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९६०९
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बृहत् पूण
उ ेषण /
परमादेश

९६१०
2=

बहृ त् पण
ू
उ ेषण /
परमादेश

प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 मु ाको रोहमा त लो तहको अदालत वा
अध याियक
िनकायबाट
भएको
फैसलालाई चनु ौती गरी साधारण
अिधकार े अ तगत
दायर
हने
पुनरावेदन प र य तो फैसला गदा
अपनाइएको कायिविधलाई नै चनु ौती गरी
असाधारण अिधकार े अ तगत दायर
माधवराज िघिमरे
हने रट िनवेदन िनता त फरक िवषय
िव
हन् । मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १९४ नं. मु ाको १००७
काठमाड िज ला
रोहमा साधारण अिधकार े अ तगत
अदालतसमेत
पुनरावेदन वा सो कृितको िनवेदनदायर
गदा फैसलाले तोके को सजायबापत धरौट
वा जमानत पेस गन सत र ि यासँग
स बि धत रहेको छ । उ कानूनी
यव था के वल मु ामा पनु रावेदन वा
सोसरहका िनवेदन गदा आकिषत हने
हदँ ा यसलाई रट े मा िव तार गन
निम ने ।
 कुनैपिन यि को वतन कायम हन िनज
बसोबास गन गरेको घर िनजको नामको
हो होइन भ ने कुराले िनधा रत गन नभई
माधवराज िघिमरे
िनजको बसोबासले िनधारण गन ह छ ।
िव
िनवेदकको त कालको वतन सहकारीको
काठमाड िज ला
माइ युट र िनवेदन यहोरासमेतबाट १०१९
अदालत,
काठमाड
िज ला,
काठमाड
बबरमहल,
महानगरपािलका, वडा नं. ७ पिु भएको
काठमाड समेत
हदँ ा आ नो वतन सलाहीमा याद जारी
नभएको ुिटपूण भ ने िनवेदन दाबी
औिच यपण
ू मा न निम ने ।
i

९६११
संयु
3=

उ ेषण /
परमादेश /
ितषेध /
अिधकारपृ छा

९६१२
4=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

 काननू ी रा यको हरीको िहसाबले
कानूनको उ लङ् घन गन निदने र
कानूनको र ा गनुपन ान, अनुभव र
सीपको अपे ा ग रने यवसायीले
कानूनअ तगत गन यवसायबाट ा
लाभबापत ितनुपन कानूनबमोिजमको कर
अिधव ा
नितरेको अव थामा सो यवसाय र
उ वकुमार के .सी.
यवसाय ितको जनताको आ था समा
िव
ह छ । आयअनुसार कर ितनु
राज अनुस धान
यवसायीको धम पिन हो । तसथ चिलत १०३४
िवभाग, ह रहर
कानूनबमोिजम करदातामा दता हने,
भवन, पु चोक
िनयिमत पमा आयको िववरण रा ने,
लिलतपुरसमेत
कानूनबमोिजम
बुझाउनु
पन
आयलगायतको िववरण बुझाउने र
िनधा रत कर ितन ज ता कायह कानून
यवसायसँग स ब ित ा र गौरवको
पिन िवषय हनाले यसतफ सबै काननू
यवसायीह सचेत रहन र आ नो
कानूनी कत य पूरा गनबाट चु न नहने ।
 िववािदत िनदिशकाले सम पमा
राजनीितक
को ममा मृ युवरण
गरेका वा बेप ा पा रएका यि भनी
उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी उ
िववािदत िनदिशकामा यु “मृ युवरण”
समु न
श दले मा रएको भ ने प गन देिखँदैन ।
अिधकारीसमेत
िवगतको सश
को
ममा १०५१
िव
सवसाधारण नाग रकसमेत मा रएका वा
नेपाल सरकार
बेप ा पा रएका छन् । जसअनुसार
िनदिशकाले पीडक र पीिडतबीचको
फरक यवहार देखाउन सके को देिखँदैन ।
यसले गदा
पीिडतलाई िदन लागेको
प रचयप पीडकले समेत ा गन
देिख छ जुन यायोिचत नहने ।
ii
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5=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

९६१४
6=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

 बजेट व यको आधारमा िनदिशका
जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने
ावधान नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ ले दान गरेको देिख न । करसँग
स बि धत कुराह ऐनले प अिधकार
लेखनाथ बा तोला
िदएकोमा बाहेक िनदिशका जारी गरी
िव
सोही िनदिशकाको आधारमा मा कुनै
धानम ी तथा
शु क तो नु, उठाउनु र अदालतले जारी
१०६१
मि प रषदको
्
गरेको आदेशसमेत पालन नगनु
कायालय,
जाताि क शासन प ितको ममिवपरीत
िसंहदरबारसमेत
हन जा छ । िनदिशकाको भरमा कुनै रकम
दैद तुर कुनै पिन बहानामा उठाउन
नपाउने अव थामा वन िवकास कोष
िनदिशका जारी गरी रकम उठाएको
िवप ीह को सो काय संिवधान एवम्
काननू ितकूल रहेको देिखन आउने ।
 व तुतः िनवेदक सं था (UMN) लाई
नेपालमा
कानूनबमोिजम
दताको
ि यािबना नै काम गन िदएको र सो
सं थाले काम नगन भएमा वा िवघटन
भएमा पिन उ सं थाको स पि नेपाल
सरकारमा नै ह ता तरण गन
यव थासिहत काम गरेको अव थामा
लोके िसंह िव
पिछ लो समयमा सो सं था औपचा रक
िव
१०६८
दताको ि यामा गई िवदेशमा दता
नेपाल सरकार
भएको कारणले मा ै सािबकको हक
दािय वबाट िव छे द गरी हेन िम ने
देिखँदैन । जुन पृ भूिममा र सतह सिहत
सं थाले काम गरी आएको हो, सोको
िनर तरता
िविधवत्
टुङ्याएको
अव थामा बाहेक टुङ्िगएको मा न
निम ने ।
iii
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संयु
उ ेषण /
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९६१६
8=

संयु
अपतु ाली हक
कायम

९६१७
9=

संयु
उ ेषण

 व तुतः देशिभ रहेका ाकृितक ोतको
वामी रा य नै भएको नाताले य तो
ाकृितक
ोत तथा स पदाको
सूयबहादुर के .सी.
प रचालनको लािग कानूनको अधीनमा
िव
रही सव ण अनमु ित दान हने र
धानम ी तथा
अनुमित ा गरेका यि वा सं थाले १०८०
मि प रषदको
्
ा अनुमितको अधीनमा रही काय
कायालय,
गनुपन ह छ । इमानदारी साथ काम गद
िसंहदरबारसमेत
जाँदा समयाभाव भई कानूनस मत आधार
देखाई पुन: अनुमितप माग गनुलाई वैध
अपे ा नै मा नु पन ।
 आफैँबाट जि मएको स तान उसको
सबैभ दा निजकको हकवाला ह छ र
य तो ज मेको छोरी रिहछे भने सौतेनी
छोरीको तुलनामा आ नै छोरी निजकको
हकवाला ह छ, छोरी िववािहता हनु वा
हरे कुमार चौधरी
नहनुबाट कुनै असर पदन । एकै उदरका
िव
छोराछोरी वा िववाह भएको छोरी र क या १०९६
नारायण साद
छोरी भएमा मा तीबीच अपतु ाली पाउने
था
ममा असर पन हन स छ । तुत
मु ाको त यमा फरक उदरबाट ज मेका
छोरा र आफैँबाट ज मेक छोरी भएको
हदँ ा आमाको अपतु ाली छोरीले पाउने
ि थित रहेको देिखने ।
िड लीशेर
 कुनै पिन िनणयलाई पूरा पढेर मा अथ
राईसमेत
लगाउनु पन ह छ । मालपोत कायालयको
िव
उि लिखत
िनणयले
िनवेदकको
११०४
मालपोत कायालय,
िजिकरलाई पया मा ामा स बोधन
खोटाङ,
गरेको देिख छ । िनणयको पुछारमा
िद े लसमेत
तामेली श द परेबाटै सोभ दा मािथ रहेका
iv

९६१८
10=

संयु
कत य यान

नेपाल सरकार
िव
सीता
लािमछानेसमेत

९६१९
11=

संयु
जबरज ती
करणी (हाडनाता)

ीराम ि पाठी
िव
नेपाल सरकार

सयकडा ९९ वा य र श दह लाई
नभएसरह ठानी तामेली भ ने श दलाई
मा प नु तकस मत नहने ।
 कुनै िशशु िजउँदो ज मेको हो वा मृत
ज मेको हो भ ने कुराको सव म माण
त स ब धमा िवशेष ता ा गन
िचिक सकह को भनाई नै ह छ ।
िचिक सकह को रायमा लापरवाही वा
बेिहसाब देिखएमा, ग भीरताको अभाव
१११०
रहेमा वा अयो य िचिक सकबाट राय
य भएमा बाहेक िचिक सकह को
रायलाई माणमा िलनु उपयु ह छ ।
िचिक सकको राय िमिसलका अ य
माणबाट समिथत भएको अव थामा
य तो राय झन् िववादरिहत हन पु ने ।
 च र कै िववाद रहेको मु ामा बाहेक
अपराधी ठहर गन वा सफाइ िदनको लािग
यि को च र लाई कानूनले खासै मह व
िदएको छै न । करणी एउटा घटना हो जो
जुनसुकै जैिवक यि बाट जुनसुकै बेला
जसरी पिन घिटत हने स भावना रह छ ।
यसका फुटनका एक होइन अनेक
िछ ह छन् । साधु स त देउतादेिख दु ११२०
दुजन सबै यसको दायरामा आउन स ने
ह छन् । यसैगरी यौन दुराचार र करणी
गन काम सामा यतया कसैले पिन खास
गरी बाबल
ु े आ नो स तानको सामु ने गन
कुरा एक असामा य कुरा भएको र
पीिडतक बिहनी िन कै कम उमेरक
भएक ले िनजबाट य तो त य थाहा
v
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संयु
उ ेषण

९६२१
13=

संयु
िजउ मा ने बे

पाउने अव था कमै पछ । अतः ती
भनाइलाई ितवादीको सफाइको आधार
बनाउनु उपयु नहने ।
 तहतहबाट फैसला अि तम भइसके को
फैसला काया वयनलाई वीकार नगरी
नाबालकह साबालक भई आ नो हक
अिधकार खो न कानूनमा प नभएको
भनी यी िनवेदकह ले िविभ न ऐन
कानूनको ावधानह लाई या या गरी
पाउन सु अदालत र पुनरावेदन
अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस
रटमा माग गरेका छन् । जुन कुरा
राधा नकम समेत
िनवेदकह ले चलनमा रहेका कानूनी
िव
यव थालाई एक पता बनाउन या या ११४२
कमला नकम समेत
गराउने बाहानामा फैसला काया वयनको
कारवाहीलाई अलम याउने िनयत
झि क छ । उ
चिलत िविभ न
कानूनमा छ रएर रहेका नाबालकह
साबालक हने ावधानह आ ना ठाउँमा
उपयु भएर नै िज ला तथा पुनरावेदन
अदालतले कानूनस मत काम कारवाही र
आदेश गरेको अव था छ । तसथ रट
िनवेदकह ले उठाएको यस मा तुत
रटबाट िन पण हनुपन नदेिखने ।
 पीिडतको जाहेरी दखा त र मािणत
नेपाल सरकार
बयान तथा ितवादीको मौकाको र
िव
अदालतको बयान र बरामद त वीरह को ११४९
काश ओझा
अ ययनबाट ितवादीले अ ील त वीर
ने
िख ने कायलाई पेसा नै बनाएको
vi
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संयु
कत य यान /
यान मान उ ोग

नेपाल सरकार
िव
िवनोदकुमार राय
यादवसमेत

देिख छ । नाबालकसमेतको न न त वीर
िख नु र सं ह गनुपन योजन
पीिडतह लाई अनिु चत भावमा पानु,
यौन पेसामा संल न गराउनु र अ ील
चलिच बनाउनुसमेतका काय गनुबाहेक
अ हने कुराको अनमु ान गन सिकँ दैन ।
पीिडतसमेतको लािग ितवादी बािहरी
यि हन् । पीिडतसमेतको गो य अंगह
ितवादीले हेन िम दैन । ितवादीले सो
हेरक
े ा र यसलाई सुरि त तवरले
िच समा रा ने कामबाट यो कुरा गो य
रहेन । पीिडतसमेतको नांगा त वीरह
क तो ह छ भनी हेनको लािग िखचेको र
सं ह गरेको भ ने हक ितवादीलाई छै न ।
आज एउटी पिछ दइु टी गदागद सय को
फोटो क तो ह छ भनी िख ने काम
अनैितक र अ ील ह छ । यो पेसा नै हन
जाने ।
 मनसाय त व अल गै मािणत हने नभई
आपरािधक
काय
गदाका
गितिविधह बाट नै पुि हने िवषय
भएकाले यसमा दुवै प िबच पिहलेदेिख नै
झगडा भइरहने गरेको देिखनु, यस िदन
पिन गहँ लुटेको िवषयमा प चायती गन ११७३
भनी आएका यि ह लाई बाटोमा रोक
गोली चलेको, धेरै चोटी फायर भएको,
ितवादीह को हात हातमा ब दुक िलएर
गएको भ ने ज ता त य िमिसल संल न
माणबाट पुि भएको देिखएकोले यी
vii
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संयु
जबरज ती
करणी

ितवादीह ले जानी जानी मनसायले नै
गोली चलाएको कुरालाई अ यथा भ न
निम ने ।
 जबरज ती करणी ज तो नेपाल सरकार
वादी भई च ने मु ामा पीिडतको जाहेरी
नै पनुपछ भ ने पिन हदँ ैन । पीिडतले
सामािजक ल जा, ला न स ने ला छना,
कसुरदारको डर धाक, आ नो चेतना
तर, आिथक सामािजक पा रवा रक
अमरबहादुर बोगटी
ि थित ज ता कारणले पिन जाहेरी िदन
िव
नस ने अव था हने हदँ ा जाहेरी नपरी ११९८
नेपाल सरकार
अ य कुनै िकिसमले घटनाको बारेमा
थाहा जानकारी भएमा पिन हरीले
अनुस धान गरी मु ा चलाउनु पन ह छ ।
य तो अव थामा जबरज ती करणी
ज तो मु ामा हद यादको पर परागत
मा यतालाई कठोरताका साथ अंिगकार
ग ररहनु यायोिचत पिन नहने ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक
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नणय नं ९६०९
सव च अदालत, बहृ त् पूण इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७२।१०।१५।६
०७१-RE-०१६३ (०७१-FN-०३३५)
मु ा : उ ेषण / परमादेश
िवषय : मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९४ नं. को सिु वधा दान
गरी रट िनवेदक दता गरी पाऊँ ।
िनवेदक : माधवराज िघिमरे
िव
िवप ी : काठमाड िज ला अदालतसमेत
§ िनवेदकलाई कसरु दार ठहर गरेको
काठमाड िज ला अदालतको फैसलाउपर
पनु रावेदन प दायर गरेको अव था
होइन । मल
ु ुक ऐन, अदालती ब दोब तको
महलको २०८ नं. ले यव था गरेअनु प
फैसला भएको िमितले ६ मिहनािभ मा
थाहा पाएको ३५ िदनिभ िनवेदनसाथ
उपचारको माग गरेको अव था पिन
होइन । पनु रावेदनको रोहमा स म अ.बं.
१९४ नं. को यव था आकिषत हने
देिखएको र कै द सजाय ठहर भई अि तम
भई बसेको फैसलाउपर चुनौती गरी रट
िनवेदन दायर गदा अ.बं. १९४ नं. को
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यव था आकिषत हने प कानूनी
यव था भएको पिन देिखँदैन । जुन
योजनका लािग अ.बं. १९४ नं. बनेको
छ सोही योजनका लािग उ कानूनी
यव था आकिषत गनुपन देिखँदा उ
कानूनी यव थाको अनुिचत िव तार गरी
अ य े मा लागू गन सिकने नदेिखने ।
( करण नं.६)
§ नेपालको
संिवधानबमोिजम
यस
अदालतको असाधारण अिधकार े
गहु ारी पन आउने रट िनवेदन प को
स दभमा ततस
् ब धी कानूनकै ि या
अपनाई कारवाही गनपन
हछ ।
ु
असाधारण अिधकार े अ तगत िनवेदन
पन आएमा कारवाहीको िसलिसलामा
अ त रम आदेश वा अि तम िकनारा गदा
यस अदालतले उपयु आदेश िदई उिचत
र पया उपचार िदन स ने नै देिख छ ।
सो रोहमा िदने उपचारको िविश थान
रहने हनाले मुलुक ऐन, अ.बं. १९४ नं.
को यव था आकिषत गरी रट े लाई नै
सीिमत गनुपन अव था नरहने ।
§ मु ामा कायिविधगत वा सारवान् कानूनको
ग भीर िु ट भई फैसला भएको भनी सोउपर
असाधारण
अिधकार े अ तगतको
उपचार माग भएको अव थामा स बि धत
िववादको रोहमा कारवाही गदा ग भीर
कानूनी ुिट गरी फैसला गरेको कारण
यि को वैयि क वत तामा आघात
भएको देिखएमा आव यकताअनस
ु ार
उपचार दान गन सिकने नै हदँ ा अ.बं.
१९४ नं. को आधार िलई रहनुपन
देिख न । अ.बं. १९४ नं. ले फौजदारी
मु ामा कसुरदार ठहर गरी कै दको सजाय

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
पाएको यि ले सो फैसलाउपर मािथ लो
तहको अदालतमा पुनरावेदन प दायर
गदा धरौट वा जमानीमा छाड् न सिकने सत
र अव थास म यव था गरेको हदँ ा जनु
योजनका लािग उ कानूनी यव थाको
संरचना ग रएको छ सोहीबमोिजम उ
कानूनको योग गनपन
ु ।
( करण नं.७)
§ मु ाको रोहमा त लो तहको अदालत वा
अध याियक िनकायबाट भएको फैसलालाई
चनु ौती गरी साधारण अिधकार े अ तगत
दायर हने पुनरावेदन प र य तो फैसला
गदा अपनाइएको कायिविधलाई नै चुनौती
गरी असाधारण अिधकार े अ तगत
दायर हने रट िनवेदन िनता त फरक िवषय
हन् । मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १९४ नं. मु ाको
रोहमा साधारण अिधकार े अ तगत
पुनरावेदन वा सो कृितको िनवेदनदायर
गदा फैसलाले तोके को सजायबापत धरौट
वा जमानत पेस गन सत र ि यासँग
स बि धत रहेको छ । उ कानूनी यव था
के वल मु ामा पुनरावेदन वा सोसरहका
िनवेदन गदा आकिषत हने हदँ ा यसलाई
रट े मा िव तार गन निम ने ।
( करण नं.१५)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ब ीबहादरु काक , ह रहर दहाल, राम साद
भ डारी, श भु थापा, राघवलाल वै एवं
िव ान् अिधव ाह कोिपल साद अिधकारी,
मेघराज पोखरेल, िवजय िम र इ र अिधकारी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा य
रेवतीराज ि पाठी र संिजवराज रे मी तथा
िव ान् व र अिधव ा रिजत भ धानाङ् ग,

कृ ण सापकोटा एवम् िव ान् अिधव ा काश
के .सी.
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०४९, अङ् क १०, िन.नं.४६३१,
प.ृ ८८८
स ब कानून :
आदेश
स. . या.क याण े : सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(च) तथा ३(२)
बमोिजम स माननीय धान यायाधीशबाट बहृ त् पूण
इजलाससम पेस गन आदेश भई यस इजलासमा पेस
हन आएको ततु िनवेदन एवं ितवेदनको त य र
आदेश यस कार छ :
कृ ण साद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार र ितवादी म िनवेदक माधवराज िघिमरेसमेत
भएको ठगी मु ामा काठमाड िज ला अदालतबाट
मेरो नामको याद तामेल हन नसके को कारण िमित
२०६१/०५/०१ मा मु ा तामेलीमा राखेकोमा िमित
२०६३/०८/१० मा तामेलीबाट जगाई लगाउको फौ.
नं. १५८७ र १५८८ मा िमित २०६३/०९/१४ मा
बे रतपूवक याद तामेल भएको तर मलाई कै दसमेत
हने ठहर गरेको फौ.नं. १५८६ मा याद जारी नै नभई
िमित २०६५/१०/२३ गते फै सला भएको रहेछ । उ
फै सला अि तम भई बसेको भनी मलाई लागेको कै द
३ वष र ज रवाना . २,४१,७८५।- असल
ु उपर गन
मलाई प ाउ गरी थुनामा रािखएको छ ।
म िनवेदकले कुनै अपराध नगरेको र गलत
वतनमा कानूनी ि या नअपनाई मेरो नामको याद
बेरीतपूण पमा तामेल भई मु ामा ितवाद गन
नपाई िमित २०६५/१०/२३ मा काठमाड िज ला
अदालतबाट फै सला भएको हँदा गलत वतनमा तामेल
भएको याद, काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
फै सला र सोअनस
ु ार भएका प ाचारसमेतका काम
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काठमाड िज ला अदालतसमेत
कारवाही उ ेषणको आदेशले बदर गरी ितवाद
ितर ा गन पाउँ भनी यसै िनवेदन साथ रट िनवेदन
दायर गन आएको छु ।
म िनवेदकलाई िवगत १५ वष अिघबाट
लड ेसर, सगु र भएको कारण हाल आएर दवु ै आँखा
नदे ने, कान कम सु ने, िहँडडुल गन नस ने, सगु रको
कारण Insulin इ जे सन िदनपु न भई अश भएको
कारण प रवारका सद यको सहारा एवं डा टरको
िनयिमत िनगरानीमा ब नपु न अव था छ । अतः मेरो
वा य अव थासमेतलाई ग भीरतापूवक मनन गरी
मल
ु क
ु ऐन, अ. बं. १९४ नं. को सिु वधा िदई कै द
ज रवानाबापत धरौटी िलई कै द मु गरी यसैसाथ
संल न गरेको रट िनवेदन दता गन पाउँ भ नेसमेत
यहोराको माधवराज िघिमरेको िनवेदन प ।
यस अदालतमा दायर हन आउने
िनवेदनह मा मातहत अदालतबाट कै द र ज रवाना
लागेको यि ले आ नो नाममा रतपूवक याद तामेल
नभई ितवाद गन मौका नपाएकोले बेरीतको याद एवं
सोबमोिजम भएको फै सला बदर गरी पनु ः सनु वु ाईको
मौका िदई िनणय गन आदेश जारी ग रपाउँ भनी मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सिु वधाको समेत माग गरी रट
िनवेदन दताको माग गन गरेको र उ कृितका रटमा
रिज ारबाट भएका दरपीठ आदेशह इजलासबाट
कितपय सदर भई र कितपयमा रट िनवेदक आफै ँ
उपि थत भई अ.बं. १९४ नं. बमोिजम कै द र
ज रवानाबापत धरौट वा जेथा जमानत िदए िलई रट
िनवेदन दता गरी कानूनबमोिजम गनु भ ने आदेश
भएको देिखँदा त लो अदालतको फै सलाअनस
ु ार कै द
तथा द ड ज रवाना लागेको िनवेदकह को हकमा सो
कै द वा द ड ज रवाना असल
ु उपरतफको कारवाही
नभई रहेको अव थामा रट िनवेदन दता गनस ब धमा
अ यौलता सज
ृ ना भएको र कायिविधगत एक पता
नभई अडबड परेको भ ने रट दता शाखाको िट पणी
यहोरा ।

िनवेदकले आफूलाई लागेको कै दबापत
थनु ामा बसी कारागार कायालयमाफत ततु िनवेदन
दता गन याएकोले ततु िनवेदन दता गन िम ने नै
देिखँदा रट िनवेदन लगतमा दता गन उपयु देखी पेस
गरेको छु । कै द र ज रवानाको लगत कायम नै रहेको
यि को तफबाट यस अदालतमा रट िनवेदन दायर
हन स ने हो होइन भ नेस ब धमा यस अदालतबाट
राजेशकुमार े (०६३ सालको ितवेदन नं.
००२९) र के शरी साद साह (०६७-AP-०१३५)
को िनवेदनमा दईु पूण इजलासह बाट फरक फरक
िनदशन भई आदेश काया वयनको स दभमा िन न
िलिखत कानूनी जिटलता उ प न भएको छः१. मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को यव था प तः
“पनु रावेदन” को योजनको लािग भनी उ लेख
भएकोमा उ कानूनी यव थाबमोिजम धरौट
वा जमानतमा छाड् न सिकने सिु वधा असाधारण
अिधकार े अ तगतको रट िनवेदन दता गन
स दभमा आकिषत हने हो वा होइन ?
२. सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
२५(११) बमोिजम त लो अदालतको फै सला
वा आदेश बदर गन माग गरी पनु रावेदन वा
िनवेदन दता गदा य तो अदालतको फै सला वा
आदेशले लागेको सजाय भोगेको वा भोिगरहेको
वा सोबापत कानूनबमोिजम धरौट वा जमानत
िदएको िन सा पेस गनपन
ु भ ने यव था यस
अदालतको साधारण अिधकार े अ तगत
गन िनवेदन पनु रावेदनका हकमा लागू हने हो
वा असाधारण अिधकार े अ तगत पन रट
िनवेदनमा समेत लागू हने हो ?
३. मािथका दईु अव था अ.बं. १९४ नं. र सव च
अदालत िनयमवलीको िनयम २५(११)
यस अदालतको असाधारण अिधकार े मा
आकिषत हन नस ने हो भने मातहत वा
अध याियक िनकायबाट मु ाको कारवाही हँदा
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स बि धत मु ाको ितवादीको नाममा याद
नै तामेल नभएको वा बे रतपूवक याद तामेल
भएको प देखा परेको ि थितमा िनवेदकले सो
याद वा फै सला बदर गनका लािग रट िनवेदन
दायर गन आएमा िनवेदकलाई कारागार नपठाई
रट िनवेदन दता गन िम ने हो वा होइन ?
उि लिखत िवषयमा पूण इजलासको
या या र सोको अ यासमा एक पता नभएकोले
मु ामा समावेश भएको कानूनी को जिटलता र
मह वसमेत िवचार गरी सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ३(१)(च) तथा ३(२) बमोिजम बढी
यायाधीशको पूण इजलासमा पेस गन आव यक र
उपयु देखी पेस गरेको छु । साथै पूण इजलाससम
पेस हँदा महा यायािधव ाको कायालयबाट दईु जना
सरकारी अिधव ा तथा नेपाल बार एसोिसयसन र
सव च अदालत बार एसोिसयसनबाट दईु दईु जना
कानून यवसायी एिमकस यरु ीको पमा उपि थत
हन लेखी पठाउनसमेत उपयु देखी पेस गरेको छु
भ ने रट तथा मु ा महाशाखाका सहरिज ारको
िट पणी ।
ततु रट िनवेदन कारागार कायालयमाफत
ा भई दता गन िम ने नै देिखँदा यस अदालतको
साधारण रट दता लगत िकताबमा दता गरी
िनवेदनमा उि लिखत अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा
िदन िम ने निम नेस ब धमा मािथ सहरिज ारले
उ लेख गनभएको
को िन पणको लािग सव च
ु
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)
(च) तथा ३(२) बमोिजम बढी यायाधीशको पूण
इजलासमा पेस गन आव यक देिखएकोले सोका लािग
स माननीय यूसम पेस गरेको छु । पूण इजलासबाट
भएको या याअनु प िनवेदकले अ.बं. १९४ नं.
बमोिजम सिु वधा पाउने वा नपाउने िनणय भएप ात
मु ाको ारि भक सनु वु ाईका लािग एक यायाधीशको

इजलाससम पेस ग रने यहोरा अनरु ोध छ भ ने
यहोराको यस अदालतका रिज ारको िट पणीमा
बढी सं याको पूण इजलाससम पेस गन गरी
सदर भनी स माननीय धान यायाधीशबाट िमित
२०७१/१०/२५ मा भएको आदेश ।
यसमा िनवेदकले काठमाड िज ला
अदालतको संवत् ०६३/०६४ सालको स.फौ.नं.
१५८६ को ठगी मु ामा िनवेदकको नाममा याद
जारी नभई सनु वु ाईको मौका दान नगरी कै द वष
३ र ज रवाना . २,४१,७८५। - हने ठहर भई
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६५/१०/२३
मा फै सला भएको भनी िनवेदनमा उ लेख गरेको
देिख छ । तर िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरेको उ
फै सलाको पृ ५ मा ितवादीम येका माधवराज
िघिमरेका नाममा जारी भएको समा ान याद िमित
२०६३/०९/१४ मा घर दैलामा टाँस भई आएको
भ ने उ लेख भएको देिखएकोले सो ठगी मु ामा
ितवादी रहेका यी िनवेदकका नाममा याद जारी
भई तामेल भए नभएको स ब धमा यिकन हनपु न हँदा
काठमाड िज ला अदालतको संवत् ०६३/०६४
सालको स.फौ.नं. १५८६ को कृ ण साद देवकोटाको
जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र माधवराज िघिमरे
ितवादी भएको काठमाड िज ला अदालतको संवत्
०६३/०६४ सालको स.फौ.नं. १५८७ र १५८८
को ठगी मु ाको स कल िमिसलह समेत काठमाड
िज ला अदालतबाट िझकाई िनयमबमोिजम पेस गनु
भ ने िमित २०७१/१०/२७ को आदेश ।
यसमा यस अदालतको िमित २०७१/१०/२७
को आदेशानस
ु ार काठमाड िज ला अदालतबाट ा
कृ ण साद देवकोटासमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी माधवराज िघिमरेसमेत भएको
०६३/०६४ सालको स.फौ.नं. १५८६ को ठगी
मु ाको िमिसलबाट यी िनवेदक माधवराज िघिमरेका
नाममा जारी भएको समा ान याद २०६३/०९/०३
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काठमाड िज ला अदालतसमेत
मा तामेलदारले बझ
ु ी लगेको देिख छ । तर सो यादको
तामेली ित िमिसल संल न नरहेको र याद तामेल
गरी िफता भए नभएको प नभएकोले उ याद
तामेली फाँटमा ा भए नभएको तामेली रिज र हेरी
स बि धत तामेलदारसँग समेत जो जे बु नपु न भए
बझ
ु ी तामेली यादसमेतको आव यक िववरणसिहतको
ितवेदन सात िदनिभ पठाउनु भनी काठमाड
िज ला अदालतका े तेदारसम लेखी पठाई उ
यादको तामेली ितसिहतको ितवेदन ा भएपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने िमित २०७१/११/१४
को आदेश ।
यसमा यस इजलासमा ततु हन आएको
०७१-RE-०१६३ र ०७१-FN-०३३५ नं. को
मु ामा छलफलका िसलिसलामा ियनै िनवेदक
माधवराज िघिमरे िनवेदक भई काठमाड िज ला
अदालतसमेतलाई िवप ी बनाई उ ेषणको आदेश
जारी ग रपाउँ भनी थनु ामा बसी रट नं. ०७१-WO०६३१ को रट िनवेदन दता गराएको देिखएको भए
पिन सव च अदालत िनयमावली, २०४९ बमोिजम
आव यक कारवाहीको लािग पेस नै नगरी बाँक
राखेको देिखएको र सो ०७१-WO-०६३१ नं. को
रट िनवेदन स बि धत इजलासमा पेस गन अिनवाय
देिखएकोले स बि धत इजलासमा पेस गनु भ ने िमित
२०७२/०३/१० को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस
अदालतका रिज ारबाट पेस भएको िट पणीमा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
३(१)(च) तथा ३(२) बमोिजम बढी सं याको पूण
इजलाससम पेस गन भनी धान यायाधीशबाट
भएको आदेशबमोिजम यस इजलाससम पेस
हन आएको ततु िनवेदनसिहतको ितवेदनमा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ाह
ी ब ीबहादरु काक , ी ह रहर दहाल, ी राम साद
भ डारी, ी श भु थापा, ी राघवलाल वै एवं िव ान्

अिधव ाह ी कोिपल साद अिधकारी, ी मेघराज
पोखरेल, ी िवजय िम र ी इ र अिधकारीले िनवेदक
माधवराज िघिमरेउपर कृ ण साद देवकोटासमेतले
सनु कोशी बहउ े यीय सहकारी सं थामा ज मा गरेको
रकम िफता निदई सहकारी नै ब द गरी ठगी गरेको
भनी जाहेरी िदई काठमाड िज ला अदालतमा दायर
भएको फौ.नं. १५८६ को मु ामा िनवेदकका नाममा
याद नै जारी नगरी सनु वु ाईको मौका दान नगरी
कसरु दार ठहर गरी िमित २०६५/१०/२३ मा फै सला
भएको छ । उ मु ाको फै सला गदा लगाउका फौ.नं.
१५८७ र १५८८ को मु ामा जारी भएको तामेली
यादलाई आधार िलइएको काय ाकृितक यायको
िस ा त ितकूल छ । यी िनवेदकका नामको याद
िनवेदक बसोबास गरेको वा तिवक वतन सलाही
िज ला, भि परु गा.िव.स. मा जारी एवं तामेल नगरी
काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. ७ मा तामेल
ग रएको काय कानूनस मत छै न । उ फै सलाउपर
अ.बं. १९३ नं. बमोिजम पनु रावेदन यादसमेत
िदइएको छै न । िविधस मत ि या अवल बन नगरी
भएको फै सलाले ठहर गरेको कै द तथा ज रवाना
असल
ु गन िनवेदकलाई कै दमा रा न पठाएको काय
गैरकानूनी हनक
ु ो साथै िनवेदकको संिवधान द
मौिलक हकसमेत हनन् भएको छ । रट िनवेदन दता
गदा कै द तथा ज रवानाबापत अ.बं. १९४ नं. बमोिजम
धरौट तथा जमानत सिु वधा िदने गरी यस अदालतको
पूण इजलासबाट राजेश े र के शरी साद साहको
िनवेदनमा प बोिलएको छ । तसथ िनवेदकलाई माग
बमोिजम अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा दान हनपु दछ
भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
यस अदालतको आदेशानस
ु ार अदालतको
सहयोगी एिमकस यरु ीको पमा नेपाल बार
एसोिसएसनबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा
ी रिजतभ
धानाङ् ग, सव च अदालत बार
एसोिसएसनका तफबाट उपि थत िव ान् व र
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अिधव ा ी कृ ण सापकोटा एवम् िव ान् अिधव ा
ी काश के .सी. ले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४
नं. मु ाको रोहमा साधारण अिधकार े अ तगत
पनु रावेदन वा सो कृितको िनवेदन दायर गदा
फै सलाले तोके को सजायबापत धरौट वा जमानत पेस
गन सत र ि यासँग स बि धत रहेको छ । मु ामा
कायिविधगत वा सारवान् कानूनको ग भीर िु ट भई
फै सला भएको र सो फै सलाका आधारमा थनु ामा ब नु
परेको भनी फै सलालाई नै चनु ौती गरी दायर भएको
रट िनवेदनबाट उिचत उपचार दान गरी िनवेदकको
मागको स बोधन हने िवषय हो भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो ।
महा यायािधव ाको कायालयको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा य ी रेवतीराज
ि पाठी र ी संिजवराज रे मीले िनवेदकउपर
दायर भएको ठगी मु ामा अनस
ु धानको ममा एवं
अदालतबाट जारी भएको यादमा हािजर नभई फरार
रही फै सला हँदा कै द तथा ज रवाना भएप ात फै सला
काया वयनको ममा प ाउ परेपिछ सनु वु ाईको मौका
नपाएको भ ने िनवेदन िजिकर कानूनस मत छै न ।
अदालतबाट अि तम भई बसेको फै सलाको काया वयन
गनु अदालतको दािय व हो । फै सलाले ठहर गरेको कै द
तथा ज रवानाबापत रािखएको लगत फ य टको लािग
प ाउ पज
ु िदई प ाउ ग रएको र थनु वु ा पज
ु िदई
कै दमा रा न पठाएको कायले िनवेदकको संिवधान
द मौिलक हकमा आघात भएको अव था छै न ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा मु ाको रोहमा
पनु रावेदनप वा सोसरहका िनवेदन दायर गदाका
बखत आकिषत हने कुरा सोही नं. ले प गरेको छ ।
रट िनवेदन दता गदा कै द तथा ज रवानाबापत अ.बं.
१९४ नं. बमोिजम धरौट तथा जमानतको सिु वधा
दान गन कानूनी यव थाको अभाव हनक
ु ा साथै
सव च अदालतका पूव आदेशको या यामा समेत
ि िवधा छै न । तसथ िनवेदकको माग कानूनस मत छै न

भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
२. िनवेदक माधवराज िघिमरेले िनजउपर
काठमाड िज ला अदालतमा दायर भएको ठगी मु ामा
काठमाड िज ला अदालतले िमित २०६५/१०/२३
मा सनु वु ाईको मौका नै दान नगरी ३ वष कै द र .
२,४१,७८५। - ज रवाना हने ठहर गरेको फै सला र
सो फै सला काया वयनको लािग भनी िनवेदकलाई
कै दमा राखेको काम कारवाही बदरको माग गरी
रट िनवेदन दता गन िनवेदकको कमजोर वा य
ि थितलाई मनन् गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को
सिु वधा िदई कै द ज रवानाबापत धरौटी िलई कै द मु
ग रपाउँ भनी माग गरेको देिख छ । िनवेदकको रट
िनवेदन कारागार कायालयमाफत दता हन आएको
भनी रिज ारबाट दता आदेश भई ०७१-WO०६३१ नं. कायम भई दता भएको देिख छ । िनवेदकले
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा माग गरेको
स ब धमा यस अदालतका सह-रिज ारबाट मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १९४ र सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम २५(११) को कानूनी यव था
यस अदालतको साधारण अिधकार े अ तगत दता
हन आउने पनु रावेदन वा िनवेदनका हकमा आकिषत
हने हो वा असाधारण अिधकार े अ तगतको रट
िनवेदनका स ब धमा समेत आकिषत हने हो भ ने
स ब धमा िनवेदक राजेश े (०६३ सालको
ितवेदन नं. ००२९) र िनवेदक के शरी साद साह
(०६७-FN-०१७५) को िनवेदनमा यस अदालतको
दईु फरक पूण इजलासको आदेशह बाट फरकफरक
आदेश तथा िनदशन भई कानूनी जिटलता उ प न
भएको भनी उ कानूनको या या र अ यासमा
एक पताको लािग
ततु िनवेदन बहृ त् पूण
इजलाससम पेस हन आव यक र उपयु रहेको
भ ने िट पणी उठान गरी सो िट पणीमा रिज ारबाट
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
३(१)(च) तथा ३(२) बमोिजम बढी यायाधीशको
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काठमाड िज ला अदालतसमेत
पूण इजलासमा पेस गन धान यायाधीशसम पेस
भएको र धान यायाधीशबाट बढी सं या रहेका
यायाधीशह को पूण इजलासमा पेस गन आदेश भई
यस इजलाससम पेस हन आएको पाइ छ ।
३. ततु िववादमा सव थम मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको १९४ नं. र सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम २५(११) को
कानूनी यव थाको या याको रहनक
ु ा साथै यस
अदालतको पूण इजलासबाट ०६३ सालको ितवेदन
नं. ००२९ र ०६७-FN-०१७५ मा भएको या याले
फरक फरक िनदशन गरेको हो होइन र सो आदेशबाट
कानूनी जिटलता उ प न भएको छ छै न भ ने िवषयमा
िवचार गनपन
ु देिखएको छ । यसस दभमा मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको १९४ नं. को अ ययन
गनु सा दिभक हने देिखयो ।

यव थासमेत यहाँ उ लेख हन सा दिभक रहेको छ ।

मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको २३ नं.
“सजाय तोक फै सला गदा सजाय पाउने
कसरु दार हािजर रहेको भए सो फै सला गन अड् डाले
नै उसै बखत प फै सलाले लागेको सजाय असल
ु
गनपछ
ु । सो गदा ज रवाना लागेकोमा बझ
ु ाए बझ
ु ी
वा सोबापत जेथा जमानी िलई छाडी िदनपु छ । कै द
लागेकोमा पनु रावेदन गन अदालती ब दोब तको
महलको १९४ नं. बमोिजम धरौट वा जमानत िदएमा
सो िलई छाड् नपु छ । नबझ
ु ाए वा निदए ज रवानाबापत
ला ने कै द र फै सलाले भएको कै दसमेत असल
ु गन
कारागारमा पठाइ िदनपु छ । सजाय पाउने कसरु दार
हािजर नरहेको भए िगर तार गन अड् डडाबाटै
स बि धत हरी कायालयलाई आदेश गरी यसै
महलको २५ र २६ न बरह मा लेिखएबमोिजमको
अ.बं. १९४ नं. को देहाय १ र २ नं. मा िन न कानूनी कारवाहीसमेत चलाउनपु छ” ...।
यव था भएको पाइ छ :
“फै सला गन अड् डाले फौजदारी मु ामा
५. उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
फै सला हँदा कै दको सजाय पाउने कसरु दार फै सला हँदा कसैलाई कसरु दार ठहर गरी सजाय
ठह रएकोलाई सो फै सलाउपर पनु रावेदन गन बढीमा तोिकएको छ भने कसरु दार ठहर भएको यि ले उ
३ वषस म कै दको सजाय भएकोमा र पपु लाई थुनामा फै सलाउपर पनु रावेदन ला ने अदालतमा पनु रावेदन गन
ब नु नपन मु ा भएमा वा नबसेको भएमा पनु रावेदन बढीमा ३ वषस म कै दको सजाय भएकोमा र पपु को
गन यादस मलाई सो अड् डाले धरौट वा जमानीमा लािग थनु ामा ब नु नपन मु ा भएको वा पपु को
छाड् न स नेछ” ..............................................१ लािग थनु ामा नबसेको अव था भएमा पनु रावेदन दता
“पनु रावेदन सु ने अड् डाले भए पनु रावेदन गन यादस मलाई कै द वा ज रवानाबापत धरौट वा
गन यादस मलाई र पनु रावेदन दता भएकोमा जमानतको लािग िनवेदन िदएमा १९४ नं. बमोिजम
िकनारा नभएस मलाई बढीमा १० वषस म कै दको स बि धत फै सला गन अड् डाले त काल फै सलाको
सजाय भएकोमा र पपु लाई थुनामा ब नु नपन मु ा काया वयन नगरी धरौट वा जमानीमा छाड् न स ने
भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड् न देिख छ । य तै पनु रावेदन सु ने अड् डाले भए बढीमा
स नेछ” ......................................................२ १० वषस म कै दको सजाय भएकोमा र पपु को
लािग थनु ामा ब नु नपन मु ा भएमा वा नबसेको
४. मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २३ नं. समेत भएमा पनु रावेदन गन यादस मलाई र पनु रावेदन
अ.बं. १९४ सँग स बि धत रहेको हँदा उ कानूनी दता भइसके कोमा य तो पनु रावेदन प िकनारा
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नभएस मलाई धरौट वा जमानी िलई छाड् न स ने
कानूनी यव था रहेको पाइ छ । यसरी अ.बं. १९४
नं. को कानूनी यव था फौजदारी मु ामा फै सला हँदा
कसरु दार ठह रई कै दको सजाय पाउने यि लाई
सो फै सलाउपर पनु रावेदन गन अड् डाले धरौट वा
जमानीमा छाड् न स ने अव था हो ।
६. ततु िववादमा िनवेदकलाई कसरु दार
ठहर गरेको काठमाड िज ला अदालतको फै सलाउपर
पनु रावेदन प दायर गरेको अव था होइन । मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको २०८ नं. ले यव था
गरेअनु प फै सला भएको िमितले ६ मिहनािभ मा
थाहा पाएको ३५ िदनिभ िनवेदनसाथ उपचारको
माग गरेको अव था पिन होइन । पनु रावेदनको रोहमा
स म अ.बं. १९४ नं. को यव था आकिषत हने
देिखएको र कै द सजाय ठहर भई अि तम भई बसेको
फै सलाउपर चनु ौती गरी रट िनवेदन दायर गदा अ.बं.
१९४ नं. को यव था आकिषत हने प कानूनी
यव था भएको पिन देिखँदनै । जनु योजनका लािग
अ.बं. १९४ नं. बनेको छ, सोही योजनका लािग उ
कानूनी यव था आकिषत गनपन
ु देिखँदा उ कानूनी
यव थाको अनिु चत िव तार गरी अ य े मा लागू गन
सिकने देिखँदनै ।
७. नेपालको संिवधानबमोिजम यस
अदालतको असाधारण अिधकार े गहु ारी पन
आउने रट िनवेदन प को स दभमा तत्स ब धी
कानूनकै ि या अपनाई कारवाही गनपन
ु हछ ।
असाधारण अिधकार े अ तगत िनवेदन पन आएमा
कारवाहीको िसलिसलामा अ त रम आदेश वा
अि तम िकनारा गदा यस अदालतले उपयु आदेश
िदई उिचत र पया उपचार िदन स ने नै देिख छ ।
सो रोहमा िदने उपचारको िविश थान रहने हनाले
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को यव था आकिषत
गरी रट े लाई नै सीिमत गनपन
ु अव था रहने पिन
देिखँदैन । मु ामा कायिविधगत वा सारवान् कानूनको

ग भीर िु ट भई फै सला भएको भनी सोउपर असाधारण
अिधकार े अ तगतको उपचार माग भएको
अव थामा स बि धत िववादको रोहमा कारवाही गदा
ग भीर कानूनी िु ट गरी फै सला गरेको कारण यि को
वैयि क वत तामा आघात भएको देिखएमा
आव यकताअनस
ु ार उपचार दान गन सिकने नै हँदा
अ.बं. १९४ नं. को आधार िलई रहनपु न देिख न ।
अ.बं. १९४ नं. ले फौजदारी मु ामा कसरु दार ठहर
गरी कै दको सजाय पाएको यि ले सो फै सलाउपर
मािथ लो तहको अदालतमा पनु रावेदन प दायर गदा
धरौट वा जमानीमा छाड् न सिकने सत र अव थास म
यव था गरेको हँदा जनु योजनका लािग उ कानूनी
यव थाको संरचना ग रएको छ सोहीबमोिजम उ
कानूनको योग गनपन
ु ह छ।
८. सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम २५ को उपिनयम (११) मा भएको धरौट
तथा जमानतस ब धी कानूनी यव थाका स ब धमा
िवचार गदा उ िनयम २५(११) मा भएको कानूनी
यव था यहाँ उ लेख हन सा दिभक रहेको छ ।
“तलको कुनै अदालत वा अध याियक
अिधकारी वा िनकायबाट कानूनबमोिजम सजाय
पाएको कुनै यि ले सो आदेश वा फै सलाउपर
पनु रावेदन गरेको वा सो आदेश वा फै सला बदर
गराउन िनवेदनप िदएको सव च अदालतको कुनै
फै सला वा अि तम आदेशको पनु रावलोकन गराउनको
लािग िनवेदन प परेकोमा पनु रावेदक वा िनवेदकले
अदालतको फै सलाबमोिजम सजायको आदेश वा
फै सलाअनस
ु ार सजाय भोगेको वा भोिगरहेको वा
सोबापत कानूनबमोिजम धरौट वा जमानत िदएको
िन सा पेस गनपछ
ु । य तो िन सा पेस नगरेमा य तो
पनु रावेदन वा िनवेदन दता हने छै न” ।
९. उ कानूनी यव था अदालतमा दता
गन िलखतह मा परु याउन
पु न सामा य रीतअ तगत
्
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रािखएको पाइ छ । जसअनस
ु ार कुनै त लो तहको
अदालत वा अध याियक िनकायको फै सलाबाट
सजाय भई कसरु दार ठह रएको कुनै यि ले सो
आदेश वा फै सलाउपर पनु रावेदनप तथा िनवेदन गदा
एवं सव च अदालतको फै सला वा अि तम आदेश
पनु रावलोकनको लािग िनवेदन प दता गराउनको
लािग चनु ौती वा बदर गन खोिजएको फै सला वा
आदेशले तोके को सजाय भोगेको, भोिगरहेको वा
सोबापत कानूनबमोिजम धरौट वा जमानत िदएको
िन सा पेस गनपन
ु गरी पनु रावेदन प वा िनवेदन प
दता गराउँदा पूरा गनपन
ु कानूनी ि याका स ब धमा
यव था भएको पाइ छ । उ िनयम २५ को उपिनयम
(११) को यव था कुनै यि लाई फै सलाले लागेको
सजायबापत वतः धरौट वा जमानत िदने भ ने
नभई सजाय भोगेको, भोिगरहेको वा चिलत धरौट
वा जमानतस ब धी कानूनी यव थाबमोिजम धरौट
वा जमानत िदएको िन सा पेस गरेमा मा पनु रावेदन
प , मु ा दोहोर्याई पाउँ भ ने िनवेदन, पनु रावलोकन
ग रपाउँ भ ने िनवेदन र अ य कृितका िलखत दता
गन कायिविधगत यव था हो ।
१०. यस अदालतको ०६३ सालको
ितवेदन नं. ००२९ (िनवेदक राजेश े िव
काठमाड िज ला अदालत) र ०६७-FN-०१७५
(िनवेदक के सरी साद साह िव सलाही िज ला
अदालतसमेत) भएको िनवेदनका स ब धमा यस
अदालतका फरकफरक पूण इजलासबाट अ.बं. १९४
नं. र सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
२५(११) को योग र या या फरक भई कानूनी
जिटलता उ प न भएको भनी रिज ारले िट पणी पेस
गरी सोस ब धी या यामा एक पता कायम गन भनी
धान यायाधीशको आदेशानस
ु ार ततु ितवेदन
यस इजलासमा पेस हन आएको छ । सोस ब धमा
उि लिखत पूण इजलासका आदेशह यहाँ उ लेख
गनु सा दिभक रहेको छ ।

११. िनवेदक राजेश े िव काठमाड
िज ला अदालतसमेत (०६३ सालको ितवेदन नं.
००२९) मा यस अदालत पूण इजलासबाट िमित
२०६३/०८/१४ मा भएको आदेश िन नअनस
ु ार
रहेको पाइ छ ।
“ ततु िनवेदनमा ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत आफू िव िज ला अदालतबाट
फै सला भएकोले संिधवानको धारा ८८(२) बमोिजम
बदर ग रपाउँ भ ने दाबी रके कोले य तो िनवेदनमा
परु याउन
्
ु पन रीतस ब धमा पिन उि लिखत िनयम
२५(१) र २५(११) आकिषत हने नै देिखयो ।
रिज ारबाट भएका दरपीठ आदेशमा िनयम २५(११)
को ि या पूरा नभएको भ नेस म उ लेख भएको
देिख छ । उ िनयम २५(११) बमोिजम िनवेदकले
िज ला अदालतबाट लागेको कै द र ज रवाना भु ान
गरेको वा भोिगरहेको वा धरौट वा जमानत िदएको
िन सा पेस गरी िनवेदन दता गराउन पाउने नै भएको
अव थामा रिज ारलाई य तो िन सा पेस गन
िनवेदकलाई जनाउ िदई त प ात् य तो िन सा पेस
गरेकोमा िनवेदन दता गन र पेस नगरेमा दता नगन
िनणय िलन बाधा परु याएको
देिखँदैन । तसथ िज ला
्
अदालतबाट आफूउपर कै द ज रवाना लागेको वीकार
गद सो फै सला नै बदर गराइ मा न आउने िनवेदकलाई
उि लिखत िनयम २५(११) बमोिजमको िन सा पेस
गन जनाउ नै निदई दरपीठ ग रिदएको यस अदालतका
रिज ारबाट भएको आदेश िमलेको देिखएन” ।
“िनवेदकतफका कानून यवसायीह बाट
अदालतबाट कै द ज रवाना लागेको यि ले रट
अिधरका े अ तगत सव च अदालतमा वेश गदा
कै दमा ब नु वा धरौट जमानत िदनु नपन िजिकर
गद िवकाउ राउत कुम िव
सलाही िज ला
अदालतसमेत भएको मु ामा (नेकाप २०४९, अङ् क
१०, िन.नं. ४६३१, प.ृ ८८८) मा २०४९।१०।७।४
मा भएको आदेश पेस गनभएको
छ । तर उ िनणय
ु
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
वतमान सव च अदालत िनयमावली, २०४९ लागू
हनपु ूव त कालीन कानूनी यव थाका स दभमा
ग रएको हँदा हालको सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम २५(११) का स दभमा आकिषत
हन स ने देिखएन” ।
“िनवेदक मातहत अदालतबाट भएको आदेश
वा फै सलाबमोिजम कै द लागेको यि भएको र सो कै द
भु ान नगरेको अव थामा वारेसमाफत िनवेदन दता
गराउन निम ने भएकोले उि लिखत िनयम २५(११)
बमोिजम सजाय भोगेको वा भोिगरहेको वा अदालती
ब दोब तको १९४ नं. को ि या परु याई
् धरौट वा
जमानत िदएको िन सा िनवेदक वयंले पेस गरे िनवेदन
दता हने भनी मनािसब मािफकको समयाविध तोक
वारेसमाफत िनवेदकलाई जानकारी िदनु र उि लिखत
ि या पूरा गरी आएमा िनवेदकको रट िनवेदन दता
गनु । साथै यसप ात् यसै कृितका अव थाह मा यसै
आदेशलाई आधार मानी रट िनवेदन दता वा दरपीठ
गनु भनी यस अदालतका रिज ारलाई िनदशनसमेत
जारी ग रएको छ । “
१२. उ आदेशको िववािदत त य हेदा
िनवेदक राजेश े उपरको िवदेशी िविनयम अवैध
कारोबार मु ामा िनवेदकका नाममा तामेल भएको
याद र सजाय गरेको फै सला उ ेषणको आदेशले
बदर गरी सनु वु ाईमा सहभागी गराउन परमादेशको
माग गरी िनवेदकले वारेसमाफत रट िनवेदन दायर
गन याएकोमा रिज ारबाट सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम २५(११) को
ि या पूरा नभएको भनी रट िनवेदन दरपीठ गरेको
देिख छ । यस अदालतको पूण इजलासबाट
िनवेदकमातहत अदालतबाट भएको फै सलाबमोिजम
कै द लागेको यि भएको र सो कै द भु ान नगरेको
अव थामा वारेसमाफत रट िनवेदन दता गराउन
निम ने भनी आदेश भएको पाइ छ । साथै सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम २५(११)

बमोिजम कसरु दार ठह रएको यि ले फै सलाले
तोके अनस
ु ारको सजाय भोगेको, भोिगरहेको वा
अदालती ब दोब तको १९४ नं. को ि या परु याई
्
धरौट वा जमानत िदएको िन सा िनवेदक वयंले पेस
गरेमा रट िनवेदन दता हने भनी मनािसब समयाविध
तोक वारेसमाफत िनवेदकलाई जानकारी िदई उ
ि या पूरा गरी आएमा रट िनवेदन दता गनु भनी
आदेश भएको देिख छ । उ आदेशले रिज ारबाट
भएको दरपीठ आदेशलाई प तः बदर गरेको पाइ न
। सजाय ठहर भई लगत बाँक भएको यि ले
वारेसमाफत रट िनवेदन दायर गन निम ने कुरालाई
प गद स बि धत यि ले सजाय भोगेको, भोिगरहेको
वा अदालती ब दोब तको १९४ नं. को ि या परु याई
्
धरौट वा जमानत िदएको िन सा पेस गरेको अव थामा
रट िनवेदन दता गनपन
ु भनी आदेश गरेको पाइ छ ।
सो आदेशमा रट िनवेदनमा अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा
िदनु भनी बोलेको अव था छै न । उ पूण इजलासले
यसप ात् सोही कृितका अव थामा उ आदेशलाई
आधार मा नसमेत िनदशन गरेको पाइ छ ।
१३. के सरी साद साह िव
सलाही
िज ला अदालतसमेत भएको (०६७-FN-०१७५)
िनवेदनमा यस अदालतको पूण इजलासबाट िमित
२०६७/०९/०९ मा भएको आदेश िन नअनस
ु ार
भएको पाइ छ :
“यस अदालतको एक यायाधीशको
इजलासबाट िमित २०६७।८।२९ मा भएको आदेशमा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
२५(११) को यव था यस अदालतको सामा य
े ािधकारअ तगत पन िनवेदन पनु रावेदनको हकमा
स म लागू हने हो वा यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत परेका िनवेदनमा समेत लागू
ह छ भ ने िवषय िवचारणीय भएको र सो िवषय पिछ
इजलासबाट िवचार हने नै हँदा भ ने उ लेख गरी
कानूनबमोिजम रट दता गनु भ ने आदेश गरेको पाइयो ।
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य तै िवषयव तु समावेश भएको संवत् २०६३ सालको
ितवेदन नं. ००२९ को ितवेदनमा यस अदालतको
पूण इजलासबाट िनवेदक मातहत अदालतबाट भएको
आदेश वा फै सलाबमोिजम कै द लागेको यि भएको
र सो कै द भु ान नगरेको अव थामा वारेसमाफत
िनवेदन दता गराउन निम ने भएकोले सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम २५(११)
बमोिजम सजाय भोगेको वा भोिगरहेको वा अदालती
ब दोव तको १९४ नं. को ि या परु याई
् धरौट वा
जमानत िदएको िन सा िनवेदक वयंले पेस गरे िनवेदन
दता हने भनी मनािसब मािफकको समयाविध तोक
वारेसमाफत िनवेदकलाई जानकारी िदनु र उि लिखत
ि या पूरा गरी आएमा िनवेदकको रट िनवेदन दता
गनू । साथै यसप ात यसै कृितका अव थाह मा यसै
आदेशलाई आधार मानी रट िनवेदन दता वा दरपीठ
गनु भनी यस अदालतका रिज ारलाई िनदशनसमेत
जारी ग रएको छ भनी िमित २०६३।८।१४ मा आदेश
भइरहेको पाइँदा ततु िवषयमा िनवेदकलाई लागेको
कै द ज रवानाबापत अ.बं. १९४ नं. बमोिजम धरौट वा
जेथा जमानत िदए िलई एक यायाधीशको इजलासबाट
भएको िमित २०६७।८।२९ मो पूव आदेशबमोिजम
रट िनवेदन दता गरी कानूनबमोिजम गनू । “
१४. के सरी साद साहको िनवेदनमा
भएको उ आदेशमा राजेश े को िनवेदनमा िमित
२०६३/०८/१४ गतेको पूण इजलासको आदेशसँग
फरक पन गरी अ.बं. १९४ नं. तथा सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम २५(११) को
या या गरेको देिखँदैन । ब सोही आदेशलाई नै
उ तृ गद सोही आदेशमा एक पता कायम गन गरी
अ.बं. १९४ नं. को ि याअनु प िनवेदकले धरौट
वा जमानत िदएमा रट िनवेदन दता हनस ने भनी
उ लेख गरेको पाइ छ । उ आदेशले अ.बं. १९४
नं. को कानूनी यव थाले तोके को ि यािवपरीत

रट िनवेदन दता गन िनदश गरेको नभई अ.बं. १९४
नं. को कानूनी यव था सोही नं. को अधीनमा रही
पालना हनपु नमा जोड िदएको पाइ छ । कानूनबमोिजम
धरौट तथा जमानत िलन िम ने अव था भएमा मा
धरौट जमानत िलने हो, कानूनले तोिकिदएको ि या
ितकूल धरौट तथा जमानत िलन िम दैन । अदालत
वा अध याियक िनकायले गरेको फै सलालाई चनु ौती
ग रएको रट िनवेदन दताको स ब धमा फै सलाले
तोके को सजायबापत सोझै अ.बं. १९४ नं. बमोिजम
धरौट वा जमानतको सिु वधा पाउने कानूनी यव था
देिखँदनै । मािथ उ लेख ग रएबमोिजम यस अदालतको
पूण इजलासबाट समेत िनवेदकले फै सलाबमोिजम
सजाय भोगेको, भोिगरहेको वा १९४ नं. बमोिजमको
सिु वधा पाएको िन सा पेस गरेमा मा रट दता हने
भनी आदेश भएको पाइदा फरकफरक आदेश वा
या या भएको देिखएन ।
१५. मु ाको रोहमा त लो तहको अदालत
वा अध याियक िनकायबाट भएको फै सलालाई चनु ौती
गरी साधारण अिधकार े अ तगत दायर हने पनु रावेदन
प र य तो फै सला गदा अपनाइएको कायिविधलाई
नै चनु ौती गरी असाधारण अिधकार े अ तगत
दायर हने रट िनवेदन िनता त फरक िवषय हन् ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. मु ाको रोहमा साधारण
अिधकार े अ तगत पनु रावेदन वा सो कृितको
िनवेदन दायर गदा फै सलाले तोके को सजायबापत
धरौट वा जमानत पेस गन सत र ि यासँग स बि धत
रहेको छ । उ कानूनी यव था के वल मु ामा
पनु रावेदन वा सोसरहका िनवेदन गदा आकिषत हने
हँदा यसलाई रट े मा िव तार गन निम ने देिखयो ।
१६. ततु िववादमा िनवेदकउपर दायर
गरेको ठगी मु ामा काठमाड िज ला अदालतले
रतपूवक याद तामेल नै नगरी भएको िमित
२०६५/१०/२३ को फै सलाले ३ वष कै द र
ज रवाना .२,४१,७८५। - बापत कै दमा रािखएको
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भनी उ फै सलालाई चनु ौती गरी रट िनवेदन
दायर गरेको पाइ छ । िनवेदक कै दमा रही रट
िनवेदन गरेकोले फै सलाले ठहर गरेको सजाय
भोिगरहेको हँदा ततु रट दता भएको अव था
छ । िनवेदकले अ.बं.१९४ नं. को सिु वधासमेत माग
गरेको ततु िनवेदन र सोस ब धमा उठान भएको
ितवेदनसाथ रट िनवेदनसमेत यस इजलाससम
साथै पेस भएको अव था छ । उ रटमा आज यसै
इजलासबाट िनवेदकले सनु वु ाईको मौका ा गरेको
देिखएकोसमेतका आधारमा रट खारेज हने आदेश
भएको छ । िनवेदकले दायर गरेको जनु रट अि तम
िकनारा नभएस मको लािग अ.बं.१९४ नं. को सिु वधा
माग गरेका हन् उ रट खारेज हने ठहर भइसके को
अव थामा िनवेदकको िनवेदन मागको औिच यसमेत
समा भएको छ ।
१७. अदालतबाट अि तम भइरहेको
फै सलाउपर नै असाधारण अिधकार े अ तगत
चनु ौती िदई उपचार माग गरेको अव थामा तोिकएको
सत पूरा गरी माग गरेको अव थामा तोिकएको सत
पूरा गरी रट िनवेदन दता गन स ने कुरामा िववाद
देिखँदैन । तर य तो चनु ौती िदँदा अि तम भइरहेको
फै सलाबमोिजम िसजना भएको प रणाम रट िनवेदन
दता गन खोजेको कारणले मा ै वत: मल
ु तबी
वा थगन हने कुरा आउँदनै । फल व प मु ाको
रोहमा आकिषत अ.बं.१९४ नं. बमोिजमको सिु वधा
पिन सोझै ा हने कुरा आउँदैन । यस अदालतको
पूण इजलासबाट राजेश े िनवेदक भएको ०६३
सालको ितवेदन नं. ००२९ र के सरी साद साह
िनवेदक भएको ०६७-FN-०१७५ मा अ.बं. १९४
र सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
२५(११) मा यस अदालतका रिज ारको िट पणीमा
उ लेख भएअनस
ु ार फरक फरक या या भएकोसमेत
देिखएन ।
१८. अदालतको फै सलाअनस
ु ार सजाय

पाएको यि बाट सजाय ठहर भएको फै सलालाई
चनु ौती गरी अब दायर हन आउने रट िनवेदनका
स ब धमा य तो फै सलाले लागेको सजाय भोगेको
वा भोिगरहेको वा मु ाको रोहबाट अ.बं. १९४ नं.
बमोिजम धरौट वा जमानतको सिु वधा ा गरेको
िन सा पेस गरेको अव थामा मा दता गनु भनी यस
अदालतका रिज ारलाई िनदशन ग रएको छ । अ मा
कानूनबमोिजम गनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या.सशु ीला काक
या.गोपाल पराजल
ु ी
या.दीपकराज जोशी
या.गोिव दकुमार उपा याय
इजलास अिधकृत : स तोष पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शभु म् ।
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नणय नं ९६१०
सव च अदालत, बहृ त् पूण इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७२।१०।१५।६
०७१-WO-०६३१
िवषय : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : भ परु िज ला, दवु ाकोट गा.िव.स., वडा नं.
२ हालको चाँगनु ारायण नगरपािलका घर भई
कारागार कायालय, िड लीबजार, काठमाड मा
थुनामा रहेका माधवराज िघिमरे
िव
िवप ी : काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल,
काठमाड समेत
§ कुनैपिन यि को वतन कुन थानलाई
मा ने भ नेस ब धमा यि को वतन
िनजको ज म, घर ज गा रहेको थान,
कुनै उ ोग यवसाय गदा रहे बसेको थान
आिद फरक फरक रहन स दछ । वतन
थायी वा अ थायी हन स छ, यि को
वतन िनज त काल बसोबास गरेको
थानका आधारमा पिन िनधारण ग रने
िवषय हने ।
§ कुनैपिन यि को वतन कायम हन
िनज बसोबास गन गरेको घर िनजको
नामको हो होइन भ ने कुराले िनधा रत
1019

गन नभई िनजको बसोबासले िनधारण
गन ह छ । िनवेदकको त कालको
वतन सहकारीको माइ यटु र िनवेदन
यहोरासमेतबाट काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. ७
पुि भएको हदँ ा आ नो वतन सलाहीमा
याद जारी नभएको ुिटपूण भ ने िनवेदन
दाबी औिच यपूण मा न निम ने ।
( करण नं.४)
§ तामेली याद े तेदारसम पेस भई
े तेदारले ितवादीको अक वतन छ,
छै न सो स ब धमा खुलाई पठाउन िज ला
सरकारी विकल कायालयलाई लेखी पठाई
खुली आएको वतनमा पुनः याद जारी
गन भनी आदेश गरेको तर उ तामेली
याद बदर गरेको भने देिख न । एकपटक
रतपवू क तामेल भई आएको तामेली
याद बदर नगरेस म सो यादको कानूनी
अि त व रही रहने र सोही यादका
आधारमा यादवालालाई सुनुवाइको मौका
दान भएको भनी मा नुपन ।
( करण नं.५)
§ ितवादीको वतनमा एकपटक रतपूवक
याद तामेल भई तामेली याद िमिसल
संल न भएकोमा उ याद बदर नगरी
अक वतन भए खुलाउन े तेदारले
आदेश गरी अिघ रतपूवक याद तामेल
भएको वतन नै खुली आएको अव थामा
पिछ लो तामेली याद िमिसल संल न
नहदँ ैमा अिघ लो तामेली याद अ यथा
नहने हदँ ा यादवालाले सुनुवाईको मौका
नपाएको भ न िम ने नदेिखने ।
( करण नं.६)
§ िनवेदकले ठगी मु ामा िनजका नाममा
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तामेल भएको सु
याद नै गुजारी
अदालतमा हािजर नभई बसेका
ितवादीको नाममा अ.बं. २०८ नं. को
कानूनी यव थाअनु प पनु रावेदन याद
जारी गनु नपन हदँ ा सोही आधारमा ठगी
मु ामा ितवादी रहेका यी िनवेदकका
नाममा पुनरावेदन याद निदएको कायलाई
कानून ितकूल मा न निम ने ।
( करण नं.९)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ब ीबहादरु काक , ह रहर दहाल, राम साद
भ डारी, श भु थापा, राघवलाल वै एवं
िव ान् अिधव ाह कोिपल साद अिधकारी,
मेघराज पोखरेल, िवजय िम र इ र अिधकारी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा रेवतीराज
ि पाठी र संिजवराज रे मी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९३ नं., १९४ नं., २०८
नं.
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(२)
§ नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
आदेश
स. . या.क याण े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा दायर हन आएको ततु
रट िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार छः–
म िनवेदक िमित २०७१/९/१३ गते आ नै
घर भ परु दवु ाकोटमा बिसरहेको अव थामा िज ला
अदालतका कमचारी ह भ ने के ही यि ह ले
तपाइँका िव मा दायर भएको ठगी मु ाबाट तपाइँलाई

ज मा ३ वष कै द र ज मा . २,६३,८४८।- ज रवाना
भई फै सला भएकोले तपाइँलाई थनु ामा रा नको
लािग िलन आएका ह भनी जबरज ती पमा लड
स
े र र सगु रको िबरामी म िनवेदकलाई वा यमा
समेत ग भीर असर पन गरी कारागार कायालय
िड लीबजार, काठमाड मा लगे । मलाई के कुन मु ामा
सजाय भएको हो, अदालतबाट भएको फै सलाको
जानकारी, पनु रावेदन यादलगायतका कुनै पिन कुरा
थाहा जानकारी गराएको छै न भनी मैले कमचारीह सँग
भ दा ए कासी पमा कै द ठेिकएको प थमाई कारागार
चलान ग रयो । सो प मा उ लेख भएबमोिजमको
आव यक कागजातह को मािणत ितिलिप िमित
२०७१/१०/४ गते सारी हेदा संवत् २०५८ सालको
स.फौ.नं. १४९ िन.नं. २८ को मु ामा कृ ण साद
देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र ितवादी
म िनवेदकसमेत भएकोमा िमित २०६१/५/१ गते मु ा
फै सला हँदा म िनवेदकको नामको याद तामेल हन
नसके को कारण तामेलीमा रािखिदने गरी फै सला भएको
रहेछ । यसरी फै सला भएपिछ पनु ः आदेशानस
ु ार मु ा
तामेलीबाट जागी मेरो नाममा जारी भएको समा ानको
याद िमित २०६३/९/१४ मा तामेल भएको र याद
तामेल हँदा पिन हािजर हन नआएको भनी िमित
२०६५/१०/२३ गते फै सला भई अि तम भएको
रहेछ । सो फै सलाले म िनवेदकलाई कै द ३ वष र
ज रवाना . २,४१,७८५।- हने ठहर भएको आधारमा
मलाई प ाउ गरी थुनामा रािखएको जानकारी हन
आयो । साथै स.फौ.नं. १५८८ मा . १०,५२४।र स.फौ.नं. ११८७ मा . ११,५३९।- गरी ज मा
ज रवाना . २,६३,८४८।- भएको रहेछ ।
म िनवेदक त कालीन अव थामा सनु कोशी
बहउ े यीय सहकारी सं था िल. को साधारण सद य
रहेको र त कालीन अ य ताराकुमार खड् काको काय
सिमित भंग भई म िनवेदक कायसिमितको अ य
भएकोमा के ही समय िमित २०५७/११/२७ देिख १
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मिहना १५ िदन मलाई दयघात भई मैले कुनै काम गन
नपाएको र नसके को हँदा राजीनामा िदएको िथएँ । पिछ
बनेको कायसिमितले नै सहकारीको पूण िज मेवारी
वहन गरेको हँदा सोही अव थामा कृ ण साद
देवकोटासमेतका यि ह ले ज मा गरेको रकम िफता
निदई कायालय ब द गरेको भनी मसमेतका िव मा
जाहेरी िदएको आधारमा ी काठमाड िज ला
अदालतमा अिभयोगप दायर भई फरारी अिभयु
बनाई मु ा चलाइएको रहेछ ।
म िनवेदकको घर सलाही भए तापिन हामी
दाजभु ाइह का बीचमा २०५४ सालमा अंशब डा
भएको कारण म काठमाड आउँदा अ य भाइको
काठमाड िज ला, का.म.न.पा., वडा नं. ७ ि थत
घरमा ब ने गदथे ँ । मु ाको कारवाहीको ममा िमित
२०६१/५/१ गते पिहलो फै सला हँदा मेरो नामको
याद का.म.न.पा. वडा नं. ७ मा तामेल हन नसके को
तर म तथा मेरो प रवार काठमाड मा नै नब ने
अव थामा पिछ सोही घरदैलोमा बे रतपूवक तामेल
भएको छ । यसमा पिन ततु संवत् २०६३/६४
सालको स.फौ.नं. १५८६ को ठगी मु ामा मेरो नाममा
याद जारी नभई लगाउमा रहेको १५८७ र १५८८
को मु ामा याद जारी भई सोही आधारमा िमित
२०६५/१०/२३ मा फै सला भएको छ । त कालीन
समयमा मेरो नाममा म ब दै आएको सलाही िज ला,
भि परु गा.िव.स. मा कुनै याद तामेल भएको छै न । तर
मेरो अंशब डा भइसके को भाइ ब ने का.म.न.पा. वडा
नं. ७ को घरमा याद तामेल हनल
ु े सोको जानकारी
मलाई छै न । सनु कोशी बहउ े यीय सहकारी सं थाको
कायसिमितबाट राजीनामा िदएपिछ परेको उजरु ीको
आधारमा मैले सं थामा अिनयिमतता गरेको भ ने
अिभयोग वत: गैरकानूनी भई बदरभागी छ । मैले
ितर ा गनको लािग मलाई कानूनबमोिजम याद
तामेल नभएकोले मेरो ाकृितक यायबमोिजम ा
हकमा आघात परेको छ । यस त यगत आधारलाई

स मािनत अदालतले ग भीरतापूवक मनन् गरोस् भनी
िनवेदन गदछु ।
म रट िनवेदकको नाममा जारी भएको
समा ानको याद म िनवेदक सलाही िज ला, भि परु
गा.िव.स., वडा नं. ८ मा बसेकोमा मेरो छु ी िभ न
भएको भाइको घरमा टाँस भएको कारण मैले थाहा
पाउन सिकन । यसमा पिन स.फौ.नं. १५८६ मा
यादै जारी भएको छै न । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं.
बमोिजम रतपूवक याद जारी नहनबु ाट मैले सूचना
ा गन नसके को कारण मु ामा ितर ा गन तथा
पनु रावेदन दता गनबाट वि चत भएको छु । सनु वु ाईको
मौका नै निदई फै सला भएको हँदा उ फै सला
ाकृितक याय, कानूनका मा य िस ा तको िवपरीत
हनक
ु ा साथै मौिलक हकमा समेत आघात भएको छ ।
फै सलामा म रट िनवेदकले सु याद गज
ु ारी
बसी उपि थत नै नभएकोले अदालती ब दोब त
महलको २०८ नं. बमोिजम पनु रावेदनको याद
िदइरहनु पन भनी मलाई पनु रावेदन गन यादसमेत
दान ग रएको छै न । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९३ अनस
ु ार
झगिडया हािजर नरहेकोमा फै सला भएको तीन िदनिभ
यो मु ामा यो कुरा ठहरेको हनाले ितमीलाई यो यित
सजाय भएको छ भनी खल
ु ाई सो झगिडयाको नाममा
याद जारी गनपछ
ु भ ने बा या मक कानूनी यव था
रहेको छ । उि लिखत कानूनी यव थाको िवपरीत
मलाई कुनै िकिसमको याद िदइएको छै न । सु
याद कानूनबमोिजम तामेल नभएको अव थामा सु
यादै गज
ु ारेको भनी अथ गन िम ने होइन । बेरीतको
यादबाट प को हक जान नस ने हँदा यथ ह को
काय उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाऊँ ।
अतः म िनवदेकलाई म.ु ऐ. अ.बं. ११०
नं. बमोिजमको ि या पूरा गरी याद तामेल गरी
ितवाद एवं सनु वु ाईको मौका िदनु पनमा निदई
कै द तथा ज रवाना ठहर गरी फै सला भएको हँदा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२,
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
धारा १३, धारा १९ र धारा २४ ारा द मौिलक
तथा संवैधािनक हक एवं कानून द अ य हक
अिधकारमा य आघात पन गई अ याय भएको
हँदा काठमाड िज ला अदालतबाट फौ.नं. १५८७
र १५८८ मा िमित २०६३।९।१४ मा तामेल भएको
याद, िमित २०६५/१०/२३ मा भएको फै सला र सु
याद गज
ु ारेको भनी पनु रावेदनको याद नै निदएको
कायसमेत उ ेषणको आदेशले बदर गरी उ ठगी
मु ामा म रट िनवेदकलाई कानूनबमोिजमको याद
िदई सनु वु ाईको मौका दान गरी ितर ा गन मु ामा
सामेल गनु गराउनु भ ने परमादेशलगायत जो चािहने
आ ा आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै यो िनवेदनको
अि तम िकनारा नलागेस म िमित २०६५/१०/२३
गतेको काठमाड िज ला अदालतको फै सला, िवप ी
तहिसल शाखाबाट िमित २०७१/९/१३ मा कै द
ठेक कै दमा रा न पठाइएको प काया वयन नगनु
नगराउन,ु यथाि थितमा रा नु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
िवप ीह का नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी गनु नपन कानूनबमोिजमको कारण भए
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का नाममा याद जारी
गरी िलिखत जवाफ ा भएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै यी िनवेदक थुनामा
रहेको देिखएको र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. बमोिजम
सिु वधा पाउन माग गरी िदएको िनवेदन यस अदालतको
बहृ त् पूण इजलासमा िवचाराधीन रहेको देिखएकोले
ततु मु ामा उपि थत रहेको उ मु ासँग पिन
स बि धत देिखएकोले ततु मु ा पिन उ मु ा साथै
राखी पेस गनू भ ने यस अदालत एक यायाधीशको

इजलासबाट िमित २०७२/३/१५ मा भएको आदेश ।
रट िनवेदकलाई स मािनत काठमाड
िज ला अदालत बबरमहलको च.नं. १६९३ िमित
२०७१/९/१३ गतेको प साथ िमित २०७१/९/१४
गते यस कारागारमा ठगी मु ामा थुनामा रा न पठाइएको
हँदा िनयमानस
ु ार थनु ामा रािखएको हो । रट िनवेदकले
िलएको िजिकरअनस
ु ार िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा
नरािखएको हँदा झठु ा यहोरा उ लेख गरी यस
कायालयलाई समेत िवप ी बनाई दायर भएको ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
कारागार कायालय, िड लीबजारको िलिखत जवाफ ।
दगु ाबहादरु के .सी. को जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी माधवराज िघिमरेसमेत भएको संवत्
२०६३ सालको स.फौ.नं. १५८८ को ठगी मु ा-१,
र नकाजी महजनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी ियनै िनवेदकसमेत भएको ठगी मु ा-१ र
कृ ण साद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी ियनै िनवेदक भएको ठगी मु ा-१ गरी ज मा
३ थान मु ामा िनज ितवादी माधवराज िघिमरेलाई
यस अदालतको िमित २०६५/१०/२३ को फै सलाले
मशः .१०,५२४। -, . ११,५३९। - र .
२,४१,७८५। - ज रवाना तथा ३ वष कै द ठहरी फै सला
भएबमोिजम रािखएको उ कै द र ज रवानाको लगत
कायम रही िनज ितवादी फरार रिहरहेको अव थामा
फै सला काया वयनका लािग यस अदालतबाट िमित
२०७१/९/१३ गते यी िनवेदकका नाममा जारी भएको
प ाउपज
ु का आधारमा यस अदालतको पूणकालीन
द ता काय समूहले प ाउ गरी ितवेदनसाथ यस
अदालतमा पेस गरेको हो । फै सलाबमोिजम िनज
ितवादीलाई ठहरेको कै द ३ वष र ज रवाना .
२,६३,८४८। - बापत िमित २०७१/९/१३ गते कै द
याद ठे क कारागार कायालय, िड लीबजार चलान
गरी पठाएको हो । िनज िनवेदकलाई यस अदालतबाट
वत पूवक सोधनी हँदा लगतबमोिजम कै द तथा
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काठमाड िज ला अदालतसमेत
ज रवाना बे जु कायम रहेको यि मै हँ । आज
ज रवाना दािखल गन सि दन सके पिछ दािखल गनछु
भनी खस
ु ी राजीसाथ कागज गरी सिहछाप गरेको
अव था छ । अतः फरारी ितवादीलाई फै सलाले
लागेको कै द तथा ज रवाना असल
ु उपरको लािग
कानूनस मत त रकाले प ाउ गरी कै द याद ठेक
फै सला काया वयनको काय स पादन ग रएको र यस
अदालतको कायबाट िनवेदकको संवैधािनक तथा
कानून द हकमा आघात नपगु ेको हँदा ततु
रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको काठमाड
िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
िमिसल अ ययन गरी रट िनवेदकतफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ाह
ी ब ीबहादरु काक ,
ी ह रहर दहाल, ी राम साद भ डारी, ी श भु
थापा, ी राघवलाल वै एवं िव ान् अिधव ाह
ी कोिपल साद अिधकारी, ी मेघराज पोखरेल, ी
िवजय िम र ी इ र अिधकारीले िनवेदक माधवराज
िघिमरेउपर कृ ण साद देवकोटासमेतले सनु कोशी
बहउ े यीय सहकारी सं थामा ज मा गरेको रकम
िफता निदई सहकारी नै ब द गरी ठगी गरेको भनी
जाहेरी िदई काठमाड िज ला अदालतमा दायर भएको
फौ.नं. १५८६ को मु ामा िनवेदकका नाममा याद नै
जारी नगरी सनु वु ाईको मौका दान नगरी कसरु दार
ठहर गरी िमित २०६५/१०/२३ मा फै सला भएको
छ । उ मु ाको फै सला गदा लगाउका फौ.नं. १५८७
र १५८८ को मु ामा जारी भएको तामेली यादलाई
आधार िलइएको काय ाकृितक यायको िस ा त
ितकूल छ । यी िनवेदकका नामको याद िनवेदक
बसोबास गरेको वा तिवक वतन सलाही िज ला,
भि परु गा.िव.स. मा जारी एवं तामेल नगरी काठमाड
महानगरपािलका, वडा नं. ७ मा तामेल ग रएको काय
कानूनस मत छै न । कसरु ठहर गरेको उ फै सलाउपर

अ.बं. १९३ नं. बमोिजम पनु रावेदन यादसमेत
िदइएको छै न । िविधस मत ि या अवल बन नगरी
भएको फै सलाले ठहर गरेको कै द तथा ज रवाना असल
ु
गन िनवेदकलाई कै दमा रा न पठाएको काय गैरकानूनी
हनक
ु ो साथै िनवेदकको संिवधान द मौिलक
हकसमेत हनन् भएको छ । िमित २०६३/९/१४ को
बेरीतको तामेली याद, काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६५/१०/२३ को फै सला र सोबमोिजम
भएका प ाचारसमेतका काय उ ेषणको आदेशले
बदर गरी उ मु ामा िनवेदकलाई कानूनबमोिजमको
याद िदई सनु वु ाईको मौका दान गन परमादेशको
आदेश जारी हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ीह का तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी रेवतीराज ि पाठी र ी
संिजवराज रे मीले िनवेदक सनु कोशी बहउ े यीय
सहकारी सं थाको स चालक भई उ सहकारीमा
रकम ज मा गन यि ह को रकम िफता निदई
सहकारी नै ब द गरेको िवषयमा पन आएको ठगीको
जाहेरीका आधारमा कानूनस मत पमा मु ा दायर
भएको छ । उ जाहेरी परेपिछ यी िनवेदक फरार भएका
र िनजको नाममा काठमाड िज ला अदालतबाट
जारी भएको याद िनज बसोबास गरेको वतनमा िमित
२०६३/९/१४ मा रतपूवक तामेल भएको छ । ठगी
मु ामा अनस
ु धानको ममा एवं अदालतबाट जारी
भएको यादमा हािजर नभई फरार रही फै सला हँदा
कै द तथा ज रवाना भएप ात् फै सला काया वयनको
ममा प ाउ परेपिछ सनु वु ाईको मौका नपाएको भ ने
िनवेदन िजिकर कानूनस मत छै न । अदालतबाट
अि तम भई बसेको फै सलाको काया वयन गनु
अदालतको दािय व हो । फै सलाले ठहर गरेको कै द
तथा ज रवानाबापत रािखएको लगत फ य टको लािग
प ाउ पज
ु िदई प ाउ ग रएको र थुनवु ा पज
ु िदई
कै दमा रा न पठाएको कायले िनवेदकको संिवधान
द मौिलक हकमा आघात भएको अव था नहँदा
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ततु रट खारेज हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
उि लिखत बहस सनु ी िमिसलसमेत अ ययन
गरी हेदा ततु मु ामा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी गनपन
ु हो वा होइन भ ने स ब धमा नै िनणय
गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकले
ततु रट िनवेदनमा िनवेदकउपर काठमाड िज ला
अदालतमा दायर भएको ०६३/०६४ सालको फौ.नं.
१५८६ को ठगी मु ामा यादै जारी नगरी र फौ.नं.
१५८७ र १५८८ मा िनवेदकको बसोबास नभएको
वतन उ लेख गरी याद जारी गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
११० नं. को रीत नपरु याई
् बे रतपूवक याद तामेल
गरी ाकृितक यायको िस ा तअनु प सनु वु ाईको
मौका नै निदई कै द र ज रवाना गरी फै सला भएको र
सोउपर पनु रावेदन गन यादसमेत निदएको साथै सोही
फै सला काया वयनको लािग थनु ामा रा न पठाएको
कायबाट संिवधान द हकमा आघात भएकोले िमित
२०६३/९/१४ को तामेली याद, सो आधारमा भएको
फै सला र थुनामा रा ने गरी भएका प ाचारसमेत
उ ेषणको आदेशले बदर गरी पनु ः पपु को मौका
दान गन परमादेश जारी ग रपाउँ भनी माग गरेको
पाइ छ । िवप ी काठमाड िज ला अदालतको िलिखत
जवाफमा िनवेदकउपर दायर भएको ठगी मु ामा
िनवेदकका नाममा जारी भएको याद रतपूवक तामेल
गरेकोमा अदालतमा हािजर हन नआई याद गज
ु ारी
बसेको हँदा कानूनबमोिजम फै सला भई िनजलाई
फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द र ज रवाना असल
ु उपरको
लािग रतपूवक कै दी पज
ु िदई कै दमा रा न पठाएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने उ लेख भएको
पाइ छ ।
३. ततु रटमा िनवेदकले मूलतः काठमाड
िज ला अदालतमा िनज िनवेदकउपर दायर भएको ठगी
मु ामा अदालतमा हािजर हने याद सूचना नै नपाई
सनु वु ाईको मौकाबाट वि चत भएको भनी दाबी गरेको

देिख छ । यी रट िनवेदक माधवराज िघिमरेसमेत उपर
जाहेरवाला कृ ण साद देवकोटा, दगु ाबहादरु के .सी. र
र नकाजी महजनले सनु कोशी बहउ े यीय सहकारी
सं थामा बचत गरेको रकम िफता निदई सहकारी
कायालय नै ब द गरी ठगी गरी िहँडेको भनी ठगी मु ाको
जाहेरी िदई काठमाड िज ला अदालतमा ०६३/०६४
सालको फौ.नं. १५८६, १५८७ र १५८८ नं. को
ठगी मु ा दायर भएको देिख छ । उ तीनवटै मु ामा
ितवादी बनाइएका यी िनवेदक माधवराज िघिमरे
अनस
ु धानको ममा फरार रही अदालतबाट याद
जारी भएको देिख छ ।
४. ततु रटमा िनवेदकले िनजउपर
काठमाड िज ला अदालतमा ठगी मु ा दायर हँदाका
बखत आ नो वतन सलाही िज ला, भि परु गा.िव.स.
रहेकोमा अंशब डा भई छु ी िभ न भइसके का भाइको
घरलाई वतन कायम गरी याद जारी भएको काय नै
िु टपूण रहेको भनी उ लेख गरेको हँदा त कालको
समयमा िनवेदकको वतन कुन हो भ ने स ब धमा
िववाद रहेको पाइ छ । कुनैपिन यि को वतन कुन
थानलाई मा ने भ नेस ब धमा िवचार गदा यि को
वतन िनजको ज म, घर ज गा रहेको थान, कुनै उ ोग
यवसाय गदा रहे बसेको थान आिद फरक फरक रहन
स दछ । वतन थायी वा अ थायी हन स छ, यि को
वतन िनज त काल बसोबास गरेको थानका आधारमा
पिन िनधारण ग रने िवषय हो । ततु िववादमा िनवेदक
त काल काठमाड मा सनु कोशी बहउ े यीय सहकारी
सं था स चालन गरी आ नो पेसा वा यवसाय गरेको
त य िनवेदकको िनवेदन यहोरा तथा ठगी मु ाको
िमिसल संल न उ सहकारीका कागजातह बाट
देिखएको छ । काठमाड मा रहेको सहकारीको
कायकारी अ य तथा सद य भई यवसायमा संल न
रहेको यि काठमाड मा नै वतन कायम गरी बसोबास
गरेको वाभािवक अनमु ान गनपन
ु ह छ । यसमा
पिन सबैभ दा मह वपूण कुरा िनवेदकले आ नो वतन
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काठमाड िज ला अदालतसमेत
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका, वडा
नं. ७ भनी उ लेख गरी ह ता र गरेको िमिसल संल न
सनु कोशी बहउ े यीय सहकारी सं थाको स चालक
सिमितको गठनस ब धी साधारण सभाको माइ यटु को
ितिलिपबाट देिख छ । ततु रट िनवेदनको करण
नं. ३ मा िनवेदकले “म िनवेदकको घर सलाही भए
तापिन हामी दाजुभाइको २०५४ सालमा अंशब डा
भएको कारण म काठमाड आउँदा भाइको काठमाड
िज ला, का.म.न.पा., वडा नं. ७ ि थत घरमा ब ने
गदथे”ँ भनी उ लेख गरेकोसमेतबाट िनज िनवेदकको
त कालको वतन काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका, वडा नं. ७ भएको देिखयो । कुनैपिन
यि को वतन कायम हन िनज बसोबास गन गरेको
घर िनजको नामको हो होइन भ ने कुराले िनधा रत
गन नभई िनजको बसोबासले िनधारण गन ह छ ।
िनवेदकको त कालको वतन सहकारीको उि लिखत
माइ यटु र िनवेदन यहोरासमेतबाट काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. ७ पिु भएको हँदा
आ नो वतन सलाहीमा याद जारी नभएको िु टपूण
भ ने िनवेदन दाबी औिच यपूण मा न िमलेन ।
५. कृ ण साद देवकोटाको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार ितवादी िनवेदक माधवराज
िघिमरेसमेत भएको फौ.नं. १५८६ को ठगी मु ामा
िनवेदकका नाममा याद तामेल नै नगरी सनु वु ाईको
मौका निदई कै द र ज रवाना गरी फै सला ग रएको
भनी िनवेदकले दाबी गरेको पाइ छ । उ ठगी मु ामा
िनवेदकका नाममा याद जारी भई रतपूवक तामेल
भए नभएकोस ब धमा हेदा िनज िनवेदकका नाममा
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका,
वडा नं. ७ को िनज बसोबास गरेको वतनमा याद
जारी भई िमित २०५९/३/१८ मा तामेल भएको
देिख छ । उ तामेली यहोरामा “लेिखएको
मािनसलाई लेिखएको वतनमा गई खोजतलास गदा
िनज र िनजको घर ार मािनससमेत फे ला नपरेकोले

िनजका नामको याद काठमाड महानगरपािलका वडा
नं. ७ वडा कायालयको सूचना पाटीमा टाँस ग रएको छ”
भनी उ लेख ग रएको पाइ छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १२
नं. मा “घर ारको प ा नभएको मािनसलाई समा ान
इतलायनामा याद सूचना जारी गनुपदा उसको गाउँ,
सहर, टोल लेिखएको भए सोही ठाउँमा र गाउँ, सहर,
टोल पिन प ा नलागेको भए अड् डाको निजक सबैले
दे ने ठाउँमा टाँसी िदनुपछ” भ ने कानूनी यव था
रहेको छ । ितवादीका नाममा जारी भएको याद गलत
वतनमा तामेल नभई ितवादीको स बि धत वतनमा
तामेल भएको देिख छ । तामेली यादमा स बि धत
वतनका दईु जना यि सा ी रािखएको र स बि धत
वडाका वडा सिचव रोहवरमा रही वडा कायालयको
छापसमेत लगाएको देिखँदा रतपूवक तामेल भएको
पाइ छ । उ तामेली याद े तेदारसम पेस
भई े तेदारले ितवादीको अक वतन छ, छै न
सोस ब धमा खल
ु ाई पठाउन िज ला सरकारी विकल
कायालयलाई लेखी पठाई खल
ु ी आएको वतनमा पनु ः
याद जारी गन भनी आदेश गरेको तर उ तामेली
याद बदर गरेको भने देिख न । एकपटक रतपूवक
तामेल भई आएको तामेली याद बदर नगरेस म सो
यादको कानूनी अि त व रिहरहने र सोही यादका
आधारमा यादवालालाई सनु वु ाइको मौका दान
भएको भनी मा नपु न ह छ ।
६. े तेदारको आदेशानस
ु ार िज ला
सरकारी विकल कायालयबाट ितवादीको वतन
खल
ु ाई आउँदा फरक वतन उ लेख नभई अिभयोग प
दायर गदाका बखतको काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका, वडा नं. ७ भनी सोही वतन नै
उ लेख गरेको देिख छ । उ खल
ु ी आएको वतनमा
याद जारी गन िमित २०६३/९/३ मा याद बझ
ु ी
तामेलदार कमचारीबाट भरपाई गरी िदएको कागज
िमिसल संल न भएपिन तामेली याद िमिसल संल न
देिखँदनै । ितवादीको वतनमा एकपटक रतपूवक
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याद तामेल भई तामेली याद िमिसल संल न भएकोमा
उ याद बदर नगरी अक वतन भए खल
ु ाउन
े तेदारले आदेश गरी अिघ रतपूवक याद तामेल
भएको वतन नै खल
ु ी आएको अव थामा पिछ लो
तामेली याद िमिसल संल न नहँदैमा अिघ लो तामेली
याद अ यथा नहने हँदा यादवालाले सनु वु ाईको मौका
नपाएको भ न िम ने देिखएन ।
७. रट िनवेदकले काठमाड िज ला
अदालतबाट कसरु दार ठहर गरी फै सला गदा फौ.नं.
१५८६, १५८७ र १५८८ तीनवटै मु ाम अ.बं. १९३
नं. बमोिजम पनु रावेदन यादसमेत निदएको काय कानून
ितकूल भनी उ लेख गरेको पाइ छ । यस स दभमा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९३ नं. को कानूनी यव था
हेदा “अड् डाबाट मु ा फै सला गरेपिछ हािजर रहेको
झगिडयालाई सो फै सला बाँची सुनाई पुनरावेदन ला ने
वा नला ने यहोरा र पुनरावेदन ला ने भए पुनरावेदन
सु ने अड् डाको नामसमेत बताई िनजबाट सुनी पाएको
यहोराको कागज गराई रा नुपछ । झगिडया हािजर
नरहेकोमा सो फै सला भएको तीन िदनिभ यो मु ामा
यो कुरा ठहरेको हनाले ितमीलाई यो यित सजाय
भएको छ भ ने र पुनरावेदन ला ने भए पुनरावेदन ला ने
अड् डाको नामसमेत खुलाई सो झगिडयाको नाममा
याद जारी गनुपछ । पुनरावेदन ला ने मु ामा झगिडया
रोहवरमा भई फै सला सुनेकोमा सो सुनेको िमितले
र झगिडया रोहवरमा नभई याद जारी भएकोमा सो
याद तामेल भएको िमितले पैतीस िदनिभ झगिडयाले
िच नबुझेको कुरामा सो फै सलाउपर पुनरावेदन िदन
पाउँछ, सो याद नाघेपिछ पुनरावेदन ला न स ै न”
भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
८. य तै मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा
“अड् डाबाट जारी भएको समा ान इतलायनामाको
याद तारेखमा ितवादी निदई याद गुजारी बसेका
झगिडयाको ऐनबमोिजम एकतफ माण बुझी भएका
फै सलाउपर पुनरावेदन ला न स ै न । समा ान

इतलायनामा तामेल गदा यसै महलको ११०
न बरबमोिजम रीत नपुरयाई
् तामेल गरेकोले थाहा
पाउन नसक ितवादी िदन नपाई याद गु ेको
भ ने उजुरीसाथ फै सला भएको छ मिहनािभ मा
थाहा पाएको पैतीस िदनिभ झगिडयाले ितवादी
लेखी िदन यायो भने पिहले िमिसल सामेल रहेको
तामेली समा ान हेरी रतपूवक तामेल भएको देिखन
आएन भने सोही यहोराको पचा लेखी ितवादी दता
गरी ऐनबमोिजम बु नु पन माण बुझी मु ा फै सला
गनुपछ । रीत पुगी तामेल भएको देिखएमा सोही यहोरा
खोली उजुर ला न स ै न भनी दरपीठ गरी िफता
िदनुपछ” भ ने कानूनी यव थासमेत भएको पाइ छ ।
९. उि लिखत दवु ै कानूनी यव था
त लो अदालत वा मु ा हेन अड् डाको फै सलाउपर
मािथ लो अदालतमा पनु रावेदन गन याद एवं मु ाको
ि यास ब धी रहेको छ । दवु ै कानूनी यव थालाई
अ ययन गदा अ.बं. १९३ नं. मा अड् डामा एक पटक
हािजर भई ितवाद गरेका वा सनु वु ाईमा सहभागी
भएका तर पिछ सनु वु ाई हँदा वा फै सला हँदाका िदन
हािजर नभएका मु ाका प लाई पनु रावेदन याद
िदनपु न गरी कानूनी यव था गरेको पाइ छ । अ.बं.
२०८ ले अदालत वा मु ा हेन अड् डाबाट जारी भएको
समा ान इतलायनामाको याद तारेखमा ितवाद
नगरी सु यादै गज
ु ारी बसेका कारण कानूनबमोिजम
एकतफ माण बझ
ु ी भएका फै सलाउपर पनु रावेदन
गन य ता मु ाका प लाई पनु रावेदन याद िदनु नपन
प कानूनी यव था गरेको पाइ छ । ततु िववादमा
यी िनवेदकले ठगी मु ामा िनजका नाममा तामेल भएको
सु याद नै गज
ु ारी बसेको देिख छ । अदालतमा
हािजर नभई याद गज
ु ारी बसेका ितवादीको नाममा
अ.बं. २०८ नं. को कानूनी यव थाअनु प पनु रावेदन
याद जारी गनु नपन हँदा सोही आधारमा ठगी मु ामा
ितवादी रहेका यी िनवेदकका नाममा पनु रावेदन
याद निदएको कायलाई कानून ितकूल मा न
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िमलेन । पनु रावेदन याद जारी नभएको अव थामा समेत
फै सला भएको छ मिहनािभ मा थाहा पाएको पैतीस
िदनिभ िनवेदनसाथ अदालत वेश गन उ २०८ नं.
ले कानूनी याद तोके कोमा यी िनवेदक उ यादिभ
िनवेदन िलई अदालत वेश गन सके कोसमेत देिखँदैन ।
यसरी िनवेदक साधारण अिधकार े अ तगत कानूनले
तोके को ि याबमोिजम अदालत वेश नगरेको र
िज ला अदालतले ितवादीलाई कानूनबमोिजम याद
जारी गरी उ याद रतपूवक तामेलसमेत भएको
देिखँदा उिचत कानूनी ि याअनु प फै सला भएको
अव थामा िनवेदकको मागदाबी औिच यपूण मा न
सिकएन ।
१०. ततु रट िनवेदनसाथ िनवेदकले
आ नो कमजोर वा य अव थाको कारण उ लेख
गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा िदई कै द
ज रवानाबापत धरौटी िलई कै दबाट मु गरी रट
िनवेदन दता ग रपाउँ भनी छु ै िनवेदनसमेत पेस गरेको
पाइ छ । उ िनवेदनका स ब धमा मु ा तथा रट
महाशाखाले अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा िदन िम ने
निम नेस ब धमा यस अदालत पूण इजलासको पूव
आदेशसमेतले ि िवधा भएकोले एक पता कायम
गन बहृ त् पूण इजलासमा पेस गन िट पणी उठान
गरी धान यायाधीशबाट बहृ त् पूण इजलासमा पेस
गन आदेश भएको पाइ छ । उ िट पणी ०७१-RE०१६३ नं. मा दता भई यस बहृ त् पूण इजलासमा पेस
भएको र सोही ितवेदन साथ ततु रटसमेत साथै
राखी हेन आदेश भई ततु रट यस इजलाससम
पेस भएको पाइ छ । अ.बं. १९४ नं. को कानूनी
यव था र िनवेदकले उ नं. को सिु वधा ा गन नगन
स ब धमा सोही ०७१-RE-०१६३ नं. मा या या र
िव ेषण ग रएको हँदा यहाँ उ लेख ग ररहनु परेन ।
११. यस अदालतको रटस ब धी
अिधकार े असाधारण र िवशेषािधकारयु अिधकार
े को िवषय हो । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३

को धारा १०७(२) मा “यस संिवधान ारा द
मौिलक हकको चलनको लािग वा अक उपचारको
यव था नभएको वा अक उपचारको यव था भए
पिन सो उपचार अपया वा भावहीन देिखएको अ य
कुनै कानूनी हकको चलनको लािग वा सावजिनक
हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको
कुनै संवैधािनक वा कानूनी को िन पणको लािग
आव यक र उपयु आदेश जारी गरी य तो हकको
चलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने असाधारण
अिधकार सव च अदालतलाई हनेछ । सो योजनको
लािग पूण पमा याय गरी उिचत उपचार दान गन
सव च अदालतले ब दी य ीकरण, परमादेश,
उ ेषण, ितषेध, अिधकारपृ छालगायत जुनसुकै
उपयु आदेश जारी गन स नेछ” भ ने संवैधािनक
यव था रहेको छ ।
१२. य तै वतमान नेपालको संिवधानको
धारा १३३(२) मा समेत “संिवधान ारा द मौिलक
हकको चलनका लािग वा अक उपचारको यव था
नभएको वा अक उपचार को यव था भए पिन य तो
अपया भावहीन देिखएको अ य कुनै कानूनी हकको
चलनका लािग वा सावजिनक हक सरोकारको कुनै
िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी
को िन पणका लािग आव यक र उपयु आदेश
जारी गन, उिचत उपचार दान गन, य तो हकको
चलन गराउने वा िववाद टुंगो लगाउने असाधारण
अिधकार सव च अदालतलाई हनेछ” भ ने यव था
रहेको र धारा उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोिजमको
असाधारण अिधकार े अ तगत सव च अदालतले
ब दी य ीकरण, परमादेश, उ ेषण, ितषेध,
अिधकारपृ छालगायत अ य उपयु आदेश जारी गन
स नेछ” भ ने संवैधािनक यव था रहेको छ ।
१३. यसबाट संिवधान द मौिलक हकमा
कानून ितकूल पमा आघात हन गएमा वा कुनै
िनकायले सारवान् तथा कायिविध कानूनको िु ट गरी
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
गरेका काम कारवाही वा िनणयबाट कसैको संवैधािनक
वा कानून द हकमा गैरकानूनी पमा आघात हन
गएको भनी दायर हन आएको रट िनवेदनमा सनु वु ाई
गदा िनवेदन माग दाबी साँचो देिखएमा अ त रम एवम्
अि तम आदेश गदा उिचत उपचार तथा पूण याय
दान गन यस अदालत स म रहेको छ । असाधारण
अिधकार े अ तरगत िनवेदन पन आएमा कारवाहीको
िसलिसलामा वा अि तम िनणय ारा अदालतले
उपयु आदेश िदई उिचत र पया उपचार िदने
हँदा सो रोहमा िदने उपचारको िविश थान रहने
ह छ । संिवधानबमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकार े गहु ारी पन आउने िनवेदनह को स दभमा
तत्स ब धी कानूनकै ि या अपनाई कारवाही
गनपन
ु ह छ । ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले उठान
गरेको ठगी मु ामा सनु वु ाईको मौका नै ा नभएको
भ ने िववाद मािथ ग रएको िववेचनाबाट स य नभई
िनवेदकले सनु वु ाईको मौका ा गरेको देिखएको हँदा
िनवेदन दाबीअनस
ु ार िनजलाई पनु ः सनु वु ाईको मौका
दान गनु भ ने आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखँदैन ।
१४. यसरी िनवेदकले गैरकानूनी पमा
थुनामा रािखएको भनी थनु ाबाट मु गन आदेश जारी
ग रपाउँ भनी माग गरेकोस ब धमा िवचार गदा िनवेदक
ठगी मु ामा काठमाड िज ला अदालतको फै सलाबाट
कसरु दार ठहर भई ३ वष कै द र . २,६३,८४८। ज रवाना भएको देिख छ । उ फै सला अि तम भई
बसेको र फै सलाअनस
ु ारको कै द तथा ज रवानाको लगत
फ य ट हन बाँक भएको हँदा सोही लगत फछय टको
लािग प ाउ गरी काठमाड िज ला अदालत तहिसल
शाखाबाट कै दी पज
ु समेत िदई कै दमा रा न पठाएको
पाइ छ । मािथ ग रएको िववेचनाअनु प काठमाड
िज ला अदालतको फै सलामा कायिविधगत िु ट
भएको देिखएन । अदालतबाट कानूनस मत पमा
अि तम भइरहेको फै सला शू यको ि थितमा रहन
स दैन । अि तम भइरहेको आ नो फै सलाको

काया वयन गनु अदालत वयंको दािय व हने हँदा
फै सला काया वयनको ममा िनवेदकका नाममा
कायम रहेको लगत अनु पको कै द र ज रवाना
असल
ु ीको लािग कै दी पज
ु िदई कै दमा रा न पठाएको
कायले िनवेदकको संिवधान द हकमा आघात
भएको मा न निम ने हँदा िनवेदकको दाबीसँग सहमत
हन सिकएन ।
१५. तसथ मािथ ग रएको िववेचनाबाट
िनवेदन मागबमोिजम काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६५/१०/२३ को फै सला र सो फै सला
काया वयनको ममा भएका काम कारवाहीह
उ ेषणको आदेश ारा बदर गनपन
ु अव था नभएको
र िनवेदकलाई याद िदई मु ामा सामेल गराउनु भनी
परमादेश जारी हने अव थासमेत नहँदा ततु रट
िनवेदन खारेज हने ठहछ । ततु रटको दायरीतफको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या.सशु ीला काक
या.दीपकराज जोशी
या.गोिव दकुमार उपा याय

माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ीको छु ै रायः
१६. ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले
िनजउपर काठमाड िज ला अदालतमा दायर फौ.नं.
१५८७ र १५८८ को ठगी मु ामा आफू बसोबास
नगरेको वतनमा याद जारी गरी बे रतपूवक तामेल
गरेको र फौ.नं. १५८६ मा याद नै जारी नगरी
सनु वु ाईको मौकासमेत निदई कै द र ज रवाना हने गरी
िमित २०६५/१०/२३ मा फै सला गरी थुनामा रा न
पठाएको हँदा बेरीतको याद, सो यादका आधारमा
भएको फै सला र फै सला काया वयनस ब धी कारवाही
उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भनी माग गरेको
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पाइ छ । िनवेदकले आ नो वतन काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ७ नभई सलाही
भि परु गा.िव.स. हो भनी िनवेदन दाबी गरे तापिन
िनजले सनु कोशी बहउदे यीय सहकारी सं थाको
साधारण सभाको बैठकको माइ यटु मा आ नो वतन
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ७ भनी उ लेख
गरी ह ता रसमेत गरेको र ततु रटको करण नं.
३ मा काठमाड आउँदा काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. ७ मा रहेको भाइको घरमा ब दथ भनी
वीकारस म गरेको र सो वतनमा िनजको नामको
याद तामेल भएको भ ने भए पिन तामेली याद
िमिसल सामेल नरहेको त यमा िववाद देिखएन ।
१७. अब काठमाड िज ला अदालतमा यी
िनवेदकउपर दायर भएका ठगी मु ामा िनवेदकको
नाममा याद जारी गरी रतपूवक तामेल भए नभएको
र िनवेदकले सनु वु ाईको मौका ा गरे नगरेको
स ब धमा िवचार गदा िनवेदकउपर फौ.नं. १५८६,
१५८७ र १५८८ का तीन थान ठगी मु ा दायर भएको
देिख छ । ती सबै मु ामा ितवादी माधवराज िघिमरे
फरार भई अदालतबाटै याद जारी ग रपाउँ भनी
अिभयोग प मा माग गरेको पाइ छ । यी िनवेदकउपर
काठमाड िज ला अदालतको आदेशानस
ु ार जारी
भएको समा ान याद िमित २०५९/३/१८ मा तामेल
भएको पाइ छ । तामेली यहोरामा “यसमा लेिखएका
मािनसलाई लेिखएको वतनमा गई खोजतलास गदा
िनज र िनजको घर ार मािनससमेत फे ला नपरेकोले
िनजका नामको याद काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ७ वडा कायालयको
सूचना पाटीमा टाँस ग रिदएको छ” भ ने उ लेख
गरेको देिख छ । उ याद े तेदारसम पेस हँदा
“ ितवादीको नामको याद बेप े यहोराबाट तामेल
गरेको देिखँदा िनज ितवादीको अक वतन छ
छै न सोस ब धमा खुलाई पठाउनको लािग िज ला
सरकारी विकल कायालयलाई लेखी पठाई अक

वतन खुली आएपिछ पुनः ३० िदने समा ान याद
जारी गरी हािजर भएपिछ वा अविध नाघेपिछ पेस गनू”
भनी िमित २०५९/५/२४ मा आदेश गरेको पाइ छ ।
तर, उ आदेशअनस
ु ार यी िनवेदकका नाममा जारी
भएको तामेली याद िमिसल संल न रहेको देिखँदनै ।
यी ितवादी माधवराज िघिमरेसमेतका हकमा िज ला
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १९(क)(४)
बमोिजम वतन प खल
ु ाई मु ामा कारवाही ग रपाउँ
भनी िज ला सरकारी विकल कायालयबाट िनवेदन
पन आएमा तामेलीबाट जगाई कारवाही गन गरी िमित
२०६५/५/१ मा मु ा तामेलीमा राखेको देिखन आयो ।
१८. उि लिखत ३ वटै ठगी मु ामा
ितवादीको वतन िज ला सरकारी विकल कायालय,
काठमाड को च.नं. १८५५ िमित २०६३/८/८ को प मा
खल
ु ाई आउनक
ु ा साथै जाहेरवाला प को िनवेदनबाट
समेत खल
ु ी आएको भनी िमित २०६३/८/१० मा मु ा
तामेलीबाट जगाएको पाइ छ । ितवादीको खल
ु ी आएको
वतनमा याद काटी तामेलको लािग फौ.नं. १५८६,
१५८७ र १५८८ का तीनवटै मु ामा ितवादी अथात्
यी िनवेदक माधवराज िघिमरेका नामको समा ान
याद िमित २०६३/९/३ मा तामेल गन कमचारीले
बझ
ु ी ग रिदएको भरपाई िमिसल संल न रहेको
देिख छ । फौ.नं. १५८७ र १५८८ मा ितवादीको
नाममा जारी भएको याद िमित २०६३/०९/१४ गते
तामेल भएको तामेली ित िमिसल संल न देिख छ
भने ततु रट िनवेदनसँग स बि धत फौ.नं.
१५८६ मा उ तामेली याद िमिसल संल न रहेको
देिख न । उ याद तामेली गरी अदालतमा िफता ा
भए नभएको प हन तामेली रिज र हेरी स बि धत
कमचारी बझ
ु ी यथाथ िववरणसिहतको ितवेदन पेस
गनु भनी यस अदालतबाट िमित २०७१/११/१४ मा
आदेश भएकोमा काठमाड िज ला अदालतबाट आ.व.
२०६३/०६४ को तामेली दता रिज र फे ला पान
नसिकएको र उ याद बझ
ु ेको भरपाई गन तामेलदार
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कमचारी बालगोिब द महजनले सेवाबाट अवकास ा
गरी िनजसँग स पक कायम गन नसिकएको यहोरा
उ लेख गरी याद तामेली शाखाका शाखा अिधकृतले
ितवेदन पेस गरेको देिख छ ।
१९. िनवेदक माधवराज िघिमरेउपर दायर
भएका तीनवटै ठगी मु ामा ितवादीका नाममा
जारी भएको याद िमित २०६३/९/१४ मा तामेल
भई आएको भनी काठमाड िज ला अदालतले मु ा
तामेलीबाट जगाई िमित २०६५/१०/२३ मा फै सला
गरेको पाइ छ । फौ.नं. १५८७ र १५८८ मा तामेली
याद िमिसल संल न भएको हँदा उ मु ाका हकमा
िनवेदकले सनु वु ाईको मौका ा नगरेको भ न
िमलेन । फौ. नं. १५८६ को मु ामा तामेली याद
िमिसल संल न नदेिखनक
ु ा साथै याद तामेल भई
अदालतमा िफता ा भएको यिकनसमेत हन सके को
छै न । ितवादीका नाममा जारी भएको याद एकपटक
बेप े तामेल भई पनु ः याद जारी गन आदेश भएको
र सोही कारणले मु ा तामेलीमा राखी पनु ः याद
जारी गरेको अव थामा उ याद रतपूवक तामेल
भएको यिकन हनपु न ह छ । सोको लािग तामेली याद
िमिसल संल न हनपु न वा तामेलदारको ितवेदन
अदालतमा दता भएको देिखनपु न ह छ । तामेली ित,
तामेलदारको ितवेदन िमिसल संल न नहनक
ु ा साथै
याद तामेल गरी तामेली यादसिहतको ितवेदन
अदालतमा िफता भएको त य याद दता रिज रबाट
समेत यिकन हन नसके को अव थामा याद रतपूवक
तामेल भएको िन कषमा पु न िम दैन ।
२०. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा २४ मा यायस ब धी हकलाई मौिलक हकको
पमा यव था गरी धारा २४ को उपधारा (८) मा
“ येक यि लाई िनज िव ग रएको कारवाहीको
जानकारी पाउने हक हनेछ” भ ने यव था रहेको
छ । यसैगरी सोही धाराको उपधारा (९) मा “कुनै पिन
यि लाई स म अदालत वा याियक िनकायबाट

व छ सुनुवाईको हक हनेछ” भ ने यव था रहेको
छ । उ यव थालाई वतमान नेपालको संिवधानको
धारा २० मा समेत यव था गरी व छ सनु वु ाईको
हकलाई यायस ब धी हकको अिभ न अंगको पमा
मह व िदएको पाइ छ । व छ सनु वु ाईको हकका
स ब धमा International Covenant on Civil
and Political Rights, १९६६ (नाग रक तथा
राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य अनबु ध,
१९६६) को धारा १४(३) मा येक यि लाई
िनज िव को फौजदारी अिभयोगका स ब धमा
याभूत हने अिधकारको यव था गद ख ड (क)
मा “To be informed promptly and in detail
in a language which he understands of the
nature and cause of the charge against
him” अथात् “आफू िव को अिभयोगको कृित
तथा कारणको आफूले बु ने भाषामा तु त र
िव ततृ पमा जानकारी पाउने” हक हने भ नेसमेतका
व छ सनु वु ाईको हकस ब धी िविभ न यव था
भएको पाइ छ ।
२१. उ अनबु धको यस यव थाको
आिधका रक या या गन ममा संयु रा संिघय
मानव अिधकार सिमितको उ नाइस बैठकले
General Comment No. ३२ (9-27 July, 2007)
जारी गद आफू िव को अिभयोगको कृित तथा
कारण थाहा पाउनु फौजदारी कायिविधको पिहलो र
यूनतम अिधकार हो (The first of the minimum
guarantees of the criminal proceedings)
भनेको छ । सिमितको उ िट पणीमा कुनै पिन
यि का िव
फौजदारी अिभयोग दायर भएमा
मल
ु क
ु को चिलत कानून (Domestic Law) बमोिजम
यथास य िछटो स बि धत यि लाई िनजउपर
लगाइएको आरोप र सोस ब धी कानूनी व थाको
सूचना िदनु पन उ लेख छ । सिमितको उ या यामा
आरोिपत यि को अनपु ि थितमा ग रएको सनु वाईमा
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काठमाड िज ला अदालतसमेत
समेत िनजलाई सूचना िदन हरस भव यास गरेको
हनपु न (In the case of trial in absentia,
Article 14, paragraph 3(9) requires that;
notwithstanding the absence of the
accused, all due steps have been taken
to inform accused persons of the charges
and to notify them of the proceedings.
Communication No. 16/1977 Mbenge V.
Zaire Para 14.1) उ लेख छ ।
२२. यस अदालतले यि का मानव
अिधकार तथा मौिलक हक संर ण गन सवालमा
दजनौ मु ाह मा मानव अिधकारस ब धी िविभ न
अ तराि य अनबु ध तथा अ य द ताबेजह को
आधारमा रा यको दािय व िसजना हने भनी या या
ग रसके को प र े यमा फौजदारी यायस ब धमा
नेपाल कानूनको या यासमेत ICCPR को धारा १४
अनक
ु ू ल हनपु न िवषयमा यस इजलासको ि कोण
अ यथा हनपु न कुनै यिु यु आधार देिखँदैन ।
ICCPR मा नेपालले ह ता र गरी अनमु ोदनसमेत
गरेको हँदा स बि धत यि लाई सूचना र सनु वु ाईको
पया अवसर निदई ग रएको कुनै पिन फौजदारी
कारवाही फौजदारी यायस ब धी िव यापी िस ा त
तथा यसै अदालतले यसपूव िविभ न मु ाह मा
कायम गरेको नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९
अनस
ु ार अ तराि य कानूनबाट प रा मा िसजना
हने दािय वस ब धी िस ा तको समेत ितकूल हने
भएकाले आफू िव को फौजदारी अिभयोगस ब धी
सूचना नै ा नगरेको कारवाही ि याका आधारमा
यि को वैयि क वत ता हनन् हने गरी भएको
िनणयलाई यस अदालतले कुनै पिन आधार र
अव थामा वीकार गन स ने अव था देिखएन ।
२३. फौजदारी कसरु को आरोप लागेको
यि लाई िनजको िव
भएको येक कानूनी
कारवाहीको जानकारी पाउने हक िनिववाद हक हो ।

यो हक ाकृितक यायको िस ा तमा आधा रत रहेको
छ । कुनै अपराधको अिभयोग लागेको यि लाई िनज
िव को अिभयोगको बारेमा कुनै जानकारी नै निदई,
िनजको कुरा नै नसनु ी वा िनद िषताको माण नै नबझ
ु ी
एकतफ पमा कसरु दार ठहर गरी फै सला गन काय
व छ यायमा आधा रत नहनक
ु ा साथै ाकृितक
यायको िस ा तसमेतको ितकूल ह छ । फै सला
गन काय मा यायको पूणता होइन । फै सला गनपु ूव
अिनवाय पमा अपनाउनु पन याियक कायिविधको
अवल बलन पिन यायको सिु नि तताका लािग यि कै
आवश्यक र अपह रहाय छ । याय गरेर मा हँदनै याय
गरेको पिन देिखनपु दछ (Justice should not only
to be done, it should manifestly shown to be
done) भ ने कमल ल णालीको आधारभूत मा यता
पिन सनु वु ाईको अवसर िदनपु छ भ नेमा नै रहेको छ ।
फौजदारी मु ामा आरोिपत यि का िव लागेको
आरोपका बारेमा यथास य िछटो र प पमा सूचना
िदन,ु आरोिपत यि लाई आ नो कुरा भ ने उिचत
र पया अवसर दान गन,ु कानून यवसायीमाफत
सनु वु ाई वा ितवाद गन चाहेमा सो अवसरको
सिु न तता गनु ज ता कायिविधको अवल बन गरेर
मा िनणय गनपन
ु ह छ । शासक य कानूनका िव ान्
लेखक HWR Wade ले अिनवाय पमा पालना
गनपन
ु य ता कायिविधगत ि यालाई अमे रक
संिवधानमा यु due process of law सँग तल
ु ना
गरेका छन् (Administrative law ELBS, Oxford
University press, Fifth Edition, 1982 p.413,
441) । Wade ले आ नो पु तकमा ाकृितक
यायको िस ा तको या या गद सूचना र सनु वु ाईको
पया अवसर निदई ग रने िनणय “ ाकृितक” हन
नस ने (Justice is far from being a “natural”)
भ ने मािमक र माननीय धारणा राखेका छन् । Wade
ले यसरी िदइने सूचना (Notice) औपचा रकता मा
नभई यो सूचना वा तिवक पमा स बि धत यि ले
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पाउने हनपु नमा जोड िदएका छन् । वा तिवक पमा
सूचना ा गरेको त य थािपत हनका लािग उ
सूचनामा आरोिपत यि ले आफू उपि थत हनपु न
थान (Place), समय (Time), आरोपको कृित
(Nature), कानूनी अि तयारी (Legal authority)
र अिभयोग दाबी (Special charge or allegation)
प पमा बु न स ने गरी सूचना िदनपु छ । यसबाहेक
व छ सनु वु ाइको याभूितका लािग आ नो भनाइ र
माण तुत गन पया (Sufficient) अवसर िदनपु न,
ितकूल माण देखाउने (Disclosure), एवं ख डन
वा िजरह (Rebute to the adverse evidence)
गन तथा कानून यवसायी ारा ितिनिध व गन पाउने
अिधकारसमेत सिु नि त ग रनु पदछ ।
२४. वा तवमा याय कृित ज तै व छ,
िन प र तट थ हनपु छ भ ने Wade को धारणा
ततु मु ामा समेत ासङ् िगक छ । आ नो िव
लागेका आरोपको बारेमा सूचना नै ा नभएको
अव थामा ग रएको याय Wade ले भने ज तो व छ,
िन प र तट थ नहन स नेतफ सजग रहन आव यक
ह छ । बेलायतमा अठार शता दीको Bentley’s
Case बाट R.V. University of Cambridge
(1723, 1 str.557) को मु ामा यायाधीश
Fortescue ले बाइबलको कथाको स दभ (Adam
and Eva) उ लेख गद आ नो भनाई रा ने अवसर
निदई ई रले पिन कसैलाई सजाय गन स दैन भनी
उ लेख गरेको फै सला आज पय त िव का अिधकांश
े ािधकारका िविधशा को िवकासको लािग मह वपूण
स दभ साम ी बनेको छ । वा तवमा याियक वा अध
याियक िनकायले कारवाहीको सूचना िदनपु न ज तो
अिनवाय पमा पालना गनपन
ु कायिविध पालना नगरी
कुनै काम कारवाही वा िनणय गरेमा य ता िनणयलाई
उ चतम अदालतले याियक पनु रावलोकनमाफत
बदर गन गरेको बेलायती याियक णालीको अ यास
O.Hood philips ले आ नो पु तक Constitution

and Administrative Law (6th ed. Sweet and
Maxwell Ltd. London, 178) मा उ लेख गरेका
छन् । व ततु ः याियक वा अध याियक िनकायबाट
भएको िनणयमा ाकृितक यायको िस ा तको
उ लङ् घन (Breach of Principles of natural
justice) िव मान रहेको पाइएमा य तो िनणय
व छ पमा भएको मा न िम दैन । आफू िव
लागेको अिभयोगका बारेमा सूचना ा गनु व छ
सनु वु ाईको अप रहाय त व (Sine qua non) हो ।
२५. सनु वु ाईको मौका भनेको ाकृितक
यायको आधारभूत िविधशा ीय िस ा त हो । जसमा
जनु यि को हक िहतको ितकूल कारवाही वा िनणय
गन लािगएको हो िनजउपर आरोिपत िवषयमा उसको
कुरा सु नु (audi alteram Partem) तथा िनजलाई
आ नो ितर ा गन मनािसब अवसर िदइनपु दछ ।
मु ाका प लाई याियक कारवाहीमा संल न हने मौका
दान गरी कायिविधगत सरु ा दान गनु नै सनु वु ाईको
िस ा तको मूलभूत उ े य हो । यसरी ाकृितक
यायको िस ा त औपचा रकता मा आधा रत
िस ा त नभई सारवान् याय दान गन साथक िनयम
हो । यायको व तु त वको ाि मा सघाउ परु याउन
्
ु
नै यसको ठोस उ े य हो । आफूिव को आरोपबारे
यथाथ भई जानकारी ा नगरेको अव थामा कुनै
ािविधक वा याि क या याबाट ाकृितक यायको
िस ा त ितकूल भएका काम कारवाही वीकाय हन
स दैनन् ।
२६. हा ो याियक अ यासमा व छ
सनु वु ाईलाई यायको आधारभूत त वको पमा
वीकार ग रँदै आएको पाइ छ । यसै स दभमा सव च
अदालतबाट रामबहादरु हमाल िव
कारागार
यव थापन िवभागसमेत भएको परमादेशको िनवेदन
(ने.का.प. २०६७, साउन, िनणय नं. ८३४५ पृ
५७४) मा “फौजदारी अपराधको आरोप लागेको
यि लाई िनजको िव
भएको येक कानूनी

1032

काठमाड िज ला अदालतसमेत
कारवाहीको जानकारी पाउने हक हने” भनी िस ा त
ितपादन भएको छ । ेमबहादरु िव कमा िव
भीमबहादरु ख ी े ी भएको लेनदेन मु ा (ने.का.प.
२०५६, अंक ७, िनणय नं. ६७५०, पृ ५१४ पूण
इजलास) मा “ ाकृितक यायको िस ा तअनस
ु ार
पिन मु ाका प ले आ नो कुरा अदालतसम
रा न पाउनपु छ र आ नो िव मा ला ने माणका
स ब धमा जानकारी पाउने अिधकार मु ाका प लाई
हने” भनी िस ा त ितपादन भएको छ । मानिसंह
लामा िव पनु रावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको
उ षे णको रट (ने.का.प. २०६५, अंक ५, िनणय
नं. ७९७०, पृ ६३८) मा “कानूनले पया आधार
र कारण खोली प श दमा सनु वु ाईको मौका
दान गनपन
ु कुरालाई बाहेक (Exclude) नगरेस म
कारणीलाई खोजतलास गरी सनु वु ाईको मौका दान
नगरी गरेको कुनै पिन कायले याियक मा यता ा गन
नस ने” भनी िस ा त ितपादन भएको छ । यसका
साथै मोहनल मी मा के िव अथ म ालयसमेत
भएको उ ेषणको रट (ने.का.प. २०६७, िनणय
नं. ८२९४, वैशाख पृ ६०), राजेशकुमार साह
िव
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु समेत भएको
उ ेषणयु परमादेशको रट (ने.का.प. २०६८ चै ,
िनणय नं. ८७२७, पृ १९७४) मा ाकृितक यायको
िस ा तअनु प मु ाका प लाई सनु वु ाईको अवसर
अिनवाय पमा दान गनपन
ु भनी भएको या या
ततु रट िनवेदनमा समेत सा दिभक रहेको छ ।
२७. ततु िववादमा िनवेदक माधवराज
िघिमरेउपर काठमाड िज ला अदालतमा दायर
भएको फौ.नं. १५८६ को ठगी मु ामा ितवादी रहेका
यी िनवेदकका नाममा याद तामेल भएको नदेिखँदा
िनजलाई ाकृितक यायको िस ा तअनु प
सनु वु ाईको उिचत मौका दान भएको मा न
िमलेन । िनवेदकलाई िनजउपरको कसरु का स ब धमा
जानकारीसिहतको सूचना याद तामेल नै नगरी

ाकृितक यायको िस ा त ितकूल एकतफ पमा
माण बझ
ु ी कै द तथा ज रवाना ठहर गरी काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०६५/१०/२३ मा फै सला
भएको देिखयो । ाकृितक यायको िस ा त ितकूल
सनु वु ाईको मौका नै दान नगरी कै द र ज रवाना
हने ठहर गरेको फै सला र सो फै सला काया वयनको
ममा िनवेदक माधवराज िघिमरेलाई कै दमा रा न
पठाएको कायसमेत कानूनस मत नदेिखँदा फौ.नं.
१५८६ को हकमा काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६५/१०/२३ मा भएको फै सला र सो फै सला
काया वयनका काम कारवाहीह उ ेषणको आदेशले
बदर हने ठहछ । साथै ितवादीलाई उ फौ.नं.
१५८६ को ठगी मु ाको स ब धमा रतपूवक सूचना
िदई सनु वु ाईमा सहभागी गराउनु भनी िवप ी काठमाड
िज ला अदालतका नाममा पदमादेशसमेत जारी हने
ठहछ ।
२८. तर यस बहृ त् पूण इजलासमा
रहनभु एका स माननीय धान यायाधीश ी क याण
े , माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक , माननीय
यायाधीश ी दीपकराज जोशी र माननीय यायाधीश
गोिव दकुमार उपा याय मेरो उि लिखत रायसँग
सहमत हन नसक रट िनवेदन खारेज गन िन कषमा
पु नु भएकोले वहाँह को राय नै बहमतको राय भएकोले
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को
उपिनयम (४) बमोिजम गनू । ततु रट िनवेदनको
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
बझ
ु ाइिदनू ।
या. गोपाल पराजल
ु ी
इजलास अिधकृत : स तोष साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शभु म् ।

1033

&

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज

नणय नं ९६११
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
आदेश िमित : २०७२।९।२७।२
०७०-WO-०१९८

§

िवषय: उ ेषण / परमादेश / ितषेध / अिधकारपृ छ
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका
वडा
नं.३३
िड लीबजारि थत जनचेतना ल फम ा.िल.
अिधकार ा अ य को तफबाट र आ नै
तफबाट समेत ो. अिधव ा उ वकुमार
के .सी.
िव
िवप ी : राज अनुस धान िवभाग, ह रहर भवन,
पु चोक लिलतपुरसमेत
§

व तुतः िनयिमत पमा दतावाला
करदाताले बझ
ु ाउनु पन िववरण वा
कर नबझ
ु ाएको अव थामा स बि धत
िनकायले य तो कर असल
ु ीका लािग
के क तो कारवाही गन भ ने कुराको
कानूनमा नै प र पया यव था रहेको
देिख छ । कानूनले वाभािवक पमा
िलने गित र िदशालाई रा यका िज मेवार
िनकायले अिधकारको बाहबलमा वा
अ य कुनै उ े यका लािग असाधारण
र अितरि जत ढङ् गले प रचालन गनु
ज री हदँ ैन । िनयिमत पमा बुझाउनु पन
करदाताले कर नबुझाएकोमा कर िववरण
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दािखल गराउने वा ितन ितराउन लगाउने
वैधािनक संय र ि या छँदाछँदै िवना
कुनै मनािसब र िव सनीय त य एवं
आधार राज व अनस
ु धान िवभाग र सो
सं थालाई ा अिधकारको आधार देखाई
ि याशील बनाउन पिन ज री नहने ।
( करण नं.१५)
आयकर र मू य अिभवृि कर ऐन ज ता
ऐनह िवशेष ऐन हन् । ती ऐनमा िनि त
ग रएका ि याह सोहीबमोिजम मा
योग गनपन
ु ह छ । ती ऐनमा यव था
भएका कुराह को हकमा अ य सामा य
ऐनको यव था ि याशील हदँ ैनन् । यो
कानूनको साम य िस ा त नै हो । आयकर
र मू य अिभवृि कर ऐनले कर शासनको
स ब धमा गरेको
यव थाह लाई
वचािलत पमा ि याशील गराउनक
ु ो
साटो राज व चुहावट (अनुस धान तथा
िनय ण) ऐनको एकाएक ि याशील
गराउनु पिन उपयु हदँ ैन । खास
योजनका लािग लागू रहेका िवशेष ऐनह
र सोअ तगत सं थािपत िनकायह
आ नो िज मेवारीको काममा असफल वा
अकम य भएमा बाहेक िनयिमत काननू बाट
थािपत य ता िनकायलाई यो वा यसो
गनु भनी कुनै पिन िवषयमा िनदिशत गन
गरी अक िनकायबाट हने कुनै पिन पको
ह त ेप वीकाय नहने ।
( करण नं.१६)
व ततु ः कर िववरण दािखल गन गराउन
वा कर असुलीको काम बाँक रहनु भनेको
राज वको चुहावट गरेको भ ने हदँ ैन ।
वभावैले कर चुहावट भनेको करछलीको
अव था हो । कर छ ने कुरा फौजदारी काय
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हो । कर असुलीको सामा य ि यालाई
करछलीको पमा सहजै प रभािषत गन
नसिकने ।
( करण नं.१७)
राज व चुहावट अनुस धान र िनय ण
ऐनको अि त व, यसको भावका रता
एवं सा दिभकतालाई इ कार गन निम ने
भए पिन अि तयारको दु पयोग गरेको वा
राज व छलीज य वा चुहावटज य काय
गरेको देिखने कुनै काय भएको कुरा थम
ि मा देिखन नआएपिछ कसैको पिन
घर, कायथलो आिदमा बलात् ह त ेप
गरी खानतलासीसमेत गन सिक छ भ ने
कुरा जायज हन स ै न । यि को घर
बसोबास वा कायथलोको खानतलासी
भनेको कसुरज य कायको अनुस धानको
एउटा प रप व ि थितमा ज री देिखन
आएको अव थामा मा ग रने काय हो ।
यसैले यो काय अित नै संवेदनशील पिन
ह छ । यसबाट खानतलासी ग रने यि ,
िनजको प रवार र सोसँग स ब हन
आउने कितपय अ य यि को हकिहत
र ित ासमेत जोिखममा परेको ह छ ।
यसैले खानतलासीको काय कुनै पिन
िनकायले आ नो अिधकार वा सोको
रवाफ देखाउने िहसाबले गन काय कदािप
होइन । यसको आव यकता र औिच य
मािणत नगरीकन खानतलासीको
अिधकार यु हन स ै न । साथै कानूनको
सीमा र िविधस मत ि या पुर्याएको छै न
भने खानतलासीको नितजासमेत ा
र वीकाय हदँ ैन । यसमा पिन कानून
यवसायसँग जोिडएको संवेदनशीलतालाई
कुनै अथमा र हदमा पिन उपे ा र अनदेखा
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गरी खानतलासी िलन निम ने ।
( करण नं.१८)
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
संिवधान द आ नो अिधकार े िभ
रही अि तयारको दु पयोग गरेको िवषय
र आफूले कारवाही गन स ने कुराको
यिकन गरी कारवाही अिघ बढाउनु पनमा
य तो गन नसक अ य कानूनबमोिजम
अ य िनकायलाई भएको अिधकारको
िवषयमा अिधकार े बािहर गई िनदिशत
गरी िनवेदकको ल फममा खानतलासीको
तरस म पुर्याएको काय िविधस मत
भ न िमलेन । य तो कृितको िनदिशत
कारवाही अिघ नबढाउनु, रो नु र
अब आइ दा आ नो अिधकार े को
सीमािभ रहेर कानूनले िनिद गरेको
कायिविध परु ्याएर मा ै काय गनु भनी
िवप ी अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगलाई र राज व अनुस धान िवभागले
पिन आ नो कानूनी अिधकारअ तगत
िविधस मत पमा
ा
सूचना र
अनुस धानको आधारमा कानूनबमोिजम
िववेकस मत िहसाबले गनपन
काम
ु
सचु ा गनबाहेक अ यथा काम नगनु भनी
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
( करण नं.२३)
कानूनबमोिजम ितन बुझाउनु पन कर वा
अ य शु कह कानून यवसायीले समेत
ितनपदछ
। रा यको अि तयारीअ तगत
ु
बनेको कानूनबमोिजम यवसायको
अनुमित ा गरी ा शु क वा आयमा
ला ने कानूनबमोिजमको कर ितनु सबै
कानून यवसायीको पिन कत य हने ।
कानूनी रा यको हरीको िहसाबले

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
कानूनको उ लङ् घन गन निदने र कानूनको
र ा गनपन
ान, अनभु व र सीपको
ु
अपे ा ग रने यवसायीले काननू अ तगत
गन यवसायबाट ा लाभबापत ितनपन
ु
कानूनबमोिजमको कर नितरेको अव थामा
सो यवसाय र यवसाय ितको जनताको
आ था समा ह छ । आयअनुसार कर
ितनु यवसायीको धम पिन हो । तसथ
चिलत कानूनबमोिजम करदातामा दता
हने, िनयिमत पमा आयको िववरण
रा ने, कानूनबमोिजम बझ
ु ाउनु पन
आयलगायतको िववरण बुझाउने र
िनधा रत कर ितन ज ता कायह कानून
यवसायसँग स ब ित ा र गौरवको
पिन िवषय हनाले यसतफ सबै कानून
यवसायीह सचेत रहन र आ नो कानूनी
कत य पूरा गनबाट चु न नहने ।
( करण नं.२४)
िनवेदकका तफबाट : व र अिधव ा अिनलकुमार
िस हा, व र अिधव ा तल
ु सी भ , व र
अिधव ा ब ीबहादरु काक , अिधव ा
िटकाराम भ राई, अिधव ा उ वकुमार
के .सी., व र अिधव ा काश राउत,
अिधव ा रमेश वडाल, अिधव ा डा.
च का त वाली, व र अिधव ा ह रहर
दाहाल, अिधव ा रमणकुमार े , अिधव ा
गोपालकृ ण िघिमरे, अिधव ा इ री भ राई,
अिधव ा सिु नल पोखरेल, अिधव ा िवकास
भ राई, अिधव ा इ खरेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
पु य साद पाठक
अवलि बत निजर :

स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा २४ को उपधारा (२)
§ कानून यवसायी प रषद् ऐन, २०५० को
दफा २२, २४
आदेश
स. . या.क याण े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा
(२) बमोिजम यस अदालतमा दायर हन आएको ततु
रट िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार छ :त यख ड
म िनवेदक उ वकुमार के .सी. नेपाल
कानून यवसायी प रषद् ऐन, २०५० बमोिजम
अिधव ामा दता भई जनचेतना ल फम ा.िल.
क पनी रिज टारको कायालय ि परु े रमा क पनी
ऐन, २०६३ बमोिजम दता गरी का.िज.का.म.न.पा.
वडा नं. ३३ ि थत िड लीबजारमा क पनी कायालय
खोली सोही क पनी कायालयमाफत कानून यवसाय
गरी चिलत कानूनबमोिजम ार भदेिख नै नेपाल
सरकारलाई बझ
ु ाउनु पन राज ितरी बझ
ु ाई आएको
छु । यस आिथक वष २०६८।०६९ को कारोवारको
आय िववरण २०६९।१०।२५ मा घाटा िववरण बझ
ु ाई
आ त रक राज व कायालय, काठमाडौ े नं. १
करदाता सेवा कायालय ब ीस पतु ली काठमाडौबाट
िमित २०७०।३।१२ मा कर चु ा / माण प ा
गरी २०६९/०७० को आय िववरण पेस गन अविध
२०७० साल पस
ु मसा तस म बाँक नै रहेकोले
यादिभ बझ
ु ाउने नै छु ।
यही िमित २०७०।५।२१ गते शु बारका
िदन िदउसो २०.३० बजेितर मेरो िड लीबजार
काठमाडौि थत जनचेतना ल फममा प ह सँग
कानूनी परामशको लािग छलफल गन य त रहेका
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राज अनसु धान िवभाग, ह रहरभवन, पु चोक लिलतपरु समेत
बेला २ वटा िजप यानमा हरीसिहतका यथ
नं. ५ को १०-१५ जनाको टोली िवना पूव सूचना र
िवना जानकारी जबरज ती फमिभ वेश गरे । िमित
२०७०।५।२१ .सं. २०७०/०७१ च.नं. ६३७ को
राज चहु ावट भएको भनी ा सूचनाको आधारमा
यस फम / क पनीको कारोवार थल / गोदामलगायत
कारोवारसँग स बि धत थलको खानतलासी िलई
मालसमान तथा कागजात क जामा िलनपु न भएकोले
यो प िलई यस िवभागबाट खिटई आएको टोलीलाई
खानतलासी गन, कारोवारसँग स बि धत कागजात,
खाताबही एवं िव तु ीय मा यमलगायत टोलीले
उपयु स झेका अ य सूचना, कागजात एवं माणह
क जामा िलने, आव यकताअनस
ु ार िसलछाप गन
कायह िनवाध पमा गन िदई सहयोग परु याउन
्
ु
हन राज चहु ावट (अनस
ु धान तथा िनय ण) ऐन,
२०५२ बमोिजम जानकारी िदइएको छ भनी उ लेख
भएको प देखाई बझ
ु ी िलन भनेकोले मैले प बझ
ु ी
िलएँ । तत्प ात कागजात क पनीको फाइल, िविभ न
क पनी ब ध प िनयमावली, ज गाको राजीनामा
तथा लेखा परी ण ितवेदनसिहतको अ य स कल
गो य िलखत कागजातह क जामा िलई गए । यथ
टोलीले साम ी क जामा िलइसके पिछ जनचेतना
ल फम स बोधन ग रएको राज अनस
ु धान िवभाग
ह रहर भवन पु चोकबाट खिटएको टोलीले तपाई
थल / कायालयमा िमित २०७०।५।२१ का िदन
आकि मक चेक जाँच गरी कारोवारसँग स बि धत
कागजात िनय ण िलएको जानकारी गराउँदै िमित
२०७० साल भा २५ गतेका िदन राज अनस
ु धान
िवभागमा स पक रा न आउनु हन सूिचत ग र छ भ ने
यहोरा उ लेख भएको शाखा अिधकृतले ह ता र
गरेको प बझ
ु ाई गएका छन् । यथ टोलीबाट
साम ीह खु ला पमा लिगएको छ । यथ ह ले जे
ज ता कारका िववरण यहोराह िव गराउन तथा
भइरहेका अिभलेखह मा थपघट गन मेटाउन हटाउन

स ने पूण स भावना छ ।
म िनवेदक एक यवि थत कानून यवासायी
हँ । यथ ह ले िलएर आएको सश हरी र सादा
पोसाकका हरीको सं याको प रचालन र कमचारी
ह भ ने जमातले यवसाय गन आतंिकत बनाएको
छ । यथ ह को यवहारले कुनैपिन कारको
भौितक शारी रक मािनसक यातना हन स ने बल
स भावना छ । अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १३(१) बमोिजम स मानपूवक बाँ न पाउने
धारा १२(१) बमोिजमको वैयि क वत ता, धारा
१२(३)(क) बमोिजम िवचार अिध यि को वत ता,
धारा १२(३)(च) बमोिजमको पेसा यवसायको हक
कुि ठत भएकोले त काल सो हन निदन रोक लगाउन
अप रहाय छ ।
संिवधानको धारा १३ बमोिजम समानताको
हकिवपरीत कानूनको योगमा भेदभावपूण त रकाले
ग रएको छ । यो अनािधकृत कायबाट पिु भएको
छ । जबरज ती क जा गरी लिगएका ती साम ीह को
िव ेषण के ही नगरी २०७०।५।२५ गते उपि थत
हनु भनी प िदएबाट व छ दताको पराका ा र
अिधकारको चरम दु पयोग मािणत भएको छ ।
म िनवेदकको स पि स ब धी हक कुनै
पिन पबाट अपहरण हन स दैन । यथ ह को
िमलोमतोको कारणबाट संिवधान ारा याभूत
गरेको संवैधािनक हक िनरथक हन स दैन । आिथक
अ यादेश २०७० को दफा २२ ले स पूण कानून
यवसायीह लाई करमा लेखाङ् कन गन सूिचत
गद २०७० साल पस
ु मसा तस मको समय िदएको
छ । यसले स पूण कानून यवसायीह लाई करमा
आब हन आ ान गरेको र दता हनपु न समय बाँक
नै छ । म िनवेदक करमा दता भई सालसालै आय
िववरण भरी आएको छु । हाल दता हनेलाई २०६६
देिख नै कुनैपिन कर ितनु नपन छुट िदएको छ ।
िवधाियकाले िनमाण गरेका आयकर ऐन, २०५८ र
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ दवु ै ऐनह राज
िवषयमा िनयिमत पमा करको िववरण पेस गन
करदाताका हकमा लागू हने ऐन भएकोले छानिबन गन
अिधकार सोही ऐनअ तगत मा ार भ हन स छ ।
अनािधकृत िनयकायमा कसैले उजरु ी वा सूचना िदँदैमा
हता रएर य तो िनकायले आफूले गन लागेको कामको
अिधकारको ोत र मनािसब मािफकको कारणसमेत
के ही नखल
ु ाई प जानकारी निदई अ य कानूनले
िदएको संर णह समेत अनादर गरी कानून यवसाय
ग रआएको यि सावजिनक पमा बेइ जत हनेगरी
प रचािलत हनु कानूनी रा यको अ य अपराध हो ।
अतः मािथ करणमा विणत िनवेदन
िजिकरह बमोिजम
यथ ह को उि लिखत
गैरकानूनी काम कारवाहीले िनवेदकको नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(क)
(घ)(च), १३,(१)(२), १९(१)(२), २७, २८,
Internationai Covenant on Civil and Political
Rights, १९६६ को Article १४, कानून यवसायी
प रषद् ऐन, २०५० को दफा २२, २४ माण ऐन,
२०३१ दफा ४५ आयकर २०५८ को दफा १११
तथा १३५ मू य अिभविृ कर ऐन, २०५२ को दफा
३१ समेत ारा याभूत संवैधािनक एवं कानूनी हक
अिधकारको चलनमा बाधा कु ठा सज
ृ ना गरेको
र उ काम कारवाहीह बदर गरी हकको संर ण
तथा चलन गरी पाउने अ य भावकारी वैकि पक
कानूनी उपचारको मागसमेत नरहेकोले संिवधानको
धारा ३२, १०७(२) अ तगत स मािनत अदालतको
असाधारण अिधकार े योग गराइ पाउन यो िनवेदन
दायर गन आएको छु । यथ िवभागबाट िनवेदकको
कायालयमा वेश गन तथा वेश ग रसके पिछ भनी
िदइएका प ह लगायत सोस ब धमा यथ ह बाट
भए ग रएका स पूण कारवाहीह संिवधानको धारा
१०७(२) बमोिजम उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
पदािधकारीको दु पयोग गरी य ता काय गन लगाउने

तथा गैरकानूनी आदेश तामेल गरी काय गन यथ
िवभागका महािनदशक, िनदशक तथा खटी आएको
टोलीमा संल न मख
ु लगायतका कमचारीह लाई
दु पयोग गरी य तो गैरकानूनी आदेश तामेल गरी काय
गन िवप ी कमचारीह िवभागीय कारवाही गनु गराउनु
उ ेषणयु परमादेशको आदेश, यथ आ नो
काय े भ दा बािहर गई बदिनयत िचताई पेसा यवसाय
गन पाउने हक भािवत हनेगरी कुनैपिन कायह नगनु
नगराउनु भ ने ितषेधको आदेश, िवप ीह बाट
क जागरी िलएका साम ीह यथाव थामा िफता िदनु
िदलाउनु भनी परमादेश तथा मेरो िव मा यथ
िवभागमा परेका उजरु ी भिनएकालगायतका स पूण
कागजातह आजै िझकाई यसै अदालतको याियक
िनय णमा रा नल
ु गायतका अ य जो चािहने उपयु
आ ा आदेश वा पज
ु जारी गरी पूण याय ग रपाऊँ ।
साथै ततु िनवेदनको अि तम िकनारा
नभएस म िववािदत प ह को आधारमा कुनै पिन काम
कारवाही नगनु नगराउन,ु िमित २०७०।५।२१ च.नं.
६३७ को प बाट िमित २०७०।५।२५ गते िवप ी
िवभागमा उपि थत हन आउनु भ ने प त काल
काया वयन नगनु नगराउनक
ु ा साथै पेसा यवसाय गन
पाउने हक भािवत हने गरी कुनैपिन कायह नगनु
नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट
िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदनको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, आदेश
जारी हनु नपन भए सोको आधार र कारणसिहतको
िलिखत जवाफ यो आदेश ा भएको िमितले बाटाको
यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत पेस गनु भनी यो आदेश र रट
िनवेदनको ितिलिप साथै राखी िवप ीह का नाममा
याद जारी गरी यादिभ िलिखत जवाफ परे वा अविध
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नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
िनवेदकको अ त रम आदेशसमेतको मागतफ
िवचार गदा दवु ै प उपि थत गराई छलफल गन
उपयु देिखँदा िमित २०७०।५।३० गतेका िदन
छलफलको पेसी तोक सो पेसीमा िनवेदकको ल
फमबाट िमित २०७०।५।२१ गते जफत ग रएका
भिनएका कागजातह िलई उपि थत हनु भनी
िवप ीह लाई सूचना िदनू । उ छलफल िमितस म
राज अनस
ु धान िवभागको डोरमक
ु ाममा प ाचार
भएको िमित २०७०।५।२१ गतेको प त काल
काया वयन नगनु नगराउनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
िवप ीह का नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको
िमित २०७०।५।२५ मा भएको आदेश ।
ा उजरु ीसमेतका आधारमा िमित
२०७०।५।२१ का िदन िवभागको आदेशसिहतको
प साथमा िलई शाखा अिधकृत अजनु थापासिहतको
टोली िड लीबजारि थत जनचेतना ल फम क पनी
ा.िल. मा पगु ी रतपूवक िवभागको च.नं. ६३७
िमित २०७०।५।२१ को खानतलासीस ब धी
आदेश स बि धत अिधव ा उ वकुमार के .सी.लाई
बझ
ु ाई वेश मचु ु कासमेत गराई यथ उ वकुमार
के .सी. लाई जानकारी गराई रतपूवकको बरामदी
मचु ु का बनाई क पनीको ब ध प , िनयमावली,
ज गाको राजीनामा तथा आ.व. २०६७।०६८ र
२०६८।०६९ को लेखा परी ण ितवेदन भएको
फाइल थान १ बरामद गरी िलइएको हो । बरामदी
मचु ु कामा उ फममा अिनल म ल र शा त काक
भ ने कमचारीसमेतलाई सनाखत गराई उि लिखत
मालव तु िनय ण िलइएको हँदा मलाई जानकारी
नगराई खानतलासी ग रयो भ ने िवप ी रट िनवेदनको
भनाइ झु ा हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोिजम

आयकर ितन दािय व भएको यि ले आिथक वष
समा भएको िमितले ३ मिहनािभ सो आ.व. को
आय िववरण बझ
ु ाउनु पन र सो िववरणमा कूल आय,
करयो य आय, ला ने कर, ित रसके को कर र ितन
बाँक कर उ लेख गनपन
ु यव था छ । िवप ी रट
िनवेदकले िवगत १४।१५ वषदेिख कारोवार गरेको
भनेको तर िनजले आिथक वष २०६७/२०६८
मा मा करमा दता गरेको देिखए तापिन िनजले
आिथक वष २०६७/०६८ र २०६८/०६९ को शू य
कारोवारको िववरण पेस गरी कर चु ासमेत िलएको
देिखएकोबाट पिन िनजले रा यलाई कर ितन मनसवु ा
नै नभएको हो भ ने प हन जा छ र िवप ीले शू य
कारोवार देखाई कर चु ाको माणप िलइसके को छु
भनी आ नो रट िनवेदनमा उ लेख गनभएको
छ।
ु
शू य कारोवार देखाई कर चु ा माणप िलने िवप ी
रट िनवेदकले के कसरी िड लीबजारको कायालयको
घरभाडा ितनभएको
छ ? कमचारीको पारी िमक
ु
के कसरी भु ानी गनभएको
छ ? के क तो आय
ु
आजनबाट आ नो जीवन िनवाह गनभएको
छ भ ने
ु
त य खल
ु ाउनु भएको छै न । यसबाट पिन िवप ी रट
िनवेदकले आय आजनको कारोवार गन तर रा यलाई
ितनपन
ु कुनै पिन कर नितरी राज चहु ावट गरेको त य
ट ह छ । राज चहु ावट गन यि उपर अनस
ु धान
गनु यस राज अनस
ु धान िवभागको कानूनी दािय व
नै हो । राज अनस
ु धान िवभागले िवप ीउपर आ नो
दािय वबमोिजम गन लागेको अनस
ु धानलाई रो ने
उ े यले स मािनत अदालतमा रट िनवेदन दायर
गरेको देिख छ ।
आिथक ऐन, २०७० को दफा २२ मा आ.वं.
२०६७/०६८ तथा २०६८/०६९ को आय िववरण र
सोमा ला ने कर २०७० पौष मसा तस म दािखला गरी
थायी लेखा न बर िलएमा सोभ दा अिघका वषह को
आय िववरण पेस गनपन
ु छै न र सोमा ला ने कर, शु क
तथा याजसमेत िम ा हनेछ भ ने यव था भएकोमा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
यो सिु वधा थायी लेखा न बर निलईकनै अथात्
करको दायरामा आउँदै नआएका पेसािवदह् लाई
करको दायरामा याउनका लािग िदएको सिु वधा
हो । थायी लेखा न बर िलइसके का अथात् करको
दायरामा आइसके को िवप ी रट िनवेदक अिधव ा
उ व कुमार के .सी. ज ता पेसािवदह् का लािग
होइन । आिथक ऐन, २०७० को दफा २२ लाई
आधार बनाई दायर गरेको िवप ीको उ रट िनवेदन
खारेजभागी छ ।
िवप ीले आजन गरेको स पि मा कर ितरेको
माण फे ला नपरेको, कर ितरे / बझ
ु ाएको कुनै पिन
माण पेस गन नसके बाट पिन िवप ीले राज चहु ावट
गरी स पि आय आजन गरेको वतः मािणत
हन जाने अव था भएकोले िनजको स ब धमा यस
िवभागले कानूनबमोिजम अनस
ु धान सु गनको
लािग िमित २०७०।५।२१ गते िवप ीको फमबाट
खानतलासी गरेको हो । यस िवभागले कानूनबमोिजम
सु गरेको अनस
ु धानबाट ब नको लािग िवप ीले
स मािनत अदालतमा रट दायर गरेको हँदा िवप ीको
रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाऊँ ।
यस िवभागले िवप ीले कानून यवसायीको
हैिसयतले िदएका राय स लाह र िनजले आ नो
ाहकबाट ा गरेका जानकारीको स ब धमा
अनस
ु धान गन लागेको होइन । यस िवभागको
अनस
ु धानको के वल िनजले गरेको राज चहु ावटको
स ब धमा मा हो । कानून यवसायीले राज चहु ावट
गरेमा पिन अनस
ु धान गन हँदैन भ ने कानूनी यव था
छै न । तसथ कानून यवसायी भएको आधारमा राज
अनस
ु धान िवभागले अनस
ु धान गन पाइँदैन भ ने
आधारमा दायर गरेको रट िनवेदन खारेजभागी छ ।
अतः मािथ उि लिखत आधार एवं कारणका
आधारमा यस िवभागले कानूनबमोिजम नै यथ रट
िनवेदकले गरेको राज चहु ावट, स ब धमा अनस
ु धान
सु गन खोजेको हो यसबाट िवप ीको कुनै संवैधािनक

तथा कानूनी हक अिधकारको हनन् भएको छै न तसथ
यस िवभागले कानूनबमोिजम सु गरेको अनस
ु धान
लािग रो ने उ े यका साथ दायर ग रएको उ रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको राज
अनस
ु धान िवभाग र ऐजनका महािनदशक खमु राज
पु जालीको िलिखत जवाफ ।
िवभागमा ा उजरु ीसमेतका आधारमा
िमित २०७०।५।२१ का िदन िवभागका ीमान्
महािनदशक यूको आदेशसिहतको प साथमा
िलई म राज व अनस
ु धान िवभागको शाखा
अिधकृतसिहतको टोली िड लीबजारि थत जनचेतना
ल फम ा.िल. मा पगु ी रतपूवक िवभागको च.नं. ६३७
िमित २०७०।५।२१ को खानतलासीस ब धी आदेश
िवप ी रट िनवेदक उ वकुमार के .सी. वयंलाई
बझ
ु ाई वेश मचु ु कासमेत गराई क पनीको ब ध
प , िनयमावली, ज गाको राजीनामा तथा आ.व.
२०६७।०६८ र २०६८।०६९ को लेखा परी ण
ितवेदन भएको फाइल थान १ रतपूवकको बरामदी
मचु ु का तयार पा रएको बरामद गरी िलइएको हो ।
म तथा मेरो टोलीमा कायरत यि ह रा सेवक
कमचारी ह । रा सेवक कमचारीले आफूभ दा
मािथको हािकमले कानूनबमोिजम िदएको आदेशको
पालना तथा काया वयन गनपन
ु कानूनी दािय व हो ।
सोही कानूनी दािय वको पालना म तथा मेरो टोलीका
सद यह ले गरेको ह । म तथा मेरो टोलीका कुनै
पिन सद यह ले िवप ी रट िनवेदकको कुनै पिन
संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन् गरेका
छै न तसथ िवप ीको रट िनवेदन झु ा भएकाले
खारेज ग रपाउँ भ ने राज अनस
ु धान िवभागका
शाखा अिधकृत अजनु थापाको िलिखत जवाफ ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट
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उपि थत िव ान् कानून यवसायीह को बहस पिछ आयकर ऐन आएकाले आयकर ऐन िवशेष ऐन
यस कार रहेको छःभई िवशेष कानूनले सामा य कानूनलाई िव थािपत
गरेको मािन छ । जनु ऐन जनु योजनको लािग बनेको
व र अिधव ा ी अिनलकुमार िस हा
ह छ, सोही कानूनको पालना गरी कारवाही गनपछ
ु ।
रट िनवेदक िनयिमत करदाता हो भ ने अिघ लो र पिछ लो ऐनको यव था असङ् गत भएमा
कुरा िलिखत जवाफमा वीकार ग रएको छ । आ.व. पिछ लो कायम रहने गरी िवधाियकाले यव था गरेको
०७०/०७१ को आय िववरण पेस गरी कर चु ा मािन छ । सोबमोिजम िनवेदकउपर आयकरस ब धी
माणप समेत िदई सिकएको छ । राज चहु ावट कुनै कारवाही गनपन
ु भए आयकर ऐनको ि या
िनय ण िनयमावलीमा राज चहु ावटस ब धी अपनाउनु पनमा पूवा ही भई राज अनस
ु धानले
कारवाही गदा थलगत िनरी ण गरेप ात अनस
ु धान खानतलासी गरेको काय िु टपूण भएकाले िनवेदन
अिधकृत तोिकनपु न, सो अिधकृतले शपथ मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु छ ।
खानपु नलगायतका ि या तोिकएकोमा िवप ीह ले
कानूनबमोिजमको कुनै पिन कायिविध पालन नगरी व र अिधव ा ी ब ीबहादुर काक
हरी टोली िलएर एकाएक िनवेदक कानून यवसायीको
िव का कुनै पिन जाताि क मल
ु क
ु मा
ल फममा अनिधकृत पमा वेश गरी खानतलासी Search & Seizure को िवषयमा कानून यवसायीको
ग रएको छ । यो काय वयंमा गैरकानूनी छ । फम िनषेिधत मािन छ । कानून यवसायको
अक तफ आयकर ऐन र मू य अिभविृ कर ऐनको पेसा आफै ँ मा संवेदनशील यवसाय हो । कानून
यव थाबमोिजम आयकर स ब धमा खानतलासी यवसायीको फममा प ह को गो य द ताबेज हन
िलने अिधकार आ त रक राज कायालयलाई स छ । यो अिधकार कानून यवसायीको लािग मा
भएकोमा आ नो अिधकार े नै नभएको िवषयमा नभएर प ह को गोपनीयताको हकसँग स बि धत
राज अनस
ु धान िवभागले गरेको खानतलासीको छ । संिवधानले गोपनीयताको हकलाई संर ण दान
काम कारवाही अिधकार े िवहीन छ । िवप ीह को गरेको छ । िवप ीह को काम कारवाही र अनस
ु धान
यो कारवाही पूवा ाही र िनदिशत कारवाही भएकाले कुन कानूनको कुन यव थाको आधारमा सु भएको
थम ि मा बदरभागी छ । िनवेदन मागबमोिजमको भ ने कतै खल
ु ेको छै न । कुनै यि को यि गत
आदेश जारी हनपु दछ ।
वाथ र स तिु को लािग कानून यवसायीको फम
ज तो संवेदनशील ठाउँमा कानूनी ि या पूरा नगरी
व र अिधव ा ी तुलसी भ
खानतलासी िलन िम दैन । खान तलासी िलनै परेको
आयकर ऐन, २०५८ जारी भएपिछ उ ऐन अव थामा पिन कानून यवसायीले के काम गरी
राज (चहु ावट) ऐनभ दा भावकारी भएकाले आयकर कुन कानूनको उ लङ् घन गरेको हो, कुन िलखत
ऐनबमोिजम नै कारवाही गन सिकने अव था हँदाहँदै क जा गन खोिजएको हो र सो नगदा के कुन माण
दरु ाशयपूवक कारवाही ग रएको छ ।०७०।७१ स मको न हनस ने हो सो प गरेर मा खानतलासी गन
करचु ा गरेको रट िनवेदक करदाताले कर छलेको हो । अ यथा खानतलासीकताले नै आ नो िव को
भए आयकर ऐनबमोिजम आ त रक राज िवभागको वा अक प को मह वपूण हक वा दािय वस ब धी
े िभ पन िवषय हो । राज चहु ावट ऐनभ दा िलखत न गन वा दु पयोग गन स छ । कुनै आधार
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नभई हचवु ाको भरमा भ मासरु प धारण गरी अ को
संवेदनशील अिधकार र काय े मा ह त ेप गन काय
िवड बनापूण छ । िवप ीह ले मनािसब आधार भएर
खानतलासी गनपरे
ु को भ ने देखाउन सके को अव था
छै न । खानतलासीका काम कारवाही िु टपूण भएकाले
रट जारी हनपु छ ।
अिधव ा ी िटकाराम भ राई
िवप ीह को छानिबन र खानतलासी
िनदिशत र पूवा ाही छ । अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको मख
ु को िनयिु को िवषयमा यसै
लगाउको रट िनवेदनका िनवेदकले सावजिनक पमा
िदएको अिभ यि को ितशोध व प िनजको फममा
छापामारी अ फममा पिन छापामारेको देखाउने
योजनको लािग साथै यी रट िनवेदकको फममा
पिन खानतलासी ग रएको देिखएको छ । उ रट
िनवेदनको िलिखत जवाफमा सो आयोगको उ
कारवाहीमा कुनै संल नता छै न भनी लेिखएको छ
तर २०७०।५।२१ मा आयोगले राज अनस
ु धान
िवभागलाई प लेखी िनवेदकउपर कारवाही गरी
जानकारी गराउन भिनएकाले आयोगबाट अदालतमा
झु ो यहोराको िलिखत जवाफ पठाइएको प भएको
छ । सोही आयोगको प को आधारमा छापा मा रएकोले
उ काय पूवा ाही भएर ग रएको भ ने देिखएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको मख
ु लाई
यसरी िबना आधार र कारण कुनै यि उपर यो
य तो कारवाही गर भनी कानूनबमोिजम गठन भएको
अक सरकारी िनकायलाई िनदश गन अिधकार कुनै
कानूनले दान गरेको छै न । यो स पूण काय िनता त
यि गत ितशोध िलने उ े यबाट भएको छ ।
िवप ी राज अनस
ु धान िवभागबाट िनदिशत प को
आधारमा ग रएको छानिबनलाई वत छानिबन भ न
िम दैन । यो काम कारवाहीबाट रट िनवेदक मा नभई
सम कानून यवसायी र ितनले नाग रकलाई दान

गन सेवा र परामशको गोपनीयतालाई अित मण
गरेको छ । िवप ीह बाट ग रएका खानतलासीको
काम कारवाही दरु ाशयपूण र ितशोध िलने उ े यबाट
भएको हँदा िु टपूण छ । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु छ ।
रट िनवेदक एवम अिधव ा उ वकुमार के .सी.
राज (चहु ावट) ऐनको दफा ७ को यव था
कानून यवसायीह लाई आकिषत हने होइन भ ने
प छ । कानून यवसायीको पेसा अ य पेसाभ दा
िविश
कारको भएकाले प ह सँग कानून
यवसायीले गरेको परामशलाई संिवधान र कानूनले
समेत गोपनीयताको हकको पमा संर ण दान
गरेको छ । रट िनवेदकले कुनै वषको कर छली गरेको
अव था छै न । पिछ लो वषसमेतको कर चु ा गरेको
भनेर माणप िदइएको छ । कुनै कानूनी आधार एवं
कारण नभई यि गत पमा पूवा ही भई ग रएको
काम कारवाही सम कानून यवसायीको पेसामािथको
अित मण हो । कानूनिवपरीत ितशोधको लािग
िवप ीह बाट काम कारवाही ग रएकाले रट जारी
हनपु दछ ।
व र अिधव ा ी काश राउत
कुनै उनाउ यि ारा ह त र िवनाको
उजरु ीउपर कानूनको सामा य ि या पूरा नगरी
ग रएको खानतलासी दरु ाशयपूण छ । रट िनवेदक
कानून यवसायीको फममा कर वा राज स ब धी
कुराको खानतलासी गनु परेको अव था परेको
भएपिन यसस ब धी कारवाहीको ि या कानूनमा
उ लेख भएकोमा के ही पालना भएको छै न । खान
तलासी कानूनबमोिजम ग रएको भए तीन क हरी
िलएर जानपु न िथएन । िनदिशत र पूवा ाही भएर
रट िनवेदकको फममा खानतलासी ग रएकाले
कानूनिवपरीतको कायउपर रट जारी हनपु छ ।
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राज अनसु धान िवभाग, ह रहरभवन, पु चोक लिलतपरु समेत
टोली नै याई क यटु रलगायतका सामान लैजाने काय
अिधव ा ी रमेश वडाल
ितशोध िलनकै लािग ग रएको भ ने देिखएको छ ।
रट िनवेदककले के कुन कानूनिवपरीतको यि गत ितशोधका आधारमा ग रएको उ काम
काय गरेको र त कालै खानतलासी िलनु पन कारवाही िु टपूण छ ।
के कारण परेको भनी िलिखत जवाफबाट समेत
खल
ु ेको छै न । राज अनस
ु धान िवभागले अ य अिधव ा ी रमणकुमार े
िनकायको िनदशनमा काम गरेको अव थामा रट
कायिविध कानूनको पालन नगरी ग रएका
िनवेदकउपर ग रएको कारवाही उ िवभागको काम कारवाही जिहले पिन बदरभागी ह छ ।
वत िनणयअनस
िवप ीह बाट भएका कामकारवाहीमा कानूनको
ु ार भएको भ न िम दैन । उ
कारवाही अ य िनकायको िनदशनमा भएको दिखएको कुनै पिन ि या अवल बन ग रएको छै न । िलिखत
अव थामा कानूनबमोिजमको कारवाही भ न िम ने जवाफमा पिन खानतलासीपवू का ि या पूरा ग रएका
नहँदा मागबमोिजको रट जारी हनपु छ ।
िथए भ न सके को छै न । अ य िनकायबाट िनदिशत
भएर ग रएको कामलाई कानूनी ि या पूरा गरी
अिधव ा डा. च का त वाली
ग रएको भ न िम दैन । िवप ीह को ितशोधपूण
रट िनवेदक िनयिमत करदाता काम कारवाही कानूनिवपरीत भएकाले बदरभागी छ ।
भएको अव थामा राज अनस
ु धान िवभागले
खानतलासीलगायतका कारवाही गन अिधकार नै अिधव ा ी गोपालकृ ण िघिमरे
छै न । राज अनस
कानूनको यूनतम ि या पूरा नगरी
ु धान िवभागले आफै ँ ले िनणय गरी
उ कारवाही गरेको अव था पिन होइन । रा यका प ह को गो य सूचना एवम् िलखत भएका क यटु र
हरेक अंगले कानूनले तोके को अिधकार मा योग गन िलएर गएको अव थामा ती िलखतको गोपनीयता भंग
हो । आ नो अिधकार नभएको िवषयमा एउटा अंगले भएमा वा माणह न भएमा कसले िज मेवारी िलने
अक अंगलाई कुनै यि उपर कारवाही गर भनी िनदश भ ने कुरा ग भीर िवषय हो । िवप ीह ले सम कानून
गरेको काय नै दिू षत मनसायले ग रएको ट छ । यवसायको पेसा र सो पेसामा ा भएका कानूनी
े ािधकार नै नभएको िवषयमा ग रएको काम कारवाही उ मिु ह लाई समेत बेवा ता गरी ग रएको काम
िु टपूण भएकोले उपर रट जारी हने अव था छ ।
कारवाही िु टपूण छ ।
व र अिधव ा ी ह रहर दाहाल
आ नो िववेक योग नगरी अ को
िनदशनबमोिजम ग रएको काम कारवाही दिू षत भएको
थम ि बाटै देिखएको छ । रट िनवेदकको फमबाट
राज स ब धमा कुनै कानूनिवपरीतका काय ग रएको
भए र सोस ब धमा खानतलासी नै िलनु परेको भए
सो खानतलासीपूवका ि याह पूरा ग रनु पन
िथयो । सो के ही नगरी हठात् िनवेदकको फममा हरीको

अिधव ा ी इ री भ राई
रट िनवेदकको फमबाट अिघ लो आिथक
वषस मको कर चु ा भइसके को छ । यो कुरामा
िवप ीले िलिखत जवाफमा अ यथा भ न सके को
पाइँदैन । करस ब धी के ही कुरा बु नपु न भए
िनवेदकलाई सूचना पठाएर बु न सिकने अव था
िथयो । फममा गई छापा मारी यापटप र कागजात
िलएर जाने काय गलत िनयतले ग रएको ट छ । उ
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मा रट जारी हनपु न अव था छ । भएकाले रट जारी हनपु दछ ।

अिधव ा ी सिु नल पोखरेल
दतावाला करदाताको करस ब धमा कुनै
कारवाही गनु पदा यसको छु ै ि या कानूनमा
ट पमा तोिकएको छ । करदातालाई प पठाई
सूचना गरी करस ब धी कारवाही ग रनपु दछ । सो कुनै
ि या पूरा नगरी िवप ीह बाट भएका काम कारवाही
ितशोध िलने उ े यबाट भएको छ । कानूनको
कायिविध पूरा नगरी ग रएको जनु सक
ु ै काम कारवाही
बदरभागी ह छ । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न अव था छ ।
अिधव ा ी िवकास भ राई
कानूनको शासनमा रा यको सबै अंगले
कानूनले िदएको अिधकार योग गनस ने हो ।
कानूनी आधार िबना आफूलाई अिधकार नै नभएको
िवषयमा कारवाही गन िनदश िदन िम दैन । य तै
अिधकारै नभएको कुनै िनकायको िनदशनलाई िशरोपर
गरी कानून यवसायीको फममा खानतलासी गन
िम दैन । यो काम कारवाहीलाई ग भीरतापूवक
हे रनु पन अव था छ । अ य िनकायको दरु ाशयपूण
िनदशनलाई मानेर ग रएको कायमा अिधकार े को
िु ट भएकाले रट जारी हनपु दछ ।
अिधव ा ी इ खरेल
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
रट िनवेदकको फममा छापा मान पठाउने अिधकार
कुन कानूनले दान गरेको छ सो खल
ु ेको छै न ।
िनवेदकले िनयिमत पमा कर बझ
ु ाएको अव थामा
राज अनस
ु धान िवभागले खानतलासी िलने वा छापा
मान अिधकार हँदनै । कानूनी यवसायीको फममा छापा
मा रएको कायबाट प ह को गोपनीयताको हकसमेत
आघात भएको छ । उ काय थम ि मा बदरभागी

नेपाल सरकार तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी पु य साद पाठक
राज चवु ाहट ऐन आउनअ
ु िघ पिन आयकर
ऐन िव मान िथयो । आयकर ऐन हँदाहँदै पिन राज
चहु ावटस ब धी ऐन आएको छ । तसथ कुन ऐन अिघ
र कुन पिछ भ ने कुरामा िववाद छै न । यो ऐनको
तावनामा कर शासन े को चहु ावट िनय ण गन
भिनएकोले यो ऐनको े भनेको राज चहु ावटका सबै
े पन ह छ । यो ऐनको र अ य ऐनको उ े य नै फरक
छ।
कर करदाता आफै ँ कर अिधकृत हो । कुनै
दाताले जित कर ितछ यित नै कर िनधारण ह छ । कर
कायालयले करस ब धमा एउटा मापद ड बनाएको
ह छ र सो मापद डबमोिजम करदाताले ितरेको करको
मू याङ् कन गछ । कम कर ितरेको कुरामा चहु ावटको
अनस
ु धान हनस छ । राज अनस
ु धानले सबै
े को उजरु ी सु ने हो । राज चवु ाहटस ब धी ऐन,
०७० सालमा संशोधन भई ि याशील छ । यो ऐन
काममा नआउने भ ने छै न । अ ऐनले पिन यो ऐन
खारेज गरेको छै न ।
राज अनस
ु धान िवभाग कानूनबमोिजम
थािपत सं था हो । यसले आ नो उ े यबमोिजम काय
गनस छ । ऐन ारा दान ग रएको अिधकार योग गरी
ग रएको कायलाई े ािधकारको िु ट कसरी भयो रट
िनवेदकले खल
ु ाउन स नभु एको छै न । रट िनवेदकका
स ब धमा ०७०।५।२० मा िवभागमा पिन उजरु परेको
छ । अि तयारमा पिन सो िवषयमा उजरु ी परेको
रहेछ । राज अनस
ु धान िवभागले अि तयारको प को
आधारमा मा नभई आफू कहाँ उजरु ी परी छानिबन
गरेको हो । यो कारवाही िनदिशत होइन । अि तयारले
आफूकहाँ परेको िनवेदनसाथ प पठाएकोस म हो,
सोही कारण मा कारवाही ग रएको होइन । राज
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अनस
ु धान िवभागमा पिहले नै उजरु ी परेको हो । यो
कारवाहीलाई दरु ाशय भ न सिकने अव था छै न ।
कानून यवसायीले पेसागत कुरामा के ही
Immunity ा गन कुरालाई नकान सिकँ दैन तर
राज चहु ावट ऐनले कानून यवसायीको फममा छापा
नमान भनेको छै न । कानून यवसायीले पिन रा यलाई
बझ
ु ाउनु पन कर र राज बझ
ु ाउनपु छ । यो कुरामा
कानून यवसायीले Immunity ा गरेको हँदैन ।
राज को स ब धमा कानून यवसायीलाई छानिबन
नै गन नपन भ ने होइन । खानतलासी गदा जे जनु
ि या अपनाउन कानूनमा भिनएको छ सो ि या
अवल बन ग रएको छ । िनवेदकको फममा ग रएको
खानतलासीको काम कारवाही कानूनबमोिजम
ग रएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हने
अव था छै न । रट िनवेदन खारेज हनपु छ ।
उपयु ानस
ु ारको दवु ै प को तफबाट
पेस भएको बहस िजिकरसमेतलाई सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा होइन
भ नेस ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा रट िनवेदक
कानून यवसायीको फममा िवप ीह ले गरेको खान
तलािसलगायतका काम कारवाही कानूनी िु टपूण
भएकाले सो काम कारवाही बदर हनपु न भनी रट
िनवेदकले मु य पमा दाबी िलएको पाइ छ ।
िवप ीह को िलिखत जवाफमा रट िनवेदकको
फमबाट राज चहु ावट भएको आशंकामा अनस
ु धान
ग रएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
होइन भ ने िजिकर रहेको पाइ छ ।
३. ततु रट िनवेदनमा िनवेदक कानून
यवसायी भएको र िनजले सो यवसायबाट आिजत
गरेको वािषक आ दानीमा चिलत कानूनबमोिजम ितनु
बझ
ु ाउनु पन आयकर िववरण नबझ
ु ाएको हँदा िनजको
आयकरको स ब धमा पन आएको उजरु ीसमेतका

आधारमा छानिबन गन िवप ीह बाट िनजले
स चालन ग रआएको ल फममा छापा मान लगायतका
मह वपूण कागजातह िनय णमा िलनेलगायतको
कामकारवाही ग रएको भ ने िमिसलको अ ययनबाट
देिखन आएको छ । िन य नै कानूनबमोिजम कुनै
यवसाय गन अनमु ित िलई दता भएको कुनै फम
वा यवसायीले आफूले आजन गरेको आ दानीको
चिलत कानूनबमोिजम रा यलाई ितन बझ
ु ाउन पन
आयकर ितनु बझ
ु ाउनु िनजको कानूनी दािय वको
िवषय हो । िनवेदक कानून यवसायी प रषद् ऐन,
२०५० को दफा २२, २४ अ तगतसमेत कानून
यवसाय गन पाउने माणप धारी यवसायी भएको
हँदा िनजले सेवा ाहीलाई कानूनी राय स लाह उपल ध
गराएबापत वा कानूनी ितर ा वा ितिनिध व गरेबापत
कानूनबमोिजम िलने शु कमाफत िनजले आिजत गन
आ दानीबापत कानूनबमोिजम ला ने आयकर कानूनी
ि याबमोिजम नै रा यलाई बझ
ु ाउनु िनजको दािय व
हो । एउटा स य र कानूनी राजको ि थित भएको
मल
ु क
ु मा रा य र करदाताको पमा रहने नाग रकका
बीच समु धरु , पारदश र पार प रक सहयोगीपूण
यवहार कायम हन आव यक ह छ । यसका लािग
आ ना नाग रकले अपनाएको पेसा वा यवसायको
कानूनी नेक वेदी रािखनु पदछ र सोको ाथिमक
िज मेवारी रा यको नै ह छ । आ ना नाग रकले के
पेसा गरी के क तो आ दानी गदछ भनी कानूनी पमा
िनि तता देखाउन नस ने रा यले नाग रकको
आ दानी यिकन गन पिन स ै न । आ दानीको कानूनी
पारदिशता कायम नभई रा यले करदाता नाग रकमािथ
करको दाबी गन आधारह समेत अनमु ानयो य ब न
स ै नन् । यी तमाम अव थामा रा यले करदाताको
करको दायरालाई सिु नि त बनाउन पिन स ै न ।
अत: करदाता नाग रकको पेसा वा यवसायज य
आयलाई कानूनी दायरामा याउन रा यले पूरा गनपन
ु
ाथिमक दािय व काया वयन नभई करदातामािथ
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
रा यले करको दाबी गन नैितक आधारसमेत कमजोर
हन पु दछ । यस वा तिवकतातफ रा यका स बि धत
िनकाय संवेदनशील हन ज री ह छ ।
४. कानून यवसायी प रषद् ऐन, २०५०
को दफा २२, २४ अ तगतसमेत कानून यवसाय
गन पाउने िनवेदक कानून यवसायीलाई त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २४
को उपधारा (२) र हाल चिलत नेपालको संिवधानको
धारा २० को उपधारा (२) बमोिजम आफूले कानूनी
राय परामश िदएको कुरा गो य रहने याभूितसमेत
ा भएको देिख छ । य तो कानूनी राय स लाहको
याभूित कानून यवसायीको हक िहत र ाको लािग
भ दा पिन िनजसम कानूनी परामश िलन ज री
भएका तथा य तो सेवा मा न आएका यि वा
समदु ायको याियक हकिहतको अित र यायको
सव प र आव यकताको स दभमा यव था ग रएको
ह छ।
५. ततु मु ाका िनवेदक दशक अिघदेिख
कानून यवसायमा संल न भई चिलत कानूनबमोिजम
रा यलाई कर ितद आएको यि भ ने बिु झ छ ।
िनयिमत पमा चिलत कानूनबमोिजम कर ितद
आएको कुनै करदाताले करस ब धी िववरण कुनै अविध
िवशेषमा छुटाएमा वा छुटेमा कर शासनले य तो
छुटेको करको िववरण दािखल गन लगाउनेलगायतका
जो चािहने आव यक ि यागत कारवाही गन स ने
नै ह छ ।
६. ततु मु ाको छलफलको ममा
िनवेदकतफबाट पेस भएको माणबाट पिन िनवेदकले
आिथक वष २०७१/२०७२ स मको कर चु ा
गरेको देिख छ । करस ब धी कानूनह बमोिजम
िनयिमत पमा कर िववरण दािखल गनु गराउनु पन
योजनको लािग आयकर ऐन, मू य अिभविृ कर
ऐन ज ता िवषय िवषयका छुट्टाछुट्टै कानूनह
बहालमा रहेका छन् । य ता िवषयगत कानूनबमोिजम

िनवेदकबाट िनजको करको दािय वका स ब धमा
यथाथ िववरण ा गन गराउन र करस ब धी दािय व
पूरा नगरेको अव थामा सोको िव
जो चािहने
कारवाही गन योजनका लािग खानतलासी गन वा
क जा िलनेस मको यव था पिन भएकै देिख छ ।
आ त रक राज व िवभाग, कर कायालयलगायतका
आयकरस ब धी िनयिमत शासन गन िनकायह ले
िनवेदकका उपर कर छली गरेको वा राज व चहु ावट
गरेकोलगायत कुनै कुराको कारवाही गन ार भ
गनस मको कुनै कारवाही गरेको, अझ भ ने हो भने सो
गन सोचस म राखेको िमिसलबाट देिखँदनै ।
७. करदाताको अिभलेख रा ने वाभािवक
र अिधकार ा िनकायले नै करदाताको हरेक आिथक
वषको आय िववरण वा कर चु ास ब धी अिभलेख
अ याविधक गन हो । करस ब धी स पूण शासन गन
आिधका रक िनकायले आ नो िज मेवारी अनु पको
कायस पादन गन नसके को वा सोबमोिजम गन चक
ु े को
वा अ य िविवध कारण परी य तो िनकायलाई बा
े बाट ह त ेपकारी सहयोग गनपरे
ु को अव थामा
स म राज व अनस
ु धान िवभाग वा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज ता सं थाह को
सहयोग िलन वा िदन आव यक पन स ने हो ।
८. तर ततु रट िनवेदनमा २०७०/८/२१
को िदनमा नै अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट बेनामी उजरु ीको आधारमा कर
छलीलगायतको िवषयमा अनस
ु धान तहिककात गन
प ा गरी सोही िदन िनवेदकको कर िववरणस ब धमा
आ त रक राज व िवभागलाई प ाचार गरेको देिखएको
छ । यसरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िनदशन प बमोिजम िनवेदकको कर िववरणका िवषयमा
आ त रक राज व िवभागले िनवेदकलाई कानूनको
उिचत ि याबमोिजम सूचना िदई आ नो भनाइ
रा ने मौकास म निदई वा सो कुराको ितउ रको
िकि चत ित ास म नगरी सोही िदन खानतलासी
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गन टोली गठन गरी पठाएको देिख छ । सो टोलीले
िनवेदकको ल फमसमेतको खानतलासी िलई िनवेदक
कानून यवसायीको यावसाियक योगमा रहेको
साम ी उठाई आ त रक राज व िवभागमा लगेको
देिख छ ।
९. कर शासनको िनयमन गन आ त रक
राज व िवभाग ज तो िनकाय वा अि तयारको
दु पयोगस ब धी कसरु को अनस
ु धानका लािग
थािपत भएको िनकायमा कसैका िव
बेनामी
उजरु ी ा भइरहन स ने भए पिन य ता िनकायमा
ा हने उजरु ीको स यता, औिच य र गहनताको
स ब धमा यिकन गरी सोस ब धमा िविधस मत
आधारमा यूनतम पमा अनस
ु धान गरी वा बझ
ु ी
सो उजरु ीको स यता, औिच य र गहनता थािपत
हनेस मको आधार देिखन आएमा मा थप अनस
ु धान
गनपन
ु ह छ । के वल कसैका िव कुनै बेनामी वा
ितशोधपूण उजरु ी परेको मा आधारमा स बि धत
िनकायले यूनतम अनस
ु धानस म नथाली कसैका
िव
बलात् कारवाहीको अ चलाउनु कानूनी
राजको मम अनक
ु ू ल हन स ै न ।
१०. िनवेदकका िव कर छलेको भ ने
बेनामी उजरु ी परेको आधारमा िनजको ल फमको
कायक मा खानतलासी िलइएको भ ने िवप ीको
िजिकर रहेको छ । िनवेदकका िव कर छलेको भ ने
बेनामी उजरु ी परेको अव थामा नै पिन स बि धत
िनकायले य तो बेनामी उजरु ीको बारेमा यूनतम्
अनस
ु धानस म नथाली िनवेदक करदाताको
कायक मा खानतलासी गनस म जानपु न अिनवायता
के िसजना भएको हो, यो िवप ीको फाइल अ ययनबाट
कतै खु दैन । िनवेदकले िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको बहालवाला मख
ु आयु को
िनयिु को स ब धमा य गरेको धारणाको कारण
आ त रक राज व िवभागलाई ितशोधा मक पमा
कारवाही गन मनशायबाट िनदशन िदएको कारणले

नै िनजउपर िववािदत कारवाही भएको भ ने धारणा
बनाएको देिख छ ।
११. िमिसलको अ ययन गदा िमित
२०७०/८/२१ को िदनमा नै आव यक अनस
ु धानको
लािग भनी िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले आ त रक राज व िवभागलाई िनवेदकउपर
अनस
ु धान गन भनी प लेखेको देिखएको छ । यसरी
प लेिखएपिछ सोही िदन हतारोका साथ आ त रक
राज व िवभागले िनवेदकको ल फममा वेश गरी
खानतलासी गरी िनवेदकले आ ना सेवा ाही
सवसाधारण यि लाई संिवधान द हकको पमा
रहेको कानूनी राय परामश िदएको कुराह समेतमा
बलात् ह त ेप गरी गो य कागजातह क जामा
िलएको देिखएको छ ।
१२. यसरी िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले िनदशन प लेखेको िदनमा
नै िनवेदकको ल फममा खानतलासी नगरेमा करको
स ब धमा अनस
ु धान जारी रा न नसिकने वा
िनवेदकबाट कर असु न नभई नहने मह वपूण सबदु
माण िवप ी आ त रक राज व िवभागको हातबाट
गु न स ने हो भ नेस ब धमा िवप ीह को कुनै
िव ास द तक वा आधार के ही रहेको देिखँदैन ।
१३. संिवधानबमोिजम थािपत अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज तो संवधै ािनक
िनकायले संिवधान र चिलत कानूनले आफूलाई
सिु पएको िज मेवारी र सीमालाई नजरअ दाज गरी
आ नो संवैधािनक िज मेवारी वा अिधकार े मा नपन
कुनै पिन िवषयमा के वल बेनामी उजरु ीलाई आधार
बनाई यो यसो गनु भनी रा यका अ य िनकायलाई
िनदिशत गन िम दैन । रा यका येक िनकायको
आआ नो िज मेवारी र अिधकार े कानूनले नै
िनधारण गरेको ह छ । यसरी िनधा रत अिधकार े को
सीमालाई स मान गद रा यका िनकायह ि याशील
भएमा मा कानूनी राजको मम साकार हने हो ।
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रा यका येक संय लाई वत पमा काम गन
निदई अिधकार नै नभएको िवषयमा समेत अक कुनै
िनकायले िनदिशत गद जाने हो भने कुनै पिन णालीले
सही पमा काम गन स ै न । साथै संिवधान र कानूनले
फरकफरक कामका लािग फरकफरक िनकायको
थापना गनको
ु औिच यसमेत समा हन जा छ ।
अत: यस वा तिवकतालाई हरेक िनकायले आ नो
अिधकार े को कामकारवाहीमा याल गनु आव यक
ह छ।
१४. उि लिखत यावत् कुरालाई िकि चत
याल नगरी र िनवेदकको ल फममा खानतलासी
गनु पन आव यकताको लाई समेत अनु रत
राखी िनवेदकउपर िनदशा मक तवरले अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले प लेखेको कुरालाई
आधार िलई करको कारण देखाई िनवेदकउपर
खानतलासीलगायतको कारवाही गनले
ु पिन कर
शासनलगायतका िवषयमा अनस
ु धानको िज मेवारी
ा स ब िनकायका साथै संिवधानबमोिजम थािपत
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज तो
िज मेवार िनकायको अिधकार े मा पन िवषयमा नै
पिन अनस
ु धानमा आव यक संयम, िववेक र सीपयु
यासको अभाव रहेको भ ने झि कन गएको छ ।
१५. व ततु ः िनयिमत पमा दतावाला
करदाताले बझ
ु ाउनु पन िववरण वा कर नबझ
ु ाएको
अव थामा स बि धत िनकायले य तो कर असल
ु ीका
लािग के क तो कारवाही गन भ ने कुराको कानूनमा
नै प र पया यव था रहेको देिख छ । कानूनले
वाभािवक पमा िलने गित र िदशालाई रा यका
िज मेवार िनकायले अिधकारको बाहबलमा वा अ य
कुनै उ े यका लािग असाधारण र अितरि जत ढङ् गले
प रचालन गनु ज री हँदैन । िनयिमत पमा बझ
ु ाउनु
पन करदाताले कर नबझ
ु ाएकोमा कर िववरण दािखल
गराउने वा ितन ितराउन लगाउने वैधािनक संय
र ि या छँदाछँदै िवना कुनै मनािसब र िव सनीय

त य एवं आधार राज व अनस
ु धान िवभाग र सो
सं थालाई ा अिधकारको आधार देखाई ि याशील
बनाउन पिन ज री हँदनै ।
१६. आयकर र मू य अिभविृ कर ऐन
ज ता ऐनह िवशेष ऐन हन् । ती ऐनमा िनि त
ग रएका ि याह सोहीबमोिजम मा
योग
गनपन
ु ह छ । ती ऐनमा यव था भएका कुराह को
हकमा अ य सामा य ऐनको यव था ि याशील
हँदैनन् । यो कानूनको साम य िस ा त नै हो । आयकर
र मू य अिभविृ कर ऐनले कर शासनको स ब धमा
गरेको यव थाह लाई वचािलत पमा ि याशील
गराउनक
ु ो साटो राज व चहु ावट (अनस
ु धान तथा
िनय ण) ऐनको एकाएक ि याशील गराउनु पिन
उपयु हँदैन । खास योजनका लािग लागू रहेका
िवशेष ऐनह र सोअ तगत सं थािपत िनकायह
आ नो िज मेवारीको काममा असफल वा अकम य
भएमा बाहेक िनयिमत कानूनबाट थािपत य ता
िनकायलाई यो वा यसो गनु भनी कुनै पिन िवषयमा
िनदिशत गन गरी अक िनकायबाट हने कुनै पिन
पको ह त ेप वीकाय हँदनै ।
१७. िवप ी िनकायह ले िनवेदकको ल
फममा खानतलासीलगायतको कारवाही गनको
ु मु य
औिच यको पमा िनजले कर िववरण दािखला नगरेको
भ ने कुरालाई आधार िलएको देिख छ । व ततु ः कर
िववरण दािखल गन गराउन वा कर असल
ु ीको काम
बाँक रहनु भनेको राज वको चहु ावट गरेको भ ने
हँदैन । वभावैले कर चहु ावट भनेको करछलीको
अव था हो । कर छ ने कुरा फौजदारी काय हो । कर
असल
ु ीको सामा य ि यालाई करछलीको पमा
सहजै प रभािषत गन सिकँ दैन । यसमा पिन िनवेदकले
के कुन सालको आय िववरण बाँक राखेको हो वा कर
नितरेको हो वा कर छली गरेको भ ने कुराको अित
यूनतम् सूचनास म सङ् कलन नगरी वा सोस ब धमा
यूनतम् अनस
ु धान नै नगरी िनवेदकको यावसाियक
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राज अनसु धान िवभाग, ह रहरभवन, पु चोक लिलतपरु समेत
कायालयमा नै वेश गरी कानून यवसायीको पमा
रहेका िनवेदकको यावसाियक पिव ता र िनजका
सेवा ाहीको पमा रहेका प को संिवधान ारा
याभूत अनित य गोपनीय सूचनाह को बारेमा
कुनै याल नगरी र यसका ित संवेदनशू य भई
तथा कानून यवसायी र प ह बीचको सूचना
वा संवादको संर णको याभूितको वा तै नगरी
फौजदारी कसरु मा मा आव यक र वाि छत हने
खानतलासीको तरस मको वेशले औिच य पिु
गन नसके को वतमान अव थामा िवप ी िवभागको सो
कारवाहीमा कानूनको सही योग भएको वा व छता र
समान यवहारको स मान ग रएको रहेछ भ न सिकने
देिखँदैन ।
१८. राज व चहु ावट अनस
ु धान र
िनय ण ऐनको अि त व, यसको भावका रता
एवं सा दिभकतालाई इ कार गन निम ने भए पिन
अि तयारको दु पयोग गरेको वा राज व छलीज य
वा चहु ावटज य काय गरेको देिखने कुनै काय
भएको कुरा थम ि मा देिखन नआएपिछ कसैको
पिन घर, कायथलो आिदमा बलात् ह त ेप गरी
खानतलासीसमेत गन सिक छ भ ने कुरा जायज
हन स ै न । यि को घर बसोबास वा कायथलोको
खानतलासी भनेको कसरु ज य कायको अनस
ु धानको
एउटा प रप व ि थितमा ज री देिखन आएको
अव थामा मा ग रने काय हो । यसैले यो काय अित
नै संवेदनशील पिन ह छ । यसबाट खानतलासी ग रने
यि , िनजको प रवार र सोसँग स ब हन आउने
कितपय अ य यि को हकिहत र ित ासमेत
जोिखममा परेको ह छ । यसैले खानतलासीको
काय कुनै पिन िनकायले आ नो अिधकार वा सोको
रवाफ देखाउने िहसाबले गन काय कदािप होइन ।
यसको आव यकता र औिच य मािणत नगरीकन
खानतलासीको अिधकार यु हन स ै न । साथै
कानूनको सीमा र िविधस मत ि या परु याएको
छै न
्

भने खानतलासीको नितजासमेत ा र वीकाय
हँदैन । यसमा पिन कानून यवसायसँग जोिडएको
संवेदनशीलतालाई कुनै अथमा र हदमा पिन उपे ा र
अनदेखा गरी खानतलासी िलन िम दैन । यस िहसाबले
समेत िनवेदकको ल फममा खानतलासी िलनेसमेतको
िवप ीह को काय िविधस मत मा न िमलेन ।
१९. िनवेदकले आ नो िनवेदनमा िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िनदशनमा
ग रएको अनस
ु धान भएकोले पूवा ह पीिडत भएको
दाबीसमेत गरेको पाइ छ । यसका स ब धमा पिन िवचार
गनपन
ु भएकोछ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगसम िनवेदकले कुनै अि तयारीको दु पयोग
गरेको भनी उजरु परेको कुनै त य िमिसलबाट
खु दैन । िवप ीले य तो उजरु ी परेको भनी भनेको
पिन देिखँदनै । आयकर ितरे नितरेको भ नेस ब धमा
वाभािवक पमा शासन गन िनकाय आ त रक
राज व िवभाग ज तो सं था भएको कुराको याद िवप ी
आयोगले गनपन
ु ह छ । कदािचत यससँग स ब
उजरु ी पन आएको नै भए पिन सो उजरु ी स बि धत
िनकायमा ेिषत गरी पठाउनु नै पया ह छ । तर ततु
मु ामा आधारभूत त यबेगर ा बेनामी उजरु ीलाई
आधार बनाई अनस
ु धान गन िनदशन गरी िवप ी
आयोगले अनस
ु धानको ितवेदनसमेत माग गरेको
देिख छ । सो त यबाट िनवेदकउपरको कारवाहीमा
िवप ी आयोगको अवाि छत िचसमेत देिखन
आउँछ । प सँग र िनिववाद पमा अि तयारको
दु पयोग गरेको देिखनेमा बाहेक अ य िनकायको
े ािधकारको मा अनिु चत ह त ेप गन काय
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको हन स ने
देिखँदनै ।
२०. यसरी िवप ी आयोगको िनदशनबाट
नै िनवेदकउपर कारवाही ार भ भएपिन िवप ी
आयोगको मख
ु आयु ले सो कायमा आ नो
संल नता वा जानकारी रहेको कुरामा इ कार गरी
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यसैसाथ पेस भएको रट िनवेदनमा िलिखत जवाफ
पठाएको देिख छ । तथािप ा फाइलबाट िनवेदकउपर
कारवाही गन िवप ी आयोगको िनदशनसिहतको प
देिखन आएबाट आयोगको जवाफ र काय गराई बीचको
अ तर पिन प पमा देिखन आएको छ ।
२१. िनवेदक लामो समयदेिख कानून यवसाय
ग रआएको कानून यवसायी भएको र िनजउपर िवप ी
आयोगबाट िनदिशत ग रएबमोिजम पूवा ही पमा
खानतलासीलगायतको कारवाही ग रएको भनी सोका
िव
कानूनी उपचारको लािग यस अदालतको
असाधारण अिधकार े अ तगत वेश गरेको अव था
छ । यस अदालतले सो िनवेदन दाबीका स ब धमा
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज तो
संवैधािनक िनकायबाट भएको कामकारवाहीको यथाथ
त यसिहतको जवाफको अपे ा गरी आदेश भएकोमा
िवप ी आयोगको मख
ु आयु ले िनवेदकको ल फममा
खानतलासी िलनेलगायतको कायमा आ नो संल नता
वा जानकारी रहेको कुरामा इ कारी िलिखत जवाफ
िदएको तर ा िमिसलबाट िनवेदकउपर कारवाही
गन िवप ी आयोगको िनदशनसिहतको प देिखन
आएको छ । अत: यस कारको यवहारमा सधु ार
याई अदालत ितको यवहारमा िवप ी आयोग सदैव
संवेदनशील र िज मेवार हनपु न कुराको आयोगलाई
यानाकषण हनपु न देिख छ ।
२२. ततु मु ामा िववािदत खानतलासीको
अित र अ य िलखतसमेत क जामा िलई लगेको
देिखएबाट कानून यवसायीको वाय ता र
गोपनीयताको हकको समेत उठेको छ । िनवेदकको
ल फमको प ह सँग स बि धत िलखत नै ल नु
पनस मको कारण र औिच य िलिखत जवाफबाट
समेत पिु हँदैन । चालु अव थाको यावसाियक
कायालयको प ह को िलखत क जाबाट िनवेदकको
कानून यवसायमा पन जाने असरको बारेमा यान
नपरु याउन
्
ु उिचत होइन । आफूलाई के क तो पमा

के क तो िववरण चािहएको हो भ ने नै यिकन नगरी
यसरी िनवेदकको फमबाट िलखतह क जामा
िलएबाट अमक
ु सूचना वा संल न कुनै मु ाको त य
के खोजेको हो भ ने नै शङ् का गनपन
ु अव थामा पु नु
परु याउन
्
ु कदािप रा ो होइन ।
२३. यस कार अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले संिवधान द आ नो
अिधकार े िभ रही अि तयारको दु पयोग गरेको
िवषय र आफूले कारवाही गन स ने कुराको यिकन
गरी कारवाही अिघ बढाउनु पनमा य तो गन नसक
अ य कानूनबमोिजम अ य िनकायलाई भएको
अिधकारको िवषयमा अिधकार े बािहर गई िनदिशत
गरी िनवेदकको ल फममा खानतलासीको तरस म
परु याएको
काय िविधस मत भ न िमलेन । य तो
्
कृितको िनदिशत कारवाही अिघ नबढाउन,ु रो नु र
अब आइ दा आ नो अिधकार े को सीमािभ रहेर
कानूनले िनिद गरेको कायिविध परु याएर
मा ै काय
्
गनु भनी िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगलाई र राज व अनस
ु धान िवभागले पिन
आ नो कानूनी अिधकारअ तगत िविधस मत पमा
ा सूचना र अनस
ु धानको आधारमा कानूनबमोिजम
िववेकस मत िहसाबले गनपन
ु काम सचु ा गनबाहेक
अ यथा काम नगनु भनी परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ठहछ ।
२४. कानूनबमोिजम ितन बझ
ु ाउनु पन
कर वा अ य शु कह कानून यवसायीले समेत
ितनपदछ
। रा यको अि तयारीअ तगत बनेको
ु
कानूनबमोिजम यवसायको अनमु ित ा गरी ा
शु क वा आयमा ला ने कानूनबमोिजमको कर ितनु सबै
कानून यवसायीको पिन कत य हो । कानूनी रा यको
हरीको िहसाबले कानूनको उ लङ् घन गन निदने र
कानूनको र ा गनपन
ान, अनभु व र सीपको अपे ा
ु
ग रने यवसायीले कानूनअ तगत गन यवसायबाट
ा लाभबापत ितनपन
ु कानूनबमोिजमको कर
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नितरेको अव थामा सो यवसाय र यवसाय ितको
नणय नं ९६१२
जनताको आ था समा ह छ । आयअनस
ु ार कर
ितनु यवसायीको धम पिन हो । तसथ चिलत
कानूनबमोिजम करदातामा दता हने, िनयिमत पमा
सव च अदालत, संयु इजलास
आयको िववरण रा ने, कानूनबमोिजम बझ
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
ु ाउनु पन
आयलगायतको िववरण बझ
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
ु ाउने र िनधा रत कर ितन
ज ता कायह कानून यवसायसँग स ब ित ा
आदेश िमित : २०७२।५।९।४
र गौरवको पिन िवषय हनाले यसतफ सबै कानून
०७०-WO-००३२
यवसायीह सचेत रहन र आ नो कानूनी कत य पूरा
गनबाट नचु नसमेत सतत् य नशील रहने अपे ा
मु ाः उ ेषण / परमादेश
ग रएको ह छ ।
२५. सोबाहेक यावसाियक हक िहत र िनवेदक / प : आतंक पीिडत टुहरा समाज नेपालका
मयादािवपरीत राज व अनस
अ य िज ला, लमजङ
ु धान िवभागले यूनतम्
ु , च े र गा.िव.स.
सूचना र अनस
वडा नं. ६ ब ने समु न अिधकारीसमेत
ु धानबेगर आयकरसँग स ब
िनकायको े ािधकारको िवषयमा अनिु चत ह त ेप िव
गन िदन निम ने हनाले य तो काय अब आइ दा नगन
यथ / िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
नगराउनसमेत िवप ीह लाई सचेत गराउने ठहछ । यो
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
आदेशको ितिलिपसमेत राखी िवप ी िनकायह लाई
काठमाड समेत
लेखी पठाई िदई दायरी लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
§ प रचयप िनदिशका नेपाल सरकारको
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
िनणय ारा जारी भएको र यसको
उ रायमा सहमत छु ।
आधारमा बाट पीिडत यि वा िनजको
या.सशु ीला काक
प रवारलाई सिु वधा वा लाभ िवतरण ह छ
भने वा यसको आधार बनाइ छ भने
इजलास अिधकृत : िव नाथ भ राई
यसबाट िसिजत प रणामको खराबीको
इित संवत् २०७२ साल पस
उपचार माग गन संिवधानको धारा १०७(२)
ु २७ रोज २ शभु म् ।
को सहारा िलन नसिकने भ ने हदँ ैन ।
तुत िनदिशका धारा ३३ को ख ड
(त) सँग र िव तृत शाि त स झौतासँग
स बि धत देिखएको र िनदिशकाअ तगत
&
जारी हने प रचयप बाट आिथक सेवा
सुिवधा दान गन ि कोण िलएको र
यसबाट हक अिधकारको उपभोगमा
मािणत गन ि कोण िलइ छ । यसबाट
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समानतालगायतको हक भािवत हन स ने
भई उपचारको रटमा िवचार गन िम दैन
भ न मनािसब हदँ ैन । साथै सरकारको
िनणय एवं काम कारवाही संिवधान एवं
चिलत कानूनिवपरीत ह छ र यसबाट
यि को हक अिधकारमा ितकूल असर
पन जा छ भने यस िव उपचार खो न
निम ने भ न िमलेन । यसकारण तुत
िनदिशकाको कानूनी प रणाम छै न भ ने
िवप ीह को िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
( करण नं.३)
§ िववािदत िनदिशकाले सम पमा
राजनीितक
को ममा मृ युवरण
गरेका वा बेप ा पा रएका यि भनी
उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी उ
िववािदत िनदिशकामा यु “मृ यवु रण”
श दले मा रएको भ ने प गन
देिखँदैन । िवगतको सश
को ममा
सवसाधारण नाग रकसमेत मा रएका
वा बेप ा पा रएका छन् । जसअनुसार
िनदिशकाले पीडक र पीिडतबीचको
फरक यवहार देखाउन सके को देिखँदैन ।
यसले गदा
पीिडतलाई िदन लागेको
प रचयप पीडकले समेत ा गन
देिख छ जुन यायोिचत नहने ।
§ यु रत प िवप बाट अ तराि य
मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको
यापक उ लङ् घन ारा िनद ष प का
उपर परु ्याएको शारी रक, मानिसक,
आिथक ित, मौिलक अिधकारको
उ लङ् घन वा भावना मक पीडा
पुर्याइएका यि ह लाई पीिडत मा न
सिक छ । सोअ तगत पीडकलाई समावेश
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गन सिकँ दैन । पीडक अथात् मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ् घनकतालाई
यायको दायरामा याइनु पन िविधशा ीय
अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै समान
यवहार ग रनु यायोिचत नहने ।
§
कालका पीिडतको िविश पिहचान
गन आधारह सुिनि त नगन हो र पीिडत
र पीडक सबैलाई को नाताले समान
यवहार गन हो भने पीिडत ितको रा यको
यवहार स मानजनक, यथाथपरक र
यायोिचत हन नस ने ।
( करण नं.५)
§ सं मणकालीन यायको सही र
इमा दार काया वयन गन
ममा
स ब िवषयह को कानूनी, सं थागत,
ि या मक, उपचारा मक र राहतमूलक
कितपय यव थाह को एकमु तजमा
ु गनु
र लागू गनु ज री ह छ । बदलाको भाव वा
अपराध ढाकछोप गन उ े यले कुनै नीित
वा कानूनको तजुमा गनु वा सही पमा
ब नपु न नीित वा कानूनको िनमाण वा
काया वयनलाई अवरोध गनु िवड बनापूण
कुरा ह छ । िनता त याय र िववेकसङ् गत
तवरले समाजको चाहनाको स बोधन गन
िहसाबले दीघकालीन ल य िलई कानून र
याय णालीको स चालन गन सिकएन
भने समाज िनर तर मा फिसरहने हदँ ा
िवकास र स यताको मागमा अ सर हन
अस भव हने ।
§
कालमा भएका मानव अिधकार
उ लङ् घनका पीिडतह आफूउपर भएको
अ याय िव को उपचार पाउने हकदार
हन् । तसथ पिन
पीिडत यि ह को
लािग याइएको भिनएको िनदिशका र
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यसमा रहेका ावधानह लाई पीिडतले
सु मै आपि जनाइसके को अव थामा
य तो चाहनालाई िसधै इ कार गन पिन
सिकँ दैन । सश
को ममा बेप ा
पा रएका वा मा रएका पीिडतह लाई
माओवादी जनयु मा मा रएको भनी
प रचयप िलन बा य पा रने हो भने
आ नै िव को कायको गौरवीकरण
गन पीिडतलाई बा य पा रएको अव था
िसजना हन जाने ।
§ मल
का ममा
ु क
ु मा भएको सश
मा रएका वा बेप ा पा रएका यि को
निजकको हकदारको पिहचान गरी
स बि धत प रवारलाई सरकारको
तफबाट उपल ध हने िविभ न सेवा सुिवधा
दान गन सहज होस् भ ने उ े यले उ
िनदिशका बनेको देिखँदा
पीिडतले
अपन व हण गन खालको िनदिशका ब नु
पन ज री देिख छ । छु ाछु ै आ दोलनका
पीिडतलाई समेट्ने गरी छु ाछु ै िवषयको
छु ै प रचय खु ने गरी िनदिशका जारी गनु
यावहा रक एवं यायोिचतसमेत हने ।
( करण नं.६)
§ िवप ी नेपाल सरकारले जारी गरेको ततु
िनदिशकामा यु भाषा नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को भावनाअनुसार
भएको देिखएन । तुत िनदिशकामा
सवैधािनक दािय वअनु पको भाषा तथा
उ े य नदेिखएको हदँ ा मि प रषदक
् ो
िमित २०६९।११।४ को िनणयबाट जारी
भएको उ “राजनीितक
को ममा
मृ युवरण गरेका वा बेप ा पा रएका
यि तथा प रवारलाई दान ग रने
प रचयप स ब धी िनदिशका, २०६९”

सिवधानको भावना तथा ममअनु पको र
मा य देिखन नआउने ।
( करण नं.७)
िनवेदक / प का तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ाने राज आरण, गोिव द व दी, रामच
पौडेल र िशवकुमार यादव
यथ / िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
बालकृ ण वा ले
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
तावना, धारा ३३(त)(थ) र (ध)
§ राजनीितक को ममा मृ यवु रण गरेका
वा बेप ा पा रएका यि तथा प रवारलाई
दान ग रने प रचयप िनदिशका, २०६९
आदेश
स. . या.क याण े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यस
अदालतको अिधकार े अ तगत दायर हन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार
छ:
हामी िनवेदकह त कालीन नेपाल क यिु न
पाट (माओवादी) ारा २०५२ साल फागनु १ देिख
स चािलत माओवादी िव ोहबाट पीिडत यि ह को
हकमा काम गन उ े यले थािपत गै सरकारी
सं थाका ितिनिधह समेत ह । हामी िनवेदकह
िवगत सश
का ममा भएका मानव अिधकार
उ लङ् घनका पीिडत यि ह भएकोले नेपाल
सरकार र यसका मातहतका िनकायह बाट िवगत
सश
सँग स बि धत राहत, ितपूितलगायतका
िवषयमा भएका काम कारवाहीको स ब धमा य
सरोकार रा ने भएकोले हालै सरकारले
पीिडत
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प रचय प िवतरणस ब धी िवषयमा जारी गरेको
िनदिशका, २०६९ मा यव था ग रएका िवषयमा
हा ो चासो र सरोकार रहेको र यो िवषय सावजिनक
सरोकारको समेत भएकाले ततु िनवेदन गन आएका
छ।
िव ततृ शाि त स झौता, नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ र सो संिवधान जारी
भएपिछका िविभ न सहमित र स झौताह मा िवगतमा
माओवादी ारा स चािलत िव ोहलाई “सश
”
को नामले स बोधन ग रएको छ । िव ततृ शाि त
स झौताको तावनाको आठ अनु छे दमा “देशमा
२०५२ सालदेिख च दै आएको सश
लाई
शाि तपूण सहकायको नयाँ अ याय ार भ भएको
घोषणा गद...” भ ने श दावली योग ग रएको छ ।
यसरी नै नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ३३(त), (थ), र (ध) मा पिन सश
का ममा
मानव अिधकारको उ लङ् घन भएका यि ह लाई
उिचत राहत, स मान र पनु थापनाको यव था गन
भ ने श दावलीको योग भएको छ । तर डा.बाबरु ाम
भ राई धानम ी भएको बेलाको सरकारले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ तथा िव ततृ शाि त
स झौता, २०६३ को ावधान र भावनािवपरीत
िवगतको उ सश
लाई “राजनीितक को”
नाम िदई य ता
बाट पीिडत यि लाई
रा यबाट दान गन भिनएको प रचयप मा माओवादी
जनयु भनी स बोधन गरी “राजनीितक
को
ममा मृ यवु रण गरेका वा बेप ा पा रएका यि
तथा प रवारलाई दान ग रने प रचयप स ब धी
िनदिशका, २०६९” जारी गरी िमित २०६९/११/०१
गते वीकृत भएको जानकारी ा भयो । सोहीअनु प
िवप ीह बाट काम गन लािगएको यहोरा जानकारी
हन आयो ।
उ िनदिशकामा रहेका ावधानह
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र िव ततृ

