत जवाफ ।
अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
यस इजलाससम पेस आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकतफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् व र ठ
अिधव ा ी एकराज भ डारी, िव ान् अिधव ाह
ी किपलच पोखरेल, ी स तोष कोइराला र ी
राजु अिधकारीले िनवेदक धनबहादरु िव.क. लाई

नेपाल क यिु न ट पाट िव लव समूहका सद य भई
फरक राजनीितक िवचारधारा तथा आ था भएकै
कारण िविभ न झु ा मु ा लगाई थुनामा राखेकोमा
िविभ न िज ला अदालतबाट थनु ामु गन आदेश
भए तापिन अक मु ा लगाई पनु ः प ाउ गरी थनु ामा
राखेको र यस अदालतबाट ब दी य ीकरणको
आदेश भएको अव थामा समेत अदालतको आदेशको
अव ा गरी पूवा ह राखी वृ भावनाबाट अदालतको
हाताबािहरबाटै पनु ः प ाउ गरी िनर तर गैरकानूनी
थनु ामा राखेको हँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गरी िनवेदकलाई उ गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रपाउँ
भनी ततु गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िवप ीह को तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी टेकराज भस
ु ालले सरकारवादी
फौजदारी मु ामा कानूनले अपराध अनस
ु धानको
अिधकार नेपाल हरीलाई तोिकएकोले िनवेदकलाई
सारभूत तथा कायिविधगत ि या पूरा गरी आपरािधक
घटनाको अनस
ु धानको लािग कानूनबमोिजम प ाउ
गरी मु ा हेन अिधकारीबाट अनमु ित िलई िहरासतमा
राखेको हँदा य तो थनु ालाई गैरकानूनी भ न
िम दैन । ब दी धनबहादरु िव.क. आपरािधक
कायमा संल न भएको कारण अनस
ु धानको लािग
कानूनबमोिजम नै िहरासतमा रािखएको हँदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने अव था नहँदा
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी ततु
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपयु त य तथा िजिकर रहेको ततु
िनवेदनमा िमिसल संल न कागजातह को अ ययन
गदा िनवेदकको मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनपु न हो / होइन ? भ ने स ब धमा
िनणय गनपन
ु देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदक धनबहादरु
िव.क.लाई िव लव नेतृ वको नेपाल क यिु न ट पाट को
सद य भई फरक िवचार र आ था राखेको आधारमा
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िविभ न मु ा लगाई िमित २०७३।०३।२६ गतेदेिख
िनर तर थनु ामा राखेकोले स मािनत सव च अदालतमा
ब दी य ीकरणको िनवेदन दायर ग रएकोमा
स मािनत अदालतबाट िमित २०७६।०९।२१ मा
िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रिदनु भनी
िवप ीह का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
भएको िथयो । यथ ह ारा स मािनत अदालतको
आदेशको अव ा गद िनवेदकलाई थनु ामु नगरी सोही
िदन सव च अदालतको गेटबाटै पनु ः प ाउ गरी
महानगरीय हरी प रसर, टेकु काठमाड को िहरासतमा
रािखएको छ । यसरी िनवेदकलाई फरक िवचार र
आ था राखेको आधारमा पटकपटक फरकफरक
मु ा लगाई बदिनयतपूवक पूवा ह तथा वृ भावना
राखी िनर तर गैरकानूनी िहरासतमा रािखएको हँदा
यथ ह का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदकको मु 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 सावजिनक थानमा हरी टोलीले िनवेदक
िड.िव. िसलवाल भ ने धनबहादरु िव.क. लाई
शंका पद अव थामा भेिटई सोधपछ
ु गन ममा
िनजले हरी टोली मािथ िविभ न अ लील श दह
योग गरी गालीगलौज गनका
ु साथै सावजिनक
थानमा अभ यवहार गरेको हँदा त काल िनजलाई
ज री प ाउ पज
ु जारी गरी काउ गरी मु ा हेन
अिधकारीबाट ज री प ाउ पज
ु वीकृत गराई अभ
यवहार मु ामा अनस
ु धान तहिककातको लािग सोही
िदनदेिख लागू हने गरी िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट याद थप अनमु ित िलई अनस
ु धान
काय भइरहेको छ । िनवेदकलाई अपराध अनस
ु धानको
ममा कानूनबमोिजम िहरासतमा िलइएको हँदा
मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था छै न रट

िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोरा उ लेख गरेको
देिखयो ।
४. यी िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ ने
धनबहादरु िव.क. लाई अभ यवहार मु ामा ज री
प ाउ पज
ु जारी गरी िमित २०७६।०९।२१ मा
प ाउ गरी महानगरीय हरी प रसर, टेकु काठमाड ले
िहरासतमा राखेको िमिसल संल न कागजातबाट
देिख छ । यी िनवेदकलाई अभ यवहार मु ामा
अनस
ु धान तहिककातको लािग भनी िमित
२०७६।०९।२१ बाट लागू हने गरी पिहलो पटक
िदन ७ को, ऐ. २८ गतेबाट लागू हने गरी दो ो पटक
िदन ५ को, िमित २०७६।१०।०४ बाट लागू हने गरी
ते ो पटक िदन ४ को र ऐ. ८ गतेबाट लागू हने गरी
चौथो पटक िदन २ को िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट िहरासतमा रा न अनमु ित दान
गरेकोसमेत िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ ।
यी िनवेदकलाई गैरकानूनी िहरासतमा रािखएकोमा
यस अदालतमा परेको ब दी य ीकरणको रट
िनवदेन (०७६-WH-०१९२) मा यस अदालतबाट
िमित २०७६।०९।२१ मा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी भएपिछ पिन यी िनवेदकलाई यसैिदन
पनु ः प ाउ गरी अक मु ा लगाई थनु ामा राखेको
देिख छ । साथै िनवेदनमा उ लेख गरेबमोिजम यी
िनवेदकलाई िमित २०७६।०३।२६ देिख प ाउ गरी
िविभ न मु ाह लगाई थनु ामा राखेकोमा िविभ न
िज ला अदालतह ले पटकपटक थनु ा मु गन
आदेश गरे तापिन िनवेदकलाई थनु ा मु नगरी पनु ः
अक मु ा लगाई हालस म िनर तर थनु ामा राखेको
भ ने िनवेदन दाबीलाई िवप ीह ले अ यथा भ न
सके कोसमेत देिखँदैन ।
५. िनवेदकलाई पिछ लो पटक थनु ामा
रािखएको स दभमा हेदा िमित २०७६।०९।२१
मा अभ यवहारस ब धी मु ाको अनस
ु धानको
िसलिसलामा ज री प ाउ पज
ु जारी गरी प ाउ
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गरी िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट
ज री प ाउ पज
ु को वीकृित िलई उ मु ाको
अनस
ु धानको िनि त सोही िमितबाट पटकपटक
िहरासतमा रा न िवप ी िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट अनमु ित िलई िनवेदकलाई िहरासतमा
राखेको भ ने देिख छ । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, 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 पज
ु जारी हन
स ने नै देिख छ । तथािप ततु मु ामा िनवेदकले
वारदात थलमा को कसका िव के कुन कसरु ज य
काय गरी अभ यहार गरेका िथए र िनजलाई त काल
प ाउ नगदा भागी जाने वा के क तो दशी वा सबदु
न गन स भावना िथयो भ ने बारेमा िमिसल संल न
ज री प ाउ पुज वीकृितस ब धी महानगरीय
हरी प रसर, काठमाड को प मा कुनै पिन कुरा
खल
ु ाएको पाइँदैन ।
६. यसैगरी मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा १४ मा प ाउ परेको
यि लाई २४ घ टाभ दा बढी समय िहरासतमा रा न
परेमा आधार र कारणसिहत मु ा हेन अिधकारीसम
िनवेदन िदनपु न र मु ा हेन अिधकारीले पिन
अनस
ु धानको काय स तोषजनक भए नभएको िवचार
गरेर मा आव यक देिखए िहरासतमा रा ने आदेश
िदनपु न कानूनी ि या िनधारण ग रएको देिख छ ।
कुनै फौजदारी कानून ितकूल काय भएको अव थामा
आव यक अनस
ु धान, छानिबन गरी दोषीलाई
कानूनको दायरामा याउनु स ब िनकायह को
कानूनी कत य ह छ भ ने कुरामा िववाद छै न । 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
अिभयु लाई िनय णमा राखी अनस
ु धान, छानिबन

ि या अगािड बढाउनु आव यक पिन ह छ । तर यसरी
याियक ि या स चालन गदा भने कानूनबमोिजमको
उिचत ि याको समिु चत अनशु रण गनु अिनवाय
ह छ । ततु िनवेदनको स दभमा ज री प ाउ
पज
ु जारी गरी िनवेदकलाई त काल प उ गनाको
कुनै मनािसब आधार पिु ट हन सके को पाइँदैन भने
िनवेदकलाई चौथो पटकस म थप िहरासतमा रा ने
अनमु ित माग गदा महानगरीय हरी प रसर काठमाड ले
के कित अनस
ु धान काय स प न भइसके को र के
कित अनस
ु धान काय हन बाँक भ ने कुरा प ट
पमा उ लेख गन सके को देिखँदैन । यसैगरी िज ला
शासन कायालय, काठमाड बाट पिन यो यित आधार
कारणबाट अनस
ु धान स तोषजनक रहेकोले अब
यो यो अनस
ु धान कायका लािग याद थप ग रएको
हो भ ने आधार कारण उ लेख गरी याद थप
गरेको भ ने कुरा िवप ी िज ला शासन कायालय,
काठमाड समेतको िलिखत जवाफ तथा सो संल न
कागजातह बाट समेत देिखएन ।
७. संिवधानबमोिजम राजनीितक दलको
गठन गरी स चालन गन र दलको िवचारधारा दशन
र काय म ित जनसाधारणको समथन र सहयोग
ा गनको लािग यसको चार सार गन कायमा
ितब ध लगाउने गरी ग रएको कुनैपिन यव था
वा िनणय संिवधान ितकूल मािनने भनी नेपालको
संिवधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा यव था
रहेको देिख छ । िनवेदकतफबाट बहस गनहने
ु कानून
यवसायीह ले िनवेदक फरक राजनीितक िवचार
र आ था रा ने िव लव नेतृ वको नेपाल क यिु न ट
पाट को सद य भएकै नाताले िवप ीह ले पटकपटक
गैरकानूनी पमा प ाउ गद िनर तर िहरासतमा राखेको
भ ने िजिकर ततु गनभएको
स दभमा िवचार गदा,
ु
िविभ न िज ला अदालतह बाट थनु ा मु गन आदेश
भए तापिन थनु ा मु नगरी पनु ः एकपिछ अक मु ा
लगाई िमित २०७६।०३।२६ देिख आजस म िनर तर
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थनु ामा रा ने गरेको देिखएको र िनवेदकलाई यसअिघ
पिन प ाउ ग रएउपर परेको ब दी य ीकरणको
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७६।०९।२१
मा िनवेदकलाई थनु ा मु गन ब दी य ीकरणको
आदेश जारी भइसके पिछ पिन िनवेदकलाई यही िदन
पनु : प ाउ गरी अक मु ा लगाएर िनर तर गैरकानूनी
थनु ामा रािखने काय भएको देिखँदा यी िनवेदकलाई
बदिनयत तथा वृ भावना नराखी के वल मु ाको
अनस
ु धानको ममा कानूनस मत पमा थनु ामा
रािखएको हो भ ने िवप ीह को िजिकर मनािसब
देिखएन ।
८. सव च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम ३७(क) मा बदिनयत, वृ भावना िलई,
कानूनिवपरीत वा अिनवाय पमा पालना गनपन
ु
कायिविध पालना नगरी ब दीलाई थनु ामा रािखएको
देिखएमा अदालतले ब दीलाई छोड् ने आदेश िदन
स ने छ भ ने कानूनी यव था रहेको छ । ततु
रट िनवेदनमा िविभ न िज ला अदालतह बाट
िनवेदकलाई थनु ामु गन पटक पटक आदेश जारी भए
तापिन िनवेदकलाई थनु ा मु नगरी पनु ः अक मु ा
लगाई थनु ामा रा ने गरेको देिखएको र िनवेदकको
नाममा यस अदालतबाट ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भएकोमा समेत थनु ामु गनासाथ त कालै
अदालतको प रसर निजकबाटै पनु ः िनवेदकलाई
प ाउ गरी अक मु ा लगाई उिचत आधार र कारण
िबना िनर तर थुनामा रा ने काय िवप ीह ले गरेको
देिखँदा के वल एउटा कुनै कसरु को नामस म उ लेख
गरी कागजी औपचा रकतास म पूरा गरेको देखाई
िनवेदकलाई िनर तर िहरासतमा रा ने कायलाई
अदालतको आदेशको पालना गनमा वाि छत
संवेदनशीलता नअपनाएको र िनवेदकउपर वृ
धारणा राखी संिवधान एवं कानूनिवपरीत ब दी बनाउने
काय गरेको मा नपु न देिखन आयो ।
९. अतः िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ ने

धनबहादरु िव.क.लाई गैरकानूनी पले थनु ामा
राखेकोले यस अदालतको रिज ारको रोहवरमा
थनु ाबाट मु ग रिदनु भनी यस अदालतबाट ०७६WH-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 पनु ः प ाउ गरी हालस म
गैरकानूनी पमा थनु ामा राखेको देिखँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ अनस
ु ार
िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ठहछ । यस अदालतको संि त आदेशानस
ु ार
िनवेदक िड.िव. िसलवाल भ ने धनबहादरु िव.क.
लाई यस अदालतका रिज ारको रोहवरमा िमित
२०७६।१०।०९।५ मा नै थुनाबाट मु ग रसके को
देिखँदा यसतफ के ही ग ररहनु परेन । ततु आदेशको
जानकारी िवप ीह लाई िदई ततु रट िनवेदनको
दायरी लगत क ा गरी यो आदेशको िव तु ीय अपलोड
गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. बमकुमार े
इजलास अिधकृत : अ णकुमार कोइराला
इित संवत् २०७६ साल माघ ९ गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं . १०३९७
सव च अदालत, संयु 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 सख
ु त
िज ला जबटा
ु गा.िव.स.वडा नं.१ ब ने
जय साद सवु ेदी
िव
िवप ी : मालपोत कायालय, सख
ु तसमेत
§ िनिववाद पमा हक थािपत नभएको
िवषयमा रट े बाट ह त ेप गन
निम ने ।
( करण नं.८)
§ अदालतह बाट भएको फैसलालाई
ितकूल असर पन गरी रट े बाट
ह त ेप गन निम ने ।
( करण नं.१०)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह ी ऋिषराम
िघिमरे र ी तारा साद लािमछाने
िवप ीका तफबाट : ि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

आदेश
या.ह रकृ ण काक : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा दता हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त त य एवं आदेश यस कार छः
त यख ड
म िनवेदकको नाममा दता े ता भएको सख
ु त
िज ला जबटा
ु 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 पूवतफ िवमान थल रहेको र
सो िवमान थलका कमचारीह तथा हरी आवासका
िनिम के ही ज गा अिध हण गन त कालीन ी ५ को
सरकारको िनणयअनस
ु ार सूचना कािशत भएकोमा
सोबमोिजम मेरो ज गाम येको पूवतफबाट ०-३-५
ज गामा २०३८ सालमा .५८५०।- मा िज ला
शासन कायालय, सख
ु तबाट मआ
ु जा बिु झिलई
हकदाबी छोिडिदएको िथए । मेरो नाममा दता े ता
भएको उि लिखत िक.नं.७८ को ज गाबाट ०-३-५
ज गा अिध हणमा परेपिछ मेरो े तामा बाँक रहन
गएको ०-२-११३/४ ज गाको मालपोत बझ
ु ाउने भनी
िमित २०५६।३।३ मा मालपोत कायालय सख
ु तमा
जाँदा तपाइँको उ पूरै िक ा ज गा िज ला शासन
कायालय, सख
ु तको च.नं.८०८ िमित २०३८।९।२०
को प अनस
ु ार तपाइँको नामको ज गा दता खारेज भई
नेपाल सरकार िनमाण तथा यातयात म ालय हवाई
िवभाग हवाई कायालय, सख
ु तको नाममा े ता कायम
भइसके को छ, तपाइँको नाममा ज गा नै नरहेकोले
मालपोत िलन िम दैन भ ने मौिखक जानकारी पाएको
िथएँ । मैले मआ
ु जा पाउन बाँक रहेको ज गाको मआ
ु जा
पाउँ भनी िमित २०५६।४।३ मा हवाई िवभाग शाखा
कायालय सख
ु तमा िनवेदनसमेत दता गराएको िथएँ ।
मेरो िनवेदनउपर छानिबन गरी आव यक कारबाहीको
िनिम सख
ु त नाग रक उड् डयन कायालयले
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आव यक कागजातसिहत नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण धान कायालय बबरमहलमा पठाएको
बोधाथसमेत मैले िमित २०६५।४।१८ मा ा गरेको
िथएँ । मैले धेरै यास गदा पिन नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरणबाट कुनै पिन आव यक पहल नभएका
कारण अिध हणमा नै नपरेको मेरो बाँक ०-२-११३/४
ज गा पिन भल
ु वश िवप ी हवाई कायालय, सख
ु तको
नाममा दता भएको हनाले उ बाँक ज गा मेरा नाममा
दता ग रपाउँ भनी िमित २०६३।२।२२ मा मालपोत
कायालय सख
ु तमा िनवेदन दता गराएको िथएँ ।
मेरो िनवेदनको स ब धमा िमित
२०६५।५।११ मा मालपोत कायालय सख
ु तले
३
उ िक.नं.७८ ज.िव. ०-५-१६ /४ म ये ०-३-५
को मआ
ु जा िनजले बिु झसके को र बाँक ज गा नगर
िवकास सिमितको गु योजनाको बाटोमा परेकोले
मआ
ु जा िदन नपन भनी िमित २०५८।७।२४ मा
नाग रक उड् डयन ािधकरण के ीय कायालयबाट
िनणय भएको र सो स ब धमा नापी शाखा सख
ु तको
थलगत ितवेदनबाट उ बाँक ज.िव. ०-२-११३/४
म ये नगर िवकास सिमितको गु योजनाअ तगतको
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 बाँक देिख छ भनी ितवेदन ा
भएको । यस स ब धमा भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागमा िनदशनका लािग स पूण कागजातसिहतको
िमिसल फाइल पठाउँदा ज गा ाि ऐन, २०३४
अनस
ु ार ज गा ा गरेको र सो ज गाको मआ
ु जा
त काल िलइसके को भ ने नाग रक उड् डयन
ािधकरणबाट जानकारी ा भएकोले मालपोत
कायालयबाट के ही ग ररहन नपन भ ने िनदशन ा
भएकाले ा िनदशनबमोिजम मेरो मागदाबीबमोिजमको
े ता कायम ग ररहनु परेन भनी िनणय गरी मेरो
आ नो दता े ता भएको ज गा गैरकानूनी त रकाले
िज ला शासन कायालय, सख
ु तको हवाला िदँदै

मालपोत कायालय सख
ु तले िवप ी नेपाल सरकार
िनमाण तथा यातायात म ालय हवाई िवभाग हवाई
कायालय सख
ु 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 रपाउँ भनी िज ला अदालत सख
ु तमा
िफरादप िमित २०६६।१।१६ मा म िनवेदकले दायर
गरेकोमा सख
ु त िज ला अदालतले यस अदालतको
े ािधकारिभ नपन भनी त यिभ नै वेश नगरी
िमित २०६७।११।१० गते िफराद खारेज गरेको र
पनु रावेदन अदालत सख
ु तले पिन िमित २०६९।३।२५
मा सख
ु त िज ला अदालतकै फै सलालाई सदर गरेको
अव था छ ।
यसै िवषयव तस
ु गँ स बि धत िवषयमा
ड बरकुमारी िसजापित िव. गहृ म ालयसमेत भएको
उ ेषण परमादेशको रट िनवेदनमा मागदाबीबमोिजम
रट िनवेदन जारी हने (संवत् २०५८ सालको
र.नं.३३९२, उ ेषण, परमादेश) भनी स मािनत
सव च अदालतबाट िमित २०६६।३।२ मा भएको
िनणयसमेतले पिु ग रसके को र मालपोत कायालय
सख
ु तले िमित २०६४।२।२९ मा भूिमसधु ार तथा
यव थापन िवभागलाई लेखक
े ो प मा प पमा म
३
िनवेदकले ०-२-११ /४ ज गाको हालस म मआ
ु जा
नपाएको कुरा प सँग उ लेख गरेको र िमित
२०६४।१०।२४ को मालपोत कायालय सख
ु तको
अक प मा पूव र पि मतफ गरी छ धरु मा ज गा
बचेको नापी शाखाको प बाट देिखएकोले बाटोमा परेको
ज गाबाहेक बाँक देिखएको ६ धरु े फल ज गाको
े ता कायम गन िम ने देिखएकोले सोहीबमोिजम
िनणय हन राय पेस ग रएको भ ने बेहोरासमेतलाई
िनणयको आधार बनाई म िनवेदकको नाममा दता
े ता भएको सख
ु त िज ला जबटा
ु गा.िव.स.
वडा नं.४(क) िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/४
ज गाम येको पवू तफबाट ०-३-५ ज गामा २०३८
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
सालमा .५,८५०।- मा िज ला शासन कायालय
सख
ु तबाट मआ
ु जा बिु झिलई हकदाबी छोिडिदएको
अव थामा मेरो स पूण ज गा नै अिध हणमा पारी
म िनवेदकलाई अ यायमा पारेकाले ि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 भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागले मालपोत कायालय, सख
ु तलाई लेखेको प ,
िमित २०६५।५।११ को मालपोत कायालय, सख
ु तको
िनणयलगायत यस स ब धमा भए गरेका स पूण
कामकारबाही तथा िनणयह उ ेषणको आदेशले
बदर गरी अिध हणमा नपरेको बाँक ०-२-११३/४ ज गा
िनवेदकलाई नै िफता िदनु वा उ ज गाको चिलत
कानूनबमोिजम मआ
ु जा र ितपूित िनवेदकलाई
िदनु िदलाउनु भ ने परमादेशको आदेशलगायत अ य
उपयु आ ा, आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसल साथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ी मालपोत कायालय, सख
ु तसमेतका
सरकारी िनकायह लाई सूचना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई पठाइिदनु र
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन
हो ? यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ िलिखत जवाफ िलई आफै ँ वा आ नो
ितिनिधमाफत उपि थत हनु भनी रट िनवेदनको एक
ित न कल साथै राखी अ य िवप ी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 खल
ु ाइएबमोिजमको कारण र
माणह बाट िफराद प िनवेदकको मागबमोिजमको
दता बदर दता े ता कायम हन पन ज गा ाि
ऐन, २०३४ अनस
ु ार ज गाको मआ
ु जा िलइसके को
हँदा दता गनपन
ु ज गा नभएकोले िनजको िफराद
प खारेज ग रपाऊँ । यसै स ब धमा स बि धत
िनकायमा मालपोत कायालय, सख
ु तबाट च.नं.२३६८
िमित २०६४।१०।२४ को भूिमसधु ार तथा
यव थापन िवभाग (ज गा शासन शाखा) बबरमहल,
काठमाड लाई यस कायालयबाट राय मािगएको प ,
भूिमसघु ार 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 ा गरेको र सो ज गाको मआ
ु जा
त कालै िलइसके को भ ने सख
ु त नाग रक उड् डयन
ािधकरण के ीय कायालयबाट िमित २०५८।७।२४
मा उ िक ा न बर ७८ ज.िव. ०-५-१६३/४ म ये
०-३-५ को मआ
ु जा िनजले बिु झसके को र बाँक ज गा
नगर िवकास सिमितको गु योजनाको बाटोमा परेकोले
मआ
ु जा िदन नपन भनी िनणय भएको र सो स ब धमा
नापी शाखा सख
ु तको थलगत ितवेदनबाट उ
बाँक ज.िव. ०-२-११३/४ म ये नगर िवकास सिमितको
गु योजनाअ तगतको सडकदेिख पूव ज.िव. ०-०११/२ र सडकदेिख पि म ज.िव. ०-०-४१/२ गरी
ज मा ०-०-६ ज गा सडकबाहेक देिखएको भ ने
उ लेख भए तापिन िनजले ज गा ाि ऐन, २०३४
अनस
ु ार ज गा ा गरेको र त काल अिध हण हँदा
उि लिखत सबै ज गाको मआ
ु जा बिु झसके को भ ने
नाग रक उड् डयन ािधकरणबाट भएअनस
ु ार मालपोत
कायालयले के ही ग ररहन पदन भनी भूिमसघु ार तथा
यव थापन िवभागबाट िनदशन ा हन आएबमोिजम
मालपोत कायालय सख
ु तबाट िमित २०६५।५।११
गते सोहीअनस
ु ार िनणय भएको ।
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िनवेदकले िमित २०३८ सालमा सख
ु त
िज ला सािबक जबटा
ु गा.िव.स.वडा नं.४क िक ा
नं.७८ को ज.िव.०-५-१६३/४ म ये ०-३-५ को
मआ
ु जा बु दा अ े फलको खोजी गरी मालपोत
बझ
ु ाउनु पनमा िनज ए कासी मालपोत बझ
ु ाउन कहाँ र
किहले जानभु एको हो ? िक ा न बर ७८ बाट हकदाबी
छाडी िदएक ज गाबाहेकको ज गा िबगाहा ०-२-११३/४
ज गा िज ला शासन कायालय, सख
ु तको च.नं.५०८
िमित २०३८।९।२० को प ानस
ु ार तपाइँको नाउँको
दता खारेज भएकोले मालपोत िलन िम दैन भनी कुन
िमितमा भनेको हो ? सोसमेत नखल
ु ेको जबिक मालपोत
कायालयबाट मालपोत असल
ु ी गन काम िमित २०५२
सालमा गा.िव.स. / न.पा.लाई ह ता तरण भई गा.िव.स.
/ न.पा.बाट नै मालपोत असल
ु ी ग र छ । मालपोत
कायालयले असल
ु ी गनु पदन भनी िनवेदकलाई सो कुरा
थाहा हनु पन । नापी शाखा सख
ु तको च.नं.६९ िमित
२०५४।४।२७ को प र मान नाप न सा १:२५००
को न साबाट नगर िवकासको गु योजनामा िक ा
नं.७८ को े फल ०-५-१६३/४ ज गाम ये पूवपि चम
गरी ०-०-६ ज गामा िनवेदकका नाममा बाँक छ
भ ने उ लेख भएको र मािथ उि लिखत माणह बाट
िनजले माग गरेभ दा बढी े फलको मआ
ु जा बझ
ु ी
िलइसके को देिख छ । िनजको िनवेदन मागअनस
ु ार
उ ेषणलगायत परमादेशको आ ा जारी हन नपन
अव था भएकोले िनवेदन मागदाबी खारेज भागी
भएकोले खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मालपोत
कायालय, सख
ु तको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले आ नो िक.नं. ७८ ज.िव ०-५१६३/४ को ज गाम ये ०-३-५ ज गाको मआ
ु जा
बिु झसके को र बाँक ज गा सख
ु त उप यका नगर
िवकास सिमितको गु योजनाअनस
ु ार बाटोमा परेकाले
मआ
ु जा िदनु नपन भनी नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण धान कायालय, काठमाड को िमित
२०५८।७।२४ को िनणयअनस
ु ार उ िक.नं. ७८ को

स पूण ज गा नै अिध हणमा परी लगत क ा भई गएको
हँदा सो स ब धमा िनज िवप ी िनवेदकले सु िज ला
अदालतमा यस कायालयसमेतका नाउँमा िदएको दता
बदर े ता कायम मु ामा यस कायालयबाट भए गरेको
स कल कागजातह सिहत सख
ु त िज ला अदालमा
पेस भइसके को र यस कायालयमा िनवेदकको
िनवेदनमा उि लिखत ज गाको मआ
ु जास ब धी कुनै
कागजातह नभएको हँदा सो मु ा सख
ु त िज ला
आदलतबाट िमित २०६७।११।१० मा फै सला भई
सो फै सलाउपर पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत
सख
ु तबाट समेत यस कायालयका नाउँमा िलिखत
जवाफ पेस गन आदेश भई आएबमोिजम यस
कायालयको च.नं.३२७९ िमित २०६८।१०।२४
को प ारा पेस गनपन
ु स पूण माणह उि लिखत
मु ामा सख
ु त िज ला अदालतमा गइसके कोले
ितर ाका लािग पनु रावेदन सरकारी विकल
कायालयलाई उपल ध गराइिदन लेिखएकोमा सख
ु त
िज ला अदालतको च.नं.१९३७ िमित २०६८।१२।२
को प बाट उि लिखत मु ाको िमिसल च.नं.३५४
िमित २०६८।५।११ को प बाट पनु रावेदन
अदालतमा गएको र िफता ा नभएको भ ने उ लेख
भई आएअनस
ु ार यस कायालयको च.नं.३६१० िमित
२०६८।१२।३ को प बाट पनु रावेदन कायालयको
च.नं.३६१० िमित २०६८।१२।३ को प बाट
पनु रावेदन अदालत र पनु रावेदन सरकारी विकल
कायालयसमेतलाई सोही बेहोरा अवगत गराइएको
हो । पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट समेत सु िज ला
अदालतको िमित २०६७।११।१० को फै सला नै सदर
हने ठहरी िमित २०६९।३।२५ मा फै सला भइसके को
र सो मु ास ब धी यस कायालयबाट पेस गनु पन
स पूण माण उि लिखत िमिसलमा नै पेस भइसके को
हँदा सो िमिसल सव च अदालतमा पेस हने नै हँदा
िवप ीले यस कायालयसमेतलाई िवप ी बनाइरहनु
पन आव यक नभएको देिखँदा िवप ीको रट िनवेदन
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खारेज भागी भएकोले खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िज ला शासन कायालय, सख
ु तको
िलिखत जवाफ ।
सख
ु त िवमान थल कमचारी आवास गहृ र
हरी आवास गहृ तथा अ य िविभ न िनमाण कामको
लािग ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम सख
ु त िज ला
सािबक जबटा
ु गाउँ प चायत वडा नं.४(क) को हाल
वीरे नगर नगर प चायत वडा नं.११ मा पन ज गा
िबगाहा ४-१-०-१/४ज गा िमित २०३५।१२।३०
को त कालीन ी ५ को सरकारको सिचव तरीय
िनणय ारा सािबक िनमाण तथा यातायात म ालय,
हवाई िवभाग, (हाल नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण) सख
ु त िवमान थलको लािग अिध हण
ग रएको हो । जसम ये वादीको िक.नं. ७८ े.िव.०-३५ पिन पदछ । त कालीन अव थामा ज गा अिध हण
गदाका समयमा तयार ग रएका कागजातह मा िक.नं.
७८ ज.िव.०-५-१६३/४ म ये सडकमा परी बाँक
रहेको े.िव.०-३-५ पूरक
ै ो .५,८५०।- (पाँच हजार
आठसय पचास) मआ
ु जा बझ
ु ेको त यलाई वयं रट
िनवेदकले वीकार गनभएको
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.०३-५ भ दा बढी ज गा हवाई िवभागलाई त कालीन
अव थामा आव यक नभएको, स बि धत िक ामा
रहेको बाँक ज गा अिध हणभ दा पूव नै उप यका
नगर िवकास सिमित सख
ु तको गु योजनाअ तगत
सडकमा परेको तर पज
ु ा े ताबाट िक ाकाट
नभएकाले बाटोमा परेको ज गाको भागसमेत
हवाई िवभागको नाममा दा.खा. स म भई आएको
देिख छ । वादीको उ िक.नं. ७८ बाट अब
कुनै ज गा बाँक छै न । यस ािधकरण तथा
कायालयसमेतलाई आव यक नभएको र ा नगरेको,
यस ािधकरणसमेतको भोगचलन योगमा नरहेको
य तो ज गाको मआ
ु जा या ितपूित यस ािधकरण

एवं कायालयले िवप ीलाई िदनु पन होइन ।
सख
ु त िवमान थल कायालयले िवप ीको
िक.नं. ७८ म ये बाटोमा परी बाँक रहेको े.फ.०३-५ स पूण ज गा अिध हण गरेको काम कारबाही
िनणयलाई चनु ौती िदन स नभु एको छै न । िवप ीले
सख
ु त िज ला अदालतमा दायर गरेको मु ामा िमित
२०५६।३।३ मा मालपोत कायालयमा मालपोत
बझ
ु ाउन जाँदा िक.नं. ७८ म येको े.िव. ०-२-११३/४
ज गा पिन आ नो नाउँमा दता नरही नेपाल सरकार
िनमाण तथा यातायात यव था िवभागको नाममा
दा.खा. भएको कुरा थाहा पाएको भनी िफरादको करण
नं. ३ मा उ लेख गरेका छन् भने िमित २०५५।२।२६
मा मालपोत कायालय सख
ु तमा सोही िक.नं. ७८ को
ज गा आ नो नाउँमा दता े ता कायम ग रपाउन
भनी िनवेदन गरेको पाइ छ । यसबाट वादीले सो अगावै
यस िवषयमा प जानकारी पाएको कुराको पिु
ह छ । यिद वादीले िफरादमा उ लेख गरेकै िमितमा
नै सो त य थाहा पाएको भनी मा ने हो भने पिन िमित
२०५५।२।२६ मै थाहा पाएको कुरामा १४ वषपिछ
हाल आएर रट िनवेदन दायर गरेका छन् भने िमित
२०६५।५।११ को िनणय बदर ग रपाउन हाल दायर
गरेको रट िनवेदन अनिु चत िवल बको िस ा तले
खारेजभागी छ ।
यसरी मािथ उि लिखत बेहोराबमोिजम
हामी िलिखत जवाफवालाको कुनै पिन काम कारबाही
िनणयबाट िवप ीको कुनै पिन संवैधािनक तथा कानूनी
हकमा आघात पगु ेको अव था छै न । यस ािधकरण
तथा कायालयको खास कुनै काम कारबाही िनणय
बदर ग रपाउन दाबी िलइएको अव थासमेत छै न ।
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 बु ने ममा के ीय कायालयमा सम वय
गरी के ीय कायालयसमेतबाट िवशेष खटाइएको
र ने.ना.उ. ािधकरणले स बि धत िनकाय मालपोत
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१०३९७ - जय साद सवु ेदी िव. मालपोत कायालय, सख
ु तसमेत
कायालय, सख
ु त र िनज िवप ी वादीसमेतसँग
सम वय गरी थलगत नापजाँच 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 बाँक
ज गा सावजिनक सडकमा परेको भनी थलगत राय
ितवेदन ा भएको तथा ेस न सासमेतबाट सोही
ि थित देिखन आएकोले बाटोमा परेको ज गाको हकमा
दािय व िलन ािधकरण बा य छै न । थलगत पमा
न सा नाप ग रएमा समेत उ ज गाको ि थित ट
हने 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 सावजिनक बाटोमा अिध हण गनपु ूव
नै परेको कुरा सख
ु त नगरिवकास सिमितको गु योजना
न सा िझकाई हेरमे ा पिन ट ह छ । तसथ, िक.नं.
७८ को िववािदत ज.िव.०-२-११३/४ सावजिनक
बाटोमा परेको त य तहतहबाट भएको फै सलासमेतले
पिु एवं मािणत भएको हँदा यस ािधकरण तथा
कायालयका नाउँमा कुनै आदेश जारी हनपन
होइन । िलिखत जवाफवालाको हकमा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल नाग रक
उड् डयन ािधकरण धान कायालय, बबरमहल,
काठमाड र नेपाल नाग रक उड् डयन ािधकरण,
सख
ु त नाग रक उड् डयन कायालयको एकै िमलान
बेहोराको िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी ऋिषराम िघिमरे र ी तारा साद लािमछानेले
नापी शाखा सख
ु तको थलगत ितवेदनबाट बाँक
ज.िव. ०-२-११३/४ म ये नगर िवकास सिमितको
गु योजनाअ तगतको सडकदेिख पूव ज.िव. ०-०११/२ र सडकदेिख पि म ज.िव. ०-०-४१/२ गरी ज मा
०-०-६ (छ धरु ) ज गा सडकबाहेक बाँक देिख छ भनी

ितवेदन पेस भएको देिखएकोले अिध हणमा नपरेको
ज गा अिध हण नै नगरी रा यको िनकायले यि गत
स पि िलनु यि को स पि को अिधकारको
िवपरीत हन जाने हनाले बाँक रहेको ०-०-६ (छ धरु )
ज गा िदएपिन िनवेदकलाई मा य हने भएकोले बाँक
रहेको ०-०-६ (छ धरु ) ज गा िदनु भनी िवप ीह का
नाममा उ ेषणयु परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भनी
बहस गनभयो
ु ।
यसैगरी िवप ीह को तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी महेश साद ख ी, िव ान्
अिधव ाह ी ताराबहादरु िसटौला र ी िवमल
खनालले रट िनवेदकले २०३८ सालमा ५,६८०/मआ
ु जा पाइसके को, बाँक ज गा २५ वषपिछ मा
दाबी गन आउनभु एको, २०५२ सालदेिख ज गाको
मालपोत बझ
ु ाउन स बि धत गाउँ िवकास सिमितलाई
िज मा लगाएको देिखएको साथै रट िनवेदनमा मालपोत
कायालय सख
ु तको िनणयलगायत यस स ब धमा
भए गरेका स पूण कामकारबाही तथा िनणयह
उ ेषणको आदेशले बदर गरी अिध हणमा नपरेको
बाँक ०-२-१११/४ ज गा िनवेदकलाई नै िफता िदनु
वा उ ज गाको चिलत कानूनबमोिजम मआ
ु जा र
ितपूित िनवेदकलाई िदनु िदलाउनु भ ने परमादेशको
आदेशलगायत अ य उपयु आ ा, आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोरा उ लेख गरी यस अदालतमा
आएको देिखएको र हाल िनवेदकका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाह ले बाँक रहेको ०-०-६ (छ धरु )
ज गा िदएपिन िनवेदकलाई मा य हने भ ने भनाइबाट
रट िनवेदक सफाहात िलएर यस अदालतमा वेश
गरेको नदेिखएको हँदा िवप ीको रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
उि लिखत बहस िजिकर सनु ी िमिसल
अ ययन गदा रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश
जारी हनु पन हो वा होइन ? सोही स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
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२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकको मु य दाबी हेदा िनवेदकले
अिध हणमा नै नपरेको मेरो बाँक ज.िव. ०-२-११३/४
ज गा पिन भल
ु वश िवप ी हवाई कायालय सख
ु तको
नाममा दता भई गएको हनाले उ बाँक ज गा मेरा
नाममा दता ग रपाउँ भनी िमित २०६३।२।२२ मा
मालपोत कायालय सख
ु तमा िनवेदन दता गनभएको
ु
िथयो । िवप ी मालपोत कायालय सख
ु तबाट िक.नं.७८
३
ज.िव. ०-५-१६ /४ म ये ०-३-५ को मआ
ु जा िनजले
बिु झसके को र बाँक ज गा नगर िवकास सिमितको
गु योजनाको बाटोमा परेकोले मआ
ु जा िदन नपन
भनी िमित २०५८।७।२४ मा नाग रक उड् डयन
ािधकरण के ीय कायालयबाट िनणय भएको
साथै सो स ब धमा नापी शाखा सख
ु तको थलगत
ितवेदनबाट उ बाँक ज.िव. ०-२-११३/४ म ये नगर
िवकास सिमितको गु योजनाअ तगतको सडकदेिख
पूव ज.िव. ०-०-११/२ र सडकदेिख पि म ज.िव. ०-०४१/२ गरी ज मा ०-०-६ (छ धरु ) ज गा सडकबाहेक
बाँक देिख छ भनी ितवेदन ा भएअनस
ु ार सो
स ब धमा भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागमा
िनदशनका लािग स पूण कागजातसिहतको िमिसल
फाइल पठाउँदा ज गा ाि ऐन, २०३४ अनस
ु ार ज गा
ा गरेको र सो ज गाको मआ
ु जा त काल िलइसके को
भ ने नाग रक उड् डयन ािधकरणबाट जानकारी ा
भएकोले यस कायालयबाट के ही ग ररहन नपन भ ने
िनदशन ा भएकाले ा िनदशनबमोिजम िनवेदकको
मागदाबीबमोिजमको े ता कायम ग ररहनु परेन भनी
िमित २०६५/०५/११ मा िनणय गरेको देिख छ ।
३. िवप ी मालपोत कायालय सख
ु तबाट
भएको उ िनणयअनस
ु ार नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण, सख
ु त नाग रक उड् डयन कायालयको
नाममा उ बाँक ज.िव. ०-२-११३/४ दता नामसारी
भएको काय अवैधािनक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा
उि लिखत ज गा दता ग रपाउँ भनी िज ला अदालत

सख
ु तमा रट िनवदकले िमित २०६६।१।१६ मा
िफरादप दायर गरेकोमा सख
ु त िज ला अदालतले
यस अदालतको े ािधकारिभ नपन भनी िमित
२०६७।११।१० गते िफराद खारेज गरेको र पनु रावेदन
अदालत सख
ु तले िमित २०३७/०५/०१ को हवाई
िवभागको ज गा अिध हण गनस ब धी सूचनामा
रट िनवेदकको िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/४
ज गाम ये सडकमा परी बाँक रहेको ज.िव. ०-३-५
ज गा पूरै अिध हण गन गरी सूचना कािशत गरेकोमा
सो ज गाको .५,८५०।- िज ला शासन कायालय
सख
ु तबाट िनवेदकले मआ
ु जा बिु झिलइसके को
देिखएकोले सो ज गाबाहेक बाँक ज गा सडकमा
नपरेको भए सोहीअनु प त काल कारबाही चलाउनु
पनमा सो भए गरेको देिखन आउँदनै भ नेसमेतको
बेहोरा उ लेख गरी िमित २०६९।३।२५ मा सख
ु त
िज ला अदालतकै फै सलालाई सदर गरेको देिख छ ।
४. रट िनवेदकको नाममा दता े ता भएको
सख
ु त िज ला जबटा
ु गा.िव.स.वडा नं.४(क) िक.नं.७८
को ज.िव. ०-५-१६३/४ ज गाम येको पूवतफबाट ०-३५ ज गामा २०३८ सालमा .५,८५०।- मा िज ला
शासन कायालय, सख
ु तबाट िनवेदकले मआ
ु जा
बिु झिलई हकदाबी छोिडिदएको अव थामा मेरो स पूण
ज गा नै अिध हणमा पारी म िनवेदकलाई अ यायमा
पारेकाले ि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 भूिमसधु ार तथा
यव थापन िवभागले मालपोत कायालय, सख
ु तलाई
लेखेको प , िमित २०६४।५।११ को मालपोत
कायालय, सख
ु तको िनणयलगायत यस स ब धमा
भए गरेका स पूण कामकारबाही तथा िनणयह लाई
चनु ौती िदई यस अदालतको असाधारण अिधकार
े अ तगत उ ेषणको आदेशले बदर गरी अिध हणमा
नपरेको बाँक ०-२-११३/४ ज गा िनवेदकलाई नै
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१०३९७ - जय साद सवु ेदी िव. मालपोत कायालय, सख
ु तसमेत
िफता िदनु वा उ ज गाको चिलत कानूनबमोिजम
मआ
ु जा र ितपूित िनवेदकलाई िदनु / िदलाउनु भ ने
परमादेशको आदेशसमेतको माग दाबी िलई ततु रट
िनवेदन दायर गरेको देिखयो ।
५. ततु रट िनवेदनको िमिसल संल न
कागजात हेदा सख
ु त िवमान थल कमचारी आवास गहृ
र हरी आवास गहृ तथा अ य िविभ न िनमाण कामको
लािग ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम सख
ु त िज ला
सािबक जबटा
ु गाउँ 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
िनणय ारा सािबक िनमाण तथा यातायात म ालय,
हवाई िवभाग, (हाल नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण) सख
ु त िवमान थलको लािग अिध हण
ग रएको देिखन आयो । जसम ये रट िनवेदकको िक.नं.
७८ े.िव.०-३-५ पिन समावेश भएको देिखन आयो ।
त कालीन अव थामा ज गा अिध हण गदाका समयमा
तयार ग रएका कागजातह मा िक.नं. ७८ ज.िव.०-५१६३/४ म ये सडकमा परी बाँक रहेको े.िव.०-३-५
परु क
ै ो .५,८५०।- (पाँच हजार आठ सय पचास)
वयं रट िनवेदकले मआ
ु जा बझ
ु ेको िज ला शासन
कायालय, सख
ु तबाट मआ
ु जा बझ
ु ाएको िमिसल
संल न भरपाइबाट देिखन आयो । सख
ु त िवमान थल
कायालयले िनवेदकको िक.नं. ७८ म ये बाटोमा परी
बाँक रहेको े.िव.०-३-५ स पूण ज गा अिध हण
गरेको काम कारबाही िनणयलाई रट िनवेदनमा चनु ौती
िदन स नभु एको छै न । रट िनवेदकले सख
ु त िज ला
अदालतमा दायर गरेको मु ामा िमित २०५६।३।३
मा मालपोत कायालयमा मालपोत बझ
ु ाउन जाँदा
३
िक.नं. ७८ म येको े.िव. ०-२-११ /४ ज गा पिन
आ नो नाउँमा दता नरही नेपाल सरकार िनमाण तथा
यातायात यव था िवभागको नाममा दा.खा. भएको
कुरा थाहा पाएको भनी रट िनवेदनको करण नं. २

मा उ लेख गरेका छन् भने िमित २०५५।२।२६ मा
मालपोत कायालय, सख
ु तमा सोही िक.नं. ७८ को
ज गा आ नो नाउँमा दता े ता कायम गरी पाउन
भनी िनवेदन गरेको देिख छ । यसबाट रट िनवेदकले
सो अगावै यस िवषयमा जानकारी पाएको अनमु ान गन
सिकने देिख छ । रट िनवेदकले आ नो नाउँमा दता
े ता कायम गरी पाउन भनी िनवेदन गरेको िमित
२०५५।२।२६ भ दा १४ वषपिछ आएर रट िनवेदन
दायर गरेको देिखन आयो ।
६. रट िनवेदकले आ नो िक.नं.७८
ज.िव ०-५-१६३/४ को ज गाम ये ०-३-५ ज गाको
मआ
ु जा बिु झसके को र बाँक ज गा सख
ु त उप यका
नगर िवकास सिमितको गु योजनाअनस
ु ार बाटोमा
परेकाले मअ
ु जा िदनु नपन भनी नेपाल नाग रक
उड् डयन ािधकरण धान कायालय, काठमाड को
िमित २०५८।७।२४ को िनणय र सो िनणयअनस
ु ार
उ िक.नं. ७८ को स पूण ज गा नै अिध हणमा
परी लगत क ा भई गएको भ ने बेहोरासमेतको
िज ला शासन कायालय सख
ु तको िलिखत जवाफ,
भूिमसधु ार 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 ा गरेको र सो ज गाको मआ
ु जा
त कालै िलइसके को भ ने सख
ु त नाग रक उड् डयन
ािधकरण के ीय कायालयबाट िमित २०५८।७।२४
मा उ िक ा न बर ७८ ज.िव. ०-५-१६३/४ म ये
०-३-५ को मआ
ु जा िनजले बिु झसके को र बाँक ज गा
नगरिवकास सिमितको गु योजनाको बाटोमा परेकोले
मआ
ु जा िदन नपन भनी भएको िनणयका आधारमा
सो ज गा रट िनवेदकको नाममा दता े ता कायम
नहने गरी िमित २०६५।५।११ गते िनणय भएको भ ने
बेहोरासमेतको मालपोत कायालय सख
ु तको िलिखत
जवाफ, सख
ु त िवमान थल कमचारी आवास गहृ र
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
हरी आवास गहृ तथा अ य िविभ न िनमाण कामको
लािग ज गा अिध हण गनपूव नै त काल िनवेदकको
नाममा रहेको िक ा न बर ७८ ज.िव. ०-५-१६३/४
म ये ०-३-५ बाहेकको ज गा सख
ु त नगरिवकास
सिमितको गु योजनाअ तगत बाटोमा प रसके कोले
ि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 बाँक ज गा
अिध हणभ दा पूव नै उप यका नगर िवकास सिमित
सख
ु तको गु योजनाअ तगत सडकमा परेको तर
पज
ु ा े ताबाट िक ाकाट नभएकाले बाटोमा परेको
ज गाको भागसमेत हवाई िवभागको नाममा दा.खा.
स म भई आएको देिखएकोले वादीको उ िक.नं.
७८ बाट अब कुनै ज गा बाँक छै न । यस ािधकरण
तथा कायालयसमेतलाई आव यक नभएको र ा
नगरेको, यस ािधकरणसमेतको भोगचलन योगमा
नरहेको य तो ज गाको मआ
ु जा या ितपूित यस
ािधकरण एवं कायालयले िवप ीलाई िदनु पन
होइन भ ने बेहोरासमेतको नेपाल नाग रक उड् डयन
ािधकरण धान कायालय, बबरमहल, काठमाड र
नेपाल नाग रक उड् डयन ािधकरण, सख
ु त नाग रक
उड् डयन कायालयको एकै िमलानको िलिखत
जवाफलाई म यनजर गदा रट िनवेदकको िक.नं.७८
को ज.िव. ०-५-१६३/४ ज गाम ये सख
ु त नगर िवकास
सिमितको गु योजनाअ तगतको सडकमा परी बाँक
रहेको ज.िव. ०-३-५ ज गाको .५८५०।- िज ला
शासन कायालय, सख
ु तबाट िनवेदकले मआ
ु जा
बझ
ु ी िलइसके को देिखएको तर सो ज गाबाहेक बाँक
ज गा सडकमा नपरेको भए िनवेदकले सोहीअनु प
त काल कारबाही चलाउनु पनमा सो भए गरेको देिखन
आएन ।
७. व ततु : उ ेषणको रट भनेको मातहत
अदालत वा अिधकारीले गरेको िनणय वा अि तम

आदेश िु टपूण भई य तो िनणय वा आदेशबाट
कुनै यि को हक अिधकारमा असर परेको छ, तर
सो िनणय वा अि तम आदेशउपर पनु रावेदन ला ने
यव था छै न वा अ य उपचारको यव था पिन
ग रएको छै न तथा य तो उपचारको यव था भए पिन
अपया र भावहीन छ भने य तो िनणय वा अि तम
आदेश बदर गन योजनका लािग आकिषत हने रट
हो । उपयु ानस
ु ारको अव था देिखएमा अदालतले
उ ेषणको आदेश जारी गरी य ता िु टपूण िनणय
बदर गन गदछ । यसैगरी आ नो अिधकार े भ दा
बढी अिधकार योग गरेमा वा ाकृितक यायको
िस ा तको अित मण गरी िनणय भएको अव थामा
पिन य तो िु टपूण िनणयलाई स याउन उ ेषणको
आदेश जारी गन ग र छ । य तै कुनै सावजिनक
िनकाय वा पदािधकारीले आ नो कानूनबमोिजमको
कत य पूरा गन इ कार गरेको अव थामा य तो
िनकाय वा पदािधकारीलाई कानूनबमोिजम कत य
िनवाह गन गराउने योजनका लािग परमादेश जारी
हने हो ।
८. उि लिखत स दभमा
ततु रट
िनवेदनको त यगत अव था हेदा रट िनवेदकको
िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/४ ज गाम ये सख
ु त
नगर िवकास सिमितको गु योजनाअ तगतको
सडकमा परी बाँक रहेको ज.िव.०-३-५ ज गाको
.५८५०।- िज ला शासन कायालय, सख
ु तबाट
िनवेदकले मआ
ु जा बझ
ु ी िलइसके को देिखएको छ । सो
ज गाबाहेक बाँक ज गा सडकमा नपरेको भए िनवेदकले
सोहीअनु प त काल कानूनी कारबाही चलाउनु पनमा
सो भए गरेको देिखन आएन । यी रट िनवेदकले िमित
२०६४।११।१७ को भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागले मालपोत कायालय, सख
ु तलाई लेखेको
प , िमित २०६५।५।११ को मालपोत कायालय,
सख
ु तको िनणयलगायत यस स ब धमा भए गरेका
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१०३९७ - जय साद सवु ेदी िव. मालपोत कायालय, सख
ु तसमेत
स पूण कामकारबाही तथा िनणयह लाई चनु ौती
िदई यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत
उ ेषणको आदेशले बदर गरी अिध हणमा नपरेको
बाँक ०-२-११३/४ ज गा िनवेदकलाई नै िफता िदनु
वा उ ज गाको चिलत कानूनबमोिजम मआ
ु जा
र ितपूित िनवेदकलाई िदनु / िदलाउनु भ ने
परमादेशको आदेशसमेतको माग दाबी िलई रट े मा
वेश गरेको पाइयो । सोतफ िवचार गदा रट िनवेदकले
२०३८ सालमा िक.नं. ७८ को ज.िव.०-३-५ ज गाको
.५८५०।- िज ला शासन कायालय, सख
ु तबाट
मआ
ु जा बिु झिलँदा िक ा नं. ७८ को समु चा ज गा नै
उ लेख भएको देिख छ । िनजले भरपाई गरी मआ
ु जा
बु दाको अव थामा िक.नं. ७८ को ज गाम येबाट
०-३-५ ज गा गएको नभई िक.नं.७८ को ज गा समु चा
नै गएको भ ने थािपत त य रहेकोमा िक.नं.७८ को
ज गाम येबाट ०-२-११३/४ ज गा बाँक रहेको हँदा दता
ग रपाउँ भनी मालपोत कायालयमा २०५५।२।२६ मा
मा क रब १७ वषपिछ दायर िनवेदनका स ब धमा
मालपोत कायालयले नगर िवकास सिमितको
गु योजनाअ तगतको सडकमा परी बाँक ज गा
अिध हणमा परेको र सोको मआ
ु जा बिु झसके को
भ ने आधारमा िनणय गरेको पाइ छ । िक.नं.७८ मा
बढी ज गा भएको भए मआ
ु जा बझ
ु ेकै अव थामा सो
कुरा उ लेख गन स नपु य या त सोही समयमा उ
ज गा खोजी गरी आ नो दता े ता कायम गरेर रा न
स नपु नमा सो गरेको पाइँदैन । नगर िवकास सिमितको
गु योजनामा परेको त यलाई अ यथा मा नसके को
अव था छै न भने गु योजनामा पान िनणय बदर गराई
आ नो हक थािपत गराउन सके को पिन पाइँदनै ।
यसरी िनिववाद 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 तक
ु ो
वा तिवक त यलाई अदालतसम प
पमा
रा नपु दछ । अक श दमा भ नपु दा य तो उपचार
माग गन आउने प ले सफा हात (C।ean Hand)
िलएर अदालत वेश गनपदछ
। आफूलाई मा लाभ
ु
हने खालका त य उ लेख गरी िववादको मूल त यलाई
ओझेलमा पारी वा हँदै नभएका त य उ लेख गरी रट
े बाट यायको उपचारको माग ग र छ भने यसलाई
सफाहात िलएर अदालत वेश गरेको मा न िम दैन ।
यी रट िनवेदकले िक.नं. ७८ म येको े.िव. ०-२११३/४ ज गा आ नो नाउँमा दता े ता कायम ग रपाउँ
भनी िमित २०५५।२।२६ मा मालपोत कायालय,
सख
ु तमा िनवेदन गरेको पाइ छ । रट िनवेदकले
िक.नं. ७८ ज.िव ०-५-१६३/४ को ज गाम ये ०-३-५
ज गाको मआ
ु जा बिु झसके का र बाँक ज गा सख
ु त
उप यका नगर िवकास सिमितको गु योजनाअनस
ु ार
बाटोमा परेको त यको स ब धमा उ ज गा के कुन
िमितमा उ योजनामा परेको र के कित बाँक रहेको
िथयो भनी यथाथ बेहोरा उ लेख गरी बाँक रहेको
ज गाको स ब धमा मा दताको ि यामा जानपु न
ह छ । नापी शाखा सख
ु तको थलगत ितवेदनबाट
३
बाँक ज.िव.०-२-११ /४ म ये नगरिवकास सिमितको
गु योजनाअ तगतको सडकदेिख पूव ज.िव. ०-०११/२ र सडकदेिख पि चम ज.िव. ०-०-४१/२ गरी
ज मा ०-०-६ (छ धरु ) ज गा सडकबाहेक बाँक रहेको
देिख छ भ ने रहेको भनी िनवेदकले नै आ नो रट
िनवेदनमा उ लेख गरेको तर गु योजनाअ तगतको
सडकमा परेको ज गासमेत दता ग रपाउँ वा मआ
ु जा
िदलाई पाउँ भनी कानूनी ि यामा वेश गरेको
देिखँदा यी रट िनवेदक सफाहात (C।ean Hand)
िलएर अदालत वेश गरेको मा न सिकएन ।
१०. साथै रट िनवेदकले मालपोत
कायालय, सख
ु तबाट िनवेदकको मागदाबीबमोिजमको
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ज गा दता े ता कायम नगन गरी भएको िनणय र
सो िनणय अवैधािनक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा
ज गा दता ग रपाउँ भनी गरेको िफराद सख
ु त िज ला
अदालतले यस अदालतको े ािधकारिभ नपन भनी
िमित २०६७।११।१० गते खारेज गरेको र पनु रावेदन
अदालत सख
ु तले िमित २०३७/०५/०१ को हवाई
िवभागको ज गा अिध हण गनस ब धी सूचनामा
रट िनवेदकको िक.नं.७८ को ज.िव. ०-५-१६३/४
ज गाम ये सडकमा परी बाँक रहेको ज.िव. ०-३-५
ज गा पूरै अिध हण गन गरी सूचना कािशत गरेकोमा
सो ज गाको .५८५०।- िज ला शासन कायालय,
सख
ु तबाट िनवेदकले मआ
ु जा बझ
ु ी िलइसके को
देिखएकोले सो ज गाबाहेक बाँक ज गा सडकमा
नपरेको भए सोहीअनु प त काल कारबाही चलाउनु
पनमा सो भए गरेको देिखन आउँदैन भ नेसमेतको
बेहोरा उ लेख गरी िमित २०६९।३।२५ मा सख
ु त
िज ला अदालतकै फै सलालाई सदर गरेप ात् िनवेदक
रट े मा आएकोले उि लिखत अदालतह बाट
भएको फै सलालाई समेत ितकूल असर पन गरी रट
े बाट ह त ेप गन िम ने देिखएन ।
११. तसथ, रट िनवेदक िनिववाद हकको
अभावमा, कानूनी उपचार माग गन आउँदा सफाहात
(C।ean Hand) को अभावमा, साधारण अिधकार
े अ तगतको उपचारअ तगत दईु तहबाट फै सला
भई अि तम भएर रहेप चात् उ फै सलाह समेतलाई
ितकूल असर पन गरी आउनु भएको देिखँदा
िनवेदकको मागबमोिजम िमित २०६४।११।१७
को भूिमसधु ार तथा यव थापन िवभागले मालपोत
कायालय, सख
ु तलाई लेखेको प र २०६५।५।११
को मालपोत कायालयको िनणयलगायतका िवषयह
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी परमादेशको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदकको मागअनस
ु ारको आदेश
जारी हन स ने अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । ततु फै सलाको िव तु ीय ित

अिभलेख गरी रट िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई ि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 शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०३९८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७५।६।१
०७१-WO-०८६६
मु ाः उ ेषण
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
वडा नं.३१ कमलादी ि थत िहमालयन बक
िलिमटेडका तफबाट अिधकार ा त क पनी
सिचव िविपन हाडा
िव
िवप ी : नेपाल रा बक, के ीय कायालय,
बालवु ाटार, काठमाड समेत
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§ बक यारे टीस ब धी करारको ोत वा
स दभको पमा मल
ू करार रहन स छ
तर यारे टी प जारी गन बकले िहत ाही

१०३९८ - िविपन हाडा िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटारसमेत
प (Beneficiary) को नाममा बक
यारे टी जारी ग रसके पिछ यसले वत
र िभ न करारको प धारण गदछ । मूल
करारका प ह िबचको िववादसँग उ
बक यारे टीस ब धी करारअ तगत बक
यारे टीकता बकले पूरा गनुपन दािय वमा
कुनै असर नगन ।
( करण नं.७)
§ यारे टी वा काउ टर यारे टीमा पर पर
उ लेख गरे पिन एक अकाको सतबाट
वत र वाय ह छन,् आ-आफूले
जारी गरेको जमानत प का सतका
अधीनमा रहेर दािय व पूरा गनुपन ।
( करण नं.८)
§ िवदेशी ठे केदार क पनीले आ नो देशको
अदालतबाट भु ानी रो का गराएको
कारणबाट िनवेदक बक िहत ाही ितको
आ नो दािय व पालनाबाट उ मु हन
नस ने ।
( करण नं.११)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ाह ी
शिु शल प त र ी कोमल काश िघिमरे
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा ी गा धी
पि डत र िव ान् अिधव ाह ी रेशमराज
रे मी, ी समु न आचाय, ी रामशरण
पोखरेल र ी खडान द कडेल
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, अंक ४, िन.नं.८६०५
§ ने.का.प.२०६४, अंक ७, िन.नं.७८६७
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ करार ऐन, २०५६

आदेश
या.ह रकृ ण काक : त कालीन नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजम यस अदालतको े ािधकारअ तगतको भई
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य
एवं ठहर यस कार रहेको छः१९ फे अ
ु री, २००९ मा मेल ची खानेपानी
आपूित िवकास सिमित तथा चाइना रे वेिबच मेल ची
खोलाबाट काठमाड उप यकाको लािग पानी आपूित
गनको लािग Head Works / Diversion Tunne।
को िनमाण १५९६ िदनिभ गनको लािग .४
अब ६० करोडमा ठे का स झौता भएको रहेछ । ९
फे अ
ु री, २००९ मा चाइना क ट् सन बक, हेनान
शाखाबाट चाइना रे वेको अनरु ोधमा उ क पनीले
मेल ची खानेपानी िवकास सिमितबाट हेड व स तथा
डाइभसन टनेल िनमाण गन कायको ठे का पाएको र
उ ठे काको सतबमोिजम क पनीले काय स पादन
बक जमानत िदनपु न हँदा सोअनु प काय स पादन
जमानत (Performance Bond Guarantee)
जारी गनका लािग रे.नं. ४१००३०६२०००१२४०
बाट USD ६६,५५,०००.०० को काउ टर यारे टी
जारी गरी िनवेदक बकलाई काय स पादन जमानत
(Performance Bond Guarantee) जारी गन
अनरु ोध ग रएको िथयो ।
११ फे अ
ु री २००९ मा उ
अनरु ोधबमोिजम िनवेदकले िवप ी सिमितको
प मा रे.नं. HB।CG03650005 बाट USD
६६,२५,०१०.०० को काय स पादन जमानत
िदएको िथयो । उ जमानत चाइना क
सन
बकको काउ टर यारे टीको आधारमा र UNIFORM
RU।ES FOR DEMAND GUARANTEE, ICC
PUB।ICATION NO. 458 को अधीनमा रहने सतमा
जारी ग रएको िथयो । यसैिबच १२ से टे बर, २०१२
मा ठेकेदार क पनीले मेल चीलाई करार उ लङ् घनका
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िविभ न आरोपह लगाउँदै 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 बकसँग जमानतबापतको
रकमसमेत माग दाबी गरेको हो ।
िनवेदकले २६ से टे बर २०१२ मा SWIFT
माफत चाइना क स सन बक, हेनान शाखामा
काउ टर यारे टीको सतबमोिजम सिमितले यारे टी
रकम दाबी गरेको हँदा रकम भु ानी गन माग ग रएकोमा
ठे केदारले चीनको अदालतमा िवप ी मेल चीलाई मूल
िवप ी बनाई मु ा दता गरी रकम भु ानी नगनको
लािग अ त रम आदेश िलइएको भनी जानकारी ा
भएपिछ यस बारेमा िवप ी नेपाल रा बकलाई यस
िवषयमा १० अ टोबरमा जानकारी गराइएको िथयो ।
िवप ी मेल चीले जालसाजपूण पमा काय
गरेको भनी ठेकेदार क पनीले िनवेदकलाई समेत
िवप ी बनाई िचिनयाँ अदालतमा मु ा दता गरेपिछ
िनवेदकले चीनको अदालतमा परेको मु ा चाँडै िकनारा
लागोस् भनी त कालै समावेश भएको तर मूल िवप ी
मेल ची ९/१०/२०१३ मा मा याद बझ
ु ी ितवाद
गरेको िथयो र ितवादपिछ मु ालाई िनर तरता
िदएन । िनवेदकह भने हालस म पिन मु ामा समावेश
भई रकम याउनमा य नरत रहेको छ ।
यसरी िवप ीले नै करारको उ लङ् घन गरी
जालसाजपूण पमा बक जमानत दाबी गरेको भनी
परेको मु ामा समावेश भई िनर तरता िदई उ मिु
िलनु पन वा िनवेदकले जमानतस ब धी करारको
उ लङ् घन गरेको भ ने लागेको भए करारको सत र
िवप ीले िनवेदकलाई लेखेका प बमोिजम स म
िनकायमा गई आ नो दाबी थािपत गनपनमा
ु
यसबमोिजम नगरी गैरकानूनी िनकायह िवप ी
नेपाल रा बक, अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग, अथ म ालयमा िनवेदन िदई गैरकानूनी
दबाब िसजना गन यासतफ लागेको िथयो र यो म

हालस म पिन जारी रहेको िवप ी नेपाल रा बकबाट
िनवेदकलाई िमित २०७२।१।२४ को आदेश प बाट
टह छ।
करारका दईु प ह िबचको करारीय
दािय वको िववादमा िवप ी रा बकले अनाव यक
ह त ेप गरी िनवेदकलाई २५ काितक २०७० मा
िनवेदक बकको िवप ी रा बकमा रहेको खाताबाट
रकम क ा गरी िदने भनी प ाचार ग रएको हँदा
यस िव मा िमित २०७०/७/२७ मा पनु रावेदन
अदालतसम वेश ग रएको र पनु रावेदन अदालतबाट
िमित २०७०/७/२८ मा ारि भक अ त रम आदेश
भई िमित २०७०/८/१९ को आदेशबमोिजम अ त रम
आदेशलाई िनर तरता िदइएको िथयो । यसैिबचमा
चीनको अदालतमा चलेको मु ामा िचिनयाँ अदालतले
िवप ी मेल चीले जालसाजपूण काय गरेको भनी
फै सला गरेको छ र यसको िव मा िनवेदकले
पनु रावेदनसमेत ग रसके को छ ।
अत: उि लिखत आधारमा िवप ी नेपाल
रा बक तथा मेल ची खानेपानी िवकास सिमितबाट
गैरकानूनी काय भएको थािपत भएको र यसबाट
िनवेदक तथा िनवेदक बकमा रकम ज मा गन स पूण
िन ेपकताह को नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १९(१) ारा
द हकमा आघात पानको अित र िनवेदकको
पनु रावेदन गन अिधकार समा हने तथा िवप ीह को
गैरकानूनी कायले वैधतासमेत पाउने भएको हनाले
य तो गैरकानूनी कायको िव मा उपचार ा गन
अ य कुनै वैकि पक र भावकारी कानूनी उपायसमेत
नभएको हनाले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम यो िनवेदन
िलएर उपि थत भएको छु । िवप ी नेपाल रा बकले
िनवेदकको नाममा ेिषत गरेको िमित २०७२।२।१ को
प तथा िनणयका आधारमा यस बकको खाताबाट
रकम क ा गरी िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास
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१०३९८ - िविपन हाडा िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटारसमेत
सिमितको नाममा िवप ी िस ाथ बक, ितनकुने
काठमाड को खातामा ज मा गन लेिखएको प तथा
सो प बमोिजम यस बकको खाताबाट रकम क ा
गन कायलाई उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाऊँ ।
उ िमित २०७२।२।१ को प बमोिजम यस बकको
खाताबाट क ा ग रएको रकम िनवेदक बकलाई िफता
िदनु भनी िवप ीको नाममा परमादेशलगायतका
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने समेत बेहोराको
रट िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आदेश जारी हन नपन आधार र कारण खल
ु ाई यो
आदेश ा त भएको िमितले बाटाका यादबाहेक १५
(प ) िदनिभ िलिखत जवाफ िलई आफै ँ वा आ नो
ितिनिधमाफत उपि थत हनु भनी यो आदेश र रट
िनवेदनको ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह लाई
स बि धत िज ला अदालतमाफत सूचना पठाई
िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित २०७२/०२/०७ मा
यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस िस ाथ बकले मेल ची खानेपानी
िवकास सिमितको अनरु ोधमा स पूण ि या पूरा गरी
खाता खोलेको हो । कुनै अिधकार ा त िनकायबाट
अ यथा िनदशन भएको अव था र िनयम कानूनले
निम ने अव थामा बाहेक ाहकले बकमा खाता
खोिलसके पिछ उ खातामा रकम ज मा गन, सो
खाताबाट रकम िझ ने तथा थाना तरण गन काम
ाहकको अिधकारको कुरा हो । सोको लािग बकले
चिलत कानूनको अधीनमा रही सहजकताको
भूिमका पूरा गन मा हो । मेल ची खानेपानी िवकास
सिमितको हकमा नेपाल रा बकले यस बकलाई
िमित २०७२।२।१ मा िदएको advice बमोिजम उ
सिमितको नाममा यस बकमा रहेको खातामा रकम
ज मा गरेको हो । चिलत कानून, िनयामक िनकायको

िनदशन तथा खातावालाको कानूनस मत अनरु ोध
वा आदेशको पालना गनु बकको कत य हो । यसथ
यस बकको काम कारबाहीले िनवेदकको कुनै पिन हक
अिधकारमा आघात पगु ेको अव था नहँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िस ाथ बक
िलिमटेड, सिु वधानगर ितनकुने काठमाड को तफबाट
पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िहमालयन बक िल.ले चीन
ि थत चाइना क
सन बक, हेनान शाखाको
अनरु ोधबमोिजम मेल ची खानेपानी आपूित िवकास
सिमितलाई काय स पादन बक जमानत िदएको
कुरा िनवेदनमा उ लेख गरेको अव था छ । िवप ी
बकले चाइना क
सन बकसँग काउ टर यारे टी
िलई सोको सरु णमा मेल ची खानेपानी िवकास
सिमितलाई परफरमे स यारे टी जारी गरेको अव था
हो । िवप ी बकले यारे टी जारी गदा यसको
जोिखम र प रणामलाई याल गरेर नै बेिनिफिसयरी
क पनीलाई बक यारे टी िदएको हो । मागेको बखत
भु ानी पाउने गरी जमानत जारी गदा सोबाट पन
स ने कानूनी तथा आिथक जोिखमको स ब धमा
स बि धत बक तथा िव ीय सं था समयमा नै सचेत
हनु पन ह छ । यसरी िनवेदक बकले जोिखमको
प रणामलाई याल गरेर यारे टी जारी ग रसके पिछ
चाइिनज बकसँग िलएको काउ टर यारे टीको रकम
चाइिनज थानीय अदालतको आदेशबाट रोिकयो
भ ने आधारमा वा अ य कुनै आधारमा बेिनिफिसयरीले
मागेको बखत भु ानी िदनु पन यारे टी रकम भु ानी
निदनु बक यारे टीको सवमा य िस ा तिवपरीत हन
जा छ । भु ानी रो नु पन पया त आधार र कारण भएको
अव थामा बाहेक यारे टी रकम बेिनिफिसयरीलाई
भु ानी िदने भनी आफै ँ ले प ाचारसमेत गरेको
अव थामा सो रकम भु ानी नगरी बसेको अव थामा
नेपाल रा बकले िव ीय े का सबै सं थाह लाई
लागू हने गरी जारी गरेको िनदशनको यव थालाई
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
काया वयन गन स ब धमा गरेको कारबाहीलाई बदर
ग रपाउँ भनी दायर गरेको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको नेपाल रा बकको तफबाट पेस
भएको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िहमालयन बक िलिमटेडले मेल ची
खानेपानी िवकास सिमितको प मा ११ फे अ
ु री
२००९ मा Ref.N०. HB।CG03650005 बाट
USD 66,55,000.00 को Unconditiona।
Performance Bond Guarantee जारी गरेको
िथयो । यसरी ा त भएको उ Unconditiona।
Performance Bond Guarantee को
आधारमा िवकास सिमित र िनमाण यवसायीिबच
प रयोजनास ब धी ठे का स झौता भएको हो । यसरी
यस सिमितले मूल स झौताबमोिजम आफूले आ नो
तफबाट गनपन
ु स पूण दािय व पूरा ग रसके पिछ
ठे केदार चाइिनज क पनीले मूल स झौताबमोिजम पूरा
गनपन
ु दािय व पूरा नगरी स झौता उ लङ् घन गरेको
हँदा यस सिमित बा य भई स झौता तोडेको सूचना
िवप ी ठेकेदार क पनीलाई िदनु परेको हो । ठे का
स झौता तोिडएपिछ यस सिमितले िवप ी िनवेदकले
जारी गरेको Unconditiona। Performance
Bond Guarantee को रकम भु ानी माग दाबी २५
से टे बर २०१२ मा गरेको हो । सोबमोिजम िवप ीले
९ अ टोवर २०१२ मा यस सिमितलाई प लेखी
दाबी गरेको बक जमानतबापतको रकम ९ अ टोबर
२०१२ िभ भु ानी गन छ भनी वीकार गरेको
अव थामा उ दािय वबाट उ मिु पाउनका लािग
झु ा िववरण उ लेख गरी दायर गरेको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मेल ची खानेपानी
िवकास सिमितको अि तयार ा त ऐ.ऐ. सिमितका
व र ठ कानून अिधकृत सिु नता सु दर चौधरीको
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदक

िहमालयन बकको तफबाट उपि थत हनभु एका
िव ान् व र ठ अिधव ाह ी शिु शल प त र ी
कोमल काश िघिमरेले िनवेदक िहमालयन बक
िलिमटेडले १० फे अ
ु री २००९ मा मेल ची खानेपानी
िवकास सिमितको प मा जारी गरेको अि म भु ानी
जमानतको दाबी िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास
सिमितले २५ से टे बर २०१२ मा गरेको हो । भु ानी
जमानतको दाबीबमोिजमको रकम िदने छ भनी यस
िवकास सिमितलाई प ाचारसमेत गरेको अव था
छ । उ आयोजनाको ठेकेदार क पनी चाइना रे वेले
िचिनयाँ अदालतमा मु ा दायर गरेकोमा िचिनयाँ
अदालतले जमानीको भु ानी नगनु भनी जमानीको
भु ानी रो का गन आदेश भएको हो । िचिनयाँ
अदालतको उ आदेशको कारणले जमानीको
भु ानीको स ब धमा िनवेदक बक र िवप ी मेल ची
खानेपानी िवकास सिमितको िबचमा िववाद उ प न हन
गएको हो । उ िववादको स ब धमा िवप ी नेपाल रा
बकलाई समेत जानकारी गराइएको अव थामा मेल ची
खानेपानी िवकास सिमितले िदएको िनवेदनसमेतको
आधारमा िनवेदक बकको खाताबाट रकम क ा गरी
िदने भनी िमित २०७०।७।२५ मा गरेको िनणय तथा
यससँग स बि धत स पणू काम कारबाही गैरकानूनी
रहेको हँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हनपु दछ भनी
बहस गनभयो
ु ।
िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् व र ठ अिधव ा
ी गा धी पि डत र अिधव ा ी खडान द कँ डेलले
िवप ी िहमालयन बक िल.ले यस सिमितको प मा ११
फे अ
ु री २००९ मा Ref.N०. HB।CG03650005
बाट USD 66,55,000.00 को Unconditiona।
Performance Bond Guarantee जारी गरेको
कुरामा िववाद रहेको छै न । उ बक यारे टी ा त
भएपिछ यस िवकास सिमितले िनमाण यवसायी
क पनीलाई आयोजनाको िनमाण काय सु गनको
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१०३९८ - िविपन हाडा िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटारसमेत
लािग पे क भु ानी िदई क पनीले काम सु गरेको
हो । सोही ममा ठेकेदार चाइिनज क पनीले स झौता
उ लङ् घन गरेको कारण यस सिमितले िवप ी
िहमालयन बक िल. ले जारी गरेको Unconditiona।
Advanced
Payment
Guarantee
जमानतबापतको रकम भु ानी माग गरेकोमा यस
सिमितलाई प लेखी दाबी गरेको बक जमानतबापतको
रकम भु ानी गन छ भनी वीकार गरेको अव थामा
भएको हँदा रट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हने अव था नएकोले िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी
बहस गनभयो
ु ।
यसैगरी िवप ी नेपाल रा बक, के ीय
कायालय, बालवु ाटार, काठमाड को तफबाट उपि थत
हनभु एका िव ान् अिधव ाह ी रेशमराज रे मी, ी
समु न आचाय र ी रामशरण पोखरेलले िनवेदक बकले
चाइना क स सन बकसँग काउ टर यारे टी िलई
सोको सरु णमा मेल ची खानेपानी िवकास सिमितलाई
परफरमे स यारे टी जारी गरेको हो । बक यारे टी
जारी गदा यसमा आउने जोिखम र प रणामलाई
िवचार गरेर नै बक यारे टी िदएको हो । िनवेदक
बकले जोिखम र प रणामलाई िवचार गरेर यारे टी
जारी ग रसके को अव थामा चाइिनज बकसँग िलएको
काउ टर यारे टीको रकम चाइिनज अदालतको
आदेशबाट रोिकएको भ ने आधारमा यारे टी
रकम भु ानी िदनु पन दािय वबाट उ मिु पाउन
स दैन । उ बक यारे टी रकम बेिनिफिसयरीलाई
भु ानी िदने भनी िनवेदक बकले प ाचारसमेत
ग रसके पिछ सो रकम भु ानी नगेको कारण नेपाल
रा बकले िव ीय े का सबै सं थाह लाई लागू हने
गरी जारी गरेको िनदशनको यव थालाई काया वयन
गन स ब धमा गरेको कारबाहीलाई बदर ग रपाउँ भनी
दायर गरेको रट िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी ततु
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उि लिखत बहस िजिकर र त य भएको

ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी हने हो, होइन ? भ ने िवषयमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा मेल ची खानेपानी
आपूित िवकास सिमित तथा चाइना रे वेिबच मेल ची
खोलाबाट काठमाड उप यकाको लािग पानी आपूित
गनको लािग Head Works / Diversion Tunne।
को िनमाण १५९६ िदनिभ गनको लािग .४
अब ६० करोडमा ठे का स झौता भएको रहेछ । ९
फे अ
सन बक, हेनान
ु री, २००९ मा चाइना क
शाखाबाट चाइना रे वेको अनरु ोधमा उ क पनीले
मेल ची खानेपानी िवकास सिमितबाट हेड व स तथा
डाइभसन टनेल िनमाण गन कायको ठे का पाएको र
उ ठे काको सतबमोिजम क पनीले काय स पादन
बक जमानत िदनपु न हँदा सोअनु प काय स पादन
जमानत (Performance Bond Guarantee)
जारी गनका लािग रे.नं. ४१००३०६२०००१२४०
बाट USD ६६,५५,०००.०० को काउ टर यारे टी
जारी गरी िनवेदक बकलाई काय स पादन जमानत
(Performance Bond Guarantee) जारी गन
अनरु ोध ग रएको िथयो । उ अनरु ोधबमोिजम
११ फे अ
ु री २००९ मा िनवेदक बकले िवप ी
मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको प मा रे.नं.
HB।CG03650005 बाट USD 66,25,010.00 को
काय स पादन जमानत िदएको िथयो । उ जमानत
चाइना क स सन बकको काउ टर यारे टीको
आधारमा र UNIFORM RU।ES FOR DEMAND
GUARANTEE, ICC PUB।ICATION NO.458
को अधीनमा रहने सतमा जारी ग रएको िथयो ।
यसैिबच १२ से टे बर, २०१२ मा ठेकदार क पनीले
िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितलाई करार
उ लङ् घनका िविभ न आरोपह लगाउँदै 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 बकसँग
जमानतबापतको रकम माग गरेको हो ।
३. यसै ममा िचिनयाँ ठेकेदार क पनीले
िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितसमेतलाई
बनाई करारको उ लङ् घन गरी जालसाजपूण पमा
बक जमानत दाबी गरेको भनी िचिनयाँ अदालतमा
मु ा दता गरेको अव थामा समावेश भई िनर तरता
िदई उ मिु िलनु पन वा िनवेदकले जमानतस ब धी
करारको उ लङ् घन गरेको भ ने लागेको भए करारको
सत र िवप ीले िनवेदकलाई लेखेका प बमोिजम
स म िनकायमा गई आ नो दाबी थािपत गनपनमा
ु
यसबमोिजम नगरी गैरकानूनी िनकाय िवप ी नेपाल
रा बकमा िनवेदन िदएकोमा िवप ी रा बकले
अनिधकृत पमा िमित २०७०।७।२५ मा यस
बकको खाताबाट रकम क ा ग रिदने भ ने िनणय
तथा यससँग स बि धत स पूण िनणय, कारबाही,
प ाचारसमेत उ ेषणको आदेशबाट बदर ग रपाऊँ ।
िनवेदकको नाममा नेपाल रा बकले ेिषत गरेको िमित
२०७२।१।२४ को आधारमा ग रएको प ाचारसमेत
उ ेषणको आदेशबाट बदर गरी यसलाई यो मु ाको
अि तम िकनारा नलागु जेलस म काया वयन नगनु
नगराउनु भनी िवप ीको नाममा अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन दाबी रहेको
देिख छ ।
४. िनवेदक िहमालन बक िल.ले चीन ि थत
चाइना क
सन बक, हेनान शाखाको अनरु ोधमा
उ चाइना क
सन बकसँग काउ टर यारे टी
िलई सोको सरु णमा मेल ची खानेपानी िवकास
सिमितलाई परफरमे स यारे टी जारी गरेको हो । सोको
जोिखम र प रणामलाई याल गरेर बेिनिफिसयरी
क पनीलाई बक यारे टी जारी ग रसके पिछ चाइिनज
बकसँग िलएको काउ टर यारे टीको रकम चाइिनज
थानीय अदालतको आदेशबाट रोिकयो भ ने
आधारमा बेिनिफिसयरीले मागेको बखत भु ानी िदनु

पन यारे टी रकम भु ानी निदनु बक यारे टीको
सवमा य िस ा तिवपरीत हन जा छ । बक यारे टी
रकम बेिनिफिसयरीलाई भु ानी िदने भनी आफै ँ ले
प ाचारसमेत गरेकोमा सो रकम भु ानी नगरी बसेको
अव थामा नेपाल रा बकले िव ीय े का सबै
सं थाह लाई लागू हने गरी जारी गरेको िनदशनको
यव थालाई काया वयन गन स ब धमा गरेको
कारबाहीलाई बदर ग रपाउँ भनी दायर गरेको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल रा बकको
िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
५. िवप ी िनवेदक िहमालयन बक िलिमटेडले
यस मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको प मा रे.नं.
HB।CG03650005 बाट USD 66,25,010.00 को
काय स पादन जमानत िदएको िथयो । उ जमानत
चाइना क
सन बकको काउ टर यारे टीको
आधारमा र UNIFORM RU।ES FOR DEMAND
GUARANTEE, ICC PUB।ICATION NO.458
को अधीनमा रहने सतमा जारी ग रएको िथयो । सो
बक यारे टी ा त भएपिछ यस िवकास सिमितले
िनमाण यवसायी क पनीलाई आयोजनाको िनमाण
कायको सु वात गनको लािग मोिबलाइजेसन तथा
अ य योजनको लािग पे क भु ानी िदई सोप चात्
िनज क पनीले ठे का स झौताको काम सु गरेको
िथयो । यसरी यस सिमितले मूल स झौताबमोिजम
आफूले आ नोतफबाट गनपन
स पूण दािय व
ु
पूरा ग रसके पिछ ठे केदार चाइिनज क पनीले मूल
स झौताबमोिजम पूरा गनु पन दािय व पूरा नगरी
स झौता उ लङ् घन गरेको हँदा यस सिमित
बा य भई स झौता तोडेको सूचना िवप ी ठे केदार
क पनीलाई िदनु परेको हो । ठे का तोिडएपिछ यस
सिमितले िवप ी बक अफ काठमाड िल. ले जारी
गरेको Unconditiona। Advanced Payment
Guarantee यारे टीबापतको रकम भु ानी माग
गरेकोमा बक यारे टीबापतको रकम भु ानी गन
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१०३९८ - िविपन हाडा िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटारसमेत
छ भनी वीकार गरेको अव थामा उ दािय वबाट
उ मिु पाउनका लािग दायर गरेको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ 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 बकले
िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको प मा
जारी गरेको उ बक यारे टी चाइना क स सन
बकको काउ टर यारे टीको आधारमा र UNIFORM
RU।ES FOR DEMAND GUARANTEE, ICC
PUB।ICATION NO.458 को अधीनमा रहने सतमा
जारी गरेको 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 रेल वेिबच
मेल ची खोलाबाट काठमाड उप यकाको लािग पानी
आपूित गनको लािग Heads / Diversion Tunne। को
िनमाण १५९६ िदनिभ गनका लािग . ४ अरब ६०
करोडमा भएको ठे का स झौताबमोिजम सिमितबाट
अि म भु ानी रकम िलनको लािग चाइना क
सन
बक, हेनान शाखाको अनरु ोधमा िनवेदक बकले
िहत ाही (Beneficiary) मेल ची खानेपानी आपूित
िवकास सिमितको प मा यारे टी दान गरेको त य
िनिववाद पमा रहेको छ । सिमित र चाइना रेल वेिबच
चाइना क
सन र िनवेदक बकिबच तथा सिमित र
िनवेदकिबच छु ाछु ै स झौता भई सोही स झौताका
अधीनमा स झौताका प ह रहेका ह छन् भ ने
सवमा य िस ा तको पमा वीकार ग रएको िवषय
हो । स झौताको प नै नरहेको अव थामा स झौताको
सतह लागू हने भ ने हनै स ै न । यस स ब धमा
Paget’s ।aw of Banking मा उि लिखत सङ् ग
यहाँ सा दिभक हन आउँछ । “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 करारसँग
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 गरेको 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 बक र चाइना क
सन
बकिबच काउ टर यारे टीस ब धी स झौता भएको
देिख छ । उ स झौतामा िवप ी मेल ची खानेपानी
िवकास सिमित प रहे भएको देिखँदैन । चाइना
क
सन बकको अनरु ोधमा िनवेदक िहमालयन
बकले िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको
प मा बक यारे टी जारी गरेको देिख छ । बक
यारे टीस ब धी करारको दािय व प रपालनाको
उ े यको लािग मूल करार र बक यारे टीस ब धी
करारलाई वत र फरक करारको पमा िलइने
अ तराि य मा यता रिहआएको पिु ट गदछ । बक
यारे टीस ब धी करारको ोत वा स दभको पमा
मूल करार रहन स छ तर यारे टी प जारी गन बकले
िहत ाही प (Beneficiary) को नाममा बक यारे टी
जारी ग रसके पिछ यसले वत र िभ न करारको प
धारण गदछ । मूल करारका प ह िबचको िववादसँग
उ बक यारे टीस ब धी करारअ तगत बक
यारे टीकता िहमालयन बकले पूरा गनपन
ु दािय वमा
कुनै असर गदन । बक यारे टीस ब धी करारको
कृितअनस
ु ार यसको अि त व मूल करारभ दा
अलग र वत ह छ भ ने अ तराि 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 बक
र िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितिबचको
जमानतस ब धी करारले छु ै वत अि त व हण
गरेको ततु करारमा नेपालको कानून आकिषत
हने कुरामा िववाद छै न । करार ऐन, २०५६ को दफा
१७(४) मा “करारमा अ यथा यव था भएकोमा
बाहेक दािय व पूरा गन स ब धमा जमानतस ब धी

करार भएको हो सो दािय व िसजना गन करारका
स ब धमा प ह िबच कुनै िववाद उ प न भएको
कारणले मा जमानतस ब धी करारबमोिजमको
दािय व पूरा गनबाट जमानत िदने यि मु हने
छै न” भ ने यव था रहेको पाइ छ । यस स ब धमा
यसै अदालतबाट किबन ढुङ्गेल िव. ऋण असल
ु ी
पनु रावेदन यायािधकरण काठमाड समेत भएको (ने.
का.प.२०६८, अङ् क ४, िनणय नं. ८६०५) उ ेषण,
परमादेश मु ामा “िववादसँग यो जमानतस ब धी
करारअ तगत जमानतकताले पूरा गनपन
ु दािय वमा
कुनै असर नगन । जमानतस ब धी करारमा
अ यथा यव था ग रएको अव थामा बाहेक मूल
करार अथात् जुन करारको दािय व पूरा गनको
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 गनबाट जमानत
िदने यि मु नहने । “जमानत प जिहले पिन
मूल ऋणीले ितनुपन ऋण वा पूरा गनुपन करारीय
दािय व पूरा गन गराउनको लािग जारी ग रने हनाले
बक जमानत प अ तगतको रकमको भु ानी
भएको कारणले य
पमा असर गन प
भनेको मूल ऋणी नै हो । जमानतकताले िहत ाही
प लाई गरेको भु ानीको रकमको सोधभना पिन
मूल ऋणीबाट नै िलन पाउने” भनी िस ा तसमेत
ितपादन भएको अव थामा बक यारे टीबापतको
रकम िनवेदक बकले भु ानी गनपन
ु देिख 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 तराि य यापार यवसायमा
Counter Guarantee को अहम् भूिमका रहेको
ह छ । यवसाय गन िवदेशी क पनी वा यि ले अ य
मल
ु क
ु को कुनै क पनी वा िनकायसँग कुनै यवसाय
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गनु पन अव थामा यस देशको बकसँग य
स ब ध नहने भएको हँदा आ नो देशको बकमाफत
अ य देशको बकसँग स ब ध थािपत गनको लािग
Counter Guarantee एउटा सश मा यम बनेको
ह छ । िहत ाहीले आ नो देशको बकको जमानतमा
आधा रत भएर अक देशको यवसायीलाई यवसाय
िदएको ह छ भने बकले अक देशको यवसायीको
बकको Counter Guarantee मा जमानत जारी गरेको
ह छ । बकले िवदेशी बकको Counter Guarantee
मा िहत ाहीको प मा बक जमानत जारी गनभु दा
अगािड उ िवदेशी बकको याित र िव वसनीयताको
परी ण गरेर मा गन गदछ । ततु मु ामा िनवेदक
बकले Feb 11, 2009 मा सिमितको प मा जारी गरेको
अि म भु ा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
बकले िवप ी सिमितलाई USD 66,25,010.00
को काय स पादन जमानत िदएको पाइ छ । बक
जमानत प को यस भाषाले जमानत प अप रवतनीय
रहेको र िहत ाही (सिमित) ले क या टरले आ नो
दािय व पूरा नगरेको भनी माग गरेकोमा भु ानी िदने
भनी िन:सत पमा बक जमानत जारी गरेको पिु ट
ह छ । यस अव थामा जमानतमा उि लिखत
सतिवपरीत दाबी गरेमा बाहेक िनवेदक बकले
भु ानीमा इ कारी गन अव था रहँदनै । यस जमानी
प मा चाइना क
सन बकको काउ टर यारे टीमा
जारी ग रएको भनी उ लेख भएको पाइ छ । सो

उ लेखनको कारणबाट काउ टर यारे टी िदने बकले
िनवेदक बकसँग गरेको ित ा उ लङ् घन गन कारणले
आ नो दािय वबाट उ मु हन स ने अव था रहँदैन ।
आफूले दािय व पूरा गरेर आफूलाई काउ टर यारे टी
िदने बकसँग दाबी गरेर ितपूित (Reimburse) गनपन
ु
ह छ । यहाँ िनवेदक बकले भु ानी गरी सो रकम
काउ टर यारे टी िदने िवदेशी बकसँग दाबी गरेमा
उ बकले ितपूित (Reimburse) गनपन
ु दािय व
रहने कुरा अ तराि य बिकङ णालीले अंिगकार
गरेको िस ा त हो । काउ टर यारे टीका सत ित
यारे टी िदने दािय ववान् हन स दैन न त उ मिु
नै ा त गन स दछ भ ने िस ा तलाई URDG458 ले पिन वीकार गरेको छ । यसको 2c मा- “For
the purpose of these Ru।es, “CounterGuarantee” 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 यारे टी र काउ टर यारे टी वत

2487

नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
र वाय ह छन् र यारे टी वा काउ टर यारे टीमा
पर पर उ लेख गरे पिन एक अकाको सतबाट वत
र वाय ह छन्, आ-आफूले जारी गरेको जमानत
प का सतका अधीनमा रहेर दािय व पूरा गनपन
ु ह छ।
९. नेपाल रा बकबाट जारी एक कृत
िनदशन नं.२/०७० को बदुँ ा 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
बक जमानतको दाबी भु ानी गन िक नगन भ ने
स ब धमा िनणय गन अिधकार बक जमानत जारी
गन बकलाई दान गरेको छ । उ यव थाबमोिजम
यी िनवेदक बकले िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास
सिमितका प मा जारी गरेको Advance Payment
Guarantee को दाबी भु ानी गन िक नगन भ ने
स ब धमा बक यारे टीको रकम भु ानी िदने छु भनी
िनवेदक बक वयंले िनणय गरी सो भु ा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 बकले आ नो
प मा चाइना क
सन बकले जारी गरेको बक
यारे टीको रकम ा भएको अव थामा मा आफूले
मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको प मा जारी गरेको
जमानतको रकम भु ानी गन र कुनै कारणले आ नो
प मा जारी भएको उ बक यारे टीको रकम रो का
भई ा नभएस म आफूले जारी गरेको बक जमानतको
रकम भु ानी ग रने छै न भनी िनवेदक बकले िवप ी
मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको प मा जारी
गरेको बक जमानत प मा कही ँकतै कुनै सत उ लेख
गरेको देिखँदैन । यी िनवेदक बकले मेल ची खानेपानी
िवकास सिमितको प मा जारी गरेको बक जमानत

प मा Uniform Ru।es for Demand Guarantee,
ICC Pub।ication No.458 को सतह लागु हने छ
भनी उ लेख गरी िनःसत बक जमानत जारी गरेको
देिख छ । URDG को 458 Artic।e 10a बमोिजम
बक जमानतको दाबी 12 Oct. 2012 िभ भु ानी गन
िनणय गरी सोको जानकारी गराएको हँदा जमानतको
दाबी भु ानी गन दािय वलाई इ कार गन िनवेदक बक
माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम िववि धत
भएको देिख छ ।
१०. अब चाइना रेल वे क पनीले चाइनाको
अदालतमा सिमितलाई समेत िवप ी बनाई मु ा दायर
गरी भु ानी नगनका लािग अ त रम आदेश जारी गरेको
हँदा भु ानी गन नपन भनी आएको को स ब धमा
िवचार गदा Beneficiary र Principa। सिमित र चाइना
रेल वे क पनीिबच भएको करारबाट उ प न िववादबाट
मा भएको Bank Guarantee को रकम रो का गनको
लािग चाइनाको कानूनअनस
ु ार चाइनाको अदालतमा
दाबी गन हक रह छ या रहँदैन भनी िववेचना गनपन
ु
देिखयो । मूल करार र Guarantee स ब धी करार
वत र वाय छन् भनी मािथ नै िववेचना
ग रसिकएको छ । बक यारे टीमा अ यथा यव था
ग रएकोमा बाहेक यारे टी जारी गन देशको कानून
र सोही देशको अदालतको अिधकार े आकिषत
ह छ भ ने मा यता Private Internationa। ।aw मा
वीकार ग रएको पाइ छ । यस स ब धमा िन न भनाइ
सा दिभक 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

2488
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Dr. John Phi।।ips, sweet and Maxwe।।, 2003,
P.849) । यसबाट Bank Guarantee Issue गन
बकको देशको कानून नै आकिषत ह छ भ ने प
पमा उ लेख गरेको देिख छ । कुन कानून लागू हने र
कुन अदालतको अिधकार े रह छ भ ने स ब धमा
UDRG-458 को २७ र २८ मा यस कार यव था
गरेको 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 गरेको 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 गरेको
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 हने Bank कै कानून आकिषत ह छ भनी

यस कार उ लेख गरेको 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
मल
ु क
ु भ दा बािहर अथात् Counter Guarantee
िदने बकको देशको अदालतबाट भएको आदेशको
कारणबाट जारी गन बकले आ नो भु ानी गन
दािय व इ कार गन िम दैन भनी यस कार िववेचना
गरेको 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
देशको अदालतले भु ानी रो नका लािग िदएको
आदेश बक यारे टीको रकम भु ानीको लािग बाधक
ब न स ै न भनी यस कार िववेचना गरेको पाइ छ
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- "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 मु ा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 दवु ै
case मा िवदेशी प ले आ नो देशको अदालतबाट
रकम भु ानी रो का गराएको कारणबाट जमानत िदने
बक भु ानी िदनबाट उ मु हँदनै भ ने िन कषमा
पगु ेको पाइ छ । यसथ यस मु ामा िवदेशी ठेकेदार
क पनीले आ नो देशको अदालतबाट भु ानी रो का
गराएको कारणबाट िनवेदक बक िहत ाही ितको
आ नो दािय व पालनाबाट उ मु हन स दैन ।
१२. चीनको चाइना क
सन बकले
िनवेदकको प मा जारी गरेको काउ टर बक जमानत,
जसमा चीनको बक र िनवेदक मा प छन् भने
िनवेदक बकले मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको
प मा जारी गरेको बक जमानतमा िनवेदक बक र
मेल ची खानेपानी िवकास सिमित मा करारका प
छन् । यी दवु ै करार िभ न र वत करार हन् । यी
दवु ै करारको िववादमा लागू हने कानून र े ािधकार
एकै देशको नभई फरक फरक देशको ह छ भ ने कुरा
Uniform Ru।es for Demand Guarantee, ICC
Pub।ication No. 458 को यव थाले प पारेको
छ । URDG 458 को Artic।e 2a मा मूल स झौताको
आधारमा जमानत जारी भएको भए तापिन बक जमानत

वभावैले आफै ँ मा एक वत कारोबार हो, यस बक
जमानतअ तगतको कुनै पिन अ तरिनिहत स झौता
वा कारोबारमा भएको िववादले िन:सत भु ानी िदनु
पन बक यारे 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 भु ानी
माग गरेको बखतमा तु त भु ानी गन दािय व
वीकार गरी ग रएको िलखत हो भ ने यव था रहेको
देिख छ । Artic।e 27 मा जनु ठाउँबाट जमानत
जारी भएको हो सोही ठाउँको देशको कानून लागू
हने भ ने यव था रहेको देिख छ । Artic।e 28 मा
जनु ठाउँबाट जमानत जारी भएको हो सोही ठाउँको
देशमा े ािधकार रहने भ ने यव था रहेको छ ।
जमानतस ब धी करारमा बक जमानतमा दािय व
वहन गन कबल
ु गरी जमानत जारी गन एउटा प ह छ
भने भु ानी पाउने अक प (िहत ाही) ह छ । ततु
रट िनवेदनमा चाइना क
सन बक 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
बकले जारी गरेको काउ टर जमानतलाई सरु णको
पमा वीकार गरी िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास
सिमितको प मा अक िभ दै बक जमानत जारी गरेको
देिख छ । रट िनवेदक आफू िहत ाही भएको बक
जमानतको रकम भु ानी ा हन नस ने अव था
िसजना भएको भ दैमा सोही कारणले रट िनवेदक
आफूले दािय व वहन गन कबल
ु गरी िवप ी मेल ची
खानेपानी िवकास सिमितको प मा जारी गरेको बक
जमानतको रकम भु ा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 पारेको देिख छ ।
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१०३९८ - िविपन हाडा िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटारसमेत
१३. जहाँस म िवप ी नेपाल रा बकले िमित
२०७०।७।२५ मा िनवेदक बकको खाताबाट रकम
क ा ग रिदने भनी गरेको िनणय र िमित २०७२।१।२४
को प तथा सो प को आधारमा ग रएको स पूण काम
कारबाही उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने
िनवेदन दाबी रहेको छ । सो स ब धमा िवचार गदा
िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितले दाबी गरेको
बक यारे टीको रकम िनधा रत समयिभ दाबी भु ानी
नगरेको, िहत ाहीले जमानतको सत ब देजबमोिजम
पटकपटक दाबी गदा पिन भु ानी नगरेको हँदा
बक जमानतको सत ब देजबमोिजम िहत ाहीले
दाबी गनासाथ बकबाट अिवल ब दाबी भु ानी गनु
पन सवमा य बिकङ मा यतािवपरीत भु ानी गन
आलटाल गनले
ु सम बिकङ णाली ितको िव ासमा
नकारा मक असर पन ि थितलाई समेत म यनजर
गरी यस बकको िनदशनबमोिजम हालस म यस
बकले जारी गरेको जमानतको दाबी भु ानी नगनको
ु
पया कारण भए ७ (सात) िदनिभ पेस गन र सो
ितउ र िच बु दो नभएमा यस बकबाट जारी
भएको एक कृत िनदशन २०७० को इ. ा. िनदशन नं.
२/०७० को बदुँ ा १८ को ख ड (ख) बमोिजम यस
बकको यस बकमा रहेको खाताबाट क ा गरी दाबी
भु ानी उपल ध गराइने बेहोरासमेत िनणयानस
ु ार
जानकारी गराउँदछु भ ने उ िमित २०७०।७।२५
को प को बेहोरा रहेको देिख छ । सो प नेपाल रा
बकबाट जारी भएको एक कृत िनदशन २०७० को
इ. ा. िनदशन नं. २/०७० को बदुँ ा १८ को ख ड (ख)
बमोिजम लेिखएको देिख छ । नेपाल रा बकलाई
उ एक कृत िनदशन २०७० को इ. ा. िनदशन नं.
२/०७० को बदुँ ा १८ को ख ड (ख) ले अिधकार दान
गरेको छ । नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा ७९
मा “बकले िनयमन गनः (१) बकलाई वािण य बक
तथा िव ीय सं थाको काम कारबाही िनयमन गन
पूण अिधकार हने छ । (२) उपदफा (१) बमोिजम

िनयमन गन स ब धमा बकले आव यक देखेका
िवषयमा िनयम तथा िविनयम बनाउन र आव यक
आदेश, िनदशन तथा सूचना जारी गन स ने छ
र य तो िनयम तथा िविनयम र आदेश, िनदशन
तथा सूचनाको पालना गनु स बि धत वािण य बक
तथा िव ीय सं थाको कत य हने छ” भ ने यव था
रहेको देिख छ । उ कानूनबमोिजम जारी भएको
नेपाल रा बकको िनदशनले कानूनसरहको हैिसयत
रा दछ । यसै स दभमा यसै अदालतबाट अिधव ा
इ र साद अिधकारी िव. नेपाल सरकार, धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालय िसंहदरबारसमेत
भएको (ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८६७, अङ् क
७) उ ेषणसमेत मु ामा “व तुतः िनदशन दुईवटा
अिधकारअ तगत जारी गन ग र छ । पिहलो
काननू ी अि तयारअ तगत र दो ो शासिनक
ि याअ तगत । कानूनको अि तयारबाट जारी
ग रने िनदशन कानूनसरहकै हैिसयत रा ने ह छ
तर शासिनक ि याबाट कानूनको उ े य
प रपूित गन जारी ग रने िनदशनमा कानूनी
हैिसयत नरहन पिन स छ । शासिनक पर परा,
अव था र आव यकताले य ता शासिनक
िनदशनह वीकाय हने ह छन् । काननू वा कानूनी
अिधकारअ तगत जारी ग रने िनदशनले कानूनी
हैिसयत ा गन हदँ ा य ता िनदशनह िनि त
पमा पूव संिवधानको धारा ८८(१) र वतमान
संिवधानको धारा १०७(१) बमोिजम यस अदालतको
याियक पुनरावलोकनको े ािधकारअ तगत
पन ह छ । नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा
७९ मा िनयम तथा िविनयम र आदेश, सँगसँगै
िनदशन भ ने श दावली समान त रकाबाट यु
भएको देिखँदा ऐनको अिधकारअ तगत जारी हने
िनदशनमा कानूनी बल वा हैिसयत रहने भई नेपाल
कानून या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा २(ड)
ले गरेको नेपाल कानूनको प रभाषािभ समेिटने नै
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
ह छ । यसमा संसय गनपन
ु वा ि िवधामा रहनु पन
कुनै आव यकता नहने ।” भनी िस ा त ितपादन
भएको छ । उ िस ा तसमेतको आधारमा नेपाल
रा बकको उ िनदशन कानूनबमोिजम भएको हँदा
यसले कानूनकै हैिसयत रा ने देिख छ । यस कार
कानूनबमोिजम जारी भएको िनदशनअनु प खाताबाट
रकम क ा गन जानकारी गराई खाताबाट रकम क ा
गरी सिमितलाई उपल ध गराएको काय कानूनस मत
नै देिखन आयो ।
१४. यसथ बक यारे टीको रकम
भु ानीस ब धी सवमा य िस ा तअनस
ु ार बक
यारे 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
नगरेको हनाले बक यारे टी प को रकमको भु ानी
पाउन माग गरेको अव थामा सो माग नै मूल ऋणीले
करारीय दािय व पूरा नगरेको भ ने कुराको माण
मािन छ । मािथ उि लिखत सवमा य िस ा त तथा
याियक अ याससमेतको आधारमा बक यारे टी
जारी गन प ले बक यारे टी प को रकम मागबमोिजम
भु ानी गनपदछ
। सोही मा यताअनस
ु
ु ार नै ततु
िववादका िवप ी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितले
िनवेदक िहमालयन बक िल. सँग बक यारे टीको रकम
माग गरेको अव थामा जमानीस ब धी करारका प
नै नरहेको क पनीले अिधकार े िवहीन अदालतमा
मु ा दायर गरी उ अदालतबाट रो का गन आदेश
गरेको भ ने आधारमा िनवेदक बकले भु ानी गन
इ कार गरेकोमा उ काय िहत ाहीले दाबी गना साथ
बकबाट अिवल ब दाबी भु ानी गनु पन सवमा य
बिकङ मा यतािवपरीत भु ानी गन आलटाल गनले
ु
सम बिकङ णाली ितको िव ासमा नकारा मक
असर पन भनी नेपाल रा बकले िनदिशकाले दान
गरेको अिधकारअ तगत रही िनवेदक बकको खातामा
रहेको रकमबाट क ा गरी िहत ाही सिमितलाई

जमानतबमोिजमको रकम दान गन गरेको िनणय तथा
कायमा कुनै िु ट रहेको पाइएन ।
१५. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण,
र माणह बाट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गनु पन अव था िव मान रहेको नदेिखँदा ततु रट
िनवेदन खारेज हने ठहछ । ततु रट िनवेदनको
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई ि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 शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०३९९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७६।९।१६
०७३-CR-०९९४
मु ाः वैदेिशक रोजगार कसरु
पनु रावेदक / वादी : महानगरीय अपराध महाशाखा,
हनमु ानढोका, काठमाड को प जाहेरीले
नेपाल सरकार
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१०३९९ - नेपाल सरकार िव. िव णु साद यौपानेसमेत
िव
सद य ी लेखनाथ पौडेल
यथ / ितवादी : माधव साद यौपानेको
वैदिे शक रोजगार यायािधकरण, काठमाड
नाित, ने लाल यौपानेको छोरा पा पा
िज ला िस े वर गा.िव.स. वडा नं. ३ घर
फै सला
भई हाल काठमाड िज ला, काठमाड
या.पु षो म भ डारी : वैदिे शक रोजगार
महानगरपािलका वडा नं. ७ गौरीघाट यायािधकरण ऐन, २०६४ को दफा ६६(२) बमोिजम
ब ने तथा काठमाड िज ला, काठमाड पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त य र
महानगरपािलका गौशाला ि थत अथ िभजन ठहर यस कार छःमेनपावर ा.िल. (ई. .नं. ७४९/०६४/०६५)
महानगरीय हरी िवमान थल सरु ा
का स चालक िव णु साद यौपानेसमेत
कायालयको च.नं.११५१ िमित २०७१।९।२६ गतेको
प साथ गैरकानूनी तवरले लेवनान हँदै इराक जाँदै
§ माण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनुसार गरेका आइती तामाङ, िनमा हाम,ु मनमाया तामाङ,
अनुस धानको समयमा संकिलत माणह
गंगा नगरकोटी र कुमारी लामासमेत ५ जना मिहलालाई
थुनछे कको योजनको स दभमा मा थप अनस
ु धानका लािग यस महाशाखामा पठाइएकोमा
माण यो य हन जाने ।
यस महाशाखाबाट भएको ारि भक अनस
ु धानबाट
§ कसुर मािणत हनको लािग माण ऐन, उि लिखत मिहलाह लाई अथ िभजन मेनपावर
२०३१ को दफा २५ अनुसार िववादरिहत सिभसेज ा.िल.बाट लेवनान हँदै इराक पठाउने गरेको
वत त ययु माणबाट पुि नभएको बिु झन आएकोले िनजह गैरकानूनी तवरले िवदेश
अव थामा बलपूवक ऐनको िवपरीत इराक जान खोजेको मिहलाह एवं य तो कायमा
या या गरी कसुरदार ठहर गनु फौजदारी संल न मेनपावरलाई आव यक कारबाही हन िमिसल
यायको सवमा य िस ा तिवपरीत हन संल न कागजातसिहत मािनसह पठाइएको बेहोरा
जाने ।
अनरु ोध ग र छ भ ने बेहोराको महानगरीय अपराध
( करण नं.४) महाशाखा, हनमु ानढोका, काठमाड को प ।
काठमाड को गौशालामा रहेको अथ िभजन
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा मेनपावरले मा छे पठाउँछ भ ने थाहा पाई अथ
ी कमलराज प थी
िभजन मेनपावरमा फोन गदा मेनपावरको मा छे ले मैले
यथ / ितवादीका तफबाट :
अ लाई पिन कुिद तान पठाएको छु तपाइँलाई पिन
अवलि बत निजर :
पठाउँला यहाँ रा ो कमाई ह छ भनेकाले मेनपावरको
स ब कानून :
मा छे लाई भेटी पासपोट र .६०,०००।- (अ े पी
§
माण ऐन, २०३१
साठी हजार) बझ
ु ाएको र यसको दईु मिहनापिछ
िभसा आयो भनी मेनपवारको मा छे ले फोन गरी मलाई
सु तहमा फै सला गनः
मेनपावरमा बोलाई िमित २०७१।९।२६ गएक हँ ।
माननीय अ य ी सरु े वीर िसंह ब यात सोही िदन िदउँसो १ बजे उडान रहेछ । मेनपावरमा
सद य ी धीरबहादरु च द
पगु ेपिछ हामी सबैलाई मेनपावरका मा छे ले एकै ठाउँमा
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राखेर हा ो पासपोट र िभसालगायतका कागजातह
हामीह लाई िदई १ बजे उडान छ । लेन उडेपिछ
दबु ई पु नु अगावै लेवनानको िभसालगायतका कागजात
या न,ु लेवनानको िभसा एयरपोटमा देखाउनको लािग
मा हो, लेवनानको िभसा यातेपिछ कुिद तानको
स कल िभसा पासपोटमा रा न,ु कुिद तानको िभसा
डायरी छ, दबु ई नपगु ेस म निनका नु भनी िसकाएका
िथए । मेनपावरको मा छे ले िसकाएबमोिजम हामी
कुिद तान जान भनी एयरपोटबाट उड् ने ममा
प ाउ परेको हो । अथ िभजन मेनपावरका मा छे ले
िसकाएबमोिजम नै कुिद तान जान भनी हामी िहँडेका
िथय । अिभमख
ु ीकरण तािलम िलएको छै न भ नेसमेत
बेहोराको बिु झएका मनमाया तामाङ, आइती तामाङ,
कुमारी लामा, गंगा नगरकोटी र िनमा हामल
ु े
अनस
ु धान अिधकृतसम गरेको बयान ।
मैले पीिडतह मनमाया तामाङ, आइती
तामाङ, कुमारी लामा, गंगा नगरकोटी र िनमा
हामल
ु ाई मेनपावरको कायालयबाट काठमाड देिख
लेवनानस मको िभसा र िटकट उपल ध गराएको
हो । इराकको िभसाको बारेमा मलाई जानकारी
छै न उनीह लाई उ िभसा काहाँ को कसले
उपल ध गरायो सोको बारेमा मलाई थाहा छै न । म
स चालक रहेको मेनपावरको अ य कुनै स चालक
वा कमचारीह ले पिन उ इराकको िभसा र िटकट
उपल ध गराएको होइन । हरीबाट भएको घटना
िववरणमा पीिडतह ले उ लेख गरेको बेहोरा साँचो
होइन । िनजह ले हामी लेवनान जा छौ भनी हा ो
मेनपावरमा पासपोटसिहत आव यक कागजातह
पेस गरेपिछ मैले लेवनानको िभसा िनकालेर सरकारको
मातहतमा रहेको वैदिशक रोजगार िवभागबाट कानूनी
ि या पु याएर म वीकृित िलएर लेवनानमा नै काम
गन सतमा पठाएको हो । पीिडतह ले यस िवभागमा
गरेको कागजमा उ लेख गरेको बेहोरा साँचो होइन ।
िनजह लाई कुिद तान पठाउन भनी रकम िलएको

नभई वैदेिशक रोजगारमा लेवनान पठाउन िलएको हो
भ नेसमेत बेहोराको अथ िभजन मेनपावर सिभसेज
ा.िल.का स चालक ितवादी िव णु साद यौपानेले
अनस
ु धान अिधकृतसम गरेको बयान ।
अथ िभजन मेनपावर सिभसेज ा.िल.को
स चालनका स ब धमा म र अक स चालक
िव णु साद यौपानेिबच स झौता भई मेनपावर
स चालनको स पूण िज मा िव णु साद यौपानेको
रहेको छ, आव यक परे उ स झौता पेस गनछु ।
म अ य य त रहने हँदा उ मेनपावरको दैिनक
कामकारबाही मलाई थाहा हँदैन । मैले उ घटना
काि तपरु दैिनकमा पढेर थाहा पाएको हँ । सो समयमा
म आ नो फम दाङमा िथएँ । सोबारेमा थाहा पाई अका
स चालक िव णु साद यौपानेसगँ फोन गरी जानकारी
िलएको िथएँ । उहाँले िदएको जानकारीअनस
ु ार नेपाल
सरकारले तोके को मापद डबमोिजम लेवनानको म
वीकृित िलई लेवनानमा नै काम गन सतमा पठाएको
हो भनी जानकारी गराउनभु एको िथयो । अ य िवषयमा
मलाई के ही जानकारी भएन भ नेसमेत बेहोराको
अथ िभजन मेनपावर सिभसेज ा.िल.का स चालक
ितवादी अन तबहादरु खड् काले अनस
ु धान
अिधकृतसम गरेको बयान ।
अथ िभजन मेनपावर ा.िल.का ब धक
स चालक ितवादी अन तबहादरु खड् का र स चालक
ितवादी िव णबु हादरु यौपानेले वैदेिशक रोजगारको
लािग वैदेिशक रोजगार िवभागको # ।T NO.90258
माफत लेवनान मल
ु क
ु को SEIFEDDINE TRADE
AND GENERA। SERVICES क पनीमा
पठाउन भनी म वीकृित िनकाली पीिडतह
मनमाया तामाङ, आइती तामाङ, कुमारी लामा, गंगा
नगरकोटी र िनमा हामस
ु मेतलाई लेवनान पठाउने
बहानामा नेपाल सरकारबाट वैदिे शक रोजगारको
लािग ितबि धत मल
ु क
ु इराकको कुिद तान पठाउने
ममा ि भवु न अ तराि य िवमान थल लगी
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१०३९९ - नेपाल सरकार िव. िव णु साद यौपानेसमेत
स पूण ि याह पूरा गरी िवदेश उड् न लागेको
अव थामा हरी ारा पीिडतह प ाउ पन आएको
देिखएकोले ितवादीह अथ िभजन मेनपावरका
ब ध स चालक अन तबहादरु खड् का र स चालक
िव णु साद यौपानेको उि लिखत काय वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४६ बमोिजम कसरु
अपराध भए गरेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई ऐ.
वैदेिशक रोजगार ऐन, को दफा ४६ बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
अिभयोगप ।
मैले वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन
गन अनमु ितप िलएको छु । िवगत ८ मिहनादेिख
मेरो सं थाको कारोबार रो का छ र कायालय
का.म.न.पा.९ गौशालामा छ । मेनपावर मेरो भए पिन
म अ य यवसाय गन हँदा सो मेनपावरको कामको
िज मा ितवादी िव णु साद यौपानेलाई िदएको
िथए । यी ५ जना मिहलाह लाई के के काम गरी
गैरकानूनी तवरको काम गरे यस स ब धमा मलाई
थाहा छै न । ितवादी िव णु साद यौपानेका नाममा
१० ितशत सेयर रहेको छ र िनज नै मेनपावरका
स चालक हन् । हामीिबचमा िनजले ए लै स चालन
गन पूण िज मेवारी रहेको िलखत स झौता भएको
कागज छ आव यक परेमा म पिछ पेस गन छु । मलाई
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न होइन । मैले
कुनै कसरु अपराध गरेको छै न मलाई सफाइ हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी अन तबहादरु खड् काले
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम गरेको बयान ।
मेरो मेनपावरको नाम अथ िभजन सिभसेज
ा.िल. हो र यसको कायलाय का.म.न.पा वडा नं. ९
गौशालामा रहेको छ । यस सं था २०६४ सालदेिख
स चालन भएको हो । मैले िनज पीिडतह लाई लेवनान
मल
ु क
ु मा पठाउन भनी कागजह तयार पारी िभसा ा
गरी िटकट काटी पठाउन लागेको काम कानूनबमोिजम
नै हो । िनजह िवदेश गइसके का िथएनन्; जाने ममा

िथए । मैले लेवनानको िभसा िटकटस म बनाएको
हँ । इराकको िभसा र िटकटको मलाई कुनै जानकारी
छै न र मैले बनाएको होइन । मलाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम सजाय हनपु न होइन । मैले कुनै कसरु
अपराध गरेको छै न मलाई सफाइ हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी िव णु साद यौपानेले वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणसम गरेको बयान ।
त काल ा माणलाई अिहले नै नजर
अ दाज गन िमलेन । यो मु ामा पिछ बु दै जाँदा
ठहरेबमोिजम हने गरी अिहलेलाई यी ितवादीह
िव णु साद यौपाने र अन तबहादरु खड् काउपर
िलएको कसरु माग दाबीसमेतलाई िवचार गदा यी
ितवादीह बाट मल
ु क
ु 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 तारेखमा रा न,ु िदन नसके कानूनबमोिजमको
िसधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोिजम
थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा रा न पठाइिदनु भनी वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७२।५।४ गते
भएको आदेश ।
ितवादी िव णु साद यौपानेलाई ७
वष पिहलादेिख िचनेको छु । िनजको चालचलन
आनीबानी रा ो छ । िनजले पीिडतह लाई िनजह कै
चाहानाबमोिजम कानूनको रीत पु याई आव यक
कागजह जटु ाई िदई िवदेश लेवनान मल
ु क
ु मा पठाउन
खोजेका हन्: इराक मल
ु क
ु मा होइन । िनज ितवादी
कसैलाई ठगी गन खालका मािनस होइनन् । अथ
िभजन मेनपावर िनज ितवादी िव णु साद यौपानेले
स चालन गरेको हँदा िनजउपर जाहेरी परेको
हो । िनज ितवादीले पीिडतह बाट रकम िलई ठगी
गरेका होइनन् । िनज ितवादीले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउनु पन हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िव णु साद यौपानेका सा ी राज पा डेले वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणसम गरेको बकप ।
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ितवादी अन तबहादरु खड् कालाई ८-१०
वष पिहलादेिख िचनेको छु । िनजको चालचलन
आनीबानी रा ो छ । िनज ितवादीले कोही कसैलाई
कही पठाएका होइनन् । िनजको मेनपावरमा अक
ितवादी िव णु साद यौपानेले कायालयले स पूण
िज मेवारी िलई कानूनको रीत पु याई पीिडतह लाई
लेवनान मल
ु क
ु मा पठाउन खोजेका हन्, इराक मल
ु क
ु मा
होइन । िनज ितवादी अन तबहादरु खड् कालाई यी
पीिडतह लाई लेवनान पठाउन लागेको स ब धमा
कुनै जानकारी नै िथएन । िनज ितवादीका नाउँको
अथ िभजन मेनपावर क पनी अका ितवादी
िव णु साद यौपानेले स चालन ग ररहेको हँदा िनज
ितवादी अन तबहादरु खड् काको कुनै संल नता
छै न । िनज ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउनु
पन हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी अन तबहादरु
खड् का सा ी चणु बहादरु िड.सी.ले वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणसम गरेको बकप ।
मैले लेवनान मल
ु क
ु मा पठाइिदनु भनी यी
ितवादी िव णु साद यौपानेलाई अनरु ोध गरेपिछ
िनजले मलाई लेवनान पठाउन आव यक कागज तयार
गनभएको
हो, इराक पठाउने भनी कुनै काम गनभएको
ु
ु
होइन । मैले इराकको कागज नाम याद नभएको अक
मािनसबाट बनाउन लगाएक िथएँ । यो कुरा मैले
हरी, वैदेिशक रोजगार िवभाग र अथ िभजन मेनपावर
ा.िल. का स चालक िव णु साद यौपानेलाई डरले
नभनी गो य राखेक िथएँ । इराकको कागजप ह
यी ितवादीह ले बनाएका होइनन् । मैले वैदेिशक
रोजगरीमा जान भनी ितवादी िव णु साद यौपानेलाई
.६०,०००।- (अ पी साठी हजार) बझ
ु ाएक हँ ।
हाल सो रकम िफता पाइसेकेक छु । तर मैले इराक
मल
ु क
ु जाने भनी हाल नाम याद नभएका मािनसबाट
इराकबाट िटकट र िभसा मगाएक हँ । सो िभसा र
िटकटका कारण मैले लेवनान मल
ु क
ु मा जान नपाएक
हँ । मेरो आ नै कमीकजोरीका कारण िवदेश लेवनान

मल
ु क
ु मा जाने काम रोिकएको हो, यी ितवादीह को
कुनै ग ती िथएन भ नेसमेत बेहोराको पीिडत गंगा
नगरकोटीले वैदेिशक रोजगारी यायािधकरणसम
गरेको बकप ।
मैले लेवनान मल
ु क
ु मा पठाइिदनु भनी यी
ितवादी िव णु साद यौपानेलाई अनरु ोध गरेपिछ
िनजले मलाई लेवनान पठाउन आव यक कागज
तयार गनभएको
हो, इराक पठाउने भनी कुनै काम
ु
गनभएको
होइन । म यसभ दा पिहला इराकमा गई
ु
काम गरेर फकक हँ । इराकको मेरो घरभेटीले नेपाल
गएर फकन भनेक हँदा िनजको स लाहबमोिजम मेरो
इराकको लािग िभसा र िटकट पिहलेको इराक साहले
पठाएको हो । यो कुरा मैले हरी, वैदेिशक रोजगार
िवभाग र अथ िभजन मेनपावर ा.िल.का स चालक
िव णु साद यौपानेलाई भनेक िथइन । इराकको
कागजप ह यी ितवादीह ले बनाएका होइनन् । मैले
वैदिे शक रोजगारीमा जान भनी ितवादी िव णु साद
यौपानेलाई .६०,०००।- (अ पी साठी हजार)
बझ
ु ाएक हँ । हाल सो रकम मैले िफता पाइसेकेक
छु । तर मलाई इराक मल
ु क
ु जाने भनी पिहला काम
गन गरेको इराकको साहले िटकट र िभसा पठाएको
हँदा सोही कारण म लेवनान मल
ु क
ु मा जान नपाएक
हँ । मेरो आ नै कमी कमजोरीका कारण िवदेश जाने
काम रोिकएको हो, यी ितवादीह को कुनै ग ती
िथएन भ नेसमेत बेहोराको पीिडत मनमाया तामाङले
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणसम गरेको बकप ।
मैले लेवनान मल
ु क
ु मा पठाइिदनु भनी यी
ितवादी िव णु साद यौपानेलाई अनरु ोध गरेपिछ
िनजले मलाई लेवनान पठाउन आव यक कागज तयार
गनभएको
हो, इराक पठाउने भनी कुनै काम गनभएको
ु
ु
होइन । म यसभ दा पिहला इराकमा गई काम गरेर
फकक हँ । इराकको मेरो घरवेटीले नेपाल गएर फकन
भनेक हँदा िनजको स लाहबमोिजम मेरो इराकको
लािग िभसा र िटकट पिहलेको इराकक साहले
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१०३९९ - नेपाल सरकार िव. िव णु साद यौपानेसमेत
इमेल गरी पठाएको हो । यो कुरा मैले हरी, वैदेिशक
रोजगार िवभाग र अथिभजन मेनपावर ा.िल.का
स चालक िव णु साद यौपानेलाई भनेक िथइन ।
इराकको कागजप ह यी ितवादीह ले बनाएका
होइनन् । इराकको साहले िदएको स लाहबमोिजम
पिहला लेवनान जाने यसपिछ इराक जाने भनेक
हँ । मैले वैदिे शक रोजगारीमा जान भनी ितवादी
िव णु साद यौपानेलाई रकम बझ
ु ाएपिछ लेवनान
जान चािहने कागज तयार पा रिदनभु एको हो ।
तर मलाई इराक मल
ु क
ु जाने भनी पिहला काम गन
गरेको इराकको साहले िटकट र िभसा पठाएको हँदा
सोही कारण म लेवनान मल
ु क
ु मा जान नपाएक हँ ।
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 गरेको बकप ।
मैले माया का छीमाफत अथ िभजन
मेनपावरमा दबु ई जाने भनी राहदानी बझ
ु ाएको
हँ । लेवनानको िभसा आएको छ आउनु भनी
अथिभजन मेनपावरको मािनसले फोन गरेपिछ िमित
२०७१।९।२५ मा काठमाड आई िमित २०७१।९।२६
मा एयरपोटमा गएको हो । म आफै ँ ले इराकको िभसा
लक
ु ाएको हँदा एयरपोटमा हरीले भे ाएको कारण
िवदेश जान रोिकएको हो भ नेसमेत बेहोराको पीिडत
कुमारी लामाले वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम
गरेको बकप ।
मलाई लेवनानको लािग िटकट, राहदानी
र िभसा अथ िभजन मेनपावरका मािनसह ले बनाई
िदएका हन् । म िवदेश जानको लािग अथ िभजन
मेनपावरमा गएक मा हँ । इराकको साहनी लेवनान
िलन आउने गरी पठाएको िभसा र िटकट एरपोटमा
हरीले फे ला पारेपिछ िवदेश जानबाट रोिकएक हँ ।
म पिहला ३ मिहनाअिघ मा इराकबाट िबदा िलएर
घर आएक िथएँ र सोही समयमा आफै ँ ले िटकट िलएर

आएक िथएँ अ कुरा मलाई थाहा भएन भ नेसमेत
बेहोराको पीिडत िनमा लामाले वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणसम गरेको बकप ।
पीिडतह ले अनस
ु धान अिधकारीसम
िदएको िनवेदन र यस यायािधकरणसम उपि थत
भई गरेको बकप बेहोरासमेतका िमिसल संल न
कागज माणह समेतबाट ितवादीह अन तबहादरु
खड् का र िव णु साद यौपानेले वैदिे शक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा ४६ िवपरीत कसरु अपराधमा
ऐ. ऐनको दफा ४६ बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
अिभयोग मागदाबी वादी प बाट माण ऐन, २०३१
को दफा २५ बमोिजम मािणत गन सके को नदेिखँदा
ितवादीह िव णु साद यौपाने र अन तबहादरु
खड् काले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने
बेहोराको िमित २०७२।१०।१८ मा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट भएको फै सला ।
ततु मु ाको फै सलामा लेवनानबाट इराक
जाने हवाई िटकट, िभसा, म वीकृितका कागजात
बरामद भएको देिखँदनै भ ने आधार हण ग रएतफ हेदा
नेपाल सरकारले ितब ध लगाएको मल
ु क
ु मा रोजगारमा
जान म वीकृित निदइने र म वीकृितबाहेक
इराकको िभसा तथा दबु ईको शारजाँहबाट इराकको
इरिबलस मको हवाई िटकटह पीिडतह बाट
बरामद भई िमिसल संल न नै रहेको अव था हँदाहँदै
सो कागजात बरामद नभएको भ ने आधार िलई
भएको फै सला 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 दबु ईको एयरपोटमा पु नु अगावै लेवनानको िटकट,
िभसालगायतका कागजात या नु र इराकको िटकट,
िभसालगायतका कागजातह डायरीिभ छ, दबु ई
नपगु ु जेल निनका नु भनी िसकाएका िथए भ ने
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
बेहोरा खल
ु ाएको देिख छ भने िनज पीिडतह बाट
बरामद हन आएका इराकको िभसा, िटकटलगायतका
कागजातह समेतबाट ितवादी अथ िभजन
मेनपावरका स चालकहरले पीिडतह लाई सरकारले
ितब ध गरेको देश इराकमा वैदेिशक रोजगारको लािग
पठाउने काय गरी दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार
ऐन, २०६४ को दफा ४६ को कसरु गरेको त य
पिु भइरहेकोमा सोको याियक मू याङ् कन नगरी
ितवादीह लाई सफाइ िदई भएको उ फै सला
िु टपूण भई बदरभागी छ । ितवादीह म येका
िव णु साद यौपानेले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयानमा उि लिखत पीिडतह लाई लेवनानमा
काम गन भनी आ नो मेनपावरले पठाएको हो । इराक
पठाएको होइन भनी उ लेख गरेको तर पीिडतह पाँचै
जना िवदेशस म पु नु तथा िनजह बाट इराकको िटकट
र िभसासमेत बरामद हनल
ु े आ नो मेनपावरले हँदै
पीिडतह लाई इराक पठाएको होइन भ ने ितवादीको
िजिकर खि डत भएको अव था हँदाहँदै ि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
फै सला दोषपूण तथा ग भीर िु टपूण भएकोले बदर गरी
िनज ितवादीह उपर सु अिभयोग दाबीबमोिजम
नै सजाय कायम गराइपाउँ भ नेसमेत बेहोराको यस
अदालतमा िमित २०७३।१०।२७ मा दायर भएको
पनु रावदेनप ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारतफबाट उपि थत
हनभु एका िव ान् उप यायािधव ा ी कमलराज
प थीको बहस सिु नयो ।
यसमा ितवादीह ले स चालन गरेको
मेनपावरबाट ितबि धत मल
ु क
ु इराकमा पीिडतह लाई
पठाउने कागजात तयार भएको भ ने आिधका रक

माण िमिसलमा नदेिखएको एवम् पीिडतह ले
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणसम उपि थत भई
गरेको बकप समेतका िमिसल संल न माणह बाट
ितवादीह अन तबहादरु खड् का र िव णु साद
यौपानेले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ
भ ने वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७२।१०।१८ मा भएको फै सला िु टपूण भई उ
फै सला बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको देिख छ ।
िव ान् उप यायािधव ाको बहस सनु ी
िमिसल र पनु रावेदन प सिहतको िमिसल संल न
स पूण कागज माणह अ ययन गरी हेदा, वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट भएको फै सला िमलेको छ,
छै न ? र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यसमा पीिडतह
आइती तामाङ, िनमा हाम,ु मनमाया तामाङ, गंगा
नगरकोटी र कुमारी लामालाई ितवादी अन तबहादरु
खड् का र िव णु साद यौपाने ारा स चालन रहेको
अथ िभजन मेनपावरबाट वैदिे शक रोजगारका
लािग लेवनानस मको म वीकृित िलई एरपोटमा
चेकजाँचको ममा लेवनानबाट ितबि धत मल
ु क
ु
इराक जाने हवाई िटकट िभसालगायतका कागजातह
बरामद भएको देिख छ । एवम् पीिडतह ले अनस
ु धान
अिधकृतसम गरेको 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
हनमु ानढोकाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारको
ततु मु ाको उठान भएको देिख छ ।
३. िमिसल संल न
माणह बाट
पीिडतह बाट ितबि धत मल
ु क
ु इराक जाने म
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१०३९९ - नेपाल सरकार िव. िव णु साद यौपानेसमेत
वीकृितका कागजात नभई लेवनान जानको लािग
हवाई िटकट, िभसा, म वीकृितलगायतका
कागजातह बरामद भएको देिख छ । साथै काउ टर
जाँचको ममा बोिडङ पाससमेत लेवनानस मको
मा िलएको देिख छ । अनस
ु धानको ममा बरामद
भएको क यटु रमा समेत अथ िभजन मेनपावरबाट
इराकमा वैदेिशक रोजगार पठाउने गरेको माण
देिखँदनै । लेवनानको SEIFEDDINE TRADE
AND GENERA। SERVICES क पनीसँग 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
मल
ु क
ु इराकमा मािनसह पठाउने गरेको भ ने कुरा
कही ँकतैबाट पिु मािणत भएको देिखँदैन ।
४. मूलत: घटना िववरण कागजबाट उठान
भएको ततु मु ामा िमित २०७१।११।०८ मा
पीिडतह पाँचैजना वयंले राहदानी िफता पाउँ भ ने
िनवेदन िलई वैदेिशक रोजगार िवभागमा उपि थत भई
अथ िभजन मेनपावर क पनीले लेवनानस मको िटकट
र िभसा बनाइिदएको हो, सोबाहेक हामीसँग 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 गरेको
बकप मा लेवनान जानको लािगस म सबै िलिखत
कागजप बनाएको हो तर इराक पठाउने स ब धमा
यी ितवादीह ले कुनै िलिखत तयार गरेका हैनन्
आफूह ले नै यी ितवादीह लाई थाहा निदई आफूले
नै बेहोन गरी छु ै तबरले तयारी गरेको र हामीह लाई
इराक जाने िटकटसमेत ितवादीह ले यव था
गरेको नभई आफूह ले पिहले काम गरेको इराकका
साहले नै पठाइिदएको भ ने पीिडत आइती तामाङले

वैदिे शक रोजगार यायािधकरणमा बकप ग रिदएको
देिख 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 कायकारणबाट ितवादीह लाई
थाहा जानकारी नै निदई यव थापन गरेका ह
भनी बकप ग रिदएको देिखएको र ितवादीह ले
अिभयोग दाबीअनस
ु ारको ितबि धत मल
ु क
ु इराकमा
वैदिे शक रोजगारीको लािग पठाउने कामै नगरेको
भनी इ कारी रहेको पाइ छ । ितवादीह को
इ कारीलाई ितवादीका सा ीह ले समिथत हने
गरी बकप ग रिदएको देिख छ साथै पीिडतह
सबै वैदिे शक रोजगार यायािधकरणमा आई बकप
गदा ितवादीह को कुनै दोष नरहेको भनी बकप
ग रिदएबाट ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को अनस
ु ार मािणत
गराउन सके को पाइँदैन । अिभयोग दाबी िलनु मा
आफै ँ मा कसरु मािणत हने आधार ब न स दैन ।
फौजदारी कसरु थािपत हनको लािग िनिववाद पले
ठोस त ययु आधार माणबाट मािणत हनपु दछ
तर ततु मु ामा कसरु मािणत गन कुनै माण पेस
हन सके को पाइँदनै । माण ऐन, २०३१ को दफा १८
अनस
ु ार अनस
ु धानको समयमा संकिलत माणह
थनु छे कको योजनको स दभमा मा माणयो य हन
जाने र कसरु मािणत हनको लािग माण ऐन, २०३१
को दफा २५ अनस
ु ार िववादरिहत वत त ययु
माणबाट पिु नभएको अव थामा बलपूवक ऐनको
िवपरीत या या गरी कसरु दार ठहर गनु फौजदारी
यायको सवमा य िस ा तिवपरीत हन जाने ह छ ।
५. तसथ, लेवनानको वीकृित भएको
अथ िभजन मेनपावरले ितबि धत मल
ु क
ु इराकमा
पठाउने कागजात तयार गरेको भ ने िमिसल संल न
माणह बाट पिु
मािणत हन नसके को एवम्
पीिडतह ले वैदेिशक रोजगार िवभागमा िदएको
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िनवेदन र वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा िदएको
बकप ह बाट कसरु गरेको थािपत नभएकोले
ितवादीह िव णु साद यौपाने र अन तबहादरु
खड् काले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७२।१०।१८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । फै सला िव तु ीय
ित अपलोड गरी दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह रकृ ण काक

गा.िव.स. वडा नं.३ घर भई हाल कारागार
कायालय, धिु लखेलमा थनु ामा रहेका
देवलाल े
िव
यथ / वादी : नाम प रवितत का े ३०(ट) को
जाहेरीले नेपाल सरकार
§

§

इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
शाखा अिधकृतः योमा मल
ु पती
इित संवत् २०७६ साल पौष १६ गते रोज ४ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०४००
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७५।१०।२४
०७३-CR-०३१५

§

मु ाः- जबरज ती करणी
पनु रावेदक / ितवादी : कृ णबहादरु े को छोरा,
का ेपला चोक िज ला, शंखपु ािटचौर
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जबरज ती करणीस ब धी अपराधमा
‘सहमितको अभाव’ लाई मह वपूण त वको
पमा िलइ छ र जबरज ती करणीको
कसरु थािपत हनको लािग पीिडतको
सहमित िबना करणी ग रएको हनुपन ।
सहमित वैध हनको लािग उ म जुरी
वत तापूवक पूण सचेत अव थामा
िदइएको हनपु छ र सहमित िदने मािनसलाई
उ कायको प रणामको बारेमा पूण पमा
ान हनुपछ । कुनै कायको लािग सहमित
िदनु भनेको आ नो तक र िववेकको योग
गरी वइ छाले उ कायको लािग म जुरी
िदनु हो । यसकारण सहमित िदन स ने वा
नस ने भ ने िवषय मािनसको मानिसक
मतासँग य पमा जोिडएको ह छ र
कुनै काय गनको 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 छै न भ ने कुरालाई
हे रनपु न ।
( करण नं.७)
सािबक मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १ नं. को ितब धा मक
वा यांशमा यु होस ठे गानमा नरहेको
भ ने श दावलीले मानिसक पमा
सामा य अव थामा नरहेको कारणले कुनै
कायको कृित तथा प रणामको बारेमा

१०४०० - देवलाल े िव. नेपाल सरकार
तकसङ् गत पमा बु न स ने अव था ज ताको छाना भएको ढुङ्गा माटोले बनेको गोठ टहरा
नरहेको भ ने बु नपु न ।
रहेको र उ गोठ टहरािभ ितवादीह देवलाल
( करण नं.८) े र नवराज तामाङ दवु ैजना िमली पीिडत हाल नाम
प रवितत का े ३० (ठ) लाई िमित २०७०।१२।१०
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र गते िदउँसो १४:३० बजेको समयमा जबरज ती करणी
अिधव ा ी काशबहादरु के .सी.
गरेको घटना थल चारिक लासिहतको मचु ु का ।
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
२०७०।१२।१० गते िदउँसो १४:३० बजे म
ी अजनु साद कोइराला
जाहेरवालाको छोरी हाल नाम प रवितत का े ३० (ठ)
अवलि बत निजर :
लाई ितवादीह देवलाल े र नवराज तामाङले
स ब कानून :
ललाई फकाई दाउराको भारी घचेट्न भनी मेरो छोरी
वष १७ िक का े ३० (ठ) लाई मैले थाहा नपाउने गरी
सु तहमा फै सला गन:दवु ैजनाले घचेटी घचेटी लगी घरबाट झ डै १ घ टाको
माननीय यायाधीश ी कृ णराम कोइराला दरु ीमा रहेको ए लेखेतको जंगलको डाँडामा पु याई
का ेपला चोक िज ला अदालत
सोही जंगलमा रहेको गोठमा लगी भइु मँ ा लडाई िनज
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:ितवादीह दवु ैजनाले मेरो छोरीको इ छािवपरीत
माननीय यायाधीश ी मोहनबहादरु काक पालैपालो जबरज ती करणी गरेको हँदा िनज
माननीय यायाधीश ी हेमराज प त
ितवादीह लाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही
पनु रावेदन अदालत पाटन
ग रपाउँ भ ने का े ३० (ट) को जाहेरी दरखा त ।
िमित २०७०।१२।१० गते म र मेरो आमा
फै सला
मा घरमा रहेकोमा िबहान ०८:०० बजेको समयमा
या.िव भर साद े : सािबक याय मैले घर निजकै को धाराबाट बाि टनमा पानी याई
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम हामी दवु ैजना सँगै बसी िबहानको खाना खाई आमा
यस अदालतको े ािधकारिभ को भई त कालीन घर निजकै को करेसाबारीमा खस
ु ानीको िबउ रा न
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।३।२९ थालेपिछ म आमाको आँखा छली घर निजकै को क ची
को फै सलाउपर ितवादी देवलाल े को तफबाट सडकमा आउँदा मेरै गाउँको किहले काही ँ बाटो िहँड्दा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर िचनेको नवराज तामाङ र देवलाल े म भएको
यस कार रहेको छ:ठाउँमा आई मलाई वनमा दाउरा काट् न जाउँ, ितमीले
त यख ड
हामीह को दाउराको भारी घचेिटदेउ, हामीलाई पिन
का ेपला चोक िज ला शंखपु ाटीचौर साथी ह छ भनी िनज ितवादीह दवु ैजनाले मेरो
गा.िव.स. वडा नं. ५ ि थत पूवमा यामपाटी हातमा समाती अँगालो हाली मेरो ढाडमा घचेट्दै
कुरगाउँ, पि ममा जगतबहादरु तामाङको सु तला जंगलितर िलएर गए । म सु तमनि थितको भएको
बारी, उ रमा जगतबहादरु तामाङकै सु तला बारी हँदा मैले कहाँ लैजान लागेको आमाले गाली गछ,
र दि णमा मानबहादरु तामाङको खाली ज गा यित कुट् छ, िपट् छ भ दा ितमी डराउनु पदन हामी के ही
चार िक लािभ को थानमा जगतबहादरु तामाङकै पिन गदन भनी मलाई स झाउँदै मेरो घरदेिख झ डै
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१ घ टाको पैदल दरु ीमा रहेको जंगलमा पु याई, िनज
ितवादीह ले मेरो हात समा ने शरीरको संवेदनशील
अंगह मा चलाउने गदथे भने मलाई य तो काम नगनु
भनी कराउँदा िच याउँदासमेत मेरो के ही सीप नलागी
सोही िदनको िदउँसो अ दाजी १४:३० बजेको समयमा
ए लेखेत भ ने थानको जंगलमा पु याई सो जंगलिभ
रहेको मा छे नब ने गोठमा लगी जबरज ती दवु ै जनाले
मलाई भइु मँ ा लडाई, मेरो छाती योिनमा समेत छुने
चलाउने गरी मैले लगाएको कपडा सु वाल खोली
पालैपालो दवु ैजनाले २/२ पटक जबरज ती करणी
गरेको हो । मलाई जबरज ती करणी गदा मैले सहन
नसक हारगहु ार गरी िच याउँदा घटना थलबाट भा न
ला दा गाउँका मािनसह ले थाहा पाई दवु ैजनालाई
समातेको हो भ ने पीिडत का े ३० (ठ) ले गरेको
कागज ।
िमित २०७०।१२।१० को िबहान ११:००
बजे म र मेरो साथी देवलाल े हाल नाम प रवितत
का े ३० (ठ) पीिडतको घर निजकै पु दा िनजलाई
क ची सडकको छे उमा बिसरहेको देखेपिछ िनजसँग
कुराकानी गरी हामी दवु ैजनाले ितमीले हा ो दाउराको
भारी घचेटी िदनपु छ भनी फकाई हातमा समाई
पछािडबाट धके दै दवु ज
ै नाले जबरज ती घरदेिख
झ डै १ घ टा पैदल दरु ीमा ला ने ए लेखेतको
जंगलमा रहेको डाँडाको गोठमा पु याई हामी दवु ैजनाले
जबरज ती भइु मँ ा लडाई मैले िनज पीिडतलाई हात
पाखरु ामा समाती जबरज ती िनज पीिडत का े
३०(ठ) को सु वाल खोली घडुँ ास म पु याई िनज
पीिडतको योिनिभ जबरज ती िलङ् ग वेश गरी १०
िमनेटजित करणी गरे ँ र मैले करणी गन िबि कै साथी
देवलाल े ले १०/१२ िमनेटजित जबरज ती करणी
ग यो । यसपिछ पनु ः मैले नै करणी गरे ँ । पीिडत रोई
कराई गन थालेपिछ गाउँलेह ले थाहा पाई करणी
ग ररहेकै अव थामा हामी दवु ैजनालाई समातेको हो,
मैले र मेरो साथी देवलाल े ले २/२ पटक पालैपालो

जबरज ती करणी गरेको हो भनी ितवादी नवराज
तामाङले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०७०।१२।१० गते िबहान ११:००
बजेको समयमा म मेरै साथी नवराज तामाङ हाल
नाम प रवितत का े ३०(ठ) पीिडतको घर निजकै
पु दा िनजलाई क ची सडकको छे उमा बिसरहेको
देखेपिछ िनजसँग कुराकानी गरी हामी दवु ैजनाले
ितमीले हा ो दाउराको भारी घचेटी िदनपु छ भनी
ललाई फकाई हातमा समाई पछािडबाट धके दै
दवु ैजनाले जबरज ती घरदेिख झ डै १ घ टा पैदल
दरु ीमा रहेको ए लेखेतको जंगलमा लगी एका त
थानमा रहेको गोठमा पु याई र नवराज तामाङले हात
पाखरु ामा समाती जबरज ती िनज पीिडतलाई भइु मँ ा
लडाई, च न चट् पटाउन निदई मेरो साथी नवराज
तामाङले पिहला जबरज ती करणी ग यो । यसपिछ
मैले स झाई बझ
ु ाई िनज पीिडत वष १७ क का े
३० (ठ) को संवेदनशील अंगह मा समाती दधु माडी,
योिनमा िलङ् ग वेश गराई १०/१२ िमनेटजित करणी
गरे ँ । हामी दवु ैजनाले पालैपालो २/२ पटक जबरज ती
करणी गरेको हो । जबरज ती करणी गरेकै अव थामा
िनज पीिडत रोई कराई िच याउँदा गाउँका थानीय
मािनसह ले थाहा पाई घटना थलमा आई हामीह
दवु ैजनालाई थानीय गाउँका मािनसह ले समाती
हरीलाई बझ
ु ाएको हो भ ने प ाउ परेका ितवादी
देवलाल े ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
िमित २०७०।१२।१० गते िदउँसो १३:००
बजेको समयमा मेरै गाँउको हाल नाम प रवितत वष १७
क सु त मनि थितक का े ३० (ठ) घरबाट हराई
हालस म पिन फे ला परेको छै न भ ने खबर पाएपिछ
मलगायत गाउँघरका १०/१५ जना मािनसह खो न
िहँडेकोमा गाउँ घर टोल िछमेकमा समेत खोजतलास
गदा कही ँकतै फे ला नपरेकोमा खोजतलास गद जाने
ममा िज ला का ेपला चोक, सपाटीचौर गा.िव.स.
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१०४०० - देवलाल े िव. नेपाल सरकार
वडा नं. ५ ि थत ए लेखेतको जंगलमा खोजतलास
गद जाने ममा मा छे नब ने गोठनिजक पु दा मिहला
रोएको ज तो आवाज सनु ेपिछ त काल िछटो िछटो
उ गोठमा जाँदा पीिडतमािथ देवलाल े चढी
जबरज ती करणी ग ररहेको अव थामा रंगेहात
हामीह ले देखेको हो र ितवादीह दवु ै जनालाई
प ाउ गरी हरीलाई बझ
ु ाएको हो भ ने बिु झएका
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 धिु लखेल अ पतालको परी ण
ितवेदन ।
िमित २०७०।१२।१० गते िदउँसो १४:३०
बजेको समयमा मेरै गाउँको नवराज तामाङ र देवलाल
े ले हाल नाम प रवितत का े ३० (ठ) लाई ललाई
फकाई लोभन देखाई िज ला का ेपला चोक
सपाटीचौर गा.िव.स. वडा नं. ५ ि थत ए लेखेतको
जङ् गलमा हातमा समाई िलई गएको मैलै य पमा
देखेको हँ । िनज ितवादीह दवु ैजना िमली उ
जङ् गलको मा छे नब ने गोठमा लगी दवु ज
ै नाले भइु मँ ा
लडाई पालैपालो जबरज ती करणी गरेको हो भ ने
बासदु ेव तामाङ भ ने बाबु तामाङले गरेको कागज ।
ितवादीह देवलाल े र नवराज तामाङले
ललाई फकाई हात पाखरु ामा समाती दाउराको भारी
घचेट्न भनी घर निजकै को सडक छे उबाट झ डै १
घ टाको पैदल दरु ीमा रहेको ए लेखेतको जंगलको
डाँडामा रहेको मािनसह नब ने गोठमा पु याई
सु तमनि थितक पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको देिखँदा ि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 हन तथा िनज पीिडत का े ३०
(ठ) सु तमनि थितक मिहलासमेत भएको हँदा सोही
महलको दफा ३ (क) नं. बमोिजम थप सजाय हन
तथा सोही महलको १० नं. र १० (ग) बमोिजम िनज
ितवादीह बाटै पीिडतलाई ितपूितसमेत िदलाई
भराई पाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी ।
िमित २०७०।१२।१० गते िदउँसो २:३०
बजेको समयमा नाम प रवितत का े ३०(ठ) लाई
मसमेतले ललाई फकाई दाउको भारी घचेट्ने भनी १७
वषक का े ३० (ठ) लाई घचेटी घचेटी लगी घरबाट
झ डै एक घ टाको दूरीमा रहेको ए लेखेतको जंगलको
डाँडामा लगी सोही थानको गोठमा लडाई मसमेतले
िनजको इ छािवपरीत पालैपालो जबरज ती करणी
गरेका ह । य तो गनहँु दैन भ ने थाहा िथयो तर होसै
भएन भ ने ितवादी नवराज तामाङले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
पीिडत का े ३०(ठ) लाई मैले जबरज ती
नभई िनजको म जरु ीमा नै करणी गरेको हँ । मसिहत
नवराजले पिन करणी गरेको हो । मैले िनजलाई २
पटक करणी गरे ँ । नवराजले कितपटक गरे मलाई
थाहा भएन । मैले गोठमा मा करणी गरेको हँ । अ य
होइन । पीिडतले के ही पिन भनेक िथइनन् । मािथितर
िहँडभ दा खु खु गएक हन् । अनस
ु धानको ममा
एकजनाले हात समाती अक जनाले पिछबाट धके लेको
र नवराज तामाङले हातखु ा समाई मैले करणी गरेको
भ ने बेहोरा मैले भनेको िथइनँ । अ बेहोरा ठीक छ
भ ने ितवादी देवलाल े ले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
त काल ा
माणका आधारमा यी
ितवादीह कसरु दार होइनन् भ न स ने अव था
नहँदा पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
हाललाई यी ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं ११८
को देहाय (२) बमोिजम कारागार कायालयमा थनु ामा
रा न पठाउनू । साथै पीिडत, जाहेरवाला, बिु झएका
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
मािनस तथा ितवादीका सा ीसमेत बझ
ु ी िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने बेहोराको सु 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 सँगै घरमा याउँदै गदा
गाउँलेह र आफ तले खोजी गदाको अव थामा
करणी गरेको कुरा गाउँसमाजमा समेत वीकार
गरेको र गाउँलेह ले हरीमा िज मा लगाएका हन्,
ितवादीलाई सजाय िदलाई पाउँ भ ने बिु झएका
मािनस उ मराज भ डारीले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
घटना भएको िदन म काठमाड मा िथएँ ।
घटनाबारे फोनबाट थाहा पाएको हँ भ ने बिु झएका
मािनस ई री साद ब नेतले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
छोरी िट.भी. हेद छे भ ने सोची म बारीमा काम
गद िथएँ । पिछ छोरीलाई ितवादीह ले ललाई फकाई
दाउरा घचेट्न भनी जंगल लगी जबरज ती करणी गरेका
हन् । म छोरी खो न जान ला दा गाउँहलेह ले हामी
खोजी याउँछ भनेका र मेरी छोरीलाई गाउँलेह ले नै
खोजेर याएका हन् । आउँदा छोरी िब तारै िहँडेक र
के ही थिकत मु ामा िथइन् । मेरी छोरी मानिसक पमा
सु त िछन् । ितवादीह लाई कडा सजाय ग रपाउँ
भ ने बेहोराको जाहेरवाला का े ३० (ट) को बकप ।
पीिडत सु तमनि थितक भई बो न
नसके को र हाउभाउबाट समेत बिु झने गरी के ही य
गन नसके काले सु अदालतमा सवाल सोधी बकप
गराउन नसिकएको भ ने कागज िमिसल संल न
रहेको ।
का ेपला चोक िज ला, शंखपु ाटीचौर
गा.िव.स. वडा नं. ८ ब ने धनबहादरु तामाङक
ीमती ितवादी नवराज तामाङक आमा माइली
तामाङका नाममा कुनै घर ज गा छ वा छै न भए रो का

राखी सोको िववरण र िनजका नाममा घरज गा नभए
सोको जानकारी पठाइिदनु भनी तथा ितवादी
नवराज तामाङका नाममा का ेपला चोक िज ला,
शंखपु ाटीचौर वडा नं. ७ को ९३३ र ९३४ को ज गा
रो का राखी सोको जानकारीसमेत मालपोत कायालय
का ेबाट मगाई आएपिछ पेस गनु भ ने सु अदालतको
आदेश ।
सु अदालतको आदेशानस
ु ार प ाचार
भएकोमा माइली तामाङका नाममा रहेका िक.नं
१७२०, ९३९, ९३७,७१५ र नवराज तामाङका
नाउँको िक.नं ९३३ र ९३४ का ज गा रो का रही
ितवादी देवलाल े को नाममा शंखपु ाटीचौर
गा.िव.स. मा ज गाको े ता नभेिटएको भ ने प ा
भई िमिसल संल न रहेको ।
यी ितवादीह उपरको िकटानी जाहेरी,
आफूले िदएको जाहेरीलाई समथन हने गरी
जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकप मौकामा
कागज गन उ मराज भ डारी र इ री ब नेतले ियनै
ितवादीह ले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेका हन्
भनी अदालतमा गरेको बकप तथा ितवादीम येका
देवलालले पीिडतको सहमितमा करणी भएको हँदा
सफाइ पाउनु पछ भने पिन अका ितवादी नवराजले
पीिडतलाई जंगलको गोठमा जबरज ती करणी गरेको
हो भनी अदालतमा बयान गरेको अव था भई यी पीिडत
सामा य हाउ भाउ र बोली चाली गन नस ने, शारी रक
तथा मानिसक अव था नाजक
ु भएको अव थाक
मािनस हँदु ा िनजले ितवादी देवलालले भनेज तो
करणी गन सहमित भई जंगलमा गएको हो भनी अथ
गनसमेत मानवीय मू य र मा यतािवपरीत हनेसमेत
देिखएबाट यी ितवादी नवराज तामाङ र देवलाल
े ले सु तमनि थितको यी पीिडत का े ३०(ठ)
लाई जबरज ती करणी गरेको थािपत भएकोले िनज
ितवादीह लाई जबरज ती करणीको ३(४) बमोिजम
जनही ५ वष तथा सु तमनि थित अव थाक
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पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको अव था हँदा ऐ.
३(क) बमोिजम थप जनही ५ वषसमेत कै द सजाय
हने भई ितवादीह बाट जनही यी पीिडतले ऐ. १० र
१०(ग) बमोिजम ५०,०००।- ितपूितसमेत पाउने
ठहछ भ नेसमेत का ेपला चोक िज ला अदालतको
फै सला ।
सु अदालतको फै सलामा पीिडत प रवितत
नाम का े ३०(ठ) लाई सहजै सु तमनि थितको
अव थामा रहेको अनमु ान गन सिकने उ लेख छ । कुनै
िलखत ठोस माण उ लेख नगरी सु तमनि थितको
हो भ ने आधारमा मलाई थप पाँच वष कै द गरेको
छ । घटना घट् दाको अव थामा आफू मानिसक रोगी
भएकोले औषधी सेवन गद िथएँ । सो कुराको माण
मानिसक अ पताल लगनखेल लिलतपरु को िमित
२०६६/८/२८ को वा य जाँच काडबाट पिन ट
छ । पीिडत १६ वष पूरा भएको, िनजले सहमितमा
नै घटना घटाएको तथा िनज सु तमनि थितको पिन
नभएको र म मानिसक रोगीसमेत भएको कारण मलाई
लगाएको आरोप झठु ा भएकोले सु अदालतको
फै सला उ टी गरी मलाई सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत
ितवादी देवलाल े ले पनु रावेदन अदालत पाटनमा
पेस गरेको पनु रावेदनप ।
ितवादी देबलाल े समेतलाई जबरज ती
करणीको ३(४) बमोिजम ५ वष तथा सु तमनि थित
अव थाक पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
अव था हँदा ऐ. ३(क) बमोिजम थप ५ वषसमेत
कै द सजाय हने भई यी ितवादीसमेतबाट पीिडतले
ऐ. १० र १०(ग) बमोिजम जनही .५०,०००।ितपूितसमेत पाउने ठहराई का ेपला चोक िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०७१।३।२५ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७२।३।२९ को फै सला ।
घटना थल मचु ु कामा लेिखएको ठाउँ
घनाब ती निजक भएको र मानव आवत जावत हन

