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सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
-अ य
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल, सव च अदालत
- सद य
मु य रिज ार ी लालबहादुर कुँवर, सव च अदालत
- सद य
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय- सद य
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
- सद य
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
- सद य
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन- सद य
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
- सद य
सहरिज ार ी ह रराज काक , सव च अदालत
- सद य सिचव

स पादक : ी वु कुमार ढकाल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवीकुमारी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी च मिण चापागाइँ
शाखा अिधकृ त ी नरेश काक
नायब सु बा ी आचाय
िसिनयर क पोिजटर ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
क यटु र अपरेटर ी म जु खड् का
कायालय सहयोगी ी अ युत दाहाल

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा :
नायब सु बा ी िनलदेव रजाल

कािशत सङ् या : ३५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
नायब सु बा ी िशवह र अिधकारी
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर बुकबाइ डर ी र नमाया महजन
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

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

नेकाप, २०७७..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ ...
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७७, चैत, िन.नं.१०६०४, पृ २०८७

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

सअ बुलेिटन, २०७७, ... ... ...- १ वा २, पृ ...
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७७, चैत – १ वा २, पृ १
सव च अदालतको वेभसाइट www.supremecourt.gov.np
मा गई दायाँतफ
तफ काशनह मा ि लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल
कानून पि का तथा सव च अदालत बुलेिटन मा समािव िनणयह
पढ् न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।

साथै, नेपाल काननू पि का मा

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

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

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

सूचना

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

मु क : सव च अदालत छापाखाना
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 “यातना, बेप ा, ह या र बला कार”
स ब धी कसुर अ य अदालतको
े ािधकारिभ पन भनी उ लेख भएपिछ
सोबाहेकका अ य गैरसैिनक कृितका
कसुरह पिन सैिनक यि ले गरेको
अव थामा सैिनक अदालतको े ािधकार
आकिषत हने भनी अथ गनु एकाितर २०८७
े ािधकारस ब धी थािपत िविधशा ीय
मा यताको ितकूल हन जाने देिख छ भने
अक ितर “नेपाली सेनालाई नेपाली
जनता ित उ रदायी बनाउने” सैिनक ऐन,
२०६३ को तावनाको भावनाअनक
ु ूल
नहने ।
 आफैँले आिधका रक िनकायमा पेस गन
कागजातमा एउटा वतन उ लेख गन, यही
वतन उ लेख गरी क पनी स चालन गन
अनुमित ा गन, सेयरको लाभ िलने र
क पनीकै िवषयमा मु ा दता भइसके पिछ २१००
आ नो वतन यो होइन, यसमा याद
सूचना कािशत गदा ितर ा गन पाइन,
संिवधान द हकमा आघात भयो भ दै रट
िनवेदन दायर गद जाने र आदेश पिन हदँ ै
जाने हो भने पीिडतले याय पाउन नस ने ।
 जबरज ती करणी मु ामा वारदातको
स ब धमा पीिडतको मौकाको बयान,
िकटानी जाहेरी, पीिडतको वा य परी ण,
घटना थल
मुचु का,
ितवादीको
अनुस धान अिधकारीसम भएको सािबती
बयान तथा घटना स ब धमा अ य यि ले
ग रिदएको कागजबाट जबरज ती करणी २१०५
पुि भइरहेको अव थामा पिछ अदालतमा
आएर जबरज ती करणी भएको होइन भनी
ितवादी, जाहेरवाला तथा
वयं
पीिडतसमेतले बयान बकप
गदमा
जबरज ती करणी भएको होइन भनी
िन कषमा पु न नसिकने ।
i
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 फौजदारी कसुरमा आरोिपत यि उपरको
िजिकर अ य वत माणले पुि गनुपनमा
ितवादी फरार रहेको भ ने आधारमा मा
आरोिपत यि उपरको अिभयोग थािपत
२१११
हन स दैन । फरार रहेकै आधारमा मा
अिभयोग पुि हने हो भने यायको मम
खि डत हने र अनुस धान ि यामा नै
ग भीर असर पन जाने ।
 जबरज ती करणी ज तो जघ य आपरािधक
कायबाट पीिडत नाबािलकामा पन गएको
शारी रक र मानिसक भावका कारण
अदालतमा बकप गदा पीिडतले य गन
वारदातको त यह को सामा य िभ नताकै
कारण पीिडतले य गरेका अ य मौिलक २११७
त यका कुराको ामािणक मू य समा त
नहने । पीिडतले य गरेका िववादरिहत
कुराबाट ितवादीको कसुर पुि ट हन आएमा
य ता माणह िनणायक माणको पमा
ा मािनने ।
 व ततु ः कुनै सरकारी िनकायका
कमचारीह को दरब दी नेपाल सरकारले
आव यकतानस
ु ार आ नो तजिबजले थपघट
गन स दछ । यो सरकारको अिधकारको कुरा
हो । यसरी दरब दी थपघट गदा सेवा
वाहलाई िनयिमत, सु यवि थत र
भावकारी कायम गन कुरालाई हे र छ;
हे रनु पदछ । कसैलाई पदमा बहाली गन वा
२१२१
कसैलाई हटाउने / फािजलमा पान
अिभ ायले दरब दी थपघट गनु उिचत र
जवाफदेहीपूण काय हदँ ैन । कुनै उिचत
कारण, अव था र ि याबाट दरब दी
फािजलमा परेको वा कटौती भएको
अव थामा पिन सो पदमा रहेका कमचारीको
यायोिचत यव थापन ग रनु वा छनीय
हने ।
ii
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 मुलुकको आिथक शासनलाई बिलयो
बनाउन, देश िवकासको गितलाई ती पान र
सवसाधारण नाग रकलाई आिथक सिु वधा
दान गन हरेक आिथक वषह मा सरकारले
टम ि यन लासन
कर, राज व र शु क उठाउने नयाँनयाँ
िव
े ह को पिहचान गरी करका दररेटह र
ठु ला करदाता
कायिविधसमेत िनधारण गन स ने नै ह छ ।
कायालय, ह रहर
मुलुकको आिथक िवकासका लािग
भवन, लिलतपुर,
राज वको सङ् कलन आव यक रहेको र
नेपालसमेत
राज व सङ् कलन गन
ि यालाई
भावकारी बनाई राज व प रचालन र
अिभवृि गन कुरालाई अ यथा मा न
निम ने ।
 िलखत िकत गरेको मु ामा िलखत कसले
तयार पा यो वा िकत ग यो भ ने त यको
खोजी गन ज री हने । िलखतस ब धी
नेपाल सरकार
अपराध गन यि
य पमा नदेिखएको
िव
वा अपराध गदा गद प ाउ नपरेको
उपे साद साह
अव थामा अनुमानको आधारमा फलानाले नै
तेलीसमेत
तयार गरेको हो वा िदएको हो भ न िम ने
अव था हदँ ैन । कसैले पोल गरी फलानाले
लेखेको वा िदएको भ दैमा िव ास गनुपन
अव थासमेत नहने ।
सावजिनक बाटोको ज गा दतामा घुसाएको
छवीलाल चपाई 
भनी
न उिठसके पिछ सो ज गाको
िव
नापजाँच सजिमन गरी यथाथ के हो यिकन
अि तयार दु पयोग
गनुपन ।
अनुस धान आयोग,
 अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको
टंगाल,
िनणय बदर हनासाथ मालपोत कायालयको
काठमाड समेत
िनणय वत: बदर भइहा छ भ न निम ने ।
 गाउँपािलकाको के तो ने स ब धमा कुनै
गा.िव.स.को
कारको यावहा रक सिु वधा र असिु वधा
कायालय, सखुवा
ज ता कारण देखाएर नेपाल सरकारबाहेक
न कारक ीसमेत
अ य कुनै िनकाय, पदािधकारी वा थानीय
िव
जन समुदायको भेलाबाट आफूखुसी
कृ णदेव िभ डवार
गा.िव.स. को के तो ने, थाना तरण गन
वा प रवतन गन ज ता काय गन निम ने ।
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नेपाल सरकार
िव
िवशाल घत मगर

कत य यान

१०६१७
14=

संयु
मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार

िव णु थापा
िव
नेपाल सरकार

 मानिसक रोगी भए पिन अिभयु / ितवादी
होसमा रहेको वा भएको घटनाको बारेमा
बताउन स ने वा होसपवू क बयान िदनस ने
वा आफूले घटाएको घटना गलत भनेर बु न
स ने अव थामा रहेको वा घटना घटाई
यसको प रणाम थाहा पाई सोबाट ब ने
होसपूवकको यास गरेको ि थितमा य तो
अव थालाई कानूनको योजनका लािग
मानिसक अ व थता नमािनने र अपराधबाट
उ मुि िदन नसिकने ।
 िनषेधा ाको आदेश जारी हदँ ैमा कुनै पिन
फौजदारी मु ाको अनुस धान तहिककात
गनलाई रोक लगाएको भनी अथ गन निम ने
हदँ ा
कानूनबमोिजम
आ नो
अि तयारीिभ को
े मा कानूनको
ि याबमोिजम कारबाही गनलाई य तो
आदेशले नरो ने ।
 अिभयु लाई चपु ला ने तथा आफूउपरको
अिभयोगउपर आधार र कारणसिहत
ितवाद गन दुवै अिधकार रहने भएको हदँ ा
याियक
ि यामा सहयोग नगरेको
आधारमा मा अिभयोग दाबीअनुसार
कसुरदार ठहर गदा यायको मम तथा
चिलत कानून णाली ितकूल िनणय हन
जाने ।
 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ ले नै दफा १५ (१)
(ख) मा वे यावृि मा लगाउनेलाई दश
वषदेिख प
वषस म कै द र पचास
हजारदेिख एक लाखस म ज रवानाको
यव था गरेको छ भने वे याविृ मा लगाउन
ललाई फकाई गन आफूसँग रा नेलाई ऐ.
ऐनको दफा १५ (१)ङ(छ) अनुसार ७
वषदेिख १० वषस म कै द गन स ने र
वे यागमन गनलाई १५ (१)(घ) बमोिजम १३ मिहनास म कै द र दुई हजारदेिख पाँच
हजारस म ज रवानाको यव था गरेको छ ।
iv