शाि त स झौता, २०६३ को ावधानसँग बािझएको
छ । “राजनीितक
को ममा मृ यवु रण गरेका
वा बेप ा पा रएका यि तथा प रवारलाई दान
ग रने प रचयप स ब धी िनदिशका, २०६९” को
नामकरण नै गलत छ । िवगतको सश
लाई
यसले राजनीितक
भ नु आफै ँ मा गलत छ । उ
िववािदत िनदिशकाको दफा २ को प रभाषा ख डमा
“राजनीितक ” भ ने श दको प रभाषा ग रएको
छ । जसअनस
ु ार “राजनीितक ” भ नाले माओवादी
जनयु समेतलाई जनाउनेछ भनी प रभािषत ग रएको
छ । िव ततृ शाि त स झौता र नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ ले िवगतको सश
लाई मा
िच दछ । माओवादी जनयु लाई िच दैन । िवघिटत
संिवधान सभाको बहमतसमेतबाट अ वीकृत
भइसके को उ जनयु श दलाई िव ततृ शाि त
स झौता र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को मम तथा भावनािवपरीत नामकरण गन अिधकार
िवप ी म ालयलाई छै न । अतः िनदिशकाको नाम
र दफा २ को यव था नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को तावना र धारा ३३(त)(थ) र (ध) सँग
बािझएकाले बदर ग रपाऊँ ।
यसै गरी िववािदत िनदिशकाले प रचयप
िदने गरी प रभािषत गरेका सबै यि ह पीिडतको
प रभाषािभ पदनन् । प रचयप ा गन यि पिन
राजनीितक सँग स बि धत भएको मािनने भ ने
यव था गरेकोले िवगतमा भएका ग भीर अपराधका
पीिडतलाई समेत घमु ाउरो पाराले राजनीितक घटनाका
पीिडत बनाई कारा तरले सबै ग भीर अपराधलाई
राजनीितक घटना बनाउन षडय मूलक ढंगले
िनदिशका जारी ग रएकोले सो िनदिशका वीकाय
हन स दैन । यसमा पिन माओवादी जनयु भनेर
िलिखत पमा वीकार गरेपिछ मा प रचय प िदइने
गरी बनाइएको उ संवैधािनक ावधानिवपरीतको
िनदिशकाको ढाँचाले पीिडतलाई झन् पीडा िदलाउने,
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अपमािनत र अपहेिलत गराउने िकिसमको छ ।
अतः िवप ीह ारा तयार पा रएको
राजनीितक को ममा मृ यवु रण गरेका वा बेप ा
पा रएका यि तथा प रवारलाई दान ग रने प रचयप
िनदिशका, २०६९ को अनस
ु ूची १ मा उि लिखत
राजनीितक , मृ यवु रण गरेका तथा अनस
ु ूची ५
मा मृ यवु रण गरेका, माओवादी जनयु , राजनीितक
लगायतका श दावलीह राखी प रचयप िदने
गरी भएका िनणयह नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को तावना, धारा १२, १३, ३३, १६६
समेतको िवपरीत भएकोले उ मृ यवु रण गरेका,
माओवादी जनयु , राजनीितक
र राजनीितक
आ दोलन ज ता श दह उ ेषणको आदेशले बदर
ग रपाऊँ ।
बाट पीिडत प ह लाई मा य हने
िव ततृ शाि त स झौतामा उि लिखत सश
को
नाममा पीिडत प रवारका सद यह लाई प रचय प
बाँड्नु भनी परमादेशलगायत उपयु आ ा, आदेश
वा पज
ु जारी ग रपाऊँ । साथै िवप ीह बाट िवतरण
गन लािगएको प रचयप नेपालको अ त रम संिवधान,
एवं िव ततृ शाि त स झौतासमेतको ावधानिवपरीत
भएकोले य तो गैरकानूनी माणका आधारमा सश
बाट पीिडत ठूलो समदु ायले रा यबाट ा गन
िविभ न सिु वधा एवं पिहचानबाट वि चत हनपु न र
य तो सिु वधा ा गन अयो य यि ले समेत ा
गन वल स भावना भएकोले प रचयप बाँड्ने काय
ततु रट िनवेदनको अि तम िकनारा नहँदास म
जनु अव थामा छ यही अव थामा रा नु भनी
िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाको यादबाहेक
१५ (प ) िदनिभ स बि धत िमिसलसमेत साथै
राखी महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत

जवाफ पेस गनू भनी िवप ीह का नाममा सूचना
याद पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । अ त रम आदेश
हनपु न नपन स ब धमा िवप ीह समेतलाई सहभागी
गराई छलफल गराउन उपयु हने हँदा सोस ब धमा
पेसी तोक महा यायािधव ाको कायालय तथा
िवप ीह लाई जानकारी गराई िनयमानस
ु ार पेस
गनू भ ने यस अदालतको िमित २०७०।४।२१ को
आदेश ।
अ त रम आदेश जारी हने नहने स ब धमा
िवचार गदा, राजनीितक
को ममा मृ यवु रण
गरेका वा बेप ा पा रएका यि का प रवारलाई दान
ग रने प रचयप िनदिशका, २०६९ मा समेिटएका
श दावली नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ३३ मा योग भएदेिख बाहेकका श दह योग
भई का प ह
बाट पीिडतह लाई सम तामा
नसमेिटएको
िव मान रहेको र मि प रषदल
् े
य तो िनदिशका जारी गरी सिु वधा िदनेलगायतका
यव थाह को िनि त कानूनी आधार ट गन
सके को नदेिखएको, संिवधानबमोिजम िनिववाद पमा
वा याियक िनरोपण गरे बेगर कुनै पमा प रचय प
िवतरण गन तथा काया वयन गन िदन त काल िम ने
नदेिखएकोले अि तम िनणय नभएस म िववािदत
िनदिशकाको काया वयन जहाँ जे अव थामा छ सोही
अव थामा रो न,ु अिघ नबढाउनु भनी िवप ीह को
नाममा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी
ग रिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको
िमित २०७०/४/२८ को आदेश ।
गहृ म ालयबाट के कुन िकिसमको गैरकानूनी
वा गैरसंवैधािनक काय भई रट िनवेदकह को मौिलक
हकको हनन् भयो सो िवषयमा िनवेदन यहोरामा िकटान
गरी उ लेख गन नसके को हँदा यस म ालयलाई
िवप ी बनाई दायर भएको ततु रट िनवेदन खारेज
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ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको गहृ म ालयको िलिखत
जवाफ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ३३ को ख ड (त) मा सश
को ममा
मा रएकाह को प रवारलाई तथा यस ममा घाइते भई
अपाङ् ग र अश भएकाह लाई उिचत राहत, स मान
तथा पनु थापनाको यव था गन रा यको दािय व
रहने भनी वीकार ग रएको र सोहीबमोिजम नेपाल
सरकारले सश
पीिडतह लाई राहत दान
गद आइरहेको छ । जहाँस म िनवेदकह ले उ लेख
गनभएको
िनदिशकास ब धी िवषय छ, मल
ु
ु क
ु मा भएको
सश
का ममा मा रएका वा बेप ा पा रएका
यि को निजकको हकदारको पिहचान गरी स बि धत
प रवारलाई सरकारको तफबाट उपल ध हने िविभ न
सेवा सिु वधा दान गन सहज होस् भ ने पिव उ े यले
उ िनदिशका बनेको देिख छ ।
राजनीितक को ममा मृ यवु रण गरेका
वा बेप ा पा रएका प रवारलाई दान ग रने प रचय प
िनदिशका, २०६९ वीकृत गन िवषयको शाि त तथा
पनु िनमाण म ालयको ताव मि प रषदक
् ो बैठकमा
पेस हँदा मि प रषदल
ताव वीकृत गन िनणय
् ेउ
गरेको हो । सो िनदिशका ऐन वा िनयमअ तगत बनेको
नभई कायका रणीको नीितगत तहबाट बनेको नीितगत
द ताबेज भएको हँदा संवधै ािनक वा कानूनी परी ण
गनपन
ु आव यकता नरहेको हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी धानम ी तथा
मि प रषद् कायालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ीह ले दाबी िलएको िनदिशकामा
उ लेख भएका श दावलीह मृ यवु रण गरेका,
माओवादी जनयु र राजनीितक
भ ने यव था
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र िव ततृ शाि त
स झौतािवपरीत भएको भनी िजिकर िलनभु एको
देिख छ । उ िनदिशकाबमोिजम दान हने प रचय
प को ढाँचामा राजनीितक
र माओवादी जनयु

भ ने श दावलीह योग नभएको अव था छ ।
प रचयप को करण नं. २ मा राजनीितक को
िववरण भ नेस म उ लेख भएको र सश
बाट
पीिडत यि वा प रवारले आफू वा प रवार के कुन
अव था, कारण र प बाट पीिडत हनु परेको हो सो
िववरण िनजह बाट नै ा हन सकोस् र सोहीबमोिजम
को िववरण उ लेख गरी प रचयप दान गदा
िनजह को पिहचान तथा आ मस मान हने उ े यले
सो प रचयप ा गदा भनपन
ु फारममा राजनीितक
को िववरणस म उ लेख गनको लािग उ
अनस
ु ूचीका फारामह रहेका हन् । िवप ीले सश
को अव था, कारणबाट प रचय प िलन चाहेको
भए सोबमोिजम प रचय प पाउने अिधकार िनजह मा
सरु ि त नै भएकोमा अ य यि ले राजनीितक को
अव था, कारण र प को िववरण भरी सो िववरणका
आधारमा िनजह ले ा गन प रचयप लाई िवप ीले
अ यथा भ न िम ने होइन ।
िनदिशकाको दफा २ को (क) ले राजनीितक
को प रभाषा गरेको छ । माओवादी जनयु ,
ऐितहािसक जन आ दोलन, मधेश / तराई, जनजाित,
थ हट, दिलत, िपछडा वग, चरु भे ावर आ दोलन
र अ य समदु ायका यायोिचत मागका लािग भएका
िविवध आ दोलनलाई समेट्ने गरी प रचय प दान
हने स दभमा िनदिशका जारी भएको हो । नेपालमा
भएका िविवध कारका आ दोलनलाई स बोधन हने
गरी दान हने प रचय प लाई के वल राजनीितक
र माओवादी जनयु लाई मा समेट्ने गरी जारी गनपन
ु
भ ने िनवेदकह को माग गलत छ । उि लिखत िवषयमा
स मािनत अदालतबाट जे ज तो अि तम िनणय ह छ
यस म ालयलाई सव वीकाय हने नै छ भ नेसमेत
यहोराको शाि त तथा पनु िनमाण म ालयको िलिखत
जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसीमा चढी इजलाससम
पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदक
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तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी
ाने राज आरण, ी गोिव द व दी, ी रामच
पौडेल र ी िशवकुमार यादवले अ त रम संिवधानको
भावनािवपरीत िनदिशका जारी भएको छ । पीडक नै
पीिडत बनी प रचयप िलने हो भने पीिडतको ितपूित
र राहतको सिु नि तता हँदैन । राजनीितक श दावली
योग गरी बनाइएको िनदिशका पीिडतमख
ु ी हन
सके को छै न । प रचयप सरकारी सेवा सिु वधा िलनको
लािग हो । यिद पीिडतले सो िलन नमाने कसका लािग
यो बनेको हो िवप ीह ले ट पान सके का छै नन् ।
यसकारण नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र
यसको अिभ न अंगको पमा रहेको िव ततृ शाि त
स झौता, २०६३ को मम, भावना र ावधानिवपरीत
“राजनीितक
को ममा मृ यवु रण गरेका वा
बेप ा पा रएका यि तथा प रवारलाई दान
ग रने प रचयप स ब धी िनदिशका, २०६९” जारी
भएको हँदा य तो िनदिशका ारि भक पमै बदर
घोिषत ग रनपु दछ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु
गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी बालकृ ण वा लेले उ
िनदिशका कानूनी शि नभएको द ताबेज हँदा
अदालतले बदर घोिषत गन स दैन । सश
चाहे यो माओवादी
होस्, चाहे यो ऐितहािसक
जनआ दोलन वा मधेश / तराई आ दोलन, जनजाित,
थ हट, चरु भे ावर एवं अ य समदु ायले यायोिचत
मागका लािग ग रएका िविवध आ दोलन िकन नहोस्
य ता आ दोलनको ममा मृ यवु रण गरेका वा
बेप ा पा रएका यि वा प रवारलाई सरकारको
तफबाट उपल ध हने िविभ न सेवा सिु वधा दान
गन सहज होस् भ ने उ े यका साथ उ िनदिशका
जारी ग रएको हँदा बदर हनपु न होइन । यसमा यु
श दकै कारण पीिडत यि लाई सहयोग परु याउने
्
उ े यमािथ आपि जनाउनु पन िवषय नभएको र

रा यले सबै कारका बाट भािवत यि ह लाई
समान यवहार गनपन
ु हँदा रट जारी हनपु न अव था
छै न भ नेसमेत यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
दवु ै प ह को तफबाट ततु बहससमेत
सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा यसमा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन हो होइन? सोही
िवषयको िन पण गनपन
ु देिखंन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा नेपाल सरकार
शाि त तथा पनु िनमाण म ालयबाट जारी भएको
राजनीितक
को ममा मृ यवु रण गरेका वा
बेप ा पा रएका प रवारलाई दान ग रने प रचय प
िनदिशका, २०६९ नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को तावना, धारा ३३(त)(थ) र (ध) सँग
बािझएको साथै िव ततृ शाि त स झौता, २०६३ र
संिवधानको भावना र यसले वीकार गरेको सश
लाई राजनीितक
को नाम िदई यसको
प रभाषा गन ममा राजनीितक भ नाले माओवादी
जनयु लाई जनाउँछ भनी उ लेख ग रएकोले य तो
िनदिशकाका श दह लाई उ ेषणको आदेशले बदर
गरी अ त रम संिवधान र िव ततृ शाि त स झौतामा
उि लिखत सश
को नामबाट पीिडत प रवारका
सद यह लाई प रचयप बाँड्नु भनी परमादेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी रहेको देिखयो ।
३. उ िनदिशकाको कानूनी प रणाम
नभएको हँदा अदालतले ह त ेप गन निम ने भनी
िवप ीतफबाट िजिकर िलएको देिखयो । िनवेदकले
िववाद उठाएको “राजनीितक को ममा मृ यवु रण
गरेका वा बेप ा पा रएका यि तथा प रवारलाई
दान ग रने प रचयप िनदिशका, २०६९” मा
भएको यव था हेदा सश
लगायतका िविवध
आ दोलनको ममा मा रएका वा बेप ा पा रएका
यि तथा प रवारलाई नेपाल सरकारबाट िदन
खोिजएको राहतलाई स बोधन गन खोिजएको
देिख छ । प रचयप बाँड्नक
ु ो उपादेयता सश
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लगायतका िविवध आ दोलनको ममा मा रएका
यि वा बेप ा पा रएका यि को स मान तथा
िनजका प रवारह लाई नेपाल सरकारबाट उपल ध
हने िविभ न सेवा सिु वधा ा गन सहज होस् भ ने
रहेको उ िनदिशकाको करण नं. ६ बाट देिख छ ।
यसरी प रचयप को आधारमा सरकारले पीिडत
यि लाई राहत तथा आिथक सहयोगलगायतका
सेवा सिु वधा दान गन उ े यले प रचयप िवतरण
गन लागेको देिखँदा उ प रचयप पीिडत यि
तथा प रवारलाई लाभको आधार ब न जाने
देिख छ । मि प रषदल
् े घोषणा गरेको नीित अथात्
वीकृत गरेको िनदिशका आफै ँ मा नीित हने र यसको
आधारमा ितपूित, सेवा सिु बधा आिदलाई भािवत
गन खालको छ भने यसको प रणाम छै न भ न
िम दैन । मि प रषदले
् कुनै िनणय गन चाहे यो
शासिनक नै िकन नहोस् यसले कानूनको सीमालाई
यान रा नै पछ । मि प रषदक
् ो िनणय वयं पिन
कानूनको सीमाबािहर पदन । प रचयप िनदिशका
नेपाल सरकारको िनणय ारा जारी भएको र यसको
आधारमा
बाट पीिडत यि वा िनजको
प रवारलाई सिु वधा वा लाभ िवतरण ह छ भने वा
यसको आधार बनाइ छ भने यसबाट िसिजत
प रणामको खराबीको उपचार माग गन संिवधानको
धारा १०७(२) को सहारा िलन नसिकने भ ने
हँदनै । ततु िनदिशका धारा ३३ को ख ड (त) सँग
र िव ततृ शाि त स झौतासँग स बि धत देिखएको र
िनदिशकाअ तगत जारी हने प रचयप बाट आिथक
सेवा सिु वधा दान गन ि कोण िलएको र यसबाट
हक अिधकारको उपभोगमा मािणत गन ि कोण
िलइ छ । यसबाट समानतालगायतको हक भािवत
हन स ने भई उपचारको रटमा िवचार गन िम दैन
भ न मनािसब हँदैन । साथै सरकारको िनणय एवं काम
कारवाही संिवधान एवं चिलत कानूनिवपरीत ह छ
र यसबाट यि को हक अिधकारमा ितकूल असर

पन जा छ भने यस िव उपचार खो न निम ने
भ न िमलेन । यसकारण ततु िनदिशकाको कानूनी
प रणाम छै न भ ने िवप ीह को िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
४. िववािदत प रचयप िनदिशका, २०६९
को नाम र यसमा उि लिखत राजनीितक ,
मृ यवु रण गरेका तथा माओवादी जनयु लगायतका
श दावलीह राखी प रचयप िदने गरी भएका
िनणयह नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र
िव ततृ शाि त स झौतासमेतको िवपरीत भएकोले
उ श दह उ षे णको आदेशले बदर ग रपाउँ
िनवेदकह ले चनु ौती िदएको देिख छ । िमित
२०६९।११।४ मा जारी भएको िववािदत प रचयप
िनदिशका, २०६९ को दफा २ को प रभाषा ख डमा
“राजनीितक
” भ नाले माओवादी जनयु ,
ऐितहािसक जनअ दोलन, मधेश / तराई आ दोलन,
जनजाित आ दोलन, थ हट आ दोलन, दिलत
तथा िपछडावग आ दोलन, चरु भे ावर आ दोलन र
अ य समदु ायका यायोिचत मागका लािग भएका
आ दोलनलाई जनाउनेछ भनी प रभािषत ग रएको
पाइ छ । यसैगरी प रचयप िलनका लािग भनपन
ु
िनदिशकाको अनस
ु ूची २ बमोिजम िनवेदनको ढाँचामा
िच लगाउनका लािग राजनीितक आ दोलनको
िववरणअ तगत (क) मा “माओवादी जनयु ” लाई
रािखएको देिख छ । उ यव था संिवधानको भावना
अनक
ु ू ल छ छै न भनी हेदा नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ३३ (त)(थ)(द) र (ध) मा रा यको
दािय वस ब धी देहायको यव था रहेको पाइ छ ।
(त) सश
को ममा मा रएकाह को
प रवारलाई तथा यस ममा घाइते भई
अपाङ् ग र अश भएकाह लाई उिचत
राहत, स मान तथा पनु थापनाको यव था
गन,
(थ) सश
को ममा बेप ा पा रएका
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यि ह को स ब धमा गिठत छानिबन
आयोगको ितवेदनका आधारमा य ता
यि ह का पीिडत प रवारह लाई राहत
उपल ध गराउने,
(द) सश
को ममा िव थािपतह को
पनु थापना गन, न भएका िनजी तथा
सावजिनक स पि ह को हकमा राहत
दान गन तथा व त संरचनाह को
पनु िनमाण गन िवशेष काय म स चालन
गन,
(ध) सश
को ममा मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ् घन गन तथा मानवता
िव को अपराधमा संल न यि ह को
बारेमा स य अ वेषण गन तथा समाजमा
मेलिमलापको वातावरण िनमाण गन
उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप
आयोग गठन गन ।
५. यसरी संिवधानको उपयु यव थाबाट
सश
को ममा बेप ा पा रएका वा मा रएका
यि ह को पीिडत प रवारह लाई राहत िदनपु न
रा यउपर दािय व िन िपत गरेको देिख छ भने
िवगतको सश
लाई िववािदत प रचयप
िनदिशकामा उ लेख भएज तै “राजनीितक
र माओवादी जनयु ” ज ता श दह को योग गरी
स बोधन गरेको पाइँदनै । साथै िववािदत िनदिशकाले
सम पमा राजनीितक
को ममा मृ यवु रण
गरेका वा बेप ा पा रएका यि भनी उ लेख
गरेको देिख छ । यसैगरी उ िववािदत िनदिशकामा
यु “मृ यवु रण” श दले मा रएको भ ने प गन
देिखँदैन । िवगतको सश
को ममा सवसाधारण
नाग रकसमेत मा रएका वा बेप ा पा रएका छन् ।
जसअनस
ु ार िनदिशकाले पीडक र पीिडतबीचको

फरक यवहार देखाउन सके को देिखँदैन । यसले गदा
पीिडतलाई िदन लागेको प रचयप पीडकले
समेत ा गन देिख छ जनु यायोिचत हँदैन । यु रत
प िवप बाट अ तराि य मानव अिधकार तथा
मानवीय कानूनको यापक उ लङ् घन ारा िनद ष
प का उपर परु याएको
शारी रक, मानिसक, आिथक
्
ित, मौिलक अिधकारको उ लङ् घन वा भावना मक
पीडा परु याइएका
यि ह लाई पीिडत मा न
्
सिक छ । सोअ तगत पीडकलाई समावेश गन
सिकँ दैन । पीडक अथात मानव अिधकारको ग भीर
उ लङ् घनकतालाई यायको दायरामा याइनु पन
िविधशा ीय अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै
समान यवहार ग रनु यायोिचत हँदैन । कालका
पीिडतको िविश पिहचान गन आधारह सिु नि त
नगन हो र पीिडत र पीडक सबैलाई को नाताले
समान यवहार गन हो भने पीिडत ितको रा यको
यवहार स मानजनक, यथाथपरक र यायोिचत हन
स दैन । िनदिशकाको उ े य
कालका सबैलाई
पीिडत मा ने हो भने यो फरक कुरा हो । उि लिखत
िनदिशकाको सम अ ययनबाट सश
बाट
पीिडतले मा होइन पीडकले पिन प रचयप िलन
स ने देिख छ ।
६. सं मणकालीन यायको सही र
इमा दार काया वयन गन ममा स ब िवषयह को
कानूनी, सं थागत, ि या मक, उपचारा मक र
राहतमूलक कितपय यव थाह को एकमु तजमा
ु
गनु र लागू गनु ज री ह छ । बदलाको भाव वा अपराध
ढाकछोप गन उ े यले कुनै नीित वा कानूनको तजमा
ु
गनु वा सही पमा ब नपु न नीित वा कानूनको िनमाण
वा काया वयनलाई अवरोध गनु िवड बनापूण कुरा
ह छ । िनता त याय र िववेकसङ् गत तवरले समाजको
चाहनाको स बोधन गन िहसाबले दीघकालीन ल य
िलई कानून र याय णालीको स चालन गन सिकएन
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भने समाज िनर तर मा फिसरहने हँदा िवकास
र स यताको मागमा अ सर हन अस भव ह छ ।
कालमा भएका मानव अिधकार उ लङ् घनका
पीिडतह आफूउपर भएको अ याय िव को
उपचार पाउने हकदार हन् । तसथ पिन
पीिडत
यि ह को लािग याइएको भिनएको िनदिशका
र यसमा रहेका ावधानह लाई पीिडतले सु मै
आपि जनाइसके को अव थामा य तो चाहनालाई
िसधै इ कार गन पिन सिकँ दैन । सश
को ममा
बेप ा पा रएका वा मा रएका पीिडतह लाई माओवादी
जनयु मा मा रएको भनी प रचयप िलन बा य
पा रने हो भने आ नै िव को कायको गौरवीकरण
गन पीिडतलाई बा य पा रएको अव था िसजना हन
जा छ । सश
बाट पीिडत यि लाई िनजको
इ छा िव
माओवादी जनयु बाट पीिडत भ नु
िवरोधाभाषपूण ह छ । यसबाट पीिडत झन् पीिडत ब न
जाने देिख छ । माओवादी प वयं पीिडत भएको भए
यसको लािग उनीह लाई वीकाय फरक श द योग
हन स दछ । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
ले सश
को कारण रत प ह , रा य तथा
त कालीन िव ोही प बाट पीिडत भएका यि लाई र
नेपालको िविभ न आ दोलनमा संल न समूहह लाई
एकै तरमा स बोधन गन भनेको छै न । मल
ु क
ु मा भएको
सश
का ममा मा रएका वा बेप ा पा रएका
यि को निजकको हकदारको पिहचान गरी स बि धत
प रवारलाई सरकारको तफबाट उपल ध हने िविभ न
सेवा सिु वधा दान गन सहज होस् भ ने उ े यले उ
िनदिशका बनेको देिखँदा
पीिडतले अपन व हण
गन खालको िनदिशका ब नु पन ज री देिख छ ।
छु ाछु ै आ दोलनका पीिडतलाई समेट्ने गरी छु ाछु ै
िवषयको छु ै प रचय खु ने गरी िनदिशका जारी गनु
यावहा रक एवं यायोिचतसमेत हने देिख छ ।
७. नेपालको अ त रम सिवधान, २०६३

को धारा ३३(त) मा सश
को ममा
मा रएकाह को प रवारलाई तथा यस ममा घाइते
भई अपाङ् ग र अश भएकाह लाई उिचत राहत,
स मान तथा पनु थापनाको यव था गन, (थ) मा
सश
को ममा बेप ा पा रएका यि ह को
स ब धमा गिठत छानिबन आयोगको ितवेदनका
आधारमा य ता यि ह का पीिडत प रवारह लाई
राहत उपल ध गराउने र (द) मा सश
को ममा
िव थािपतह को पनु थापना गन, न भएका िनजी
तथा सावजिनक स पि ह को हकमा राहत दान
गन तथा व त संरचनाह को पनु िनमाण गन िवशेष
काय म स चालन गनसमेतको सवैधािनक ावधान
रािखएको देिख छ । तर िवप ी नेपाल सरकारले
जारी गरेको ततु िनदिशकामा यु भाषा नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को भावनाअनस
ु ार
भएको देिखएन । ततु िनदिशकामा सवैधािनक
दािय वअनु पको भाषा तथा उ े य नदेिखएको हँदा
मि प रषदक
् ो िमित २०६९।११।४ को िनणयबाट
जारी भएको उ “राजनीितक को ममा मृ यवु रण
गरेका वा बेप ा पा रएका यि तथा प रवारलाई
दान ग रने प रचयप स ब धी िनदिशका, २०६९”
सिवधानको भावना तथा ममअनु पको र मा य देिखन
आएन ।
८. अतः उ “राजनीितक को ममा
मृ यवु रण गरेका वा बेप ा पा रएका यि तथा
प रवारलाई दान ग रने प रचयप स ब धी िनदिशका,
२०६९” मा पनु रावलोकन गरी नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा योग भएका श द
र भावनाअनु प जनु आ दोलन वा संघष हो यसको
प िकटान गरी मानव अिधकारको उ लङ् घनबाट
पीिडत हन पगु ेको ि थित देिखने गरी िनदिशका जारी
गरी प रचयप दान गनु भनी िवप ीह को नाममा
िनदशना मक आदेश जारी हने ठहछ । ततु आदेशको
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ीह लाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ओम काश िम
इजलास अिधकृत : सरु शे राज खनाल
इित संवत् २०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं ९६१३
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
आदेश िमित : २०७२।१०।२५।२
०६९-WO-०६२०
मु ाः- उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : धनकुटा िज ला, धनकुटा नगरपािलका वडा
नं. ७ मा मु य कायालय रहेको वन पैदावर
यवसायी संघ नेपालको तफबाट अि तयार
ा भई आ नो हकमा समेत लेखनाथ
बा तोला
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत
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§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा८९(१) मा “कानूनबमोिजम बाहेक
कुनै कर लगाइने र उठाइने छै न” भ ने
यव था भएको पाइ छ । आयकर ऐन,
२०५८ को दफा २(ढ) मा शु कलाई
समेत करको प रभाषामा समेटेकोले
सरकारी कोषमा ज मा हने गरी असुल
ग रने कर, शु क वा अ य रकमसमेत
करको प रभाषाको दायरामा आउँने हदँ ा
िवप ीह ले िनवेदकबाट वन िवकास
कोषबापत भनी रिसद काटी असल
ु गरेको
शु क पिन कर कै प हो भ ने मा नु पन
ह छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने ज तो
करसँग स बि धत िवषयलाई सारवान
कानूनमा नै प पमा समेिटएको हनु पन
र य तो सारवान् कानून संिवधानअनुसार
नै बनेको हनु आव यक हने ।
§ बजेट व यको आधारमा िनदिशका
जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने
ावधान नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ ले दान गरेको देिख न । करसँग
स बि धत कुराह ऐनले प अिधकार
िदएकोमा बाहेक िनदिशका जारी गरी सोही
िनदिशकाको आधारमा मा कुनै शु क
तो नु, उठाउनु र अदालतले जारी गरेको
आदेशसमेत पालन नगनु जाताि क
शासन प ितको ममिवपरीत हन जा छ ।
िनदिशकाको भरमा कुनै रकम दैद तुर कुनै
पिन बहानामा उठाउन नपाउने अव थामा
वन िवकास कोष िनदिशका जारी गरी रकम
उठाएको िवप ीह को सो काय संिवधान
एवम् कानून ितकूल रहेको देिखन
आउने ।
( करण नं.७)

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा िवमल सवु ेदी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
च बहादरु सापकोटा
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७०, अङ् क १०, िन.नं.९०६०
स ब कानून :
§ आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ)
आदेश
स. . या.क याण े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अ तगत दायर
हन आएको ततु रट िनवेदनको सङ् ि त य र
िनणय यस कार छः
िनवेदक वन पैदावर यवसायी संघ काठ
उ ोग यवसायीह को छाता संगठनको पमा सं था
दता ऐन, २०३४ मातहत िज ला शासन कायालय,
धनकुटामा दता भएको गैरराजनैितक र मनु ाफारिहत
सं था हो । यस सं थाले पूवा चल े अ तगतका पूव
पहाडी िज लामा िविभ न मािनसह का नाममा दता
भएका न बरी ज गामा रहेका काठह कानूनी पमा
ख रद गरी कानूनतः बझ
ु ाउनु पन सरकारी कर
द तरु बझ
ु ाई आ नो यवसाय गरी आएको छ ।
यसै ममा नेपाल सरकारको आ.व. २०६४।६५
को बजेट व यमा वन पैदावर यवसायसँग संल न
यवसायीह को योगदानमा छु ै वन िवकास कोष
थापना गन र सो कोषमा यवसायीले काठ ख रद
गदा यस कोषमा चिलत मू यअनस
ु ार ितनपन
ु
राज वमा ित य.ु िफट . ५। – थप योगदान
गन गराउने र सरकारको तफबाट यित नै रकम
कोषमा ज मा गन यव था ग रने र कोषमा संकिलत
रकम वृ ारोपण र वन संव न कायमा खच गनका
लािग कोषस ब धी िनदिशका वन तथा भू-संर ण
म ालयले २०६४ असोजिभ तयार गन भ ने रहेको
र िमित २०६४।११।१५ मा मि तरीय िनणयबाट

वन िवकास कोष िनदिशका, २०६४ वीकृत भएको
िथयो । यसलाई अझ मयािदत र यवि थत बनाउने
भनी वन िवभागले िज ला वन कायालयह लाई
प रप गरी मापद डसमेत तोके को र सो मापद डमा
“ यावसाियक योजनका लािग इजाजत िदने काठको
हकमा . ५। – ित य.ु िफटका दरले वन िवकास
कोषको रकमसमेत िलने” भ ने उ लेख भएबमोिजम
िज ला वन कायालयह ले काठ यवसायीह बाट सो
रकम असल
ु उपर गद आएको अव थामा िनवेदकले
िमित २०६९।८।१९ मा वन िवभागमा सो कोषको
स ब धमा बु दा उ कोष नाममा मा सीिमत रहेको र
नेपाल सरकारका तफबाट थप गन भिनएको रकमसमेत
उ कोषमा ज मा हन नआएको साथै िज ला वन
कायालयह ले उठाएको रकमसमेत उ कोषमा
ज मा नभई िज ला वन कायालयह ले नै राखी रहेको
भ ने बिु झन आएकाले सोस ब धमा िलिखत जानकारी
माग गदा सो जानकारी िदन निम ने जवाफ िदइयो ।
यसस ब धमा स मािनत सव च अदालतमा रट
दायर भई २०६५ सालमा िनणयसमेत भइसके को
जानकारी पाई उ फै सलाको मािणत ितिलिप
अ ययन गरी फै सलाको िववरण िवप ीह लाई
मरण गराउँदासमेत पूणतः बेवा ता गरी िवप ीह ले
वन िवकास कोषको लािग भनी रकम उठाई रहेकाले
िवप ीह को सो काय नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा धारा ८९(१) को ितकूल भई सो
कायले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२, १८, १९ र ३२ ारा द संवैधािनक
हक हनन् गरेकाले िवप ीह बाट वन िवकास कोषको
नाममा वन पैदावर यवसायीह बाट रकम उठाउने
भए गरेका स पूण िनणय प , प रप लगायत िवप ी
वन िवभागबाट िनजी आवादी ज गामा भएका ख
कटान, थाना तरण तथा िब िवतरण गन यव था
िमलाउन िमित २०६४।९।१७ मा िवभागीय िनणय
भएको भनी गरेको प ाचारलगायतका प रप र सोसँग
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स बि धत स पूण कायलगायत िमित २०६४।११।१५
को म ी तरीय िनणयबाट पा रत वन िवकास
कोषको लािग रकम उठाउने भनी िवप ीह बाट भए
गरेका प ाचार िनणयलगायत स पूण काय उ ेषणको
आदेशले बदर गरी गैरकानूनी पमा उठाइएको स पूण
रकमको साँवा र कानूनबमोिजमको याजसमेत िफता
गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी
ग रपाऊँ । साथै यो िनवेदनको टुङ्गो नलागेस म
वन िवकास कोषका नाममा उठाई रहेको रकम वन
पैदावर यवसायीह बाट निलन,ु नउठाउनु भनी
यथ ह का नाममा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वन पैदावर यवसायी
संघ नेपालको तफबाट अि तयार ा भई आ नो
हकमासमेत लेखनाथ बा तोलाको रट िनवेदन ।
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 ीह लाई
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै अ त रम
आदेशको माग स ब धमा िवचार गदा रट िनवेदक
सभु ाषकुमार मरु ारका िव वन िवभागसमेत भएको
रट नं. ७३८ को उ षे ण मु ामा यस अदालतबाट
िमित २०६५।१२।९ मा िनदिशका जारी गरी रकम
उठाउन संिवधान र चिलत कानूनले अिधकार दान
नगरेको भ नेसमेत उ लेख गरी रट जारी भइरहेको
अव थालाई िवचार गदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी त काललाई वन िवकास कोषका नाममा रकम
नउठाउनु भनी िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश
जारी ग रएको छ । आदेशको सूचना िवप ीलाई िदई
िनयमानस
ु ार गनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको
िमित २०६९।९।५ को आदेश ।
वन पैदावारस ब धी कर, शु क आिदको

शासन वन िवकास कोष िनदिशका, २०६४ अनु प
वन तथा भू-संर ण म ालय र अ तगतका िनकायको
काय े िभ पन भई यस म ालयको काय े िभ
नपन भएकाले अस बि धत यस म ालयलाई िवप ी
बनाई दायर भएको रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको अथम ालयको तफबाट सिचव शा तराज
सवु ेदीको िलिखत जवाफ ।
संिवधान तथा कानून द नाग रकका
मौिलक तथा कानूनी हक अिधकारको संर ण एवं
संव न गरी सोको उपभोगको सिु नि तता दान गन
कुरामा यस कायालय किटब रहेको छ । िनवेदकले
िनवेदनमा उठाउनभु एको िवषय यस कायालयसँग
पूणतः अस बि धत रहेकाले यस कायालयलाई
यथ कायम गरेको हकमास म रट खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको तफबाट ऐ. का सिचव राजमु ानिसंह
म लको िलिखत जवाफ ।
आिथक वष २०६४/०६५ को बजेट
व यमा “वन पैदावारमा संल न यवसायीह को
योगदानमा छु ै वन िवकास कोष थापना ग रनेछ ।
यवसायीले काठ ख रद गदा यस कोषमा चिलत
मू यअनस
ु ार िलनपु न राज वमा ित य.ु िफट .
५। - थप योगदान गनछन् र सरकारको तफबाट यित
नै रकम कोषमा ज मा गन यव था ग रनेछ । कोषमा
सङ् किलत रकम वृ ारोपण र वन संव नको कायमा
खच ग रनेछ । कोषस ब धी िनदिशका वन तथा भूसंर ण म ालयले २०६४ असोजिभ तयार गनछ”
भ ने उ लेख भएअनस
ु ार िमित २०६४।४।१ देिख वन
िवकास कोषमा रकम उठाउन सु ग रएको र िमित
२०६४।११।१५ मा वन िवकास कोष थापना तथा
स चालन कायिविध िनदिशका, २०६४ वीकृत भई
सोही िनदिशकाको आधारमा हालस म वन िवकास
कोषमा रकम उठाइँदै आएको हो । वन िवकास कोषमा
ज मा भएको रकम गैरकर राज वमा ज मा ग रिदन
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अथ म ालयको िमित २०६९।९।१९ को प बाट
लेखी आएअनस
ु ार उ रकम राज वमा दािखला गरी
सोही बराबरको रकम छु ै िनकासाका लािग कारबाही
भइरहेको र वन ऐन, २०४९ को दो ो संशोधनको
म यौदामा वन िवकास कोषको ताव गरी यसलाई
समेट्न कारवाही भइरहेको हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वन तथा भू-संर ण
म ालयको तफबाट ऐ. का सिचव डा. कृ णच
पौडेलको तथा सोही िमलान यहोराको िज ला वन
कायालय, इलामको िलिखत जवाफ ।
वन तथा भू-संर ण म ालयको िमित
२०६४।११।१५ को (म ी तरीय) िनणयबाट वीकृत
भएको वन िवकास कोष िनदिशका, २०६४ अनस
ु ार
गन गराउनका लािग वन तथा भू-संर ण म ालयबाट
िमित २०६४।११।२१ मा वन िवभागलाई भएको प
आदेशअनस
ु ार गन गराउनका लािग वन िवभागबाट
िमित २०६४।११।२८ मा सो िनदिशकाबमोिजम गनु
गराउनु भनी भएको आदेशअनस
ु ार उ िनदिशकाको
अधीनमा रही वन िवकास कोषको नाममा रकम
उठाउने काय भएको हो । यस कायालयलाई कर
लगाउने, उठाउनेस ब धी िवषयमा कानून बनाउने कुनै
अिधकार नभएकाले िव मान ऐन, िनयम, िनदिशका र
िवभागीय िनदशनबमोिजम नै वन िवकास काय गनका
लािग यावसाियक योजनका लािग िब भएको
काठमा ित य.ु िफट . ५। - का दरले रकम उठाई
उ रकम िज ला वन कायालयले नराखी सरु ाको
लािग वन िवकास कोषको खाता खोली उठेको रकम
उ खातामा ज मा गरी िनयम र िविधस मत कारोबार
गद आएको हँदा यस कायालयसमेतलाई िवप ी
बनाई िदएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िज ला वन कायालय, भोजपरु का तफबाट
िज ला वन अिधकृत अि बका साद पौडलेको िलिखत
जवाफ ।
वन िवभागले िज ला वन कायालयह लाई

प रप गरी मापद ड तोक सो मापद डअनस
ु ार
यावसाियक योजनका लािग इजाजत िदने काठको
हकमा . ५। – ित य.ु िफटका दरले वन िवकास
कोषको रकमसमेत िलने भनी उ लेख ग रएबमोिजम नै
िज ला वन कायालयह ले वन िवकास कोषको रकम
असल
ु गरेका हन् । सो रकम वन िवकास गन कायमा
खच गन भनी वन िवकास कोष िनदिशका, २०६४ मै
उ लेख भई उ िनदिशका वीकृतसमेत भएकाले सो
उठाएको रकमलाई गैरकानूनी पमा उठाएको भ न
स ने अव था देिखएन भ नेसमेत यहोराको वन
िवभागको तफबाट ऐ. का िन. महािनदशक रेशमबहादरु
डाँगीको िलिखत जवाफ ।
वन िवकास कोष थापना तथा स चालन
कायिविध िनदिशका, २०६४ को दफा ३(२) को ख ड
(ख) बमोिजम िनजी वनको हकमा यवसायीबाट ित
य.ु िफट . ५। - िलने गरेको र नेपाल सरकारको िमित
२०६५।२।९ को िनणयबमोिजम ख-६ समूहको ि ज
नहने खाता खो न माग भई आएकोमा यस कायालयको
िमित २०६५।२।२८ को िनणयबमोिजम िज ला वन
िवकास कोषको हकमा िनदिशकाको दफा ७ अनुसार
िज ला वन कायालयह का पदािधकारीह बाट खाता
स चालन हने गरी सरकारी कारोबार गन बकमा खाता
खो न सहमित िदएकाले िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िज ला वन कायालय, ते थमु का
िज ला वन अिधकृत फिड साद पोखरेलको
िलिखत जवाफ ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ६७ अनस
ु ार वन
तथा भू-संर ण म ालय ारा वीकृत भएको वन
िवकास कोष थापना तथा स चालन िनदिशका,
२०६४ को काया वयन गनु गराउनु भनी वन िवभागको
िमित २०६४।११।२८ बाट प ादेश भएअनस
ु ार उ
िनदिशकाको दफा ६(२)(ख) बमोिजम यापा रक
योजनका लािग िब भएको काठमा ित य.ु िफट
. ५। - का दरले वन िवकास कोषबापत रकम िलई
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
उ रकम ख-६ समूह खातामा ज मा गरी चिलत ऐन,
िनयम र िनदिशकाको प रपालना ग रएको हो । उ रकम
कािटएका खह को ठाउँमा वृ ारोपण गन तथा वन
र वातावरणको संर ण र संव नलगायतका कायह
गन काययोजना बनाई खच ग रने हँदा िवप ीको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला
वन कायालय, संखवु ासभाको तफबाट िज ला वन
अिधकृत सिु धरकुमार कोइरालाको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
िवमल सवु ेदीले संिवधानले कानूनबमोिजम बाहेक कर
लगाउन, उठाउन पाइने छै न भनी यव था गरेपिन
िवप ीह ले यि गत ज गामा लगाइएका काठ िब
गदा वन पैदावार यवसायीह बाट ित य.ु िफट .
५। – रकम उठाई वन िवकास कोषका नाममा ज मा गन
भनी जारी गरेको िनदिशकाको आधारमा भएका िनणय,
प रप तथा प ाचारसमेतका कायह संिवधानको
भावनािवपरीत रहेको हँदा उ ेषणको आदेशले बदर
गरी ऐन कानूनको अि तयारी िवना उठाइएको स पूण
रकमको साँवा र कानूनबमोिजमको याजसमेत िफता
िदनु भनी परमादेश जारी ग रपाउँ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी च बहादरु
सापकोटाले गैरकानूनी पमा रकम उठाइएको नभई
वन म ालयको म ी तरीय िनणयबाट वीकृत
भएको िनदिशकाबमोिजम नै उठाइएको हो । बझ
ु ाएको
कर िफता पाउन िनवेदकले दाबी िलएकोमा कसले
कित कर बझ
ु ाएको हो भ ने कुरा िनवेदनमा खल
ु ाउन
नसके बाट रट जारी हनपु न अव था छै न भ नेसमेत
यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
प िवप दवु ै तफबाट ततु भएको
बहससमेत सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा िनवेदन

मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन हो होइन भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा नेपाल सरकारको
आ.व. २०६४।६५ को बजेट व यमा बोिलएका
कुरालाई काया वयनमा याउने भनी िमित
२०६४।११।१५ मा वन तथा भू-संर ण मन ालयको
म ी तरीय िनणयबाट वन िवकास कोष िनदिशका,
२०६४ वीकृत गरी सो काया वयन गनु गराउनु भ ने
वन िवभागलाई भएको प ाचारअनस
ु ार सो िनदिशका
काया वयनमा याउनका लािग वन िवभागले तोके को
मापद डमा “ यावसाियक योजनका लािग इजाजत
िदने काठको हकमा . ५। - ित यु िफटका दरले
वन िवकास कोषको रकमसमेत िलने” भ ने उ लेख
गरी िज ला वन कायालयह लाई प रप गरेको र
िज ला वन कायालयह ले काठ यवसायीह बाट
सो रकम असल
ु उपर गद आएको िवप ीह को काय
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
धारा ८९(१) को ितकूल भई सो कायले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १८,
१९ र ३२ ारा द संवैधािनक हकको हनन् हन
गएकाले िवप ीह बाट वन िवकास कोषको नाममा
वन पैदावर यवसायीह बाट रकम उठाउने भनी
िमित २०६४।११।१५ को म ी तरीय िनणयबाट
पा रत िनदिशका, िवप ी वन िवभागबाट िनजी आवादी
ज गामा भएका ख कटान, थाना तरण तथा िब
िवतरण गन यव था िमलाउन िमित २०६४।९।१७ मा
िवभागीय िनणय भएको भनी गरेको प ाचार र सोसँग
स बि धत स पूण कायलगायत वन िवकास कोषको
लािग रकम उठाउने भनी िवप ीह बाट भए गरेका
स पूण िनणय, प रप तथा प ाचारसमेतका स पूण
काय उ ेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनी पमा
उठाइएको स पूण रकमको साँवा र कानूनबमोिजमको
याजसमेत िफता गनु गराउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन यहोरा
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रहेको देिखयो ।
३. आिथक वष २०६४/०६५ को बजेट
व यमा “वन पैदावारमा संल न यवसायीह को
योगदानमा छु ै वन िवकास कोष थापना ग रनेछ ।
यवसायीले काठ ख रद गदा यस कोषमा चिलत
मू यअनस
ु ार िलनपु न राज वमा ित य.ु िफट .
५। - थप योगदान गनछन् र सरकारको तफबाट यित
नै रकम कोषमा ज मा गन यव था ग रनेछ । कोषमा
संकिलत रकम वृ ारोपण र वन संव नको कायमा
खच ग रनेछ । कोषस ब धी िनदिशका वन तथा भूसंर ण म ालयले २०६४ असोजिभ तयार गनछ”
भ ने उ लेख भएअनस
ु ार िमित २०६४।४।१ देिख वन
िवकास कोषमा रकम उठाउन सु ग रएको र िमित
२०६४।११।१५ मा वन िवकास कोष थापना तथा
स चालन कायिविध िनदिशका, २०६४ वीकृत भई
सोही िनदिशकाको आधारमा हालस म वन िवकास
कोषमा रकम उठाइँदै आएको हो । वन ऐन, २०४९
को दो ो संशोधन म यौदामा वन िवकास कोषको
ताव गरी यसलाई समेट्न कारबाही भइरहेको र
उ िनदिशकाको अधीनमा रही वन िवकास कोषको
नाममा रकम उठाउने काय भएकाले सो उठाएको
रकमलाई गैरकानूनी पमा उठाएको भ न निम ने
भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
४. िनणयतफ िवचार गर्दा २०६४/०६५
सालको बजेट व यमा वन िवकास कोष थापना
ग रने र ित य.ु िफट . ५। – थप योगदान वन
यवसायीले गन गरी िनदिशका तयार गन कुरा उ लेख
भएअनस
ु ार २०६४।४।११ देिख रकम उठाउन सु
गरी २०६४।११।१५ मा वन िवकास कोष कायिविध
िनदिशका वीकृत भई काया वयनमा आएको तथा
वन ऐन, २०४९ को दो ो संशोधनको िवधेयकको
म यौदामा सो रकमका स ब धमा यव था गरी
समावेश गन खोिजएको भ ने वन म ालयको िलिखत
जवाफमा उ लेख भएको देिख छ । वन यवसायीबाट

ित य.ु िफट . ५। – िलने स ब धमा तािवत
वन ऐन, २०४९ को दो ो संशोधनको िवधेयकको
म यौदामा यव थािपका संसदबाट
् हालस म पा रत
भएको भ ने देिखन आएन । वन यवसायीबाट ित य.ु
िफट . ५। – द तरु िलने स ब धमा ऐन नै नबनाई
मा िनदिशकाको आधारमा िमित २०६४।४।११ बाट
थप रकम असल
ु गरी आएको त यलाई िवप ीह ले
िलिखत जवाफमा वीकार गरेको देिखएबाट सो
त यमा िववाद देिखएन ।
५. काठ ढुवानी गरेबापत िनवेदक वन
यवसायीबाट िवप ीह ले उि लिखत थप रकम
असल
ु गरेको काय कानूनस मत हो होइन भ नेतफ
िवचार गदा कानून नै नबनाई िनदिशकाको आधारमा
कुनै दैद तरु असल
ु गन निम ने भनी ततु रट
िनवेदनको समान त य र िववाद रहेको िनवेदक
भेिनयर उ ोग ा.िल र िवप ी िज ला वन कायालय,
पाँचथरसमेत भएको परमादेश िनषेधा ा मु ामा
(ने.का.प. २०७०, अंक १०, िन.नं. ९०६०) िस ा त
ितपादन भएको छ । उ िस ा तमा भिनएको
छः “वन िवकास कोष थापना तथा स चालन
कायिविध िनदिशका, २०६४ य थािपका ारा
िनिमत सारवान् कानून नभई के वल म ालयको
काय म
स चालनस ब धी
कायिविधगत
यव था गन वन तथा भू–संर ण म ालयले
म ी तरबाट िनणय गरी जारी गरेको िनदिशका
हदँ ा य तो िनदिशकालाई कुनै व तुमा थप कर
असल
ु गन योजनका लािग कानून मा न निम ने,
ितिनिध विबना कर नलगाइने (No Taxation
Without Representation) भ ने करस ब धी
िविधशा को मा य िस ा तको ितकूल संिवधान,
ऐन, कानूनबाट कर लगाउने अि तयारीिबना के वल
म ालयले जारी गरेको िनदिशकाको आधारमा कर
लगाउन निम ने” । यसैगरी िनवेदक जगद बा भेिनयर
इ डि जका ो. सभु ाषकुमार मरु ारका िव वन तथा
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
भू संर ण म ालयसमेत भएको रट नं. ०६४–WO–
०७३८ को उ ेषणयु परमादेशको रट िनवेदनमा
“िनदिशका जारी गरी रकम उठाउन संिवधान र
िचलत कानूनले अिधकार दान नगरेको हदँ ा
िनवेदकसमेतबाट िवप ी िज ला वन कायालय,
इलामसमेतले वन िवकास कोषबापत भनी थप
कर रकम असुल गन काय उ षे णको आदेशबाट
बदर हने र रकम बुझी िलने काय गैरकानूनी हदँ ा
उठाएको रकमसमेत िनवेदकलाई िफता िदनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने” भनी
सव च अदालतबाट िमित २०६५।१२।९ मा फै सला
भएकोसमेत देिख छ ।
६. उपयु ितपािदत िस ा त र फै सलाको
बाबजदु पिन “वन िवकास कोष थापना तथा
स चालन कायिविध िनदिशका, २०६४ को नाममा
िनवेदक ज ता वन यवसायीह बाट थप द तरु भनी
िमित २०६४।४।११ देिख िनर तर पमा असल
ु गरी
आएको कारणबाट उ काय रोक पाउन ततु रट
परेकोमा िनदिशका जारी गरी रकम उठाउन संिवधान
र चिलत कानूनले अिधकार दान नगरेको हँदा यस
अदालतबाट िमित २०६५।१२।९ मा रट जारी भएको
अव थालाई िवचार गरी त काललाई वन िवकास
कोषका नाममा रकम नउठाउनु भनी िवप ीह का
नाममा िमित २०६९।९।५ मा अ त रम आदेश जारी
भएकोमा उ आदेशसमेतको बेवा ता गद िवप ीह ले
शु क उठाई आएको भ नेसमेत देिखयो ।
७. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा८९(१) मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै
कर लगाइने र उठाइने छै न” भ ने यव था भएको
पाइ छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा
शु कलाई समेत करको प रभाषामा समेटेकोले सरकारी
कोषमा ज मा हने गरी असल
ु ग रने कर, शु क वा अ य
रकमसमेत करको प रभाषाको दायरामा आउँने हँदा
िवप ीह ले िनवेदकबाट वन िवकास कोषबापत भनी

रिसद काटी असल
ु गरेको शु क पिन कर कै प हो
भ ने मा नु पन ह छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने
ज तो करसँग स बि धत िवषयलाई सारवान कानूनमा
नै प पमा समेिटएको हनु पन र य तो सारवान
कानून संिवधानअनस
ु ार नै बनेको हनु आव यक
ह छ । बजेट व यको आधारमा िनदिशका जारी
गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने ावधान
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ ले दान गरेको
देिख न । करसँग स बि धत कुराह ऐनले प
अिधकार िदएकोमा बाहेक िनदिशका जारी गरी
सोही िनदिशकाको आधारमा मा कुनै शु क तो न,ु
उठाउनु र अदालतले जारी गरेको आदेशसमेत पालन
नगनु जाताि क शासन प ितको ममविपरीत हन
जा छ । िनदिशकाको भरमा कुनै रकम दैद तरु कुनै
पिन बहानामा उठाउँन नपाउने अव थामा वन िवकास
कोष िनदिशका जारी गरी रकम उठाएको िवप ीह को
सो काय संिवधान एवम् कानून ितकूल रहेको देिखन
आयो ।
८. तसथ िमित २०६४।११।१५ को म ी
तरीय िनणयबाट वन िवकास कोषका लािग वन
यवसायीह बाट शु क उठाउने भनी भए गरेका िनणय
प ाचारलगायतका िवप ीह का काम कारवाहीह
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । अव उ ा त
ऐनको अि तयारीिवना वन िवकास कोषका लािग
भनी वन यवसायीह बाट थप शु क नउठाउनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेशसमेत जारी हने ठहछ ।
९. रट िनवेदकले हालस म उठाएको रकम
िफता पाउँ भनी गरेको िनवेदन माग स ब धमा िवचार
गदा िनवेदकले माग गरेको रकमका स ब धमा के कित
रकम को कसलाई बझ
ु ाएको हो र को कसबाट के कित
रकम िफता पाउनु पन हो भ ने स ब धमा िनवेदनमा
र बहसको ममासमेत प पमा खल
ु ाउन नसके को
हँदा अनमु ानका आधारमा मा रकम िफता िदनु भनी
आदेश जारी गन िम ने देिखएन ।

1067

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
१०. वन िवकास कोषका नाममा रकम
नणय नं ९६१४
नउठाउनु भनी यस अदालतबाट िमित २०६९।९।५
मा िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश जारी
भएकोमा उ आदेशको अव ा भएको भ ने कुरा
सव च अदालत, संयु इजलास
“रकम उठाउँदै आएको” भनी िवप ीह ले िलिखत
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
जवाफमा वीकार गरेको देिखँदा अदालतको
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
आदेशको अव ा गरी य तो अनशु ासनहीन काम गन
आदेश िमित : २०७२।१०।२५।२
छुट कसैलाई नभएको हँदा य तो िलिखत जवाफ
०७०-WO-०६७३
िदने िवप ीको अिभलेख राखी अब उ ा त य तो
काय नदोहोर्याउन स बि धत म ालय तथा नेपाल
मु ा : उ ेषण / परमादेश
सरकार धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयलाई
लेखी पठाउनू । यो आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िनवेदक : काठमाड िज ला काठमाड
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िदई ततु
महानगरपािलका वडा नं. ११ थापाथलीमा
रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
धान कायालय भई नेपालमा स चालनमा
िनयमानस
रहेको यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल (United
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
Mission to Nepal) का कायकारी िनदशक
उ रायमा सहमत छु ।
माक या पीनको आिधका रक ितिनिध
या. देवे गोपाल े
लोके िसंह िव
िव
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
इित संवत् २०७२ साल माघ २५ गते रोज २ शभु म् ।
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड
§ कानूनबमोिजम कुनै सं थाको नाममा
भएको सेयर वा अ य स पि मािथको हक
वतः समा हने कुरा आउँदैन । त काल
चिलत नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १९ (२) बमोिजम
सावजिनक िहतको लािग बाहेक कुनै पिन
यि को स पि अिध हण वा ा गन
वा य तो स पि उपर कुनै कारको
अिधकारको िसजना गन नपाउने गरी
रा य िव मा यि लाई ा भएको
स पि स ब धी हक यी िनवेदकउपर

&
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नेपाल सरकार
पिन आकिषत नहने भ न िम ने अव था
छै न । यसमा पिन िनवेदकले आ नो हक
र अि त वको दाबी ग ररहेको छ । चिलत
कानूनबमोिजमको कुनै िन कषबेगर
कसैको अि त व वतः समा भएको भ न
कानूनस मत नहने ।
( करण नं.७)
§ कसैका िव मा िनजको िहतिव
िनणय गनुभ दा पिहले िनजलाई आ नो
भनाइ रा ने समिु चत मौका िदनपु न
ह छ । सनु वु ाईको मौकाबाट वि चत गरी
कुनै िनणय ग र छ भने य तो िनणय
ाकृितक यायको िस ा त ितकूल हन
गई य तो िनणयले कानूनी मा यता
पाउन स ने अव था नहने ।
( करण नं.८)
§ व ततु ः िनवेदक सं था (UMN) लाई
नेपालमा
कानूनबमोिजम
दताको
ि यािबना नै काम गन िदएको र सो
सं थाले काम नगन भएमा वा िवघटन
भएमा पिन उ सं थाको स पि
नेपाल सरकारमा नै ह ता तरण गन
यव थासिहत काम गरेको अव थामा
पिछ लो समयमा सो सं था औपचा रक
दताको ि यामा गई िवदेशमा दता भएको
कारणले मा ै सािबकको हक दािय वबाट
िव छेद गरी हेन िम ने देिखँदैन । जुन
पृ भूिममा र सतह सिहत सं थाले काम
गरी आएको हो, सोको िनर तरता िविधवत्
टुङ्याएको अव थामा बाहेक टुङ्िगएको
मा न निम ने ।
( करण नं.११)
§ ार भमा नेपाल सरकार र िनवेदक
सं थाका बीच िबना कुनै स झौता आपसी
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समझदारीका आधारमा दािय व िसजना
गरी काय स चालन गरी आएको र काय
स चालनको अनमु ित ा गदा सो सं थाको
दािय व नेपाल सरकारमा रहने कुरालाई
वीकार ग रसके को य तो अव थामा
सं थाले पुनः कानूनी पमा सं थािपत भई
पूववत् कायरत भएको भनेको अव थामा
आफूले नेपाल सरकारसँग कबुल गरेको
सत वतः आकिषत भइरहने कुरा ह छ ।
यसरी कायरत रहेको सं थालाई िनता त
फरक वा नयाँ सं थाको पमा यवहार गन
तथा सो िसलिसलामा िनवेदक क पनीको
हकभोगमा रहेको कुनै स पि को
स ब धमा संिवधान, ऐन कानूनको
यूनतम याभूितलाई समेत इ कार गरी
यवहार गनु मनु ािसब हदँ ैन । अनुमान वा
िव ासको भरमा कसैको हक भोगमा रहेको
कुनै स पि मा अनिधकृत ह त ेप गन
वा दखल गन हदँ ैन र गरेमा य तो काय
संिवधानस मत मा न नसिकने ।
( करण नं.१२)
§ नेपाल सरकारसँगको स झौताअनुसार
थािपत भई समाज क याण ऐन, २०४९
जारी भएपिछको समयमा सो प रषदस
् गँ
आव भई िविभ न सेवामूलक काय मह
स चालन गद आएको सं थाको अि त व
समा भयो भनी य तो सं थाको नाममा
रहेको सेयर तथा स पूण चल अचल स पि
नेपाल सरकारले ा गन भनी िनणय गदा
नेपाल सरकारले िनवेदकलाई सनु वु ाईको
मौकासमेत िदएको पाइएन । य तै सो
िनणय गदा कुनै ऐन कानूनलाई टेकेर गरेको
भ ने पिन देिखएन । त कालीन नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ ले कानूनभ दा

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
मािथ कसैलाई नराखी सबैलाई कानूनको
अधीनमा राखेको छ । कानूनी शासनको
आधारभूत मा यताअनस
ु ार कुनै पिन काय
कानूनले िनदश गरेकोभ दा बािहर गएर
गन िम दैन । अतः नेपाल सरकारले पिन
कानूनको अधीनमा रही काय गनुपछ ।
कानूनले प पमा अि तयारी निदएको
िवषयमा अमूक िनणय नै कानूनसरह ह छ
भ न पिन निम ने ।
( करण नं.१३)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा पूणमान
शा य, िव ान् अिधव ा य अमरिजवी िघिमरे
र काश के .सी.
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा िकरण
पौडेल, िव ान् अिधव ा मरु ली साद शमा,
ह र बढु ाथोक
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १९(२)
§ समाज क याण प रषद् ऐन, २०४९ को दफा
१३, २०(१)
आदेश
स. . या.क याण े : त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७(२) अ तगत दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनको सङ् ि त य र िनणय यस कार छःUnited Mission To Nepal, नेपाल
सरकारसँग िविभ न स झौतामाफत नेपालमा कायरत
एक िभ नै कारको अ तराि य गै सरकारी सं था
हो । िनवेदक सं था नेपाल सरकारको अनरु ोधमा सन्
१९५४ मा नेपालमा आई नेपाल सरकारका म ालय

र िनकायसँग िविभ न िमितमा भएको स झौताह का
आधारमा अिविछ न पमा नेपालमा कायरत छ ।
यस सं थाको मु य काम िविभ न अ पताल िनमाण,
स चालन र ह ता तरण गन,ु कुलह को िनमाण,
स चालन र ह ता तरण गन,ु जलिव तु ् आयोजनाको
िनमाण, थापना र स चालन गन,ु सामािजक
िवकाससँग स बि धत कायह तथा समाज िनमाणको
काय गनु हो । िनवेदक सं था मख
ु सेयरधनी रहेर
नेपाल सरकारसँगको सहकायमा सन् १९६५ मा
बटु वल पावर क पनी थापना गरी के ही समयप ात्
आ नो सेयर नेपाल सरकारलाई ह ता तरण गरी हाल
बटु वल पावर क पनीमा यस सं थाको २.७९ ितशत
सेयर रहेको छ । य तै यो सं था मख
ु सेयरधनी
रहेर नेपाल सरकारसँगको सहकायमा सन् १९७८ मा
िहमाल हाइ ो ए ड जेनरन क
सन िलिमटेडको
थापना गरी नेपाल सरकारलाई ह ता तरण गरी
हाल ११.४४८ ितशत सेयर रहेको छ । िनवेदक
सं था र समाज क याण प रषदबीच
् भएको जनरल
स झौता २६ नोभे बर २०१५ स म कायम छ ।
यस अव थामा नेपाल सरकार मि प रषदल
् े िमित
२०७०।१०।२३ मा िनवेदक सं थाको बटु वल पावर
क पनी िलिमटेडमा रहेको २.७९ ितशत सेयर तथा
िहमाल हाइ ो ए ड जेनरल क
सन िलिमटेडमा
रहेको ११.४५ ितशत सेयर र िहमाल हाइ ो ए ड
जेनरल क
सन िलिमटेडको नाममा यनु ाइटेड
िमसन टु नेपालले आ नो योगको लािग ख रद गरेको
घर ज गा र यस िमसनको वािम वमा रहेका स पूण
चल अचल स पि नेपाल सरकारले िनःशु क ा
गन भनी गरेको िनणयले िनवेदक सं थाको अि त वमा
ग भीर असर पु न गएको छ । सो िनणयको जानकारी
िनवेदकलाई हालस म नगराइए पिन सो िनणयको
बारेमा ऊजा म ालयले िमित २०७०।१०।२९ मा
िहमाल हाइ ो ए ड जेनरल क
सन िलिमटेडलाई
लेखेको प बाट जानकारी ा हन आएको हो । नेपाल
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सरकारले िमित २०७०।१०।२३ मा गरेको िनणयमा
कुनै कानूनी आधार नदेखाई िनवेदक सं थाको काय
अविध समा भई सो सं था वतः िवघिटत भइसके को
भनी उ लेख गरेको छ ।
िनवेदक सं था र समाज क याण प रषदबीच
्
भएको General Agreement २६ नोभे बर २०१५
स म छ भने आयोजना स झौता पिन सोही िमितस म
कायम रहेको र हाल ५३ वटा साझेदारमाफत
अ य आयोजना स चालन गरी आएको छ ।१३३
कमचारीह लाई िविभ न स झौता गरी काममा लगाई
राखेको छ । िनवेदक सं था र िहमाल हाइ ोबीच १९८६
मा भएको स झौताबमोिजम थापाथलीमा अवि थत
घर ज गा िनवेदक सं थाको आ नो योगको लािग
िहमाल हाइ ोको नाउँमा िनवेदक सं थाको रकमबाट
ख रद गरी भोगचलन गद आएकोमा सो घरज गा
The United Mission To Nepal ले तोके को कुनै
क पनीको नाउँमा ह ता तरण गन िहमाल हाइ ो तयार
भएपिछ िनवेदक सं थाको िहतको लािग बेलायतमा
थापना ग रएको UMN Worldwide Limited भ ने
सं थाको पहलमा िनवेदक सं थालाई सहयोग गन
उ े यका साथ UMN Services Pvt. Ltd. नामको
क पनी थापना भई यसै क पनीको नाममा ज गा
ह ता तरण गन िहमाल हाइ ोलाई अनरु ोध गदा िहमाल
हाइ ोले मानेन । िनवेदक सं थाका नाममा िविभ न
सवारीसाधनह रहेको, नेपाल सरकार अथ म ालय
आ त रक राज व िवभागले जारी गरेको थायी लेखा
न बर (PAN) दता माणप समेत रहेकोबाट िनवेदक
सं था नेपालमा थापना भई कानूनी यि का पमा
अिविछ न पमा स चालन भई रहेको भ ने पिु
ग ररहेको अव थामा िनवेदक सं थालाई सनु वु ाईको
मौकासमेत निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
िनवेदक सं था वतः िवघिटत भइसके को भनी भएको
नेपाल सरकारको िमित २०७०।१०।२३ को िनणयले
िनवेदक सं थालाई नेपालको अ त रम संिवधान,

२०६३ को धारा १९ को उपधारा (२) र नाग रक
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ९ ारा द हक
उ लङ् घन गरेको हँदा सोको उपचार धारा १०७(२)
अ तगत मा स भव हँदा यो िनवेदन गन आएका
छौ ँ । अतः नेपाल सरकारको िमित २०७०।१०।२३
को गैरकानूनी िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनवेदकको स पि िनवेदकको म जरु ी र कानूनी
आधारिवना जफत गन काम नगनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी यस िनवेदनको
िकनारा नभएस म सो िमित २०७०।१०।२३ को
िनणय काया वयन नगनु नगराउनु भनी अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
यनु ाइटेड िमसन टु नेपालका कायकारी िनदशक माक
या पीनको आिधका रक ितिनिध लोके िसंह
िब को रट िनवेदन ।
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 ी नं. १, २, ३, र
५ लाई तथा आफै ँ वा आ नो ितिनिधमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी िवप ी नं. ६, ७ र ८ लाई सूचना
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै अ त रम आदेशको
मागका स ब धमा िवचार गदा िनवेदक सं था दता
ऐन, २०३४ बमोिजम दता भएको नभई समाज
क याण प रषद् र वा य म ालयसमेतसँगको
स झौताबाट नेपालमा काय गरी आएको सं था भएको
िजिकर िनवेदकको रहेको छ । सं था दता ऐन, २०३४
अ तगत दता भई स चालन भएका सं था िवघटन
भएको अव थामा मा सो ऐनको दफा १४ ले सो
सं थाको स पि नेपाल सरकारमा सन यव था छ ।
सोबाहेक अ य चिलत नेपाल कानूनमा कुनै सं थाको
नामको स पि वतः सरकारमा सन स ने यव था
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भएको देिखँदैन । िनवेदक ज ता कानूनी यि वधारी
सं थाको स पि का हकमा समेत गैरकानूनी पमा
ा गन िव नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १९(२) ले संर ण दान गरेको छ । यसमा
पिन ाकृितक यायको िस ा तअनस
ु ार समिु चत
ितवादको मौका निदई नाग रकका साथै कुनै पिन
यि को स पि सरकारले अपहरण गन नस ने कुरा
सिु नि त नै छ । िबना कुनै कानूनी अि तयारी तथा कुनै
कानूनको उ लेखस म नगरी िनवेदकको नाममा रहेका
बटु वल पावर क पनी िल. का २.७९ ितशत सेयर
तथा िहमाल हाइ ो ए ड जेनरल क
सन िल. को
नाममा रहेको ११.४५ ितशत सेयरका अित र ते ो
प िहमाल हाइ ो ए ड जनरल क
सन िल. को
नाममा दता रहेको घरज गा िनवेदकलाई ितवादको
कुनै मौका नै निदई सं था वतः िवघिटत भइसके को
भनी २०७०।१०।२३ मा ती स पि नेपाल सरकारले
ा गन भनी नेपाल सरकारले गरेको िनणय तथा सो
िनणय काया वयनका ममा िमित २०७०।१०।२९
मा िहमाल हाइ ो ए ड जनरल क
सन िलिमटेड
र िमित २०७०।११।२० मा नेपाल टक ए चे ज
िल. समेतलाई ग रएका प ाचारसमेत सिु वधा स तल
ु न
र अपूरणीय ितसमेतका ि कोणबाट काया वयन
हनबाट रोिकन आव यक भएबाट यो रट िनवेदनको
अि तम टुङ्गो नलागेस म नेपाल सरकार ऊजा
म ालयको नाममा ह ता तरण गन गराउने काय नगनु
नगराउनु भनी यो अ त रम आदेश जारी ग रिदएको
छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको िमित
२०७०।१२।१३ को आदेश ।
यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल नामक सं थाको
हक िहतमा असर पन काय यस कायालयबाट
नभएको र यस कायालयलाई िवप ी बनाइरहनु पन
कुनै औिच यसमेत नभएकाले रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मालपोत कायालय,
िडि लबजारको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, मि प रषद् र धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयलाई एउटै िनकायका
पमा बु नु हँदैन । धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयलाई सो िवषयमा िनणय गन े ािधकार
नभएको र मि प रषदल
् े गरेको िनणयउपर िनणय
गन आिधका रक िनकाय मि प रषदल
् ाई यथ नै
कायम नगरी दायर भएको रट थम ि मै खारेजभागी
छ । यनु ाइटेड िमसन टु नेपाललाई िहमाल हाइ ो ए ड
जनरल क
सन िलिमटेड नामक क पनी खडा
गन िदइँदा आ नो स पूण लगानी कुनै मआ
ु जाबेगर
नेपाल सरकारलाई वा नेपाल सरकारले तोके को कुनै
सं थालाई ह ता तरण गन गरी राखेको सतलाई
समेत वीकार गरी कूल लगानी पज
ुँ ी . तीस लाख
राखी यसको दईु ितहाई यनु ाइटेड िमसनबाट र एक
ितहाई नेपाल सरकार िव तु ् िवभागबाट बेहोन गरी
िमित २०३४।५।६ मा मि प रषदबाट
् िनणय भएको
पाइ छ । तसथ िहमाल हाइ ो ए ड जनरल क
सन
िलिमटेडमा रहेको UMN को घर ज गालगायत स पूण
सेयर लगानी पिन नेपाल सरकारको वािम वमा रहने
गरी नेपाल सरकार मि प रषदबाट
् भएको िनणयलाई
िवप ीले अ यथा भ न िम दैन । िनवेदक नेपालको
नाग रक नभएको र नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १९ को उपधारा (२) र नाग रक
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ९ ारा याभूत गरेको
हक अिधकार िनवेदक ज तो गैर नाग रक सं थालाई
दान गरेको हक नभई नेपालको नाग रकलाई मा
संिवधान ारा द स पि को हकमा गैर नाग रक
सं थाले हनन् भयो भनी दाबी गनु संिवधान ितकूल
हँदा रट खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल
सरकार धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको
तफबाट ऐ. का सिचव शा तराज सवु ेदीको िलिखत
जवाफ ।
यस म ालयको यो य तो काम, कारबाहीबाट
िनवेदकको हकमा असर पन गएको भ ने रटमा दाबी
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नभएको र िनवेदक सं थाको काय अविध समा भई
सो सं था वतः िवघिटत भइसके को भ नेसमेतका
आधारमा नेपाल सरकाले उ सं थाको स पि ा
गन गरी भएको िनणय सं था दता ऐन, २०३४ को दफा
१४ को उपदफा (१) समेतको आधारमा कानूनस मत
रहेकाले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको
िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार र य.ु एम.एन. बीच ११
से टे बर २००० मा भएको स झौताको दफा ६.१ मा
“यो स झौता २६ नोभे बर २००० देिख पाँच वषको
लािग हने र ६ मिहनाको समय िदई जनु सक
ु ै समयमा
पिन र गन सिकनेछ, ६ मिहनाअगािड य.ु एम.एन. ले
नेपाल सरकारलाई िलिखत अनरु ोध गरेमा दवु ै प को
आपसी सहमितमा याद थप गन सिकनेछ” भ ने
यव था रहेकामा य.ु एम.एन. ले नेपाल सरकारसँग
गरेको स झौता नवीकरणका लािग पहल नगरेको
कारणबाट उ स झौता वतः र भइसके काले
UMN सँगको स झौताअनस
ु ार नै नेपाल सरकारले
िमित २०७०।१०।२३ मा बटु वल पावर क पनी र
िहमाल हाइ ो ए ड जनरल क
सन ा.िल. मा
रहेका य.ु एम.एन.को सेयर एवं चल अचल स पि
नेपाल सरकारले िनःशु क ा गन गरेको िनणय
कानूनस मत नै रहेको छ । समाज क याण प रषदस
् गँ
स झौता गन यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल िल. य.ु के . र
सु मा नेपाल सरकारसँग स झौता गन यनु ाइटेड
िमसन टु नेपाल फरक छन् । समाज क याण प रषदस
् गँ
स झौता गन यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल िलिमटेड
य.ु के . हो । सन् ११ से टे बर २००० मा नेपाल
सरकार र नेपालमा धान कायालय रहेको य.ु एम.
एन. बीच भएको स झौताको उ रािधकारी िवदेशी
कानूनअनस
ु ार सन् २००५ मा संयु अिधरा यमा
दता रहेको यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल िलिमटेड य.ु के .
हन स दैन । समाज क याण प रषद् ऐन, २०४९

बमोिजम समाज क याण प रषद्ले नेपाल सरकारसँग
भएको स झौताको नवीकरण गन कानूनी अिधकार
रा न नस ने हँदा समाज क याण प रषद् र यनु ाइटेड
िमसन टु नेपाल िलिमटेड य.ु के . बीच सन् २००५ मा
भएको स झौता सन् २००० मा भएको स झौताको
नवीकरण होइन । तसथ हाल यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल
अि त वमा नभएको, सो िवषयमा सािबक यनु ाइटेड
िमसन टु नेपालको कुनै असहमित भएको नदेिखएको
हँदा सो सं थाले लगानी गरी िसजना गरेको लगानी
िनःशु क नेपाल सरकारले ा गन स ने नै ह छ ।
अि त वमा नै नरहेको सं थालाई सनु वु ाईको मौका
िदनु पन अव था नआउने हँदा र स मािनत सव च
अदालतको पूण इजसालबाट िन.नं. ७०५९ ने.का.प.
२०५९ पृ ५५ मा त कालीन िद यनु ाइटेड िमसन टु
नेपाल िव कृ ण साद यौपानेको रट िनवेदनमा
िद यनु ाइटेड िमसन टु नेपाललाई कानूनी यि व
नभएको र य तो समूहलाई संिवधान एवं कानूनी हक
अिधकारको अिधकारीको पमा वीकार गन निम ने
भनी ितपादन भएको िस ा तसमेतको आधारमा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल
सरकार ऊजा म ालयको तफबाट ऐ. का िन. सिचव
के शव वज अिधकारीको िलिखत जवाफ ।
यस क पनीमा रहेको िवप ीको नामको
सेयरका स ब धमा नेपाल सरकारबाट िमित
२०६७।२।११, िमित २०६९।४।१२ र िमित
२०७०।१०।२३ मा भएका िनणयह गन गराउनमा
क पनीको कुनै भूिमका रहेको छै न । िवप ीको नामको
सेयर नेपाल सरकारको नाममा नामसारी, ह ता तरण
तथा दािखल खारेजको काय कानूनी ि याअनस
ु ार
मा ह छ । रट जारी हने वा नहने स ब धमा िनणयमा
पु दा िवप ीको कानूनी यि वको स ब धमा
याियक िन पण हन आव यक छ । सं था दता ऐन,
२०३४ अनस
ु ार दता भएका सं थाको हकमा सं था
िवघटन भएपिछ सो सं थाको नाममा कायम स पि
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नेपाल सरकारको हने कानूनी यव था भए पिन
िवदेशी सं थाको हकमा के हने भ ने तथा नाफामूलक
सं थामा लगानी रहेको िवदेशी सं थाले समाज
क याण ऐन, २०४९ अनस
ु ारको काय गन पाउने
वा नपाउने एवं समाज क याण प रषदस
् गँ स झौता
गरी नेपालमा कायरत सं थाको िवदेशी लगानी तथा
िविध ह ता तरण ऐन, २०४९ अनस
ु ार नेपालिभ
नाफामूलक क पनीमा सेयर लगानी रहन स छ
स दैन भ नेस ब धमा कानूनमा प नभएकाले
िववाद उ प न भएकोमा अनाव यक पमा क पनीलाई
तािनएको छ ।२०६९।४।१२ स म िवप ीको अि त व
र यि वलाई नेपाल सरकारले वीकार गरेको र िमित
२०७०।१०।२३ मा मा िवप ीको कानूनी हैिसयत र
यि वका स ब धमा प भएको हँदा सेयरधनीको
पमा िवप ीले यस क पनीबाट िलएका नगद लाभांश
तथा बोनस सेयरह िवप ीबाट असल
ु उपर गनपन
ु
भए सो गन र क पनीलाई झु याई वा झठु ा जानकारी
िदई आ नो फाइदा हने तर नेपाल सरकारलाई
नो सान हने काय भएको भए सोस ब धमा चिलत
कानूनबमोिजम िवप ीलाई तथा िवप ीको नाममा उ
काय गनह लाई कानूनी कारवाही गनका लािग नेपाल
सरकारले िज मेवारी िलनपु न यहोरा अनरु ोध गद रट
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बटु वल पावर
क पनी िल. का अि तयार ा िन. मख
ु कायकारी
अिधकृत ितकमान िसंह धानको िलिखत जवाफ ।
यनु ाइटेड िमसन टु नेपालको नाममा यस
क पनीमा रहेको सेयर र स पि नेपाल सरकारले ा
गन स ब धमा नेपाल सरकारको िमित २०७०।१०।२३
को िनणयका स ब धमा यस क पनीलाई िवप ी
बनाउनु पन कारण र औिच य छै न । िवप ीले यस
क पनी थापना गदाको अव थामा नै नेपाल सरकारले
भनेबमोिजम आ नो सेयर ह ता तरण गन सतलाई
वीकार गरेको छ । िवप ीले िनवेदनमा आ नो ज गा
भनी दाबी गरेको ज गा क पनीकै वािम वको ज गा

भएको, स झौताबमोिजम िवप ीलाई भोग गन िदएको
हो । सं था िवघटन भएको स ब धमा स मािनत सव च
अदालतको पणू इजलासबाट ने.का.प. २०५९ िन.नं.
७०५९ पृ ५५ को रटमा भएको ठहर आदेश तथा
नेपाल सरकार र िवप ीबीच भएको स झौताबमोिजम
प हने, िवप ीले ज गा ख रद गन िदएको रकम
िवप ीलाई ितनपन
ु दािय वको पमा रहेको र सो
रकम िवप ीले वा नेपाल सरकार कसले िलन पाउने
हो भ नेस ब धमा यिकन नभएको, नेपाल सरकारले
ा गन भनी िनणय भएको ज गा क पनीकै भएको हँदा
सोस ब धमा ऊजा म ालयसम प ाचार भइरहेको
हँदा िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िहमाल हाइ ो ए ड जनरल क
सन िल.
को तफबाट ऐ. का अिधकार ा मख
ु िव िनय क
िविपन िवहारी पंगेनीको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदक यनु ाइटेड िमसन टु नेपालको
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी पूणमान
शा य, िव ान् अिधव ा य ी अमरिजवी िघिमरे र
ी काश के .सी. ले यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल सन्
१९५४ मा नेपाल सरकारसँगको स झौताअनस
ु ार
थापना भई कानूनी यि को पमा रही हालस म
अिविछ न पमा काम गद आएकोमा समाज क याण
प रषद् ऐन जारी भएपिछ सन् २००५ देिख समाज
क याण प रषदसँग स झौता हँदै आएको र पिछ लो
स झौताको याद २६ नोभे बर २०१५ स म कायम
रहेको छ । यो बेलायतमा दता भएको सं थाको
Subsidiary सं था नभएको, यनु ाइटेड िमसन टु
नेपाल मख
ु सेयरधनी रहेर बटु वल पावर क पनी एवं
िहमाल हाइ ो ए ड जेनरल क
सन िलिमटेडको
थापना भई उ दवु ै क पनीको अिधकांश सेयर
नेपाल सरकारलाई ा सफर गरी हाल बटु वल पावर
क पनीको २.७९ ितशत तथा िहमाल हाइ ोको
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११.४४८ ितशत सेयर िनवेदक क पनीकै नाममा
रहेको छ । िहमाल हाइ ो ए ड जेनरल क
सन
िलिमटेड र िनवेदक क पनीबीच १९८६ मा स झौता
भई थापाथलीमा अवि थत घर ज गा िनवेदक
सं थाको आ नो योगको लािग िहमाल हाइ ोको
नाउँमा िनवेदक सं थाको रकमबाट ख रद गरी िनवेदक
सं थाको भोगािधकार रहेको छ । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (२) ले
स पि को हक यि लाई हने भ ने यव था गरेको र
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ९ ले चिलत
नेपाल कानूनको अि तयार िबना कुनै यि को
स पि अपहरण नग रने याभूित िदएअनस
ु ार सो
घर ज गामा िनवेदक क पनीको स पि स ब धी हक
रहेको प ह छ । यसरी थापनाकालदेिख कामकाज
गद आई सन् २०१५ स म समयाविध बाँक रहेकै
अव थामा िनवेदक सं था वतः िवघिटत भएको अथ
गन िम दैन । सनु वु ाइको मौकासमेत निदई सं थाको
नाममा रहेको स पि तथा सेयर नेपाल सरकारको
नाममा ह ता तरण गन गराउने भनी भएको नेपाल
सरकारको िमित २०७०।१०।२३ को िनणय तथा
ऊजा म ालयको िमित २०७०।१०।२९ को प समेत
ने.का.प. २०५९ िनणय नं. ७०५९ अङ् क १ प.ृ ५५
मा ितपािदत िस ा तिवपरीत हँदा रट जारी हनपु छ
भ नेसमेत यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी िकरण पौडेलले रट
िनवेदक यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल र नेपाल सरकारबीच
पिछ लो पटक सन् २००० मा ५ वषका लािग स झौता
भई त प ात् स झौता नवीकरण भएको छै न । नेपाल
सरकारसँग भएको स झौतालाई समाज क याण
प रषदबाट
् नवीकरण हन स ने कानूनी यव थासमेत
रहेको छै न । समाज क याण प रषदस
् गँ स झौता गन
United Mission To Nepal Limited U.K. संयु
अिधरा यमा थापना भएको िवदेशी क पनीसँग

स बि धत रहेको सं था हो । सन् १९५४ मा नेपाल
सरकारसँग स झौता गरी नेपालमा थापना भएको
United Mission To Nepal को सन् २००५ देिख
स झौता अविध समा भई नेपाल सरकारसँग भएको
स झौताअनस
ु ार नै सो सं था वतः िवघिटत भएकाले
सो िवघिटत सं थाका नाममा रहेको स पि तथा सेयर
वतः नेपाल सरकारको नाममा हने भई ह ता तरणका
लािग नेपाल सरकारबाट िमित २०७०।१०।२३ मा
भएको िनणय कानूनस मत भएको हँदा रट खारेज
हनपु छ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ बटु वल पावर क पनीको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी मरु ली साद शमाले
नेपाल सरकारसँग स झौता भई थापना भएको
यनु ाइटेड िमसन टु नेपालको २.७९ ितशत सेयर
क पनीमा रहेको भए पिन हाल सो सं था नरहेको भनी
नेपाल सरकारले िनणय गरेको अव थामा यनु ाइटेड
िमसन टु नेपाल िलिमटेड य.ु के . र सन् १९५४ मा
थापना भएको यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल एउटै हो
होइन भ ने स ब धमा उठ् न गएकाले सोको िनणय
नभएस म क पनीमा रहेको िनवेदकका नामको सेयरको
स ब धमा क पनीले िनणय िलन स ने अव था नहँदा
ततु मु ामा बटु वल पावर क पनीलाई िवप ी
बनाउनु पन कुनै कारण नभएकाले रट खारेज हनपु छ
भ नेसमेत यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ िहमाल हाइ ो ए ड जेनरल
क
सन ा.िल.का तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी ह र बढु ाथोक ले हालको यनु ाइटेड िमसन
टु नेपाल िल. य.ु के . का सं थापक र नेपालमा सन्
१९५४ मा थापना भएको यनु ाइटेड िमसन टु नेपालका
सं थापक एउटै हन् होइनन् भ ने स ब धमा िनवेदनमा
के ही खल
ु ाउन नसके को अव थामा सन् १९५४
मा नेपालमा थापना भएको सं था सन् २००५ मा
बेलायतमा थापना भएको क पनीअ तगतको हो भ न
नसिकने हँदा रट खारेज हनपु छ भ नेसमेत यहोराको

1075

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
बहस

ततु गनभयो
ु ।
िनवेदक तथा यथ तफका िव ान् कानून
यवसायीह ले ततु गनभएको
बहस सनु ी िमिसल
ु
संल न कागजातह अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा
मूलतः देहायका िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखन आयोः
१. यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल नामक सं थाको
अि त व समा भइसके को हो वा होइन ?
२. िनवेदक सं थाको नाममा रहेको सेयर तथा
चल अचल स पि वतः नेपाल सरकारको
नाममा ह ता तरण हन स ने हो होइन ?
३. िनवेदन मागबमोजम रट जारी हने हो वा
होइन ?
२. िनणयतफ िवचार गदा सन् १९५४ मा
नेपाल सरकारसँग गरेको स झौताअनस
ु ार िनवेदक
सं था थापना भई सोही समयदेिख िनर तर काय गरी
आएकोमा सन् २००५ देिख समाज क याण प रषदसँ
् ग
स झौता गरी स झौताको अविध सन् २०१५ स म
कायम रहेको अव थामा सं थाको काय अविध समा
भई सो सं था वतः िवघिटत भइसके को भनी कुनै
कानूनी आधारिबना िनवेदक सं थाको नाममा रहेको
सेयर तथा स पूण चल अचल स पि नेपाल सरकारले
ा गन भनी नेपाल सरकारले िमित २०७०।१०।२३
मा गरेको िनणय िु टपूण हँदा उ ेषणको आदेशले बदर
गरी िनवेदकको स पि िनवेदकको म जरु ी र कानूनी
आधारिवना जफत गन काम नगनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन
यहोरा रहेको पाइ छ ।
३. ११ से टे बर २००० मा नेपाल सरकार र
नेपालमा धान कायालय रहेको य.ु एम.एन. बीच भएको
स झौताको उ रािधकारी िवदेशी कानूनअनस
ु ार सन्
२००५ मा संयु अिधरा यमा दता रहेको यनु ाइटेड
िमसन टु नेपाल िलिमटेड य.ु के . हन स दैन । यनु ाइटेड
िमसन टु नेपालसँग सन् २००० मा भएको स झौता

अविध सन् २००५ देिख समा भएपिछ सो सं था
वतः िवघिटत भएको हँदा य तो िवघिटत सं थाको
नाममा रहेको स पूण स पि सं था दता ऐन, २०३४
को दफा १४ ले नेपाल सरकारमा जाने भ ने यव था
भएअनस
ु ार सन् २००५ देिख अि त व समा भएको
UMN को नामको सेयरलगायत स पूण चल अचल
स पि नेपाल सरकारको हने भनी नेपाल सरकारले
िमित २०७०।१०।२३ मा गरेको िनणय कानूनस मत
रहेको छ भ ने यथ ह म ये धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय र ऊजा म ालयसमेतको
िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
४. यनु ाइटेड िमसन टु नेपाल नामक सं थाको
अि त वस ब धी पिहलो तफ िवचार गदा िनवेदक
UMN नेपाल सरकारसँगको स झौताबाट िविभ न
काय मह समेत स चालन गन गरी नेपालमा कायरत
रही आएको र आविधक पमा स झौता नवीकरण
गद आएको त यमा िववाद भएन । सन् २००५
प ात् सरकारसँग UMN को स झौता नवीकरण
नभएकाले अि त वमा नरहेको भ ने िजिकर गद उ
सं थाको नामको सेयरह र स पि सरकारका
नाममा ह ता तरण गन स ब धमा भएको िनणयको
िसलिसलामा ततु मु ा पन आएको देिख छ ।
िनवेदकले यसस ब धमा आफू समाज क याण
प रषद् ऐन जारी भएपिछ िवदेशी सं थाह समेतसँग
समाज क याण प रषदल
् े स झौता गन स ने यव था
भई स झौता गरी अ ािप स झौता अविध बाँक
नै रहेकाले अि त वको
उठाई सेयरलगायतका
स पि ह ता तरण गन िम दैन भ ने िजिकर िलएको
पाइ छ । िनवेदक सं थाले ६० वष पिहलेदेिख नै
िनर तर पमा काम गरी आएको भ ने िजिकर िलएको
र PAN No. ा गरेको, िविभ न क पनीमा सेयरधनी
भएको यि भएको र आ नो स ब ता समाज
क याण प रषदस
् गँ िनर तर रिहरहेको अव थामा
सरकारको म ालयसँगको स झौता ज री नहने
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भई य तो अव थामा आ नो अि त व नरहने भ न
निम ने भनी िनवेदकले उ कुराको िजिकर िलएको
देिख छ ।
५. व ततु ः २००५ (सन्) प ात्
सरकारसँगको स झौता िनर तर नभएको कारणले
UMN को अि त व समा भएको हो वा समाज
क याण प रषदस
् गँ को स ब ता िनर तर रहेकाले
अि त व कायमै छ भनी मा नपु न के हो भ ने मु य
उपि थत भएको देिख छ ।
६. िनवेदक सं था र नेपाल सरकारबीच
त कालीन प रि थितमा स झौता गरी िनवेदकलाई
नेपालमा िविभ न गितिविध गन इजाजत िदएको
देिख छ । त कालीन समयमा िनवेदक सं थाको
िविधवत् दताको आव यकता नै महसस
ु नगरी नेपाल
सरकारसँगको स झौताबाट सीधै सो सं था खडा
भएको पाइ छ । िनवेदक सं था कानूनबमोिजम दता
भएको नभए पिन दता भएका सं थासरह मा यता
िदई िनज सं थालाई काममा लगाएको पाइ छ । सन्
२००५ प ातको अव थामा सरकारले स झौताको
िनर तरताको अभावको दोष देखाए पिन य तो
स झौता भएमा बाहेक सं थाको अि त व कायम नरहने
प रणाम िन कने कानूनी आधार हण गरेको देिखँदैन ।
स झौताबाट िवदेशीले नेपालमा काम गन पाउने नपाउने
िनणय हने िवषय भए पिन यस कारको स झौताकै
आधारमा कुनै सं थाको यि व िनधारण हने कानूनी
आधार भने देिखँदैन । िनवेदक सं थाले समाज क याण
प रषद् ऐन, २०४९ को दफा १३ बमोिजम आब
भई काम गरेकाले अि त वको दाबी गरेको पाइ छ ।
िनवेदक सं था नेपालमा थापना भई लामो समयदेिख
िविभ न सं थाह मा सेयर लगानी गनलगायत िविभ न
सेवामूलक ि याकलापह स चालन गद आएको र
आिथक कारोबार स चालनका लािग सो सं थाको
नाममा आ त रक राज व कायालय, काठमाड बाट
थायी लेखा न बर (PAN) दता माणप समेत ा

गरेको भ ने िमिसलबाट देिख छ । यसरी एउटा जीव त
सं थाको पमा PAN थायी लेखा न बर ा गन,
सेयरह ा गरी सोबाट लाभ गन, गितिविधह
स चालन गन, अ य क पनीको नाममा अचल स पि
ा गरी सो सं थासँगको आ त रक स झौताबाट
उ अचल स पि मा कायालयसमेत स चालन गरी
भोग ग ररहेको अव थामा िनजको अि त वको समाि
कानूनबमोिजमको िनणय िबना अमूक िनणय नै पया
ह छ भ न र यसको प रणाम व प िनजको नामको
सेयर एवं स पि वतः ा ह छ भ न िम ने कानूनी
एवं याियक आधार देिखँदनै ।
७. चिलत कानूनबमोिजम कुनै सं थाको
नाममा भएको सेयर वा अ य स पि मािथको हक
वतः समा हने कुरा आउँदैन । त काल चिलत
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १९
(२) बमोिजम सावजिनक िहतको लािगबाहेक कुनै पिन
यि को स पि अिध हण वा ा गन वा य तो
स पि उपर कुनै कारको अिधकारको िसजना गन
नपाउने गरी रा य िव मा यि लाई ा भएको
स पि स ब धी हक यी िनवेदकउपर पिन आकिषत
नहने भ न िम ने अव था छै न । यसमा पिन िनवेदकले
आ नो हक र अि त वको दाबी ग ररहेको छ । चिलत
कानूनबमोिजमको कुनै िन कषबेगर कसैको अि त व
वतः समा भएको भ न कानूनस मत हँदनै ।
८. अब िनवेदकका नामको सेयरलगायत चल
अचल स पि को स ब धमा िनणय गदा सनु वु ाईको
मौका निदई िनज सं थाको स पि वतः नेपाल
सरकारको नाममा ह ता तरण हने भनी िनणय
गन िम ने हो होइन भ ने दो ो तफ िवचार गदा
कसैका िव मा िनजको िहत िव िनणय गनभु दा
पिहले िनजलाई आ नो भनाइ रा ने समिु चत मौका
िदनपु न ह छ । सनु वु ाईको मौकाबाट वि चत गरी कुनै
िनणय ग र छ भने य तो िनणय ाकृितक यायको
िस ा त ितकूल हन गई य तो िनणयले कानूनी
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मा यता पाउन स ने अव था हँदैन । ततु मु ामा
नेपाल सरकारले िनवेदक सं थाको अि त व वतः
समा भइसके को भनी सो सं थाका नाममा रहेको
सेयरलगायत स पूण चल अचल स पि नेपाल
सरकारको नाममा हने भनी िनणय गदा िनवेदक
सं थालाई सनु वु ाईको मौका निदएको भ ने िनवेदक
सं थाको िजिकर रहेको छ । नेपाल सरकारले
िनवेदक सं थाको अि त व नरहेको भनी िजिकर
िलए पिन नेपाल सरकारसँगको स झौताबमोिजम
थापना भएको िनवेदक सं था समाज क याण ऐन
ार भ भएप ात् समाज क याण प रषदसँ
् ग आब
भएको र सन् २०१५ स म याद बाँक रहेको भ ने
देिख छ । समाज क याण प रषद् ऐन, २०४९ को
दफा २० (१) ले प रषदस
् गँ आव भएका कुनै पिन
सं थालाई िवघटन गन स ने आधार दान गरेको
भए पिन यसरी िवघटन गनअिघ
सफाई पेस गन
ु
सनु वु ाईको मौका िदनपु न भनी कानूनी यव था रहेको
अव थामा कानूनले तोके को कानूनी सत िवप ीह ले
पूरा गरेको देिखन आएन ।
९. यसथ िनवेदकको नेपालमा कायम
हैिसयत समा ग रएको वा ग र छ भनी भ ने हो र
पूव सतबमोिजम िनजको स पि नेपाल सरकारको
नाममा सन वा सान हो भने पिन यस योजनका
लािग िनवेदक क पनीसँग िवप ी नेपाल सरकारले
आव यक कुराको सूचना िदई आ नो कुरा भ ने मौका
िदनपु न ह छ । तर नेपाल सरकारले िवप ी सं थाको
नाममा रहेको स पि तथा सेयर नेपाल सरकारका
नाममा ह ता तरण गनपन
ु भनी िनणय गदा िनवेदक
क पनीलाई आ नो भनाई रा ने मौका िदनेलगायत
य तो के ही पिन गरेको देिखँदनै ।
१०. जहाँस म िनवेदक सं था हालै ल डन
र बे समा दता भएको िवदेशी सं था हो र नेपाल
सरकारसँग ६० वषअिघदेिख स झौता गरी िनर तर
काम ग ररहेको सं था िनवेदक होइन भ ने कुराको

छ, यसको स दभमा पिन िवप ी नेपाल सरकारले
िनवेदकलाई परु ानो UMN को िनर तरता हो वा हाल
बेलायतमा दता भएको नामको नयाँ सं था हो भ ने
कुराको प ीकरण िदने मौकासमेत दान गरेको
देिखँदनै । पिहलेको अव थामा सं था दता नभएको
अव थामा पिन UMN लाई सं थाको मा यता िदएको
र प रवितत स दभमा बेलायतमा दता ग रएको कारणले
मा ै अब परु ानो सं थाको प प रवतन भई फरक
अि त व हो भ न पिन यस स ब धमा आव यक कुरा
भ ने मौका िनवेदकलाई िदनपु न देिख छ । अनौपचा रक
यि वलाई औपचा रकता िदँदा यि व नै नाश
भयो वा भएन भ ने सोचनीय छ । UMN को हक
दािय वको स ब धमा ित पध हकवालाह आएका
छन् वा छै नन् भ ने कुरा पिन यहाँनेर िवचारणीय ह छ ।
११. व ततु ः िवदेशीह लाई खास
सं थामाफत काम गन वयं त कालीन सरकारले
स झौता गरी अनमु ित िदई काम ग ररहेको र य तो
काम िनर तर ग ररहेको भ ने िजिकर िलएको स दभमा
सं था दताको , स पि को उ रािधकारको ,
सरकारले नै स पि हण गन अव थामा यसको
िनि त नीित र संरचनाको , आिद कुरासमेत
िवप ीह ले अनु रत अव थामा नै रािखरहेको
देिखन आउँछ । य तो िवषयलाई अिनणयको ब दी
बनाई रा नु मनु ािसब हँदनै । व ततु ः िनवेदक सं था
(UMN) लाई नेपालमा कानूनबमोिजम दताको ि या
िबना नै काम गन िदएको र सो सं थाले काम नगन
भएमा वा िवघटन भएमा पिन उ सं थाको स पि
नेपाल सरकारमा नै ह ता तरण गन यव थासिहत
काम गरेको अव थामा पिछ लो समयमा सो सं था
औपचा रक दताको ि यामा गई िवदेशमा दता भएको
कारणले मा ै सािबकको हक दािय वबाट िव छे द गरी
हेन िम ने देिखँदैन । जनु पृ भूिममा र सतह सिहत
सं थाले काम गरी आएको हो, सोको िनर तरता
िविधवत् टुङ्याएको अव थामा बाहेक टुङ्िगएको
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नेपाल सरकार
मा न िम दैन ।
१२. िवप ी धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयतफबाट पेस हन आएको िलिखत जवाफ
यहोरामा यनु ाइटेड िमसन टु नेपाललाई िहमाल
हाइ ो ए ड जनरल क
सन िलिमटेड नामक
क पनी खडा गन िदइँदा आ नो स पूण लगानी कुनै
मआ
ु जाबेगर नेपाल सरकारलाई वा नेपाल सरकारले
तोके को कुनै सं थालाई ह ता तरण गन गरी राखेको
सतलाईसमेत वीकार गरी कूल लगानी पज
ुँ ी . तीस
लाख राखी यसको दईु ितहाई यनु ाइटेड िमसनबाट
र एक ितहाई नेपाल सरकार िव तु ् िवभागबाट बेहोन
गरी िमित २०३४।५।६ मा मि प रषदबाट
् िनणय
भएको पाइ छ भनी उ लेख गरेको देिखएको छ । यसै
गरी सन् २०११ मा समाजक याण प रषद् नेपाल र
UMN बीच भएको स झौतामा “At the termination,
withdrawal of support, failure in service
delivery, cease of support, completion, or
closure of the project all assets of UMN
imported and purchased under the duty
free allowance or privileges, shall become
the property of Council or any organization
as per the decision made by Government
of Nepal” भनी रािखएको सतलाई िनवेदक सं थाले
वीकार गरेको भ ने उ स झौताको िमिसल संल न
ितिलिपबाट देिखन आयो । यसरी नेपाल सरकारबाट
िनवेदकले उ े यअनु पको काय स चालन
गनका लािग अनमु ित ा गदाका बखत नै उ
सं थाको स पि तथा अ य दािय वसमेत अि तम
अव थामा नेपाल सरकारमा रहने सतलाई वीकार
ग रसके को देिख छ । ार भमा नेपाल सरकार र
िनवेदक सं थाका बीच िबना कुनै स झौता आपसी
समझदारीका आधारमा दािय व िसजना गरी काय
स चालन गरी आएको र काय स चालनको अनमु ित
ा गदा सो सं थाको दािय व नेपाल सरकारमा