स ने ठाउँ भएकोले य तो ठाउँमा सहमितमा पिन
करणी हन स दैन । जाहेरीमा उमेर १७ वषको भनी
लेिखएको भए तापिन २५ वष पगु ेक यि भएकोले
य ती साबालक भइसके क यि लाई घटना थल
मचु ु कामा लेिखएको ज तो ठाउँमा जबरज ती
करणी हन स ला भनी अनमु ान गन सिकँ दैन । 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 िहँडाई
लान स ने स भव हँदनै । अतः घटना भएको नै होइन,
यसैले पिन म िनद ष छु । पीिडतको वा य परी ण
गदा शरीरमा कुनै बािहरी भागमा वा गो य पाटमा समेत
चोटपटक नभएको, speculum (शरीरिभ परी ण
गन पसाइने य ) योग नग रएकोले hymen को
बारेमा कुनै िट पणी गन नसिकने, त कालका गो य अंग
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 अथात् कुनै symptoms
देिखएन । यसबाट जबरज ती करणी भएको होइन भ ने
प परी ण ितवेदनले ट पारेको छ । जहाँस म
मेरो अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतसम को
बयानको आधार छ । सँगै िहँडेका बखत च र िब ेक
भए पिन गाउँक के टी भएकोले रसले मसमेतलाई प
समाती हरीमा बझ
ु ाएका र नगरे निबराएको कसरु मा
गरे िबराएको भनी उजरु ी गरेका र सो कुरालाई पिु हने
गरी लेिखएको बयान कागजमा मसमेतलाई सहीछाप
गराएको भए पिन परी ण रपोट हा ो िहतमा आएको
देखेपिछ अदालतमा इ कारी गरेमा डबल सजाय ह छ,
ब वीकारेमा सजाय कम ह छ भनी हरीले भनेकाले
आफू सोझो लाटो भएकोले सोही कुरा अदालतसम
भिनिदएको मा हो । यथाथमा करणी गन काय
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
नभएकोले सु का ेपला चोक िज ला अदालत तथा
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला उ टी गरी झु ा
अिभयोगबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ ने पनु रावेदक
ितवादी देवलाल े को िमित २०७३।०६।०९ को
पनु रावेदनप ।
यसमा जबरज ती करणीमा सजाय गदा
पीिडता सु तमनि थित अव थाक भएकोले
जबरज ती करणीको महलको ३(क) बमोिजम थप ५
वषसमेत कै द ठह याइएको तर अनस
ु धानको ममा
पीिडता मानिसक पमा अस भएको मािणत
गरेको 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 देिखँदा अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ
छलफलका लािग पेसीको जनाउ महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७५।०१।२७ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयको
लािग आज यस इजलासमा पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक ितवादीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी काशबहादरु के .सी.
ले पीिडत सु तमनि थित अव थाको रहेको भनी
उ लेख गरेको भए तापिन सो कुरा कुनै व तिु न
माणबाट पिु हन सके को छै न । पीिडतको
म जरु ीिबना जबरज ती करणी गरेको भनी अिभयोग
लगाइएको भए तापिन वा य परी ण हँदा पीिडत
र ितवादीको िबचमा संघषका िच ह देिखएको
छै न । ितवादी देवलाल े ले पीिडतलाई जबरज ती
करणी नगरेको अव थामा िनजलाई सजाय गरेको सु
का ेपला चोक िज ला अदालतको फै सला तथा सो
फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला निमलेको हँदा उ टी गरी पनु रावेदक
ितवादी देवलाल े लाई सफाइ िदनपु छ भनी बहस

गनभयो
ु ।
यसैगरी वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी अजनु साद
कोइरालाले ितवादी देवलाल े समेत दवु ैजना
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी ग ररहेको
अव थामा नै गाउँलेह ले रङ् गेहात प ाउ गरेका
हन् । िनजह उपर िकटानी जाहेरी परेको तथा दवु ै
जना ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम करणी
गरेको कुरालाई वीकार गरेका छन् । ितवादी देवलाल
े ले अदालतमा आफूले सहमितमा करणी गरेको भनी
उ लेख गरेको भए तापिन पीिडत सु तमनि थितको
रहेको हँदा िनजले करणीको लािग सहमित िदन स ने
अव था नै रहँदैन । यस अव थामा ितवादीह लाई
सजाय गरेको सु का ेपला चोक िज ला अदालतको
फै सला र उ फै सलालाई सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेको हँदा
सदर हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु त य र बहस िजिकर रहेको ततु
मु ामा सु का ेपला चोक िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरी गरेको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला िमलेको छ वा छै न ? भ ने स ब धमा
िनणय गनपन
ु देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा २०७०।१२।१०
गते िदउँसो १४:३० बजे मेरो छोरी का े ३०(ठ)
लाई ितवादीह देवलाल े र नवराज तामाङले
ललाई फकाई घरबाट झ डै १ घ टाको दरु ीमा रहेको
ए लेखेतको जंगलको डाँडामा पु याई सोही जंगलमा
रहेको गोठमा लगी मेरो छोरीको इ छािवपरीत पालैपालो
जबरज ती करणी गरेको हँदा िनज ितवादीह लाई
प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ ने
बेहोराको जाहेरी दरखा तबाट अनस
ु धान ार भ
भएको ततु मु ामा िनज ितवादीह लाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको १ नं. र ३(४) नं. को
कसरु मा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय हन

2506

१०४०० - देवलाल े िव. नेपाल सरकार
तथा िनज पीिडत का े ३०(ठ) सु तमनि थितक
मिहलासमेत भएको हँदा सोही महलको दफा ३क नं.
बमोिजम थप सजाय हन तथा सोही महलको १० नं.
र १०(ग) बमोिजम िनज ितवादीह बाटै पीिडतलाई
ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउँ भनी अिभयोग प
दायर भएको देिख छ । यसरी अिभयोगप दायर
भएकोमा सु का ेपला चोक िज ला अदालतले
अिभयोग मागदाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजाय
गरेको देिख छ भने पनु रावेदन अदालत पाटनले समेत
सु िज ला अदालतको उ फै सला सदर गरेकोमा यी
ितवादी देवलाल े ले उ फै सलामा िच नबझ
ु ाई
यस अदालतमा ततु पनु रावेदन प दायर गरेको
देिखयो । अका ितवादी नवराज तामाङले पनु रावेदन
नगरी उ फै सलामा िच बझ
ु ाई बसेको देिख छ ।
३. ततु मु ामा िमिसलसाथ संल न
घटना थल मचु ु का, बिु झएका मािनसह ले गरेको
बकप , पीिडतको बकप लगायतका माणह को
अ ययन गरी हेदा, ितवादीह ले पीिडतलाई
का ेपला चोक िज ला, शंखपु ाटीचौर गा.िव.स. वडा
नं. ५ ि थत गोठ टहरािभ लगी करणी गदागदको
अव थामा फे ला पारी गाउँलेह ले प ाउ गरेको भ ने
त यमा कुनै िववाद रहेको देिखँदनै । अक श दमा
भ नपु दा ितवादीह ले पीिडतसँग करणी गदागदको
अव थामा रङ् गेहात प ाउ गरी हरीसम बझ
ु ाएको
देिख छ । ितवादी देवलाल े ले यस अदालतमा
दायर गरेको पनु रावेदनप मा उ िदन घटना नै
नभएको भनी दाबी गरे तापिन वयम् ितवादीह ले
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतसम गरेको
बयानमा पीिडतलाई आफूह ले उ थानमा लगी
करणी गरेको त यलाई वीकार गरेको पाइ छ । यसरी
जबरज ती करणीको कसरु थािपत हनको लािग दईु
त वह पिहलो यौन समागम र दो ो सहमितको अभाव
हनपु नमा ततु मु ामा ितवादीह ले पीिडतलाई
करणी गरेको त यमा िववाद रहेको देिखँदैन । य िप

ितवादी देवलाल े ले सु अदालतमा बयान गदा
आफूह ले पीिडतलाई करणी गरेको भए तापिन
िनजको म जरु ीमा नै करणी गरेको भनी दाबी िलएको
देिखँदा ततु मु ामा ितवादीह ले सहमितमा
करणी गरेका हन् वा होइनन् भ ने नलाई मु य
पमा िवचार गनपन
ु देिख छ ।
४. ितवादी देवलाल े ले आफूह ले
पीिडतको म जरु ीमा नै करणी गरेको भनी
िजिकर िलएको भए तापिन ततु मु ामा पीिडत
सु तमनि थितको रहेको भ ने वादी नेपाल सरकारको
दाबी रहेको छ । अिपतु ितवादी देवलाल े ले यस
अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनप तथा िनजको
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ाको बहसमा
पीिडत सु 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 गरेको नदेिखएको भ ने
आधारमा यथ िझकाउने आदेश भएको देिख छ ।
यसरी ततु मु ामा एकातफ पीिडत मानिसक पमा
अस हन् 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 जरु ी िदन स ने अव था रह छ, रहँदैन र
म जरु ी िदएको भए तापिन य तो म जरु ीले कानूनी
मा यता पाउन स छ वा स दैन भ ने सै ाि तक
पिन सँगै उठेको छ ।
५. थमतः पीिडत मानिसक पमा
अ व थ हन् वा होइनन् भ ने त यगत तफ िवचार
गदा, पीिडतको आमाले िदएको जाहेरी दरखा तमा
पीिडत सु तमनि थितको भनी उ लेख गरेको
देिख छ भने बिु झएका मािनसह काश तामाङ,
ई री ब नेत र उ मराज भ डारीसमेतले गरेको घटना
िववरण कागजमा पिन पीिडत सु तमनि थितको
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भनी उ लेख गरेको पाइ छ । यसैगरी अदालतसम
िनज पीिडतलाई बकप गराउने ममा पीिडत
सु तमनि थितक भएक कारण सवाल जवाफ १
देिख ४ स म जाहेरवालाको सहायताले लेिखएको र
अ य जवाफह िदन नसके को भनी बकप मा लेखेको
देिख छ भने पीिडत सु तमनि थितको भई बो न
नसके को र हाउभाउबाट समेत बिु झने गरी के ही य
गन नसके काले सु अदालतमा सवाल सोधी बकप
गराउन नसिकएको भ ने कागजसमेत िमिसलसाथ
संल न रहेको देिख छ । पीिडतको आमाले अदालतमा
गरेको बकप मा पिन आ नी छोरी मानिसक पमा
सु त रहेको भनी उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी
धिु लखेल अ पतालले िमित २५ माच २०१४ मा
िदएको मेिडकल रपोटमा पिन History According
to Relative भ ने शीषकमा ...victim is mentally
retarded from childhood history भनी उ लेख
गरेको पाइ छ । यसरी पीिडतको प रवारले सु देिख
नै पीिडत सु तमनि थितको भएको िजिकर िलएको
देिख छ भने अ य बिु झएका मािनसह ले पिन उ
िजिकरलाई समथन गरेको देिख छ । ितवादीह ले
अिधकार ा अिधकारी तथा सु अदालतसम
ितवादी सु त मनि थितको होइनन् भनी कही ँकतै
िजिकर िलएको पिन देिखँदैन । कुनै पिन प रवारले
आ नो सद य मानिसक पमा व थ हँदाहँदै
सु तमनि थितको हो भनी िजिकर िलएको भनी
सो न यावहा रक पमा पिन उपयु हन स दैन ।
यस अव थामा पीिडत सु तमनि थित (Mentally
Retarded) भएक मिहला भएको त य थािपत हन
पु 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 गरेको 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 बु नपु न ह छ ।
७. ततु मु ाको पीिडत सु 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 दैन तथा
सहमित िदएको अव थामा पिन उ म जरु ीले कानूनी
मा यता पाउन स छ वा स दैन भ ने सै ाि तक
मा िववेचना गनु सा दिभक 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 हनको लािग पीिडतको
सहमितिबना करणी ग रएको हनपु छ । सामा य अथमा
सहमित भ नाले कुनै पिन काय गन वा नगनको लािग
िदइएको म जरु ी हो तर पीिडतले सबै अव थामा
िदएका म जरु ी वैध नहन स छ । सहमित वैध
हनको लािग उ म जरु ी वत तापूवक पूणसचेत
अव थामा िदइएको हनपु छ र सहमित िदने मािनसलाई
उ कायको प रणामको बारेमा पूण पमा ान
हनपु छ । कुनै कायको लािग सहमित िदनु भनेको आ नो
तक र िववेकको योग गरी वइ छाले उ कायको
लािग म जरु ी िदनु हो । यसकारण सहमित िदन स ने
वा नस ने भ ने िवषय मािनसको मानिसक मतासँग
य पमा जोिडएको ह छ र कुनै काय गनको 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 छै न भ ने कुरालाई हे रनपु छ । यि को
मानिसक अव था कमजोर छ भने उ यि ले जनु
कायको लािग सहमित िदइने हो उ कायको कृित
तथा सो कायले िन याउने प रणामको स ब धमा
बु न स दैन र सो िवषयमा वत र तकसङ् गत
िनणय (Reasoned Decision) गन स दैन ।
८. हा ो स दभमा हेदा सािबक मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १ नं. को ितब धा मक
वा यांशमा होस ठे गानमा नरहेको अव थामा िलएको
म जरु ीलाई म जरु ी मािनने छै न भ ने यव था गरेको
पाइ छ । यसमा यु होस ठेगानमा नरहेको भ ने
श दावलीले मानिसक पमा सामा य अव थामा
नरहेको कारणले कुनै कायको कृित तथा प रणामको
बारेमा तकसङ् गत पमा बु न स ने अव था नरहेको
भ ने बु नपु न ह छ । शाि दक पमा पिन होस ठेगानमा
नरहेको मािनस भ नाले के भइरहेको छ, भइरहेको
कायले क तो प रणाम िन याउँछ भ ने कुराको
सामा य समझ पिन नरहेको मािनस भ ने बिु झ 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 गरेको 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 गरेको करणी पिन जबरज ती करणी हने
भनी उ लेख ग रएको छ । जसम ये सहमित िदँदाको
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 कायको कृित र प रणामको
बारेमा बु न नस ने हनाले य तो मिहलाले िदएको
सहमितले मा यता नपाउने यव था गरेको पाइ छ ।
यसैगरी Tulsi Das Kanokar vs. State of Goa,
AIR 2004 SC 978 भएको मु ा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 गरेको छ । यसरी उ मु ामा
पिन भारतको सव च अदालतले सहमित हनको
लािग सहमित िदएको कायको भाव र प रणामको
बारेमा बु न स ने हनपु न र मानिसक पमा अ व थ
मिहलाले सो गन नस ने भएकोले िनजले िदएको
सहमितलाई वैध सहमित मा न नसिकने भ ने ि कोण
य गरेको पाइ छ ।
१०. मानिसक पमा अ व थ मिहलाले
करणीको लािग सहमित िदन स छ वा स दैन तथा
य तो यि ले िदएको सहमितले मा यता पाउन
स छ वा स दैन भ ने सै ाि तक को िन पण
गरेप ात् अब सु का ेपला चोक िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
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फै सला िमलेको छ वा छै न भ ने स ब धमा िवचार
गनपन
ु देिखयो । यसको लािग मानिसक अव था
व थ नभएक मिहलाले िदएको सहमित जबरज ती
करणीको महलमा भएका कानूनी ावधानह सँग पिन
तल
ु ना गरी िववेचना गनु सा दिभक नै ह छ ।
११. मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १ नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई िनजको
म जरु ी निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम
उमेरक बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई
करणी गरेमा िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ”
भ ने यव था रहेको छ । साथै सोको प ीकरण ख ड
(ख) मा “होस ठेगानमा नरहेको अव थामा िलएको
म जरु ीलाई म जरु ी मािनने छै न” भनी उ लेख ग रएको
छ । सोही महलको ३क नं. मा “कसैले गभवती, अश ,
अपाङ् गता भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा आ नो
संर ण वा हेरिवचारमा रहेका मिहलालाई जबरज ती
करणी गरेमा वा जनु सक
ु ै उमेरका मिहलाउपर सामूिहक
पमा जबरज ती करणी गरेमा यस महलमा लेिखएको
सजायमा थप पाँच वष कै द गनपछ”
ु भनी थप सजायको
यव था गरेको 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 हँदाको समयमा िदमाग चेतनायु
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 ठे गानमा नरहेको अव था
मानिसक पमा सु तमनि थित भइरहेको ि थितमा
पिन रहन स छ । सु तमनि थित (Mentally
retarded) भएको यि ले आफूले गरेको कायको
प रणाम र ठीक बेठीक छु ् याउन स ने मता नै
हँदैन । यस कारण सु तमनि थित मानिसक पमा
एक कारको होस ठेगानमा नरहेकै अव था हो ।
अतः होस ठेगानमा नरहेको मिहलाको सहमितलाई

उ कानूनी यव थाले म जरु ी िलएको भनी छुट िदन
िम ने देिखएन ।
१३. जबरज ती करणीको महलको ३क
ले अश , अपाङ् गता वा होस ठेगानमा नरहेका
मिहलालाई जबरज ती करणी गरेमा थप पाँच वष कै द
गनपन
ु कठोर कानूनी यव था गरेको छ । अपाङ् गता वा
होस ठेगानमा नरहेको भनी यु यव थाले पर परमा
सो अव थाको भाव रहने भ ने नै हो । अथात्
अपाङ् गता भएका यि को होस ठे गानमा नरहन स ने
साथै होस ठेगानमा नरहने यि मानिसक अपाङ् गता
(सु तमनि थित) पिन हन स ने अव था रहने भएर
नै अपाङ् गता वा होस ठे गानमा नरहेको भनी ‘वा’ ले
दवु ै अव थालाई समेटेको पाइ छ । सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेमा पिन उ दफा ३क ले थप ५
वष सजाय गनपन यव था गरेको पाइ छ ।
१४. उ िववेचना ग रएका सै ाि तक एवं
कानूनी आधारसमेतलाई ि गत गरी अब ततु
मु ाको त य माणलाई िव लेषण गरी िन कषमा
पु नपु न देिख छ । ततु मु ामा ितवादीह देवलाल
े र नवराज तामाङले अिधकार ा अिधकारी तथा
अदालतसम गरेको बयानमा आफूह ले पीिडतलाई
का ेपला चोक िज ला शंखपु ाटीचौर गा.िव.स. वडा
नं. ५ ि थत गोठ टहरािभ लगी करणी गरेको भ ने
त यलाई वीकार गरेको देिख छ भने अ य िमिसल
संल न माण कागजह बाट पिन सो त य समिथत
हन पगु ेको छ । पनु रावेदक ितवादी देवलाल े ले
सु अदालतमा गरेको बयानमा आफूले सहमितमा
पीिडतलाई करणी गरेको भनी उ लेख गरेको 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 भइसके को छ ।
१५. सहअिभयु नवराज तामाङले
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१०४०० - देवलाल े िव. नेपाल सरकार
अदालतमा बयान गदा पिन पीिडतालाई दाउराको
भारी घचेट्न भनी घचेटी घचेटी जंगलमा रहेको गोठमा
पु याएको र िनजको इ छािवपरीत पालै पालो करणी
गरेको हो भनी उ लेख गरेको पाइ छ । मानिसक
स तल
ु न गमु ाएक , सु तमनि थित भएक , किललो
१७ वषको उमेर पगु ेक पीिडतालाई अ य काम
ग रिदन भनी झु याई एका त जंगलमा भएको गोठमा
पु याई दवु ैजना ितवादीह ले पालै पालो जबरज ती
करणी गरेको भनी िनज सहअिभयु ले कसरु अपराध
गरेकोमा सािबती भई ितवादी देवलाल े लाई समेत
पोल गरी बयान गरेको देिखयो । िनज सहअिभयु को
सो पोल बयान िमिसल संल न व तगु त त य
माणह बाट समिथत भइरहेको हँदा माणयो य नै
देिख छ । सु तमनि थित वष १७ क मा भएक
पीिडतालाई २ जना ितवादीह ले पालै पालो
जबरज ती करणी गरेको त य झन् ददनाक रहेको
छ । यसबाट ितवादीह ले पीिडतलाई करणी गरेको
र पीिडत सु तमनि थित अव थाक रही सो करणी
िलनेिदने कायको लािग वत म जरु ी िदन नस ने
अव था भई ितवादीह ले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको पिु हन आयो । य तो अव थामा
ितवादी देवलाल े को हकमा िनजलाई सोही कसरु
अपराधमा सजाय गन गरेको सु का ेपला चोक
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला अ यथा
देिखएन । आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने
पनु रावेदक ितवादी देवलाल े को पनु रावेदन
िजिकर एवं यस अदालतबाट यथ िझकाउने आदेश
हँदा िलइएको आधारसँग समेत सहमत हन सिकएन ।
१६. अतः मािथ िववेिचत त य, माण एवं
सै ाि तक तथा कानूनी आधारसमेतबाट पनु रावेदक
ितवादी देवलाल े समेतले सु तमनि थित
अव थाक पीिडत प रवितत नाम का े ३०(ठ) लाई
जबरज ती करणी गरी सािबक मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती

करणीको महलको १ नं. र ३(४) नं. िवपरीत अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु हन आयो । िनज
ितवादी देवलाल े को हकमा िनजलाई सोही
अिभयोग दाबीको कसरु मा जबरज ती करणीको
महलको ३(४) बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द र ऐ. को ३क
नं. बमोिजम थप ५(पाँच) वष गरी ज मा १० वष कै द
सजाय हने ठहर भई िनज ितवादीबाट .५०,०००।(पचास हजार पैयाँ) पीिडतलाई ितपूित भराइिदने
गरी भएको सु का ेपला चोक िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७२।३।२९ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी
देवलाल े को पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
ततु फै सलाको जनाउ स बि धत कारागारमाफत
पनु रावेदक ितवादीलाई िदई दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उपयु रायमा सहमत छु ।
या.पु षो म भ डारी
फै सला तयार गनः शा.अ. क याण खड् का
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं . १०४०१
सव च अदालत, संयु 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 धपु ा चोक िज ला मांखा गा.िव.स. वडा
न. २ हाल प रवितत बलेफ गाउँपािलका
वडा नं. ८ घर भई कारागार कायालय
जग नाथदेवलमा थनु ामा रहेका माइला भ ने
लालकाजी तामाङ
िव
िवप ी : काठमाड िज ला अदालत, काठमाड समेत
§

§

अदालतबाट कुनै कानूनअ तगत ठहर
भएको सजाय सोही काननू बमोिजम
काया वयन ग रने तर य तो कुनै
कानूनअ तगत भएका सजाय संिहतामा
यव था ग रएको सजायभ दा बढी भएको
अव थामा संिहतामा उ लेख भएको
हदस म मा सजाय काया वयन हने ।
( करण नं.८)
सािबकको मल
ु क
ु ऐनको चोरीको महलमा
भएको चोरीको कसरु लाई मल
ु ुक अपराध
(संिहता) ऐन, २०७४ को प र छे द २०
ले पिन कसुर मानेको तर संिहतामा
ज रवानाबापत कै दमा नै ब नु पन यव था
नभएको स दभमा िवधाियकाले ज रवाना

ितरेको ख डमा कै दमा ब न नपन गरी
ितवादीलाई कै दमा ब न पन अविध
घटाएको भ ने देिखने ।
( करण नं.१३)
िनवेदकलाई चोरी मु ामा ठहर भएको
कै द िनजले भु ान ग रसके को देिखएको,
मुलुक अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
ले चोरीको कसरु मा ज रवानाबापत
समेत कै दमा ब नु पन यव था नगरेको
स दभमा िनजले के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा
(२) को ख ड (ग) बमोिजमको सिु वधा र
लाभ पाउने भई ज रवानाबापत कै दमा
ब नु पन अव था नभएको र फैसलाले
ठहर भएको ज रवानाको रकम िनवेदकले
नगदै धरौट रािखसके को देिखएको
अव थामा िनवेदकलाई ज रवानाबापत
समेत कै द याद ठेक पठाएको प , कै दी
पुज समेत कानूनबमोिजम नभएकोले
िनवेदकको थनु ा गैरकाननू ी देिखँदा
ब दी य ीकरण जारी हने ।
( करण नं.१४)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी पदमबहादरु
िगरी र िशव साद रजाल
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
ह रहर पौडेल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
§ मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
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१०४०१ - माइला भ ने लालकाजी तामाङ िव. काठमाड िज ला अदालत, काठमाड समेत
आदेश
या.िव भर साद े : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत
दायर भएको ततु रट िनवेदनको संि त त य एवं
आदेश यस कार छः
त यख ड
रामकुमार मो ानको जाहेरीले नेपाल
सरकार वादी र म िनवेदकसमेत जना ३ ितवादी
भएको जबरज ती चोरी मु ा (०७२-CR-३३१९) मा
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७३।२।२३
को फै सलाले जनही १ मिहना १५ िदन कै द र
ज रवाना .६,९०,०००।- भई सो ज रवानाबापत
समेत कै द हने ठहर भएको िथयो । उ फै सलाउपर
िच नबझ
ु ी सािबक मल
ु क
ु ऐन अदालती ब दोब तको
१९४(१) नं. बमोिजमको सिु वधा िलई ज रवानासमेत
बापत नगद .७,१७,९००।- धरौट बझ
ु ाई उ च
अदालत पाटनमा पनु रावेदन गरेकोमा उ च अदालत
पाटनबाट िमित २०७४।९।२४ मा सु फै सला सदर
हने ठहराई फै सला भएको िथयो । सो फै सलाउपर
सव च अदालतमा मु ा दोहो याई हे रपाउँ भनी
िनवेदन गरेकोमा मु ा दोहो याउने िन सा ा त भएन ।
म िनवेदकलाई जबरज ती चोरीको आरोपमा
सािबक मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२)
बमोिजम कै द र ज रवाना ग रएको हो । हाल फै सला
काया वयनको अव थामा मल
ु क
ु अपराध (संिहता)
ऐन, २०७४ लागू भइसके को छ । सािबक मल
ु क
ु ऐन
चोरीको महलको १४(२) नं. को यव थाले जबरज ती
चोरीमा ज रवानाबापत समेत कै द गनपन
ु भए तापिन
मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा
डाँकास ब धी कसरु को प र छे दमा ज रवानाबापत कै द
गन यव था छै न । के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन,
एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग) मा कुनै

कानूनअ तगत कुनै अदालतबाट भइसके को सजाय
सोही कानूनबमोिजम नै काया वयन हनेछ, तर य तो
सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म
मा सजाय काया वयन हनेछ भ ने यव था ग रएको
छ । संिहताको सो यव था म िनवेदकको हकमा समेत
आकिषत ह छ । मैले पनु रावेदन गदा ज रवानाबापत
नगद बझ
ु ाइसके काले अव ज रवानाबापत कै दमा राखी
फै सला काया वयन गन कानूनत: िम दैन ।
काठमाड िज ला अदालतले म िनवेदकलाई
कै द याद ठेक कारागार कायालयलाई लेखेको िमित
२०७५।९।२६ को प (कै दी पज
ु ) मा मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको महलको ३८(१) नं. बमोिजम कै द
ठेिकएको भिनएको छ । साथै उ ३८(१) नं. मा कै द वा
ज रवाना दवु ै सजाय भएकोमा ज रवाना नितरेबापतको
कै द ठे नपु दा चार वषभ दा बढी अविधको कै द ठे नु
हँदैन भिनएको छ । उ कै दी पज
ु मा म िनवेदक िमित
२०७४।११।२७ देिख २०७४।१२।२२ स म थनु ामा
बसेको िहसाब गरेको छै न । ज रवाना .६,९०,०००।बापतको कै दबापत काठमाड िज ला अदालतकै
िमित २०७४।३।२० को आदेशबमोिजम नगद धरौटी
राखी पनु रावेदन दता गरेको हो । उ आदेशलाई
उ च अदालत पाटनको िमित २०७४।५।२६ को
आदेशले वीकार गरेको िमिसलबाट देिखइरहेको
अव थामा यस स ब धमा के ही उ लेखै नगरी
मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा
तथा डाँकास ब धी कसरु को प र छे द र फै सला
काया वयनका ममा अवल बन गनपन
ु के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को
ख ड (ग) को कानूनी यव थालाई उपे ा गरी चोरी
मु ामा भएको ज रवानाबापत कै दमा रा ने गरी मलाई
िदइएको कै दी पज
ु र कै दमा रािखएको काय िु टपूण
तथा गैरकानूनी हँदा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी थनु ामु ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िमित
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२०७५।१०।१८ मा दता भएको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हन नपन हो ? आदेश
जारी हन नपन भए सोको आधार र कारणसिहत
बाटाको यादबाहेक सूचना याद पाएका िमितले ७
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत ि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 परे वा
अविध यितत भएपिछ ियनै िनवेदक ितवादी भएको
०७२-CR-३३१९ को जबरज ती चोरी मु ाको
िमिसल काठमाड िज ला अदालतबाट िझकाई साथै
राखी िनयमानस
ु ार 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 मु ामा काठमाड िज ला अदालतको
च.नं. २९४४ िमित २०७५।९।२६ को कै द याद
ठे क पठाइएको प ानस
ु ार रट िनवेदक सोही िमित
२०७५।९।२६ देिख यस कारागारमा थुनामा रहेका
छन् । अिधकार ा अिधकारीको आदेशले
कानूनबमोिजम थनु ामा रािखएको हँदा िनवेदन
मागअनस
ु ार यस कायालयको हकमा आदेश जारी हन
नपन भएकाले उ रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको कारागार कायालय जग नाथदेवलको
िलिखत जवाफ ।
रामकुमार मो ानको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी माइला भ ने लालकाजी तामाङसमेत
भएको मु ा नं. ०७२-CR-३३१९ को जबरज ती चोरी
मु ामा ितवादी माइला भ ने लालकाजी तामाङलाई
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम १
मिहना १५ िदन कै द र .६,९०,०००।- ज रवाना र
सो ज रवानाबापत कै द हने गरी िमित २०७३।२।२३
मा काठमाड िज ला अदालतबाट फै सला भएकोमा

सो फै सला सदर हने ठहर भई उ च अदालत पाटनबाट
िमित २०७४।९।२४ मा फै सला भएको छ । सो
फै सलाले लागेको कै द असल
ु ीको ममा उ मु ाका
ितवादी तथा ततु रट िनवेदकलाई महानगरीय
हरी प रसरको च.नं. ९२२५ िमित २०७५।९।२६
को प साथ यस अदालतमा दाखेला गरेको हँदा िनज
ितवादी २०७२।१२।१ देिख अनस
ु धानको ममा
हरी िहरासतमा रही काठमाड िज ला अदालतको
आदेशानस
ु ार .१,८६,०००।- धरौटी राखी िमित
२०७२।१२।२६ मा छुटेको हँदा िनजलाई लागेको
ज रवानाबापतको कै द ४ वष र बे जु कै द २० िदनसमेत
ज मा ४ वष २० िदन कै दबापत िमित २०७५।९।२६
देिख कै द क ा हने गरी िमित २०७९।१०।१५ स म
िनयमानस
ु ार थनु ामा राखी २०७९।१०।१६ मा कै द
मु ग रिदनु भनी यस काठमाड िज ला अदालतको
च.नं. २९४४ िमित २०७५।९।२६ को प बाट
कारागार कायालय जग नाथदेवल काठमाड मा कै द
भु ान गन पठाइएकाले िनजको थनु ा गैरकानूनी नभई
कानूनस मत हँदा यस अदालतको नाममा िनवेदन
मागबमोिजम रट जारी हन नपन बेहोरा अनरु ोध छ
भ नेसमेत बेहोराको काठमाड िज ला अदालतको
िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको आदेशानस
ु ार रट
िनवेदनसँग 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 मु ाको सु िमिसल ा हन
आएको ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी पदमबहादरु िगरी र िशव साद रजालले
यी िनवेदकले ०७२-CR-३३१९ नं. को जबरज ती
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१०४०१ - माइला भ ने लालकाजी तामाङ िव. काठमाड िज ला अदालत, काठमाड समेत
चोरी मु ामा उ च अदालतमा पनु रावेदन गन ममा
फै सलाबमोिजम लागेको कै द तथा ज रवानाबापत
गरी .७,१७,९००।- धरौटी राखेको अव था छ ।
मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा
डाँकास ब धी कसरु को प र छे दमा ज रवानाबापत कै द
हने यव था छै न । अक तफ के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग)
को यव थाअनस
ु ार कुनै अदालतबाट भइसके को
सजाय संिहतामा लेिखएको हदस म मा काया वयन
हने भ ने बोिलएकाले िनवेदकले अब कै द ब नु पन
अव था छै न । फै सलाअनस
ु ारको ज रवानाको रकम
िनवेदकले बझ
ु ाइसके काले अब िनजको कै द गैरकानूनी
भएकाले ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी कै द
मु हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ीका तफबाट िव ान् उप यायािधव ा
ी ह रहर पौडेलले रट िनवेदकसमेत ितवादी
रहेको मु ा नं. ०७२-CR-३३१९ को जबरज ती
चोरी मु ामा ितवादी माइला भ ने लालकाजी
तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं.
बमोिजम १ मिहना १५ िदन कै द र .६,९०,०००।ज रवाना तथा सो ज रवानाबापत कै द हने गरी िमित
२०७३।२।२३ मा काठमाड िज ला अदालतबाट
फै सला भई उ च अदालतबाट सदर भई अि तम
भएकोछ । सो फै सलाबमोिजम लगत रािखएकोमा
लगत असल
ु गन ममा िनजलाई प ाउ गरी कारागार
कायालयमा कानूनबमोिजम कै द भु ान गन पठाइएको
हो । फै सलाले ठहरेको कै द सजायको लगत असल
ु गन
िसलिसलामा रीतपूवक कै दी पज
ु िदई िनवेदकलाई
कै दमा रािखएको हो । यस अव थामा िनवेदकलाई
गैरकानूनी तवरले कै दमा राखेको भ न निम ने हँदा
ततु रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िनवेदक तथा िवप ी दवु ै प का तफबाट
ततु उपयु बहससमेत सनु ी िमिसल अ ययन

गरी हेदा, िनवेदन मागबमोिजम िवप ीह को नाममा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनु पन हो वा
होइन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकको मु य दाबी हेदा रामकुमार
मो ानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र यी रट
िनवेदकसमेत ितवादी भएको जबरज ती चोरी मु ामा
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७३।२।२३
को फै सलाले ितवादीह लाई जनही १ मिहना १५
िदन कै द र ज रवाना .६,९०,०००।- तथा सो
ज रवानाबापत समेत कै द हने ठहरी भएको फै सला
उ च अदालतबाट समेत सदर भई अि तम भई बसेको
छ । िनवेदकले उ जबरज ती चोरी मु ामा उ च
अदालतमा पनु रावेदन गन ममा फै सलाबमोिजम
लागेको कै द तथा ज रवानाबापत .७,१७,९००।धरौटी रािखसके काले मल
ु क
ु अपराध (संिहता)
ऐन, २०७४ को चोरी तथा डाँकास ब धी कसरु को
प र छे दमा ज रवानाबापत कै द हने यव था नभएको
हँदा के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा
३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग) को कानूनी
यव थाबमोिजम िनवेदकले कै दबापत थनु ामा ब नु
नपनमा सो यव थािवपरीत ज रवानाबापत कै दमा
रािखएको हँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
थनु ामु ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी रहेको पाइयो ।
३. िवप ी काठमाड िज ला अदालतबाट
ा िलिखत जवाफ हेदा फै सलाले ठहरेको कै द
सजायको लगत असल
ु गन िसलिसलामा रीतपूवक कै दी
पज
ु िदई िनवेदकलाई कै दमा रािखएको अव थालाई
गैरकानूनी तवरले ब दी बनाई राखेको भ न निम ने
हँदा िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको रट
जारी हनु पन होइन भ ने िजिकर रहेको देिखयो ।
४. यस स ब धमा यस रट िनवेदनसँग
स बि धत रामकुमार मो ानको जाहेरीले नेपाल सरकार
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
वादी र माइला भ ने लालकाजी तामाङसमेत ितवादी
भएको ०७२-CR-३३१९ नं. को जबरज ती चोरी
मु ाको िमिसल हेदा, िनवेदक माइला भ ने लालकाजी
तामाङलाई काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
िमित २०७३।२।२३ को फै सलाअनस
ु ार त कालीन
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम १
मिहना १५ िदन कै द र .६,९०,०००।- ज रवाना
भई ज रवानाबापत समेत कै द हने ठहरी फै सला भई
सो फै सला उ च अदालतबाट िमित २०७४।९।२४ मा
सदर हने ठहर भएको देिख छ । सो फै सलाबमोिजम
िनवेदकलाई िमित २०७५।९।२६ मा प ाउ गरी
सािबक चोरीको महलबमोिजम ज रवानाबापत समेत
कै द ४ वष र ठहर भएको १ मिहना १५ िदन कै दम ये
बे जु कै द २० िदनसमेत गरी ज मा कै द ४ वष २०
िदनको कै द ठेक काठमाड िज ला अदालतबाट
थनु ामा रा न पठाएको देिख छ ।
५. रट िनवेदकले आफूलाई त कालीन
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम
ज रवानाबापत समेत कै द हने ठहर भए पिन मल
ु क
ु
अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को प र छे द २० मा
चोरी तथा डाँकास ब धी कसरु मा ज रवानाबापत कै द
हने कानूनी यव था नभएको र के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधान, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग)
को यव थाले आफूले ज रवानाबापत कै द ब नु पन
अव था नहँदा अव िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी भएको
भ ने िजिकर रहेको स दभमा उि लिखत कानूनी
यव थाको उ लेख हन सा दिभक देिख छ ।
६. त कालीन मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको
१४ को देहाय २ नं. मा जबरज ती चोरी गनलाई
यसै महलको १२ न बरबमोिजम हने सजायको
डेढो बढाई सजाय गरी ज रवानाबापत समेत कै द
गनपछ..
भ ने यव था रहेको पाइ छ । चोरीको
ु
महलको १४ को देहाय २ नं. को यव थाअनस
ु ार

जबरज ती चोरीको कसरु ठहर भएको अव थामा
सो नं. मा उ लेख भएबमोिजमको कै द र ज रवानाको
सजाय हने भई ठहर भएको ज रवानाबापत समेत कै दमा
नै ब नु पन भ ने कुरामा कुनै िववाद रहेको पाइँदैन ।
ततु मु ामा समेत ितवादीलाई सोहीबमोिजम कै द
र ज रवानाबापत समेत कै द सजाय हने ठहर भएको
अव था छ । संवत् २०७५ साल भा १ गतेदेिख
ार भ भएको मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
को प र छे द २० मा चोरी तथा डाँकास ब धी कसरु को
यव था रहेको देिख छ । उ संिहताको दफा २४२
मा चोरी गरेमा हने सजायस ब धी यव था भई दफा
२४३ मा नकबजनी चोरी गन नहने र दफा २४४ मा
डाँका गन नहनेस ब धी यव थालगायतका चोरी तथा
डाँकास ब धी कसरु को उ लेखन भई सजायसमेतको
यव था उ लेख भएको पाइ छ । उ प र छे दमा
उ लेख भएको कसरु र सजायस ब धी यव थाको
सम अ ययन गदा उ कसरु ठहर भएको यि लाई
ज रवानाबापत समेत कै दमै ब नु पन यव था भएको
देिखएन । उि लिखत प र छे द २० को कसरु ठहर भई
कै द र ज रवाना तोिकएको यि ले आफूलाई ठहर
भएको कै दबापत कै द बसी ज रवानाबापत तोिकएको
रकम बझ
ु ाई सजाय भु ान गन स ने अव था रहेको
देिख छ ।
७. अब रट िनवेदकउपर सािबक मल
ु क
ु
ऐनको चोरीको महलमा उि लिखत कसरु गरेको
ठहर भई अदालतको फै सला अि तम भएप चात्
आएको संिहतामा उ लेख भएअनस
ु ारको सजाय
काया वयन हने हो वा फै सलामा उ लेख भएअनस
ु ार
सािबक मल
ु क
ु ऐनको चोरीको महलबमोिजम सजाय
हनु पन हो भ ने स ब धमा िवचार गनु पन भएको
छ । यस स ब धमा के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन,
एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग) मा कुनै
कानूनअ तगत कुनै अदालतबाट भइसके को सजाय
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१०४०१ - माइला भ ने लालकाजी तामाङ िव. काठमाड िज ला अदालत, काठमाड समेत
सोही कानूनबमोिजम नै काया वयन हने भ ने यव था
भई सो ख डको ितब धा मक यव थामा “तर
य तो सजाय मल
ु ुक अपराध संिहतामा सोही
कसुरमा लेिखएको सजायभ दा बढी हने रहेछ भने
मल
ु ुक अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय काया वयन हनेछ” भ ने उ लेख भएको
पाइ छ ।
८. संिहताको उ कानूनी यव था
फै सला काया वयनकै स दभमा रहेको पाइ छ । कुनै
अदालतबाट कुनै कानूनअ तगत ठहर भएको सजाय
सोही कानूनबमोिजम काया वयन ग रने तर य तो
कुनै कानूनअ तगत भएका सजाय संिहतामा यव था
ग रएको सजायभ दा बढी भएको अव थामा संिहतामा
उ लेख भएको हदस म मा सजाय काया वयन हने
भ ने देिखन आयो ।
९. व ततु : नेपालको संिवधानको धारा
२० मा यायस ब धी हकअ तगत उपधारा (४) मा
“त काल चिलत कानूनले सजाय नहने कुनै काम
गरेबापत कुनै यि सजायभागी हने छै न र कुनै
पिन यि लाई कसुर गदाको अव थामा कानूनमा
तोिकएभ दा बढी सजाय िदइने छै न” भ ने यव था
रहेको पाइ छ । संिवधानको सो यव थाअनु प
मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को प र छे द २
को फौजदारी यायका सामा य िस ा तह अ तगत
दफा ७ मा कानूनबमोिजम बाहेक सजाय नहने
शीषकमा “कानूनले सजाय नहने कुनै काम गरेबापत
कुनै यि सजायको भागी हने छै न र कुनै पिन
यि लाई कसरु गदाको अव थामा काननू मा
तोिकएभ दा बढी सजाय हने छै न” भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ ।
१०. उि लिखत संवैधािनक तथा कानूनी
यव थाको पृ भूिममा हेदा चिलत कानूनले कुनै
कायलाई प पमा अपराध भनी घोषणा नगरेको
अव थामा य तो काय गरेबापत कुनै यि सजायको

भागी नहने 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 तराि य कानूनअ तगत
आपरािधक काय भनी घोषणा नग रएका कुनै काय
गरेबापत कसैलाई पिन दोषी नबनाइने र कसरु गदाका
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 गदाको अव थामा कानूनमा
भएको सजायभ दा घटी सजाय हने गरी कुनै कानून
बनेको अव थामा घटी सजायको लाभ कसरु दारले
ा गन स ने भ ने िस ा तलाई आ मसात् ग रएको
पाइ छ ।
१२. मािथ उ लेख भएको संवैधािनक,
कानूनी एवम् अ तराि य द तावेजह ले सिु नि चत
गरेको फौजदारी यायको मा यतालाई के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को
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ख ड (ग) ले आ मसात् गरी कुनै कानूनअ तगत कुनै
अदालतबाट भइसके को सजाय काया वयन ग रने भए
पिन सो कानूनअनस
ु ार भएको सजाय मल
ु क अपराध
संिहतामा सोही कसरु मा भएको सजायभ दा बढी
भएको अव थामा संिहताबमोिजम सजाय काया वयन
ग रने भ ने सिु नि चत भएको पाइयो ।
१३. उपयु स दभमा हेदा रट िनवेदकलाई
सािबक मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं.
बमोिजम १ मिहना १५ िदन कै द र .६,९०,०००।ज रवाना भई ज रवानाबापत समेत कै द हने ठहरी
फै सला काया वयनको ममा िनजलाई लागेको
ज रवानाबापतको कै द ४ वष र बे जु कै द २०
िदनसमेत ज मा ४ वष २० िदनको कै दी पज
ु िदई
काठमाड िज ला अदालतबाट कै दमा रा न पठाइएको
देिख छ । सािबकको मल
ु क
ु ऐनको चोरीको महलमा
भएको चोरीको कसरु लाई मल
ु क
ु अपराध (संिहता)
ऐन, २०७४ को प र छे द २० ले पिन कसरु मानेको तर
संिहतामा ज रवानाबापत कै दमा नै ब नु पन यव था
नभएको स दभमा िवधाियकाले ज रवाना ितरेको
ख डमा कै दमा ब न नपन गरी ितवादीलाई कै दमा
ब नु पन अविध घटाएको भ ने देिखन आउँछ । अथात
अब चोरीज य कसरु का लािग तोिकएको ज रवाना
बझ
ु ाएको ि थितमा ज रवानाबापत कै दमै बसी सजाय
भु ान गन पन अव था छै न । के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग)
ले दान गरेको लाभ र सिु वधा यी रट िनवेदकले ा
गन स ने नै देिखन आयो । रट िनवेदक चोरी मु ामा
िमित २०७२।१२।१ देिख हरी िहरासतमा रही
िमित २०७२।१२।१६ मा धरौटीमा छुटेकोमा िमित
२०७५।९।२६ को कै दी पज
ु बमोिजम हालस म कै दमा
रहेको देिखएकाले िनजलाई ठहर भएको कै द भु ान
भइसके को अव था छ । रट िनवेदकले िनजलाई ठहर
भएको ज रवाना .६,९०,०००।- समेत पनु रावेदन

गदा काठमाड िज ला अदालतमा िमित २०७४।४।१
मा नगद धरौट रािखसके को अव थामा िनजलाई
लागेको ज रवाना सोही धरौटी रकमबाट असल
ु उपर
हन स ने देिखँदा िनवेदकलाई ज रवानाबापत पिन
कै द ठे क थुनामा रा न पठाएको काय के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
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 मु ामा ठहर भएको कै द िनजले
भु ान ग रसके को देिखएको, मल
ु क
ु अपराध (संिहता)
ऐन, २०७४ ले चोरीको कसरु मा ज रवानाबापत
समेत कै दमा ब नु पन यव था नगरेको स दभमा
िनजले के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा
३९ को उपदफा (२) को ख ड (ग) बमोिजमको
सिु वधा र लाभ पाउने भई ज रवानाबापत कै दमा
ब नु पन अव था नभएको र फै सलाले ठहर भएको
ज रवानाको रकम रट िनवेदकले नगदै धरौट
रािखसके को देिखएको अव थामा िनवेदक माइला
भ ने लालकाजी तामाङलाई िमित २०७५।९।२६
मा ज रवानाबापतसमेत कै द याद ठेक पठाएको प ,
कै दी पज
ु समेत कानूनबमोिजम नभएकोले िनवेदकको
थनु ा गैरकानूनी देिखँदा तु त कै द मु ग रिदनु भनी
िवप ीह का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ठहछ । िनज िनवेदकलाई तु त थुनामु
ग रिदनु भनी संि त आदेश जारी भइसके कोले थप
के ही ग ररहन परेन । य तै कृितका मु ामा फै सला
काया वयन तथा ब यौता कै दको लगत असल
ु उपर
गन स दभमा 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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१०३५२ - पदमपािण यौपाने िव. गु मी िज ला अदालत, त घास, गु मीसमेत
§

ितिलिपसिहत जानकारी िदई आदेश अपलोड गरी
िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.टंकबहादरु मो ान

पनु रावेदक / िनवेदकका तफबाट :
िवप ी / यथ का तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

इजलास अिधकृतः दीपे थापा मगर
इित संवत् २०७५ साल चै ३ गते रोज १ शभु म् ।
—— &

जायजात गनपन
ु स पि बाबु िनवेदकको
नाममा हदँ ैमा छोराको समेत हक ला ने
अचल स पि बाट साहको िबगो भराउने
कारबाही गन बाधा नदेिखने ।
( करण नं.४)

––

सु फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
माननीय यायाधीश ी बामदेव वाली
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलास

नणय नं . १०४०२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुंगाना
फै सला िमित : २०७६।७।३
०७४-CI-०९५८
मु ाः िनषेधा ा
पनु रावेदक / िनवेदक : न र रको नाित उमापितको
छोरा िज ला गु मी सािबक अवनी गा.िव.स.
वडा नं. ८ हाल ऐ. कालीग डक गाउँपािलका
वडा नं. २ मा ब ने पदमपािण यौपाने
िव
िवप ी / यथ : गु मी िज ला अदालत त घास,
गु मीसमेत

आदेश
या.िव भर साद े : उ च अदालत
तल
ु सीपरु बटु वल इजलासको िमित २०७४।०९।१२
को आदेशउपर िनवेदकको तफबाट याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा ९ बमोिजम परेको पनु रावेदन प को
संि त य र ठहर यस कार रहेको छ:
त यख ड
िवप ीम येका मोित साद पौडेल वादी र
जीवननारायण यौपाने ितवादी भई प देही िज ला
अदालतमा लेनदेन मु ा दायर गन गराउने काय गरी
प देही िज ला अदालतबाट २०७१।८।२३ मा वादी
दाबीबमोिजम सावाँ याज भरी भराउने ठहरी फै सला
गराई सोउपर िवप ी जीवननारायणको त कालीन
पनु रावेदन अदालत बटु वलमा पनु रावेदन परी िमित
२०७३।६।३ मा सु फै सला सदर हने ठहरी फै सला
भएको रहेछ । सो कुरा मलाई थाहा जानकारी िथएन ।
िवप ीम येका मोित सादले उ लेनदेन
मु ाको फै सलाबमोिजम िबगो भराई पाउँ भनी िनवेदक
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मेरा नाउँमा नापी दता भएको िज ला गु मी अवनी
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 जरु ी के ही 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
पाउँ भनी दरखा त दता गरी अदालतबाट स पि
धनी म िनवेदकका नाउँमा जारी भएको ७ िदने याद
सूचनासमेत िबचिबचैमा गपु चपु मा तामेल गन गराउने
काय गरेका रहेछन । िबगो भराउने ज गा गु मी िज ला
अदालतको े ािधकारअ तगत पन भएकाले िबगो
मु ा गु मी िज ला अदालतमा पठाएको र अदालतबाट
मेरो उि लिखत ज गा जायदात तायदातको लािग
वादीलाई िमित २०७४।५।३० गतेको तारेख मक
ु रर
भएको छ भ ने कुरा ह ला सनु ेको हँदा मेरा कानून
यवसायीमाफत िवप ी मोित सादले िदएको दरखा त
र मेरा नाउँको याद सूचनाको ितिलिप सराई हेदा
िवप ीह आपसमा िमली म िनवेदकका नाउँको जेथा
िललाम िब गन गराउने षड् य मा लागेको कुरा ट
हन आएको र उ काय रोक पाउन अ य वैकि पक
भावकारी कानूनी उपचारको बाटो नभएको हँदा रट
िनवेदन गन आएको छु ।
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ८ नं. मा घरको
मु यले गरेको यवहार वा मु य जानकारको सहीछाप
वा िलखत भएको यवहार मा गो ारा धनबाट च छ
भ ने र सोही महलको ९ नं. मा घरको मु यबाहेक
अ ले गरेको यवहारमा िनजको हक नपगु ेस म साहले
सो धनमा समाउन पाउँदैन भ ने ट कानूनी यव था
रहेको छ । कानूनको ितकूल हने गरी मेरो नामको
जेथा िललाम गन गराउने गरी मेरो स पि स ब धी
नाग रक तथा मौिलक हकािधकारमा ग भीर आघात
पु याउने बल स भावना रहेको र छोरा जीवननारायण

यौपानेको अंशहक छु ी नसके को अव थामा िनजले
मेरो म जरु ीिवना आफूखस
ु ी गरेको यवहारका
स ब धमा मेरा नाउँमा रहेको गो ारा स पि बाट
िबगो असल
ु उपर गन निम ने हँदा िनवेदकको स पि
जायजात तायदात र िललाम गनलगायतको काय
त काल रोक कानून द हकको अपहरण हने काय
नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा अ त रम
आदेशसिहत िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
पदमपािण यौपानेले उ च अदालत तल
ु सीपरु बटु वल
इजलासमा िदएको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हन नपन कुनै आधार, कारण र माण
भए सोसमेत खल
ु ाइ बाटाका यादबाहेक १५(प )
िदनिभ उ च सरकारी विकल कायालय, बटु वलमाफत
िलिखत जवाफ िलइ आउनहु ोला भनी िवप ी नं. १
का नाउँमा तथा २ र ३ का हकमा आफै ँ वा आ नो
कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ
िलइ आउनु होला भनी ततु आदेश र िनवेदनको
ितिलिप साथै राखी याद सूचना जारी गरी आएपिछ
वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु र िनवेदकले
अ त रम आदेशसमेतको माग गरेतफ िवचार गदा, सो
स ब धमा दवु ै प का िबच छलफल गराइ अ त रम
आदेश जारी गन वा नगन भ ने िवषयमा बो न उपयु
देिखँदा छलफलको लािग िमित २०७४।६।२९ को
िदन तोक िवप ीह लाइ सूचना जारी गनू । साथै
छलफल नभएस मका लािग िनवेदकका नाउँमा दता
रहेका ज गाह जायदात, तायदात वा िललाम गन काय
नगनु नगराउनु भनी िवप ीका नाउँमा 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 िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने उ च अदालत तल
ु सीपरु बटु वल इजलासको
िमित २०७४।५।२९ को आदेश ।
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१०३५२ - पदमपािण यौपाने िव. गु मी िज ला अदालत, त घास, गु मीसमेत
िवप ीम ये जीवननारायण
यौपाने
एकाघरको अंिशयार भएको कुरामा िववाद नदेिखएको,
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ९ नं. अनस
ु ार
एकाघरको उमेर पगु ेको यि ले गरेको यवहार
कानूनस मत नै हने हँदा िमित २०७४।५।२९ मा
जारी ग रएको अ त रम आदेशलाइ िनर तरता िदनु
पन देिखएन । िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने उ च
अदालत तल
ु सीपरु बटु वल इजलासको २०७४।७।८
को आदेश ।
ितवादी जीवननारायण यौपानेबाट वादी
दाबीको िमित २०६०।७।१७ को तमसक
ु सावाँ
.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
फै सला भएको र सो फै सलालाई सदर हने ठहरी
भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको २०७३।६।३
को फै सलाबमोिजम िबगो भराई पाउँ भनी वादी
दखा तवाला मोित साद पौडेलले प देही िज ला
अदालतमा िमित २०७३।९।२४ मा िबगो भराई पाउँ
भ ने दखा तप दता भएको । दखा तबमोिजम
ितवादी जीवननारायण यौपाने तथा ज गा दतावाला
ितवादीका एकाघरका बाबु पदमपािण यौपानेका
नाउँमा प देही िज ला अदालतबाट जारी भएको
याद जीवननारायण यौपानेले िमित २०७३।११।०३
मा हातैमा बझ
ु ी िलएको । यादिभ वादीको िबगो दाखेल
नगरेको र दाबी िलएका ज गा यस िज लाअ तगतको
नभई गु मी िज लाअ तगतका देिखँदा िबगो
भ रभराउको काय गु मी िज ला अदालतबाट गन
गरी वादीलाई गु मी िज ला अदालतको तारेख
तोक स कल िमिसल गु मी िज ला अदालतमा
पठाइिदनु भ ने िमित २०७४।१।१० को प देही
िज ला अदालतको तामेली पचाको आदेशानस
ु ार
स कल िमिसल यस अदालतमा ा हन आएको
र दाबीका जेथा तायदात गन योजनका लािग वादी

ितवादीलाई िमित २०७४।५।३० को डोरको
तारेख तोिकएकोमा स मािनत अदालतबाट भएका
आदेशानस
ु ार उ िमितमा डोरको काम नभई तायदात
गन काम बाँक रहेको छ । िनवेदक पदमपािण यौपाने
र ितवादी जीवननारायण यौपाने एकाघरका बाबु
छोरा नाता भएको कुरा वयं िनवेदकले नै वीकार
गरेको अव थामा िनजका नाउँमा भएको जेथाबाट
वादीको फै सलाबमोिजमको िबगो भराउन िम ने नै
हँदा िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने गु 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 तमसक
ु गराई िलएकोमा िवप ीले
रकम नितरेपिछ मैले प देही िज ला अदालतमा
लेनदेन मु ा दायर गरी िमित २०७१।८।२३ मा
अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम िबगो भराई पाउने
ठहरी भएको फै सलाउपर जीवननारायणको पनु रावेदन
पदा पनु रावेदनबाट समेत सु िज ला अदालतको
फै सला सदर भई मु ाको अि तम टुंगो लागेको हँदा
काया वयनको चरणमा गएको अव था हो । मेरो तमसक
ु
िमित २०६०।७।१७ गतेले अिहलेस म लगभग १४
वष पिु गसके को छ । जित स यो मु ा ल याउन सके
सावाँको दो बरभ दा बढी रकम ितन नपन हँदा मु ा
ल याउँदा िवप ीलाई फाइदा हने भएकोले रट
िनवेदन दायर गरेको ट छ । जीवननारायण िवप ीका
एक मा छोरा हन् । य तो अव थामा िवप ीले लेनदेन
यवहारको ८ र ९ नं. बमोिजम सगोलका अंिशयारको
स पि मा हक पगु ेपिछ मा काया वयनमा जान पाउने
गरी संकुिचत या या र अथ गदा मलाई घोर अ याय
हन गएको छ । जीवननारायण यौपाने पदमपािणको
एक मा छोरा भएको हँदा बबु ाको शेषपिछ सबै स पि
वतः एकलौटी पमा जीवननारायणको हने हँदा
उनीह का िबचमा छु िभ न हने स भावना किह यै
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
देिखँदनै । मैले िबगो असल
ु ीको लािग कानूनबमोिजम
अगािड बढाएको ि या यायोिचत नै भएको हँदा
िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ 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
परेको नदेिखएको ।
कुनैपिन सरोकार र स ब ध नरहेको
उनाउँ यि को नाउँको स पि देखाई सोबाट िबगो
भ रभराउ गन लागेको अव था नभई लेनदेन मु ाका
ितवादीको समेत नैसिगक अंशहक ला ने एकाघर
सगोलका बाबक
ु ो नाउँको स पि बाट अि तम भई
बसेको फै सलाअनस
ु ार कानूनबमोिजम िबगो भरी भराउ
गन अदालतको कायबाट िनवेदकको स पि मािथको
कानूनी हक हनन् हने पूण आशंकाको ि थित िव मान
नहँदा िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने उ च अदालत
तल
ु सीपरु बटु वल इजलासको िमित २०७४।९।१२ को
आदेश ।
उ च अदालतले आदेश गदा लेनदेन
यवहारको ८ नं. र ९ नं. लाई बेवा ता ग रएको छ । जहाँ
प ट कानूनी यव था छ, कानूनकै पालना गनपछ,
ु
यो कानूनको सवमा य िस ा त हो । तथाकिथत ऋण
िलँदा मलाई कुनै जानकारी छै न, म सा ी बसेको पिन
छै न, मु ा परेको जानकारी पिन छै न, य तो अव थामा
मेरो स पि िललाम हन स दैन । कानूनले िललाम
गन िम ने वा निम ने के हो यो हेनपछ
ु । अनमु ानको
आधारमा ग रएको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
इजलासको िमित २०७४।९।१२ को फै सला बदर
गरी अ त रम आदेशसिहतको िनषेधा ा जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदकको तफबाट यस अदालतमा परेको
पनु रावेदन प ।

आदेश ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ाको पनु रावेदन प सिहतको
िमिसल संल न कागजात अ ययन ग रयो ।
यसमा मोती साद पौडेल वादी र मेरा छोरा
जीवननारायण यौपाने ितवादी भई एकआपसमा
िमली लेनदेनको तमसक
ु बनाई मु ा गरी फै सलासमेत
गराई मेरो सहमितबेगर मेरा नाउँको जेथा िललाम
गराउने ि या अगािड बढाएका र उ काय लेनदेन
यवहारको ८ र ९ नं. िवपरीत हँदा य तो काय
नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा अ त रम
आदेशसिहत िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ 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 तमसक
ु गराई िलएको, रकम नितरी
आलटाल गरेकोले प देही िज ला अदालतमा
लेनदेन मु ा चली िमित २०७१।८।२३ मा सावाँ
याज भरी पाउने ठहरी भएको फै सलामा ितवादीले
पनु रावेदन गदा सु िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठहरी पनु रावेदनबाट समेत फै सला भई मु ा
अि तम भएपिछ फै सला काया वयनतफ िनवेदन
परेको हो । जीवननारायण िनवेदकका एक मा छोरा
भएको, बाबक
ु ो शेषपिछ सबै स पि वतः एकलौटी
पमा ऋणी जीवननारायणको हने र िनजह किह यै
छु ी िभ न हने स भावनासमेत नरहेको, तमसक
ु को
िमित लगभग १४ वष पगु ेको र जित मु ा ल याउन
सिक छ, सावाँको दो बरभ दा बढी रकम ितन नपन
हँदा ततु रट दायर भएको हो भ ने िवप ीम येका
लेनदेन मु ाका धनी मोती साद पौडेलको र प देही
िज ला अदालतबाट सावाँ याज भरी पाउने ठहरी
भएको फै सला पनु रावेदनबाट समेत सदर हने ठहरी
अि तम भएपिछ फै सला काया वयनको लािग
िनवेदकले गु मी िज लाअ तगतका ऋणीका बाबु

2522

१०३५२ - पदमपािण यौपाने िव. गु मी िज ला अदालत, त घास, गु मीसमेत
िनवेदक नाम दताका ज गा देखाई िबगो भराई पाउने
िनवेदन िदएको र यस अदालतको तारेख तोक पठाएको
हो । फै सला काया वयनको ममा तायदातको काम
बाँक रहेको भ ने गु मी िज ला अदालतको िलिखत
जवाफ र लेनदेन मु ाका ऋणी िनवेदकका छोरा िवप ी
जीवननारायणले िलिखत जवाफसमेत नगरेको ततु
मु ामा िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने उ च अदालत
तल
ु सीपरु बटु वल इजलासको आदेशउपर िच नबझ
ु ाई
िनवेदकको तफबाट ततु पनु रावेदन परेको देिखयो ।
िनवेदकले गरेको पनु रावेदनमा मूलतः
लेनदेनतफ छोराले ऋण िलएको आफूलाई कुनै
जानकारी नभएको, िलखतमा सा ी नबसेको, मु ा
परेको जानकारीसमेत नभएको, मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको ८ नं. मा घरको मु यले गरेको यवहार वा
मु य जानकारको सहीछाप वा िलखत भएको यवहार
मा गो ारा धनबाट च छ भ ने र सोही महलको ९
नं. मा घरको मु यबाहेक अ ले गरेको यवहारमा
िनजको हक नपगु ेस म साहले सो धनमा समाउन
पाउँदैन भ ने ट कानूनी यव था रहेको अव थामा
सो कानूनी यव थाको ितकूल मेरो नाम दतामा
रहेको ज गाजिमन देखाई िबगो असल
ु ीतफ िललाम
गन लागेको हँदा स पि स ब धी मेरो हकािधकारमा
आघात पु याउने बल स भावना रहेकोले स पि
जायजात तायदात र िललाम गनलगायतको काय
त काल रोक कानून द हकको अपहरण हने काय
नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा अ त रम
आदेशसिहत िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िजिकर िलएको देिखयो ।
उपयु त य रहेको ततु मु ामा उ च
अदालत तल
ु सीपरु बटु वल इजलासबाट भएको आदेश
िमलेको छ वा छै न ? पनु रावेदकको िजिकरबमोिजम
हनु पन, नपन के हो ? भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकका छोरा

जीवननारायण यौपानेले मोती साद पौडेलबाट
िमित २०६०।१०।२७ मा कपाली तमसक
ु गरी
िलएको २,२४,०००।- भाखािभ नबझ
ु ाएकोले
िलखतबमोिजमको सावाँ र याजसमेत भराई पाउँ
भनी वादीको तफबाट लेनदेनको मु ा परेकोमा
दाबीबमोिजम वादीले ितवादीबाट सावाँ याज भराई
िलन पाउने ठहरी िमित २०७१।८।२३ मा प देही
िज ला अदालतबाट भएको फै सलाउपर ितवादीको
पनु रावेदन पदा सु को फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०७३।३।३ मा
फै सला भई अि तम भएप ात् फै सलाबमोिजम वादीले
भरी पाउने ठह याएको िबगो भराइ पाउँ भनी लेनदेन
मु ाका वादी मोती साद पौडेलले ऋणी जीवननारायण
यौपानेका बाबु िनवेदक पदमपाणी यौपानेको नाम
दताका गु मी िज ला अवनी 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
गरेको, गु मी िज लाअ तगतको ज गा भएकोले
सोही अदालतबाट कारबाही अगािड बढाउनु पन
भई िमिसलसमेत ा भएप ात् िनवेदनमा देखाएको
ज गाको जायजात तायदात ममा आफूलाई थाहा
जानकारी हन आएको, घरको मु य भई दामकाम,
यवहार गरी आएको म िनवेदकलाई लेनदेनको िलखत
भएको, मु ा परी फै सला भएको जानकारी नभएको,
आ नो नाममा रहेको स पि बाट िबगो भराउन
निम ने हँदा िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ भनी
िनवेदक अदालतमा उपि थत भएको देिखयो ।
३. िवप ीम येका लेनदेन मु ाका धनी
मोतीलाल पौडेलले जीवननारायण िनवेदकका एक
मा छोरा भएको, बाबक
ु ो शेषपिछ सबै स पि वतः
एकलौटी पमा ऋणी जीवननारायण यौपानेको हने
र िनजह किह यै छु ी िभ न हने स भावनासमेत
नरहेको, तमसक
ु को िमित लगभग १४ वष पगु ेको र
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जित मु ा ल याउन सिक छ, सावाँको दो बरभ दा
बढी रकम ितन नपन हँदा ततु रट दायर भएको
हो भनी िलिखत जवाफ लगाएको र आफूले िलएको
साहको ऋण ितनपन
ु कत य र दािय व रहेका िवप ी
जीवननारायण यौपाने िनवेदक बाबस
ु गँ एकासगोलमा
रही िलिखत जवाफसमेत नगरी बसेको देिखएको छ ।
४. मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको २६
नं. मा दिु नयाँको िबगोबापत जायजात गदा सो धन
खाने १२ वषमािथका ऐनबमोिजम मानो नछु ई
सँग बसेका वा यो धन खाँदा सँग बसेका र पिछ
िभ न हनेको अंशसमेत जायजात गरी भराई िदनपु न
कानूनी यव था छ । जायजात गनपन
ु स पि बाबु
िनवेदकको नाममा हँदैमा छोराको समेत हक ला ने
अचल स पि बाट साहको िबगो भराउने कारबाही गन
बाधा देिखन आउँदैन ।
५. मु ाका प ह को िववादमा सबतु माण
बझ
ु ी अदालतले गरेको फै सला यथाशी काया वयन
हनु पन कुरामा िववाद हन स दैन । अदालतबाट फै सला
हँदैमा याय ा नभई फै सला काया वयन भएपिछ
मा यायको अनभु ूित हने ह छ । अदालत ितको
जनआ था अिभविृ गन यथासमयमा फै सलाको
काया वयन हनु आव यक ह छ । अदालतबाट भएको
फै सला काया वयन हन नसके वा अनिु चत िवल ब
गरी काया वयन भए अदालत ितको जनआ थामा
कमी आउने हँदा फै सला काया वयनको कायलाई
ग भीरताको साथ िलनपु न ह छ ।
६. ततु िनवेदन फै सला काया वयनको
ममा भएको कारबाहीउपर परेको देिखएको, लेनदेन
मु ा परी अि तम भएपिछ फै सला काया वयनतफ िबगो
भ रभराउको स ब धमा िनवेदन परी भ रभराउ गनु
पन यि को समेत अंश हक रहेको एकाघरसगोलका
बाबक
ु ा नाम दतामा रहेको स पि बाट भ रभराउको
काय गदा िनवेदक पनु रावेदकको स पि को हकमा
असर पन हँदैन । अदालतको िनयिमत साधारण

अिधकार े बाट फै सला काया वयनको काम
कारबाही भइरहेको र कानूनी ि या ार भ भइरहेको
िवषयमा िवनाआधार कारण फै सला काया वयनको
कायलाई अवरोध पु याउनु उपयु पिन हँदैन ।
७. अतः िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदन खारेज हने ठह याएको उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको िमित २०७४।९।१२
मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. काशकुमार ढुंगाना
इजलास अिधकृतः मदन पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
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१०४०३ - मोिनका गु ङ िव. माननीय गहृ म ी, िसंहदरबार, काठमाड समेत
अनस
ु धान अिधकारी, मु ा हेन
अिधकारीलगायत नेपाल सरकारका
स ब पदािधकारीह सबैले पया
मा ामा सचे रहनु वा छनीय देिखने ।
( करण नं.४)

नणय नं . १०४०३
सव च अदालत, संयु 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 तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ी राम साद े र ी एकराज भ डारी,
िव ान् अिधव ाह ी किपलच पोखरेल,
ी ऋिषराम िघिमरे र ी दयाराम पोखरेल
यथ / िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी टेकबहादरु काक
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ सव च अदालत िनयमावली, २०७४

िनवेदक / प : का क िज ला, पोखरा
महानगरपािलका वडा नं. १६ घर भई हाल
महानगरीय हरी भाग टेकुको गैरकानूनी
िहरासतमा रािखनभु एका ओम हमालको
हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १६
ब ने मोिनका गु ङ
आदेश
िव
या.ई र साद खितवडा : नेपालको
यथ / िवप ी : माननीय गहृ म ी, िसंहदरबार, संिवधानको धारा १३३ बमोिजम यसै अदालतको
काठमाड समेत
े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त त य एवं ठहर यस कार छ :
§ मु ा हेन अिधकारीबाट प ाउ पुज
त यख ड
वीकृत भएको तथा याि क तवरबाट
िनवेदक मेरा ीमान् ओम हमाल
िहरासतमा रा ने अनुमित ( याद थप) िवगत १० वषदेिख प का रता े मा ि याशील
िदएको भ नेस मको कारणबाट नै थुनाले हनहु छ । उहाँ नेपाल प कार महासंघ का क
वैधािनकता ा गन स ने देिखँदैन । याद शाखामा आव जनस चार डट कमको स पादक
थप गन काय वयममा
् पिन काननू अनक
ु ू ल हनहु छ । िनज ओम हमाललाई ब दी बनाएकोमा
हनु पन ।
थनु ामु
गन सव च अदालतबाट िमित
( करण नं.३) २०७६।५।१७ गते ब दी य ीकरण (०७६-WH§ थुनामा राखेको मािनस अदालतबाट ००५२) को आदेश जारी भई थनु ामु हनासाथ
छुट् नासाथ त काल प ाउ गन वृि
साँझ अं. ५.३० बजेको समयमा सव च अदालतको
वा तवमा ग भीर आपि जनक र गेटबाट यथ महानगरीय हरी वृ िसंहदरबारबाट
अशोभनीय वृि हन् । यस कुरा ित खिटई आएका हरी ारा अ य त अमानवीय यवहार
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गद प ाउ ग रयो । यथ ह ले प ाउ गदा उहाँको
शरीरमा चोटपटक लागेको छ, च मा फुटाइएको छ ।
िनवेदकलाई प ाउप ात् बेप ा बनाएकोमा पिछ बु दै
जाँदा महानगरीय हरी प रसर टेकुको िहरासतमा
रािखएको थाहा भयो । एक दशकभ दा लामो समयदेिख
प का रता े मा ि याशील िनवेदकलाई थुनामु गन
भ ने सव च अदालतको आदेशको जानाजान अव ा
गद पटकपटक प ाउ गरी के कित कारणले िहरासतमा
रािखएको हो ? िनवेदकलाई िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट के कुन मु ामा याद थप गरी िहरासतमा
रािखएको हो ? सोबारेमा कुनै पिन जानकारी िदइएको
छै न । िनवेदकले कुनै पिन गैरकानूनी काम गनभएको
ु
छै न । िनवेदकलाई शारी रक तथा मानिसक यातना
िदई िहरासतमा रािखएको आशङ् का 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 थनु ामा
राखी वैयि क त ताको हक हनन गरेकोले तु त
स मािनत अदालतसम उपि थत गराई गैरकानूनी
थनु ाबाट िनवेदकलाई मु गन यथ ह का नाममा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? आदेश
जारी हन नपन भए आधार र कारणसिहत आदेश
ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक ३ िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप
साथै राखी िवप ीह का नाममा याद सूचना पठाई,
कुनै अिभयोगमा अनस
ु 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 परे वा

सो अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित
२०७६।५।२० को आदेश ।
िनवेदकलाई िमित २०७६/०५/१७ को
आदेशले अभ यवहारमा ज री प ाउ पज
ु
जारी गरी याद थप भई थनु ामा रािखएकोले यस
कायालयको हकमा उ
रट िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ । अनस
ु धानको स कल िमिसल महानगरीय
हरी प रसर, टेकुमा रहेको हँदा तहाँबाटै पेस हने
बेहोरासमेत अनरु ोध ग र छ भ ने िज ला शासन
कायालय काठमाड तथा ऐ. का मख
ु को िलिखत
जवाफ ।
यस कायालयअ तगत वडा ए रयामा नेकपा
(िव लब) समूहले आपरािधक गितिविध गरेको भ ने
बिु झन आएको हँदा य ता कायमा संल न यि ह को
खोजतलास गरी फे ला परेमा प ाउ गरी दािखला गन
हन भ ने यस कायालयको मौिखक आदेशानस
ु ार
स भािवत वडा ए रयामा खोजतलास गन ममा
िमित २०७६/५/१७ गते अ.१७:०० बजेको समयमा
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. २९ रामशाहपथमा
पु दा नेकपा िव लब समूहका ओमबहादरु हमाललाई
फे ला पारी सोधपछ
ु गदा सोधेको जवाफ निदई
आवेशमा आई सावजिनक थानमा उ टै हरी
टोलीलाई नै अ ील श द योग गरी गाली गलौज
गद झ टी अभ यवहार गरी कत यपालनामा
बाधा अवरोध पु याएकोले िनजलाई त कालै प ाउ
नगरे भागी उ कन स ने भएकोले िनजलाई ज री
प ाउ पज
ु िदई प ाउ गन ला दा ज री पज
ु बु न
मानेनन् । सोहीबमोिजमको मचु ु का खडा गरी ओम
हमाललाई यसै ितवेदन साथ दािखला गरेको छु,
िनजलाई मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को प र छे द
५ दफा ११८ बमोिजम अभ यवहार गन नहने कसरु
गरेको हँदा कारबाही होस् भनी ितवेदन साथ दािखला
गरेको हो । यसपिछ कसरु दता िकताबमा मु ा दता गरी
िमिसल कागजातह सिहत िज ला सरकारी विकल
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कायालय, काठमाड माफत िज ला शासन कायालय,
काठमाड मा उपि थत गराइएको र याद थप ग रएको
छ । यस अविधमा िनज ितवादीको बयान कागज गन
काय भएको छ । ततु मु ामा घटना िववरण कागज
गन, अनस
ु धान ितवेदन तयार गरी िमिसल पेस
गनलगायतको अ य अनस
ु धान काय बाँक नै रहेको
छ । रट िनवेदक ओमबहादरु हमाललाई अिधकार ा
िनकायबाट कानूनबमोिजम याद थप िलई थनु ामा
राखेको र आफ तह सँग सहज पमा भेटघाट गन
िदइएको छ । हरी िहरासतमा राखी अनस
ु धान
भइरहेको अव थामा आफूले गरेको अपराधबाट मिु
पाउने मनसाय राखी दायर गरेको ब दी य ीकरणको
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने महानगरीय हरी
प रसर काठमाड तथा ऐ. का मख
ु को ि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 हँदा आव यक शाि त
सरु ा दान गनु भ ने तालक
ु महानगरीय हरी प रसर
काठमाड को स चार सेटबाट ा आदेशानस
ु ार यस
कायालयबाट कायालय मख
ु समेतको हरी टोली
खटी शाि त सरु ा िदइरहेकोमा तालक
ु महानगरीय
हरी प रसर, काठमाड बाट खिटएका सादा पोसाकका
हरीह ारा ओमबहादरु हमाललाई अनस
ु धानको
ममा प ाउ गरेका र िनजलाई तालक
ु कायालयमा
लैजाने िनदशन भएबमोिजम तालक
ु महानगरीय हरी
प रसर, टेकु, काठमाड मा लिगएको हो । सोबाहेक
रट िनवेदनमा उ लेख गरेबमोिजम यस कायालयबाट
कुनै काय ग रएको छै न । िनजलाई यस कायालयको
िहरासतमा समेत नरािखएको हँदा िनज िवप ीले यस
कायालय र ऐ.का कायालय मख
ु समेतलाई िवप ी
बनाई दायर गरेको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने

महानगरीय हरी वृ , िसंहदरबार, काठमाड र ऐ.
कायालयका मख
ु समेतको िलिखत जवाफ ।
"महानगरीय हरी प रसर काठमाड अ तगत
वडा ए रयामा नेकपा (िव लब) समूहले आपरािधक
गितिविध स चालन गरेको भ ने बिु झन आएको हँदा
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 पु दा नेकपा िव लब समूह का क
िज ला पोखरा म.न.पा. वडा नं. १६ ब ने वष ४३
को ओम हमाललाई फे ला पारी सोधपछ
ु गदा सोधेको
जवाफ निदई आवेशमा आई सावजिनक 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 पु याएको र िनजलाई त कालै प ाउ
नगरे भागी उ कन स ने भएकोले िनजलाई ज री
प ाउ पज
ु िदई प ाउ गन ला दा ज री प ाउ पज
ु
बु न नमानेकोले सोहीबमोिजमको मचु ु का खडा गरी
महानगरीय हरी प रसर काठमाड , टेकुको कसरु
दता िकताबमा (म.ु द.नं.२२५) मु ा दता ग रएको हो ।
िनज रट िनवेदक ओम हमाललाई याद थपको लािग
िज ला सरकारी विकल कायालय, काठमाड माफत
िज ला शासन कायालय, काठमाड मा पेस ग रएको
र िमित २०७६।०५।१७ गतेबाट लागू हने गरी पिहलो
पटक िदन ७ (सात) याद अनमु ित िलई अनस
ु धान
काय जारी रहेको भ ने जानकारी ा हन आएको
छ । अभ यवहार गन नहने कसरु को अनस
ु धानको
िसलिसलामा कानूनबमोिजम प ाउ गरी अिधकार ा
अिधकारीबाट अनमु ित ा भई हरी िहरासतमा
राखी मु ाको अनस
ु धान भइरहेको र िनवेदकलाई
शारी रक तथा मानिसक यातना िदई गैरकानूनी पमा
िहरासतमा रा ने ज ता काय नभएको / नग रएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने हरी धान
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
कायालय, न सालको िलिखत जवाफ ।
गहृ म ालय संिवधान एवं कानून द
नाग रकका हक अिधकारको संर ण गन सदा
किटब रहेको छ । चिलत कानूनको अधीनमा रही
अिधकार ा अिधकारीले कुनै मु ाको स दभमा
यि लाई अनस
ु धानको ममा प ाउ गरी
अनस
ु धान गन पाउने नै ह छ । मु ाको अनस
ु धान
ि यालाई बाधा पु ने गरी आदेश िदन िम दैन ।
कुनै पिन नाग रकलाई गैरकानूनी पमा प ाउ
गन र थुनामा रा नको लािग म ालयले मातहत
िनकायलाई कुनै िकिसमको आदेश, िनदशन िदएको
छै न । यस म ालयको के क तो काम कारबाहीबाट
िनवेदकको के क तो हक, अिधकार कुि ठत हन
गएको हो भनी िनवेदनमा व तिु न आधार र कारण
खल
ु ाउन स नभु एको छै न । िबना आधार र माण
यस म ालयसमेतलाई िवप ी बनाई दायर गरेको
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने माननीय गहृ म ी र गहृ
म ालयका सिचवसमेतको एकै बेहोराको फरक फरक
िलिखत जवाफ ।
अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ाह ी राम साद े र ी एकराज
भ डारी, िव ान् अिधव ाह ी किपलच पोखरेल,
ी ऋिषराम िघिमरे र ी दयाराम पोखरेलले िनवेदक
ओम हमाललाई थुनामु गन ०७६-WH-००५२ को
ब दी य ीकरणको िनवेदनमा सव च अदालतबाट
िमित २०७६।५।१७ गते ब दी य ीकरणको
आदेश जारी भई थनु ामु हनासाथ साँझ अं. ५.३०
बजेको समयमा सव च अदालतको गेटबाट प ाउ
गरी झठु ा मु ा लगाएर फसाउन याद थप गरेको
छ । कानूनको प रपालना नगरी बदिनयतपूवक वृ