२१८३

२२३५

२२३८

२२५१

१०६१८
15=

संयु

नेपाल सरकार
िव
मोहन घले गु ङ

कत य यान

१०६१९
16=

संयु
शेषपिछको
बकसप बदर

िमला
भ डारीसमेत
िव
ुवबहादुर भ डारी

अ य देशमा भएको कानूनी यव थालाई हेदा
वे यावृि को लािग कतै अपराधीकरण
(criminalization), या कतै कानूनी
मा यता (legalization), त कतै
िनरपराधीकरण (decriminalization) को
अ यास रहेकोमा नेपालको कानूनले
वे यागमन गन वा वे यावृि मा लगाउनेलाई
वा वे यावृि को लािग ललाई फकाई प च
गन आफूसँग रा नेलाई फरक कसुर मानी
फरक सजाय गन तर वे यावृि मा संल न
मिहलाको हकमा िनरपराधीकरणको
अवधारणालाई मा यता िदएको देिख छ ।
यसथ, ितवादीले पीिडतालाई ललाई
फकाई, लोभनमा पारी आ नो डेरा कोठामा
वे याविृ मा लगाउने उ े यले राखेको
देिखँदा
ितवादीले पनु रावेिदकालाई
वे यावृि मा लगाउन ललाई फकाई गन
गरेको काय ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को
कसुर हदँ ा ऐ. ऐनको दफा १५ (१)(छ)
अनुसार सजाय गनुपन देिखने ।
 मृतकको शव परी ण गन डा टरले कुनै
आधार कारण नखुलाई मृ युको कारण
Opinion on Cause of Death
Hanging भनी उ लेख गरेको शव परी ण
ितवेदनलाई मा आधार मानी मृतकले
२२६०
झुि डएर आ मह या गरेको भनी िन कषमा
पु न नसिकने । िवशेष को राय, आधार र
कारण अ य वत
माणह बाट पिु
भएमा मा य तो रायलाई माणमा िलन
िम ने ।
 कुनै अंिशयारले अंश वा कुनै मु ा चलेको
नभए पिन वा अंश मु ा च दै गरेको
अव थामा आ नो अंश भाग अ लोह आिद
जे भएको आ नो जीिवत कालमा नै २२७०
अंिशयारिभ को वा बािहरको अ य
यि लाई कुनै पिन बेहोराले हक
छािडिदएमा य तो काय हक भएको यि ले
v





१०६२०
संयु
17=

हाडनातामा
जबरज ती
करणी

काइला भ ने
धनबहादुर राई
िव
नेपाल सरकार


१०६२१
18=

संयु
ितपूित िदलाई
पाऊँ

डा.बु ब यात
िव
योित बािनयाँसमेत


१०६२२
19=

संयु
ब दी
य ीकरण

कृ ण साद वाली
िव
उ च अदालत
तुलसीपुर,
नेपालग ज
इजलाससमेत

गन पाउने ।
कुनै पिन यि को स पि मािथको हक
जीिवत कालस म िनवाध पले उसलाई
योग गन दान दात य वा जनु सक
ु ै बेहोराले
हक ह ता तरण गन ऊ वत ह छ ।
उसको य तो वत अिधकारमा कुनै पिन
अव थामा िनय ण गन र अङ् कुश लगाउन
निम ने ।
जबरज ती करणीको कसुर र पीिडतले
धारण गरेको गभस ब धी िवषय छु ाछु ै
िवषय भएकोले पीिडतले धारण गरेको गभ
ितवादीको नदेिखएको भनी DNA २२७८
परी णबाट देिखएको आधारमा मा
जबरज ती करणीको वारदात नै भएको
रहेनछ भनी अथ गन पिन निम ने ।
वा य
उपचारमा संल न
हने
िचिक सकह ले िबरामी ित उ च तरको
हेरचाह (high degree of care) गनपन
ु
कत य रह छ । यिद िचिक सकले होिसयार २२९२
नभई हेलचे याई ं (negligence) पवू क
िबरामीको चेकजाँच गरेमा िचिक सकको सो
काय दु कृितअ तगत पन ।
मातहत अदालतले मु ाको
कृित,
ितवादीको सं या, वारदातमा िनजको
भूिमकासमेतका आधारमा मु ाका प लाई
मुलक
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ २३०६
को दफा ७७ को सुिवधा िदने निदने िन य ल
गनुपन एवं उ कानूनी यव थाबमोिजम
सबै कुरा कानूनअनुकूल रहे सुिवधा िदने
निदने सु को अदालतले नै िवचार गनुपन ।

vi

नणय नं . १०६०४
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
फै सला िमित : २०७६।५।१२
०७५-WF-०००६
मु ा : ब दी य ीकरण
िनवेदक : गोरखा िज ला, िसरा चोक गाउँपािलका
वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कायालय,
जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा रहेको
ह रबहादरु ढकाल
िव
िवप ी : उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत

भएपिछ सोबाहेकका अ य गैरसैिनक
कृितका कसरु ह पिन सैिनक यि ले
गरेको अव थामा सैिनक अदालतको
े ािधकार आकिषत हने भनी अथ गनु
एकाितर े ािधकारस ब धी थािपत
िविधशा ीय मा यताको ितकूल हन जाने
देिख छ भने अक ितर “नेपाली सेनालाई
नेपाली जनता ित उ रदायी बनाउने”
सैिनक ऐन, २०६३ को तावनाको
भावनाअनक
ु ू ल नहने ।
( करण नं.१२)
§ व छ सुनुवाइ (Fair Trial)
र
सङ् गठना मक
संरचना
(Organizational Structure) को
ि बाट समेत सैिनक कृितबाहेक
(civilian nature) का कसरु ह को
स ब धमा सैिनक अदालतह लाई भ दा
सामा य अदालतलाई नै े ािधकार दान
गनु ेय कर देिखने ।
( करण नं.१४)

§ सैिनक ऐनबमोिजमको कसरु भ नाले
सैिनक ऐनको दफा ३८ देिख ६५ स मका
कसरु भनेर बु नपु दछ भनी ऐनले नै प िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह ी
यव था गरेकाले सो ऐनको दफा ३८
ब ीबहादरु काक र ी पूणमान शा य तथा
देिख ६५ स मका कसुर गरेको अव थामा
िव ान् अिधव ाह ी माधव ब नेत, ी
मा सैिनक अदालतको े ािधकारिभ
मदनबहादरु काक र ी ने आचाय
पन देिखने । उ दफाह मा यवि थत िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह डा. ी
कसुरबाहेक अ य कसुरह पिन सैिनक
महे जंग शाह, ी अिनल सवु ेदी, ी
अदालतको े ािधकारिभ पन भनी भ न
कुलदीप ितमिसना, ी राजकुमार र जीत र
नसिकने ।
ी सरोज रे मी
( करण नं.७) अवलि बत निजर :
§ “यातना, बेप ा, ह या र बला कार”
§ ने.का.प.२०४९, अङ् क १, िन.नं.४४५४
स ब धी कसरु अ य अदालतको
§ ने.का.प.२०४९(ग), अङ् क ८, िन.नं.४५९७
§ ने.का.प.२०६८, अङ् क १०, िन.नं.८६९२
े ािधकारिभ पन भनी उ लेख
2087

नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
स ब कानून :
§ राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९
§ सैिनक ऐन, २०६३
§ याय शासन ऐन, २०७३
§ मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
§ मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
§ के ही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन ऐन, २०७५
आदेश
या.ह रकृ ण काक : नेपालको संिवधानको
धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोिजम दायर
भई सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
२३ को उपिनयम (२) को देहाय (ग) बमोिजम यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
संि त त य एवं आदेश यस कार छःरट िनवेदन
नेपाली सेनाको पदमा हँदा नारायणिहटी
राजदरबारमा कायरत रहनु भएको मेरो पित
ह रबहादरु ढकाललाई आ नो सहकम कृ णबहादरु
मगर र गैरसैिनक िडलबहादरु ढकालसिहत िमित
२०७४।१०।२७ गते ड् यटु ीमा कायरत रहेकै
अव थामा के ीय अनस
ु धान यरु ोबाट खिटएको
टोलीले गडाको खाग िब -िवतरण ओसारपसारको
अिभयोगमा प ाउ गरी सैिनक हरी गण, जङ् गी
अड् डामा बझ
ु ाएको रहेछ । ितवादीह ह रबहादरु
ढकाल र कृ णबहादरु ढकाल सैिनक हरी गण, जङ् गी
अड् डामा आव यक कारबाहीका लािग पठाइएको
भ ने िमिसलबाट देिखएकोमा ततु मु ामा िझकाई
अिभयोग प साथ काठमाड िज ला अदालतमा
पेस गनु भनी िज ला सरकारी विकल कायालय,
काठमाड बाट िमित २०७४।११।२२ मा िनणय
भएप चात् सैिनक ऐनबमोिजम कारबाही भइरहेका मेरा
ीमान् उपरसमेत व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को

दफा १९ अनस
ु ारको कसरु मा सोही ऐनको दफा २६(१)
बमोिजमको सजायको माग दाबी िलई काठमाड िज ला
अदालतमा अिभयोगप दायर भएकोमा थनु ामा राखी
मु ा पपु गनु भनी िमित २०७४।११।३० मा आदेश
भयो । सो आदेश बदर ग रपाउँ भनी उ च अदालत
पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन गरेकोमा
यहाँबाट समेत काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७४।११।३० को थनु छे क आदेश सदर हने गरी
आदेश भयो ।
मेरो पित सैिनक ऐन, २०६३ को दफा
३(१) (क) बमोिजम सैिनक ऐनको े ािधकार लागु
हने यि हनहु छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा
६६ को उपदफा १ मा सैिनक ऐनको े ािधकारिभ
पन यि ले ह या र बला कारको कसरु गरेमा
सोस ब धी कसरु अ य अदालतको े ािधकारिभ
पन र सोबाहेकका अ य कसरु ह सैिनक ऐन, २०६३
अ तगत हे र छ भनी प उ लेख ग रएको छ ।
िवप ी िज ला सरकारी विकल कायालय, काठमाड ले
काठमाड िज ला अदालतमा मेरो पितका िव दता
गरेको अिभयोगप अिधकार े िवहीन भई गैरकानूनी
छ भने सोही गैरकानूनी अिभयोगप लाई आधार
मानी ग रएका आदेशह पिन गैरकानूनी भएको हँदा
ितनै आदेशह को आधारमा थनु ामा रहनु भएको मेरो
पितको थुना पिन गैरकानूनी हो । अतः मेरो पितको
हकमा सैिनक अदालतमा च ने मु ा काठमाड
िज ला अदालतमा दता गरी सोही अदालतले सैिनक
अदालतको अिधकार े अित मण गरी थनु ामा
राखेकोले सो थनु ा गैरकानूनी छ ।
मेरो पितलाई लगाइएको अिभयोग सैिनक
ऐनको दफा ३८ देिख ६५ स मको सैिनक ऐनले
िसजना गरेको सेवास ब धी अिभयोग नभए पिन
सैिनक अदालतको े ािधकारिभ पन अिभयोग हो ।
यसैले वहाँ िव को अिभयोगको पपु पिन सैिनक
ऐनबमोिजम हनपु छ । राि य िनकु ज तथा व यज तु
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१०६०४ - ह रबहादरु ढकाल िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
संर ण ऐन, २०२९ बमोिजमको कसरु को लािग सो
ऐन सामा य कानून हो भने सैिनक ऐन िवशेष ऐन
हो । यिद कुनै कसरु को स ब धमा सामा य ऐन र िवशेष
ऐन दवु ैमा यव था भएमा िवशेष ऐन नै लागु ह छ भ ने
थािपत िस ा त हो । यिद मेरो पित सैिनक कमचारी
नभएको भए राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा ३१(१) बमोिजम नै िज ला
अदालतमा मु ा च न स यो । तर मेरो पित सैिनक
कमचारी भएकोले उहाँलाई लगाइएको आरोप सैिनक
ऐन ारा थािपत अदालतमा नै पपु हनु पदछ ।
यस कार मेरो पितको िव मा दता नै हन नस ने
िनकायमा मु ा दता गरी यसैको आधारमा थनु छे कको
आदेश गरी थनु ामा रािखएको गैरसंवैधािनक तथा
गैरकानूनी भई संिवधानको धारा १७(१), १८(१),
२०(५) र (९) ारा याभूत मौिलक अिधकार हनन
भएको हँदा नेपालको संिवधानको धारा ४६,१३३(२)
र (३) समेतबमोिजम यस अदालतमा वेश गरेको
छु । अतः मेरो पित ह रबहादरु ढकाललाई गैरकानूनी
पमा थनु ामा रा ने काय भएकोले सो गैरकानूनी
थनु ाबाट मु ग रिदनु भनी िवप ीह को नाममा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी
थनु ामा रहेका ह रबहादरु ढकाललाई थनु ामु ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ह रबहादरु ढकालको हकमा
िनजक प नी क याणी ढकालले यस अदालतमा
दायर गरेको ब दी य ीकरणको रट िनवेदन ।
यस अदालतको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन कानूनबमोिजमको आधार,
कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश ा
भएको िमितले बाटाको यादबाहेक ३ िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप

साथै राखी िवप ीह को नाममा सूचना याद जारी
गरी िलिखत जवाफ ा त भएपिछ वा अविध नाघेपिछ
वादी नेपाल सरकार ितवादी ह रबहादरु ढकालसमेत
भएको ०७४-CR-११५९ को गडाको खाग िब
िवतरण तथा ओसारपसार मु ाको िमिसल काठमाड
िज ला अदालतबाट िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने यस अदालतको िमित २०७४।१२।१४ को
आदेश ।
काठमाड िज ला अदालतको िलिखत जवाफ
ितवादीह बाट आखेटोपहार बरामद
भएको, बरामदी व तु एकिसंगे गडाको खाग भएको
भ ने िवशेष को राय रहेकोसमेतका त काल ा
माणको आधारमा ितवादीह कसरु दार रहेनछन्
भनी िव वास गन नसिकएकोले पिछ ठहरेबमोिजम
हने गरी ितवादीह िडलबहादरु ढकाल, ह रबहादरु
ढकाल र कृ णबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११८
को देहाय (२) नं. बमोिजम मु ा पपु का लािग थनु ामा
रा नु भनी यस अदालतबाट थुनछे क आदेश भएको
र सोही आदेशबमोिजम थनु ामा रा न िनज ितवादी
ह रबहादरु ढकालसमेतलाई कारागार कायालय,
जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा रा न पठाइएको
हो । उ आदेशउपर ितवादीह को उ च अदालत
पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन परी ी उ च
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।३ मा आदेश
हँदा यी ितवादीह िडलबहादरु ढकाल, ह रबहादरु
ढकाल र कृ णबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
११८ को देहाय २ बमोिजम मु ा पपु का लािग थनु ामा
रा ने गरी यहाँ अदालतबाट िमित २०७४।११।३०
मा भएको आदेश बे रतको नदेिखँदा प रवतन ग ररहन
परेन, कानूनबमोिजम गनहोला
भनी आदेश भई
ु
आएको छ । साथै ितवादीह िडलबहादरु ढकाल,
ह रबहादरु ढकाल र कृ णबहादरु मगरलाई राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा

2089

नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
२६(१) बमोिजम जनही पाँच लाख ज रवाना र ५ वष
कै द सजाय हने र ऐ. ऐनको दफा २८ बमोिजम गडाको
खाग जफत हने ठहरी िमित २०७५।१२।१२।३ मा
यस अदालतबाट मु ा फै सलासमेत भइसके कोले रट
िनवेदन खारेजभागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको काठमाड िज ला अदालतको िलिखत
जवाफ ।

सैिनक ऐनको े ािधकार लागु हने यि हन् । सो
ऐनको े ािधकारिभ पन यि ह लाई सैिनक
ऐनले नै थापना गरेको अदालतमा मु ा चलाई सोही
ऐनबमोिजम पपु गनपन
ु ह छ । िनवेदकलाई गडाको
खाग ओसारपसार तथा िब िवतरण मु ामा हरीले
प ाउ गरी मु ा दता गरी पपु गरेको हो । िनवेदकको
मु ा हेन े ािधकार काठमाड िज ला अदालतमा
छै न । य तो े ािधकारिवहीन अदालतमा अिभयोगप
दायर गरी सोही आधारमा भए गरेको स पूण आदेश
तथा िनणयह गैरकानूनी भएकोले ती आदेशह
खारेजभागी छन् । ऐ. ऐनको दफा ३७ र दफा ६६
को आधारमा यस ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले
गरेको कसरु लाई सैिनक ऐनबमोिजमको कसरु र
अ य ऐनबमोिजमको कसरु को पमा वग करण गरेको
देिख छ । सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले
दफा ३८ देिख ६५ स मको कुनै काय गरेमा सैिनक
ऐनबमोिजमको कसरु र दफा ६६ बमोिजमको कसरु
गरेमा अ य ऐनबमोिजमको कसरु गरेको मानी सैिनक
अदालतबाट कारबाही गन यव था गरेको देिख छ ।
िवप ी सरकारी विकलको कायालयबाट मु ा दता नै
हन नस ने अदालतमा मु ा दता ग रएकोले सो काय
गैरकानूनी छ भ नेसमेत बेहोराको नेपाली सेनाको
िलिखत जवाफ ।

िज ला सरकारी विकल कायालय, काठमाड को
िलिखत जवाफ
चिलत कानूनअनस
ु ार सरकारवादी
फौजदारी मु ाको अनस
ु धान र तहिककात स प न
भई य ता मु ा िनणयाथ यस कायालयमा ा त
हने गदछन् । ा त अनस
ु धानका आधारमा कुनै
आरोिपतका स ब धमा मु ा च ने वा नच ने िनणय
गनसमेतको कानूनबमोिजमको दािय व पूरा गनस मको
काम यस कायालयबाट भएको हो । अिभयोग दायर
भइसके पिछ मु ा पपु स ब धी आदेश गन अिधकार
स मािनत अदालतमा भएको हँदा याियक िनकायबाट
भएका आदेशको िवषयमा यस कायालयलाई िवप ी
बनाउनपु न अव थासमेत छै न । िनवेदकको कुनै
संवधै ािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन गन
गरी यस कायालयबाट कुनै काम कारबाही भएको छै न ।
िविधको शासन र फौजदारी कानून पालना गनस मको
दािय व यस कायालयबाट पूरा भएको हँदा उ रट उ च अदालत पाटनको िलिखत जवाफ
िनवेदन खारेजभागी छ । खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यी िनवेदकसमेतका
ितवादीह को
बेहोराको िज ला सरकारी विकल कायालय, साथबाट गडाको खाग बरामद भएकोमा िववाद
काठमाड को िलिखत जवाफ ।
नदेिखएको, िनजह
मौकामा सािबत भई
अदालतसम को बयानमा समेत के रहेछ भनी बािहर
नेपाली सेनाको िलिखत जवाफ
िलई देखाउन िहँडेको अव थामा प ाउ परेको
िनवेदक नेपाली सेनाको िवशेष सरु ा हो भनी बेहोरा लेखाएकोसमेतका आधारमा यी
फौजमा कायरत रहेकोमा यारेकमा हािजर रहेको ितवादीह िडलबहादरु ढकाल, ह रबहादरु ढकाल
िदनमा हरीले यारेक इलाकाबाट प ाउ गरेको हँदा र कृ णबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११८
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३(१)(क) बमोिजम को देहाय २ बमोिजम मु ा पपु का लािग थनु ामा
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१०६०४ - ह रबहादरु ढकाल िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
रा ने गरी काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।११।३० मा भएको आदेश बे रतको नदेिखँदा
प रवतन ग ररहनु परेन । कानूनबमोिजम गनहोला
ु
भनी िमित २०७५।२।३ गते यस अदालतको संयु
इजलासबाट आदेश भएको देिख छ । यसरी िनवेदन
संल न कागज माणको मू याङ् कन र िव लेषण गरी
त य, माण र कानूनको आधारमा आदेश भएको हँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न होइन,
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको उ च
अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।
िडिभजन वन कायालय, काठमाड को िलिखत
जवाफ
हरी धान कायालय, के ीय अनस
ु धान
यरु ो महाराजग जका हरी कमचारीले िडलबहादरु
ढकाल, ह रबहादरु ढकाल र कृ णबहादरु मगरलाई
संरि त व यज तु गडाको खागसिहत िमित
२०७४।१०।२७ गते प ाउ गरी त कालीन िज ला
वन कायालय, काठमाड मा आव यक अनस
ु धानका
लािग पेस गरेको देिख छ । राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ बमोिजम व यज तक
ु ो
आखेटोपहार ओसारपसारस ब धी मु ाको अनस
ु धान
गन काय े िज ला वन कायालय, काठमाड को
अिधकार े िभ पदछ । प ाउ परेका यि ह लाई
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९
को दफा २६(१) बमोिजम सजायको मागदाबी िलई
स मािनत काठमाड िज ला अदालतमा मु ा दायर गन
भनी िज ला सरकारी विकल कायालय, काठमाड बाट
िनणय भएकोले सोहीबमोिजम अिभयोगप तयार गरी
काठमाड िज ला अदालतमा मु ा दायर ग रएको हो ।
संिवधानको धारा १५२(२) बमोिजम एक वषभ दा बढी
कै द सजाय हने फौजदारी कसरु स ब धी मु ा अदालत,
िविश ीकृत अदालत वा सैिनक अदालत वा याियक
िनकायबाहेक अ य िनकायको अिधकार े मा पन छै न