रहने कुरालाई वीकार ग रसके को य तो अव थामा
सं थाले पनु ः कानूनी पमा सं थािपत भई पूववत्
कायरत् भएको भनेको अव थामा आफूले नेपाल
सरकारसँग कबल
ु गरेको सत वतः आकिषत भइरहने
कुरा ह छ । यसरी कायरत रहेको सं थालाई िनता त
फरक वा नयाँ सं थाको पमा यवहार गन तथा सो
िसलिसलामा िनवेदक क पनीको हकभोगमा रहेको कुनै
स पि को स ब धमा संिवधान, ऐन कानूनको यूनतम
याभूितलाई समेत इ कार गरी यवहार गनु मनु ािसब
हँदैन । अनमु ान वा िव ासको भरमा कसैको हक भोगमा
रहेको कुनै स पि मा अनिधकृत ह त पे गन वा
दखल गन हँदनै र गरेमा य तो काय संिवधानस मत
मा न सिकँ दैन ।
१३. अब िनवेदकको मागबमोिजम रट
जारी हने हो वा होइन भ ने अि तम तफ िवचार
गदा नेपाल सरकारसँगको स झौताअनस
ु ार थािपत
भई समाज क याण ऐन, २०४९ जारी भएपिछको
समयमा सो प रषदस
् गँ आब भई िविभ न सेवामूलक
काय मह स चालन गद आएको सं थाको अि त व
समा भयो भनी य तो सं थाको नाममा रहेको सेयर
तथा स पूण चल अचल स पि नेपाल सरकारले ा
गन भनी िनणय गदा नेपाल सरकारले िनवेदकलाई
सनु वु ाईको मौकासमेत िदएको पाइएन । य तै सो
िनणय गदा कुनै ऐन कानूनलाई टेकेर गरेको भ ने पिन
देिखएन । त कालीन नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ ले कानूनभ दा मािथ कसैलाई नराखी सबैलाई
कानूनको अधीनमा राखेको छ । कानूनी शासनको
आधारभूत मा यताअनस
ु ार कुनै पिन काय कानूनले
िनदश गरेकोभ दा बािहर गएर गन िम दैन । अतः
नेपाल सरकारले पिन कानूनको अधीनमा रही काय
गनपछ
ु । कानूनले प पमा अि तयारी निदएको
िवषयमा अमूक िनणय नै कानूनसरह ह छ भ न पिन
िम दैन ।
१४. तसथ नेपाल सरकारको िमित
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
२०७०।१०।२३ को िनणयले िनवेदकको हक िहतमा
नणय नं ९६१५
ितकूल असर पगु ेको देिखएको हँदा उ ेषणको
आदेशले बदर ग रिदएको छ । नेपाल सरकारले
पूव स झौता र चिलत कानूनबमोिजम हनेमा
सव च अदालत, संयु इजलास
सोहीबमोिजम हने हँदा अब जे गन खोजेको हो सो
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
कुराको सूचनासिहत आ नो ितवाद गन मौका
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
निदई र कानूनबमोिजम िनणय िबना िनवेदकको हक
आदेश िमित : २०७२।११।१६।१
भोग वा िनय णमा रहेको सेयरलगायतको स पि मा
०७१-WO-०९१४
गैरकानूनी ह त ेप नगनू नगराउनू भनी िवप ीह का
नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी हने
िवषय : उ ेषण / परमादेश
ठहछ । यो आदेशको जानकारी सरकारी िनकायलाई
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िदनु र सरकारी िनवेदक : का क िज ला, पोखरा उपमहानगरपािलका,
िनकायबाहेकका अ य िवप ीसमेतलाई आदेशको
वडा नं. ११ रानीपौवाि थत रिज टड कायालय
जानकारी गराई ततु मु ाको दायरीको लगत
रहेको यामोलोङमा हाइ ोपावर डेभलपमे ट
क ा गरी िमिसल िनयमानस
क पनी ा. िल. (नं.१५७१३/०५७/५८) को
ु ार अिभलेख शाखामा
बझ
तफबाट अि तयार ा स चालक अ य
ु ाइिदनू ।
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. ७ ब ने
उ रायमा सहमत छु ।
सूयबहादरु के . सी
या. देवे गोपाल े
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
इजलास अिधकृत : इि दरा शमा
िसंहदरबार, काठमाड समेत
इित संवत् २०७२ साल माघ २५ गते रोज २ शभु म् ।
§ ऊजा म ालयले पिन काननू बमोिजम
आफूले गनपन
ु कायमा अनिु चत ह त पे
हण वा सहन गरी आ नो िववेक नै
योग नगरी िनदिशत पमा िनणय गरेको
&
कानूनसङ् गत मा न निम ने ।
( करण नं.१७)
§ देशको ऊजा आव यकता र ऊजा
उ पादनको स भावना हेरी ऊजा
उ पादनको लािग िनजी े को सहभािगता
श त गनको
गनुपन
ु औिच यमा
अव था छै न । िव ुत् उ पादन वा सव ण
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
अनमु ित प ह जारी भएपिछ ितनको
भावनाबमोिजम काय गितको अपे ा सध
रिहरह छ । अनमु ितप दान भएप ात
उ पादनतफ पहल भएन भने यसको
नकारा मक योजन देिखन जा छ ।
य तो वृि रहन निदन सदैव सचेत
हनुपन ह छ । पिहचान ग रएका स भा य
ऊजा ोतह को सव ण अनुमित
जारी भएपिछ काय स चालनको तरमा
इमा दार यास गदागद काबबु ािहरको
प रि थित परी वा वाभािवक अ य
कारणह ले तोिकएको अविधिभ काय
स प न गन नसक कानूनको तोिकएको
अधीनमा रही नवीकरण वा अ य नयाँ
अनमु ितप जारी गराई पाउन माग गरेको
अव थामा भए गरेको गित, काय स प न
हन ला न स ने थप समय र ि याकलाप
अिन व कको मता आिद कुराको
अधीनमा मनु ािसब समय र अवसर िदएर
पूरा गराउनु सबैको िहतमा हने ।
( करण नं.१८)
§ व तुतः देशिभ
रहेका ाकृितक
ोतको वामी रा य नै भएको नाताले
य तो ाकृितक ोत तथा स पदाको
प रचालनको लािग कानूनको अधीनमा
रही सव ण अनुमित दान हने र अनुमित
ा गरेका यि वा सं थाले ा
अनमु ितको अधीनमा रही काय गनुपन
ह छ । इमानदारी साथ काम गद जाँदा
समयाभाव भई काननू स मत आधार देखाई
पुन: अनुमितप माग गनुलाई वैध अपे ा
नै मा नु पन ।
( करण नं.१९)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
सशु ीलकुमार प त, राघवलाल वै , राम साद
भ डारी, अिनलकुमार िस हा र िव ान्
अिधव ा यादव साद ढुंगाना
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
संजीवराज रे मी र िव ान् अिधव ा शरद
कोइराला
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२० को उपधारा (१)
§ िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा
(२)
§ िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ८
आदेश
स. . या.क याण े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत
दायर भई पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
संि त य र आदेश यस कार छःिनवेदक क पनी िमित २०५८।२।५
गते क पनी रिज ारको कायालयमा त कालीन
क पनी ऐन, २०५३ बमोिजम जलिव तु ्
उ पादनस ब धी काम गन उ े यले दता रहेको
ा.िल. (नं.१५७१३/०५७/५८) हो । क पनीले
कानूनबमोिजम ितनु पन कर राज ितरी आ नो
उ े यअनु प कायस पादन गद आइरहेको छ ।
क पनीको उ े यअनु प क वा जलिव तु ् आयोजना
(३६००० िक.वा.) को (िव तु ् उ पादनको सव ण
अनमु ितप सं या २०६९/७० (िव.उ.स.०६६१)
ा भएको यहोरा िव तु ् िवकास िवभागको िमित
२०७०।३।९ को प साथ क पनीले ा गरेको छ ।
उ अनमु ितप िमित २०७०।३।२ देिख
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
२०७१।३।१ स म बहाल रहने एवं अनमु ितप को
म सं या ७(च) बमोिजम अनमु ितप नवीकरण हने
उ लेख छ । सो िमितभ दा अगावै िनवेदक क पनीले
सु मा ६००० िकलोवाट मताको अनमु ितप ा
गरी उि लिखत सतअनु पको काय िनर तर तवरबाट
स पादन गरी उ पादन हने जलिव तु ् आयोजनाको
मता ३६००० िकलोवाट मतास म विृ गरी काम
गन अनमु ितप ा भएको हो । उ यहोरा िव तु ्
िवकास िवभागको िमित २०७०।३।९ को प एवं सो
प साथ संल न िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप मा
उि लिखत सत यहोराबाट ट हने एवं िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ५ बमोिजम उ अनमु ितप को
अविध ५ वषस मको लािग रहने भएकोले तोिकएको
सतिवपरीत काम गरेको अव थामा बाहेक सो
अविधस म अनमु ितप को िनर तरता एवं नवीकरण
हँदै जाने त य िनिववाद रहेको छ ।
यथ िव तु ् िवकास िवभागको िमित
२०७०।३।९ को प साथ संल न िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप िमित २०७१।३।१ स म बहाल
रहेकोमा जलिव तु ् आयोजनाको अनमु ितप स ब धी
(पिहलो संशोधन) िनदिशका, २०६८ को दफा ५क
बमोिजम आयोजना िवकासको लािग गनपन
ु थप
कायको िनर तरताको लािग सव ण अनमु ितप ा
गन िमित २०७१।३।९ गते . चालीस लाख राज
ज मा गरेको भौचरसमेत संल न गरी िव तु ् िवकास
िवभागमाफत िनवेदनप दता ग रएको िथयो । तर
िनवेदनमािथको कारबाही ि यामा लामो समयस म
उ लेखनीय गित हन सके न । यथ अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िनवेदक क पनीले
स चालन गन लागेको जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ितप स ब धी फाइल िझकाई
लामो समयस म राखेकोले िनवेदनमािथको कारवाही
हन नसके को हो ।
िव तु ् िवकास िवभागको िमित

२०७१।९।२१ को प मा “क वा सेती ज.िव.आ. को
उ पादन सव ण अनुमितप तथा िव ुत् उ पादनको
सव ण अनुमितप को दरखा त र ग रएको बारे”
को प मा “ तुत िवषयमा िमित २०७०।३।२ देिख
जारी भई िमित २०७१।३।१ स म याद बहाल रहेको
का क िज लामा अवि थत ३६ मेगावाट मताको
क वा सेती ज.िव.आ.को िव ुत् उ पादनको सव ण
अनुमितप सं या िव.िव.िव.०६९।७० िव.उ.स.
६६१ तथा सोही आयोजनाको चौथो पटक िव ुत्
उ पादनको सव ण अनुमितप को माग गरी यस ा.
िल.ले िमित २०७१।३।९ द.नं. ४५०४ बाट िदएको
दरखा तमािथ कारबाही हँदा उ अनुमितप तथा
दरखा त र गरी उ आयोजना नेपाल सरकारको
बा के टमा रा ने िनणय भएको यहोरा नेपाल सरकार,
ऊजा म ालय (सिचव तर) को िमित २०७१।९।१४
को िनणयअनुसार जानकारी गराइ छ” भ ने यहोरा
उ लेख गरी सोको बोधाथ अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड लाई समेत
िदइएको रहेछ । उ कायबाट रट िनवेदकको नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३,
१९, २४(८), २७ बमोिजमका हक अिधकार कुि ठत
हन गएकोले ततु रट िनवेदन दता ग रएको छ ।
िनवेदक क पनीले जलिव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप ा गरी Power Purchase
Agreement हनभु दा अगािडको चरणका स पूण
काय ज तैः Topographical, hydrological,
geological survey- Alternatives, Optimization
and Project Selection- Analysis, Design,
Drawings and Estimates- Feasibility Study
Report- Power Evaluation/Impact study,
Interconnection Agreement लगायतको स पूण
कायस प न गरी सोको गित िववरणसमेत स बि धत
िनकायमा पेस गरेको छ । साथै िनवेदक क पनीको
तफबाट Power Purchase Agreement गन
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
योजनको लािग एकमा िव तु ् ख रदकता नेपाल
िव तु ् ािधकरणको खातामा िमित २०६८।१२।२३
गते .२,७०,०००। - ज मा गरी ि यासमेत अगािड
बिढसके को अव था छ । वयं यथ म येको नेपाल
िव तु ् ािधकरणको तफबाट अथ म ालयबाट
पया बजेट ा नभएको कारण Grid Connection
तोिकएको ठाउँमा Line िनमाण गन िढलाइ भएको,
टे डर ि या अिघ बढाउन नसिकएको ज ता सम या
देखाई काय गितमा िढलाइ भएको हो । यसैगरी
Decender, पावर हाउस, नहर ज ता कामको लािग
आव यक ज गा ख रद गन स बि धत ज गाधनीसँग
बैनासमेत ग रसके को अव था छ ।
िनवेदक क पनीले सतबमोिजम तोिकएको
काम गन नसके को आधारमा अनमु ितप एवं सोको
लािग परेको दरखा त र ग रएको यहोरा िवप ी
िव तु ् िवकास िवभागको िमित २०७१।९।२१ मा
ेिषत प मा उ लेख हन सके को छै न । दरखा त
र गन भ ने िनणय वा कारवाही िव तु ् ऐन िनयमको
कुन दफा वा िनयमबमोिजम भएको हो भ ने पिन
खु दैन । यथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०७१।५।१३ को िनणय
काया वयनको लािग ा आदेश तथा नेपाल सरकार,
ऊजा म ालय (सिचव तर) को िमित २०७१।९।१४
को िनणयानस
ु ार र ग रएको छ ।
िनवेदक क पनीको सव ण अनमु ितप र
गन गराउने गरी िनणय गनलगायतको आदेश एवं िनदश
िदने अिधकार यथ आयोगलाई छै न । अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
१२क, १२ख ले य तो अिधकार यथ आयोगलाई
िदएको छै न । य तो कृितको िनणय गरी काया वयन
गन यथ म ालयमा पठाएको कायलाई यायसङ् गत
नमािनने भनी सव च अदालतबाट ितपािदत
िस ा त ने.का.प. २०६८, अंक ११, प.ृ १८२०,
िन.नं. ८७१४ मा कािशत छ । उपयु ितपािदत

िस ा तिवपरीत यथ आयोगले िनवेदकको सव ण
अनमु ितप एवं अनमु ितप को दरखा त र गन
गराउने गरी भएको िनणय, आदेश, िनदशनलगायतको
स पूण काम कारबाहीले नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२(२)(च) बमोिजम यवसाय गन
वत ता, धारा १३ बमोिजम समानताको हक र धारा
१९ बमोिजम स पि आजन गन पाउने हकमा आघात
भएको छ ।
क वा सेती जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप तथा िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप को दरखा त र गनस ब धी
यथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०७१।५।१३ को िनणय काया वयनको
लािग ा आदेशबमोिजम अनमु ितप र गरी उ
आयोजना नेपाल सरकारको बा के टमा रा ने गरी
भएको यथ ऊजा म ालय (सिचव तरीय) को
िमित २०७१।९।१४ को िनणय एवं सोको आधारमा
ेिषत प बदरभागी रहेको छ । तसथ अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित २०७१।५।१३
को िनणय एवं िनदशन, यथ ऊजा म ालय
(सिचव तरीय) को िमित २०७१।९।१४ को िनणय र
िव तु ् िवकास िवभागबाट ेिषत िमित २०७१।९।२१
र िमित २०७२।१।२३ को प लगायतको स पूण
काम कारबाही नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०७(२) को उपधारा (२) अनस
ु ार
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदक क पनीले
िमित २०७१।३।९ मा िव तु ् िवकास िवभागमाफत
पेस गरेको िनवेदनबमोिजम क वा सेती जल िव तु ्
आयोजनाको िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप
दान गरी रट िनवेदक क पनी ारा व न ग रएको
जलिव तु ् आयोजनालाई िनर तर काम गन िदनु भनी
यथ ह को नाममा परमादेशलगायत अ य उपयु
आदेश वा पज
ु जारी ग रपाऊँ ।
साथै तुत रट िनवेदनको अ त रम टुङ्गो
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नलागु जेलस म क वा सेती जलिव तु ् आयोजनाका
िवषयमा िनवेदक क पनीको हक िहतमा ितकूल भाव
पन उि लिखत िनणय एवं प ाचार र अ य कुनै िनणय,
प रप , आदेशसमेत काया वयन नगनु नगराउनु भनी
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
४१(१) बमोिजम िवप ीह को नाममा अ त रम
आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै ततु रट िनवेदन चाँडो
िनणय हन आव यक रहेकोले ततु रट िनवेदनलाई
अ ािधकारसमेत दान ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
रट िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, आदेश
जारी हनु नपन कानूनबमोिजमको आधार र कारण भए
यो आदेशको सूचना याद ा भएको िमितले बाटाको
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
यो आदेश र रट िनवेदनको एक ित ितिलिप साथै
राखी िवप ीह का नाममा याद जारी गरी िलिखत
जवाफ ा भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । अ त रम
आदेश माग गरेकोस ब धमा िवचार गदा, िनवेदक
क पनीलाई क वा सेती जलिव तु ् आयोजनाको
िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप जारी भएको र
सोको याद िमित २०७०।३।२ देिख िमित २०७१।३।१
स म बहाल रहेकोमा सो यादिभ नवीकरण गन
नसके को कुरा िनवेदक कथन एवं िव तु ् िवकास
िवभागको च.नं. ३६३ िमित २०७१।९।२१ को प बाट
देिख छ । साथै िनवेदक क पनीले यसअगािडबाट नै
उ लाइसे स िलई आयोजना स प न गन िविभ न
काम गरेकोमा तोिकएको यादिभ लाइसे स
नवीकरण गन नसके कोले िमित २०७१।३।९ मा सोही
आयोजनाको नयाँ लाइसे स पाउँ भनी . ४० लाख
द तरु समेत दािखला गरी दरखा त िदएकोमा िनवेदक
क पनीको लाइसे स र दरखा तसमेत र ग रएको
भ ने जानकारी िदएको िमिसल संल न िव तु ् िवकास
िवभागको िमित २०७१।९।२१ को प बाट देिख छ ।

तर िवप ी ऊजा म ालयबाट जारी भएको
“जल िव तु ् आयोजनाको अनमु ितप स ब धी
िनदिशका” मा िमित २०६८।११।१७ मा पिहलो
संशोधन गरी दफा ५क मा “कुनै वधकले जलिव तु ्
आयोजनाको सव ण अनमु ितप को नवीकरणको
लािग उ अनमु ितप बहाल रहेको यादिभ ै
दरखा त निदएको वा दरखा त िदएर पिन अ य कुनै
कारणबाट सव ण अनमु ितप नवीकरण नभएको
अव थामा िनज वधकबाट सोही जलिव तु ्
आयोजनाको लािग नयाँ अनमु ितप को लािग माग
भई आएमा, उ आयोजनाको लािग िनजको पिहलो
दरखा त भएमा, स पूण ि या पूरा भएको र िवगतमा
अनमु ितप बहल रहेको अविधमा काय गित पिन
स तोषजनक पाइएमा सोही जलिव तु ् आयोजनाको
नयाँ सव ण अनमु ितप िदन सिकनेछ । य तो सव ण
अनमु ितप को कूल अविध गणना गदा पिहलो सव ण
अनमु ितप को अविध पिन गणना गरी ज मा ५ वष
अविध ननािघने गरी नयाँ सव ण अनमु ितप दान
गन सिकनेछ” भ ने यव था रहेको देिख छ ।
उ संशोिधत िनदिशकाको दफा ५क
बमोिजम कुनै आयोजनाको वधकले अनमु ितप
नवीकरण गराउन नसके को अव थामा सोही
वधकले सो आयोजनाको लािग पिहलो दरखा त
िदएमा िवगतमा अनमु ितप बहाल रहेको अविधमा
भएको काय गित पिन स तोषजनक पाइएमा सोही
जलिव तु ् आयोजनाको नयाँ सव ण अनमु ितप िदन
सिकने भ ने यव थािवपरीत यी िनवेदक क पनीले
यादिभ लाइसे स नवीकरण गन नसके को भनी नयाँ
िव तु ् उ पादन गन सव ण अनमु ितप का लािग नयाँ
लाइसे ससरहको द तरु राखी िमित २०७१।३।९ मा
दरखा त िदएकोमा िनजको उ दरखा त नै र गरी
िदएको िव तु ् िवकास िवभागको सिचव तरको िमित
२०७१।९।१४ को िनणय र िमित २०७१।९।२१
को प उ िनदिशकाको दफा ५क ितकूल भई सो
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनणय र प बाट िनवेदकलाई अपूरणीय ित पु न जाने
हँदा ततु रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म
उ िमित २०७१।९।१४ को सिचव तरको िनणय
र िव तु ् िवकास िवभागको िमित २०७१।९।२१ को
प काया वयन नगन,ु सो दफा ५क ितकूल हने कुनै
काम कारबाही नगनु नगराउनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
िवप ीह को नाममा अ त रम आदेश जारी ग रिदएको
छ । आदेशको सूचना िवप ीह लाई िदई िनयमानस
ु ार
गनू भ ने यस अदालत एक यायाधीशको इजलासको
िमित २०७२।२।२८ को आदेश ।
िनवेदनप मा नेपाल िव तु ् ािधकरणबाट
िनवेदकको हक िहतमा असर पन कुनै िनणय वा काय
भएको उ लेख भएको छै न । ािधकरणबाट िनवेदकको
सरोकार वा हक वा सिु वधा स ब धमा कुनै काय
भएको छै न । िनवेदनमा ऊजा ख रद िब स ब धी
स झौता गनको लािग ािधकरणको खातामा िमित
२०६८।१२।२३ मा .२,७०,०००। - ज मा गरी
ि याअगािड बढाएको भिनएको छ । तत् िवषयमा
चिलत कानून एवं ािधकरणको नीितबमोिजमको सत
िनवेदकले पूरा गरेमा स झौता हन स दछ । यसलाई
यथोिचत िनणयमा परु याउने
काय िनवेदकको भएकोले
्
िनजलाई अवगत भएको िवषय हो । िनवेदनप मा
दाबी ग रएको grid connection स ब धी कायमा
ािधकरणबाट िढलाई भएको भ ने यहोरासमेत
त यपरक छै न । िनवेदकले सव ण अनमु ितप स म
ा गरेको अव था भएको र िव तु ् ऐन, २०४९
बमोिजम उ पादन अनमु ित ा गरेको अव था नहँदा
National Grid स ब धमा िनवेदनप मा उठइएको
बदुँ ा सवथा सा दिभक छै न । सो आधारमा िनवेदनप
Premature रहेको छ । िनवेदकले ा गरेको िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ितप नेपाल सरकारको
स बि धत िनकायबाट दान भएको र यसमा
भएको अ य कारबाहीसमेत स बि धत िनकायबाटै

भएको िनवेदनप बाट देिख छ । यस स ब धमा
ािधकरण य वा परो पमा संल न भएको
नहँदा ािधकरणले कुनै हैिसयत नरा ने भएकोले
ािधकरणले थप अिभ यि िदन स ने हँदनै । मूलतः
िनवेदनप मा उि लिखत िवषयमा ािधकरणको कुनै
संल नता र भूिमका नभएकोले ािधकरणको हकमा
िनवेदनप खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
नेपाल िव तु ् ािधकरणको िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार, ऊजा म ालयबाट िव तु ्
ऐन िनयमिवपरीत ५ वषभ दा बढी अविधस म एउटै
यि वा क पनीलाई जलिव तु ् उ पादनको सव ण
अनमु ितप जारी ग रएकोमा य तो सत पालना
नगन व क क पनीको अनमु ितप कायमै राखी
एउटै व कका नाममा पटकपटक अनमु ितप जारी
गनसमेतलाई कारबाही ग रपाउँ भनी आयोगमा पन
आएको उजरु ीका स ब धमा अनस
ु धान हँदा क वा
जलिव तु ् आयोजना (३६ मे.वा.) िव तु ् उ पादन
सव णको अनमु ित रट िनवेदक क पनीका नाममा
िमित २०६०।३।१३ मा जारी भई िमित २०६५।३।१२
मा उ आयोजनाले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा
५(१) बमोिजम िव तु ् सव णका लािग िदइने ५ वष
अनमु ितप को अविध समा गरेको देिख छ । उ
कानूनी यव थािवपरीत हने गरी दान ग रएको उ
िव तु ् उ पादन सव णको अनमु ितप ले मा यता
ा गन नसिकने देिखई रट िनवेदक क पनीका
नाममा जारी भएको ३६ मे.वा. जिडत मताको उ
आयोजनालाई िनर तरता िदन निम ने देिखएबाट
जलिव तु ् आयोजना अनमु ितप स ब धी िनदिशका,
२०६८ को दफा ८(२) बमोिजम सो आयोजनाको
सव ण अनमु ितप नेपाल सरकारको वािम वमा
आएको हँदा सो अनमु ितप उ िनदिशकाको
दफा ८ बमोिजम खु ला ित पधाबाट िनजी
व कलाई दान गनतफ आव यक कारबाही हन
सोही िनदिशकामा भएको पिहलो संशोधनको दफा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
५क को पालना हनपु नतफ ऊजा म ालयमा लेखी
पठाइएकोस म हो । रट िनवेदकले िनवेदनमा िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ित िमित २०६०।३।१३ मा
ा गरी ५ वषको समयाविधसमेत यितत गरी पनु ः
सव ण अनमु ित माग गरेको त यलाई लक
ु ाई रट
े मा वेश गरेको देिखँदा िनज सफा हात निलई
स मािनत अदालतमा वेश गनभएको
हँदा उ रट
ु
िनवेदन थम ि मै खारेजभागी छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३५ग मा आयोगबाट भएको
कुनै आदेशउपर स बि धत अदालतमा पनु रावेदन
गन सिकने कानूनी यव था भएकोमा सो वैकि पक
उपचारको कानूनी मागको अवल बन नगरी स मािनत
अदालतमा रट े मा वेश गन िम दैन । अतः
उपयु आधार र कारणह बाट िनवेदन मागअनस
ु ार
उ ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हनु पन
अव था नभएकोले रट िनवेदन खारेज पाउँ भ नेसमेत
यहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िलिखत जवाफ ।
क वा िव तु ् आयोजनाको लािग व क
यामोलोङमा हाइ ोपावर डेभलमे ट ा.िल. ले िमित
२०६०।३।१५ मा ा गरेको िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप िमित २०७१।३।१ स म जारी
भएको दिख छ । ततु जल िव तु ् आयोजनाको
लािग व क यामोलोङमा हाइ ोपावर डेभलमे ट
ा.िल.लाई पनु ः सव ण अनमु ितप िदने काय
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) को ितकूल
भएको हँदा उ अनमु ितलाई िनर तरता िदन निम ने
देिखएबाट नेपाल सरकारको वािम वमा आएको
ततु आयोजनालाई खु ला ित पधाबाट िनजी
व कलाई दान गनतफ आव यक कारबाही गन
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट ऊजा
म ालयमा लेखी आएको िथयो ।
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) मा

“िव तु ् सव णको लािग िदइने अनमु ितप को अविध
बढीमा पाँच वषको हनेछ” भ ने यव था छ । ततु
आयोजनाका व कलाई िमित २०७०।३।३ मा ते ो
पटक िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप जारी
गरेबाट व क क पनीले िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ५(१) ले तोके को सव णको अिधकतम् अविध
पाँच वष यितत ग रसके को हने स दभमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट ा िनणय तथा
िनदशनअनस
ततु जलिव तु ् आयोजनाको
ु ार
िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप र गरी सो
आयोजनालाई नेपाल सरकारको बा के टमा रा ने
िनणय नेपाल सरकार, ऊजा म ालय (सिचव तर)
बाट भएको हो । उ िनणयसँगै व कले च थो पटक
सव ण अनमु ितप को लािग िदएको दरखा तसमेत
र ग रएको छ । चिलत कानूनअनस
ु ार नेपाल सरकार
र अ तगतका कायालयबाट भएको कानूनस मत काम
कारबाहीले िवप ी रट िनवेदकको संिवधान द
कुनै पिन मौिलक तथा कानूनी हक हनन् भएको छै न ।
तसथ, ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िव तु ् िवकास िवभागको िलिखत जवाफ ।
िमित २०७२।२।२८ गते जारी भएको
अ त रम आदेश खारेज ग रपाउँ भ ने ऊजा
म ालयको िनवेदन ।
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 संव न गन
कुरामा ितब रहेको छ । िनवेदकले दाबी गरेको
िवषय यस कायालयसँग पूणतः अस बि धत र यस
कायालयको े ािधकार बािहरको रहेको छ । िनवेदकले
दाबी गरेको िववादको िवषयका स ब धमा स बि धत
िनकायको िलिखत जवाफबाट प हने नै हँदा िनवेदन
मागबमोिजम यस कायालयका नाममा कुनै आदेश
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
जारी हन नस ने भएकोले यस कायालयलाई िवप ी
बनाई दायर गरेको ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत जवाफ ।
िव तु ् उ पादनको सव ण, उ पादन,
सारण वा िवतरण गन अनमु ितप दान गन / नगन,
नवीकरण गन / नगनसँग स बि धत िनणय िव तु ् ऐन,
२०४९ िव तु ् िनयमावली, २०५० तथा जलिव तु ्
आयोजना अनमु ितप स ब धी िनदिशका, २०६८
बमोिजम गन ग रएको छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितको अिधकतम् अविध पाँच वषस मका
लािग मा हो । सोभ दा बढी अविध हने गरी िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप जारी गन उि लिखत
कानूनी ावधानबमोिजम िम दैन । का क िज लाको
माछापु े गा.िव.स.मा पिहचान भएको ६ मे.वा.
मताको क वा जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप िमित २०६०।३।१३
मा जारी भई िमित २०६३।५।१२ स म याद थप
भएको हो । यसैगरी सोही आयोजनाको लािग
िमित २०६७।६।१९ मा दो ो पटक िलएको िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप लाई अि तम पटकका
लािग िमित २०६९।४।१८ स म िव तु ् उ पादन
अनमु ितप का लािग आव यक ि या पूरा नगरे
सव ण अनमु ितप वतः र हने गरी याद थप गरी
दवु ै पटक जारी ग रएको सव ण अविधको कूल अविध
५ वष पिु गसके को छ । आयोजना अ ययनको कायमा
नेपाल सरकारले िनज िवप ीलाई किह यै पिन रोक
लगाएको वा ट टा िदएको अव था छै न, होइन । यसथ
िवप ीले आयोजना अ ययनमा स तोषजनक गित
गनभ दा पिन नदी ओगटी रा ने मनसाय मा राखी
अनमु ितप िलन खोजेको मा हो ।
चिलत कानूनबमोिजमम िव तु ् उ पादनको
अनमु ितप पाउनको लािग िदएको दरखा त आव यक

कागजात, िववरण वा फारम पेस गन नसके पिछ
खारेज ग रएकोमा सो आयोजनाको लािग पनु ः सोही
व कबाट ते ो पटक िव तु ् उ पादनको सव ण
अनमु ितप को लािग िमित २०६९।१२।२९ मा
दरखा त िदएको र नेपाल सरकार (सिचव तर) को
िमित २०७०।३।३ को िनणयअनस
ु ार ते ो पटक १
वषको लािग सव ण अनमु ितप दान ग रएकोमा सो
काय िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) को िवपरीत
हने गरी दान ग रएको हँदा उ िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप ले कानूनी मा यता ा गन नस ने
हँदा यामोलोङमा हाइ ोपावर डेभलपमे ट क पनी
ा.िल.का नाममा जारी भएको िव.उ.स.०६६१ को
अनमु ितप लाई िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५(१)
बमोिजम िनर तरता िदन निम ने भनी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित २०७१।५।२४
को प बाट लेखी आएको हँदा िनणय स चाउन
उि लिखत क पनीको नाममा जारी भएको िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप िमित २०७१।९।१४
को िनणयअनस
ु ार र ग रएको हो । नेपाल सरकारबाट
भएको कानूनस मत िनणयबाट िनवेदकको संिवधान
द कुनै पिन मौिलक तथा कानूनी हक हनन् नभएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
ऊजा म ालयको िलिखत जवाफ ।
यसमा अ त रम आदेश खारेज हने
नहनेस ब धमा छलफल गन िनवेदक यामोलोङमा
हाइ ोपावर डेभलपमे ट क पनी ा.िल.लाई ७ िदनको
समय िदई सूचना पठाई िनयमबमोिजम पेस गनू भ ने
यस अदालतको िमित २०७२।४।२४ को आदेश ।
यसमा िनवेदकले पाएको जलिव तु ्
प रयोजना सव ण अनमु ित र गन गरेको िवप ी
ऊजा म ालयको िनणयसिहतको कारबाही फाइल
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िझकाई आएपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनू भ ने यस अदालतको िमित
२०७२।९।१२ को आदेश ।
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यसमा िव मान ह पूण सनु वु ाईको
रोहमा िनणय हने कृितको देिखएको र िलिखत जवाफ
ा भइसके को देिखएकोले मागबमोिजमको अ त रम
आदेश त काल खारेज गन नपरी पूण सनु वु ाइको
लािग िनयानस
ु ार पेस गनू भ ने यस अदालतको िमित
२०७२।१०।१२ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
िमिसल अ ययन गरी रट िनवेदक तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ाह ी सशु ीलकुमार प त,
ी राघवलाल वै , ी राम साद भ डारी र ी
अिनलकुमार िस हाका साथै िव ान् अिधव ा
ी यादव साद ढुंगानाले िनवेदक यामोलोङ् गमा
हाइ ोपावर डेभलपमे ट क पनी ा.िल. लाई का क
िज लाको माछापु े र साद खोला गा.िव.स. ि थत
सेती नदीमा क वा जल िव तु ् आयोजनाबाट िव तु ्
उ पादन गन सु मा िमित २०६०/३/१३ मा ६
मेगावाट मताको लािग िव तु ् उ पादनको सव ण
अनमु ितप ा भएको हो । उ अनमु ितप र
भएप ात् सो योजनाको उ पादन मता बढाएर ३६
मेघावाटमा विृ गरी काम गन िमित २०७०।३।२ मा
नयाँ सव ण अनमु ित प ा भएको छ । उ अनमु ित
प मा अनमु ित बहाल रहने अविध िमित २०७०।३।२
देिख िमित २०७१।३।१ स म भनी उ लेख भएकोले
सव णस ब धी स पूण काय नसिकएको हँदा
जलिव तु ् आयोजनाको अनमु ितप स ब धी (पिहलो
संशोधन) िनदिशका, २०६८ को दफा ५क. बमोिजम
थप काय स प न गन नयाँ सव ण अनमु ितप माग
ग रएको हो । िनवेदक क पनीले जलिव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप ा गरेप ात Power Purches
Agreement हनभु दा अगािडको चरणका सव,
ोजे ट, Design, Drawing, Estimate, Analysis
गरी नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग Grid Connection
स ब धमा MOU समेत ग रसके को छ ।

िमित २०७१।३।१ मा अनमु ितप को
अविध समा भएकोले िमित २०७३।३।९ मा .
४०,००,०००। - (चालीस लाख पैयाँ) राज
ज मा गरेको भौचरसमेत संल न गरी नयाँ अनमु ितप
को लािग कानूनस मत पमा िनवेदन ग रएको छ ।
उ आयोजनाका स ब धमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले आ नो अिधकार े भ दा
बािहर गई अनमु ितप लाई िनर तरता िदन निम ने
भनी ऊजा म ालयलाई िनदशना मक आदेश िदएको
काय कानूनस मत छै न । िनवेदकले िदएको िनवेदनमा
ऊजा म ालय वयम्ले आयोजनाको काय गित
हेरी कानूनबमोिजम सव ण अनमु ित दान गनपनमा
ु
िवप ी आयोगको िनदशनअनु प (सिचव तर)
िनणयबाट िमित २०७१।९।१४ मा अनमु ित र
गरी िमित २०७१।९।२१ मा िनवेदकलाई जानकारी
गराइएको काय िु टपूण छ । उ िनणयले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)४,
धारा १३, धारा १९ समेतका हकमा आघात भएको
छ । तसथ िवप ी ऊजा म ालय (सिचव तर) को
िमित २०७१।९।१४ को िनणय एवं सो आधारमा ेिषत
िमित २०७१।९।२१ र िमित २०७२।१।२३ को प
उ ेषणको आदेशबाट बदर गरी िमित २०७०।३।९
मा िव तु ् िवकास िवभागमाफत िनवेदकले पेस गरेको
िनवेदन मागअनस
ु ार िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ित
दान गनु भनी िवप ीका नाममा परमादेश जारी
हनपु दछ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
िवप ी ऊजा म ालयसमेतका तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी संजीवराज रे मी
र िव तु ् िवकास िवभागका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी शरद कोइरालाले िनवेदक क पनीलाई
सव थम िमित २०६०।३।१३ मा ६ मेघावाटको
क वा जल िव तु ् आयोजनाको िव तु ् उ पादनको
सव ण अनमु ितप दान ग रएको हो । यसै गरी
सोही आयोजनाको लािग िमित २०६७।९।१९ मा
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
दो ोपटक दान गरेको अनमु ितप को अविध ५ वष
यितत भइसके को छ । आयोजना अ ययनको कायमा
िनवेदकलाई नेपाल सरकारबाट कुनै बाधा यवधान
ग रएको छै न । िनवेदकले आयोजना अ ययन नगरी
के वल नदी ओगटी रा ने मनसाय राखी अनमु ितप
िलन खोजेको प छ । िनवेदकलाई ते ोपटक िमित
२०७०।३।२ को िनणयानस
ु ार १ वषको लािग सव ण
अनमु ित दान ग रएकोमा िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा ५(१) बमोिजम अनमु ितप लाई िनर तरता िदन
निम ने अव था हँदा िनवेदकको अनमु ितप र गन
गरी नेपाल सरकार ऊजा म ालय (सिचव तर) को
िमित २०७१।९।१४ मा िनणय भएको हो । उ िनणय
कानूनस मत हँदा रट िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उि लिखत बहससमेत सनु ी िमिसल अ ययन
गरी हेदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले ततु
रट िनवेदनमा क वा सेती जलिव तु ् आयोजनाबाट
३६ मेगावाट िव तु ् उ पादन सव ण स ब धमा
नेपाल सरकार ऊजा म ालयको िमित २०७०/३/२
को िनणयानस
ु ार १ वषको लािग अनमु ित प ा
भएकोमा अिधकांश कायस प न भएकोमा के ही काय
गन समयाभाव भएकोले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा
५ तथा जल िव तु ् आयोजना अनमु ितप स ब धी
िनदिशका, २०६८ को दफा ५(क) अनस
ु ार स पािदत
कायको िववरण र राज द तरु . ४०,००,०००।(चालीस लाख) सिहत िमित २०७१/३/९ मा सव ण
अनमु ितप का लािग दरखा त आवेदन गरेकोमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको कानून
ितकूलको िमित २०७१।५।१३ को िनणय र
सोबमोिजम भएको िनदशनलाई पालना गरी िनवेदकको
अनमु ितप एवं दरखा त नै र गन गरी नेपाल सरकार
ऊजा म ालय (सिचव तर) बाट िमित २०७१।९।१४

मा भएको िनणय एवं प ाचारह उ ेषणको
आदेशबाट बदर गरी िनवेदकको िमित २०७१।३।९ को
दरखा तअनु प िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप
दान गनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी
ग रपाउँ भनी माग गरेको देिख छ ।
३. िवप ीतफको िलिखत जवाफमा
िनवेदकले क वा सेती जल िव तु ् आयोजनाको
सव ण अनमु ितका लािग िमित २०६०/३/१३
मा ६ मेगावाटको अनमु ित िलएकोमा ५ वषभ दा
बढी समयको लािग नवीकरण गन निम ने कानूनी
ावधानअनस
ु ार िनवेदकको िमित २०७१/३/९
को दरखा त मागअनस
ु ार िनवेदकलाई िव तु ्
सव ण अनमु ितप दान नगरी िनवेदकलाई िमित
२०७०।३।२ मा दान गरेको िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप समेत र गन गरी नेपाल सरकार ऊजा
म ालय (सिचव तर) बाट िमित २०७१/९/१४ मा
िनणय भएको हो । ऊजा म ालयको उ िनणय एवं
सोबमोिजम भएका प ाचार कानूनस मत हँदा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी उ लेख गरेको पाइ छ ।
४. िनवेदक यामोलोङ् गमा हाइ ोपावर
क पनी ा.िल.लाई का क िज लाको माछापु े र
साद खोला गा.िव.स. ि थत सेती नदीमा ६ मेगावाट
जिडत मताको क वा जलिव तु ् आयोजनाको
िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप िमित
२०६०/३/१३ मा दान भएको त यमा िववाद
भएन । उ अनमु ितप को अविध यितत भई िमित
२०६३/५/२ मा िनवेदकबाट अनमु ितप नवीकरणका
लािग दरखा त पेस भएकोमा त काल अनमु ित दान
भएको नदेिखई िनवेदकले ा गरेको उ अनमु ितप
िनि य भएको देिख छ । िनवेदक क पनीले िमित
२०६६/२/२० मा पनु : ३० मेगावाट जिडत मताको
िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितका लािग दरखा त
िदएको पाइ छ । उ दरखा त अनु प िमित
२०६७/६/१९ मा ३० मेगावाटको लािग नयाँ सव ण
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अनमु ित दान भई सो अनमु ित िमित २०६९/४/१८
स म कायम रहेको देिख छ । उ अनमु ित
नवीकरणको लािग िनवेदकले िमित २०६९/४/१६ मा
३२,००,०००। - (ब ीस लाख) राज रकमसमेत
ज मा गरी िनवेदन गरेकोमा िमित २०६९/१२/२५
मा िनवेदकको दरखा त र गरी िनवेदकवाट ज मा
भएको रकम िफता िदने िनणय भएको पाइ छ ।
यसरी िनवेदकले ६ मेगावाटको सव णको लािग
ा गरेको अनमु ित िमित २०६३/५/१२ मा समा
भएको र ३० मेगावाट उ पादन सव णको लािग
िमित २०६७/६/१९ मा ा गरेको सव ण अनमु ित
प को अविध िमित २०६९/४/१८ मा समा भई उ
अनमु ितप को नवीकरण भएको नदेिखदा ती अनमु ित
प ह को औिच य समा भएको देिखयो ।
५. क वा सेती जल िव तु ् आयोजना
सव णको लािग अ य कुनै व क नआएको र नेपाल
सरकार वयंले समेत उ योजनाको िव तु ् उ पादन
सव णस ब धी कायको सु वात गरेको अव था
नभएको हँदा यी नै िनवेदकले िमित २०७०/२/१६
मा उ आयोजनावाट ३६ मेगावाट मताको जल
िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितका लािग दरखा त
पेस गरेको देिख छ । उ दरखा त अिघ लो अनमु ित
प को नवीकरणको पमा नभई छु ै नयाँ र बढी िव तु ्
उ पादन मताको सव णका लािग अनमु ितप माग
गरेको पाइ छ । िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकलाई
क वा सेती जल िव तु ् योजनाअ तगत ३६ मेगावाट
मताको िव तु ् उ पादन सव णका लािग िमित
२०७०/३/२ देिख िमित २०७१/३/१ स म कायम
रहने गरी नेपाल सरकार ऊजा म ालयबाट अनमु ित
प सं या िव.िव.िव. ०६९/७० िव.उ.स. ०६६१
बाट िमित २०७०/३/२ मा सव ण अनमु ितप दान
गरेको पाइ छ । उ १ वषको अविधमा ३६ मेगावाट
मताको िव तु ् उ पादन सव णस ब धी स पूण काय
पूरा हन नसके कोले अनमु ितप कै सतको अधीनमा रही

सव ण अनमु ितप को िनर तरताका लािग िनवेदकले
िमित २०७०।३।९ मा िनवेदन गरेकोमा िनवेदकको
िनवेदन नै र गन गरी नेपाल सरकार ऊजा म ालय
(सिचव तर) बाट िमित २०७१/९/१४ मा िनणय
भएको पाइयो ।
६.
ततु िववादमा यामोलोङ् गमा
हाइ ोपावर डेभलपमे ट क पनी ा.िल. ले िमित
२०७०।३।२ मा ा गरेको उि लिखत िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ित प को वैधािनकताका
स ब धमा नै अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले
उठाई छानिबनसमेत गरेको देिख छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले छानिबन
गरी िनवेदक क पनीलाई िमित २०६०/३/१३
मा दान ग रएको ६ मेगावाट मताको िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ितप को समयाविध िमित
२०६५/३/१२ मा समा भएको र िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम िव तु ्
सव णको लािग िदइने अनमु ित प को अविध बढीमा
५ वषस मको हनेछ भ ने यव था भएकोमा सोको
िवपरीत हने गरी दान ग रएको िव तु ् उ पादन
सव ण अनमु ितले कानूनी मा यता ा गन नस ने र
सो अनमु ितप लाई िनर तरता िदन निम ने साथै उ
आयोजनाको सव ण अनमु ितप नेपाल सरकारको
वािम वमा आएको हँदा अब खु ला ित पधाबाट
िनजी व कलाई दान गनतफ आव यक कारवाही
गन ऊजा म ालयमा लेखी पठाउने भनी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िमित २०७१/५/१३
मा िनणय गरी उ िनणय काया वयनको लािग
िनणयको ितिलिपसिहत ऊजा म ालयमा लेखी
पठाएको देिख छ । ऊजा म ालयले अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िनदशन मतु ािबक
िनवेदकको िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप का
साथै िमित २०७१।३।९ मा िदएको दरखा त नै र
गन िनणय गरी आयोगलाई बोधाथ जानकारीसमेत
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िदएको देिख छ । यसबाट ऊजा म ालयको िनणय
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०७१/५/१३ को िनणयबाट भािवत भएको
देिख छ ।
७. िनवेदक यामोलोङ् गमा हाइ ोपावर
डेभलपमे ट क पनीले िमित २०७०।३।२ मा ा
गरेको ३६ मेगावाट मताको िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप िनवेदकले िमित २०६०/२/१३ मा िलएको
६ मेगावाटको सव ण अनमु ितप कै िनर तर नवीकरण
हो वा नयाँ अनमु ितप हो र उ िमित २०७०।३।२
को अनमु ितप िविधस मत हो होइन भ ने िवचार
गनपन
ु देिखयो । िनवेदकले िमित २०७०।३।२ मा
६ मेगावाटको लािग िलएको सव ण अनमु ितप को
अविध िमित २०६३।५।२ मा नै समा हनक
ु ा साथै
३० मेगावाटको लािग िमित २०६७/६/१९ मा ा
गरेको अनमु ितको अविध िमित २०६९/४/१८ मा
समा भई उ अनमु ितप नवीकरण नभई िनवेदकले
राज वबापत दािखला गरेको रकम . ३२ लाख
िफतासमेत भएको देिख छ । उ आयोजनाको
सव ण अनिु मतप को वािम व िमित २०६९/४/१८
बाट िनवेदकमा नरही नेपाल सरकारको वािम वमा
गएकोमा िववाद देिखएन । िववािदत आयोजनाको
सव णको वािम व नेपाल सरकारमा गइसके पिछ
अ य व कले सव ण अनमु ितप ा नगरेको र
नेपाल सरकारले समेत वयं आयोजना स चालन
नगरेको अव था भई ३६ मेगावाट मताको सव णको
लािग ियनै िनवेदकले िदएको िनवेदनमा नेपाल सरकार
ऊजा म ालयले िमित २०७०/३/२ मा नयाँ सव ण
अनमु ितप दान गरेको देिख छ । िनवेदकले िमित
२०७०/३/२ मा नयाँ सव ण अनमु ितप ा गरेको
अव थामा र भइसके का अिघ लो अनमु ितप को
सा दिभकता समा भइसके को भई िनता त नयाँ
सव ण अनमु ितको लािग भएको कारवाहीको स दभमा
उ समयाविधलाई गणना गन िम ने देिखँदनै ।

यसबाट िनवेदकले िमित २०७०।३।२ मा ा गरेको
३६ मेगावाट मताको िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितप िनवेदकले िमित २०६०/२/१३ मा िलएको
६ मेगावाटको सव ण अनमु ितप कै िनर तर नवीकरण
नभई नयाँ सव ण अनमु ितप भएको देिख छ ।
८. िनवेदकले िमित २०७०/३/२ गते देिख
लागू हने गरी १ वषको लािग ३६ मेगावाट मताको
िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप ा गरेको
देिख छ । उ अनमु ितप िव तु ् ऐन, २०४९
को दफा ४ को उपदफा (२) र िव तु ् िनयमावली,
२०५० को िनयम ८ बमोिजम दान भएको
पाइ छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा
(१) मा िव तु ्को सव ण, उ पादन गन चाहने यि वा
सं थाले तोिकएबमोिजमको िववरण खल
ु ाई तोिकएको
अिधकारीसम अनमु ितको लिग दरखा त िदनपु न
भ ने यव था रहेको छ । सोही दफा ४ को उपदफा (२)
मा “उपदफा (१) बमोिजम परेको दरखा तमा तोिकएको
अिधकारीले आव यक जाँचबुझ गरी गराई दरखा त
परेको िमितले िव ुत्को सव ण अनुमितप को हकमा
तीस िदनिभ र िव ुत्को उ पादन, सारण वा
िवतरण अनुमितप को हकमा एकसय बीस िदनिभ
तोिकएबमोिजमको ढाँचामा दरखा तवालालाई
अनुमितप िदनु पनछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । य तै िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम
८ मा सव ण अनमु ितप िदने: अ तगत िनयम ४,
५ वा ६ बमोिजम पन आएको दरखा तउपर िनयम
७ बमोिजम आव यक जाँचबुझ गरेपिछ सिचवले
दरखा तवालाको मागअनुसार वा आव यक भए
संशोधनसमेत गरी मश: अनुसूची ५(क), ५(ख)
वा ५(ग) बमोिजमको ढाँचामा दरखा तवालालाई
िव ुत् उ पादन, सारण वा िवतरणको सव ण
अनुमितप िदनुपनछ” भ ने यव था रहेको
पाइ छ । उि लिखत कानूनी यव था सव ण
अनमु ितप पाई पनु : नवीकरण गनस ब धी नभई नयाँ
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
सव ण अनमु ितस ब धी यव था रहेको देिखँदा उ
कानूनी यव थाबमोिजम िनवेदकले पाएको िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ितप िवशु नयाँ सव ण
अनमु ितप भएको देिखन आयो । नेपाल सरकार
ऊजा म ालयले आ नो वािम वमा आइसके को
आयोजनाको सव णको लािग िनवेदक क पनीको
दरखा त पन आई िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४
को उपदफा (२) मा भएको कानूनी यव थाबमोिजम
सव ण अनमु ितप दान भएको देिख छ ।
९. िनवेदकले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०७१।५।१३ को
िनणयलाई चनु ौती गरेको देिख छ । आयोगको
उ िनणय कानूनस मत छ छै न भ नेस ब धमा
िवचार गदा िनवेदकले िमित २०६०।३।१३ मा
ा गरेको िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप को
समयाविध २०६५।३।१२ मा समा भइसके को हँदा
त प ात िनवेदकले ा गरेको सव ण अनमु ितप
कानून ितकूल रहेको भनी आयोगले िनणय गरेको
देिख छ । साथै िनवेदकले िमित २०७०।३।२ मा
ा गरेको अनमु ितप ले िनर तरता ा गन नस ने
भ नेसमेत आयोगको िमित २०७१/५/१३ को
िनणयमा उ लेख भएको पाइ छ । मािथ करणमा
नेपाल सरकार ऊजा म ालयले िव तु ् ऐनको कानूनी
ावधानअनस
ु ार कानूनस मत पमा िनवेदकलाई
िमित २०७०।३।२ मा िव तु ् सव ण अनमु ितप
दान गरेको भनी िववेचना भइसके को छ । अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको काम, कत य र
अिधकारअ तगत नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२० को उपधारा (१) मा “कुनै
सावजिनक पद धारण गरेको यि ले अनुिचत काय
वा ाचार गरी अि तयारको दु पयोग गरेको
स ब धमा अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगले
कानूनबमोिजम अनुस धान र तहिककात गन वा
गराउन स नेछ” भ ने यव था रहेको छ । ऊजा

म ालयले िनवेदकलाई दान गरेको िव तु ् सव ण
अनमु ितप का स ब धमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले ाचार वा अनिु चत कायको
उजरु ीको रोहमा िनणय गरेको भ ने िमिसल संल न उ
िनणयको ितिलिपबाट देिख न । ऊजा म ालयको
उ िनणयउपर आयोगले पनु रावेदन वा उजरु ीको
रोहमा िवचार गन स ने कानूनी यव थासमेत
देिखँदनै । आयोगले कुन ऐन वा कानूनअ तगत
उि लिखत िनणय गरेको हो आफूलाई ा अिधकार
र अि तयारी उ िनणयमा खल
ु ाएको पिन देिखएको
छै न । िनवेदकले िमित २०७१।३।९ मा अनमु ितप को
लािग राज व द तरु समेत दािखला गरी दरखा त
िदएकोमा सो दरखा तउपर कानूनस मत पमा
िवचार हने िवषयमा िनवेदकले िमित २०६५।३।१२
प ात ा गरेका अनमु ितप नै अवैधािनक भनी ऊजा
म ालयले गन िनणयमा नै असर गन गरी िनणय गरेको
देिख छ । यसरी िव तु ् ऐन, २०४९ बमोिजम ऊजा
म ालयबाट ग रने कारवाहीमा कानूनबमोिजमको कुनै
अि तयारी नै नदेखाई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले ह त ेप गरी िमित २०७१।५।१३ मा गरेको
िनणय कानूनस मत देिखएन ।
१०. अब िनवेदकको िमित २०७०/३/२ मा
ा गरेको सव ण अनमु ितप तथा िमित २०७१/३/९
मा िव तु ् उ पादन सव ण अनमु ितप का लािग
िदएको दरखा त र गन गरी ऊजा म ालय (सिचव
तर) बाट िमित २०७१/९/१४ मा भएको िनणय
कानूनस मत छ छै न भ नेस ब धमा िवचार गनपन
ु
देिखएको छ । िनवेदकले िमित २०७०।३।२ मा
पाएको सव ण अनमु ितप हेदा मसं या ७ को
अ य सतह अ तगत ख ड (ङ) मा अनमु ित दान
भएको िमितबाट एक वषको अविधिभ व कले
क तीमा यस अनमु ितप को करण ७ (ग) मा
उि लिखत Guidelines बमोिजम आयोजनाको
Mapping, Survey र Analysis समेतका कायह
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
स प न गनपनछ
भ ने यव था रहेको देिख छ ।
ु
सोही सतको ख ड (च) मा “मािथ (ङ) मा उि लिखत
अ ययन कायह मा उ लेखनीय गित भएको
गुणा मक ितवेदनसिहतको गित िववरण िवभागमा
पेस गरी बाँक रहेका अ ययन कायह स प न गन
यस अनुमितप को नवीकरणको लािग िनयमानुसार
दरखा त पेस गनुपनछ । पेस हने ितवेदनह ७(ग)
मा उ लेख भएको Guidelines बमोिजम हनुपनछ
अ यथा अनुमितप नवीकरण हने छै न” भनी उ लेख
भएको देिख छ । यसरी अनमु ितप मा यव था
रहेको उि लिखत सतले नै िनवेदकको सव ण
अनमु ितप चिलत कानूनी यव थाको अधीनमा रही
आव यकताअनु प नवीकरण हने कृितको देिखएको
छ । िनवेदकले ा गरेको सव ण अनमु ितप िमित
२०७०/३/२ देिख िमित २०७१/३/१ स म ज मा १
वषको रहेकोमा िनवेदकले अनमु ितप नवीकरणको
लािग िमित २०७१/३/९ मा जल िव तु ् आयोजनाको
अनमु ितप स ब धी (पिहले संशोधन) िनदिशका,
२०६८ को दफा ५क बमोिजम आयोजना िवकासका
लािग गनपन
ु थप कायह स प न गन अनमु ितप
बहाल रहँदा ग रएको काय गित िववरणसमेत साथै
राखी नयाँ सव ण अनमु ितप का लािग . ४०
लाख द तरु समेत दािखला गरी दरखा तप िदएको
देिख छ ।
११. िनवेदकले उ लेख गरेको जलिव तु ्
आयोजना अनमु ितप स ब धी (पिहलो संशोधन)
िनदिशका, २०६८ को दफा ५क. मा दो ो पटक
सव ण अनमु ितप िदन सिकने यव था अ तगत
“कुनै वधकले जलिव ुत् आयोजनाको सव ण
अनुमितप को नवीकरणको लािग उ अनुमितप
बहाल रहेको यादिभ ै दरखा त निदएको वा दरखा त
िदएर पिन अ य कुनै कारणबाट सव ण अनुमितप
नवीकरण नभएको अव थामा िनज वधकबाट सोही
जलिव ुत् आयोजनाको लािग नयाँ अनुमितप को

लािग माग भई आएमा उ आयोजनाको लािग िनजको
पिहलो दरखा त भएमा स पूण ि या पूरा भएको
र िवगतमा अनुमितप बहाल रहेको अविधमा काय
गित पिन स तोषजनक पाइएमा सोही जलिव ुत्
आयोजनाको नयाँ सव ण अनुमितप िदन सिकने
छ । य तो सव ण अनुमितप को कूल अविध गणना
गदा पिहलो सव ण अनुमितप को अविध पिन गणना
गरी ज मा ५ वष अविध ननािघने गरी नयाँ सव ण
अनुमितप दान गन सिकनेछ” भ ने यव था रहेको
देिख छ ।
१२. िनवेदक क पनीले तािवत जलिव तु ्
आयोजनाको िव तु ् उ पादन सव णको ममा िमित
२०७०।३।२ मा ा अनमु ितप को सतअनु पको
Topographical, Hydrological, Geological
Survey, Alternative, Optimization and
Project Selection analysis, Design, Drawing
and Estimate, Feasibility Study Report,
Power Evaluation / Impact Study, Inter
Connection Agreement लगायतको काय स प न
गरी गित िववरणसमेत पेस गरेको भनी रट िनवेदनमा
उ लेख गरेको देिख छ । य तै आयोजना थलको
वातावरणीय भाव मू याङ् कनका लािग े िनधारण
(Scoping) तथा कायसूची (Terms of Reference)
को वीकृितको लािग ि या अगािड बढाइएको कुरा
िनवेदक क पनीले सव ण अनमु ितका लािग िदएको
िमित २०७१।३।९ को िनवेदनप बाट समेत देिखएको
छ । िनवेदकको उ भनाइलाई िवप ीतफको
िलिखत जवाफमा िववाद गरेको देिख न । िनवेदक
क पनीले ा अनमु ितको आधारमा िव तु ् उ पादन
सव णस ब धी कायको सु वात गरी तािवत
कायको गित िववरणसमेत पेस गरेको पाइ छ ।
िनवेदकले एक वषको लािग ा गरेको समयाविधिभ
सव णस ब धी स पूण काय स प न गन समयाभाव
भई पनु ः अनमु ितप माग गरेको देिखँदा िनवेदकको माग
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वा अपे ालाई वै अपे ा मा नु पन ह छ । अनमु ितप
ा गरेको अविधिभ स तोषजनक काय भएको
देिख छ र सो कायलाई िनर तरता दान गन कानूनमा
नवीकरण वा नयाँ अनमु ित दान गन यव था छ भने
य तो दरखा तलाई कानूनको अधीनमा रही िवचार
गन सिकने नै देिख छ ।
१३. िनवेदक क पनीले क वा सेती
जलिव तु ् आयोजनाको लािग ा गरेको िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ितप िमित २०७०।३।२
देिख िमित २०७१।३।१ स म बहाल रहेकोमा सो
अविधिभ र भएको देिख न । बहाल रहेको अविध
यितत भएप ात िनवेदकले थप अविधका लािग नयाँ
अनमु ितप माग गरी दरखा त िदएको अव था हँदा
दरखा त अनु पको अनमु ित िदने वा निदनेस ब धमा
कानूनबमोिजमको कारण खल
ु ाई िनणय गन कानूनी
दािय व स बि धत िनकाय वा पदािधकारीको हो । तर
ऊजा म ालय (सिचव तर) बाट िमित २०७१।९।१४
मा कुनै कानूनी आधार र कारणसमेत उ लेख नगरी
िनवेदकले दायर गरेको दरखा त नै र गनगरी िनणय
भएको देिख छ । उ िनणयमा िनवेदकले दािखल
गरेको . ४० लाखको हकमा समेत के ही बोलेको
देिख न । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा
(१) मा भएको कानूनी यव था ितकूल भई र
गरेको भ ने पिन देिख न । िनवेदकलाई िव तु ् िवकास
िवभागले च.नं. ७१४ िमित २०७२/१/२३ मा िदएको
प मा िनवेदकको अनमु ितप तथा दरखा त िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ५क. अनस
ु ार र ग रएको
भनेको देिख छ तर िव तु ् ऐनमा दफा ५क. को
यव था रहेको नै देिख न । िव तु ् सव ण अनमु ितको
लािग माग गरी पेस हन आएको दरखा तउपर कारवाही
नगरी दरखा त नै र गन कानूनी यव था िव तु ् ऐन,
२०४९ मा रहेकोसमेत देिख न ।
१४. िमिसल संल न ऊजा म ालयको
िमित २०७१।१०।६, च.नं. .शा. ३३६ को

अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
लेिखएको अनमु ितप र स ब धी िवषयको प मा
“ यस आयोगको िमित २०७१।५।२४ च.नं. १०७ र
िमित २०७१।७।११ च.नं. २३१ का प ह माफत्
यस म ालयमा ा आयोगका िविभ न िनणय
काया वयनको िसलिसलामा तपिसलबमोिजमका
जलिव ुत् आयोजनाह का अनुमितप ह यस
म ालय सिचव तरको िनणयअनुसार र ग रएको
यहोरा जानकारीको लािग अनुरोध छ” भनी प को
तपिसल ख डको मसं या ४ मा िनवेदकले
दाबी गरेको क वा जलिव तु ् आयोजनाको
अनमु ितप स ब धी िववरण उ लेख गरी प ाचार
भएको देिखँदा ततु िववािदत क वा जलिव तु ्
आयोजनाको अनमु ितप स ब धी िनवेदकको
दरखा तको स ब धमा िवषयव तक
ु ो औिच यिभ
वेश गरी िनवेदकको हकमा ऊजा म ालयको
िववेकस मत तथा कानूनी िनणयका आधारमा र
गरेको नदेिखई के वल अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िनवेदकको अनमु ितप र गन िनदशनका
आधारमा र गरेको देिखन आयो ।
१५. िव तु ् ऐन िनयमबमोिजम आफूलाई
ा अिधकारको वत र िववेकसंगत ढंगले ऊजा
म ालयले योग गरी िनणय गन अिधकार सरु ि त
रहेको भएपिन आ नै िनयिमत काय ि या वा
पहलकदमीमा उ म ालयले िनणय गन स ने र
य तो िनणय गन िदनपु नमा ततु िववादमा ऊजा
म ालयले यसको उपे ा गरी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट िनदिशत भई गो ारा पमा
िविभ न आयोजनाह को हकमा िनणय गरेकोबाट
हचवु ा िनणय गरेको भ नु पनसमेत देिखन आएको छ ।
िव तु ् ऐनबमोिजम ऊजा म ालयले गन िनणय वयं
वत र िन प कृितको हन ज री ह छ । िवप ी
आयोगले ऊजा म ालयमा कानूनबमोिजम द एवं
अ तिनिहत े ािधकारको िवषयमा आ नो े ािधकार
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धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
योगको रोहमा अि तयारको दु पयोग गरेको वा
अनिु चत काय गरेको देिखन आएको भई सोस ब धी
कारवाही एवं िनणयको काया वयनको िसलिसलामा
बाहेक अ य शासक य आदेश िनदशन जारी गन
स ने अव था देिखँदैन । अक श दमा ऊजा म ालय
वा स बि धत कानूनको योग गन िनकायले गरेको
कारवाही वा िनणयमा अि तयारको दु पयोग गरेको
वा अनिु चत काय भएको भ न नसिकएको अव थामा
सोबाहेकको अ य आदेश जारी गरी तोिकएको कानूनी
िनकाय वा अिधकारीको िववेकलाई ित थापन गन
वा सोमा ह त ेप गन कुनै यास कानूनसङ् गत मा न
नसिकने हनाले य तो िनदशनह ा र मा य हन
स ने देिखँदैन । उि लिखत िववेचनाबाट अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िमित २०७१।५।१३
मा गरेको िनणय एवं िनदशन िविधस मत रहेको
नदेिखँदा सोही गैरिविधस मत िनणय र िनदशनका
आधारमा ऊजा म ालयबाट िमित २०७१।९।१४ मा
भएको िनणयसमेत कानूनस मत देिखन आएन ।
१६. िनवेदक यामोलोङ् गमा हाई ोपावर
क पनी िल. को क वा जलिव तु ् योजनाको सव ण
अनमु ितप का स ब धमा िमित २०७१।३।९ को
दरखा त र गरेप ात उ योजनास ब धमा
िनवेदकबाहेकका अ य कुनै नयाँ व क क पनीलाई
अनमु ितप िदनेस ब धी नयाँ ि या सु गरेको
वा सरकार वयंले आयोजना हण गरेको अव था
छै न । िनवेदकले जलिव तु ् आयोजना
अनमु ितप स ब धी (पिहलो संशोधन) िनदिशका,
२०६८ को दफा ५क. बमोिजम नयाँ सव ण
अनमु ितप माग गरेको अव था छ । व ततु : िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ४(२) वा उि लिखत िनदिशकाको
दफा ५क. कुन यव थाअ तगत अनमु ितप िदने
वा निदने भ ने कुरा स बि धत कानूनी यव था,
िनवेदकको माग, योजनाको व तिु थित, काय गित
आिदलाई िवचार गरी कानूनी र यायपूण पमा िनणय

गन कुरा हो ।
१७. ऊजा म ालयले पिन कानूनबमोिजम
आफूले गनपन
ु कायमा अनिु चत ह त ेप हण वा
सहन गरी आ नो िववेक नै योग नगरी िनदिशत पमा
िनणय गरेको कानूनसङ् गत मा न िमलेन । तसथ
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०७१/५/१३ को िनणय, िनवेदन यामोलोङमा
हाइ ोपावर डेभलपमे ट क पनी ा.ली. ले क वा
जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ितका लािग िदएको िमित २०७१/३/९ को
दरखा तप र गन गरेको नेपाल सरकार ऊजा
म ालय (सिचव तर) को िमित २०७१/९/१४ को
िनणय र सोबमोिजम िनवेदकलाई गरेको प ाचारसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । अब िनवेदकले
िमित २०७१।३।९ मा िदएको िव तु ् उ पादन सव ण
अनमु ित प को दरखा तको स ब धमा यो आदेश
ा भएको िमितले १ मिहनािभ कानूनबमोिजम
आधार र कारण खल
ु ाई िनणय गनु भनी िवप ी ऊजा
म ालयसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हने
ठहछ ।
१८. देशको ऊजा आव यकता र ऊजा
उ पादनको स भावना हेरी ऊजा उ पादनको लािग
िनजी े को सहभािगता श त गनको
ु औिच यमा
गनपन
ु अव था छै न । िव तु ् उ पादन वा सव ण
अनमु ित प ह जारी भएपिछ ितनको भावनाबमोिजम
काय गितको अपे ा सध रिहरह छ । अनमु ितप
दान भएप ात उ पादनतफ पहल भएन भने यसको
नकारा मक योजन देिखन जा छ । य तो विृ
रहन निदन सदैव सचेत हनपु न ह छ । पिहचान ग रएका
स भा य ऊजा ोतह को सव ण अनमु ित जारी
भएपिछ काय स चालनको तरमा इमा दार यास
गदागद काबबु ािहरको प रि थित परी वा वाभािवक
अ य कारणह ले तोिकएको अविधिभ काय स प न
गन नसक कानूनको तोिकएको अधीनमा रही नवीकरण
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वा अ य नयाँ अनमु ितप जारी गराई पाउन माग गरेको
अव थामा भए गरेको गित, काय स प न हन ला न
स ने थप समय र ि याकलाप अिन व कको मता
आिद कुराको अधीनमा मनु ािसब समय र अवसर िदएर
पूरा गराउनु सबैको िहतमा ह छ । स भा य योजनाको
बारेमा यासरत व क वा अनमु ितप वालालाई
िन सािहत गन, रा य आफै ँ ले पिन गन नस ने वा
नगन र अ लाई पिन आकिषत नगन ि कोणले पिन
कसैको भलो गन देिखँदैन । साथै अक ितर अनमु ितप
जारी गराई मा ने, नवीकरण गन गराउने वा नयाँ
अनमु ितप िलने मलाई पिन अिनि त कालस म
ल याउने तर िव तु ् उ पादनतफ वा तिवक काय
गित नगरी रा ने ि थित पिन कुनै हालतमा कायम
रा न िदन िम दैन । िव तु ् ऐन िनयमबमोिजम
यसस ब धमा िनणय गन िनकाय एवं अिधकारीले
िवचार गनपन
ु ह छ।
१९. व ततु ः देशिभ रहेका ाकृितक
ोतको वामी रा य नै भएको नाताले य तो
ाकृितक ोत तथा स पदाको प रचालनको लािग
कानूनको अधीनमा रही सव ण अनमु ित दान हने र
अनमु ित ा गरेका यि वा सं थाले ा अनमु ितको
अधीनमा रही काय गनपन
ु ह छ । इमानदारी साथ काम
गद जाँदा समयाभाव भई कानूनस मत आधार देखाई
पनु : अनमु ितप माग गनलाई
ु वैध अपे ा नै मा नु
पन ह छ । यसरी पन आउने िनवेदनमा िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ४(२) को ि याको नयाँ सु वातको
नाममा अनिु चत िव तार र अिनि त पिन गन नसिकने
र य तो गनु यायोिचत पिन नहने हनाले अब थप
अविधका हकमा िनणय हँदा सो अविधिभ गनपन
ु
काय अिनवाय पमा स प न गनपन
ु बा या मक
सतको अवल बन गराउनु पन र िनदिशकाको दफा
५क. नं. बमोिजम अक पटक अनमु ितको ि या
गदा उिचत, पया र स तोषजनक कारण भएमा
अनमु ित िदने र यसरी थप अविधमा तोिकएको काय

स प न गन बा यतासमेत िनदिशत हनसमेत िवप ी
ऊजा म ालय र िव तु ् िवकास िवभागका नाममा
आदेश जारी हने ठहछ । यो आदेशको काया वयनका
लािग आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीलाई िदई ततु रटको
दायरीतफको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत : िव नाथ भ राई
इित संवत् २०७२ साल फागनु १६ गते रोज १ शभु म् ।

&
नणय नं ९६१६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
फै सला िमित : २०७२।१२।२३।३
०६९-CI-१२८७
मु ा : अपतु ाली हक कायम
पनु रावेदक / वादी : िज ला नवलपरासी पौिलया
गा.िव.स. वडा नं.४ ब ने इ कुमारी देवी
चौधरीको अनमु ित ा हरे कुमार चौधरी
िव
यथ / ितवादी : िज ला नवलपरासी पौिलया
गा.िव.स. वडा नं.४ ब ने नारायण साद था

1096

नारायण साद था
§ अपुताली हक अपुतालीको २ नं. अनुसार
सृिजत हक हो र य तो हक उ नं. मा
भएको हकवाला मअनस
ु ार यो यसले ा
गन नगन भनी िनणय गनपन
ु ह छ । अंश
हक सगोलका अंिशयाराह लाई ा हने
हक भएकाले मल
ु ुक ऐन, अंश ब डाको १
नं. अनुसारका अंिशयारह मा जीयजीयको
अंश ला ने नला ने भनी अदालतले फैसला
िनणय गनपन
ु ह छ । कानूनले अपुताली
हक खाने हकवाला र अंश पाउने सगोलका
अंिशयारामा िभ निभ न कानूनी यव था
गरेको हदँ ा अंिशयार नै नरहेको यि ले
अपुताली हक ा गन स दैन भ न
िम दैन । संयु नामसारी दताको स पि मा
दतावालाह को बराबर हक ह छ । दुई
जना मा हकवाला भई दुवैका संयु
नाउँमा दता भएको स पि का ज गाह मा
दुवै जनाको बराबर हक रहेको ह छ । य तो
संयु हकको स पि मा आपसी यवहार
सिजलो पानका लािग एकले अक सँग मु ा
गरी वा आपसी सहमितमा आ-आ नो
भाग छुट् याउन स ने भए पिन छुट् याउनै
पन भनी बा या मक अव था भने काननू ले
गरेको नपाइने ।
( करण नं.३)
§ आफैँबाट जि मएको स तान उसको
सबैभ दा निजकको हकवाला ह छ र
य तो ज मेको छोरी रिहछे भने सौतेनी
छोरीको तुलनामा आ नै छोरी निजकको
हकवाला ह छ, छोरी िववािहता हनु वा
नहनबु ाट कुनै असर पदन । एकै उदरका
छोराछोरी वा िववाह भएको छोरी र क या
छोरी भएमा मा तीबीच अपुताली पाउने
ममा असर पन हन स छ । तुत

मु ाको त यमा फरक उदरबाट ज मेका
छोरा र आफैँबाट ज मेक छोरी भएको हदँ ा
आमाको अपतु ाली छोरीले पाउने ि थित
रहेको देिखने ।
( करण नं.५)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
िमिथलेशकुमार िसंह
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०५३, अङ् क ९, िन.नं.६२६२,
प.ृ ६९७
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी शेखरच अयाल
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल
मा. या. ी बलराम िव
फै सला
या.बै नाथ उपा याय : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम पनु रावेदन
अदालत, बटु वलबाट िमित २०६८।२।१७ मा भएको
फै सला दोहर्याई हे रपाउँ भनी वादीका तफबाट
यस अदालतमा िनवेदन दता भई यस अदालतको
िमित २०७०।२।३१ को आदेशले िन सा दान भई
पनु रावेदनमा प रणत भएको ततु मु ाको संि
त य र ठहर यस कार रहेको छ :
व. 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
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
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 ात्
िमित २०५५।११।६ गतेको िनणयअनस
ु ार सगनु ी था
र नारायण साद था को संयु नाउँमा दता रहेको
िथयो । सगनु ी थ नीको िमित २०६३।९।१३ गते मृ यु
भएप ात् ि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 हक
जित 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
हन् । सगनु ी थ नी िववाह भइसके को 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 हामीबीच रतपूवकको 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 ात्
िनजको भाग स पि पिन एकासगोलको हकवालाको
हैिसयतले म ितवादीको हने भएको हँदा मेरो नाउँमा
एकलौटी दतासमेत गराएको छु । सगनु ी देवीको
मृ यपु ात् िवप ीह ले सगनु ी देवीको लािग गनपन
ु
कुनै कत य तथा कानूनी दािय वसमेत पूरा गरेका
हैनन् । 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 यहोराको ितवादी नारायण साद था को

ितउ र प ।
वादीका सा ी पु नारायण पंिजयार र
ितवादीका सा ी देवी साद पंिजयारको बकप भई
िमिसल सामेल रहेको र यसै लगाउका िनणय बदर तथा
जालसाजीसमेतका मु ाह साथै पेस भएका रहेछ ।
अपतु ालीको २ नं. मा आ नै कोखबाट
जि मएको छोरा नभए िववािहत छोरीले अपतु ाली पाउँछ
भ ने कानूनी यव था नदेिखएको र छोरा भ ने श दले
सौतने छोरा र धम पु 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 बीच अंशब डा भएको अव था नरहेबाट समेत
सगोलमै रहेको अव था हँदा िनजको अपतु ाली पाउँ
भ ने वादी दाबी नपु ने ठहछ भ नेसमेत यहोराको 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 पाउँदनै
भनी उ लेख भएबाट िनजको 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 न सके 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 गनपनमा
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 ।
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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 तभूत अिधकार
रहने ह छ । ततु मु ामा पनु रावेदक हरे , आमा
सगनु ीको छोरी इ कुमारी र बाबु तेजनारायणको
छोरा रहेकोमा िववाद देिखँदैन । 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 बीच
अंशब डा भइसके को र 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 । यसै
गरी 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 िमित २०६७।२।९ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६८।२।१७
मा भएको फै सला ।
व. शङ् कर था को दईु ीमतीमा जेठी
सोिनया देवी 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 ा
दोहर्याई हेरी पाउँ भनी वादीको हकमा अनमु ित ा
हरे कुमार चौधरीको यस अदालतमा परेको िनवेदन
प ।
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यसमा सु रेकड र माण िमिसल स बि धत
अदालतबाट िझकाई पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०६९।१।१२ को आदेश ।
यसमा वादी इ कुमारीको आमा सगनु ी
र िनजको सौताने छोरा ितवादी नारायण साद
था बीच 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 ठहर्याएको 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 ठहर्याएको
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 ा दोहर्याई 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 अदालतको
िमित २०७०।२।३१ को आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी पेस भएको ततु पनु रावेदन संल न लगाउमा
रही पेस भएका ०६९-CI-१२८८ को िनणय बदर
एवं जालसाजी मु ासमेतका पनु रावेदनह तथा
अ य माण िमिसलसमेत अ ययन गरी पनु रावेदक
वादी तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी

िमिथलेशकुमार िसंहले व शङ् कर था को नामको
स पि हक खाने िनजक का छी ीमती वादीको
आमा सगनु ी देवी र जेठी सोिनया देवीतफका एक मा
छोरा यथ नारायण साद था का नाममा नामसारी
भएको त यमा िववाद छै न । वादीको 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 कको भाग
अपतु ाली एक मा िववािहत छोरी वादीलाई िदलाई
िदनु पनमा संयु दतावालाम येको सौतेनी छोरो
यथ नारायण साद था ले पाउने गरी सु एवं
पनु रावेदन अदालतसमेतबाट भएको फै सला िु टपूण
हँदा उ टी ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
आमा सगनु ी देवीको एका उदरबाट ज मेको
छोरा र अिववािहत छोरीसमेतका अ य हकदार कोही
नरहेका 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 भनी वादीले
िफरादमा दाबी िलएको पाइ छ । वादीको िववाह
भइसके को कारण िनजको अंश हक समा भएको र
पिहले नै मनको अंश यिकन नभएको समेतबाट वादी
दाबीबमोिजम अपतु ाली हक कायम हनपु न होइन भनी
ितवादीले ितउ रमा िजिकर िलएको देिख छ ।
वादी दाबी नपु ने भनी िज ला अदालतबाट भएको
फै सला पनु रावेदन अदालतसमेतबाट सदर हने गरी
फै सला भएउपर मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको महलको २
नं. को कानूनी िु ट गरी एका उदरबाट ज मेको छोरी
हँदाहँदै सौतेनी छोराले अपतु ाली पाउने गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला दोहर्याई हे रपाउँ
भनी वादीका तफबाट िनवेदन दता भएकोमा यस
अदालतको िमित २०७०।२।३१ को आदेशले िन सा
दान भई पनु रावेदन प रणत हन गई िनणयाथ पेस
भएको देिखयो ।
पनु रावेदक तफबाट उपि थत िव ान् व र
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नारायण साद था
अिधव ाको बहस एवं पनु रावेदन िजिकरलाई ि गत
गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट अपतु ाली हक
कायम ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने गरी भएको
फै सला िमलेको छ, छै न र पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
अपतु ाली हक कायम हने हो, होइन भ ने स ब धमा
िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा 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 समेतका बा िक ा
ज गा ज गा दतावाला शङ् कर सादको शेषपिछ हक
खाने सबभ दा निजकको हकवाला प नी / छोरा
सगनु ी थ नी र नारायण साद था का नाउँमा
संयु नामसारी गरी िदने गरी मालपोत कायालय,
नवलपरासीबाट िमित ०५५।११।६ मा िनणय भएको
देिख छ । संयु दतावालाम येक वादीको आमा
सगनु ी थ नीको िमित २०६३।९।२३ मा मृ यु भएपिछ
ितवादी नारायण साद था को िनवेदन मागबमोिजम
उ िक ा ज गाह को मतृ क सगनु ी देवीको हक
पिन िनजको नामबाट नारायण साद था का नाममा
मालपोत कायालय, नवलपरासीको िमित २०६५।५।२
को िनणयले नामसारी भएको देिखन आउँछ । पनु रावेदक
वादीको आमा मतृ क सगनु ी देवी शङ् कर साद था को
का छी ीमती र ितवादी नारायण साद जेठी ीमती
सोिनयादेवीको एक मा छोरा रहेको देिख छ । मूल
पु ष शङ् कर था को मृ यपु ात् िनजको हक खाने
निजकको हकवाला यी दईु जना मा रहेको भनी
िनजह दवु ै जनाको संयु नाममा ज गाह नामसारी
भएको देिख छ । यहाँ मतृ क शङ् कर साद था को
हक खाने हकवाला यी दईु जनाबाहेक अ य कोही पिन
रहेको ि थित छै न ।
३. अपतु ाली हक अपतु ालीको २ नं. अनस
ु ार
सिृ जत हक हो र य तो हक उ नं. मा भएको हकवाला
मअनस
ु ार यो यसले ा गन नगन भनी िनणय

गनपन
ु ह छ । अंश हक सगोलका अंिशयाराह लाई
ा हने हक भएकाले मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १ नं.
अनस
ु ारका अंिशयारह मा जीयजीयको अंश ला ने
नला ने भनी अदालतले फै सला िनणय गनपन
ु हछ।
कानूनले अपतु ाली हक खाने हकवाला र अंश पाउने
सगोलका अंिशयारामा िभ निभ न कानूनी यव था
गरेको हँदा अंिशयार नै नरहेको यि ले अपतु ाली
हक ा गन स दैन भ न िम दैन । संयु नामसारी
दताको स पि मा दतावालाह को बराबर हक ह छ ।
दईु जनामा हकवाला भई दवु ैका संयु नाउँमा दता
भएको स पि का ज गाह मा दवु ै जनाको बराबर हक
रहेको ह छ । य तो संयु हकको स पि मा आपसी
यवहार सिजलो पानका लािगबाहेक हक नै थािपत
गराउन एकले अक सँग अंश मु ा गरी वा आपसी
सहमितमा आ-आ नो भाग छुट्याउन स ने भए पिन
छुट्याउनु पन भनी बा या मक अव था भ ने कानूनले
गरेको पाइँदैन ।
४. मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको महलको २
नं. मा अपुताली 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 अपुताली ऐनबमोिजमको
हकवालाले पाउँछन् भ ने कानूनी यव था भएको
देिख छ । उ नं. मा मनको लो ने, वा नी, छोरा,
अिववािहत छोरी भ ने श द राखी मन यि का
हकवालाको ाथिमकता िनधारण गरेको पाइ छ ।
यसबाट मनको अपतु ाली कसले पाउने भनी अथ
गदा मनको लो ने, वा नी यसपिछ िनज छोरामा
य तो छोरो स तान नभए अिववािहत छोरीमा, सो
पिन नभए िबधवा बहु ारी र िनज पिन नभएमा मनको
िववािहत छोरीले अपतु ाली हक पाउने गरी अपतु ालीको
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ा कताको म तोिकिदएको देिख छ ।
५. ततु िववादमा मनको लो ने शंकर
था को मृ यु भइसके को र िनजको सौता सोिनया
देवीतफबाट नारायण साद छोरा भएको र आ नै
उदरबाट एक छोरीको जायज म भएको देिख छ ।
अपतु ालीको २ नं. ले अपतु ाली पाउने निजकको
नाताको ममा छोरापिछ छोरी राखेको कारणबाट
छोराको म अगािड ह छ भ ने िजिकर रहेको पाइयो
कानूनले छोरीभ दा अिघ छोरा राखेको हँदा िन य पिन
छोरीभ दा छोराको अपतु ालीमा हक अिघ पा रएको
देिखयो । तर, छोरा र सौतेनी छोरामा के ही अ तर
भने अव य ह छ । जो मरी अपतु ाली पन हो, उसको
निजकको नाता भनेको उसैबाट ज मेको उसकै रगतका
छोरा र छोरीरहेस म अ कुनै पिन नाता सोभ दा
निजकको हन स दैन । शङ् कर था को अपतु ाली
परेको अव थामा नारायण साद र इ कुमारी नाताको
िहसाबले बराबर भई नारायण सादले अ ािधकार
पाउने अव था हन स ने िथयो । तर, यहाँ अपतु ाली
सगनु ी देवीको परेको अव था छ । सगनु ी देवीको
आ नै उदरबाट ज मेको छोरी इ कुमारी देवी
भएकाले सगनु ीको निजकको नाता भनेको सौतेनी
छोरा नारायण साद भ दा छोरी इ कुमारी देवी नै हने
ह छ । आफै ँ बाट जि मएको स तान उसको सबैभ दा
निजकको हकवाला ह छ र य तो ज मेको छोरी रिहछे
भने सौतेनी छोरीको तल
ु नामा आ नै छोरी निजकको
हकवाला ह छ, छोरी िववािहता हनु वा नहनबु ाट कुनै
असर पदन । एकै उदरका छोराछोरी वा िववाह भएको
छोरी र क या छोरी भएमा मा तीबीच अपतु ाली पाउने
ममा असर पन हन स छ । ततु मु ाको त यमा
फरक उदरबाट ज मेका छोरा र आफै ँ बाट ज मेक छोरी
भएको हँदा आमाको अपतु ाली छोरीले पाउने ि थित
रहेको देिख छ । मन वयंको गभबाट ज मेको छोरा
भएमा मा छोरीको अपुताली पाउने म छोराभ दा
टाढा रहने र अपुताली पदा जो मरी अपुताली परेको छ

सोबाट मको गणनामा गनुपन भनी यस अदालतबाट
िमित २०५३।७।२९ मा फै सला भई ने.का.प. २०५३
अङ् क ९ िन.नं.६२६२ पृ ६९७ मा िस ा तसमेत
ितपादन भएको पाइ छ । यस कार मनको आ नै
उदरबाट ज मेको वादी इ कुमारी देवी चौधरी हँदाहँदै
अपतु ालीको २ नं. अनस
ु ार सौतेनी छोरा ितवादीले
मतृ क सगनु ी थ नीको अपतु ाली पाउन स ने
देिखएन ।
६. मािथ उि लिखत त य र स ब
कानूनको िववेचना एवं यस अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतबाट मतृ क सगनु ी था को एका उदरबाट
ज मेक एक मा हकवाला छोरी पनु रावेदक वादी
इ कुमारी देवी चौधरी हँदाहँदै िनजको हकको
हदस मको स पि को अपतु ाली सौतेनी छोरा
यथ ितवादी नारायण साद था ले पाउन स ने
देिखएन । यस ि थितमा 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 ।
७. तसथ, मािथ उि लिखत कानूनी
तक आधार तथा यस अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतबाट 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 ठहर्याई 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 हक जित आधा ज गाको हदस म यथ
वादीको आमा इ कुमारी देवी चौधरीको अपतु ाली हक
कायम हने ठहछ । अ तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर भएअनस
ु ार सु नवलपरासी िज ला
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
बटु वलको िमित २०६८।२।१७ को फै सला उ टी भई
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
िमिसललाई तामेलीमा रा ने ग र छ ।
कुनै िवषयव तुमा गनपन
ु काम नगरी
िु टपण
ू त रकाले िमिसल थ याउने
गरी तामेलीमा रा ने आदेशलाई रटले
अिधकार े को ुिट मानी कानूनबमोिजम
गनको लािग रट जारी गन गरेको देिख छ ।
तर तुत िववादमा मालपोत कायालयले
सबुद माणह को मू याङ् कन गरी
िनणय गरेको देिखँदा मालपोत कायालयले
आ नो अिधकार े को योग नगरी
तामेलीमा राखेको भनी िनज कायालय
िव दोषारोपण गनु यायस मत नहने ।
( करण नं.३)
§ रट अिधकार े ले िनणय सही गलत के
हो भनी मु ाको त यमा वेश गरी हेन
काम गदन । रट अिधकार े याियक
व छता र पारदिशता कायम गनको
लािग आकिषत हने अिधकार े भएकोले
यसले िनणय गन िनकाय र अिधकारीको
काम कारवाहीमा कानूनको पालन,
िनणयकताको िन प ता र व छता ज ता
कुरामा आफूलाई के ि त गछ । कानूनले
तोके को कायिविधअनस
ु ार काम कारवाही
नभएमा मा रटबाट ह त पे हने गछ ।
रट अिधकार े ले िनणयकताबाट भएको
माण मू याङ् कनलाई िव थािपत गरी
पुनरावेदन तह ज तो िनणय नगन ।
( करण नं.४)

नणय नं ९६१७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७२।१२।२६।६
०७१-WO-०६४०
िवषय : उ ेषण
िनवेदक : रघनु ाथको छोरा खोटाङ िज ला, िनमिलडाँडा
गा.िव.स. वडा नं. ६ ब ने िड लीशेर राईसमेत
िव
िवप ी : मालपोत कायालय, खोटाङ, िद े लसमेत
§ कुनै पिन िनणयलाई परू ा पढे र मा अथ
लगाउनु पन ह छ । मालपोत कायालयको
उि लिखत
िनणयले
िनवेदकको
िजिकरलाई पया मा ामा स बोधन गरेको
देिख छ । िनणयको पुछारमा तामेली श द
परेबाटै सोभ दा मािथ रहेका सयकडा
९९ वा य र श दह लाई नभएसरह
ठानी तामेली भ ने श दलाई मा प नु
तकस मत नहने ।
§ कुनै िवषयव तुका स ब धमा जे जो गनुपन
हो सो सबै भइसके को हदँ ा के ही गनु नपन
र िमिसल अिभलेखमा रा नु पन भ ने नै
“तामेली” श दको अथ हने ।
§ दाबीको िवषयव तमु ा कुनै नयाँ माण
गु न आई नयाँ अव थाको सृजना
भएमा वा हन नसके को कुनै काम कुरा
स प न भएमा पुनः जगाउने गरी काम
कारवाही हने भ ने िहसाबले पिन यदाकदा

िनवेदकका तफबाट :
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा पु कर
सापकोटा
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
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मालपोत कायालय, खोटाङ, िद े लसमेत
आदेश
या.गोिव दकुमार उपा याय : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम दायर भएको ततु िनवेदनको संि त य
एवं आदेश यस कार रहेको छः
हामी िनवेदकको बाबबु ाजे तथा िजजबु ाजे
रघनु ाथ राईको १९९९ सालको िवजन ।४ लागेको
ज गा बाबबु ाजे र हामी िनवेदकसमेतले भोग चलन गरी
गाई भसी बा ा खकाउने सागस जी आलु कोदो मकै
लगाई भोग गरी आएकोमा २०३९ सालमा नापी हँदा
नाप न सा गराई दता पज
ु ा िलन छुट भएकोले छुट ज गा
दता ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय, खोटाङमा द.नं.
६८९७ िमित २०६६।३।१५ मा िनवेदन िदएकोमा
खोटाङ िज ला यानडाँडा गा.िव.स. वडा नं. ३ को
िक.नं. ५३७ को े फल ४५६-१५-३-१ ज गाको
िफ डबक
ु मा सबै महल खाली भई ज गाधनी महलमा
िस े डाँडा उ लेख भई िवरहमा नागी पत उ लेख
भएको थलगत सजिमन गराउँदा ७० ितशत भू-भाग
पत र बाँक ३० ितशत भू-भाग वन बटु ् यान भनी
उ लेख भई आएको ७ नं. फाँटवारी र िटप रिसदमा
उ लेख भएको ज गा िफ डबक
ु सँग मेल नखाएको
निभडेको हँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २
अनस
ु ार सरकारी ज गाको प रभाषामा पन देिखँदा
सोही ऐनको दफा २४(१) बमोिजम दता गन निम ने
हँदा ततु िनवेदनको माग खारेज गरी तामेलीमा राखी
िदने ठहछ भनी मालपोत कायालय, खोटाङबाट िमित
२०७१।८।२५ मा िनणय भयो ।
मालपोत कायालयले गरेको िनणयमा हामी
िनवेदकले पेस गरेको ७ नं. फाँटवारी र िटप रिसद
निभडेको भ ने कुरा गलत हो । हामीले पेस गरेको
रिसद तथा लगतह िभडाउने काम र ि या नै पूरा
गरेको छै न । माण िभडाएको भ ने िट पणी िनणय र
प ाचारह भएका छै नन् । पेस भएका हा ा बाबबु ाजेका
नामको ७ नं. फाँटवारीसमेत िववादको ज गामा निभडे

कुन अक ज गामा िभड् ने हो िनणयमा उ लेख
छै न । माणको िववेचना नगरी ि या पूरा नगरी
हचवु ा र अनमु ानका आधारमा िनणयको िन कषमा पु न
िम दैन । िववादको ज गामा ७ नं. फाँटवारीअनस
ु ार २ नं.
अनस
ु ूची िभड् छ िभड् दैन भनी भूिमसधु ार कायालयलाई
नसोधी नबझ
ु ी िनणय गन िम दैन । िववािदत ज गाको
ठाउँठाउँमा पिहले बसोबास ग रएको गोठ तथा घरको
भि कएका अवशेषह पाइएको, आवाद भएका बारीको
गराह हाल बाँझो भएको पाइएको भ ने कुरा नापी र
मालपोतका अमीन कमचारीह को ितवेदन िमिसलमा
छन् । िक.नं. ५३७ को ज गा आलबु ारी, आरटार बारी,
लोिकलबारी र थलथले बारीका नामबाट प रिचत भई
िड लीशेर राईको नाममा िवजन दता लागेको २०३९
सालको नापीमा छुट भएको हँदा िड लीशेर राईको
नाममा िवजन दता लागेको ज गा िनजका हकदार
िनवेदकह का नाममा नापी दता ग रिदँदा पिछस म
फरक नपन भनी गाउँ िवकास सिमितको कायालय,
यानडाँडा खोटाङले िमित २०६६।१।१३ मा
सजिमनका आधारमा मालपोत कायालयलाई िकटानी
िसफा रस गरेको छ । पत िवजन माना मठु ी मरु ी बराबर
कित रोपनी वा कित वग िमटर भ ने बारेका इकाईह
कुनै पिन वै ािनक नापजाँचको आधारमा कायम
भएको नभई थानीय चलन च तीको आधारमा इकाई
कायम भएको हँदा ती इकाईह लाई वगिफट वा वग
िमटरमा पा तरण गन कुनै यव था भएको नपाइएको
भ ने नापी िवभागको िमित २०७१।१०।११ को प
पिन िमिसल सामेल छ । यस ि थितमा थानीय चलन
च तीमा इकाई आधारमा िवजन े फल िभडाउने
चलन भएकोमा ७ नं. फाँटवारी र रिसद िभड् दनै
भनी गरेको िनणय िमलेको छै न । उि लिखत त य र
माणको िववेचना मालपोत कायालयले गरेको छै न ।
रिसद र ७ नं. फाँटवारीमा उ लेख भएको
घरगोठ र बारीका गरा भई आवादी भएको भ ने थानीय
िसफा रस सजिमन र नापी कायालयको ितवेदन
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भएको ज गा सरकारी पत हन स दैन । सरकारका
नाममा ज गा दता हँदैमा िनवेदकको माण िभडाई दता
गन इ कार गन िम दैन िनवेदकको दतािभ पछ भने
सबतु माण िभडाई दता गनपन
ु भनी ने.का.प. २०५४
को पृ ९८ र ने.का.प. २०५९ को पृ १८२ मा
निजर कायम छन् । सरकारको नाममा दता भइसके को
कारणबाट यि िवशेषका नाममा दता स याउने नीित
नभएको भनी कानूनबमोिजम गनपन
ु दािय व पूरा नगन
गरी गरेको िनणय बदर हने िफ डबक
ु मा पत र वनबटु ेन
लेिखएको कारणले दताको कारवाही तामेलीमा रा न
निम ने भ ने ने.का.प. २०४७ को पृ १४२ मा पिन
निजर कायम छ । िववादको ज गा सरकारी पत मा दता
भएको छै न । िफ डबक
ु मा पिन सरकारी पत जिनएको
छै न । मालपोत कायालयले सरकारी पत भनेको िनणय
मािथका सबै निजरसमेतको िवपरीत छ ।
िवप ी िनकायको िनणयले िनवेदकह को
मािथ उि लिखत कानूनी हक र नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)
र १९ समेतको हक हनन् भएकोले धारा ३२ र
१०७(२) बमोिजम उ ेषणको आदेश जारी गरी
िवप ी मालपोत कायालय, खोटाङ िद े लले गरेको
िमित २०७१।८।२५ को तामेली िनणयसमेत बदर
गरी िनवेदनमा उ लेख भएको िववादको िक.नं. ५३७
को ज गा िनवेदकह का नाममा कानूनबमोिजम दता
नामसारी गरी ज.ध. माण पज
ु ासमेत िदनु िदलाउनु
भनी िवप ी िनकायह का नाममा परमादेश वा अ य
जो चािहने आ ा आदेश वा पज
ु समेत जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदन ।
यसमा िलिखतजवाफ पेस गनु भनी यस
अदालतको िमित २०७१।११।१० को आदेश ।
यस िवभागको के क तो काम कारवाहीले
िनवेदकको के क तो कानूनी तथा संवैधािनक हकमा
ित पु न गएको हो उ लेख गन सके को पाइँदैन । के वल
औपचा रकताका लािग मा यस िवभागलाई िवप ी

बनाएको हँदा यस िवभागको हकमा रट िनवेदकको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी नापी िवभागको तफबाट
यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।
यस िवभागको के क तो काम कारवाही
वा िनणयको कारणले ततु रट िनवेदनमा यस
िवभागलाई िवप ी बनाइएको हो सोको प यहोरा
खल
ु ाउन स नु भएको छै न । के वल औपचा रकताको
लािग मा िवप ी बनाइएको देिख छ । मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २(ख२) र २(ख३) मा सरकारी
सावजिनक भनी प रभाषा गरेको ज गा सोही ऐनको
दफा २४(१) र २४(२) ले यि िवशेषका नाममा दता
वा आवाद गन नहने र दता वा आवाद गरेमा समेत
वतः बदर हने भ ने यव था छ । िववािदत ज गा
नापजाँच हँदा िफ डबक
ु मा सबै महल खाली भई
ज.ध. महलमा िस े डाँडा िवरहमा नागी पत उ लेख
भएको सरकारी सावजिनक ज गा मालपोत कायालय,
खोटाङले यि िवशेषका नाममा दता ग रिदन स ने
हँदैन । तसथ यस िवभागलाई समेत िवप ी बनाई दता
गराएको िवप ीह को ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी मालपोत िवभागले यस अदालतमा पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकह ले रट िनवेदनमा उ लेख
गरेको खोटाङ िज ला, यानडाँडा गा.िव.स. ३
अ तगत पन िक.नं. ५३७ को े फल ४५६-१५३-१ भएको ज गा नापीको समयमा दता छुट भएको
हँदा दता ग रपाउँ भनी िड लीशेर राईसमेत ९ जनाको
िनवेदन मालपोत कायालय, खोटाङमा पेस भई उ
ज गा वन े िभ पन नपन भनी मालपोत कायालय,
खोटाङबाट सो ज गासँग स बि धत कागजात फाइल
ा भई यस कायालयबाट थलगत िनरी ण
गरी ितवेदनसमेतका कागजातह संल न राखी
आव यक कारवाहीको लािग वन िवभाग काठमाड मा
पठाइएकोमा वन िवभागको प.सं. २/३/०७०/७१
(वन संर ण) च.नं. ४१६ िमित २०७१।३।१ को
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मालपोत कायालय, खोटाङ, िद े लसमेत
प बाट वन ऐन, २०४९ को दफा २ को ख ड (क)
मा “वन” भ नाले पूण वा आंिशक पमा खह ले
ढािकएको े स झनु पदछ भ ने यव था भएको ।
य तै िज ला वन े सम वय सिमितको गठन तथा
स चालन िनदिशका, २०६८ दफा २ को ख ड (ठ) मा
“वन े ” भ नाले वन, वन पित, व यज त,ु संर ण
े , भू तथा जलाधार, जैिवक िविवधता र ाकृितक
वातावरण भएको े स झनु पदछ भ ने यव था
रहेकोले उि लिखत कानूनी यव थाको आधारमा
वन र वन े को प रभाषामा वन, वन पितसमेत पन
देिखएको, झाडी बटु ् यानलाई वन े िभ परेन भ न
िम ने अव था नरहेको यहोराको िमित २०७१।२।२०
को िवभागीय िनणयानस
ु ार अनरु ोध छ भनी लेखी
आएको र उ ज गा वन े को प रभाषािभ पन भई
छुट ज गा दता हन स ने अव था नदेिखएकोले िनवेदन
िजिकर कानूनस मत देिखँदनै । यस कायालयले रट
िनवेदकह को कानूनी र संवैधािनक हक अिधकार
हनन् नगरेकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
िज ला वन कायालय, खोटाङले यस अदालतमा पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
खोटाङ िज ला, िनमलीडाँडा गा.िव.स. वडा
नं. ६ ब ने िड लीशेर राईसमेतले यानडाँडा गा.िव.स.
वडा नं. ३ को िक.नं. ५३७ े फल ४५६-१५-३-१
को ज गा छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी दता नं. ६८९७
िमित २०६६।३।१५ मा यस कायालयमा िनवेदन परी
कारवाहीको िसलिसलामा िनवेदकले पेस गरेको ७ नं.
फाँटवारी रघनु ाथ राईको नाममा भ रएको तर नापी
कायालयको िफ डबक
ु मा िस े डाँडा उ लेख भएकोले
िनवेदकले पेस गरेको ७ नं. फाँटवारीसँग मेल नखाएको
साथै िमित २०६२।३।५ मा कायालय आगजनीमा
परी परु ाना कागजात तथा लगत जली न भएकोले
कायालयको परु ानो रेकडसँग िभडाउन नसिकएको,
मालपोत र नापी कायालयले थलगत अ ययन
गदा उ ज गाको ७० ितशत भू-भाग पत र बाँक

३० ितशत भू-भाग वन बटु ् यान भनी उ लेख भई
आएकाले िनवेदन दाबीको ज गा वतः सरकारी भएको
ट छ । यस कायालयसँग भूिमसधु ार कायालय
गािभएको र िमित २०६२।३।५ को नापी कायालय,
खोटाङको िफ डबक
ु मा िस े डाँडा र िवप ीले पेस
गरेको ७ नं. फाँटवारी र िटप रिसदमा आरटारबारी भनी
उ लेख भएकोले िवप ीले पेस गरेको माण कागजात
र िफ डबक
ु मा दाबी गरेको ज गाको नाम प फरक
देिखएकोले यस कायालयलाई िवप ी बनाई दता
गराएको िवप ीको रट िनवेदन यस कायालयको
हकमा खारेजभागी छ खारेज ग रपाऊँ ।
िवप ीले दाबी गरेको यानडाँडा गा.िव.स.
वडा नं. ३ को िक.नं. ५३७ े फल ४५६-१५-३१ को ज गा आलबु ारी, आरटारबारी, लोक लबारी,
थलथले भनी प रिचत ज गा िड लीशेर राई िवजन
दता भनी दाबी ग रएकोमा िवप ीले पेस गरेका कुनै
पिन कागजातमा प ज गाको नाम उ लेख भएको
देिखँदनै ।९ जना िनवेदक देखाइएकोमा नापीका बखत
कोही कसैले पिन नापी दता गराउन चासो नदेखाएको
साथै उ ज गा हाल म य पहाडी लोकमागमा उ
ज गा पन भएकोले आिथक िहसाबले मह वपूण
देिखएकोले यि को नाममा दता गराउन खोजेको
देिख छ । आ नो भोगचलनको ज गा त कालीन
अव थामा नै दता गराउनु पन हो ।
मालपोत िनयमावली, २०३६ को दफा ४
को उपदफा ४क(४) मा िफ डबक
ु मा वनज य श द
उ लेख भएकोमा िज ला वन कायालयको प
सहमित िलएर मा दता गन िम ने भनी उ लेख
भएकोले यस कायालयको च.नं. १ िमित २०६६।४।१
मा िज ला वन कायालय, खोटाङमा उ ज गा वन
े िभ पन, नपन भनी प ाचार भएकोमा िज ला वन
कायालयको थलगत ितवेदनमा वन, वन पितसमेत
पन देिखएकोले झाडी, बटु ् यानलाई समेत वन े िभ
परेन भ ने अव था नरहेको भनी उ लेख भई आएकोले
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मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) बमोिजम उ
ज गा सरकारी भएकोले यि िवशेषको नाममा दता
गन निम ने भएकोले मालपोत कायालयको िनणय
कानूनस मत छ । रट दाबी खारेज ग रपाउँ भनी
मालपोत कायालय, खोटाङले यस अदालतमा पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकह ले यस नापी कायालयको के
क तो कायबाट िनजह को के क ता संवैधािनक वा
कानूनी हक अिधकारमा आघात पगु ेको हो सो कुराको
प िजिकर िलएको पाइँदैन ।
मालपोत कायालय, खोटाङबाट यस
कायालयलाई िववािदत ज गाको थलगत िनरी ण
गरी ितवेदन पेस गनु भनी लेखी आएबमोिजम यस
कायालयबाट भएको थलगत अ ययनले उ
ज गाको ३० ितशत भू-भाग वन बटु ् यान रहेको,
अ य े बाँझो पत रहेको भ ने उ लेख भई आएको
देिखएको र नापी हँदाको बखत िफ डबक
ु मा समेत
उ ज गा पत देिखँदा िनवेदकह ले आ नो नाममा
दाबी िलएको ज गा सरकारी ज गाको प रभाषािभ पन
देिख छ । ज गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २
को प रभाषाको ख ड (ङ) मा वन, बटु ् यान, जंगल,
पत समेतका ज गा सरकारी ज गा हन् भनी प रभाषा
गरेको पाइ छ र दाबीको ज गा वन बटु ् यान जंगल तथा
पत देिखएको हँदा रट िनवेदन आधारहीन छ ।९ जना
िनवेदकह कसैले पिन उ ज गा नापी दता गराउन
चासो नदेखाएका साथै उ ज गा हाल म य पहाडी
लोकमागमा पन भएकोले आिथक ि कोणले पिन
मह वपूण देिखएकोले िनजह ले आ नो नाममा दता
गराउन खोजेको देिख छ । यस नापी कायालयबाट
रट िनवेदकह को कुनै कानूनी एवं संवैधािनक हक
अिधकारको हनन् नभएकाले िनजह को रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भनी यस अदालतमा नापी कायालय
खोटाङले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ

यस इजलाससम पेस हन आएको ततु िमिसलको
अ ययन भयो ।
िनवेदकका तफबाट मक
ु रर िव ान् कानून
यवसायी आजको छलफलमा अनपु ि थत रहनभु यो ।
िवप ी मालपोत िवभागसमेतको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी पु कर
सापकोटाले िववादको िक.नं. २३७ को ज गा
िनवेदकह को भोगचलन गन सके कोसमेतको हकदैया
मािणत गराउन सके को छै न ।९ जना िनवेदक सबैले
२०३९ सालको नापीको समयमा िववािदत ज गामा हक
देखाई नापजाँच गराउन नसके बाट र िनवेदन दाबीको
ज गा वन बटु ् यान र पत भनी नापीमा उ लेख भएकोले
मालपोत कायालय, खोटाङले वन कायालयसमेतको
प को आधारमा िनवेदन दाबी नपु ने भनी तामेलीमा
राखेको आदेश कानूनस मत रहेकोले रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
अब िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी गनपन
ु हो होइन भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु
देिखयो ।
हामी िनवेदकका बाबु बाजे तथा िजजबु ाजे
रघनु ाथ राईको १९९९ सालको िवजन ।४ लागेको
ज गा भोगचलन गरी आएकोमा उ ज गा २०३९
सालको नापीको समयमा छुट हन गएकोले नापी दता
गरी ज गाधनी माण पाउँ भनी मालपोत कायालय,
खोटाङमा िनवेदन गरेका िथय । खोटाङ िज ला,
यानडाँडा गा.िव.स. वडा नं. ३ को िक.नं. ५३७
े फल ४५६-१५-३-१ ज गाको िफ डबक
ु मा
सबै महल खाली जिनएको भ ने आधारमा िवप ी
कायालयले िनवेदन खारेज गरी तामेलीमा राखेको
आदेश िमलेको छै न । हामीले पेस गरेको ७ नं.
फाँटवारी र िटप रिसद िभडाई याियक मनको योग
गरी िनणय गनपनमा
सो भएको छै न । िववािदत ज गामा
ु
बसोबास भएको गोठ तथा घरह को अवशेष हालस म
छन् । तसथ मालपोत कायालय, खोटाङको िमित
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मालपोत कायालय, खोटाङ, िद े लसमेत
२०७१।८।२५ को िनणय उ ेषणको आदेशले बदर
गरी उि लिखत ज गा िनवेदकह का नाममा दता
ग रिदनका लािग िवप ीह का नाममा परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर
देिख छ । िक.नं. ५३७ को े फल ४५६-१५-३-१
ज गाको ७० ितशत भू-भाग पत र बाँक ३० ितशत
भू-भागमा वन बटु ् यान रहेको भ ने थलगत ितवेदन,
िफ डबक
ु मा िस े डाँडा भ ने वनज य श द उ लेख
भई िनवेदकह को नाममा नापजाँच हन नसके को र
िववािदत ज गामा िनवेदकह को हक भोग नभएकोले
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अ तगतको
सरकारी ज गा यि िवशेषको नाममा दता गन निम ने
भ ने मालपोत कायालय, खोटाङसमेतको िलिखत
जवाफ रहेको पाइयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले चनु ौती
िदएको िमित २०७१।८।२५ को िनणयमा “तामेलीमा
रािखिदने ठहछ” भ ने श दह परेको भएपिन
उि लिखत िनणयमा वन कायालयबाट ा प मा
िववािदत ज गा वन े िभ पन भनी लेखी आएको,
ज गा नापजाँच हँदा तयार भएको िफ डबक
ु यहोराबाट
िववािदत ज गा नापी पत देिखएको, वन कायालयबाट
भएको थलगत सजिमनमा समेत िववािदत ज गा वन
े ज तो देिखएको, मालपोत र नापी कायालयको
आदेशानस
ु ार भएको थलगत िनरी ण ितवेदनमा
पिन ७० ितशत भू-भाग पत र बाँक ३० ितशत
भू-भाग बटु ् यान पाइएकोले आवादीज य नदेिखएको
भ ने यहोरा रहेको िनवेदकले पेस गरेको ७ नं. फारम
र िटप रिसदमा उ लेख भएको ज गा िफ डबक
ु सँग
मेल नखाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को
(२) (ख२) अनस
ु ार सरकारी ज गा देिखएकोले सोही
ऐनको दफा २४(१) बमोिजम दता गन निम ने भनी
िवप ी मालपोत कायालयले सबदु माण बझ
ु ी यसको
मू याङ् कन गरी िनणय गरेको देिख छ ।
३. कुनै पिन िनणयलाई पूरा पढेर मा अथ