भावना िलई प ाउ गरेको हँदा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गरी थनु ामु हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ीका तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा
ी टेकबहादरु काक ले िनवेदक ओम हमालउपर
रा य िव को कसरु शीषकमा (म.ु द.नं.२२५) मु ा
दता गरी याद थप अनमु ित िलई िनजह को बयान
गराउनेलगायतको अनस
ु धान कारबाही भइरहेको
छ । िनजह लाई प ाउ गनको
ु कारण खल
ु ाई ज री
प ाउपज
ु िदइएको र मु ा हेन अिधकारीबाट िनजको
प ाउपज
ु वीकृितसिहत याद थप अनमु ित िलएको
हँदा िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
अब
िनवेदन
मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु पन हो वा
होइन ? भ ने स बधमा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, रट िनवेदक
ओम हमाललाई थुनामु गन ०७६-WH-००५२
को िनवेदनका स दभमा यस अदालतबाट िमित
२०७६/५/१७ गते ब दी य ीकरणको आदेश जारी
भई थनु ामु हनासाथ साँझ अं. ५.३० बजेको समयमा
सव च अदालतको गेटबाट प ाउ गरेकोले थनु ामु
ग रपाउँ भ ने िनवेदन बेहोरा देिख छ । िनवेदकले
उ लेख गरेको उ त य प पमा िवप ीह ले
ख डन गरेको देिखँदनै । िनवेदक ओम हमाललाई
िनज यस अदालतको आदेशले ब दी मु भएकै िदन
बेलक
ु रामशाहपथबाट प ाउ गरेको भ ने िवप ी
हरी कायालयह को िलिखत जवाफबाट देिखएको
हँदा िनवेदकले उ लेख गरेको बेहोरा समिथत नै
भएको पाइयो । “ हरी टोलीलाई अभ यवहार
गरेको” भ ने कुरा के वल प ाउ ग रएको कुराको
औिच य पिु का लािग अगािड सा रएको िसिजत वा
प रकि पत घटनास म देिख छ । ज री प ाउ पज
ु
िदनक
ु ो औिच य मािणत हन सके को छै न, िहरासतमा
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रा न अनमु ित माग गदा र अनमु ित िदँदा कुनै मनािसब
कारण खल
ु ाइएको देिखँदनै । िनवेदक ओम हमाल िमित
२०७६/५/६ देिख हरी िहरासतमा रहेको देिख छ ।
आ नो िहरासतमा रहेको यि लाई प ाउ गन िमित
२०७६/५/१७ मा ज री प ाउ पज
ु िदएको भ ने
कुरा वयम्मा उदेकला दो देिख छ । यसलाई कानूनी
अि तयारीको दु पयोग गरेको भ ने अथमा पिन िलन
सिक छ ।
३. सम मा हेदा िनवेदक ओम हमाललाई
यस अदालतबाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी
भई िनज थुनामु हनासाथ पनु ः प ाउ गरी ब दी
बनाएको पाइयो । यसरी ब दी बनाउँदा के ही कानूनी
औपचा रकता पूरा गरेको देखाइएको भए पिन यस
कुराको िव सनीयता र औिच य पिु हन आएको
पाइएन । िनजको राजनीितक आ थाका आधारमा
वृ धारणा राखी ब दी बनाएको देिखयो ।
कानूनबमोिजमबाहेक कसैको पिन वैयि क
वत तामा अङ् कुश लगाउन वा अपहरण गन
पाइँदैन । मु ा हेन अिधकारीबाट प ाउ पज
ु वीकृत
भएको तथा याि क तवरबाट िहरासतमा रा ने
अनमु ित ( याद थप) िदएको भ नेस मको कारणबाट
नै थनु ाले वैधािनकता ा गन स ने देिखँदनै ।
याद थप गन काय वयम्मा पिन कानूनअनक
ु ूल
हनपु दछ । कुनै राजनीितक िवचार ित आ था राखेकै
कारणले कसै ित वृ धारणा राखेर ब दी बनाउनु
कानूनअनक
ु ू ल हँदैन ।
४. मु ाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश
तथा फै सलाह को सबैले पालना गनपदछ
ु । अदालतको
आदेशलाई 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 हँदनै । यस कारका
काम कारबाही संिवधान, कानून एवम् याियक मू य

मा यतासमेतको ितकूल ह छन् । रा यबाट कुनै
नाग रक ित वृ धारणा राखेर यवहार ग रनु
हँदैन । लोकताि क मू य मा यता, याियक अवधारणा,
कानूनको शासन तथा संिवधान एवम् कानून ारा
याभूत हक अिधकारको संर ण गनलगायतका
कुनै पिन ि ले यस कारको धारणा राखेर ग रएको
यवहारलाई उिचत ठा न सिकँ दैन । कानूनी
ि यामा यि उपर ग रने यवहारह याियक,
व छ र तकसङ् गत (Just, Fair, Reasonab।e)
हनपु दछ । अदालतबाट भएको आदेशअनस
ु ार
ब दीलाई थुनामु नगरी िनर तर थनु ामा रा ने,
थनु ाबाट छुट्नासाथ पनु ः अक आरोप लगाई प ाउ
गन ज ता काय अनिु चत, अतािकक र पूवा हपूण काय
हन् । यसबाट अदालत ितको जनआ था र िव ासमा
आँच आउने स भावनासमेत रह छ । थनु ामा राखेको
मािनस अदालतबाट छुट्नासाथ त काल प ाउ गन
विृ वा तवमा ग भीर आपि जनक र अशोभनीय
विृ हन । यस कुरा ित अनस
ु धान अिधकारी,
मु ा हेन अिधकारीलगायत नेपाल सरकारका स ब
पदािधकारीह सबैले पया मा ामा सचे रहनु
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 वृ धारणा राखेर ब दी बनाएको
देिखँदा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३)
तथा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
३७(क) र (ख) बमोिजम िनजह लाई थुना मु गरी
िदनु भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रएको
छ । यस इजलासबाट जारी भएको संि आदेशअनस
ु ार
िनज ओम हमाललाई थनु ामु ग रसके को देिखँदा अब
यसमा थप के ही ग ररहन परेन । ततु आदेशको
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जनाउ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ीह लाई िदई िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी
िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े

§

इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल भदौ २४ गते रोज ३ शभु म् ।
—— &

––

के वल सामा य कारको मानवीय िु टलाई
आधार बनाई अ य सबै सत, यो यता
र ि या पूरा गरेको अव थामा काय
स पादन मू याङ् कनबापतको अंक गणना
नगरी तरवृि को अवसरबाट वि चत गनु
यायोिचत देिखन नआउने ।
( करण नं.४)
बढुवा िनणय गन पनु रावलोकनकताले
मू याङ् कन गदा िववेक पु याउन नसक
के ही ािविधक िु ट गरेको कुराको
दु प रणाम लामो समयपिछ आएर बढुवा
पाएका िश कह लाई वहन गराउनु
सम याियक ि ले मनािसब नदेिखने ।
( करण नं.७)

रट िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा
उपे के शरी यौपाने तथा िव ान् अिधव
ी मदन रे मी
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
च कुमार पोखरेल, िव ान् व र ठ अिधव
ी रिवनारायण खनाल तथा िव ान् अिधव
ी शाि तदेवी खनाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

नणय नं . १०४०४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
आदेश िमित : २०७६।३।२५
०६७-WO-०७७८

ी
ा
ी
ा
ा

मु ा : उ ेषण / परमादेश
रट िनवेदक : ऋिषराम पौडेलको छोरा तनहँ िज ला
थ ेक गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ६ घर भई
यािमन उ च मा यिमक िव ालय, कले ती
तनहँको मा यिमक िश क तह ततृ ीय ेणीमा
कायरत सूयमिण पौडेल
िव
िवप ी : िश क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ परु समेत

आदेश
या.ई र साद खितवडा : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजम पन आएको ततु िनवेदनको संि त त य
एवं ठहर यस कार छ :रट िनवेदन बेहोरा
िनवेदक २०५३ सालदेिख मा यिमक ततृ ीय
ेणीको िव ान िश कमा अ थायी सेवा गद आएको
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१०४०४ - सूयमिण पौडेल िव. िश क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ परु समेत
र िश क सेवा आयोगको िमित २०६०।५।१८ को
िसफा रस र िज ला िश ा कायालय, तनहँको िमित
२०६०।८।१० को िनणयानस
ु ार यािमन उ च
मा यिमक िव ालय, कले ती, तनहँको मा यिमक तह
ततृ ीय ेणीको िव ान िश क पदमा थायी िनयिु
भई हालस म अिवि छ न सेवा गद आएको छु । िवप ी
िश क सेवा आयोगले तनहँ ि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 गरेकोले म िनवेदकले तोिकएबमोिजम बढुवा
फाराम भरी समावेश भएकोमा िश क सेवा आयोग
े ीय बढुवा सिमित, पि मा चलले बढुवाका लािग
म िनवेदकलाई पाँच नं. मा राखी १२ औ ं मा महे
यौपानेको ७६.३१ देखाई 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 गरेकोमा सोउपर उजरु ी
परी िवप ी िश क सेवा आयोगले पनु रावलोकन गरी
हेदा भनी िश क सेवा आयोग, े ीय बढुवा सिमित,
पि मा चल, पोखराले १२ जनाम ये ५ नं.मा बढुवा
िसफा रस गरेको म िनवेदकलगायतको ये ता ममा
नै तलमािथ पारी बढुवा नितजा पनु रावलोकनस ब धी
सूचना भनी िमित २०६७।९।२३ को गोरखाप मा
कािशत गरी तपाइँको शैि क स २०६४ को का.स.मु
भरेको िमित के रमेट गरी स याएकोले सो शैि क स को
अंक समावेश नग रएको र नाम कािशत उ मेदवारको
भ दा तपाइँको ा ाङ् क कम भएको भ ने कारण देखाई
बढुवा सूचीमा समावेश हन नसके को भनी आयोगको
िमित २०६७।९।२२ को िनणयानस
ु ार अनरु ोध छ
भनी िमित २०६७।९।२३ मा तयार गरेको प िमित
२०६७।१०।१४ मा बझ
ु ी िलएको हँ । िवप ी िश क
सेवा आयोगले काय स पादन मू याङ् कन भरेको िमित
के रमेट भएको भ ने आधार देखाई २०६४ सालको
काय स पादनबापत पाएको अंक घटाउन िम दैन ।

२०६४ सालको काय स पादन मू याङ् कन समयमा
भरी स बि धत िनकायमा बझ
ु ाएको र िमितसमेत के रमेट
भएको िथएन, यिद काय स पादन मू याङ् कन भरेको
िमित के रमेट भएको भए त काल कै िफयत जिननु पनमा
सो नजिनएको र बझ
ु ाउँदाका बखत प बझ
ु ाएको
फारामलाई अ यथा भनी यसको सजायको भागी
मलाई बनाउन िम दैन । िवप ी िश क सेवा आयोगले
बढुवा गरेका िश कह म ये िवजयराज पौडेल र
ह रराज अिधकारीले २०६१ सालको कायस पादन
मू याङ् कन फाराम नै नबझ
ु ाएको एवं च काश
पौड् याल, िव कुमार े , सोमनारायण े ,
मिु साद रे मीको बढुवा िसफा रसमा नाम कािशत
नभइसके पिछ िविभ न गैरकानूनी तवरले कागजातह
पेस गरी गराई बढुवा ग रएको भ ने बिु झन 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 पाँच
नं. मा राखी िसफा रस गरेकोमा 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
हने गरी मेरो बढुवा िसफा रस बदर गरी अ य िवप ी
िश कह को बढुवा हने भनी बढुवा गन गरेको िमित
२०६७।९।२२ को िनणयलगायत सोसँग स बि धत
अ य काम कारबाही िनणय प ह बाट नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १९
ारा द मौिलक हक अिधकार कुि ठत गरेको एवं
िवप ीह को सो काय िश ा सेवा ऐन, २०२८समेतको
कानून एवं अदालतबाट ितपािदत िस ा त (ने.
का.प. २०६७ अंक ४ प.ृ ६०६) समेतको िवपरीत
रहेकाले िवप ीह को उि लिखत िनणय तथा सोसँग
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
गरेको 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 िमितदेिख नै तलब भ ा र अ य
सिु वधासमेत पाउने हँदा सोबमोिजम िदन,ु िदलाउनु
भनी परमादेशलगायत जनु सक
ु ै उपयु आदेश जारी
गरी पूण याय पाउँ भ नेसमेत बेहोराको सूयमिण
पौडेलको िमित २०६७।११।३ मा यस अदालतमा
परेको रट िनवेदन ।

ा अंक गणना गरी मा.िव. तह ि तीयमा आवेदन गन
उ मेदवारह म ये उ चतम अंक ा गन १२ जना
उ मेदवारलाई मा.िश. ततृ ीयबाट ि 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 नबु ने असफल मा.िव. ततृ ीय
ेणीका िश क उ मेदवारह बाट िश क सेवा आयोग,
सानोिठमी, भ परु मा परेको उजरु ीउपर िश क सेवा
आयोगबाट कानूनबमोिजम पनु रावलोकन गदा पिहले
कािशत बढुवा िसफा रसको नामावलीमा संशोधन हन
गई आयोगबाट कािशत संशोिधत बढुवा िसफा रसको
नामावलीबाट िनजको नाम हट् न गएको हो । तसथ
रट िनवेदकले यस आयोगलाई िवप ी बनाउनु पन
कुनै कारण नभएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िश क सेवा आयोग े ीय बढुवा
सिमित पि मा चल, पोखराको िलिखत जवाफ ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाको यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी िवप ी िश क सेवा आयोग
भ परु समेतलाई र िवप ी रामच पोखरेलसमेतका
हकमा आफै ँ वा कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी सूचना पठाई िलिखत मुि साद रे मीको िलिखत जवाफ
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम
िश क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ परु बाट
पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित तनहँ िज ला मा यिमक िश क ि तीय णे ीमा
२०६७।११।४ को आदेश ।
काय मताको आधारमा १२ जना िश क बढुवा
गन भनी िव.नं. ००५।०६६।६७ मा कािशत
िश क सेवा आयोग, े ीय बढुवा सिमित िव ापनअनस
ु ार िलिखत जवाफकताले रीतपूवकको
पि मा चल, पोखराको िलिखत जवाफ
दखा त बझ
ु ाएको र िश क सेवा आयोग े ीय बढुवा
िश क सेवा आयोगबाट
यायोिजत सिमित पि मा चल, पोखराले िमित २०६७।७।१२
अिधकार, िश ा ऐन, िनयमावली र िश क सेवा मा गोरखाप मा कािशत गरेको १२ जना सफल
आयोग िनयमावलीले तोके को बढुवाको ि याका उ मेदवारमा नाम समावेश हन नसके कोले िलिखत
आधारमा िश कह को बढुवा दखा त फाराम भदा जवाफकताले िश क सेवा आयोग िनयमावली,
संल न कागजातका आधारमा मू याङ् कन गरी २०५७ को िनयम ३४ अनस
ु ार िश क सेवा आयोग
ये ता, शैि क यो यता, तािलमबापत पाउने अंक सानोिठमी, भ परु मा रीतपूवक पनु रावलोकनको लािग
तथा २०६१ देिख २०६५ स मका ५ शैि कस को िनवेदन गरेकोमा सोउपर मू याङ् कन भई कारबाही
िनयमानस
ु ार भ रएका काय स पादन मू याङ् कनबापत हँदा िश क सेवा आयोग, पि मा चलले िसफा रस
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गरेका १२ जना िश कम ये ६ जनाको नाम कायम
भई ६ जना पनु रावलोकनकताबाट नाम समावेश हन
गई २ नं. मा मिु साद रे मी भनी कािशत भएको
छ । िश क सेवा आयोग िनयमावलीअनस
ु ार ग रएको
पनु रावलोकन र सोही आधारमा िश क सेवा आयोगले
गरेको िनणय कानूनस मत र रीतपूवकको छ । रट
िनवेदकको काय स पादन मू याङ् कनको स ब धमा
िलिखत जवाफकतालाई कुनै थाहा जानकारी
नभएकोले रट िनवेदन खारेज गरी गराई िश क सेवा
आयोगको िमित २०६७।९।२३ को िसफा रस र
िज ला िश ा कायालय तनहँको िमित २०६७।९।२७
को िनणयानस
ु ार मैले बझ
ु ेको बढुवा िनयिु यथावत्
कायम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मिु साद
रे मीको िलिखत जवाफ ।
च काश पौड् याल, 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 परु बाट
तनहँ ि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 ापनअनस
ु ार िनयमबमोिजमको दखा त परेका
उ मेदवार िश कह म येबाट िश क सेवा आयोग
े ीय बढुवा सिमित, पि मा चल पोखराले १२ जनाको
नाम बढुवाको लािग िसफा रस गरेको र सोउपर उजरु ी
परी िश क सेवा आयोगबाट पनु रावलोकन भई िमित
२०६७।९।२३ को गोरखाप मा बढुवा िसफा रसको
नामावली कािशत गदा िलिखत जवाफकताको नाम
कािशत भई सोही िमितदेिख ये ता कायम हने गरी
िज ला िश ा कायालय तनहँबाट बढुवाको िनयिु
पाई हाल मा यिमक िश क तह ि तीय ेणीको िश क

पदमा कायरत रहेको छु । रट िनवेदकले िनजको
काय स पादन मू याङ् कनमा िमित के रमेट गरी
स याएको भ ने लगाएको आरोप िम या हो । िलिखत
जवाफकताले काय स पादन मू याङ् कन नभरेको भनी
रट िनवेदकको आरोप गलत हो । पनु रावलोकन गन
सिमितले ऐन िनयमको अधीनमा रही गरेको कायलाई
संिवधान तथा ऐनिवपरीतको भ न निम ने हँदा ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
च काश पौड् यालसमेत जना १० को एकै िमलान
बेहोराको छु ाछु ै िलिखत जवाफ ।
िश क सेवा आयोगका तफबाट शासक य मख
ु
िव णु साद नेपालको िलिखत जवाफ
रट िनवेदकको शैि क स २०६४ को
काय स पादन मू याङ् कन भरेको िमित के रमेट
गरी स याइएको देिखएकाले उ काय स पादन
मू याङ् कनबापत न बर समावेश नहँदा िनजको अंक
घट् न गई बढुवा िसफा रस भएका यि ह को भ दा
िनजको ा ाङ् क कम भएकाले िसफा रसमा नपरेको
िवषयमा िनयमस मत भएन भनी िदएको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िश क सेवा
आयोगका तफबाट शासक य मख
ु िव णु साद
नेपालको िलिखत जवाफ ।
िज ला िश ा कायालय, तनहक
ँ ा तफबाट परेको
िलिखत जवाफ
िश क सेवा आयोग सानोिठमी
भ परु बाट कािशत बढुवाको सूचनाअनस
ु ार 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 पनु रावलोकन गरी हेदा िवप ी
रट िनवेदकको शैि क स २०६४ को काय स पादन
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
मू याङ् कन भरेको िमित के रमेट गरी स याएकाले
अंक समावेश नग रएको तथा िनजको ा ाङ् क र नाम
कािशत उ मेदवारको भ दा कम भएको बेहोरा उ लेख
गरी आयोगको २०६७।९।२२ को िनणयानस
ु ार
संशोिधत बढुवा नामावली कािशत गरी िसफा रस
भई आएका उ मेदवारह लाई यस कायालयबाट
बढुवा िनयिु ग रएको हो । रट िनवेदकको शैि क
स २०६४ को काय स पादन मू याङ् कन भरेको
िमित अ कसैले के रमेट गरेको भनी लगाएको आरोप
िनराधार छ । िश क सेवा आयोगको िसफा रसमा
यस कायालयबाट बढुवा िनयिु िदने भएकाले यस
कायालयलाई िवप ी बनाई िदएको रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िज ला िश ा कायालय,
तनहँका तफबाट सोही कायालयका िज ला िश ा
अिधकारीको िलिखत जवाफ ।
च

काश सुवेदीको िलिखत जवाफ
िश क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ परु बाट
तनहँ ि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 ापनअनस
ु ार िनयमबमोिजमको दखा त परेका
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 उजरु ी परी
िश क सेवा आयोगबाट पनु रावलोकन भई िमित
२०६७।९।२३ को गोरखाप मा बढुवा िसफा रसको
नामावली कािशत गदा ३ नं. मा राखी पनु ः िलिखत
जवाफकताको नाम कािशत भई सोही िमितदेिख
ये ता कायम हने गरी िज ला िश ा कायालय,
तनहँबाट बढुवाको िनयिु पाई हाल मा यिमक िश क
तह, ि तीय ेणीको िश क पदमा कायरत रहेको
छु । रट िनवेदक र म एउटै िव ालयमा अ यापन

गन िश क टाफ पिन नभएकोले िनजले भरेको
काय स पादन मू याङ् कन फाराम मेरो हात र साथ
पन स भावनासमेत नरहेको अव थामा िनजको काय
स पादन मू याङ् कनमा िमित के रमेट गरी िमितसमेत
स याएको भनी लगाएको आरोप िम या पिु ह छ ।
िलिखत जवाफकताले कुनै पिन वषको काय स पादन
मू याङ् कन नभरेको भनी रट िनवेदकले आरोप लगाए
ज तो मैले कुनै पिन वषको काय स पादन मू याङ् कन
नभरेको अव था छै न । रट िनवेदक सफाहात िलई
अदालतमा उपि थत नभएकोले सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा त (बल
ु ेिटन २०५२ वष ४ अंक ४
पूणाङ् क ७० प.ृ १५, बल
ु ेिटन ०५१ वष ३ अंक ८
पूणाङ् क ५० प.ृ ९, बल
ु ेिटन २०५१ वष ३ अंक १२
पूणाङ् क ५४ प.ृ ४) अनस
ु ार िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी हने अव था छै न । िमित के रमेट भई
सि चएको काय स पादन मू याङ् कन फाराम भए
पिन अंक पाउने भनी चिलत िनयमावलीमा कही ँकतै
यव था नभएको र बढुवा िनयिु िलएका कमचारी
उपरसमेत असर पन गरी अदालतबाट आदेश जारी
गन निम ने भ ने िस ा त (के शवराज िघिमरेसमेत
िव. लोक सेवा आयोग के ीय कायालयसमेत सव च
अदालत बल
ु िे टन २०५६ अंक ६ प.ृ ४) समेतबाट रट
िनवेदन बदरभागी रहेकोले ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको च काश सवु ेदीको
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकको िमित २०६४ सालको काय
स पादन मू याङ् कन िव ालयमा बझ
ु ाएको भिनएको
द.नं. ४ िमित २०६५।१।१९ को दता रिज र
िज ला िश ा कायालयमा बझ
ु ाएको 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 याङ् कन फाराम महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िझकाई पेस गनु भ ने यस अदालतको
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िमित २०७४।६।२९ को आदेश ।
यस अदालतको िनणय
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको स दभमा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ा
ी उपे के शरी यौपाने तथा िव ान् अिधव ा
ी मदन रे मीले िश क सेवा आयोगले खल
ु ाएको
िव ापनबमोिजम िनवेदकले फाराम भरी िमित
२०६७।७।१२ मा गोरखाप मा
कािशत
सूचनाबमोिजम िनवेदक सूयमिण पौडेलको नाम बढुवा
भएका १२ जनाम ये िस.नं. ५ मा कािशत भएको हो ।
पनु रावलोकनबाट सो सूचना िमित २०६७।९।२२ को
िनणयबाट बदर गरी २०६७।९।२३ को गोरखाप मा
सूचना कािशत गदा िनवेदकको नाम हटाउनु गैरकानूनी
छ । िनवेदकलाई २०६४ सालको काय स पादन
मू याङ् कनको न बर गणना नगरेबाट बढुवाबाट वि चत
ग रएको छ । िनवेदकले िनधा रत समयमा नै काय
स पादन मू याङ् कन फाराम बझ
ु ाएको भ ने िव ालय
र िज ला िश ा कायालयको अिभलेखबाट ट
छ । िनवेदकले आ नो कत यपालना गरी समयमा काय
स पादन मू याङ् कन फाराम बझ
ु ाइसके को अव थामा
सो वषको काय स पादन मू याङ् कनबापतको
अंक गणना नै नगरी बढुवाबाट वि चत गन काय
अ यायपूण छ । तसथ िश क सेवा आयोगको िमित
२०६७।९।२२ को िनणयलगायत सोसँग स बि धत
अ य कारबाहीसमेत बदर गरी िनवेदनलाई पूववत्
पमा सोही िमितबाट बढुवा गनु भनी परमादेश जारी
हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी िज ला िश ा कायालयसमेतका
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
च कुमार पोखरेल र िवप ी मिु साद रे मीसमेतका
तफबाट उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ा ी
रिवनारायण खनाल तथा िव ान् अिधव ा ी शाि तदेवी

खनालले उजरु ीका आधारमा नितजा पनु रावलोकन
गरी कानूनस मत ढंगले भएको बढुवा नितजालाई
बदर गनपन
ु अव था छै न । आिधका रक िनकायबाट
छानिबन भई पनु रावलोकनप चात् नितजा कािशत
भएको र बढुवा भएका िश कले कानूनबमोिजम बढुवा
िनयिु िलई काम ग रसके कोसमेत हँदा रट िनवेदनको
औिच य समा त भएकाले खारेज हनपु छ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
अब िनवेदन मागबमोिजम बढुवाको नितजा
पनु रावलोकनस ब धी िनणय बदर गन उ ेषणको
आदेश जारी गनपन
ु अव था छ, छै न ? र िनवेदकको
बढुवाको लािग परमादेश जारी गनपन
ु हो वा होइन ? सो
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदक
मा यिमक तह ततृ ीय ेणीमा कायरत 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 सूयमिण पौडेलको नाम म
सं या ५ मा रहेकोमा िश क सेवा आयोगको िमित
२०६७।९।२२ को िनणयबमोिजम २०६७।९।२३ मा
गोरखाप मा कािशत नितजा पनु रावलोकन सूचनामा
िनवेदकको नाम यो यता मबाट हटाई कािशत
ग रएकोले सो िनणय बदर गरी पूववत बढुवा ग रपाउँ
भ ने िनवेदकको मु य िनवेदन दाबी रहेको देिखयो ।
िमित २०६७।७।१२ को गोरखाप मा बढुवाको सूचना
कािशत ग रएको र िश क सेवा आयोगले नितजा
पनु रावलोकन गरी हेदा रट िनवेदकको शैि क स
२०६४ को काय स पादन मू याङ् कन भरेको िमित
के रमेट गरी स चाएको पाइएकोले अंक समावेश
नग रएको र िनजको ा ताङ् क कािशत उ मेदवारको
भ दा कम भएको बेहोरा उ लेख गरी आयोगको िमित
२०६७।९।२२ को िनणयानस
ु ार संशोिधत बढुवा
नामावली कािशत भई िसफा रस भई आएका सबै
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उ मेदवारलाई बढुवा िनयिु ग रसिकएको हँदा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी िज ला िश ा
कायालय तनहँसमेतको ि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
सूयमिण पौडेलको नाम .सं. ५ मा उ लेख भएको
देिख छ । सो नितजालाई पनु रावलोकन गरी िश क
सेवा आयोगले िमित २०६७।९।२३ मा गोरखाप मा
सूचना कािशत गदा रट िनवेदक सूयमिण पौडेलको
नाम बढुवा सूचीबाट हटाइएको पाइयो । िनजको नाम
बढुवा सूचीबाट हटाइनक
ु ो कारणमा िनजको २०६४
सालको काय स पादन मू याङ् कन फाराम भरेको
िमित के रमेट गरी स चाएकोले अंक गणना नग रएको
र सोही कारण िनजको ा ताङ् क कम भई बढुवा
सूचीबाट हटेको भ ने देिख छ । िनजलाई सो काय
स पादन मू याङ् कनबापतको अंक दान गरेको भए
िनजको बढुवा हने कुरा ट देिखएको छ ।
४. िनवेदक सूयमिण पौडेलको शैि क वष
२०६४ सालको काय स पादन मू याङ् कन फाराम िनज
कायरत यािमन उ च मा यिमक िव ालयको काय
स पादन मू याङ् कन दता िकताबमा दता नं. ०४ िमित
२०६५।१।२९ भ ने उ लेख भई दता भएको देिख छ ।
सोही काय स पादन मू याङ् कन फाराम िज ला िश ा
कायालयमा द.नं. ८ मा दता भएको दता रिज टरको
अिभलेखबाट देिखयो । पेस हन आएको स कल
काय स पादन मू याङ् कन फाराम हेदा मू याङ् कन
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 याङ् कनमा
लेिखएको िमित २०६४ हो वा २०६५ ठीक हो भ ने
कुरा काय स पादन मू याङ् कनको मू याङ् कन अविध

र काय स पादन मू याङ् कन दता र काय स पादन
मू याङ् कनकताले राखेको िमितसमेतबाट यिकन
गनपन
ु देिख छ । काय स पादन मू याङ् कन फाराम
यथासमयमा दता भएको छ । मू याङ् कन अविध पिन
िवना के रमेट ट पमा ०६४ वैशाखदेिख २०६४
चै स म भनी लेिखएको देिख छ । दता रिज टरबाट
िव ालयमा २०६५।१।२९ मा दता गरेको भ ने पिन
ट छ । मू याङ् कनकताले २०६५।२।१० मा
मू याङ् कन गरी पठाएको र सोहीअनु प समयमा नै
मू याङ् कन ग रएको भ ने पिन देिख छ । उि लिखत
पृ ठभूिममा काय स पादन फाराम भदा र दता िमित
रा दा २०६५।१।२९ ले नु पनमा २०६४।१।२९
लेिखन गएको र पिछ २०६४ लाई २०६५ स म
बनाइएको भ ने त य काय स पादन मू याङ् कनको
सम ि थित र अव थाबाट देिख छ । काय स पादन
मू याङ् कनको अविध २०६४ वैशाखदेिख २०६४
चै भनी ट उ लेख भएको हँदा सो अविधको
काय स पादन मू याङ् कन २०६४।१।२९ मा नै
भ रयो र दता ग रयो िक भनी शंका गनपन
ु कुनै कारण
देिखँदैन । के वल सामा य कारको मानवीय िु टलाई
आधार बनाई अ य सबै सत यो यता र ि या पूरा
गरेको अव थामा काय स पादन मू याङ् कनबापतको
अंक गणना नगरी तरविृ को अवसरबाट वि चत गनु
यायोिचत देिखन आएन ।
५. िनवेदकले काय स पादन मू याङ् कन
फाराम भरी पेस गदा दु तसँग भरी समयमा नै दता
गराएको भनी िजिकर गरेको देिख छ । िमित उ लेख
ग रएको ठाउँमा के रमेट भएको कारणबाट यिद सो
मू याङ् कन फारामलाई मा यता िदन निम ने अव था
िथयो भने सोही बेहोराको जनाउ िनवेदकलाई िदइनु
आव यक िथयो । काय स पादन मू याङ् कन फाराम
पेस हने, यादिभ दता हने, सो फारामअनस
ु ार तहतहका मू याङ् कनकताबाट मू याङ् कन गरी अंक
पिन दान ग रने, तर अ तमा एकै पटक तरविृ को
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१०४०४ - सूयमिण पौडेल िव. िश क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ परु समेत
अव थामा सामा य ािविधक कारण देखाएर विृ
िवकासको अवसरबाट वि चत गनु यायोिचत
हँदैन । यस कारको काम कारबाहीलाई व छ र
िन प पमा भएको ठा न पिन िम दैन ।
६. अतः िनवेदक सूयमिण पौडेललाई बढुवा
सूचीमा समावेश नगन गरी पनु रावलोकन ग रएको
भ ने िमित २०६७।९।२२ को िनणय, सोबमोिजम
कािशत सूचना र िश क सेवा आयोगको च.नं.
१२६८ िमित २०६७।९।२३ को प समेतका िनणय
एवं काम कारबाही िनजलाई बढुवा नगन गरी भएको
हदस म उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
अब िनज सूयमिण पौडेललाई िमित २०६७।९।२२
को िनणयबमोिजम बढुवा हने अ य उ मेदवारसरह
बढुवाको ये ता कायम हने गरी मा यिमक िश क
ि तीय ेणीमा बढुवा गरी िनयिु प िदनु िदलाउनु
भनी िश क सेवा आयोगसमेतका िवप ीह को नाउँमा
परमादेश जारी हने ठहछ ।
७. िवप ी मिु साद रे मीसमेतका १२ जना
िश कलाई क रब ९ वषअगािड २०६७ सालमा नै
मा यिमक तह ि तीय ेणीमा बढुवा िनयिु ग रएको
देिख छ । िनजह चिलत कानूनबमोिजम बढुवाका
लािग अयो य यि हन् भ ने देिखँदनै । बढुवा भएको
क रब ९ वष भएबाट यसिबच वभावतः बढुवा भएका
िश कह मा सेवा ितको वैध अपे ा रहने अव था
देिख छ । बढुवा िनणय गन पनु रावलोकनकताले
मू याङ् कन गदा िववेक पु याउन नसक के ही ािविधक
िु ट गरेको कुराको दु प रणाम अिहले लामो समयपिछ
आएर उि लिखत बढुवा पाएका िश कह लाई
वहन गराउनु सम याियक ि ले हेदा मनािसब
देिखएन । िनज १२ जना िश कलाई ग रएको बढुवा
यथावत् कायम राखेर रट िनवेदक सूयमिण पौडेललाई
पिन मा यिमक तह, ि तीय ेणीको िश कमा
बढुवा गन सिकने नै ह छ । सोहीबमोिजम िनवेदक
सूयमिण पौडेललाई बढुवा गनु भनी उपयु अनस
ु ार

परमादेश जारी भएको छ । तसथ उि लिखत िमित
२०६७।९।२३ को बढुवा सूचनाबमोिजम मा यिमक
िश क ि तीय ेणीमा बढुवा भई बढुवा िनयिु
पाइसके का रामच पोखरेलसमेतका १२ जना
िश कह को हकमा िनजह को बढुवा बदर गन गरी
उ ेषणको आदेश जारी गनु मनािसब देिखएन । ततु
आदेशको जनाउ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ी िश क सेवा आयोग र त कालीन िज ला
िश ा कायालय, तनहँको काय हेन िज ला िश ा तथा
सम वय इकाई, तनहँलाई िदई दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.टंकबहादरु मो ान
इजलास अिधकृत :- ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल असार २५ गते रोज ४ शभु म् ।
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उ यि को अपराध ितको धारणामा
प रवतन आउन नस ने ।
( करण नं.३)

नणय नं . १०४०५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७६।९।२८
०७५-CR-००६४

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
जय साद साई
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी बिु लाल े
अवलि बत निजर :
मु ाः लागु औषध
स ब कानून :
§
माण ऐन, २०३१
पनु रावेदक / वादी : दाउद िमयाँको छोरा िज ला
§ लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
मोरङ डाइिनया गाउँ िवकास सिमित वडा
नं.९ घर भई हाल कारागार कायालय सु तहमा फै सला गनः
मोरङ िवराटनगरमा कै दमा ब ने उसमान
माननीय यायाधीश ी ह र च इङनाम
आलमसमेत
मोरङ िज ला अदालत
िव
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
यथ / ितवादी : हरी सहायक िनरी क रोिहत
माननीय यायाधीश ी पु पराज कोइराला
खल
माननीय यायाधीश ी ऋिष साद अिधकारी
ु ीमल
ु ीको ितवेदन जाहेरीले नेपाल
सरकार
उ च अदालत िवराटनगर
§

§

याियक विववेकको
योग गदा
कसुरदारको दोषीपना, यस कृितको
अपराधबाट समाजमा पन भाव, पीिडत
भए िनजलाई परेको पीडा, मु ाको त यसँग
आब कितपय िवषयह िवचार गरी
कसुरको दायरा िनधारण गनु उपयु हने ।
िनि चत अविधको सजायको कानूनी
यव था रहेको अव थाबाहेक कुनै पिन
आरोिपत यि उपर पिहलोचोिटको
अपराधमा सजाय गदा कसुरदारको
दोषीपनाबारे प
पले िवचार नगरी
एकै पटक उप लै हदको सजाय गन हो भने

फै सला
या.पु षो म भ डारी : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनु रावेदनको
रोहमा यस अदालतमा दता भएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छ:त यख ड
िमित २०७२।११।२४ गते अं.११:३०
बजेको समयमा िज ला मोरङ उलाबारी नगरपािलका
वडा. नं.४ शाि तटोल ि थत पूवमा मावा खोलाको
िकनारा, पि चम मि जद हँदै शाि तटोल िन कने
क ची सडक, उ र-दि ण मावा खोला क रडोरको
क ची सडक यित चारिक लािभ सडक ख डमा
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दि णबाट उ रतफ आइरहेको को.३ प.१०८
नं.को मोटरसाइकल चेकजाँच गन ममा उसमान
आलम िमयाले चलाई याएको मोटरसाइकल रोक
िनजह को शरीर खानतलासी िलँदा उसमान आलम
िमयाले लगाएको पाइ टको दािहनेप को गोजीमा
नाइ ोसन १४० ट् या लेट, पा मो ोि सभन
या सल
ु ८ च क समेतका अवैध लागु औषध तथा
भारतीय .५००।- दरको थान ३, .१००।- दरको
थान २ गरी ज मा भा. .१,७००।- िविभ न दरको
नेपाली पैयाँ .५५०।- समेत बरामद भएको, य तै
ितवादी ममताज आलमले लगाएको पाइ टको
बायाँप को गोजीमा नाइ ोसन १४० ट् या लेट,
पा मो ोि सभन ८ च क र को.३ प.१०८ नं.
को मोटरसाइकलमा राखी ममताजले समाती बोके को
जिकनमा कोरे स ६२ थान र रातो झोलामा रािखएको
३४ थान कोरे स गरी ज मा ९६ थान अवैध लागु
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 अं.११.३०
बजेको समयमा िज ला मोरङ उलाबारी नगरपािलका
वडा. नं.४ ि थत सडक ख डमा सवारी साधन
चेकजाँच गन ममा दि णबाट उ रतफ आइरहेको
को.३प. १०८ नं.को मोटरसाइकल रोक चेकजाँच
गदा उ मोटरसाइकलमा सवार रहेका उसमान
आलम िमयाले चलाई याएको मोटरसाइकल रोक
िनजह को शरीर खानतलासी िलँदा उसमान आलम
िमयाले लगाएको पाइ टको दािहनेप को गोजीमा
नाइ ोसन १४० ट् या लेट, पा मो ोि सभन
या सल
ु ८ च क समेतका अवैध लागु औषध तथा
भारतीय .५००।- दरको थान ३, .१००।- दरको
थान २ गरी ज मा भा. .१,७००।- िविभ न दरको
नेपाली पैयाँ .५५०।- समेत बरामद भएको, य तै
ितवादी ममताज आलमले लगाएको पाइ टको

बायाँप को गोजीमा नाइ ोसन १४० ट् याबलेट,
पा मो ोि सभन ८ च क र को.३प. १०८ नं.को
मोटरसाइकलमा राखी ममताजले समाती बोके को
जिकनमा कोरे स ६२ थान र रातो झोलामा रािखएको
३४ थान कोरे स गरी ज मा ९६ थान अवैध लागु
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 खल
ु ीमल
ु ीको
ि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 पगु ी यहाँबाट अवैध लागु औषध िनजैले
ख रद गरी सो लागु औषध नेपालतफ याई िदएबापत
मलाई .१,०००।- िदने भनेको हँदा िनजको साथ
लागी लागु औषध िलई मोटरसाइकलको पछािड बसी
आइरहेको अव थामा घटना थलमा हरीले चेकजाँच
गदा मेरो साथबाट नाइ ोसन १४० ट् या लेट, पा मो
ोि सभन ८ च क लागु औषध र मैले समाती बोक
राखेको जिकनमा कोरे स ६२ थान र रातो झोलामा
रािखएको ३४ थान कोरे स गरी ज मा ९६ थान अवैध
लागु औषधसिहत हामीह लाई िनय णमा िलएको
हो । पैसाको लोभनमा परी उ वारदात घटाएको हो
भ ने बेहोराको ितवादी मोह मद ममताज आलमले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको 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 पगु ी यहाँबाट कोरे स ९६ बोतल, नाइ ोसन
२८० ट् या लेट र पा मो ोि सभन १६ ट् या लेट
लागु औषध मैले नै ख रद गरी िनज साथीलाई िनजबाट
बरामद भएको लागु औषध बो न िदई बाँक रहेको मेरो
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
साथबाट बरामद भएको लागु औषध मैले साथमा राखी
नेपालतफ लक
ु ाई िछपाई मोटरसाइकल चलाई आउने
ममा मेरो साथबाट नाइ ोसन १४० ट् या लेट,
पा मो ोि सभन या सल
ु ८ च क समेतका अवैध
लागु औषध तथा भारतीय .५००।- दरको थान ३,
.१००।- दरको थान २ गरी ज मा भा. .१,७००।र िविभ न दरको नेपाली पैयाँ .५५०।- समेत
हरीले िनय णमा िलई बरामद गरेको हो । मसँगै
प ाउ परेका साथी मोह मद ममताज आलमलाई लागु
औषध ओसारपसार गरेबापत .१,०००।- िदने सतमा
िनजलाई बो न िदएको हो । िनजबाट बरामद भएको
लागु औषधह समेत मैले नै ख रद गरेकोम येको
हो । बरामद भएको लागु औषधह िब िवतरण गन
उ े यले याएका ह भ ने बेहोराको ितवादी उसमान
आलमले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
ितवादीह बाट बरामद भएको लागु औषध
परी ण गदा नाइ ाजेपाम र कोिडनको मा ा पाइएको
भ ने बेहोराको के ीय हरी िविधिव ान योगशाला
काठमाड बाट भएको लागु औषध परी ण रपोट ।
िमित २०७२।११।२४ गते अं.११:३० बजेको
समयमा िज ला मोरङ उलाबारी नगरपािलका वडा
नं.४ ि थत िभ ी सडक ख डमा चेिकङमा खिटएको
हरीको टोलीले को.३प.१०८ नं.को मोटरसाइकल
चेकजाँच गन ममा लाि कको जिकन र झोलािभ
गरी ९६ बोतल कोरे स तथा मोटरसाइकल चालक
उसमान आलमको साथबाट नाइ ोसन ट् या लेट
१४० ट् या लेट, ोि सभन या सल
ु ८ वटा, भा. .,
ने. . नोटसमेत फे ला परेको र मोटरसाइकल पछािड
ब ने ममताज आलमको साथबाट नाइ ोसन ट् या लेट
१४० ट् या लेट, ोि सभन या सल
ु ८ वटा फे ला
पारी मोटरसाइकल बरामद गरी मािनससमेतलाई
प ाउ गरेको हो । िनज ितवादीह ले लागु औषध
भारतबाट ओसारपसार गरी िविभ न थानमा
लगी िब िवतरण गरेको हँदा ितवादी उसमान

आलमसमेतलाई कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने
बेहोराको मु य साद पौडेलसमेतका मािनसह ले
एकै िमलान हने 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 कोरे स ९६
बोतल, नाइ ोसन च क २८० ट् या लेट र पा मो
ोि सभन ट् या लेट १६ च क समेतका अवैध लागु
औषधह बरामद भएको तथा उ लागु औषधह
नेपालतफ िब िवतरण गन उ े यले भारतको
फुलविडया भ ने थानबाट ख रद गरी साथमा राखी
लक
ु ाई िछपाई को.३ प १०८ नं.को मोटरसाइकल
योग गरी ओसारपसार गरेको त य स- माण पिु
हन आएकोले िनज ितवादीह मो. उसमान आलम
र मो. ममताज आलमलाई लागु 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 लागु औषध ओसारपसारमा योग भएको को.३
प १०८ नं.को मोटरसाइकल ऐ.ऐ.को दफा १५ र १८
बमोिजम जफत ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग प ।
िमित २०७२।११।२४ गते िबहान म मो.
उसमानको घर बनाउन आउँदा दाइले मलाई पथरी
िकराना पसलको सामान िलएर जाउ अिन काम गर ला
भनेकाले उहाँको को.३प. १०८ नं.को मोटरसाइकलमा
गएका िथय । पथरीमा सबै िकराना पसलको
सामानह ख रद ग रसके का िथय । मो. उसमानको
मोबाइलमा फोन आयो र के -के कुरा गनभयो
ु र मलाई
पिन उलाबारी जाउँ भ नभु यो । म जाँिदन तपाइँ आफै ँ
पैसा िलएर आउनु म यहाँ पथरीमै पख ब छु भने ँ तर
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जाउँ न त पैसा पिन िद छ िलएर आउनपु छ भनेकाले
म पिन दाइको मोटरसाइकलमा पछािड चढेर उलाबारी
अरिनको हि पटल निजकस म पु य । एकिछनपिछ
दाइको साथीसँग भेट भएर के ही कुरा भएपिछ तँ पैसा
ला छस् तँलाई पैसा चािहयो भ दै दाइलाई ७/८
जना के टाह ले कुटिपट गरेपिछ हरीको गाडी आई
िकन झगडा गरेको भ दै मोटरसाइकलसिहत दाइलाई
हरीको गाडीमा लगेका हन् । मबाट बरामद भएको
लागु औषध भिनएको ट् या लेटह हरीले के -कसरी
बरामद भएको भनी लेखाएको हो सोबारे मलाई थाहा
भएन । म लागु औषध सेवनसमेत गन मािनस भएको
नहँदा सोबारे मलाई के ही थाहा भएन भनी ितवादी
ममताज आलमले सु अदालतमा गरेको 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 फिकने ममा उलाबारीको सिु जत महजन भ ने
मािनसलाई मलेिसयामा ब दा िचनजान भएको िथयो ।
मैले िवदेश जान भनी पठाएको रकम मा दा िनजसँग मेरो
कुटिपट पिन भएको िथयो । मलाई िनजले उलाबारीमा
आइज तँलाई पैसा िद छु भनी बोलाएको हँदा यहाँ
जाँदा ७/८ जना के टाह ले कुटिपट गरी मरणास न
अव थामा पु याएपिछ हामी २ जनालाई हरीले
प ाउ गरी मोटरसाइकलसिहत लगेको हो । हरीले
प ाउ गरी लिगसके पिछ हामीलाई लागु औषधको
कारोबारको मु ा लगाई ततु मु ा दायर गरेका मा
हन् । म लागु औषध सेवनसमेत गन मािनस होइन तथा
िब िवतरण पिन गिदन । हरीको स पूण बेहोरा झु ा
हो भनी ितवादी उसमान आलमले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवेदक रोिहत खल
ु ीमल
ु ी, ितवादीका
सा ी सिमम आलम, मजमल
ु िमयाँले गरेको बकप
िमिसल सामेल रहेको ।

ितवादीह मो. उसमान आलम र मो.
ममताज आलमबाट बरामद भएको लागु औषध ख रद
गरी िब गन उ े यले लक
ु ाई िछपाई ओसारपसार
गरेको ठहर भएकाले ितवादीह लाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ)
र (च) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम
जनही ५(पाँच) वष कै द र .५,००,०००।-(पाँच
लाख) ज रवाना हने ठहछ । लागु औषध ओसारपसार
गन योग ग रएको मोटरसाइकल तथा नगद रकमसमेत
जफत हने ठहछ भ ने सु मोरङ िज ला अदालतको
िमित २०७३।३।७ को फै सला ।
हामीबाट बरामद भएका Nitrosun 10
(Nitrazepam) र Spasmoproxyvox Plux
भ ने या सल
ु यो नाउँको या सल
ु नै हँदैनन् ।
तर जाँच गदा Dicylominet Acctaminophen
Tramado देिख छ । यी त वह औषधी भएकोले
लागु औषधको कसरु िभ पदन, अदालतको बयान
तथा सा ीको बकप लाई हे रएको छै न । बरामदी
मचु ु कािवपरीत ितवेदकको बेहोरा र बकप समेत
बािझएको ि थितमा हामीलाई कै द सजाय गरी नगद
तथा मोटरसाइकलसमेत जफत हने गरी भएको सु
फै सला बदर गरी सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी यको तफबाट उ च अदालत
िवराटनगरसम दता भएको पनु रावेदन ।
यसमा पनु रावेदक / ितवादीबाट बरामद
भएका औषध लागु औषधको प रभाषािभ पन नपन
न समावेश भएको अव थामा सु िज ला अदालतले
िमित २०७३।३।७ मा गरेको फै सला िवचारणीय
हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं.को योजनाथ उ च
सरकारी विकल कायालय, िवराटनगरलाई पेसीको
सूचना िदई िनयमानस
ु ार 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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नमनु ाको मा ाबाट बरामिदत १०० एम.एल. कोरे समा
कित एम.एल. कोिडन रहेको देिखन जा छ, सो यिकन
गरी राय ितवेदनमा खल
ु ाई पठाउन भनी दशी नं.५१
मा रहेको त रकाले िज ला अदालत मोरङमाफत
पठाई (िमिसल र नमनु ा िज ला अदालत मोरङमै
िफता पठाएर) राय आएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पनु ः
पेस गनु साथै अबदेिख १०० एम.एल. कोरे समा कित
एम.एल. कोिडन रहेको छ ? सो परी ण रायमा खल
ु ाएर
मा पठाउने यव था हन भनी िज ला अदालत
मोरङ, िज ला हरी कायालय, मोरङ र के ीय हरी
िविध िव ान योगशालालाई समेत लेखी पठाइिदनु
भ ने बेहोराको िमित २०७३।८।२९ मा उ च अदालत
िवराटनगरबाट भएको आदेश ।
मोरङ िज ला अदालतबाट ितवादीह
उसमान आलम र मो. ममताज आलमले लागु औषध
(िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) र
(च) को कसरु गरेको ठह याई सोही ऐनको दफा १४(१)
(झ) बमोिजम जनही ५(पाँच) वष कै द र .५(पाँच)
लाखका दरले ज रवाना गन गरी िमित २०७३।०३।०७
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१२।९ मा उ च
अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला ।
हामीबाट बरामिदत व तहु फमा यिु टक
बनोटका ट् या लेट, या सल
ु , िसरपज ता औषधी
हो । यसको दु पयोग भएमा औषधी ऐन, २०३५
बमोिजम सजाय ह छ, लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ बमोिजम होइन । लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ बमोिजम त के वल यसका क चा पदाथ (कोरा
रसायन) लाई नै िनषेध गरेका छन् । बरामदी व तहु
क चा पदाथ (कोरा रसायन) नभई फका यिु टक
बनोटका ट् या लेट, या सल
ु र िसरप रहेकोमा िववाद
नरहेको ट छ । हामीले लागु औषधको कारोबार
गरेको ठहर नै नगरी यी ितवादीह लाई िनद ष रहेछन्
भनी मा न िमलेन भ ने आधारमा कारोबारमा सजाय

गरेको यायसङ् गत छै न । हामी ितवादीले यो यित
मा ामा यसरी लागु औषध िब िवतरण गरेको भनी
प पमा अनस
ु धानमा खु न नसके को र अिभयोग
माग दािबमा ट पमा कसरु को त य थािपत गरी
सजायको माग गन नसके को अव थामा समि गत
अिभयोजनलाई मा आधार मानी कसरु थािपत
गरी हामीलाई सजाय गन िम दैन । सजाय गदा पिन
कसरु को मा ाअनस
ु ार गनपन
ु ह छ । शंका पद
अव थामा पिहलोचोिटको अपराधमा पिन सजाय
गदा उप लै हदको सजाय कसरु को मा ाअनस
ु ारको
नभएकोले उ च अदालत िवराटनगरबाट भएको
फै सला याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)
(क)(ख) समेत अनस
ु ार मु ा दोह याई पाउने िन सा
दान गरी सु अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
उ च अदालत िवराटनगरको फै सलालाई बदर गरी
हा ो पनु रावेदन िजिकरबमोिजम सफाइ पाउँ भ ने
बेहोराको पनु रावेदक ितवादीह को तफबाट संयु
पमा यस अदालतसम दता भएको पनु रावेदन ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस भएको ततु मु ामा
पनु रावेदन प सिहतको सु स कल िमिसल तथा
माण कागजातह समेत अ ययन गरी पनु रावेदक
ितवादी उसमान आलमका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी जय साद साईले यी ितवादीह ले
उ कसरु पिहलो पटक गरेको हो, पटक-पटक गरेको
छै न । पिहलो पटक गरेको कसरु मा कै द र ज रवाना बढी
भयो, कसरु को मा ाअनस
ु ार बढी सजाय ग रएकोले
यूनतम मा सजाय होस् भनी र वादी नेपाल
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा
ी बिु लाल े ले ितवादीह बाट बरामिदत लागु
औषध परी ण गदा कोिडन पाइएको भ ने मौकाको
बयानबाट पिु भएको छ । ितवादीह ले अदालतमा
आएर गरेको इ कारी बयान पिु भएको नदेिखँदा

2542

१०४०५ - उसमान आलमसमेत िव. नेपाल सरकार
िनजह को हकमा सु अदालतह ले कै द ज रवाना
तथा मोटरसाइकल जफत गन गरेको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
ितवादीह लाई लागु 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 रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी भएकोमा
ितवादीह लाई ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम
जनही ५(पाँच) वष कै द र नगद ५ लाख ज रवाना हने
तथा मोटरसाइकल र नगद जफत हने ठह याएको सु
िज ला अदालतको फै सला नै सदर हने भनी भएको
उ च अदालत िवराटनगरको फै सलाउपर मु ा दोहो याई
हे रपाउँ भनी ितवादीह को तफबाट यस अदालतमा
संयु िनवेदन परेकोमा उ िनवेदनउपर कारबाही हँदा
मु ा दोह याई हेरी पाउने िन सा दान भएको ततु
मु ामा सु िज ला अदालतको फै सलालाई नै सदर
गरेको उ च अदालत िवराटनगरको फै सला िमलेको
छ वा छै न ? र पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो वा होइन ? भ ने स दभमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादीह का
साथबाट नाइ ोसन १४० ट् या लेट, पा मो
ोि सभन-८ थान, जिकनमा कोरे स ६२ थान र रातो
झोलामा कोरे स ३४ थान बरामद भएको र सो लागु
औषध यी ितवादीह ले भारतको फुलबडीया भ ने
ठाउँबाट ख रद गरी को.३प. १०८ नं.को मोटरसाइकल
चढी याउँदै गरेको अव थामा िमित २०७२।११।२४
को िदन अं.११:३० बजे मोरङ उलाबारी नगरपािलका
वडा नं.४ ि थत शाि तटोलिनर .स.िन. रोिहत
खल
ु ीमल
ु ीको कमा डमा खिटएको हरीको टोलीले यी
ितवादीह चढी आएको मोटरसाइकल रोक चेक

जाँच गन ममा उ लागु 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
गरेको भए तापिन .स.िन. रोिहत खल
ु ीमल
ु ीको
ि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 हन आउँछ ।
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेको होइन भनी
िजिकर िलने यी ितवादीह ले सो कुरा पिु गन गरी
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ तथा २८ अनस
ु ार
व तिु न माण पेस गरी मािणत गराउन सके को
पाइँदैन । कुटिपट गरी बयान गराइएको भए घाउजाँच
गराउनसमेत माग गरेको देिखँदैन । कानूनबमोिजम
बयान गन पाउने अिधकारी ारा अनस
ु धानको ममा
ितवादीलाई कुटिपट डर ास गराई िनजह को इ छा
िव बयान गराइनपु नसमेतको कारण ितवादीले
उ लेख गन नसके को र सो कुराको माण ट गन
नसके को हँदा िवना आधार माण अिधकार ा
अिधकारीसम भएको बयानलाई वे छा िव को
रहेछ भनी भ न िम ने देिखएन । ितवादीह को
साथबाट बरामद भएको लागु औषध के ीय हरी
िव ान योगशाला ारा परी ण भई आएको िमित
२०७२।१२।०७ को परी ण ितवेदन हेदा उ
बरामिदत कोिडन कोरे स रहेको भ ने देिखन आएको
छ भने िमित २०७३।९।२२ को परी ण ितवेदन
हेदा ५ एम.एल.मा ९.६ िमिल ाम कोिडन फ फे ट वा
७.०७ िमिल ाम कोिडन (१०० एम.एल. बोतलमा
१९२ िमिल ाम कोिडन फ फे ट वा १४१.४४
िमिल ाम कोिडन) पाइएको भ ने उ लेख भएबाट
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पिन ितवादीबाट बरामद भएको कोरे स लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ३(७) बमोिजम
कािशत राजप को सूचनाअनस
ु ार लागु औषध रहेको
भ ने नै देिखन आउँछ । ितवादीह बाट बरामिदत
उ कोिडनलाई लागु औषधको प रभाषािभ
पारेकै देिखँदा लागु औषध रहेनछ भनी मा न पिन
िमलेन । ततु मु ामा ितवेदक रोिहत खल
ु ीमल
ु ीले
यी ितवादीह बाट बरामदी मचु ु कामा उि लिखत
प रमाणको लागु 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 लागु
औषध (दशी) समेतका माणह बाट यी पनु रावेदक
ितवादीह िनद ष रहेछन् भनी मा न िम ने अव था
नहँदा यी पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
३. अब पिहलो पटक गरेको कसरु मा कै द
र ज रवाना बढी भयो, कसरु को मा ाअनस
ु ार बढी
सजाय ग रएकोले यनू तम मा सजाय हनपु छ भनी
िलएको पनु रावेदक ितवादीह को िजिकरतफ हेदा
ितवादीह को साथबाटै लागु औषध बरामद भएको
देिखएकोले िनजह ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको
कसरु गरेको हो भ ने कुरामा िववाद देिखएन ।
ितवादीह ले गरेको उ कसरु पिहलो पटकको
भएको र िनजह ले पटक-पटक कसरु नगरेको
भ ने कुराको िमिसल संल न माणह बाट पिु हन
आउँछ । यी ितवादीह ले अदालतमा आरोिपत
कसरु मा इ कारी रहे तापिन मौकाको बयानमा
आफूह ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु
गरेकोमा सािबती रही अनस
ु धान ि यालाई सहयोग
गरेको देिख छ । अनस
ु धानले यो यित मा ामा यसरी

लागु औषध ितवादीह ले िब िवतरण गरेको हो
भनी प पमा खल
ु ाउन सके को पिन देिखँदनै । यसरी
यी पनु रावेदकह बाट बरामद भएको मालव तहु को
प रमाण तथा कृितको आधारमा यी ितवादीह को
कसरु थािपत भइसके को अव था देिख छ । अब
यी ितवादीह लाई कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय
भएको छ, छै न ? कसरु को मा ाअनस
ु ार यायोिचत
पले तथा िववेकस मत पले सजाय िनधारण भए
नभएतफ िवचार गदा कसरु को मा ाअनस
ु ार नै सजाय
तोिकनु यायको सवमा य िस ा त पिन हो । जसमा
िनणयकतालाई अपराध हँदाको 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 िनणयकतालाई कानून ारा नै तजिबजी
अिधकार योग गन पाउने अिधकार दान गरेको
ह छ । यायकताले पिन य तो तजिबजी अिधकार
योग गदा यादै सतकतापूण त रकाले याियक
मनको योग गरी िववेकस मत पले िनणय गनपन
ु
ह छ । के ही अव थाह मा कसरु दारलाई याियक
विववेक य अिधकार िदई सजायको त लो र
मािथ लो हद तोिकएको पाइ छ । यसरी याियक
विववेकको योग गदा कसरु दारको दोषीपना, यस
कृितको अपराधबाट समाजमा पन भाव, पीिडत
भए िनजलाई परेको पीडा, मु ाको त यसँग आब
कितपय िवषयह िवचार गरी कसरु को दायरा िनधारण
गनु उपयु ह छ । िनि चत अविधको सजायको
कानूनी यव था रहेको अव थाबाहेक कुनै पिन
आरोिपत यि उपर पिहलो चोिटको अपराधमा
सजाय गदा कसरु दारको दोषीपनाबारे प पले
िवचार नगरी एकै पटक उप लै हदको सजाय गन हो
भने उ यि को अपराध ितको धारणामा प रवतन
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१०४०५ - उसमान आलमसमेत िव. नेपाल सरकार
आउन स दैन । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १९ मा मु ा नचलाउने वा सजाय छुट िदने
अिधकारको यव थाअनस
ु ार “कसैले यापा रक
उ े य वा ठूलो प रमाणमा बाहेक िनजी उपयोगको
लािग अ प मा ामा मा गाँजा र औषधोपयोगी
अिफम ख रद गरेको, राखेको वा सेवन गरेको फे ला
परेमा पिहला पटक भए औषध िनय ण अिधकारीले
य तो यि को लगत राखी य तो अपराध पुनः
नगन कागज गराई मु ा नचलाउने पचा खडा गरी
छाड् न स नेछ र मु ा 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 लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
१४(१)(झ) को यव था हेदा «मािथ ख ड (ज)
मा लेिखएदेिख बाहेक अ य िनषेिधत काय गन
यि लाई दुई वषदेिख दश वषस म कै द र एकलाख
पैयाँदेिख बीस लाख पैयाँस म ज रवाना हने»
भ ने यव था रहेकोबाट पिन यी ितवादीह ले
गरेको कसरु को कृित, कसरु को मा ा, कसरु गरेको
अव था, प रि थित र पटकसमेतलाई म यनजर गरी
कसरु को मा ाअनस
ु ारको सजाय गनपन
ु कानूनको
मनसाय रहेको देिख छ । यस प र े यबाट हेदा यी
ितवादीह बाट बरामद भएको लागु औषधको कृित,
मा ा तथा कसरु को गा भीयलाई िवचार गदा जनही
४(चार) वष कै द र .३,००,०००।– (तीन लाख
पैयाँ) स म ज रवाना गरेमा पिन कानूनको मकसद
पूरा हने नै देिखन आउँछ ।
४. अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणह बाट यी ितवादीह मोहमद उसमान आलम
र मोहमद ममताज आलमसमेतलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय(घ),(ङ)

र (च) को कसरु मा ऐ. ऐनको १४(१)(झ) बमोिजम
जनही कै द वष ५(पाँच) र .५,००,०००।- (पाँच
लाख) ज रवाना गरेको उ च अदालत िवराटनगरको
िमित २०७३।१२।९ को फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादीह ले उ
कसरु पिहलो पटक गरेको र कसरु को मा ाअनस
ु ार
सजाय नगरी बढी सजाय गरेको हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादीह लाई
जनही कै द वष ४(चार) र .३,००,०००।- (तीन
लाख पैयाँ) मा ज रवाना हने ठहछ । अ य कुरामा
पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु 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(पाँच) वष कै द
र .५,००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) ज रवाना
हने ठह याएको उ च अदालत िवराटनगरको फै सला
के ही उ टी भई िनज ितवादीह लाई जनही
कै द वष ४(चार) र .३,००,०००।- (तीन लाख
पैयाँ) ज रवाना हने ठहरी फै सला भएको र िनज
ितवादीह िमित २०७२।११।२४ मा प ाउ परी
हालस म कारागार कायालय मोरङ, िवराटनगरमा
थनु ामा रहेको देिखँदा िनज ितवादीह को कै द
वष ४(चार) िमित २०७६।११।२३ मा भु ान हने
भएकोले सोहीबमोिजमको कै दको लगत संशोधन गरी
स बि धत कारागार कायालयमा लेखी पठाइिदनू भनी
सु अदालतमा लेखी पठाउनू ...........................१
िनज ितवादीह लाई तोिकएको ज रवानाबापत यस
अदालतको फै सलाबमोिजम संशोिधत लगत कायम
गरी िनजह ले ज रवानाबापत नगदै िदए िलई आ दानी
बाँ नु र निदए ज रवानाबापतको कै द ठे नु भनी सु
अदालतमा लेखी पठाइिदनू ...............................१
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
ततु मु ाको दायरीको लगतक ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ............१

§

उ रायमा सहमत छु ।
या.अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
इित संवत् २०७६ साल पौष २८ गते रोज २ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०४०६
ततु मु ामा गोपनीयताको लािग पीिडत
र प रवारको सद यको नाममा .................
रािखएको छ ।
- स पादक
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
फै सला िमित : २०७५।१२।२५
०७१-CR-१२२०

नाबालकले करणीज तो अपराधका बारेमा
बोलेको कुरा अ यथा मािणत नभएको
अव थामा यसलाई माणको पमा
हण गदा बेमनािसब हने नदेिखने ।
( करण नं.२)

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी टेकबहादरु काक
अवलि बत निजर :
स ब कानून:
§
माण ऐन, २०३१
§ अपाङ् ग संर ण तथा क याण ऐन, २०३९
सु तहमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी िकरण साद िशवाकोटी
नवु ाकोट िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी टेकराज नेपाल
माननीय यायाधीश ी थीरबहादरु काक
पनु रावेदन अदालत पाटन

मु ाः- जबरज ती करणी
पनु रावेदक / ितवादी : नवु ाकोट िज ला सु दरादेवी
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २ घर भई हाल
कारागार कायालय नवु ाकोटमा कै दमा रहेका
तारा सादको छोरा वष ३२ को पु पराज
िसटौला
िव
यथ / वादी : ................ को जाहेरीले नेपाल
सरकार

फै सला
या.अिनलकुमार िस हा : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम ितवादीको
तफबाट पनु रावेदन परेको ततु मु ाको संि त त य
एवम् ठहर यस कार रहेको छःत यख ड
नवु ाकोट िज ला सु दरादेवी गा.िव.स वडा
नं.३ ि थत पूवमा हतराज े ठको खेतबारी, पि चममा
सावजिनक भीर पाखो, उ रमा अ मरबहादरु
अिधकारीको खेतबारी र दि णमा सावजिनक पाखो
यित चार िक लािभ रहेको तल मािथ बाँसको याङ
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१०४०६ - पु पराज िसटौला िव. नेपाल सरकार
भएको िबचमा ३/४ जना ब न िम ने ओडार, उ
ओडारमा के ही िदनअगािड फुके को 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 रवितत
नवु ाकोट ६(छ) लाई पु पराज िसटौलाले िदनको
अं.१६:३० बजेको समयमा जबरज ती करणी गरेको
हँदा आव यक कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
................ को िनवेदन ।
िमित २०६९।१०।२६गते अ दाजी १५:००
बजेको समयमा नवु ाकोट िज ला सु दरादेवी गा.िव.स
वडा नं. ३ ि थत डाँडाटोल बाँसको याङको कुनामा
मेरो जेठी िददी अं. वष ४३को बो न नस ने लाटी नाम
प रवितत नवु ाकोट ६ (छ) लाई पु पराज िसटौलाले
जबरज ती करणी गरेको हँदा िनज ितवादीलाई
प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको पीिडतको भाइ ................ को
जाहेरी दरखा त ।
पीिडत नाम प रवितत नवु ाकोट ६(छ) को
वा य परी ण हँदा योिनमा पु षको िलङ् ग वेश
एवम् घषण भएको पाइ छ भ नेसमेत बेहोराको परी ण
ितवेदन ।
म आ नो घर प रवारसँग 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 घरदेिख अं.१०/१५ िमनेटको
दरु ीमा रहेको डाँडाटोल भ ने ठाउँमा पाइपमा आएको
पानी जोड् न भनी गएको र पाइप जोडी आ नो घरतफ
फकने ममा यहाँ नाम प रवितत नवु ाकोट ६(छ)

ले इसारा गदा कुनै िकिसमको आभास भएको मलाई
महसस
ु भयो र म िनज निजकै को ओडारमा गई मैले
िनजको शरीरमा हातले समाई िनजलाई जिमनमा
लडाइसके पिछ िनजले लगाएको कपडा मािथ उचाली
िदएपिछ मलाई यौन इ छा आयो र िनजसँग यौन
स पक गरेको हो । सोप चात् मैले सोही निजक
िपसाबसमेत फे रेको बखतमा के टाके टीह ले देखेपिछ
उ थानबाट भागेको हँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
पु पराज िसटौलाले अिधकार ा त अिधकारीसम
गरेको बयान ।
िमित २०६९।१०।२६ गते अं.१६:३०
बजेको समयमा म मेरो साथीह सँग घर निजकको
सडकमा खेिलरहेको िथएँ । सोही समयमा मेरो िददी
नेहा मैनाली र िददी नाताक पतृ ी े ठ आई यता
आउन भनी मलाई निजकमा बोलाई नाम प रवितत
नवु ाकोट ६ लाई पु पराज िसटौला अंकलले हातको
इसारा गरी बोलाउँदै हामीह का घरदेिख तल
बाँसको याङ भएको ओडारतफ लिगरहेका छन्
भनी हामीह लाई भनेपिछ मेरो िददी नेहा मैनाली,
ि ित े ठ, सोही गाउँका मेरो अंकलको छोरा रोशन
मैनालीसमेतले िनज पु पराज िसटौलालाई िपछा
गद जाने ममा बाँस याङको ओडारमा लाटी
पीिडत ‘ वाँ- वाँ, अहँ-अहँ भ ने आवाज सनु ेपिछ
हामीह निजक गएर हेदा सोही ओडारमा िनज
पीिडतलाई उ ानो पारी सतु ाई ितवादीले करणी
ग ररहेको अव थामा देखेको हो भ नेसमेत बेहोराको
य दश ह ................ , नेहा मैनाली, शा त
अिधकारी र िदिपका मैनालीसमेतले गरेको घटना
िववरण कागज ।
ततु मु ामा ा त हन आएको घटना थल
मचु ु का, ठाडो िनवेदन, जाहेरी दरखा त वा य
परी ण ितवेदन, ितवादीको बयान कागज,
बिु झएका मािनसह ले ग रिदएको घटना िववरण
कागजलगायतका िमिसल संल न कागजातह को
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अ ययनबाट िनज ितवादी पु पराज िसटौलाले
जबरज ती करणी गरेको पिु ट हन आएको देिखँदा
िनज ितवादीको उ काय मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको दफा १ र ३(५)नं. अनस
ु ारको
कसरु अपराध हँदा िनज ितवादीलाई सोही ऐनको
दफा ३(५) नं.बमोिजम सजाय हन तथा पीिडत मिहला
नाम प रवितत नवु ाकोट ६(छ) बो न नस ने लाटी
(अपाङ् ग) भएको हँदा ऐ. महलको ३क. बमोिजम थप
सजाय हन र पीिडतलाई ितवादीबाट सोही महलको
१०नं. बमोिजम ितपूित िदलाई भराई पाउन तथा
ितपूित योजनको लािग ऐ.१०(ग) नं. अनस
ु ार िनज
ितवादीको अंश रो का ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
अिभयोग मागदाबी ।
िमित २०६९ साल माघ २६ गते िबहान
घरमा पूजा आजा गन भनी परु ोिहत बोलाई पूजा
आजा िस याई घरको कुलायन पूजा गरी खाना खाई
घरध दा गरी बसेको िथएँ । तल गोठमा को जाने भ दा
बबु ाले म जा छु भनी भनेपिछ बबु ा गोठमा जानु भएको
हो, यसपिछ बा ाको खोरमा भएको िझँजा प छाई
िदउँसोको खाजा खाई मेरो ीमतीलाई जािगर वाउने
स ब धमा गाउँकै मिछ सँग कुरा गरी घर स लाह
गरेपिछ थाहा िद छु भनी मिछ को घरबाट फिकदा
धारामा पानी िथएन, पानीको पाइप खु ला भएकोले
उ पानीको पाइप जोडी िहँड्ने ममा कोही मा छे
िच याएको ज तो ला यो । यसो हेदा त लो गरामा
लाटी रहेछ, के भयो भनी लाटी भएको ठाउँमा जाँदा
लाटीले या सी मािथितर तानी मलाई संकेत गरेपिछ
मैले ल घर जा भनी कुममा हातले यसो धके ली िदएको
हो, अिल पर पगु ेपिछ मलाई िपसाब ला यो । यसपिछ
िपसाब फे दको अव थामा मलाई ब चाले देखेको भनी
भ छन् तर मैले ब चालाई देखेको छै न । यसपिछ
म आ नो घरमा आई खाना पकाउने काम गद िथएँ
यि कै मा लाटीको दाइ र चौक बाट हरी आई तै ँले
लाटीलाई जबरज ती करणी ग रछस् भनी मलाई प

याएको हो । मैले लाटीलाई जबरज ती करणी गरेको
होइन जाहेरी झु ा हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
पु पराज िसटौलाले अदालतसम ग रिदएको बयान ।
सु अदालतको िमित २०६९/१२/०७ को
आदेशानस
ु ार मालपोत कायालय नवु ाकोटबाट ा त
ितवादीका नाउँको ज गा रो का राखेको च.नं.२६६१
िमित २०६९/१२/०८को प िमिसल संल 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 जरु ी िलई करणी गरेको भनी ितवादीले
कतै खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । पीिडतको वा य
परी ण ितवेदनसमेतबाट यी ितवादीले पीिडत
नवु ाकोट ६ लाई जबरज ती करणी गरेको पिु ट हन
आएकाले िनज ितवादी पु पराज िसटौलालाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ३(५) नं. को
कसरु मा सोही महलको ३(५)नं.बमोिजम सात वष
कै द हने र पीिडत बो न नस ने अपाङ् ग लाटी भएको
िमिसलबाट देिखँदा शारी रक पमा अपाङ् ग भएक
लाटी मिहलालाई जबरज ती करणी गरेको देिखँदा
सोही महलको ३ क.नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई
थप पाँच वष कै द सजायसमेत भई सोही महलको १०
नं. बमोिजम पीिडतले ितवादीबाट . ५०,०००/(पचास हजार पैयाँ) ितपूितसमेत भ रपाउने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको नवु ाकोट िज ला अदालतको
िमित २०७०।११।१३ को फै सला ।
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 याङ् कन नगरी मलाई
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सजाय गन गरी भएको सु फै सला िु टपूण हँदा बदर
गरी सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादीले
पनु रावेदन अदालत पाटनमा िदएको पनु रावेदन प ।
यसमा पीिडत मिहला र अनस
ु धानको
ममा कागज गन यि ह को अदालतमा बकप
हन नसके को अव थामा जबरज ती करणीको
कसरु ठह याएको सु अदालतको फै सला माण
मू याङ् कनको स दभमा फरक पन स ने हँदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८को िनयम ४७ को योजनाथ
यथ / वादीलाई जानकारी िदई िनयमबमोिजम गनु
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७१।४।२७।३ मा भएको आदेश ।
ितवादी पु पराज िसटौलालाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको ३ नं.को देहाय ५ ले पाँच
वष मा कै द गनु पनमा कै द वष ७(सात) गरेकोस म
सु फै सला निमली ऐ. महलको ३ नं.को देहाय ५ ले
कै द वष ५(पाँच) हने भई सोही महलको ३क. नं. ले थप
५(पाँच) वष कै दसमेत हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१/७/११ को
फै सला ।
फै सलामा सबदु माणको मू याङ् कन र
िववेचना नै नभएको, अपराधको कृित र अव थाबारेमा
पिन याियक मनको योग नभएको, िमिसल संल न
माण कागजले घटना पिु ट हन नसके को, पीिडतलाई
ललाई फकाई जबरज तीसँग लोभनमा नपारेको,
“लाटी” र “अपाङ् ग” को िववेचना नग रएको, कुनै
कारणवश अथात् वे छाले गरेको करणी जबरज ती
करणी हन नस ने, य दश नाबालक र पीिडत
भिनएको यि अदालतसम उपि थत भई बकप
नगरेको, जाहेरवालाले अदालतमा बकप गदा पीिडत
रोहवरमा नभएको, मौकामा कागज गन यि ह
अदालतमा उपि थत नभएका, माणको िववेचना र

मू याङ् कन नगरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक /
ितवादी पु पराज िसटौलाले िमित २०७२/१/८ मा
यस अदालतमा दता गराएको पनु रावेदनप ।
यसमा अपाङ् गको प रभाषा र अपाङ् गपनको
िनधारणका लािग अपाङ् गता संर ण तथा क याण
ऐन, २०३९ को दफा ३ एवम् अपाङ् गता संर ण
तथा क याण िनयमावली, २०५१ को िनयम ३
ले अपाङ् गपन िनधारण सिमित गठन गन यव था
गरेको छ । ततु मु ामा अपाङ् ग रहेक भिनएक
पीिडत अदालतमा उपि थत भई बकप गन सके को
नदेिखएको र उ ऐन िनयमको यव थाअनस
ु ार
पीिडत यि अपाङ् ग भएको त य थािपत गन
भरपद माणको अभावमा ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(क) बमोिजम
थप सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७१।७।११ को फै सला माण ऐन, २०३१
को दफा ५४ को रोहमा फरक पन स ने देिखएकाले
अ.बं. २०२ नं.को योजनाथ महा यायािधव ाको
कायालयलाई ततु पनु रावेदनको 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 हन आएको तुत मु ामा यथ
/ वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी टेकबहादरु काक ले ितवादीउपर
यी लाटी मिहलालाई करणी गरेको भ ने िकटानी
जाहेरी छ । अनस
ु धानको ममा िनज मिहलालाई
करणी गरेको भनी ितवादीले वीकार गरेको छ ।
लाटी एवम् अपाङ् ग कृितक मिहलाको वा य
परी ण ितवेदनमा पु षको िलङ् ग योिनमा वेश
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एवम् घषण भएको भनी उ लेख छ । लाटी मिहला जो
सहज पमा बो न, सु न एवम् बु न सि दनन् य ता
मिहलालाई करणी गनु मा पिन आफै ँ मा अपराध
हो । य ता कृितका मिहलालाई करणी गनलाई
ु िनजको
सहमित मा न िम दैन । मौकामा कागज गन नाबालक
ब चाह ले िनज मिहलालाई िनज ितवादीले
जबरज ती करणी गरेको य देखेको अव था
छ । तसथ िनज ितवादीलाई थप सजायसमेत गन गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै
हँदा सदर हनपु छ समेत भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
ततु
मु ामा
ितवादी पु पराज
िसटौलाउपर मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
३(५) नं. बमोिजम सजाय हन तथा पीिडत मिहला
नाम प रवितत नवु ाकोट (छ) बो न नस ने लाटी
(अपाङ् ग) भएको हँदा ऐ.महलको ३क. बमोिजम थप
सजाय गरी पीिडतलाई ितवादीबाट सोही महलको
१० नं. बमोिजम ितपूितसमेत िदलाई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको अिभयोग दाबी भएकोमा सु नवु ाकोट
िज ला अदालतबाट िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ३(५) नं.
को कसरु मा सोही महलको ३(५) नं. बमोिजम सात
वष कै द हने र पीिडत बो न नस ने अपाङ् ग लाटी
भएको देिखँदा सोही महलको ३ क. नं. बमोिजम िनज
ितवादीलाई थप पाँच वष कै दसमेत हने भई ऐ. १०
नं. बमोिजम पीिडतले ितवादीबाट .५०,०००/(पचास हजार पैयाँ) ितपूितसमेत भ रपाउने ठहछ
भनी सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन
अदालत पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा सो अदालतबाट
ऐ. महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द र
ऐ. ३क. नं. ले थप ५(पाँच) वष कै दसमेत हने ठहछ
भनी फै सला भएकोमा सो फै सला बदर गरी अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी ितवादीले यस अदालतमा