भ ने यव था भएको र राि य िनकु ज तथा व यज तु
संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजमको
कसरु अपराधमा पाँच लाख पैयाँदेिख दश लाख
पैयाँस म ज रवाना वा पाँच वषदेिख प वषस म कै द
वा दवु ै सजाय हने यव था भएको हँदा उ मु ा हेन
अिधकार े काठमाड िज ला अदालतको भएकोले
काठमाड िज ला अदालतमा अिभयोगप दायर
ग रएको हो । उ अिभयोगप को शीरमा लेिखएको ी
िज ला वन कायालय, काठमाड सम भ ने वा यांश
क यटु र टाइप गदा भल
ु वश हन गएको हो । काठमाड
िज ला अदालतमा अिभयोगप दायर गन गरी िज ला
सरकारी विकल कायालयको िनणयबमोिजम नै
काठमाड िज ला अदालतसम मु ा दायर ग रएको
हो । तसथ यस कायालयले स मािनत काठमाड
िज ला अदालतसम अिभयोगप दायर ग रएको
काय कानूनस मत भएकोले यस कायालयको हकमा
उ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िडिभजन वन कायालय, काठमाड को िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
०७५-WH-०१०० सँग लगाउ ग रएको
०७५-WH-०११७ को िनवेदक ह रबहादरु ढकालको
एउटै मु ामा ितवादी कृ णबहादरु मगरको हकमा
०७४-WH-०१०३ को मु ामा यसै अदालतको संयु
इजलासबाट २०७५।३।५ मा फै सला भएको देिखएको
हँदा सो मु ा समान तहको संयु इजलासबाट हेन
उपयु नहने हँदा सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम २३ को उपिनयम (२) को देहाय
(ग) बमोिजम पूण इजलासमा पेस गनु र ०७५WH-०१०० को रट िनवेदनमा अक पेसी तोक
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७६।१।३० को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
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इजलाससम पेस हन आएको ततु िनवेदन
प सिहतको िमिसल अ ययन गरी िनवेदकका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ाह ी ब ीबहादरु
काक र ी पूणमान शा य तथा िव ान् अिधव ाह
ी माधव ब नेत, ी मदनबहादरु काक र ी ने
आचायले िनवेदक सैिनक ऐन, २०६३ को दफा (३)
(१) (क) बमोिजमको सैिनक यि भएको, कत य
पालनको लािग खटाइएको अव थामा नै कसरु गरेको
अिभयोग लागेको, िनवेदकले गरेको कसरु सैिनक
ऐनको े ािधकारिभ पन कसरु रहेकोले सैिनक
ऐनअ तगत कारबाही हनपु नमा िवप ी काठमाड
िज ला अदालतबाट हँदै नभएको े ािधकार हण गरी
गडाको खाग िब िवतरणको कसरु मा पपु का लािग
थनु ामा रा ने गरी िमित २०७४।११।३० मा भएको
आदेश र सो आदेश सदर हने ठहर गरी उ च अदालत
पाटनबाट िमित २०७५।२।३ मा भएको आदेशमा
े ािधकारस ब धी िु ट भएको र उ आदेशह का
आधारमा िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा रािखएको
हँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ामु
ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाली सेनाको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाह डा. ी महे जंग शाह, ी
अिनल सवु ेदी, ी कुलदीप ितमिसना, ी राजकुमार
र जीत र ी सरोज रे मीले रट िनवेदक िव को
कसरु सैिनक अदालतको े ािधकारिभ पन कसरु
भएको, राि य अ तराि य अ यासबाट समेत
सैिनक यि ले गरेको सामा य कानूनअ तगतको
कसरु समेत सैिनक अदालतकै े ािधकारिभ पन
हँदा े ािधकारिवहीन काठमाड िज ला अदालतले
मु ा पपु गरी सैिनक यि लाई थुनामा राखेको काय
गैरकानूनी रहेको, सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ को
उपदफा (१) अनस
ु ार ह या, बला कार, यातना तथा
बेप ास ब धी कसरु गरेमा सैिनक अदालतबाहेकको
अ य अदालतको े ािधकारिभ पन यव था गरेको

हँदा उि लिखत ४ िकिसमका कसरु बाहेकका अ य
सबै कसरु ह सैिनक यि ले गरेको अव थामा
सोस ब धी मु ाह को कारबाही र िकनारा सैिनक
अदालतबाट नै हने ट भएको अव थामा सैिनक
हरी यी रट िनवेदक िव को गडाको खाग िब
िवतरणको कसरु समेत सैिनक ऐनअ तगतको कसरु
भई सैिनक अदालतबाटै कारबाही िकनारा हनपु नमा
े ािधकारिवहीन काठमाड िज ला अदालतमा दायर
भई सोही अदालतबाट िनवेदकलाई मु ा पपु का
लािग थनु ामा रा ने गरी भएको आदेशसमेत गैरकानूनी
भएकोले िनवेदकउपरको मु ासमेत सैिनक अदालतमा
नै पपु हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
नेपाली सेनाबाहेकका अ य िवप ीह को
तफबाट उपि थत महा यायािधव ाको कायालयका
िव ान् सह यायािधव ा ी सं जीवराज रे मीले यी
िनवेदक िव को गडाको खाग िब िवतरणको कसरु
सैिनक ऐनअ तगतको कसरु नभई राि य िनकु ज
तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ अ तगतको कसरु
भएकोले सोही ऐनको यव थाबमोिजम मु ा चली मु ा
पपु को ममा कानूनबमोिजम थनु ामा रहेकोले रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम २३(२)(ग) बमोिजम पूण इजलासमा पेस गनु
भनी यस अदालतको संयु इजलासबाट भएको
आदेशबमोिजम यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु रट िनवेदनमा देहायका नमा के ि त रही
िनणय िदनपु न देिखयोः
(१) िनवेदकउपरको मु ा सैिनक अदालतको
े ािधकारिभ पन हो वा होइन ?
(२) िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनपु न हो वा होइन ?
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१०६०४ - ह रबहादरु ढकाल िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
ह रबहादरु ढकालसमेत गडाको खागसिहत काठमाड
लैनचौरबाट िमित २०७५।०६।०९ मा प ाउ परेको र
सो िवषयमा राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसरु मा सोही ऐनको
दफा २६(१) र दफा २८ समेत बमोिजम सजायको
माग गरी काठमाड िज ला अदालतमा अिभयोगप
दायर भई िनज िनवेदकलाई मु ा पपु को लािग
थनु ामा रा ने गरी िमित २०७४।११।३० मा थनु छे क
आदेश भएको रहेछ । उ आदेश बदर ग रपाउँ भनी
िनवेदकले उ च अदालत पाटनमा सािबक मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन गरेकोमा उ च अदालत
पाटनबाट समेत काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
आदेश नै सदर हने गरी िमित २०७५।२।३ मा आदेश
भएको रहेछ । िनवेदक सैिनक ऐन, २०६३ को दफा
३(१) बमोिजम सैिनक ऐनको े ािधकारिभ को
यि भएको र सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६(१)
मा सैिनक ऐनको े ािधकारिभ को यि ले "ह या,
बला कार, यातना र बेप ा" स ब धी कसरु गरेमा
अ य अदालतको े ािधकारिभ पन छ भ ने उ लेख
भएको र सोबाहेकका मु ा सैिनक अदालतबाटै
हेनपन
ु हँदा यो िवषय सामा य अदालतबाट हेन िम ने
होइन । काठमाड िज ला अदालतमा मु ा दायर गरी
पपु का लािग िनवेदकलाई थनु ामा रा ने आदेश
भएकोमा सो आदेश उ च अदालत पाटनबाट समेत
सदर भएको हँदा उि लिखत आदेशह गैरकानूनी
छन् । े ािधकारिवहीन अदालतमा अिभयोगप दायर
गरी पपु का लािग िनवेदकलाई थुनामा रािखएको
कायसमेत गैरकानूनी भएकोले ब दी य ीकरणको
आदेश जारी भई िनवेदकलाई थुनामु ग रयोस् भ ने
िजिकर िलई िनवेदक ह रबहादरु ढकालको तफबाट
िनजको एकाघरक ीमती क याणी ढकालले ततु
ब दी य ीकरणको रट दायर गरेको देिख छ ।
३. िनवेदकउपरको कसरु सैिनक ऐन,
२०६३ को दफा ६६(१) ले "ह या, बला कार,

यातना र बेप ा" स ब धी कसरु अ य अदालतको
े ािधकारिभ अ तगत पन भ ने यव था गरेको र
उि लिखत कसरु बाहेकका कसरु ह सैिनक ऐनको
े ािधकारिभ पन यि ले गरेको अव थामा सो
मु ाको कारबाही र िकनारा अ य अदालतबाट
नभई सैिनक ऐनबमोिजमको अदालतबाट नै हनपु न
हो, िनवेदकउपरको मु ा पिन सैिनक अदालतबाटै
हे रनपु नमा अिधकार े िवहीन काठमाड िज ला
अदालतबाट हेरी िनवेदकलाई पपु का लािग थनु ामा
रा ने आदेश भएको हँदा सो थुना गैरकानूनी हो ।
ह या, बला कार, यातना र बेप ास ब धी कसरु मा
अ य अदालतलाई े ािधकार ा हने कुरा उ लेख
भएपिछ सोबाहेकका अ कसरु सेनाको मािनसले
गरेको अव थामा त सैिनक अदालतको े ािधकार
कायम हनपु दछ भ ने नै िनवेदकको मूल िजिकर
रहेको देिख छ । िनवेदकले अ य आधार र कारणबाट
आफूउपरको थनु ा गैरकानूनी नभनी आफूउपरको
मु ाको कारबाही र िकनारा गन े ािधकार नै नभएको
अदालतले े ािधकार हण गरी पपु का लािग
थनु ामा रा न आदेश िदएकोले े ािधकारकै अभावमा
उ थनु ा गैरकानूनी हो भ ने िजिकर िलएको देिखँदा
गैरकानूनी थनु ाका अ य पूवसतह को स ब धमा
िववेचना ग ररहनु परेन । तसथ, सैिनक अदालतको
े ािधकार स ब धमा सैिनक ऐन, २०६३ मा भएको
कानूनी यव थाको चचा गन मनािसब देिखन आयो ।
४. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६(१)
मा "यस ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले दफा
३८ देिख ६५ स मका कसरु ह गरेको अव थामा
र उि लिखत कसरु ह सैिनक सैिनकिबच भएको
अव थामा बाहेक यस ऐनको े ािधकारिभ पन
यि ले देहायबमोिजमको कसरु गरेमा सोस ब धी
मु ा अ य अदालतको े ािधकारिभ पन छः
(क) ह या
(ख) बला कार
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उ कानूनी यव थालाई हेदा उ दफा ६६
को उपदफा (१) ले (क) सैिनक ऐन, २०६३ को
दफा ३८ देिख ६५ स मका कसरु ह र (ख)
उि लिखत कसरु ह सैिनक सैिनकिबचमा
भएको अव थामा सो कसरु ह लाई प
पमा सैिनक ऐनको े ािधकारिभ राखेको
देिख छ । यसमा कुनै िववाद छै न । यसबाहेक
सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले
देहायका कसरु ह (ह या, बला कार)
गरेमा सोस ब धी मु ा अ य अदालतको
े ािधकारिभ पन छ भ ने यव था गरेको
छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६२ ले
" ाचार, चोरी, यातना र बेप ा" स ब धी
कसरु ह को स ब धमा िवशेष यव था गरी
उि लिखत कसरु ह को स ब धमा सैिनक
िवशेष अदालतले सु कारबाही र िकनारा गन
भ ने यव था गरेकोमा िमित २०७५।११।९
मा नेपालको संिवधानअनक
ु ू ल बनाउन के ही
नेपाल ऐनलाई संशोधन गन ऐन, २०७५ ारा
सैिनक ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनले
दफा ६२ मा उि लिखत कसरु ह म ये
"यातना र बेप ा" भ ने श दह िझक
उ दईु कसरु ह (यातना र बेप ा) लाई
दफा ६६(१) को अ य कानूनअ तगतको
कसरु ह को सूचीमा लगी थप ग रएको
देिख छ । “ह या, बला कार, यातना र
बेप ा” स ब धी कसरु मा अ य अदालतलाई
े ािधकार ा हने कुरा उ लेख भएपिछ
सोबाहेकका अ सबै कसरु सेनाको मािनसले
गरेको अव थामा त सैिनक अदालतको
े ािधकार कायम हनपु दछ भनी रट
िनवेदकले दाबी िलएको देिख छ । अझै सरल
भाषामा भ दा सैिनक ऐनको े ािधकारिभ