लगाउनु पन ह छ । मालपोत कायालयको उि लिखत
िनणयले िनवेदकको िजिकरलाई पया मा ामा
स बोधन गरेको देिख छ । िनणयको पछ
ु ारमा तामेली
श द परेबाटै सोभ दा मािथ रहेका सयकडा ९९ वा य
र श दह लाई नभएसरह ठानी तामेली भ ने श दलाई
मा प नु तकस मत हँदैन । कुनै िवषयव तक
ु ा
स ब धमा जे जो गनपन
ु हो सो सबै भइसके को हँदा
के ही गनु नपन र िमिसल अिभलेखमा रा नपु न भ ने
नै “तामेली” श दको अथ ह छ । दाबीको िवषयव तमु ा
कुनै नयाँ माण गु न आई नयाँ अव थाको सज
ृ ना
भएमा वा हन नसके को कुनै काम कुरा स प न भएमा
पनु ः जगाउने गरी काम कारवाही हने भ ने िहसाबले
पिन यदाकदा िमिसललाई तामेलीमा रा ने ग र छ ।
कुनै िवषयव तमु ा गनपन
ु काम नगरी िु टपूण त रकाले
िमिसल थ याउने गरी तामेलीमा रा ने आदेशलाई
रटले अिधकार े को िु ट मानी कानूनबमोिजम गनको
लािग रट जारी गन गरेको देिख छ । तर ततु िववादमा
मालपोत कायालयले सबदु माणह को मू याङ् कन
गरी िनणय गरेको देिखँदा मालपोत कायालयले आ नो
अिधकार े को योग नगरी तामेलीमा राखेको भनी
िनज कायालय िव
दोषारोपण गनु यायस मत
हँदैन ।
४. रट अिधकार े ले िनणय सही गलत के
हो भनी मु ाको त यमा वेश गरी हेन काम गदन ।
रट अिधकार े याियक व छता र पारदिशता
कायम गनको लािग आकिषत हने अिधकार े
भएकोले यसले िनणय गन िनकाय र अिधकारीको
काम कारवाहीमा कानूनको पालन, िनणयकताको
िन प ता र व छता ज ता कुरामा आफूलाई
के ि त गछ । कानूनले तोके को कायिविधअनस
ु ार
काम कारवाही नभएमा मा रटबाट ह त ेप हने
गछ । रट अिधकार े ले िनणयकताबाट भएको माण
मू याङ् कनलाई िव थािपत गरी पनु रावेदन तह ज तो
िनणय गदन । यसथ िववािदत ज गा िनवेदकको हो वा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
सरकारी हो भ ने मा िमिसल संल न माणह को
नणय नं ९६१८
मू याङ् कन गन र यस आधारमा िववादको टुङ्गो
लगाउने िज मेवारी मालपोत कायालयकै भएकोले सो
कायालयले िववािदत ज गाका स ब धमा आव यक
सव च अदालत, संयु इजलास
माणह बझ
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
ु ी िफ डबक
ु , थलगत सजिमन,
िनरी ण ितवेदन, ७ नं. फाँटवारी र २०३९ सालमा
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
नापजाँच भएको ज गाको स ब धमा २७ वषपिछ
फै सला िमित : २०७२।११।२०।५
िनवेदकह बाट दाबी परेकोसमेतका आधार हण
०७२-RC-००२०
गरी िनवेदकह को दाबी नपु ने भनी त यगत ठहर
गदा उ कायालयबाट कायिविधगत कानूनको यथे
मु ाः कत य यान
अनस
ु रण भएकै देिख छ । यस ि थितमा यो इजलासले
ततु िवषयमा रट े बाट ह त ेप गनु मनािसब वादी : .स.िन. भानु चौधरीसमेतको ितवेदनले
नभएकोले िनवेदकह को रट िनवेदन खारेज हने
नेपाल सरकार
ठहछ । यो आदेशको मािणत ितिलिपसमेत साथ
िव
राखी फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको ितवादी : िज ला गोरखा, नामजङ
ु ् ग गाउँ िवकास
कायालयलाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
सिमित वडा नं. ८ ब ने सीता लािमछानेसमेत
िनयमानस
ु ार गनू ।
§ कुनै िशशु िजउँदो ज मेको हो वा मतृ
उ रायमा सहमत छु ।
ज मेको हो भ ने कुराको सव म
या.दीपकराज जोशी
माण त स ब धमा िवशेष ता ा
गन िचिक सकह को भनाई नै ह छ ।
इजलास अिधकृत : ेम खड् का
िचिक सकह को रायमा लापरवाही वा
इित संवत् २०७२ साल चैत २६ गते रोज ६ शभु म् ।
बेिहसाब देिखएमा, ग भीरताको अभाव
रहेमा वा अयो य िचिक सकबाट राय
य भएमा बाहेक िचिक सकह को
रायलाई
माणमा िलनु उपयु
ह छ । िचिक सकको राय िमिसलका अ य
माणबाट समिथत भएको अव थामा
य तो राय झन् िववादरिहत हन पु ने ।
&
( करण नं.३)
§ नवजात िशशुको उिचत याहारस भार
नगरेर ितवादी आमाले ब चा ज मेको
कोही कसैले थाहा पाउलान् िक भनी
ब चालाई कपडामा बेरी लुकाएको
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सीता लािमछानेसमेत
यसपिछ नवजात िशशुलाई रगत आिद
फोहोरसरह फा नपु न व तु ठानी फालेको
काय र नवजात िशशल
ु ाई घाँटी िथची मान
काय दवु ैको प रणाम नवजात िशशक
ु ो
मृ यु हने कुरामा स देह रह न । भिवत यमा
बदिनयत हदँ ैन, सबै कुरा शु मनसायले
गदा गद पिन सो दै नसोिचने अ यािशत
प रणाम उ प न भई मािनसको मृ यु हन
पु छ । भिवत यको स ब ध अपराधसँग
हदँ ैन । काय िनद ष ह छ । प रणाम अपराध
ह छ । तर ितवादीको काय नै अपराधपूण
छ । Homicide by omission पिन
homicide नै हो । मु य कुरा कताले
वारदात गदा िशशु मान मनसाय राखेको
िथयो वा िथएन भ ने कुरा नै हेनुपछ ।
कताको मनसायको परी ण कताको
कायबाट ह छ र यसको आधार भनेको
सामा य सुझबुझ भएको मािनसले यस
िकिसमले नवजात िशशुलाई यवहार गदा
नवजात िशशुको मृ यु ह छ अथवा हदँ ैन
भ ने नै हन जाने ।
( करण नं.५)

पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
माननीय यायाधीश ी सरोज साद गौतम

फै सला
या.गोिव दकुमार उपा याय : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १० बमोिजम यस
अदालतमा दता भएको ततु मु ाको संि त य
एवम् ठहर िन नानस
ु ार रहेको छ ।
िज ला िचतवन िपठुवा गा.िव.स. वडा नं. ७
माधवपरु ि थत पूव पि म पानी िनकास कुलो, उ रमा
रेशमराज लािमछानेको धान खेत, दि णमा चेत साद
ढकालको धान खेत यित चार िक लािभ उ रतफ
कुलोको िकनारामा भखर जि मएको नवजात िशशक
ु ो
नौ मिहना परु ा पगु ेको लास फे ला परेको । घाँटीमा नाल
बे रएको, दािहने आँखामािथ िनलो दाग रहेको, घाँटीको
भागमा िनलो र ह का सिु नएको, बायाँतफ गालामा
मख
ु को साइडबाट कािटएको आलो घाउ सो घाउबाट
रगत बगेको अ सामा य अव थामा रहेको भ नेसमेत
यहोराको िमित २०७०।५।७ गतेको मतृ क िशशक
ु ो
घटना थल एवम् लासजाँच मचु ु का ।
२०७०/५/७ गते िदउँसो १४ बजेको
समयमा िज ला िचतवन िपठुवा गा.िव.स.वडा नं.७
वादीका तफबाट :
माधवपरु ि थत धानखेतको बीच कुलोमा नवजात
ितवादीका तफबाट :
िशशक
ु ो लास फे ला परेकोले घटना थल एवम्
अवलि बत निजर :
लासजाँच मचु ु का गरी पठाइएको छ भनी इलाका
स ब कानून :
हरी कायालय, टाँडीले िमित २०७०।५।७ मा िज ला
§ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको हरी कायालय, िचतवनलाई लेखेको प ।
१३(३)
२०७०।५।८ गते साँझ यस भरतपरु
§ मल
अ पतालमा उपचाराथ एक मिहला भना भएक र
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.
िनजको वा य अव था कमजोर रहेको, िनज मिहला
सु तहमा फै सला गनःसु के री भएक ज तो देिखएकोले सोधपछ
ु गदा आफूले
माननीय यायाधीश ी िवनोदमोहन आचाय ब चा ज माई िज ला िचतवन िपठुवा गा.िव.स. वडा
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नं. ७ माधवपरु मा रहेको कुलोमा फालेको वीकार
गरेक हँदा िनजको वा य परी ण गराई सरु ाको
यव था िमलाई िनगरानीमा उपचार गराई िड चाज
भएप ात प ाउ गरी आव यक कानूनी कारवाही हने
भनी .स.िन. भानु चौधरीले िमित २०७०।५।८ मा
िज ला हरी कायालय, िचतवनमा िदएको ितवेदन ।
१/२ िदनिभ सिु त भएको देिख छ । २४
ह ाको पाठेघर साल योिनमा रहेको, योिनबाट रगत
िमिसएको पानी बगेको, २/३ सेमीको घि एको घाउ
योिन ारमा रहेको भ ने यहोराको ितवादी सीता
लािमछानेको िमित २०७०।५।८ को वा य परी ण
ितवेदन ।
२०७०/५/७ गते िज ला िचतवन िपठुवा
गा.िव.स. वडा नं. ७ माधवपरु ि थत धानखेतको
बीच कुलोमा नवजात िशशु ज माई िज ला गोरखा
नामजङ
ु ् ग गा.िव.स. वडा नं. ८ घर भई हाल िज ला
िचतवन िपठुवा गा.िव.स. वडा नं. ७ मा ब दै आएक
वष १७ क सीता लािमछानेले मारी फालेको भ ने
बिु झएको र िनज उपचाराथ भरतपरु अ पतालमा भना
भएको अव थामा फे ला पारी िनजको िनगरानी राखी
आज िड चाज भएक ले प ाउ गरी दािखला गरेका
छ कानूनबमोिजम होस् भ ने यहोराको .स.िन.
पणु बहादरु ब नेतसमेतको िमित २०७०।५।११ को
ितवेदन ।
Mandible bone fractured, lacerated
wound found in right side of cheek extending
from right angle of mouth to 3-4 cm. No
other injury. Lungs float in water. Cardiorespiratory arrest due to injury or asphyxia,
death after born. Death either due to injury
or asphyxia भ ने यहोराको मतृ क िशशक
ु ो िमित
२०७०।५।८ को शव परी ण ितवेदन ।
म िज ला िचतवन िपठुवा गा.िव.स.वडा नं.८
ि थत मामाघरमा बसी पढी आएको िथएँ । यसै ममा

२०६९ माघमा धािदङ मैदी घर बताउने राजाराम
ितवारीसँग िचनजान भई टेलीफोन नं. आदान दान
भई फोनमा कुरा हन था यो । २०६९ साल माघ
मिहनाको अि तमितर िनज राजाराम ितवारीले फोन
गरी नारायणगढ बोलायो । िददीको घर े परु जा छु
भनी ढाँटी म नारायणगढ आएँ । हामीह सो रात
नारायणगढको लजमा बसी शारी रक स पकसमेत
भयो । यसपिछ पिन हामीह बीच फोन स पक भई
नारायणगढ आई पटकपटक शारी रक स पक हँदै
आएकोमा सोही शारी रक स पकको कारण म गभवती
भएँ । सो कुरा राजारामलाई समेत भिनन । राजाराम
ितवारीसँग २ मिहनादेिख भेट स पक हन छाड् यो । मैले
मिहनावारी रोिकएकोस म कुरा राजाराम ितवारीलाई
भनेक िथएँ वा ता गरेनन् । २०७०।५।७ गते िबहान
िपठुवा गा.िव.स. वडा नं. ८ ब ने ठूलीआमाको घरमा
गएको अव थामा अं. ९:०० बजेको समयमा सोही
घरको शौचालयमा ब चा जि मयो । ब चा जि मएपिछ
के ही समय यहाँ बसे ँ । शौचालयमा कोही आई
दे ने डरले ब चालाई कपडाले बेरी कोठामा लगी
राखेर शौचालय सफा गरे ँ । यसपिछ लगु ा फे री रगत
लागेको कपडा र जि मएको ब चालाई बा टीमा हाली
घरनिजक खेतमा भएको कुलोमा फाली कपडा धोई
नहु ाई घर फक बसेको हँ । मास पगु े नपगु ेको थाहा
भएन । ब चा ज मेको र खेतमा फालेको कुरा
राजारामलाई फोन गरी भनेको हँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी सीता लािमछानेको बयान ।
हाल प ाउ परेक मेरो मामाको छोरी सीता
लािमछाने िचतवन मामाको घरमा बसी ११ क ामा
पिढ् थन् ।२०७०/५/८ गते भाई नाता पन ल मण
लािमछानेले बिहनी सीता लािमछानेलाई उपचारको
लािग भरतपरु अ पतालमा याएपिछ मसमेत अ पताल
आउँदा बिहनीले ब चा ज माई खेतको कुलोमा
फालेको थाहा पाएको र सो दा राजाराम ितवारीको
गभ हो, नारायणगढमा सँगै लजमा बसी यौनस पक
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सीता लािमछानेसमेत
गरेको कारण गभ रहेको र ब चा जि मएपिछ अ ले
दे ने डरले कपडाले बेरी बा टीमा राखी कुलोमा लगी
फालेको हँ भनी बताएक िथइन् । यसपिछ यही ँ
कायरत हरीलाई सो कुरा जानकारी गराएँ भ नेसमेत
यहोराको हीरा ढकालले गरेको कागज ।
हाल प ाउ परेक सीता लािमछाने िपठुवा
गा.िव.स वडा नं. ७ ि थत मामाघरमा ब ने गिथन् ।
िनजले गभ बोके को कुरा गाउँ घरमा कसैलाई थाहा
िथएन । िनज सीता लािमछाने ठूलो आमाको घरमा
गई बसेको अव थामा २०७०/५/७ गते ठूलो आमाकै
घरमा ब चा ज माई मारी घरनिजक खेत कुलोमा
फालेको ऐ. ८ गते ह ला भएपिछ थाहा पाएका ह ।
नवजात िशशक
ु ो लास २०७०/५/७ गते नै खेत कुलोमा
फे ला परेको हो भ ने यहोराको बिु झएका मािनसह
बधु माया ढकाल, ल मी अमगाई अिधकारी, जोशीदेवी
यौपानेले गरेको कागज ।
मेरो न द नाता पन सीता लािमछाने हा ो
घरमा नै बसी आएक र २०७०/५/७ गते िबहान अं.
९:३० बजे म घरमा खाना बनाउँदै टी.भी. हेरी बसेको
अव थामा िनज न दले नहु ाउन जा छु भनी बाि टन
बोक कुलोतफ गएक िथइन् । सोही िदनको अं.१४:००
बजेको समयमा कुलोमा िशशक
ु ो लास फे ला परेको भ ने
सनु ी सो ठाउँमा गएक िथएँ ।२०७०/५/८ गते न द
सीता लािमछाने उपचारको लािग भरतपरु अ पतालमा
भना भएक र अिघ लो िदन कुलोमा फे ला परेको
िशशक
ु ो लास िनजै सीता लािमछानेले ज माई मारी
फालेको भ ने थाहा पाएँ । सो अगािड िनजको पेटमा
ब चा भए ज तो देिखँदनै यो भ ने यहोराको सज
ु ना
यौपानेले गरेको कागज ।
म नारायणगढमा माइ ोबस चलाउँथे ।
२०६९ साल माघ मिहनाको सु मा िपठुवा गा.िव.स.
वडा नं. ५ मा रहेको उ च मा.िव.को वािषक उ सव हेन
गएको अव थामा सीता लािमछानेसगँ िचनजान भई
फोनमा समेत कुराकानी हन था यो । िनजलाई मैले

नारायणगढ बोलाई लाय सचोकको एक होटल लजमा
राित सँगै बसी पिहलो पटक शारी रक स पक भएको र
यसपिछ पिन िविभ न िमितमा िनजसँग नारायणगढमा
शारी रक स पक ह यो । मैले चलाउने माइ ोबस
दघु टना भएपिछ २०६९ साल चै मिहनामा म
काठमाड गएपिछ सीता लािमछानेसगँ भेटघाट हन
छाडेकोमा फोनमा कुराकानी हँदा िनजले मिहनावारी
ब द भएको भनी भनेक िथइन् । िनज गभवती
भएको मलाई जानकारी िथएन । अ कुनै कारणबाट
मिहनावारी रोिकएको होला भनेर मैले वा ता ग रन ।
पिछ िनजसँग २०७०/५/३ मा भेट हँदासमेत गभवती
भएको कुरा मलाई भिननन् । २०७०/५/८ गते फोन
गरी मैले ब चा ज माई फाली िदएँ भनेपिछ म भरतपरु
अ पतालमा भेट्न आएको हँ । िनजले ज माई मारी
फालेको ब चा मेरो हो भ ने यहोराको ितवादी
राजाराम ितवारीको बयान ।
िमिसल संल न घटना थल तथा लास
कृित मचु ु का, ितवादी सीता लािमछानेको
वा य परी ण ितवेदन, लास पो टमाटम रपोट,
ितवादीह को बयान, बिु झएका मािनसह को घटना
िववरण कागजसमेतका आधार माणह बाट प ाउ
परेका ितवादीह राजाराम ितवारी र सीता लािमछाने
बीच भएको अवैध शारी रक स पकबाट सीता
लािमछाने गभवती भएक मा िनज सीता लािमछानेले
िमित २०७०/५/७ गते िबहान अं. ९ बजे ठूली आमा
जोशीदेवी यौपानेको घरको शौचालयमा नवजात छोरी
िजउँदो ज माई समाजमा आ नो बेइ जत हने डरले
उ नवजात िशशल
ु ाई कत य गरी मारी कपडामा
पोको पारी बाि टनमा हाली घरनिजकै को खेतको
कुलोमा फालेको काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. र १३(३) नं. को अपराध हँदा ितवादी
सीता लािमछानेलाई सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम सजाय ग रपाऊँ । ितवादी राजाराम ितवारी
सीता लािमछानेसगँ अवैध शारी रक स पक गरी गभ
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बोकाई ब चालाई कत य गरी मारी फा ने कायमा मत
स लाहमा पसी मितयारको भूिमका िनवाह गरेको एवम्
सो प रब दबाट भा ने उ कने य न गरी िनजलाई
ब चा ज माई मारी फा न बा य बनाई अ िकिसमको
मतलबी भएको त य पिु भएको देिखँदा ितवादी
राजाराम ितवारीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १७(३) नं. को अपराधमा सोही महलको
१७(३) नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी ितवादीह
िव को अिभयोग दाबी ।
म क रब २ वष अिघदेिख िचतवन िज ला
िपठुवा गा.िव.स. वडा नं.८ माधवपरु मा मामाघरमा
बसी अ ययन गरी आएको सो ममा मेरो िव ालय
जनजागिृ त उ च मा.िव.मा २०६९ साल माघफागनु मा वािषको सव हँदा ितवादी राजाराम
ितवारीसँग सामा य िचनजान भई दवु ैजनाको मोबाइल
नं. आदान दान भएको िथयो । िमित २०६९ सालको
माघ मिहनाितर ज तो ला छ ितवादी राजाराम
ितवारीले फोन गरी नारायणगढ बोलाएकोले िनजले
बोलाएको ठाउँमा आई नारायणगढको एक होटलमा
बसी हामी दवु ैजनाबीच यौनस ब ध कायम भएको
र पिछ पिन २/३ पटक यौनस ब ध कायम भएको
हो । सायद पिहलो पटकको स ब धबाट गभ रहेको
हनपु छ । मेरो मिहनावारी रोिकएपिछ मैले राजारामलाई
जानकारी गराएक र िनजले डराउनु पदन भनेका
िथए । मैले गभ रहेको जानकारी कसैलाई गराएको
िथइन । राजारामलाई मा थाहा िथयो । २०७०।५।७
गते िबहान ८:३० बजेको समयमा िचतवन िज ला
िपठुवा गा.िव.स. वडा नं. ८ मा रहेको मेरो ठूलीआमाको
घरको ट् वाईलेटमा ब चा जि मँदा म बेहोस भएछु ।१०
िमनेटपिछ होस आउँदा ब चा जि मएको देखी ब चा
हेदा म रसके को र मलाई डर लागेकोले ब चालाई
बाि टनमा उठाई सोही ठाउँको खेतको कुलोमा छाडी
नहु ाई घर आएक हँ । मैले िदशाबाट रगत आएको छ
भनी दाइ ल मण लािमछानेलाई भनी २०७०।५।८ गते

भरतपरु अ पताल आई उपचार गदा मैले भनेको हो ।
ब चा मिहना पूरा नहँदै जि मएकोले मरेको जि मएको
हो । मैले ब चालाई कत य गरी मारेर फालेको होइन
भ ने यहोराको ितवादी सीता लािमछानेले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी सीता लािमछानेसगँ िनज अ ययन
गन जनजागिृ त उ च मा.िव.मा २०६९ सालमा भएको
वािषक उ सव काय ममा िचनजान भई मोबाइल
नं. िलनिु दनु गरी एक आपसमा स पक भइरहेकोमा
मैले सीतालाई बोलाई नारायणगढ लाय सचोकको
होटलमा राित सँगै बसी पिहलो पटक दवु ैबीच
यौनस ब ध कायम भएको र यसपिछ क रब २/३
चोिट यौनस ब ध कायम भएको हो । पिछ फोनमा
मेरो मिहनावारी रोिकयो भनेपिछ मैले डा टरसँग
चेक गर भनेकोमा िनजले चेक गरे नगरेको मलाई
भिननन् । फागनु स म हा ो स ब ध रहेकोमा मैले
चलाउने गाडी दघु टना भई म चैतदेिख काठमाडौमा
गई बसेपिछ हामीबीच फोनमा स पक ह यो । अि तम
समयस म पिन ब चा रहेको कुरा मलाई भिननन् ।
ब चा ज मेको िदन िदउँसो क रब २/३ बजे मेरो गभबाट
ब चा खेर गयो मैले ब चा खेतमा फािलिदएँ, मिहना
पूरा नहँदै ज मेको हँदा म होसमा आउँदा ब चा मरेको
अव था िथयो भनी मलाई फोनबाट भनेक िथइन् ।
सीतालाई उपचारको लािग भरतपरु अ पताल याउँदा
सीताका प रवारले मलाई बोलाएका र मैले सीतालाई
िववाह गरी रा न तयार छु भनेको िथएँ । सीताले गभ
रहेको मलाई नभनेको ब चा जि मएको िवषयमा मलाई
थाहासमेत नभएको हँदा उ ब चा मान िवषयमा मेरो
संल नता स लाह छै न । सायद मरेको ब चा भएकोले
सीताले फालेक होिलन् । मलाई गभ रहेको जानकारी
गराएको भए मैले िववाह गरी घरमा ला थे ँ । सीतालाई
िववाह गरी रा न म अिहले पिन तयार छु । हामी दवु ै
जना अिववािहत भएको र िववाह गन म जरु भएकोले
नवजात िशशु मानपन
ु कुनै कारणसमेत नभएको मानमा
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कुनै संल नता नभएको हँदा अिभयोगअनस
ु ार सजाय
पाउनु पन होइन भ ने यहोराको ितवादी राजाराम
ितवारीले गरेको बयान ।
ितवेदनको यहोरा मैले मौिखक भनेर असई
पूण ब नेतले लेखेको हो । सही मेरो होइन । सीता
लािमछानेले कत य गरी मारे नमारेको वा तिवक कुरा
थाहा भएन । बु दा सीता लािमछाने क या के टी भएको
र िनजले पेटमा रहेको ब चा फा यो बेहोस भएकोले
थाहा भएन भनेकाले िनगरानीमा उपचार गराई सके पिछ
िज ला हरी कायालयमा बझ
ु ाई िदएको हँ । अ य कुरा
थाहा भएन भनी ितवेदक .स.िन. भानु चौधरीले
सु िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ब चा मारेर फालेको मैले भनेको होइन ।
हि पटलमा डा टरले ब चा ज माएको हो भनेकोस म
थाहा छ । ब चा ज माएको फालेको देिखन भनी
बिु झएका मािनस जोशीदेवी यौपानेले सु िज ला
अदालतमा गरेको बकप ।
. सीता लािमछानेको गभबाट जि मएको
ब चा . राजाराम ितवारीको हो । सो ब चा िनज
सीताले िजउँदै ज माएर मारी फालेको होइन । मलाई
सीताले भनेअनस
ु ार पेट दख
ु ी ट् वाइलेट गएको
अव थामा ब चा जि मएको र िनज बेहोस भएक ,
होसमा आएपिछ ब चा हेदा ने, च ने र सास फे न
नगरेकोले ब चा मरेको स झी कुलोमा लगी फालेक
रिहछन् भनी बिु झएका मािनस सज
ु ना यौपानेले सु
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी सीता लािमछानेले ब चा मारी
फालेको होइन । िमित २०७०।५।७ िबहान पेट दख
ु ी
सीता शौचालय जाँदा ब चा जि मएको र सो ब चा
राजारामको हो । सीता ब चा ज माउँदा बेहोस भएक र
होसमा आउँदा ब चा ने, च ने र सास फे न नगरेको र
िनज अिववािहत हँदा घर र समाजको डरले म रसके को
ब चा कुलोमा लगी फालेक रिहछन् । िनजले ब चा
ज माई मारी फािलन् भ ने कुरा झु ा हो । ितवादी

सीता र राजारामका बीचमा िववाह हने कुरा छ भनी
बिु झएका मािनस ल मी अ गाई (अिधकारी) ले सु
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
म अ पताल आई सीतालाई सो दा िनजले
२०७०।५।७ गते पेट दख
ु ी ट् वाईलेट गएको अव थामा
ब चा जि मएको, आफू बेहोस भएको र होसमा
आएपिछ ब चा ने, च ने र सास फे न नगरेकोले
ब चा मरेको ठानी घरनिजकको कुलोमा फालेको भनी
बताएक िथइन् । िनज गभवती भएको मलाई थाहा
िथएन । राजाराम र सीताबीच ेम स ब ध िथयो । िनज
अिववािहत रहेक समाजमा आफूले ब चा ज माएको
थाहा हँदा आ नो इ जत जा छ भनी िनजले मरेको
ब चा कसैलाई नदेखाई कुलोमा लगी फालेक हन्
ज तो ला छ भनी ितवादी सीता लािमछानेको सा ी
हीरा ढकालले सु िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
म अ पताल आई बु दा सीताको गभबाट
मरेको ब चा जि मएको थाहा पाएको हँ । राजाराम
ितवारीसँग िनजको स पक भई मिहनावारी रोिकएको
तर घर प रवार तथा समाजले थाहा पाउँदा लाज हने
डरले कसैलाई पिन सो कुरा बताएक रिहनछन् । िनजले
शौचालय जाँदा ब चा जि मएको र हेदा ने च ने तथा
सास फे न नगरेकोले ब चालाई उठाई कुलोमा फालेक
रिहछन् । अिववािहत हँदा ब चा ज मेकोले आ नो
इ जत जाने डरले आफूले ज माएको मतृ ब चा
फालेक रिहछन् । सो गभ राजारामको हो, िनजह को
िववाह गन कुरामा दवु ै प रवारमा सहमित भइसके को छ
भनी ितवादी सीता लािमछानेका सा ी ह र ढकालले
सु िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी राजारामको . सीता लािमछानेसगँ
ेमस ब ध भएको मलगायत िनज राजारामको
प रवारलाई थाहा िथयो । िनजह को आउने
मङ् िसरमा िववाह गन स लाह भएको िथयो । ततु
घटना हँदा िनज राजाराम काठमाड मा रहेका हँदा
िनजलाई वारदातका बारेमा २ िदनपिछ थाहा भएको
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
हो । अिभयोग दाबीबमोिजम राजारामले कसरु गरेका
होइनन । ब चा मान कुरामा िनजको संल नता छै न भनी
ितवादी राजाराम ितवारीका सा ी अजनु ितवारीले
सु िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी सीता लािमछानेले जीिवत ब चा
ज म िदई कत य गरी मारी कुलोमा बगाएको भ ने
िन या मक माण नपरु याई
िमिसल पेस भएको
्
अव थासमेतका आधारबाट कत यबाट नै नवजात
िशशक
ु ो मृ यु भएको भनी ठहर गन िमलेन । तर उ
ब चा मरेकै ज मेको िथयो भनी यथाथपरक पमा
िकटानसाथ यी . सीता लािमछानेले आ नो
बयानह मा लेखाउन सके को नदेिखएको, िचिक सकले
death after born भनी शव परी ण ितवेदनमा
लेिखएको, मतृ कको शरीरमा कुनै घातक चोटपटक
वा घाँटीमा दाग नदेिखएको, यी ितवादी सीता
लािमछानेले किललै उमेरमा गभ बोक ज माउँदाका
बखत यहोनु परेको सव पीडाका कारण नवजात
ब चाको ि थित नबझ
ु ीकन बाि टनमा राखी कुलोमा
लगी बगाएक ततु मु ामा . सीता लािमछानेले होस
नपरु याएको
कारण सो ब चाको मृ यु कत यबाट नभई
्
भिवत यबाट भएको ठहछ । उ ब चा २४ ह ाको
अविधमा ज मेको भ ने परी ण ितवेदन, किललो
एवम् अ ययनरत अिववािहत अव थामा गभधारण
गनु परेको िववशता, गभ बोकाउनेले यी ितवादीलाई
िववाह गरी रा छु भनी आ ना बयानह मा लेखाएको
र यसमा ितवादी सीता लािमछानेको वीकारोि
रहेको, सव अव थामै लोकल जाबाट ब न
ब चालाई हतारमा बाि टनमा राखी कुलोमा बगाएक
भ ने भनाइह समेतका आधारमा ितवादी सीता
लािमछानेलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
६(२) नं. बमोिजम ४५ िदन कै द र . ५००। ज रवाना हने ठहछ । उ कै द ितवादी सीता
लािमछाने िहरासतमा बसेको िमितबाट आजस मको
हने िदनबाट नपगु हने भएमा सो नपगु िदनका हकमा

द डसजायको ११क नं. बमोिजम िमलान ग रिदने
ठहछ । ितवादी राजाराम ितवारी उ वारदातमा
संल न रहेको वा घटना घट् दा वारदात थलमा रहेको
नदेिखँदा िनज ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाई
पाउने ठहछ भ ने सु िचतवन िज ला अदालतले
िमित २०७०।६।१५ मा गरेको फै सला ।
िमित २०७०।५।७ िदउँसो अ दाजी १४ बजे
खेतको कुलोमा नवजात िशशक
ु ो लास फे ला परेको,
िशशक
ु ो लासको घाँटीमा िनलो र ह का सिु नएको
देिखएको, गालामा काटेको आलो घाउ रहेको, घाउबाट
रगत िन के को भ ने घटना थल एवम् लासजाँच
मचु ु का रहेको छ । ितवादी सीता लािमछानेले
शौचालयमा ब चा ज माई कपडाले बेरी कोठामा लगी
पिछ बाि टनमा राखी घर निजकै को खेतको कुलोमा
फालेक हँ भनी अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा
समेत वीकार गरी बयान गरेको अव था छ । ितवादी
सीता लािमछानेले राजाराम ितवारीसँगको अवैध
शारी रक स पकबाट िजउँदै ब चा ज माई आफू
अिववािहत भएको कारण समाजमा बेइ जत हने
डरले उ ब चालाई कत य गरी मारी खेतको कुलोमा
फालेको त य, सु अदालतबाट भिवत यमा कसरु
ठहर भएको र पो टमाटम रपोटसमेतबाट दाबीको
कसरु पिु भइरहेको अव थामा िमिसल संल न
भौितक सबदु माण एवम् अ य प रि थितज य
माणह को यथोिचत मू याङ् कन नगरी िनजलाई
यानस ब धीको महलको ६(२) नं बमोिजम सजाय
गरेको फै सला बदरयो य छ । ब चालाई कत य गरी
मारी फा ने कायमा ितवादी राजाराम ितवारी मत
स लाहमा पसी मितयारको भूिमका िनवाह गरेको एवम्
सीता लािमछानेलाई गभ बोकाई सो प रब दबाट भा ने
उ कने य न गरी िनजलाई ब चा ज माई मारी फा न
बा य बनाई अ िकिसमले मतलबी भएको त य पिु
भएको ि थितमा ितवादी राजाराम ितवारीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम
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सजाय गनपनमा
सफाई िदएको फै सला बदरभागी
ु
छ । ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने यहोराको वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन प ।
यसमा
ितवादीले
अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा राजाराम ितवारीसँगको
अवैध संसगबाट रहन गएको गभको ब चालाई
कपडामा बेरी कोठामा राखेको, ब चा जि मँदा भएको
फोहोर सफा गरेपिछ आफूले लगु ा फे री ब चालाई
बाि टनमा हाली घरनिजकको कुलोमा फाली आएक
भनी बयान गरेको अव थामा ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको ६(२) नं. बमोिजम सजाय
गरेको सु िचतवन िज ला अदालतको फै सला
फरक पन भ ने पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०७१।७।२ को आदेश ।
नवजात िशशक
ु ो फो सोलाई टु ाटु ा पारी
पानीमा रािख छ । ती टु ाह पानीमा तै रए ब चा
िजउँदो जि मएको र टु ाह पानीमा डुबे ब चा मरेको
जि मएको अथबोध ह छ । िजउँदो जि मएको िशशल
ु े
सास फे न र मरेको जि मएकोले नफे न हँदा फो सोका
टु ाह को वजनमा फरक पन गई तै रने र डु ने
गदछन् । िशशु िजउँदो वा मरेको जि मएको हो भनी
यिकन गन यस ि यालाई hydrostatic test को
सं ा िदइ छ । मतृ क िशशक
ु ो शव परी ण ितवेदनमा
फो सोका टु ाह पानीमा तै रएको भनी उ लेख
भएको देिखँदा िशशु मतृ अव थामा जि मएको भ न
सिकने ि थित छै न । मृ यक
ु ो कारणमा death after
born, due to injury or asphyxia भनी उ लेख
भएकाले समेत िशशु िजउँदो जि मएको भ ने बिु झ छ ।
शव परी ण ितवेदनमा उि लिखत ती कुराह ले िशशु
मरेको जि मएको भ ने ितवादीको िजिकर थािपत
हन स दैन । राजारामसँग भएको शारी रक स पकबाट
गभवती भएको र िमित २०७०।५।७ का िदन ठूली
आमाको घरको शौचालयमा ब चा ज माई कपडाले

बेरी बाि टनमा हाली ब चालाई कुलोमा फालेको
कुरामा िनज सािबत भएकोसमेतबाट ितवादी सीता
लािमछानेले जीिवत ब चा ज माई मारी आरोिपत कसरु
गरेको पिु भएकोले िनजलाई यानस ब धी महलको
६(२) नं. बमोिजम ४५ िदन कै द र .५००। - ज रवाना
गरेको िचतवन िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
भई ितवादी सीता लािमछानेलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहछ । जि मएको िशशु मान मराउनमा ितवादी
राजाराम ितवारीको संल नता र सहभािगता रहेको
िमिसल संल न माणबाट नदेिखँदा िनजलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाई िदएको सु अदालतको फै सलालाई
अ यथा भ नपु न देिखन नआएको हँदा ितवादी
राजाराम ितवारीलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ितवादी सीता लािमछानेले
गरेको कसरु को कृितबाट िनजलाई ठूलै द ड िदनपु न
नहनक
ु ा साथै िनजले दोषी मनोभावनाबाट े रत भई
यो कसरु गरेक भ न सिकने अव था पिन िमिसलबाट
देिखँदनै । कसरु को कृित, ितवादीको उमेर,
िश ोपाजन गद गरेको अव था, अपराध गन दरु ाशयको
अभावलगायत िनजको उपि थितले समाज भयभीत
र अपमािनत हने अव थालगायतका कारणबाट
िनजलाई कानूनबमोिजम तोिकएको मािथ उि लिखत
सजाय चक पन जाने हँदा ५ वष कै द हन अ.बं. १८८
नं. बमोिजम राय य ग रएको छ भ ने पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको २०७१।९।१४ को फै सला ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
साधकमा दता भई पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसलको अ ययन भयो ।
ितवादी सीता लािमछानेले ितवादी
राजारामसँगको अवैध यौन स पकबाट २०७०।५।७
गते छोरी ज माई खेतको कुलोमा फाली मारेक ले
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(३)
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नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने िनज िव को
अिभयोगदाबी रहेकोमा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको ६(२) नं. बमोिजम ४५ िदन
कै द र .५००। - ज रवाना हने ठहर्याई िचतवन
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।६।१५ मा भएको
फै सला के ही उ टी गरी यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट फै सला
भएको पाइ छ । उ फै सला िमलेको छ छै न भ ने
मा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िशशल
ु ाई कत य
गरी मारेको होइन, िशशु ज मँदा आफू बेहोस रहेक
र होस आउँदा ब चा मरेको ज तो देखी फालेक
हँ भनी ितवादी सीता लािमछाने आरोिपत कसरु
गरेमा अदालतमा इ कार रहेपिन ितवादीले जीिवत
िशशल
ु ाई कत य गरी मारेक भनी सु िज ला
अदालतले यानस ब धी महलको ६(२) नं. बमोिजम
र पनु रावेदन अदालतले यानस ब धी महलको
१३(३) नं बमोिजम सजाय गरेको दवु ै फै सलामा यी
ितवादीले िच बझ
ु ाई वारदातको त यगत कुरालाई
वीकार गरेको देिख छ ।
३. कुनै िशशु िजउँदो ज मेको हो वा
मतृ ज मेको हो भ ने कुराको सव म माण
त स ब धमा िवशेष ता ा गन िचिक सकह को
भनाई नै ह छ । िचिक सकह को रायमा लापरवाही
वा बेिहसाब देिखएमा, ग भीरताको अभाव रहेमा
वा अयो य िचिक सकबाट राय य भएमा
बाहेक िचिक सकह को रायलाई माणमा िलनु
उपयु ह छ । िचिक सकको राय िमिसलका अ य
माणबाट समिथत भएको अव थामा य तो राय
झन् िववादरिहत हन पु छ । नवजात िशशक
ु ो घाँटीमा
नाल बे रएको, दािहने आँखा मािथ िनलो दाग रहेको,
घाँटीको भागमा िनलो र ह का सिु नएको, बाँयातफ
गालामा मख
ु को साइडबाट कािटएको आलो घाउ, सो

घाउबाट रगत बगेको अ सामा य अव थामा रहेको
भ ने २०७०।५।७ को लासजाँच मचु ु का यहोरा र
मतृ क िशशक
ु ो िमित २०७०।५।८ को शव परी ण
ितवेदनमा देिखएको mandible bone fractured,
lacerated wound found in right side of
cheek extending from right angle of mouth
to 3-4 cm. भ ने घाउ चोटको िववरण तथा death
either due to injury or asphyxia भनी उ लेख
भएको मृ यक
ु ो कारणबाट िशशु जीिवत ज मेको कुरा
मािणत ह छ । यस स ब धमा पनु रावेदन अदालत,
हेट डाले फो सोलाई टु ाटु ा पारी पानीमा रािख छ,
ती टु ाह पानीमा तै रए ब चा िजउँदो जि मएको र
टु ाह पानीमा डुबे ब चा मरेको जि मएको अथबोध
ह छ । िजउँदो जि मएको िशशल
ु े सास फे न र मरेको
जि मएकोले नफे न हँदा फो सोका टु ाह को वजनमा
फरक पन गई तै रने र डु ने गदछन् । िशशु िजउँदो वा
मरेको जि मएको हो भनी यिकन गन यस ि यालाई
hydrostatic test को सं ा िदइ छ । नवजात िशशक
ु ो
शव परी ण ितवेदन हेदा फो सोका टु ाह पानीमा
तै रएको भनी उ लेख भएको देिखँदा िशशु मतृ
अव थामा जि मएको भ न सिकने ि थित छै न भनी
उ लेख गरेको यहोरासँग यो इजलास सहमत छ ।
४. ितवादी सीता लािमछानेले राजाराम
ितवारीसँगको अवैध यौन स ब धबाट गभवती
भई िमित २०७०।५।७ को िबहान िपठुवा गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. ८ मा रहेक ठूली आमाको
घरको शौचालयमा ब चा ज माएको र अ ले दे ने
थाहा पाउने डरले ब चालाई कपडाले बेरी ब चा र
कपडालाई एउटै बाि टनमा हाली घरनिजक खेतमा
भएको कुलोमा ब चा फाली कपडा धोई घर फकक
हँ भनी अिधकार ा अिधकारीसम बयान गरेको
पाइ छ । उ बयान िनजले कसैको डरधाक, लोभन
आिद कारणबाट गरेक भ ने कुरा मािणत छै न ।
िनजको मौकाको बयान, लासजाँच मचु ु का र मतृ कको
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सीता लािमछानेसमेत
शवपरी ण ितवेदनसमेतका िलखत एकअकासँग
िमलेिभडेबाट यी ितवादीले िजउँदो जातकलाई
बाि टनमा हाली निजकको खेतको कुलोमा फालेको
कुरा शंकारिहत तवरबाट मािणत भएको छ ।
५. नवजात िशशक
ु ो उिचत याहारस भार
नगरेर ितवादी आमाले ब चा ज मेको कोही कसैले
थाहा पाउलान् िक भनी ब चालाई कपडामा बेरी
लक
ु ाएको यसपिछ नवजात िशशल
ु ाई अ रगत
आिद फोहोरसरह फा नपु न व तु ठानी फालेको काय
र नवजात िशशल
ु ाई घाँटी िथची मान काय दवु ैको
प रणाम नवजात िशशक
ु ो मृ यु हने कुरामा स देह
रह न । भिवत यमा बदिनयत
हँदैन, सबै कुरा शु
्
मनसायले गदा गद पिन सो दै नसोिचने अ यािशत
प रणाम उ प न भई मािनसको मृ यु हन पु छ ।
भिवत यको स ब ध अपराधसँग हँदैन । काय िनद ष
ह छ । प रणाम अपराध ह छ । तर ितवादी सीताको
काय नै अपराधपूण छ । Homicide by omission
पिन homicide नै हो । मु य कुरा कताले वारदात गदा
िशशु मान मनसाय राखेको िथयो वा िथएन भ ने कुरा नै
हेनपछ
ु । कताको मनसायको परी ण कताको कायबाट
ह छ र यसको आधार भनेको सामा य सझ
ु बझ
ु भएको
मािनसले यस िकिसमले नवजात िशशल
ु ाई यवहार
गदा नवजात िशशक
ु ो मृ यु ह छ अथवा हँदैन भ ने
नै ह छ । अिववािहत ितवादीले धारण गरेको अवैध
गभबाट स तान जि मसके पिछ ितवादीबाट नवजात
िशशल
ु ाई हनपु न याहारसस
ु ारको अभाव, नवजात
िशशक
ु ो शरीरमा परेको घाउचोट, जीिवत िशशु
ज मेको भ ने िचिक सकको रायसमेतका माणबाट
यी ितवादीले जीिवत िशशु ज माई कत य गरी
मारेको भनी पनु रावेदन अदालत, हेट डाले ितवादी
सीता लािमछाने िव को अिभयोगदाबी पु ने
ठहराई यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गरेको िमित २०७१।९।१४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।

६. य तो वारदातमा कम सजायको
राय ला ने कुरा एक मा य चलन नै भइसके को
देिख छ । पनु रावेदन अदालत, हेट डाले कसरु को
कृित, ितवादीको उमेर, िश ोपाजन गद गरेको
अव था, अपराध गन दरु ाशयको अभाव, िनजको
उपि थितले समाज भयभीत र अपमािनत नहने
अव थालगायतका कारणबाट िनजलाई तोिकएको
सजाय गदा चक पन जाने भनी मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको महलको १८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई
५ वष कै द हन य गरेको राय सोही चलनको सश
अिभ यि देिख छ । उ िवचारसँग यो इजलास पूण
सहमत छ र यसमा थप कुनै कुरा य गनु अघलो
ठा दछ । अतः ितवादी सीता लािमछानेलाई ५ वष
कै द हने ठहछ । तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी सीता
लािमछानेलाई सव वसिहत ज मकै द हने ठहर भई
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको १८८
नं. बमोिजम ५ वष कै द भएको हँदा ितवादी सीता
लािमछाने ३५ िदन कै द बसेको अविध कटाई बाँक
४ वष १० मिहना २५ िदन कै दको लगत कसी
असल
ु उपर गनु भनी सु िचतवन िज ला अदालतमा
लेखी पठाइिदनू --------------------------------------१
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ------------------------------१
उ रायमा सहमित छ ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : आ मदेव जोशी
इित संवत् २०७२ साल फागनु २० गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं ९६१९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित : २०७२।११।३।२
०६८-CR-०४१७
मु ा : जबरज ती करणी (हाडनाता)
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला नवु ाकोट बेलकोट
गा.िव.स. वडा नं. २ घर भई कारागार कायालय,
जग नाथ देवल, काठमाड मा थनु ामा रहेको
ऋि राम ि पाठीको छोरा ीराम ि पाठी
िव
यथ / वादी : प रवितत नाम मन कुमारीको जाहेरीले
नेपाल सरकार
§ च र कै िववाद रहेको मु ामा बाहेक
अपराधी ठहर गन वा सफाइ िदनको
लािग यि को च र लाई कानूनले खासै
मह व िदएको छै न । करणी एउटा घटना
हो जो जनु सक
ु ै जैिवक यि बाट जनु सक
ुै
बेला जसरी पिन घिटत हने स भावना
रह छ । यसका फुटनका एक होइन
अनेक िछ ह छन् । साधु स त देउतादेिख
दु दुजन सबै यसको दायरामा आउन स ने
ह छन् । यसैगरी यौन दुराचार र करणी गन
काम सामा यतया कसैले पिन खास गरी
बाबुले आ नो स तानको सामु ने गन कुरा
एक असामा य कुरा भएको र पीिडतक
बिहनी िन कै कम उमेरक भएक ले
िनजबाट य तो त य थाहा पाउने अव था
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कमै पछ । अतः ती भनाइलाई ितवादीको
सफाइको आधार बनाउनु उपयु नहने ।
( करण नं.६)
§ ठूलै घाखत भई सो घाउ िब ेको के ही
अपवादज य अव थाबाहेक करणी भएको
एक मिहनास म जबरज ती करणीका
ल णह यथावत् रहन स ने हदँ ैनन् ।
कानूनले १६ वष पूरा भएकोलाई बय क
माने पिन नेपालमा १३-१४ वषमा नै
के टीह को तनलगायतका यौनांगह को
िवकास हने र मिहनावारी सु हने र
स तान ज माउन स ने अव थामा पु ने
यहाँको इितहास र यथाथ छ । करणी
भएको भिनएको समयमा पीिडतको उमेर
१४ वष पूरा भई १५ मा वेश गनको लािग
४ मिहना जित बाँक रहेको देिख छ ।
पीिडतको क याजाली याितएको अव था
छ । क याजाली िविभ न कारणले याितन
स ने कुरा यथाथ हो । तर सामा य
ि याकलापबाट क याजाली याितने
कुरा यथाथ होइन । पीिडतबाट के क तो
असामा य ि याकलाप भयो र िनजको
क याजाली याितन पु यो यसको िजिकर
ितवादीले िलनपु छ र यसको माण पिन
िनजैले पुर्याउनु पन ।
§ पीिडतले अ ह सँग पिन यौन स पक
गरेक कुराको ह का वा बिलयो कुनै माण
देिखँदैन । माण र अनुमान फरक कुरा
हन् । बाबुको दुराचारबाट पीिडत भई घर
छोडेर छोरीले कसैसगँ के ही समय िबताएको
त यबाट िनजह िबचको सोस ब ध
यौन स पकमा नै प रणत भएको अथ गन
निम ने ।
( करण नं.८)
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§ बकप मा परेका धेरै कुरा मौकाको
जाहेरीमा उ लेख हन सके का छै नन् ।
तर बकप गन यि बकप कसरी
गनपछ
ु भ ने काननू पढेको ाता यि
नभएको कुरा िवचारणीय छ । ितवादी
एकदम बदमास यि भएको देखाउन
पिन वा तिवक त यलाई बढाईचढाई गन
आनीबानी मानव वभाविभ ै पछ । जाहेरी
िदँदा जाहेरवाला धेरथोर अिवचिलत
अव थामा रहने हदँ ा सो को भाव व प
मौकामा िसलिसलाब मा सबै त यको
वणन नहन पिन हन स छ । तथािप दूधमा
पानी िमिसएको भ दैमा यसमा दूध छै न
पानी मा ै छ भ न निमले ज तै के ही कुरा
बढाईचढाई आएबाटै वा के ही कुरा छुटेबाटै
यसलाई मा अल याई िमिसलका अ
माणको उपे ा गरी सो बकप मा परेका
यथाथ कुरालाई समेत अमा य गनु उिचत
हदँ ैन । यायाधीशले राजहंसको काम गन
स नुपछ । दूध कित र पानी कित छुट् याउनै
पन ।
( करण नं.१३)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् वैतिनक
अिधव ा नारायण देवकोटा
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
उ व साद पडु ासैनी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १
र २ नं.
सु फै सला गन :
मा. िज ला यायाधीश ी बाले

पाखेती

पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी ठाकुर साद शमा
माननीय यायाधीश ी डा. कुलर न भतु ल
फै सला
या. गोिव दकुमार उपा याय : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस
अदालतको े ािधकारिभ को ततु मु ाको संि
त य एवं ठहर यस कार छ :
म जाहेरवाली मन कुमारी र ितवादीको
वैवािहक स ब धबाट २०५१ साल पस
ु मिहनामा
छोरी “बालाजु अ” को जायज म भएको हो ।
िववाह भएदेिख नै घरमा ाय जसो झै-झगडा
भइरह यो । छोरी ज मेको चार वषपिछ २०५५
सालमा ीमान्ले का छी ीमतीको पमा सिु नता
थापालाई याउनभु यो ।२०५५ सालदेिख मले
नाबालक छोरी िलई छु ै कोठामा बसेर छोरी पढाउँदै
हकाउँदै आएक िथएँ । का छी ीमतीबाट एक छोरा
एक छोरी ज मेपिछ २०५९ सालमा का छी ीमतीसँग
समेत झै-झगडा परी का छी ीमतीले ीमान्लाई
छोडेर गएपिछ हामीबीच आउने जाने मको सु आत
भएपिन पिहलाको यवहार स झेर म छोरी िलएर डेरामा
नै बसेर पढाउँदै िथएँ । ीमान् पज
ु ारी भई काठमाड
िज ला काठमाड न.पा. वडा नं. १६ बस तनगर
ि थत िशव मि दरमै ब न था नभु यो । यसैबीच िमित
२०६५।१।१ मा छोरीलाई म आफै ँ पढाउँछु भनी िलएर
जानभु यो । छोरीलाई िलएर गएपिछ बाबल
ु े यौन स पक
गन आइज भ न था नु भएछ । नमानेपिछ कुटिपट
गन, यौन दरु ाचार गन था नभु यो । कतै भिनस् भने
मा रिद छु, घरबाट िनकािलिद छु, तेरो आमालाई
पिन मा रिद छु, कुल पढाउँिदन भनेर ध क िदएको
कारण डरले छोरीले कसैलाई के ही बताइन । यसपिछ
पिन बेलाबेलामा यौन स पक गन आइज भ दा नमाने
पिछ टाउको दख
ु ेको औषधी खा भनेर जबरज ती
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बेहोस हने औषधी खवु ाई छोरीलाई जबरज ती करणी
गन था नभु एछ । पटकपटक जबरज ती करणी हन
थालेपिछ सहनै नसके र छोरी साथीको घरमा गएर
बसेको थाहा पाई बाबस
ु गँ िकन नबसी घर छोडेर
िहँिडस् भनी सो दा मा छोरीले बाबल
ु े औषधी खवु ाई
पटकपटक यौन दु यवहार गन जबरज ती करणी गन
गनहु छ भनी बताई । उसको परी ा भदौ २४ गतेबाट
सु हने िथयो । यसको २।३ िदनअगािड भदौ २१
गते पिन बाबल
ु े जबरज ती करणी गरेको कारण डरले
साथीको घरमा गई बसेक रिहछ । सो कुरा छोरीलाई
दशमा म भएको ठाउँमा आएपिछ सो दा मा बताएक
हँदा यो जाहेरी गन आएक छु भ ने मन कुमारीको िमित
२०६६।६।१९ को जाहेरी दरखा त ।
मेरो बबु ा ितवादी र आमा मन कुमारीबाट
मेरो ज म २०५१ साल पस
ु मिहनामा भएको हो । आमा
बबु ाबीच वादिववाद झै-झगडा हँदै जाँदा मेरो बबु ाले
२०५५ सालमा सिु नता थापालाई का छी ीमतीको
पमा िभ याउनभु यो । म र आमा छु ै बसी आमाले
मलाई पढाउनभु एको िथयो । का छी आमाले २०५९
सालमा बाबल
ु ाई छोडेर गएपिछ आमा किहलेकाही ँ
बाबु ब ने ठाउँमा जानेआउने गनभएको
िथयो । बबु ाले
ु
आमालाई जेठी छोरीलाई साथैमा राखी पालनपोषण
तथा िश ादी ा िद छु भाइ बिहनीसमेतको रेखदेख
छोरीले गछ भनी स लाह गरेको कारणले बिहनी
भाइलाई साथमा नै िलएर आई िमित २०६५।१।१ मा म
भाइबिहनीसँगै बबु ा ब नभु एको डेरा कोठा बालाजु गएर
ब न थाले ँ। बबु ाले मलाई क ा ८ मा भना गराई िदनु भई
हाल क ा ९ मा अ ययन गद आएक छु । बबु ाले िशव
मि दरमा पज
ु ारीको काम गद आएको २।३ वष जित
भएको िथयो । िमित २०६५।११।९ मा बालाजु चोकमा
मि दर निजक पज
ु ारी ब ने घर िदएकोले मलगायत
भाइ बिहनीलाई बबु ाले सोही ठाउँमा लगी रा नभु एको
िथयो । मलाई बबु ाले याएको एक ह ादेिख नै मेरा
यौनाङ् गह खेलाउने काम गद आउनभु एकोमा मले

बबु ालाई िकन मलाई यसरी खेलाउनहु छ भ दा ितमी
िबरामी छ् यौ मैले फुके को उपचार गरेको हँ भनी भ नु
ह यो । हामी मि दरमा गएर ब न लागेपिछ एउटै
कोठािभ को एक साईडमा म सु ने छु ै खाट राखी
मलाई बबु ाले सु न िदनभु एको र ठूलो खाटमा वष १२
क बिहनी छु ै सिु थन् । वष ८ को भाइ र बबु ा छु ै
एउटा खाटमा सु ने गनु ह यो । मि दरमा गएर ब न
लागेपिछ मेरो बबु ा ितवादीले मलाई ितमी िबमारी यौ
म फु छु उपचार गछु भ ने बहाना बनाएर मेरो तन,
योिनलगायतका भागह समु सु याउने, खेलाउने गद
आउनभु एकोमा मले मलाई िकन यसो गनभएको,
यो
ु
कुरा आमालाई भिनिद छु भ दा यो कुरा तेरो आमालाई
भिनस् भने म तँलाई र तेरो आमासमेतलाई मारीिद छु
भनी ध क िदई मलाई डर ासमा रा दै आउनभु एको
िथयो । िमित २०६६।५।२१ को बेलक
ु ा अं. ६.३० बजे
कोठामा आउँदा भाइ बिहनी बािहर चौरमा खेली बसेका
बबु ा कोठामा नै ए लै हनहु यो । मले बबु ालाई खाजा
िलएर आउनस
ु ् भनेकोले बबु ा बािहर िन कनु भयो ।
के ही समयपिछ बबु ाले िब कुट िलएर आउनभु यो ।
म बिहनी प रवितत नाम संिजता सु ने गरेको खाटमा
बसी होमवक गन थाले ँ । बबु ाले िचया पकाएर मलाई
िगलासमा िचया र िब कुट याएर िदनु भई मले िचया
िब कुट खान लागे ँ । बबु ा मि दरमा बेलक
ु ाको पूजा गन
जानभु यो । बेलक
ु ा क रब ८ बजेितर बबु ा पूजा सक भाइ
बिहनीलाई साथमा नै िलएर आउनभु यो । बबु ा कोठामा
आउँदा मले भात पकाइसके क िथएँ । बबु ा आएपिछ
तरकारी पकाई भाइ बिहनी र बबु ालाई खाना खान
िदएँ । म खाना खानअ
ु गािड नै मलाई रंगटा लािग शरीर
झ म पारेको िथयो । मले थोरै खाना खाएर भाँडासमेत
नमाझी बबु ाले भाडा मा न लागेकोले म ए लै सधै ँसु ने
गरेको खाटमा गएर सतु । राित अं. १०।११ बजेको
समयमा म बेहोस ज तै भएर सतु ेको अव थामा बबु ा
मेरो खाटमा आई मसंगै सतु ी मेरो तन समु सु याएर
मेरो तल लगाएको याक खोली ममािथ चढी करणी
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गन ला दा मलाई अ ठ् यारो महसस
ु भई म छटपटाई
कराउन खो दा बबु ा आ नो खाटमा गएर सु नभु यो । म
कराउन नसक सोही खाटमा सतु । भोिलप ट िबहान
उठ् दा मेरो योिनबाट के ही रगत िन के को योिन वरपर
दख
ु ी अ ठ् यारो भएकोले बबु ालाई मले राित तपाईले
मेरो खाटमा आई सतु ेर यो के गरेकोभ दा ितमीलाई
भूतले तसाउला भनी चेक गरेको मा हो यो कुरा कोही
कसैलाई नभन म ितमीलाई ितहारपिछ मोबाइल िकनेर
िदउँला भ नभु यो । मले बबु ाले मलाई करणी गरेको कुरा
कोही कसैलाई नभनी मेरो योिनबाट आएको रगतसमेत
पछ
ु ी िमित २०६६।६।५ स म बबु ासँगै बसेको िथएँ ।
मलाई बबु ाले जबरज ती करणी गरी अ याचार गरेको
कुराले आ म लािन भई ममीलाई भ छु भनी ऐ. ५ गते
ममी बसेको ठाउँमा जान ला दा ममीलाई सो कुरा भ न
अ ठ् यारो लागी मेरो िचनजानको साथी काठमाड
िज ला मनमैजु ब ने रमेश बोहरालाई उ घटना
बताई िनजको घरमा गएर बसे ँ । घटनाको बारेमा ममी
बबु ाले थाहा पाएर गाली गलान् भनी म असोज ५ देिख
१५ स म रमेश बोहराकै घरमा बसी असोज १५ गते
ग गबु ब ने मामा ेम िसलवालको घरमा गई बसेको
अव थामा ममी मामाघरमा आई तँ के कारणबाट िहंडेर
कहाँ गएर बिसस् भनी सोधपछ
ु गरेकोले मले बबु ाले
िमित २०६६।५।२१ मा जबरज ती करणी गरेको र
पिह यैदिे ख बबु ाले यौन दु यवहार गद आएको कुरा
बताएपिछ जाहेरी लेखाई पेस गन याउनभु एको हो
भनी पीिडत नाम प रवितत “बालाजु अ” ले अनस
ु धान
अिधकृतसम िमित २०६६।६।१९ मा ग रिदएको
कागज र उ कागज आ नो रोहवरमा पीिडतले
भनेबमोिजम लेिखएको ठीक साँचो हो भनी सोही
कागजको रोहवरमा बसेक पीिडतको आमाको कागज ।
काठमाड १६ बालाजु बस तनगरि थत
िशव मि दरको क पाउ ड रहेको पज
ु ारी ब ने तथा
मि दरको िमिटङ ब ने दईु त ले घर रहेको सोही घरको
भइु तँ लामा ितवादीसमेत ब ने गरेको कोठा तथा

िकचेनसमेत रहेको सोही थानमा िमित २०६६।५।२१
राित ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
ग रएको भिनएको थानमा चारिक लासिहतको
िववरण ठीक छ भ ने यहोराको िमित २०६६।६।१९
मा भएको घटना थल मचु ु का ।
पीिडत “बालाजु अ” लाई एउटै कुलमा पढ् ने
भएकोले िचनजान भई साथी बनाई िनजको कोठामा
समेत जाने आउने गदथे । िनजको कोठामा गएको
बेलामा िनजको बबु ाले मलाईसमेत आज राित यही ँ बस
भनी िज काउने र अ ील भाव झि कने काय गदथे
। ितवादीले पीिडतलाई डर ासमा पारी पटकपटक
जबरज ती करणी गरेको र कसैलाई बताएमा पीिडत
र पीिडतको आमालाई मा रिदने, खान, लाउन,
पढ् नसमेत निदने भनी डर ासमा पारेको भनी पीिडतले
बताएक िथइन् । ितवादीले मलाई गरेको यवहारबाट
िनजले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेकोमा मलाई
िव ास छ भ ने िसजना रमालले िमित २०६६।६।१९
मा ग रिदएको कागज ।
पीिडत “बालाजु अ” मेरो भा जी नाता पन
हन् । पीिडत हा ो घरमा िनजको आमासँग ब दै
आएक िथइन् । िवगत ४।५ वष पिहला जाहेरवाली
न दलाई छु ै ज गा िकनी घर बनाई ब न िदएका
िथय । िनजको ीमान्ले का छी ीमती याएको हँदा
पिहलादेिख नै हा ो घरमा ब दै आएक हन् । िवगत
१ वष पिहलादेिख पीिडत “बालाजु अ” लाई िनजको
बबु ाले छोरीलाई मले पढाउँछु म िलएर जा छु भनी
बसपाकनिजक आफूले पूजा गन िशव मि दरमा िलएर
गएका हन् । पीिडत सोही मि दरमा ब ने र ि लोक
िच ेन एके डमी बस तनगरमा क ा ९ मा पढ् दै आएक
िछन् । िनज पीिडत हा ो घरमा आउँदा िनजलाई मले
ितमी िकन बािहर िहँड्छौ घरमा िकन ब दैनौ भ दा
पीिडतले मलाई बाबाले औषधी ज तो खान िदई
जबरज ती करणी गनहु छ । यसकारण बाबाकोमा
ब न मन नलागेकोले किहले साथीको घर किहलेकाही ँ
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ब ने गरेक छु भनी मसँग ँ दै भनेको हँदा मलाई थाहा
भएको हो । ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको भ ने िनज पीिडतले नै भनेको हँदा ितवादीलाई
कानूनबमोिजम हदैस मको कारवाही र सजाय होस्
भ ने पावती िसलवालको िमित २०६६।६।१९ मा
भएको कागज ।
२०६५ सालको सु ितर पीिडत िददी
“बालाजु अ” लाई बबु ाले याई हामीह सँग पढाउँदै
आउनभु एको हो । सो अव थामा मेरो बबु ाले काठमाड
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १६
बालाजु बस तनगरमा रहेको िशव मि दरमा पूजा गन
गनहु यो । िमित २०६५ फा गणु मिहनामा िशव
मि दरनिजक पज
ु ारी ब ने घर बबु ालाई िदएकोले बालाजु
चोकमा रहेको डेरा छाडी बबु ाले हामीह ३ जना छोरा
छोरीह लाई िलई सो ठाउँमा लगी राखी िददीलाई
बस तनगरकै म र भाइसमेत पढ् ने गरेको ि लोक
िच े स एके डमी कुलमा क ा ८ मा भना ग रिदनु
भई हामीह बसेको घरको भइु तँ लाको कोठामा
एउटा खाटमा बबु ा र भाइ एउटा खाटमा म र सोही
कोठाको िभ ी भा छा कोठामा िददी सु ने गनहु यो
। खाना िददीले बनाउने गनहु यो । िददी कुलबाट
किहलेकाही ँ िढला आउने जहाँ मन ला यो यही ँ िहँड्ने
गन गरेकोले बबु ाले िददीलाई गाली गनहु यो । िमित
२०६६।५।२१ बेलक
ु ा िददीले खाना बनाई बबु ा, म,
भाइ र िददीले खाना खाई बबु ा र भाइ एउटा खाटमा र
म बबु ासँगै सु ने गरेको कोठाको अक खाटमा र िददी
िकचेन कोठामा भएको खाटमा सतु ेको हो । िददीलाई
उ राित बबु ाले जबरज ती करणी गरेको कुरा मलाई
थाहा छै न । हामी बसेको ठाउँमा िददीको साथी िसजना
भ ने के टी बबु ा नभएको मौका छोपी आई िददीसँगै
ब ने गथ । बबु ाले भेट्दा िददीको साथीलाई ितमी
हा ो कोठामा नआउनु छोरा छोरीको पढाई िब छ
भनी गाली गनहु यो । िमित २०६६।६।५ मा िबहान
बबु ा मि दरमा पूजा ग ररहनभु एको िथयो । मेरो बबु ाले

म र िददीलाई वय भिु थत माताकोमा फु न जाउ
भनी खाजा खान . १०।१० र फु नको लािग .
१५। – िदई िददी, भाइ र म हामीले पढ् ने कुलनिजक
आएपिछ िददीले भाइ र मलाई यही राखी िददीको
साथी िसजनालाई बोलाउन गई बोलाएर याएपिछ
गणु तरमा आई पगु ेपिछ भाइ यही घरमा फिक
गयो । आज फुसत छ वय भु नजाउँ रानीवनतफ घु न
जाउँ भनी िददी र िददीको साथीले कुमारी थानको
बाटो हँदै नागाजनु गफ
ु ािनर पु दा िददीले िस नो भाँची
िसजनालाई पोली मलाई समेत पोली िदएकोले म
िददीह लाई छाडी आ नो घर फक आएँ । िसजना
कता गए थाहा भएन । िददी सो िदनदेिख हामी बसेको
घरमा नआएकोले िददीलाई बबु ाले खो नभु एको िथयो ।
िददीलाई बबु ाले समाउने कुटिपट गन कुरा मलाई थाहा
भएन । भनेको कुरा नमा दा िददीलाई गाली गनहु यो
र मलाई काम अराउँदा नमानेमा बबु ाले गाली गरी
कुटिपटसमेत गनहु यो । बबु ादेिख मलाई डर ला छ
भ ने यहोराको अनस
ु धानको ममा बिु झएक पीिडत
बिहनी संिजताले िमित २०६६।६।२० मा ग रिदएको
कागज ।
जाहेरवाला मेरो जेठी ीमती हन् । िनजबाट
नाम प रवतन ग रएक “बालाजु अ” को जायज म
भई िनज ीमतीसँग सु देिखनै वादिववाद झै-झगडा
भई रहेको कारण मले २०५४ सालमा दो ो िववाह
गरी का छी ीमती याएप ात् जाहेरवालीक छोरी
“बालाजु अ” लाई साथमा िलई ग गबमु ा ब दै आएक
िथइन् । का छी ीमतीबाट समेत १।१ छोराछोरीको
ज म भएपिछ िनजसँग वादिववाद हन गई २०६०
सालमा छोराछोरी तथा मलाई छोडी गएपिछ किहलेकाही ँ
जेठी ीमती मसँग आउने ब ने गद आएकोमा “बालाजु
अ” खराब सङ् गतमा लागेको कारण जाहेरवालीले
तपाईले लगेर सधु ानु होस् भनेक ले मैले साथमा याई
राखी तीनवटै छोरा छोरीलाई सँगै पढाउँदै आएको र
िनज “बालाजु अ” पटकपटक कसैलाई नसोधी डेरा
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छोडी लामो समयस म काठमाड का िविभ न डा स
रे रे टमा गई बसेको अव थामा जाहेरवाली तथा
मसमेत भई खोज तलास गरी फे ला पारी याई रा ने
गरेको हो । य तैमा जेठी छोरी टाउको दु यो वरो
आयो भनेक ले सधै ँ वय भु शोभा भगवतीनिजक
रहेको पिव हारती माताकोमा झारफुकको लािग जाने
गरेकोले यहाँ जाउ भनी तीनवटै ब चालाई पैसा िदई
पठाएकोमा सानो छोरा अं. २ घ टापिछ घरमा आयो ।
छोरी रेिजना अं. ३/४ बजेितर घरमा आइन् । जेठी छोरी
नआएकोले छोरीको साथी िसजना रमाल पिन साथमा
िथई भनेकोले िनज िसजनाकोमा गई बु दा मलाई
थाहा छै न भिनन् । िमित २०६६।६।१५ को िदउसो अं.
१ बजेको समयमा छोरीको साथी सिु मतासँग गोरखा
घु न तपाईको छोरी गएक छ के ही समयपिछ आइपु छ
भनी एकजना के टाले फोन गर्यो । मनकुमारीसमेतले
छोरी आँउछु भनी मावलीमा फोन गरी भनेकोले सोही
राित अं. ८ बजे म ग गबु बािनयाँटारमा रहेको छोरीको
मामाघर ेम िसलवालको घरमा जाँदा छोरी फे ला पारी
ेम िसलवाल जेठानसँग मेरो स ब ध रा ो नभएको
कारण टीका लगाउभ दा पिन नलगाई छोरी याई
आ नो कोठामा राखे ँ । ऐ. १६ गते जेठी ीमतीसमेत म
बसेको ठाउँमा आई छोरीलाई यितका िदन कहाँ गएक
िथइस् भनी सो दा साथीको घर मनमैजमु ा गई बसे ँ भनी
जवाफ िदइन् । ीमती आ नो डेरामा गइन । छोरी म
कहाँ नै बिसन । ऐ. १७ गते िबहान ७/८ बजेितर ीमती
मेरो कोठामा आई ीमती छोरी र म भई छोरी बसेको
घर हेन जाँदा मनमैजमु ा यह बसेको हो भनी ता चा
लगाएको कोठा देखाइन् । यस घरमा के टी मा छे ब ने
गरेको जानकारी नपाएपिछ छोरीलाई कहाँ-कहाँ ब यौ
भनी सो दा माछापोखरीि थत एिसयन गे ट हाउसमा
बसेको भनी बताइन् । तीनै जना मेरो कोठामा आएपिछ
मले यसरी िहँड्ने छोरीलाई पालेर पढाउन सि दन
भनेपिछ ीमतीले रसाएर छोरीलाई साथमा िलएर
गएक हन् । मैले हालस म छोरीलाई यौन दरु ाचार तथा

जबरज ती करणी गरेको छै न भनी ितवादीले गरेको
कागज ।
िमित २०६६।६।१८ को िबहान जाहेरवाली
मनकुमारी मेरो घरमा आई अंकल छोरीलाई ीमान्ले
जबरज ती करणी गरेछन् भनी बताएक ले मले तेरो
कुरामा मलाई िव ास ला दैन छोरीलाई यहाँ याइज
िनजसँग नै सोधपछ
ु गछु भनी भनेकोमा िनजले सोही
िदन िदउँसो पीिडत “बालाजु अ” लाई मेरो घरमा
याइन् । मले पीिडतसँग के भएको हो भनी सो दा
मलाई बबु ाले पिहलेदेिख नै यौन दु यवहार गद आएको
र िमित २०६६।५।२१ मा िचयामा लठ् याउने चीज
राखी खवु ाई रातको समयमा जबरज ती करणी गरेको
भनी पीिडतले बताएक ले जबरज ती करणी गरेकोमा
मलाई पूण िव ास ला छ भनी भरतमिण िसलवालले
ग रिदएको कागज ।
पीिडत “बालाजु अ” र मेरो छोरी एउटै
कुलमा पढ् ने आउने जाने गरेको कारण िचनजान
भएकोमा िनज पीिडतलाई झो ाई बसेको अव थामा
देखी सो दा घरमा मलाई टे सन छ म कोही कसैलाई
मेरो टे सन भ न पिन सि दन म घर जा न भनेकोले
मले मेरो घरमा गएर बसभ दा म ित ो घरमा समेत
जा न भनेकोले मले िनजलाई बालाजु माछापोखरीमा
रहेको एिसयन गे ट हाउसको कोठा नं. ३०३ मा
लगी मेरो नाममा इ ी गरी िदनको . ३५०। – मा
बक
ु गरी राखी म आ नो घरमा आएँ । िनजलाई उ
गे ट हाउसमा असोज ५ बाट ऐ. १० स म राखेकोमा
िनजलाई िकन गे ट हाउसमा राखेको घरमा िलएर
आइज भनेकोले असोज १० गते होटलमा राखेको
खच ितरी पीिडतलाई घरमा नै याई संर णमा
राखे ँ । मले घरमा याएपिछ मेरो छोरीले समेत िनजलाई
िचनेर िददी भनेपिछ िनजले मलाई बाबल
ु े िमित
२०६६।५।२१ राित बला कार गरे सो कुरा कसैलाई
भ न नसक िवर भएर िहँडेक हँ भनी बताएक ले
िनजको संर ण गरी एिसयन गे ट हाउसमा राखी
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िनजको मामाघर परु याई
् िदएको हँ भनी रमेश बोहोराले
िमित २०६६।६।२० मा ग रिदएको कागज ।
िमित २०६६।६।७ मा रमेश बोहोरा बताउने
यवु कले एकजना १४/१५ वषक के टी याई ऐ. १३
गते िदउँसोस म मेरो गे ट हाउसमा बसेका हन् । रमेश
बोहरा र िनजसँग आएक के टीलाई मले िचनेको िथएन
भनी च डी साद पौडेलले िमित २०६६।६।२१ मा
ग रिदएको कागज ।
जाहेरवाली मनकुमारी किहलेकाही ँ चामल
के लाउने ब चा ब चीको कपडा धनु े गरेकोसमेत मले
देखेको छु । पूजा गन राखेका ितवादीले मि दरमा
िबहान बेलक
ु ा पूजापाठ आरती गद आएका छन् ।
िनज सो मि दर ए रयामा ब दा मले देखे सनु ेअनस
ु ार
जाँडर सी मासु खाने गदनथे । जवु ातास खे दैनथे ।
मि दरको पूजापाठ गदा श त आ दानी हने गरेकोले
िनजलाई तलब िदएको छै न आवास सिु वधा मा
िदएको हो । मि दरले िदएको घरको एउटै िभ ी बािहरी
कोठाम ये बािहरप ी सु ने ब ने िभ ी कोठामा िकचेन
र िकचेन कोठाबाट िभ ट् वाइलेट छ । िनजलाई िमित
२०६६।६।१९ मा िनजले आ नै छोरी “बालाजु अ”
लाई िमित २०६६।५।२१ राित जबरज ती करणी
गरेको भ ने जाहे रसमेत परेको छ भनी प ाउ गरी
याउँदा मा थाहा पाएको हँ । िनजले छोरीलाई
जबरज ती करणी गरेकोमा िव ास ला दैन भनी
तल
ु सी साद लािमछानेले िमित २०६६।६।२१ मा
ग रिदएको कागज ।
िमित २०६६।६।१९ मा ितवादीले
आ नै छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको भनी
जाहेरी परेको कारणबाट िनजलाई हरीले प ाउ
गरी ल यो भनी सु दा घटना सनु े थाहा पाएको
हँ । िनज पज
ु ारी मि दरमा पूजापाठ गदा ब दा हामीले
दे दा सदाचारी, िन ावान्, अनशु ािसत र स य
यवहारका यि िथए । िनजले आ नै छोरीलाई
जबरज ती करणी गरेको भ नेस ब धमा म िव ास

गन सि दन । मले बझ
ु ेअनस
ु ार िनजको दईु वटी ीमती
भएको, जाहेरवाली मन कुमारीलाई का छी याएपिछ
हला गरी राखेको, पीिडतले बाबल
ु ाई नसोधी बािहर
िहँडी ब ने गरेको कारण ितवादीले छोरीलाई
सधु ान गाली गद आएको भ ने सनु ी थाहा पाएको
हँ । िनजले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेकोमा
मलाई पूण िव ास ला दैन भनी माधवराज थापाले
िमित २०६६।६।२१ मा गरेको कागज ।
पीिडतको वा य परी ण गदा िनजको
क याजाली याितएको, नयाँ घाउ नभएको, वा य
अव था ठीक भएको शरीरमा कुनै चोटपटक नरहेको
भ ने यहोराको परोपकार सूित तथा ीरोग
अ पतालको िमित २०६६।६।२० को परी ण
ितवेदन ।
छोरी पीिडत “बालाजु अ” लाई टाउको दख
ु े को
औषधी भनी बेहोस हने औषधी खवु ाई जबरज ती
करणी गरेको र करणी ग रसके पिछ कसैलाई भनेमा
मा रिदने ध क िदएकोले सो पीडा सहन नसक
साथीको घरमा गई बसेको थाहा पाई िकन घर छोडी
बसेको भनी सो दा घटनाको िव ततृ िववरण सनु ाएक
हनाले जाहेरी िदएको भ ने यहोरा उ लेख भएकोमा
सोही यहोरालाई समथन गद पीिडत “बालाजु अ” ले
आफू बाबस
ु गँ ब न थालेको एक ह ादेिख नै ितवादीले
यौन दु यवहार काय सु गरेको भनी अनस
ु धान
अिधकारीसम िव ततृ यहोरा खल
ु ाई कागज
ग रिदएक र अनस
ु धानको ममा बिु झएका पीिडतका
साथी िसजना रमाल, पीिडतको माइजू पावती
िसलवाल र भरतमिण िसलवालसमेतले ग रिदएको
कागज यहोरा तथा पीिडतको क या जाली याितएको
भ ने वा य परी ण ितवेदनसमेतबाट पीिडतको
भनाइ पिु भएकोछ । ितवादीले कसरु अपराधबाट
ब नको लािग भनी इ कारी बयान गरे तापिन सो
इ कारी िजिकर त ययु नदेिखँदा ितवादीले
ीमतीह नबसेको कारणबाट आ नो यौन तृ णा
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मेटाउन नाबालक छोरी पीिडत “बालाजु अ” लाई
लठ् याउने, बेहोस ज तो बनाउने औषधीह खवु ाई
िमित २०६६।५।२१ को राित जबरज ती करणी गरी
सो काय ग रसके पिछ कसैलाई उ कुरा भने आमा
छोरी दवु ैलाई मारी िदने डर ास ध क िदई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको १ नं. तथा २ नं. को
कसरु गरेकोले ितवादीलाई सोही महलको ३(२) नं.
बमोिजम सजाय गरी हाडनाता करणी गन महलको
१ नं. मा उि लिखत नातािभ को हँदा सो नं. को
सजायसमेत जबरज ती करणीको २ नं. बमोिजम थप
ग रपाउँ भनी ितवादी िव को अिभयोग दाबी ।
मले दो ो िववाह गरेको िनहँमा यो जाहेरी
िदएका हन् । छोरीले पैसा चोरेर बेइ जत गरी भनेर
जेठी ीमतीले क ा ७ को अि तम जाँचको बेलामा
छोरीलाई म कहाँ याएर रािखिदएको हो । यसपिछ
थम पटक छोरी म कहाँबाट भागेपिछ ११ िदनको
िदनमा ग गबु बसपाकबाट साथीसँग िहँड्दै गरेको
अव थामा िबहान ११ बजेको समयमा समातेर
याएको हँ । दो ो प ट साथीह को कोठाबािहर
बाटोमा लिडरहेको अव थामा साँझको समयमा उठाएर
याएको हँ । ते ो प ट सामाखस
ु ीि थत सोग स
डा स रे टुरे टबाट १७ िदनको िदनमा समातेर
याई ग गबिु थत स तोष गे ट हाउसबाट याएको
हँ । चौथो पटक १४ औ ं िदनको िदनमा ग गबिु थत
च गे ट हाउसमा गई खोजी जाहेरवाली र म भई
याएको हँ । िनजको बानी िबि एको रहेछ । सो कुरा
मैले पिहला वा ता नगरेको कारणबाट थाहा िथएन ।
हाल पिन असोज ५ गतेदेिख कोठामा नआएकोमा १५
गते एक जना के टाले िनजको बिहनीसँग गोरखा घु न
गएको भनी फोनमा भनेको र बेलक
ु मामाघरमा गएको
अव थामा राित मले मामा घरबाट नै समातेर छोरीलाई
कोठामा याएको हँ । हाल मनकुमारीसँग छ र १७
गतेबाट जाहेरवालीले लगेक हन् । पीिडत “बालाजु अ”
को कागजको यहोरा झु ा हो । मले िनज छोरीलाई

जबरज ती करणी गरेको होइन । औषधी खान िदएको
पिन होइन । छोरी रमेश बोहोरासँग ११ िदन बसेकोले
िनजसँगै िववाह गरािदए ह छ । म पज
ु ारी ज तो
मा छे को बेइ जत ह छ भनी मले जाहेरवालीलाई
भनेको तथा परु ानो रसइवीको कारण जाहेरवाली र
िनजको मािनस तथा छो रसमेत िमली षड् य गरी
मलाई फसाउनको लािग य तो यहोरा लेखाएको
हो । अिधकार ा अिधका रसम को बयानको यहोरा
तथा सहीछाप मेरै हो । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भनी यहोराको ितवादीले सु िज ला अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवादीले मलाई जबरज ती करणी गरेका
हन् । म उहाँ ब दै आएक कोठामा आएको १/२
ह ादेिख मेरो अंगह छुने काम गद आउनभु एको
र यसको १/२ ह ापिछ जबरज ती करणी गरेका
हन् । उहाँले किहले फुक िद छु के के लागेछ भनेर
त किहले कुट् ने डर ध क देखाई जबरज ती करणी
गनहु यो । िविभ न sleeping ट् याबलेटह समेत
खवु ाउनु ह यो । उहाँले २ पटक बालाजमु ा र १ पटक
मि दरमा आएपिछ बला कार गरेका हन् । सो घटनाबारे
मामा माइजूह लाई असोज १६ मा जानकारी गराएक
छु । पिहला सु मा मले मेरो ममीलाई भनेक िथएँ ।
उहाँले प याउनु भएन । य तै गरी यी ितवादीले
कसैलाई भनेमा मा रिद छुसमेत भनेकोले डरले पिन
अ लाई भनेक छै न । च गे ट हाउस कहाँ पछ
मलाई थाहा छै न र म गएक पिन छै न भनी पीिडत
“बालाजु अ” ले गरेको बकप ।
िमित २०६६।६।२१ को कागज यहोरामा
भएको सहीछाप मेरै हो । रमेश बोहरासमेत २०६६
साल असोज ७ गतेदिे ख ऐ. १३ गतेस म बसेका
हन् । िदउँसो के टा आएर पैसा बझ
ु ाउने गदछ राित के टी
मा बसेक छन् भनी बिु झएका मािनस च डी साद
पौडेलको बकप ।
पीिडत “बालाजु अ” मेरो घरमा आएपिछ कहाँ
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गएक िथयौ भनी सो दा डैडीले वे यालाई गन यवहार
गनभयो
ु भनी भ दा यो के हो भनी िभ कोठामा लगेर
सो दा उसले ितवादीले आ नो पाइ ट खोली मलाई
डर ध क मा पारी जबरज ती करणी गनहु यो भने
किहले िविभ न sleeping ट् याबलेटसमेत खवु ाई
करणी गनहु यो र भोिलप ट क तो भयो भनी सो ने
गनहु यो । करणी गरेको कुरा कसैलाई भने सनु ाएमा
मा रिद छु समेत भ नु ह यो । मैले मेरो ममीलाई
सो कुरा भनेक िथए तर उहाँले बाबल
ु े य तो काम
गन स दैनन् भनी प याउनु भएन । यसैले म बािहर
गएर बसेक छु । अब बाँ नक
ु ो अथ छै न मलाई िवष
खान िदएर मन िदनस
ु ् भिनन् । ममीलाई के सनु ाएक
िथय भनी मले सो दा मले ममीलाई बबु ाले ममािथ
नरा ो यवहार गनभयो
ु मा भनेक िथएँ ममीले नरा ो
यवहार के भनेर नसोधी पनु ः बबु ासँग जाउ भनी
पठाउनभु एको िथयो भनी सबै बेली िव तार मलाई
सनु ाइन् भनी बिु झएका पावती िसलवाल (पाठक) को
बकप ।
ितवादीले “बालाजु अ” लाई जबरज ती
करणी गरेको हो । िनजले छोरीलाई किहले िन ा ला दैन
िन ा ला ने औषधी खा भनेर डाइजीपन भ ने औषधी
िदनहु यो । किहले तँ िन ामा बरबराउँदी रिहछस्
भनेर अ औषधी पिन िदनहु यो । छोरीले एक
िदन औषधी हेररे यो डाइजीपन रहेछ भनेर याँकेको
रहेछ । िचयामा ल याउने औषधी हालेर आफै ँ ले िचया
पकाएर िदनु भएछ । िविभ न ल याउने औषधीको
सेवन गराएर जबरज ती करणी गनहु यो र सो कुरा
कसैलाई भनेमा आमा छोरीलाई मा रिद छु भनेर डर
ध क िदने गरेको रहेछ । िनज छोरीले मलाई बबु ा मसँग
च नहु छ भनी भ ने गिछन् । तर मले बाबु छोरीमा
य तो नाजायज ि याकलाप होला भ ने शंका गन कुरै
नभएकोले वा ता गरेक िथइन । एकिदन छोरी कुल
जाने बेलामा ितवादीले पूजा गदागद उठेर छोरीले
कपडा खोलेको अव थामा िनजको छातीमा हात राखी

उ ेिजत हँदै गरेको वयं मले देखेको हँ । सो देखेपिछ
छोरीलाई मले घरमा लगेर १ मिहना जित राखेक
िथएँ । पिछ छोरी पढ् ने कुल र ितवादीको मि दर
निजकै भएकोले कुलबाटै पनु ः उहाँकोमा ल नु
भएछ । मले फोन गरी छोरी कता गई भनी सो दा
छोरीलाई फोनमा बो नसमेत निदई राखेका हन् । पिछ
छोरीले मामाघर गएर आफूमािथ बला कार भएको कुरा
माइजूलाई भनेपिछ माइजूले मलाई फोन गरी बोलाई म
र ितवादी गई ितवादीले नै पनु ः आफू कहाँ छोरीलाई
याएका र मलाई यहाँ जान निदएका र उ िदन पिन
नाजायज ि याकलापको ताव राखेका रहेछन् । िकन
छोरीलाई य तो गरेको भ दा तेरो छोरीसँग नाजायज
ि याकलाप गरेको हो जे जाने सके को गर् भनेकोले
याकमा गएर िनवेदन िदएको हो भनी जाहेरवालीले
गरेको बकप ।
जाहेरवालाले ितवादीलाई सौता हािलस्
भनी वादिववाद प ररहेको बाटोमा सनु ी म यहाँ
नपगु ी फिकएँ । पीिडतले मामा घरबाट रकम चोरेको
कुरा ितवादीले भनी थाहा भएको हो । पीिडतले
घु न जाने के टाह सबैको नाम थाहा भएन एक जना
रमेश बोहरा िथए । पीिडत जिहलेसक
ु ै नसालु औषधी
सेवन गरी कोठा लगायतका ठाउँमा ब ने गरेको मले
देखेको हो । िनजको आँखा सदैव रातो देिख यो ।
िमित २०६६।५।२१ मा ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको भनी झु ा जाहेरी गरेको
हो । िनजले सफाइ पाउनपु दछ भनी ितवादीका सा ी
कृ णबहादरु अिधकारीले गरेको बकप ।
अनस
ु धानको िसलिसलामा हरीसम
गरेको कागजमा भएको सहीछाप मेरै हो । ितवादीले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको होइन भनी
पीिडतक बिहनीले िमित २०६६।१२।३ मा गरेको
बकप ।
पीिडतले भनेको र उसको यवहारले समेत
ऊ िचि तत देिखँदा र िनजले भनेअनस
ु ार िनज
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पीिडतलाई ितवादीले जबरज ती करणी गरेको कुरा
िनजले सनु ाउँदा थाहा पाएको छु । पीिडतलाई मेरो
घरमा जाँदा के ही पछािडको डाँडामा ए लै झो याएर
बसेको देखी मले िनजलाई एिसयन गे ट हाउसमा
लगेर ८।९ िदन राखी यसपिछ घरमा नै िलएर आउनु
भनी आमा बबु ाले भनेको हँदा िलएर घरमा नै लगेर २
िदन राखेको हो । मेरो घरको सबै प रवारले भेटे । मले
पीिडतलाई मामाघरस म िनजलाई परु याई
् गेटिभ
िछराई आएको हँ । कसैको िज मा लगाएको होइन ।
पीिडत मेरो छोरीको साथीको िददी हन र िनजलाई
कुल जादा आउँदा िचनेको हँ । िनज िचि तत
अव थामा देखी सोधखोज गदा म घर जा न बबु ाले
दु यवहार गरेको भिनन । मामाघर गयो भने ममीले फे र
बबु ािनर परु याई
् िदनहु छ समेत भनेको कारण गे ट
हाउसमा राखी िदएको हँ भनी बिु झएका मािनस रमेश
बोहोराले गरेको बकप ।
पीिडतको परी ण गदाको बखत जबरज ती
करणीको िच ह देिखएको िथएन भनी पीिडतको
वा य परी ण गन डा टर गेहनाथ बराल र डा टर
अचला वै ले गरेको बकप ।
१४ वष पूरा भएक बािलकाले सामा य पमा
भए पिन आ नो भिव य ित सचेत हन स ने ह छ ।
आ नो भिव यलाई समेत ितकूल असर पु ने गरी
बाबु ित “बालाजु अ” ले गलत आरोप लगाएको
स झन उिचत हँदनै । जाहेरवालीले आ नो सामािजक
हैिसयत, छोरीको भावी पा रवा रक र सामािजक
जीवनसमेतलाई खेलवाड गरी ितवादीउपर
बनावटी का पिनक आरोप लगाए होला भनी ठा न
सिकँ दैन । यसैगरी “बालाजु अ” को माइजूको भनाइलाई
पिन िलनु पन ह छ । करणी ज तो काय िन य पिन
अ ले दे ने थाहा पाउने गरी ग रएको हँदैन । यस
ि थितमा पीिडतले ार भदेिख नै घटनाको सिव तार
िच ण ग ररहेको अव थामा बाबल
ु े करणी गरेको भनी
भनेको कुरालाई माण ऐन, २०३१ को दफा १०

अनस
ु ार माणमा िलन िम ने देिखएको र छोरीको
भिव यलाई समेत जोिखममा पारी झु ो जाहेरी िदएको
होला भनी मा न नसिकने भ ने थािपत याियक
िस ा तह समेतको आधारमा जाहेरवालासमेतको
भनाइलाई य र िव सनीय माणको पमा हण
गनपन
ु देिखन आएको छ । अतः ितवादीले “बालाजु
अ” लाई करणी गरेको भ ने कुराको िन कषमा यो
इजलास पगु ेको छ । “बालाजु अ” को ज म िमित
२०५१।९।१ रहेको कुरा िनजको शैि क माण
प बाट देिखएको र यस कुरामा िववादसमेत नरहेकाले
िमित २०६६।५।२१ स म १४ वष पूरा भइसके को
देिखएको छ । ितवादीले १४ वष उमेर पगु ेक आ नै
छोरीलाई जबरज ती करणीको महलको १ र २ नं.
बमोिजमको कसरु गरेको हँदा िनजलाई जबरज ती
करणीको ३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार ८ वष कै द र
हाडनाता करणी गन महलको १ नं. तथा जबरज ती
करणीको महलको २ नं. अनस
ु ार थप १० वष कै द हने
ठहछ । ितवादीको अंशहक छुट्याई िनजको अंश
हकबाट भरी पाउने गरी जबरज ती करणी महलको
१० नं. बमोिजम पीिडतले . एक लाख ितपूित
भरीपाउने समेत ठहछ । जबरज ती करणीको ३ नं.
को देहाय २ अनस
ु ार ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ
भ नेस मको अिभयोगदाबी पु न स ै न भ ने काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६७।१।२८ को फै सला ।
सु
अदालतको फै सलामा िच
बझ
ु ेन । मले अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा
समेत जबरज ती करणी नगरेको इ कारी बयान
गरेको छु । सो लाई मेरा सा ीले समथन गरी बकप
गरेका छन् । फौजदारी मु ामा जाहेरी आफै ँमा माण
होइन । अनस
ु धानको ममा बिु झएका मािनसह ले
सनु ेर जानेको भनेकालाई पिन माणमा िलन िम ने
होइन । पीिडत भिनएक नाम प रवितत “बालाजु अ”
ले अनस
ु धानको ममा र अदालतमा गरेको कागज
पिन िवरोधाभासपूण छ । परी णबाट पीिडत भिनएक
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“बालाजु अ” को शरीरमा जबरज ती करणीका िच ह
देिखएका छै नन् । फै सला बदर गरी सफाइ पाउँ भनी
ितवादीले पनु रावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको
पनु रावेदनप ।
पीिडत “बालाजु अ” को अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतसम भएको बकप मा रहेको िवरोधाभास
एवं रमेश बोहोराको अनस
ु धान अिधकारीसम
भएको कागज र अदालतमा भएको बकप मा रहेको
िवरोधाभाससमेतको स दभमा सु इ साफ फरक पन
स ने देिखँदा छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय,
पाटनलाई सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित
२०६७।१०।४ को पनु रावेदन अदालत, पाटनको
आदेश ।
१४ वषक बािलकाले आ नै बाबल
ु े करणी
गरेको उजरु ी िदने कुरालाई सामा य पले हेन
हँदनै । बािलकाले बाबस
ु गँ पूव िनयोिजत रसको
बदला िलन षड् य पूवक प च गरेको हन स छ
भ ने िमिसल संल न कुनै पिन िलखतबाट स भावना
देिखँदैन । आ नो सामािजक जीवन एवं भिव यलाई
पूण जोिखममा पारी यस कारको जघ य अपराध
गरेको कुरा वीकार गन कुनै षड् य ले े रत गरेको
देिखँदनै । मािनसले कुनै पिन कम गदा यसबाट
उ प न हने असरको सामा य पले याल राखेकै
ह छ । पीिडतको आमाले आ नी छोरीको भिव य एवं
सामािजक ित ालाई िबसर आ नै बाबल
ु े आ नै
छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको भ ने जाहेरीलाई
पिन सामा य िहसाबले हेन हँदैन । जहाँस म िनजले
सौता याएको रसको बदला िलन जाहेरी िदएको
भ ने स ब धमा हेदा जाहेरवालीले सौता याउँदाको
अव थामा बहिववाहमा समेत उजूर नगरी बसेको
र िनजसँग लो नेको स ब ध सामा य हँदै गएको
अव थामा लो नेसगँ बदला िलन यस कारको

जघ य अपराधमा जाहेरी िदए होिलन् भ ने प यार
गन आधार पिन देिखँदनै । काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६७।१।२८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६७।१२।२२ को फै सला ।
िव.स. २०५५ सालमा मैले दो ो िववाह
गरेदेिख नै जाहेरवाली मसँग नबसी आ ना ब चासिहत
छु ै ब दै आएक हन् । यस अव थामा आफूलाई र
छोरीलाई पा ने र पढाउनेसमेत िज मेवारी आफु
ए लैले वहन गनु पदा झे नु परेका दःु खह मा
पूण पमा मेरै दोष देखी मसँग पटकपटक कोठामा
झगडा गन आएकोस म हो । मैले िनजमािथ सौता
हालेकोले सो रसको कारणबाट पन आएको हो ।
जाहेरवालीसँग स ब ध रा ो भइरहेको ि थितमा भए
िनजले य तो ग भीर िवषयमा पिहला मसँग नै यथाथ
बु न खो नपु न हो सो नगरी िनजले ए कासी उजरु ी
िदइहालेको ि थित छ । िनज “बालाजु अ” सानै देखी
मसँग अलग भई आ नी आमासँग ब दै आएको हो ।
य तोमा मैले का छी ीमती िबहे गरेको कारणले िनज
जाहेरवालीले भो नु परेको क तथा यसको कारणले
म िव उ प न घणृ ाभावलाई िनज जाहेरवालीले
छोरीको अगािड य गद जाँदा िनज छोरीको मनमा
म ित चरम घणृ ाभाव पैदा हनस ने कुरालाई नकान
सिकँ दैन । छोरी सानैदिे ख अनशु ासनमा नब ने
आफूखस
ु ी मन लागेको ठाउँमा जाने घर नआउने
ज ता यवहार देिख यो । घर छाडी जाने बानी र
िविभ न यि सँगको स ब ध आिदको कारणबाट
िनजले घर प रवार ितको यूनतम यवहारसमेत नगन
र बानी यहोरा गलत भएको कारणले वाभािवक पमा
िनजको स ब ध खराब आचरण भएको यि सँग हने
नै ह छ । बाबल
ु े छोरी ित गनपन
ु यूनतम दािय व
वहनाथ एक दईु थ पडसमेत िहकाई र ा िश ाको
दािय व िनवाह गरेको त य पीिडतक बिहनीको बयान
आिद कागजबाट पिु भएकै छ । रमेश बोहरा भिनएका
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यि को संर णको बहानामा ९ िदनस म गे ट
हाउसमा बसेबाट पिन छोरीमा बा सरसङ् गतको
रा ो भाव छ । एकाितर सौतेनी मामला अक ितर
गैरपा रवा रक यि को भाव रहेको कारणबाट मउपर
झु ा आरोप लगाइएको हो । रमेश बोहोरा भिनएका
यि “बालाजु अ” लाई संर ण िदने सहयोगी पा को
पमा देिखन खोजे पिन गिह रएर हेदा वा तिवकता
यो भ दा फरक हने स भावना बढी छ । रमेश बोहरा
मेरो का छी छोरीको साथीको बबु ा हन् । उमेरले ३० वष
मा पगु ेका पेसाले ठे काप ा गन िनजले ११ िदनस म
“बालाजु अ” लाई संर ण गरेको भनी गे ट हाउसमा
राखेको कुरालाई सामा य पले हेन िम दैन । सो ११
िदनको अ तरालमा िनज संर क भिनएका यि ले
“बालाजु अ” को कुनै पिन नातेदारलाई भेट्न खोजेको
देिखँदैन न त कसैको िज मा नै लगाइिदएका छन् ।
सो िवषयलाई अनस
ु धानको दायरािभ नपा रनल
ु ेम
उपरको आरोप शंकारिहत तवरबाट पिु हन सके को
छै न । जाहेरवालीले आ नो बकप मा आफूलाई
छोरीले भनेक भनी खल
ु ाएको कुरामा मैले पटकपटक
िविभ न नशालु पदाथ सेवन गराई करणी गन गरेको
तथा एक पटक यो त डाइिजपाम रैछ भनी फालेक
िथइन् भनी उ लेख गनले
ु िनज “बालाजु अ” नशालु
पदाथको दु यशन फसेक भ ने शंका उ प न गराएको
छ । यसस ब धमा कृ णबहादरु अिधकारीको बकप ले
थप आधार दान ग ररहेको छ । एकजना दु यसनमा
परेको यि ले आ नो नशाको बाधक जो कोहीलाई
प छाउन ज तोसक
ु ै हथक डा पिन अपनाउन
स ने हँदा जाहेरवालीको भनाइमा िव सनीयता एवं
स यताको अभाव छ । सु काठमाड िज ला अदालत
तथा पनु रावेदन अदालतले समेत फै सला गदा िनज
“बालाजु अ” ले क ा ८ मा ा गरेको परी ाको
अंकसँग दाँजेर हेरक
े ा छन् । जाँचमा रा ो अंक याउने
जितले नरा ो काम गन स दैनन् वा अपराध गन
स दैनन् भ ने अथ ला न जा छ । तर पढाइमा तेज हने

िव ाथ ले नै आ नो योजनालाई प र कृत पले पूरा
गन स दछन् । बालबािलकाको मानिसकता पूण पले
िवकास भइसके को हँदनै । यसै कारणले कानूनले
ितनीह को लािग छु ै यव थाह गरेको पाइ छ । के
ठीक के बेठीक भनी पूण पले छु याउन असमथ भएकै
कारणले पिन एउटै अपराधमा बालबािलकालाई कम
मा सजाय िदइने ग र छ । बािलका िकशोराव थामा
पु ने समयमा अथवा मिहनावारीको समय सु हने
अव थामा समेत ितनीह को िविभ न हाम नह मा
प रवतन हने भई िणक आवेशमा अ य त ग भीर
घटनाह गन े रत हन स दछन् । “बालाजु अ” को
गलत बानी यहोराकै कारण आमाले िनय ण गन
नसके क ले म कहाँ पठाएक र धेरै िदनस म घरबािहर
रहेक ले मैले उनको च र मा
उठाई िनज रमेश
बोहरासँग नै िबहे गराइिदए ह छ भनी भनेकोमा समेत
ोिधत भई िनजले म िव जबरज ती करणी गरेको
ग भीर ला छना लगाएको कुराको पनु ः पिु हनआएको
छ । ततु मु ामा सामा यतया जबरज ती करणीको
वारदातमा पाइने कुनै पिन भौितक सबतु माण
(semen, signs of struggle, etc.) वादी प ले
गज
ु ान सके को छै न । यसको अित र पीिडत भिनएक
“बालाजु अ” को शारी रक परी णको रपोटमा समेत
जबरज ती करणीको ल ण नभेिटएको जनाइएको
छ भने यसलाई स बि धत डा टरको बकप ले
समेत पिु गरेको अव था छ । शारी रक परी ण गदा
पीिडतको क याजाली याितएको भ ने रपोटमा
देखाइएको छ तर क याजाली याितनु र करणी हनु दईु
फरक फरक कुरा हो । क याजाली याितनको लािग
करणी हनु नै पछ भ ने होइन । यस कुरालाई मोदीको
Medical Jurisprudence and Toxicology,
22th edition पेज नं. ४७७ मा ट वणन ग रएको
छ । यसमा करणीबाहेक अ िविभ न कारणह
ज तै: accident, masturbation, desease,
surgical operation, sanitary tampons (सफाइ
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गन कपडाले) आिद कुराह ले पिन मिहलाह को
क याजाली याितन स ने कुरालाई या या गरेको छ
। याियक वा अध याियक िनकायबाट भएको फै सला
त य र कानूनमा आधा रत हनपु दछ भ नेस ब धमा
ितपािदत याियक िस ा त (ने.का.प. २०६२,
िन.नं. ७५९८) को सु तथा पनु रावेदन अदालतबाट
अनस
ु रण ग रएन । कै य सवालह ि िवधायु
अव थाका भएका हँदाहँदै पिन नारीले आ नो
अि मतामा आँच आउन स ने गरी अस य बो दैन
भ ने कोरा अनमु ानको आधारमा मा म िनद षलाई
सजाय ग रएको छ । ततु मु ा शंकैशंकाको धरातलमा
उिभएको छ । सु काठमाड िज ला अदालत तथा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला यायको मा य
िस ा त “सय जना अपराधी छुटुन् तर एकजना
पिन िनरापराधी नफँ सनु ” भ ने सवमा य िस ा तको
िव भएकोले उ टी गरी सफाइ िदलाई पाउँ भनी
ितवादीले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन
प ।
माणको मू याङ् कनको आधारमा सु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िमले निमलेको
के हो भनी िनणयमा पु नपु नमा पनु रावेदकले िलएको
िजिकरको स ब धमा िववेचना नगरी भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला माणको मू याङ् कनको
रोहमा फरक पन स ने देिखँदा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम
महा यायािधव ाको कायालयलाई पेसी सूचना िदई
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७१।२।२१ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीका
तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ा ी
नारायण देवकोटाले यस मु ाको एकमा माण भनेको
पीिडत हन् । सो माण हण हनको लािग पीिडत भरपद
हन आव यक छ तर िनजले मौकामा र अदालतमा
गरेको बकप मा पूरै िवरोधाभास छ । जबरज ती

करणीको अिभयोग मािणत हनको लािग पीिडतको
शारी रक ल णको ठूलो मह व ह छ । तर क याजाली
याितएको भनी देिखएबाहेक जबरज ती करणीको
कुनै ल ण पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट
मािणत छै न । िविभ न कारणबाट क याजाली
याितने हँदा यसलाई मा िनणायक बनाउन
िम दैन । जबरज ती करणी भएको कोठामा िनजक
बिहनी र भाइसमेत रहेको, सोही कोठामा रहेक
पीिडतक बिहनीले ितवादी िनद ष रहेको भनी
अदालतमा समेत बकप गरेको, पीिडत तथाकिथत
घटना पिछ आमासमेतका आफ तलाई के ही खबर
नगरी १०-१५ िदन के टा साथीसँग लजमा गई
बसेको, पीिडतको आनीबानी खराब रहेकोले िनजलाई
सधु ानको लािग िनजक आमाले ितवादी कहाँ
पठाएको, पीिडत र िनजक आमाले ितवादीलाई छाडी
बसेका र िनजह ले ितवादीकहाँ पिछबाट आउजाउ
गरेपिन िनजह सँगको ितवादीको स ब ध कटु रहेको
ज ता िमिसल संल न िनिववाद त यको उपि थितबाट
पीिडत भरपद सा ी देिखन नआई अि थर र जे पिन
भ न स ने वभावक सा ी देिखएक ले क याजाली
याितएको एकमा भौितक माण र पीिडतको
िवरोधाभासपूण भनाइमा मा भर गरी ितवादी
िव को अिभयोगदाबी पु ने ठहर्याएको सु िज ला
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सलामा फौजदारी याय र माणको ग भीर
िु ट भएकोले उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदलाई पाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
यथ वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी उ व साद
पडु ासैनीले पीिडतको कथनमा कुनै िवरोधाभास
छै न । कितपय घटनाको वणनमा समयको अ तरालले
के ही तलमािथ पनु वाभािवक ह छ । कुनै कुरा मौकामा
य गन छुटेको यसलाई पिन अदालतको बकप मा
उ लेख गरेबाटै पीिडतलाई बनावटी सा ीको सं ा िदनु
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यायोिचत हँदैन । २०६६।५।२१ को राित ितवादीले
पीिडतको खाटमा आई िनजसँग जबरज ती करणी
गरेको र सोभ दा पिहले पीिडतलाई िनको पानसमेतको
बहाना गरी पीिडतको यौनांग खेलाउने गरेको भ ने
अिभयोग दाबीको मु य कुरास ब धी िनजको कथनमा
कुनै िवरोधाभास छै न । पीिडतको िकटानी आरोप
आफै ँ मा एक िनणायक माण हो । यसलाई ितवादीले
कडा माण ारा िव थािपत गन स नपु छ । आिखर
पीिडतले के योजनको लािग आ नै बाबउु पर
य तो आरोप लगाइन यसको यिु यु ख डन
ितवादीबाट आउनु पछ । यो आएको छै न । पीिडतको
कथन जाहेरवाली र अदालतबाट बिु झएका यि ले
गरेको बकप र पीिडतको क याजाली याितएको
भ ने पीिडतको वा य ितवेदनबाट समिथत छ ।
य तै कृितको कय मु ामा ितवादी कसरु दार ठहरी
निजरसमेत कायम भएकोले यसमा पिन ितवादी
िव को अिभयोगदाबी पु ने ठहर्याएको पनु रावेदन
अदालतसमेतको फै सला मनािसब हँदा सदर ग रपाउँ
भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
ितवादीले आ नो साथमा ीमतीह
नबसेको कारणबाट आ नो यौन तृ णा मेटाउन
बेहोस ज तो बनाउने औषधीह खवु ाई नाबालक
छोरी पीिडत “बालाजु अ” लाई लठ् याउने काम गद
आएका र िमित २०६६।५।२१ को राित जबरज ती
करणी गरी सो काय ग रसके पिछ कसैलाई उ कुरा
भने आमा छोरी दवु ैलाई मारी िदने डर ास ध क िदई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको १ नं, २ नं र
हाडनाता करणी गन महलको १ नं. को कसरु गरेकोले
िनजलाई जबरज ती करणी महलको ३(२) नं. र २
नं. बमोिजम थप सजाय ग रपाउँ भनी ितवादी िव
अिभयोगदाबी दायर भएको पाइ छ ।
पीिडतको ज म िमित २०५१।९।१ रहेको
कुरा िनजको शैि क माण प बाट देिखएको र यसमा
िववादसमेत नरहेकोले िमित २०६६।५।२१ स म

पीिडत १४ वष पूरा भइसके को हँदा ितवादीलाई
जबरज ती करणीको ३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार ८ वष
र हाडनाता करणी गन महलको १ नं. तथा जबरज ती
करणीको महलको २ नं. अनस
ु ार थप १० वष कै द र
जबरज ती करणी महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले
ितवादीबाट . १ लाख ितपूित पाउनेसमेत
ठहछ । पीिडतको उमेर १४ वष नाघेको देिखँदा
जबरज ती करणीको ३ नं. को देहाय २ अनस
ु ार
ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ भ नेस मको
अिभयोगदाबी पु न स ै न भ ने काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६७।१।२८ को फै सला पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट समेत सदर भएको अव था छ ।
ितवादीले मौका र अदालतमा गरेको बयान
र पनु रावेदन अदालत, पाटन तथा यस अदालतमा
िदएको पनु रावेदन िजिकरलाई यसरी रा न सिक छ ।
१. २०५५ सालमा दो ो िववाह गरी सौता
हालेको रसले जाहेरवाली ब चासिहत छु ै
बसेक सो समयमा आफू र छोरीलाई पा ने
र पढाउने िज मेवारी ए लैले वहन गनपदा
ु
झे नु परेका दःु खह मा पूण पमा मेरै दोष
देखी मसँग पटकपटक झगडा गरेक ,
२. जाहेरवालीले ती कुराह पीिडत छोरीको
अगािड य गदा िनजको मनमा म ित चरम
घणृ ाभाव पैदा हनस ने कुरालाई नकान
नसिकने, पीिडत सानैदेिख अनशु ासनमा
नब ने आफूखस
ु ी मन लागेको ठाउँमा जाने र
घर नआउने, िनजको खराब आचरण भएका
िविभ न यि सँग स ब ध रहेको, उमेरले
३० वष मा पगु ेका पेसाले ठे काप ा गन
रमेश बोहराले ११ िदनस म पीिडतलाई गे ट
हाउसमा राखेको र सो अ तरालमा िनजले
पीिडतको कुनै पिन नातेदारलाई नभेटेको वा
कसैको िज मा नलगाएको, बालबािलकाको
मानिसकता पूण पले िवकािसत नहने हँदा
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३.