पनु रावेदन गरेको अव था छ ।
ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालत
पाटनले गरेको फै सला िमलेको छ छै न, पनु रावेदक /
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन ?
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीले पीिडत
मिहलालाई बाँसको याङमा जबरज ती करणी गरेको
भनी िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । िनज ितवादीले
अनस
ु धानको ममा बयान गदा पीिडतले इसारा
गरी बोलाएक , शरीरमा हातले समाउँदा कुनै ितकार
नगरेक , आफूले लगाएको फ रया वयम् पीिडतले नै
मािथ उचाली िदँदा आफूले यौनस पक गरेको र सोही
ठाउँ निजक िपसाब फे रेको भनी र अदालतमा बयान
गदा लाटीले या सी मािथितर तानी मलाई संकेत
गरेपिछ मैले ल घर जा भनी िनजको कुममा हातले
धके ली िदएको र म अिल पर पगु ी िपसाब फे रेको भनी
उ लेख गरेको देिख छ । उ दवु ै बयान बेहोराबाट
िनज ितवादी िनज लाटी मिहला भएको ठाउँमा गएको
कुरामा िववाद देिखएन । िनज ितवादीले पीिडत लाटी
मिहलालाई हातले धके लेको मा हो वा जबरज ती
करणी गरेको हो भ ने स ब धमा िवचार गदा, िनज
ितवादीले िनज मिहलालाई जबरज ती करणी गरेको
दे ने य दश को पमा जाहेरवालाको नाबालक
छोरा वष ११ को ................ र अक य दश
वष १३ क नेहा मैनाली रहेको देिख छ । ितवादीले
पीिडतलाई करणी ग ररहेको अव थामा देखेको
भनी िनजह ले अनस
ु धानको ममा य गरेको
देिख छ । िनज नाबालकह ले िनज ितवादीलाई
जबरज ती करणी गरेको भनी फसाउनु पन कुनै
पूव रसइवी देिखँदनै । िनज ११ र १३ वषका
नाबालकह मा ितवादीलाई फसाउनु पन िकिसमको
सोच िवचार आउने अव था हँदैन । यी नाबालकह ले
यी ितवादीलाई फसाउनु पन कुनै रसइवी वा कारण
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भएको भनी ितवादीले िजिकर िलएको देिखँदैन र यी
नाबालकह कसैको लोभनमा परेर झठु ो बोलेको
भ नेसमेत देिखँदैन । लाटी बो न नस ने मिहलालाई
लिु किछपी करणी गरेको दे 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 गरेको
कुरा सही स य पमा य गरेका हन् भनी मा नु पन
ह छ । उ उमेरका बालबािलकाह मा झठु ो बो दा
के फाइदा ह छ वा के प रणाम िन क छ भ ने कुरा
थाहा नहने हनाले उनीह ले जे बो छन्, सु छन् वा
दे छन् िसधा पमा ज ताको त तै अिभ य गदछन्
भ ने मा यता रािख छ । माण ऐन, २०३१ को दफा
३८ अनस
ु ार किललो उमेर भए पिन सोिधएको न
बु 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 बारेमा सामा य मिहलाले
ज तो बोलेर पिु ट गन स ने अव था हँदैन । यहाँ लाटी
मिहलाको हकमा िनज नाबालकह को भनाइ नै मु य
माणको पमा रहेको छ । पीिडतको वा य परी ण
ितवेदनमा पीिडतको योिनमा पु षको िलङ् गको वेश
एवं घषण भएको भ ने उ लेख छ । िनज मिहलालाई
िनज ितवादीले हातले धके लेको मा हो भ ने भनाइ
ितवादीले पिु गन सके को अव था छै न । नाबालकले
करणी ज तो अपराधका बारेमा बोलेको कुरा अ यथा
मािणत नभएको अव थामा यसलाई माणको
पमा हण गदा बेमनािसब हने देिखँदनै । यसथ
ततु मु ामा अपाङ् ग रहेक भिनएक पीिडत मिहला
अदालतमा उपि थत भई बकप गन नसके कोले
वारदात पिु हन स दैन भ ने ितवादीको भनाइसँग
र सोही आधारमा भएको यथ िझकाउने आदेशसँग
सहमत हन स ने अव था देिखन आएन ।

३. अपाङ् ग संर ण तथा क याण ऐन,
२०३९ को दफा २ मा अपाङ् ग भ नाले सामा य
दैिनकचया गन शारी रक वा मानिसक तवरले असमथ
वा अस म भएको नेपाली नाग रकलाई स झनु पछ
सो श दले कानो, अ धो, बिहरो, लाटो, लठे ो, लल
ु ो,
कुँजो, लङ् गडो, खोर डो, कुँडो वा सु तमनि थित
भएको यि लाई समेत जनाउँछ भनी प रभािषत गरेको
पाइ छ । उ प रभाषाअनस
ु ार लाटो पिन अपाङ् गको
प रभाषािभ पन देिखएकोले यस स दभमा अ
िववेचनाको आव यकता देिखँदैन । साथै ितवादीले
लाटी र अपाङ् गको अलग अलग अथ ला छ भनी
िलएको िजिकरसमेत उ कानूनी यव थािवपरीतको
देिखएकोले िनजको उ िजिकरसमेत मनािसब
नहनक
ु ो साथै यी ितवादीले अदालतमा बयान गदा
नै पीिडत मिहला लाटी भएको भनी वीकार गरेको
अव था िव मान हँदा थािपत त यको बारेमा ततु
िमिसलको स दभमा अ कुराको िवचार ग ररहनु पन
आव यकतासमेत देिखँदैन ।
४. ितवादीले पीिडत मिहलाको सहमितले
करणी गरेको हो होइन ? भ ने स ब धमा िवचार गदा,
पीिडत भिनएक मिहला बो न, सु न नस ने लाटी
भएकोमा िववाद छै न । वारदातको समयमा उनी ए लै
बाँसको याङ् ग ि थत ओडारमा रहेको अव था छ ।
यी ितवादीले पीिडत मिहलालाई करणी गनको लािग
ियनीह िबच कुनै पूवयोजना एवम् सहमित भई उ
थानमा गएको अव था नभई पानीको पाइप जोडी
आ नो घरतफ फकने ममा एका त थानमा रहेक
िनज पीिडत मिहला भए ठाउँमा 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 सु ने अव थासमेत हँदनै । उनीले बोलेर आ नो
भनाइ ततु गन अव थासमेत छै न । य तो एका त
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अव थाको िव मानता रहेको ठाउँमा भएको करणीका
स दभमा मौकामा बिु झएका य दश का पमा रहेका
वष ११को ................ र वष १३ क नेहा मैनालीले
बाँस याङको ओडारमा वाँ- वाँ, अहँ-अहँ गरेको
सनु ेका ह भनी लेखाइिदएकोले िनजह िबच सहमितले
करणी भएको भ ने भनाइ िवरोधाभाषपूण देिखएको
छ । ितवादीले अदालतमा आरोिपत कसरु गरेको
होइन भनी बयान गरे पिन पीिडतको वा य परी ण
ितवेदनबाट करणी भए गरेको भ ने देिखन आएको
छ । ितवादीले अिधकार ा त अिधकारीसम पीिडतले
इसारा गरेपिछ सहमितले करणी भएको हो भनी बयान
बेहोरा लेखाएको भए पिन के क तो िकिसमले सहमित
भएको िथयो सो बारेमा उ लेख गरी लेखाउन सके को
पाइँदैन । एकिछनलाई पीिडतले इसारा ारा बोलाएकै
िथइन् भनी मा ने हो भने पिन करणीको आशयले इसारा
गरी बोलाएको भ ने कुरा िमिसल माणबाट मािणत
हन सके को पाइँदैन । पीिडत लाटी मिहलाले करणी
गनमा सहमित िदएक िथइन् भनी ितवादीले िलएको
िजिकर िनजले व तिु न ट आधार माण ततु गरी
पिु गनसके कोसमेत देिखँदनै । यसैले सहमितको
िवषयलाई ग भीरतापवू 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 देिखँदैन ।
५. अतः उपयु िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादी पु पराज िसटौलाले पीिडत लाटी मिहलालाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज ती करणी गरेको
ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
दफा ३(५) नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द र ऐ. महलको
दफा ३क. नं. बमोिजम थप ५(पाँच) वष कै द हने
गरी उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७१।७।११
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक / ितवादीको पनु रावेदन िजिकर

पु न स दैन । यो फै सलाको ितिलिप जानकारीका
लािग महा यायािधव ाको कायालयमा पठाइिदनु
र फै सलाको ित िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृत:- कुल साद दाहाल
इित संवत् २०७५ साल चै २५ गते रोज २ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०४०७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
आदेश िमित : २०७६।१०।२०
०७६-WH-०२४५
मु ाः- ब दी य ीकरण
िनवेदक : भोजपरु िज ला, षडान द नगरपािलका वडा
नं. १ घर भई हाल िज ला हरी कायालय,
िस धपु ा चोकको गैरकानूनी िहरासतमा
रािखएका तीथबहादरु 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 कायालय, का ेपला चोकसमेत
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§

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 रसके पिछ पिन िविभ न िज लामा
लगी पाँच पटक सोही कृितको मु ामा
िनर तर थनु ामा रा नु अनिु चत, अतािकक
र जवाफदेिहताहीन काय हने ।
( करण नं.६)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ी एकराज भ डारी, अिधव ाह
ी
किपलच
पोखरेल, ी भवु न साद
िनरौला, ी गंगासागर ख ी, ी बालकृ ण
गैर,े ी िनरकुमार राई, ी स तोष कोइराला,
ी काि तराम ढुंगाना
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
ह र साद जोशी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अंक ४, िन.नं.१०२५३
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
आदेश
या.अिनलकुमार िस हा : नेपालको
संिवधानको धारा ४६, १३३(२) बमोिजम यसै
अदालतको े ािधकारिभ को भई पेस हन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त त य एवं ठहर
यस कार छः
िनवेदक ितथबहादरु राईलाई िमित
२०७६।१०।१४ गते सव च अदालतको गेटबाटै
प ाउ ग रयो । िनवेदकलाई िज ला हरी कायालय

िस धपु ा चोकको गैरकानूनी थनु ामा रािखएकोमा
सोउपर दायर गरेको ब दी य ीकरण (०७६-WH०२१८) को िनवेदनउपर सनु वु ाइ हँदा स मािनत
सव च अदालतबाट िनवेदकलाई गैरकानूनी
थनु ाबाट मु गन यथ का नाममा आदेश भएको
िथयो । िनवेदकलाई हाल िज ला हरी कायालयको
िहरासतमा रािखएको जानकारी पाएको छु ।
िनवेदकलाई कानूनिवपरीत थनु ामा राखी शारी रक एवं
मानिसक यातना िदइएको आशंका छ । िनवेदकलाई
याद थपका लािग भनी यथ िज ला शासन
कायालय, का ेपला चोकसम उपि थत गराएको
जानकारी पाएको छु ।
सु मा िनवेदक तीथबहादरु राईलाई िमित
२०७६।२।१० मा िस धल
ु ी िज लाको डाँडीगरु ासेबाट
प ाउ गरी अभ यवहार मु ामा याद थप ग रएको
िथयो । िमित २०७६।३।३ मा िज ला शासन कायालय,
िस धल
ु ीबाट जनही .२१,०००।- (ए काइस हजार)
धरौटी माग भएकोमा धरौटी रकम बझ
ु ाउन नसके का
कारण कारागार कायालय िस धल
ु ीमा रािखएको
िथयो । िमित २०७६।५।१९ मा िज ला शासन
कायालय, िस धल
ु ीबाट ६ मिहनाको कै द सजाय हने
ठह याई फै सला भयो । िज ला शासन कायालय,
िस धल
ु ीको फै सलाबमोिजमको कै द भु ान गरेप ात्
िस धल
ु ी िज ला कारागारबाट िमित २०७६।८।४ मा
थनु ामु हनपु नमा थनु ामु गरेको कागजमा सहीछाप
गराइयो तर थनु ामु नगरी दो ो पटक रामेछाप पु याई
अभ यवहार मु ा लगाइयो । िमित २०७६।८।२९
मा िज ला शासन कायालय, रामेछापबाट साधारण
तारेखमा मु भएको बेहोरामा सहीछाप गराइयो तर
थनु ामु नगरी ते ो पटक िज ला हरी कायालय
दोलखाको िहरासतमा रािखयो । अभ यवहार मु ामा
िनवेदकलाई िमित २०७६।९।२४ मा िज ला शासन
कायालय, दोलखाबाट साधारण तारेखमा रहा
गरेको बेहोरामा सहीछाप गराई पनु ः िज ला शासन
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कायालय, दोलखाको हाताबाटै चौथो पटक प ाउ गरी
िज ला हरी कायालय, िस धपु ा चोकको िहरासतमा
रािखएकोमा सोउपर ब दी य ीकरणको िनवेदन
दायर भई स मािनत सव च अदालतबाट िमित
२०७६।१०।१४ मा िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ाबाट
मु गन आदेश जारी भएकोमा सव च अदालतको
गेटबाटै पनु ः िगर तार ग रयो ।
यथ हरी धान कायालयसमेतको
ठाडो आदेश र िनदशनमा वृ भावना राखी
िनवेदकलाई पटकपटक प ाउ गरी बदिनयतपूवक
एकपिछ अक िज लामा पु याई झठु ा मु ा लगाउने
गरेको 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 तफबाट िनवेदकका
आफ त र प रवारका सद यसमेतलाई िदइएको
छै न । फरक िवचार आ थाकै कारण देखाई िनवेदकलाई
िमित २०७६।२।१० देिख आजका िमितस म
िनर तर यथ ह ले गैरकानूनी थनु ामा राखेका
छन् । यथ ह को कायबाट 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 ितथबहादरु राईलाई
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ामु
ग रपाउँ भ ने बेहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गनु नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार, कारण र माण
भए सोसिहत कुनै मु ामा अनस
ु धान गरेको भए सो
िमिसलको मािणत ितिलिप र ब दीसिहत िमित
२०७६।१०।२० का िदन महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफसिहत उपि थत हन
आउनु भ ने बेहोराको िमित २०७६।१०।१७ को

आदेश ।
ितथबहादरु राईलाई यस कायालयबाट
उि लिखत िमितमा प ाउ नग रएको, रट
िनवेदनमा उ लेख ग रएबमोिजमको कुनै पिन काय
यस कायालयबाट नग रएको, िनजह लाई यस
कायालयको िहरासतमा समेत नरािखएको हँदा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको महानगरीय
हरी वृ िसंहदरबार काठमाड र ऐजन कायालयका
कायालय मख
ु को ि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 धिु लखेल नगरपािलका
वडा नं. ४ ि थत अरिनको राजमाग सडक ख डमा
एक जना पु ष यि ले मिहला वगमािथ अपश द
योग गरी होह ला ग ररहेको छ भ ने खबर ा
हनासाथ सो थानमा जाँदा पिछ नाम, थर, वतन खु न
आएको ितथबहादरु राईले मिहला वग िव अपश द
योग गरी होह ला ग ररहेको अव थामा फे ला पारी
िनजलाई स झाई बझ
ु ाई गदा उ टै िडउटीमा खिटएको
हरी टोलीलाई समेत गालीगलौज गरी हरीको
काम कारबाहीमा समेत बाधा अवरोध पु याएको हँदा
िनजलाई ऐजन राित २१:०० बजेको समयमा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९ को
उपदफा ६ बमोिजमको ज री प ाउ पज
ु साथ प ाउ
परी ितवेदनसाथ दािखला गराइएका ितवादीउपर
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ११८ को
कसरु मा िमित २०७६।१०।१५ मा दता गरी िनजलाई
िदइएको ज री प ाउ पज
ु िज ला शासन कायालय
का ेपला चोकमा िमित २०७६।१०।१५ गते पेस
गरी ज री प ाउ पज
ु वीकृित गराई प ाउ िमित
२०७६।१०।१४ बाटै लागू हने गरी पिहलो पटक
िदन ७ (सात) को याद अनमु ित ा भई िनजलाई
अिधकार ा अिधकारीसम पेस गरी बयान गराई
यस कायालयको याियक िहरासतमा राखी ततु
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१०४०७ - गणेश राई िव. िज ला हरी कायालय, का ेपला चोकसमेत
मु ाको थप अनस
ु धान काय भइरहेको छ । िनजलाई
िहरासत क मा रा नअ
ु िघ िनजले मेरो आफ तको
स पक नं. हो भनी िदइएको मोबाइल न बरह मा
फोन गरी जानकारी गराई िहरासतमा रहँदा ब दाको
समयमा िनजलाई भेटघाट गन आउने आफ तह र
कानूनी यवसायीसमेतलाई भेटघाट गराइएको छ ।
िवप ी ितथबहादरु राईलाई गैरकानूनी पमा प ाउ
गन, थनु ामा रा ने, आफ तह सँग भेटघाट गन निदने
ज ता िकिसमका कायह यस कायालयबाट भए गरेको
होइन छै न । िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने बेहोराको िज ला हरी कायालय का ेपला चोक
र ऐजन कायालयका कायालय मख
ु को िलिखत
जवाफ ।
हरीको ितवेदनले वादी नेपाल सरकार
ितवादी ितथ राई भएको अभ यवहार गन
नहने मु ामा िमित २०७६।१०।१४ को राित
२१:२० बजेको समयमा ज री प ाउ पज
ु िदई
हरी ितवेदनसाथ यस कायालयमा दािखल हन
आएका िथए । िनज ितवादी ितथराज 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 अनस
ु धान काय गनपन
ु भएको
हँदा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को
दफा १४(३) बमोिजम प ाउ िमितबाट लागू हने गरी
अनमु ितका लािग िज ला सरकारी विकल कायालय
का ेपला चोकको सहमितसिहत िज ला हरी
कायालय का ेपला चोकको िमित २०७६।१०।१५
को प यस कायालयमा ा हन आएको हो । सोप ात्
यस कायालयबाट िमित २०७६।१०।१५ का िदन
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
१४(६) बमोिजम िनज ितवादी ितथ राईलाई हरी
िहरासतमा राखी उ मु ाको अनस
ु धान गन अनमु ित
िदइएकोस म हो । चिलत कानूनबमोिजम याद थप

गरी िनज ितवादी ितथ राईलाई हरी िहरासतमा
रािखएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
बेहोराको िज ला शासन कायालय, का ेपला चोक
र ऐ. का मख
ु िज ला अिधकारीको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकलाई गैरकानूनी पमा प ाउ
गन तथा थुनामा रा नेलगायतको काय यस हरी
धान कायालयबाट ग रएको छै न । िवप ी रट
िनवेदक ितथबहादरु राईउपर िज ला हरी कायालय
का ेपला चोकमा अभ यवहार मु ा दता गरी मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४(६)
बमोिजम याद थप गरी अनस
ु धान काय भइरहेको
र रट िनवेदकले िनवेदनमा कानूनिवपरीत थनु ामा
राखी शारी रक एवं मानिसक यातना िदएको भ ने
आरोपह झु ा भएको हँदा हरी धान कायालय,
न सालसमेतलाई िवप ी बनाई दायर भएको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको हरी धान
कायालय, न साल र ऐजनको कायालय मख
ु समेतको
तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी एकराज भ डारी, अिधव ाह
ी
किपलच पोखरेल, ी भवु न साद िनरौला, ी
गंगासागर ख ी, ी बालकृ ण गैर,े ी िनरकुमार राई,
ी स तोष कोइराला, ी काि तराम ढुंगानाले यी रट
िनवेदकलाई अदालतको आदेशले थनु ामु गरे तापिन
हरी शासनले िनर तर पमा िविभ न ठाउँह मा
एउटै अिभयोगमा प ाउ गरी थनु ामा राखेर संिवधान
र कानूनलगायत मानवअिधकारस ब धी मा य
िस ा तह को उ लङ् घन गरेको छ । कुनै प को
िवचारमा समथन गरेको आधारमा मा िनजलाई
अभ यवहारमा प ाउ गरी पटकपटक थनु ामा
रा नु संिवधानिवपरीतको काय हो । यी िनवेदकलाई
गैरकानूनी पमा थुनामा राखेको हँदा िनजलाई
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गैरकानूनी थनु ाबाट मु गन ब दी य ीकरणको रट
जारी ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु । िवप ी तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी ह र साद
जोशीले यी रट िनवेदकले िविभ न थानमा पटकपटक
गैरकानूनी कसरु गरेकोले कानूनबमोिजम नै प ाउ गरी
थनु ामा रािखएको हँदा रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
दवु ैतफको
कानून
यवसायीह ले
गनभएको
बहस िजिकर सनु ी िमिसल अ ययन गरी
ु
िनणयतफ िवचार गदा रट िनवेदकको मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको रट जारी हनपु न हो होइन ? सो
स ब धमा िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
२. यी ब दी तीथबहादरु राईलाई सव थम
िमित २०७६।२।१० मा िस धल
ु ी िज लाको
डाँडीगरु ाँसेबाट प ाउ गरी अभ यवहार मु ा चलेको
भ ने िनवेदन िजिकर रहेछ । सो मु ाउपर सनु वु ाइ हँदा
िमित २०७६।३।३ मा िज ला शासन कायालय
िस धल
ु ीबाट . २१,०००।- धरौट माग भएकोमा
धरौट रा न नसक थनु ामा रहेको र िज ला शासन
कायालय िस धल
ु ीबाट िमित २०७६।५।१९ मा
फै सला भई लागेको ६ मिहना कै द िमित २०७६।८।४
मा भु ान भई थनु ामु हनु पनमा कै द भु ान
भएपिछ पिन थुनामु नगरेको भ ने िजिकर रहेको
देिखयो । िज ला शासन कायालय िस धल
ु ीको
फै सला यी िनवेदक ब दीले पनु रावेदन गरेको भ ने
भनाइ नरहेबाट उ आरोप र फै सला यी िनवेदकले
वीकार गरी बसेको देिख छ । िस धल
ु ीबाट थनु ामु
नगरी रामेछाप िज ला पु याई अभ यवहार मु ा
चलाई िज ला शासन कायालय रामेछापबाट साधारण
तारेखमा छािडएकोमा थनु ाबाट मु नगरी दोलखा
िज ला पु याई अभ यवहार मु ामा िनवेदकलाई
२०७६।९।२४ मा िज ला शासन कायालय
दोलखाबाट साधारण तारेखमा छोडेको कागजमा
सहीछाप गराई िस धपु ा चोक पु याइएको भ ने

देिख छ । िस धपु ा चोकमा रािखएको िहरासतउपर
सव च अदालतमा ब दी य ीकरणको िनवेदन
०७६-WO-०२१८ परेको देिखयो । यस अदालतबाट
िमित २०७६।१०।१४ मा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भई थनु ाबाट मु गरेको पिन देिखयो । यसरी
यस अदालतबाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी
भई थुनामु गन आदेश हँदाहँदै यसै अदालतको
गेटबाट पनु ः िगर तार गरी िज ला हरी कायालय
का ेपला चोकमा िहरासतमा रािखएको छ भनी रट
िनवेदनमा उ लेख भएको देिख छ । िवप ी िज ला
हरी कायालय का ेपला चोकको िलिखत जवाफमा
ितथबहादरु राईले मिहला वग िव अपश द योग
गरी होह ला ग ररहेको अव थामा फे ला पारी मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ११८ को कसरु मा
िज ला शासन कायालय का ेपला चोकबाट िमित
२०७६।१०।१४ देिख लागू हने गरी अनमु ित ा भई
यस कायालयको याियक िहरासतमा राखी ततु
मु ाको थप अनस
ु धान काय भइरहेको भनी खु न
आएबाट यी िनवेदकलाई अभ यवहारमा थनु ामा
राखेको कुरा पिु हन आएको छ ।
३. यस अदालतबाट िमित २०७६।१०।१४
मा ब दी य ीकरणको आदेश जारी भई गैरकानूनी
थनु ाबाट मु गन आदेश हँदाहँदै यसै अदालतको
गेटबाट पनु ः िगर तार गरी िज ला हरी कायालय
का ेपला चोकमा िहरासतमा रािखएको भ ने िनवेदन
िजिकर स ब धमा अदालतबाट छुट्नासाथ यी िनवेदक
का ेपला चोक पगु ेको र यहाँ मिहलासमेतलाई
अभ यवहार गरेको कसरु मा प ाउ गरेको भ ने
िज ला हरी कायालय का ेपला चोक र ऐजनका
मख
ु को िलिखत जवाफ देिख छ । कुन मिहलाबाट
कुन समयमा य तो जानकारी आएको िथयो, यो
जानकारी कहाँ, कसले, कसरी रीतपूवक अिभलेख
ग यो, कसरी िनजलाई प ाउ गन टोली खटाइयो,
यसमा अनु रत धेरै
यस इजलाससम ा
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१०४०७ - गणेश राई िव. िज ला हरी कायालय, का ेपला चोकसमेत
िमिसलबाट उ ज छ । पटकपटक अभ यवहारको
अपु आरोप लगाइएको वैयि क वत ता आब
यस कृितको मु ामा हरीले भ नासाथ अदालतले
िव ास ग रहा नु पन अव थाको िव मानता
देिखँदनै । यी ब दीको संल नतामा कुनै आपरािधक
काय भएको छ भनी व तिु न पमा िवप ीह ले
भ न सके को पाइँदनै । अ कुनै कारण फे ला नपरे पिन
यी िनवेदकलाई थनु ामै रा ने पूवा हको काया वयन
अभ यवहारको आरोपको मा यमबाट ग रएको
देिख छ । यसरी तीथबहादरु राईलाई िवप ीह ले एउटै
आरोपमा िविभ न थानबाट िनय णमा िलई हरी
िहरासतमा रािखरहने कायलाई कानूनबमोिजमको
थनु ा मा न सिकँ दैन ।
४. लोकत मा वैयि क वत तालाई
यि को मख
ु तथा सव कृ हकको पमा
िलइ छ । यो यादै संवेदनशील िवषयसमेत हो । मानव
अिधकारको िव यापी घोषणा, १९४८ को धारा ३
ले येक यि लाई जीवन, वत ता र सरु ाको
हक हने भनी अ तराि य पमा यि को वैयि क
वत तालाई ाथिमकता िदएको छ । नेपालको
संिवधानको धारा १७ ले कानूनबमोिजम बाहेक कुनै
पिन यि लाई वैयि क वत ताबाट वि चत ग रने
छै न भनी मौिलक हक दान गरेको छ । रा यले सबै
नाग रकलाई समान अव थामा समान िकिसमको
यवहार गदछ भ ने िव ास ग र छ । कुनै नाग रक ित
वृ धारणा राखेर यवहार गनु हँदैन ।
५. कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको उिचत
ि या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि क वत तामा
अङ् कुश लगाउन वा अपहरण गन पाइँदैन । संिवधानले
कानूनी औिच य पिु हन नस ने कृितका थनु ा,
िगर तारी तथा गैरकानूनी पमा शि को योग
गनबाट िनषेध गरेको छ । रा यका हरेक िनकायका
काम कारबाही संिवधान, कानून एवम् यायका मा य
िस ा तअनक
ु ू ल हनपु दछ । वैयि क वत ताको

अिधकारबाट वि चत गदा कानूनले तोके को उिचत
ि याको अिनवाय पमा अनशु रण गनपन
ु हछ।
कानूनको उिचत ि याको अनशु रण नगरी वैयि क
वत तामािथ लगाइएको अङ् कुशले याियक वैधता
ा गन स दैन । कुनै यि लाई गैरकानूनी पमा वा
कानूनको उिचत ि या पूरा नगरी वृ धारणा राखेर
ब दी बनाइएको अव थामा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गरी थनु ामु गनु अदालतबाट अपेि त
िवषय हो ।
६. संिवधान र चिलत कानून, लोकताि क
मू य मा यता, याियक अवधारणा र यायका
मा य िस ा तह , कानूनको शासन, अ तराि य
कानूनसमेत ारा याभूत हक अिधकारको संर ण
गनसमेत कुनै ि ले हेदा पिन वृ धारणा राखेर
ग रएको यवहारलाई उिचत ठा न सिकँ दैन । कानूनी
ि यामा यि उपर ग रने यवहार याियक, व छ,
पूवा हिवहीन र तकसङ् गत हनपु दछ । कानूनको
उिचत ि या अनशु रण नगरी यि लाई ब दी
बनाउने काय अनिु चत एवं अ वीकाय ह छन् । कुनै
पिन नाग रकलाई एकै कृितको मु ामा पटकपटक
ब दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दािखला
भएपिछ पिन थनु ामु नगनु र यस अदालतको
ब दी य ीकरणको आदेशबाट थनु ामु ग रसके पिछ
पिन िविभ न िज लामा लगी पाँच पटक सोही
कृितको मु ामा िनर तर थनु ामा रा नु अनिु चत,
अतािकक र जवाफदेिहताहीन काय हो । य तो काय
नेपालको संिवधान तथा चिलत फौजदारी कायिविध
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 हन वा छनीय देिख छ ।
यस कारको विृ ले वे छाचा रतालाई बढावा िदने
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
र संिवधान ारा याभूत मौिलक हकह को चलनमा
ग भीर आघात पु याउने अव था रह छ । यसैले नेपाल
सरकारका स ब पदािधकारीह ले यस कारको
विृ बाट िसजना हने कानूनी दािय वसमेत वहन
गनपन
ु अव था रह छ । यस प मा सरकारका स ब
पदािधकारीह सचे रहन वा छनीय देिख छ । यस
कृितका गैरकानूनी कायह लाई िनर तरता िदँदै
जाने र औपचा रक पमा अदालतलाई जानकारी
िदँदा अपु एवं का पिनक घटना िसजना गरी िलिखत
जवाफ ततु गन विृ कानूनको शासनिवपरीतका
काय हन् भ ने स ब धमा समेत स बि धत अिधकारी
सचेत रहनु पदछ । एकाितर अदालतलाई झठु ो,
बनावटी एवं का पिनक कुरा य गरी ब दीलाई
िनर तर थनु ामा 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 झठु ो, बनावटी एवं का पिनक कुरा
अदालतलाई जानकारी गराउनेले नै भो नु पछ भने
अक तफ आ नो आ थाको आडमा रा यको वा कुनै
पिन यि को िजउ यान स पि मा आघात पु याएको
पाइएमा वा यि को शाि तपूवक बाँ ने अिधकारमा
खलल पु याएमा अदालतले व तिु न
माणका
आधारमा य ता घटना र यि उपर कठोर ि कोण
रा न बा य हने र कानूनबमोिजम द ड सजाय गनतफ
सबै सचेत हन आव यक छ ।
७. मािनसका आधारभूत हक अिधकार
हरहालतमा संर ण हनपु दछ भ ने मा यतालाई मानव
अिधकारस ब धी अ तराि य द ताबेजह ले समेत
आ मसात् गरेका छन् । नाग रकको मौिलक हकको
हनन् भएमा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
र (३) बमोिजम सव च अदालतले असाधारण
अिधकार े हण गरी उपयु आदेश जारी गरी
नाग रकको मौिलक हकको चलन गराउनु पदछ ।
कुनै फौजदारी कानून ितकूल काय भएको अव थामा

आव यक अनस
ु धान, छानिबन गरी दोषीलाई
कानूनको दायरामा याउनु स ब िनकायह को
कानूनी कत य ह छ भ ने कुरामा िववाद छै न । यसका
लािग याियक ि या अपनाउनु र अिभयु लाई
िनय णमा राखी अनस
ु धान, छानिबन ि या
अगािड बढाउनु आव यक ह छ । याियक ि या
स चालन गदा कानूनबमोिजमको उिचत ि याको
अनशु रण गनु अिनवाय ह छ । कुनै कसरु ज य काय
भएको छ भ दैमा कानूनी ि या पूरा नगरी वृ
धारणा राखी कसैलाई ब दी बनाउन िम दैन । साथै
य तै त यसँग स बि धत िखमबहादरु खड् काको
हकमा महे खड् का िव
नेपाल सरकार गहृ
म ालय, िसंहदरबारसमेत (ने.का.प. २०७६ अङ् क
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 गरेको वा व तिु न
पमा यी वादीले के क तो गैरकानूनी काय गरेको
हो भ नेबारे िवप ीह को िलिखत जवाफबाट प
एवं िव सनीय पमा आ नो तक र आधार ततु
गनसके को नदेिखँदा यहाँ ब दीको आ थाकै कारण
प ाउ गरेको होइन भ न सिकने अव था देिखँदनै ।
८. अतः िनवेदकका भाइ तीथबहादरु
राईलाई उिचत कारण र िव वसनीय आधारबेगर
पटकपटक अभ यवहार मु ा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 बनाउनक
ु ो
पछािड वृ धारणा छै न भ न नसिकने हँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क)
(ख) बमोिजम यस अदालतका रिज ारको रोहवरमा
िनज तीथबहादरु राईलाई त काल थनु ामु गनु भनी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ठहछ । ततु
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आदेशका स ब धमा संि आदेश जारी भई ब दी
थनु ामु ग रसिकएको हँदा थप के ही ग ररहन परेन ।
ततु आदेशको जनाउ िवप ीह लाई समेत िदनू ।
९. ततु आदेशको िव तु ीय ित अपलोड
गरी िनवेदकको दायरी लगत क ा गरी िमिसल
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह र साद फुयाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभु म् ।

—— &

––

नणय नं . १०४०८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।८।२
०७१-CR-०६५९
मु ाः जबरज ती करणी
पनु रावेदक / वादी : ‘घ’ कुमारीको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला बैतडी भमु े र गा.िव.स.
वडा नं. २ ब ने खेमराज भ को छोरा सागर
भ समेत
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§ 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
हदँ ा मानिसक िवि तताको अव थामा
पु न स दछ । य तो अव थामा आफूमािथ
भएको यौिनक िहंसाको घटना मरण गन
र य गन त कालै किठन हन स ने
वा िव तारै याद हने अव थाह हन
स दछ । य तो अव था भनेकै Rape
Trauma Syndrome (RTS) को
अव था हो । य ता अव थालाई
यायकताले ग भीरतापूवक िलनु पन ।
( करण नं.७)
§ जबरज ती करणी अपराधको कृित अ य
अपराधभ दा फरक ह छ । अ य अपराधमा
स यताको मू याङ् कनको लािग भनाइमा
ि थरता (Consistency) को िव मानता
हनपु छ भने जबरज ती करणीमा पीिडतको
भनाइमा पीडाको आघात (Trauma) को
कारणले के ही िवरोधाभाष आउन स ने ।
§ जबरज ती करणीको वारदातमा घटना
घट् यो िक घटेन भ ने िवषय बढी मह वपूण
हने र अदालतले पिन सोही कुरा नै िवचार
गनुपन देिख छ । जबरज ती करणीको
कसरु मा मु य वारदात थल नै पीिडतको
शरीर (In cases of rape, the victim’s
body itse।f is the scene of crime)
हने ।
( करण नं.८)
§ भावकारी अनुस धान गरी पीिडत तथा
ितवादीह को आिथक िववरण संकलन

नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
गनपन
ु दािय व रा यको हो । य िप
अनस
ु धानको ममा अभीलेखीकरण
गन नस नु वा अनुस धानमा अकम यता
हनुको प रणाम व प ितपूित नपाउने
ि थित िसजना हन िदनु हदँ ैन । साथै
रा यको िनि यतालाई कम ितपूितको
आधार ब न िदनु तकसङ् गत समेत नहने ।
( करण नं.३६)
§ पीिडतमािथ परेको पीडा मा नभई
िहंसाको ास (shock) को कारणले
िनजको मानिसक वा यमा परेको
आघात (menta। trauma) को असरलाई
समेत िवचार गरी ितपूित िनधारण गनु
उपयु देिखने ।
( करण नं.३९)
§ जबरज तीपूवक करणी गरेको काय
कानूनको मा
नभई मानवीयता
(humanity),
यि गत अि मता
(human dignity) र सामािजक नैितकता
(socia। mora।ity) को समेत िवपरीत
हन जाने ।
( करण नं.४३)

§ 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 िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४
§ अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५
सु तहमा फै सला गन:
मा.िज ला या. ी िहमालय राज पाठक
बैतडी िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी रमेश साद राजभ डारी
माननीय यायाधीश ी नरबहादरु शाही
पनु रावेदन अदालत महे नगर

फै सला
या.सपना धान म ल : याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम दायर हन आएको
ततु मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छःत यख ड
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
िमित २०६८।१२।०९ गते एस.एल.सी.
ी सूयराज दाहाल, ी उ व पडु ासैनी र परी ा िदन भनी पाटनमा आएक छा ा “घ” कुमारी
अिधव ा ी वागत नेपाल
(प रवितत नाम) लाई पाटन बजारमा पसल गरी
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ब ने अमरराज अव थी र सागर भ ले जबरज ती
ी रमणकुमार े
करणी गरेकोले िनज दवु ैजनाउपर कडा कारबाही
अवलि बत निजर :
ग रपाउँ भ ने बेहोराको ी िश े र उ च मा यिमक
§ ने.का.प.२०७५, अंक ५, िन.नं.१०००७
िव ालय मेलचौराका धाना यापक लालरु ाम िव.क.
§ ने.का.प.२०७४, अंक ९, िन.नं.९८७९
र यव थापन सिमित अ य गणेशद भ राईको
§ ने.का.प.२०७२, अंक ९, िन.नं.९४७२
इलाका हरी कायालय पाटनमा परेको संयु
§ ने.का.प.२०७२, अंक २, िन.नं.९३४६
िनवेदन ।
§ ने.का.प.२०६७, अंक ११, िन.नं.८५०७
िमित २०६८।१२।०९ गतेको िदउँसो
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१२:०० बजेको समयमा पाटन बजारमा गेस पेपर िक न
गएको अव थामा चाँदनी िडिजटल फोटो टुिडयोका
स चालक अमरराज अव थी र सागर भ ले मलाई
िज याउनक
ु ा साथै के ही समयपिछ स बि धत फोटो
टुिडयोमा िविभ न िकिसमका औषधी सईु को योग
गरी मलाई अचेत अव थामा पारी सामूिहक पले
करणी गरेकाले िनजह लाई कानूनी कारबाही ग रपाउँ
भ ने बेहोराको िमित २०६८।१२।१० गतेको पीिडत
“घ” कुमारीले िज ला हरी कायालय बैतडीमा िदएको
जाहेरी दरखा त ।
यसमा िज ला बैतडी पाटन गा.िव.स. वडा नं.
९ ि थत पूवमा ीकृ ण उ.मा.िव जाने प क सडक,
पि म गोइडा खोला, उ रमा टेक िसंह 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 गरेको भनी
देखाइएको घटना थल हेदा घटनासँग स बि धत
सबतु माण फे ला नपरेको चार िक लासिहतको
घटना थल िठक छ । सोही पसलको अगािड प क
सडक भई पूवप दि णमा रामद जोशीको पसल,
उ र िदपक भ को पसल, पि म बजारदेिख पाटन
या पस जाने प क सडक, पूव पेरिे नयल इनज को
कायालय यित चार िक लािभ गणेश भ को ितन
त ले प क घरको भइु ँ तलामा चाँदनी फोटो टुिडयो
रहेको, सोिभ एउटा कोठा र बािहर अक कोठा रहेको,
बािहर कोठामा क यटु रलगायत ंगृ ारका सामानह
रहेको, िभ कोठामा सु ने खिटयासमेत रहेको अ य
घटनासँग स बि धत कुनै सबतु माण फे ला नपरेको
ि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 हँदा लगाएको कपडाह
िनज ब ने गरेको 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 (बायाँ आँखामिु न र पाखरु ामा ि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 कायालय, बैतडीले पठाएको
िमित २०६८।१२।१० को पीिडतको वा य परी ण
ितवेदन ।
ितवादी सागर भ र अमरराज अव थीले
मलाई सामूिहक बला कार गरेका हन् भ ने बेहोराको
िमित २०६८।१२।१३ गते पीिडत “घ” कुमारीले
मिहला तथा बालबािलका कायालय पाटन बैतडीमा
िदएको िनवेदन सो कायालयको च.नं. ८९ को प साथ
िज ला हरी कायालय, 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 नसालु पदाथ िमलाएर फकाई फुलाई
सेवन गन लगाई सामूिहक बला कार गरेको जघ य
अपराधमा िनज ितवादीउपर कडा कारबाही हन भनी
ी कै लपाल िवकास तथा संर ण समाज नेपालले
स मािनत धानम ी यूलाई लेखी िज ला हरी
कायालय 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 साँझ 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 गरेन । यसपिछ िनज
पीिडतले असामा य हकत गन थािलन् र बािहर आएर
सिु तन् । अिन मैले अ य वरपरका मािनसह लाई
समेत बोलाई िनजलाई िभ राखी झारफुकसमेत गन
लगाएँ र िभ तोडफोड गन थालेपिछ िनजको हात
बाँधेर 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
िनजसँग उ जबरज ती करणीको वारदात घट् न
गई सोही कारणले िनजको मानिसक अव था िब ेको
हनपु दछ 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 कहाँ छ भनी सोधी रहेक िथइन्
भ ने बेहोराको िनमला भ को कागज ।
ितवादी दवु ैजना पिहलेदेिख नै रा ो च र का
यि ह नभएकाले िनज दवु ज
ै ना िमली उ वारदात
गरेको हनपु दछ भ नेसमेत बेहोराको रमेश बोहराको
कागज ।
िमित २०६८।१२।०९ गते िदउँसो अ दाजी
१३ः०० बजे िनज मेरो पसलमा आई Geometry
Box, गिणतको गेस पेपर र या कुलेटर िकनेर लगेक
हो, यसपिछ िनज कहाँ गई मलाई थाहा भएन, पीिडत
प सँग मेरो कुनै रसइवी िथएन, हामी २ जनाको नाम
िलएर कसैले य तो घटना गरेको पिन हन 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 िथएँ, अ दाजी म या हको १२/१ बजेितर िनज "घ"

कुमारी ितवादी सागर भ को पु तक पसलमा आएक
मैले आ नै पसलबाट देखेको हँ, िनज उ सागरको
पसलमा ४/५ िमनेटजित उिभएको होली, यसले यहाँ
के के कुरा ग यो र यसपिछ कहाँ गई थाहा भएन र
िमित २०६८।१२।१० गते िबहान अ दाजी ७ बजेितर
जाहेरवालीलाई ितवादी सागर भ को पसलमा
आएको देखेको हँ, मेरो जाहेरवालीसँग 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 कट् टुमा ितवादीह को Human
Semen was detected on exhibit no.1 (मानवको
शु ि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 ा हन 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 दैन भनी रोई कराई
देखी के भयो भनी सोधपछ
ु गदा िमित २०६८।१२।०९
गते सामान िलन बजार आएका बखत ितवादी सागर
भ र अमरराज अव थीले िविभ न लोभ लालचमा
पारी चाँदनी फोटो टुिडयोको अमरराज अव थीको
सु ने कोठामा लगी पिहले सागर भ र पिछ अमरराज
अव थीले मलाई जबरज ती करणी गरेको र उ कन
खो दा मेरो आँखामा चोट लागेको भनी पीिडतले
मलाई भ दा मैले थाहा पाएको र ितवादीह समेतको
पूवचालचलनसमेत िठक नभएकाले िनज दवु ैजना
ितवादीह ले उ घटना गरेकोमा मलाई पूण िव ास
ला छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६८।१२।२५
गतेको गगन िसंह 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 िदउँसो सामान
िक न आएका बेला ितवादी सागर भ र ितवादी
अमरराज अव थीले मलाई िविभ न िकिसमको
लोभलालचमा पारी िभ लगी दवु ैजनाले पालैपालो
जबरज ती करणी गरेको र मैले उ कन खो दा मेरो
आँखामा चोट लागेको भनी पीिडतले भ दा घटनाबारे
थाहा पाएको हँ 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 दवु ै
ितवादीह ले पालैपालो जबरज ती करणी गरेको
भनी सनु ी थाहा पाएक हँ भ नेसमेत बेहोराको धना
पहरीको कागज ।
िमित २०६८।१२।०९ गते पीिडत “घ”
कुमारीलाई पाटन बजारमा जबरज ती करणी गरेको छ
भ ने खबर फोनबाट थाहा भएपिछ २०६८।१२।०९
गते म पाटन बजार आएको र घटना स ब धमा बु दा
िमित २०६८।१२।०९ गते िनज पीिडत सामान िक न
पाटन बजार आएको अव थामा ितवादी दवु ैजनाले
पीिडतलाई िभ लगी पालैपालो जबरज ती करणी
गरेको भ ने सनु ी थाहा पाएको र िनज पीिडतको बायाँ
आँखामिु न िनलडाम रहेको हँदा ितवादी दवु ैजनाले
उ घटना गरेको भ नेमा मलाई पूण िव वास ला छ
भ ने ी के दार उ च मा यिमक िव ालय मेलचौराको
धाना यापक लालरु ाम िव.क. को कागज ।
िमित २०६८।१२।०९ गते िबहान घटना
स ब धमा फोनमाफत जानकारी पाएपिछ म पाटन
आएको र त काल पीिडतको आँखामिु न िनलडाम
रहेको र पीिडतलाई के भएको भनी सो दा िमित
२०६८।१२।०९ गते िदउँसो गेस पेपर िक न

ितवादी सागर भ को पसलमा आएको अव थामा
ितवादी अमरराज अव थीसमेत यहाँ आई मलाई
चाँदनी फोटो टुिडयोिभ लगी दवु ै ितवादीह ले
जबरज ती करणी गरेको भनी पीिडतले भ दा घटनाको
बारे जानकारी पाएको र दवु ै ितवादीले उ घटना
गरेकोमा 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 िदउँसो पीिडत
“घ” कुमारी आ नो परी ाको साम ी िक न पाटन
बजार ि थत सागर भ को पसलमा आएको अव थामा
चाँदनी फोटो टुिडयोका स चालक अमरराज
अव थीसमेत यहाँ आई नाई भ दाभ दै मलाई ललाई
फकाई फोटो टुिडयोिभ लगी पिहला ितवादी सागर
भ र पिछ अमरराज अव थीले जबरज ती करणी
गरेका हन् भनी पीिडतले भ दा मैले सनु ी थाहा पाएको
र ितवादी दवु ैजनाले िमिल उ वारदात गराएकोमा
मलाई पूण िव वास ला छ भ ने बेहोराको गगन िसंह
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
िदउँसो चाँदनी फोटो टुिडयोको कोठािभ जबरज ती
करणी गरेको र ितवादीह ले आ नो पसल साँझ ७
बजेपिछ ब द गन गरेकोमा उ िदन ३ बजेितर नै ब द
ग रसके काले ि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 कायालय बैतडीमा याई मले पीिडतलाई
घटनाबारे सोधपछ
ु गदा िमित २०६८।१२।०९ गते
अ दाजी १३:०० बजेितरको समयमा म गिणत
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िवषयको गेस पेपर िक न पाटन बजार ि थत सागर
भ को पु तक पसलमा गई गेस पेपर मा दा ऊ यो
अगािडको पसलमा गेस पेपर पाइ छ भनी मलाई
चाँदनी टुिडयोमा पठाई एकिछनपिछ सागर भ पिन
टुिडयोमा आई मलाई दवु ै िमली जबरज ती िभ लगी
मैले नाई भ दाभ दै पिहला सागर भ र पिछ अमरराज
अव थीले पालैपालो गरी जबरज ती करणी गरेका हन्
भनी पीिडतले भनेको र पीिडतको बायाँ आँखामिु न
तथा पाखरु ामा िनलडाम रहेको भ नेसमेत बेहोराको
िज ला हरी कायालय बैतडीको मिहला सेवा के मा
कायरत .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
िदउँसो पीिडत “घ” कुमारीलाई ितवादी सागर भ र
अमरराज अव थीले डर ासमा पारी बेहोस बनाउने
सईु िदई, बलपूवक पसलिभ लगी खिटयामा प टाई
पीिडतलाई सामूिहक पमा पालैपालो गरी जबरज ती
करणी गन गरेको काय मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी
महलको १ नं.बमोिजमको कसरु अपराध कायम हन
आएकोले िनज ितवादी दवु ैजनालाई सोही ऐन
महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय गरी सोही ऐन
महलको ३(क) नं. बमोिजम थप सजाय हन सामूिहक
बला कारबापतको सजायसमेत थप गरी ऐ. ऐन महलको
१० नं. बमोिजम मानिसक ितपूितसमेत पीिडत “घ”
कुमारीलाई िदलाई भराई पाउनसमेत मागदाबी िलई
प ाउ परेका ितवादीह र िमिसल यसै अिभयोग
प साथ पेस ग रएको बेहोरा अनरु ोध छ । साथै
पीिडतले आ नो उपचारका ममा मिहला िवकास
अिधकृतलाई स बोधन गरी लेिखएको िनवेदनमा यी

ितवादी दवु ैजनाले सामूिहक जबरज ती करणी गदा
आफू अचेत भएक ले अ य पिन यि ह बाट आफू
बला कृत हनस ने वा आफूलाई अ थाहा नभएका
यि समेत थप भई जबरज ती करणी गरेका हनस ने
भनी लेिखिदएको देिखँदा पिछ अनस
ु धानको ममा
अ य यि ह समेत खु न आए अ.बं. ८८ नं.
बमोिजम पिछ छु ै पूरक अिभयोग प समेत पेस ग रने
बेहोरासमेत अनरु ोध छ भ नेसमेत बेहोराको मु य
अिभयोगप ।
िमित २०६८।१२।९ गतेको िदनमा ितवादी
सागर भ आ नो दोकानमा िथयो । म आ नो
दोकानमा नै िथएँ । पीिडत “घ” कुमारीलाई मैले िदउँसो
२०६८।१२।९ गते १२-१ बजेको समयमा ितवादी
सागर भ को पसलमा देखेको हँ, यहीबेला सागर भ ले
पिन करणी गरेन, अ पिन िथए जबरज ती करणी गन
मौका नै भएन, मैले पिन सो िदन र राित करणी गरेन ।
िमित २०६८।१२।१० गतेको िबहान ७ बजेको समयमा
परी ा िदन जान लागेक सागर भ को दोकानमा सागर
भ सँग कुरा ग रराखेको देखेको हँ । मलाई हरी
चौक मा लगेपिछ के टीलाई जबरज ती करणी ग यो
भनी भनेपिछ थाहा पाएको हँ । हामीह ले जबरज ती
करणी गरेन । जबरज ती करणी गनह लाई सजाय
होस् हामी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी अमरराज अव थीले सु बैतडी
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६८।१२।९ गतेको िदन पीिडत “घ”
कुमारी िदउँसो 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 उहाँलाई परी ा िसिधने बेलाको
तीन िदन अगािडदेिख िच दछु । ितवादी अमरराज
अव थी र मैले करणी गरेन । १० गतेपिछ मैले पीिडत
“घ” कुमारीलाई पाटनमा आ नै िददीको कोठामा
जबरज ती करणी ग यो भ ने चौक मा आएपिछ सनु े ँ
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भ नेसमेत बेहोराको ितवादी सागर भ ले सु बैतडी
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
ततु मु ामा आरोिपत कसरु अपराध
गरेतफ ितवादीह सागर भ र अमरराज अव थीले
हरीसम र यस अदालतमा बयान गदा कसरु मा
इ कार भई बयान गरेको भए तापिन ततु मु ामा
परेका िमिसल संल न अ य िकटानी जाहेरी िनवेदनह ,
पीिडत “घ” कुमारी (नाम प रवतन) ले िदएको िकटानी
जाहेरी दरखा त, घटना थल कृित मचु ु का, बरामदी
मचु ु का, व तिु थित मचु ु काका गगन िसंह बोहरा,
देवे खड् कासमेतले ग रिदएको िकटानी कागज,
योिनमा दईु वटा औ ँला सिजलै वेश हने गरी योिन ार
खल
ु ा भएको, बायाँ आँखा तल िनलडाम भएको, दायाँ
हातको पाखरु ामा 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 शु िकट) र
कपडामा र भेिटएको भ ने के ीय हरी िविध िव ान
योगशालाबाट ा रपोट एवम् िमिसल संकिलत
अ य सबदु माणसमेतका त काल ा माणह बाट
यी ितवादी सागर भ र अमरराज अव थी कसरु दार
देिखएकाले पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
हाललाई मल
ु क
ु ऐन अ.बं. ११८ को देहाय २ बमोिजम
िनजह लाई अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई
िज ला कारागार कायालय बैतडीमा पपु का लािग
थनु ामा रा न पठाइिदनु भ नेसमेत बेहोराको बैतडी
िज ला अदालतको आदेश ।
ी िस े वर उ.मा.िव. मेलचौराका अ य
गणेशद भ राई, .अ. लालरु ाम ि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. बैतडीमाफत उपि थत गराउनु भनी
िज. .का. बैतडीलाई लेखी पठाई र ितवादीह का

सा ीह िनजैह माफत उपि थत गराउन लगाई
बझ
ु ी िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको बैतडी
िज ला अदालतको आदेश ।
पीिडत “घ” कुमारीलाई चमन िसंह भ डारीले
िहजो राित तपाइँसगँ घटना भयो िक भनी सोधनी
गदा मसँग कुनै के ही घटना भएन भनेर “घ” कुमारीले
जवाफ िदँदै िथई, ितमीलाई औषधी खवु ायो िक भनेर
सो दा पिन मलाई कुनै औषधी खवु ाएन भनेर जवाफ
िदइरहेक िथइन् भ नेसमेत बेहोराको घटना िववरण
कागज गन िनमला भ ले बैतडी िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
िमित २०६८।१२।९ गते मेरो घरमा
आइसके पिछ “घ” कुमारीले आ नो घरमा आमा
बबु ालाई फोन गद छु भनेर यो फोन मेरो आ नो
भएकोले अनाव यक फोन नगर पैसा सिक छ भ दा
मलाई कोही िबरानो के टाले िमसकल ग ररहेको छ
फोन गिदनँ भनेर भनी िनजबाट मैले फोन खोसेर
आफूसँगै राखे ँ । यसपिछ िनज कोठामा ब दा लाइट
पिन जलाइरा ने टच पिन जलाइरा ने गरी रहेकोले
िकन यसो ग ररहेको भ दा मिसत नबो नस
ु ् मेरो
भावना अक छ भ न थािलन् । अब सतु ौ ँ भनेर कोठामा
जाँदा िनज “घ” कुमारी घरबािहर िन के क ले म पिन
िनजसँगै बािहर आएर िकन यसो ग ररहेक भ दा
मैले के खाएको हँ, तले भोिल जाि लस् भनी कराउन
थािलन् । िनज “घ” कुमारीको रेखदेखमा रातभरी सु न
पाएनौ भ नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज
गन कमला िव ले बैतडी िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
चाँदनी फोटो टुिडयो भवन तीन तला
छ । कोठाह कित छ थाहा छै न, अगािडको कोठामा
ंगृ ारका सामानह िथए । पछािडको कोठामा फोटो
लाइट पदासमेत िथयो । ंगृ ार सामान रहेको कोठामा
िबच भागमा लाई लगाई पाटसन गरी पछािड ३,४
िफट चौडा भएको एउटा खिटयासमेत िथयो, प को
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
भनाइअनस
ु ार के टीको फुपू कमला िव को घरमा घटना
भएको हो भ ने िथयो, हरीको कागजमा चादँनी फोटो
टुिडयो देखाइयो यसैले यो घटना बनावटीज तो
ला छ भ नेसमेत बेहोराको घटना थल मचु ु काका
मािनस जयराज जोशीले बैतडी िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
िमित २०६८।१२।१० गते पाटन बजारमा
याम दमाईको पसलमा “घ” कुमारीलाई भेटेको
िथएँ । ऐ. १० गते िबहान ७ बजे “घ” कुमारीलाई
बजारमा भेटे ँ र मलाई आ नो वेश प देखाउँदै सागर
भ ले को रिदएको छ भनी देखाइन् । “घ” कुमारी र
रमेश बोहरासमेत सागर भट् टको पसलमा िथए । िनज
“घ” कुमारीलाई कहाँ कसले बला कार ग यो भ ने
स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न भ नेसमेत बेहोराको
घटना िववरण कागजका मािनस गगन िसंह भ डारीले
बैतडी िज ला अदालत गरेको बकप ।
िमित २०६८।१२।१० गते िबहान पाटन
कुलको आसपासमा म पु दा छोरी “घ” कुमारीलाई
भेटे ँ । मैले छोरीलाई सोधपछ
ु गदा, िनजले
िमित२०६८।१२।९ गतेका िदन गेसपेपर िक न भनी
पाटन पु तकालयको दोकान आएक िथएँ । गेसपेपर
ख रद गरे ँ । पु तकालयवालाले ितमी कहाँ आएक हौ ?
कहाँ ब छौ भनी सोधपछ
ु गरे ँ । यस बखत फोटो ाफर
पिन यही ँ िथए । िनजह ले बिहनी म पिन परी ा
िदँदै छु, िचया पानी खाउँ भनी एकजनाले भने िचया
र पानी मगाएर खाए, १०, १५ िमनेटपिछ म बेहोस
भएँ । यसपिछ के के भयो मलाई थाहा भएन भनेर
भनेक हन् । आँखामा िनलडाम दे दा सो के भएको
हो भनी सो दा फोटो ाफरले मलाई चेपेज तो ला यो
भनी भनेक हन् । छोरी “घ” कुमारी मािथ गलत
यवहार ितवादी सागर भ पु तकालयवालाको
दोकान पसलमा भएको हो भ नेसमेत बेहोराको
बरामदी मचु ु काका मािनस राम िसंह बोहराले सु
बैतडी िज ला अदालतमा (स.ज. ६ र स.ज. १४ मा)

गरेको बकप ।
घटनाको बारेमा मलाई के ही पिन थाहा
छै न । एक िदनअगािड घटना भएको रहेछ दो ो िदन
३ बजे हामीलाई बोलायो । जाहेरवालीलाई टाढाबाट
देखे ँ कुराकानी के ही भएन भ नेसमेत बेहोराको घटना
िववरणका मािनस गणेश द भ राईले (स.ज. ६ र
स.ज. ७ मा) सु बैतडी िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
िचयामा जाहेरवालीलाई औषधी खवु ाई
जबरज ती करणी ग यो भ ने मलाई िव वास
छै न । मेरो र ितवादीह को आमने सामने पसल छ ।
घटनाबारे सनु ी थाहा पाएको हो । मलाई उ कागज
गराउन आठ िदनपिछ हरीले बोलाएको हो भ नेसमेत
बेहोराको व तिु थित मचु ु काका मािनस तेजबहादरु
च दले सु बैतडी िज ला अदालतमा (स.ज. ६ मा)
गरेको बकप ।
मैले ितवादीह ले जबरज ती करणी
गरेकोमा पूण िव ास छ भनी लेखाएको िथइनँ ।
सो कुरा लेखाइिदएछ । हरीमा मलाई पढीबाची
सनु ाएन । मलाई हरीमा पिन बोलाएन, हरी गाडी
िलएर मेरो होटेलमा गई लौ िछटोिछटो सही गर भनी
मेरो सहीछाप गरी याएका हन् भ नेसमेत बेहोराको
व तिु थित मचु ु काका मािनस देवे बहादरु खड् काले
सु बैतडी िज ला अदालतमा (स.ज.५ मा) गरेको
बकप ।
पीिडतलाई लागेको िनलडाम मैले आफै ँ ले
देखेक हँ । सईु लगाएको देखेन । सईु लगाएको हो
भनेर पीिडतले भनेक हन् भ नेसमेत बेहोराको घटना
िववरण कागज गन .ह.मनमाया िव.क. ले सु बैतडी
िज ला अदालतमा (स.ज. ६ मा) गरेको बकप ।
िमित २०६८।१२।११ गते बेलक
ु ा “घ”
कुमारीलाई िनजकै बाबु तथा अ य गाउँलेह ले पिन
सोधपछ
ु गदा, िनजले मेरो जीवनमा चारजना आए
भनेपिछ जे पायो यही बो दछे भनी िनजको कपाल
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१०४०८ - नेपाल सरकार िव. सागर भ समेत
समातेर कुटिपटसमेत गरेका िथए । अ ले पिन
बहानाबाजी नगर भनी िविभ न िकिसमले मानिसक
यातना िदइराखेका िथए । यसरी बारबार घटना, त य,
बेहोरा फरक फरक लेखाउने देखाउने गरेको यो मु ा
झु ा बनावटी हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादीह का
सा ी िशवद प तले सु बैतडी िज ला अदालतमा
(स.ज.१२ मा) गरेको बकप ।
मैले ितवादीह लाई बु दा, १० गते िबहान
परी ा िदन जाने ममा “घ” कुमारी र िनजकै दाजु
नाता पन रमेश बोहरा दवु ैजना सँगै ितवादी सागर
भ को पसलमा आई मेरो बिहनीसँग िकन झगडा
ग रस् ? िकन िज काइस् ? परी ा िदएर आएपिछ
तेरो नाउँमा मु ा हा छु भनी ध काएर गएको हँदा यो
मु ा सिु नयोिजत ढङ् गले चलाएको छ भ ने ट ह छ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादीह का सा ी नवराज
अव थीले सु 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
हँ । घाउ खत आँखाको मािथप िथयो, कुन आँखा
हो थाहा भएन । पाटनमा लागेको हो भ दै िथई । यही
कुरा साँचो हो । हरीमा कागज गदा मलाई बेहोरा
सनु ाएन, द तखत गर भनेको हँदा द तखत ग रिदएको
छु भ नेसमेत बेहोराको व तिु थित मचु ु काका मािनस
तक िसंह ठगु नाले सु बैतडी िज ला अदालतमा
(स.ज.९ मा) गरेको बकप ।
२०६८।१२।९ गते म घरमै छु । हरीमा
गरेको कागज मलाई पढीबाची सनु ाएन । हरीमा
कागज गदा मैले भनेको बेहोरामा, मैले के टीलाई
भेटेको िथएँ । उसको आँखामा चोट लागेको िथयो ।
चोटपटकको बारेमा सो न पाएन । अ कुरा िनजसँग
के ही पिन भएन । यही कुरास म मैले लेखाएको छु ।
यसले करणी ग यो भनी लेखाएको छै न । घटना “घ”
कुमारीको फुपूको घरमा ९ गते भएको हो भ ने सनु ेको

हँ भ नेसमेत बेहोराको व तिु थित मचु ु काका मािनस
िवर िसंह ठगु नाले सु बैतडी िज ला अदालतमा
(स.ज.५ र स.ज. ६ मा) गरेको बकप ।
२०६८ चै ९ गतेको िदन पाटन ि थत
सागर भ को पसलमा गेस पेपर िक न जाँदा िविभ न
िकिसमका गेसपेपर हेदाखेरी अबेर भयो । मले सागर
भ सँग एक िगलास पानी मागी खाएँ । यहाँ अमरराज
अव थी बिसरहेको िथयो । मैले पानी खाइसके पिछ
टाउको दु यो, रङ् गटा लागेज तो भयो । यहाँबाट
िददीको घरमा गएँ, घरमा जाँदा आधी बाटास म ती
दवु ैजना ितवादी अमरराज अव थी र सागर भ
मेरो पिछपिछ लागे मलाई मतलब भएन । म ६ बजे
घर पगु े ँ र िददीले खाना पकाउनु भयो र मैले खाना
खाएँ । रङ् गटा झ झन् बढ् न था यो । िददीको छोरी
मसँगै सु ने भएक ले मैले ढोका लगाइन । म िसरकमा
गटु मिु टएर सिु तरहेक िथएँ, यही बेला मेरो कोठािभ
१०:३० बजे यी दवु ैजना ितवादी सागर भ र
अमरराज अव थी आएर िसरानीले मेरो मख
ु को पूरै
भाग छोपी यहाँबाट उठ् न र बो न निम ने गरी या यो
यसपिछ सईु खु ामा र दायाँ पाखरु ामा घो यो अिन
दवु ैजनाले मलाई के के ग यो यो बेला थाहा भएन ।
राित ११:३०-१२:०० बजेितर िन ा खल
ु ेपिछ
यी दवु ैजना ितवादीह बािहर गई राखेका िथए ।
मले आ नो िजउ हेदा खेरी बायाँ गालामा िनलडाम
िथयो । आफूले अनभु व गदा िजउ तल मािथ दवु ैितर
दख
ु ेको िथयो । मले लगाइराखेको लगु ाह फे रएका
िथए, िभ प का क र ग जी िथएन । यसपिछ िददीले
पानी याएर आइन्, पानी खाएँ । िददीले ितमीलाई के
भयो भनी सो दा मैले भ नै सिकनँ, िन ा पिन झ झन्
ला यो । ओ यानबाट उठ् न नस ने अव थामा परे ँ ।
अिन भोिलप ट अक लगु ा लगाएर परी ा िदन भनेर
बजारितर गएँ । पाटन बजारको छे उमा हरी भेटे,ँ
उहाँलाई आफूमािथ भएको घटनाको बारेमा अिलअिल
भने ँ, यहाँबाट परी ा के मा गएर के ा य यूसगँ
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मेरो घटना म बताएर आज म परी ा िदन सि दनँ
गा ो भएको छ भनी भने ँ । उहाँले जित स दछौ गर
भनी
प िदनभु यो । मले अिल अिल ले न
सके ँ । टाउको दु दै िथयो ले दा खेरी हात का न था यो
यसपिछ पेपर िदएर िददीको घर पगु े ँ । िददीले बबु ालाई
िबहानै फोन गनु भएको रहेछ । मेरो िददीको नाम कौसी
बोहरा हो । पाटन हरी चौक मा के ा य समेतले
लगी गएका हन् । म बेहोस िथएँ । मलाई कहाँकहाँ
लगे थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली “घ”
कुमारीले सु बैतडी िज ला अदालतमा (स.ज. ५ मा)
गरेको बकप ।
यसमा जाहेरवाली पीिडत “घ” कुमारीले यस
अदालतमा आई बकप गदा ितवादीह ले खु ामा
र दायाँ पाखरु ामा सईु घोचे, म बेहोस भएँ । मलाई
सागर भ र अमरराज अव थीले जबरज ती करणी
गरेको हो । मेरो िजउमा हेदा कपाल जक
ु ु टो परेको,
मख
ु मा िनलडाम भएको, योिन दख
ु ेको िथयो । मेरो
गु ताङ् गमा वीय लागेको िथयो, वीय ितवादीह को
हो, घटना भएको हो । यो घटना ितवादी सागर भ
र अमरराज अव थीले मलाई जबरज ती करणी गरेको
हो । मेरो जीवन बबाद पारेको छ । कडा सजाय होस्
भनी लेखाई िदएको दे 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
छोड् नस
ु मेतका आधार माणह बाट पीिडत “घ”
कुमारीलाई ितवादीह सागर भ र अमरराज
अव थीले सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको
त य वतः िस हन आएको देिखँदा ततु मु ामा
िमिसल संकिलत सबतु माणको आधारमा ितवादी
सागर भ र ितवादी अमरराज अव थीले अिभयोग
मागदाबीबमोिजम पीिडत “घ” कुमारी (नाम प रवतन)
लाई जबरज ती करणी गरेको ठहछ । सो ठहनाले

मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं.
बमोिजम ितवादी सागर भ र ितवादी अमरराज
अव थीलाई जनही ८(आठ) वष कै द हने ठहछ ।
उ वारदातमा दवु ैजना ितवादीह ले पीिडत “घ”
कुमारीलाई सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको
हँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ (क)
नं. बमोिजम ितवादी सागर भ र ितवादी अमरराज
अव थीलाई जनही ५(पाँच) वष थप कै दको सजाय हने
ठहछ । साथै मल
ु क
ु 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 सु बैतडी िज ला अदालतको
फै सला ।
जाहेरवालीको लगु ा कपडा परी ण गरी
आएको ितवेदन ( रपोट) मा जाहेरवालीले लगाएको
कट् टुमा मानव शु िकट भेिटएको भने पिन उ
शु िकटको र समूह मेरो रगत समूहसँग मेल
नखाएको हँदा उ शु िकटसँग मेरो कुनै स ब ध
छै न । जबरज ती करणी भएको कुरामा नै शंका
देिखएको अव थामा मलाई कसरु दार ठह याएको
फै सला फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत छ । वादी
प को सा ी कमला िव को बकप बाट समेत मेरो
िनद िषता ट भइरहेको छ । मैले आरोिपत कसरु मा
इ कार रही बयान गरेको छु । सो कुरालाई मेरा सा ीह
नवराज अव थी र िशवद प तले गरेको बकप बाट
पिु भइरहेको छ । वादी प को गवाह िनमला भ ,
गणेश द भ राई, कमला िव समेतका मािनसह ले
ितवादी अमरराज अव थीले कसरु गरेकोमा िव वास
ला दैन, कसरु गरेको छै न भनी सु अदालतसम
बकप गरी िदएबाट मेरो आरोिपत कसरु मा संल नता
नभएको पिु भई मेरो िनद िषता मािणत भएकोले
सु अदालतबाट मलाई कसरु दार ठह याएको फै सला
बदर ग रपाउँ, अिभयोग दाबीबाट फुसद िदलाई पाउँ
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१०४०८ - नेपाल सरकार िव. सागर भ समेत
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी अमरराज अव थीको
पनु रावेदन अदालत महे नगरमा परेको पनु रावेदन ।
पीिडतको कट् टुमा देिखएको शु िकटलाई
सु अदालतले आ नो ठहरमा मेरै हो भनी आ मिन
तक ग रएको छ । मेरो र समूहसँग उ शु िकटको
कुनै स ब ध छै न । माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ मा दाबी मािणत गन दािय व वादीको हने र
हा ो कानूनी मा यता पिन यही छ । अदालतमा
आई अनस
ु धानको ममा ग रएका कागजह को
स यापन ग रनु पन अिनवायता कानूनमा सिु नि चत
छ । वादी प का गवाह कमला र िनमलाले अपराध
भएको होइन र म यसमा संल न छै न भ ने िवषयलाई
पिु ग रिदएका छन् । जसबाट पूरै खि डत रह छ र
अ बिु झएका यि ह ले पर पर िवरोधाभाषपूणका
साथै सनु ी थाहा पाएको िवषयले मािणत मू य ा
गन स दैन । ितनलाई माण मा नु माण ऐनको
ितकूल ह छ । य तै मेरा सा ीह ले किथत वारदात
समयमा र किथत घटनासँग मेरो कुनै संल नता छै न
भनी मैले गरेको इ कारी बयानलाई पिु हने गरी
ग रिदएको बकप ले मेरो िनद िषता ट देिखराखेको
अव थामा मलाई दोषी ठहर गनु यायोिचत नभएकोले
सु फै सला बदर गरी मलाई िनद ष घोषणा ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी सागर भ को पनु रावेदन
अदालत महे नगरमा परेको पनु रावेदन ।
यसमा सबदु माणको मू याङ् कनको रोहमा
सु बैतडी िज ला अदालतको फै सला फरक पन
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम
यथ िझकाई उपि थत हन आए वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित २०७०।३।१७ गतेको
पनु रावेदन अदालत महे नगरको आदेश ।
जाहेरवालीको जाहेरी दरखा त िनवेदन र
िनजको अदालतमा भएको बकप तथा घटना थल
कृित मचु ु का र बिु झएका मािनसह को भनाइमा

एक पता नभई पर पर बािझएको देिखनक
ु ा साथै
वा य परी ण रपोट, के ीय हरी िविध िव ान
योगशालाको रपोटबाट घटनाको वा तिवक
त यलाई शंकारिहत तवरले मािणत गन नसके को
हँदा जाहेरवालीको उ िवरोधाभाष भनाइको आधारमा
मा मनोगत ढङ् गबाट अनमु ान गरी भएको सु
िज ला अदालतको फै सलासँग सहमत हन सिकएन ।
के वल अनमु ानको भरमा मा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(४) नं.बमोिजम ितवादीह
सागर भ र अमरराज अव थीलाई जनही ८ (आठ)
वष कै द गरी र ऐ.जबरज ती करणीको महलको ३(क)
नं. ले थप ५ (पाँच) वष कै द र ऐ. को १० नं. बमोिजम
ितवादीह बाट जनही .५०,०००।– (पचास
हजार) यी ितवादीह बाट पीिडतालाई ितपूित
भराउने गरी भएको सु बैतडी िज ला अदालतको
िमित २०६९।११।२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
फै सला उ टी भई ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन
अदालत महे नगरको िमित २०७१।०१।१५ को
फै सला ।
सु बैतडी िज ला अदालतको फै सलालाई
उ टी हने गरी िमित २०७१।१।१५ मा पनु रावेदन
अदालत महे नगरबाट भएको फै सलामा िच बझ
ु ेन
। िमित २०६८।१२।९ गते िदउँसो 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 चाँदनी फोटो
टुिडयोमा लगी बेहोस हने सईु लगाई अचेत बनाई
सामूिहक जबरज ती करणी गरेको भनी पीिडत “घ”
कुमारीले िकटानी जाहेरी दरखा त िदएको र सोप चात्
पीिडत “घ” कुमारीले मानिसक पमा िवि त भई
होससमेत गमु ाएको भ ने िमिसल संल न मेिडकल
ितवेदनबाट समेत देिखएको अव थामा पीिडतले
आफूलाई जबरज ती करणी गरेको वारदात थान
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नै यिकन गन नसके को भ ने आधारमा ितवादीलाई
सफाइ िदइएको देिख छ । पीिडत “घ” कुमारीको
वा य परी ण ितवेदनबाट योिन ार खल
ु ा रहेको
बायाँ आँखा तल िनलडाम भएको, दायाँ हातको
पाखरु ामा समेत घाउ चोटपटक लागेको देिखएको,
पीिडतले वारदातका समयमा लगाएका कपडाह म ये
कट् टुमा human sperm ce।।s found (मानवको
सु ि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 समथन गरेको देिख छ । जहाँस म वीय यी
ितवादीह को होइन भ ने ितवादीह को िजिकर
रहेको छ, सो माण पु याउने भार यी ितवादीह
वयंको ह छ । सो स दभमा माण ऐन, २०३१ को
दफा २७ ले "सजायमा कमी वा छुट हने वा सजायबाट
रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा
सो कुराको माण पु याउने भार िनजको हनेछ" भनी
यव था गरेको छ । भखर आ नो सख
ु द् भिव यको
लािग यासरत एउटा कुमारी के टीले आ नो भिव यमा
दाग ला ने गरी िवनाकारण कुनै परपु षले आफूसँग
जबरज ती करणी गरेको हो भनी पटकपटक िकटानी
जाहेरी एवं सोही मतु ािबक अदालतमा समेत बकप
गदा यथाथ पमा खल
ु ाउनु पन न रहँदैन । पीिडत
“घ” कुमारीको िकटानी जाहेरी, पीिडतको वा य
परी ण ितवेदन, अदालतमा गरेको िकटानी
बकप समेतलाई नजरअ दाज गरी िमिसल संल न
माणसमेतलाई मू याङ् कन नगरी सु बैतडी िज ला
अदालतको अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु ठहर
गरेको फै सलालाई उ टी गरी िनज ितवादीह लाई
सफाइ िदने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
महे नगरको फै सला िु टपूण भएको हँदा बदर गरी
ितवादीह लाई सु अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको “घ” कुमारीको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पन

आएको पनु रावेदन ।
यसमा पीिडत प रवितत नाम “घ”कुमारीलाई
यी ितवादीह ले जबरज ती करणी गरेको भनी
पीिडतको िकटानी जाहेरी परेको, पीिडतले वारदातका
समयमा लगाएका कपडाह परी ण गदा human
sperm ce।।s भेिटएको, पीिडतको शारी रक परी ण
हँदा बायाँ आँखामिु न र पाखरु ामा ि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 यौनाङ् ग फै िलएको
देिखएको, पीिडतलाई सईु िदई िवि त अव थामा
करणी गरेको भनी अदालतमा आई पीिडतले बकप
गरेको अव थामा पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट
ितवादीह लाई कसरु दार नठह याई सु अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने भएको फै सला फरक पन स ने
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम यथ
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७४।९।५ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी सूयराज दाहाल, िव ान्
सह यायािधव ा ी उ व पडु ासैनी र पीिडतको
तफबाट अिधव ा ी वागत नेपालले पीिडत "घ"
कुमारीले आ नो जाहेरी दरखा त तथा अदालतमा
गरेको बकप मा ितवादीह ले फोटो टुिडयोमा
औषधी सईु योग गरी मलाई अचेत अव थामा पारी
सामूिहक पले करणी गरी मानिसक िवचलनसमेत पारी
मेरो जीवन बबाद पारेको भनी बेहोरा खल
ु ाएको 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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१०४०८ - नेपाल सरकार िव. सागर भ समेत
हँदा बायाँ आँखामिु न र पाखरु ामा ि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 हनको लािग
तीनवटा आधारभूत त व: मनसाय, काय र पीिडतको
म जरु ी नभएको अव था हनु अिनवाय ह छ र ततु
मु ामा सोको िव मानता रहेको छ । वारदातको
िमितदेिख बकप को समयस म पीिडत मानिसक पमा
िवि त भएकोबाट बकप को बेहोरा जाहेरीसँग के ही
हदस म फरक पनु अ वाभािवक होइन । बला कारबाट
पीिडतलाई पगु ेको आघात (trauma) को अव थालाई
अदालतले ग भीरतापूवक िलनपु दछ । 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 गरेको बयानसमेतका य माणका
आधारमा ितवादीह ले सफाइ पाउने गरी पनु रावेदन
अदालत महे नगरबाट भएको फै सला िु टपूण देिखँदा
उ फै सला उ टी गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादीह का तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा ी रमणकुमार े ले जाहेरवाली "घ"
कुमारी वयंको 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
खल
ु ाउन नसके को अव था छ । पीिडतक िददी कमला
िव ले वारदात आ नो घरमा नभएको र पीिडतले
असामा य यवहार गन थालेको हनाले झारफुक गरेको
जसबाट पीिडतको शरीरमा िनलडाम पन गएको हो भनी
उ लेखसमेत गरेक छन् । बिु झएका यि ह समेतले
घटना िववरण कागजलाई अदालतमा आएर समथन

गरेका छै नन् साथै हरेकका भनाइ एकआपसमा
बािझएको अव था छ । य तै ितवादीह को
इ कारी बयानलाई समथन गन गरी वा य परी ण
ितवेदनमा पीिडतको कपडामा भेिटएका मानव
वीय िनज ितवादीह कै हो भ ने पिु हन नसके को
बेहोराबाट जबरज ती करणीको वारदात भएको देिखने
अव था नहँदा शंकाको सिु वधा ितवादीह ले पाउने
हँदा पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट ितवादीह ले
सफाइ पाउने गरी भएको फै सला सदर हनपु छ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
पनु रावेदक तथा ितवादीह का तफबाट
उपि थत हनु भएका िव ान् कानून यवसायीह ले
गनभएको
बहस सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा,
ु
ततु मु ामा िन न नह मा िवचार गरी िनणय
िदनपु न 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 हँदैन ?
(३) सु बैतडी िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी
भएको पनु रावेदन अदालत महे नगरको
फै सला िमलेको छ वा छै न ?
२. पिहलो तफ िवचार गदा ितवादीह
सागर भ र अमरराज अव थीउपर मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १ र ३(४) नं. को
कसरु मा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय
हन र सोही महलको ३(क) नं. बमोिजम सामूिहक
बला कारबापतको सजायसमेत थप गरी ऐ. महलको
१० नं. बमोिजम पीिडत “घ” कुमारीलाई ितपूितसमेत
िदलाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी भएकोमा
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
सु 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 कै द हने र िनजह ले
पीिडतलाई सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको
हँदा ऐ. महलको ३(क) नं. बमोिजम ितवादीह लाई
जनही ५(पाँच) वष थप कै दको सजाय हने साथै ऐ.
महलको १० नं. बमोिजम ितवादीह बाट जनही
.५०,०००।- को दरले ितपूित भराई पाउने
ठह याई भएको फै सला उ टी भई ितवादीह ले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत महे नगरको फै सला बदर गरी
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन
परेको देिखयो ।
३. सो स दभमा मु ासँग स बि धत िमिसल
माण हेदा, िमित २०६८।१२।०९ गतेको िदउँसो
१२:०० बजेको समयमा पाटन बजारमा गेसपेपर िक न
गएको अव थामा चाँदनी िडिजटल फोटो टुिडयोका
स चालक अमरराज अव थी र सागर भ ले मलाई
िज याउनका साथै के ही समयपिछ सोही फोटो
टुिडयोमा िविभ न िकिसमका औषधी सईु को योग
गरी मलाई अचेत अव थामा पारी सामूिहक पले
करणी गरेकाले िनजह लाई कानूनी कारबाही ग रपाउँ
भनी पीिडत “घ” कुमारीले िज ला हरी कायालय
बैतडीमा जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ ।
४. ितवादीह सागर भ र अमरराज
अव थीउपर मौकामा िकटानी जाहेरी परेको र सो
जाहेरीमा आरोप लागेका िनज यि ह ले नै आफूलाई
जबरज ती करणी गरेको भनी अदालतमा समेत
उपि थत भई जाहेरवाली पीिडत प रवितत नाम "घ"
कुमारीले बकप गरी िदएको पाइ छ । पीिडतको जाहेरी
बेहोरालाई समथन हने गरी िज ला वा य कायालय
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 बायाँ आँखामिु न
र पाखरु ामा ि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
शु ि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 हने गरी पीिडत वयंले
अदालतसम आई गरेको बकप र पीिडतको बायाँ
आँखामिु न र पाखरु ामा िनलडाम ज ता सङ् घषका
िच ह (Signs of Strugg।e) हनु तथा पीिडतको
कपडामा मानव वीय भेिटनु र पीिडतको वा य
परी ण गदा योिनमा करणी भएको अव थाको
िव मानता रहेको तथा घटनाको कारण S.।.C.
परी ा िदन नसके को र मानिसक तनावको कारण
औषधी उपचार गन परेको अव था देिखँदा पीिडतउपर
जबरज ती करणीको वारदात भएको देिख छ ।
६. जहाँस म वारदात थल र समयलाई िलएर
पीिडतको जाहेरी र बकप मा देिखएको िभ नताको
न रहेको छ, सो स ब धमा हेदा पीिडतले जाहेरीमा
फोटो टुिडयोमा गेसपेपर िक न जाँदा ितवादीह ले
आफूमािथ जबरज ती करणी गरेका भनी उ लेख
गरेको देिख छ भने अदालतमा गरेको बकप को
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१०४०८ - नेपाल सरकार िव. सागर भ समेत
स.ज ५ मा १०:३० बजे िददी कमला िव को घरमा
सिु तरहेको समयमा ितवादीह सागर भ र अमरराज
अव थी आएर िसरानीले मख
ु यापी सईु ले खु ामा र
दायाँ पाखरु ामा घोची अिन दवु ैजनाले के के गरे यो
बेला थाहा भएन र राित ११:३०-१२:०० बजेितर
िन ा खल
ु ेपिछ यी दवु ैजना ितवादीह बािहर
गइराखेका देखेको भनी यी ितवादीह ले जबरज ती
करणी गरेका हन् भनेको पाइ छ । यसैगरी पीिडतले
गरेको 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 गरेको 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 गरेको भनाइबाट समेत
पीिडतले आफूमािथ यौनज य िहंसाज तो ग भीर
घटना घटी आ नो मानिसक अव था गमु ाएको बेहोरा
समिथत हन आउँछ । िमिसल संल न कागजातबाट
पीिडतको भनाइमा घटना थलको हकमा के ही फरक
परेको देिखएको अव था भए तापिन पीिडतको
भनाइमा फरक पनपछािडको
कारण िनजमािथ भएको
ु
जबरज ती करणीबाट पु न गएको आघात (trauma)
को प रणाम हो भ ने देिखन आउँछ । जबरज ती
करणीमा पीिडतको के ही िवरोधाभाषपूण भनाइ हनु
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