पन कुनै यि ले “ह या, बला कार, यातना
र बेप ा” स ब धी कसरु गरेको अव थामा
मा अ य अदालतको े ािधकार आकिषत
हने हो, सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पन कुनै
यि ले यी ४ िकिसमका कसरु ह बाहेकका
अ य कसरु ह गरेको अव थामा सोस ब धी
मु ाको कारबाही र िकनारा सामा य अदालत
(General Court) बाट नभई सैिनक
अदालत (Military Court) बाट हनपु न हो
भ ने नै िनवेदन िजिकरको सार हो भ ने कुरा
िनवेदन लेखबाट ट ह छ । तसथ ततु
िववादको िवषयव तु सैिनक अदालतको
े ािधकारिभ पन हो वा होइन भ ने नको
िन य ल गनका लािग सैिनक ऐन, २०६३
को दफा ६६(१) को सीमा र प रिधका
स ब धमा चचा गनपन
ु देिखन आयो ।
५. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ मा
"अ य कानूनअ तगतका कसुरह " स ब धी
यव था रहेको छ । उ ऐनको दफा ६६(१)
को संरचना (construction) हेरी यसमा यु
भएका श दह को िसधा (plain) अथ लगाउँदा
उ दफा ६६(१) मा उि लिखत ४ िकिसमका
कसरु ह बाहेकका अ य गैरसैिनक कसरु ह (nonmilitary offences) सैिनक ऐनको े ािधकारिभ
पन कुनै यि ले गरेको स ब धमा सो कसरु सैिनक
अदालत (Military Court) को े ािधकारिभ
पन हो वा सामा य अदालत (General Court) को
े ािधकारिभ पन भ ने स ब धमा िन कषमा पु नका
लािग दफा ६६ कुन योजनका लािग बनेको हो र
यस दफालाई सैिनक अदालतको स ब धमा भएका
अ य दफाह लाई के क तो असर पादछ भनी हेनपन
ु
ह छ । यो दफाको बनोटलाई हेदा सैिनक अदालतको
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अिधकार े भ दा बािहर िनका नका लािग अथात्
अिधकार े बाट वि चत गनका लािग िनमाण भएको
देिख छ । अिधकार े को िसजना गनका लािग
होइन । अिधकार े को कटौती गनका लािग िनमाण
भएको कानूनबाट अिधकार े को िसजना भएको भनी
अथ गनु कानून या याको िस ा तअनक
ु ू ल हँदनै ।
यस दफालाई अ य दफाह सँग तल
ु ना गरी या या
गदा सैिनक अदालतको अिधकार े को िवषयमा
अझ बढी प हन सिक छ । तसथ यो दफालाई
मा छु ै (Isolation) मा राखी या या नगरी सैिनक
अदालत ऐनसँग स बि धत स पूण दफाह लाई समेत
समु चामा हेरी या या गनु ेय कर देिख छ ।
६. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३७ मा "यस
ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले दफा ३८ देिख
६५ स मको कुनै काय गरेमा यस ऐनबमोिजमको
कसुर गरेको मािनने छ" भ ने यव था रहेको
छ । उ ऐनको दफा ३८ देिख ६५ स म श स
ु ब धी
कसरु , सैिनक िव ोह, श स
ु ब धी अ य कसरु ,
जङ् गी कारबाही िव को कसरु , भगौडास ब धी
कसरु , िज मामा रहेकालाई भगाएको कसरु , हातपात
वा ध क स ब धी कसरु , अव ास ब धी कसरु ,
स पि को हािन नो सानीस ब धी कसरु , िकत र झु ा
बेहोरास ब धी कसरु , बाधा िवरोध वा आपरािधक बल
योगस ब धी कसरु , स पि स ब धी कसरु , ठगी
तथा करकापस ब धी कसरु , हातहितयारलगायत
सरसामान िलई भागेको वा दु पयोगस ब धी कसरु ,
अनशु ासन वा आचरणस ब धी कसरु , अधरु ो कागजात
मािणतस ब धी कसरु , झु ा आरोपस ब धी कसरु ,
गयलस ब धी कसरु , सैिनक अदालतस ब धी कसरु ,
गैरकानूनी तलब रो कास ब धी कसरु , अिनयिमत
िगर तार वा थनु छे कस ब धी कसरु , ाचार र
चोरीस ब धी िविभ न कसरु ह वा ितनको उ ोग
र दु साहनबारे यव था ग रएको पाइ छ । सारतः

यी कसरु ह सेना, सैिनक सं था, यसको कमा ड,
सैिनक स पि , गोली ग ा, साम ीको सरु ा, सेनाको
अनशु ासन, िनय ण र स चालनसँग स बि धत
देिख छन् । य ता कसरु ह लाई सैिनक कसरु
(Military Offence) मानी सैिनक ऐनअ तगतका
सैिनक अदालतह ारा कारबाही हने िवषयअ तगत
रािखएको देिख छ ।
७. सैिनक ऐन, २०६३ को प रभाषा
ख डअ तगत दफा २(ण) मा "कसरु " श दको प रभाषा
गदा "कसरु " भ नाले प र छे द-७ बमोिजमको कसरु
मािनने काय स झनु पछ भनी उ लेख भएको छ भने
प र छे द-७ मा "दफा ३८ देिख ६५ स मको कुनै
काय गरेमा यस ऐनबमोिजमको कसुर गरेको मािनने
छ" भ ने उ लेख भएको देिख छ । दफा ३८ देिख ६५
स मको कसरु ह हेदा ती कसरु ह मूलतः सैिनक
कृितका अपराधसँग स बि धत रहेको देिख छ ।
ततु िववादसँग स बि धत (राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९) अ तगतको कसरु
सैिनक ऐनले यव था गरेको दफा ३८ देिख ६५
स मको कसरु अ तगत परेको देिखँदैन । यस कार
सैिनक ऐनबमोिजमको कसरु भ नाले उ ऐनको
दफा ३८ देिख ६५ स मका कसरु भनेर बु नपु दछ
भनी ऐनले नै प यव था गरेको देिखन आयो ।
अतः सैिनक ऐन, २०६३ को े ािधकारिभ पन
सैिनक यि ले सो ऐनको दफा ३८ देिख ६५ स मका
कसरु गरेको अव थामा मा सैिनक अदालतको
े ािधकारिभ पन देिखन आयो । सैिनक अदालतको
े ािधकार आकिषत हनका लािग य ता कसरु दफा
३८ देिख ६५ स मका कसरु अ तगत पनु पदछ । उ
दफाह मा यवि थत कसरु बाहेक अ य कसरु ह
पिन सैिनक अदालतको े ािधकारिभ पन भनी भ न
सिकने अव था देिखँदैन । सोबाहेक अ य नाग रक
कृितका कसरु (Civilian Offence) सैिनक यि ले
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
गरेकोमा पिन सैिनक अदालतको े ािधकारिभ पन
भ ने िनवेदन िजिकर कानूनस मत देिखन आएन ।
८. कुनै कायलाई अपराध हो भनी घोषणा
वा अपराधीकरण (Criminalize) ग रसके पिछ
यसको लािग सजायको समेत यव था ग रएको
हनपु दछ । िनवेदकले भनेज तो ततु िववादसँग
स ब राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९ बमोिजमको कसरु सामा य अदालतबाट नभई
सैिनक अदालतबाट कारबाही र िकनारा हने हो भनेर
मा ने हो भने पिन यसका लािग ऐनमा नै य तो
कायलाई अपराधीकरण (Criminalize) गरी यसको
लािग उपयु सजायको समेत यव था भएको हनपु न
हो । तर सैिनक ऐनमा यसो ग रएको पाइँदैन । ऐनको
दफा ३८ देिख ६५ स मका कसरु र दफा ६६(१)
मा उि लिखत कसरु ह बाहेकका अ य गैरसैिनक
कृितका कसरु ह सैिनक यि ले गरेको अव थामा
य तो कसरु सँग स ब मु ाह को कारबाही र
िकनारा गन े ािधकार सामा य अदालतलाई नभई
सैिनक अदालतलाई हनपु दछ भ ने यिद िवधाियकाको
मनसाय रहेको भए सैिनक ऐनमा नै सोस ब धी
"कसरु " र "सजाय" को समेत यव था हनु पद यो
। यसैगरी सैिनक ऐन, २०६३ को दफा १०१ मा
रहेको सजायस ब धी यव था हेदा मूलतः ज मकै द
गन, १४ वषस म कै द गन र िवभागीय सजाय गन
यव था रहेको देिख छ । सोही दफाको उपदफा २
मा क तो क तो कसरु मा ज मकै दको सजाय हने र
क तो क तो कसरु मा १४ वषस म कै दको सजाय हने
भनी उ लेख भएको देिख छ । प र छे द ११ अ तगत
रहेको सजायस ब धी स पूण यव थाको अ ययन
गदा ऐनको दफा ३८ देिख ६५ स मका कसरु ह को
स ब धमा िविवध िकिसमका सजायह को यव था
ग रएको देिख छ भने सोदेिखबाहेकका अ य
कसरु ह को हकमा हन स ने सजायको यव था