४.

५.
६.

के ठीक के बेठीक भनी िनजह पूण पले
छु याउन असमथ हने, िनजह को
िकशोराव थामा अथवा मिहनावारी सु हने
अव थामा िविभ न हाम नह मा प रवतन
हने भई िणक आवेशमा अ य त ग भीर
घटनाह गन े रत हन स ने, पीिडतको
गलत बानी यहोराकै कारण आमाले
िनय ण गन नसके क ले म कहाँ पठाएक ,
बाबल
यूनतम दािय व
ु े छोरी ित गनपन
ु
वहनाथ किहलेकाही ँएक दईु थ पड िहकाएको
त य पीिडतक बिहनीको बकप बाट पिु
भएको, मैले उनको िववाह रमेश बोहरासँग
गराइिदए ह छ भनेको, एकाितर सौतेनी
मामला अक ितर गैरपा रवा रक यि को
भाव रहेको कारणबाट मउपर झू ा आरोप
लगाइएको,
जाहेरवालीले आ नो बकप मा पीिडतले
एकपटक डाइिजपाम फालेक भनी उ लेख
गनले
ु पीिडत नशालु पदाथको दु यसनमा
फसेक शंका उ प न गराएको छ ।
यसस ब धमा कृ णबहादरु अिधकारीको
बकप ले थप आधार दान ग ररहेको
छ । दु यसनीले नशाको बाधक जोकोहीलाई
प छाउन ज तोसक
ु ै हथक डा पिन अपनाउन
स ने,
पीिडतले क ा ८ मा रा ो अंक याएको
कुरालाई अदालतले फै सलाको आधार
बनाएको छ तर रा ो अंक याउनेले नरा ो
काम गन स दैनन् वा अपराध गन स दैनन्
भ न निम ने,
बाबल
ु े छोरीसँग करणी ज तो घिृ णत काय
गन भ ने अनमु ान पिन गन नसिकने,
पीिडतको शरीरमा जबरज ती करणीका
िच ह पीिडतको वा य परी ण

र स बि धत डा टरको बकप बाट
नदेिखएको, जबरज ती करणीको वारदातमा
पाइने भौितक माण (semen, signs of
struggle etc) वादीले गज
ु ान नसके को,
िव ान् मोदीको Medical Jurisprudence
and Toxicology, 22th edition पृ
४७७ मा accident, masturbation,
disease, surgical operation, sanitary
tampons (सफाइ गन कपडा) आिदले पिन
मिहलाको क याजाली याितन स ने कुरा
उ लेख भएकोले क याजाली याितएको
कुरा आफै ँ मा िनणायक माण नभएको,
७. याियक वा अध याियक िनकायबाट भएको
फै सला त य र कानूनमा आधा रत हनपु दछ
भनी ने.का.प. २०६२, िन.नं. ७५९८ मा
ितपािदत िस ा तको सु तथा पनु रावेदन
अदालतबाट अनस
ु रण नग रएको,
८. ततु मु ा शंकैशंकाको धरातलमा उिभएको
र कै य सवाल ि िवधायु रहेका हँदाहँदै
पिन नारीले आ नो अि मतामा आँच आउने
गरी अस य बो दैनन भ ने कोरा अनमु ानको
आधारमा कसरु दार ठहर्याएको सु
काठमाड िज ला अदालत तथा पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला यायको मा य
िस ा त “सय जना अपराधी छुटुन् तर
एकजना पिन िनरपराधी नफँ सनु ” भ ने
सवमा य िस ा त िव भएको ।
माणको मू याङ् कनको आधारमा सु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िमले निमलेको
के हो भनी िनणयमा पु नु पनमा पनु रावेदकले िलएको
िजिकरमा िववेचना नभएको भनी यस अदालतले
िवप ी िझकाउने आदेश गरेको देिख छ ।
अब पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको
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छ छै न र ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो
होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. ितवादीको दईु ीमती रहेका जाहेरवाली
जेठी ीमती देिखि छन् । िनजह बाट २०५१
पस
ु मा पीिडत ज मेक , जेठी ीमतीसँग सँधैजसो
वादिववाद भइरहने, २०५५ सालमा सिु नता थापालाई
ितवादीले का छी ीमती बनाएपिछ जाहेरवाली र
पीिडतसमेत ितवादीसँग नबसी छु ै बसेको, का छी
ीमतीबाट पिन स तान ज मेको, का छी ीमतीले
पिन ितवादी र स तानलाई २०५९।२०६० सालमा
छाडी िहँडेपिछ जेठी ीमतीसँग ितवादीको स पक
आउजाउ भएको देिख छ । तथािप िनजह को बसाई
छु ाछु ै रहेको अव था छ । जेठी ीमतीबाट पीिडत
मा ज मेक र का छी ीमतीबाट ज मेका दईु स तान
ज मेको ि थित छ । ितवादी र जाहेरवालीसमेतको
स लाहअनस
ु ार पीिडतले भाइ बिहनीको हेरिवचार गन
र पढ् ने कामसमेत गन िहसाबले पीिडत ितवादीकहाँ
२०६५ वैशाख १ गते देिख बसेको पाइ छ । ितवादी
सु मा तरकारी यापारी रहेपिन पिछबाट का.म.पा.
वडा १६ बालाजिु थत िशव मि दरको पज
ु ारी भई
सोही मि दरको घरमा पीिडत र का छी ीमतीबाट
ज मेका छोराछोरीसमेतसँग एउटै कोठामा दईु छोरी
छु ाछु ै खाटमा र ितवादी तथा छोरा एउटा खाटमा
सु ने गरी बसेको पाइ छ ।
३. ितवादीले मौकामा गरेको कागज र
अदालतमा गरेको बयान नै िनजको ितवाद मािन छ ।
पनु रावेदन िजिकर भनेको सु तहमा िलएको िजिकर र
िमिसल संल न माणको कानूनिवपरीत योग भएको
भ ने नै ह छ । िनजले मौकामा पीिडत छोरी खराब
सङ् गतमा लागेकोले लगेर सधु ानस्
ु भनी जाहेरवालीले
भनेक ले आफूले छोरीलाई याएको, पीिडत
आफुखस
ु ी पटकपटक डेरा छोडी लामो समयस म
काठमाड का डा स रे रे टमा गई बसेकोमा आफू तथा
जाहेरवालीसमेतले गई फे ला पारी फकाएको, पीिडतले

टाउको दु यो जरो आयो भनेक ले झारफूकको
लािग बैनी भाइसिहत पीिडतलाई हारती माताकोमा
पठाएकोमा िनज फक नआएक ले साथी सिु मतासँग
घु न भनी गोरखा गएको र के ही समयपिछ आउने कुरा
२०६६।६।१५ मा एउटा के टाले फोन गरेर बताएको,
सोही िदन मामाघर आउने भनी छोरीले फोन गरेको
कुरा जाहेरवालीले जानकारी िदएक ले राित अं.
८ बजेितर पीिडतलाई िनजको मामा ितवादीको
जेठान घरमा फे ला पारी कोठामा याएको, १६ गते
जाहेरवाली आई सो दा साथीको घर मनमैजमु ा बसेको
जवाफ िदएक , १७ गते जाहेरवाली, छोरी र आफूले
छोरी बसेको घर हेन जाँदा ता चा मारेको मािनस
नबसेको घर देखाएक र सो दा माछापोखरीि थत
एिसयन गे टहाउस देखाएपिछ यसरी िहंड्ने छोरीलाई
पालेर पढाउन सि दन भनेपिछ जाहेरवालीले रसाएर
छोरीलाई साथमा िलएर गएक हन् भनी आरोिपत
कसरु मा इ कार भई बयान गरेको देिख छ ।
४. िनजले अदालतमा पिन छोरीले पैसा चोरेर
बेइ जत गरी भनेर जेठी ीमतीले क ा ७ को अि तम
जाँचको बेलामा छोरीलाई म कहाँ याएर रािखिदएको
हो । यसपिछ छोरी म कहाँबाट भागे पिछ खो ने
ममा ११ िदनको िदनमा ग गबु बसपाकबाट साथीसँग
िहड् दै गरेको अव थामा िबहान ११ बजेको समयमा
समातेको हँ । दो ो प ट साथीह को कोठा बािहर
बाटोमा लिडरहेको अव थामा साँझको समयमा उठाएर
याएको हँ । ते ो प ट सामाखस
ु ीि थत सोग स
डा स रे टुरे टबाट १७ िदनको िदनमा समातेर
याई सामान ग गबु ि थत स तोष गे ट हाउसबाट
याएको हँ । चौथो पटक १४ औ ं िदनको िदनमा ग गबु
ि थत च गे ट हाउसमा गई खोजी जाहेरवाली र म
भई याएको हँ । हाल असोज ५ गते देिख कोठामा
नआएकोमा १५ गते एउटा के टाले िनजको बिहनीसँग
गोरखा घु न गएको भनी फोनमा भनेको र बेलक
ु मामा
घरमा गएको अव थामा राित मले मामा घरबाट नै
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समातेर छोरीलाई कोठामा याएको हँ ।१७ गतेबाट
आमाले लगेक हन् । मले िनज छोरीलाई जबरज ती
करणी गरेको होइन । औषधी खान िदएको पिन
होइन । छोरी रमेश बोहोरासँग ११ िदन बसेकोले
िनजसँगै िववाह गराई िदए ह छ म पज
ु ारी ज तो
मा छे को बेइ जत ह छ भनी मले जाहेरवालीलाई
भनेको तथा परु ानो रसइवीको कारण आमा छोरी र
िनजह को मािनससमेत िमली षडय गरी झू ा कुरा
लेखाएको हो भनी कसरु मा इ कार रहेको देिख छ ।
५. िमिसल संल न सबै माण ितवादीको
िवप मा देिख छन् । मौकाका के ही यि ले ितवादीले
अिभयोगदाबीको कसरु नगरेको भनी कागज गरेको
र ितवादीक का छी छोरी पीिडतक बिहनीले
अदालतमा समेत बकप गरेको देिख छ । तर वादातको
िदन समयमा ितवादी वा पीिडत वादात थलमा
उपि थत हन नस ने गरी अ य रहेको वा ितवादी
नपंस
ु क आिद शारी रक अ मता ारा िसत रहेको भ ने
िनजह को भनाइ नरहेकोले िनजह को यहोरालाई
तट थ माण भ नु उिचत हनेछ । पीिडतक बिहनीले
िददी कुलबाट किहलेकाही ँ िढला आउने र जहाँ मन
ला यो यही ँ िहँड्ने गन गरेकोले बबु ाले िददीलाई गाली
गनहु यो । िमित २०६६।५।२१ को राित िददीलाई
बबु ाले जबरज ती करणी गरेको कुरा थाहा छै न । हामी
बसेको ठाउँमा िददीको साथी िसजना भ ने के टी बबु ा
नभएको मौका छोपी आई िददीसँगै ब ने गथ । बबु ाले
ितमी हा ो कोठामा नआउनु छोरा छोरीको पढाई
िब छ भनी गाली गनहु यो । िमित २०६६।६।५ मा
बबु ाले म र िददीलाई वय भिु थत माताकोमा फु न
जाउ भनी खाजा खान . १०।१० र फु नको लािग
. १५। – िदई पठाएकोमा हामीले पढ् ने कुल निजक
आएपिछ िददी साथी िसजनालाई बोलाउन गई आज
रानीवन तफ घु न जाउँ भनी िददी र िददीको साथीले
कुमारी थानको बाटो हँदै नागाजनु गफ
ु ािनर पु दा
िददीले िस नो भाँची िसजनालाई पोली मलाईसमेत

पोली िदएकोले म िददीह लाई छाडी आ नो घर
फक आएँ । िसजना कता गए थाहा भएन । िददी सो
िदनदेिख हामी बसेको घरमा नआएकोले िददीलाई
बबु ाले खो नभु एको िथयो । िददीलाई बबु ाले समाउने
कुटिपट गन गनभएको
कुरा मलाई थाहा भएन । मलाई
ु
काम अराउदा नमानेमा बबु ाले गाली गरी कुटिपट
गनहु यो । बबु ादेिख मलाई डर ला छ भनी मौकामा
कागज गरेको देिख छ । िनजले अदालतमा बकप गदा
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको होइन
भनी लेखाएको पाइ छ ।
६. यसैगरी तल
ु सी साद लािमछानेले गरेको
कागजमा मि दरमा पूजा गन राखेका ितवादीले
मि दरमा िबहान बेलक
ु ा पूजापाठ आरती गद आएका,
िनज सो मि दर ए रयामा ब दा मैले देखे सनु ेअनस
ु ार
जवु ातास नखे ने र जाँडर सी मासु खाने नगरेका,
िनजले छोरीलाई जबरज ती करणी गरेकोमा िव ास
ला दैन भनी र माधवराज थापाले ितवादी मि दरमा
पूजापाठ गदा ब दा सदाचारी, िन ावान्, अनशु ािसत
र स य यि िथए । िनजले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेकोमा मलाई पूण िव ास ला दैन भ ने यहोरा
लेखाएको पाइ छ । तर तल
ु सी साद र माधवराजले
अदालतमा उपि थत भई बकप गन नसके को पिहलो
कारण तथा करणी भएको कुरा यि बदमास वा भ
भएको भ ने आधारमा तय हने कुरा नभएको दो ो
कारणले िनजह को कागजले ितवादीलाई म त गन
देिखँदनै । च र कै िववाद रहेको मु ामा बाहेक अपराधी
ठहर गन वा सफाइ िदनको लािग यि को च र लाई
कानूनले खासै मह व िदएको छै न । करणी एउटा घटना
हो जो जनु सक
ु ै जैिवक यि बाट जनु सक
ु ै बेला जसरी
पिन घिटत हने स भावना रह छ । यसका फुटनका
एक होइन अनेक िछ ह छन् । साधु स त देउतादेिख
दु दज
ु न सबै यसको दायरामा आउन स ने ह छन् ।
यसैगरी यौन दरु ाचार र करणी गन काम सामा यतया
कसैले पिन खास गरी बाबल
ु े आ नो स तानको सामु ने
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गन कुरा एक असामा य कुरा भएको र पीिडतक बिहनी
िन कै कम उमेरक भएक ले िनजबाट य तो त य
थाहा पाउने अव था कमै पछ । अतः ती भनाइलाई
ितवादीको सफाइको आधार बनाउनु उपयु हँदनै ।
७. क याजाली याितएको, नयाँ घाउ
नभएको, वा य अव था ठीक भएको र शरीरमा
कुनै चोटपटक नरहेको भ ने यहोराको परोपकार
सूित तथा ीरोग अ पतालको िमित २०६६।६।२०
को पीिडतको वा य परी ण ितवेदन रहेको
पाइ छ । पीिडतको वा य परी ण गन डा टर
गेहनाथ बराल र डा टर अचला वै ले परी ण
गदाको बखत जबरज ती करणीको िच ह देिखएको
िथएन भनी बकप गरेको पाइ छ । तर डा टरह ले
पीिडतको करणी नभएको भ न सके को पाइँदैन । करणी
कसरु को प रभाषा िविधिव ानले होइन कानूनले गरेको
छ । बय कह को हकमा ितरोध हनपु न र संघषका
िच हनपु न ज ता मा यतालाई वतमान कानूनले
आव यक मानेको छै न । अिपतु पीिडतले डर, ध क ,
लोभ आिदको भावमा नपरी यावत कुरा थाहा पाई
वे छापूवक सहमित िदएको देिखएमा मा जबरज ती
करणीको कसरु नहने र ती सब नदेिखएमा कसरु
हने भनी यो कसरु को िविधशा ीय िवकास भएको
पाइ छ । नाबालकको हकमा िनजले सहमित िदएको
भएपिन कानूनले यसलाई सहमित मा दैन र
नाबालकसँगको करणी जबरज ती करणीको कसरु हने
गरी कानूनले यो कसरु को प रभाषा गरेको देिख छ ।
८. ततु वारदात २०६६।५।२१ मा भएको
अिभयोगदाबी छ भने डा टरह बाट २०६६।६।२०
मा मा पीिडतको परी ण भएको पाइ छ । ठूलै घाखत
भई सो घाउ िब ेको के ही अपवादज य अव थाबाहेक
करणी भएको एक मिहनास म जबरज ती करणीका
ल णह यथावत् रहन स ने हँदैनन् । कानूनले
१६ वष पूरा भएकोलाई बय क माने पिन नेपालमा
१३-१४ वषमा नै के टीह को तनलगायतका

यौनांगह को िवकास हने र मिहनावारी सु हने
र स तान ज माउन स ने अव थामा पु ने यहाँको
इितहास र यथाथ छ । करणी भएको भिनएको समयमा
पीिडतको उमेर १४ वष पूरा भई १५ मा वेश गनको
लािग ४ मिहना जित बाँक रहेको देिख छ । पीिडतको
क याजाली याितएको अव था छ । क याजाली
िविभ न कारणले याितन स ने कुरा यथाथ हो ।
तर सामा य ि याकलापबाट क याजाली याितने
कुरा यथाथ होइन । पीिडतबाट के क तो असामा य
ि याकलाप भयो र िनजको क याजाली याितन पु यो
यसको िजिकर ितवादीले िलनपु छ र यसको माण
पिन िनजैले परु याउन
पु छ । पीिडतको क याजाली
्
यौन कायबाहेकको अ असामा य ि याकलापबाट
याितएको भनी ितवादीले िजिकर िलन सके को
देिखँदनै । यी ितवादीले पीिडत च र हीन रहेक र
डा सबार आिदमा गई रमेश बोहरालगायतका यि सँग
बसेक भनी पीिडत यौन स पक गन संकोच नगन
भ नेतफ संकेत गरेको देिख छ । यसबाट पीिडतको
क याजाली यौन स पककै कारण याितएको भ ने
कुरामा ितवादीले आपि गरेको देिखँदैन । तर
पीिडतले यस कार अ ह सँग पिन यौन स पक
गरेक कुराको ह का वा बिलयो कुनै माण देिखँदैन ।
माण र अनमु ान फरक कुरा हन् । बाबक
ु ो दरु ाचारबाट
पीिडत भई घर छोडेर छोरीले कसैसगँ के ही समय
िबताएको त यबाट िनजह िबचको सोस ब ध यौन
स पकमा नै प रणत भएको अथ गन िम दैन । यसबाटै
पीिडत च र हीन रहेक भनी अथ गन िम दैन । पीिडत
िव ालयमा पढ् ने छा ा भएक िनजको आमा, मामा सबै
रहेका र मावली कमजोर नरहेको देिख छ । पीिडतले
परी ामा रा ो अंक याएक कुरालाई फै सलाह ले
टेकेको देिख छ । तथािप च र हीन र यौनकम को पिन
शारी रक वाय ता ह छ जसलाई िनजको इ छा बेगर
उ लङ् घन गन िम दैन ।
९. आफूलाई याएको एक ह ापिछ देिख
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नै ितवादीले पीिडत िबरामी भएकोले झारफूक र
उपचार गछु भनी पीिडतको तन योिनलगायतका
भागह सु सु याउने खेलाउने गरेको, २०६६।५।२१
का िदन साँझितर ितवादीले पकाएर याएको िचया
खाएको के ही समयपिछ पीिडतलाई रंगटा लागेको र
राित अं. १०।११ बजेितर ितवादी पीिडतको खाटमा
सतु ी िनजको तन सु सु याएर लगाएको ् याक
खोली िनजमािथ चढी करणी गन ला दा छटपटाई
कराउन खो दा ितवादी आ नो खाटमा गई सतु ेका,
भोिलप ट िबहान पीिडतको योिनबाट रगत आएको
र योिन वरपर दख
ु ेको, ितवादीसँग यो के गरेको
भनी सो दा ितमीलाई भूतले तसाउला िक भनी चेक
मा गरेको हो यो कुरा कसैलाई नभ नु ितहारमा
मोबाइल िकनेर िदउँला भनी ितवादीले भनेको,
पीिडत २०६६।६।५ स म ितवादीसँगै बसेको,
पिछबाट आ म लािन भएको, सो कुरा आमालाई
भ न अ ठ् यारो लागेकोले साथी रमेश बोहरालाई सो
घटना बताई िनजकै घरमा बसी २०६६।६।१५ मा
मामा ेम िसलवालको घरमा गएको, यहाँ पीिडतको
आमा आएर बाबक
ु ो घर छाडी िकन िहंडेक भनी
सोधेपिछ आफूलाई बाबल
ु े यौन दु यवहार र करणी
गरेको कुरा बताएक र यसपिछ २०६६।५।१९ मा
जाहेरी परेको भ ने पीिडतको मौकाको कथन छ ।
पीिडतले अदालतमा उपि थत भई गरेको बकप मा
पिन ितवादीको कोठामा आएको १।२ ह ा पिछदेिख
फुक िद छु भनी िनजले आ नो शरीरका अंगह
छुने गरेको, िन ा ला ने ट् याबलेट खवु ाउने गरेको, डर
ध क देखाई आफूलाई २ पटक बालाजक
ु ो डेरामा र
१ पटक मि दरमा जबरज ती करणी गरेको, सो कुरा
भनेमा मा रिद छु भनी पीिडतलाई भनेको, सो कुरा
पीिडतले आ नो आमालाई भ दा िनजले नप याएको,
२०६६।६।१६ गते उ कुरा पीिडतले मामामाइजूलाई
भनेको, आफूलाई च गे टहाउस कहाँ पछ थाहा
नभएको र जाँदा पिन नगएकोसमेतका यहोरा रहेको

पाइ छ ।
१०. ती दवु ै कागजमा कुनै सारभूत िभ नता
छै न । पीिडतको अदालतको बकप मा करणीको पटक
बढी उ लेख भएको र करणीको कुरा आमालाई भ दा
वहाँले नप याएको भ नेबाहेक यी दईु यहोरामा कुनै
फरक रहेको पाइँदैन ।
११. जाहेरवालीको जाहेरीमा रहेको यहोरा
हेदा ितवादीले यौन स पक गन भनी पीिडतलाई भ ने
गरेका र नमा दा कुटिपट यौन दरु ाचार गन गरेका, कतै
भनेमा िनज र जाहेवालीलाई मान, घरबाट िनका ने,
नपढाउने ध क िदएको, टाउको दख
े ो औषधी खा
ु क
भनेर जबरज ती बेहोस हने औषधी खवु ाई छोरीलाई
जबरज ती करणी गन थालेका, डरले छोरीले कसैलाई
पिन सो कुरा नबताएक , पटकपटक जबरज ती करणी
हन थालेपिछ सहनै नसके र छोरी साथीको घरमा गएर
बसेको, सो थाहा पाई बाबस
ु गँ नबसी िकन घर छोडेर
िहंिडस् भनी सो दा मा छोरीले बाबल
ु े औषधी खवु ाई
पटकपटक यौन दु यवहार गन जबरज ती करणी गन
गनहु छ भनी बताएक समेतका कुरा रहेको पाइ छ ।
१२. िनजले अदालतमा बकप गदा
छोरीलाई िन ा ला ने औषधी खा भनेर ितवादीले
डाइिजपन भ ने औषधी खान िदनहु यो । किहलेकाही ँ
त िन ामा बरबराउँदी रिहछे स् भनेर अ औषधी
पिन िदनहु यो । छोरीले एक िदन यो डाइजीपन
रहेछ भनेर याँकेको रहेछ । ितवादी आफै ँ ले पकाएर
िचयामा पिन ल याउने औषधी हालेर िदनु भएछ ।
ल याउने औषधीको सेवन गराएर जबरज ती करणी
गनहु यो । सो कुरा कसैलाई भनेमा आमा छोरीलाई
मा रिद छु भनेर डर ध क िदने गरेको रहेछ । छोरीले
बबु ा मसँग च नु ह छ भ ने गिथन् । तर मले बाबु छोरीमा
य तो नाजायज ि याकलाप होला भ ने शंका गन कुरा
नभएकोले वा तै गरेक िथइन । एकिदन कुल जाने
बेलामा छोरीले कपडा खोलेको अव थामा ितवादीले
पूजा गदागद उठे र िनजको छातीमा हात राखी उ ेिजत
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हँदै गरेको मले देखेको हँ । यसपिछ छोरीलाई मले
घरमा लगेर एक मिहना जित राखेक िथएँ । छोरी पढ् ने
कुल र ितवादीको मि दर निजकै भएकोले कुलबाटै
पनु ः उहाँकोमा ल नु भएछ । मले छोरी कता गई भनी
फोनमा सो दा छोरीलाई बो न निदई फोन राखेका
हन् । छोरीले मामाघर गएर बला कार भएको कुराको
बेली िव तार माइजूलाई भनेपिछ िनजले मलाई फोन
गरी बोलाउनु भयो । ितवादीले मलाई यहाँ जान
िदएनन् । उ िदन पिन छोरीसँग नाजायज
ि याकलापको ताव राखेका रहेछन् । िकन
छोरीलाई यसो गरेको भनी ितवादीलाई भ दा तेरो
छोरीसँग नाजायज ि याकलाप गरेको हो सके को गर
भनेकोले याकमा िनवेदन िदएको हो भ ने यहोरा
लेखाएको देिख छ ।
१३. यो बकप मा परेका धेरै कुरा मौकाको
जाहेरीमा उ लेख हन सके का छै नन् । तर बकप
गन यि बकप कसरी गनपछ
ु भ ने कानून पढेको
ाता यि नभएको कुरा िवचारणीय छ । ितवादी
एकदम बदमास यि भएको देखाउन पिन वा तिवक
त यलाई बढाईचढाई गन आनीबानी मानव वभाव
िभ ै पछ । जाहेरी िदँदा जाहेरवाला धेरथोर अिवचिलत
अव थामा रहने हँदा सोको भाव व प मौकामा
िसलिसलाब मा सबै त यको वणन नहन पिन हन
स छ आिद आिद । तथािप दधू मा पानी िमिसएको
भ दैमा यसमा दूध छै न पानी मा ै छ भ न निमले
ज तै के ही कुरा बढाईचढाई आएबाटै वा के ही कुरा
छुटेबाटै यसलाई मा अल याई िमिसलका अ
माणको उपे ा गरी सो बकप मा परेका यथाथ
कुरालाई समेत अमा य गनु उिचत हँदैन । यायाधीशले
राजहंसको काम गन स नुपछ । दूध कित र पानी कित
छुट्याउनै पछ । यसको दूध भनेको ितवादीले पीिडत
छोरीलाई करणी गरेको भ ने हो ।
१४. पीिडतक माइजू पावती िस वालले
पीिडत हा ो घरमा आउँदा ितमी िकन बािहर िहँड् यौ

घरमा िकन बि दनौ भनी सो दा पीिडतले मेरो
बाबाले औषधी ज तो खान िदई मलाई जबरज ती
करणी गनहु छ यसकारण म बाबाकोमा ब न मन
नलागेकोले किहले साथीको घर र किहले कहाँ ह छ
यहाँ ब ने गरेक छु भनी मसँग ँ दै भनेको भनी
मौकामा लेखाएको पाइ छ । िनजले अदालतमा गरेको
बकप मा पिन पीिडत हराएको र यसपिछ िनजको
घरमा आएको समयमा कहाँ गएक िथयौ भनी सो दा
पीिडतले मलाई डेडीले बे यालाई गन यवहार गनभयो
ु
भनी भनेक र बे यालाई गन काम के हो भनी कोठामा
लगेर सो दा ितवादीले आ नो पाइ ट खोली मलाई
डर ध क मा पारी जबरज ती करणी गनु ह यो भने
किहले िविभ न िन ा ला ने ट् याबलेटसमेत खवु ाई
करणी गनहु यो र भोिलप ट क तो भयो भनी सो ने
गनहु यो । करणी गरेको कुरा कसैलाई भने सनु ाएमा
तलाइँ मा रिद छु समेत भ नु ह यो । मले ममीलाई
बबु ाले ममािथ नरा ो यवहार गनभयो
ु मा भनेक
िथएँ । ममीले नरा ो यवहार के भनेर नसोधी बाबल
ु े
य तो काम गन स दैनन् भनी प याउनु भएन र पनु ः
बबु ासँग जाउ भनी पठाउनभु एको िथयो । यसैले म
बािहर गएर बसेक छु । मलाई िवष खान िदएर मन
िदनस
ु ् भनेर सबै बेली िव तार मलाई सनु ाउनभु एको हो
भ ने यहोरा रहेको देिख छ ।
१५. रमेश बोहराको मौकाको कागजमा
पीिडत र मेरो छोरी एउटै कुलमा पढ् ने साथी भएको
र पीिडत झो याई बसेको देखी सो ा घरमा टे सन छ
यो कसैलाई भ न सि न घरमा जा न भनी बताएक ले
मेरो घरमा बस भ दा पिन नमानेक ले बालाजु
माछापोखरीमा रहेको एिसयन गे ट हाउसको कोठा नं.
३०३ मा लगी मेरो नाममा इ ी गरी िदनको . ३५०।
– मा बक
ु गरी राखी म आ नो घरमा आएँ । िनजलाई
उ गे ट हाउसमा असोज ५ बाट ऐ. १० स म राखी
सो कुरा घरमा भ दा िनजलाई िकन गे ट हाउसमा
राखेको घरमा िलएर आइज भनेकोले असोज १०
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गते होटलमा राखेको खच म वयंले ितरी पीिडतलाई
घरमा याई संर णमा राखे ँ । घरमा याएपिछ मेरो
छोरीले िनजलाई िचनेर िददी भनेपिछ िनजले मलाई
बाबल
ु े िमित २०६६।५।२१ को राित बला कार गरे
सो कुरा कसैलाई भ न नसक िवर भएर िहडेक
हँ भनी बताएक ले िनजको मामाघर परु याई
् िदएको हँ
भ ने यहोरा देिख छ । िनजले अदालतमा पीिडतलाई
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको कुरा िनजले
सनु ाउँदा थाहा पाएको छु । मेरो घरदेिख के ही पछािडको
डाँडामा पीिडतलाई ए लै झो याएर बसेको देखी
मले िनजलाई एिसयन गे ट हाउसमा लगेर ८।९ िदन
राखी यसपिछ घरमा भ दा िलएर आउनु भनी आमा
बबु ाले भनेको हँदा िलएर घरमा लगेर दईु िदन राखेको
हो । मेरो घरको सबै प रवारले भेटे । मले पीिडतलाई
मामाघरस म परु याई
् गेटिभ िछराई आएको हँ ।
कसैको िज मा लगाएको होइन । पीिडतको बैनी मेरो
छोरीको साथी हन र िनजलाई कुल जाँदा आउँदा
िचनेको हँ । िनज िचि तत अव थामा देखी सोधखोज
गदा म घर जा न बबु ाले दु यवहार गरेको हँदा म अ तै
जा छु मामा घर पिन जा न मामा घर गयो भने ममीले
फे री बबु ािनर परु याइिदन
हु छ समेत भनेको कारण मले
्
गे ट हाउसमा लगी राखी िदएको हँ भनी बकप गरेको
देिख छ ।
१६. गे ट हाउस धनी च डी साद पौडेलले
मौकामा िमित २०६६।६।७मा रमेश बोहोरा बताउने
यवु कले एकजना १४/१५ वषक के टी याई ऐ. १३
गते िदउँसोस म मेरो गे ट हाउसमा बसेका हन्,
िनजह लाई पिहलेबाट िचने जानेको िथएन भनी
कागज गरेको देिख छ भने बकप गदा २०६६।६।२१
को कागज यहोरामा भएको सहीछाप मेरै हो, रमेश
बोहरासमेत २०६६ साल असोज ७ गतेदिे ख ऐ. १३
गतेस म बसेका हन्, बेलक
ु ा चािहँ के टी मा ै बसेक
छन्, िदउँसो के टा आएर पैसा बझ
ु ाउने गदछ भ ने
यहोरा लेखाएको पाइ छ ।

१७. ततु िववादमा रमेश बोहराको िन कै
कै िफयत देिख छ । रमेश बोहराले पीिडतको आमा,
मामा वा हरीलाई समेत जानकारी निदई नाबालक
पीिडतलाई आ नो घर र लजमा रा ने कुनै अिधकार
िनजलाई रहेको

१८. सु काठमाड िज ला अदालत र
पनु रावेदन अदालत, पाटन दवु ै अदालतले ितवादी
िव को अिभयोगदाबी पु ने ठहराई फै सला गदा
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पीिडत १४ वष पूरा भएक बािलका र िनजक आमाले
आ नो भिव यलाई ितकूल असर पु ने गरी सामािजक
हैिसयत, छोरीको भावी पा रवा रक र सामािजक
जीवन समेतलाई खेलवाड गरी ितवादीउपर बनावटी
का पिनक आरोप लगाएको स झनु उिचत हँदनै ।
बािलकाले आ नै बाबस
ु गँ पूव िनयोिजत रसको बदला
िलन षडय पूवक प च गरेको हन स ने स भावना
रहेको कुरा िमिसल संल न कुनै पिन माणबाट
देिखँदैन । मािनसले कुनै पिन कम गदा यसबाट उ प न
हने असरको सामा य पले याल राखेकै ह छ ।१४
वष क बािलकाले सतही पले हँदै नभएको घटनालाई
षडय रची आ नै बाबल
ु े जबरज ती करणी गरेको कुरा
भ न बनावटी कुराले े रत गरेको देिखँदनै । ितवादीले
जाहेरवालीउपर सौता याएको रसइवी सा न झू ा
जाहेरी िदएको भ ने ितवादीको िजिकर रहेको छ
तर सौता याउँदाको अव थामा िनजले बहिववाहमा
उजरु नगरेक र सौता घर छोडी िहडेपिछ लो नेसगँ को
स ब ध सामा य हँदै गएको अव थामा लो नेसगँ बदला
िलन यस कारको जघ य अपराधमा जाहेरी िदएहोिलन
भ ने प यार गन आधार देिखँदैन । िनजह को आरोप
पीिडतको माइजूको भनाइबाट पिन समिथत रहेको
छ । पीिडतले ार भदेिख नै घटनाको सिव तार िच ण
गरेको अव थामा आफूलाई र ा दी ा र हेरिवचार
गन बाबल
ु े करणी गरेको भनी भनेको कुरालाई माण
ऐन, २०३१ को दफा १० अनस
ु ार माणमा िलन
िम ने भ ने थािपत याियक िस ा तह समेतको
आधारमा पीिडत तथा जाहेरवालासमेतको भनाइलाई
य र िव सनीय माणको पमा हण गनपन
ु नै
देिख छ भ ने आधार िलएको पाइ छ ।
१९. ती आधार र धारणा नै हालको
जबरज ती करणी कसरु को िविधशा ीय मा यता
देिख छन् ।
२०. कुनै पिन जबरज ती करणीको पीिडत
सो कसरु को भावबाट धेरथोर असामा य हन

पिु छन । यसमा पिन बाबक
ु ो सहारामा बसेक र छोरीको
क यादान गनु पन बाबबु ाट यस कारको यवहार
होला भनी छोरीले पूवानमु ान गन कुरा हँदैन । यो एक
भूइचँ ालो हो, एक आँधी बेहरी हो जसले पीिडतलाई
तिव त बनाएको छ । िनजले ितवादीबाट भएको
वादात समयमा भ न नस नु र घर छाडी अ ह सँग
िहँड्नु ज ता कुरा य ता पीिडतको यवहारिभ ै पन
कुरामा यौन िवशेष र मनोिवद्ह एकमत छन् ।
सहारा िदने बाबु नै अपराधी भएको, वारदातको ३
िदनपिछ जाँचको चटारो, आमा पिन सँधै भेट नहने,
उमेर भ खर १४ कसलाई भ ने कहाँ जाने क पना
गर । रा ो कमाई गन ितवादी जो पीिडतको सख
ु द्
भिव यको सिु नि त ोत छन् ितनलाई पीिडत र
जाहेरवालीले गमु ाउनु भनेको िनजह ले ठूलो खतरा
मोल िलनु हो । घटना यथाथ नरहेको भए िनजह ले
अदालतमा समेत उिभएर आ नो आ दानी र सहारा
गमु ाउनु पन हँदनै यो । ितवादीबाट यस इजलाससम
अ य त िच बु दो कुरा नआएस म क याजाली
याितएको शारी रक ल णमा पगु ेक पीिडत र िनजक
आमा जाहेरवाली ारा य कथनलाई यो इजलासले
अ यथा गन स दैन । जबरज ती करणीमा यस
अदालतबाट भएको िविधशा ीय िवकास र थािपत
मा यतालाई यो इजलास स मान गन चाह छ ।
२१. ियनै सब कारणह ले गदा ितवादीलाई
जबरज ती करणीको महलको १ र २ नं. को कसरु मा
ऐ. को ३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार ८ वष कै द र हाडनाता
करणीको १ नं. तथा जबरज ती करणीको महलको
२ नं. अनस
ु ार थप १० वष कै द तथा ऐ. को १० नं.
बमोिजम पीिडतले ितवादीबाट . एक लाख ितपूित
भ रपाउने ठहर्याएको सु िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,पाटनको
िमित २०६७।१२।२२ को फै सलालाई उ टी गरी
ितवादीलाई सफाइ िदनका लािग त यगत र कानूनी
आधार नरहेकोले पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
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सदर हने ठहछ । अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
फै सलाको जानकारी ितवादीलाई िदई मु ाको दायरी
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् ।

&

नणय नं ९६२०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित : २०७२।९।२३।५
०७१-WO-०५६५
मु ाः उ ेषण

तहतहबाट फैसला अि तम भइसके को
फैसला काया वयनलाई वीकार नगरी
नाबालकह साबालक भई आ नो हक
अिधकार खो न काननू मा प नभएको
भनी यी िनवेदकह ले िविभ न ऐन कानूनको
ावधानह लाई या या गरी पाउन
सु अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट
जवाफ आएन भनी यस रटमा माग गरेका
छन् । जुन कुरा िनवेदकह ले चलनमा
रहेका काननू ी यव थालाई एक पता
बनाउन या या गराउने बाहानामा फैसला
काया वयनको कारवाहीलाई अलम याउने
िनयत झि क छ । उ चिलत िविभ न
कानूनमा छ रएर रहेका नाबालकह
साबालक हने ावधानह आ ना ठाउँमा
उपयु भएर नै िज ला तथा पुनरावेदन
अदालतले कानूनस मत काम कारवाही
र आदेश गरेको अव था छ । तसथ रट
िनवेदकह ले उठाएको यस मा तुत
रटबाट िन पण हनपु न नदेिखने ।
( करण नं.४)

िनवेदक / प का तफबाट :
यथ / िवप ीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ६१ नं.
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं.

िनवेदक / प : काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका वडा नं ३१ ब ने राधा
नकम समेत
आदेश
िव
या.चोले शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको
यथ / िवप ी : काठमाड िज ला काठमाड अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा
महानगरपािलका वडा नं १८ ब ने कमला १०७(२) बमोिजम यसै अदालतको अिधकार े िभ
नकम समेत
पन ततु रट िनवेदनको संि त य एवं ठहर
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यस कार छ :
सव थम िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ८०क मा िववाद छै न । मूलतः
काठमाड िज ला अदालत (तहिसल शाखा) बाट
िमित २०७१।२।११ को आदेशानस
ु ार अंश चलन र
मानाचामल मु ा तामेलीबाट जागेकोले हामी िनवेदकको
नाममा याद जारी भई पथृ क पथृ क िलिखत ितवाद
िनवेदनप िमित २०७१।३।२० मा दता गरेका
िथयौ ँ । जसमा सिृ ना नकम नाबािलका साबािलका
भइसके पिछ आ नो मु ा आफै ँ सकार नगरेको त य
माण उ लेख गरेका िथयौ ँ । काठमाड िज ला
अदालतका तहिसलदारले िमित २०७१।४।११ मा
कानूनिवपरीत गरेको आदेशलाई िमित २०७१।६।३१
मा काठमाड िज ला अदालतले पिन सदर
ग रिदएको । य तै गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनले
पिन िमित २०७१।९।३ मा काठमाड िज ला
अदालतको आदेशलाई सदर ग रिदएको । यसरी हामी
िनवेदकले उठाएको नाबालक साबालक भएपिछ मु ा
सकार गन िविभ न चिलत कानूनी ावधानह
ज तैः अ.बं ४० नं. (हद यादस ब धी यव था),
६२(३), ७०, १७५, द ड सजायको महलको ४८
नं., संि कायिविध ऐन, २०२८ को दफा ८(१)
आिद उ लेख गरेका िथय । उ कानूनी यव थाह
मृ यु वा सु के री भएको आिद काबबु ािहरको प रि थित
(Force majeure) मा मु ा सकार गन १५ िदने, ३५
िदने यादको यव था गरेको पाइ छ । तर यो मु ामा
नाबालक साबालक भएपिछ कित िदन यादिभ
साबालकले आ नो मु ा आफै ँ सकार गन पाउने हो
प कानूनी यव था नभएकोले याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १५ समेत उ लेख गरेको मा
नभई हामीले िनयिु गरेका कानून यवसायीले समेत
यो िवषय सावजिनक मह वको हनक
ु ो साथै कानूनी
को िन पण या याको लािग पिन यस स मािनत
अदालतमा िनकासको लािग पहल गनपन
ु अनरु ोध

गरेका िथए । यी िवषयमा उ तीनवटै आदेशमा
उ लेख गरेको छै न । अतः उ ेषणको आदेश ारा उ
आदेशह बदर ग रपाऊँ ।
य तै
यथ सिृ ना नकम िमित
२०६९।९।२ मा साबािलका भएपिछ चलनअनस
ु ार
१५ िदने (मानाचामल) वा ३५ िदने (अंश चलन)
यादिभ ै यथ सिृ ना नकम ले आफै ँ वा
वारेसमाफत मु ा सकारको िनवेदन िदएको भए एउटा
ि थित ह यो । तर सो यादिभ यथ सिृ ना
नकम ले िनवेदन निदएको मा नभई द ड सजायका
महलको ४८ नं. को यादिभ पिन िनवेदन िदएको
छै न । झ डै डेढ वष अथात् िमित २०७१।४।११ मा
यथ कमला नकम ले माना चामल र अंश चलन
मु ामा िबना वारेसनामा यथ सिृ ना नकम को
हकमा िनवेदन िदएको छ जनु अ.बं. ६५(२) र ६८
नं. कै कानूनी ावधानिवपरीत छ । यी िवषयमा
समेत यथ काठमाड िज ला अदालत र यथ
पनु रावेदन अदालत, पाटनले ि परु याएको
्
देिखँदनै । िकनिक कानूनी ावधानअनस
ु ार साबालकले
अ.बं. ६५ नं. समेतले वारेसनामा िदन स छ । नेकाप
२०६१ अंक ३ पृ ३४९ मा कािशत निजरलाई
यथ काठमाड िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालतले ख डन गरेका छन् । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ११६(२) बमोिजम पालना
ग रएको अव था छै न । उ आदेश बदर ग रपाऊँ ।
यसै गरी हामी िनवेदक िव
यथ कमला
नकम र सिृ ना नकम बीच चलेको ज मा तीन वटा
लगाउ मु ाह म ये अंश चलन र माना चामल मु ामा
मा यथ सिृ ना नकम नाबािलका िथइन् भने यी
२ वटा लगाउ मु ामा मा यथ काठमाड िज ला
अदालतका तहिसलदारले िमित २०७१।४।११ मा
आदेश गनपनमा
स ब ध िव छे द अंश (कमला नकम
ु
वादी िव हामी िनवेदक ितवादी) र अंश चलन
(सिृ ना नकम का संर क कमला नकम वादी िव
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
गोवधन लाल नकम ितवादी) मु ामा आदेश ग रयो
जब िक स ब ध िव छे द अंश मु ामा यथ काठमाड
िज ला अदालतका तहिसलदारले आदेश नगनु पनमा
आदेश गरेको र मानाचामलमा आदेश गनपनमा
आदेश
ु
नगरी भए गरेको स पूण काम कारवाही गैरकानूनी
छ । छु ाछु ै तीन वटा िमिसल खडा भएकोमा
छु ाछु ै आदेश यथ काठमाड िज ला अदालतले
गरेको छै न जनु नेकाप २०४३ अंक ३ पृ २२७ मा
कािशत निजर िस ा तिवपरीत भएकोले उ आदेश
उ ेषण ारा बदर गरी माना चामल मु ामा कानूनन
आदेश गनु भनी यथ काठमाड िज ला अदालतको
नाममा परमादेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
यस कार मािथ उि लिखत त य, माण
एवं संिवधान तथा कानूनी बदुँ ाका आधारमा यथ
काठमाड िज ला अदालतका तहिसलदारले गरेको
आदेशलाई यथ काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।६।३१ मा सदर गरेको आदेशलाई
यथ पनु रावेदन अदालत, पाटनले समेत िमित
२०७१।९।३ मा गरेको सदर आदेश गैरकानूनी भई
संिवधान द धारा १९(१) को सा पितक अिधकार
कुि ठत हन पगु ेकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
माना चामल मु ामा आदेश गन बाँक नै रहेकोले यथ
तहिसलदार काठमाड िज ला अदालतको नाममा
समेत माना चामल मु ामा पिन आदेश गनु गराउनु र
हामी िनवेदकले तहिसलमा िदएको िनवेदनअनस
ु ार
द ड सजायको महलको ४८ नं. बमोिजम सिृ ना
नकम को हकमा मु ा तामेलीमा रा नु भनी परमादेश
वा उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ । यसका साथै
नाबालक साबालक भएपिछ साबालकले कित िदन
यादिभ आ नो मु ा सकार गन पाउने हो सो िवषयमा
समेत नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०२(४) र १०७(२) बमोिजम कानूनी मा या या
िन पण ग रपाउँ भ ने यहोराको यस अदालतमा
िदएको रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो आदेश
जारी हनु नपन कानूनबमोिजमको कारण र आधार भए
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
िवप ीह ३, ४ र ५ को हकमा महा यायािधव ाको
कायालयमाफत र अ य िवप ीह ले आफू वा आ नो
कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत १५ िदनिभ
िलिखत जवाफ िलई आउनु भनी रट िनवेदनको
एक ित ितिलिप र आदेशको न कल साथै राखी
याद सूचना पठाई िवप ीह बाट िलिखत जवाफ
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम गरी पेस
गनू । साथै िनवेदकले िनवेदकमा अ त रम आदेशको
माग गरेको देिखएकोमा सोस ब धमा िनवेदनमा
अि तम िकनारा ला दाको बखत िवचार हने नै हँदा
हाल अ त रम आदेश जारी गनु परेन भ ने िमित
२०७१।१०।८ को यस अदालतको आदेश ।
वादी कमला नकम ितवादी गोव नलाल
नकम बीच स ब ध िव छे द हने र वादी कमला
नकम ले पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
े तामा िमले िभडेको ी स पि म येबाट ५ भागको
१ भागबाट ४ भागको १ भाग अंश कमला नकम र
५ भागको १ भागबाट ४ भागको १ भाग अंश सिृ ना
नकम ले ब डा छुट्याई चलन चलाई िलन पाउने
ठहछ भनी यस अदालतबाट िमित २०६७।८।१६
मा फै सला भई सो फै सलालाई समेत पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।७।२४ मा सदर गरी
फै सला भएको । फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याइएको
िक.नं. १४३९ िक.नं. १४४० े फल मश १-११-१ र ०-१-२-० को घरज गा ब डा छुट्याई ब डा
बमोिजम दा.खा. भई हा ा नाउँमा आएकोमा हालस म
ितवादीह ले उ ज गाह भोग चलन गन निदई
चलन हटक गरेको हँदा उ हा ा अंश भागमा परेको
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३१ िक.नं.
३६५६ को े फल ५३.३० बग िमटर घर ज गा-
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१, ऐ ं ऐ ं िक.नं. ३६५४ को े फल ६.५० वग िमटर
घर ज गा-१ समेतका घरज गाह ितवादीह ले
उपभोग गनबाट वि चत गरेकाले उ घरज गाह
पनु ः चलन गराई पाउँ भनी सिृ ना नकम को संर क
भई आ ना हकमा समेत कमला नकम को िमित
२०६९।१०।१८ मा िनवेदन परेको । यस अदालतबाट
जारी भएको यादअनस
ु ार ितवादीह मक
ु ु दलाल
नकम , राधा नकम र गोव नलाल नकम यादिभ ै
यस अदालतमा हािजर भई तारेखमा रहेको । यसै
िवषयमा पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलाउपर
सव च अदालतमा मु ा िवचाराधीन रहेको हँदा
ततु मु ा अ.बं. १२ नं. बमोिजम मल
ु तबीमा राखी
पाउँ भनी िनवेदन परेकोमा अि तम भइसके को
फै सला काया वयनको काय िनवेदकको मागबमोिजम
मल
ु तबीमा रा न िमलेन भनी फै सला काया वयन
अिधकारीबाट िमित २०६९।१२।४ मा आदेश भएको र
सो आदेशउपर द ड सजायको ६१ नं. को िनवेदन परी
इजलाससम पेस हँदा काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६६।१२।२२ गतेको फै सला सदर हने ठहरी
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।७।२४
मा भएको फै सला अि तम भइरहेको अव थामा रट
िनवेदन परेको आधारबाट ततु मु ाको फै सला
काया वयनस ब धी काय थिगत गन िमलेन । अतः
यस अदालतको फै सला काया वयन अिधकारीबाट
िमित २०६९।१२।४ मा भएको आदेश िमलेकै हँदा
बदर गन परेन । िनवेदन कानूनबमोिजम गनु भनी िमित
२०६९।१२।३० मा इजलासबाट आदेश भएको ।
काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६७।८।१६ गतेको फै सला सदर गन ठहरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।७।२४
गतेको फै सलाबमोिजम ब डा पाउने ठहरेको स पि
ब डा छुट्याई आ नो अंश भागमा परेको घर ज गा चलन
चलाई पाउँ भनी वादीको दरखा त परी कारवाहीयु
अव थामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको

फै सला दोहोर्याई पाउँ भनी ितवादीले िदएको
िनवेदनमा िमित २०७०।३।२४ मा दोहोर्याई
हेन िन सा दान भएकोले मु ा थिगत ग रपाउँ
भनी ितवादीले िदएको िनवेदनबमोिजम सव च
अदालतबाट अि तम फै सला भएपिछ वादीले िनवेदन
िदई फै सला काया वयन गन अविध हने नै हँदा हाललाई
ततु मु ा तामेलीमा राखी िदएको छ भनी िमित
२०७०।४।२८ मा फै सला काया वयन अिधकारीबाट
मु ा तामेलीमा रहेको । सव च अदालतबाट िमित
२०७०।११।२८ मा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िमित २०६८।७।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भनी फै सला भएकोले यस अदालतबाट
तामेलीमा रहेको मु ा तामेलीबाट जगाई फै सला
काया वयनको कारवाही ग रपाउँ भनी वारेससमेत
कमला नकम को िनवेदन परी मु ा तामेलीबाट जगाई
ितवादीह को नाममा ७ िदने यादसमेत जारी
भएको । ितवादीह गोव नलाल नकम , राधा
नकम र मक
ु ु दलाल नकम यादिभ ै यस अदालतमा
हािजर भई िवप ीको फै सला काया वयनको काय
तामेलीमा रािखपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा सिृ ना
नकम उमेर पगु ी साबालक भएकोले िनजको हकमा
िनजक आमाले संर कसमेतको हैिसयतले फै सला
काया वयनको कारवाही चलाई रहेकोले फै सला
काया वयनका कारवाही खारेज वा तामेलीमा राखीपाउँ
र सव च अदालतको फै सला उपर पनु रावलोकन गन
हँदा तामेलीमा राखी पाउने माग गरेकामा अि तम
रहे भएको फै सलाको काया वयन पनु रावलोकन
गन आधारबाट रो न निम ने र सिृ ना नकम उमेर
पगु ी िनजले फै सला काया वयनको कारवाहीको
ममा नाग रकताको ितिलिप सिहत उपि थत
भई तारेखमा रहेको देिखँदा िनवदेकको मागबमोिजम
फै सला काया वयनको कारवाही तामेलीमा रा न
िमलेन कानूनबमोिजम गनु भनी फै सला काया वयन
अिधकारीबाट िमित २०७१।४।११ मा आदेश भएको ।
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यस अदालतका फै सला काया वयन
अिधकारीबाट िमित २०७१।४।११ मा भएको आदेश
बेरीतको हँदा द ड सजायको महलको ६१ नं. बमोिजम
आदेश बदर ग रपाउँ भनी ितवादी राधा नकम ,
मक
ु ु दलाल नकम र गोव नलाल नकम को िनवेदन
परी इजलाससम पेस हँदा ततु मु ा अि तम भई
फै सला काया वयनको कारवाही भई वादी चलनमा
समेत आएको देिख छ । दोहोर्याई पाउँ वा पनु रावलोकन
ग रपाउँ भ ने मा िनवेदन परेको आधारले मा
फै सला काया वयनको कारवाही रोिकने छै न भ ने
िज ला अदालत िनयमावली २०५२ को िनयम ८०क
मा यव था रहेको देिख छ । य तै साबालक भएपिछ
नाग रकताको ितिलिपसमेत राखी सिृ ना नकम
तारेखमा रहेको भ नेसमेत िमिसलबाट देिख छ । तसथ
फै सला काया वयनको कारवाही तामेलीमा रा न
िमलेन भनी िमित २०७१।४।११ मा यस अदालतका
तहिसलदारबाट भएको आदेश िमलेकै देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम बदर गन िमलेन । कानूनबमोिजम गनु
भनी िमित २०७१।६।३१ मा इजलासबाट आदेश
भएको । सो आदेशउपर िनवेदक राधा नकम समेतको
मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १७ नं. बमोिजम पनु रावेदन अदालत,
पाटनमा िनवेदन परी कै िफयत ितवेदन ग रएकोमा
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट “यसमा ततु मु ा
अि तम भई फै सला काया वयनको िसलिसलामा
आएको देिखयो । िज ला अदालत िनयमावली २०५२
को िनयम ८०क बमोिजम पनु रावलोकन ग रपाउँ वा
दोहोर्याई पाउँ भ ने िनवेदन परी मु ा चिलरहेको भए
पिन पनु रावेदन तहको अदालतले अ यथा आदेश
िदएकोमा बाहेक सोही कारणले मा य तो मु ामा
भएको फै सलाबमोिजम काया वयन गन बाधा पन छै न
भनी उ लेख भएको देिखँदा यहाँ अदालतबाट फै सला
काया वयनको कारवाही तामेलीमा रा न िमलेन
भ ने िमित २०७१।६।३१ मा भएको आदेश िमलेकै
देिखँदा कुनै प रवतन ग ररहनु परेन । कानूनबमोिजम

गन”ु भनी िमित २०७१।९।३ मा पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट आदेश भई आएको । ततु मु ामा वादी
ितवादीह लाई िमित २०७१।११।१७ को तारेक
तोक कारवाहीयु अव थामा रहेको छ । उपयु
आधार कारणबाट िनवेदकको रट िनवेदन खारेजभागी
हँदा खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको काठमाड िज ला
अदालत र फै सला काया वयन अिधकारी काठमाड
िज ला अदालतसमेतको सयु िलिखत जवाफ ।
मु ा अि तम भई फै सला काया वयनको
िसलिसलामा आएको देिखयो । िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ८०क बमोिजम
पनु रावलोकन ग रपाउँ वा दोहर्याई पाउँ भ ने िनवेदन
परी मु ा चिलरहेको भएपिन पनु रावेदन तहको
अदालतले अ यथा आदेश िदएकोमा बाहेक सोही
कारणले मा य तो मु ामा भएको फै सलाबमोिजम
काया वयन गन बाधा पन छै न भनी उ लेख भएको
देिखँदा यहाँ अदालतबाट फै सला काया वयनको
कारवाही तामेलीमा रा न िमलेन भ ने िमित
२०७१।६।३१ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा कुनै
प रवतन ग ररहन परेन कानूनबमोिजम गनु भनी यस
अदालतमा रहेको ितवेदन रिज रबाट देिख छ ।
साथै ततु िवषयको स ब धमा काठमाड िज ला
अदालतबाट ा हन आउने स कल िमिसलबाटै
िव ततृ जानकारी हने यहोरासमेत सादर अनरु ोध
ग र छ । अतः उ आदेश कानूनस मत भएकोले
िवप ी रट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम रट जारी
हनपु न होइन खारेज गरी पाउन सादर अनरु ोध छ भ ने
यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िलिखत
जवाफ ।
म यथ कमला नकम को गोवधनलाल
नकम सँग िमित २०४४ सालमा सामािजक पर परा
अनस
ु ार िववाह भई १ जना छोरा अिभलाष र छोरी
सिृ ना नकम को जायज म भएको छ । हामीह ले
िवप ी िनवेदकह म ये गोवधनलाल नकम सँग
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कमला नकम समेत
काठमाड िज ला अदालतमा अंशसिहतको स ब ध
िव छे द मु ा दायर भई फै सला हँदा म यथ म ये
कमला नकम को हकमा िमित २०६६।१२।२२ मा
स ब ध िव छे द हने ठहर भई अंशसमेत पाउने ठहर
फै सला भएको । यथ म ये त काल नाबािलका
रहेक सिृ ना नकम को हकमा िमित २०६७।८।१६
मा काठमाड िज ला अदालतबाट अंश मानाचामल
पाउने ठहर फै सला भएको छ भने उ फै सलाउपर
िवप ी रट िनवेदनह ले पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
पनु रावेदन गदा सो अदालतले िमित २०६८।७।२४
गतेमा सु अदालतको फै सला सदर गन गरी फै सला
अि तम भएप ात् हामीले काठमाड िज ला अदालत
तहिसल शाखामा कानूनबमोिजमका ि याअ तगत
िनवेदन िदई ज गा धनी माण पज
ु ासमेत पाउँ
भनी िनवेदन काया वयनको अव थामा रहेकोमा
िवप ीह ले उ मु ामा यसै स मािनत सव च
अदालतमा दोहोर्याई पाउँ िनवेदनमा िन सा दान
भई िमित २०७०।११।२८ गतेमा स मािनत सव च
अदालतबाट समेत सु तहका अदालतबाट भएका
फै सलालाई नै सदर गन गरी फै सला भएको छ ।
हाल हामी यथ ह अझै पिन काया वयन कै
अव थामा काठमाड िज ला अदालत तहिसल
शाखामा तारेखमा रहेका छ । िवप ी िनवदेकह अ य
वैकि पक उपचारको बाटो समा भयो भनी बार बार
रटबाट वेश गन गरेका छन् । यस भ दा पिहले
पिन अंश मु ामा समेत रट नं. ०६९-WO-०८८५
दता गराई हाल उ मु ा िमित २०७०।११।२८
मा यसै स मािनत अदालतबाट खारेज भइसके को
छ । िवप ी िनवेदकह हामीह लाई मु ामािथ
मु ा िदँदै गई दःु ख क िदई शारी रक, मानिसक र
आिथक ित परु याउनका
िनि त हर स भव यास
्
गरी रहेका र अदालतबाट भएका फै सला कागजमा
मा ै िसिमत गन उ े यबाट िवप ीह यासरत
छन् । िवप ीह ले जीवनमा हामीसँग घरप रवारमा

किह यै पिन रा ो यवहार गरेनन तर आज आएर म
एउटा बेरोजगार मिहला जसको कुनै आय ोत छै न
माइतीको शरणमा बसी त काल नाबािलका छोरी
लालनपालन िश ादी ा र छोरीको भिव यलाई याल
गरी बिसरहेकोमा हालस म पिन िवप ी िनवदेकम ये
गोवधनलाल नकम ले किह यै पिन बबु ाको दािय व
िनभाउनभु एको छै न भने आज स मािनत अदालतबाट
फै सला भई पाउने ठहर भएको िवषयमा समेत
िविभ न कारण खडा गरी काया वयनमा बाधा परु याई
्
हामीले िजितसके को मु ालाई यथाि थितमा रा न
िवप ीह गलत मनसायले सफा हात निलई यस
स मािनत अदालतमा वेश गरेबाट ट भएको छ ।
िवप ी सरहकै अंिशयारह म ये महे लाल नकम ,
भइरवलाल नकम समेत तथा िनजह का हक खाने
हकदारसमेतले अदालतका फै सलाह
वीकार
ग रसके का छन् । हा ो कानूनले “ऐनमा हद याद
नलेिखएको कुरामा जिहलेसक
ु ै नािलस िदए पिन
ला न स छ” भ ने यव था अ.बं. ३६ नं. मा गरेको
पाइ छ । उ तहिसल शाखामा एकाघरक आमाले
संरि का भई मु ा गरी अि तम भएप ात् संरि कामा नै
मु ा ग ररहेको अव था छ । उ मु ामा िनर तर छोरी
सिृ नाको पिन ितिनिध व भई नै रहेको अव थामा
हाल आएर िवप ीह ले साबालकले किहले सकार गन
भनी उठाउन िम ने होइन । अंश ज तो मु ामा
सकार नगदमा अंश नपाउने भ ने होइन । स मािनत
अदालतबाट नै फै सला अि तम भई अंश भाग पाउने
ठहर भई सके प ात् अब आएर िवप ीको कही कतैको
स पि मा आघात नपरेको र कुनै कारको सा पितक
अिधकार कुि ठत नभएकोले िवप ीह को मनसाय
गलत भएको ट भएकोले यो रट िनवेदन खारेज गरी
याय पाउँ भ ने यहोराको सिृ ना नकम र कमला
नकम को सयु िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसलको
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अ ययन भयो ।
रट िनवेदक र यथ दवु ैतफबाट कानून
यवसायी अनपु ि थत रहनभु यो ।
अब रट िनवेदकह को मागबमोिजम रट
आदेश जारी हने हो होइन भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. वादी कमला नकम ितवादी गोव नलाल
नकम बीच स ब ध िव छे द हने र वादी कमला नकम ले
पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत े तामा
िमले िभडेको ी स पि म येबाट ५ भागको १ भागबाट
४ भागको १ भाग अंश कमला नकम र १ भाग अंश
सिृ ना नकम ले ब डा छुट्याई चलन चलाई िलन पाउने
ठहराई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।८।१६ मा भएको फै सला पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट सदर भएको । उ फै सलाको कायान्वनमा
काठमाड महानगरपािलका वडा नं ३१ िक.नं. ३६५६
को े फल ५३.३० वग िमटर घर ज गा-१ र ऐ.
ऐ. िक.नं. ३६५४ को े फल ६.५० वग िमटर घर
ज गा-१ समेतका घरज गाह ितवादीह ले उपभोग
गनबाट वि चत गरेकाले पनु ः चलन गराई पाउँ भनी
कमला नकम को िनवेदनमा कारवाही च दा मु ाको
दोहोर्याई हेन िन सा दान भएकोले तामेलीमा
रहेको । उ मु ा पनु रावेदन सदर हने फै सला
भएपिछ पनु ः तामेलीबाट जगाई िदएउपर ितवादीह
अदालतमा हािजर भई िवप ीको फै सला काया वयनको
काय तामेलीमा राखीपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा
अि तम भएको फै सलाको काया वयन पनु रावलोकन
गन आधारबाट रो न निम ने र सिृ ना नकम उमेर
पगु ी िनजले फै सला काया वयनको कारवाहीको ममा
नाग रकताको ितिलिपसिहत उपि थत भई तारेखमा
रहेको देिखँदा काया वयनको कारवाही तामेलीमा
रा न िमलेन भनी फै सला काया वयन अिधकारीबाट
िमित २०७१।४।११ मा आदेश भएको पाइ छ । सो
आदेशउपर द ड सजायको महलको ६१ नं. बमोिजम

इजलाससम पेस हँदा तहिसलदारबाट भएको आदेश
िमलेकै देिखँदा बदर गन िमलेन कानूनबमोिजम गनु भनी
िमित २०७१।६।३१ मा इजलासबाट आदेश भएकोमा
सोउपर अ.बं. १७ नं. को िनवेदन पदा आदेश िमलेकै
देिखँदा कुनै प रवतन ग ररहनु परेन कानूनबमोिजम
गनु भनी िमित २०७१।९।३ मा पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट आदेश भएको देिख छ । उ आदेश बदर
गराउन ितवादीह ले यस अदालतमा ततु रट
िनवेदन िदएको पाइ छ ।
३. असाधारण अिधकार े बाट िदइने रट
िनवेदन वीकारयो य हनका लािग रट िनवेदकह
सफा हात िलएर आउनु पन ह छ । िनवेदक मक
ु ु दलाल
नकम समेत यथ कमला नकम समेत बीच ०६९WO-०८८५ को उ ेषण रट िनवेदनमा यस
अदालतको संयु इजलासबाट रट िनवेदन खारेज
हने ठहरी २०७०।११।२८ मा आदेश भएको पाइ छ ।
ततु रटका रट िनवेदकह ले स ब ध िव छे द अंश
मु ाको फै सला काया वयनमा एक पटक चलन चलाई
सके को घरज गामा उपभोग गनबाट बि चत गरेकाले
उ घरज गाह पनु ः चलन गराई पाउन कारवाही
अगािड बढाउने ममा पनु ः ततु रट िनवेदन
याई कारवाहीमा िवल ब अवरोध परु याउन
खोजेको
्
देिख छ ।
४. यसमा पिन तहतहबाट फै सला अि तम
भइसके को फै सला काया वयनलाई वीकार नगरी
नाबालकह साबालक भई आ नो हक अिधकार
खो न कानूनमा प नभएको भनी यी िनवेदकह ले
िविभ न ऐन कानूनको ावधानह लाई या या गरी
पाउँन सु अदालत र पनु रावेदन अदालतबाट जवाफ
आएन भनी यस रटमा माग गरेका छन । जनु कुरा
िनवेदकह ले चलनमा रहेका कानूनी यव थालाई
एक पता बनाउन या या गराउने बाहानामा फै सला
काया वयनको कारवाहीलाई अलम याउने िनयत
झि क छ । उ चिलत िविभ न कानूनमा छ रएर
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रहेका नाबालकह साबालक हने ावधानह आ ना
नणय नं ९६२१
ठाउँमा उपयु भएर नै िज ला तथा पनु रावेदन
अदालतले कानूनस मत काम कारवाही र आदेश
गरेको अव था छ । तसथ रट िनवेदकह ले उठाएको
सव च अदालत, संयु इजलास
यस मा ततु रटबाट िन पण हनपु न देिखँदनै ।
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
५. अतः मािथ उि लिखत आधार
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
कारणह ले गदा रट िनवेदकह ले उठाएको
फै सला िमित : २०७२।१०।४।२
िज ासा र फै सला काया वयनको कारवाही रोक
०६७-CR-०७२३
असाधारण अिधकार े हण गरी उ ेषणलगायतका
आ ा आदेश जारी ग रपाउँ भनी िदएको ततु रट
मु ाः िजउ मा ने बे ने
िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था
नदेिखँदा खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी पनु रावेदक / वादी : “ख” कुमारीको जाहेरीले नेपाल
िमिसल िनयमानस
सरकार
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
िव
उ रायमा सहमत छु ।
यथ / ितवादी : िज ला सनु सरी इटहरी
या.गोिव दकुमार उपा याय
नगरपािलका वडा नं. ४ ब ने काश ओझा
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २३गते रोज ५ शभु म् ।

&
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ितवादीको अ ील गितशील य र
िच िखिचएक एउटी मा पीिडत नभई
नाबालकसमेतका ३।४ जना पीिडत रहेका
छन् । बरामद िच समा मोद े को समेत
त वीर रहेको भनी ितवादीले अदालतको
बयानमा सनाखत गरेको देिख छ ।
ती न न त वीर र गितशील यह
पीिडतह को क जामा नभई ितवादीको
क जामा रहेको यसलाई ितवादीले
जिहले पिन सावजिनक गन स ने
अव था ह छ । उ
य र त वीरह को
मा यमबाट ितवादीले पीिडतह उपर
िनय ण रा ने र िनजह लाई आ नो
इ छानुसार काम गन जिहले पिन बा य
गन स ने देिख छ भने पीिडतह पिन
आ नो बेइ जत हने डरले ितवादीको
दास वदेिख यौनशोषणसमेतका अनुिचत

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
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कुराह वीकार गन बा य हने देिख छ ।
यो िच स लपी आिद हराएको कुरा िसफ
सजायसँग स बि धत कुरा हन आउने ।
( करण नं.२१)
पीिडतको जाहेरी दखा त र मािणत
बयान तथा ितवादीको मौकाको र
अदालतको बयान र बरामद त वीरह को
अ ययनबाट
ितवादीले अ ील
त वीर िख ने कायलाई पेसा नै बनाएको
देिख छ । नाबालकसमेतको न न
त वीर िख नु र सं ह गनपन
योजन
ु
पीिडतह लाई अनिु चत भावमा पान,ु
यौन पेसामा संल न गराउनु र अ ील
चलिच बनाउनुसमेतका काय गनुबाहेक
अ हने कुराको अनुमान गन सिकँ दैन ।
पीिडतसमेतको लािग ितवादी बािहरी
यि हन् । पीिडतसमेतको गोपय् अंगह
ितवादीले हेन िम दैन । ितवादीले सो
हेरक
े ा र यसलाई सुरि त तवरले िच समा
रा ने कामबाट यो कुरा गो य रहेन ।
पीिडतसमेतको नांगा त वीरह क तो
ह छ भनी हेनको लािग िखचेको र सं ह
गरेको भ ने हक ितवादीलाई छै न । आज
एउटी पिछ दइु टी गदागद सय को फोटो
क तो ह छ भनी िख ने काम अनैितक र
अ ील ह छ । यो पेसा नै हन जाने ।
( करण नं.२२)
नेपाल राजक य
ा
ित ानले
२०४० सालमा काशन गरेको नेपाली
बहृ त् श दकोषको थम सं करणमा
वे यावृि को अथ पैसाका लािग
परपु षसँग यौन स पक रा ने पेसा,
परपु षसँग सहवास गरेर पैसा कमाउने
वृि भनी उ लेख भएको पाइ छ । यो भनेको
1150

§

गैरकानूनी र अ ील यौनकायसमेत गन र
सोबापत पैसा िलने पेसा हो । सामािजक
सदाचार र नैितकता िव को यो कायमा
मािनस िकनबेचको व तु हन पगु ेकोले नै
िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन,
२०४३ ले यसलाई कसुर भनी प रभािषत
गनु परेको हो । सोही नेपाली बृहत्
श दकोषमा मास-् नु श दको एउटा अथ
‘खच गनु, समा पानु, िस याउनु’ र अक
अथ ‘दास बनाउन,ु कमारो तु याउन’ु
समेत रहेको छ । वे याविृ मानव शोषण
अथात् िजउ मा ने काय मािनने ।
( करण नं.२३)
पीिडत भनेको जाहेरवालीसमेतका के टीह
देिख छन । ती त वीरमा पीिडतह को
कुनै िनय ण छै न । ती त वीरह
िख ने ममा जाहेरवालीसँग ितवादीले
पटकपटक यौन स पकसमेत गरेका
छन् । ितवादी िनदिशत टेली िस रयलमा
जाहेरवालीसमेतले कलाकार भई खेलेको
र सोबापत पैसा िलएको देिख छ । ती
कायह थप चलिच बनाउने स दभमा
भएको कुरा पीिडतको कागजबाट
खु छ । वे या पेसारत मिहलालाई पैसा
िदएर धमाधम स भोग गरेको भ ने कायमा
मा वे यावृि लाई सीिमत गदा आधुिनक
िविधबाट हने य ता अ ील कायको
रोकथाम हन नस ला । जसरी एउटा वे या
िविभ न हाउभाउ र आ नो यौनांग देखाएर
ाहक आकिषत गन बा य हन पु छे
ठीक यही कुरा यी त वीर र गितशील
िच ह लाई इ टरनेटमा राखेर अ य र
य दशकलाई आकिषत गन काम ह छ ।
जसरी य स भोग गन वे याले आएको
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पैसाको के ही अंश आफूले पाउँछे र बाँक
कोठीवालीले र दलाल आिदले पाउँछन्
यसैगरी यी चलिच रा नेसमेतलाई पैसा
ा हने र यसबाट िनज पोन टारसमेतले
पैसा पाउने देिख छ । वे यावृि नेपालमा
अवैध मािनएकोले अ मल
ु ुकमा झ य तो
त वीर रा ने कायले उ मिु पाउने
अव था नरहने ।
( करण नं.२४)
पीिडतसमेतको त वीर सं िहत िच स
हराउँदा ितवादी िचि तत रहेका
सो िच तालाई िनजले य गरेका र
िखचेका त वीरह न गन पिन लोभ
लागेको िथयो भनी ितवादीको मौकाको
बयानमा उ लेख भएको यहोरासमेतबाट
यौन डारत अव थामा तथा
ी
अङ् गह दशन गन गरी फोटो िख नु
पन र यसलाई िचनी यामराको िच समा
सं ह गरी रा नुपनस मको कारण िनजले
खुलाउन सके को पाइँदैन । यी यह
यि गत योजनमा आउन नस ने
कृितका देिखँदा आफूसँग यौन स पक
राखी िखचेको फोटाबाट अ ील चलिच
बनाई िब गन ितवादीको योजना
रहेको, अनुिचत भावमा पारी पीिडतसँग
शारी रक स पक रा ने, चलिच िख ने
तथा ी जाितको यौन अंगको दशन
गरी आिथक लाभ िलनको लािग गरेको
कायलाई वे यावृि मा लगाएको मा नुपन
ह छ भनी अिभयोगप मा उ लेख भएको
यहोरा बडो तािकक छ । नाबालकसमेतको
न न त वीर िखचेकोलाई समेत त ला
अदालतले कानून छै न भनेर गरेको फैसलाले
पीिडतको पीडालाई अनुभूत गरेको

देिखएन । कानून र यायलाई असहाय
बनाएको देिखयो । कानून र याय किह यै
असहाय हदँ ैनन् । यसलाई जीव त
बनाउने यायाधीश असहाय भएमा मा
कानून र याय असहाय हन पु न देिखन
आउने ।
( करण नं.२५)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ान साद भस
ु ाल
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
परशरु ाम कोइराला
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन,
२०४३ को तावना, दफा ३, दफा ४
सु तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी शेखर साद पौडेल
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी भूप वज अिधकारी
मा. यायाधीश ी जनादनबहादरु खड् का
फै सला
या.गोिव दकुमार उपा याय : पनु रावेदन
अदालत, िबराटनगरबाट िमित २०६६।३।३१ मा
भएको फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२ को उपदफा (१) बमोिजम मु ा दोहोर्याई
हे रपाउँ िनवेदनमा िन सा दान भई पनु रावेदन
दायरीमा दता भई पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त य र ठहर यस कार छ ।
ितवादी काश ओझा गायक र काि तपरु
टी.भी. मा काम गन कलाकार हन् । िनजको इटहरीमा
मदानी समूह नामक अिफस छ । िनजलाई मले सानै
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उमेरदेिख िचनेकोले दाइ भ ने गदथे ।२०५९ सालमा
मेरो उमेर १५ वषको हँदा ितहारमा भाइटीका गरी
िनजले मलाई बिहनीसमेत बनाएका िथए । यसरी मसँग
नाता स ब ध बनाई मेरो प रवारका सबैलाई िव ासमा
पारी मलगायत ४/५ जनालाई टी.भी. मा काम लगाई
िदन भनी काठमाड मा लगी डेरामा राखी सोही डेराको
एउटा कोठामा आफू पिन ब ने गरेका िथए । के ही
समयपिछ िनजले आ नो मदानी समूहको अिफसमा
फोटो िख न बोलाई “मैले, तले थाहा नपाउने गरी तले
नहु ाउन लागेको समयमा नाङ् गो फोटो िखचेको छु” भनी
मलाई िविभ न डर धाक ध क िदई मसँग अनैितक
स ब ध रा न थाले । यसपिछ धरान घोपा या पमा
काि तपरु टेिलिभजनका ठूला मा छे ह आउँछन् तले
हाँसी खस
ु ी कुरा गनपछ,
ु तेरो भा य ब छ भनी मलाई
झु याई धरान घोपा या प िब.िप. अ पतालको
क पाउ डको “िजएट” भ ने घरको अि तम तलामा
लगी मसँग जबरज ती शारी रक स पक राखी मैले
थाहा नपाउने गरी िविभ न त वीरह पिन िखिचएको
रहेछ । सो घटनापिछ िनजले मलाई उ न न
त वीरह देखाउँदै याकमेल गरी अनिु चत भावमा
पारी इटहरी र धरानमा पटक-पटक भने ज तो र चाहे
ज तो टाइलमा फोटो िख न बा य गराउँदै आफू
पिन न न भई लगातार २ वषदेिख िविभ न कारका
अ ाकृितक मैथनु गन लगाई शारी रक स ब धसमेत
रा दै हाल आएर “तेरो साथीह लाई पिन िलएर आइज
होइन भने तेरो फोटो देखाई बेइ जत गछु” भनी भ न
थालेको र गत असोज मिहनामा मेरो वष १२ क बिहनी
“क” कुमारीलाई पिन धरान घोपा या पमा मेरै अगािड
नाङ् गो पारी मलाईसमेत बा य गराई न न त वीर
िखचे । िनजले मेरो बिहनीसँग शारी रक स ब ध रा छु
भनी भ दा मैले मलाई जे गनु छ गर् मेरी नाबालक
बिहनीलाई निबगार भनी ँ दै भ दासमेत िविभ न
ध क िदन थाले । िछमेक िददी सधु ा (प रवितत नाम)
ले मेरो नाङ् गो त वीर भेटेको भ नु भएको र िनजले

मलगायत अ य थु ै के टीह को य तो िच िखची
बा य पारी वे याविृ मा लगाई आफूले पिन शारी रक
स ब ध रा ने र सोबाट पैसा कमाउने काय गरी
आएको हँदा िनज काश ओझालाई िजउ मा ने बे ने
कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ भ ने यहोराको वष
१७ क “ख” कुमारीको िमित २०६१।१०।२८ को
जाहेरी दरखा त ।
मलाई देखाइएको जाहेरीलगायतका िमिसल
संल न कागजह पढी बाची सनु ाउँदा सनु ी पाएँ । यो
जाहेरी मैले नै िदएको हँ । जाहेरीमा गरेको द तखतसमेत
मेरै हो । देखाउँदा देखी िचनी सनाखतसमेत गरी िदएको
छु । ितवादी काश ओझासँग मेरो पूव िचनजान
िथयो, रसइवी के ही िथएन । मैले सानै उमेरदेिख
िचनेको र २०५९ सालदेिख ितहारमा समेत भाइटीका
लगाई िदएको काश ओझालाई दाजु मा दै आएको
मेरो प रवारका सबैलाई िव ासमा पारी मलगायत ४/५
जनालाई टी.भी. मा काम लगाई िदन भनी काठमाड मा
लगी डेरामा राखी सोही डेराको एउटा कोठामा आफू
पिन ब ने गरेका िथए । के ही समयपिछ म इटहरीमा हँदा
िनजले आ नो मदानी समूहको अिफसमा फोटो िख न
बोलाई उसको अिफसमा जाँदा तले थाहा नपाउने गरी
नहु ाउन लागेको समयमा नाङ् गो फोटोह िखचेको
मलाई शारी रक स पक रा न दे न तेरो बेइ जतसमेत
ग रिद छु भनी मलाई िविभ न डर धाक ध क िदएपिछ
शारी रक स पक रा न िदएर आ नो अि मता बचाउँछु
भनी िनजसँग मैले शारी रक स पक रा न थाले ।
मलाई िनजले बेला बेलामा ध क िदँदै बोलाउने गन
थाले । म आफू दोधारमा पगु । उसले बोलाएको ठाउँमा
नगए फोटोह सावजिनक गरी िदने हो िक भ ने डरले
म उसले बोलाएको ठाउँमा जान थाले ँ । िमित यिकन
भएन २०६१ सालको असोज मिहनामा िनजले मलाई
धरान घोपा या पमा काि तपरु टेिलिभजनका ठूला
मािनसह ित ो अ तवाता िलन आउँदैछन् तले हाँसी
खस
ु ी कुरा गनपछ
ु रा ोसँग अ तवाता िदएपिछ पास
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काश ओझा
भए ित ो भा य चि क छ भनी झु ो आ ासन िदई
झु याई धरान घोपा या पमा िब.पी. अ पतालको
क पाउ डको िजएट घरको अि तम त लामा लगी
मसँग पनु ः शारी रक स पक राखी मैले थाहा नपाउने
गरी शारी रक स पक राखेका िविभ न त वीरह
िनजले यामराबाट िखचेका रहेछन् । सो घटनापिछ
िनज काश ओझाले मलाई मैले थाहा पाइनपाई
िखिचएका मेरा नाङ् गा त वीरह देखाउँदै याकमेल
गरी इटहरी र धरानमा पटकपटक िनजले भने ज तो
र चाहे ज तो टाइलमा फोटो िख न बा य गराउँदै
िनज आफू पिन न न भई मलाई िविभ न कारका
अ ाकृितक मैथुन गन लगाई अनिु चत भावमा पारी
मसँग यौन स ब ध रा दै हाल आएर तेरा साथीह
तथा तेरो बैनी “क” कुमारीलाई पिन िलएर आइज
होइन भने तेरो फोटो देखाई बेइ जत गछु भ न थाले ।
असोज मिहनामै हो िनजले बैनीलाई पिन घोपामा िलएर
आउनु न ित ो फोटो सावजिनक गराउँछु भने डर
धाक ध क िदए । बैनी “क” कुमारीलाई साथमा िलई
घोपा या पमा पिहलेकै िजएट भ ने भवनमा जाँदा
यहाँ पिन काश ओझाले बिहनी “क” कुमारीलाई
जबरज ती नाङ् गो बनाई मलाईसमेत नाङ् गो हन
बा य गराई मेरो तथा बिहनीको नाङ् गो त वीरह
िखचे । सोप ात िनजले मेरी बिहनी “क” कुमारीसँग
शारी रक स ब ध रा छु भ दा मैले ब मलाई जे गनु
छ गर् तर मेरी नाबालक बिहनीलाई निबगार भनेपिछ
िनजले बिहनीसँग शारी रक स पक राखेनन् तर नाङ् गा
त वीरह िख न पिछ परेनन् । हाल आएर िछमेक
िददी सधु ाले मेरो नाङ् गो त वीरह फे ला पारेको कुरा
मलाई सनु ाएपिछ अब मैले यसरी चपु लागेर ब नु ह न
काशले ज तो सक
ु ै धाक ध क िदए पिन भएको
यथाथ कुरो हरीमा खबर गनपछ
ु भनी म काश
ओझाका िव मा उपि थत भई जाहेरी गरेक छु ।
मलाई िनज काश ओझाले िविभ न आ ासन िदई
झठु ो सपना देखाई मेरा नाङ् गा त वीरह िख न

बा य बनाई िविभ न अ ाकृितक यौनशोषण गरी मेरा
नाङ् गा त वीरह बाट नाजायज फाइदा उठाई मलाई
वे याविृ मा लगाई सोबाट आफूले पैसा कमाउने
घिृ णत एवम् जघ य अपराध गरेका हन् । िनज काश
ओझाले मलाई िवगत २ वषदेिख म ितमीलाई काि तपरु
टी.भी. मा िफ म खेलाई िद छु । िफ म खे नका
लािग के ही नाङ् गा त वीरह पिन आव यक पन हँदा
ितमीले नाङ् गा त वीर िखचाउनु पछ भनी झु याई
ललाई फकाई पिछ िहरोनी बनाई िदने ज ता लोभन
देखाई बेला बेलामा मेरा साथीह सँग समेत ितमीले
यौन स पक रा नपु छ भनी मेरो नाङ् गा त वीरह बाट
अ ील चलिच िनका ने योजना बनाई सोबाट
िनजले पैसा कमाउनेस मको काय गन पगु े । मेरा
नाङ् गा त वीरह िख न तथा यौन शोषण गनमा
काश ओझाबाहेक अ य कोही कसैको संल नता
भएको मलाई थाहा भएन । अ को पिन संल नता भए
िनज काशबाटै खल
ु ाई पाऊँ । सधु ाले जाहेरीसाथ
दािखला गरेको िसडी, िच स र लपीह मा भएका
त वीरह म ये ि थर फोटोह इटहरी ब ने स झना
र सधु ाको छोरी मनु ा (प रवितत नाम) का हन् । मिु भङ् ग
फोटोह मा देखाइएका यौनि यारत फोटोह मा मेरो
फोटो देिखएको छ । यौन डारत फोटोमा देिखएको
पु ष ितवादी काश ओझा हन् । नानक मा
नहु ाइरहेको त वीर मेरो हो । यी त वीरह मेरो इ छा
िव
काशन गरेका तथा गन लागेका त वीरह
हन् । हेरी िचनी सनाखतसमेत गरी िदएँ । ितवादी
काश ओझाले मेरो र मेरो बिहनी “क” कुमारीको
बाहेक अ य के टीह को पिन नाङ् गा त वीर िखचेको
मलाई थाहा िथएन । आज मलाई देखाउँदा मनु ा,
सोना (प रवितत नाम) समेतको िखचेका रहेछन्
भ नेसमेत यहोराको “ख” कुमारीको अनस
ु धानको
ममा सनु सरी िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०६१।१०।२९ को मािणत बयान कागज ।
जाहेरवाली सधु ाले आ नो जाहेरीसाथ पेस
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
गरेक िच स, लपी तथा िसडीिभ का यह मलाई
नमा देखाउँदा देखी िचने ँ । उ त वीरह म ये
ि थर फोटोह “ख” कुमारी, सोना र मनु ाका हन् ।
मिु भङ् ग फोटोह मा एउटा फोटो “ख” कुमारीको
बिहनी “क” कुमारीको हो । अ ाकृितक मैथनु गराएको
के टी “ख” कुमारी नै हो । यौन डारत पु ष यि
(अनहु ार नदेिखएको) तथा अ ाकृितक मैथनु गराउने
पु ष यि म हँ । ती यह मैले मेरो चाइिनज
यामराबाट िखचेको हँ । िसडी, िच स, लपीम ये
िच स मा मेरो हो । िनलो रातो रंगको िथयो यही नै
हो । १२८ लेिखएको छ । सो िच स पौष मिहनामा
हराएको िथयो । अ य िसडी लपीह मेरो होइन,
को क को हो थाहा भएन । यो िच स नयाँ िविधको
चाइिनज यामराको एक कारको रल हो । यसिभ
िखिचएका फोटो सं ह हने गदछ र यसबाट आफूले
चाहेको बेला फोटोह िनका न सिक छ । िच सको
मू य नेपाली बजारमा पितस सयदेिख चार हजारस म
पछ । िविभ न डर, धाक र ध क िदई मदानी समूहको
अिफसमा पिहला पटक र यसपिछ काश पौडेलको
डेरा कोठा धरान घोपाको िज.एटको ते ो तलाको
कोठामा “ख” कुमारी तथा िनजको बिहनी “क” कुमारीको
िविभ न टाइलका नाङ् गो तथा यौन डारत
फोटोह र मख
ु मैथनु समेत गराएका फोटाह मैले
नै आ ना िडिजटल यामराबाट िखचेको हँ । काश
पौडेलको डेरामा के टी लगेको कुरा काश पौडेललाई
थाहा हँदैन िथयो । देखाएको िच स तथा सी.डी.
मैले िखचेको र यौन डा गन म नै छु । सो िच स र
सी.डी. पिछ के कहाँ हरायो खोजे ँ भेिटएन । उ िच स
सधु ाले फे ला पा रछन् । िनजको छोरी मनु ाको समेत
फोटाह िखचेको िथएँ । “ख” कुमारी, “क” कुमारी तथा
मनु ाको अ ील नाङ् गा त वीरह म ए लैले िखचेको
हो । जाहेरवाली “ख” कुमारीसँग मेरो िवगत ४/५ वष
अगािडदेिख िचनजान हँदै आएको हो । हा ो इटहरीमा
मदानी समूह नामक अिफस छ । सो समूहको एउटा

िज मेवार यि म पिन छु । सो समूह ारा िनमाण
र दशन ग रने नाटक, टेलीिस रयल र यिु जक
िभिडयोह मा िनज जाहेरवाली “ख” कुमारीले पिन
पा र िमक िलएर अिभनय गद आएक हन् । िनजसँग
मेरो कलाकारको नाता हो । िविभ न नाटक टेली
िस रयल र यिु जक िभिडयोमा हामीसँगै अिभनय गद
जाँदा पिहलो पटक २०६१ सालको भदौ मिहनामा
हामी दईु बीच सहमितमा शारी रक स पक भएपिछ हा ो
बेला बखतमा भेटघाट हँदा शारी रक स पक पिन हन
था यो । िमित यिकन भएन मदानी समूहको अिफसमा
हा ो भेट हँदा ते ो पटक शारी रक स पक भएपिछ
मैले सोही ठाउँमा आफूसँग भएको चाइिनज यामराले
िनज “ख” कुमारीको नाङ् गा त वीरह िखचेको हो ।
उ अ ील फोटोह जबरज ती िखिचएको होइन ।
िनजले िकन जबरज ती िखिचएको भनी जाहेरी तथा
बयानमा उ लेख ग रन् मलाई थाहा भएन । िनजसँग
दाजु बिहनीको नाता छै न । कलाकारको नाता मा
हो । मैले “ख” कुमारी, “क” कुमारी, तथा मनु ाको गो य
अंगह का अ ील फोटोह यामरामा के क तो
आउँछ भनी फोटो िखची हेन सहमितमा िखचेको
हो । लोभनमा पारेको होइन । अ ील फोटाह
कही ँ िब गरेको छै न । अ य कुनै बदिनयत
िथएन । मैले “ख” कुमारीसमेतका अ ील फोटाह
िखची हेरी सके पिछ यो राखी रहनु ह न मेट्नपु छ भ दा
मलाई मेट्ने त रका नआएको साथै न गन पिन लोभ
लागेको हँदा लक
ु ाई राखेको अव थामा के कहाँ कुन
िमित समयमा हराएको िथयो पिछ सधु ाले फे ला पारी
जाहेरीसाथ दािखला गरेक हन् । कुनै डर ासमा पारी
फोटाह िखची ती फोटाह िब िवतरण गरी पैसा
कमाउने उ े य िब कुलै होइन ।
जाहेरवाली सधु ाको फोटोकपी, लेिमनेसन
तथा िप.िस.ओ. अिफस तथा घरमा बार बार आउने
जाने गथ ।२०६१ सालको दशभ दा अगािड म ारा
िनदिशत काि तपरु टेिलिभजनबाट सा रत हने तीते
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करेली नामक टेली िस रयलको सिु टङ् गमा मनु ाको
पिन बोिडङ् ग ेसको रोल भएकोले मनु ा ेसमा
नै मदानी समूहको अिफसमा आएको र सिु टङ् ग
सिकएपिछ घरितर लागी भोिलप टको सिु टङ् गमा
पिन ेसमा आई सिु टङ् ग सु हनभु दा अगािड
मसँग काश अंकल मेरो फोटो िखची िदनहु ोस् भ दा
मैले म त नाङ् गो फोटोह मा िख दछु भ दा ह छ
भनेपिछ मैले पिहलो प ट मदानी समूहको अिफसमा
मनु ाको अ ील फोटोह िखचेको हो । यसपिछ पिन
म मनु ाको घरको बाटो आउने जाने गदा मलाई मनु ाले
घरमा बोलाई मेरो फे र फोटो िखची िदने होइन भनी
कुरा गदा मैले आफूसँग यामरा भएको बेला मनु ाको
अ ील फोटाह िखचेको छु । मैले िनजको फोटो
िख दा जबरज ती डर ासमा पारी िखचेको होइन
एवं ध क िदई जबरज ती करणी गन खोजेको र मेरो
िलङ् ग देखाउने यास गरेको होइन । नाबालकह लाई
कुनै पिन गैरकानूनी कायमा लगाउन नहने कुरा
मलाई थाहा िथयो परेको सजाय भो न तयार छु भ ने
यहोराको काश ओझाले हरीसम गरेको बयान ।
जाहेरवाली “ख” कुमारी र “क” कुमारीसमेतको
अ ील नाङ् गो फोटो िखचेको थान िव.िप. कोइराला
वा य िव ान ित ानको िज. ८ भवनको ते ो
तलाको चौथो कोठामा लगी जबरज ती करणी
अ ाकृितक मैथनु समेत रा दै गरेको य यामरामा
रेकड गरी फोटो िखिचएको, सो कोठामा टाँिसएको तथा
भइु मँ ा ओछ् याइएका त ना िसरानीको खोललगायत
बरामद गरेको र अिफस इ चाज ब दना थापाको
अिफसको टेबल
ु मा काश ओझाले रा न िदएको िचनी
यामरा बरामद गरेको छु ाछु ै बरामदी मचु ु का ।
म िव.िप. कोइराला वा य िव ान
ित ानले ब न िदएको वाटर िज. ८ भवनको ते ो
तलाको चौथो कोठामा ब ने गरेको िथएँ । काश ओझा
गीत रेकिडङ् गको ममा धरान आउँदा मसँग भेटघाट
गन र रेकिडङ् ग गदागद रात भए मेरो वाटरमा ब ने

गथ । मैले जा दा िनज सहयोगी रा ो यवहारका
मािनस िथए । िनज बेला बेलामा मेरो मोटरसाइकल
मागेर लाने गदथे । सोही मोटरसाइकलको चाबी रहेको
चाबी रङ् गमा मेरो वाटरको चाबी पिन िथयो । िनज
ए लै किहलेकाही ँ वाटरमा आउने जाने गथ । िनजले
आफूसँग के टीह पिन छन् भ ने कुरा गदनथे र मलाई
थाहा पिन िथएन । जाहेरवाली “ख” कुमारीलाई िच दथ
तर थर थाहा िथएन । “क” कुमारीलाई िचि दन । “ख”
कुमारीलाई मदानी समूहको कलाकार ारा काि तपरु
टेिलिभजनबाट सा रत हने सा ािहक टेली यङ् य
तीते करेली हेदादेिख िचनेको हो । िनज जाहेरवाली
“ख” कुमारी र “क” कुमारीलाई ितवादी काश
ओझाले मेरो कोठामा लगी जबरज ती करणी गरेको
र मख
ु मैथनु समेत गराई िविभ न अ ील फोटोह
िखचेको भ ने कुरा मलाई थाहा िथएन । हाल सनु ी थाहा
पाएको हो । जाहेरवालीसमेतको अ ील फोटोह के
योजनको लािग िखचेको हो सो मलाई थाहा भएन
भनी काश पौडेलले गरेको कागज ।
ितवादी काश ओझासमेत भई खोलेको
मदानी समूह इटहरी १ मा भएको सं थामा
कलाका रताको लािग जाँदा ितवादीसँग िचनजान
भएको हो । सोही ममा जाहेरवाली “ख” कुमारीसँग
िचनजान भएको र “ख” कुमारीले उ समूहमा
िनजक बिहनी “क” कुमारीलाई िलएर आउने
गरेक ले “क” कुमारीलाई समेत िच दछु । ितवादीले
जाहेरवालीसमेतलाई जबरज ती करणी गरेको र न न
त वीरह िखचेको भनी जाहेरवाली “ख” कुमारीले
मलाई भनेक ले थाहा पाएक हँ । ितवादी काश
ओझाले िचनी यामेराबाट “ख” कुमारी, “क” कुमारी
र मनु ाको न न त वीर तथा “ख” कुमारीलाई करणी
गरेको र लपी, िच स िसडीमा रेकड ग रएको फोटोह
नमा यसै कायालयबाट देखाउँदा देखी िचने ँ । सोही
त वीरह सँग “ख” कुमारीलाई जबरज ती करणी
गरेको अव थामा देिखएको के टा मा छे को फोटोमा
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
अनहु ार नदेिखएको भएपिन शरीर हेदा िनज ितवादी
काश ओझाको शरीरसँग िम ने देिखएको र सो
काय िनज ितवादीले नै गरेकोमा मलाई पूण िव ास
ला छ । यमा देिखएका फोटाह ले समेत राजीखस
ु ीले
नभई डर ास एवम् ध क का साथ िखिचएको भ ने
कुरा मािणत गदछ । ितवादीले गीतह को मह वपूण
िच स हरायो कसैले भेटेको छ िक भ दै सबैितर खोजी
गरेको तथा िच स फे ला नपरे बबादै ह छ भनी आि ए
ज तो देिखएको र सधु ाले फे ला पारेको िच स काशले
हराएको िच स भएको यिकन हन आएबाट आ नो
पोल खु ने डरले िनजले आि एर उ िच स खोजेको
भ ने कुरा छलङ् ग ह छ । ितवादीले “ख” कुमारी,
“क” कुमारी तथा मनु ासमेतका अ ील फोटाह
िखची सो फोटाह बाट िफ मसमेत तयार गरी
िवदेशमा लगी िब िवतरण गरी पैसा कमाउने काय
गन लागेको हनपु छ । जाहेरवालीसमेत सोझा के टीह
हन् । ितवादीले सीधासाधा के टीह लाई ललाई
फकाई, झु याई िविभ न लोभनमा पारी िनजह को
नाङ् गा फोटोह देखाई याकमेल गन उ े यले
िखचेको भ ने कुरामा मलाई िव ास ला छ भनी रेखा
काक , रीना ब वाल, िटकाराम सवु ेदीसमेतले गरेको
छु ाछु ै कागज ।
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत सामानह
देखाउँदा देखे ँ हेरे ँ । उ सामानह मैले “ख” कुमारी
तथा “क” कुमारीसमेतलाई धरान घोपाि थत िजएट
भवनको ते ो त लाको चौथो कोठामा लगी जबरज ती
नाङ् गो फोटोह िखचेको हो । “ख” कुमारीलाई
जबरज ती करणी तथा मख
ु मैथनु गराउँदाका यह
मैले यामरामा रेकड गरेको छु भनी काश ओझाले
गरेको सनाखत कागज ।
“ख” कुमारी र “क” कुमारीलाई कलाकार
बनाई िदने तथा िफ ममा खेलाई िदने झु ा आ ासन
िदई नाङ् गो फोटोह िखची बा य पारी डर ास देखाई
जबरज ती करणी र मख
ु मैथनु गरी अनैितक कायह

गरेका र फोटोह िब िवतरण गरी वे याविृ मा
लगाई िजउ मा ने बे ने काय गरेको कुरामा िव ास
ला छ भनी काश सु बाले हरीमा गरेको कागज ।
ितवादी काश ओझाले कलाकार बनाई
िदने झु ो आ ासन िदई “क” कुमारीलगायतका
नाबािलकाह लाई िनजह को इ छा िव नाङ् गा
तथा अ ील फोटाह िखची आफूले भनेको नमाने
काशन गरी िदने डर ास देखाई जबरज ती करणी
गन मख
ु मैथुन गनसमेतका घिृ णत काय पैसा कमाउने
उ े यले गरेको भ नेसमेत यहोराको खड् ग कोइराला,
भानु सवु दे ी, दीपेसकुमार े , तीथ िल बु र थमनबहादरु
दाहालसमेतले गरेको व तिु थित मचु ु का ।
जाहेरवाली “ख” कुमारीले िमित
२०६१।१०।२८ मा िज ला हरी कायालयमा ततु
गरेको जाहेरी दरखा तमा आफूलाई ितवादी काश
ओझाले २ वषदेिख अनिु चत भावमा पारी तेरो नाङ् गो
फोटो मसँग छ भनी अनैितक स ब ध राखेको र धरान
घोपा या पको िजएट िबि डङ् गमा काि तपरु टी.भी.
का मा छे ह आउँछन् भनी बोलाई शारी रक स पक
राखी सोको फोटोसमेत आफूले थाहा नपाउने गरी
िखचेको र १२ वषक बिहनी “क” कुमारीलाई पिन
घोपा या पमा बोलाई आफू तथा बिहनीलाई समेत
बा य बनाई नाङ् गो पारी फोटो िखची िविभ न ठाउँमा
लगी यौनशोषण गरी तथा आफूले थाहा नपाउने गरी
िखचेको त वीर बेचिबखन गरी पैसा कमाउने ज ता
काय गरी िजउ मा ने बे ने काय गरेको भनी लेखाई
िदएको देिख छ । य तै जाहेरवाली “क” कुमारीको
अदालत ारा मािणत बयानमा पिन ितवादीले
न न फोटोह देखाई डर धाकसमेत िदएको कुरा र
िविभ न मु ाका नाङ् गा तथा यौन डारत फोटोह
सनाखतसमेत गरी िदएको देिख छ । िमिसल संल न
सी.डी. लाई क यटु रमा राखी अवलोकन गदा
ितवादी काश ओझाले जाहेरवाली “क” कुमारीसँग
िविभ न मु ामा यौनस पक राखी राखेको गितशील