(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 गरेको छ । यसै
स दभमा 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) बारे 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 घटनासँग स बि धत
के ही त यह िबसन स दछ भिन उ लेख गरेको
पाइ छ । यसैगरी मा िवशेष Dr. ।ori Haske।।
ले Victims Department of Justice Canada
मा काशन गरेको लेखमा यौन िहंसाज ता ददनाक
घटनाह जीवनको दैिनक अनभु वह भ दा िभ नै
त रकाले अनभु ूित ग रएको ह छ । प रणाम व प हामी
िदनहँका घटनाह भ दा िभ न पमा चोटपटकका
घटनाह स झ छ र वणन गछ । भय, खतरा वा
गहन तनावको भावको नितजाको पमा ती पनु ः
मरण वा िवखि डत वा िब ेको मिृ त हन स छ
भनी उ लेख गरेको पाइ छ । Traumatic events
such as sexua। assau।ts are encoded
(converted) different।y than more routine,

2

4

Modi’s Medica। Jurisprudence and Toxico।ogy, K.
Mathiharan, Amrit K. Patnaik (eds), २३rd edition, ।exis
Nexis, New De।hi, २००५, p.९३४
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Wor।d Hea।th Organization, Guide।ines for medico।ega। care of victims of sexua। vio।ence, Wor।d Hea।th
Organization, २००३
American Psychiatric Association, Diagnostic and
Statistica। Manua। of Menta। Disorders, ५th Edition:
DSM-५, २०१३

नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
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 हँदा मानिसक िवि तताको अव थामा
पु न स दछ । य तो अव थामा आफूमािथ भएको
यौिनक िहंसाको घटना मरण गन र य गन
त कालै किठन हन स ने वा िव तारै याद हने
अव थाह हन स दछ । य तो अव था भनेकै
Rape Trauma Syndrome (RTS) को अव था
हो । य ता अव थालाई यायकताले ग भीरतापूवक
िलनपु दछ ।” जबरज ती करणीज तो ग भीर अपराधमा
अ य मु ामा ज तो अंक गिणतीय िहसाबबाट हेनभु दा
पिन नारीको अि मतामा ग भीर आँच आउने िवषय
भएकोले अदालतले संवेदनशील पमा िवचार गनु
पदछ ।5” भनी बमबहादरु कठायत िव
नेपाल
सरकार भएको जबरज ती करणी मु ा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 याङ् कनको लािग भनाइमा ि थरता
(Consistency) को िव मानता हनपु छ भने
जबरज ती करणीमा पीिडतको भनाइमा पीडाको
आघात (Trauma) को कारणले के ही िवरोधाभाष
आउन स दछ । जाहेरी बेहोरा र पीिडतको बकप मा

रहेको सामा य िभ नतालाई माण ा मा नु पन
गरी वादी नेपाल सरकार िव िवप ी / ितवादी
राजेश के .सी.समेत भएको जबरज ती करणी
मु ामा यस अदालतबाट "अनस
ु धानको ममा
िदएको जाहेरीमा र अदालतमा आई बकप गदा
जाहेरवालीको कथनमा के ही िझनामिसना कुरा फरक
परेको 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 िदँदै सबदु माणको गलत मू याङ् कन
गरी ितवादीलाई सफाइ िदने ठह याएको सु को
िनणय सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
िु टपूण हँदा उ टी हने"7 भनी पनु रावेदक / वादी
नेपाल सरकार िव िवप ी / ितवादी दीपक तल
ु सी
बा यो भएको जबरज ती करणी मु ा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 मु ा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) पु याउन स ने
हँदा उ घटनाको स ब धमा पीिडतलाई हरेक कुरा
6
7

5

बमबहादरु कठायत िव नेपाल सरकार ने.का.प. २०६२, अंक
१०, िनणय नं. ७६११, पृ.१२५१

8

2574

वादी नेपाल सरकार िव िवप ी/ ितवादी राजेश के .सी.समेत,
ने.का.प.२०६०, अंक ५, िन.नं. ७२१६,पृ.३७७
नेपाल सरकार िव
िवप ी/ ितवादी दीपक तुलसी बा यो,
ने.का.प.२०६३, अंक १० िन.नं. ७७७२, पृ.१२९४
Mukesh & Anr v. State for Nct of De।hi (2017) 6 SCC 1

१०४०८ - नेपाल सरकार िव. सागर भ समेत
याद रहेको हनु 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
देिखँदनै । पीिडतमा sperm भेिटन,ु र भेिटनु शरीरको
िविभ न भागमा िनलडाम र चोट हनु आिदबाट घटना
घटेको भनी थािपत भएको नै देिख छ । जबरज ती
करणीको वारदातमा घटना घट् यो िक घटेन भ ने िवषय
बढी मह वपूण हने र यस अदालतले पिन सोही कुरा नै
िवचार गनपन
ु देिख छ । जबरज ती करणी कसरु मा
मु य वारदात थल नै पीिडतको शरीर हो अथात् “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 नु पछ”9 भनी पनु रावेदक / वादी नेपाल
सरकार िव िवप ी / ितवादी सरोज िहङमाङसमेत
भएको जबरज ती करणी मु ामा यस अदालतबाट
िस ा तसमेत ितपािदत भएको छ । मािथ उ लेख
ग रएका िविभ न आधार कारणह बाट तथा िमिसल
संल न िकटानी जाहेरी दरखा त, पीिडतको वा य
परी ण ितवेदन तथा आफूमािथ जबरज ती करणी
भएको भ ने िकटानी जाहेरी बेहोरालाई समथन 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
मु ामा पीिडतले आ नो जाहेरी र बकप को स.ज.
५ र २३ मा समेत यी ितवादीह को नाम प
पमा खल
ु ाई िदएको अव था छ । बला कारज तो
लक
ु ाएर िछपाएर ए लै पारेर ग रने अपराधमा,
सामा यतया दे ने यि पीिडतबाहेक अ ते ो

प उपि थत रहँदैनन् । यसै स दभमा “जबरज ती
करणीको काय लक
ु िछपी ग रने आपरािधक काय
भएकाले यसमा य दश सा ी हन स दैन ।
य तो अपराधमा पीिडत मिहलाको भनाइलाई अ यथा
नभएस म सवमा य माणको पमा िलनपु दछ ।
अ य व तगु त माणले पीिडतको भनाइलाई गलत
सािबत नगराएस म यसलाई वीकार गनपन”
ु 10 भनी
पनु रावेदक / ितवादी िदपक रावल िव िवप ी /
वादी नेपाल सरकार भएको जबरज ती करणी मु ामा
यस अदालतबाट या यासमेत भएको पाइ छ ।
१०. कुनै पिन मिहलाले आ नो अि मता र
आ नो प रवारको इ जतमा आँच 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 गिछन् भनी अनमु ान
लगाउनु तकसङ् गत हँदैन । पीिडतलाई घटनापिछको
मानिसक िवि तताको कारणले एस.एल.सी.को
बाँक परी ा पिन िदन नस ने ि थितमा पु याएको
देिख छ । माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) मा
“पीिडत यि ले य गरेको कुरा अदालतले य
माणको पमा हण गनु पन” कानूनी यव था रहेको
हँदा ततु वारदातक पीिडतले य गरेको कुरालाई
माणमा िलनु 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

9

10 पुनरावेदक/ ितवादी िदपक रावल िव
िवप ी/वादी नेपाल
सरकार, ने.का.प.२०७५ अंक ५ िन.नं. १०००७ पृ ८७४

वादी नेपाल सरकार िव िवप ी/ ितवादी सरोज िहङमाङसमेत,
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
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
वणन गरी मौकामा िदएको जाहेरीलाई समिथत हने 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 कायमा पीिडतको म जरु ी नभएको
पिु ह छ । जबरज ती करणीको वारदातको माणको
पिहलो कडी भनेको वयम् पीिडत हो भने अक कडी
पीिडतको शारी रक परी ण हने"12 भनी पनु रावेदक /
वादी प िव.क. (प रवितत नाम) को जाहेरीले नेपाल
सरकार िव
िवप ी / ितवादी वासदु वे सावद
भएको जबरज ती करणी मु ामा यस अदालतबाट
या यासमेत भएको अव थामा पीिडत वयंले
िकटानीका साथ िदएको जाहेरी र मानिसक उपचारबाट
वा यमा सधु ार आएप ात् अदालतमा आई गरेको
बकप बाट पिन ितवादीह सागर भ र अमरराज
अव थीले नै पीिडत "घ" कुमारी मािथ जबरज ती
करणीको वारदात घटाएको पिु हन आउँछ ।
१२. ितवादीह सागर भ र अमरराज
अव थीले अदालतसम आफूह ले जबरज ती
करणी नगरेको भनी इ कारी बयान गरेको भए तापिन
पीिडतको ितवादीह सँग 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 वासुदेव सावद ने.का.प.२०७४ अंक ९ िन.नं.
९८७९ पृ.१५७७

हो भनी भ नसके को देिखँदैन । यी ितवादीह लाई
नै आरोप लगाउनु पन पूविनयोिजत कुनै कारण
भएकोसमेत देखाउन नसके को अव थामा पीिडतको
िकटानी जाहेरी बेहोरा एवं अदालतमा समेत आई
गरेको बकप लाई नजरअ दाज गन िम ने देिखएन ।
ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको भए पिन अदालतसम को बयानको
सवाल जवाफ ४ मा वारदात िमितमा पीिडतसँग भेट
भएको कुरा वीकार गरेको र बिु झएका यि चमन
भ डारीले ितवादीह ले आ नो पसल ७ बजे ब द
गन गरेकोमा 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 संल न वा य
परी ण ितवेदन तथा पीिडतको कपडामा मानव वीय
भेिटएको त यलाई अवमू यन गन िम ने देिखएन ।
१३. जहाँस 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
तफबाट उपि थत िव ान् कानून यवसायीको िजिकर
रहेको छ । सो स ब धमा िवचार गदा, र समूह
िनि चत गन नस नु वा भेिटएका र को तल
ु ना मक गरी
परी ण गन नसके को आधारमा मा ितवादीले सफाइ
पाउने आधार ब न स ने देिखँदैन । जबरज ती करणी
अपराधमा पीिडतको भनाइ अ य माणको तल
ु नामा
मह वपूण हने देिखएको र पीिडतले यी ितवादीह ले
नै जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानीसाथ
लेखाइरहेको अव थामा पीिडतको कपडामा भेिटएको
र को तल
ु ना मक परी ण गन सिकएन भ ने आधारमा
मा सामूिहक बला कारमा ितवादीह ले शंकाको
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१०४०८ - नेपाल सरकार िव. सागर भ समेत
सिु वधा पाउने र सोही आधारमा आरोिपत कसरु बाट
उ मिु पाउनपु न िजिकर खि बर हन स दैन । यसै
स ब धमा "करणी गरेको त य शङ् कारिहत तवरबाट
पिु नभएको भनी फौजदारी यायको शङ् काको सिु वधा
ितवादीले पाउँछ भ ने िस ा तको गलत या या एवं
योग गरी आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदन निम ने"13
भनी नेपाल सरकार िव वीरबहादरु टमाटा भएको
जबरज ती करणी मु ा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 दभमा हेदा
उ वारदातमा दईु जना ितवादीह संल न भएको
भनी पीिडतले खल
ु ाइरहेको तथा दईु जनाको वीय
नै कपडामा परी दवु ैजनाको वीय िमिसएको कारण
कपडामा भेिटएको नमनु ा यी ितवादीह को नमनु ासँग
तल
ु ना मक िभड् न स ने स भावना नरहेको देिख छ ।
पीिडतको कपडामा भेिटएको वीयलाई छु ाछु ै पमा
संकलन 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 गरेको कसरु
सामूिहक पमा ग रएको जबरज ती करणीको कसरु
हो वा होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा त कालीन
मल
ु क
ु ऐनको जबरज ती करणीको महलको ३क
न बरमा कितजना भई गरेको करणी सामूिहक पमा
ग रएको जबरज ती करणी भएको मािनने भ ने
स ब धमा सं या खल
ु ाइएको पाइँदनै । के वल उ
न बरमा ‘मिहलालाई सामूिहक पमा जबरज ती
करणी गनलाई थप पाँच वष कै द गनपदछ’
भनी उ लेख
ु
ग रएको पाइ छ । िवधाियकाले कानूनमा सं या यिकन
नगरेको स दभमा एक जनाभ दा बढी जित जना संल न

भएर कसरु गरेको भए पिन उ काय सामूिहक पमा
ग रएको मा नपु न ह छ । तसथ ितवादीह सागर
भ र अमरराज अव थी दईु जना िमली मतस लाहमा
फसी पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको देिखएकोले
उ करणी सामूिहक पमा भएको पिु हन आउँछ ।
यसै स दभमा यसै अदालतबाट पनु रावेदक / ितवादी
दीपक च द िव िवप ी / वादी नेपाल सरकार
भएको जबरज ती करणी, जबरज ती चोरी मु ामा
यस अदालतबाट "जबरज ती करणी गदाको बखत
एक जनाभ दा बढीको सामूिहक संल नता रहेको त य
िनिववाद 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 हनको लािग सं या यिकन नगरी समूहमा भएका
यि ह म ये एकजना वा धेरल
ै े करणी गरेमा पिन
सामूिहक करणीको वारदात थािपत हने देिख छ ।
१५. यसरी पीिडतको इ छािवपरीत
करणी गन उ े यले एक जनाभ दा बढीको सामूिहक
संल नता रहेको त य िनिववाद पमा थािपत
भएमा य तो करणीको वारदात सामूिहक जबरज ती
करणीको वारदातको पमा प रणत ह छ । ततु
मु ामा ितवादीह दवु ैजनाले करणी गन उ े यसाथ
पीिडतमािथ य तो वारदात घटाएको देिखँदा ि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
हने हँदा के वल पीिडतको जाहेरी बेहोरा र बकप
बेहोरामा देिखएको िभ नता तथा ितवादीह को

13 नेपाल सरकार िव वीर बहादरु टमाटा ने.का.प.२०६६ अंक ४
िन.नं ८१२७ पृ. ६३२

14 दीपक च द िव नेपाल सरकार ने.का.प.२०७२ अंक ९ िन.नं
९४७२ पृ. १७०९
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
इ कारी बयानको आधारमा सु बैतडी िज ला
अदालतको िमित २०६९।११।२२ को फै सला उ टी
गरी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित
२०७१।०१।१५ को फै सला िु टपूण देिखँदा उ टी
भई ितवादीह सागर भ र अमरराज अव थीले
अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत "घ" कुमारीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. र ३ क नं.
बमोिजमको कसरु गरेको ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतको िमित २०७६।७।७ मा भएको ठहर
फै सला ।
१६. ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. र ३ क नं. बमोिजमको कसरु
अपराध गरेको ठहर भएको र ितवादीह उपर ऐ.
महलको ३ नं. बमोिजम सजाय तथा ३ क नं. बमोिजमको
थप सजाय र १० नं. बमोिजमको ितपूितको मागदाबी
रहेको देिखएकोले िनजह को कसरु को ग भीरता
बढाउने र घटाउने अव थाह समेत िवचार गरी
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ८, ९ र १० समेतका आधारमा
कानूनबमोिजम सजाय िनधारणका लािग ितवादीह
तथा महा यायािधव ाको कायालयलाई सूचना िदई
िमित २०७६।८।२ मा सजाय िनधारणका लािग
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७६।७।७ को आदेश ।
सजाय िनधारण
१७. िमित २०७६।७।७ मा ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको ठहर गरी आज
ितवादीह लाई के कित सजाय हने भनी फौजदारी
कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
को दफा ८, ९ र १० समेतका आधारमा सजाय
िनधारणको लािग पेस हन आएको ततु मु ामा
वादी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत हनु भएका
िव ान् सह यायािधव ा ी उ व पडु ासैनीले सजाय

गनपु ूव सजायको उ े य िवचार गनु पन ह छ । यस
मु ामा सजाय गनको
ु उ े यअ तगत कसरु दार वा
अ य यि लाई हतो सािहत गन, समाजलाई सरु ि त
गन साथै पीिडतलाई ितपूितसिहतको याय दान
गरी कसरु दारसमेतलाई पनु थापना गन सहयोग गन
स ब धमा िवचार गरी ितवादीह लाई कानूनबमोिजम
सजायको दायराको म यिव दल
ु ाई आधारिव दु
(Basepoint) बनाई अिधकतम सजाय ग रनपु दछ ।
साथै ितपूितको हकमा ितवादीह दवु ैको आिथक
अव था म यमवग य भएकोले पीिडत “घ” कुमारीलाई
हालस मको पढाई खच र जीवनयापनको लािग सहज
हने गरी ितवादीह ले बेहोन स नेस मको मनािसब
ितपूितसमेत िदलाई पाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
१८. ितवादीह का तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी रमणकुमार े ले
ितवादीह लाई दोषी ठहर गन गरी अदालतले
फै सला ग रसके को भए पिन ितवादीह लाई दोषी
थािपत गन माणको पया तता कम रहेकोले कम
सजाय गनपन
ु ह छ । ितवादीह लाई कै द सजाय
गदा सजायको दायराको म यिव दल
ु ाई आधारिव दु
(Basepoint) बनाई िनधारण नगरी यायाधीशको
िववेकको आधारमा कमसेकम सजाय हनपु दछ ।
ितवादीह को आिथक अव था खु ने माण तथा
अिभयोगप मा नैितक पतन देिखने मागदाबी नभएको
हँदा य तो सजाय गन िम दैन । ितवादीह सागर
भ र अमरराज अव थीको टेशनरी र फोटो टुिडयो
रहेको त य िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ ।
ितवादीह को नाममा कुनै स पि अनस
ु धानको
ममा नखल
ु ेकोले िनजह बाट ितपूित भराउनु पन
होइन । अमरराज अव थी िववािहत रहेको र िनजको
बालब चाह समेत रहेको हँदा सोलाई म यनजर
गरी यूनतम मा ाको सजाय हनपु छ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
१९.
सजाय
िनधारणको
िदन
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१०४०८ - नेपाल सरकार िव. सागर भ समेत
ितवादीह लाई समेत उपि थितको लािग सूचना
पठाइएको भए तापिन िनजह उपि थत भएको
देिखएन । सजाय िनधारणको उ े य कसरु दारलाई
आ नो ग तीको अनभु ूत गराउने वा घटनाको
प रि थित, उनका सामािजक, शारी रक अव थाह को
बारेमा आ नो भनाइह रा ने, ितपूितका वा सिु ने
िवक पह ितवादीह वयम्बाट आओस् पिन
भ ने रहेकोमा सोतफ िवचार गनपन
ु अव था रहेन ।
२०. पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका तथा
ितवादीह का तफबाट उपि थत हनु भएका िव ान्
कानून यवसायीह ले गनभएको
बहस सनु ी िमिसल
ु
संल न कागजात अ ययन गरी हेदा, ततु मु ामा
ितवादीह लाई के कित सजाय हनपु न हो र पीिडतले
के कित ितपूित पाउनु 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, अनस
ु धान, अिभयोजन
भएप चात् मा लागू भएको देिख छ । यस प र े यमा
य तो ितवेदन ा त गन स ने अव था नभएको
हँदा िव मान कानूनका आधार, द डका िस ा त
तथा िमिसल संल न कागजातका आधारमा नै सजाय
िनधारण ग रनु पन देिखयो ।
२२. सजाय िनधारण गदा अपराधको कृित,
अपराध गदाको प रि थित, कसरु दारको िज मेवारी,
कसरु बाट पीिडतलाई पु न गएको हािनलगायतका
िमिसल संल न माणसमेतको समिु चत िव लेषण
ग रनु पदछ । सजायले भिव यमा अपराध गन स ने
स भा य अपराधीह लाई दु सािहत गरी वा तिवक
अपराधीलाई थप अपराध गनबाट रो नक
ु ा साथै
उसलाई सधु ारेर कानूनको स मान गन नाग रकमा
पा तरण गरी समाजको र ा गनसमेतको उ े य

राखेको ह छ ।"15 अपराध समाजकै उपज भएको र
अिभयु एवं पीिडत पिन समाजकै सद य रहेकोले हरेक
याय णालीले अपराधको रोकथाम गरी समाजको
र ा गनका
ु साथै पीिडतलाई ितपूितसिहतको याय
तथा पीडकलाई समाजमा पनु थापना गन उ े य
रा नु उपयु हने देिख छ ।
२३. कानूनअनस
ु ार अिभयु लाई सजाय
गदा यसिभ सम समाजको सरु ा तथा अिभयु ले
गरेको अपराधबाट पीिडत तथा पीिडतको प रवारलाई
परेको सामािजक र यि गत भावसमेतलाई
मू याङ् कन ग रनु पदछ । य तै दोषीका असल वा
खराब च र उसको प रि थितसमेत म यनजर
ग रनु पदछ । मूलत: सजाय गदा कसरु को ग भीरता
र तोिकएको सजायिबचको समानपु ाितकतासमेत हे रनु
पदछ । ततु मु ामा एस.एल.सी. परी ा िदन आएक
र कम उमेर भएक मिहलामािथ सामूिहक पमा ग रएको
जबरज ती करणीलाई एक ग भीर कृितको अपराध
मािननु पन र य तो अपराधलाई हतो सािहत गन
स देश िदने गरी तथा दोषीलाई सधु ारको अवसरसमेत
दान गन गरी सजाय ग रनु उपयु हने देिख छ ।
२४. कसरु दारलाई सजाय िनधारण गदा
सव थम सजायको उ े य िवचार गनपन
ु ह छ । मिहला
िव हने अपराधमा सजायको उ े य यसमा संल न
दोषीलाई सजाय गन,ु मिहलामािथ हने िहंसालाई
हतो सािहत गन,ु मिहलाको आ मस मान र सामािजक
आ मस मान मा नभई रा यले मिहलाह लाई
डरबाट उ मु गरी सरु ाको सिु नि तता गनु पिन
हो । सजाय िनधारण गदा अदालतले िवचारमा िलनु 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 फै सलामा
“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 मु ामा "Another significant deve।opment in
the sentencing po।icy of India is the ‘victimcentric’ 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 िनधारणमा
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 के ि त यायको ि कोणलाई अवल बन
गरेको पाइ छ । ततु मु ामा पिन सजाय िनधारण
गदा पीिडत के ि त यायको अवधारणालाई के िव दु
बनाइएको छ ।
२५. यस कसरु मा कसरु दारलाई हने कै दको
मािथ लो र त लो हदको यव था स ब धमा हेदा
वारदात हँदाका बखत चिलत मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३ नं. अनस
ु ार पीिडतको उमेरको
आधारमा ५ वषदेिख ८ वषस म कै द सजाय हने
यव था रहेको देिख छ । िवधाियकाले िनधारण
गरेको त लो र उप लो हद नना ने गरी कित सजाय
गदा उिचत हन जा छ भ ने कुराको िनधारण गनु पन
देिख छ । यसरी सजाय िनधारण गदा उि लिखत
दायराको म यिव दु यिकन गरी कसरु को 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 तगत सामा यतया कसरु दारको अिभ ाय,
अिधकारको दु पयोग, पीिडतलाई पगु ेको शारी रक,
मानिसक वा आिथक ितको हद, पीिडतको उमेर र
अव था, कसरु दारको आपरािधक रेकड, हितयारको
योग, पटके कसरु दार (recidivism), कसरु दारको
सं यासमेतका आधार पदछ भने अपराधको ग भीरता
घटाउने त वअ तगत अपराध गन यि को अपराध
गनपु ूवको च र , िनजले गरेको प ाताप, प ाउपिछ
देखाएको असल आचरण, पीिडतलाई वेि छक
पमा ितपूित दान गरेको अव था, स बि धत
अिधकारीसम गरेको आ मसमपण तथा िनजको
उमेर, वा य र सामािजक अव थाह पदछन् ।
२६. ततु मु ामा सजाय घटाउने वा
बढाउने आधारह को िव लेषण गदा ितवादीह ले
गाउँबाट शहरमा परी ा िदन आएक एक िव ाथ
(मिहला) मािथ गरेको कसरु का कारणले पीिडतको
मानिसक अव था िवि भएको तथा एस.एल.
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िस. ज तो अ ययनको मह वपूण खडु ् िकलोमा के ही
अविध अवरोधस म आउन गएको कारणले िनजको
विृ िवकासमा पन स ने ितलाई समेत िवचार
गनपन
ु देिख छ । मािथ ग रएको िव ेषणका आधारमा
िनज ितवादीह लाई त लो हद मा सजाय गदा
पीिडतमािथ पन गएको ितलाई कम आँकलन
गन पगु ेको देिख छ भने उप लो हदको सजाय
गदासमेत अिभयु को उमेर, िनजह को समाजमा
पनु थापना गन उ े यमािथ नै नकारा मक असर
गन स ने देिखँदा ितवादीह लाई त लो र उप लो
हदको म यिव दअ
ु ार कै द सजाय गदा कानूनको
ु नस
म सद पूरा हने र ितवादीह ले कसरु अनस
ु ारको
सजायसमेत पाउने नै देिखँदा िनज ितवादीह सागर
भ र अमरराज अव थीलाई जनही ६ वष ६ मिहना
कै दको सजाय हने ठहछ । साथै यी ितवादीह ले
पीिडतउपर सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको
देिखँदा सोही महलको ३ क नं. बमोिजम थप ५ वष
कै द सजायसमेत हने ठहछ ।
२७. अब पीिडतलाई ितपूित के कित िदने,
ितको िनधारणको आधार के हने र ितपूितको
दािय व कसको हने स ब धमा िवचार गदा, यसस ब धी
राि य तथा अ तराि य कानूनी ावधान तथा
आधारह पिन हेनु सा दिभक देिख छ ।
२८. कुनै पिन याय णालीको सफलता
यसले पीिडतलाई पु न गएको ितलाई यथोिचत
स बोधन गरी िनजको मनमा पन गएको ासलाई हटाई
यायको अनभु ूित िदलाउन,ु समाजलाई सरु ा तथा
अिभयु लाई समाजमा पनु थापना गरी समाजमा
शाि त, सहअि त व तथा मानवीयता कायम गन
सफल रहनमु ा नै ह छ । साथै अपराध गन यि लाई
कित सजाय िनधारण ग रयो भ ने आधारमा नभई
अपराधबाट पन गएको ित कित हदस म स बोधन
ग रयो भ ने आधारमा सफलता नािपनु पन ह छ । मािथ
िव ेषण ग रएबमोिजम फौजदारी याय णालीले

स बोधन गनपन
ु धेरै िवषयह म ये एउटा मह वपूण
िवषय भनेको पीिडतलाई ितपूित उपल ध गराउनु
पिन हो । जबरज ती करणीज तो ग भीर फौजदारी
कसरु को स दभमा ितपूितको उपयोिगता भनेको
पीिडतलाई अपराध हनपु ूवको ि थित अथात् restitutio
in integrum मा पनु थापना 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 गरेको देिख छ ।
उदाहरणको लािग नेपालको संिवधानको धारा २१(२)
ले अपराध पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक
पनु थापना र ितपूितसिहतको याय पाउने हक
हने भनी यव था ग रएको छ । यसैगरी नेपालको
संिवधानको धारा ३८(२) का अनस
ु ार मिहला िव
कुनै पिन आधारमा कुनै िकिसमको िहंसाज य काय वा
शोषण ग रएको ख डमा पीिडतलाई कानूनबमोिजम
ितपूित पाउने हक सिु नि त ग रएको छ । नेपालको
संिवधान, अ तराि य कानून तथा नेपालका राि य
कानूनह ले यायको हकिभ सामािजक पनु थापना
र ितपूितसिहतको यायको यव थासमेत गरेको
देिख छ ।
२९. ितपूितसिहतको याय पाउने हकलाई
कानूनले मा यता िदइरहँदा य तो ितपूित कसबाट
भ रपाउने हो भ ने स दभमा हेदा सामा यतया
ितपूित पीडकबाट पीिडतलाई उपल ध गराउनु
पन देिख छ । तर यिद पीडकको आिथक अव था
एवं अ य कारणबाट पीिडतलाई त काल ितपूित
उपल ध गराउन नसिकने भएमा रा य यसबाट
पि छन निम ने देिख छ । हालै जारी भएका
कानूनह ले समेत यही मा यतालाई आ मसात् गरेको
देिख छ । उदाहरणको लािग फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा
४१ मा ितपूित त काल बझ
ु ाउनु पन र ितपूित
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नबझ
ु ाएमा य तो कसरु दारको स पि जायजात
गरी पीिडतलाई ितपूित भराइिदनु पनछ भ ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ भने ऐ. ऐनको दफा
४८ मा कसरु बाट पीिडतलाई राहत उपल ध गराउन
पीिडत राहत कोष खडा ग रनेछ भ ने यव था रहेको
पाइ छ । मल
ु क
ु अपराध संिहताको दफा २२८ अनस
ु ार
पीिडत यि लाई कसरु दारबाट मनािसब ितपूित
भराई िदनपु न यव था रहेको छ । तर कसरु दारको
कुनै स पि नभएको अव थामा पीिडतले ितपूित
नपाउने देिखएमा र चिलत कानूनबमोिजमको पीिडत
राहतकोष थापना भइनसके को 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
आदेश भएमा सो कायालयबाट ितपूितबापतको रकम
त काल पीिडतलाई उपल ध गराउनु पन यव था
रहेको छ ।
३०. अपराध पीिडत संर ण ऐन, २०७५ को
दफा ३०(१) मा अदालतले मु ाको अि तम िकनारा
गदा कसरु दारबाट 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 जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन कसरु दारको कुनै स पि नभई पीिडतले
ितपूित नपाउने देिखएमा वा कसरु थािपत भएको तर
कसरु दार कायम हन नसके को अव थामा वा कसरु सँग
स बि धत मु ा 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 हँदाका बखत बहाल
रहेको मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१० नं. मा ‘कसैले कुनै मिहलालाई जबरज ती करणी

गरेको ठहरेमा अदालतले य ती मिहलालाई भएको
शारी रक वा मानिसक ित िवचार गरी मनािसब
ठहराएबमोिजमको ितपूित कसुरदारबाट भराइिदनु
पनछ’ । य तो ितपूित िनधारण गदा कसुरको
गा भीय, कसुरबाट पीिडत यि को मृ यु भइसके को
रहेछ भने िनजमा आि त नाबालक छोराछोरी भए
िनजह लाई पन गएको पीडासमेत िवचार गरी
िनधारण गनु पनछ भ ने यव था रहेको देिख छ ।
सो यव थाबमोिजम नै पीिडतलाई ितपूित भराइ
पाउन मागदाबीसमेत रहेको देिख छ । उ कानूनी
यव थाले ितपूितको अंक िनधारण नगरी सोको
िनधारणको िज मा स बि धत इजलासलाई िदएको
देिख छ । यसरी ितपूित िनधारण गदा कसरु को
गा भीय, पीिडतलाई परेको असर तथा पीडकको
आिथक अव थासमेतलाई म यनजर गरेर स तिु लत
िहसाबले मनािसब ितपूित िनधारण गनपन
ु देिख छ ।
३२. ितपूित िनधारणका स ब धमा
अ तराि य मापद डह बारे िवचार गदा, नेपालले
अनमु ोदन गरेका सि ध, अ य अ तराि य तथा
े ीय कानूनलाई हेन आव यक देिख छ । UN
Convention on the E।imination of A।।
forms of Discrimination against Women,
1979 अनस
ु ार 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 nonrepetition…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 nonjudicia। 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
ितपूितस ब धी राि य तथा अ तराि य कानूनी
यव थाको अ ययन गरी िव ेषण गदा िन न दईु वटा
िविधह अवल बन गरी ितपूितको रकम भु ानी
गनपन
ु देिखयो:
१. अिभयु बाटै पीिडतलाई ितपूित भराइने ।
२. सरकारी बजेटलगायत शु क ज रवाना ज मा
गरी थापना ग रएको कोषको रकमबाट
पीिडतलाई ितपूित भराइने ।
३५.
ततु मु ामा पीिडत वयंले
अदालतसम गरेको 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 गरेको अव था रहेको छ भने िनजको
िददी कमला िव ले "पीिडतले असामा य यवहार
देखाउन थालेको" भनी आ नो बकप को स.ज. ७ मा
गरेको भनाइबाट समेत मानिसक आघात (Trauma)
को कारण पीिडतको मानिसक ि थित गमु ेको बेहोरा
समथन हन आउँछ ।
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 िनधारण गदा, पीिडतको शारी रक,
मानिसक, भावना मक तथा आिथक अव थालाई
िवचार गनपन
ु देिख छ । एस.एल.सी. को परी ाज तो
जीवनको अहम् णमा जबरज ती करणीज तो ग भीर
अपराधको पीिडत हन गई पीिडत "घ" कुमारीको पढाइमा
समेत ितकूल असर परेको कुरालाई अदालतले
म यनजर गनपन
ु ह छ । बहसको ममा िव ान्
सह यायािधव ाले िनज पीिडत “घ” कुमारीको आिथक
अव था कमजोर रहेको र हाल पीिडत “घ” कुमारीले
कानूनको अ ययनलाई िनर तरता िदइरहको भनी
उ लेख गरेको अव था छ । यसैगरी ितवादीह को
आिथक अव थालाई हेदा, अनस
ु धान र अिभयोग
दता गदा िनजह को आिथक ि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 आिथक
अव था खल
ु ाउने आधार रहेको देिखएन । भावकारी
अनस
ु धान गरी पीिडत तथा ितवादीह को आिथक
िववरण संकलन गनपन
ु दािय व रा यको हो । य िप
अनस
ु धानको ममा अिभलेखीकरण गन नस नु
वा अनस
ु धानमा अकम यता हनक
ु ो प रणाम व प
ितपूित नपाउने ि थित िसजना हन िदनु हँदैन । साथै
रा यको िनि यतालाई कम ितपूितको आधार ब न
िदनु तकसङ् गतसमेत हँदैन ।
३७. “अपराधबाट पीिडतलाई भराइने
ितपूितले पीिडतलाई पीिडत हनभु दा पूवको
अव थामा पु याउनु वा पनु थापना गन स नपु छ ।
तसथ अपराध पीिडतलाई वा तिवक र भावकारी
ितपूितको लािग ितपूितस ब धी कानून बनाएर
मा ै हँदैन, सो कानून आफै ँ मा उपयु र भावकारी
हनक
ु ो साथै सोको भावकारी एवम् यथाथपरक
काया वयनसमेत हनु अप रहाय हने”18 भनी
18 लोकबहादरु काक समेत िव

नेपाल सरकार ने.का.प. २०७२

पनु रावेदक / ितवादी लोकबहादरु काक समेत िव
िवप ी / वादी नेपाल सरकार भएको मानव बेचिबखन,
बालिववाह, जबरज ती करणी मु ामा िस ा त
ितपािदत भएको छ ।
३८. पनु थापना र ितपूितसिहतको
यायको हक अपराध पीिडतको नैसिगक 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 िनवाह गदा
पीिडतलाई Hea।ing process अथात् उपचारको
ि याको अनभु ूित गराउनसमेत म त पु दछ । यसरी
पीिडतलाई याय दान गन स ब धमा रा यको
अहम् भूिमका हने 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
कायिविधबाट 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 genderbased vio।ence against women amount
to torture or crue।, inhuman or degrading
treatment, a gender sensitive approach is
अंक २ िन.नं. ९३४६ पृ.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
िहंसालाई बु नको लािग लिगक संवेदनशीलतालाई
आ मसात् गरी िनणय ग रनपु न 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 के वल मिहलाको
शरीरउपर मा नभई, यि वमािथ नै हने अपराध
हो । ततु मु ामा पीिडत एस.एल.सी. ज तो भिव य
िनमाणको पिहलो खडु ् िकलोको पमा रहेको परी ामा
सहभागी हँदाको अव थामा सामूिहक जबरज ती
करणीबाट पीिडत हन पगु ी एस.एल.सी. परी ासमेत
िदन नपाई शैि क उपलि ध हािसल गन िढला भई
पीिडतको भिव य िनमाणमा समेत ितकूल असर
परेको देिख छ । यस ि थितमा पीिडतमािथ परेको
पीडा मा नभई िहंसाको ास (shock) को कारणले
िनजको मानिसक वा यमा परेको आघात (menta।
trauma) को असरलाई समेत िवचार गरी ितपूित
िनधारण गनु उपयु देिख छ ।
४०. अपराधबाट परेका यी भावह ले
दीघकालीन पमा ितकूल प रणामह िन याई
पीिडतलाई यि व िवकासका अवसरबाट
वि चत गराउने स भावना हन स दछ । यसमािथ
20 Reports of the Committee on the Amendments to
Crimina। ।aw, Justice Verma Committee, २०१३, p.९८.

सदु रु पि मको पर परागत समाजमा सामािजक
ला छनाबाट भएको पीडासमेतलाई िवचार गरी अब
शैि क, आिथक र सामािजक सश तासिहत जीवन
िनमाणमा समेत म त होस् भनी यस इजलासले
ितपूित िनधारण गनु पन देिख छ । अब कित ितपूित
उिचत (reasonab।e) हनेभ दा पिन कित ितपूित
पया (adequate) हने 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 ितपूितको िनधारण गदा उिचत (fair)
ितपूित मा नभई त काल र पया ितपूितको
(prompt and adequate compensation) को
सिु नि तता गनु पदछ । 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 nonpecuniary.” भनी पीिडतलाई पु न गएको आिथक
एवं गैरआिथक ितको समेत आँकलन गरी सबै
कारका ितबापत ितपूित दान गनपदछ
भनी थप
ु
िव तार ग रएको छ । ितपूितको सतमा कसरु दारले
मा नभई रा यले पिन ितपूरण गन र पीिडतलाई
सहयोग पु याउने कोष र ोतह जटु ाउन सं थागत
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संय िनमाण र थापना गन िज मेवारी िलनु पदछ ।
अनस
ु धान र अिभयोजन प ले पीिडतले भोगेको ित
थािपत गन असफल हनक
ु ो कारण वा ितपूित दान
गन अपराधीको आिथक अव था पया त नहनक
ु ो
कारणले अ यायको िनर तरता हनु स हँदैन । तसथ
पीिडतको उमेर, िश ा र जीिवकोपाजनको अव था
हेरी िनजलाई आ मिनभर हनका लािग सहज हने
गरी तथा ितवादीह को आिथक 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/- (पाँच लाख)
ितपूित भराइ िदने ठहछ ।
४१. िव ान् सह यायािधव ाले सजाय
िनधारणको 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 सिकँ दैन 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 गरेको देिख छ । नैितक पतनको सवमा य
कानूनी प रभाषा नभए तापिन याय, इमा दा रता,
स यता र नैितकतािवपरीतको कायलाई नैितक पतन
देिखने काय भ न सिक छ ।
४२. संयु 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 मु ामा उ लेख गरेको
देिख छ ।
४३. नैितक पतनको स ब धमा नेपालको
कानूनले समेत प ट यव था गरेको नपाइएको भए
पिन सव च अदालतले योित ल साल पौडेल िव
िवप ी नेपाल सरकार धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत भएको उ ेषणयु परमादेश मु ा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 कायलाई नैितकतािवहीन
काय मा दछ । य तो नैितकतािवपरीतको कायलाई
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 देिखने फौजदारी अपराध मा नपु न”23
भनी या यासमेत गरेको कुरा सा दिभक
देिख छ । यस मु ामा पिन एक मिहला जो परी ाको
लािग गेसपेपर िक न गएक िथइन्, उनी मािथ यी
दईु ितवादीले िनजको म जरु ीबेगर जबरज तीपूवक
करणी गरेको 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
वादीतफबाट अिभयोग प मा यसतफ कुनै पिन िजिकर
र दाबी िलएको नदेिखँदा ततु मु ाको स दभमा
नैितक पतनको स ब धमा थप के ही बोिलरहन पन
अव था रहेन ।
४४. मिहलाले वा तिवक याय तब ा त
गछन् जब िवधाियका ारा िनिमत कानूनह को
भावकारी काया वयन, कानूनले यव था गरेका
सं थागत संरचनाको थापना, कायिविधगत
ि याको सिु नि तता, मिहलाको हक अिधकार ितको
संवेदनशीलता, मिहलाउपर हने िहंसा िव लड् न
सबै तरमा यथोिचत िनगरानी (due di।igence)
तथा यापक मनोविृ गत प रवतन सिु नि त
गरेर, कारक त वलाई हतो सािहत गद आव यक
रोकथामको उपायह हािसल गन सिक छ । ततु
मु ाका स दभमा सजाय िनधारणको सनु वु ाइ गदा र
ितपूित िनधारण गदा, व छ सनु वु ाइ, पनु थापक य
यायको सिु नि ततामा देिखने जिटलता स बोधन
गनका लािग णालीगत एवं सं थागत सधु ार गनु भनी
नेपाल सरकारका नाममा देहायबमोिजम िनदशना मक
आदेश जारी हने ठहछः
१. य ता कृितका मु ामा सजाय िनधारण गन,
माण ा त गन र द डको सधु ार नीितलाई
23

योित ल साल पौडेल िव नेपाल सरकार धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत, ने.का.प २०६७ अंक ११, िन.नं.
८५०७, पृ.१९०३
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अवल बन गन तथा दोषीलाई सजायको
ग भीरता र सजायको समानपु ाितकता
यिकन गन फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२
बमोिजम सजायपूवको ि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
गरेबमोिजम हालस म सो यव थालाई
सि य गरी काया वयन गन नसके को भ ने
िव ान् सह यायािधव ाले बहसको ममा
समेत उ लेख गनभएको
र सजाय िनधारण
ु
गनसमेत अदालतलाई असहज भएको
हँदा ऐ. दफामा भएको यव थाबमोिजमको
संरचना र आव यक बजेट िविनयोजन ३
मिहनािभ गनु भनी नेपाल सरकारका नाममा
िनदशना 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 िनयु गरी स नू ।
२. वतमान कानूनले ितपूितसिहतको यायको
प रक पना गरेको र ितपूित भन पिहलो
कत य पीडकको हने र पीडकले भन
नस ने अव था भए मा रा यबाट ितपूित
भराइिदने अव था भएकाले अपराध
अनस
ु धान तथा अिभयोजनका ममा
पीिडतलाई पन गएको शारी रक, मानिसक,
सामािजक र आिथक ितको माण संकलन
र िव ेषण गनु गराउनु साथै अिभयु को
चल अचल स पि एवं आ दानीस ब धी
िववरणसमेत अनस
ु धानकै दौरानमा संकलन
गरी िमिसलसाथ रा ने यव था िमलाउनु
भनी महा यायािधव ाको कायालयमाफत

नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
हरी धान कायालयलाई लेखी पठाउनू ।
३. िवशेष ऐनह तथा मल
ु क
ु फौजदारी संिहता,
२०७४ र फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ ले पीिडत
राहत कोषको प रक पना गरेको तर आज
कानून काया वयनमा आएको १ वष यितत
हँदास म पिन पीिडत राहत कोष थापना
भएको जानकारी नभएको हँदा त काल
थापना गरी सोको जानकारी उपल ध
गराउनु भनी नेपाल सरकार, कानून, याय
तथा संसदीय मािमला म ालयलाई लेखी
पठाउनू ।
४. कसरु दारह लाई आफूले गरेको ग तीको
अनभु ूत गन लगाउने, उनीह को सधु ार र
समाजमा पनु थापना 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 सधु ार र समाजमा पनु थापना
रा यको द ड नीितको आधारभूत िवषय
भएको हँदा य ता अपराधीह लाई कानूनको
उ े य पूरा हने गरी कारागार, खु ला कारागार,
सामदु ाियक सेवा, पा रवा रक िमलन ज ता
िवषयमा म यनजर गद फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन,
२०७४ ले यव था गरेको सधु ारा मक द ड
णाली अवल बन गन आव यक कानूनी र
संरचना मक यव था आदेश ा त भएको
िमितले एक वषिभ तयार ग रस नु र सो
स ब धमा भएका गित येक तीन-तीन
मिहनामा यस अदालतको अनगु मन तथा
िनरी ण महाशाखामा पठाउनु भनी नेपाल

सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालय एवम् गहृ म ालयको नाममा
िनदशना 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 कै द
हने गरी सजाय िनधारण भएकोले र िनज ितवादीह
सु बैतडी िज ला अदालतको आदेशले थनु ामा
बसेको अविध क ा गरी बाँक कै दको लगत कसी
असल
ु उपर गनु भनी सु बैतडी िज ला अदालतमा
लेखी पठाउनू ------१
यसमा पीिडतले नेपाल सरकारबाट ितपूितबापतको
रकम त कालै पाउने ठहर भएकाले उ ितपूितको
रकम .५,००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) नेपाल
सरकारबाट पीिडत "घ" कुमारीलाई त काल उपल ध
गराउनु भनी मिहला, बालबािलका तथा ये ठ नाग रक
म ालयमा लेखी पठाउनू ----------२
पीिडत "घ" कुमारीलाई फै सलाबमोिजम
ितवादीह बाट जनही .२,५०,०००।– (दईु लाख
पचास हजार) ितपूित ६० िदनिभ भराई िदनू भनी
सु बैतडी िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू ------३
माथी ठहर ख डमा उ लेख भएबमोिजमका
िनदशना मक आदेशह को यथाशी काया वयन गनु
भनी फै सलाको ितिलिपसिहत स बि धत िनकायमा
प ाचार गनु भनी फै सलाको ितिलिप पिन साथै राखी
महा यायिधव ाको कायालयमा लेखी पठाउनू -----४
यो फै सलामा उि लिखत िनदशना मक आदेशह
काया वयन भए नभएको िनर तर अनगु मन गनु भनी
फै सला काया वयन िनदशनालय र यसै अदालतको
अनगु मन तथा िनरी ण महाशाखामा फै सलासिहत
लेखी पठाउनू ----५
ततु फै सलाको िव तु ीय ित अपलोड गरी मु ाको
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१०४०९ - अिधव ा काशमणी शमासमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
िव
ु ार बझ
ु ाई
िदनू ----६
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
उ रायमा सहमत छु ।
काठमाड समेत
या.ह र साद फुयाल
§ नाग रकको वत ता एवम् हक
इजलास अिधकृत : धनिसंह िगरी, मितना शा य, ेया
अिधकारको िव मा सावजिनक चासो
संजेल
एवम् सरोकारको े जोिडन पगु ेमा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २ गते रोज २ शभु म् ।
नाग रकको वत ता र हक अिधकारलाई
पिन उि कै मह वपूण थान िदएर
दुवैलाई संिवधान र कानूनको मापद ड र
समक मा राखेर समान पमा नै हेनपन
ु ।
( करण नं.१५)
§ नाग रकले आ नो िनिववाद वािम वमा
—— & ––
रहेको स पि मा ऐन, काननू , िनयम एवं
मापद डह को अधीनमा रहेर वत एवं
िनवाध पले उपभोग, उपयोग एवं संर ण
गन पाउने ।
( करण नं.२२)
§ संरि त मारक उप े अथात् सि नकट
नणय नं . १०४०९
े (Buffer zone) मा ब ने भवनह मा
न सा पासको अि तम वीकृितको
अिधकार कसलाई हने ? उ
े मा
सव च अदालत,संयु इजलास
ब ने भवनह को न सा पास गनूपूव
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
पुरात व िवभागको वीकृित िलनुपन हो,
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
होइन ? एवम् ती े का भवनह मा
आदेश िमित : २०७५।९।९
बेसमे ट बनाउन पाउने हो होइन ? भ ने
०७४-WO-०७४८
स ब धमा स ब ऐन र मापद ड, २०६४
मा भएको यव था एकनास र समान
मु ा: परमादेश
पमा लागू र काया वयन गनुपन ।
( करण नं.२४)
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका, कुले वर वडा नं. १४ ब ने
जनिहत संर ण म चका कायकारी िनदशक िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह ा.
डा. ी यवु राज सं ौला, ी काशबहादरु
व र अिधव ा काशमणी शमासमेत
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
के .सी., ी काशमिण शमा, ी िदनेश
ि पाठी, ी मिु धान, िव ान् अिधव ाह
ी िकशोरकुमार िव , ी मन साद भ राई,
डा. ी ओम िसटौला, ी िवण सवु ेदी,
ी संजय अिधकारी तथा ी िलशा डंगोल
महजन
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
संिजव रे मी, िव ान् व र अिधव ाह ी
सिु शल कुमार प त, ी याम साद खरेल,
ी रमण े , ी राम साद भ डारी, िव ान्
अिधव ाह
ी नरे साद गौतम, ी
ताराबहादरु िसटौला, ी िटकाराम भ राई,
ी हरेराम ितवारी, ी सि दप खरेल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§
ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३
आदेश
या.तेजबहादुर के .सी.: नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम यस
अदालतको अिधकार े अ तगत दायर हन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त य एवं 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 वगिमटरको ज गा हनमु ान ढोका े िभ को
संरि त मारक घोषणा गरेको चार िक लािभ
पन ज गामा महजन िवजनेस एसोिसएट् स ा.िल.ले
िमित २०७३।६।१७ गते ाचीन मारक संर ण
ऐन, २०१३ (संशोधनसिहत) र १४ वटा सत भएको
कबिु लयतनामाबमोिजम नगरी गैरकानूनी पमा
काम गरी राखेकोले राि य म लकालीन ढुकुटी,
म लकालीन कुमारीको मि दर तथा हनमु ानढोका

े समेत खतरामा परेको छ । िमित २०७४।५।१६
गते काठमाड िज ला शासन कायालयको मख
ु
िज ला अिधकारीको अ य तामा स चािलत बठकले
हनमु ानढोका दरबार संरि त मारक े िभ भवन
िनमाण काय रो का गन र ५ िदनिभ थलगत
अवलोकन अ ययन गरी ितवेदन पेस गन िनणय
गरी गठन भएको ािविधक टोलीबाट नापजाँचसिहत
थलगत अ ययन गदा परु ात 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 गरेको 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 गरेको न सामा
३ िफट २ इ च भए पिन वा तवमा ड डी काट् न
बाँक रहेको देिखयो भनी ितवेदन पेस भएको छ ।
प मा रोिकएको भिनएको भवनमा हाल िनमाण काय
भइरहेको छ र सो गैरकानूनी पमा िनिमत भवनमा
िमित २०७४।१२।१५ गतेबाट महजन िवजनेस
एसोिसएसनले कानूनलाई चनु ौती िदँदै “Opening
Soon” लेखी भवनमा यानर झु ड् याउनाले िवप ीले
प को अटेर गरेको र सरोकारवाला िनकायले के ही गन
नसके कोले कानूनलाई भावहीन बनाएको त य प
पमा थािपत हन आउँछ ।
हाल Basement भएको थानमा
थानीयले पूजा गद आएको म लकालीन कुमारीको
मि दर भई आएको र हाल सो थानमा नभएकोले
सो थानका थानीयह संिवधानको धारा ३२
द मौिलक हकबाट वि चत भएकोले सो मि दर
रहेकै थानमा सोही ऐितहािसक म लकालीन
कुमारीको मि दर पूवाव थामा रा ने यव था गरी
यहाँका थानीयवासीलाई पिहले ज तै आ नो
सं कृितबमोिजम पूजापाठ गन यव था गन,ु गराउनु
सो गैरकानूनी पमा िनिमत बेसमे ट पनु लगाई उ
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थान पूवाव थामा याउन,ु सरोकारवालाह ले
अ ययन अवलोकन गरी कािशत ितवेदनबाट
न सािवपरीत देिखएको र हालस म सो भवन िनमाण
भइरहेकोले सो ममा कानूनिवपरीत भएका िनमाणह
भ काई कानूनमा उि लिखत त रकाले िनमाण गन
गराउन लगाउनु तथा आफूलाई कानूनले दान गरेको
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 िसजना
गन कायमा संल न पदािधकारी एवं कमचारीह लाई
तोिकएबमोिजमको हन स ने कै दलगायत कडाभ दा
कडा सजाय गरी कानूनको शासन कायम गन आव यक
कानूनी कारबाही चलाउनु भनी स बि धत िनकायका
नाममा परमादेशलगायत अ य जो चािहने आ ा आदेश
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदक जनिहत
संर ण म चका कायकारी िनदशक व र अिधव ा
काशमणी शमासमेतको िनवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गन नपन हो ?
आदेश जारी गन नपन भए यो आदेश ा भएका िमितले
बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी नं. १, २,
३, ४, ७, ८, ९, १० र ११ ले महा यायािधव ाको
कायालयमाफत तथा िवप ी नं. ५, ६, १२ र १३ ले
आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह को नाममा यो
आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप साथै राखी याद
पठाई िलिखत जवाफ परे वा अविध यितत भएपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
अ त रम आदेशको माग भएकोमा िनवेदनमा
उि लिखत िवषयव तल
ु ाई म यनजर रा दा दवु ै
प राखी िनणयमा पु नु उिचत हने देिखएकाले सो
योजनाथ छलफलका लािग िमित २०७५।१।१६
गतेलाई पेसी तोक सोको सूचना िवप ीह लाई
िदई िवप ी परु ात व िवभाग रामशाहपथ, काठमाड

र िवप ी महजन िवजनेस एसोिसयट् स ा.िल.
हनमु ानढोका, 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 िनमाण काय रो न ग रएका िविभ न
प ाचारह समेतलाई ि गत गदा िनमाण काय
त काल रो न पन देिखन आएकाले उ छलफलका
िमितस म भवन िनमाण काय नगन,ु नगराउनु 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
िनयमानस
भनी िमित २०७५।१।१२
ु ार पेस गनहोला
ु
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 िनमाण काय रो न,ु रो न
लगाउनस
ु मेतका काम कारबाही यस कायालयको
े ािधकारिभ नपन हँदा िनज रट िनवेदकह ले
आ नो रट िनवेदनमा िजिकर िलनु भए ज तो कानूनी
काम कारबाही यस प रसरबाट नभएको नग रएको हँदा
रट िनवेदकले यस प रसरसमेतलाई िवप ी बनाई
स मािनत अदालतसम िदनभु एको रट िनवेदन
खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िवप ी महानगरीय हरी प रसर काठमाड को तफबाट
कायालय मख
हरी व र उपरी क िव वराज
ु
पोखरेलको तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
यसमा मािथ लो िनकायबाट ा भएका
आदेश िनदशनको पालना गनु दािय व रहेको हँदा
यस कायालयबाट समेत मािथ लो िनकायबाट ा
भएको आदेश िनदशनको पालना भइरहेको हँदा रट
िनवेदनमा कपोलकि पत र झु ा बेहोरा उ लेख
गरेकोले महानगरीय हरी वृ जनसेवालाई िवप ी
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
बनाई दायर ग रएको रट िनवेदन थम ि मा नै
बदरभागी छ, बदर ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी
महानगरीय वृ जनसेवाको तफबाट कायालय मख
ु
हरी नायब उपरी क टेकु न द ईवा िल बूको तफबाट
यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
यसमा ाचीन मारकह को संर ण र य तो
मारक भएका ठाउँको खनाइसमेतमा िनय ण राखी
संर णसमेत गन अिधकार र दािय व ाचीन मारक
संर ण ऐन, २०१३ ले परु ात व िवभागलाई िदएको
छ । िवप ी िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गनभएअन
स
ु
ु ार
परु ात व िवभागले पिन सो योजनका लािग काय
ग ररहेकै देिख छ । चिलत कानूनबमोिजम य ता
संरि त मारकको संर णका लािग म ालय सधै
य नरत रहने गरेको छ । य तो अव थामा िवप ीले
म ालयको के क तो कामकारबाहीबाट य तो
संरि त मारक े मा नकारा मक असर परेको हो
सो कुरा उ लेख नगरी िवप ी मा बनाउनु भएको
देिख छ । यसरी िबना आधार र कारण यस म ालयलाई
िवप ी बनाउनु तकसङ् गत र कानूनसङ् गत
देिखँदनै । तसथ रट िनवेदन खारेजयो य छ, खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको सं कृित पयटन तथा
नाग रक उड् डयन म ालयको तफबाट यस अदालतमा
परेको िलिखत जवाफ ।
यसमा िनवेदकबाट पेस ग रएको िक.नं.
९४२ को ज गामा िनर तर भइरहेको िववािदत िनमाण
कायलाई त काल रो न र अिनयिमत िनमाण कायलाई
भ काउने वा पनु काय गराउने र सो घरिभ को चोकमा
रहेको कुमारीको मि दरलाई यथा थानमा यथावत्
िनमाण गरी धािमक आ थालाई कायमै गराउने
स दभमा ज गाधनीसिहत थानीयबासीह िबच यस
िवभागमा भएको छलफलमा सो थानमा पर परागत
िनमाण साम ीको योग गरी मि दर पनु ःिनमाण गन
र धािमक आ था यथावत् कायम गन िदइने िलिखत
सहमित भएको बेहोरा अनरु ोध गदछु । िनजले यस

िवभागबाट उ े मा लागू ग रएको मापद डबमोिजम
िसफा रस ग रएको न सािवपरीत िनमाण काय
गरेकोमा 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 हने गरी सधु ार गन भनी
कबिु लयतनामा गरेको बेहोरा अनरु ोध गदछु । अिनयिमत
िनमाण काय रो नका लािग स बि धत सरोकारवाला
एवं अि तयारवाला िनकायह थानीय िनकाय,
िज ला शासन कायालय, काठमाड , काठमाड
उप यका िवकास ािधकरण िज ला आयु को
कायालय, काठमाड समेतलाई ाचीन मारक संर ण
ऐन, २०१३ बमोिजम िलिखत अनरु ोध ग रएको
िथयो भ नेसमेत बेहोराको परु ात व िवभाग रामशाह
पथको तफबाट भेषनारायण दाहालको तफबाट यस
अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
यसमा काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. २४ िक.नं. ९४२ को े फल
६२७.९८ वग िमटर ज गा महजन िवजनेस एसोिसयट् स
ा.िल.को नाममा दता े ता कायम रही िव व स पदा
सूचीमा सूिचकृत संरि त मारक े िभ पदछ । उ
ज गामा महजन िवजनेस एसोिसयट् स ा.िल.ले भवन
िनमाण गनको लािग दरखा त िदएप चात् परु ात व
िवभागको िसफा रसमा काठमाड महानगरपािलकाले
भवन िनमाण इजाजतप िदएको िथयो । यसरी
इजाजतप ा गरेप चात् िनमाण काय गदा वीकृत
न सा एवं मापद डिवपरीत िनमाण काय गरेकोले
यस कायालयले समेत पटकपटक प ाचार गरेको
र वीकृत न साबमोिजम नै िनणय गन ितब ता
गरेकोले िनमाण काय सचु ा भएको र त प चात्
पिन तोिकएको मापद डिवपरीत काय गरेकोले िनज
महजन िवजनेस एसोिसयट् स ा.िल.लाई सचेत
गराएका िथय । िवप ी रट िनवेदकलाई सावजिनक
मह वको िवषय भनी रट िनवेदन दायर गन हकदैया
छै न । वीकृत न सा एवं मापद डिवपरीत िनमाण काय
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् कायालयसमेत
भएको िनवेदकलाई लागेमा साधारण अिधकार े
अथात् काठमाड महानगरपािलका एवं परु ात व
िवभागलगायतका स बि धत कायालयमा उजरु ी िदन
स ने नै हँदा िवप ीको रट िनवेदन औिच यहीन छ
भ नेसमेत बेहोराको हनमु ानढोका दरबार हेरचाह
अड् डाको तफबाट ऐ.का कायालय मख
ु अ णा
नकम को तफबाट यस अदालतमा परेको ि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 दभमा यस म ालयले िनय ण
गन िवषय हँदैन । नेपाल सरकारको तफबाट ाचीन
मारक हेन परु ात व िवभागलगायतका िनकायह
तथा थानीय तरमा शाि त सरु ालगायत कानून
काया वयनको बहृ त् िज मेवारी िलएर बसेको िज ला
शासन कायालयलगायतका कायालयह को काममा
समेत यस म ालयले िवभागीय म ालय नभएको
कारणले कुनै िनय ण रा न स ने अव था रहेको
छै न । परु ाति वक मह वका राि य स पदाह को
संर ण हनपु न र रा यका सबै िनकाय यसतफ
सचेत र सि य रहनपु न िवषयमा यस म ालयको
कुनै मतभेद छै न । तर महजन िवजनेस एसोिसएट् स
ा.िल.ले हनमु ान ढोका संरि त मारक े मा
ग ररहेको िनमाण काय कानूनबमोिजमको हो, होइन
भ ने स दभमा अनगु मन र िनयमन गनको 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 खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको संघीय
मािमला तथा सामा य शासन म ालयका तफबाट
ऐ.का सिचव िदनेशकुमार थपिलयाको तफबाट यस
अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।

यसमा िवप ी िनवेदकले अनस
ु धानको
नाममा समय ल बाई रहनल
ु े ाचीन मारक संर ण
ऐन, २०१३ को ठाडो उ लङ् घन हनक
ु ो साथै आ नो
अिधकारको समेत दु पयोग गरेको भनी िलएको
िनवेदन िजिकर यथाथतामा आधा रत छै न । आयोगबाट
िव ततृ अनस
ु धानको काय ती गितमा भइरहेको
छ । बयान िलने, थलगत िनरी ण ितवेदनको
कायह स प न भई अनस
ु धान अि तम अव थामा
पगु ेको ि थित हँदा अनस
ु धानको नाममा समय ल बाई
रहेको भ ने िजिकरसमेत के वल स तो लोकि यताको
लािग िलइएको देिख छ । ाचीन मारक संर ण ऐन,
२०१३ को उ लङ् घन आयोगबाट के , कसरी भएको
हो ? सो प पमा िनवेदनमा खल
ु ेको छै न । आयोगले
ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ को उ लङ् घन
गनपन
ु कुनै कारण पिन नभएको र स बि धत फाइल
कागजात िझकाई कानूनबमोिजम िव ततृ अनस
ु धान
काय भइरहेको अव थामा अनस
ु धानमा लामो
समय लगाएको भ ने िजिकर स यत यमा आधा रत
नरहेकोले रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगका तफबाट ऐ. आयोगका सिचव महे वर
यौपानेको तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, 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
फै सलाको काया वयन गन कुरामा ितब रहेको
छ । नेपाल सरकारले ाचीन मारक एवं सां कृितक
धरोहरह को संर ण गन स ब धमा नीितगत,
कानूनी तथा संरचनागत ब धसमेत गद आएको
छ । नेपालको संिवधानको धारा २६ को उपधारा (१)
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मा धममा आ था रा ने येक यि लाई आ नो
आ थाअनस
ु ार धमको अवल बन, अ यास र संर ण
गन वत ता हनेछ भ ने यव था गरेको छ र सोही
धाराको उपधारा (२) मा येक धािमक स दायलाई
धािमक थल तथा धािमक गठु ी स चालन र संर ण
गन हक हनेछ भ ने प यव था गरेको छ । ाचीन
मारकह र परु ात 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 मल
ु क
ु िभ रहेका धािमक स पदाह को
संर ण र यव थापन गरी य ता स पदाह लाई
जीव त तु याउने कायमा नेपाल सरकारका स बि धत
िनकायह ि याशील रहेका छन् । साथै साँ कृितक
धरोहरको संर ण गन तथा वीकृत मापद डबमोिजम
िनमाण काय हनपु न कुरामा कुनै ि िवधा छै न । जहाँस म
िनवेदन िजिकरमा पर परागत कुमारी पूजा गद आएको
थान नािसने गरी एवं भवन वीकृत मापद डिवपरीत
हने गरी भवन िनमाण काय गरेको भ ने िवषय छ,
त स ब धमा स बि धत िनकायको िलिखत जवाफबाट
ट हने नै हँदा ततु िलिखत जवाफमा थप उ लेख
ग ररहनु परेन भ नेसमेत बेहोराको धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको तफबाट ऐ.को सिचव
ल मण साद मैनालीको तफबाट यस अदालतमा
परेको िलिखत जवाफ ।
यसमा िक.नं. ९४२ को घरज गा हनमु ानढोका
दरबार संर ण े को न साअनस
ु ार Core Zone
बािहर रहेको र उ संर ण े को मापद ड, नगर
िवकासको मापद डमा लेिखएका ावधानबाट
बेसमे टसिहतको भवन िनमाण गन पाउने कानूनी
यव थाअनस
ु ार नै काठमाड महानगरपािलकाबाट
न सा पास भई िनमाण ग रएको र न सा पासलगायतका
स पूण वैध काम कारबाहीउपर कोही कसैको सािधकार

िनकायमा चनु ौती नभएको र िनवेदकह ले समेत सो
बदरतफ दाबी निलई साधारण उपचारका मागतफ कुनै
चनु ौती नगरी झु ा त य देखाई रट िनवेदन गरेको हँदा
यस क पनीको िनजी स पि मा बनेको भवन र िनजी
भवनिभ को िनराकार कुमारीको व पको बारेमा
उ लेख गरी दायर गरेको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको महजन िवजनेस एसोिसएट् स ा.
िल.को तफबाट अिधकार ा स चालक कृ णलाल
महजनको तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
यसमा
ततु रट िनवेदनको िववाद
िन पणको ममा उ िमित २०७४।४।१६ अिघ
काठमाड महानगरपािलका कायालयको तफबाट
भएको काम कारबाही अथात् िमित २०७३।८।२१
मा ली थ लेभलस म र िमित २०७३।११।२६
मा ली थ लेभलभ दा मािथको भवन िनमाण गन
दान ग रएको इजाजतप को वैधािनकतालगायतको
िवषयमा कुनै चनु ौती िदई न सा पास बदरतफ रट
िनवेदकह को माग रहेको छै न । घर िनमाण गन
काठमाड महानगरपािलका कायालयको तफबाट
दान ग रएको इजाजतप एवं वीकृत न साबमोिजम
िनमाण काय भए नभएको िवषयमा थानीय सरकार
स चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोिजम जाँचबझ
ु
गन, वीकृत मापद डिवपरीत िनमाण भएको पाइएमा
ऐ. ऐनको दफा ४१ बमोिजम भ काउन स ने अिधकार
काठमाड महानगरपािलकाको कायालयमा सरु ि त
नै रहेको छ । उि लिखत व तिु थित भएको ततु
मु ा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
एवं पालना गनबाट काठमाड महानगरपािलकाको
कायालय एवं वडा कायालय िवमख
ु 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 शमासमेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
परमादेशलगायत अ य कुनै आदेश जारी हन स दैन
भ नेसमेत बेहोराको काठमाड महानगरपािलका, नगर
कायपािलका कायालयको तफबाट अिधकार ा
मख
ु िव ासु दर शा यसमेतले यस अदालतमा पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
यसमा िवप ी िनवेदकले िववाद गनु भएको
थानमा बेसमे ट बनाउन पाउने होइन, रो ने
िनकायले रोके न 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 तोके को र
यस े संरि त मारक उप े भएको र यरु ोड शहर
राि य मा नभई अ तराि य यापा रक े समेत
भएको सो े मा अपवादमा बाहेक कुनै पिन यापारी
एवं घरधनीले पािकङको यव था नग रिदएको सो
े िदन ित िदन अित नै अ त य त हँदै गइरहेको
अव था छ । अतः उ महजन िवजनेस एसोिसयट् स
ा.िल. एवं सो े मा अब उ ा त िनमाण हने
भवनह मा अिनवाय पमा बेसमे ट सेमी बेसमे ट
िनमाण गन यव था सािधकार िनकायबाट गरी नयाँ
भवन िनमाण गन न सा वीकृत िदने यव था हनपु छ
भ ने यस ािधकरणको माग र धारणा रही आएको
बेहोरा स मािनत अदालतसम पनु ः सादर िनवेदन
छ भ नेसमेत बेहोराको काठमाड उप यका िवकास
ािधकरणका िवकास आयु डा.भाइकाजी ितवारीको
तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन
आएको ततु मु ामा िमिसल संल न कागजातह को
अ ययन गरी िनवेदकतफबाट उपि थत रहनु भएका
िव ान् व र अिधव ाह ा.डा. ी यवु राज 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 सवु ेदी, ी संजय अिधकारी
तथा ी िलशा डंगोल महजनले िवप ी िवजनेस
एसोिसएट् स ा.िल.ले हनमु ानढोका दरबार संरि त
मारक े िभ िनमाण ग ररहेको बेसमे टसिहतको
भवन ाचीन मारक संर ण ऐन, हनमु ानढोका
संरि त मारक े मा हने संर ण एवं िनमाणस ब धी
मापद डसमेतको ावधानिवपरीत रहेको प छ ।
िवप ीले स बि धत कानूनमा रहेको ावधान, आफै ँ ले
गरेका १४ वटा सत भएको कबिु लयतनामा तथा परु ात व
िवभागबाट िसफा रस भएको न सासमेतको िवपरीत
िव व स पदा सूचीमा सूिचकृत िसङ् गो नेपालीको
धािमक, सं कृित आ थाको के िब दक
ु ो पमा रहेको
हनमु ानढोका दरबार संरि त मारक े मा ग भीर
हािन नो सानी पु याउने गरी म लकालीन कुमारीको
मि दरसमेतलाई लोप बनाउने गरी बेसमे टसिहतको
भवन िनमाण धमाधम ग ररहेको अव था छ । अतएव:
िवप ी महजन िवजनेस एसोिसएट् स ा.िल.को सो
गैरकानूनी भवन िनमाण तु त रो का गन अ त रम
आदेशसिहतको परमादेशलगायतका उपयु आदेश
जारी ग रपाउँ भनी तथा िवप ी महजन िवजनेस
एसोिसएट् स ा.िल.को तफबाट उपि थत रहनु
भएका िव ान् व र अिधव ा य ी सिु शलकुमार
प त, ी याम साद खरेल र ी रमण े , िव ान्
अिधव ा ी नरे साद गौतम, िवप ी काठमाड
महानगरपािलकाको तफबाट उपि थत रहनु 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 तफबाट उपि थत रहनु भएका िव ान्
अिधव ा य ी हरेराम ितवारी, ी सि दप खरेल
तथा िवप ी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत
रहनु भएका िव ान् सह यायािधव ा ी संिजव
रे मीले भवन िनमाणाधीन रहेको िक.नं. ९४२ को
घरज गा हनमु ानढोका दरबार संरि त मारक े को
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Core Zone िभ नभई सोको उप े अथात्
सि नकट े (Buffer Zone) अ तगत पछ ।
काठमाड उप यकािभ का नगरपािलका र नगरो मख
ु
गाउँ िवकास सिमितह मा ग रने िनमाणस ब धी
मापद डले उ Buffer Zone मा बेसमे टसिहतको
भवन िनमाण गन पाउने कानूनी यव था गरेको
छ । सोही कानूनी यव थाबमोिजम नै काठमाड
महानगरपािलकाबाट न सा पास गराई सो भवन
िनमाण भइरहेको अव था छ । िवप ीह ले चिलत
कानूनबमोिजम काठमाड महानगरपािलकाबाट भएका
न सा पासलगायतका स पूण वैध कामकारबाहीउपर
कुनै सािधकार िनकायमा चनु ौती िदनु भएको छै न ।
तसथ कानूनबमोिजम भइरहेको उ भवन िनमाण
कायलाई गैरकानूनी दाबी गरी दायर ग रएको रट
िनवेदन झु ा एवं कपोलकि पत भएकोले खारेज
ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस िजिकरसमेत सिु नयो ।
ु
उपरो ानस
ु ारको बहस िजिकर सनु ी
िनणयतफ िवचार गदा, सािबक ि ल होटल रहेको
िक.नं. ९४२ को ज गामा हाल महजन िवजनेस
एसोिसयट् सले (यसपिछ एसोिसयट् स भिनने)
बनाइरहेको भवनको हाल बेसमे ट भएको थानमा
रहेको म लकालीन कुमारीको मि दर हाल सो थानमा
नरहेकोले उ ऐितहािसक मि दर पूवाव थामा रा ने
यव था गरी थानीय बािस दालाई पूजापाठ गन
यव था गनु गराउन,ु मापद डिवपरीत िनमाण गरेको
भवनको बेसमे ट पनु लगाउन,ु कानूनिवपरीत देिखएको
िनमाण काय भ काउन लगाउनु एवम् कानूनिवपरीत
काम गन कमचारीलाई कारबाही गनु गराउनु भनी
परमादेशलगायत अ य जो चािहने आ ा आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदकको मु य िजिकर रहेको छ ।
सो स ब धमा आफूले काठमाड
महानगरपािलकाको वीकृत न साबमोिजम सबै
मापद डिभ ै रहेर बेसमे टसिहतको भवन िनमाण
ग ररहेको छु । उ िनमाणाधीन भवनले हनमु ानढोका

ाचीन मारक संर ण े लाई कुनै हािन नो सानी
पु याएको छै न । िव व स पदाको स ब धमा अ ययन
अनस
ु धान गन र जानकार रा ने िव व संगठन
युने कोसमेतले उ भवनले ाचीन मारक
संर ण े लाई के ही आघात नपु याएको र भवन
मापद डिभ ै रहेको भनी २२ िडसे बर २०१७ मा
प समेत ेिषत गरेकोले िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
यथ म ये महजन िवजनेस एसोिसएट् स र काठमाड
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफ रहेको छ ।
उपयु दाबी िजिकर रहेको ततु रट
मु ामा महजन िवजनेस एसोिसयट् स भवन ब दै गरेको
थानमा सािबकमा रहेको म लकालीन देवी कुमारीको
मि दर एवं िनराकार मूितलाई उ थानबाट िव थािपत
ग रएको हँदा सोलाई यथा थानमा पनु थापना गनपन
ु
र साथै उ महजन िवजनेस एसोिसएट् सले सव थम
बेसमे टरिहतको न सा पेस गरेकोमा परु ात व िवभागमा
बेसमे ट नबनाउने सतसिहत िमित २०७३।६।१७
मा यथ महजन एसोिसएट् सले कागज गरेको
काठमाड महानगरपािलकाबाट िमित २०७३।६।१९
मा अ थायी न सा पासको वीकृित भएपिछ पनु ः
ि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
हनमु ानढोका संरि त मारक े मा हने संर ण एवम्
िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ िवपरीत रहेको भ ने
नै िनवेदकको मख
ु िजिकर रहेको छ ।
उपयु त य, एवं दाबी िजिकर रहेको ततु
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम (क) ततु िववाद
सावजिनक सरोकारको े िभ पन हो होइन ?
(ख) सािबक ि ल होटलिभ रहेको कुमारीको
िनराकार मूित एवं ितमा हाल बिनरहेको महजन
िवजनेस एसोिसयट् स भवनिभ नै थापना गनपन
ु
हो होइन ? एवं (ग) उ भवनमा बनेको बेसमे ट पुन
लगाई उ थान पूवा थामा याउनपु न हो होइन ?
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भ ने स ब धमा नै िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
उपयु िनवेदन एवं यथ को िजिकरम ये
पिहलो बदुँ ा तुत िजिकर सावजिनक सरोकारको
े िभ पन हो होइन ? भ ने स ब धमा िव लेषण
गन स दभमा थमतः हनमु ान ढोका ाचीन मारक
संर ण े को ऐितहािसक पृ भूिम एवं यसको
मह वलाई चचा गन सा दिभक हन जाने देिख छ ।
साथै हनमु ान ढोका ाचीन मारक संर ण े सँगै
कुमारी मि दरको स दभसमेत जोिडएर आउने हँदा ती
दवु ै मह वपूण ाचीन मारक एवं स पदाको चचा पिन
सँगसँगै नै गनपन
ु ह छ।
हनमु ानढोका दरबार े का मारकह को
ऐितहािसक पृ भूिम हेदा, नेपालका अिधकांश
सां कृितक स पदाह काठमाड उप यकामा
के ि त रहेका छन् । काठमाड उप यका
के लाई खल
ु ा आकाशे-सं हालयको पमा िलन
सिक छ । नेपालको राजधानीको मटु ु मा रहेको
हनमु ानढोका दरबार एक सां कृितक के को पमा
रही आएको छ । म लकालमा यस दरबार े लाई
हनमु ानढोका राजदरबारको पमा र शाहकालमा
बस तपरु दरबारको पमा िचिन यो । अिहले यस
दरबार े मा जे जित कला एवं वा तक
ु लाका य
माणह देिख छन्, यी सबै म लकालमा बनेर
शाहकाल हँदै हालस म आइपगु ेको हो ।
हालको यस दरबार े मा नै िल छवी कालमा
दरबार रहेको भ ने उ लेख ग रएका के ही स दभह
पाइ छन् । सं. ५९५ को िल छवीकालीन जैसी देवलको
अिभलेखमा उि लिखत दि णराय कुल भनी िचिनने
राजदरबारको चार िक लाको उ र पूव िदशाितर
इङ् िगत ग रएको स भवतः हालको हनमु ानढोका
दरबार े नै यही दरबार हनपु छ भनी अनमु ान गन
सिक छ । यसैगरी चाँगनु ारायणको मि दर िल छवी
राजा मानदेवभ दा परु ानो हो । सां कृितक पर पराको
माणतफ के लाएर हेदा, चाँगनु ारायणको मूित हरेक