भने रहेको देिखँदैन । अ य ऐनअनस
ु ारको कसरु को
स ब धमा पिन यिद सैिनक अदालतले े ािधकार
हण गरी सजाय गन स ने हो भने सजायको यव था
पिन सैिनक ऐनमै हनपु नमा य तो भएको देिखएन ।
यस अलावा अ य ऐनअनस
ु ारको कसरु मा पिन सैिनक
ऐनले सजाय गन स ने यव था चिलत ऐनले गरेको
पिन देिखँदैन । सािबकको सैिनक ऐन, २०१६ मा यस
िकिसमको यव था दफा ६० मा रहेको देिख छ ।
सैिनक ऐन, २०१६ को दफा ६० मा “यो ऐनको दफा
६१ को अधीनमा रही यो ऐन लागु हने कुनै यि ले
नेपाल अिधरा यिभ वा बािहर कुनै ठाउँमा अ य कुनै
ऐनअ तगत आउने कुनै कसरु गरेमा यो ऐनअ तगतको
कसरु गरेको सि झने छ र यस दफाअ तगत अिभयोग
लगाइएमा सैिनक अदालतको कारबाहीको भागी हने छ
र दोषी ठह रएमा िनजलाई देहायको सजाय हने छः(क) कुनै नेपाल कानूनअ तगत सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने कसरु मा कसरु दार
सोही कानूनमा लेिखएबमोिजम सजायको
भागी हनेछ ।
(ख) अ कसरु का िनिम अ य नेपाल कानूनमा
तोिकएको सजाय वा सात वष कै द वा यो ऐनमा
लेिखएको घटी सजायको भागी हने छ" भ ने
यव था रहेको देिखयो । तर हाल चिलत
ऐनमा सो यव था रहेको देिखँदैन । यसरी
हेदा सैिनकले गरेको गैरसैिनक कृितको
कसरु को स ब धमा सैिनक अदालतलाई
े ािधकार ा हने अव थाको प रक पना
चिलत नेपाल कानूनले गरेको देिखन
आउँदैन । तसथ ततु िववादसँग स ब
कसरु सैिनक अदालतको े ािधकारिभ
पान वा रा ने िवधाियक मनसाय रहेको
िथयो भनी मा न सिकने अव था पिन
रहेन । अतः दफा ६६(१) मा "यातना,
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बेप ा, ह या र बला कार" स ब धी मु ा
अ य अदालतको े ािधकारिभ पन छ
भनी उ लेख भएकै मा कारणले गैरसैिनक
कृितका कसरु मा पिन सैिनक अदालतलाई
े ािधकार ा त हने भनी अथ गन िम ने
देिखएन । अतः उि लिखत िववेचनाबाट
ततु रट िनवेदनसँग स ब िवषयव तु
सैिनक अदालतको े ािधकारिभ नपन
कुरा प तः देिखन आयो ।
९. सैिनक अदालतको गठनस ब धी ऐनको
दफा ६७(१) मा भएको यव थालाई हेदा "प र छेद
७ बमोिजमको कसुरस ब धी मु ाको कारबाही
र िकनारा गनका लािग देहायबमोिजमका सैिनक
अदालत गठन हने छ" भनी ४ िकिसमका सैिनक
अदालतह को यव था गरेको पाइ छ । दफा
६६ प र छे द ७ अ तगत रहेको भए पिन ऐनको
दफा ३७ ले नै "यस ऐनको े ािधकारिभ पन
यि ले दफा ३८ देिख ६५ स मको कुनै काय
गरेमा यस ऐनबमोिजमको कसरु गरेको मािनने
छ" भनी दफा ३८ देिख ६५ स मको कायलाई मा ै
यस ऐनअ तगतको कसरु मानेको अव था छ । यो
कानूनी ावधानलाई हेदा ऐनको दफा ३८ देिख ६५
स म यव था ग रएका कसरु ह स ब धी मु ाको
कारबाही र िकनारा गन योजनका लािग मा सैिनक
अदालतह को गठन गन सिकने भनी ऐनमा नै प
यव था भएको देिखयो । अतः के वल सैिनक कमचारी
जोिडएकै कारणबाट सोदेिखबाहेकका अ य गैरसैिनक
कृितका कसरु ह को हकमा पिन सैिनक अदालतलाई
अिधकार े को िसजना हन स दछ भ ने अथ गनु
उ कानूनी यव थाको अनक
ु ू ल हने देिखँदैन ।
१०. े ािधकारको िसजना वा यसको
समाि त कानून ारा मा ह छ । सामा यतः

े ािधकारको िवषय या या ारा ा त हने िवषय नभई
कानून ारा नै प यव था ग रनपु न िवषय हो । तथािप
े ािधकारको िवषयमा या याको अव था िसजना
भएमा उदार िकिसमले या या ग रनु पदछ । अथात्
अदालतलाई े ािधकार ा छ भ ने िकिसमबाट
या या गनु पदछ । यसथः जहाँ े ािधकारबारे ि िवधा
उ प न ह छ यहाँ सामा य अदालतलाई े ािधकार
ा त छ भनी अथ ग रनपु न ह छ । यो े ािधकारको
स ब धमा थािपत िविधशा ीय मा यतासमेत
हो । उि लिखत सै ाि तक िववेचनाबाट समेत मु ा
हेन कुरामा अदालतको सव चता रहने कुरा प
ह छ । यस अलावा चिलत नेपाल कानूनमा रहेका िन न
यव थाह ले समेत अदालत वा अ य िनकायह िबच
े ािधकारको स ब धमा ि िवधा उ प न भएको
अव थामा अदालतले नै ाथिमकता पाउनपु न भ ने
कुरालाई पिु गदछन् । याय शासन ऐन, २०७३
को दफा ७(१) मा “ चिलत कानूनमा अ यथा
यव था भएकोमा बाहेक आ नो िज लािभ का
जुनसक
ु ै कृितका मु ामा सु कारबाही र िकनारा
गन अिधकार हने छ” भ ने कानूनी यव था भएको
देिख छ ।
११. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६९(१)
मा "यस ऐनअ तगतका कसरु ह का स ब धमा
सैिनक अदालत वा अ य अदालतम ये कुन
अदालतमा मु ा चलाउने भ ने िववाद उ प न
भएमा अ य अदालतमा मु ा चलाउनुपन छ" भ ने
कानूनी यव था रहेको छ । यसैगरी मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ४८(२) मा "कुनै
एक कसुरस ब धी मु ा अदालत र अध याियक
िनकायको अिधकार े िभ पन भई अदालत र
अध याियक िनकायमा मु ा दायर भएको रहेछ भने
य तो मु ाको कारबाही र िकनारा अदालतबाट
गनुपन छ" भ ने यव था रहेको छ ।
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१२. मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ५५ र ५६ मा सैिनकबाहेकको कुनै यि ले
सैिनकलाई भड् काउने वा कत यबाट िवचिलत
तु याउने वा सेनाबाट भागेको यि लाई आ य िदने
काय, सैिनक ि थित, साम रक यव थाबारे जासस
ु ी
गनसमेतका कसरु ह गरेमा सामा य अदालतमा मु ा
च ने यव था ग रएको छ । यस कार उपयु चिलत
नेपाल कानूनमा रहेका यी यव थाले े ािधकारको
िवषयमा सामा य अदालतलाई ाथिमकता िदएको
प ै बु न सिक छ । उि लिखत कानूनी यव थाको
अथ र अिभ ाय कानूनमा नै प पमा े ािधकारको
िकटान नभएको अव थामा सामा य अदालतको पमा
िज ला अदालतको े ािधकार कायम हनपु दछ भ ने
नै हो । अतः िनवेदकले िजिकर िलए ज तो “यातना,
बेप ा, ह या र बला कार” स ब धी कसरु अ य
अदालतको े ािधकारिभ पन भनी उ लेख भएपिछ
सोबाहेकका अ य गैरसैिनक कृितका कसरु ह पिन
सैिनक यि ले गरेको अव थामा सैिनक अदालतको
े ािधकार आकिषत हने भनी अथ गनु एकाितर
े ािधकारस ब धी थािपत िविधशा ीय मा यताको
ितकूल हन जाने देिख छ भने अक ितर “नेपाली
सेनालाई नेपाली जनता ित उ रदायी बनाउने”
सैिनक ऐन, २०६३ को तावनाको भावनाअनक
ु ूल
हने देिखँदैन ।
१३. अदालतको े ािधकारको स ब धमा
अथात् मु ा हेन स ब धमा अदालतलाई नै सवािधक
थान िदइएको यस अदालतबाट यसअिघ पिन अनेक
िववादका स दभमा या या िववेचना भई िस ा त
ितपादन भएका छन् । इमानिसंह गु ङको हकमा
धनकुमारी गु ङ िव मि प रषद् सिचवालयसमेत
भएको ब दी य ीकरण मु ामा पिन यस अदालतले
िवदेशी िविनमयको अवैध स चय, त करी र
ाचारज ता अपराधह लाई असैिनक कृित

(Civil nature) का अपराध मा दै “ य तो अपराध
सैिनक अिधकृतले गरेको वा त स ब धी कारबाही
र सजाय सैिनक ऐनअ तगत भएको कारणले मा
यसलाई सेनास ब धी अपराध भ न िम दैन ।
कुनै अपराधलाई सेनास ब धी अपराध भ नको
लािग यो अपराध सेनाको सङ् गठन, स चालन
वा सैिनकको पदीय कत य वा अनुशासनसँग
य पमा स बि धत हनपु छ । सैिनक अिधकृत
वा जवानको संल नता रहेको वा सैिनक ऐनमा
यव था भएको सबै अपराधलाई सेनास ब धी
अपराध भ न निम ने" भ ने िस ा त कायम गरेको
छ । यसैगरी रघवु ीरिसंह प जावी िव
प देही
िज ला अदालतसमेत भएको ब दी य ीकरण
मु ामा "कुनै कानूनले कुनै िवषयव तुको स ब धमा
मु ा हेन अिधकार यो िनकाय वा अिधकारीलाई
हने भनी प िकटान यव था भएको अव थामा
तत्तत् अिधकारी वा िनकायले हेन र सोबाहेक
अ अव थामा आ नो इलाकािभ का सबै िवषय
वा मु ा मािमलाको सु कारबाही िकनारा गन
अिधकार िज ला अदालतलाई रहने" भ ने िस ा त
ितपादन भएको पाइ छ ।
१४. व छ सनु वु ाइ (Fair Trial)
र सङ् गठना मक संरचना (Organizational
Structure) को ि बाट समेत असैिनक कृित
(civil nature) का कसरु ह को स ब धमा सैिनक
अदालतह लाई भ दा सामा य अदालतलाई नै
े ािधकार दान गनु ेय कर देिख छ । तुलना मक
पमा िव ेषण गन हो भने गैरसैिनक अपराधह मा
आम नाग रक सैिनक अदालती कारबाहीभ दा
गैरसैिनक अदालतको कारबाही ित बढी आ त
हने िव ास ग र छ । सोही िवषयमा यसअिघ यस
अदालतको अवधारणा हेदा भुवन साद िनरौलासमेत
िव
संिवधानसभा तथा यव थािपका
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१०६०४ - ह रबहादरु ढकाल िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
संसदसमे
् त भएको परमादेशसमेत मु ामा "सैिनक
सेवाको संवेदनशील कृित, कठोर अनशु ासनको
पालनाको आव यकता र सैिनक सेवामा वेश गरेकै
कारणबाट सैिनक जनशि ले मानव अिधकार र
यायको अिधकार समपण गनु नपन प रि थितिबचको
स तिु लत ि थित िसजना गरी देशका सबै जनताले झै ँ
सैिनक सेवामा कायरत जनशि ह ले पिन याय गन,
गराउने र ा गन आधिु नक, स य र लोकताि क
णाली िवकास गन सैिनक ऐन, २०६३ का िविभ न
ावधानह को पनु रावलोकन गरी आव यक सधु ारको
ब ध गनु गराउन"ु भनी िनदशना मक आदेशसमेत
जारी भएको देिख छ । उ फै सलाप चात् नेपालको
सैिनक याय णालीमा के ही संरचना मक प रवतन
भएकोसमेत देिख छ ।
१५. अतः मािथ करण करणमा ग रएको
िववेचना एवं िव ेषणको आधारमा िनवेदकउपरको
कसरु असैिनक कृितको देिखन आयो । सैिनक
ऐन, २०६३ को दफा ३८ देिख ६५ स मका
सैिनक कृितका कसरु ह को स दभमा मा
सैिनक अदालतको े ािधकार आकिषत हने हँदा
िनवेदकउपरको (राि य िनकु ज तथा व यज तु
संर ण ऐन, २०२९ अ तगतको) कसरु सैिनक
अदालतको े ािधकारिभ नपरी सामा य अदालतको
े ािधकारिभ पन प तः देिखन आयो । चिलत
नेपाल कानून, यायका वीकृत मा य िस ा तह र
अदालतको े ािधकारको स ब धमा यस अदालतबाट
िवकिसत ि कोणसमेतबाट िनवेदकले उठाएको
िवषय र मु ा सामा य अदालतको े ािधकारको
िवषयव तु देिखई िनवेदक कानूनबमोिजम नै पपु को
लािग थनु ामा रहेको देिखन आयो । अिधकार ा त
अदालतबाट मु ा पपु को लािग िनवेदकलाई थनु ामा
रा ने आदेश भएकोमा माणको मू याङ् कन भई
हाल स म अदालतबाट फै सला भएर कसरु समेत