1156

काश ओझा
फोटोह देिख छ भने अ य के ही मिहलाह को
तन यौनाङ् गलगायतका संवेदनशील अंगह लाई
अ वाभािवक र पूण पले देखाइएका अ ील
फोटोह देिखएको छ । यसबाट जाहेरवालीले आ नो
जाहेरी दरखा त तथा मािणत बयानमा उ लेख
गरेअनस
ु ार ितवादीले अ ील चलिच बनाउन
लागेको पिु भएको छ । जाहेरवाली “क” कुमारीसँग
यौन डारत अव थामा िखचेको फोटो आफूले िचनी
यामरालाई फोटो िख ने पोिजसनमा राखी आफू र
“ख” कुमारीसमेतलाई यामराले कभर गन ठाउँमा
राखी यौन स पकसमेत गरी यसको िभिडयो िच
िखचेको तथा सी.डी. मा देिखएको ि थर नाङ् गा
फोटोह समेत आफै ँ ले िखचेको वीकार गरी बयान
ग रिदएको देिख छ । ितवादी काश ओझाले
आफूले ती फोटाह यि गत योजनका लािग
िखचेको र यसबाट आिथक उपाजनको उ े य
िथएन भनी आ नो बयानमा लेखाएको भए तापिन
यसरी यौन डारत अव थामा तथा ी अङ् गह
दशन गन गरी फोटो िख नपु न र यसलाई िचनी
यामराको िच समा सं ह गरी रा नपु नस मको कारण
िनजले खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । िमिसल संल न
सी.डी. मा संकिलत ि थर तथा गितशील त वीरह
हेदा य ता फोटाह यि गत योजनमा आउन
नस ने कृितका देिखँदा आफूसँग यौन स पक राखी
िखचेको फोटाबाट अ ील चलिच बनाई िब
गन ितवादीको योजना रहेको भ ने जाहेरवालाको
भनाई िव ासयो य देिखएको छ । आफूसँग शारी रक
स पक राखी फोटो िख न र अ ील चलिच बनाउन
योग भएको भिनएको कोठाबाट फोटोमा देिखएको
पो टरह तथा त नासमेत बरामद भएको देिख छ
भने ितवादीले उ फोटोह िख दा योग ग रएको
यामरासमेत बरामद भएको बरामदी मचु ु काबाट
देिख छ । ितवादी काश ओझाले अनिु चत भावमा
पारी शारी रक स पक रा ने चलिच िख ने तथा

ी जाितको यौन अंगको दशन गरी आिथक लाभ
िलनको लािग गरेको कायलाई वे याविृ मा लगाएको
मा नपु न ह छ । उि लिखत काय गदा ितवादीले िजउ
मा ने बे ने काय िनय ण ऐन, २०४३ को दफा ४
को ख ड (ग) ारा िनषेिधत कसरु गरेको हँदा सोही
ऐनको दफा ८(३) बमोिजम ितवादीलाई सजाय
ग रपाउँ भनी ितवादी काश ओझा िव दायर
िमित २०६१।११।२६ को अिभयोग प ।
म एउटा कलाकार हँ । चिचत गायक पिन
हँ । मैले ०५४ सालमा ए बम िनकालेको छु । काि तपरु
टेिलिभजनको कुशल िनदशक एवम् कलाकारसमेत हँ ।
“ख” कुमारीलाई ०५७ सालदेिख िच दछु । अिभनयमा
िच रा ने अ कलाकार आए ज तै जाहेरवाली पिन
मसम कलाका रताका लािग आइन् । ०५९।०६०
सालमा ए बम यिु जक िभिडयोमा िनजले पिन अिभनय
गरेक छन् । म मदानी समूह टेली िस रयल िनमाणका
लािग िनजसिहत काठमाड गएँ । िनज र मबीच स ब ध
निजक हँदै गयो । यसकारणले साथीह बीच मनमटु ाव
होला ज तो भएकोले म समूह िलएर इटहरी आई सिु टङ
सु भयो र यहाँ िनजको सहमितमा शारी रक स ब ध
भइसके को िथयो । सां कृितक काय ममा म हङकङ
गएको यहाँबाट फकदँ ा साथीले यामरा िदएको
िथयो । एकिदन मदानी समूहकै अिफसमा िनजसँग
यौन स पक भयो । िनजले यामरा देखेर फोटो िख ने
कुरा ग रन् र िनजको सहमितमा नाङ् गा फोटो िख ने
काम भयो । अिफसमा हामीलाई अ ठेरो भए घोपा
या पमा िज.८ भवनको ते ो त लाको चौथो कोठा
काश पौडेलको कोठामा भेटघाट हने ग य । किहले
यौन स पक पिन ह यो । नाङ् गा तथा यौनस ब धी
फोटोह टेिलिभजनमा हेन गरेका िथय । उसले
हामीले पिन य तो फोटो िख दा क तो होला भनी र
लौ न त िखच भनी मैले पिन िखचे ँ । पिछ घ रघ र
घोपा या पि थत वाटरमा म ए लै आउन अ ठेरो
ह छ बिहनीलाई साथै िलएर आउँछु भनी िनजले भ न
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थाली । मैले न याउनु ए लै आउनु भने तर
ँ आउँदा उसले
बिहनी “क” कुमारीलाई पिन िलएर आई । म उसलाई
िच थे ँ । बिहनीलाई िकन िलएर आएको भ दा मैले
बिहनीलाई सबै कुरा र फोटोको कुरा पिन भिनसके को
छु फरक पदन भिनन् । पिछ म बािहर िन के को बेलामा
उसले बिहनीलाई अधन न बनाइसके क िथई । मलाई
हेद बिहनीलाई अि तनै हामीले िखचेको फोटो देखाई
िदनु र हा ो पिन फोटो िखिचिदनु भनी । मैले फोटो
िखचे ँ । मैले “ख” कुमारीलाई जबरज ती यौन शोषण
गरेको होइन । उ फोटोह “ख” कुमारीको सहमितमा
िखचेको हँ । उसँग मैले शारी रक स पक गन थालेको
गत मिहनाको भा देिख मा हो तर मैले उसलाई
२०५९ सालदेिख गीतको र िस रयलको िहरोइन
२०६० सालदेिख बनाएको हो । उसको लक
ु िछपी
फोटो िखचेको होइन र यसलाई बे ने उ े य िथएन ।
अ ाकृितक मैथनु लगायतको सबै यौन काय सहमितमा
भएको हो । रेखा काक , रीना ब वाल, स झना
पोखरेलसमेतका यि र व तुि थित मचु ु कामा ब ने
यि ह जाहेरवाला प का मािनस हन् । फोटोह
मदानी समूह र काश पौडेलको कोठामा िखिचएका
पो टर हन् । यामरा िस.डी. िच ससमेत हेरे ँ देखे ँ । उ
काय मैले डर ास र धाक ध क देखाई गरेको नभई
सहमित र स लाहबाट भए गरेका हन् । अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानमा भएको सिहछाप मेरो
हो । सोमा भएको यहोरा मेरो हो । लेखी याएको
बयानम ये एउटा पाना मा मलाई पढी सनु ाइयो र
यही अनस
ु ारको बयान तपाइँको छ भनी मलाई ममा
पारी अ य लेखी याएको कागजमा सिहछाप गराई
बयान पढ् न िदएनन् । सोमा के के लेिखएको िथयो
मलाई थाहा भएन । मलाई पढ् न िदएको भए डर ास
देखाई फोटो िखिचएको स ब धमा लेिखएको बयानमा
म सिह गिदनथे ँ । यामरा आिद बरामद भएको ठीक
हो । यथाथ कुरा नबझ
ु ी सधु ाले जाहेरी िदएको र
“ख” कुमारीलाई पिन मेरो िव मा उजरु ी िदएकोले

िनजको छोरी तथा अ य चेलीबेटीह लाई अदालतमा
याएर बेइ जत नग रयोस् भ ने उ े यले सधु ाले माग
गरेबमोिजम िचठी लेखेको हँ । िसडी च कामा भएको
लो ने मािनसको पि का हेद गरेको पिहलो फोटो मोद
े को हो । यसपिछ पु षको नाङ् गो फोटोह मेरा
हन् र मिहलाह को नाङ् गो फोटोह मा “ख” कुमारी,
मनु ा र “क” कुमारीको हन् । ती फोटोह म ये मनु ाको
दवु ै तन देिखने र “क” कुमारी र “ख” कुमारीको नाङ् गो
अव थामा एउटै बेडमा सतु ेको अव था मैले िखचेको
फोटो हन । अ नाङ् गै योिन, िलङ् ग र तन देिखने
यौन डा गरेको फोटोह मेरो र “ख” कुमारीका
हन् । ती फोटोह म ये यामराले िखचेको िच समा
भएअनस
ु ार मब पमा िसडी च कामा उतारेको
छै न भनी ितवादी काश ओझाले अदालतमा गरेको
बयान ।
म िव.िप. कोइराला वा य िव ान
ित ानको कमचारी हँ । काश ओझासँग िचनजान
िथयो आउने जाने गद यो । काशलाई मेरो कोठाको
चाबी िदने गरेको िथएँ । ितवादी काश ओझा र “ख”
कुमारीका बीचको स ब ध रा ो िथयो । िनज ितवादी
र “ख” कुमारी आफूखस
ु ी िविभ न ठाउँमा जाने घु ने
ब ने स ब धमा पूण पमा थाहा छै न । तर काठमाड
जाँदासँगै ब ने जाने गथ । िमित २०६१।११।४ गते
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत सामान त नासमेत
मेरो कोठाबाट बरामद भएको हो । त ना मेरै हो । “ख”
कुमारीसमेतका के टीह लाई वे याविृ मा लगाउने
मािनस काश ओझा होइनन् । मसँग उनको सङ् गत
हँदा आचरण रा ो िथयो भनी काश पौडेलले
अदालतमा गरेको बकप ।
काश ओझाले “ख” कुमारी, “क”
कुमारीसमेतको नाङ् गो त वीर िखची याकमेल
गरेको स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न । पि का
पढेर थाहा पाएँ । हरीमा भएको कागजमा सिह गरेको
हो । भाइटीका लगाएको भ ने सनु ेको हँ । अ मैले
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काश ओझा
लेखाएको होइन भ ने व तिु थितका मािनस तीथ
िल बूको बकप ।
यामरा बरामद भएको ठीक हो । बरामदी
मचु ु कामा भएको सहीछाप मेरै हो । मेरो सहमितमा नै
यामरा राखेको हो । ती त वीरह के टीह का इ छा
िव डर ास देखाई लोभनमा पारी काशन एवम्
सावजिनक पान नै िखचेको हो भनी िकटानसाथ म
भ न सि न भनी हरीमा कागज पन ब दना थापाले
अदालतमा गरेको बकप ।
काश ओझाले जाहेरवाली “ख” कुमारीलाई
िनजको इ छा िव यौन स पक अ सँग गराएको
वे याविृ मा लगाएको वा लगाउने यास गरेको मलाई
थाहा छै न भनी व तिु थित मचु ु काका मािनस खडका
कोइरालाले अदालतमा गरेको बकप ।
काश ओझाले “क” कुमारी, “ख”
कुमारीसमेतको िखचेको न न फोटो भनेकै योजनका
लािग िखिच छ । सजाउन िखिचएको हैन होला ।
ितवादीले िखचेको फोटो मैले हेरक
े ो छै न । काश
ओझा याित ा कलाकार हन् । पा र िमक िलएर
देश िवदेशमा काय म गद िथए । जाहेरवाली “ख”
कुमारी सोझी खालक रा ो के टी हन् । यवहार रा ो
िथयो भनी टीकाराम सवु ेदीले गरेको बकप ।
म मदानी समूहमा संल न छु । पिहले
जाहेरवाली “ख” कुमारीले भनेर थाहा पाएक िथएँ । पिछ
सी.डी. च का हेररे थाहा पाएँ । वे याविृ मा लगाउन
िखचे ज तो ला छ । िफ म बनाएर िब गन फोटो
िखचेको होला ज तो ला छ । हरीमा भएको कागज हेरे ँ
कागज ठीक छ । काश ओझाको समूहमा आचरण रा ै
िथयो । फोटो िखचेर वे याविृ मा लगाउनै खोजेको,
िफ म बनाएर बे न खोजेको भ ने यहोराको हरीमा
लेखाएको छु भनी रीना ब वालले गरेको बकप ।
काश ओझाकै समूहमा “ख” कुमारी काम
गिथन । ियनीह को समु धरु स ब ध िथयो । कामसँगै
गदथे । सिु टङसँगै जा थे । काशले यसरी झु याई

डर ास देखाई वे याविृ मा लगाएका हन् भ ने कुरा
मलाई रि पिन िव ास ला दैन । सो फोटो कहाँ किहले
िखचे मलाई थाहा भएन । शारी रक स ब ध राखेको
उ े य थाहा छै न । काश िववािहत हन् भनी िदनेश
काक ले गरेको बकप ।
काश ओझाले नै पीिडतलाई कला
िसकाएको हो । काश ओझाले कसैलाई पिन
वे याविृ मा लगाएको लगाउने यास गरेको देखेको
छै न । वे याविृ मा लगाउने भ ने कुरा म भ न
सि न । एक आपसमा से सअ
ु ल रलेसन भएको
िव ास छ भनी हरीमा कागज गन काश सु बाले
गरेको बकप ।
िच स र सी.डी. मा देखाएको “ख” कुमारीका
लगायतका त वीरह “ख” कुमारीको सहमितले
िखचेको हो भनी ितवादीको सा ी नरे मिण पौडेलले
गरेको बकप ।
वादी प बाट दायर अिभयोगप मा “ख”
कुमारी तथा आ नो कायको प रणाम थाहा नपाउने
मनु ाको नाङ् गो फोटो िखची यापा रक दशनमा
रा ने अनिु चत भावमा पारी शारी रक स पक
रा ने, चलिच िख ने तथा ी जाितको यौनांगको
दशन गरी आिथक लाभ िलने कायलाई वे याविृ
मा नपु न भएकाले काश ओझाले गरेको काय िजउ
मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा
४(ग) ारा िनषेिधत कसरु गरेको भ ने उ लेख भएको
देिख छ । िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन,
२०४३ को दफा ४(ग) को यव था हेदा कुनै वा नी
मािनसलाई ललाई फकाई वा कुनै लोभन िदई वा
झु याई वा डर ास वा भावमा पारी वा अ य कुनै
त रकाले वे याविृ मा लगाउने कायलाई िजउ मा ने
बे ने काय भनेको छ । कानूनको यस यव थाले कसैले
कुनै वा नी मािनसलाई ललाई फकाई वा अ य कुनै
पिन त रकाले वे याविृ मा लगाउने कायलाई िजउ
मा ने बे ने अपराध मानेको छ । डा.शंकर े को कानूनी
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श दकोषमा आ दानीको लािग परपु षसँग स पक
रा ने कायलाई वे याविृ भिनएको छ । बस तकुमार
शमाको नेपाली श दकोषले यौन स पकको कमाईलाई
वे याविृ भनेको छ । Black’s Law Dictionary मा
वे याविृ (prostitution) को स ब धमा The act
as practice of engaging in sexual activity
for money (eight edition page no. 51 ) भनी
प रभािषत ग रएको देिख छ । श दकोषमा भएका यी
प रभाषालाई हेदा आिथक लाभका लािग परपु षसँग
यौन स पक गन कायलाई वे याविृ मा नपु न
ह छ । “ख” कुमारीसँग शारी रक स पक गरी शारी रक
स पक गरेका फोटोह िखचेको, न न त वीर
िखचेको कायलाई वे याविृ को पमा अिभयोिजत
ग रएको अिभयोग दाबी कानून र माणमा आधा रत
हनपु दछ । आफै ँ ले क पना गरेर यी यी कायह
वे याविृ िभ पदछन् भनी अिभयोिजत गन
सिक न । वादी प बाट यौन स पक, शारी रक स पक
गरेका न न त वीरह यापा रक दशन गरेको
भने पिन यो माण ारा पिु हन सके को देिखँदैन ।
शारी रक स पक गरेको फोटो िख नु न न त वीर
िख नु ज ता कायह पिन वे याविृ मा पदछन्
भनी कानूनले नभनेको कुरालाई हामी जबरज ती
वे याविृ मा पान स दैनौ ँ । नयाँ अपराध सज
ृ ना
गन, नयाँ मानवीय ि या लापलाई अपराध घोषणा
गन काम रा यले संसद् ारा गन गछ र गनपदछ
।
ु
अदालतले या या ारा नयाँ अपराधको सज
ृ ना गन
स दैन । नारीसँगको सहवासको फोटो िख न,ु अ ील
फोटो िख नु ज तो काय हा ो धािमक सामािजक
मयादािवपरीतको काय भएकोमा कुनै शंका छै न । यो
काय आधा आकाश ढाके को मिहलाको अि मतासँग
स बि धत छ । यसैले य ता कायह बार बार
समाजमा भइरहने तर कानून ारा िनय ण नगन हो भने
यो कलङ् क हन जा छ । अदालतले य ता सामािजक
मयादाका कायह मा के ही गन नस दा Rule of Law

र judiciary को पिन उपहास हन पु दछ । यसलाई
समयमै कानून बनाएर िनय ण गनपदछ
। यो बेला
ु
आइसके को छ र अदालतले पिन मु ामा उठेका मा
या या गद संसदलाई
् कानून बनाउन घ घचाउनु
पछ । ितवादी काश ओझाले “ख” कुमारीसँग
शारी रक स पक गरी नाङ् गा त वीरह िखचेको
कायलाई वे याविृ को पमा अिभयोिजत ग रएको
वादीको अिभयोग दाबी िजउ मा ने बे ने (िनय ण)
ऐन २०४३ को दफा ४(ग) िभ परेको मा न सिकने
कानूनी आधार नदेिखँदा ितवादी काश ओझाले
अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउने ठहछ भ ने सनु सरी
िज ला अदालतको िमित २०६३।२।१० को फै सला ।
सु अदालतले आिथक लाभ िलनको
लािग ते ो प बाट यौन स पक रा न लगाउने
कायलाई मा वे याविृ को
पमा िलएको
पाइ छ । िवधाियकाको सो मनसाय िथयो भने िजउ
मा ने बे ने काय िनय ण ऐन, २०४३ को दफा ४ (ग)
मा वे याविृ मा लगाउने श दको स ा आिथक लाभ
िलई यौन स पक रा ने वा रा न लगाउने भ ने श द
योग हने िथयो । तसथ िवधाियकाले ऐनमा वे याविृ
श द योग गरी फरािकलो दायरामा याउन खोजेकोमा
अदालतबाट संक ण या या ग रनु ह न । ितवादी
काश ओझामािथ लगाइएको अिभयोजन िजउ मा ने
बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ अ तगत नपन भनी
अिभयोगदाबीबाट सफाई िदएको सु सनु सरी िज ला
अदालतको फै सला बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम
ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ भ ने यहोराको वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत, िबराटनगरमा
दायर भएको पनु रावेदन प ।
यसमा जाहेरवाली “ख” कुमारीको जाहेरी
तथा अदालतमा भएको मािणत बयानमा ितवादी
काश ओझाले आफूले थाहा नपाई िखचेको त वीर
बेचिबखन गरी पैसा कमाउने गरेको भनी लेखाई िदएको,
मभु ी यामराबाट त वीर िखचेको कुरा ितवादीले
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काश ओझा
समेत लेखाई िदएकोसमेतबाट सु अदालतको फै सला
फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं.
तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई आएपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, िबराटनगरको िमित २०६४।४।१७ को
आदेश ।
पीिडत भिनएक “ख” कुमारीसमेतलाई कुनै
कारको अनैितक काय वा वे याविृ मा लगाउने
िनयतले फोटो िखचेको नभई िनजको सहमितबाट
उ त वीर िखचेको हँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार
सजाय हनपु न होइन भ ने ितवादी काश ओझाले
अदालतमा इ कारी बयान गरेको, िजउ मा ने बे ने
काय (िनय ण) ऐन, २०४३ दफा ४(ग) को यव था
हेदा कुनै वा नी मािनसलाई ललाई फकाई वा कुनै
लोभन िदई वा झु याएर डर ास वा दबाबमा पारी वा
अ य कुनै कारले वे याविृ मा लगाउने कायलाई मा
कानूनले िजउ मा ने बे ने अपराध मानेको छ । य तै
या स ल िड सनरीले पिन “आिथक लोभनका
लािग परपु षसँग यौनज य कायलाई वे याविृ
मा नपु न ह छ” भनी उ लेख गरेको पाइ छ । यथ
ितवादी काश ओझाले “ख” कुमारीसमेतको के वल
त वीर िखचेको कायलाई नै वे याविृ
योजनको
लािग नै ग रएको भनी त ययु आधारबाट पिु गन
सके को देिखँदैन । दाबी नपु ने ठहर्याएको सु सनु सरी
िज ला अदालतको िमित २०६३।२।१० को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर ह छ भ ने पनु रावेदन अदालत,
िबराटनगरको िमित २०६६।३।३१ को फै सला ।
पीिडत “ख” कुमारीले जाहेरीमा ितवादी
काश ओझाले िनयिमत २ वषदेिख डर, धाक, ध क
र कलाकार बनाउने अनिु चत लोभनमा पारी िविभ न
ठाउँमा लगी यौन शोषण गरी थाहा नै नपाउने गरी
िखचेका त वीर बेचिबखन गरी पैसा कमाउने ज ता
कुकम गरी िजउ मा ने बे ने काय ग रआएको हँदा

कारवाही ग रपाउँ भ ने िकटानी जाहेरी िदएको अव था
िव मान छ । ितवादी काश ओझाले अनस
ु धानको
ममा बयान गदा जाहेरवालीले दािखला गरेको िसिड,
िच स लपीह आ नो हन् भनी वीकार गरेको,
आफू कलाकार भएको र मदानी समूह नामक सं थामा
काय गरेको “ख” कुमारीलाई ते ो पटक शारी रक
स पक भएपिछ आफूसँग भएको यामराले िनज “ख”
कुमारीको नाङ् गा त वीर िखचेको हँ, मख
ु मैथनु गरेको हँ
भनी सािबती बयान िदएको र अदालतमा समेत सािबत
रहेको अव था िव मान छ । अनस
ु धानको ममा
कागज गनह ले ितवादीले अ ील फोटोह िखचेको
हो भनी लेखाई िदएको अव थासमेतबाट न न त वीर
िख ने काय वे याविृ योजनका लािग नै ग रएको
भ ने त य पिु गन सके को देिखँदैन भ ने आधारमा
ितवादी काश ओझालाई अिभयोगदाबीबाट सफाई
िदएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
िबराटनगरको फै सला बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने यहोराको वादी नेपाल सरकारको
मु ा दोहोर्याई पाउँको िनवेदन ।
यसमा सवसाधारण जनताको िहत संर ण
गन र समाजमा सदाचार कायम रा ने उ े यका साथ
िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ बनेको
उ ऐनको तावनाबाट प ह छ । ितवादीले
पीिडत नाबािलकाको म जरु ी िलएर वा निलई गैरकानूनी
कायमा लगाउन हँदैन भ ने थाहा पाउँदापाउँदै अ ील
फोटो िखचेको भनी अनस
ु धान अिधकारीसम
र पीिडतको सहमितमा फोटो िखचेको भनी
अदालतसम बयान गरेबाट अिभयोजन दाबीअनस
ु ार
आफूले गरेको काय कानूनअनु प नभएको कुरालाई
िनजले वीकार गरेको पाइ छ । ितवादीबाट ग रएको
काय अपराधज य रहेको िनष्कषमा पगु ेर पिन िजउ
मा ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा ४ (ग) को
प रभाषािभ नपरेको भनी सजायको यव था नभएको
इंिगत गरी मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको १२ नं.
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
बमोिजम सजाय हनेतफ ि निदई गरेको पनु रावेदन
अदालत, िबराटनगरको फै सला कानूनको या या र
योजन साथै अ.बं. १८४ क नं. र माण ऐन, २०३१
को दफा ३ र ५४ बमोिजम माण मू याङ् कनको
आधारमा समेत िु टपूण देिखँदा दोहोर्याई हेन िन सा
दान ग रिदएको छ भ ने यस अदालतको िमित
२०६७।९।९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारका तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा
ी ान साद भस
ु ालले पीिडत “ख” कुमारीको जाहेरी
दरखा त र मािणत बयानमा ितवादीले िनजलाई
ललाई फकाई बला कार गरेको र नाङ् गो त वीर
िखची साथीह सँग यौन स पक गन भनी वे याविृ मा
लगाउन खोजेको यहोरा उ लेख छ । अपराधसँग
स बि धत िसडी, लपीह िमिसल संल न छन् ।
ितवादी काश ओझाले आफूलाई करकापमा पारी
आ नो न न त वीर िखचेको भनी पीिडतले लेखाई
िदएको र ितवादी काश ओझाले अनस
ु धानको
ममा तथा अदालतमा समेत जाहेरवालीसँग
यौनस पक गरेको र िनजको त वीर िखचेको कुरा
वीकार गरी बयान गरेबाट ितवादी काश ओझाले
ती कायह वे याविृ योजनका लािग नै गरेको भ ने
दाबी मािणत छ । यस अव थामा ितवादी काश
ओझालाई अिभयोगदाबीबाट सफाई िदएको सु
िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत, िबराटनगरको
फै सला उ टी गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
यथ ितवादीका तफका उपि थत िव ान्
अिधव ा ी परशरु ाम कोइरालाले यस अदालतबाट
दोहोर्याई हेन िन सा दान गदा िलएको मल
ु क
ु ऐन,
द डसजायको महलको १२ नं. को आधार िमलेको
छै न । ितवादी काश ओझाले पीिडतको फोटो
िखचेको काय िजउ मा ने काय (िनय ण) ऐन,

२०४३ को दफा ४ (ग) को प रभाषािभ पन िवषय
होइन । ितवादीले पीिडतालाई वे याविृ योजनका
लािग योग गरेको भ ने दाबी मािणत छै न । गो ारा
बोली योग गरी दायर अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
गन निम ने हँदा सु सनु सरी िज ला अदालत र
पनु रावेदन अदालत, िबराटनगरको फै सला सदर
कायम ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
ततु मु ाको िमिसलको अ ययन ग रयो ।
जाहेरवाली “ख” कुमारीलाई ितवादी काश
ओझाले २ वषदेिख अनिु चत भावमा पारी तेरो नाङ् गो
फोटो मसँग छ भनी अनैितक स ब ध राखेको र धरान
घोपा या पको िजएट िबि डङ् गमा काि तपरु िटभीका
मा छे ह आउँछन् भनी बोलाई शारी रक स पक
राखी सोको फोटोसमेत थाहा नपाउने गरी िखचेको र
िनजक १२ वषक बिहनी “क” कुमारीलाई पिन घोपा
या पमा बोलाई िनज तथा बिहनीलाई समेत बा य
बनाई नाङ् गो पारी फोटो िखची िविभ न ठाउँमा लगी
यौनशोषण गरेको र त वीर बेचिबखन गरी पैसा कमाउने
उ े यले काय गरेको भनी जाहेरवालीले लेखाई िदएको
देिख छ । जाहेरवाली “क” कुमारीसँग यौन डारत
अव थामा िखचेको फोटो आफूले िचनी यामरालाई
फोटो िख ने पोिजसनमा राखी आफू र “ख”
कुमारीसमेतलाई यामराले कभर गन ठाउँमा राखी
यौन स पकसमेत गरी यसको िभिडयो िच िखचेको
तथा सी.डी.मा देिखएको ि थर नाङ् गा फोटोह समेत
आफै ँ ले िखचेको वीकार गरी ितवादीले बयान गरेको
देिख छ । िमिसल संल न सी.डी.मा संकिलत ग रएका
ि थर तथा गितशील त वीरह यि गत योजनमा
आउन नस ने कृितका देिखँदा आफूसँग यौन स पक
राखी िखचेको फोटाबाट अ ील चलिच बनाई िब
गन ितवादीको योजना रहेको भ ने जाहेरवालाको
भनाई िव ासयो य देिखएको छ । ितवादी काश
ओझाले अनिु चत भावमा पारी पीिडतसँग शारी रक
स पक रा ने, चलिच िख ने तथा ी जाितको
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यौन अंगको दशन गरी आिथक लाभ िलनको लािग
गरेको कायलाई वे याविृ मा लगाएको मा नपु न
ह छ । उि लिखत काय गरी ितवादीले िजउ मा ने
बे ने काय िनय ण ऐन, २०४३ को दफा ४ को ख ड
(ग) ारा िनषेिधत कसरु गरेको हँदा सोही ऐनको दफा
८(३) बमोिजम ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ भनी
ितवादी काश ओझा िव िमित २०६१।११।२६
मा अिभयोगप दायर भएको देिख छ ।
यौन स पकसमेत गरेका न न त वीरह को
ितवादीले यापा रक दशन गरेको भ ने त य
माणबाट पिु हन नसके को, शारी रक स पक
गरेकोसमेतको न न त वीर िख नेसमेतका कायह
वे याविृ मा पन भनी कानूनले नभनेकोसमेतबाट
ितवादीले अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउने ठहछ भ ने
सनु सरी िज ला अदालतको िमित २०६३।२।१० को
फै सला देिख छ । यसमा िच नबझ
ु ाई अिभयोग
दाबीबमोिजम ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ भनी
वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन गरेकोमा वे याविृ
योजनको लािग नै न न त वीर िखचेको भनी त ययु
आधारबाट पिु गन नसके कोले सु सनु सरी िज ला
अदालतको फै सला सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत, िबराटनगरको िमित २०६६।३।३१ को
फै सला देिख छ । यसमा िच नबझ
ु ाई पनु रावेदन
अदालतको फै सला दोहोर्याई हे रपाउँ भनी वादी नेपाल
सरकारले यस अदालतमा िनवेदन गरेको अव था
छ । सवसाधारण जनताको िहत संर ण गन र समाजमा
सदाचार कायम रा ने उ े यका साथ िजउ मा ने
बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ बनेको उ ऐनको
तावनाबाट प ह छ । अिभयोजन दाबीअनस
ु ार
आफूले गरेको काय कानूनअनु प नभएको कुरालाई
ितवादीले वीकार गरेको पाइ छ । अदालतले
आ नो इ साफमा ितवादीबाट ग रएको काय
अपराधज य रहेको िनष्कषमा पगु ेर पिन िजउ मा ने
बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(ग) को

प रभाषािभ नपरेको भनी सजायको यव था नभएको
इंिगत गरी मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको १२ नं.
बमोिजम सजाय हनेतफ ि निदएको र सो फै सलामा
अ.बं. १८४क नं. र माण ऐन २०३१ को दफा ३ र
५४ को िु ट रहेको भनी यस अदालतले दोहोर्याई हेन
िन सा दान गरेको देिख छ ।
अब पनु रावेदन अदालत, िबराटनगरको
फै सला िमले निमलेको के हो र वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु ने नपु ने के हो यसमा
िनणय िदनपु न भई िवचार गदा जाहेरवाली र दईु
नाबािलकासमेतको पटकपटक अ ील फोटो िखचेर
सं ह गरेको, यामरालाई त वीर िलन स ने ठाउँमा
राखी जाहेरवाली ख कुमारीसँग यौन स पकरत रहेको
िविभ न अ ाकृितक मैथनु समेतको नाङ् गा गितशील
र ि थर फोटोह िखचेकोसमेतका अिभयोगदाबीको
त यमा ितवादीको वीकारोि रहेको छ ।
जाहेरवालीबाट आएका देहायको कुरालाई
ितवादीले अदालतमा अ वीकार गरेको देिख छ · इटहरीमा मदानी समूहको अिफसमा तले
थाहा नपाउने गरी तले नहु ाउन लागेको
समयमा नाङ् गो फोटोह िखचेको छु तले
मलाई शारी रक स पक रा न दे न फोटोह
सावजिनक गरी तेरो बेइ जत ग रिद छु भनी
ितवादीले भनेको र न न त वीरह देखाई
याकमेल गरी डर धाक ध क िदएपिछ
अि मता बचाउनका लािग िनजसँग शारी रक
स पक गन र उसले बोलाएको ठाउँमा जान
बा य भएको, ितवादी आफू पिन न न भई
इटहरी र धरानमा पटकपटक िनजले भने
ज तो र चाहे ज तो टाईलमा फोटो िख न
बा य गराएको र मलाई िविभ न कारका
अ ाकृितक मैथुन गन लगाएको,
· २०६१ सालको असोज मिहनामा
जाहेरवालीलाई धरान घोपा या पमा
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काि तपरु टेिलिभजनका ठूला मािनसह
ित ो अ तवाता िलन आउँदछ
ै न् हाँसीखस
ु ी
रा ोसँग अ तरवाता िदनु पास भए भा य
चि क छ भनी ितवादीले झु याई लगेको,
िनजले तेरो साथीह र बैनीलाई पिन िलएर
आउनु भनेकाले बैनी “क” कुमारीलाई साथमा
िलई घोपा या पमा पिहलेकै िजएट भ ने
भवनमा जाँदा यहाँ पिन काश ओझाले
बिहनी “क” कुमारीलाई जबरज ती नाङ् गो
बनाई मलाईसमेत नाङ् गो हन बा य गराई
मेरो तथा बिहनीको समेत नाङ् गो त वीरह
िखचे । सोप ात् िनजले मेरी बिहनी “क”
कुमारीसँग शारी रक स ब ध रा छु भ दा
नाबालक बिहनीलाई निबगार भनेपिछ िनजले
बिहनीसँग शारी रक स पक राखेनन्,
काश ओझाले जाहेरवालीलाई िवगत २
वषदेिख काि तपरु िटभीमा िफ म खेलाई
िद छु, यसका लािग के ही नाङ् गा त वीरह
पिन आव यक पन हँदा नाङ् गा त वीर
िखचाउनु पछ भनी िविभ न आ ासन िदई
झठु ो सपना देखाएका, झु याई ललाई फकाई
पिछ िहरोनी बनाई िदने ज ता लोभन
देखाई बेलाबेलामा मेरा साथीह सँग समेत
ितमीले यौन स पक रा नपु छ भनी मेरो
नाङ् गा त वीरह बाट अ ील चलिच
िनका ने योजना बनाई मलाई वे याविृ मा
लगाई सोबाट िनजले नाजायज फाइदा पैसा
कमाउनेस मको काय गन पगु ेको ।

२. ितवादीको मौकाको बयानको जवाफ
१० मा “ख” कुमारी तथा िनजको बिहनी “क”
कुमारीको नाङ् गो फोटोह िविभ न डर धाक र
ध क िदई मदानी समूहको अिफसमा पिहला पटक
िखचेको र यसपिछ धरान घोपाको िजएट िबि डंगको

ते ो तलाको काश पौडेलको डेरा कोठामा िविभ न
टाइलका नाङ् गो यौन डारत फोटोह तथा मुख
मैथुनसमेतका फोटाह मले नै आ नो िडिजटल
यामराबाट िखचेको हँ भ ने यहोरालाई ितवादीले
अ वीकार गरी अदालतमा बयान गरेको अव था छ ।
तर उ बयानमा भएको सिहछाप मेरो हो । सो बयानमा
भएको यहोरा मेरो हो । लेखी याएको बयानम ये
एउटा पानामा मलाई पढी सुनाइयो र यहीअनुसारको
तपाईको बयान छ भनी मलाई ममा पारी अ य लेखी
याएको कागजमा सिहछाप गराएको िथयो । उ
बयान पढ् न िदइएन । सोमा के के लेिखएको िथयो मलाई
थाहा भएन । मलाई पढ् न िदएको भए डर ास देखाई
फोटो िखिचएको स ब धमा लेिखएको बयानमा म सही
गिदनिथएँ ...भनी यी ितवादीले अदालतमा बयान
गदा मौकाको बयानका स ब धमा उ लेख गरेको
यहोरा िवचारणीय छ ।
३.
ितवादीको मौकाको बयानको
मािणकताको स ब धमा माण ऐन, २०३१ को दफा
९ को उपदफा (२) को ख ड (क)(१) मा सो कुरा य
गदा अिभयु सचेत अव थामा र आफूले भनेको र
गरेको कुरा बु न स ने अव थामा िथयो, (२) िनजलाई
बा य गरी वा िनज वा अ कसैलाई यातना िदई वा
यातना िदने ध क िदई वा िनजलाई आ नो इ छा
िव सो कुरा य गन ि थितमा पारी सो कुरा य
गरेको होइन, (३) सो अिभयोगबारे कुनै सावजिनक
अिधकारीले गन कारवाहीको स ब धमा य तो ध क
वा िव ास पन आ ासन िदएको िथएन जसबाट
िनजले सो कुरा अस य पमा य गन स भावना
िथयो र जुन ध क वा आ ासन कायाि वत गन स ने
अिधकार र शि सो अिधकारीलाई िथयो भ ने कुरा
िनजले युि संगत पमा िव ास गरेको िथयो भ ने
यव था रहेको देिख छ । यसअनस
ु ार यी ितवादी
मौकामा बयान गदा स म र वत नरहेकोलगायतका
मािथ उि लिखत अव थामा मा
ितवादीको
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मौकाको बयानलाई िनज िव
माणमा िलन िम ने
हँदनै । ितवादीलाई अनस
ु धानकताले ममा
पारेको कारणबाट मौकाको बयान ितवादी िव
माण नला ने भनी माण ऐनमा कुनै यव था रहेको
पाइँदैन । ितवादीलाई अनस
ु धानकताले ममा
पारेको कारणबाट भएको िनजको मौकाको बयान
अमा य हने ज ता कुराह आफै ँ मा मा मक vague
मािन छन् । य ता मा मक ावधानबाट कानूनको
योग अिनि त हने हँदा कानूनमा य ता श दह
रािखँदैनन् । हरीले एउटा पाना मा सनु ाएर अ
यसैअनु प छ भनेर ितवादीलाई ममा पारेको भ ने
ितवादीको कथन नै मपूण छ । हरीले ितवादीलाई
ममा पारेको मा नभु दा पिहले यो हेन आव यक
छ िक ितवादी यसरी िमत हने यि हन् वा
होइनन् । हरीले ितवादीलाई बयान पढ् न वा
सु न निदनपु न कुनै कारण छै न । य तो भएको भए
पढ् न पाउँ अिनमा सही गछु भनी हरीलाई भ न
ितवादीलाई कुन कुराले रोके को िथयो यसलाई
ितवादीले प गनपछ
ु । बयान पढ् नहु ोस् अिनमा
सही गछु भनी आफूले हरीलाई भनेको तर हरीले
नमानेको भ ने ितवादीको कथन छै न । अतः हरीले
ितवादीलाई ममा पारी मौकामा कागज गराएको
भ ने कुरालाई मािणत गन भार ितवादीमा रहने
कानूनी यव थाअनु प ितवादीले सो कुरा मािणत
गन नसके कोले ितवादीको मौकाको बयान उ दफा
९ उपदफा (१) बमोिजम ितवादीका िव
माण
ला ने ह छ ।
४. ितवादीको मौकाको बयान राजीखस
ु ीले
भएको भ ने कुराको थप यिकन िमिसल संल न अ य
माणह बाट ह छ । ती माण पिन ितवादी िव
भएमा ितवादीको मौकाको बयान िनज िव
माणमा िलनपु न ह छ ।
५. ितवादीले अदालतमा गरेको बयानमा
जाहेरवालीका मािथ उि लिखत यहोरालाई

अ वीकार गद पीिडतसमेतको नाङ् गा त वीर
िनजको सहमितमा िखचेको हँ लोभनमा पारी वा
जबरज ती गरी िखचेको होइन भ ने िजिकर िलएको
देिख छ । ितवादीको उ िजिकरलाई सु िज ला
अदालतले मानेर ितवादीलाई उ मिु िदएको
र पनु रावेदन अदालतले यसैलाई सदर गरेको
देिख छ । ततु मु ामा पनु रावेदन अदालतले
सु िज ला अदालतको फै सला सदर गदा खासै
िनणयाधार िदन सके को देिखँदैन । सु िज ला
अदालतको फै सलामा अिभयोगप मा “ख” कुमारीसँग
शारी रक स पक गनु, शारी रक स पक गरेको र न न
त वीर िख नु ज ता कायह वे यावृि मा पदछन्
भनी कानूनले भनेको छै न । नयाँ अपराध सज
ृ ना गन
र अपराध घोषणा गन काम रा यले मा गन स दछ
र गनुपदछ । अदालतले या या ारा नयाँ अपराधको
सज
ृ ना गन स दैन । यिद ग र छ भने यो आधुिनक
फौजदारी कानूनको सवमा य िस ा तको िवपरीत हन
जा छ । नारीसँगको सहवासको फोटो िख नु, अ ील
फोटो िख नु ज ता काय हा ो धािमक र सामािजक
मयादािवपरीतका काय भएकोमा कुनै शंका छै न । यो
काय आधा आकाश ढोके को मिहलाको अि मतासँग
स बि धत छ । यसैले य ता कायह बार बार
समाजमा भई रहने तर कानून ारा अपराधीकरण
गरी िनय ण नगन हो भने मानव जाितका लािग यो
कलङ् क हन जा छ । अदालतले य ता सामािजक
मयादाका कायह मा के ही गन नस दा Rule of law र
Judiciary को पिन उपहास हन पु दछ । यसैले समयमै
यसलाई रा ले संसद ारा कानून बनाएर िनय ण
गनुपदछ । यो बेला आइसके को छ र अदालतले पिन
आ नो अगािड आएका मु ामा उठेका मा या या
गद संसद्लाई कानून बनाउन घचघचाउनु पदछ
भनी उि लिखत यहोराबाट ितवादीबाट भएको यो
कामलाई यसै उ कन िदन िम दैन भ ने कुरालाई सु
िज ला अदालतले वीकार गरेको देिख छ ।
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६. सबभ दा पिहले सहमितमा िखिचएका
नाङ् गा त वीरह लाई कानूनले अपराध मानेको
छै न भ ने त ला अदालतको िन कषमा िवचार गर ।
जबरज ती करणीको महलको १ नं. मा म जुरी निलई
भ ने वा यांश र यसको प ीकरणको देहाय (क)
डर, ास, धाक देखाई वा करकाप, अनुिचत भाव
झु यानमा पारी वा जोरजुलुम गरी वा अपहरण गरी वा
शरीर ब धक राखी िलएको म जुरीलाई म जुरी मािनने
छै न भ नेसमेतको ावधानबाट पीिडतको सहमित
भएमा जबरज ती करणीको कसरु नहने कुरा प छ
। तर िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३
मा पीिडतको सहमितले भएको काय कसरु नहने भ ने
ितर ाको यव था छै न ।
७. पीिडतको उ मिु को स ब धमा िव ान्
ि मथ र होगानको ि िमनल ल ते सं करणको
पृ २४० र २४१ मा देहायको िवचार य भएको
पाइ छः Where the statute is designed for the
protection of a certain class of persons it may
be construed as excluding by implication
the liability of any member of that class who
is the victim of the offence, even though that
member does in fact aid, abet, counsel or
procure the offence. यो उ मिु …’women’
as well as girls and it may well be that it
extends to the offences of procuration of
women to be prostitutes ले पाउने भनी एउटा
मु ा र Congdon 1990 मा it was held that it
applied to the prostitute who abets a man
who is living off her earnings ले पाउने भनी
भएको फै सलाह उ लेख गनु भएको देिख छ ।
८. पीिडतको उ मिु को िस ा तबारे
बेलायतको कानून आयोगले (LAW COM No 305)
को ितवेदनको 1.57 मा Under the current law,
if an offence is enacted to protect a category

of persons and D falls within that category,
D cannot be convicted of committing the
offence as a secondary party (or of inciting
P to commit the offence). This is known
as the Tyrrell exemption. In Tyrrell, P, an
adult, had unlawful sexual intercourse with
D, a child aged between 13 and 16. It was
alleged that D had encouraged P to commit
the offence. Despite this, the court held that
D could not be liable as a secondary party
because the primary offence was intended
to protect “victims from themselves”. Our
scheme preserves and refines the commonlaw Tyrrell exemption.
1.58 We are recommending that D
should not be held liable as a secondary
party or as a principal offender by virtue of
innocent agency if: (1) the principal offence
is one that exists for the protection of a
particular category of person; (2) D falls
within that category; and (3) D is the victim
of the principal offence.
उ उ मिु के क तो अव थामा क ताले
पाउने भनी सो आयोगले एउटा उदाहरणसमेत िदएको
य तो छः
D1 (a 12-year-old girl) and D2
(D1’s 15-year-old female friend) encourage
P to have sexual intercourse with D1.
P subsequently has sexual intercourse
with D1 thereby committing the offence of
rape of a child under the age of 13. D2,
but not D1, would be secondarily liable
for P’s offence on the basis that D1 would
be regarded as the ‘victim’ of P’s offence.
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Parliament intended section 5 of the Sexual
Offences Act 2003 to protect children under
the age of 13 from themselves, as well
as from predatory adults. D1 would not
be secondarily liable for P’s offence even
though it was her intention to encourage
P to have sexual intercourse with her. By
contrast, D2 would be secondarily liable for
P’s offence on the basis that she was not a
‘victim’ of the offence and it was her intention
that P should have sexual intercourse with
D1.
९. उ उदाहरण नाबालकको जबरज ती
करणीसँग स बि धत रहेकोले १५ वषक पीिडतक
साथीले उ मिु पाउन नसके को देिख छ । तर
मानव बेचिबखन (human trafficking) अ तगतको
वे याविृ को पीिडत जनु सक
ु ै उमेरक भएपिन िनजको
सहमितको कुनै अथ नरहने र ितवादीको actus
reus मा पिन यो कसरु को मूल त व ingredient
हने गरी यसको िनमाण र यैअनु प यसको योग हँदै
आएकोले म राजीखस
ु ीले बेिचन, मािसन, वे याविृ
गन र शोिषत हन चाहेक वा चाहेको हँ भनी पीिडतले
ितवादीलाई उ मिु िदने र ितवादीले पाउने कुनै
गु जाइस छै न । जसरी मतृ कको ह या गनले मतृ कको
सहमितलाई बचाउको आधार बनाउन स ै न ठीक
यही कुरा यसमा ला छ । यो ऐनअ तगतको कसरु मा
पीिडत न मितयार हन स छ न मु य कता ।
१०. सु िज ला अदालतले भने ज तो
साँ ची नै ितवादीबाट भएको कायलाई िजउ मा ने
बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ ले नसमेटेको र
अिभयोगदाबी पु दा अदालतबाट नयाँ अपराधको
सज
ृ ना हने अव था छ वा यसमा कानूनको योगको
मा उपि थत छ, यसमा िवचार गनु आव यक छ ।
११. िव ान् Bennion को पु तक On

Statutory Interpretation, 4th ed (2002),
p 810, section 304, entitled, “Nature of
purposive construction” मा “A purposive
construction of an enactment is one which
gives effect to the legislative purpose
by- (a) following the literal meaning of
the enactment where that meaning is in
accordance with the legislative purpose…,
or (b) applying a strained meaning where
the literal meaning is not in accordance with
the legislative purpose….” भनी कानूनको उ े य
साथक या याका बारेमा उ लेख भएको पाइ छ ।
सो िसलिसलामा िव ान्ले Kammins Ballrooms
Co Ltd v Zenith Investments (Torquay)
Ltd [1971] AC 850 को मु ा यो या याको एक
उदाहरण रहेको कुरा उ लेख गद यो या याको
लािग First, it was possible to determine
from a consideration of the provisions of
the Act read as a whole precisely what the
mischief was that it was the purpose of the
Act to remedy; secondly, it was apparent
that the draftsman and Parliament had by
inadvertence overlooked, and so omitted to
deal with, an eventuality that required to be
dealt with if the purpose of the Act was to
be achieved; and thirdly, it was possible to
state with certainty what were the additional
words that would have been inserted by the
draftsman and approved by Parliament had
their attention been drawn to the omission
before the Bill passed into law…. ” भनी
उ लेख गनु भएको देिख छ ।
१२. उि लिखत यहोराबाट शाि दक
या याको आडमा फौजदारी कानूनको योग नै
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गन निम ने गरी यसलाई िनि य गन निम ने र
द डहीनताले ो साहन पाउन नहने कुरामा अदालत
चनाखो हनु पन ह छ । यो सव र नेपालमा पिन
वीकृत कुरा हो ।
१३. नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
को धारा १४(१), नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा २४(४) र नेपालको संिवधानको धारा
२०(४) को अ ययनबाट कानूनले नै कसरु कायम गन
र कानूनले कसरु नमानेको कामकुरामा कुनै यि
सजायभागी नहने देिख छ । य तै यव था यरु ोिपय
मानव अिधकार संिवदाको धारा ७(१) मा रहेको
पाइ छ । सो स दभमा िव ान् Smith and Hogan
िलिखत Criminal Law - 13th edition मा उ
धारा ७ को उपधारा (२) This Article shall not
prejudice the trial and punishment of any
person for any act or omission which, at
the time it was committed, was criminal
according to the general principles of
law recognized by civilized nations. बारे
यूरोिपय अदालतको धारणा य तो देिख छः- The
Strasbourg Court looks to whether the
individual can know from the wording of
the relevant provision and, if need be, with
the assistance of the courts’ interpretation
of it, which acts and omissions will make
him criminally liable. … As the court noted
in SW v United Kingdom 1995: However
clearly drafted a legal provision may be, in
any system of law, including criminal law,
there is an inevitable element of judicial
interpretation. There will always be a need
for elucidation of doubtful points and for
adaptation to changing circumstances.
Indeed, in the United Kingdom, as in the

other Convention States, the progressive
development of the criminal law through
judicial law-making is a well-entrenched
and necessary part of legal tradition. Art
7 of the Convention cannot be read as
outlawing the gradual clarification of the
rules of criminal liability through judicial
interpretation from case to case, provided
that the resultant development is consistent
with the essence of the offence and could
reasonably be foreseen. भनी जितसक
ुै प
मसौदायु कानून बनेपिन यसमा याियक या याको
मह वपूण थान रहने inevitable element of
judicial interpretation, यसका अ प बदुँ ाह को
प ता always be a need for elucidation of
doubtful points र प रवितत प रि थितअनु प
कानूनको योग and for adaptation to changing
circumstances आव यक रहने देिख छ । यसैगरी
याियक िविध िनमाण ारा कानूनको गितशील
िवकास the progressive development of the
criminal law through judicial law-making
भ ने कुरा िविध पर पराको एक सु ढ र आव यक कुरा
नै भएको is a well-entrenched and necessary
part of legal tradition भनी उ लेख भएको
पाइ छ । अतः कसरु को सार त वसँग िम ने गरी
िववेकपूण िकिसमले पूवानमु ान गन सिकने कसरु को
हकमा मु ाको कृितअनस
ु ार याियक या या ारा
फौजदारी कसरु स ब धी दािय वलाई
मशः
प पान कायलाई धारा ७ ले अवैध मा दैन the
gradual clarification of the rules of criminal
liability through judicial interpretation from
case to case, provided that the resultant
development is consistent with the essence
of the offence and could reasonably be
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foreseen भनी उ अदालतले एक कालजयी
या या गरेको देिख छ ।
१४. नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
को धारा ८४, नेपालको अ त रम संिवधानको धारा
१००(१) र नेपालको संिवधानको धारा १२६(१) मा
नेपालको यायस ब धी अिधकार यो संिवधान, अ य
कानून र यायका मा य िस ा तबमोिजम अदालत
तथा याियक िनकायबाट योग ग रनेछ भनी भएको
यव थाबाट उि लिखत यायको मा य िस ा तले
संवैधािनक समथन पाएको देिख छ ।
१५. यस आधारमा हेदा िजउ मा ने बे ने
काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को तावनामा िजउ
मा ने बे ने काममा रोक लगाउन वा छनीय भएकोले
भनी ऐन आउनक
ु ो कारण उ लेख छ । उ ऐनको
दफा ३ “कसैले िजउ मा ने बे ने काय गनु हँदनै ” भ ने
र दफा ४ “कसैले देहायका कुनै काय गरेमा िनजले
िजउ मा ने बे ने काय गरेको मािननेछः- (ग) कुनै
वा नी मािनसलाई ललाई-फकाई वा कुनै लोभन
िदई वा झु याई वा डर ास वा दबाबमा पारी वा अ य
कुनै त रकाले वे याविृ मा लगाउन वा (घ) मािथ
ख डह मा लेिखएको कुनै काय गनको लािग प रप च
िमलाउने वा य तो काय गनमा सहयोग पुर्याउने
वा य तो कायमा ला न कसैलाई दु साहन गन वा
य तो काय गन उ ोग गन । “ भ ने यव था रहेको
पाइ छ ।
१६. यसैलाई िनर तरता िदएको मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को तावनामा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
गन कायलाई िनय ण गन र य तो कायबाट पीिडत
यि को संर ण तथा पुन थापना गनस ब धमा
कानूनी यव था गन वा छनीय भएकोले भनी उ लेख
भएको पाइ छ । उ ऐनको दफा ३० “खारेजी
र बचाउः (१) िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण)
ऐन, २०४३ खारेज ग रएको छ । (२) उपदफा (१)

बमोिजमको ऐनअ तगत भए गरेका काम कारवाहीह
यस ऐनबमोिजम भए गरेका मािननेछन् । “
१६. पीिडतको त वीरह को बारेमा
ितवादीको मौकाको बयानमा मदानी समूह ारा
िनमाण र दशन ग रने नाटक, टेली िस रयल र
युिजक िभिडयोह मा जाहेरवाली “ख” कुमारीले
पिन पा र िमक िलएर अिभनय गद आएक
हन् ।.. जाहेरवालीसँग मेरो दाजु बिहनीको नाता
छै न । कलाकारको नाता मा हो । भनी र पीिडत मनु ाले
आफूसँग फोटो िखची िदनहु ोस् भ दा मैले म त नाङ् गो
फोटोह मा िख दछु भ दा मुनाले ह छ भनेपिछ मैले
पिहलोप ट मदानी समूहको अिफसमा मुनाको अ ील
फोटोह िखचेको हो । यसपिछ पिन म मुनाको घरको
बाटो आउने जाने गदा मलाई िनजले घरमा बोलाई फे र
फोटो िखची िदने होइन भनी कुरा गदा मैले आफूसँग
यामरा भएको बेला पुनः मुनाको अ ील फोटाह
िखचेको छु ...िविभ न टाइलमा नाङ् गा त वीरह
िखची सं ह गरी राखेको छु । यो िच सिभ िखिचएको
फोटो सं ह हनेगदछ र यसबाट आफूले चाहेको बेला
फोटोह िनका न सिक छ ... िखचेका त वीरह
न गन पिन लोभ लागेको िथयो भनी उ लेख भएको
पाइ छ ।
१७. ितवादीको अदालतको बयानमा
म एउटा कलाकार, चिचत गायक र काि तपुर
टेिलिभजनको कुशल िनदशकसमेत हँ । मैले ०५४
सालमा ए बम िनकालेको छु । ...अिभनयमा िच रा ने
अ कलाकार आए ज तै जाहेरवाली पिन मसम
कलाका रताका लािग आइन् । ०५९।०६० सालमा
ए बम यूिजक िभिडयोमा िनजले पिन अिभनय गरेक
िछन् । म मदानी समूह टेली िस रयल िनमाणका लािग
िनजसिहत काठमाड गएँ । ...सां कृितक काय ममा
म हङकङ गएको यहाँबाट फकदा साथीले यामरा
िदएको िथयो । ... (जाहेरवालीले) यामरा देखेर
फोटो िख ने कुरा ग रन् र िनजको सहमितमा नाङ् गा
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फोटो िख ने काम भयो । ...नाङ् गा तथा यौनस ब धी
फोटोह टेिलिभजनमा हेन गरेका िथय । उसले
हामीले पिन य तो फोटो िख दा क तो होला भनी ।
लौ न त िखच भनी मैले पिन िखचे ँ । घ रघ र घोपा
या पको सो वाटरमा म ए लै आउन अ ठे रो ह छ
बिहनीलाई साथै िलएर आउँछु भनी िनजले भ न
थाली । मैले न याउनु ए लै आउनु भने तर आउँदा उसले
बिहनी “क” कुमारीलाई पिन िलएर आई । म उसलाई
िच थे । बिहनीलाई िकन िलएर आएको भ दा मैले
बिहनीलाई सबै कुरा र फोटोको कुरा पिन भिनसके को
छु फरक पदन भिनन् । पिछ म बािहर िन के को बेलामा
उसले बिहनीलाई अधन न बनाइसके क िथई । मलाई
हेद बिहनीलाई अि तनै हामीले िखचेको फोटो देखाई
िदनु र हा ो पिन फोटो िखिचिदनु भनी । मैले फोटो
िखचे । ...उसँग मैले शारी रक स पक गन थालेको गत
मिहनाको भा देिख मा हो तर मैले उसलाई गीतको
िहरोइन २०५९ साल देिख नै र िस रयलको िहरोइन
बनाएको २०६० आि नदेिख हो । भनी उ लेख भएको
पाइ छ ।
१८.
ितवादीका यी कुराह लाई
पीिडतह ले इ कार गरेका छन् । पीिडतह ले आ नो
च र मा दाग ला ने गरी भनेको कुरा ितवादी िव
माण ला नेस ब धमा श त निजर बनेका छन् ।
यसमािथ िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन,
२०४३ को दफा ६ को उपदफा (१) र (२) मा उजरु गन
यि बेचिबखन गन वा वे याविृ मा लगाउन लिगएको
वा बेचिबखन ग रएको वा वे याविृ मा लगाइएको
यि भएमा य ताको बयान मािणत गराउन २४
घ टािभ िज ला अदालतमा लैजानु पन र स बि धत
यायाधीशले य तो बयान पढी बाँची सनु ाई िनजले
भनेबमोिजम लेिखएको भएमा ... मािणत गरी िदनपु न
भ ने शि शाली यव था रहेको पाइ छ । उ ऐनको
दफा ७ को उपदफा (२) मा दफा ६ को उपदफा (२)
बमोिजम अदालत ारा मािणत बयानमा उि लिखत

कुरा झु ा हो भ ने माण अिभयु ले पुरयाउन
्
ु
पनछ भनी उ लेख भएअनस
ु ार पीिडतको मािणत
बयानलाई अ यथा गन दािय व ितवादीउपर रहेको
छ।
१९. ितवादीका बयानह बाट ितवादी
कुशल िनदशक रहेको र िनजले कलाकारह लाई
अिभनयको भूिमका िदने गरेको सो नाताले
ितवादीसम कलाकारह जाने गरेको देिख छ ।
कलाको नशा बे लै ह छ । यसको आकषण glamour
लाई रो न मिु कल ह छ । भखर जवानीमा खु ा रा ने
यवु ा यवु तीह सफल कलाकार ब ने बल चाहना
रा छन् । आफूले अिभनय गरेको िच ह िसनेमाहल
र िटभीमा दशन भए समाजमा आ नो ित ा
र भाव बढ् ने साथै सबैले मन पराउने र पैसा पिन
कमाइने धारणा बनाउँछन । यसमा आइपन सम या
र बाधािवरोध, किठनाइका बारेमा िनजह लाई
जानकारी हँदैन वा जानकारी िलन चाहँदनै न् वा
जानकारी भएपिन यसलाई वा ता गदनन् । जनु सक
ुै
कारणले होस् ियनलाई धनीमानी यि र िनदशकले
तथा िनजह सँग पहँच भएकाले रा ो िफ ममा रोल
िद छु कमाई र चचा दवु ै ह छ भनेर भावमा िलएर
सिजलै शोषण आिद गन स छन् । य तो घटना श त
घटेको र यसको दु प रणाम व प कितपय कलाकारले
आ मह यास म गनु परेको वा पोन टार, कल गल र
अ ततोग वा बजा वे या नै ब नु परेको देिख छ ।
२०. ितवादीबाट भएको काम पिन य तै
छ । ितवादी िस रयल िनमाता र जाहेरवाली पीिडत
उनको अधीनमा काम गन कलाकार भएक र सोही नाता
स ब धले गदा िनजसँग यौन स पक भई िनजको नाङ् गा
त वीरह िख ने कामसमेत भएकोमा ितवादीको
वीकारोि छ । यो िबलकुल भु वको स ब ध
हो । यसमा पीिडतले जे ग रन् राजीखस
ु ीले ग रन् भ ने
कुराको अनमु ान हँदैन । पीिडतले ितवादीको दबाब वा
भु व वा लोभनमा परेर उि लिखत कुरामा सहमित

1170

काश ओझा
िदएक र य तो सहमितलाई by choice or informed
consent भ न िम दैन । सहमितस ब धी यायको
मा य िस ा तअनस
ु ार यसलाई submission
भिन छ । यो कुरालाई नेपाललगायतका मल
ु क
ु को
कानून र अदालतको फै सलाले वीकार गरेका
छन् । यसमािथ यी त वीरह का पीिडत नाबालकसमेत
रहेको र नाबालकको म जरु ी नहने कानूनी यव था त
छँदैछ ।
२१. ितवादीको अ ील गितशील
य र िच िखिचएक एउटी मा पीिडत नभई
नाबालकसमेतका ३।४ जना पीिडत रहेका छन् ।
बरामद िच समा मोद े को समेत त वीर रहेको
भनी ितवादीले अदालतको बयानमा सनाखत
गरेको देिख छ । ती न न त वीर र गितशील यह
पीिडतह को क जामा नभई ितवादीको क जामा
रहेको यसलाई ितवादीले जिहले पिन सावजिनक
गन स ने अव था ह छ । उ
य र त वीरह को
मा यमबाट ितवादीले पीिडतह उपर िनय ण रा ने
र िनजह लाई आ नो इ छानस
ु ार काम गन जिहले
पिन बा य गन स ने देिख छ भने पीिडतह पिन
आ नो बेइ जत हने डरले ितवादीको दास वदेिख
यौनशोषणसमेतका अनिु चत कुराह वीकार गन
बा य हने देिख छ । यो िच स लपी आिद हराएको
कुरा िसफ सजायसँग स बि धत कुरा ह छ ।
२२. पीिडतको जाहेरी दखा त र मािणत
बयान तथा ितवादीको मौकाको र अदालतको बयान
र बरामद त वीरह को अ ययनबाट ितवादीले
अ ील त वीर िख ने कायलाई पेसा नै बनाएको
देिख छ । नाबालकसमेतको न न त वीर िख नु
र सं ह गनु पन योजन पीिडतह लाई अनिु चत
भावमा पान,ु यौन पेसामा संल न गराउनु र अ ील
चलिच बनाउनस
ु मेतका काय गनबाहे
ु क अ हने
कुराको अनमु ान गन सिकँ दैन । पीिडतसमेतको लािग
ितवादी बािहरी यि हन् । पीिडतसमेतको गोप्य

अंगह ितवादीले हेन िम दैन । ितवादीले सो हेरक
े ा
र यसलाई सरु ि त तवरले िच समा रा ने कामबाट
यो कुरा गो य रहेन । पीिडतसमेतको नांगा त वीरह
क तो ह छ भनी हेनको लािग िखचेको र सं ह गरेको
भ ने हक ितवादीलाई छै न । आज एउटीपिछ दइु टी
गदागद सय को फोटो क तो ह छ भनी िख ने काम
अनैितक र अ ील ह छ । यो पेसा नै हन जा छ ।
२३. नेपाल राजक य ा ित ानले २०४०
सालमा काशन गरेको नेपाली बहृ त् श दकोशको
थम सं करणमा वे याविृ को अथ पैसाका लािग
परपु षसँग यौन स पक रा ने पेसा, परपु षसँग
सहवास गरेर पैसा कमाउने वृि भनी उ लेख भएको
पाइ छ । यो भनेको गैरकानूनी र अ ील यौनकायसमेत
गन र सोबापत पैसा िलने पेसा हो । सामािजक सदाचार
र नैितकता िव को यो कायमा मािनस िकनबेचको
व तु हन पगु ेकोले नै िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण)
ऐन, २०४३ ले यसलाई कसरु भनी प रभािषत गनु
परेको हो । सोही नेपाली बहृ त् श दकोशमा मास्-नु
श दको एउटा अथ ‘खच गन,ु समा पान,ु िस याउन’ु
र अक अथ ‘दास बनाउन,ु कमारो तु याउन’ु समेत
रहेको छ । वे याविृ मानव शोषण अथात् िजउ मा ने
काय झनै हो ।
२४. उ आधारमा हेदा ितवादीबाट भएको
काय सदाचार र नैितकता िव को अ ील यौन
काय भएकोमा िववाद छै न । यसको पीिडत भनेको
जाहेरवालीसमेतका के टीह देिख छन् । ती त वीरमा
पीिडतह को कुनै िनय ण छै न । ती त वीरह
िख ने ममा जाहेरवालीसँग ितवादीले पटकपटक
यौन स पकसमेत गरेका छन् । ितवादी िनदिशत टेली
िस रयलमा जाहेरवालीसमेतले कलाकार भई खेलेको
र सोबापत पैसा िलएको देिख छ । ती कायह थप
चलिच बनाउने स दभमा भएको कुरा पीिडतको
कागजबाट खु छ । वे या पेसारत मिहलालाई पैसा
िदएर धमाधम स भोग गरेको भ ने कायमा मा
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वे याविृ लाई सीिमत गदा आधिु नक िविधबाट हने
य ता अ ील कायको रोकथाम हन नस ला । जसरी
एउटा वे या िविभ न हाउभाउ र आ नो यौनांग देखाएर
ाहक आकिषत गन बा य हन पु छे ठीक यही कुरा
यी त वीर र गितशील िच ह लाई इ टरनेटमा राखेर
अ य र य दशकलाई आकिषत गन काम ह छ ।
जसरी य स भोग गन वे याले आएको पैसाको
के ही अंश आफूले पाउँछे र बाँक कोठीवालीले र दलाल
आिदले पाउँछन् यसैगरी यी चलिच रा नेसमेतलाई
पैसा ा हने र यसबाट िनज पोन टारसमेतले पैसा
पाउने देिख छ । वे याविृ नेपालमा अवैध मािनएकोले
अ मल
ु क
ु मा झ य तो त वीर रा ने कायले उ मिु
पाउने अव था रहँदनै ।
२५. ततु दाबी नयाँ कसरु को अिभयोगदाबी
हँदै होइन । त ला अदालतह ले भनेबमोिजम
ितवादीले पीिडतउपर कुनै दरु ाशय निलई ती
त वीरसमेत िखचेको देिखँदैन । ितवादीले पीिडतको
नाङ् गो त वीर देखाई िनजसँग शारी रक स पक गन
माग गरेको र सो योजनको लािग पीिडतको थप
साथी याउनु पन भनी दबाब िदएको, पीिडतले सो
कुरा नमानेमा पीिडतको त वीर सावजिनक गन
ध क िदएको, बेलाबेलामा ितवादीको साथीसँग पिन
यौनस पक गनपन
ु कुरा गरेको, पीिडतको नाबालक
बिहनीसँगसमेत शारी रक स पक गन खोजेको, िफ म
खे नका लािग नाङ् गा त वीर आव यक रहेको ज ता
कुरा गरेकोसमेतको पीिडतको िजिकर देिख छ ।
नाबालकह समेतलाई बाँक नरा ने ितवादीको यो
काय असल िनयतले रा ो प रणामको लािग भएको
भनी मा नै सिकँ दैन । यो काय यितमै सीिमत रहने
यि गत private काय पिन नभएको कुरा यसका
पीिडत धेरै भएका र यसमा नाबालकसमेत परेबाट पिु
ह छ । िददी बैनी परपु षको अगािड नाङ् गो हनु एक
असाधारण कुरा हो । यो सामा य यवहारिभ पदन ।
यसमा कुनै दबाब, डर, ध क , लोभन आिद रहेको वा

अ कारले झु याउने काम भएको कुराको वाभािवक
अनमु ान ह छ । यसलाई ितवादीले िव थािपत
गनपछ
ु । तर पीिडतसमेतको त वीर सं िहत िच स
हराउँदा ितवादी िचि तत रहेका सो िच तालाई
िनजले य गरेका र िखचेका त वीरह न गन
पिन लोभ लागेको िथयो भनी ितवादीको मौकाको
बयानमा उ लेख भएको यहोरासमेतबाट यौन डारत
अव थामा तथा ी अङ् गह दशन गन गरी फोटो
िख नु पन र यसलाई िचनी यामराको िच समा सं ह
गरी रा नु पनस मको कारण िनजले खल
ु ाउन सके को
पाइँदनै । यी यह यि गत योजनमा आउन
नस ने कृितका देिखँदा आफूसँग यौन स पक राखी
िखचेको फोटाबाट अ ील चलिच बनाई िब गन
ितवादीको योजना रहेको, अनिु चत भावमा पारी
पीिडतसँग शारी रक स पक रा ने, चलिच िख ने
तथा ी जाितको यौन अंगको दशन गरी आिथक
लाभ िलनको लािग गरेको कायलाई वे याविृ मा
लगाएको मा नु पन ह छ भनी अिभयोगप मा उ लेख
भएको यहोरा बडो तािकक छ । नाबालकसमेतको
न न त वीर िखचेकोलाई समेत त ला अदालतले
कानून छै न भनेर गरेको फै सलाले पीिडतको पीडालाई
अनभु ूत गरेको देिखएन । कानून र यायलाई असहाय
बनाएको देिखयो । कानून र याय किह यै असहाय
हँदनै न् । यसलाई जीव त बनाउने यायाधीश असहाय
भएमा मा कानून र याय असहाय हन पु छन् । अतः
ितवादीबाट पीिडतसमेतको त वीर िख ने, सं ह गन
र यौन स पक गनसमेतका काय गैरकानूनी र द डनीय
देिखने कुरामा यो इजलास िव त छ ।
२६. अब ितवादीको कायलाई कुन
कानूनले द डनीय मानेको छ भ नेतफ िवचार गदा
अिभयोगदाबीमा रहेको अ ील चलिच बनाई िब
गन ितवादीको योजना रहेको भ ने वा यांशबाट
ितवादीले पीिडतलाई वे याविृ मा लगाइसके को
भ ने कुरामा वयं अिभयोजक िव त हन सके को
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देिखँदैन । ितवादीको कुरा मानेर पीिडतले यो
यससँग यो यित पैसा िलएर वे याविृ गरेको वा ती
गितशील यह लाई वेबसाइटमा राखी दशन
गरेर ितवादीसमेतले यो यित उपाजन गरेको भ ने
कुरालाई वादीले मािणत गन सके को अव था पिन
छै न । ितवादीबाट भएको काय िजउ मा ने बे ने काय
(िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा ४ को देहाय (घ)
मा उि लिखत मािथ ख डह मा लेिखएको कुनै काय
गनको लािग प रपञ्च िमलाउने वा य तो काय गनमा
सहयोग पुर्याउने वा य तो कायमा ला न कसैलाई
दु साहन गन वा य तो काय गन उ ोग गन भ ने
उ ोग तहमै रहेको देिख छ । तदनस
ु ार ितवादीलाई
सो ऐनको दफा ८(४) बमोिजम सजाय गनपनमा
ु
अिभयोगदाबीबाट पूरै उ मिु िदएको पनु रावेदन
अदालत, िबराटनगरसमेतको फै सलासँग सहमत हन
सिकएन । उ ऐनको दफा ८(४) मा ५ वषस मको
तजिबजी कै दको यव था रहेकोले ितवादीलाई के
कित सजाय हने भ ने कुरामा िवचार गनु आव यक
छ । यी ितवादीको कायले पूणता पाएको ख डमा
यसको दायरा िन कै िव ततृ हन पु ने पिहलो र
ितवादीबाट पेसाकै िहसाबले नाबालकसमेतको
योग भएको दो ो कारणसमेतले गदा ितवादीलाई
उ दफा ८(४) मा भएको उप लो हद ५ वषको कै द
आफै ँ मा कसरु अनु पको सजाय हन नस ने देिखँदा
यसमा घटी सजाय गन तजिबजको योग गनु कसरु को
मा ाअनस
ु ार मेल खाने देिखँदैन । तसथ पनु रावेदन
अदालत, िबराटनगरको िमित २०६६।३।३१ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादीलाई उ
ऐनको दफा ८(४) बमोिजम ५ वष कै द हने ठहछ । अ
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदन
अदालत, िबराटनगरबाट िमित २०६६।३।२१ मा
भएको फै सला उ टी भई ितवादी काश ओझालाई

५(पाँच) वष कै द हने ठहरेकोले सो कै द असल
ु गनका
लािग स बि धत िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू
...१
ततु मु ाको फै सलाको जानकारी महा यायािधव ा
कायालयलाई िदनू ......२
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ......३
उ रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभु म् ।

&

नणय नं ९६२२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित : २०७३।१।१५।४
मु ा : कत य यान / यान मान उ ोग
०६९-RC-००२८
वादी : जवाहर राय यादवसमेतको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
ितवादी : िज ला सलाही, मानपरु गा.िव.स.वडा नं.५
ब ने िवनोदकुमार राय यादवसमेत
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०६९-CR-०७७८
वादी : जवाहर राय यादवसमेतको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला सलाही, मानपरु
गा.िव.स.वडा नं.५ ब ने राम गोिव द रायसमेत
§ आफू िनद ष रहेको वा अिभयोग
दाबीअनुसारको कसरु मा संल नता
नरहेको भनी सजायबाट छुट वा कमी
पाउनपु न भए ितवादीह ले अदालतमा
हािजर भई अदालतबाट ा हने सनु वु ाई
र पुनरावेदनका ज ता मौकाह उपयोग
गन स नुपन िथयो । िमिसल संल न
माणह बाट ितवादीह िवनोदकुमार
राय र बुले भ ने िवरे रायले चलाएको
गोलीबाट नै मतृ कको मृ यु भएको त य
थािपत हन आउने ।
( करण नं.५)
§ मनसाय त व अल गै मािणत हने नभई
आपरािधक काय गदाका गितिविधह बाट
नै पुि हने िवषय भएकाले यसमा दुवै
प िबच पिहलेदेिख नै झगडा भइरहने
गरेको देिखन,ु यस िदन पिन गहँ लटु ेको
िवषयमा प चायती गन भनी आएका
यि ह लाई बाटोमा रोक गोली चलेको,
धेरै चोटी फायर भएको, ितवादीह को
हात हातमा ब दुक िलएर गएको भ ने
ज ता त य िमिसल संल न माणबाट
पिु भएको देिखएकोले यी ितवादीह ले
जानी जानी मनसायले नै गोली चलाएको
कुरालाई अ यथा भ न निम ने ।
( करण नं.६)
§ घटना अपझट भएको देिखनाले यी सबै
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ितवादीह घटना थलमा उपि थत
हनस ने अव था पिन देिखँदैन ।
घटनाप ात् घटना थलमा देिखने जित
सबैको घटनामा संल नता रहेको ह छ भनी
भ नु पिन यायोिचत नहने ।
( करण नं.८)
§ कमन ल सँग निजक रहेको हा ो कानून
णालीमा यसले य तो कसुर गरेको हो
भनी िनस देह मािणत गन भार वादी
प मा ह छ । कसरु मािणत हन अिलकती
पिन स देह वा शंका रहेमा यसको फाइदा
अिभयु ह ले पाउने ह छ । सबुद माण
पेस गरेर मा हदँ ैन अिभयोजन कताले पेस
गरेका य ता सबुद माणको व तुिन
मू याङ् कन तथा याियक परी ण
अदालतले गन ।
§ िववाद िन पणमा अदालतले हण गन
माण आपसमा िवरोधाभाषपूण नभई
जिहले पिन एक अक लाई समथन गन
हनुपदछ । मौिखक माण य देखे
जानेको हनुपछ । ि िवधापूण, अ प ट
र सनु ेको आधारमा भनेको भनाइका
आधारमा कसरु दार ठहराउनु यायोिचत
नहने ।
§ जाहेरी दरखा त अनस
ु धानमा सािबती
बयान मौकाको कागज सहअिभयु को
पोल ज ता कुरा आफैमा वत
माण
नभई य ता माणलाई अ य माणबाट
पुि हनपु नमा घटना थलमा रहेका यि
र घटनामा छोरा ीमान् गमु ाई पीिडत
भएका यि ह को पिन अनुस धानमा
र अदालतमा य भनाइह पर पर
िवरोधाभाषयु छन् । य तो अव थामा
उि लिखत ितवादीह
यान मान
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मतस लाहमा पिस वारदात थलमा आई त काल सो थानतफ हरी प रचालन ग रएको
रही आरोिपत कसुर गरेको भ ने सिकने भ ने यहोराको िज. .का.को क.स. ३४ को हरी
अव था नहने ।
स चार ।
( करण नं.९)
िज.सलाही मानपरु गा.िव.स.वडा नं. ५ ि थत
बाटोको धल
ु ो माटोमा १२ िफटको दरु ीमा २ ठाउँमा
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा राम िघिमरे रगतको दागह रहेको, उपरो घटना थलबाट १००
ितवादीका तफबाट :
िमटर उ रमा भईु तलामा ३ वटा कोठा रहेको सवाई
अवलि बत निजर :
राय यादवसमेतको सगोलको घरको दि णप को
स ब कानून :
बािहरप ढोकामा भाला थान १ रही उ कोठाको
§ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ ढोका खोली हेदा भइुँ को िबचमा मतृ क िवरे राय
नं., १७ नं. को देहाय ३
यादवको अनहु ारमा रगत जमेर सक
ु े को, िनधारको िबच
भागमा आँखा मािथ छरा लागेको घाउ, दायाँ कानभ दा
सु तहबाट फैसला गन :
मिु न घाउ चोट रहेको, नाडीसमेतको भागमा दरफ रएको
मा.िज. या. ी भोजराज शमा
चोटह देिखएको, ित ा कपालमा धल
ु ो माटो लागी
पुनरावेदन तहबाट फैसला गन :
िघसा रएको ज तो लास देिखएको भ नेसमेत
मा. या. ी िटकाबहादरु हमाल
यहोराको िमित २०५४।१।२ को मतृ क िवरे राय
मा. या. ी राजकुमार वन
यादवको लास जाँच कृित तथा घटना थल मचु ु का ।
इलाका हे थपो ट हरकठवाका इ चाजको
फै सला
कोठाको बर डामा खाटमािथ सतु ाई राखेको मतृ क
या.चोले
शमशेर ज.ब.रा.: याय िनर जन राय भ ने रामिनर जन रायको दायाँप ी
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) र १०(२) कानदेिख िसधा गालामा, िघ ामा, दायाँ हातको
बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ भई दता जोन मा गोली लागेको घाउ चोट रही रगत बगेको
हन आएको ततु मु ाको संि त य एवम् ठहर देिखएको भ नेसमेत यहोराको मतृ क रामिनर जन
यस कार छ ।
रायको लास कृित मचु ु का ।
िमित २०५४।१।१ गतेको िदन िज.सलाही
िमित २०५४।१।१ गतेका िदन १० बजेको
मानपरु गा.िव.स.वडा नं.४ मा ब ने गास राय यादवले समयमा सवाई रायको वचन मानी िवनोदकुमार रायको
मादक पदाथ सेवन गरी ठाकुर रायको घरिनर ऐ. ब ने अगवु ाईमा १२,१५ जनाको जमात िज.स. मानपरु
िकसोरी रायसँग झगडा गाली बेइ जती गरेको िवषयमा गा.िव.स. वडा नं. ४ ब ने ठाकुर राय कहाँ आउँदा
एमाले कायकता िनर जन राय र ने.का.कायकता होस हामी जाहेरवालाह तथा हा ो प का मािनसह को
नारायण रायको िबचमा भनाभन भएकोले सोही िवषय यान मान षड् य रचेको भ ने थाहा पाई इलाका
र गहँ काट् ने िवषयलाई िलएर िमित ०५४।१।२ गते हरी कायालय हरकठवामा खबर गदा हरी आई
अ.११.१५ बजे झगडा भई िवनोदकुमार रायसमेतले स झौता गराई िदएका िथए । यसपिछ सवाई रायको
ब दक
ु फायर गरी िनर जन राय र िवरे राय षड् य मा क रब ४० जनाको समूहले रामवली राय र
यादवलाई गोली लागी मृ यु भएको भ ने खबर ा हन रामआिशष रायसमेतको १८ क ा ज गाको गहँबाली
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काटी सवाई रायको खिलहानमा लगी राखेकोले िमित
०५४।१।२ गते प चायतीको लािग िनज रामवली राय
र रामआिशष रायले बोलाउँदा हामी जाहेरवाला र
िनर जन राय, िवरे राय, रामवली राय, रामआिशष
रायसमेत प चायती गराउन भनी सवाई रायको घरमा
जाँदै िथयौ ँ । सोही बेला सवाई रायको खिलहानभ दा
१०० िमटर दि णतफ होस नारायण भ ने सवाई राय,
रामगोिव द राय, देव रायसमेतले यान मारी देउ
भनी वचन िदँदा िवनोदकुमार रायले ब दक
ु चलाई
रामिनर जन रायलाई र जवु ाई राय यादवले ब दक
ु
चलाई िवरे राय यादवलाई मनस म घाइते पारेको
र म न दु रायलाई सवाई रायको भा जा बल
ु े भ ने
िवरे रायले ब दक
ु चलाउँदा आँखाको तल गोली
लागी संजोगले बाँचेको हँ । हमला गदा रामबाबु राय,
अमोदकुमार राय, ह रनारायण राय, ठाकुर राय, च दे र
रायले हात हातमा ब दक
ु िलएका िथए । िदनेश राय
यादव, स यनारायण राय, रामिवलास राय, रामआ े
राय, पलाल राय, भरोसी राय, नागा महरा, ऐ.ब ने
याम राय, अशोककुमार राय, राम ताप राय, साद
राय, पितराम राय, रिव कुमार राय, वेदामीलाल
साह, राजमंगल हजारी, लालबाबु राय, िसताराम राय,
रामएकवाल राय, न द िकसोर राय, िवजयकुमार राय,
राम वेस राय, राम ताप राय, बचेलाल राय, कै लास
राय, िव दे र राय, रामिसंहासन राय, गास राय
यादव, जगु ल
ु राय, रमाशंकर रायसमेतले हात हातमा
लाठी भाला फरसासमेत िलई हमला गरी यान िलन
खो दा हामी जाहेरवाला र राम आिशष राय, रामवली
रायसमेत यान बचाउन भा न सफल भयौ ँ । मतृ क
िवरे रायलाई िघसारी सवाई रायको घरमा ल दा
सोही ठाउँमा मृ यु भएको र रामिनर जन रायलाई समेत
िनजह ले लैजान खो दा गाउँलेह घटना थलमा
आएकाले लैजान असफल भई िनजलाई उपचारका
लािग हरकठवा हे थपो ट ल दै गदा मृ यु भएको
कुरा जानकारी भएको हो । अपराधीह ले पूवयोजना

बनाई गोली हार गरी घेरी छे क मारे मराएका
र मान उ ोगसमेत गरेका हँदा अपराधीह लाई
कानूनबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िमित ०५४।१।३ को जवाहर राय, नरिसंह राय र न दु
राय यादवसमेतको संयु जाहेरी दरखा त ।
शरीरको गाला ज तो संवेदनशील ठाउँमा
िविभ न नाप साइजको गिहरो घा चोट हनक
ु ा साथै
ब दक
ु को गोली हारबाट अ यिधक र ाव भई
रामिनर जन रायको मृ यु भएको र गोली लागेको रगत
बगेको िविभ न नाप साइजको घाउ चोट भएको, मतृ
शरीरको श यि या गरी ३ वटा गोली िनकािलएको
म ृ यक
ु ो कारण ब दक
ु को गोली हारबाट टाउकोमा
चोट लागी अ यिधक र ाव हो भ नेसमेत यहोराको
िवरे राय यादवको पो टमाटम रपोट ।
िमित २०५४।१।२ गते हा ो प ले लटु ेर
याई खिलहानमा राखेको गहँ िफता लैजान आउने
मािनसह लाई ठीक गन भ ने सरस लाह भई सवु ा
ठाकुरको घरिनर म, दाज,ु जवु ाई, भा जा बल
ु े भ ने
िवरे रायसमेत ब दक
ु िलई बसेका िथयौ । सोही
अव थामा राम िनर जन राय र िवरे रायसमेतका
मािनसह आई हा ो घरतफ जान अगािड बढेकाले
साथीह लाई तयार गरी दाजतु फ इशारा गदा ठोक्
भ ने संकेत गरेकाले मैले फायर गदा राम िनर जनलाई
लागी ३ फायरपिछ जिमनमा ढलेका हन् । दाजु जवु ाई
राय र भा जा बल
ु े रायले फायर गरेको गोली लागी
िवरे रायको मृ यु भएको र न दु राय घाइते भएका
हन् । अिघ लो िदन लटु ेर याएको गहँ बाली िफता
लैजान निदने भनी दाजु सवाई, जवु ाइ, राम गोिव द,
देव, म र हा ो प का साथीह को सहमित भएको
हो । घटना थलमा सवाई राय, रामिनर जन, िवरे , म,
जवु ाई, बल
ु े , रिव भ ने िशवच लगायत धेरै जना
उपि थत िथयौ ँ । िवरे रायको लास हा ो घरिभ
कोठामा लगेर राखेको हो भ नेसमेतको ितवादी
िवनोदकुमार रायले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
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िवनोदकुमार राय यादवसमेत
बयान ।
सवाई रायसमेतको संयु घरको उ रप को
कोठाको बेडमा िच लो खालको काठको बोडर भएको
२५ से.िम. ल बाईको कटुवा ब दक
ु थान १ र माक
फोरको गोलीको खोका बरामद भएको भ ने िमित
२०५४।१।५ को बरामदी मचु ु का ।
कटुवा ब दक
ु थान १ र गोलीको खोकासमेत
मेरो रोहवरमा मेरो आ नो घरको पाहना सु ने
कोठाबाट बरामद भएको िठक हो । उ ब दक
ु र गोली
छोरीको छोरा बल
ु े भ ने िवरे राय यादवको हनपु छ
भ नेसमेतको सोिनया देवी यादवको कागज ।
बरामदी मचु ु कासाथ दािखल भएको कटुवा
ब दक
ु े रायको हनपु छ भ ने
ु र गोली भा जा बल
िवनोदकुमार राय यादवको सनाखत कागज ।
बरामद भई आएको कटुवा ब दक
ु मेरो हो ।
सोमा ला ने ३ नट ३ को गोली िसतामढीबाट भा. .
४५ का दरले २ वटा ख रद गरी नानीको ा मा
मामाको घर आउँदा िलई आएको िथएँ । उ गोली
२०५४।१।२ गतेको िदन िनर जन राय र िवरे
रायसमेतका एमाले पाट का मािनसह सँग िववाद
भई फायर हँदा खच भइसके को छ । मलाई देखाइएका
यो माक ४ को गोली मेरो होइन भ नेसमेत यहोराको
२०५४।१।६ गतेको ितवादी बल
ु े भ ने िवरे राय
यादवको सनाखत कागज ।
अि ल ११ ता रखमा नानीको ा पन
भएकोले १० ता रखका िदन बेलक
ु ा मामाघरमा
आइपगु ेको िथएँ ।१३ त रखका िदन मेरो मामाको
प का पलाल राय र भरोसी रायको गहँ िनर जनको
प ले लटु ेर लगेको कारण मामा िवनोद, सवाई र
रामगोिव दलगायत १५, १६ जनाले स लाह गरी
रामवली रायको खिलहानमा राखेको गहँ १२।१३
बोझा उठाई याएको हो । सो गहँ फता ल न राम
िनर जन रायका प का मािनसह जनबलसिहत
आउँदैछन् भ ने थाहा पाई म मेरो मामा िवनोद, जवु ाई

(मझला मामा) राम वेश राय, िकशोर भ ने न द
िकशोर रायसमेत क रब ३८।३९ जना ितकारका
लािग ब दक
ु तथा लाठी भालासमेत िलएर बसेका
िथयौ ँ । सोही अव थामा राम िनर जन राय, िवरे
रायसमेत मेरो मामाको घरतफ अिघ बढी आएकोले
िवनोद मामाले गोली चलाउँदा राम िनर जन रायलाई र
मझला मामा, म तथा राम वेशसमेतले गोली चलाउँदा
िवरे राय र न दु रायलाई लागी िवरे रायको मृ यु
र न दु राय घाइते भएका हन् भ नेसमेत यहोराको
ितवादी बल
ु े भ ने िवरे राय यादवले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयान ।
मतृ क राम िनर जन राय, िवरे रायसमेत
एमाले प का मािनसह ले हा ो पाट का साथीह लाई
द:ु ख िदने गरेको र २०५४।१।१ गते ठाकुर रायको
घरमा खपडा फुटाई िदएको िवषयमा हरीलाई खबर
गरी हरीले स झाई बझ
ु ाई गरेका िथए । पिछ हा ो
प का पलाल राय र भरोसी रायको गहँ बाली काटेर
लगेछन् भ ने जानकारी भई सवाई राय, िवनोदकुमार,
पलाल, भरोसीसमेतले रामवली र राम आिशषको
खिलहानको गहँ उठाई याएका हन् । सो गहँ िफता गन
भनी राम िनर जन, िवरे , न दु रायसमेत सवाईको
घरतफ आउँदा िवनोद रायसमेतका मािनसह ले गोली
हार गदा िवरे रायको घटना थलमै, राम िनर जन
राय घाइने भई उपचारको लािग हरकटवामा लैजाँदा
मृ यु भएको थाहा पाएँ । म घटना थलमा पिछ पगु ेको
हँ । मेरो छोराले ब दक
ु िलएको थाहा छै न भ ने ितवादी
राम गोिव द रायले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
बयान ।
िमित २०५४।१।२ गते रामिनर जन राय,
िवरे रायसमेत पलाल रायको खिलहानमा रहेको
गहँको बोझा उठाएर लैजान आउँदैछन् भ ने खबर पाई
घटना थलमा पु दा हा ो प का थु ै मािनसह ले
लाठी भाला ासा िलएर बसेका रहेछन् । राम िनर जन,
रामवली, िवरे , न दस
ु मेत सवाई रायको घरतफ बढ् न
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
लागेकाले हा ा प का िवनोदकुमार राय, बल
ु े भ ने
िवरे लगायत ६, ७ जना सवु ा ठाकुरको घरमा बसेका
यि ले गोली फायर गदा राम िनर जन राय र िवरे
रायको मृ यु भएको हो । मतृ क िवरे लाई बल
ु े ,
िवनोद, अशोक, अमोद,
देव, रामबाबस
ु मेतले
उठाई सवाई रायको घरमा लगेका र राम िनर जन
रायलाई हा ा प ले लैजान ला दा गाउँलेह ले खोसी
उपचारको लािग हरकठवामा लैजाँदा मृ यु भएको र
न दु राय घाइते भएको थाहा पाएँ । म आ नो पाट को
साथीह लाई सहयोग गन गएको िथएँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी बेदामी लाल साह तेलीको बयान ।
सवाई राय, राम गोिव द राय,
देव
रायसमेतले पूवयोजना बनाई रामवली राय र
रामआिशष रायको गहँ बाली लटु ेर लगेकोमा राम
िनर जसमेत िफता गन गएकाले सवाई राय, देव,
राम गोिव दसमेतले वचन िदई िवनोदकुमार,
बल
ु े समेतले गोली चलाई मारे मराएको स म थाहा
पाएको हँ । घटना थलमा पु दा िवनोदकुमार, बल
ु े ,
राम बाब,ु अशोक, राम गोिव दसमेतलाई देखेको हँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी साद राय यादवले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान ।
राम िनर जनसमेतका मािनसह रामवली
रायको खिलहानबाट याएको गहँ िफता गन आउँदछ
ै न्
भ ने थाहा पाई घटना थलमा पु दा अशोक, िवनोद,
िशवच , च दे र, िवजय, नागे , बल
ु े समेत
रहेछन् । िवरे र िवनोदले ब दक
ु बोके का िथए ।
राम िनर जनसमेत सवु ा ठाकुरको घर िनर आउँदा
दवु ैतफकाले लाठी ढुंगा चलाए । यसै बखत िवनोद
रायले गोली फायर गदा राम िनर जन रायलाई लागी
जिमनमा लडे र अक फायर गदा िवरे राय लडे ।
पिछ म घटना थलबाट भागी गएँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी राम ताप रायले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयान ।
रामवलीका मािनसह ले िनर जनको

िनदशनमा गहँ खोसी लटु ी लगेकोमा ठाकुरको घरमा
छलफल हँदा खपडा फुटाएको सनु ेको हो । रामवलीको
खिलहानबाट १२ बोझा जित गहँ उठाई लगेको
कुरामा गहँ िफता िलन िनर जन रायसमेत आउने कुरा
सनु ेकाले प कै पिन अशाि त ह छ होला भनी सवाई
रायको घरतफ पु दा यहाँ हा ो प का मािनसह
तयारीमा बसेका रहेछन् । रामिनर जन प का थु ै
मािनसह हो ह ला गद होस नारायणको घरतफ
आउँदै गदा सवु ा ठाकुरको घरिनर िवनोद रायले गोली
फायर गदा रामिनर जनलाई लागेछ । अक फायर गदा
िवरे रायलाई लागी िवरे रायको घटना थलमा
नै मृ यु भएकाले िनजको लास िघसाद सवाई रायको
घरमा लगेका िथए । मैले गो धपाउने लाठी िलएर
गएको िथएँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ह रनारायण
राय, रामिवलास राय र ठाकुर रायले क रब एकै िमलान
हने गरी अनस
ु धानको ममा गरेको बयान ।
मेरा बाबु होसनारायण राय, जवु ाई राय,
रामगोिव द राय, िवनोद र रामिनर जनसमेतका िबचमा
गहँबाली स ब धमा वाद िववाद भई काका िवनोद
रायले ब दक
ु फायर गदा रामिनर जन र िवरे रायको
मृ यु भएको हो । रामगोिव द राय, बल
ु े , नागे ,
च दे र, िवजय, िशवच , िवनोदसमेत घटनामा िथए ।
िवरे रायलाई गोली लागेपिछ मसमेतले िघसाद बैठक
घरमा लगी राखेको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
अशोककुमार राय यादव र िवजय राय यादवले क रब
एकै िमलान हने गरी अनस
ु धानका ममा गरेको
बयान ।
म उखक
ु ो चलानी िलन भनी ०५४।१।२
गते िवनोद रायको घरमा जाँदा बाली लटु ेको िवषयमा
रामिनर जन रायसमेत आउँदै छन् भ ने खबर सनु ी
यही ँ बसे ँ । रामिनर जनसमेतको हल लाठी फाराठा
िलएर होस नारायणको घरतफ आउँदै गरेको देखी
घरमा आउन िदन भएन अली परै रोक छलफल
सावजिनक ठाउँमा गनपछ,
ु स झाएर माने िफता गर
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नमाने भने गोली ठोक देउ भनी भनेकाले िवनोद,
िवरे , राम वेश, िकसोर भ ने न द िकसोरसमेत सवु ा
ठाकुरको घरिनर बसी हवाई फायर गरी भगाउने यास
गदा रामिनर जन रायसमेत नटेरी अगाडी बढेकाले
िवनोद रायले ब दक
ु फायर गरे । सोबाट रामिनर जन
घाइते भई बाटोमा लडी अ फायर हन गई िवरे राय
पिन गोली लागी लडे । रामिनर जन रायलाई िनजका
मािनसले लगे भने िवरे रायको मृ यु भएकाले
मसमेतले िनजलाई िघसाद िवनोद रायको बैठक घरमा
लगेको हो । मैले मान मराउने अ य काम गरेको छै न
भ नेसमेतको ितवादी रिव भ ने िशवच राय
यादवले अनस
ु धानको ममा गरेको बयान ।
िमित ०५४।१।२ गतेका िदन पलाल
राय, भरोसी रायसमेतका मािनसह ले रामवलीको
गहँबाली लटु ेर याएको भ ने िवषयमा रामिनर जन
राय र िवरे रायसमेतका मािनसह जनबलसिहत
आउन लागेको भ ने खबर पाई गहँ लैजान िदन
भएन भनी दाजल
ु े भनेकाले होसनारायणको घरिनर
जाँदा हा ा प का मािनसह ज मा भएका रहेछन् ।
रामिनर जनसमेत आइपगु ेपिछ अगािड बढ् न ला दा
हा ा प का मािनसह ले गोली चलाउँदा रामिनर जन
राय र िवरे राय जिमनमा लडेपिछ दवु ैतफका मािनस
भागाभाग भएको हो । घटना थलमा िवनोदकुमार रायले
दईु नाले ब दक
े ो
ु े ले नलकटुवा िलएको देखक
ु र बल
हो । हा ो प बाट ३७, ३८ जनाको उपि थित िथयो
भ नेसमेत यहोराको ितवादी वचेलाल राय यादवले
अनस
ु धानका ममा गरेको बयान ।
पलाल राय, भरोसी राय, िवनोदकुमार,
बल
ु े भ ने िवरे लगायतका यि ह ले रामवली
रायको १०,१२ बोझा, गहँ जबरज ती उठाई लगेकोमा
रामवली राय यादवले एमाले प का रामिनर जन र
िवरे रायसमेतलाई प चायती गन जान आ ह गरेका
िथए । सोअनस
ु ार छलफल गन गएका अव थामा
िवनोदकुमार राय बल
ु े भ ने िवरे रायसमेत

४, ५ जना पूवयोजनाअनस
ु ार ब दक
ु िलई बसेका
िथए । िवनोदकुमार रायले गोली चलाई रामिनर जनलाई
ला न गएको अ य यि ह ले चलाएको गोली लागी
िवरे रायको मृ यु भई सोही वारदातमा न दु रायसमेत
घाइते भएका िथए । सवाई राय, रामगोिव द, देव,
िवनोदसमेतको सहमितले मारे मराएको बिु झन आएको
भ नेसमेत यहोराको .ना.िन. गोपाल सवु ेदीको
ितवेदन ।
एमाले पाट का मािनसह रामिनर जनसमेत
भेला ज मा भई हा ो मूल घरतफ आउन लागेको सनु ी
सवु ा ठाकुरको घर अगािड मेरो का छो भाई िवनोद
भा जा बल
ु े समेत ब दक
ु िलई ब दा िनजह हा ो
बैठक घरितर जान ला दा मेरो भाई िवनोद र भा जा
बल
ु े समेतले गोली चलाई िवरे रायको मृ यु भई
लास अशोक कुमारसमेतले हा ो बैठक घरमा लगी
राखेको हो । म ितकार गन उ े यले घटना थलमा
गएको हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी रामबाबु राय
यादवले गरेको बयान ।
हा ो प ले चलाएको गोली लागी िवरे
रायको घटना थलमा नै मृ यु भई िनजलाई हा ा
साथीह ले सवाई रायको बैठक घरमा लगेका र
रामिनर जन रायलाई िनज प का मािनसह ले
लगी िनजको हरकठवा हे थपो टमा मृ यु भएको
हो । िवनोदकुमार राय र बल
ु े रायसँग ब दक
ु देखेको
हो । म घटना थलमा उपि थत भएको िथएँ भ नेसमेत
यहोराको अनस
ु धानका ममा ितवादी रामआ य
राय र रामएकवाल रायले क रब एकै िमलान हने गरी
गरेको बयान ।
ितवादी िवनोदकुमार रायसमेत १५ जना
ितवादीह लाई िविभ न चोट पटक लागेको भ ने
वा य परी ण रपोट ।
पलाल राय, भरोसी रायले हकभोग
गद आएको ज गाको बाली रामवली रायसमेतका
मािनसह ले काटी लगेकोले देव राय, सवाई राय,
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रामगोिव द रायसमेतको सहमितले रामवली रायको
खिलहानबाट गहँको बोझा हा ो प का साथीह ले
उठाई याउँदा रामिनर जन रायसमेत िफता गन
आएकोले िवनोदकुमार रायले गोली फायर गदा
रामिनर जन राय घाइते भई उपचारमा ल दै गदा मृ यु
भएको र अ य साथीह ले गोली फायर गदा िवरे
रायको मृ यु भएको सनु ेको हँ । उ घटनामा मसमेत
३७, ३८ जना िथयौ ँ भ नेसमेत यहोराको क रब
एकै िमलानको ितवादी पितराम राय र स यनारायण
रायले अनस
ु धानको ममा गरेको बयान ।
िवनोदकुमार रायसमेत गोली चलाउने
रामगोिव द राय,
देव रायसमेतको योजनामा
िवनोदकुमार राय, नागे , च दे र, िशवच ,
राम वेश, रमाशंकरसमेतले घटना घटाएका हन् ।
वारदातको अव थामा न दिकसोर र राम वेशले
पिन ब दक
ु िलएका िथए भनी ितवादी िदनेश साद
राय र गास राय यादवले क रब एकै िमलान हने गरी
अनस
ु धानका ममा गरेको बयान ।
िमित ०५४।१।२ गते राम िनर जन राय,
िवरे राय, रामवली राय, रामआिशष राय, न दु
राय तथा मसमेत प चायतीका लािग सवाइ रायको
घरतफ गइरहेको अव थामा रामकै लास साहको
घरदेिख पूव योजनाअनस
ु ार सवाई राय, रामगोिव द
राय, देव रायसमेतले यी सालेह लाई मार भनी
वचन िदई सवु ा ठाकुरको घरअगािड टाटीमा आड िलई
बसेको िवनोदकुमार राय, जवु ाई राय, बल
ु े भ ने
िवरे रायले ब दक
ु फायर गदा िवनोदकुमार रायको
फायरबाट रामिनर जन राय र न दु राय घाइते भएका र
जवु ाई रायले फायर गरेको गोली िवरे रायलाई लागी
घटना थलमै मृ यु भएको हो । ठाकुर राय, राम वेश
रायसमेतले गोली फायर गरेका हन् । ितवादीह ले
लछार पछार पाद िवरे रायलाई िघसाद घरिभ लगी
राखे र घाइते रामिनर जन रायलाई लैजान ला दा
गाउँलेह को उपि थितका कारण लैजान नसक

मसमेत भई िनजलाई उपचारका लािग हरकठवा
हे थपो टमा लैजाँदै गदा मृ यु भएको हो । पलाल
राय, भरोसी राय, नागे राय, याम राय, सतनारायण
राय, िदनेस राय, साद राय, िव दे र राय, रिव
राय, गास राय, रामबाब,ु अमोदकुमार, ह रनारायण
ठाकुर, देव, च दे र न दिकसोर, राम वेशसमेतले
मान मराउन छे क थुन हल ह जत लछार पछार पारेका
र पूवयोजनाअनस
ु ार राजनीितक ितसोध िलन सवाई
रायसमेतका मािनसह ले वचन िदई जानी बझ
ु ी
िवनोदकुमारसमेतले गोली चलाएका हन् भ नेसमेत
यहोराको क रब एकै िमलानको अनस
ु धानका ममा
बिु झएका मािनसह रामिव ास राय यादव, च े र
राय यादव, राम वचन राय, राजाराम साह र राम सनु र
रायको कागज ।
िमित ०५४।१।२ गते म, मतृ क रामिनर जन
राय, िवरे राय, न दु रायसमेत मेरो खेतको गहँबाली
सवाई रायसमेतले िनजको प का मािनसह ले काटी
लटु ी गरेको कुरा थाहा पाई प चायत गराउने उ े यले
सवाई रायको घरितर गइरहेको अव थामा सवु ा
ठाकुरको घरिनर बाटोमा पु दा मसिहत प चायतीका
लािग गएका मािनसह लाई घेरी िवनोदकुमार रायले
रामिनर जन रायलाई ताक गोली फायर गरे । जवु ाइले
गोली हानी िवरे रायलाई ला न गयो । लगभग ६,
७ फायर भएपिछ रामिनर जन र िवरे राय जिमनमा
ढले र न दु राय पिन घाइते भएका हन् । ब दक
ु बो नेमा
िवनोदकुमार राय, बल
ु े ,रामबाबु राय, न दिकसोर,
ह रनारायण, च दे र, राम वेश, ठाकुर रायसमेत
िथए । साद राय, िवजय कुमार, नागे , पलाल,
भरोसी रिव , सतनारायण, रामएकवाल, गास
रायसमेतले लाठी, भाला, गडसा िलई घेरी छे क मान
मराउनमा सहयोग परु याएका
हन् । िवनोदकुमार रायले
्
िनज मतृ क िवरे रायको लास आ नो घरिभ लक
ु ाई
भा ने यास गदा गद गाउलेह ले घेरी हरी आएपिछ
प ाउ भएका हन् र सवाई रायसमेत वारदात गरी
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फरार भएका हन् । बरामद भई आएको ब दक
ु े
ु बल
रायको हो भ नेसमेत यहोराको अनस
ु धानका ममा
बिु झएका मािनस रामआिशष राय र रामवली राय
यादवको क रब एकै िमलानको कागज ।
परी णको लािग पठाइएको कटुवा ब दक
ु
फायर भएको देिख छ । उ ब दक
ु मा बरामद भई
आएको गोली राखी फायर गन सिक छ । रामिनर जन
रायको लासबाट िनकािलएको गोलीको छरा बरामद
भई आएको कटुवा ब दक
ु मा योग हन पिन स ने
देिख छ । िवरे रायको मतृ शरीरबाट िनकािलएको
गोलीको छरा बरामद कटुवा ब दक
ु मा योग गरी
फायर हन स दैन तर अ बोरको ब दक
ु मा फायर
हन स छ । बरामद भई आएको कटुवा ब दक
ु हातबाट
बनेको भारतीय हितयार र बरामद भएको गोली पिन
भारतमा बनेको हो भ नेसमेत यहोराको िवशेष को
रायसिहतको परी ण ितवेदन ।
िवरे राय यादवलाई ितवादी जवु ाइ रायले
गोली हानी र िवनोदकुमार राय, सवाई राय, रामगोिव द
राय, देव राय, बल
ु े भ ने िवरे राय, रामबाबु
राय, अमोद कुमार राय, च दे र, ठाकुर राय, राम वेस,
बचेलाल, सतनारायण, रमाशंकर, अशोक, रामिवलास,
िशवच , िव दे रलगायत ३८।३९ जनासमेतको
संल नतामा मारे मराएका हन् । िवनोदकुमार रायले
हानेको गोलीबाट रामिनर जन राय घाइते भई उपचारका
लािग हरकठवा हे.पो. लैजाँदा मृ यु भएको हो । बल
ु े ,
राम वेस, न दिकसोर, ह रनारायण ठाकुर, रामबाब,ु
अमोद च दे र र जवु ाईसमेतले ब दक
ु बोके का िथए ।
जाहेरीमा उि लिखत रामिसंहासनलाई घटना थलमा
देिखन । िवरे को लासलाई ितवादीह ले तानी
सवाई रायको घरितर लान ला दा मसमेत गई ितकार
गदा मलाईसमेत लछार पछार गरेका हन् भ नेसमेत
यहोराको अनस
ु धानका ममा बिु झएक मतृ क
िवरे राय यादवको आमा मंगलवती देवी, िनजक
ीमती िगता देवी, मतृ क राम िनर जनक ीमती