वषको साउन र पस
ु मा गरी २ पटक यहाँ याउने
चलन अ ाविधक पमा रहँदै आएको स दभमा हेदा,
उ मूित यहाँ याउने पर परा मानदेवकै समकालीन
हनपु छ भ नेमा मतै यता रहेको हँदा हनमु ानढोका र
यस दरबार े मा ा मूित तथा अ य माणह ले
यस दरबार े को ाचीनतालाई इंिगत गदछ ।
काठमाड उप यकाका अ य दरबारह झै
हनमु ानढोका दरबारमा पिन िविभ न देवी देवताह लाई
िवराजमान गराउने िहसाबले िविभ न योजनको
लािग यहाँ ठुलाठुला चोक, बगचा र खल
ु ा ठाउँ रहेका
छन् । दरबारिभ ै िविभ न मि दरह नेपाली छानेदार
िशखर तथा गु बज शैलीमा िनमाण ग रएका छन् ।
म लकालमा िनमाण ग रएका दरबारह देशको शासन
स चालन गन र िविभ न चाडपव एवं सां कृितक
के का पमा समेत योग ग रँदै आएका िथए । यसरी
हेदा, हनमु ानढोका दरबार मा ै शासन स चालन गन
र सां कृितक पव एवं उ सव मनाउने ज ता हरेक
ि याकलापह को लािग आव यक य व प र
वा तशु ैलीमा िनमाण ग रएको छ ।
आज यस दरबार े तथा व रप र देिखने
िविभ न मारकह , धािमक, ऐितहािसक सां कृितक
मि दर तथा भवनह सबै एकै पटक िनमाण ग रएका
पिन होइनन् । यी सबै सय वषको अ तरालमा अनिग ती
योगकता तथा िनमाणकताह को दान / सहयोगको
प र मबाट िनमाण भएका हन् । यी मारकह र न
म ल (सन् १४४८-१५२०) देिख पृ वी वीर िव म
शाह (सन् १८७५-१९११) स ममा िनमाण ग रएका
हन् । हनमु ानढोका दरबार ाङ् गणमा र न म लको
समयमा िनिमत के ही मारकह अ ाविधक रहेका
छन् ।
के ही वंशावलीका अनस
ु ार र न म लले
सानो तलेजु मि दर र िहटी चोकको पिन िनमाण
गराए । मिह म लले हनमु ानढोकाको सौ दयता
अिभविृ गन सानो तलेजु मि दरलाई १५६४ मा १२
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
वटा आधार पेटीमािथ ३६.६ िम. अ लो गरी िवशाल
व पमा पनु ः िनमाण गन लगाए । ियनले यस े मा
अ पिन साना साना मि दर बनाए ।
राजा ताप म लले (सन् १६४१-१६७४)
दरबारमा अ य चोकह सँगै नयाँ थप सु दरी चोक,
नासल चोक, तथा भ डारखाल चोकह िनमाण
गराएका िथए । उनीले आफू राजा हने िबि कै
दरबारको मु य वेश ार अगािड सन् १६७२ मा
हनुमान र िव व पको मूित थापना गराए, जसबाट
यस दरबारको नाम नै यसै समयदेिख हनमु ानढोका
दरबार रहन गएको िथयो । हनमु ानढोका े िभ
ियनैले कालभैरव एवं अ य थु ै मि दरह को थापना
गराएका िथए ।
काि तपरु का अि तम म ल राजा जय काश
म लले सन् १७५६ मा मह वपूण कुमारी घरको
िनमाण गराए । कुमारी घरको निजकै रहेको थानीय
बोलीचालीमा म स ल नामबाट िचिनने का म डप
भने सन् ११४२ देिख नै थािपत िथयो, जो मि दर
शैलीमा बनेको भए पिन स लको माणको िनिम
बनेको देिख छ ।
पृ वीनारायण शाहले काठमाड लाई सन्
१७६८ मा िवशाल नेपालिभ एक करण गरेर राजधानी
शहरका पमा घोषणा गरेप चात् सन् १७७० मा
हनमु ानढोका दरबारलाई छानेदार मि दर शैलीमा
सबैभ दा अ लो एकमा आवासीय दरबारको पमा
िनमाण गराए जो नौतले दरबारको पमा िस
भयो र यसैलाई बस तपुर दरबार पिन भिन छ । यो
नेपालको एक मा छानेदार शैलीमा िनिमत आवासीय
दरबार हो ।
पृ वीनारायण शाहका छोरा राजा तापिसंह
शाहले बस तपुर चोक े व रप र के ही मि दरह
िनमाण गरे । राजा रणबहादरु शाहले वेत भैरव र ठुलो
घ ट थापना गन लगाएका िथए । राजा िगवाण यु
िव म शाह र राजे िव म शाहले दरबार े िभ का

िविभ न चोकह को िजण ार गराएका िथए ।
सन् १८५७ मा धानम ी जंगबहादरु राणा
बेलायतको या ाबाट फकप चात् उनीले काठमाड मा
क रब ५० वटा जित ठूला ठूला भवनह राजा,
धानम ी तथा ितनका भारदारह का लािग यरु ोपेली
वा तु शैलीमा िनमाण गराए । यही भावमा परेर दरबार
े का परु ाना के ही भागलाई हटाएर सन् १९०७ मा
च शमसेरले हनमु ानढोका दरबारमा नै जोडेर ग ी
बैठकको िनमाण गराए ।
यसरी समय समयमा थपघट हँदै िविभ न
वा तु शैलीमा िवशाल दरबारको पमा िनमाण
ग रएको हनमु ानढोका दरबार हाल सािबककै
व पमा नभएकाले सबैभ दा ठूलो दरबारको पमा
म लकालीन कला िवशेषतः वा तक
ु लालाई जीव त
रा न सफल रहेको छ ।
िव.सं. १९९० सालको महाभक
ु पप चात्
जु शमसेरले एउटा सु दर शहर िनमाण गन उ े यले
हालको नयाँ सडक बनाई सोको मोहोडातफ युरोिपयन
शैलीका घरह िनमाण गन लगाएका िथए । सोको
िनमाणपूव हालको िवशालबजार र सोको दि णतफ
अवि थत महाल मीको मि दर के ही पूव भाग, उ रमा
मखन ग ली हँदै दरबारतफ ला ने बाटो, पि चममा
दरबार ाङ् गण र दि णतफ सं कृत पाठशालािभ को
े दरबार े िथयो ।
मािथ उि लिखत ऐितहािसक पृ भूिम
हेदा, हनुमानढोका, बस तपुर दरबार सोको
े िभ का िविभ न मि दर, चोक, पेटी, स ल,
ठूलो घ ट आिदह िल छवीकालदेिख राणा र
शाह कालस म ब दै, िव तार र ममत हँदै आइरहेका
छन् । सािबकदेिखको यो दरबार े राणाकालमा
राजकाज स चालन गन, आवासीय पमा योग हने र
पर परागत पमा धािमक एवं साँ कृितक काय मह
पिन स चालन ग रने मख
ु के र थानको पमा
रहँदै आएको छ । यसैले यस े लाई परु ात विवद,्
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सां कृितकिवद,् इितहास एवं सं कृित िवशेष आिदले
यसलाई ाचीन मारक स पदाको सं ा िदएका
छन् ।
स पदा संर णको े मा िव व स पदातफ
हेदा, दो ो िव व यु पिछको तहस नहसबाट यरु ोप
पीिडत भएपिछ १९२० र १९३० को दशकितर
िलग अफ नेसन र अ तराि य संगठन संघ सं थाले
स पदाको संर ण बारेमा अवधारणा बनाए । १९६४
र १९६६ को िबचमा इिज टको अ वान उ च बाँध
िनमाण गदा अवु िस वेल मि दरको संर णबाट
पिन अ तराि य जगका संघ सं थाले सां कृितक
स पदाको संर णमा यान िदएको कुरा प
ह छ । १९६० को दशकबाट झन् सां कृितक
स पदाको िवकास गनपछ
ु भ ने ानको िवकास
भयो । यरु ोप र उ र अमे रकाले भवन, व तु र
ाकृितक थलको िवषयमा बहस, १९६५ मा ाइट
हाउस स मेलन र वािसङ् गटन िड.सी.मा िव व स पदा
को थापना गरे ।
सन् १९७२ मा संयु रा संघ, यनु े कोको
सहयोगमा िव व सां कृितक तथा ाकृितक स पदाको
संर णको िवषयमा महासि ध पा रत भयो । उ
महासि धबाट िव व ाकृितक तथा सां कृितक,
भौितक वा मूत स पदाको संर ण गनमा ठूलो सहयोग
पु न गयो । य तै िव व सां कृितक स पदा नीितको
िवषयमा १९८२ मा याि सको िसटीमा भएको बहृ त्
स मेलनले मूतको साथै अमतू स पदाको िवषयलाई
पिन महासि धमा समावेश ग यो । सन् २०११ को
त याङ् कअनस
ु ार िव व स पदा सूचीमा परेका ९३६
िवषयम ये ७२५ सां कृितक, १८३ ाकृितक र
२८ वटा िमि त स पदा १५३ देशह मा सूचीकृत
भइसके का छन् । िव वका १८७ देशले िव व स पदा
महासि धलाई अनमु ोदन ग रसके का छन् ।
नेपालले िव व स पदा महासि धलाई
२०३५ साल (सन् १९७८) मा अनमु ोदन ग यो र

सो महासि ध अनमु ोदन गरेको लगभग एक वषपिछ
२०३६(सन् १९७९) मा काठमाड को सातवटा
ाचीन मारकलाई िव व स पदाको पमा यनु े कोले
सूचीकृत ग यो । िव वले ाचीन तथा सां कृितक
स पदाको मू य एवं मह व बझ
ु ेर २०२९ साल (सन्
१९७२) मा िव व स पदा महासि ध जारी गनभु दा
क रब १६ वषअगावै नेपालले ाचीन मारकह को
संर ण, परु ाताि वक व तहु को यापार र ाचीन
मारकह भएका ठाउँको खनाइसमेतमा िनय ण
रा ने उ े यले २०१३ सालमा ाचीन मारक
संर ण ऐन बनाई जारी गरेको अव था छ । ाचीन
मारक संर ण (संशोिधतसिहत) ऐन, २०१३ को दफा
३ को उपदफा (१) देिख (४) स म नेपाल सरकारले
नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी कुनै ाचीन
मारक रहेको ठाउँ वा े को चार िक ला खोली सो
ठाउँ वा े लाई संरि त मारक े घोिषत गन स ने
ावधानह रहेका छन् । यसै ावधानअनस
ु ार नेपाल
सरकारले काठमाड उप यकाका ७ (सात) वटा
े ह हनमु ानढोका, पाटन, भ पुर, पशुपितनाथ,
चाँगुनारायण, वय भु, बौ र उप यकाबािहर
पनौती र गोरखा दरबार े लाई संरि त मारक
े घोिषत गरेको छ । यनु े कोले पिन नेपालको ियनै
७ वटा े लाई िव व स पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको
छ । सोको क रब ५ वषपिछ त कालीन सरकारले
२०४१ साल ावण १५ गते राजप मा ाचीन
काठमाड हनमु ान ढोका े को दु पयोग वा यसमा
कुनै िकिसमको बेिहसाब हन गन निदन हनमु ान ढोका
दरबार े को चार िक लािभ को ाचीन थललाई
संरि त मारक े घोषणा गद पूवमा इ चोकबाट
दि ण शु पथ हँदै ी ३ जु शमशेरको शािलकस म
र पि चम, उ र दि णमा समेत िसमाना छु याई
जीिवत देवी कुमारीको वास थान काठमाड हनमु ान
ढोका े लाई कानूनी पमा सरु ि त गरेको 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
हन जा छ । हनमु ान ढोका ाचीन मारक े का
परु ाताि वक स पदाह लाई यस े मा बनाएका र
बनाइने भवनह ले सु देिख नै अित मण गद यहाँका
स पदालाई दीघकालीन संर ण गन र हने उ े यलाई
चनु ौती िदइरहेका हँदा अित मण गरी ठुला ठुला र
बेसमे टसिहत िनमाण भइरहेका भवनह बाट स पदा
े लाई भइरहेको चनु ौतीलाई जाग क नाग रक, संघ
सं था कायपािलका एवं यव थािपकाअ तगतका
िविभ न िनकाय एवं अदालतबाट समेत संर ण गन
िविभ न कृितका अिभयान कदम एवं यासह
िनर तर भइरहनपु न आव यकता देिखई रहेको छ ।
२. अब पिहलो न तुत िनवेदन
सावजिनक सरोकारको े िभ पछ पदन ? भ ने
स ब धमा िवचार गदा, उपयु िववेचनाबाट हनमु ान
ढोका दरबार े एवं यससँग जोिडएको देवी कुमारीको
मि दर एवं ितमाह सािबकको र जना हल र
हालको र जना क ले सस म रहेको त यलाई बु न
सिक छ । उपयु ानस
ु ारको ऐितहािसक पृ भूिमले
ाचीन हनमु ानढोका दरबार े को मारकह को
के ीय तरमा धािमक उ सवह एवं देशको शासन
स चालन गन दरबारको पमा समेत बे लै मह व रहेको
बिु झन आउँछ । ाचीन मारकका पमा रहेका दरबार,
देवी देउताका मि दर, स ल, घ ट, ाङ् गण,
पोखरी, राि य ढुकुटी ज ता राि य तरका, धम र
सं कृितसँग जोिडएका सावजिनक मह वका भौितक
र मूत एवं अमूत स पदाह सावजिनक चासो एवं
सरोकारसँग साथक स ब ध राखेका ह छन् । य तो
ऐितहािसक मह वको ाचीन सं कृित एवं स पदा
बोके को हनमु ान ढोका दरबार े को मारक एवं सोको
जगेना एवं संर ण गन दािय व कुनै एउटा नाग रक
वग, जाित, धम, स दाय, समदु ाय एवं िनकायमा
मा सीिमत हने िवषय एवं े हन स दैन । ाचीन

मारक,स पदा सं कृित एवं ियनका इितहास देशको
पिहचान हन्, । धम र सं कृितको सिह णतु ािबना देश
शा त, समृ 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, सं कृित र जातजाितमािथ हार गनुपछ र
यसलाई टु याउनु पछ” भनी भ ने ग र छ ।
३. धम र सं कृित एकल यि , जनजाित
एवं वगसँग मा स बि धत हने र एक यि ले मा
अगािड बढाउँछु, संर ण, िव तार र िवकास गछु
भ ने िवषय पिन होइन । हा ो याियक अ यासमा
राजदूत िनयुि को िवषयबाट सावजिनक
सरोकारको े सु भएर ाकृितक स पदाको े ,
नाग रकता आिदको िवषय हदँ ै राि य िनकु जको
संर ण र संव नको े स म िव ता रत भएको
छ । यि गत वाथ र स ब धको िवषयबाहेक
सावजिनक वाथ, चासो र मह वसँग ताि वक
एवम् साथक स ब ध रहेको िवषयव तु सावजिनक
सरोकार एवम् मह वको े िभ पन गदछ ।
यसबाट संवैधािनक एवम् कानूनी यव थालाई
िववादको कृितको आधारमा याियक सि यताको
मा यमबाट त लो, कमजोर, िपछिडएका एवं कानून
र यायमा पहचँ पु न नस ने वगको िहतदेिख बृहत्
सावजिनक े , मह व र सरोकारलाई समेट्ने
ाकृितक ोत स पदा, सामूिहक अिधकार, धम,
सं कृित र स पदाज ता राि य मह वका व तु एवं
मह वलाई संर ण गन एवं सामािजक र सावजिनक
याय ा त गन र सावजिनक िहतलाई संर ण
गन हेतुले अगािड बढाउने र िव ता रत गन काय
गद आइएको छ । यही आधारमा धम, सं कृित र
स पदा िवशेष जातजाित, वग र समदु ायसँग य
पमा स बि धत हने भए पिन ती चीज सबै वगको
सावजिनक िहत, चासो र सरोकारको िवषयव तुिभ
नै पन गछन् । नेपालको राि य सं कृित नीित,
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् कायालयसमेत
२०६७ अनस
ु ार “वतमान नेपालको सीमािभ
इितहासका िविभ न कालख डमा बसोवास गरेका
िविभ न मानव समदु ायले िसजना गरेर छाडेका
र हाल बसोवास ग ररहेका हा ा िविभ न जाित
एवं समदु ायका पुखाले िसजना र अवल बन गरी
हामीलाई िज मा लगाएर गएका भौितक, अभौितक
मूत अमूत स पदा र यससँग जोिडएको धम,
सं कृित एवं जीवनशैलीको समि गत प नै नेपाली
राि य सं कृित हो” भनी ट पमा उ लेख गरेको
छ । अतः ाचीन स पदा, मारक एवम् े ह हा ो
नेपाली समाजको ाचीन स यता, सं कृित, कला
र धमसँग जोिडएको र यसको मा यमबाट नेपाली
समाजका िविभ न वग, जाित र धमका यि ह
सिह णुताको भावनाले एकआपसमा जोिडएको
हदँ ा आ-आ नो े बाट यसको संर ण गद जानु
रा यको कायका रणीअ तगका िविभ न िनकाय
एवम् अदालतसमेतको कत य भएको यथाथलाई
अ यथा भिनरहनु पन अव था देिखँदैन । िविभ न
वग, जातजाित एवम् धािमक समुदाय रहेको नेपाली
समाजको धािमक आ था र आ मासँग जोिडएको
ाचीन स पदा एवम् मारकह को संर ण र जगेना
गन अिभयान एवम् काय सावजिनक सरोकारको
िवषयव तु नै हन स दैन भनी िकमाथ भ न
िम दैन । सावजिनक सरोकारसँग िनवेदकह
जोिडएको हदँ ा तुत िनवेदन िदने हकदैया
(Locus Standi) िनवेदकलाई छँदै छै न भ न
कानूनतः िम ने पिन देिखन आउँदैन ।
४. यसै स दभमा अब िनवेदनको दो ो
िजिकर िक.नं. ९४२ को ज गामा हाल ब दै गरेको
यथ महजन िवजनेस एसोिसयट् स र सािबकको
ि ल होटलको भवनिभ रहेको देवी कुमारीको
मि दर एवम् िनराकार मूितलाई उ कुमारीको
मि दर एवं मिू तलाई िव थािपत ग रएको हदँ ा
सोलाई एसोिसयट् सको भवनिभ यथा थानमा

ित थापन गनपन
ु हो होइन ? भ ने स ब धमा
िवचार गदा, सोको िनणय गनपु ूव देवी कुमारीको मि दर,
ितमा एवं िनराकार मूितको ऐितहािसक मह वको
स ब धमा सामा य उ लेख गनु ासङ् िगक हन
जानेछ । उ भवन ब न लागेको थानमा रहेको
सािबकको पुरानो ि ल भवनमा रहेको कुमारीको
मि दर अथात् ितमाको पृ भूिमको त य एवं
मह वलाई के लाएर िव लेषण गन स दभमा, हनमु ान
ढोका संरि त े िभ को कुमारी मि दरको थापना
र यहाँ सावजिनक योगकै पमा पूजा गन सिु वधा
उपल ध हनुपनमा जोड िदइएको पृ भूिमतफ हेदा,
पुरात व िवभागका पूव महािनदशक िव णुराम
काक का अनुसार, कुमारी पुजा था धेरै अिघ
अथात् भ राजको पालादेिख चली आएको
पाइ छ । यस समयकालमा महाल मी र कुमारीको
पूजा गदा दुवै एकै िदशामा रहनु पन चलन रहँदै
आएको छ । यसै पर पराले दरबार े िभ अ धेरै
मि दरह का साथै कुमारी मि दरको थान िनमाण
भएको पाइ छ । हालको िवशाल बजार र सोको
दि णतफ अवि थत महाल मीको मि दर, दरबार
े िभ नै पन हदँ ा महाल मीको मि दर भएकै
िदशातफ कुमारीको मि दर हनपु न भ ने उ लेख छ ।
५. बौ र िह दहु को धम सिह णतु ाको
अनपु म नमनु ा भिनएको “कुमारी” पूजाको पर परालाई
िवदेशमा समेत जीिवत देवीको पूजा हने पर पराको
नामबाट िस छ । “ ी कुमारी” र “ ी कुमारीको
ित ापन” रा , रा मख
ु र जनताको गौरवमय
पिहचान, शाि त र समिृ का प रपूरकको पमा
िलइँदै आइएको छ । देवीको ितक मानेर खोपाह मा
कुमारीको थापना गरी मूित तथा िशलामा समेत
ी तुलजा भवानी, महाल मी आिदका नामबाट
कुमारीको आराधना एवं पूजा गन पर परा छ । नेवार
समदु ायमा कुमारीको ठुलो मह व छ । ठाउँ ठाउँमा
गणेश, कुमार र कुमारीको मिु त रािखएका ह छन् ।
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घरिभ कुमारीको मूित वा खोपामा खु 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 दरसँग नै स बि धत रहेको हँदा
यो कुमारीको िनराकार मूितको पिन देवी कुमारीको
मि दरसमान आ नै िकिसमको मह व रहेको छ ।
६. परु ात विवद् िव णुराम काक का अनस
ु ार
१९९० सालको भूक पले हनमु ानढोका दरबार
खिु चएको हो । यही ममा जु शमशेरले दरबारको
ज गा टु याएर आ नो सािलक राखे, जु सडक
बनाए र यही सडक अिहले यूरोडको नामले िच ने
ग रएको छ । यस समयमा यरु ोिपयन शैलीका दरबार
बनाए, म लकालीन कुमारीको थान, पोखरी, बगचा
सबै नापी गराई िदए, अिन ती यि को नाममा दता
गरे । काक का अनस
ु ार यसबखत नापीका बेलामा
यि ह ले सावजिनक ज गा िमचेर आ नो नाममा
दता गन म बढ् यो । यही बेलामा ज गा आ नो नाममा
गराए । आ नो नाममा ज गा दता गराउँदा सावजिनक
ठाउँमा रहेको कुमारी पिन ज गाधनीले आ नो
बनाए । अिन कुमारी मि दर घरिभ पन गरी संरचना
बने ।
७. उपरो ानस
ु ार हनमु ान ढोका दरबार
संरि त े िभ म लकालमा थापना ग रएका
िविभ न देवी देवता, पोखरी, बगचा राि य
ढुकुटीलगायत कुमारीको मि दरसमेत रहेको
त यमा िववाद देिखँदैन । सािबकको र जना हल
र हालको र जना क ले समा समेत यितबेला
ित थापन ग रएको कुमारी मि दर हालस म पिन
सावजिनक योगमा रिहरहेको त यले सो थानस म
ाचीन समयमा हनमु ानढोका दरबार े को ज गा
सावजिनक पमा रिहरहेको त य प पमा देिखन
आउँछ । १९९० को भूक पपिछ त कालीन धानम ी

जु शमशेरको यि गत मह वकां ाले दरबार े को
ज गा सािबकको ि ल भवनदेिख टुि एको पिु
हन आए पिन उ ि ल भवनिभ रहेको कुमारीको
ितमा भने सावजिनक पमा नै योग हँदै आई
रहेको त यलाई नकान िम दैन । धम र सं कृितसँग
स बि धत त य भएको हनाले यसलाई सबैले वीकारेर
आ थासिहत वीकानु एवं स मानसमेत गनपदछ
।
ु
८. यथ एसोिसयट् सले सािबकको ि ल
होटल रहेको िक.नं.९४२ को ज गामा काठमाड
महानगरपािलका ारा वीकृत न सा पासबमोिजम
बेसमे टसिहतको भवन बनाउँदै गरेको 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 िनवेदकतफबाट
भएको बहसको ममा उ थानमा नासः ः को
ितमा समेत रहेको भ ने िजिकर िलइए पिन उ
कुरा िनवेदनमा उ लेख ग रएको छै न । हनमु ानढोका
ाचीन मारक संरि त े पूणतः कुमारी देवी
देवताको आ था र धमसँग जोिडएको े भएको
त य सो े व रप र ाचीन म लकालीन समयदेिख
िनराकार कुमारीको मूित र ितमाह
थापना
भएबाट नै पिु हन आएको छ । देवीकुमारीको मि दर
सािबकको उ भवनिभ रहेको त यलाई यथ
एसोिसएट् ससमेतले वीकारेका छन् । कुमारीको
उ मि दर एवम् िनराकार मूितलाई िव थािपत गदा
धम ित आ थावान् समदु ायको धािमक भावनालाई
आघात पु नु वाभािवकै हो । कुमारीको िनराकार मूित
िनमाणाधीन एसोिसएट् सको भवनिभ पनु थापना
गन भनी यथ म ये परु ात व िवभाग, काठमाड
महानगरपािलका र महजन एसोिसएट् सिबच िमित
२०७३।५।२६ मा भएको ि प ीय स झौता पूणतः
पालना गनु यथ एसोिसएट् सको कानूनी एवम्
नैितक कत यसमेत रहेकोले सो स झौताबमोिजम
कुमारीको िनराकार मूित एवं ितमा यथ महजन
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् कायालयसमेत
एसोिसयट् सले ित थापना गनु नै पन हँदा यसबारे
थप आदेश जारी ग ररहनपन आव यकता देिखन
आएन ।
९. ते ो न उ महजन एसोिसयट् समा
गैरकानूनी पमा िनिमत बेसमे ट पुन लगाई उ
थान पूवाव थामा याउनु पन हो होइन ? भ ने
स ब धमा िवचार गदा, यथ म ये एसोिसएट् सले
सु मा बेसमे टिवनाको न सा पेस गरी बेसमे ट
नबनाउने सतको िमित २०७३।६।१७ मा कागज गरी
२०७३।६।१९ मा पी थलेवलस मको अ थायी
न सा पासको वीकृित ा त गरेपिछ भवन भ काउँदै
जग ख दा परु ानो भवनको बेसमे टमा क रब २०
हजार िलटर पानी अट् ने १० िफट गिहरो भूिमगत पानी
टंक रहेको र यसलाई परु रे भूक प ितरोधी िपलर
उठाउँदा भवन कमजोर हने भएकोले ािविध को
सझ
ु ावले नै बेसमे टसिहतको न सा संशोधन गरी
पनु ः पी थलेवलस मको न सा वीकृित गराएको
र भवनको पीलर भूक प ितरोधी र बिलयो बनाउन
बेसमे ट तलबाट उठाइ पनु ः बेसमे ट बनाउन आ नो
बा यता भएको भ ने कुरा िलिखत जवाफमा उ लेख
गरेका छन् ।
१०. उपयु स ब धमा हेदा, हनमु ानढोका
दरबार संरि त मारक े मा भवन बनाउँदा कित
तले ? क ता कृितका ? र बेसमे टसिहत वा रिहत
भवन बनाउन पाउने हो ? भ ने बदुँ ाह अ य तै
मह वपूण रहेका छन् । उ े मा नाग रकले घर
बनाउँदा बेसमे टसिहतको घर, भवन िनमाण गदा ती
काय िववािदत ब दै आइरहेका छन् । यो त यलाई
िव लेषण गनअिघ
हनमु ान ढोका दरबार संरि त
ु
े को ए रया, यसअ तगतको “मु य े ” (Core
zone) र “सि नकट े ” (Buffer zone) र ती
े मा घर बनाउँदा बेसमे टसिहत वा रिहत बनाउनु
पन हो ? यस त यसमेतलाई बु नपु न ह छ । ाचीन
मारक संर ण ऐन, २०१३ ले ाचीन मारक

संरि त े को बारेमा के ही उ लेख गरेको छ । ऐनको
दफा ३ मा नेपाल सरकारले चार िक ला खोली
कुनै ाचीन मारक रहेको ठाउँ वा े लाई संरि त
मारक े घोिषत गन स ने यव था गरेको छ भने
ऐ.को दफा ३ (६) र (७) मा संरि त मारक े िभ
कसैले आ नो ज गामा नयाँ घर वा भवन िनमाण गदा
वा यसमा ममत थपघट वा पनु िनमाण गदा परु ात व
िवभागले तोके को मापद डबमोिजम गनपन
ु र साथै
न सा पास गदा पिन िवभागको पूव वीकृित िलनपु न
भ ने कानूनी यव था गरेको छ । उ ऐनको दफा
३ को उपदफा (६) को योजनको लािग परु ात व
िवभागले हनमु ानढोका संरि त मारक े को
ऐितहािसक एवं वा तक
ु ला मक वातावरणको संर ण
एवं यव थापन गनका लािग “हनमु ानढोका संरि त
मारक े मा हने संर ण एवं िनमाणस ब धी
मापद ड, २०६४” जारी गरेको छ । यो मापद डको
दफा २ को प रभाषाको ख ड (ख) मा “मु य े ”
भ नाले “मह वपूण ाचीन मारकह अवि थत
र सो आसपासको न सामा देखाइएको े लाई
स झनु पछ” भनी उ लेख छ भने “सि नकट े ”
भ नाले “न सामा देखाइएबमोिजमको े लाई
स झनु पछ” भनी भनेको छ । यस कार “संरि त
मारक े ” िभ पिन “मु य े »(Core Zone)र
«सि नकट े ” (buffer Zone) भनी दइु वटा े मा
वग करण गरेको देिख छ ।
११. हनमु ान 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 पनु ः सूचना कािशत गरी हनमु ानढोका
दरबार संरि त मारक े लाई िव तार गरेको
छ । उ सूचनाले उ लेख गरेको ४ िक लामा “पूवमा
इ चोकबाट दि णतफ िवशाल बजारको छे उस म
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
हाल कायम भइरहेको मारक े को िसमानाबाट ४५
िफट पूवस म िवशालबजारको भवनको पछािडबाट
िसधै भूगोलपाकको पिछको पूरै भागस म” हने भ ने
उ लेख छ ।
१२. हनमु ानढोका दरबार संरि त मारक
े मा उपरो ानस
ु ार तोिकएको चारिक लामा पिन
मापद डले “मु य े ” (Core Zone) र “सि नकट
े ” (buffer Zone)हने भनी उ लेख गरेको छ ।
हनुमानढोका दरबार सं हालय िवकास सिमित,
२०६७ ले कािशत गरेको संर ण े मा रका,
२०७५ ले “मु य े ” (Core Zone) र “सि नकट
े ” (buffer Zone) लाई रेखाङ् कन गरी छु याएको
छ । मापद डले “मु य े ” (Core Zone) लाई
ाचीन मारकह अवि थत र सो आसपासको
न सामा देखाइएको े लाई स झनपु छ” भनेको
छ । परु ात विवद् Kaiweise ले “Core zone” र
“buffer zone” को बारेमा यसरी आ नो िवचार
य गरेका 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
देखाइएबमोिजमको े 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 एवं ाकृितक पको िव व
स पदा स पि (World Heritage Property)
लाई संर ण, सरु ा र हेरचाह गन सीमा, संय र
यव थापनलाई जनाउने गरेको पाइ छ । खासगरी
सि नकट े Buffer zone, खास स पदालाई
व रप रबाट संर ण र सरु ा गन े लाई जनाएको
पाइ छ । िव व स पदास ब धी िविभ न क भे सन
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् कायालयसमेत
र नेपालको मापद ड, २०६४ अनस
ु ार हनमु ानढोका
दरबार ाचीन मारक संरि त े को मु य े
(Core zone) र सि नकट े (Buffer zone)
बु नको लािग न सालाई नै हेनपन
ु ह छ।
१४. हनमु ानढोका दरबार ाचीन मारक
संरि त े अ तगतको संरि त े (Buffer zone)
िभ बेसमे ट बनाउन नपाइने भए पिन कायगत
यवहारमा भने एक पता नहनक
ु ा साथै उ े मा
बेसमे ट ब दा पिन ती समयमै िनय ण हनसके का
छै नन् । यस स ब धमा स बि धत िव , िवद् र
थानीयवासीह को िविभ न भनाइ रहेको छ । यस
स दभमा व र परु ात व एवं सं कृितिवद् डा.साफ य
अमा यले हनमु ानढोका दरबार ाचीन संरि त मारक
े िभ भवन बनाउँदा र संशोधन गदा पिन परु ात व
िवभागको वीकृित िलनपु छ । यस े मा बेसमे ट
बनाउन पाइँदैन । 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 अनभु व य गरेका छन् ।
संर णिवद् तेजर न ता ाकारको पिन संरि त मारक
े िभ बेसमे ट बनाउँदा परु ात व िवभागको वीकृित
िलनपु दछ । बिनरहेको महजन िवजनेस क ले सको
बेसमे टले यससँग पछािड जोिडएको, नागपोखरी,
ढुङ्गेधारा सक
ु े को छ, परु ानो राि य ढुकुटीलाई असर
पारेको छ । २०४८ सालितर मखनमा रहेको सरु ज
आकड मापद डिवपरीत हँदा बनाइएको मािथ लो
तला भ काइएको िथयो भ ने भनाइ रहेको छ । यसैगरी
राि य अिभलेखालयका पूव मख
ु भीम साद
नेपालले ाचीन मारक तथा संर ण ऐन, २०१३ ले
के वल संरि त मारक े घोिषत गन स ने भनेको
छ, सि नकट े (Buffer zone) को क पना
गरेको छै न र ऐनले यो श द नै जा दैन । साथै संरि त
मारक े लाई Core र Buffer मा छुट्याउने वा
छुट्याउन स ने कानूनी ावधान छै न । छुट्याई हाले

पिन य तो े लाई यव था गन छु ै कानूनी ावधान
छै न । तसथ सि नकट े भिनए पिन यो कानूनतः
संरि त मारक े नै ह छ र उ ऐनको संरि त
मारक े यव थापनका सबै ावधानह आकिषत
ह छन् । परु ात विवदह् ले ाचीन स पदालाई संर ण
गनपन
ु र हनमु ान ढोका संरि त मारक े मा कुनै पिन
सि नकट े (Buffer zone) भनी क पना गरेको र
छु याएको छै न, हनमु ान ढोका संरि त मारक े
ऐनले तोके को चार िक लािभ नै पदछ भने पिन ऐनका
ावधान र हनुमान ढोका संरि त मारक े मा हने
संर ण एवं िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ ले
हनमु ान ढोका संरि त मारक े लाई पिन िव तार
गरेर संरि त उप े (Preserved Cultural
Heritage Sub-zone) अथात् सि नकट े
(Buffer zone) भनेर प रभािषत गरेको छ भने
हनुमान ढोका दरबार सं हालय िवकास सिमित,
२०६७ ले कािशत गरेको मा रका, २०७५ मा
रहेको न साले हनमु ान ढोका संरि त मारक े लाई
रेखाङ् कन गरी सो े लाई सि नकट े (Buffer
zone) र संरि त मारक े (Core zone) भनी
प तः िवभाजन गरेको हँदा व ततु ः हनमु ानढोका
संरि त मारक े को सि नकट े (Buffer
zone) र संरि त मारक े (Core zone) को
स दभमा ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ को
दफा ३ को ावधान र हनुमानढोका संरि त मारक
े मा हने संर ण एवं िनमाणस ब धी मापद ड,
२०६४ र साथै हनुमान ढोका दरबार सं हालय
िवकास सिमित, २०६७ ले कािशत गरेको संर ण
े मा रका, २०७५ मा रहेको न साले यस
स ब धमा गरेको यव था र रेखाङ् कनिबच एक पता
रहेको पाइँदैन ।
१५. नाग रकको वत ता एवम् हक
अिधकारको िव मा सावजिनक चासो एवम्
सरोकारको े जोिडन पगु ेमा नाग रकको वत ता र
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हक अिधकारलाई पिन उि कै मह वपूण थान िदएर
दवु ैलाई संिवधान र कानूनको मापद ड र समक मा
राखेर समान पमा नै हेनपन
ु हन जा छ । नाग रकले
आ नो स पि मािथको हक अिधकार संिवधान एवम्
कानूनको अधीनमा रहेर वत तापूवक उपभोग
गदा सावजिनक े , स पि , स पदा र मारकलाई
य वा अ य पमा आघात र ित नपु याएस म
नाग रकको आ नो यि गत स पि मािथ
िनवाध पले उपभोग गन पाउने वत ता एवम्
अिधकार मािथ शंका, अनमु ान, आशंका र रा यका ऐन
कानून र मापद डमा रहेका ि िवधायु ावधान एवं
यव थाका आधारमा संकुचन र िनय ण गन उपयु
हन जाँदैन ।
१६. यसरी नै नाग रकको स पि मािथको
संवैधािनक एवम् कानूनी अिधकारको े मा
सावजिनक चासो र सरोकारको नाममा यि गत
स पि सावजिनक िहतको िनिम गौण हने संवैधािनक
एवम् कानूनी अवधारणा समान संिवधान र कानूनी
यव थाको मापद ड र सीमा नाघेर सावजिनक चासो
र सरोकारको े हावी हन स दैन । सावजिनक चासो
र सरोकारको े को योग, चलन एवम् काया वयन
पिन संिवधान र कानूनको दायरािभ ै रहेर गनपन
ु
ह छ।
१७. यस कार ाचीन मारक संर ण
ऐन, २०१३ को दफा ३(६) र (७) ले संरि त
मारक े िभ परु ात व िवभागको वीकृितबेगर
नयाँ घर बनाउन र परु ाना घर ममत गन नपाउने र
नगरपािलकाले य ता े िभ ब ने भवनको न सा
पास गनअिघ
पिन परु ात व िवभागको वीकृित
ु
िलनपु न भ ने यव था गरेको छ । ऐनमा रहेको
संरि त मारक े लाई परु ात व िवभागले बनाएको
हनुमानढोका संरि त मारक े मा हने संर ण
एवं िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ ले संरि त
मारक े लाई सि नकट े (Buffer Zone)

र संरि त मारक े (Core Zone) गरी दईु
े मा िवभाजन गरी ती े मा ब ने भवनह को
लािग मापद ड िनमाण गरेको छ । काठमाड उप यका
नगर िवकास सिमित, अनामनगरले काठमाड
उप यकािभ का नगरपािलका र नगरो मख
ु
गा.िव.स. ह मा ग रने िनमाणस ब धी मापद ड,
२०६४ पिन काया वयनमा रहेको र उ मापद डले
परु ानो शहरी े लाई (१) संरि त मारक उप े
(Preserved monument sub-zone) र (२)
संरि 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
सं हालय िवकास सिमित, २०६७ ले कािशत
गरेको मा रका, २०७५ को अि तम पृ मा
कािशत Hanuman Dhoka Durbar Square को
Monument Zone को न सामा संरि त सि नकट
े (Buffer Zone) र संरि त मारक े (core
zone) भनी रेखाङ् कन 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 िनमाण गदा ाचीन मारक संर 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
परु ात व िवभागले बनाएको हनमु ानढोका संरि त
मारक े मा हने संर ण एवं िनमाणस ब धी
मापद ड, २०६४ को दफा ४ को «खाली ज गामा
बनाउने एवं वग करणमा नपरेका घर भवनह का
पुनिनमाणका लािग मापद ड” शीषकअ तगत दफा
४.१५ ले हनमु ानढोका संरि त े िभ बेसमे ट
सेिमबेसमे ट बनाउन पाइने छै न” भनेको छ भने यसै
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मापद डको दफा ६ को सि नकट े (Buffer
Zone) मा लागू हने मापद ड शीषकअ तगतको दफा
६.४ मा यसमा लेिखएबाहेकका अ य सबै कुराह मा
यसै मापद डको “खाली ज गामा बनाउने एवं
वग करणमा नपरेका घर भवनका लािग मापद ड”
बमोिजम हनेछ 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 शीषकअ तगत दफा ४.१५ कै यव था लागू
हने भ ने हँदा हनमु ानढोका संरि त े को सि नकट
े (Buffer Zone) मा पिन बेसमे ट र सेमीबेसमे ट
बनाउन नपाउने यव थालाई लागू गरेको बिु झन
आउँछ ।
१८. उपयु
ऐन एवं मापद डको
यव थालाई एसोिसयट् स भवनसँग दाँजेर हेदा, महजन
िवजनेस एसोिसयट् सले सु मा बेसमे टिबनाको
न सा पेस गरेको र उ भवनमा बेसमे ट नबनाउने
सतसिहतको िमित २०७३।६।१७ मा कागज गरेको
र िमित २०७३।६।१९ मा बेसमे ट िबनाको ली थ
लेवलस मको अ थायी न सा पाससिहतको वीकृित
ा गरेको देिख छ । यस अगावै उ एसोिसयट् सको
भवनको न साको स ब धमा थलगत पमा जाँचबझ
ु
गन गिठत परु ात व िवभागको अिधकृत संयोजक
रहेको ाचीन मारक संर ण सहयोग सिमितले
िमित २०७३।५।२३ मा िदएको ितवेदनको बदुँ ा ५
मा “बेसमे ट सेिमबेसमे ट (अ डर ाउ ड) िनमाण
गन पाउने छ” भ ने बेहोरा उ लेख छ । उ ितवेदन
एवं संशोिधत न सा परु ात व िवभागमा पेस हन
आएपिछ िसफा रस ि यामा लैजाने िनणय ग रएको
देिख छ । िमित २०७३।६।१९ मा बेसमे ट िबनाको
ली थ लेवलस मको अ थायी न सा पासको
वीकृित ा गरेपिछ भवन भ काउँदै जग ख दा परु ानो
भवनको बेसमे टमा क रब २० हजार िलटर पानी
अट् ने १० िफट गिहरो भूिमगत पानी ट् याङ् क रहेको

र यसलाई परु रे परु क
े ो थानबाट भूक प ितरोधी
िपलर उठाउँदा भवन कमजोर हने भई ािविधकको
सझ
ु ावले नै बेसमे ट रहने गरी न सा संशोधन गरी
पनु ः ली थ लेवलस मको न सा वीकृित गराएको र
भवनको िपलर भूक प ितरोधी बनाउन क ले समा
पनु ः बेसमे ट बनाउन आ नो बा यता भएको कुरा
िलिखत जवाफमा उ लेख गरेका छन् । थमतः
एसोिसयट् सले सु वातीमा बेसमे टिबनाको न सा
पेस गरेको र यसैमा ली थ लेवलस मको िनमाण
काय गन न सा वीकृित पाए पिन परु ानो ि ल
भवनमा १० िफट गिहरो पानीको ट् याङ् क रहेको
कारणले यसलाई परु रे परु क
े ो माटोबाट िपलर खडा
गरी भूक प ितरोधी भवन बनाउन निमलेको कारणले
नै पिछ गएर बेसमे टसिहतको भवनको संशोिधत
न सा पेस गरेको देिख छ । िमित २०७३।६।१७
मा बेसमे टिबनाको भवन बनाउने कागज ग रए पिन
सो अगावै उ एसोिसयट् सको ब ने भवन र सोको
न साको स ब धमा थलगत पमा जाँचबझ
ु गन
गिठत परु ात व िवभागका अिधकृत नै संयोजक रहेको
ाचीन मारक संर ण सहयोग सिमितले िमित
२०७३।५।२३ गते िदएको ितवेदनको बदँु ा ५ मा
“बेसमे ट सेिमबेसमे ट (अ डर ाउ ड) िनमाण
गन पाउने छ” भ ने उ लेख भएबाट उ े मा र
िवशेषतः परु ानो ि ल होटल रहेको थानमा भवन
बनाउँदा बेसमे ट बनाउन पाउने अव थालाई प
पारेको देिख छ । उ बेसमे ट बनाउँदा हनमु ानढोका
दरबारिभ रहेको नाग पोखरीको पानी सक
ु े को र परु ानो
ढुकुटीलाई असर पारेको छ भनी िनवेदकतफका िव ान्
अिधव ाह ले बहसका ममा कुराह उठाइए पिन
ती बदुँ ाह बारे रटमा उ लेख नहनक
ु ो साथै कुनै
ािविधक ितवेदनबाट पिन खु न आएको देिखँदनै ।
१९. उपयु िव लेषणबाट हनुमानढोका
संरि त उप े
(preserved cultural
Heritage sub-zone) अथात् सि नकट े
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(Buffer zone) मा पिन ब ने भवनह को न सा
पासको वीकृितको कायको ि याको स ब धमा
ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ को दफा
३ बमोिजम पुरात व िवभागले पूणतः व तुगत
आधारमा समान एवं एकनासले योग गरेको
देिखन आउँदैन । ऐनको दफा ३ ले संरि त मारक
े मा ब ने भवनह को न सा पासको स ब धमा
पुरात व िवभागलाई अि तयार दान गरेको छ भने
यस िवषयलाई उ ऐनको ३(६) सँग स बि धत
हनुमानढोका संरि त मारक े मा हने संर ण
एवम् िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ ले संरि त
उप े (preserved cultural Heritage subzone) अथात् सि नकट े (Buffer zone)
सँग जोिडएको े लाई पिन समेट्न खोजेको
छ । फे री य तो उप े वा सि नकट े (Buffer
zone) कहाँस म हने हो सोको सीमा भने तोिकएको
छै न । ऐनको उ यव थाअनस
ु ार संरि त मारक
े ले मु य े (Core zone) र सि नकट े
(Buffer zone) नछु याएको हँदा सि नकट े
(Buffer zone) समेत मु य े (Core zone)
अथात् दवु ै संरि त मारक े िभ पन कुरामा
ि िवधा देिखँदनै । ऐनले मु य े (Core zone)
र सि नकट े (Buffer zone) छु याएको छै न ।
हनमु ान ढोका संरि त मारक े मा हने संर ण
एवं िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४ ले मु य े
(Core zone) र सि नकट े (Buffer zone)
छु याए पिन उ मापद डले दवु ै े मा बेसमे ट र
सेिमबेसमे टसिहतको भवन बनाउन भने अनमु ित दान
गरेको छै न । तर पिन हनमु ानढोका संरि त उप े
अथात् सि नकट े (Buffer zone) मा पिन िनवाध
एवम् खल
ु ा पमा भवनह मा बेसमे टह बिनरहेको
हँदा यस े मा पिन बेसमे ट र सेिमबेसमे टसिहतका
भवनह बनाउन िदनपु छ भ ने मा यता रा नु
हँदैन । ती े मा भने बेसमे टसिहतको भवन बिनरहेको

यथाथतालाई भने इ कार गन सिकँ दैन । महजन
एसोिसएट् सले बनाइरहेको क रब ६२६५.६६ वग
िफटको बेसमे टसिहतको भवनलाई यही यथाथमा हेन
र िलन सिक छ । हनमु ानढोका संरि त मारक े मा
हने संर ण एवम् िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४
को दफा ४.४.२ मा पर परागत शैलीमा बनेका परु ाना
घरह को उचाई ३५ िफटभ दा बढी हने छन् भने ती
घरह पनु ः िनमाण गदा पिहलेकै उचाईमा िनमाण
गन पाउने ावधान रहेको हँदा िक.नं. ९४२ मा
रहेको सािबक ि ल होटलको भवनको उचाई ५३
िफट रहेको भिनए पिन हाल महजन एसोिसएट् सले
३५ िफटस मको उचाईको भवन िनमाणको न सा
पासको वीकृित िलएको देिखँदा उ
वीकृत
मापद डअनस
ु ार एसोिसएट् सले भवन िनमाण गन कुनै
कानूनी यव था र मापद डले बाधा पन देिखँदैन । उ
महजन एसोिसयट् सको भवनमा बनेको बेसमे टको
स ब धमा नेपाल ि थत यनु े कोको कायालयमा
परेको उजरु ी एवम् िवरोधप को जवाफमा यनु े कोले
“िनमाणाधीन घर World heritage property
बािहर रहेको बेसमे टले भवनको संरचनालाई
मजबतु पारेको, भवनको व प एकदमै स पदामै ी
भई हनमु ानढोका गि बैठकसँग िम दो रहेको, हाल
भइरहेको घर िनमाणको कायले 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 । यनु े कोको उ प ले बिनरहेको
एसोिसयट् सको भवनबारे 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 देिखँदैन । उ यापा रक भवन
मापद ड, २०६४ ले िवभाजन गरेको र मा रका,
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२०७५ को अि तम पृ मा कािशत भएको न साले
रेखाङ् कन गरेको मु 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 संरि त मारक े का परु ाताि वक
स पदाह लाई कुनै ग भीर भाव र असर नपारेको
अव थामा य ता थलमा बनेका भवनह ले व तगु त
आधारमा मा यता पाइरहेको र वीकाद ग रएको
अव था रहेको उ प को बेहोरासमेतले पिु गदछ ।
उ बेसमे टमा पानी टंक , िबजल
ु ीको जेनेटर, िसढी,
िल ट एवम् भवनसँग स बि धत अ य सामा ी रहेको
भ ने महजन एसोिसयट् सको िजिकरबाट बेसमे ट
पिन उपयु
पमा नै योग भइरहेको अव था
छ । महजन एसोिसयट् सले संरि त मारक े का
परु ाताि वक स पदाह लाई कुनै ग भीर भाव र
असर नपारेको एवं बेसमे ट पिन सही कायमा उपयोग
भइरहेको र साथै बेसमे ट तलबाटै िपलर उठाएर
बनेको बेसमे टसिहतको उ महजन एसोिसयट् सको
यापा रक भवन मजबतु ीको ि कोणले पिन वा तवमै
भूक प ितरोधी भएको हँदा बिनसके को उ बेसमे ट
कुनै पिन ि कोणले अनपु यु भएको देिखन
आउँदनै ।
२०. िवशेषतः उ भवन िनमाण गदा बेसमे ट
बनाउन पाउने वा नपाउने ? एवं बनाएको स ब धमा के
हने हो ? भ ने स ब धमा मािथ ग रएको िव लेषणको
आधारमा िवचार गदा, ाचीन मारक संर ण ऐन,
२०१३ को दफा ३(६) र (७) को ावधानले संरि त
मारक े िभ भवन िनमाण र ममतको न सा
नगरपािलकाले वीकृत गदा परु ात व िवभागको
वीकृित िलनपु न भिनएको छ । महजन एसोिसयट् सले
परु ात व िवभागमा बेसमे टिबनाको न सा पेस गरेको
र िमित २०७३।६।१७ गते बेसमे टिबनाको भवन
बनाउने सतको कागज गरेको देिख छ भने सो अगावै
एसोिसयट् सको ब न लागेको भवनको थलगत

अव था जाँचबझ
ु गन परु ात व िवभागकै अिधकृतको
संयोजक वमा गठन ग रएको ाचीन मारक संर ण
सहयोग सिमितले िमित २०७३।५।२३ मा िदएको
ितवेदनको बदुँ ा ५ मा “बेसमे ट सेिमबेसमे ट
(अ डर ाउ ड) िनमाण गन पाउनेछ” भ ने बदुँ ा
उ लेख गरेको छ । एसोिसयट् सको भवन ब न
लािगरहेको थानको अव था हेदा, परु ानो ि ल
होटल भवनिभ १० िफट गिहरो पानी ट् याङ् क
रहेको कारणले यसलाई परु ी परु क
े ो ठाउँमा िप लर
उठाउँदा भूक प ितरोधी भवनको लािग क चा हने
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
िनमाणको काय अिघ बढेको र सो क रब अि तम चरणमा
पगु ेको त य िनवेदकह ले नै रट िनवेदनमा भवनको
बािहर “Opening Soon” भ ने यानर झु ड् याइएको
छ भनी उ लेख गरेको बेहोराबाट नै प हन
आउँछ । परु ात व िवभागले बनाएको मापद ड, २०६४
को दफा ४ र ४.१५ र दफा ६ र ६.४ को यव थालाई
सँगसँगै जोडेर हेदा उ े मा बेसमे टसिहतको भवन
बनाउन अनमु ित दान गरेको देिखँदैन । खास पमा
यही े मा बेसमे टसिहतको भवन बनाउनै नपाउने
र बनाउँदै नबनाएको र ब दै नबनेको अव था भने
रहेको देिखँदनै । परु ात व िवभागको मौकाको मौन
एवं अ य वीकृितले वा नगरपािलकाले नै न सा
वीकृित गरेर हो ? वा कसरी हो ? हालको महजन
एसोिसयट् स भवन बनेको वा सािबकको ि ल होटल
रहेको थानको अझ िभ हनमु ानढोका दरबार संरि त
मारक े कै निजकै का मु य े (Core zone)
मा पिन सािबकमा नै बेसमे टसिहत बनेको भवनका
ा त र फोटोह
यथ बाट पेस हन आएका
छन् । हनमु ानढोका ाचीन मारक संरि त े
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
अथात् मु य े (Core zone) सँगै जोिडएको
यापा रक भवन सरु ज आकडमा पिन बेसमे ट रहेको
छ । महजन िवजनेस एसोिसयट् सकै अगािड सडक
पारीको िवशाल बजार क पनी िलिमटेडमा पिन पूरै
बेसमे ट रहेको छ । य िप यी दवु ै भवनिबच सडक रहेको
छ । िववािदत महजन एसोिसयट् स भवनको भौगोिलक
अवि थित हेदा, हनमु ानढोका दरबार सं हालय
िवकास सिमित, २०६७ ले कािशत गरेको मा रका,
२०७५ को अि तम पृ मा कािशत न सामा ग रएको
रेखाङ् कनबाट उ े हनमु ानढोका मारक संरि त
े (core zone) िभ पन नभई यससँग जोिडएको
सि नकट े (Buffer zone) मा पन भए पिन य तो
े मा पिन िनमाण ग रने भवनमा बेसमे ट बनाउन
पाउने कुरालाई स ब ऐन, मापद ड, २०६४ समेतले
अनमु ित दान गरेको देिखँदैन । य तो सि नकट
े मा पिन बेसमे ट र सेिमबेसमे टसिहतको भवन
बनाउन ऐन र मापद डअनस
ु ार नपाइने भए पिन यस
यव थालाई कडाइका पमा लागू गरेको देिखँदनै ।
एसोिसयट् सले सािबकको ि ल होटल भवनिभ १०
िफट गिहरो पानी ट् याङ् क रहेकोले यसलाई परु रे
यसरी परु क
े ो ठाउँबाट मािथ िपलर उठाउँदा भूक प
ितरोधी भवन हन नसक क ची हने हँदा ािविधकको
स लाहले बा यतावश क रब सािबकको पानी
ट् याङ् क गिहरो बराबर उचाइको बेसमे ट बनाएको
अव था र ि थितलाई प तः नकान सिकने अव था
देिखँदनै । पुरक
े ो थानबाट िपलर खडा गरेको
भ दा सािबकको पानी ट् याङ् क जित गिहरोबाट
नै िपलर िदएर बेसमे ट बनाएर अथात् बेसमे ट
तलबाट नै िपलर उठाएर बेसमे टसिहतको भवन
बनाउँदा बिलयो एवं भूक प ितरोधी हने त यलाई
नकान सिकँ दैन । साथै य तो अव था प रि थितको
पृ भूिमबाट बनेको एसोिसयट् सको भवनले संरि त
मारक े अथात् मु य े (Core zone) मा
रहेका ाचीन स पदाह लाई कुनै पिन कारले

नकारा मक असर एवं भाव नपारेको हँदा उ
भवनमा बनेको बेसमे टलाई स पदाको े मा अ ययन
गरेको िव व सं था यनु े को (UNESCO) ले पिन कुनै
आपि जनाएको अव था देिखँदनै । यस कार महजन
िवजनेस एसोिसयट् समा बनेको बेसमे टले संरि त
े िभ ाकृितक स पदालाई कुनै नकारा मक असर
र भाव नपारेको देिखँदा, सो हदस म संरि त े
अथात् मु य े (Core zone) बािहर सि नकट
े (Buffer zone) मा बनेको बेसमे टसिहतको उ
भवनको स दभमा कुनै आपि रहेको अव था देिखन
आउँदैन । उ बेसमे टमा रे रा स चालन ग रएको छ
भ ने िनवेदन िजिकरको स दभमा हेदा, यथ महजन
एसोिसयट् सले बेसमे टमा पानी ट् याङ् क , िबजल
ु ीको
जेनेटर, िल ट एवं भवनसँग स बि धत अ य सामा ी
रहेको भ ने ितवाद िजिकर गरेको छ । उ भवनको
बेसमे टमा रे रा एवं अवैध काय स चालन भए
नभएको नगरपािलकाले समय समयमा िनगरानी एवं
सपु रीवे ण गरी यसलाई िनयि त एवं यवि थत
गन स ने नै हँदा उ बेसमे टमा हाल भइरहेको
यव थापनको कायलाई अ यथा भ न सिकने अव था
देिखँदैन । ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ सालमा
ब दाको समयमा सोचेर समेिटएका संरि त मारक
े व रप र काला तरपिछ िवकिसत र िव ता रत
भएका भौितक िनमाणस ब धी कायको अवि थितले
मारक े को अवधारणालाई साँघरु ो बनाउँदै लगेको
त यलाई यनु े कोको प को बेहोराको आशयले
पिन प पादछ । यसबाट ाचीन संरि त मारक
े लाई साँघरु ो बनाएर यसलाई ाचीन मारक
एवं स पदा रहेका े स म मा सीिमत गन खोजेको
भ ने त य प टतः देिख छ । एसोिसयट् सको भवन
ब न लािगरहेको थानको थलगत जाँचबझ
ु गन
परु ात व िवभागकै अिधकृतको संयोजकमा गिठत
ाचीन मारक संर ण सहयोग सिमितले थलगत
पमा जाँचबझ
ु गरी िमित २०७३।५।२३ गते िदएको
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ितवेदनको बदुँ ा ५ मा “बेसमे ट सेमीबेसमे ट
(अ डर ाउ ड) िनमाण गन पाउने छ” भनी उ लेख
भएको बेहोराबाट पिन उ थानमा बेसमे टसिहतको
भवन बनाउन सिकने अव था रहेको त य प
पमा देिखन आउँछ । सािबकको ि ल होटल भवन
भ काएर महजन िवजनेस एसोिसयट् स बनाउने ममा
सािबकको भवनिभ रहेको १० िफटको पानी ट् याङ् क
परु रे यसमािथ भूक प ितरोधी िपलर खडा गरेर
भूक प ितरोधी समान बिलयो भवन हन 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 हँदा
र साथै यनु े कोको प ानस
ु ार पिन बनेको उ भवनले
संरि त मारक े को ाचीन स पदाह लाई कुनै
नकारा मक भाव एवं असर पारेको नदेिखँदा महजन
एसोिसयट् सले बनाएको बेसमे ट पनु लगाई उ थान
पवु ाव थामा याउनु भ ने परमादेशसमेतको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने हदस मको िनवेदन िजिकर पु न
स ैन।
२१. अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
सािबकमा ि ल होटल रहेको िक.नं. ९४२ को
ज गामा महजन िवजनेस एसोिसएट् सले िवजनेस
क पले स भवन बनाइरहेको र सो े हनमु ानढोका
दरबार संरि त मारक े अथात् मु य े
(Core zone) बािहरको सीमा सोको उप े
(Preserved Cultural Heritage sub-zone)
अथात् सि नकट े (Buffer Zone) मा पन भए पिन
सो भवन िनमाणबारे काठमाड महानगरपािलकाबाट
वीकृत भएको न साबमोिजम भवनको उचाई ३५
(पतीस) िफटको िसमामा रहने र सोको यालढोका
र भवनको बािहरी आकृित हनमु ानढोका संरि त
मारक े मा हने संर ण एवं िनमाणस ब धी
मापद डबमोिजम गन र सो थानमा रहेको सािबकको
कुमारीको िनराकार मिू त एवम् ितमा समेत

परु ात व िवभाग काठमाड महानगरपािलका र यथ
महजन िवजनेस क ले सिबच भएको ि प ीय
स झौताबमोिजम उपयु थानमा पनु थापना गन
गरी परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ ।
२२. उ क ले समा बनेको भिनएको
बेसमे टको स ब धमा िवचार गदा, हनुमान ढोका
संरि त उप े (Preserved Cultural Heritage
sub-zone) अथात् 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 नदेिखँदा
र साथै िफ ड / यवहारमा िवगतमा पिन उ े मा
बेसमे टसिहतको यापा रक / भवनह बनेका ि थित
हँदा ती समानको मु य े (Core Zone) भ दा
बािहर सि नकट े (Buffer Zone) मा महजन
िवजनेस एसोिसयट् स रहेको र बेसमे टसिहत बनेको
सो भवन िनमाणको अि तम चरणमा पगु ेको अव था
रहेको छ । उ भवन बनेको य तो चरणमा आएर
बेसमे ट तलबाट उठेको िपलर र साथै बेसमे टसमेत
पनु लगाउनु कानून र यायको कुनै पिन ि कोणबाट
यायोिचत ह छ भ न िम दैन । नाग रकले आ नो
िनिववाद वािम वमा रहेको स पि मा ऐन, कानून,
िनयम एवं मापद डह को अधीनमा रहेर वत एवं
िनवाध पले उपभोग, उपयोग एवं संर ण गन पाउने
नै देिखँदा उ एसोिसयट् सको भवन िनमाणको
स ब धमा अझ पिन मापद डिवपरीतका सानाितना
एवम् साधारण के ही कमी, कमजोरी एवम् िु ट भए
अि तयार ा स बि धत िनकायले अनगु मन एवं
सपु रीवे ण गरी ितनलाई स याउन लगाउने स ब धमा
आव यक िनणय गन र सोबमोिजमको िनदशन िदन
स ने नै हँदा उ बेसमे ट पनु लगाई उ थान
पूवाव थामा याउनु भ ने परमादेशसमेतको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने हदस मको िनवेदन िजिकर पु न
स ैन।
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२३. उपयु ानस
ु ारको रट िनवेदनको
आंिशक िजिकर पगु ेको र आंिशक िजिकर भने
पु न नसके को अव थामा िमित २०७५।१।१२ मा
एकल इजलासबाट जारी भएको अ त रम आदेशको
कुनै औिच य नरहने हँदा उ िमितको अ त रम
आदेशसमेत िनि य ग रिदएको छ ।
२४. महजन िवजनेस एसोिसयट् स बिनरहेको
अव थामा उ प न िववादको स दभमा मािथ उ लेख
ग रएको त यगत िव लेषणह बाट संरि त मारक
उप े अथात् सि नकट े (Buffer zone)
मा ब ने भवनह मा भने न सा पासको अि तम
वीकृितको अिधकार कसलाई हने ? उ े मा ब ने
भवनह को न सा पास गनूपूव परु ात व िवभागको
वीकृित िलनपु न 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
गनपन
ु टड् कारो अव था रहेको देिखन आउँदा यस
स ब धमा देहायको थप िनदशना मक आदेशसमेत
जारी ग रिदएको छ ।
१. हनमु ानढोका संरि त मारक े िभ
(Core Zone) भवन िनमाण गन स ब धमा
२०६४ सालमा मापद ड बनेपिछ पिन के ही
िनजी एवं यापा रक भवनह मा बेसमे ट
बनेको भ ने त यसिहतका त वीरह
बहसको ममा ततु ग रएका हँदा य तो
े मा बेसमे टको न सा पासको वीकृित
दान नगन एवम् बेसमे ट बनाउन लागे
नलागेको स ब धमा ार भमै अनगु मन
गन कायगत यव थालाई ग भीरतापूवक
कडाइको पमा लागू गनु गराउनू ।
२. हनमु ानढोका संरि त मारक े (Core
Zone) सँग जोिडएका संरि त उप े
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(Preserved Cultural Heritage subzone) अथात् सि नकट े (Buffer
Zone) एकातफ कित र कहाँस म हने
हो ? स बि धत ऐन र मापद डमा प छै न
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) पूरमै ा 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 रेखाङ् कन
गरी छुट्याउनक
ु ो अथ र मकसद के हो ? भ ने
स ब धमा थमतः स बि धत ऐनमा नै प
यव था हन आव यक हनक
ु ो साथै ाचीन
स पदा रहेका संरि त मारक े (Core
Zone) लाई जसरी पिन संर ण, संव न
र जगेना गनपन
ु हेतल
ु े ती े लाई अित
कठोरताका साथ साँघरु ो बनाउँदै 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) सँग जोिडएका र
यस बािहर ब ने य ता िनजी एवं यापा रक
भवन बेसमे टसिहत के ही बढी उचाईमा पिन
बनाउन सिकने र िम ने गरी वीका रएको
त य प नै भएको हँदा यी यावत्
अ तरिवरोध देिखएका बदुँ ाह को स ब धमा
समय र थलगत अव थासँग अनक
ु ू ल, प
र एक पता हने गरी यथाशी एक कृत
मापद ड बनाई वा उपयु िवषयमा हनुमान
ढोका संरि त मारक े मा हने संर ण

१०४१० - नेपाल सरकार िव. राम साद गु ङ

एवम् िनमाणस ब धी मापद ड, २०६४
नणय नं . १०४१०
लाई आव यक प रमाजन गरी लागू गन,ु
गराउनू ।
३. हनमु ानढोका संरि त उप े (Preserved
सव च अदालत, संयु इजलास
Cultural Heritage Sub-zone)
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
अथात् सि नकट े (Buffer zone) मा
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
पिन िनमाण ग रने भवनह मा बेसमे ट /
फै सला िमित : २०७६।९।२
सवबेसमे ट (Under Ground) बनाउन
०७३-CR-११३१
िदने वा निदने स ब धमा मािथको बदुँ ा (ख)
मा उ लेख भएअनस
ु ार एक कृत मापद ड
मु ा:- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
नबनेस म वा उपयु िवषयलाई समेटेर
हनुमानढोका संरि त मारक े मा हने पनु रावेदक / वादी : प रवितत नाम पोखरा ४७ को
संर ण एवम् िनमाणस ब धी मापद ड,
जाहेरीले नेपाल सरकार
२०६४ मा आव यक प रमाजन नभएस म
िव
उ े मा ब ने भवनह मा बेसमे ट बनाउन
यथ / ितवादी : िचतवन िज ला, गु जनगर गाउँ
पाउने गरी न सा पासको वीकृित िदने काय
िवकास सिमित वडा नं. ६ ब ने राम साद
नगन,ु नगराउनू ।
गु ङ
२५. ततु मु ाको दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।

§

उ रायमा सहमत छु ।
या.पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
इित संवत् २०७५ साल पौष ९ गते रोज २ शभु म् ।
§
—— &

––
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मानव बेचिबखन एवं ओसारपसारको
मु ामा पीिडतलाई ितवादीले वा तवमै
बेचिबखन गन लगेको हो ? वा िववाह
गन वा िववाह गरेर ीमान् ीमती भई
लगेको र गएको हो भ ने त य पिह याउन
अित गा ो हने । सो त यको िन य लमा
पु न थमतः अिधक मा ामा पीिडतको
भनाइमा नै भर पनपन
ु र सोही आधारमा नै
िन कषमा पु नपु न ।
( करण नं.९)
पीिडत अदालतसम उपि थत भएर
बकप नगरे पिन सु मा अदालतसम
भएको मािणत बयानको मह व र
तौलमा कमी भएको भने हदँ ैन । पीिडत
अदालतमा उपि थत भएर सु मा
अदालतबाट मािणत भएको बयानको

नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
िवपरीत ितवादीको प र समथनमा हने
गरी गरेको बकप भ दा िनज अदालतमा
उपि थत नै नभएर बकप नगरेको
अव थामा ितवादी िव को कसरु लाई
थािपत गराउन बढी सघाउ पु याइरहेको
ह छ । सु को मािणत बयानलाई समथन
हने गरी पीिडत अदालतमा उपि थत भई
बकप नै नगरे पिन पीिडतले मौकामा
ितवादीको कसरु िव मा स माण
गरेको िकटानी बकप कानूनी आधारिबना
िनरथक नहने ।
( करण नं.१०)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी महेश साद ख ी
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी
खड् गबहादरु गु ङ
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४
§
माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी राम साद ओली
का क िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी ितल साद े
उ च अदालत पोखरा
फै सला
या.तेजबहादुर के .सी.: उ च अदालत
पोखराको िमित २०७३।०७।०७ को फै सलाउपर

याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) र
(ख) बमोिजम वादीको तफबाट यस अदालतमा मु ा
दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदन परी यस अदालतबाट
दोहो याउने िन सा दान भई पनु रावेदनको रोहमा
पेस भएको ततु मु ाको संि त त य एवम् ठहर
यस कार छः
त यख ड
साथी पूजा रानामगरमाफत िचनजान भएका
राम साद गु ङले मसँग आ नो धनमाल ज गा जिमन
स त छ, ि िटस आम को लाहरे हँ, चलअचल
स पि मन य छ भनी िविभ न लोभ लोभन देखाई
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 धमिददी भ नेको
घर कोठामा पु याई एका त समयमा अ य यि सँग
फोनमा कुरा गरी रा ो माल याएको छु, रा ो दाम
पछ, समय िमलाई बोडर पार गराउँछु भनी किहले
नेपाली भाषा तथा किहले िह दी भाषामा कुराकानी
गरी िववाह गरेको ीमतीको बहाना गरी भारततफ
िब िवतरण गन लाने योजना बनाई ममािथ मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसारको कसरु अपराध गरेको
हँदा िनजलाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको पीिडत प रवितत नाम
पोखरा ४७ को जाहेरी ।
साथी पूजा रानामगरमाफत िचनजान भएका
राम साद गु ङसँग कुराकानी, भेटघाट फोन स पक
हँदै 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 धमिददी भ नेको घर कोठामा
पु याई एका त समयमा अ य यि सँग फोनमा कुरा
गरी रा ो माल याएको छु, रा ो दाम पछ समय
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िमलाई बोडर पार गराउँछु 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 लक
ु िछपी घरमा फोन
गरेको हँदा फुपू िहमकुमारी गु ङ काठमाड आई
िविभ न बहाना िमलाई मेरो घरमा िलई आएपिछ घर
प रवारले िनजसँग सोधपछ
ु गन ममा िनज भागेका
हन् । यसरी मलगायत मेरो घरप रवारलाई िव ासमा
पारी िववाह गरी ीमतीको पमा घमु ाउने डुलाउने
बहानामा नेपालबािहर भारततफ िब गन तारत य
िमलाएको अव थामा मलाई फुपूसमेतको सहयोगमा
िनजको प जाबाट फुि कन सफल भएको हँदा िनजलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसारपोसारको कसरु अ तगत
कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
पीिडत प रवितत नाम पोखरा ४७ को मािणत बयान
कागज ।
मैले आजभ दा क रब १३/१४ वषअिघ
भारतीय सेनामा जािगर गरेको अव थामा मु बईि थत
बमली टोलमा थु ै वे यालयमा नेपाली मिहला तथा
के टीह वे याका ध दाह चलाई बसेको भेटेको
र किहलेकाही ँ आफू पिन उ वे यालयमा गई यौन
यास मेटाउने गदथे ँ । वे यालयमा जाने आउने ममा
वे यालयका मु य नाइके प पु यादवसँग िचनजान
भएको र िनजले नेपालको िविभ न नाकाह बाट नेपाली
के टीह दलालमाफत आउने र दलालले रा ो कमाई
गन भ ने थाहा पाएँ । आजभ दा क रब ८/९ वषअिघ
जािगर छाडी घरमा ब ने ममा पैयाँको अभाव हन
था यो र घर प रवारले पिन रा ो ि कोणले नहेरपे िछ
काठमाड को मेनपावरसँग िमली के ही 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 पु याई
िब गरी रा ो पैसा कमाएको थाहा पाएँ । कुराकानीको
ममा िनजले वे यालयका नाइके प पु यादवको पिन

नाम िलएपिछ मैले िनजसँग प पक
ु ो स पक न बर
िलई िनजलाई स पक गरी आइमाई के टीह लाई
भारतमा पठाई पैयाँ कमाउने योजना बनाएँ । गत
डेढ मिहनाअिघ पोखरा आई िचनजानका पूजा रानाको
घरमा जाँदा िनजको साथी पोखरा ४७ सँग प रचय
िचनजान भयो । िनज पोखरा ४७ लाई मैले आफू
ि िटस आम को लाहरे भएको र पोखरा घु न आएको
भनी बताएँ, िनजसँग फोनमा स पक हन थालेपिछ
िनजलाई फसाउने उ े य राखी बार बार फोन स पक
गन, धन स पि को लोभलालच देखाएँ, कारमा राखी
िविभ न थानमा घमु ाउन तथा महङ् गा रे टुरे टह मा
खाजा खान ल न थालेपिछ िनज मसँग लोिभन
थािलन् । िनजलाई िववाह गरेको 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 धमिददीको कोठामा लगी िनजलाई ललाई
फकाई गरी राखे ँ । भारतमा प पु यादवसँग फोन
स पक गरी रा ो माल छ, रा ै पैसा आउँछ, म िछ ै
िलई आउँछु भनी कुरा गरे ँ । िमित २०७१।०३।२९
गते के कसरी पोखरा ४७ को फुपू िहमकुमारी गु ङ
हामीह लाई खो दै आइन् । िनजले दरु ान फकाउन
जाउँ भनेपिछ मैले िनजलाई हामी भारततफ घु न
जाँदैछ , िटकट ओके को लािग िदइसके को छु भने ँ ।
िनजले सा ै कर गरेपिछ 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 बारेमा सोधखोज
गन थालेपिछ म पोखराकै ि िटस या पमा काम छ
भनी िन क िहँडेको हँ । पोखरा आई लक
ु िछपी ब ने
ममा िमित २०७१।०३।३२ गते हरीले मलाई
पोखरा ९ पृ वीचोकमा फे ला पारी प ाउ गरी याएका
हन् भ ने बेहोराको ितवादी राम साद गु ङको बयान
कागज ।
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
पीिडत प रवितत नाम पोखरा ४७ को
शारी रक परी ण हँदा िनजको यौनाङ् गको 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 रवितत िज ला ४१, साद खोला गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. १ ि थतमा पीिडत प रवितत
नाम पोखरा ४७ को प क घर, सो घर आँगनबाट
िमित २०७१।०३।२७ गते िनज पोखरा ४७ लाई
राम साद गु ङले धन स पि को लोभ लालच
देखाई, लोभनमा पारी िववाह गन बहानामा झु याई
िववाह गरी भारततफ िब िवतरण गनको लािग िलई
गई मानव बेचिबखन ओसारपोसारको कसरु गरेको
भनी देखाइएको घटना थल कृित मचु ु का ।
हाल हरीबाट प ाउ परेका राम साद
गु ङले मेरो छोरी प रवितत 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 धमिददी
भ नेको घर कोठामा पु याई एका त समयमा अ य
यि सँग फोनमा कुरा गरी रा ो माल याएको छु, रा ो
दाम पछ, समय िमलाई बोडर पार गराउँछु भनी किहले
नेपाली भाषा तथा िह दी भाषामा कुराकानी गरेको सनु े ँ
भनी िनज छोरीले िमित २०७१।०३।२९ गते मलाई
फोन गरी जानकारी गराएकाले मैले के ही जानी बझ
ु ेक
मेरो न द िहमकुमारी गु ङलाई काठमाड पठाएपिछ
िनज न दले िविभ न बहाना बनाई ललाई फकाई
गरी िनजह लाई घरमा िलई आएका हन् । सोप ात्
िनज राम साद गु ङसँग सोधपछ
ु गन ममा िनजले
िविभ न बहाना बनाई भागेका हन् । यसरी छोरीलाई
िववाह गरी ीमतीको बहाना बनाई भारततफ िब

िवतरण गन लाने योजना बनाई मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसारको कसरु अपराध गरेको हँदा िनजलाई
प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने
बेहोराको पीिडत पोखरा ४७ को आमा िभमसवु ा गु ङ
र िहमकुमारी गु ङले गरेको एकै िमलानको कागज ।
जाहेरवाली तथा पीिडत पोखरा ४७ लाई
प ाउमा परेका राम साद गु 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 धमिददी
भ नेको घर कोठामा पु याई भारततफ िब गन लाने
योजना बनाएको अव थामा पीिडतले थाहा पाई घर
प रवारमा लिु किछपी फोन स पक गरेप ात् िनज
पीिडतलाई पीिडतकै फुपूले उ ार गरेको भ ने थाहा
पाय । यसरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको
कसरु गन िनज राम साद गु ङलाई कानूनबमोिजम
कारबाही हनपु छ भ ने बेहोराको व तिु थित मचु ु कामा
बिु झएका िव णु आचाय, च मान गु ङ र पावती
गु ङले गरेको एकै िमलानको कागज ।
पीिडत पोखरा ४७ को जाहेरीबमोिजम
ितवादी राम साद गु ङको धमिददी भ ने काठमाड
गोकण ब ने मधु गु ङलाई खोजतलास गरी प ाउ
गरी यस कायालयमा दािखला गनु भ ने आदेशानस
ु ार
हामीलाई खटाइएकोमा िनज यि को खोजतलास
गद जाने ममा उि लिखत थानमा मधु गु ङ नाम
ग रएक मिहला फे ला पन नसके को र खोजतलासको
ममा िनज भ परु िज ला, कटु जेबेसी गाउँ िवकास
सिमित वडा नं. ७ ब ने स तबहादरु गु ङको छोरी
पवत िज ला, आथरडाँडाखक गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ५ ब ने लालबहादरु गु ङको ीमती वष ४६
क मधु गु ङ भएको खु न आएको हँदा सोही बेहोराको
ितवेदन लेखी पेस गरेका छ , कानूनबमोिजम होस्
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भ ने बेहोराको हरी ितवेदन ।
िदप योित कला सँ कृित के मा नाच
िसकाउने िस ने ममा जाहेरवाली प रवितत नाम
पोखरा ४७ सँग िचनजान भएको हो । ितवादी
राम साद गु ङसँग पिन ४/५ वषअिघ साथीह सँग
पोखरा १७ ड् यामसाइडि थत पाट मा जाने ममा
मेरो िचनजान भएको िथयो । िनजले आफू ि िटस आम
भएको र पोखरामा घु न आएको हँ भ दथे । िनजले
मलाई बिहनी भनी स बोधन गन भएकाले हामीह को
घरमा आउने जाने गदथे । गत जे मिहनाको २९/३०
गते राम साद गु ङ हा ो घरमा आउने ममा
संयोगले यसिदनमा यी पोखरा ४७ पिन हा ो घरमा
आएक िथइन् । सोही ममा िनजह को िबचमा
िचनजान भएको हो । सोही ममा िनज राम साद
गु ङले पीिडतको स पक नं. िलएका र सो प ात्
िनजह िबचमा फोन स पक हने, भेटघाट तथा
घमु िफर गन गरेको भ ने थाहा पाएँ । यसै अव थामा
िमित २०७१।०३।२७ मा पोखरा ४७ र राम साद
गु ङको िबचमा िववाह भएको भ ने थाहा पाएँ,
िववाहप ात् िनजले घरमा ला छु भनी जाहेरवालीलाई
काठमाड ि थत धमिददीको घरमा लगेको भ ने थाहा
पाएँ । सोप ात् िनज राम साद गु ङले पीिडत पोखरा
४७ लाई भारततफ घमु ाउन लाने बहानामा भारतको
वे यालयमा िब गन लान आँटेपिछ पीिडतले आ नो
घरमा फोन स पक गरी जानकारी गराएपिछ िनजको
प जाबाट फु क न सफल भएको भ ने थाहा पाएँ । यसरी
गाउँका सोझासाझा अवला नारीलाई लोभनमा पारी
िब िवतरण गन गराउने िनज राम साद गु ङलाई
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने बेहोराको बिु झएका
पूजा रानामगरको कागज ।
ितवादी राम साद गु ङले हाल नाम
प रवितत पोखरा ४७ लाई का क िज ला, सािदखोला
गाउँ ि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 देखाई
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 धमिददी
भ ने मधु गु ङको काठमाड ि थत डेरा कोठामा िलई
गई िनजै धमिददी भिनएक मधु गु ङको िमलेमतो र
स लाह, योजनाबमोिजम मंगल तामाङसँग स पक
न बर िलई िनजैको सहयोगमा भारतको ब बईि थत
बमली टोलमा रहेको वे यालयमा मु य नाइके को
पमा काम गन प पु यादवलाई स पक गरी यी पीिडत
पोखरा ४७ लाई सोही वे यालयमा िब गन उ े यले
प पु यादवसँग िह दी र नेपाली भाषामा लक
ु िछपी रा ो
माल याएको छु, रा ो दाम पछ, समय िमलाई बोडर
पार गराउँछु भनी कुराकानी गरेको अव थामा पीिडत
पोखरा ४७ ले थाहा पाई सो कुरा िनज पीिडतले घरमा
आमालाई फोनमाफत जानकारी गराएपिछ िनजका
फुपू नाताका िहमकुमारी गु ङले काठमाड गई पीिडत
पोखरा ४७ लाई उ ार गरी याएको त य स माण
पिु हन आएको हँदा ितवादीह राम साद गु ङ
र मधु गु 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 हन र ऐजन
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ितवादीबाट पीिडत
पोखरा ४७ लाई ितपूित िदलाई भराई पाउन र
ितवादी राम साद गु ङको बयान कागजबाट खु न
आएका प पु यादव र मंगल तामाङको यिकन वतन
खु न नआएको हँदा िनजह को हकमा पिछ प ाउमा
परी दािखला हन आएका बखत वा किहँकतैबाट यिकन
वतन खु न आएका बखतसमेत कानूनबमोिजम हने
गरी र ितवादीम येक मधु गु ङ अनस
ु धानका
ममा हालस म फरार रहेको हँदा यहाँ अदालतबाटै
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कानूनबमोिजम िझकाई कारबाही हन िलइएको
अिभयोग मागदाबी ।
मेरो िवगत तीन मिहनाअिघ धमबिहनी पूजा
रानामगरमाफत् जाहेरावालीसँग िचनजान भएको हो ।
हामीह िबच फोन स पक भई ेमस ब ध रहन गएको
हो । ेम स ब ध कायम भएपिछ यी जाहेरावालीले
िचतवनितर घु न जाउँ भनेपिछ जाहेरवाली, िनजक
फुपू आरती गु ङ र म िचतवनको सौराहा घु नसमेत
गएका ह । यसपिछ यी जाहेरवालीले हामी िववाह गर
भनेक र िनजक फुपू आरती गु ङले समेत यसरी
बािहर बािहर बसेर हँदैन ितमीह दईु जना िववाह गरी
बस् भनेको हँदा कुराकानी छलफल भई जाहेरवालीको
घरमा आषाढ २७ गते हा ो िववाह स प न भएको
हो । यसको भोिलप ट िनजलाई िलई घु नको लािग
काठमाड गई गोकणि थत मेरी भा जीको घरमा
बसेको हो । तीन िदन काठमाड बसी दरु ान फकाउन
जाहेरवालीको घरमा फकका ह । भोिलप ट घर फकने
बारेमा कुराकानी हने ममा मेरो घरमा जेठी ीमती
पिन छ भ ने कुरा थाहा पाएपिछ यहाँ झगडा भएको
हो । यहाँ जाहेरवालीका आफ तह ले घरमा जेठी
ीमती हँदाहँदै हा ी छोरी चेलीको जीवन बबाद गन
भनेर मलाई गाली गलौज गरेका हन् । सोही िवषयको
रसइवीले मेरो िव मा जाहेरी िदएका हन् । मैले
कुनै पिन झठु ा लोभन देखाई ि िटस लाहरे हँ भनी
झु याएर िववाह गरेको होइन । कुनै मािनससँग िह दी
भाषामा कुराकानी गरेको होइन भ नेसमेत राम साद
गु ङले सु अदालतमा गरेको बयान ।
तीवादी मधु गु ङका नाउँको याद तामेल
गन पवत िज ला अदालतमा पठाएकोमा िनज मधु
गु ङ नाम गरेको यि िज ला पवत, आथर डाँडाखक
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ५ मा कोही नभएको भनी
िफता आएकोमा िनजको यिकन वतन स ब धमा वादी
प लाई लेखी पठाउँदा उि लिखत वतनबाहेक अ य
वतन खु न नआएको भनी सरकारी विकल कायालय