कायम भइसके को अव थासमेत हँदा कानूनबमोिजम
अिधकार े
हण गरी कानूनबमोिजम भएका
थनु छे कलगायतका काम कारबाहीलाई अ यथा भ न
िमलेन । िनवेदकलाई मु ा पपु का लािग थनु ामा
रा ने गरी काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।११।३० र उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७५।०२।०३ मा भएको आदेशलाई गैरकानूनी
भ न िम ने नदेिखएकाले ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी थुनामु ग रयोस् भ ने िनवेदकको माग
कानूनस मत मा न िम ने नदेिखँदा िनवेदनबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िमलेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । महा यायािधव ाको
कायालयमाफत ततु आदेशको जानकारी िवप ी
िनकायह लाई िदनू । यो आदेश िव तु ीय णालीमा
अपलोड गरी रट िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या.टंकबहादरु मो ान
या.डा.मनोजकुमार शमा
इजलास अिधकृत : िव णु साद आचाय / जय ती
अव थी भ
इित संवत् २०७६ साल भदौ १२ गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं . १०६०५

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
ह रहर दाहाल र िव ान् अिधव ा ी मक
ुु द
यौपाने
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
महेश साद ख ी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
आदेश िमित : २०७५।११।२७
०७०-WO-०७७९
िवषयः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : जज
ु मु ानको नाित कण साद े को छोरा
िचतवन िज ला, जगतपरु गा.िव.स. वडा
नं. २ थायी वतन भई लिलतपरु िज ला,
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं.
२ सानेपा ब ने हाल कारागार कायालय,
जग नाथदेवल, काठमाड मा वैदेिशक रोजगार
ठगी मु ामा थनु ामा रहेको कृ णकुमार े
िव
िवप ी : वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, घ ेकुलो,
काठमाड समेत
§ आफैँले आिधका रक िनकायमा पेस गन
कागजातमा एउटा वतन उ लेख गन,
यही वतन उ लेख गरी क पनी स चालन
गन अनुमित ा गन, सेयरको लाभ िलने
र क पनीकै िवषयमा मु ा दता भइसके पिछ
आ नो वतन यो होइन, यसमा याद
सूचना कािशत गदा ितर ा गन पाइन,
संिवधान द हकमा आघात भयो भ दै
रट िनवेदन दायर गद जाने र आदेश पिन
हदँ ै जाने हो भने पीिडतले याय पाउन
नस ने ।
( करण नं.८)

आदेश
या.दीपककुमार काक : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(२) को
आधारमा दायर हन आएको ततु उ ेषणसमेतको
िनवेदनको संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छ:
म िनवेदकको थायी ठे गाना िचतवन िज ला,
जगतपरु गा.िव.स. वडा नं. २ भई ऐ. भरतपरु न.पा. वडा
नं. २ े परु तथा लिलतपरु िज ला ल.प.ु उ.म.न.पा.
वडा नं. २ सानेपामा समेत बसोबास रहेको छ । काठमाड
िज ला का.म.न.पा. वडा नं. १३ कािलमाटीमा
अवि थत हाई िहमालयन गोखा सिभसेज ा.िल. मा
रहेको आ नो स पूण सेयर िनवेदकले अ य सेयरधनी
स चालकह लाई ह ता तरण गरी िनवेदकको सेयर
लगत क ा अिभलेख भइसके प ात् उ ा.िल. का
िव िवप ी वैदेिशक रोजगार िवभागसम परेका
िविभ न उजरु ीह उपर कारबाही भई िनवेदकसमेतलाई
पूरक अिभयोग ारा ितवादी कायम गरी िवप ी
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणसम चलाइएको
िवकास खड् गीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी िनवेदकसमेत भएको मु ामा िनवेदकको
लिलतपरु िज ला ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपाको
ठेगानामा याद जारी गरी याद तामेली भई सोअनु प
उ मु ामा िनवेदक यायािधकरणसम हािजर भई
मु ा कारबाही भएको हो । िवप ी वैदिे शक रोजगार
िवभागको सािबककै उजरु ी िमिसलमा रहेका तर माण
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१०६०५ - कृ णकुमार े िव. वैदिे शक रोजगार यायािधकरण, घ ेकुलो, काठमाड समेत
नपु ने भनी मु ा नचलाइएका उजरु ीह का हकमा पनु :
अिभयोग ततु गरी चलाइएको राजन राउतसमेतको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी िनवेदकसमेत
भएको वैदिे शक रोजगार मु ामा िनवेदकको हँदै नभएको
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१३ थायी ठेगाना उ लेख
गरी जारी भएको याद उ ठेगानामा बेप े तामेल
भई आएपिछ अ.बं.१३ नं. बमोिजम यादवालाको
वतन स बि धत प सँग खल
ु ाउन लगाई वतन
यिकन गरी याद जारी गनपनमा
पनु : सोही वतनलाई
ु
िनवेदक यादवालाको थायी ठेगाना उ लेख
ग रएको याद सूचना पि कामा कािशत गरी जारी
ग रएछ । साथै अ.बं. १०७ नं. बमोिजम याद सूचनामा
िनवेदकका हकमा िनजको बाबु वा आमा वा प नीको
नाम उ लेख हनपु नमा नभएकोले िनवेदकका हकमा
जारी भएको याद नै बे रतको छ । य तो अव थामा
सो यादलाई नै रीतपूवक तामेल भएको याद भनी
िनवेदकलाई ितर ा गन अवसरबाट वि चत गराई,
सनु वु ाइको मौकासमेत निदई िनवेदकलाई तीन
वष कै द र दईु लाख पचास हजार पैयाँ ज रवाना
हने ठहर गरी वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०६८।०६।०१ मा फै सला भएको छ । सोही
फै सलाका आधारमा िनवेदकलाई िवप ी का.िज.अ.
बाट प ाउ पज
ु जारी भई, प ाउ गरी कै द याद ठेक
िवप ी कारागार कायालय जग नाथ देवलमा थनु ामा
रािखएकोमा िनवेदकका नाउँमा जारी भएको याद
नै बे रत भएकाले सो आधारमा भएको फै सला तथा
काम कारबाही ाकृितक यायको िस ा त, नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३, चिलत नेपाल कानून
तथा स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत
निजर िस ा तिवपरीत भएकोले उ ेषणको आदेशले
बदर गरी िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका दान गन
परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश वा पज
ु
जारी ग रपाउँ भ ने बेहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल
साथै राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने
यस अदालतबाट िमित २०७१।०२।०२ मा भएको
आदेश ।
िमित २०६७।९।२९ मा वैदेिशक
रोजगार िवभागको तफबाट यस वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा दता हन आएको अिभयोग प मा
स मािनत सव च अदालतमा यी रट िनवेदक यस
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणका ितवादी भएका
कृ णकुमार े को वतन काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १३ कािलमाटी थायी ठे गाना
उ लेख भएको हँदा ितवादी कृ णकुमार े का
नाउँमा सोही वतनमा याद पठाइएको र उ वतनमा
ितवादी कृ णकुमार े को नाउँमा याद तामेल
गन जाँदा िनज सो ठेगानामा नभेिटएकोले उ याद
बेप े तामेल भई िमित २०६७।१०।१० मा काठमाड
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१३ को
वडा कायालयको सूचना पाटीमा टाँस भई उ बेप े
तामेल भएको यादअनस
ु ार यी ितवादी कृ णकुमार
े ऐनले तोके को यादिभ यायािधकरणसम
उपि थत हन नआएको हँदा िमित २०६७।११।८
को आदेशानस
ु ार िमित २०६७।११।१० गतेको
राि य तरको पि का गोरखाप दैिनकमा ितवादी
कृ णकुमार े को थायी वतन काठमाड िज ला
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१३ मा याद
तामेलीस ब धी सूचना काशन ग रएको छ । उ
पि कामा कािशत यादिभ पिन यी ितवादी
कृ णकुमार े यस यायािधकरणसम उपि थत
हन आएको नदेिखएको र उपि थत ितवादी र
जाहेरवालासमेत बु ने भनी िमित २०६७।१२।२ मा
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
आदेश भई मु ाको स पूण ि या र कायिविध स प न
भई पेसी चढी िमित २०६८ असोज १ गते यस
यायािधकरणबाट फै सला भएको हो । फै सलाअनस
ु ार
िनजलाई .२,५०,०००।- ज रवाना र तीन वष
कै दसमेत हने ठहरेको छ । िनजको याद रीत पगु ी
तामेल भएको कारण िनजलाई पनु रावेदनको याद
निदइएको हो । यसैले यी ितवादी कृ णकुमार े का
नाउँमा जारी ग रएको सु याद तामेली ि या र सो
आधारमा िमित २०७०।११।२९ मा भएको फै सला
रीतपूवकको नै देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी गनपन
ु होइन । यसैले यस वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणलाई िवप ी बनाई दायर भएको ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदक कृ णकुमार े
काठमाड िज ला अदालतको २०६७ सालको
मु ा नं.१४७/२२१ को वैदेिशक रोजगार मु ामा
च.नं.१८०९ प.सं.०७०/०७१ माफत िमित
२०७०।११।२९ मा भएको प ादेशले सोही िमितदेिख
यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । िनजलाई
अिधकार ा िनकाय र अिधकार ा अिधकारीको
आदेशले थनु ामा रािखएको हँदा यस कायालयको
हकमा उ रट िनवेदन खारेजयो य भएकोले खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी कारागार कायालय
जग नाथदेवलको िलिखत जवाफ ।
क पनी रिज ारको कायालयको िमित
२०६७।३|।२५ च.नं.१२३५ को प साथ ा हाई
िहमालयन गोखा सिभसेज ा.िल.का स चालकह को
लगत फाराममा िनज रट िनवेदकको ठेगाना का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.१३ कािलमाटी उ लेख भएको
हँदा यस िवभागको तफबाट वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणमा दता भएको अिभयोग प मा सोही
ठे गाना कायम गरी ितवादी बनाई अिभयोग प दायर
ग रएको हो । सोही ठे गानामा यायािधकरणले याद