िकरण देवी, श भु साद साह, रामकुमार राय र राम
एकवाल रायले क रब एकै िमलान हने गरी ग रिदएको
कागज ।
िमित २०५४।१।२ गते अ. ११.१५ बजेको
समयमा प चायतीका लािग गएका रामिनर जन राय
यादव र िवरे राय यादवलाई ितवादी िवनोदकुमार
रायले गोली चलाउँदा रामिनर जन रायलाई लागेको,
जवु ाईले चलाएको गोलीले िवरे रायलाई लागेको,
बल
ु े राय र राम वेस रायले समेत गोली चलाएको
सो गोली लागी न दु राय घाइते भएका हन्, रामबाबु
राय, अमोदकुमार राय, च दे र राय, ह रनारायण
राय, ठाकुर राय, न दिकसोर रायसमेतले ब दक
ु
िलई घेरी छे क , सवाई राय देव राय, रामगोिव द
रायसमेतको वचनले आदेशबाट मारे मराएका र
यान मान उ ोगसमेत गरेका हन् भ ने यहोराको
िमित २०५४।१।२२ को महेश राय यादवसमेतका
यि ह ले व तिु थित मचु ु कामा लेखाई िदएको
कागज यहोरा ।
पीिडत न दु राय यादवको आँखाभ दा मािथ
घाउ चोट लागेको भ ने िनज न दु राय यादवका नाउँको
िमिसल संल न घाउ जाँच के स फारम ।
ितवादी होसनारायण भ ने सवाई राय,
देव राय र राम गोिव द रायको हकमा मानलाई मु य
भई वचन िदनेमा जाहेरवालाह को िकटानी जाहेरी,
बिु झएका सबै यि ह को कागज, ितवादीह को
बयानमा िकटानी पोल र िनजम येको सवाई रायको
सगोलको घरबाट अवैध ब दक
ु भेिटएको, के हीले िवरे
रायको लास घसानमा पिन िनजम ये देव स रक
िथए भनी अनस
ु धानको ममा बयान गरेको, बिु झएका
पीिडत यि ह सबैले िनजह मािथ िकटानी पोल
गरेकाले िनज ितवादीह ३ जनालाई यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ.
ऐनको १३ नं. को देहाय (४) बमोिजम सजाय
ग रपाऊँ । िवनोदकुमार राय, जवु ाई राय, भारतीय
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नाग रक बल
ु े भ ने िवरे राय र राम वेश रायसमेत
जना ४ को हकमा िनजह उपर गोली हार गरी मान
भनी िकटानी जाहेरी परेको, िनजह ले अिधकार ा
अिधकारीसम कसरु मा सािबत भई पोलसमेत गरी
बयान गरेका, सबै सह-अिभयु ह ले िनजह ले
चलाएको गोलीबाट िनर जन राय भ ने रामिनर जन
राय र िवरे यादवको मृ यु भएको र न दु राय घाइते
भएको भनी पोल गरेका, पीिडत यि सबैको कागजबाट
िनजह ले गोली हार गरेको भनी लेखाइिदएको
देिखएकाले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३ (१) बमोिजम सजाय ग रपाऊँ । जाहेरी
दरखा तलगायत सह अिभयु ह समेत के हीको बयान
यहोरा, बिु झएका मािनस र पीिडत यि ह समेतको
कागजको आधारबाट घटना थलमा ब दक
ु िलई
उपि थत हने अिभयु ह को पमा रामबाबु राय
यादव, आमोदकुमार राय यादव, ह रनारायण राय
यादव, ठाकुर राय यादव, च दे र राय तथा न द
िकसोर राय यादव जना ६ देिखएको हँदा िनजह उपर
यानस ब धी महलको १७ नं. को देहाय १ बमोिजम
तथा जाहेरी दरखा तको यहोरा र बिु झएका के ही
यि ह को कागजातबाट लाठी, भाला, गडसा िलई
घटनामा उपि थत भएका यि ह भनी नाम उ लेख
भए तापिन घटना थलमा मतृ कलाई गोली हार
भएको र घाइते न दु रायलाई छरा लागेको बाहेक अ य
कसैलाई चोट पटक र ित नपगु ेको र यसको हातमा
य तो िकिसमको लाठी वा भाला वा गडसा िथयो,
यसले यसरी र यसबाट यसलाई य तो हार भयो भनी
ट छुिटने गरी कुनै कागजातबाट देिखन नआएको
तर प ाउ परेको अिभयु ह को बयानसमेतका
संकिलत अ य कागजातह बाट घटना थलमा
मौजदु रही घेरी छे क यान मान मराउने कायमा
संयोग पारेको भ ने देिखन आएका िदनेस राय यादव,
सतनारायण राय यादव, रामिवलास राय यादव, राम
अ ेय राय यादव, पलाल राय, भरोसी राय यादव,

याम राय यादव, अशोक कुमार राय यादव, राम
ताप राय (मानपरु ), साद राय यादव, रिव द कुमार
भ ने िशवच राय, लालबाबु राय, राम एकवाल राय,
िवजय कुमार राय यादव, राम ताप राय (सु दरपरु ),
बचेलाल राय यादव, कै लास राय यादव, िव दे र राय
यादव, गास राय, रमाशंकर राय यादव, नागे राय
यादव र च दे र राय (चोहवा) समेत जना २२ लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७ नं. को देहाय
२ बमोिजम सजाय ग रपाऊँ । यसैगरी सङ् किलत
कागजातह को आधारमा अिभयु ह पितराम राय
यादव र बेदामीलाल साह तेली जना २ घटना थलमा
उपि थत मा रही अ के ही नगरेको भ ने िमिसलबाट
देिखँदा िनजह लाई यानस ब धी महलको १७
नं. को देहाय ३ बमोिजम सजाय गरी र मािथ िव
ख डमा उि लिखत सबै सैतीस जना अिभयु ह उपर
उपरो वारदातमा घटना थलमा न दु राय यादवलाई
ब दक
ु बाट हार भएको गोलीको छरा लागी संयोगले
ब न पाएको हँदा यसतफ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा ऐ. महलको १५ नं.
बमोिजम यान मान उ ोगतफ पिन कारवाही र सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको माग दाबी िलई अिभयोग
प दायर भएको ।
मतृ क राम िनर जन राय र िनजका साथमा
रहेका यि ह मेरो घरमा आई मेरो स पि लटु िपट
गन ला दा दवु ैतफबाट ब दक
ु चलेको र मैले आ नो
स पि यान सरु ाको लािग ब दक
ु चलाए पिन मेरो
ब दक
ु को गोली मतृ कलाई नलागी उसैको तफको
यि ले चलाएको ब दक
ु को गोली लागी िनज राम
िनर जनसमेतको मृ यु भएको हो । मैले अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको होइन भ नेसमेत
यहोराको िवनोद रायले अदालतमा गरेको बयान ।
वारदात िमित र समयमा म घटना भएको
ठाउँमा िथइन र मलाई ब दक
ु चलाउन पिन
आउँदैन । बरामद भई आएको नलकटुवा ब दक
ु र गोली
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िवनोदकुमार राय यादवसमेत
मेरो होइन । म भारतीय नाग रक भएको हँदा नेपाली
भाषा पिन आउँदैन । हरीसम भएको बयान मलाई
पढी बाची नसनु ाई जबरज ती सिहछाप गराएका हन् ।
झठु ा अिभयोग दाबीबाट फुसद िदलाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको बल
ु े भ ने िवरे रायले अदालतमा गरेको
बयान ।
वारदात िमित र समयमा म घटना थलमा
िथइन । को कसले ब दक
ु चलाई को कसको मृ यु
भयो मलाई थाहा छै न । बरामद भई आएको ब दक
ु
र गोली कसको हो मलाई थाहा छै न । मैले अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु नगरेको हँदा मलाई सजाय हनपु न
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी ह रनारायण राय
यादव, राम ताप राय यादव, बचेलाल राय, ठाकुर
राय, िवजयकुमार यादव, िदनेस साद यादव, गोिव द
राय यादव, गास राय यादव र रामआ ेय रायले क रब
एकै िमलान हने गरी सु अदालतसम गरेको बयान ।
मैले मतृ क राम िनर जन राय तथा िवरे
रायलाई कत य गरी मारेको होइन र न दु रायलाई
यान मान उ ोग गरेको पिन छै न । को कसले कुन
प रब दबाट मारे मलाई थाहा छै न र न दु रायको
शरीरमा कसरी चोट ला न गयो मलाई थाहा छै न ।
अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु मैले नगरेको हँदा म
िनद ष छु अिभयोग दाबी नै झठु ा हँदा मलाई सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी रिव
भ ने िशवच राय र बेदामी लाल साहले क रब एकै
िमलानको हने गरी सु अदालतमा गरेको बयान ।
मैले मतृ क राम िनर जन राय तथा िवरे
रायलाई कत य गरी मारेको होइन र न दु रायलाई
यान मान उ ोग गरेको पिन छै न । को कसले कुन
प रब दबाट मारे मलाई थाहा छै न र न दु रायको
शरीरमा कसरी चोट ला न गयो मलाई थाहा छै न । म
७० वषको वृ शा ररीक अव थानै कमजोर भएको र
आँखासमेत रा ोसँग नदे ने हँदा सो अपराध गन स ने
कुरै भएन । अिभयोग दाबी झठु ा हँदा मलाई सजाय

हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको साद रायले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
वारदात िमित र समयमा म सो थलमा
नरहेकोले कसले चलाएको ब दक
ु को गोली लागी
मतृ क राम िनर जन राय र िवरे रायको मृ यु
भएको खल
ु ाउन सि दन । मैले सनु ेअनस
ु ार िसंहासन
रायले चलाएको ब दक
ु को गोली िवरे रायलाई र
राम एकवालले चलाएको ब दक
ु को गोली लागी राम
िनर जन रायको मृ यु भएको र राम िव ासले फायर
गरेको नलकटुवा ब दक
ु को गोली लागी न दु राय घाइते
भएका हन् । बरामद भई आएको नलकटुवा ब दक
ु मेरो
नभई जाहेरवालाले आ नो घरबाट याई मेरो घरमा
राखेको हनपु छ । अिधकार ा अिधकारीसम भएको
बयान यहोरा झठु ा हो । मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी राम बाबु राय यादवले
अदालतसम गरेको बयान ।
मतृ क िनर जन राय र िवरे रायलाई
गोली लागेर मरेका हन् तर के कसको गोलीले मरेका
हन् मलाई थाहा छै न । मैले िनर जन र िवरे लाई
ब दक
ु हार गरी मारेको हैन । मतृ क िनर जन तथा
िवरे समेत ब दक
ु पड् काउँदै मेरो घर लटु ् न आई
रहेकाले गोली पड् केको आवाज सनु ी म डरले घरबाट
भागे ँ यसपिछ के भयो कसले गोली हा यो मैले
देिखन । अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अशोककुमार रायले अदालतमा
गरेको बयान ।
घटना िमित वारदात समयमा म आ नो
घरमा नै िथएँ । रामिनर जन राय तथा िवरे रायलाई
कसले मारे मलाई थाहा छै न । गाउँका मा छे ह ले
मलाई मेरो घरबाट समाती िनर जनको घरमा याई
राखी हरी बोलाई समातेका हन् । मैले गोली हानी
कत य गरी मतृ कह लाई मारेको हैन र ब दक
ु पिन
चलाएको हैन । मउपरको जाहेरी तथा अिभयोग दाबी
झठु ा हो हँदा सफाई पाउँ भनी ितवादी रामिवलास
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रायले अदालतमा गरेको बयान ।
मैले कत य गरी िनर जन राय र िवरे
रायलाई मारे मराएको र मानमा सहयोग पिन गरेको
हैन । मैले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान
राजीखस
ु ीले गरेको नभई कुटाइको डरले गरेको हो ।
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी सतनारायण रायले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
घटना िमित र समयमा म उखु िलन टायर
िलएर गएको िथएँ । मलाई उखु खेतबाटै रामिव ास,
ह र राय, नागे समेतले समाती कुटिपट गद हरीलाई
िज मा िदएका हन् । मैले मतृ क िनर जन र िवरे
रायलाई कत य गरी मारे मराएको हैन र न दु रायको
यान मान उ ोगको अपराध गरे गराएको हैन ।
मउपरको अिभयोग दाबी झठु ा भएकाले सो अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
पितराम रायले अदालतमा गरेको बयान ।
वारदात िमित समयमा म आ नो खेतमा हलो
जोती रहेकोले घटनाको बारेमा मलाई थाहा जानकारी
छै न । जाहेरवाला जवाहर प का मािनसह ले
मलाई कुटिपट गरी जवाहरको घरमा राखेको र पिछ
हरीले मलाई मलंगवा याएको हो । जाहेरी यहोरा,
हरी ितवेदन यहोरा झठु ा हो । अिधकार ा
अिधकारीसम भएको मेरो बयान कुटिपट मारिपटको
डरले ग रिदएको हो । बरामद भई आएको भाला कसको
हो थाहा भएन । म घटना थलमा नभएकोले मउपर
लागेको अिभयोग दाबी झठु ा हँदा मैले सफाई पाउनपु न
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी रामएकवाल राय
यादवले अदालतमा गरेको बयान ।
घटना िमित र थानमा म भारत अयो यायमा
ितथ गन गएको िथएँ । मैले अपराध गरे गराएको हैन ।
मलाई यान मु ामा फसाउन पाए मेरो ज गा स पि
खाने उ े यले झठु ा जाहेर िदएका हन् । म तीथबाट घर
आउँदा दवु ै प बाट गोली हान हान गदा न दु रायको

आँखािनर गोली लागी घाइते भएको र रामिनर जन
राय तथा िवरे रायको मृ यु भएको भ ने सनु ेकोस म
हो । अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी भरोसी राय यादव र पलाल राय
यादवले अदालतमा गरेको एकै िमलानको बयान ।
घटना िमित समयमा म वारदात थलमा
नभई खेतमा हलो जोती रहेको िथएँ । के कसको
हातबाट हानेको ब दक
ु को गोलीबाट कसरी मरे र न दु
राय कसरी घाइते भए मैले नदेखेको हँदा खल
ु ाउन
सि दन । खेतबाट गाउँमा आउँदा मतृ कह लाई
गोली लागी मु यु भएको भ ने कुरा गाउँमा ह ला हँदा
सनु ेको हँ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िव दे र राय यादव र च े र राय
यादवले क रब एकै िमलान हने गरी िनवेदनसिहत सु
अदालतमा हािजर भई बयान गरेको ।
घटना हनभु दा अगािड नै िमित ०५४।१।१
गते नै म आ नो ससरु ाली िज.रौ. हिदया गा.िव.स.
हिदया गाउँमा ीमती िलन गएको र यहाँबाट भारत
िसतामढी ीमतीको उपचार गराउन बसेको हँ । डा.
एम ठाकुर कहाँ ीमतीलाई दबाई गराई यही ँबाट
ससरु ालीतफ पठाई िदएको हँ । सो िमितबाट हालस म
म गाउँ गएकै छै न । मतृ क रामिनर जन राय र मेरो
काकाको छोरा लालबाबु चनु ावमा उठेका िथए । मेरो
काकाको छोराले चनु ाव िजतेपिछ िनज रामिनर जनसँग
िववाद भएको र नरिसंह रायसँग पिन पानी पटाउने
िवषयमा िववाद भएकाले सोही रसइवीले मेरो नाम
पिन जाहेरीमा िकटान गरी िदएका होलान् । मैले
कसैलाई मान मराउन वचन िदएको छै न । जाहेरवाला
तथा मतृ कह होसनारायणको घर लटु ् न जाँदा दवु ै
तफबाट गोली हाना हान हँदा मतृ कह को मृ यु भएको
कुरा गाउँमा सनु ेकोस म हो । को कसको गोलीबाट
रामिनर जन राय र िवरे रायको मृ यु भयो मलाई
थाहा भएन । अिभयोग दाबीबाट फुसद पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी देव राय यादवले िनवेदनसाथ
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अदालतमा हािजर भई गरेको बयान ।
िमित ०५४।१।१ गतेका िदन मानपरु
गा.िव.स.वडा नं.४ ब ने ठाकुर रायको घरमा िथएँ ।
मतृ क िनर जन रायलगायतका उनका प का क रब
१०० जना मािनसह ठाकुर रायको धान लटु ् न
आए । सो समयमा िनजह ले गोली ब दक
ु फायर
गरेकाले सोही कुरालाई िलएर मैले हरकठवाका थानामा
िछमेक ह लाई बोलाई छलफल गदा मलंगवामा गई
यहाँबाट नै शाि त सरु ाको ब दोब त िमलाउने भ ने
कुरा भयो ।०५४।१।२ गते िबहान ६ बजे रामान द
रायलाई िलई िहरापरु यारेजमा बस चढन जाँदा बस
नआउँदा साइकल चढी मलंगवा आई नेपाली कां ेसको
अ य नागे कुमार यादवसँग सो सबै कुरा भने ँ ।
उहाँले एस.िप. कायालयमा फोन गनभयो
ु । सोही बेला
मानपरु मा घटना भयो भ ने ह ला मलंगवामा आई
पु यो । अतः म वारदात समयमा वारदात थलमा
नभई मलंगवामा भएकोले मैले वचन िदने कुरै आएन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी होसनारायण भ ने
सवाई राय यादवले िनवेदनसाथ अदालतमा हािजर
भई गरेको बयान ।
त कालीन ी ५ को सरकार मि प रषदको
्
िमित ०५४।१०।९ को िनणयले ततु मु ा िफता
िलने िनणय भएकाले सलाही िज ला अदालतको िमित
०५४।१०।२३ को आदेशानस
ु ार मु ा िफता भएको
र थनु ामा रहेका ितवादी िवनोद राय यादव, बल
ु े
भ ने िवरे राय यादव तथा च दे र राय यादवलाई
थुनामु गरी िदएको रहेछ ।
ी ५ को सरकारले िमित ०५४।१०।९
गतेमा गरेको िनणय र सोको आधारमा सलाही िज ला
अदालतको िमित ०५४।१०।२३ को मु ा िफता गन
गरेको िनणय कानूनी िु टपूण देिखँदा उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ठहछ । अब उि लिखत कत य
यान मु ाका स बि धत प ह लाई िझकाई
कानूनबमोिजम गनु भ नेसमेतको ी सव च

अदालतको िमित ०५९।८।१९ गतेको िनणय ।
ितवादीह लालबाबु राय यादव, नागे
राय यादव, याम राय यादव, न दिकसोर राय यादव,
राम वेश राय यादव, अमोदकुमार राय यादव, रमाशंकर
राय यादव, जवु ाई राय यादव, कै लास राय यादव,
सु दरपरु चहु डवाको च दे र राय यादव र मानपरु ४
का राम ताप राय यादवसमेत जना ११ का नाममा
अदालतबाट जारी भएको यादमा िनजह हािजर
नभई फरारै रहे बसेका ।
सवाई रायले िनर जन र िवरे लाई मार
भनी नाम िकटी वचन िदएका हन् । उ घटनामा
िवनोद, जवु ाई, बल
ु े , न दिकसोर, अमोद कुमार
र राम वेश रायले एक एक फायर गोली चलाएका
िथए । घटनामा ितवादीह भरोसी राय, पलाल
राय, ठाकुर राय, राम ताप रायले फसा हातमा
िलएका, अ य ितवादीह ले लाठी िलएका र िवजय र
रमाशंकरले भाला िलएका िथए । ितवादी देव राय
र रामगोिव द रायले समेत मार मार भनी वचन िदएका
हन् भनी वादी प का मु य गवाह जाहेरवालाम येका
न दु राय यादवले अदालतमा गरेका बकप ।
ियनै ितवादीह को कत यबाट रामिनर जन
राय र िवरे रायको मृ यु भएको हो र न दु रायको
आँखाको मिु न गोली लागेको हो भनी वादी प का गवाह
अनस
ु धानका ममा बिु झएका मािनस महेश रायले
अदालतमा गरेको बकप ।
झगडा भएको ठाउँमा ितवादी िव दे र
गएका छै नन् । रामिनर जन राय र िवरे रायको मृ यु
गोली हारबाट भएको हो भ ने सनु ेको हँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िव दे र रायका सा ी धनई रायले
अदालतमा गरेको बकप ।
िनर जनलाई िवनोद रायले, िवरे लाई
जवु ाई रायले र न दल
ु े भ ने िवरे रायले
ु ाई बल
सवाई राय, रामगोिव द राय र देव रायको बचन
मानी गोली हार गरेका हन् भ नेसमेत यहोराको
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
बिु झएका वादीका सा ी राजाराम साहले अदालतमा
गरेको बकप ।
के कसरी मृ यु भयो मलाई थाहा छै न । यी
ितवादी वेदामी लाल साहउपरको अिभयोग दाबी झु ा
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी वेदामी लाल साहका
सा ी िदपलाल रायले अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०५४।१।२ गतेका िदन ह र नारायण
र जवाहरबीच झगडा भएको िथयो । राम िनर जन
रायको मृ यु आ नो कालगितले नभई झगडा हँदा
भएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी ह रनारायण
रायका सा ी नागे रायले अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०५४।१।२ गते म घरमै िथएँ । देव
राय, सवाई राय र रामगोिव द रायले दु मन आयो
मार भनी वचन िदनासाथ िनर जन रायउपर िवनोद
रायले, िवरे रायउपर जवु ाई रायले र न दु रायउपर
बल
ु े भ ने िवरे रायले ब दक
ु हार गरेका हन् ।
वचन िदएको र गोली हार भएको मैले देखे सनु ेको
हँ भ नेसमेत यहोराको वादी प का सा ी र भु साह,
च दे र राय यादव र शंकर रायले क रब एकै िमलानको
हने गरी सु अदालतमा गरेको बकप ।
िवरे राय िसंहासनको गोलीबाट र
रामिनर जन राय जवाहर रायको गोलीबाट मरेका हन्
भ ने सनु ेको हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी राम
गोिव द राय र रामबाबु रायसमेतको सा ी रझन राय
यादवले अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०५४।१।२ गतेका िदन म र ितवादी
पितराम रायसँगै िनजको खेतमा उखक
ु ो काम ग ररहेका
िथयौ ँ। िनज घटनामा संल न छै नन् । रामिनर जन राय
र िवरे रायको मृ यु भएको सनु ेकोस म हो । कसले
मारे मलाई थाहा छै न भनी ितवादी पितराम रायको
सा ी रामिकसनु राउतले अदालतमा गरेको बकप ।
महेसी राय, न द,ु श भस
ु मेतका २०० जना
हात हातमा ब दक
ु , ढुंगा, भाला, गडसा िलई कराई
िनर जन रायले ब दक
ु फायर गदा िवरे रायलाई

लागेको र िसंहासनले चलाएको फायरबाट िनज
रामिनर जन राय र िवरे राय भइु मँ ा लडेका हन् भनी
ितवादी रामगोिव द रायका सा ी छठु ठाकुर लोहारले
अदालतमा गरेको बकप ।
पाट को कारण होस नारायण भ ने सवाई
रायले मार हान भनी वचन िदएकोले िवनोद रायले
गोली चलाई रामिनर जन रायलाई मारेका हन् भ ने
मैले सनु ेको हँ भनी वादी प का गवाह रामवृ राय तथा
भरोसी सहनीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
वारदात िमित समयमा रामिवलास
घटना थलमा िथएनन् र िनजले अिभयोग
दाबीअनस
नगरेकाले िनजले
ु ारको कसरु
अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउनपु न हो भनी ितवादी
रामिवलास रायका सा ी महे रायले अदालतमा
गरेको बकप ।
िनर जनले चलाएको गोलीबाट िवरे र
िवरे मरेपिछ पछािड फक हेदा रामिसंहासनले
चलाएको गोली िनर जनलाई लागी िनर जनको मृ यु
भयो भनी ितवादी अशोककुमार यादवका सा ी
ठाकुर राय तथा राके शकुमार यादवले अदालतमा
गरेको बकप ।
िनर जनले गोली चलाउँदा िवरे रायलाई
ला यो र यही ँ हलबाट चलाएको एक गोली आई
िनर जनलाई लागेको हो । उ घटनामा रामबाबु राय
संल न छै नन् । यस कारण िनजले अिभयोग दाबीबाट
सफाई पाउनपु न हो भनी ितवादी रामबाबु रायका
सा ी भरोसी भ ने बेला रायले अदालतमा गरेको
बकप ।
जवु ाई रायले गोलीबाट िवरे रायलाई हार
ग र मारेको भ ने कुरा मैले गाउँका मािनसह बाट
सनु ेको हँ । मतृ क िवरे रायको लास होसनारायण
रायको घरमा फे ला परेको िथयो भनी वादी प का
गवाह यामन दन राय यादव तथा रामऔतार राय
यादवले अदालतमा गरेको बकप ।

1186

िवनोदकुमार राय यादवसमेत
मेरा पितको होसनारायण भ ने सवाई रायसँग
राजनीितक रसइबी िथयो । उ घटनामा सवाई
राय, देव राय, रामगोिव द राय वचन दाता र अ य
ितवादीह हात हितयार िलई उपि थत भएका
िथए भ ने कुरा मैले सनु ेको हँ भनी वादी प का गवाह
अनस
ु धानका ममा बिु झएक मतृ क रामिनर जन
रायक ीमती िकरण देवीले अदालतमा गरेको
बकप ।
रामिनर जनलाई सवाई रायको वचनबाट
िवनोद रायले गोली हार गरेका हन् । देव र
रामगोिव द रायले पिन िनर जनलाई गोली हार गन
वचन िदएका िथए । िवरे रायलाई जवु ाई रायले
गोली हार गरेका हन् र न दु रायलाई बल
ु े भ ने
िवरे रायले गोली हार गरेका हन् । प चायती
गराउन गएका मािनसलाई भा न उ कन नपाउने गरी
यी ितवादीह ले घेरा हाली मारेका र मान लगाएका
हन् । मैले सो घटना आ नै आँखाले देखेको हँ भ नेसमेत
यहोराको वादी प का गवाह जाहेरवाला जवाहर राय
र िकसोरी राय यादवले क रब एकै िमलानको सु
अदालतमा गरेको बकप ।
फरार रहे बसेका ितवादीह को अंश रो का
मचु ु का िमिसल सामेल रहेको ।
सवाई र िनर जनको बीचमा राजनीितक
िववाद िथयो र सोही िववादको कारण घटना भएको
िथयो । ितवादीह यान मान ज तो अपराध गन
विृ का हैनन् । ितवादीह ले सफाई पाउनपु न
हो भनी वादी प का गवाह अ.बं.११५ नं. बमोिजम
बिु झएका यि रामवली राय यादवले अदालतमा
गरेको बकप ।
िनर जनले जानी जानी िवरे लाई गोली
चलाएको नभई धोखाले गदा ला न गएको हो ।
रामिसहासनले िवनोदको उपर गोली चलाएको

िथयो । िनर जन पछािड हटेपिछ रामिसंहासनले
चलाएको गोली िनर जनलाई लागेको र न दु राय
घाइते भएका हन् । जाहेरी दरखा तको तथा घटना
स ब धमा बिु झएका यि ह ले गरेको कागज यहोरा
सबै झु ा हो भनी अ.बं.११५ नं. बमोिजम बिु झएका
वादी प का गवाह रामआिशष राय, जाहेरवाला नरिसंह
राय यादव र रामिव वास रायले क रब एकै िमलान हने
गरी अदालतमा गरेको बकप ।
िनर जनले गोली हा यो सो गोली धोकाले
िवरे लाई ला यो । यसपिछ रामिसंहासनले गोली
हा यो सो गोली पिन धोकाले िनर जनलाई ला न गई
यस िवरे र िनर जन लडे र सबै जनाको भागा भाग
भयो । अनस
ु धानको ममा मैले गरेको कागज यहोरा
मैले भनेको हैन जवाहरजीले सिहछाप ग रिदनु होस् भनी
भनेकाले िव ासमा परी सिहछाप ग रिदएको हँ । उ
घटना मैले आ नै आँखाले देखेको तर होसनारायण
राय, रामगोिव द राय, देव रायलाई घटनामा मैले
देिखन भनी वादी प का गवाह अ.बं.११५ नं. बमोिजम
बिु झएका यि रामसनु र राय यादवले अदालतमा
गरेको बकप ।
जाहेरवालाम येका नरिसंह राय मेरा ीमान्
र मतृ क िवरे राय मेरा छोरा हन् । िमित २०५४।१।२
गतेका िदन म घरमा नै िथएँ । िनर जनले चलाएको
गोलीबाट मेरो छोरा िवरे रायको मृ यु भएको हो ।
होसनारायण सो िदन गाउँ घरमा िथएनन् । िनजह
कसैले मेरो छोरालाई मान मराउन पनस मको रसइवी
के ही पिन िथएन । जवु ाई राय पिन गाउँमा नभएको बेला
सो घटना घटेको िथयो । िनज जाहेरीमा उि लिखत
ितवादीह ले मेरो छोरालाई गोली हानी मारेको
हैन । मैले कुनै ितवादीलाई राजीखशु ीले पोल गरेको
नभई जवाहर रायले मलाई हरीमा बोलाई लेखाई
राखेको कागजमा सिहछाप गन लगाएको हो भ नेसमेत
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यहोराको वादी प का गवाह अ.बं.११५ नं. बमोिजम
बिु झएका यि मंगलवती देवी यादवले अदालतमा
गरेको बकप ।
घटना मैले देखेको होइन । सनु ेअनस
ु ार मेरो
ीमान् िवरे लाई रामिनर जन रायले गोली हानी
मारेको तर रामिनर जन रायलाई कसले मार्यो यो
मैले सिु नन भ नेसमेत यहोराको वादी प का गवाह
अ.बं.११५ नं. बमोिजम बिु झएका यि िगता देवी
रायले अदालतमा गरेको बकप ।
मलाई न दल
ु े सो घटना स ब धमा भने
सनु ाएको आधारमा िवनोद राय रामबाबु रायलगायतका
धेरै मािनसह िथए । िवनोदको हातमा ब दक
ु िथयो र
रामबाबक
ु ो हातमा नलकटुवा िथयो भ ने थाहा पाएको
हँ भ नेसमेत यहोराको बिु झएका वादी प का गवाह
रामकुमार रायले अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी पलाल राय यादव र म िमित
२०५३।१२।२१ गतेका िदन भारतको अयो या
भ ने ठाउँमा सँगै य गन भनी गई य गरी िमित
२०५४।१।८ गतेमा मा घर फक आएका ह ।
घटना िमित समयमा पलाल राय यादव गाउँघरमा
नभएकाले िनजले कसरु अपराध गरे गराएका छै नन् ।
पाट पाट को कारणले पलाल रायलाई समेत आरोप
लगाइएको हो । िनजले आरोिपत अिभयोगबाट सफाई
पाउनपु न हो भनी ितवादी पलाल राय यादवका
सा ी जयलाल रायले अदालतमा गरेको बकप ।
उ िदन रामआिशष राय र रामवली रायको
गहँबाली लटु ेको िवषयमा सवाई रायको घरमा प चायती
हने भ ने िथयो । प चायतीका लािग सवु ा ठाकुरको
घरनिजक सावजिनक सडकमा रामिनर जन, िवरे ,
न दु रायसमेतका मािनसह पु दा यही चोकमा
भएका मािनसह
देव राय, होसनारायण राय र
रामगोिव द रायले मार सालाह लाई भनी जवु ाई रायले

चलाएको ब दक
ु को गोली लागी िवरे राय, िवनोदले
चलाएको ब दक
ु े भ ने
ु को गोलीले िनर जन राय, बल
िवरे रायले चलाएको गोली न दु रायलाई लागेको
हो । िवरे राय सवु ा ठाकुरको घरनिजक सावजिनक
बाटोमा र रामिनर जन राय हरकठवा हे.पो.मा मरेका
हन् । ितवादीह पलाल राय, रामबाबु राय, अमोद
राय, ह र राय, िवजय रायसमेतले मतृ क िवरे रायको
लास िघसारेर िवनोद रायको घर कोठामा राखेका
िथए । घटनामा िवनोद राय, बल
ु े राय, ह रनारायण
राय, न दिकसोर राय, च दे र राय, रामबाबु राय,
अमोद राय, रमाशंकर रायसमेतका मािनसह ले
ब दक
ु बोके का र अ ितवादीह ले लाठी, भाला,
गडसा आिद िलएका िथए भ नेसमेत वादी प का गवाह
रामवचन रायले अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी िवनोदकुमार राय र बल
ु े भ ने
िवरे रायले चलाएको ब दक
ु बाट मतृ कह को मृ यु
भएको त य पिु भइरहेको अव थामा अिभयोग
दाबीबमोिजम िनजह लाई यानस ब धीको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज म कै द, ितवादी होस
नारायण भ ने सवु ाई राय, देव राय यादव र
रामगोिव द राय यादवको हकमा मान ठाउँमा के ही
नगरी हेररे बसेकोस म देिखँदा यानस ब धी महलको
१७ (३) नं. बमोिजम जनही २ वष कै द, ितवादी
रामबाबु राय यादव, ह रनारायण यादव, ठाकुर राय
यादव, च दे र राय यादवलाई यानस ब धी महलको
१७(२) बमोिजम कसरु अपराध गरेको िस हन
आएको हँदा यी ितवादीह लाई जनही ५ (पाँच)
वषको कै द सजाय, ितवादी राम िवलास राय यादव,
पलाल राय, रिव कुमार भ ने िशवच राय,
िवजय कुमार राय यादव, िव दे र राय यादवले मतृ क
िवरे रायको लास घटना थलबाट िवनोद रायको घर
कोठामा परु याउने
काय गरेको देिखँदा यानस ब धी
्
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िवनोदकुमार राय यादवसमेत
महलको १७(३) नं. बमोिजम यी ितवादीह लाई
६ मिहनाको कै द र ितवादी िदनेश राय यादव,
स यनारायण राय यादव, राम आ य राय यादव,
भरोसी राय यादव, अशोककुमार राय यादव, साद
राय यादव, राम एकवाल राय यादव, राम ताप राय
यादव, वचेलाल राय यादव, गास राय यादव, पितराम
राय यादव, वेदामी लाल साहसमेत जना १२ उपर
नेपाल सरकारले िलएको अिभयोग माग दाबी पु न
नसक िनजह ले सफाई पाउने र बाँक ितवादीह
जना ११ फरार रहेकाले िनजह को हकमा मु तबी
रहने ठहछ । यान मान उ ोगतफ जाहेरवाला न दु
राय यादवलाई लागेको चोटबाट िनज मन स ने
अव थाको घा खत नभएको र ितवादीह ले यान
मान उ ोग गरेको माण वादी प ले गज
ु ान नसके को
देिखँदा ितवादीह लाई यानस ब धी महलको १५
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी पु न
स दैन भ नेसमेत यहोराको सु सलाही िज ला
अदालतबाट िमित २०६३।९।११ मा भएको फै सला ।
िमिसल संल न स पूण माणह को यथाथ
एवम् उिचत मू याङ् कन र िव ेषण नगरी सु सलाही
िज ला अदालतबाट भएको फै सला बदर गरी िव
ख डका यथ लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन प ।
हामी पनु रावेदकह किथत वारदात थलमा
गएको छै नौ ँ। वारदातमा हा ो कुनै संल नता छै न । हामी
पूण पमा िनद ष छ । हामीउपर यानस ब धीको
१७(३) बमोिजम ठहर भएको सु सलाही िज ला
अदालतको फै सला माणको मू याङ् कनमा ग भीर
िु ट भएकोले बदर गरी सफाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको रामगोिव द राय यादव, होसनारायण भ ने
सवाई राय यादव र देव राय यादवसमेतको संयु

पनु रावेदन प ।
अिभयोगप लाई
संल न
माणले
समथन नगरेको अव थामा सजाय गनु यायोिचत
होइन । वारदातमा हा ो कुनै संल नता छै न । हामीउपर
यानस ब धीको १७(२) बमोिजम ठहर भएको सु
िज ला अदालतको फै सला माणको मू याङ् कनमा
ग भीर िु ट भएकोले बदर गरी सफाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ह रनारायण राय, च दे र राय,
ठाकुर राय यादवसमेतको संयु र रामबाबु राय
यादवको छु ै पनु रावेदन प ।
हामी
ितवादीह
िनद ष छौ ँ ।
वारदात थलमा पगु ेका र कुनै मतलबमा पसेका
छै नौ ँ । चलाएको ब दक
ु िवनोदकुमार रायको घरबाट
बरामद भएको छ । सो ब दक
ु फायर भएको मािणत
नभएपिछ िवनोद रायको कारणबाट मतृ कह को मृ यु
भयो भनी हामी पनु रावेदकह वारदात थलमा रहेको
ठहर गनु अ यायपूण रहेकोले थनु छे कमा राखेको धरौटी
जफत गरी जनही ६ मिहना कै द सजाय गन गरेको
फै सला बदर गरी सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िवजयकुमार राय यादव, रिव भ ने
िशवच राय यादव, िव दे र राय यादव, पलाल
राय यादवसमेतको संयु र ितवादी रामिवलास राय
यादवको छु ै पनु रावेदन प ।
ितवादीम येका िवरे राय यादव र
िवनोदकुमार यादवको हकमा पनु रावेदन अदालतमा
साधकमा दता भएको ।
मािनसको समूहको बीचमा भएको वारदातमा
मतृ कको मृ यु गोली हारबाट भएको देिखएको
अव थामा अ य गोली हार नगन पनु रावेदक
ितवादीह को हकमा सजाय गन गरेको सलाही
िज ला अदालतको िमित २०६३।९।११ को
फै सलामा माणको िव ेषण र मू याङ् कनको मा
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िु ट भएको र दवु ैप को पनु रावेदन परेको देिखँदा एक
अकाको पनु रावेदनप एक अकालाई सनु ाई तथा
य दश को भनाइ हण नगरी सफाई िदएको हकमा
समेत छलफलका िनिम िवप ी िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को िमित २०६७।२।३ को झगिडया िझकाउने
आदेश ।
पनु रावेदक ितवादीह यान मान मतलबमा
पसी वारदात थलमा मौजदु रहेको भ ने त ययु
माणको अभावमा ितवादीह होसनारायण भ ने
सवाई राय यादव, रामगोिव द राय, देव राय यादव,
रामिवलास राय यादव, पलाल राय यादव, रिव
भ ने िशवच राय यादव, िवजयकुमार राय यादव र
िव दे र राय यादवलाई यानस ब धीको १७(३) नं.
बमोिजम र रामबाबु राय यादव, ह रनारायण राय यादव,
ठाकुर राय यादव र च दे र राय यादवलाई १७(२) नं.
बमोिजम सजाय गरेको हदस म सु सलाही िज ला
अदालतले िमित २०६३।९।११।३ मा गरेको फै सला
निमलेकोले सो हदस म उ टी भई िनजह ले आरोिपत
कसरु बाट सफाई पाउने, बल
ु े भ ने िवरे राय यादव
र िवनोदकुमार राय यादवलाई सव वसिहत ज म कै द
गरेको र सु मा सफाई पाएका ितवादीह िदनेशराय
यादव, स यनारायण राय यादव, रामआ े राय यादव,
भरोसी राय यादव, अशोककुमार राय यादव, साद
राय यादव, रामएकवाल राय यादव, सु दरपरु का
राम ताप राय यादव, व चेलाल राय यादव, गास राय
यादव, पितराम राय यादव र वेदामीलाल साह तेलीको
हकमा समेत आरोिपत कसरु को पिु गन माणको
अभावमा सु फै सला सदर ह छ र वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने देिखएन ।
न दरु ायलाई सामा य िकिसमको चोट लागेको देिखई
मान बदिनयतले यान मान उ ोग गरेको भ ने पिु

नभएकोले यान मान उ ोगतफको अिभयोग पिु
गन आधारसमेत नरहेको हँदा यसतफको वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसमेत पु न स ने
देिखएन भ नेसमेत यहोराको ी पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को िमित २०६८।३।६ को फै सला ।
कत य यान मािणत भई गोली चलाउने
भनी ितवादीह म येका िवनोदकुमार राय र बल
ु े
भ ने िवरे रायउपर यानस ब धी महलको १३
(१) नं. बमोिजम कसरु ठहर भइसके को अव थामा
ितवादीह म येका होसनारायण भ ने सवाई राय,
राम गोिव द राय र देव रायले पूव योजनाअनस
ु ार
वयं घटना थलमा उपि थत भई गोली चलाउन
आदेश िदएको, ितवादीम येका रामबाबु राय यादव,
ह रनारायण राय यादव, ठाकुर राय यादव र च े र
राय यादवसमेत घटनामा ब दक
ु सिहत उपि थत
रहेको, य तै ितवादीम येका रामिवलास राय,
पलाल राय, रिव भ ने िशवच राय, िवजयकुमार
राय र िव दे र रायसमेत म त स लाहमा फसी
घटना थलमा त काल उपि थत रही मतृ कह को
समूह सवाई रायको घरतफ आउँदै गदा घर निजक
बाटोमा घेराउ गरेको र िवरे रायको लास िघसारेर
ल ने कायमा समेत संल न रहेको ितवादीह म येका
िदनेश राय, स यनारायण राय, राम आ ेय राय, भरोसी
राय, अशोककुमार राय, ितराम राय, वेदामीलाल
साह, साद राय, राम एकवाल राय, राम ताप राय,
वचेलाल राय र गास रायको पिन घटना थलमा
उपि थित रहेको भ ने त य जाहेरी दरखा त, मौकामा
ितवादीह ले वीकारो र एक आपसमा पोलसमेत
गरी गरेको बयान घटना थलमा मौजदु रही घटना
दे ने यि ह ले मौकामा ग रिदएको कागज ज ता
िमिसल संल न कागज माणबाट पिु भइरहेको हँदा
सु िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी हने ठहरी
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िवनोदकुमार राय यादवसमेत
िनज ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला सफाई
पाएको हदस म बदर ग रपाऊँ । साथै ितवादीह ले
चलाएको गोली लागी मौकामा नै उपचार पाई बाँ न
सफल भएका न दु रायउपर पिन मान उ े यले
नै गोली चलाएको हो । बचाउको लािग पगु ेका अ य
मािनसह को उपि थित र ितवादीह िवनोदकुमार
राय र िवरे रायलाई त काल गाउँलेह ले प ाउ
गरेका कारण मा िनजमािथ थप गोली हार भई
यान मन नपाएको हँदा मािथ उ लेिखत वचन िदने
गोली चलाउने हात हितयार िलई घटना थलमा
उपि थत रहने घेन छे ने काय गन ितवादीह लाई
यान मान उ ोगको कसरु बाट समेत सफाई िदने गरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण हँदा
बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारका तफबाट
यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदन प ।
ी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट ततु
मु ाका ितवादी िवरे राय यादव र िवनोदकुमार राय
यादवका हकमा सव सिहत ज मकै द हने गरी भएको
सु फै सला सदर हने ठहरेकाले सो हदस म साधक
सदरको लािगसमेत यस अदालतमा दता हन आएको ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा आजको
दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी राम िघिमरेले
घटना सिु नयोिजत त रकाले अवैध हितयारको योग
गरी भएको हो । गहँ बाली लटु ी ल दा प चायती गन
भनी गएका यि ह लाई ितवादीह ले बाटैमा घेरी
ितवादीह म येका िवनोदकुमार राय र बल
ु े भ ने
िवरे यादवले चलाएको गोली लागी २ जनाको मृ यु
र एक जना घाइते भएको कुरा थािपत भइसके को

छ । घटनामा गोली ठोक भनी वचन िदने, घटनामा
हातहितयार िलई संल न रहेका र वारदात थलमा
उपि थत रही घेन छे नेलगायतका कायमा य
संल न रहेका भनी जाहेरीमा िकटानी भई सोकै समथन
हने गरी वयं ितवादीह ले कसरु वीकार गरी एक
आपसमा पोल गरी मौकामा बयान ग रिदएको साथै
वारदात थलमा उपि थत रहेकाह ले मौकामा
कागज गदा िविभ न ितवादीह को िविभ न िकसमको
संल नता रहेको भनी लेखाइिदएको ज ता िमिसल
संल न कागज माणह को िव ेषणबाट दोषी ठहर
हनु पन यी ितवादीह लाई अदालतमा गरेको इ कारी
बयान, अपझट ितकारका लागी गोली चलाउँदा
घटना भएको हो भ ने ज ता आ मिन आधार िलई
पनु रावेदन अदालतबाट सफाई िदने गरी भएको फै सला
िु टपूण रहेको भनी बहस गनभयो
ु ।
िव ान् उप यायािधव ाको बहससमेत
सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा िन न
ह को िन पण गरी िनणय गनपन
ु देिखयो ।
१. अिभयोग दाबीबमोिजम वारदातमा
ितवादीह को संल नता छ छै न ? यिद छ भने के
कसको क तो संल नता रहेको छ ?
२. पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले गरेको
फै सला िमलेको छ छै न ? तथा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स दैन ?
ितवादीह िवरे राय यादव र िवनोदकुमार रायका
हकमा साधक सदर ह छ हँदनै ?
यसमा, मतृ क रामिनर जन राय र िवरे
रायलाई मान ब दक
ु हार गन िवनोदकुमार राय, जवु ाई
राय, बल
ु े भ ने िवरे राय र राम वेश रायसमेत
४ जनालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
नं. को देहाय (१) बमोिजम, होसनारायण भ ने सवाई
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
राय, रामगोिव द राय र देव रायले मु य भई वचन
िदएकाले िनजह लाई ऐ. महलको १३ नं. को देहाय
(४) बमोिजम, घटना थलमा ब दक
ु िलई उपि थत
हने अिभयु ह को पमा रामबाबु राय यादव,
आमोदकुमार राय यादव, ह रनारायण राय यादव,
ठाकुर राय यादव, च दे र राय तथा न दिकसोर राय
यादव जना ६ देिखएको हँदा िनजह उपर मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७ नं. को देहाय १ बमोिजम
तथा घटना थलमा मौजदु रही घेरी छे क यान मान
मराउने कायमा संयोग पारेको भ ने देिखन आएका
िदनेश राय यादव, सतनारायण राय यादव, रामिवलास
राय यादव, राम आ ेय राय यादव, पलाल राय,
भरोसी राय यादव, याम राय यादव, अशोककुमार राय
यादव, राम ताप राय (मानपरु ), साद राय यादव,
रिव द कुमार भ ने िशवच राय, लालबाबु राय, राम
एकवाल राय, िवजयकुमार राय यादव, राम ताप राय
(सु दरपरु ), बचेलाल राय यादव, कै लास राय यादव,
िव दे र राय यादव, गास राय र रमाशंकर राय यादव,
नागे राय यादव, तथा च दे र राय (चोहवा) समेत
जना २२ लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१७ नं. को देहाय २ बमोिजम, यसै गरी अिभयु ह
पितराम राय यादव र वेदामीलाल साह तेली जना २
लाई घटना थलमा उपि थत मा रही अ के ही
नगरेको भ ने िमिसलबाट देिखँदा िनजह लाई ऐ.
महलको १७ नं.को देहाय ३ बमोिजम सजाय हन र
सबै सैतीस जना अिभयु ह उपर उपरो वारदातमा
न दु राय यादवलाई ब दक
ु बाट हार भएको गोलीको
छरा लागी संयोगले ब न पाएको हँदा यसतफ मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम यान
मान उ ोगतफ पिन कारवाही र सजाय हन अिभयोग
माग दाबी िलएको पाइयो ।
सु सलाही िज ला अदालतले फरार

ितवादीह जना ११ को हकमा मल
ु तबी राखी
ितवादीह म ये िवनोदकुमार राय र बल
ु े भ ने
िवरे राय जना २ लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
यानस ब धीको १३ नं. को देहाय १ बमोिजम
सव वसिहत ज म कै द, ितवादी होसनारायण भ ने
सवु ाई राय, देव राय यादव र रामगोिव द राय
यादव जना ३ को हकमा मान ठाउँमा के ही नगरी हेररे
बसेकोस म देिखएको ठहराई यानस ब धी महलको
१७ नं. को देहाय ३ बमोिजम जनही २ वष कै द,
ितवादी रामबाबु राय यादव, ह रनारायण यादव,
ठाकुर राय यादव, च दे र राय यादव जना ४ लाई
यानस ब धी महलको १७ नं. को देहाय २ बमोिजम
जनही ५ वषको कै द, ितवादी राम िवलास राय
यादव, पलाल राय, रिव कुमार भ ने िशवच
राय, िवजयकुमार राय यादव, िव दे र राय यादव जना
५ लाई यानस ब धी महलको १७ नं. को देहाय ३
नं. बमोिजम ६ मिहनाको कै द र ितवादी िदनेश राय
यादव, स यनारायण राय यादव, रामआ य राय यादव,
भरोसी राय यादव, अशोककुमार राय यादव, सादराय
यादव, रामएकवाल राय यादव, राम ताप राय यादव,
वचेलाल राय यादव, गास राय यादव, पितराम राय
यादव, वेदामी लाल साहसमेत जना १२ लाई सफाई
िदने गरी र ितवादीह लाई यानस ब धी महलको
१५ नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी
पु न नस ने गरी फै सला गरेको पाइयो । सो फै सलाउपर
वादी नेपाल सरकारको र ितवादीह राम गोिव द
राय यादव, सवाई राय यादव, देव राय यादव,
ह रनारायण राय यादव, च े र राय यादव, ठाकुर राय
यादव, िवजयकुमार राय यादव, रिव भ ने िशवच
राय यादव, िव दे र राय यादव, पलाल राय यादव,
रामिवलास राय यादव र रामबावु राय यादवसमेत गरी
१२ जनाको पनु रावेदन परेको र ितवादीम येका
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िवनोदकुमार राय यादवसमेत
िवनोदकुमार राय र बल
ु े भ ने िवरे रायको हकमा
ी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा साधकमा दता
भएको देिखयो ।
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट साधकको
रोहबाट आएको िवनोदकुमार राय यादव र बल
ु े
भ ने िवरे रायको हकमा सव सिहत ज मकै द हने
गरी भएको सु अदालतले गरेको फै सलामा साधक
सदर हने गरी र बाँक ितवादीह को हकमा नेपाल
सरकारको अिभयोग दाबी तथा पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने भनी िनजह ले सफाई पाउने ठहराई फै सला
भएको पाइयो । उ फै सलाउपर ितवादीम येका
िवनोदकुमार राय यादव र बल
ु े भ ने िवरे रायको
हकमा साधकमा र अ य सफाई पाएका ितवादीह को
हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम ग रपाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन यस अदालतमा दता
भएको देिख छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, मतृ कह को
म ृ यस
ु ब धमा मतृ क राम िनर जनको दायाँप
गालामा, िघ ामा, दायाँ हातको जोन मा गोली लागेको
भ ने र मतृ क िवरे रायको िनधारमा बीच भागमा
आँखामािथ छरा लागेको घाउ रही रगत बगेको दायाँ
कानभ दा मिु न घाउ चोट रहेको भ ने लास कृित
मचु कामा लेिखएको छ, शव परी ण ितवेदनमा
मतृ कको मृ यु गोली हारबाट अ यिधक र ाव
भई भएको भिनएको, यस त यलाई अिभयु ह को
बयान मौकामा बिु झएका यि को कागज तथा
बकप समेतबाट पु ् याइँ भइरहेको अव था र मृ यु
कत यबाट भएको त य िनिववादसमेत रहन गएको
अव थामा मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको भ ने त य
थािपत भएको छ ।
३. मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको यस
अव थामा वारदातमा ितवादीह को संल नता छ

छै न ? यिद छ भने क क को क तो संल नताबाट
मतृ कह लाई मान काय भएको हो ? भ ने पिहलो
को िन पण गनतफ हेदा ितवादीह म येका
जवु ाई राय, राम वेश राय, िवनोदकुमार राय र बल
ु े
भ ने िवरे रायको हकमा गोली चलाई मारेको
भनी यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय १
बमोिजमको सजायको माग दाबी िलई अिभयोगप
दायर भएको छ । यसम ये जवु ाई राय र राम वेश
राय फरार हँदा िनजह को हकमा मु ा मल
ु तबी
रहेकाले िवचार गनु परेन । िवनोदकुमार राय र बल
ु े
भ ने िवरे रायको हकमा सु र पनु रावेदन तहबाट
अिभयोग दाबी ठहर भई यस अदालतमा साधक जाहेर
भएकाले उ अिभयोग दाबीस ब धमा िवचार गनपन
ु
हन आयो ।
४. जाहेरी दरखा त, जाहेरवालाह ले
मौकामा र अदालतमा समेत गरेको बकप ,
ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा गरेको बयान,
घटना दे ने यि ह ले मौकामा ग रिदएको कागज र
सोलाई समथन हने गरी अदालतमा ग रिदएको बकप ,
सहअिभयु ले मौकामा ग रिदएका बयानसमेतबाट
ितवादीह र मतृ क एवं जाहेरवालासमेतका
यि ह का बीचमा राजनीितक पले आपसी
रसइवी रहेकोले दवु ै प िबच आपसी झगडा हने गरेको
देिख छ । सोही ममा मतृ क प ले ितवादी प को
गहँ लटु ेर लगेको र ितवादी प ले मतृ क प का
रामवली राय र रामआिषश रायको ज गाको गहँ लटु ेर
लगेकोमा प चायती गरी सो लटु ेर लगेको गहँ िफता
िलन जाने ममा झडप हन गई घटना घटेको पाइ छ ।
५. प चायती गरी गहँ िफता िलन भनी
२०५४।१।२ गतेका िदन मतृ कह को समूह
ितवादीम येका सवाई रायको घरमा जादै गदा
िनजको घरनिजक ितवादीम येका िवनोदकुमार राय
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र बल
ु े भ ने िवरे रायसमेतले गोली चलाउँदा
रामिनर जन राय यादव र िवरे यादवको मृ यु
भएको र न दरु ाय यादव गोलीको छरा लागी घाइते
भएको भनी जवाहर राय, नरिसंह राय र न दु रायले
संयु जाहेरी िदएको पाइ छ । वयं यी ितवादीह
जना २ ले मौकामा गरेको बयानमा यस त यलाई
वीकार गरेका छन् । िनजह ले अदालतमा इ कार
भई बयान गरे तापिन उ इ कारी पिु हने गरी सा ी
बकप गराउन सके को पाइँदैन । अदालतको इ कारी
बयान आफै ँ मा वत माण हन स दैन । सोको
पिु अ य व तगु त तथा प रि थितज य माणबाट
पिन हनपु दछ । सवाई रायको घरबाट बरामद भएको
नलकटुवा ब दक
ु तथा फायर भएको गोलीको खोका
बल
ु े भ ने िवरे राय यादवको हनपु छ भनी सोिनया
देवी यादव र ितवादी िवनोदकुमार यादवले सनाखत
ग रिदएको छ । वयं यी ितवादी बल
ु े भ ने िवरे
राय यादवले समेत उ ब दक
ु आ नो भएको
वीकारी सनाखत ग रिदएको र मतृ क िवरे रायको
लास ितवादी िवनोद रायको घरको कोठािभ रहेको
घटना थल तथा लास कृित मचु ु काबाट देिखएको
छ । बरामदी मचु ु का, हरी िविधिव ान योगशालाको
गोली तथा हितयार परी ण ितवेदन, शव परी ण
ितवेदनलगायतका कागजह बाट पिन सोही बरामदी
ब दक
ु को गोली लागी वारदात घट् न गएको समिथत
ह छ । मौकामा कागज गन यि ह ले घटनामा
गोली चलाउने भनी यी दईु ितवादीह समेतको
नाम उ लेख गरेका र अ य सहअिभयु ह को
मौकाको बयानमा पिन यी ितवादीह ले चलाएको
गोलीबाट नै मतृ कह को मृ यु भएको भनी पोल गरेको
पाइ छ । यी ितवादीह िमित २०५४।१०।२३
मा सलाही िज ला अदालतको आदेशले मु ा िफता
भई थनु ाबाट छुटी गएका र त प ात २०५९।८।१९

को ी सव च अदालतको िनणयअनस
ु ार पनु ः मु ा
च दा यादमा अदालतमा हािजर नभई फरार रहेको
देिख छ । यिद आफू िनद ष रहेको वा अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु मा संल नता नरहेको भनी
सजायबाट छुट वा कमी पाउनु पन भए िनजह ले
अदालतमा हािजर भई अदालतबाट ा हने सनु वु ाई
र पनु रावेदनका ज ता मौकाह उपयोग गन स नु
पन िथयो । यसरी िमिसल संल न माणह बाट
ितवादीह िवनोदकुमार राय र बल
ु े भ ने िवरे
रायले चलाएको गोलीबाट नै मतृ कको मृ यु भएको
त य थािपत हन आउँछ ।
६. यसरी आपरािधक काय थािपत भएपिछ
सो काय मनसायपूवकको हो होइन ? भ नेतफ
िवचार गदा मनसाय त व अल गै मािणत हने नभई
आपरािधक काय गदाका गितिविधह बाट नै पिु हने
िवषय भएकाले यसमा दवु ै प बीच पिहलेदेिख नै झगडा
भइरहने गरेको देिखन,ु यस िदन पिन गहँ लटु ेको
िवषयमा प चायती गन भनी आएका यि ह लाई
बाटोमा रोक गोली चलेको, धेरै चोिट फायर भएको,
ितवादीह को हात हातमा ब दक
ु िलएर गएको भ ने
ज ता त य िमिसल संल न माणबाट पिु भएको
देिखएकोले यी ितवादीह ले जानी जानी मनसायले
नै गोली चलाएको कुरालाई अ यथा भ न िम दैन ।
७. अब अ य यथ ितवादीह म ये
होसनारायण भ ने सवाई राय,
देव राय र
रामगोिव द रायउपर मु य भई वचन िदने भनी मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय ४
अनस
ु ार सजायको मागदाबी िलई अिभयोग दायर भई
सु ले िनज ितवादीह लाई मान ठाउँमा अ के ही
नगरी हेररे बसेको देिखएको भनी ऐ. महलको १७
नं. को देहाय ३ अनस
ु ार सजाय गरेकोमा पनु रावेदन
अदालतले िनजह लाई सफाई िदएउपर, ितवादीह
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िवनोदकुमार राय यादवसमेत
रामबाबु राय यादव, ह रनारायण राय यादव, ठाकुर
राय यादव र च े र राय यादव (मानपरु ) गरी ४ का
हकमा घटना थलमा ब दक
ु िलई उपि थत भएका
भनी यानस ब धी महलको १७ को देहाय १ को
सजायको मागदाबी िलइएकोमा सु अदालतले भा न
उ कन नपाउने गरी मान कायमा संयोगस म पारी
िदने भनी ५ वष कै द गरी पनु रावेदन अदालतबाट
िनजह ले सफाई पाएउपर, यथ ितवादीह राम
िवलास राय यादव, पलाल राय, रिव कुमार भ ने
िशवच राय, िवजय कुमार राय यादव र िव दे र
राय यादव जना ५ को हकमा घेन छे ने र मानलाई
संयोग पारी िदने भनी यानस ब धी महलको १७
नं. को देहाय २ नं. बमोिजम दाबी िलएकोमा सु
अदालतले १७ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार ६ मिहना कै द
गरी पनु रावेदन अदालतले सफाई िदएउपर, ितवादी
िदनेश राय यादव, स यनारायण राय यादव, रामआ य
राय यादव, भरोसी राय यादव, अशोककुमार राय
यादव, साद राय यादव, राम एकवाल राय यादव,
राम ताप राय यादव, वचेलाल राय यादव, गास
राय यादवसमेत जना १० को हकमा पिन मान संयोग
पा रिदने भनी ऐ. १७ नं. को देहाय २ बमोिजमको
सजाय मागदाबी िलएकोमा सु ले सफाइ िदएको सदर
हने ठहराई पनु रावेदन तहबाट भएको फै सलाउपर र
पितराम राय यादव र वेदामीलाल साहसमेत जना २
लाई घटना थलमा उपि थत भनी १७ नं. को देहाय ३
अनस
ु ारको सजाय मागदाबी िलएकोमा सु ले सफाई
िदने गरी गरेको फै सलालाई पनु रावेदनले सदर गरी
िदएको फै सलाउपर उि लिखत सबै ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने दाबी िलई यस
अदालतमा पनु रावेदन परेको छ ।
८. अब यी यथ ितवादीह जना २४
को कसरु मा संल नता छ छै न ? संल नता भए कसको

कसरी संल नता छ ? भ नेस ब धमा िवचार गदा मतृ क
प सँग ितवादीह को प को राजनीितक पमा
िववाद झगडा हने गरेको िमिसल संल न माणबाट
देिखए तापिन ततु वारदात मतृ कह को ह या
गन पूव िनयोिजत योजनाअनस
ु ार सामूिहक मत
स लाह गरी घटाइएको नभई लटु ेको गहँ बाली िफता
ल ने ितवादीह को कायको ितकार गन मतृ क
प का मािनसह होसनारायण भ ने सवाई रायको
घरमा आउँदै गदा गोली फायर भई अपझटमा भएको
वारदातको कृितबाट देिखन आउँछ । ितवादी
होसनारायण भ ने सवाईराय, रामगोिव द राय यादव
र देव यादवसमेतले अदालतसम कसरु मा इ कार
रही वारदातको बखतमा आफू अ य उपि थत
रहेको िजिकर िलएको देिख छ । अ य ितवादीह
पिन अदालतसम कसरु मा इ कार रहेका छन् ।
घटना अपझट भएको देिखनाले यी सबै ितवादीह
घटना थलमा उपि थत हन स ने अव था पिन
देिखँदनै । घटनाप ात् घटना थलमा देिखने जित
सबैको घटनामा संल नता रहेको ह छ भनी भ नु पिन
यायोिचत हँदैन । जाहेरवाला जवाहर राय, नरिसंह
राय र न दरु ायले आफूले समेत वारदात देखेको
भ दै होस नारायण भ ने सवाई राय, रामगोिव द
राय यादव र देव राय यादवसमेतले यान मारी
देउ भनी वचन िदएका हन् भनी जाहेरीमा उ लेख
गरेकोमा जाहेरवाला जवाहर रायले अदालतसम
बकप गदा आफूले घटना घटेको नदेखेको र घटना
घटेको सनु ी याहाँ जाँदा उि लिखत ितवादीह लाई
घटना थलमा देखेको र पिहला वचन िदने काम भई
यी ितवादीह को संल नतामा घटना घटेको भनी
सनु ेको हँ भनी बकप ग रिदएका छन् । वयं मतृ क
िवरे रायका बाबु अका जाहेरवाला नरिसंह रायले
घटना वारदात आफूले नदेखेको हँदा के ही थाहा
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नभएको भनी बकप मा लेखाएबाट सु जाहेरीमा
देखेको भनी लेखाएको कुरा जाहेरवालाको आ नै
बकप बाट खि डत भएको देिख छ । य तै वयं
वादी प का गवाह लास कृित मचु ु काका मािनस
रामवृ राय, भरोसी सहनी, यामन दन राय यादव
र रामऔतार राय यादवले घटनाबारे सनु ेको हो भनी
अदालतमा बकप गरी िदएका छन् । वादी प का गवाह
मतृ क रामिनर जन रायक ीमती िकरण देवीले पिन
घटना थलमा यी ितवादीह को संल नता रहेको
सनु ेको मा हँ भनी अदालतमा बकप ग रिदएको
छ । वादी प का गवाह घटनास ब धमा बिु झएका
यि रामवली राय यादव, राम सनु वु र राय यादव,
राम िव ास राय यादव र रामआिशष रायसमेतले
मतृ क िनर जन प का मािनसह ले नै गोली हार
गरेको, सवाई राय र िनजका भाइह यहाँ नभएको,
पिहला राम िनर जनले नै गोली चलाई िवरे लाई
लागेको र िवरे ढले पिछ िसंहासनले गोली चलाउँदा
रामिनर जनलाई ला न गएको हो र ितवादीह लाई
पिछ हरीले खेतबाट तथा घरघरबाट प े का हन् ।
साथै अनस
ु धानमा लेखाएको स य नभई जवाहरले
सही गर भ दा गरेको हँ भनी अदालतमा बकप गरी
िदएका छन् । य तै मतृ क िवरे क आमा मंगलवतीले
र ीमती िगता देवी रायले पिन िनर जनले चलाएको
गोलीबाट िवरे को मृ यु भएको, होसनारायण र जवु ाई
सो िदन घरमा नभएको र मान मराउनेस मको रसइवी
ितवादीह को नभएको भनी अदालतमा बकप
ग रिदएको छन् । ितवादीह का सा ीले पिन घटनामा
यी ितवादीह को संल नता रहेको त यलाई इ कार
गरी बकप ग रिदएको पाइ छ । यसरी उि लिखत
जाहेरवाला र वादी प का गवाह तथा वादी प का अ य
सा ीह को अदालतको बकप र मौकाको कागज
एक आपसमा िमले िभडेको देिखँदनै । पर पर बािझने

गरी बोलेको कुरालाई माणका पमा िलन सिकँ दैन ।
जाहेरीमा र मौकाको कागजमा यिद आफू िव त भई
देखे जानेको स य कुरा लेखाएको भए अदालतमा आई
सो कुरा भ न नस ने देिखँदैन ।
९. कमन लसँग निजक रहेको हा ो कानून
णालीमा यसले य तो कसरु गरेको हो भनी िनस देह
मािणत गन भार वादी प मा ह छ । कसरु मािणत हन
अिलकित पिन स देह वा शंका रहेमा यसको फाइदा
अिभयु ह ले पाउने ह छ । सबदु माण पेस गरेर
मा हँदैन अिभयोजनकताले पेस गरेका य ता सबदु
माणको व तिु न मू याङ् कन तथा याियक परी ण
अदालतले गदछ । ियनै मा यतालाई अङ् िगकार गरी
हा ा कानूनी यव था पिन बनेका छन् । ततु मु ामा
यी ितवादीह ले अिभयोग दाबीअनस
ु ार वचन िदएको,
ितवादीह घटना थलमा हितयारसिहत मौजदु
रहेको, घटना थल घेन छे ने काम गरी मानको संयोग
पारी िदएको भनी वादी प ले शंकारिहत त रकाले पिु
गन सके को देिखँदैन । मतृ कह लाई गोलीबाहेक अ य
लाठा भाला आिदको चोट लागेको पिन लास जाँच
मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट देिखएको अव था
छै न । य तै िववाद िन पणमा अदालतले हण गन
माण आपसमा िवरोधाभाषपूण नभई जिहले पिन
एक अक लाई समथन गन हनपु दछ । मौिखक माण
य देखे जानेको हनपु छ । ि िवधापूण, अ प ट र
सनु ेको आधारमा भनेको भनाइका आधारमा कसरु दार
ठहराउनु यायोिचत हँदैन । ततु मु ामा वादी
प का गवाहह को भनाइ पिन अनस
ु धानका ममा
र अदालतमा बािझन गएको अव था र कितपयले
सनु ेको आधारमा मा अनस
ु धानका ममा भनेको
भनी अदालतमा बकप गरेको अव था िव मान
छ । आपसी ितशोधको भावना रहे भएको र त काल
आफ त गमु ाउनु परेको कारणबाट आफूसँग रसइवी
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िवनोदकुमार राय यादवसमेत
भएकालाई फसाउने मनसायले े रत भएर पिन
जाहेरी दरखा तलगायत मौकामा गरेको कागजमा
सबैको संल नता देखाएको हन स ने अव था पिन
घटनाको पृ भूिमबाट देिख छ । घटनामा गोली चलेको
ब दक
ु बाहेक अ य हातहितयार लाठा बरामदसमेत
भएको अव था छै न । व तगु त माणका अभावमा
यी ितवादीह सँग मतृ क प को पूव रसइवी रहेको,
िनजह कै घरनिजक घटना भएको, मौकामा नै प ाउ
परेको र िनजह उपर जाहेरी परेकै भ ने आधारमा
अनमु ान गरी कसरु दार थािपत गराउनु फौजदारी
यायको ममिवपरीत हन जा छ । जाहेरी दरखा त
अनस
ु धानमा सािबती बयान मौकाको कागज
सहअिभयु को पोल ज ता कुरा आफै ँ मा वत माण
नभई य ता माणलाई अ य माणबाट पि हनपु नमा
घटना थलमा रहेका यि र घटनामा छोरा ीमान्
गमु ाई पीिडत भएका यि ह को पिन अनस
ु धानमा
र अदालतमा य भनाइह पर पर िवरोधाभाषयु
छन् । य तो अव थामा उि लिखत ितवादीह
यान मान मतस लाहमा पसी वारदात थलमा रही
आरोिपत कसरु गरेको भ ने सिकने अव था छै न ।
१०. ितवादीह उपरको घाइते न दु
राय यादवलाई गोली हानी यान मान उ ोग
गरेको भ नेतफको अिभयोग दाबी तथा पनु रावेदन
िजिकरस ब धमा हेदा गोली चलाउने भनी मािथ पिु
भइसके का ितवादीह बाहेक अ य ितवादीह
हातहितयार िलई घटना थलमा रहे भएको भ ने
िमसल संल न माणबाट देिखएको छै न । जसका
बारेमा मािथ पिन िववेचना भइसके को छ । घाइते
भिनएका न दु रायलाई गोलीको छरा लागी आँखाको
मािथ सामा य चोट लागेको भ ने िनजको घाउ जाँच
के स फारामबाट देिख छ । िनजलाई यान मनस मको
काम कुरा ग रसके को अव थामा के कारणले र क तो

प रि थित आई पदा िनजको यान मन नपाएको हो
सो कुरा कही ँ कतैबाट खल
ु ेको देिखँदैन । मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १५ नं. हेदा यान मान उ ोग
हन यान मान मनसाय हनपु न सो मनसायअनस
ु ार
मान मनस मको कुनै काय गरेको देिखनु पन र कुनै
कारणले मा यान मन नपाएको हनपु न हनपु छ ।
ततु वारदातमा ितवादीह को िनज न दु रायलाई
मान मनसाय त व िव मान भई यान मानलाई नै
गोली चलाएको भ ने िमिसलबाट पिु हँदैन । यिद गोली
मान चलाएको भए के कसरी कुन कारणले िनज ब नु
भयो भ ने कुरा पिन िमिसलबाट देिखँदैन । िनजलाई
गोली नभई गोलीको छरा मा लागेको देिख छ ।
मानलाई ब दक
ु ताके र हा दा छरा मा ला ने अव था
रहँदैन । यसरी ितवादीह ले यान मान उ ोग गरेको
भ ने माण वादी प ले परु याउन नसके को देिखँदा यी
ितवादीह को यान मान उ ोग कायमा संल नता
रहे भएको भ न िम दैन ।
११. अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादीह म येका िवनोदकुमार राय यादव र
बल
ु े भ ने िवरे राय यादवले चलाएको गोलीबाट
रामिनर जन राय यादव र िवरे यादवको मृ यु
भएको पिु भएकाले िनजह लाई सु ले अिभयोग
दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
नं. को देहाय १ अनस
ु ार सव सिहत ज म कै द हने गरी
गरेको फै सला सदर हने ठहराई र अ य ितवादीह
सवाई राय, देव राय, रामगोिव द राय, रामबाबु राय
यादव, ह रनारायण राय यादव, ठाकुर राय यादव र
च े र राय यादव (मानपरु ), राम िवलास राय यादव,
पलाल राय, रिव कुमार भ ने िशवच राय,
िवजयकुमार राय यादव, िव दे र राय यादव, िदनेश
राय यादव, स यनारायण राय यादव, राम आ य राय
यादव, भरोसी राय यादव, अशोककुमार राय यादव,

1197

नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
साद राय यादव, राम एकवाल राय यादव, राम ताप
नणय नं ९६२३
राय यादव, वचेलाल राय यादव, गास राय यादव,
पितराम राय यादव र वेदामी लाल साह तेलीसमेत
जना २४ को कसरु मा संल नता रहेको भ ने पिु
सव च अदालत, संयु इजलास
हन नसके कोले िनजह को हकमा सु फै सला के ही
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
उ टी गरी िनज ितवादीह जना २४ ले सफाई
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
पाउने ठहराई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले िमित
फै सला िमित : २०७३।१।१५।४
२०६८।३।६ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
०६९-CR-०५६५
हने ठहछ । ततु हन आएको साधकसमेत सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
मु ा : जबरज ती करणी
िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला कै लाली मालाखेती
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार
उ रायमा सहमत छु ।
कायालय कै लालीमा कै दमा रहेका अमरबहादरु
या. देवे गोपाल े
बोगटी
िव
इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
यथ / वादी : कै लाली (ङ) प रवितत नामको
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १५ गते रोज ४ मा शभु म् ।
जाहेरीले नेपाल सरकार
§ पीिडतको उमेर १४ वष रहेको कुरालाई
वयम् ितवादीले पिन वीकार गरेबाट
उमेर स ब धमा िववाद देिखन आएन ।
मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१ नं. को यव थाअनस
ु ार १६ वष मिु नको
बािलकालाई िनजको म जुरी िलई वा निलई
जे जसरी करणी गरेमा पिन जबरज ती
करणी गरेको नै ठहदछ । पीिडतको १४
वषको उमेर र य तो कानूनी यव थाको
प र े यमा जबरज ती करणीका
आव यक त व, जबरज ती करणी
ठहराउन हनुपन प रि थित आिदका
स ब धमा यसमा िववेचना ग ररहनु पन

&
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नेपाल सरकार
आव यकता देिखँदैन । तसथ यी पीिडत
१४ विषया कै लाली ङ लाई ितवादी
अमरबहादुर बोगटीले जबरज ती करणी
गरेको त य थािपत हन जाने ।
( करण नं.३)
§ जबरज ती करणी ज तो नेपाल सरकार
वादी भई च ने मु ामा पीिडतको जाहेरी
नै पनपछ
ु भ ने पिन हदँ ैन । पीिडतले
सामािजक ल जा, ला न स ने ला छना,
कसुरदारको डर धाक, आ नो चेतना
तर, आिथक सामािजक पा रवा रक
ि थित ज ता कारणले पिन जाहेरी िदन
नस ने अव था हने हदँ ा जाहेरी नपरी
अ य कुनै िकिसमले घटनाको बारेमा
थाहा जानकारी भएमा पिन हरीले
अनस
ु धान गरी मु ा चलाउनु पन
ह छ । य तो अव थामा जबरज ती करणी
ज तो मु ामा हद यादको पर परागत
मा यतालाई कठोरताका साथ अंिगकार
ग ररहनु यायोिचत पिन नहने ।
( करण नं.५)

पुनरावेदन तहबाट फैसला गन :
मा. या. ी दीपकराज जोशी
मा. या. ी थीर बहादरु काक

फै सला
या.देवे गोपाल े : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ (१) बमोिजम यस अदालतको
े ािधकारिभ को भई दता हन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छ ।
मेरो िमत बबु ा अमर बोगटीले िमित
२०६७।१।२२ गतेदेिख िमित २०६७।१०।२८
गतेस म मलाई िविभ न डर ास देखाई मेरै घरमा
आई रातको समयमा मलाई जबरज ती करणी गद
आएका हन् । िनजले गरेको जबरज ती करणी वीयबाट
मेरो गभसमेत रहन गई िमित २०६७।१०।२९ मा
मबाट नवजात िशशु छोरीको ज मसमेत भएकोले
कानूनबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरी
दरखा त ।
िज ला कै लाली मालाखेती गा.िव.स. वडा नं.
९ बासकोटाि थत पूवमा खोला, पि म धम म लको
घर, उ र सडक, दि ण नवराज कापडीको खेत
यित चार िक लािभ रहेको पीिडतकै घरको त लो
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
कोठामा ितवादी अमर बोगटीले िमित २०६७।१।२२
यथ / वादीका तफबाट :
देिख िमित २०६७।१०।२८ गतेस म िविभ न िमितमा
अवलि बत निजर :
जाहेरवालीलाई डराई ध काई जबरज ती करणी गरेको
§ नेकाप २०६८, अङ् क १०, प.ृ १६५७
भिनएको घटना थल कृित मचु ु का ।
स ब कानून :
मेरो छोरा र जाहेरवालीको भाई एक आपसमा
§ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ मीत मीत भनी रा ने र िनजको घर प रवारसँग
नं. तथा ३ नं. को देहाय ३
मेरो पिहलादेिख नै िचनजान भएको हँदा म िनज
जाहेरवालीको घरमा गई िनज पीिडतकै बबु ासँग र सी
सु तहबाट फैसला गन :
सेवन गरी िनजकै घरमा सु ने पिन गथ । यसै ममा
मा.िज. या. ी िव णु सवु ेदी
िमित २०६७।१।२२ गते राितसमेत म िनजको घरमा
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सतु ेकोमा सोही राित अ.१२:३० बजेको समयमा म
िन ाबाट िबउँिझई करणी गन मन लागी िनज पीिडत
सतु ेको कोठाको खिटयामा जाँदा िनज पीिडत कराउँदा
मख
ु थनु ी डर ास देखाई जबरज ती करणी गरेको
िथएँ । मैले िमित २०६७।१।२२ गतेदेिख िमित
२०६७।१०।२८ गतेस म पटकपटक जबरज ती
करणी गद आएको िथएँ । मेरै वीय करणीबाट िनजको
गभ रही िशशु नाबािलकाको ज म भएको हनपु छ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी अमरबहादरु बोगटीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
ितवादी अमरबहादरु बोगटी जाहेरवालीको
घरमा गई खाने तथा ब ने गरेको स दभमा िमित
२०६७।१।२२ गते राित िनज ितवादी जाहेरवालीको
घरमा सतु ेकोमा रातको समयमा िनज पीिडतका
बबु ाले थाहा नपाउने गरी पीिडतले सतु ेको कोठा तथा
खिटयामा गई पीिडतलाई डर ास देखाई जबरज ती
करणी गरेको र सोप ात समेत पीिडतसँग जबरज ती
करणी गरी िनज पीिडतले नवजात िशशक
ु ो ज मसमेत
िदएको कुरा जाहेरवालीले बताएको िथइन् । िनज
अ यायीले उमेर नपगु ेक बािलकासँग जबरज ती
करणी गरेकोले िनजलाई कानूनबमोिजम सजाय
हनपु छ भ नेसमेत यहोराको राम भ ले मौकामा गरेको
कागज ।
ितवादी अमरबहादरु बोगटी पिहलादेिख
नै मेरो घरमा आउने तथा किहलेकाही ँ राितसमेत मेरै
घरमा ब ने गनहु यो । उ घटनाका बारेमा पिहला
म तथा घर प रवारका मािनसह लाई थाहा िथएन ।
िमित २०६७।१०।२९ गते मेरी छोरी जाहेरवालीले
ब चा ज माएपिछ िनज छोरीलाई सोधपछ
ु गदा
िमित २०६७।१।२२ गते राित आफू आ नै कोठामा
सिु तरहेको अव थामा िनज ितवादी अमर बोगटी
आफू सतु ेको ठाउँमा आई आफूलाई डर ास देखाई

जबरज ती करणी गरेको र सोप ात् समेत िनजले
पटकपटक मौका छोपी िमित २०६७।१०।२८ गतेस म
आफूलाई जबरज ती करणी गद आएको हो । उ कुरा
अ लाई नभ नु भनी डर ाससमेत देखाएका कारण
आफूले उ कुरा अ लाई बताउन नसके को भ ने
कुरा बताएक िथइन् । यसरी उमेरै नपगु ेक नाबािलका
छोरीलाई जबरज ती करणी गरी पेटमा गभ बोकाई गभ
रहेको अव थामा समेत जबरज ती करणी गरेकोले
िनज ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय हनै पछ
भ नेसमेत यहेराको नवराज कापडीले मौकामा गारेको
कागज ।
ितवादी अमरबहादरु बोगटी पिहलादेिख नै
जाहेरवालीको घरमा गई रा ने, िनज जाहेरवालीकै
बबु ासँग बसी मादक पदाथ र सी सेवनसमेत गरी
रा ने र िनजकै घरमा ब ने सु नेसमेत गदथे । िमित
२०६७।१।२२ गते राित िनज ितवादीले आ नै
कोठामा सतु ेक जाहेरवालीलाई डर ास देखाई
जबरज ती करणी गरेको, सोपिछ समेत िमित
२०६७।१०।२८ गतेस म पटकपटक आफूलाई
जबरज ती करणी गद आएको र उ कुरा अ लाई
नभ नु भनी डर ाससमेत िदएको तथा आ नै बदनाम
ह छ भनी उ कुरा अ लाई बताउन नसके को
भ ने कुरा िमित २०६७।१०।२९ गते िनज पीिडतले
नवजात नाबािलका ज माएप ात बताएक िथइन् ।
िनज ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय हनपु छ
भ नेसमेत यहोराको च द िसंह धामीसमेत जना ३ ले
गरेको व तिु थित मचु ु का ।
वष १४ क नाबािलका पीिडत कै लाली ङ
(प रवितत नाम) लाई ितवादी अमरबहादरु बोगटीले
डर ास िदई िमित २०६७।१।२२ देिख पटकपटक
जबरज ती करणी गद आएकोमा अि तम पटक िमित
२०६७।१०।२८ को िमितमा समेत जबरज ती
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करणी गरेको र ितवादीको करणी वीयबाट नवजात
िशशु छोरीसमेत पैदा गरेको देिखन खु न आएको
हँदा ितवादी अमरबहादरु बोगटीलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १ नं. कसरु अपराधमा
ऐ.ऐ. को ३ नं. को देहाय ३ बमोिजम सजाय हन र
सोही ऐन को ऐ.महलको १० नं. र १० ग नं. बमोिजम
ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूितसमेत िदलाई भराई
पाउँ भ ने मागदाबीसिहतको अिभयोग प ।
िमित २०६७ सालको वैशाख जेठितर मैले
र पीिडतको बबु ाले सँगै र सी सेवन गरी म पीिडतको
बबु ाको घरमा नै सतु ेको िथएँ । राित अं. १२ बजेितर
म अचानक िन ाबाट यझ
ुँ ी आ नै घरमा सतु ेको रहेछु
भ ने स झी करणी गन इ छाले िभ पीिडत सतु ेको
पलङमा जाँदा पीिडतले पिन के ही चाल नगरी करणी
गन िदएको हँदा करणी गरेको हँ । यसपिछ २०६७
साल जेठ मिहनामा नै १ पटक िनजको म जरु ीले
करणी गरेको िथएँ । िनजले गभ बोके को कुरा मलाई
थाहा िथएन र िनज पीिडतले समेत मलाई सो कुरा
के ही भिननन् । िमित २०६७ सालको माघ मिहनाितर
पीिडत घरबाट भागी िनजका घरको मािनसले खोज
तलास गदासमेत फे ला नपरेपिछ डोटी िदपायलमा
मिहला हरीले िनज पीिडतलाई फे ला पारी िदपायल
िपप लाि थत नरी ढाँटको घरमा रहेको िदपक
म लको होटलमा मिहला हरीले नै िज मा लगाएको
रहेछ । सोही होटलमा माघ २९ गते ब चा ज माएको
भ ने खबर २०६७ सालको फागनु मिहनाको ३ गते
पीिडतको माइती घरका मा छे ले भनेपिछ थाहा पाएको
िथएँ । िनज ब चा कसको करणी वीयबाट रहन गएको
हो मलाई थाहा छै न ।२०६७ साल फा गणु १० गते
पीिडतका माइती घरमा मा छे गएर पीिडतलाई घरमा
याएर राखेका छन् । यिद मेरो करणीबाट गभ रहन
गएको भए िनज पीिडतले मलाई पिहला नै सो कुराको

जानकारी िदनपु द यो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
अमरबहादरु बोगटीले अदालतमा गरेको बयान ।
पीिडतले २०६७ वैशाखको अि तमितर
मलाई जबरज ती करणी गरेको कुरा भनेको
हन् । ितवादी अमर बोगटीले पीिडतकै घरमा पीिडत
सिु तरहेको बेला डर ध क देखाई जबरज ती करणी
गरेको हो भ ने कुरा पीिडतबाट मैले थाहा पाएको हँ
भ नेसमेत यहोराको घटना िववरणमा कागज गन राम
भ ले अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६७।१।२२ गते म आ नै घरमा
िथएँ । पीिडत कोठामा सतु ेक िथइन् । ढोका िथएन ।
करणी स ब धमा मलाई थाहा छै न । के टी (पीिडत) ले
ब चा पाई सके पिछ मलाई भनेक हँदा सो कुरा थाहा
पाएको हँ भ नेसमेत यहोराको घटना िववरणमा कागज
गन नवराज कापडीले अदालतमा गरेको बकप ।
वैशाखको अि तमितर अमर बोगटीको
करणीबाट गभ रहन गएको हो ।२०६७।१०।२९ गते
िशशक
ु ो ज म भएको हो । ितवादीले मलाई िमित
२०६७।१०।२८ मा जबरज ती करणी गरेको कुरा
कसैलाई नभ नु भने मारी िद छु भनी ध याएको हो
भ नेसमेत यहोराको पीिडत कै लाली ङ (प रवितत
नाम) ले अदालतमा गरेको बकप ।
म आ नो यि गत कामको िसलिसलामा
िदपायल गएको बखतमा २०६७।१०।२८ गतेको साँझ
६।७ बजेको समयमा एकजना मेरो प रचयको ाइभरले
एउटा तपाइँकै ठाउँितरको के टी मेरो िकयामा आएक
िथइन् । िनज अलप अव थामा भएकोले अिहले इ. .
का. िदपायलका हरीह ले इ. .का. िभ राखेको छ
भनेपिछ मैले अिहले साँझ भइस यो को रहेछ भोिल
िबहान हेन जानु पला भ ने सोची सो राित म नेचरु ल
होटलमा बसेको र भोिलप ट ऐ. २९ गते िबहान ८.००
बजेितर िदपक म ल र म इ. .का. मा गएका ह ।
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िनजले आ नो ठेगाना ीपरु भनेक र थर पिन जोशी
बताएक ले आ नो गाउँ ठाउँको एउटै थरको भएकोले
म परु याई
् िदउँला भ ने सोची िनजलाई इ. .का. बाट
िज मा िलएको हँ । गेटबािहर आइसके पिछ म िबरामी छु
अ पताल जा छु भनी भ दा हामीले िज ला अ पताल
िसलगढी लगेका र यहाँ डा टरले िनज पीिडत कै लाली
ङ गभवती भएक र ६।७ िदनिभ मा ब चा ज म छ
भनेपिछ मैले िनज गभवती भएको भ ने थाहा पाएको
हँ । पिछ िदपायलको एउटा होटलमा याई आराम गराई
िचनेको मािनससँग घर पठाइ िदउँला भ ने सोच राखी
होटलमा बसेको अव थामा पनु ः िनज छटपटाई िबरामी
यथा सु भएपिछ डा टरलाई होटलमै बोलाएपिछ
२०६७।१०।२९ गते राित १०.०० बजेितर ब चा
ज मेको हो । पिछ िनजले वा तिवक ठेगाना मालाखेती
९ कै लाली र आ नो थर कापडी भनी बताई िददीको
फोन नं. िदइन् र ब चा ज मेको ते ो िदन िनजको
िददी यहाँ पगु ेपिछ होटलमै िनजको िददीको िज मा
लगाई म धनगढी आई हाले । मैले िज मा िलँदाका
अव थामा िनजलाई के ही सो ा पिन जवाफ निदने
झो ाएर झप क सल ओढेर ब ने गदिथन् भ नेसमेत
यहोराको पीिडतलाई िज मा िलने हेमराज जोशीले
अदालतमा गरेको बकप ।
ततु मु ा हद यादिवहीन देिखन नगएको
र यी ितवादीले १४ वष या पीिडतलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको १ नं. तथा ३ नं. िवपरीत कसरु
अपराध गरेको देिखँदा िनजलाई सोही महलको ३(३)
बमोिजम ६ वष कै द र ऐ.को ३ क नं. बमोिजम थप
५ वषसमेत ज मा ११ वष सजाय हने र ितवादीको
आिथक हैिसयत र पीिडतको शारी रक र मानिसक
ितसमेतलाई िवचार गरी यी ितवादीले पीिडतलाई
. २५,०००। – ितपूितसमेत भराई िदने ठहराएको
सु कै लाली िज ला अदालतको िमित २०६८।८।८

को फै सला ।
म पनु रावेदक ितवादीले अदालतमा गरेको
बयान, जाहेरवालीले अदालतमा गरेको बकप ,
जाहेरवालाका बबु ा नवराज कापडीले अदालतमा गरेको
बकप , मौकामा कागज गन राम भ ले अदालतमा
गरेको बकप , इलाका हरी कायालय, िदपायलको
िमिसल सामेल रहेको कागज, जाहेरवालीलाई िज मा
िलने हेमराज जोशीले अदालतमा गरेको बकप ,
जाहेरवालीले जाहेरी दरखा तमा उ लेख गरेको समय,
थान, िमितको अ ययन िव ेषण नगरी हद यादिभ
नरहेको मु ालाई हद यादिभ रहेको भनी ठहर गरी
मलाई कै द सजाय हने गरी भएको कै लाली िज ला
अदालतको िमित २०६८।८।८ को फै सला िु टपूण
हँदा उ फै सला उ टी गरी याय िदलाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी अमरबहादरु बोगटीको
पनु रावेदन प ।
यसमा हद यादको िववेचना स ब धमा सु
फै सला फरक पन स ने देिखँदा छलफलको लािग
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ यथ वादी
नेपाल सरकारलाई पनु रावेदनको ितिलिप साथै राखी
जानकारी िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, िदपायलको िमित २०६८।१२।१३ को
झगिडया िझकाउने आदेश ।
िमिसल संल न आधार माणह बाट
ितवादी अमरबहादरु बोगटीले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको १ नं. तथा ३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ारको
कसरु अपराध गरेको देिखँदा ितवादी अमरबहादरु
बोगटीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती
करणीको महलको ३ को देहाय ३ बमोिजम ६ वष कै द
र सोही महलको ३ क नं. बमोिजम थप ५ वषसमेत
गरी ज मा ११ वष कै द सजाय हने ठहर गरेको कै लाली
िज ला अदालतको िमित २०६८।८।८ को फै सला
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वादीले दाबी नै निलएको जबरज ती करणीको महलको
३ क नं. बमोिजम थप ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने
ठहर गरेको हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
भई ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ६ वष कै द
ह छ । पीिडतले ितवादीबाट .२५,०००।- ितपूित
भराई पाउने ठहर गरेकोस मको सु को फै सला सदर
हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको ी पनु रावेदन अदालत,
िदपायलको िमित २०६९।२।३० को फै सला ।
जाहेरी दरखा त आफै ँ मा माण होइन ।
जाहेरी पीिडतकै बकप बाट खि डत भएको अव था
छ । जाहेरी दरखा तमा उि लिखत िमित समय
र थानमा करणी नभएको त य माणबाट पिु
हँदाहँदै माणको अप या या गरी फै सला भएको
छ । जबरज ती करणी मु ामा जबरज ती करणी
भए गरेको िमितले ३५ िदनिभ नालेस निदए ला न
स दैन भ ने मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
११ नं. मा यव था भएकोमा हद यादबािहर गएर
दायर भएको मु ालाई हद यादस ब धी यव थाको
अ ययन िव ेषण र या या नै नगरी गरेको फै सला
कानूनको िस ा तिवपरीत भएकाले उ फै सला
उ टी गरी याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
अमर बोगटीले यस अदालतमा गरेको पनु रावेदन प ।
जबरज ती करणीको महलको ३ क नं.
बमोिजम ५ वष थप कै दसमेत गन गरेको हदस म
सु फै सला निमलेको हँदा के ही उ टी हने ठहराई
पनु रावेदन अदालतले गरेको सो फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन पन
आएको देिखएन ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा िमिसल
अ ययन गरी हेदा िन न को िन पण गरेर िनणयमा
पु नपु न देिखन आएको छ ।

१. अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडतलाई
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको हो वा
होइन ?
२. ततु मु ा हद यादिभ को छ छै न ?
३. पनु रावेदन अदालत, िदपायलको फै सला
िमलेको छ छै न तथा पनु रावेदकको पनु रावेदन
िजिकर पु छ पु दैन ?
यसमा ितवादीले १४ वषको नाबालक
प रवितत नाम कै लाली ङ (प रवितत नाम) लाई
डर ास िदई िमित २०६७।१।२२ देिख पटकपटक
जबरज ती करणी गद आएकोमा अि तम पटक
िमित २०६७।१०।२८ मा समेत जबरज ती करणी
गरी िनजको करणी वीयबाट पीिडतले नवजात िशशु
छोरीसमेत ज माएको देिखन आएकोले ितवादी
अमरबहादरु बोगटीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा ऐ. को ३ नं. को
देहाय दफा ३ बमोिजम सजाय हन र सोही ऐ. को १० र
१० ग नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूित
िदलाई भराई पाउनसमेत अिभयोग माग दाबी िलएको
देिखयो । सु कै लाली िज ला अदालतबाट ितवादीले
१४ वषको पीिडतलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
१ नं. तथा ३ क नं. िवपरीत कसरु अपराध गरेको
देिखँदा िनजह लाई सोही महलको ३ नं. को देहाय ३
बमोिजम ६ वष कै द र ऐ. को ३ क नं. बमोिजम थप ५
वषसमेत ज मा ११ वष कै द सजाय हने र ितवादीले
पीिडतलाई . २५,०००। - ितपूितसमेत भराई िदने
ठहराई फै सला भएको पाइयो । सो फै सलाउपर हद याद
नाघेको आधारमा उ टी ग रपाउँ भनी ितवादी
अमरबहादरु बोगटीको पनु रावेदन अदालत, िदपायलमा
पनु रावेदन परी ी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट
कै लाली िज ला अदालतको िमित २०६८।८।८
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को फै सला वादीले दाबी नै निलएको जबरज ती
करणीको महलको ३ क नं. बमोिजम थप ५ वष कै द
सजाय हने ठहर गरेको हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ६
वष कै द हने र . २५०००। - ितपूित भराई पाउने
ठहर गरेकोस मको सु को फै सला सदर गरी फै सला
भएको पाइयो । उ फै सलाउपर जाहेरी दरखा तमा
उि लिखत िमित, समय र थानमा करणी नभएको
त य माणबाट पिु हँदाहँदै माणको अप या या
गरी फै सला भएको साथै जबरज ती करणी भए
गरेको िमितले ३५ िदनिभ नालेस िदनपु न भ ने
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको ११ नं. मा
यव था भएकोमा हद यादबािहर गएर दायर भएको
मु ालाई हद यादस ब धी यव थाको अ ययन
िव ेषण र या या नै नगरी गरेको फै सला कानूनको
िस ा तिवपरीत भएकाले उ टी गरी याय पाउँ भनी
ितवादी अमरबहादरु बोगटीको यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको देिख छ ।
जबरज ती करणीको महलको ३ क नं.
बमोिजम ५ वष थप कै दसमेत गन गरेको हदस म सु
फै सला निमलेकोले के ही उ टी हने ठहराई गरेको
पनु रावेदनको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको नदेिखएकाले थप
कै द गनपन
ु वा नपन स ब धमा के ही िवचार ग ररहनु
परेन ।
२. िनणयका लािग अिभयोग दाबीबमोिजम
पीिडतलाई ितवादीले जबरज ती करणी गरेको
हो वा होइन ? भ ने पिहलो
स ब धमा हेदा,
अमरबहादरु बोगटीले िमित २०६७।१।२२ गतेदेिख
िमित २०६७।१०।२८ गतेस म मलाई िविभ न
डर ास देखाई जबरज ती करणी गद आई िनजले
गरेको जबरज ती करणीबाट मेरो गभसमेत रही िमित

२०६७।१०।२९ गते छोरीको ज मसमेत भएको छ
भ ने उ लेख गरी िमित २०६७।११।२५ मा पीिडतको
जाहेरी दरखा त परेको छ । ितवादी अमर बोगटीले
म िमित २०६७।१।२२ गते राित पीिडतको घरमा सतु ी
सोही राित अ.१२.३० बजेको समयमा िन ा खु दा
िनज जाहेरवालीलाई करणी गन मन लागी िनज सतु ेको
कोठाको खिटयामा जाँदा िनज पीिडत कराउन ला दा
िनजको मख
ु थनु ी डर ास देखाई जबरज ती करणी गरी
यसपिछ िमित २०६७।१०।२८ गतेस म पटकपटक
जबरज ती करणी गद आएको भनी अनस
ु धानका
ममा बयान गरी जाहेरीको कसरु लाई वीकार गरेको
छ । िनजले अदालतसम पिन पीिडतसँग सहमितले २
पटक करणी गरेको भनी करणीको कसरु अपराधलाई
वीकार नै गरेको अव था छ । जाहेरी दरखा तको
रोहवरमा बसेका पीिडतका बबु ा नवराज कापडीले
जाहेरी दरखा तको यहोरालाई समथन हने गरी
मौकामा कागज गरी िदएका र घटना िववरण कागज
गन राम भ , व तिु थित मचु ु काका यि ह च
िसंह धामी, देवराज पाठक र तेजराज कापडीले पिन
जबरज ती करणी भएको भनी जाहेरीको यहोरा
समिथत हने गरी लेखाई िदएका छन् । पीिडतका बबु ा
नवराज कापडी तथा घटना िववरणका राम भ ले सोही
मौकाको कागजलाई नै वीकार गरी अदालतमा समेत
बकप ग रिदएका छन् ।
३. यसरी ततु मु ामा जाहेरी दरखा तको
यहोरा, वयम् ितवादीको मौकाको बयान र सु
अदालतसम गरेको बयान, मौकामा कागज गनह ले
कागजमा लेखाई िदएका कुराह र अदालतमा गरी
िदएका बकप का कुराह एक अपसमा िमले िभडेको
अव था िव मान छ । यसरी जाहेरी दरखा तको
यहोरालाई समिथत गन माण कागज िमिसल संल न
रहेकाले र वयम् ितवादी पिन यसमा मख
ु िमलाई
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वीकारी बसेको अव थामा करणी गरेको भ ने त य
िनिववाद रहेको छ । अब उ करणी जबरज ती हो
होइन ? भ नेतफ िवचार गदा पीिडतको उमेर १४
वष रहेको कुरालाई वयम् ितवादीले पिन वीकार
गरेबाट उमेर स ब धमा िववाद देिखन आएन ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. को
यव थाअनस
ु ार १६ वषमिु नको बािलकालाई िनजको
म जरु ी िलई वा निलई जे जसरी करणी गरेमा पिन
जबरज ती करणी गरेको नै ठहदछ । पीिडतको १४
वषको उमेर र य तो कानूनी यव थाको प र े यमा
जबरज ती करणीका आव यक त व, जबरज ती
करणी ठहराउन हनपु न प रि थित आिदका स ब धमा
यसमा िववेचना ग ररहनु पन आव यकता देिखँदैन ।
तसथ यी पीिडत १४ विषया कै लाली ङ लाई ितवादी
अमरबहादरु बोगटीले जबरज ती करणी गरेको त य
थािपत हन जा छ ।
४. अब, ततु मु ा हद यादिभ को छ
छै न भ ने दो ो तथा हद यादिभ को छै न भ ने
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा, यसमा ितवादीले
पीिडतलाई िमित २०६७।१।२२ गतेदेिख िमित
२०६७।१०।२८ गतेस म लगातार करणी गरेको भनी
जाहेरीमा उ लेख छ । सोही कुरालाई ितवादीले
मौकामा बयान गदा पिन वीकारेको अव था छ । अ य
मौकामा कागज गन यि ह ले पिन अनस
ु धानमा
सोही यहोरा उ लेख गरेको पाइ छ । १६ वषभ दा
कम उमेरक बािलकालाई म जरु ी िलएर वा निलएर
जे जसरी करणी गरेमा पिन जबरज ती करणी नै हने
िव मान कानूनी यव थाका कारण िनज १४ विषया
बािलकाको हकमा पिहलो चोिट िबना म जरु ी र पिछ
पटकपटक म जरु ी िलएर नै करणी गरेको भए पिन
जबरज ती करणी नै गरेको मािन छ । यसमा अि तम
पटक िमित २०६७।१०।२८ मा करणी भएको भ ने

जाहेरी दरखा त, ितवादीको मौकाको बयान र मौकामा
गरेका कागजह बाट देिखई जाहेरी २०६७।११।२५
मा िज ला हरी कायालयमा दता भएको देिख छ ।
यसलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको ११
नं. अनस
ु ारको जबरज ती करणी भए गरेको िमितले
३५ िदनिभ नै नािलस िदएको मािन छ । पिहलो पटक
करणी भएको िमितले मा हद याद कायम गनपन
ु भनी
अथ गन िम दैन ।
५. जबस म पीिडतले मैले २०६७ वैशाख र
जेठ मिहनामा २ पटकमा करणी गरेको भनी आ नो
अदालतको बयानमा लेखाई िदएका, मौकामा कागज
गन राम भ ले पीिडत माघ २६ गते, पीिडतका बबु ा
नवराज कापडीले माघ २७ गते पीिडत िदपायल गएको
र हेमराज जोशीले आफूले पीिडतलाई २०६७।१०।२८
गते िदपायलमा भेटाएको भनी अदालतमा बकप गदा
लेखाएबाट ितवादीले माघ २८ गतेस म पीिडतलाई
करणी गरेको भ ने कुरा पिु नहने भनी िलएको
िजिकरलाई नै स य मा ने हो भने पिन यसले ततु
मु ामा कुनै ताि वक असर पान देिखँदैन । जबरज ती
करणी ज तो नेपाल सरकार वादी भई च ने मु ामा
पीिडतको जाहेरी नै पनपछ
ु भ ने पिन हँदैन । पीिडतले
सामािजक ल जा, ला न स ने ला छना, कसरु दारको
डर धाक, आ नो चेतना तर, आिथक सामािजक
पा रवा रक ि थितका ज ता कारणले पिन जाहेरी
िदन नस ने अव था हने हँदा जाहेरी नपरी अ य
कुनै िकिसमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी
भएमा पिन हरीले अनस
ु धान गरी मु ा चलाउनु
पन ह छ । य तो अव थामा जबरज ती करणी
ज तो मु ामा हद यादको पर परागत मा यतालाई
कठोरताका साथ अंिगकार ग ररहनु यायोिचत
पिन हँदैन । यस स ब धमा यस अदालतको पूण
इजलासबाट जाहेरी त काल िदयो वा िदएन भ दा पिन
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नेपाल कानून पि का, २०७३, असोज
अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संल नता
िथयो भ ने कुरा बढी मह वपूण ह छ । जाहेरी दरखा त
िढला पनाका िविभ न कारण हन स छन् । देशको
भौगोिलक अव था, घटना थलबाट हरी रहेको
थानको दरु ी र िवकटता, समाजको चेतनाको तर,
सामािजक प रवेश, य तो अपराधबाट पीिडतको
भावी जीवनमा पन स ने भाव तथा अिभयु को
पीिडतउपर पन दबाब वा भाव आिद ज ता कारणले
गदा जबरज ती करणी ज तो कसरु का स ब धमा
जाहेरी िढला पन हन स छ । तसथ जबरज ती करणी
ज तो य पमा नारी अि मतासँग जोिडएको
गि भर िवषयमा जाहेरी दरखा त दता गराउन
लागेको समयलाई मा िनरपे पमा मू याङ् कन
गरेर कसरु को मा ा र गाि भयता घटीबढी हन
नस ने । िढला जाहेरी परेको भ दैमा जबरज ती
करणीको वारदात थािपत नहने भनी भ न निम ने
भनी रामहरी लािमछाने िव. नेपाल सरकार भएको
जबरज ती करणी मु ा (ने.का.प. २०६८, अंक
१०, पृ १६५७) मा
या यासमेत भएको
पाइ छ । तसथ हद याद किहलेदेिख के कुन कारणले
सु भयो, हद याद छ छै न भनी िदन तथा समय
गणना गन कुरालाई ततु मु ामा मह व िदइरहनु
पिन यायोिचत नदेिखएकाले पनु रावेदनमा िलएको
हद यादको िजिकरसँग सहमत हन सिकँ दैन ।

६. अतः मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादी अमरबहादरु बोगटीले वष १४ को बािलका
कै लाली ङ लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १ नं. तथा ३ नं. को देहाय ३ बमोिजमको
कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनज ितवादी
अमरबहादरु बोगटीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ऐ.
महलको ३ नं. को देहाय ३ बमोिजम ६ वष कै द गन
र पीिडतले ितवादीबाट . २५,०००।- ितपूित
भराई पाउने ठहराई गरेको सु फै सला सो हदस म
सदर गरी र सु ले सोही महलको ३ क नं. बमोिजम
थप ५ वषसमेत कै द गन गरी फै सला गरेको हकमा
वादीले दाबी नै निलएको िवषय भनी थप ५ वषको
कै दको हदस म सु फै सला उ टी गरी ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम ६ वषमा कै द हने ठहराई ी
पनु रावेदन अदालत, िदपायलले गरेको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १५ गते रोज ४ शभु म् ।
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