का क बाट लेखी आएको रहेछ ।
पीिडत जाहेरावाली प रवितत नाम पोखरा
४७ र ितवादी राम साद गु ङिबच िचनजान भई
ेमस ब ध रही मागी िववाह गरेका हन्, पिछ यी
ितवादी राम सादको अक िववाह भएको कुरा
माइतीले थाहा पाएपिछ सोही रसइवीले मु ा िदएको
हो, ितवादीले पीिडत जाहेरावालीलाई िब गन
खोजेको होइन भ ने बेहोराको ितवादीका सा ी सीता
गु ङले गरेको बकप ।
जाहेरी बेहोरा िठक हो, जाहेरीमा भएको
सहीछाप मेरै हो, डा सको ो ामको समयमा यी
ितवादी राम साद गु ङसँग भेट भएको हो । िनजले
मलाई फोन गरेर मेरो घरमा आएको र म लाहरे हँ भनी
िववाहको ताव राखेकाले मैले िव ासमा परी िववाह
गरेको हँ । िनजले मलाई िववाहपिछ घरमा नलगी
आ नो धम िददीको लगी राखेको र िनज ितवादीले
फोनमा भारतको ब बईि थत बमली टोलमा वे यालय
चलाउने प पु यादवसँग नेपाली र िह दीमा रा ो माल
याएको छु, पिछ समय िमलाएर बोडर स गराउँछु
भनी कुरा गरेको सनु ेको हँ । िनजले य तो कुरा गरेको
र दाजिलङमा घु न जाउँ भनेबाट िनज ित पूरै शंका
लािग िनज ितवादीलाई फकाएर मेरो घरमा याई
प ाउ गरी हरीमा बझ
ु ाएका ह । काठमाड बाहेक
अ य थानमा गएका होइन भ नेसमेत बेहोराको
पीिडत जाहेरावाली पोखरा ४७ ले गरेको बकप ।
ितवादी राम साद गु ङले मेरी छोरी
प रवितत पोखरा ४७ लाई िववाह गरी घमु ाउन ला छु
भनी लगेको हो । िनजले पिहला पिन िववाह गरेको भ ने
थाहा भएपिछ िनजलाई प ाउ गरी हरीमा बझ
ु ाएको
हो । ितवादीले स पि को हाइफाई िदएको साँचो
हो । बे न लान भनी िह दीमा कुरा गरेको भ ने मलाई
थाहा भएन सो कुरा पीिडत जाहेरवालीलाई थाहा
होला । घटना थल मचु ु कामा भएको सहीछाप मैरै हो
भ नेसमेत बेहोराको मौकामा बिु झएका यि िभमसवु ा
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गु ङले गरेको बकप ।
घटना थल मचु ु कामा भएको बेहोरा मेरो
होइन । सोमा भएको सहीछाप मेरै हो, हरीले लेखेको
बेहोरामा सहीछाप गर भनेकाले सहीछाप गरेको हँ,
ितवादीले पीिडतलाई ढाँटेर िववाह गरेको हँदा
कारबाही हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको मौकामा कागज
गन िव णु आचायले गरेको बकप ।
ितवादी मधु गु ङका नाउँको याद तामेल
गन पठाएकोमा पवत िज ला, आथर डाँडाखक गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. ५ मा मधु गु ङ नाम गरेको
यि कोही नभएको हँदा याद तामेल हन नसके को
भनी उ याद िज ला हरी कायालय पवतबाट िफता
आएको र िनजको यिकन वतन स ब धमा वादी प लाई
लेखी पठाउँदा अिभयोग प मा उि लिखत वतनबाहेक
अ य वतन खु न नआएको भनी लेखी आएको
देिखँदा पिछ िनजको यिकन वतन खल
ु ी आए सोही
बखत जगाई बाँक कारबाही िकनारा गन गरी िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १९क(४)
बमोिजम तामेलीमा रािखिदएको छ । अका ितवादी
राम साद गु 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 गरेको पाइ छ । ितवादीको
अिधकार ा त अिधकारीसम भएको सािबती
बयान, पीिडतको यौनाङ् गको वरपर Bleeding+
भ ने वा य परी ण ितवेदन र मौकामा बिु झएका
यि ह को भनाइ बेहोरासमेतका आधार माणबाट
यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु हन आएको
र यी ितवादीले पीिडतलाई ललाई फकाई झु 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) आकिषत हने नभई दफा १५(१)(च)
आकिषत हने प भएबाट यी ितवादीलाई दफा
४(२)(ख) को कसरु मा ऐजन दफा १५(१)(च) बमोिजम
१ वष कै द सजाय हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको सु
का क िज ला अदालतबाट िमित २०७२।४।१९ मा
भएको फै सला ।
ितवादी मधु गु ङको हकमा मु ा तामेलीमा
रहेको हँदा िनजको हकमा कुनै पनु रावेदन िजिकर
नरहेको, अका ितवादी राम साद गु ङको हकमा
िनज ितवादीउपर मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को
कसरु मा ऐजन दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजमको
सजाय र पीिडतलाई ितपूितको माग दाबीसिहत
अिभयोगप दायर ग रएकोमा ितवादीको कसरु ठहर
भइसके प ात् अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनपनमा
ु
सो नगरी उ ऐनको १५(१)(ङ)(२) आकिषत नभई
दफा १५(१)(च) आकिषत हने गरी त य एवं माणको
सही िव ेषण नगरी गलत एवं मनोगत आधारमा हने
सजायभ दा कम सजाय गन गरेको फै सला र उ
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम पीिडतलाई ितपूित
भराई िदनपु नमा सो ितपूितको दाबीतफ के ही नबोली
भएको सु फै सला िु टपूण हँदा सो उ टी गरी िनज
ितवादीलाई सु अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
गरी पीिडतलाई ितपूितसमेत भराई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफबाट पनु रावेदन
अदालत पोखरामा दायर भएको पनु रावेदनप ।
जाहेरवाली र मेरोिबचमा िचनाजानी फोन
स पक तथा ेमस ब ध हन गई हामी दवु ैको 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 घु न गएका िथय । िनज जाहेरवालीले
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मेरो घरमा जेठी ीमती भएको त य थाहा पाएपिछ
िववादको िसजना भएको हो । उ िववादकै कारण
मलाई झठु ो जाहेरी िदएका हन् । मैले अिभयोग
दाबीअनु पको कसरु गरेको होइन । सो त यलाई
खल
ु ाई मैले अदालतमा बयान गरेको 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
हन् । सो जाहेरी बेहोरा अ य कुनै वत माण ारा
पिु हन सके को छै न । 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 िदनपु नमा सो नगरी मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा १५(१)(च) बमोिजम १ वष कै द सजाय गन
गरेको सु फै सला िु टपूण हँदा सो उ टी गरी झठु ो
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी राम साद गु ङले पनु रावेदन अदालत
पोखरामा दायर गरेको पनु रावेदन प ।
“यसमा वादी नेपाल सरकार र ितवादी
राम साद गु ङ दवु ै प को तफबाट पनु रावेदन
परेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
महलको २०२ नं. को योजनाथ दवु ै प लाई एक
अकाको पनु रावेदनप पर परमा सनु ाई जानकारी
िदई िनयमानस
ु ार पेस गन”ु भ ने पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट िमित २०७३।०१।२९ मा भएको आदेश ।
िमित २०७१।०४।१६ मा सोधपछ
ु को ममा
खल
ु ाएको बेहोरा र सहीछाप मेरै हो । पीिडत मेरो भिदनी
पिछन् । िनजक आमा िभमसवु ाले नानीलाई भारतमा
बे न लागेको छ, िलन जानपु यो भनी फोन गनभयो,
ु
िनजक आमाले सो कुरा भनेपिछ म काठमाड गएर
भिदनीलाई फकाएर याएको हँ भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७३।०४।२०

का आदेशानस
ु ार अ.बं. ११५ नं. बमोिजम बिु झएक
िहमकुमारी गु ङले गरेको बकप ।
ितवादी राम साद गु ङउपर पीिडतको
मौकामा िकटानी जाहेरी परी सोही बेहोराको
बकप गरेको देिखए पिन िनज पीिडतले पिछ िमित
२०७२।०३।०६ मा िनवेदन िदँदा आ नो पूवबेहोरालाई
ख डन गरी लेखाई िदएको, ितवादी अदालतमा बयान
गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरेको, अनस
ु धान
अिधकारीसम सािबत भई बयान गरेको भए पिन
माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) मा यव था
भएबमोिजम अनस
ु धान अिधकारीसम को िनजको
सािबती बयान माण ा नदेिखएको, ितवादीका
सा ी सीता गु ङले बकप गदा ितवादीलाई सफाइ
िदई बकप ग रिदएको, पीिडतक आमा िभमसवु ा
गु ङ र वादी प कै सा ी िव णु आचायले 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 गरेको भनी
लेखाइ िदएकोसमेतका माणह को िव मानताको
अव थामा ितवादीले पीिडत पोखरा ४७ लाई िब
गन लगेको पिु नभई िववाह गरी लगेको पिु भइरहेको
देिखँदा िनज ितवादी राम साद गु ङलाई अिभयोग
माग दाबीबाट सफाइ िदनपु नमा मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को कसरु मा ऐजन ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजम
सजाय हने ठह याएको का क िज ला अदालतको
िमित २०७२।०४।१९ को फै सला िमलेको नहँदा
उ टी भई िनज ितवादी राम साद गु ङले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ । मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को अिभयोगबाटै सफाइ पाउने ठहरेकाले ऐजन
ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम नै सजाय हनपु न
तथा ऐजन ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ितपूित
पिन पाउनपु न भनी वादी नेपाल सरकारका तफबाट
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िलइएको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन भ ने उ च
अदालत पोखराको िमित २०७३।७।७ को फै सला ।
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
८ बमोिजम अपराधको तहिककातको िसलिसलामा
कुनै घर वा ठाउँको व तिु थित मचु ु का तयार गदा
वा कुनै यि , ठाउँ वा व तक
ु ो खानतलासी िलँदा
फे ला परेस मका अिभयु र अपराधको सूचना िदने
यि समेतलाई रोहवरमा रा नपु न भ ने कानूनी
यव था छ । कुनै सा ीलाई बु दा ितवादीलाई
रोहवरमा रा नपु न अिनवायता ऐनले नगरेको र
सा ी संर णको ि ले पिन सो गनु उपयु नहने
देिख छ । सोही दफाको ितब धा मक वा यांशले
अिभयु वा अपराधको सूचना िदने यि रोहवरमा
नराखेको कारणले मा य तो काम कारबाही बदर
हने छै न भ ने प यव था गरेकोमा पीिडतक
आमा िभमसवु ा गु ङ तथा िव णु आचायको कागज
एवं घटना थल मचु ु कामा ितवादीलाई रोहवरमा
नराखेको भ नेसमेतका आधारमा िनज ितवादीलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको फै सलामा
या या मक िु ट िनिहत रहेको छ ।
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारीसम
कसरु मा सािबत भई बयान गरेकोलाई मु ा अनस
ु धानको
लािग याद थप गदा डर, ास वा यातना िदएको भ ने
अदालतमा िजिकर िलन नसके को र ितवादीले
अदालतमा बयान गदासमेत यातना तथा डर, ास
िदएको भ ने प िजिकर िलनसके को देिखँदैन । माण
ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को यव थाअनस
ु ार
ितवादी राम साद गु ङलाई अचेत अव थामा पारी
वा ध क िदई वा अ य कारणले बा य पारी िनजको
इ छािवपरीत कसरु मा सािबत गराएको भ ने त ययु
माण पेस गन नसके को अव थामा मानिसक पमा
तयार भई योजनाब ढंगले मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसारको कसरु अपराध गन िनज अिभयु ले
मौकाको कागजमा आ नो इ छािवपरीत बयान गरेको

भ ने िजिकर िलई अदालतमा आरोिपत कसरु मा
इ कार हँदमै ा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ अ तगतको कसरु गरेको
अिभयोग लागेको अिभयु ले सो कसरु आफूले गरेको
छै न भ ने कुराको माण पु याउनपु न 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 फै सलामा उि लिखत
ऐनको दफा ९ समेतको िु ट छ । ितवादी राम साद
गु ङउपरको आरोिपत कसरु थािपत भइरहेका
अव थामा िनज ितवादीलाई दाबीको कसरु कायम
गरी सजाय हनपु नमा सो नगरी भएको फै सला ग भीर
िु टपूण भएकाले िनज ितवादीउपर सु अिभयोग
दाबीबमोिजम नै सजाय कायम गराई पाउँ भ ने
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर
हन आएको मु ा दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनप ।
“यसमा वष १७ क पीिडत पोखरा ४७ लाई
ितवादी राम साद गु ङले पोखराबाट काठमाड
याएको भनी िनजउपर पीिडतले नै जाहेरी िदई
िनजको बयानसमेत अदालतबाट मािणत भएको
देिख छ । जाहेरी र मौकाको बयानलाई पिु हने
गरी पीिडतले अदालतमा बकप समेत गरेको पिन
देिख छ । त प ात् पीिडतले ितवादीलाई िनद ष
रहेको भनी िदएको िनवेदनमा उि लिखत बेहोरालाई
माणमा िलई सफाइ िदएको फै सलामा 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 पनु रावेदन अदालत
पोखराको िमित २०७३।७।७ मा भएको फै सला फरक
पन स ने भएबाट याय शासन ऐन, २०७३ को
दफा १२(१)(क) र (ख) को अव था िव मान देिखँदा
दोहो याउने िन सा दान ग रिदएको छ । िनयमानस
ु ार
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नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत
पेस गन”ु भ ने यस अदालतको िमित २०७३।११।१०
को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु पनु रावेदन प सिहतको
िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारका तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा
ी महेश साद ख ीबाट ततु मु ा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 छै न ।
अनस
ु धानको ममा ितवादीले कसरु मा सािबत भई
बयान गरेको अव था छ । ितवादी राम साद गु ङले
उि लिखत आधारह बाट अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु गरेको पिु हन आएकाले िनजलाई सु
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ । उ च अदालत
पोखराबाट भएको फै सला िु टपूण भएकाले सो फै सला
उ टी हनपु छ भ ने बहस ततु हन आएको छ ।
यथ ितवादीह का तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी खड् गबहादरु गु ङबाट पीिडत
भिनएक जाहेरवाली पोखरा ४७ लाई ितवादी
राम साद गु ङले आ नो धािमक पर पराअनस
ु ार
अ माएर िववाह गरेको हो । ियनै पीिडतको आमाले
गरेको बकप को स.ज. ८ मा ितवादीले िब गन
लगेको होइन भनी बकप गरेको अव था छ । मौकाका
मािनसह िभमसवु ा गु ङ र िव णु आचायले पिन
पीिडत जाहेरावालीलाई भारतमा िब गन भनी
ितवादीले लगेको भ ने कुरा िकटानीसाथ आ नो
भनाइ लेखाउन सके का छै नन् । यसैगरी ितवादीका
सा ी सीता गु ङले पिन ितवादीले अदालतमा गरेको
इ कारी बयानलाई समिथत हने गरी बकप गरेको
अव थामा यी ितवादीले पीिडतलाई भारतमा िब
गन भनी लगेको त य पिु हन नआएकाले ितवादी

राम साद गु ङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याई उ च अदालत पोखराबाट भएको फै सला
सदर कायम हनपु छ भ ने बहस ततु हन आएको छ ।
ततु मु ामा पनु रावेदक वादी र यथ
ितवादीतफबाट उपि थत उप यायािधव ा तथा
अिधव ाले आ-आ नो प को तफबाट ततु
गनभएको
उि लिखत बहस सनु ी उ च अदालत
ु
पोखराबाट िमित २०७३।०७।०७ मा भएको फै सला
िमले निमलेको के हो ? पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
हनपु न हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा,
ितवादी
राम साद गु ङलाई मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को कसरु मा ऐजन ऐनको दफा १५(१)(च)
बमोिजम १ वष कै द सजाय हने ठह याएको का क
िज ला अदालतको िमित २०७२।०४।१९ को फै सला
िमलेको नहँदा उ टी भई िनज ितवादीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई उ च अदालत
पोखराबाट भएको फै सलामा िच नबझ
ु ाई वादी नेपाल
सरकारको तफबाट यस अदालतमा मु ा दोहो याई पाउँ
भनी िनवेदन परेकोमा िन सा दान भई पनु रावेदनको
रोहमा दता भई ततु मु ा पेस हन आएको देिखयो ।
३.
ितवादी राम साद गु ङले
अिधकार ा त अिधकारीसम कसरु मा सािबत भई
बयान गरेको अव था छ । माण ऐन, २०३१ को
दफा ९(२) अनस
ु ार ितवादी राम साद गु ङलाई
िनजको इ छािवपरीत कसरु मा सािबत गराएको
भ ने त ययु माण पेस गन नसके को अव थामा
मानिसक पमा बयानका लािग तयार भई योजनाब
ढंगले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको कसरु
अपराध गन िनज अिभयु ले मौकाको कागजमा
आ नो इ छािवपरीत बयान गरेको भ ने िजिकर
िलई अदालतमा आरोिपत कसरु मा इ कार हँदैमा
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मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ अ तगतको कसरु गरेको अिभयोग लागेको
अिभयु ले सो कसरु आफूले गरेको छै न भ ने कुराको
माण पु याउनपु न 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 फै सला
िु टपूण भएकाले िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर िलएको पाइयो ।
४. ितवादी राम साद गु ङले मेरी छोरीलाई
िववाह गरी घमु ाउन ला छु भनी लगेको हो, बे न लगेको
भ ने मलाई थाहा भएन भनी मौकामा बिु झएका मािनस
पीिडत जाहेरवालीको आमा िभमसवु ा गु ङले बकप
गरेको देिख छ ।
५. पीिडतलाई ितवादीले िब गन लगेको
भ ने नभई िववाह गरी लगेको हो भनी मौकामा कागज
गन िव णु आचायले बकप मा उ लेख गरेको देिख छ ।
६. ितवादी राम साद गु ङउपर
पीिडतको मौकामा िकटानी जाहेरी परी सोही बेहोराको
बकप गरेको देिखए पिन िनज पीिडतले पिछ िमित
२०७२।०३।०६ मा सु का क िज ला अदालतमा
िनवेदन िदँदा आफूले अदालतमा बकप मा लेखाएको
बेहोरा मलाई रस उठी मेरा माइतीसमेतको उ साहटमा
लागी लेखाएको हो, िनज राम सादले झटु ो बेहोरा
देखाई मसँग िववाह गरेको भए पिन िनजले मलाई िब
गन भनी काठमाड हँदै 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 घु नको
लािग काठमाड गई तीन िदन बसी दरु ान फकाउन

जाहेरवालीको घरमा फकका ह , कुराकानी हने ममा
मेरो घरमा जेठी ीमती पिन छ भ ने कुरा थाहा पाएपिछ
यहाँ झगडा भएको हो, सोही िवषयको रसइवीले
मेरो िव मा जाहेरी िदएका हन्, मैले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु नगरेकाले सजाय पाउनपु न होइन
भनी ितवादी राम साद गु ङले सु अदालतमा
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखयो ।
८. ितवादीका सा ी सीता गु ङले
पीिडत जाहेरावाली र ितवादी राम साद गु ङिबच
ेमस ब ध रही मागी िववाह भएको, पिछ ितवादी
राम साद गु ङको अक िववाह भएको माइतीले थाहा
पाएपिछ सोही रसइवीका कारण मु ा िदएको हो, यी
ितवादीले पीिडत जाहेरावालीलाई िब गन खोजेको
होइन भनी बकप ितवादीले अदालतमा गरेको
इ कारी बयानलाई समिथत हने गरी बकप गरेको
देिख छ ।
९. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको
मु ामा वारदातको पृ भूिम र कृितको िवशेष थान
र मह व रहने भए पिन यसको तुलनामा पीिडत
मिहलाको भनाइ नै माण हणको पमा बढी मह व
हने गदछ । मानव बेचिबखन एवं ओसारपसारको मु ामा
पीिडतलाई ितवादीले वा तवमै बेचिबखन गन लगेको
हो ? वा िववाह गन वा िववाह गरेर ीमान् ीमती
भई लगेको र गएको हो भ ने त य पिह याउन अित
गा ो ह छ । भारत अथवा अ य ते ो मल
ु क
ु लगेर गएर
िनज पीिडता पगु ेको थान र यहाँ ितवादीबाट वा
िनज पगु ेको थान िवशेषमा पीिडत ित गरेको यवहार
र िनजको िदनचयाको अव थाबाट िनज पीिडत
बेचिबखनमा परेक हन् होइनन् ? भनी यिकन गनपन
ु
ह छ । तर पिन य तो कृितको वारदात र कसरु मा
आफूलाई िववाह ग रएको वा बेचिबखन गन लिगएको
हो ? भ ने त य निजकबाट पीिडतलाई नै जानकारी
हने हँदा सो त यको िन य लमा पु न थमतः अिधक
मा ामा पीिडतको भनाइमा नै भर पनपन
ु र सोही
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आधारमा नै िन कषमा पु नपु न ह छ ।
१०. मानव बेचिबखनको वारदातमा मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ६ बमोिजम अनस
ु धानको सु वातकै ममा
अदालतसम मािणत भएको पीिडतको बयानको
िवपरीत अदालतमा उपि थत भएर बयान नगरेस म
उ सु को मािणत बयानको मािणक मह व रही
नै रहेको ह छ । पीिडत अदालतसम उपि थत
भएर बकप नगरे पिन सु मा अदालतसम भएको
ामािणत बयानको मह व र तौलमा कमी भएको
भने हँदनै । पीिडत अदालतमा उपि थत भएर
सु मा अदालतबाट मािणत भएको बयानको
िवपरीत ितवादीको प र समथनमा हने गरी गरेको
बकप भ दा िनज अदालतमा उपि थत नै नभएर
बकप नगरेको अव थामा ितवादी िव को
कसरु लाई थािपत गराउन बढी सघाउ पु याई रहेको
ह छ । सु को मािणत बयानलाई समथन हने गरी
पीिडत अदालतमा उपि थत भई बकप नै नगरे
पिन पीिडतले मौकामा ितवादीको कसरु िव मा
स माण गरेको िकटानी बकप कानूनी आधारिबना
िनरथक हने भ ने होइन । पीिडत अदालतमा उपि थत
भएर सु को अनस
ु धानमा अदालतबाट भएको
मािणत बयान िवपरीत बकप गरेमा यसलाई भने
ितवादीको िनद िषताको प मा माणको पमा िलन
बिलयो आधारको पमा सघाउ पु न जाने ह छ ।
११. यसरी ितवादी राम साद गु ङउपर
पीिडत जाहेरवालीले िकटानी जाहेरी िदएको र सो
जाहेरी बेहोरालाई पिु हने गरी अदालतमा आई बकप
गरेको भए पिन िनज पीिडत जाहेरावालीले पिछ िमित
२०७२।०३।०६ मा अदालतमा िदएको िनवेदनमा
आ नो पूवबेहोरालाई ख डन गरी ितवादीले आरोिपत
कसरु अनस
ु ार आफूलाई िब गन भनी लगेको
होइन, िनज कसरु मा िनद ष छन् भनी लेखाई िदएको
पाइ छ । ितवादी अदालतसम को बयानमा कसरु ित

इ कार रही बयान गरेका छन् । यसरी िनज ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारीसम कसरु मा सािबत भई बयान
गरेको भए पिन माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को
आधारमा अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको िनजको
सािबती बयान माण ा हन स ने अव था देिखन
आउँदैन । ितवादी र पीिडत दवु ैिबच ेमस ब धको
आधारमा िववाह गरी िहँडेका र यसैिबच पीिडतलाई
ितवादीको घरमा अक ीमती र छोराछोरीसमेत
भएको त यको जानकारी भएपिछ पीिडताले
माइतीको बहकाउमा ितवादी िव आफूलाई बे न
लािगएको भनी झटु ो जाहेरी िदएको अव था देिख छ ।
ितवादीले आ नो घरमा ीमती र छोराछोरी रहेको
त य लक
ु ाई आफूसँग ेमस ब ध राखी िववाह गरेर
धोखा िदएको कारणले पीिडतले ितवादी िव मा
मौकामा िकटानी जाहेरी िदनक
ु ा साथै अदालतबाट
पिन िनजको बयान मािणत भएको अव था रहेको
पाइयो । मानव बेचिबखनको कसरु को स ब धमा
यथाथ कुरा पीिडतलाई नै थाहा हन स ने हँदा पीिडत
वयंले नै साँचो एवं यथाथ कुरा य नगरेस म मानव
बेचिबखनज तो जघ य कसरु मा वारदात एवं कसरु को
वा तिवकता पिह याउन बडो किठन एवं जिटल हने
गदछ ।
१२. ितवादीका सा ी सीता गु ङले
बकप गदा ितवादीको अदालतसम को कसरु ित
इ कार रही गरेको बयानलाई समथन हने गरी
ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई िब िवतरण गन
खोजेको होइन भनी बकप ग रिदएको अव थाले पिन
ितवादीको काय कसरु ज य देिखन आउँदैन । पीिडत
जाहेरवालीक आमा िभमसवु ा गु ङ र बिु झएका
मािनस िव णु आचायले 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 हँदा उपयु ानस
ु ार उि लिखत
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माणह को िव मानताको आधारमा ितवादी
नणय नं . १०४११
राम साद गु ङले पीिडत जाहेरवाली पोखरा ४७
लाई िब गन लगेको भ ने त य पिु हन नसक
िववाह गरी लगेको भ ने त य नै पिु भइरहेको देिखँदा
सव च अदालत, संयु इजलास
िनज ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
कसरु मा ऐजन ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजम १ वष
फै सला िमित : २०७६।८।४
कै द सजाय हने ठह याई का क िज ला अदालतबाट
०७५-CR-०८४४
भएको फै सला उ टी गरी ितवादीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने गरी उ च अदालत पोखराबाट
मु ाः यान मान उ ोग
भएको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु देिखन आएन ।
१३. अतः उि लिखत िववेिचत आधार, पनु रावेदक / वादी : मोरङ िज ला, िवराटनगर
कारणह समेतबाट ितवादी राम साद गु ङलाई
उपमहानगरपािलका वडा नं.७ ब ने राजे
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
सहनीको जाहेरीले नेपाल सरकार
२०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरु मा ऐजन ऐनको
िव
दफा १५(१)(च) बमोिजम १ वष कै द सजाय हने
यथ / ितवादी : मोरङ िज ला, सािबक कटहरी
गरी का क िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
गा.िव.स. वडा नं.२ ब ने अजयकुमार
उ टी गरी िनज ितवादीलाई सु अिभयोग दाबीबाट
कामतसमेत
सफाइ िदने गरी उ च अदालत पोखराबाट भएको िमित
२०७३।०७।०७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
§ ठोस त ययु आधार माणबेगर अनुमान
ठहछ । ितवादीलाई सु अिभयोग दाबीबमोिजम
माणकै भरमा मु ामा एक प ले आ नो
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िनय ण राखी संकलन गरेको माण जुन
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
माण अदालतमा परी ण नै नभएको
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा
अव थामा माणको पमा हण गन
बझ
ु ाई िदनू ।
निम ने ।
( करण नं.११)
उ रायमा सहमत छु ।
§ उ ोगमा पिन यही आपरािधक मनसाय
या.ह र साद फुयाल
रहनु पछ, जुन कत य यानको कसुरको
लािग आव यक ह छ । यहाँ िनि दत
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कुँवर
मनसाय, िनममता, दयाहीनता यही
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २ गते रोज ४ शभु म् ।
ण
े ीको हनपु छ जनु कत य यानमा
ह छ । उ ोग ठहनको लािग के वल तयारी
मा नभई अिभयु ले वारदात घटाउने
—— &

––
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मनसायका साथ सोतफ ग भीर यास िज ला मोरङ, िवराटनगर ७ ब ने वष २४ को

गरेको र सो काय खतरनाक ले पूण
अपराधको निजक (Dangerous
proximity to the end) हनुपन ।
( करण नं.१३)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान्
उप यायािधव ा ी रािधका सवु ाल
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§
माण ऐन, २०३१
§ सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
सु तहमा फै सला गनः
मा.िज ला या. ी पु पराज थपिलया
मोरङ िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी बाले पाखेती
माननीय यायाधीश ी राजे खरेल
उ च अदालत िवराटनगर
फै सला
या.पु षो म भ डारी : याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छः
त यख ड
िमित २०७२।११।१९ का िदन हा ो
गाउँको मािनस वगबास भएकाले िवराटनगर
िसंगीया खोलामा गई िनजको दाहसं कार गरी
राखेकाले अं.११:३० बजेको समयमा मेरो भाइ

िजते सहनी तथा िनजको साथी ऐ. ब ने वष
२३ को संजय साहसमेत दवु ैजना िचया खान
िज ला मोरङ, कटहरी २ ि थत हाटखोलाको
हिटयामा जाँदा सो थानमा ितवादी िव म
कटुवालसमेतका अ य नामथर थाहा नभएका
िनजकै २ जना साथीह उ थानमा बाटो ढुक
बसी मेरा भाइसमेत उ थानमा पु 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
संजय साहको पछािडको भाग कोखामा छुरी हार
गरी मछ
ु ा परी लड् दा 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 हँदा म उ अ पतालमा
जाँदा स त घाइते अव थामा देखे ँ यसरी िनज
ितवादीह ले पूवा ह राखी पेट र कोखाज तो
संवेदनशील थानमा धा रलो हितयार छुरी हार
गरी मरणास न अव था बनाएको हँदा िनजह को
खोजतलास गरी प ाउ गरी कानूनबमोिजम
कारबाही गरी घाइतेको घाउजाँच के स फारामसमेत
ग रपाउँ 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 पूवमा िसंिघया
पल
ु चौकबाट महेशपरु गाउँतफ जाने क ची बाटो,
पि ममा िसंिघया खोला, उ रमा िजतन पि डतको
घर र दि णमा िसंिघया पल
ु तफ जाने बाटो यित चार
िक लािभ रहेको िसंिघया पल
ु चौकबाट झझोरा
टोलतफ जाने बाटोमा अजयकुमार कामतसमेतका
मािनसह ले िजते सहनी र संजय 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 हन् । िमित
२०७२।११।१९ गते कटहरी २ ि थत हाटखोलामा
बधु वारको हिटया ला ने भएकाले मसमेत हामी तीनै
जना उ हिटयामा गएका िथय । य तैमा िदनको
११:३० बजेितर बजारको िकनारा खु ला थानमा
जाहेरवालाको भाइ िजते सहनी र संजय साह
र सी खाई बिसरहेको ठाउँमा हामी तीनै जना
घमु िफर गद गदा िनजह बिसरहेको थानमा
मेरा साथी िव म कटुवालले िनजह लाई ढुङ्गा
हानेपिछ तँ को होस् भ दै िनजह ले भनेकाले सोही
कुरामा िववाद हँदा िनजह उठेर हामीसँग िनहँ
खो न आएकाले हामी तीनै जनाले िनजह लाई
ला ी मडु ् क 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 बोके को छुरीले िनज िजते
सहनीको पेटमा हार गदा िनज मरे ँ भ दै भइु मँ ा लडे
र अका संजय साह हामीलाई छुट्याउन आउँदा
िनजलाई समेत सोही छुरीले महमद अरमानले
हार गदा दवु ज
ै ना मरे ँ, मरे ँ भ दै गहु ार मागी होह ला भएपिछ उ थानका मािनसह आएपिछ

हामीह तीनैजना सो थानबाट भा ने ममा
मलाई हरीले प ाउ गरेको हो िव म कटुवाल र
महमद अरमान के कता भागे मलाई थाहा भएन ।
मसमेतले िनज िजते सहनी र संजय साहलाई
छुरी हार गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
अजयकुमार कामतको बयान ।
Stabbed injury Lt lumber region
1
3× /2 भ ने बेहोराको घाइते संजय साहको घाउ
जाँच के स 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 जाँच के स
फाराम रपोट ।
िमित २०७२।११।१९ का िदन िछमेक
अिह यादेवी के सरीको कालगितले मृ यु भएको हँदा
हाटखोला ि थत िसंिघया खोला घाटमा मलामी
गई मतृ कको दाहासं कार हँदै िथयो म र मेरा
साथी िजते सहनी िचया खान भनी कटहरी २
ि थत हिटयामा गई िचया ना ता खाई पनु ः मलामी
भएको थानतफ फकने ममा हाल नामथर थाहा
भएका ितवादीह िव म कटुवाल, अजयकुमार
कामत र मो. अरमानलगायत अ य मैले निचनेका
२ जना मािनसह ले ढुङ्गाले हानेको हँदा िकन
हानेको भ दा िनजह ले कुटिपट गन खोजेको र
हामीह को पिछपिछ आई िनजह म येका मो.
अरमानले ए कासी पछािडबाट मेरो शरीरको
बायाँप ढाडमा धा रलो हितयार छुरी हार
गरेको । िव म कटुवाल र अजयकुमार कामतले
ला ी मु काले िहकाएको र िनज मो.अरमानले
िजते सहनीलाई छुरीले ढाड र पेटमा हार
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गरी हामी दवु ै जनालाई ग भीर घाइते बनाएकोले
मैले हार गहु ार गरी कराउँदा उ थानमा अ य
मािनसह समेत घटना थलमा आएपिछ िनज
ितवादीह भागी गएका हन् िनजह ले उि लिखत
वारदात िमित र समयमा म र मेरा साथी िजते
सहनीलाई यान मान उ ोग कसरु गरेको हँदा िनज
ितवादीह लाई कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको घाइते संजय साहको घटना
िववरण कागज ।
िमित २०७२।११।१९ का िदन िछमेक
प पु के सरीको आमाको मृ यु 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 के टाह म येका एक जनाले हामी बसेको
ठाउँमा ढुङ्गा हानेकोमा साथी संजय साहले िकन
हानेको भ दा मैले हा दा के गछस् भनी िववाद गन
खोजेपिछ हामीह उ थानबाट िहँडेकोमा हाल
नामथर थाहा भएको िव म कटुवाल, अजयकुमार
कामत र मो. अरमान तथा िनजह सँग रहेका
अ य २ जनासमेत हामीह को पिछपिछ आई
िनज ितवादीह ले ला ी मु काले हार गरेको
र िनजह म येका महमद अरमानले मेरो पछािड
ढाडमा र पेटमा छुरी हार गदा पेटबाट आ ा बािहर
िन क म बेहोस भएछु सोपिछ मलाई के ही थाहा
भएन । हाल उपचारप ात् शारी रक अव था सधु ार
हँदै आएको छ िनज ितवादीह ले उि लिखत
वारदात िमित र समयमा म र मेरा साथी संजय
साहसमेतलाई यान मान गरी धा रलो हितयार
छुरी हार गरेको हँदा िनज ितवादीह लाई
कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको घाइते िजते सहनीको घटना िववरण

कागज ।
िज ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. वडा नं.२
ि थत पूवमा नारद पोखरेलको िटनको छाना भएको
भइु तँ ले घर, पि ममा डोमा कामतको फुसको छाना
भएको घर, उ रमा गणु राज 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 अपराधसँग स बि धत
माणमा ला ने कुनै पिन िचजव तु फे ला नपरेको
भ ने खानतलासी बरामदी मचु ु का ।
िज ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. वडा
नं. २ ि थत पूवमा श भु खातनु को प क घर,
पि ममा छ बहादरु िव को िटनको छाना भएको
घर, उ रमा गणु राज 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 अपराधसँग स बि धत
माणमा ला ने कुनै पिन िचजव तु फे ला नपरेको
भ ने खानतलासी बरामदी मचु ु का ।
िज ला मोरङ, कटहरी गा.िव.स. वडा नं.२
ि थत पूवमा 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 अपराधसँग माणमा ला ने कुनै
पिन िचजव तु फे ला नपरेको भ ने खानतलासी
बरामदी मचु ु का ।
िमित २०७२।११।१९ गते अं.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 गरेको हनपु छ िनजह लाई कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भनी िजते साह, िदनेशकुमार
राम र दीपककुमार रायलगायतका यि ह ले एकै
िमलान हने गरी खल
ु ाई लेखाई िदएको व तिु थित
मचु ु काको बेहोरा ।
िमित २०७२।११।१९ गते दाह सं कारको
काय ममा गएका पीिडत िजते सहनी र संजय
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 संजय साहलाई
मान मनसायले घेरा हाली कुटिपट गरी साथमा
बोक लगेको छुरीले पटकपटक िजते सहनीको
ढाड तथा पेटमा र संजय साहको ढाडमा समेत
हार गरेको कारण िनज घाइतेह िच याई गहु ार
मागेको कारण थानीय मािनसह आइपगु ेकोले
थप हार गन नपाई ितवादीह भागी गएका र
त काल हरी घटना थलमा आई पगु ी उपचारका
लािग गो डेन अ पतालमा लगी उपचार गराएको
कारण पीिडत िजते सहनी र संजय साहको
यान ब न गएको त य पिु हन आएको हँदा िनज
ितवादीह अजयकुमार कामत, िव म कटुवाल
र महमद अरमानलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीत १५ नं.बमोिजमको कसरु
अपराधमा ऐ.ऐ.को १५ नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ
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 गरेको 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
नगरेको हँदा सजाय पाउने होइन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी अजयकुमार कामतले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०७२।११।१९ गते िदनको
१२ बजेितर खाना खाँदै गदा िव म र अजय
मेरो घरमा आई तेरो बबु ासँग घरमा झगडा हँदछ
ै
भनेपिछ बजार जाँदा मेरो बबु ा बजारमा बिसरहनु
भएको िथयो । राजे सहनी, अजयकुमार कामत
र िव म कटुवालको िबचमा झगडा प ररहेको
देखेपिछ मैले राजे सहनीलाई १/२ थ पड
िहकाएँ, िव म कटुवालले मैले राजे सहनीलाई
छुरी हाने तँ भाग् भनेको हँदा घटना थलबाट म
भागेको हँ । मैले कसैलाई छुरा हार गरी यान
मान उ ोग गरेको छै न । अजयकुमार कामतले
अिधकार ा अिधकारीसम िकन मउपर पोल
गरी बयान गरे मलाई थाहा भएन । िजते सहनी,
संजय साहसमेतको शरीरमा लागेको चोटपटक
िव म कटुवालबाटै भएको हो मबाट भएको होइन ।
अिभयोग मागदाबी बमोिजमको कसरु नगरेको हँदा
सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी महमद
अरमानले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो नाम ढकबहादरु कटुवाल हो ।
िकन हरीले मलाई िव म भनी समातेका हन्,
थाहा भएन । जाहेरी दखा तमा उि लिखत
थान र समयमा घटना भएको रहेछ । यही ँ
ठाउँमा मेरो मासु पसल भएकोले हेन जाँदा
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ितवादीह
घटना घटाई भािगसके का
रहेछन् । घाइतेह लाई अ पताल लिगसके का
रहेछन् । उ घटनामा म संल न िथइनँ । भीडभाड,
होह ला सनु ेर घटना थलमा गएकोस म हँ ।
सो घटनामा मेरो कुनै संल नता नभएको र कुनै
कसरु समेत नगरेको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िव म कटुवाल
भ ने ढकबहादुर कटुवालले सु अदालतमा गरेको
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 वचु ी यादव, रिवना खातनु
र महमद समसादले ितवादीह उपरको अिभयोग
मागदाबी झु ा हो िनजह ले सो कसरु गरेको होइनन्
भ ने बेहोराको बकप र पीिडत घाइतेह िजते
सहनीले ितवादी महमद अरमानले छुरी ढाडमा र
पेटमा हानेका हन् ितवादीह िव म कटुवाल र
अजय कामतले मलाई समातेका हन् भनी गरेको
बकप र पीिडत संजय साहले ितवादी अरमान
खानले सु मा मेरो ढाडमा छुरी हानेको हो म भा न
खो दा ितवादी िव म कटुवालले समातेको हो,
ितवादी अजय कामतले मु का र ला ाले हानेको
भ ने बेहोराको बकप सु िमिसल सामेल रहेको ।
ितवादीम येका महमद अरमानले
पीिडतह िजते सहनी र संजय साहलाई
धा रलो घातक हितयार छुरीले पेटलगायतको
शरीरका संवेदनशील अङ् गह मा पटक-पटक
हार गरी मनस मको काय गरेको त य थािपत
हन आएकोले िनज ितवादी महमद अरमानलाई

अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. र १५ नं. को कसरु अपराध गरेकोले
कसरु को मा ाअनस
ु ार ५(पाँच) वष कै दको सजाय
हने ठहछ । ितवादीह अजयकुमार कामत र
िव म कटुवाल भ ने ढकबहादरु कटुवालले पीिडत
घाइतेह लाई मान मनसायले घातक हितयारले
हार गरेको भ ने त य वादी प ले िनिववाद र
ठोस माणबाट थािपत गन नसके को हँदा िनज
ितवादीह को हकमा अिभयोग मागदाबी पु न
नस ने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको सु मोरङ
िज ला अदालतको िमित २०७३।११।१० मा
भएको फै सला ।
जाहेरवाला तथा पीिडतले वारदात
गन गराउने ितवादी िव म भ ने ढकबहादरु
कटुवाल र अजयकुमार कामत हन् भनी बकप
गरेको र अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
अजयकुमार कामतले आफूसमेत भई पीिडतउपर
हमला गन गएको भ ने भएपिछ िनजह को
उपि थितलाई नजरअ दाज गरी अनपु ि थित
रहेको भनी सारा दोष मउपर थुपारी मलाई नै मा
कसरु दार ठह याएको सु िज ला अदालतको
फै सला िच बझ
ु ेन उ टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
महमद अरमानको उ च अदालत िवराटनगरमा
परेको पनु रावेदनप ।
यान मान उ ोगको काय अपूण अपराध
हो । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १५ नं.
ले यान मान उ ोगलाई अपूण अपराध वीकार
गरेको अव था िव मान छ । अपूण अपराधमा
कोही अिभयु मु य र सहायक भ ने हँदैन ।
सव च अदालतबाट “ ितवादीह ले गटु बनाई
संयु पमा गरेको वारदातलाई संयु वारदात
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भिन छ । यसमा कसले बढी कुट् यो, कसले कम
कुट् यो, कसको हार ाणघातक भयो भ ने
कुरा ासाङ् िगक हँदैनन्” भ नेसमेत बेहोराको
ितपािदत निजर िस ा तसमेतको िवपरीत १
जना ितवादीबाहेक अ य ितवादीह लाई सजाय
नहने ठहर गरेको हदस मको फै सला निमलेको
हँदा उ टी गरी ितवादीह अजयकुमार कामत
र िव म कटुवाललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल
सरकारको उ च अदालत िवराटनगरमा परेको
पनु रावेदनप ।
यसमा पीिडतह को अदालतसम भएको
बकप ह बाट ितवादीह अजयकुमार कामत
र िव म कटुवालसमेतको संल नतामा वारदात
घटेको देिखएकोमा िनजह लाई सफाइ िदने र
पीिडतह लाई मानस
ु मको इवी रहेको नदेिखएको
मनस मको घा चोटसमेत नदेिखएको अव थामा
ितवादी महमद अरमानलाई भने अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको सजाय गन गरी भएको सु
मोरङ िज ला अदालतको िमित २०७३।११।१०
को फै सला फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.२०२ नं. तथा उ च अदालत िनयमावली,
२०७३ को िनयम ११२ बमोिजम यथ ह
िझकाउनु 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
मानस मको मनसाय रहेको िमिसल संल न
माणबाट पिु हन नसके को, घाउ जाँच के स
फाराम, िवशेष को बकप समेतबाट पीिडतको
शरीरमा लागेको घाउ चोटको कृित यान

मनस मको ग भीर अव था नभएकोले सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनस
ु ार
कुटिपटतफ प रणत गनपनमा
ितवादी महमद
ु
अरमानलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु
कायम गरी सजाय गन गरेको हदस मको मोरङ
िज ला अदालतको िमित २०७३।११।१०।३ को
फै सला निमलेकोले के ही उ टी भई िनजले समेत
ततु अिभयोग मागदाबीसमेतबाट सफाइ पाउने
ठहछ । ततु वारदातमा ितवादीह को चोट
हारबाट पीिडत घाइते भएको अव था देिखँदा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम ततु मु ालाई कुटिपटमा प रणत
ग रिदएको छ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन भ नेसमेत बेहोराको उ च
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७४।७।२२ मा
भएको फै सला ।
ततु वारदातमा पीिडतह िजते
सहनी र संजय साहको शरीरमा धा रलो हितयारका
ग भीर चोटह रहेको घा के स फाराम तथा
िनजह को कागजबाट देिख छ । ितवादीह ले
अनस
ु धानको ममा बयान गदा र अदालतसम
बयान गदासमेत एक अकालाई पोल गरी कसरु
गरेको वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । ततु
वारदातमा ितवादीह को संयु संल नतामा
यो वारदात घटाइएको हो भ ने प रहेको र
ितवादीह को हारबाट पीिडत घाइते भएको र सो
चोटबाट मनस मको अव था रहको, पीिडतह लाई
परेको घाउ चोट र पीिडतह ले मौकामा लेखाएको
र अदालतमा गरेको 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
गरेका र पीिडत संजय साहले बकप गदा िव म
कटुवाल र अजय कामतले छे कछाक गरे हात
मु काले िहकाए भनी उ लेख गरेको देिखँदादेिखँदै
ितवादीह ले वारदात थलमा गई मान लगाएको
वा वचन िदएको अव थासमेत िनिववाद र ठोस
माणबाट पिु हन नसके को भनी सफाइ िदने गरी
भएको उ फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा
९, १० र १८ को कानूनी िु ट हँदा बदरभागी छ ।
यान मान उ ोगको अपराध अपूण
अपराध (Inchoate offence) हो । अपूण
अपराधमा संल न भएका यि म ये कोही मु य
अिभयु (Principle offender) र कोही सहायक
अिभयु (Accessorial offender) नभई सबै
अिभयु ह मु य अिभयु नै ह छन् । मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १५ नं. ले समेत
यही िस ा तलाई वीकार गरी “मनस मको
काम गरेकोमा कुनै कारणले यान मन पाएको
रहेनछ भने य तो काम गन वा गन लगाउने वा
सो ठाउँमा गई वचन िदने वा म त गनलाई पाँच
वषदेिख बा वषस म कै द गनपछ”
ु भ ने कानूनी
यव था गरेको पाइ छ । पीिडतलाई समाउने भा न
उि कन निदने, छे कबार गन, मु काले हा ने काय
आफै ँबाट ितवादीको यो वारदात गन लगाउने
र म त गन काय हो भ ने प पमा देिखई
रहेकोमा ततु मु ालाई कुटिपटतफ प रणत
गरी ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको उ
फै सलामा यानस ब धी महलको १५ नं. को
या यामा ग भीर िु टपूण छ । ततु स दभमा
“ ितवादीह ले गटु बनाई संयु पमा गरेको
वारदातलाई संयु वारदात भिन छ । यसमा कसले

बढी कुट् यो, कसले कम कुट् यो, कसको हार
ाणघातक भयो वा कुनै कसैले कुट् दै कुटेन िक
ज ता कुरा Common Law मा ासङ् िगक हँदैनन्
। यान िलने वा सांघाितक कुटिपट गन मनसाय
भई सो स दभमा समूहमा बसी एक अकालाई
उकासी हौ याई अथवा हातै हाली कुटिपट गरेमा
सबै ितवादीह सामान पमा सहभागी भएको
मािनने र समान सजायको भािगदार हने अव था
रहने” भनी (लालिहरा कामी िव नेपाल सरकार
ने.का.प. २०७१, अंक ९, िन.नं. ९२४९, प.ृ
१५०५) भनी स मािनत अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतको ितकूल हने गरी भएको उ
फै सला िु टपूण भई बदरभागी छ । अतः उि लिखत
आधार माण एवं ितपािदत िस ा तसमेतबाट
ितवादीह लाई सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय हनपु नमा ततु मु ा कुटिपटतफ प रणत
गरी ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको
उ च अदालत िवराटनगरको फै सला कानून एवं
ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल हँदा बदर गरी
ितवादीह लाई सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय गरी पाउन स मािनत अदालतसम सादर
अनरु ोध छ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको
तफबाट यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदन
प ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी रािधका सवु ालले यान मान
उ ोग ज तो अपराधमा स पूण ितवादीह लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १५ नं.
बमोिजम समान सजायको भािगदार हनु पनमा
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मु ालाई कुटिपटतफ प रणत गरी ितवादीह लाई
सफाइ िदने गरी भएको उ फै सला सो
हदस म उ टी गरी ितवादीह लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउन योजनाथ
यथ िझकाइ पाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
उपयु बमोिजम
िव ान्
उप यायािधव ाको बहस बेहोरा सनु ी र वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदनसिहतको िमिसल कागजात
अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले
गरेको फै सला िमलेको छ छै न ? पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ
स दैन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनु पन देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ ि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 मानस मको काय गरेको तर यान मन
नपाएको अव था हँदा ितवादीह लाई यान मान
उ ोगमा सजाय ग रपाउँ भ ने राजे सहनीको
जाहेरी दरखा तबाट ततु मु ा उठान भई
ितवादी िव म कटुवाल, अजयकुमार कामतसमेत
भई िजते सहनी र संजय साहलाई घेरा हाली
कुटिपट गरी साथमा बोके को छुरीले पटक-पटक
िजते सहनीको ढाड तथा पेटमा र संजय साहको
ढाडमा समेत हार गरेको र िनज घाइतेह ले
गहु ार मागेको कारण थानीय मािनसह आई
पगु क
े ोले ि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 हन आएकोले ितवादीह लाई मल
ु क
ु
ऐन यानस ब धी महलको १ र १५ नं.को कसरु मा
ऐ.ऐ.को १५ नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी रहेकोमा
ितवादीम येको महमद अरमानले अिभयोग
मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेकोमा ५ वष कै द
हने र अ य ितवादीह अजयकुमार कामत
र िव म भ ने ढकबहादरु कटुवालले अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको मोरङ
िज ला अदालतको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई
ितवादी महमद अरमान र वादी नेपाल सरकारको
सबै ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने बेहोरासमेतको छु ाछु ै
पनु रावेदन परेकोमा सु फै सला के ही उ टी
गरी ितवादी महमद अरमानसमेतका सबै
ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर
िच
नबझ
ितवादीह लाई अिभयोग
ु ी
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने बेहोराको
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन
परेको देिखयो ।
३. िमिसल संल न जाहेरी दरखा त घटना
िववरण कागज, पीिडतह को घा जाँच के स फाराम,
व तिु थित मचु ु का, ितवादीह को मौकामा
भएको बयानसमेतका कागजातह बाट कुटिपटको
वारदात घटेको भ ने कुरामा िववाद देिखएन ।
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
गरे तापिन यी ितवादीह ले पीिडतह को यानै
िलनु पनस मको मनसाय के कुन काय वा पूव
रसइवीबाट उ प न भएको भनी जाहेरी दरखा तमा
लेखाउन सके को देिखँदनै । य तै यान िलने
उ े यले ितवादीह ले के क तो पूवयोजना वा
तयारी गरेका िथए भ ने कुरासमेत उ जाहेरीमा
उ लेख भएको पाइँदनै ।
५. ितवादीह म येका अजयकुमार
कामतले अिधकार ा अिधकारीसम बयान
गदा पीिडतलाई िव म कटुवाल र मैले समातेको
हो, महमद अरमानले छुरा हार गरेको हो,
पीिडतह सँग पूविचनजान िथएन, सामा य िववाद
भएपिछ उ घटना वारदात भएको हो, िनज
पीिडतह लाई मानस मको हा ो कुनै योजना
मनसाय तयारी िथएन भनी बयान गरे तापिन
अदालतसम बयान गदा वारदातमा पूणत: इ कार
रही बयान गरेको देिखयो ।
६. घटना िववरण कागज गन पीिडतह ले
ितवादीह ले धा रलो हितयारसमेतले आ मण
गरेका हन् भनी र को कसले िनजमािथ छुरा हार
गरेको, को कसले समातेको वा छे केको भनी
लेखाउन सके को देिखँदैन । अदालतमा उपि थत
भई पीिडतम ये िजते सहनीले ितवादी िव म
कटुवाल भ ने यि को िमिसल संल न ढकबहादरु
कटुवाल नाउँको 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 िहकाएको हो, ितवादी
िव म कटुवालले राजे सहनीलाई छुरा हानेपिछ
िनजले मलाई भाग भनेकोले म पिन भागेको हो
मैले कसैलाई छुरा हानेको पिन छै न र यान मान
उ ोगको कसरु गरेको पिन छै न भनी कुटिपटस म
गरेको त य वीकार गरी यान मान उ ोगको
कसरु मा पूणत: इ कार रही बयान गरेको 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
नगरेको, िव म कटुवाल भ ने यि लाई िचि दन
भनी बयान गरेको देिखयो ।
९. पीिडतह को घा जाँच के स 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
के स फाराम मौन रहेको अव था देिखयो ।
१०. ितवादी अजयकुमार कामतका
सा ी वचु ी यादव, ितवादी िव म कटुवाल
भ ने ढकबहादरु कटुवालको सा ी मोहमद
अमसाद तथा ितवादी महमद अरमानको सा ी
रिवना खातनु समेतले ितवादीह ले यान मान
उ ोगको कसरु गरेको होइन भनी ितवादीह को
अदालतको इ कारी बयानलाई समथन हने 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 सके को अव थासमेत देिखँदनै ।
११. माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ अनस
ु ार अनस
ु धानको समयमा संकिलत
माणह थुनछे कको योजनको स दभमा
माणको पमा हण गन िम ने देिखए तापिन
कसरु दार कायम गनको लािग अदालत आई उ
कुरालाई पिु नगराएस म अनस
ु धानको समय
संकिलत माणह माणको पमा हण गन
िम ने देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ अनस
ु ार ितवादीह को कसरु मािणत गन
भार वादी प मा रहने भएकोले ततु मु ामा
िववादरिहत तवरले कसरु कायम हने गरी माण
पेस हन आएको देिखँदैन । ठोस त ययु आधार
माणबेगर अनमु ान माणकै भरमा मु ामा एक प ले
आ नो िनय ण राखी संकलन गरेको माण जनु
माण अदालतमा परी ण नै नभएको अव थामा
माणको पमा हण गन िम ने देिखएन ।
१२. मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१५ नं. मा “ यान मान मनसायले गोली चलाउने
वा बम हा ने वा घातक हितयारले काट् ने वा मानका
लािग अ जनु सक
ु ै कुराको उ ोग गरी मनस मको
काम गरेकोमा कुनै कारणले यान मन पाएको
रहेनछ भने य तो काम गन र गन लगाउने तथा
सो ठाउँमा गई वचन िदने वा म त गनलाई पाँच
वषदेिख बा वषस म कै द गनपछ”
ु भ ने कानूनी
यव था रहेको छ ।
१३. यानस ब धी महलको मािथ विणत
१५ नं.मा प सँग उ लेख भएको त व “मनसाय”
हो जसले उ ोगको सै ाि तक प सँग तादा यता
रा दछ । अथात् उ ोगमा पिन यही आपरािधक
मनसाय रहनपु छ, जनु कत य यानको कसरु को
लािग आव यक ह छ । यहाँ िनि दत मनसाय,

िनममता, दयािहनता यही णे ीको हनपु छ जनु
कत य यानमा ह छ । उ ोग ठहनको लािग
के वल तयारी मा नभई अिभयु ले वारदात
घटाउने मनसायका साथ सोतफ ग भीर यास
गरेको र सो काय खतरनाक पले पूण अपराधको
निजक (Dangerous proximity to the end)
हनपु छ । अथात् यानस ब धीको १५ नं. मा
उि लिखत भाषामा भ ने हो भने “मनस मको
काम” गदा पिन “कुनै कारणले” यान मन नपाएको
हनपु छ । पीिडतह िछमेक को दाहसं कारका
लािग घाटितर जाँदै गदा बाटोमा वादी
ितवादीह भेट भएको र िनजह िबच सामा य
वादिववाद भएको कारणले कुटिपटस म
भएको कुरा पीिडतह र ितवादीह ले
वीकार गरेको िमिसल संल न कागजातबाट
देिख छ । पीिडतह को यान मान गरी
ितवादीह को पूवतयारी र यान मान
मनसायसमेत रहेको भ ने कुरा पिु गन स ने यथे
आधार माणह वादी प ले पेस गन नसके को
अव थासमेतबाट ितवादीह ले यान मान
उ ोगको कसरु गरेको भ न िम ने देिखएन ।
१४. यसरी मौकामा पीिडत घाइतेह ले
घटना िववरण कागज गदा को यि ले छुरा हार
गरेको हो भनी यिकनसँग उ लेख गन नसके को,
पीिडतह लाई ितवादीह ले मानु पनस मको
इवी मनसाय के हो, मानपु ूवको योजना, तयारी
क तो िथयो भ ने िवषय किहँकतै नदेिखएको,
पीिडतह को घा जाँच के स फाराममा घाउको
कृित ग भीर नदेिखएको र मन वा नमन
भ ने मु य िवषयमा के स फाराम मौन रहेको,
िवशेष को बकप बाट समेत पीिडतह को
घाउ यान मनस मको नभएको भनी उ लेख

2635

नेपाल कानून पि का, २०७६, चैत

भएको, ितवादीह ले यान मान उ ोगको
कसरु गरेको हो भनी वादी प ले जाहेरवाला तथा
व तिु थित मचु ु काका मािनसलाई अदालतमा
उपि थत गराई बकप गराउन नसके को ि थित र
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम दाबी
मािणत गन भार वादीलाई भएकोमा वादी नेपाल
सरकारले व तिु न तवरबाट ितवादीउपरको
कसरु मािणत गराउन सके को नदेिखँदा उ च
अदालत िवराटनगरले ततु मु ालाई सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनस
ु ार
कुटिपटतफ प रणत गन गरी र ितवादी महमद
अरमानलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु दार
ठहर गरेको सु अदालतको फै सला ितवादी
महमद अरमानको हकमा के ही उ टी गरी िनज
ितवादी महमद अरमानले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला सो हदस म मनािसब नै
देिखयो । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन 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
मानस मको मनसाय रहेको िमिसल संल न
माणबाट पिु हन नसके को, घाउ जाँच के स
फाराम, िवशेष को बकप समेतबाट पीिडतको
शरीरमा लागेको घाउ चोटको कृित यान
मनस मको ग भीर नभएकोले सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा २७ अनस
ु ार कुटिपटतफ
प रणत गनु पनमा ितवादी महमद अरमानलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम गरी सजाय
गन गरेको सु मोरङ िज ला अदालतको िमित

२०७३/११/१०/ को फै सला निमलेकोले के ही
उ टी भई सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा २७ बमोिजम ततु मु ालाई कुटिपटमा
प रणत हने र ितवादी महमद अरमानसमेतले
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी
भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
२०७४।०७।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु फै सलाको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालय काठमाड लाई
िदनू । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी,
फै सलाको िव तु ीय ित अपलोड गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृत: काशद भ
इित संवत् २०७६ साल मंिसर ४ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . १०४१२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।२।१९
०७४-CR-१४२७

यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४

सु तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी नारायण साद े ठ
काठमाड िज ला अदालत
मु ा:- मानव बेचिबखन
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी नारायण साद े ठ
पनु रावेदक / वादी : प रवितत नाम हनमु ानढोका
मा. या. ी अ दल
ु लमान
ु अजीज मस
(१) को जाहेरीले नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालत पाटन
िव
यथ / ितवादी : िज ला काठमाड , दहचोक
फै सला
गा.िव.स. वडा नं. ४ ब ने िवनोद
या.पु षो म भ डारी : िनयमबमोिजम
ढकालसमेत
दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु
मु ा त कालीन याय शासन ऐन, २०७३
§ मािनसलाई जितसुकै दुःख पीडा वा को दफा ९(१) बमोिजम दता भई िनणयाथ यस
ग रबी भए पिन कसैले कसैलाई मगृ ौला इजलाससम पेस हन आएको छ । ततु फै सला
बे न उ रे णा िदने तथा सहयोग गन सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
काय िन चय नै उसको नैितकता, ९१(४) र अनस
ु ूची १२ को ढाँचामा तयार ग रएको
सामािजक जवाफदेिहता र कानूनको छ ।
समेत बिखलाप भई य तो काय कानूनी
सु को जाहेरी दरखा त, घटना िववरण
अपराधको पमा प रभािषत हन जा छ कागज, ितवादीह को बयान, अिभयोग प ,
र सो काय गरेबापत मािनस दि डत पिन सा ीह को बकप , सु काठमाड िज ला
हनैपन ।
अदालतको फै सला, वादी ितवादी दवु ैतफको
( करण नं.१०) पनु रावेदन प र पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सलासमेतको बेहोरा उ पनु रावेदन अदालत
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् पाटनको िमित २०७३।०३।०७ को फै सलाबाट
उप यायािधव ा ी ड बर का ले
देिखने हँदा यहाँ सो कुराको पनु राविृ ग रएको
छै न ।
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यस अदालतको िनणय
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
ड बर का लेले गनभएको
बहस सनु ी ि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 हनमु ानढोका (१) लाई ललाई
फकाई लोभन एवं झु यानमा पारी भारतको नयाँ
िद लीि थत िसंघािनया अ पतालमा लगी अवैध
पमा िनज पीिडतको बायाँतफको मगृ ौला िझ ने
काय भएको पिु ट हन 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 हँदा 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 गरेको फौजदारी कसरु समेत हँदा
ऐ. ऐनको दफा २२ बमोिजम नैितक पतनतफको
कसरु कायम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग
मागदाबी भएकोमा ितवादीह िवनोद ढकाल
र कृ णबहादरु दज ले पीिडतलाई ललाई फकाई
भारतमा पु याई . दईु लाख िदई कानूनिवपरीत
मगृ ौला िझके को देिखँदा यी ितवादीह ले मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ३(१), ४(१)(ग) को िवपरीतको
कसरु अपराध गरेकोले यी ितवादी िवनोद ढकाल

र कृ णबहादरु दज लाई सोही ऐनको दफा १५(१)
(ग) बमोिजम जनही १०(दश) वष कै दको सजाय
तथा जनही दईु लाख पैयाँ ज रवाना हने र सोही
ऐनको दफा १७ बमोिजम ितवादीह लाई भएको
ज रवानाको ५०% बराबरको रकम ितपूितबापत
पीिडतले ितवादीबाट भराई पाउने तथा ऐनको
दफा २२ अनस
ु ार नैितक पतन हने फौजदारी कसरु
गरेको अव था नदेिखँदा सोतफ अिभयोग दाबी
नपु ने ठहर गरी सु काठमाड िज ला अदालतले
िमित २०७१।२।१८ मा फै सला गरेको देिख छ ।
काठमाड िज ला अदालतले गरेको
उपयु फै सलामा िच नबझ
ु ाई ितवादी िवनोद
ढकाल र कृ णबहादरु दज को तफबाट हामीह ले
आरोिपत कसरु नगरेको हँदा हामीह लाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदलाई पाउँ भनी र वादी नेपाल
सरकार तफबाट ितवादीह लाई आरोिपत
कसरु मा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजायसमेत
भएकोमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोिजम
ितवादीह को उ कसरु लाई नैितक पतनतफको
कसरु कायम गनपनमा
सो नगरेकोले ितवादीह को
ु
उ कसरु लाई नैितक पतन हने कसरु कायम
ग रपाउँ भनी पनरु ावेदन अदालत पाटनमा छु ाछु ै
पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनले
सु काठमाड िज ला अदालतबाट भएको उ
फै सला उ टी गरी ितवादीह िवनोद ढकाल
र कृ णबहादरु दज ले पीिडतको मगृ ौला िझ ने
काय गरेको नभई उ काय गराउन उ ेरणा िदई
मितयारको पमा दु साहन र षड् य गरेकोस म
देिखँदा िनज ितवादीह लाई मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को
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दफा १५(१)(ज) बमोिजम ५ वष कै द र .एक
लाख ज रवाना हने र ितवादीह ले उ ऐनको
दफा २२ बमोिजम नैितक पतन देिखने फौजदारी
कसरु समेत गरेको ठहर गरी िमित २०७३।३।७ मा
फै सला गरेको देिख छ ।
उ फै सलामा समेत िच नबझ
ु ाई वादी
नेपाल सरकारतफबाट ितवादी कृ णबहादरु दज
र िवनोद ढकालले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयान तथा प रवितत नाम हनमु ानढोका
(१) को िकटानी जाहेरी, मािणत बयान, बिु झएका
मािनस राजन भ डारीको कागजसमेतबाट यी
ितवादीह पेसेवर कसरु दार 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 गाउँघरका
िसधासाधा ग रब जनतालाई पैसाको लालसा
देखाई िविभ न लोभनमा तथा आिथक भावमा
पारी भारतको िद ली पु याई अक िगरोहको
िज मामा सिु पई, पीिडतलाई अ य तै थोरै
रकम िदई आफूह ले धेरै लाभ िलने गरेको पिु ट
भइरहेको अव थामा मितयारको कसरु स म गरेको
भनी कम सजाय गन गरी भएको फै सला िु टपूण
छ । मगृ ौला िदएमा लाख नगद रकम पाइने कुराको
लोभनमा पीिडतलाई पारी सबै कायको ब दोब त
िमलाउने कसरु दारका हकमा पीिडतको अंग िझ ने
काय ितवादीह ले नगरेका भनी मगृ ौला िझ ने
िचिक सक नै मु य कसरु दार हने अथ गरी कानूनको
गलत अथ र या या गरी भएको फै सला िु टपूण
छ । ितवादीह उपरको अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
कसरु थािपत हने यथे ट माण हँदाहँदै दाबीभ दा

घटी सजाय हने कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला कानूनत िु टपूण
हँदा बदर गरी ितवादीह लाई सु अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी यस
अदालतमा ततु पनु रावेदन परेको देिख छ ।
यसमा पनु रावेदन अदालत पाटनले गरेको
फै सला िमलेको छ छै न ? तथा पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ
स दैन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीह
िवनोद ढकाल र कृ णबहादरु दज लाई पीिडतको
मगृ ौला िझ न मितयारको भूिमका िनवाह गरेकोमा
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम जनही ५
वष कै द र .एक लाख ज रवाना हने र िनजह ले
ऐ.ऐनको दफा २२ बमोिजम नैितक पतन हने कसरु
गरेको ठहर गरी पनु रावेदन अदालत पाटनले गरेको
फै सलाउपर यी ितवादीह को पनु रावेदन परेको
नदेिखँदा यसतफ िववेचना ग ररहन परेन ।
३. ितवादी िवनोद ढकालले समेत
अदालतमा बयान गदा कसरु मा पूण पले इ कार
रही बयान गरेको भए तापिन िनजले अिधकार ा त
अिधकारीसम बयान गदा, जाहेरवाली पीिडत
प रवितत नाम हनमु ानढोका (१) को घर र मेरो
घर एउटै गाउँमा भएकोले िनजले म बेरोजगार
भएँ, कही ँ काम पाइ छ भने मलाई पिन काम
लगाई िदनपु यो भनेको हँदा मेरो िचनजानका
साथी कृ णबहादरु दज ले कोही गाम टमा काम
गन स ने मािनस भए म काम लगाई िदउँला भनी
मसँग भनेका हँदा िनज जाहेरवालीलाई कृ णबहादरु
दज सँग भेटघाट गराई िचनजान गराइिदएको िथएँ
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र जाहेरवालीलाई कृ णबहादरु दज सँग भेट गराई
िदएबापत कृ णबहादरु दज ले मलाई .२,५००।िदएका िथए । सो पिछ के के भयो, थाहा भएन, तर
पिछ मैले थाहा पाएअनस
ु ार िनज जाहेरवालीलाई
साथी कृ णबहादरु दज ले भारतमा लगी दे े
मगृ ौला िनका न लगाई जाहेरवालीको मगृ ौला िब
गराइिदएको थाहा पाएको हो भनी बयान गरेको
देिख छ ।
४. य तै अक ितवादी कृ णबहादरु
दज ले समेत अदालतमा बयान गदा कसरु मा
पूण पले इ कार रही बयान गरेको भए तापिन
िनजले अिधकार ा त अिधकारीसम बयान गदा
म वन थली बालाजमु ा रहेको मगृ ौलास ब धी
अ पतालमा गएको अव थामा साक लामा तामाङ
नाम बताउने यि सँग िचनजान प रचय हँदा िनजले
आफूलाई मगृ ौला फे नपन
ु बताएका र मलाई यसरी
मगृ ौला बे ने यि लाई खोजी गर रा ै रकम िद छु
भनी बताएकाले सो कुरा मैले िवनोद ढकाललाई
जानकारी गराउँदा के ही िदनपिछ िवनोद ढकालले
यी जाहेरवाली आ नो मगृ ौला िदनेवाला िछन्
भनेकाले मैले िनज जाहेरवालीलाई भेटी मगृ ौला
िदएमा .२,००,०००।- रकम आउँछ, तपाइँलाई
कुनै अ ठ् यारो पदन भनी ललाई फकाई म र िवनोद
ढकाल दवु ै भई साक लामालाई जानकारी गराई
िनजैले भनेबमोिजम वा य परी ण गरेपिछ
साक लामाले मलाई .१०,०००।- रकम िदएका
िथए, सोम ये .२,५००।- मैले िवनोद ढकाललाई
िदई बाँक रकम मैले िलएको िथएँ, मगृ ौला फे न ाय:
इि डया जानपु न भएकाले िमित २०६९।८।२३
गतेका िदन इि डया जाने सरस लाह भएपिछ सो
िदन मैले साक लामासँग स पक गराई बौ मा जानु

भनी पठाएको हो, यसपिछ के के भयो थाहा भएन
भनी बयान गरेको देिख छ ।
५. पीिडत जाहेरवालीले म र
ितवादीम येका िवनोद ढकालको ब ने
डेराकोठा एकै ठाउँमा भएकाले िवनोद ढकाल मेरो
डेराकोठामा आउने जाने गरेको र तपाइँलाई ॠण
लागेको र पैसाको पिन खाँचो 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 मगृ ौला िझ न लगाई
ितवादीह ले मलाई झु यान र लोभनमा पारी
कानून ितकूल अंग िझ ने काय गरेकोले सजाय
ग रपाउँ भनी जाहेरी िदएक र सो जाहेरीबमोिजम
बयान कागजसमेत गरेको भए पिन पीिडत
हनमु ानढोका (१) अदालतमा उपि थत भई बकप
गदा मेरो मगृ ौला िद लीको िसंघािनया अ पतालमा
मेरो इ छाले नै .२,००,०००।- मा बेचेको हो ।
िमित २०६९।१०।१२ मा यसरी मगृ ौला िझ दा
मसँग मेरो ीमान् पिन साथै हनहु यो । ितवादी
कृ णबहादरु दज समेतले मलाई मगृ ौला बे न
लगाएको होइन भनी बकप ग रिदएको देिखँदा
पीिडत जाहेरवालीले आ नो जाहेरी बेहोरालाई
अदालतमा बकप गदा समथन गन सके को देिखन
आएन । यस अव थामा पीिडतको जाहेरी र बकप
पर पर बािझएको देिखँदा जाहेरवाली पीिडतले
िदएको जाहेरी दरखा त िव वासयो य देिखएन ।
६. जाहेरवाली पीिडत उमेर पगु ेक स े
मािनस भएक ले शरीरको मगृ ौलाज तो अंग
िझके पिछ वा यमा पन भावबारे थाहा छै न,
िथएन भ न िम ने अव था छै न । अदालतमा बकप
गदा आ नो लो नेको उपि थितमा आ नो मगृ ौला
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वे छाले िब गरेको भनी उ लेख ग रसके पिछ
िनजको बकप अ यथा नभएस म माणको पमा
हण गनपन
ु नै हन जा छ ।
७. पीिडत जाहेरवाली र ितवादी िवनोद
ढकालको डेराकोठा एकै ठाउँ भएकोले पीिडत गरीब
र ऋण लागेको यि भई िनजको ग रबी दूर गन
उपायको पमा मगृ ौला िब गरी आएको रकमले
सहयोग हन स छ भ ने पीिडत ित सहानभु ूित
िचताई ितवादी िवनोद ढकालले कृ णबहादरु दज
र ितवादी कृ णबहादरु दज ले मगृ ौला रोगी साक
लामासँग िचनजानस म गराई िदएको र सो कुरा
ितवादी यको अिधकार ा त अिधकारीसम
बयान र पीिडतको बकप बाट खु न आएको
देिख छ ।
८. जाहेरवालीले आ नो बायाँ मगृ ौला
रोगीसँग .२,००,०००।- िलई भारत नयाँ िद लीको
िसंघािनया अ पतालमा आ नो इ छाले बेचेको
हो । उ अ पतालमा मगृ ौला िझ दा मेरो पित पिन
सँगै रहेको भनी बकप गरेबाट समेत जाहेरवालीले
आ नो पितको समेत सहमितमा दवु ै मगृ ौला फे ल
भएका िबरामीलाई आ नो एक मगृ ौला बेचक
े ो हो
भनी मा नपु न देिखन आयो ।
९. यी ितवादीह जाहेरवालीको
मगृ ौला िझक मगृ ौला रोगीमा यारोपण गन
भारत नयाँ िद लीि थत अ पतालस म गएको
देिखँदनै । यी ितवादीह वयं जाहेरवालीको
मगृ ौला िझ न अ पतालस म नगएको भए
तापिन यी ितवादीह ले जाहेरवालीको ग रबी
अव थादेिख आिथक फाइदासमेत देखाई
जाहेरवालीलाई आ नो मगृ ौला िब गन स लाह
र सहयोग गरेकोस म देिखन आयो ।

१०. मािनसलाई जितसक
ु ै दःु ख पीडा
वा ग रबी भए पिन कसैले कसैलाई मगृ ौला बे न
उ ेरणा िदने तथा सहयोग गन काय िन चय
नै उसको नैितकता, सामािजक जवाफदेिहता र
कानूनको समेत बिखलाप भई य तो काय कानूनी
अपराधको पमा प रभािषत हन जा छ र सो काय
गरेबापत मािनस दि डत पिन हनैपदछ ।
११. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ग) मा
“ चिलत कानूनबमोिजम बाहेक मािनसको
कुनै अङ् ग िझ नेलाई दश वष कै द र दईु लाख
पैयाँदेिख पाँच लाख पैयाँस म ज रवाना
हनेछ” भ ने र सोही ऐनको दफा १५(१)(ज)
मा “मानव बेचिबखन वा ओसारपसारको
कसुर गन दु साहन, षड् य वा उ ोग
गनलाई वा सो कसरु को मितयारलाई सो
कसुर गदा हने सजायको आधा सजाय
हनेछ ।” भ ने यव था भएको देिख छ । िमिसल
संल न कागज माणह बाट यी ितवादी य
िवनोद ढकाल र कृ णबहादरु दज ले पीिडतको
मगृ ौला िझ ने कायमा संल न भई आरोिपत कसरु
गरेको नदेिखई िनजले सो काय गराउन दु साहन,
षड् य र मितयारस मको कायमा संल न भएको
देिखयो ।
१२. यसरी यी ितवादी य िवनोद
ढकाल र कृ णबहादरु दज ले उि लिखत कानूनी
यव थाको बिखलाप हने गरी मगृ ौला िझ ने
कायमा संल न नभई पीिडतको कोठामा आउने जाने
र पीिडतलाई पैसाको खाँचो छ भ ने थाहा पाएर
मगृ ौला िब गरेमा पैसा पाइ छ भ ने स लाह िदई
ितवादी िवनोद ढकालले ितवादी कृ णबहादरु
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दज सँग पीिडतको भेट गराइिदएको र ितवादी
कृ णबहादरु दज ले मगृ ौला िलने मािनस साक
लामासँग भेट गराई पीिडतको मगृ ौला िब गन र
गन लगाउन दु साहन, षड् य र मितयारस मको
कायमा संल न भएको देिखँदा ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसारको कसरु मा सजाय ग रपाउँ भ ने
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन 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(पाँच) वष कै द र .१,००,०००।(एक लाख) ज रवाना हने ठहर गरेको पनु रावेदन

अदालत पाटनको िमित २०७३।३।७ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । यी ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह र साद फुयाल
इजलास अिधकृत : अ णकुमार कोइराला
इित संवत् २०७६ साल जेठ १९ गते रोज १ शभु म् ।
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