तामेल गरेकोमा सो याद तामेली रीतपूवकको नै भएको
हँदा उ रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी
गनपन
ु होइन । यसैले यस िवभागलाई समेत िवप ी
बनाई दायर भएको उ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ी वैदिे शक रोजगार िवभागको
िलिखत जवाफ ।
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट यस
अदालतमा ा हन आएको फै सलाबमोिजमको लगत
कसी काया वयन ग रएको हँदा यादको िवषयमा
यायािधकरणबाटै जवाफ ा हने छ । फै सला
अि तम भइसके को अव थामा फै सला काया वयन गन
योजनको लािग िनज ितवादीलाई यस अदालतबाट
जारी भएको प ाउ पज
ु बमोिजम प ाउ गरी यस
अदालतमा दािखला गरेप ात् िनजका नाउँमा फै सला
एवम् लगतअनस
ु ार कानूनबमोिजम कै दी पज
ु जारी
गरी थनु ामा रा न पठाइएको हो । कानूनबमोिजम
प ाउ गरी कै दी पज
ु जारी गरी थुनामा पठाइएको हँदा
यस अदालतबाट िनजको कुनै संवैधािनक तथा कानूनी
हकािधकारमा हनन ग रएको छै न । ततु रट िनवेदन
खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िवप ी काठमाड िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
राजन राउतसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी कृ णकुमार े भएको संवत् २०६७
सालको मु ा नं. १४७।२२१ को वैदेिशक रोजगार ठगी
मु ाको सु िमिसल वैदेिशक रोजगार यायािधकरण
काठमाड बाट र पनु रावेदक ओमबहादरु गु ङ र
िवप ी नेपाल सरकार भएको ०६७-CR-०९३५,
०६९-CR-०१६३, ०६८-CR-१२३० मु ामा िमित
२०७३।९।२४ मा फै सला भएका वैदिे शक रोजगार
ठगी मु ाका िमिसलह यसै अदालतको अिभलेख
शाखाबाट िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने बेहोराको
यस अदालतबाट िमित २०७४।०१।२९ मा भएको
आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
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१०६०५ - कृ णकुमार े िव. वैदिे शक रोजगार यायािधकरण, घ ेकुलो, काठमाड समेत
चढी इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा रट िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा ी ह रहर दाहाल र िव ान् अिधव ा
ी मक
ु ु द यौपानेले यी िनवेदक िव दायर भएको
मु ामा िनजको वतनमा याद जारी नभई गलत वतनमा
जारी भएको यादलाई सदर गरी भएको फै सलाबाट
िनवेदकले आ नो मु ामा ितर ा गन पाउने तथा
व छ सनु वु ाइको हकबाट वि चत हनपु रेको छ ।
संिवधान द हकबाट वि चत हने गरी गलत वतनमा
जारी याद र सोको आधारमा भएको फै सला यायोिचत
नहँदा यसरी भएको फै सला एवं िनणयह उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका
िदलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हनपु छ भनी
बहस गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी महेश साद ख ीले क पनी
रिज ारको कायालयमा पेस ग रएको कागजात
भनेको आिधका रक कागजात हो । उ कागजातमा
िनवेदकसमेत स चालक रहेको हाई िहमालयन गोखा
सिभसेज ा.िल.का स चालकह को वतन उ लेख
गदा यी िनवेदकले आ नो वतन जनु उ लेख गरेका
छन् यही वतनमा, यसै क पनीमा आव रहँदाको
िवषयमा परेको मु ाको याद तामेल भई यसैका
आधारमा भएको फै सला काया वयन ग रँदा मेरो
वतन अ नै छ भ दैमा याद तामेली गलत छ भ न
िम दैन । यस आधारमा भइसके का िनणयह बदर हने
अव था नरहने हँदा झु ो रट खारेज हनपु छ भनी बहस
गनभयो
ु ।
दवु ैतफबाट
ततु
उपयु
बहस
िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न कागजातह समेत
अ ययन गरी हेदा िनवेदन मागबमोिजम िवप ीह का
िव उ ेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हनपु न
हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा मेरो थायी वतन
िचतवन िज ला, जगतपरु गा.िव.स. वडा नं. २ हो ।
लिलतपरु िज ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा
नं. २ सानेपामा मेरो बसोबास रहेको छ । मैले पिहले
नै सेयर ह ता तरण ग रसके को हाई िहमालयन गोखा
सिभसेज क पनीका िव
दायर भएको वैदेिशक
रोजगार कसरु मु ामा मेरो हँदै नभएको का.म.न.पा. १३
कािलमाटी वतन उ लेख गरी याद सूचना कािशत
ग रएको रहेछ । बे रतपूवक कािशत याद सूचनाका
आधारमा िवप ी यायािधकरणले मलाई सनु वु ाइको
मौका नै निदई मेरा िव वैदिे शक रोजगार कसरु
मु ामा .२,५०,०००।- ज रवाना र तीन वष कै द
हने फै सला गरेको र िवप ी िज ला अदालतले पिन
बे रतको यादकै आधारमा भएको फै सला काया वयन
योजनाथ भनी मलाई प ाउ गरी हाल थनु ामा
रािखएको छ । वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमै
चलेको अक मु ामा मेरो वतन फरक छ । यसरी गलत
वतनमा जारी याद र सोको आधारमा भएका फै सला,
िनणय एवं स पूण काम कारबाहीह उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी मलाई सनु वु ाइको मौका दान
गनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भनी
ततु रट िनवेदन पन आएको देिखयो ।
३. िनवेदकले उपयु दाबी गरे पिन
िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणले वैदेिशक रोजगार िवभागको तफबाट
यायािधकरणमा दता हन आएको वैदेिशक रोजगार
मु ाको अिभयोग प मा नै यी िनवेदक ितवादी
कृ णकुमार े को थायी वतन का.म.न.पा. १३,
कािलमाटी नै उ लेख भइआएको हो । िनजको सोही
वतनमा याद जारी भएको हो । याद बेप े भइआएपिछ
राि य दैिनक गोरखाप मा सोही वतनमा याद सूचना
कािशत गदा पिन ितवादी हािजर हन नआएपिछ
िविध र ि याअनु प िमित २०६८ असोज १ गते मु ा
फै सला भएको हो । यसपिछ फै सला काया वयनका
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िनि त काठमाड िज ला अदालतमा लेखी पठाइएको
हो । िमित २०७०।११।२९ को िनणय बदर हनपु न
होइन भनी िवप ी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणले
िजिकर िलएको पाइयो ।
४. वैदिे शक रोजगार िवभागले २०६७ सालको
मु ा नं.१४७/२२१ को वैदेिशक रोजगार मु ामा
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०७०।११।२९
को प ादेशले िनवेदक कृ णकुमार े लाई सोही
िमितदेिख यस कारागारमा थनु ामा रािखएको हो भनी
िवप ी कारागार कायालय जग नाथदेवलले िलिखत
ितवाद गरेको देिखयो भने िवप ी काठमाड िज ला
अदालतले यायािधकरणबाट फै सला भई फै सला
काया वयन योजनाथ ा लगतअनु प प ाउ
पज
ु जारी गरी प ाउ प रआएका ितवादीलाई कै द
भु ानीका िनि त कारागार कायालय जग नाथ देवल
पठाइएको हो रट खारेज होस् भनी तथा िवप ीम येकै
वैदेिशक रोजगार िवभागले क पनी रिज ारको
कायालयको िमित २०६७।३|।२५, च.नं.१२३५ को
प साथ ा हाई िहमालयन गोखा सिभसेज ा.िल.का
स चालकह को लगत फाराममा िनज रट िनवेदकको
ठे गाना का.िज., का.म.न.पा. वडा नं.१३ कालीमाटी
उ लेख भएको हँदा सोही वतन उ लेख गरी िनज
िव वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा मु ा दता
ग रएको हो, वतन फरक होइन भ ने िजिकर िलएको
देिखयो ।
५. यसरी आ नो थायी वतन र बसोबाससमेत
हँदै नभएको वतनमा याद तामेल गरी आफूलाई मु ामा
ितर ा गन संिवधान द सनु वु ाइको हकबाट बि चत
ग रएको भ ने रट िनवेदकको दाबी रहेपिन यी िनवेदक
वयं स चालक रहेको हाई िहमालयन गोखा सिभसेज
नामक क पनीका स चालकह को वतन उ लेख गन
ममा िनवेदक वयंले आ नो वतन का.म.न.पा. १३,
कािलमाटी हो भ ने उ लेख गरी नेपाल सरकारको
आिधका रक िनकाय क पनी रिज ारको कायालयमा

कागजात पेस गरेको भ ने कुरामा िववाद रहेन ।
६. क पनी रिज ारको कायालयबाट नै
ितवादीको वतन का.म.न.पा. १३ हो भ ने उ लेख
भइआएपिछ वैदेिशक रोजगार यायािधकरणले
पिन आफूले दता गन अिभयोग प मा ितवादीको
अ यथा वतन उ लेख गनपन
ु र गन िम ने पिन
देिखएन । अिभयोग प मै उि लिखत वतनमा जारी
भएको याद बेप े तामेल भई स बि धत वडा
कायालयमा टाँस तामेल गदा पिन ितवादी हािजर
हन नआएपिछ राि य दैिनक गोरखाप मा िनवेदक
वयंले आिधका रक िनकाय क पनी रािज ारको
कायालयमा दता गरेका कागजातमा उपल ध गराएको
वतन नै उ लेख गरी कािशत याद सूचनामा पिन
ितवादी यायािधकरणसम हािजर हन नआई सु
यादै गज
ु ारी बसेको देिखयो ।
७. िनवेदकले यायािधकरणबाटै चलेको अक
मु ामा आ नो वतन लिलतपरु उपमहानगरपािलका
वडा नं. २, उ लेख िथयो भ ने िजिकर िलए पिन यसै
क पनीका अका स चालक ओमबहादरु गु ङ िव
दायर भएको मु ामा पिन क पनीको वतन यसैलाई
मानी मु ा फै सला भइसके को छ । स बि धत क पनी
दता गराउँदाका बखत पेस भएका आिधका रक
कागजातमा उि लिखत वतन अ यथा हो भनी
कायालयमा औपचा रक पमा जानकारी नगराएस म
सोही वतन नै आिधका रक मािनने हँदा िनवेदकको
हकमा पिन िनज वयंले उ लेख गरेको वतनमा दायर
भएको अिभयोग प लाई अ यथा भ न िम ने देिखएन ।
८. आफै ँ ले आिधका रक िनकायमा पेस गन
कागजातमा एउटा वतन उ लेख गन, यही वतन
उ लेख गरी क पनी स चालन गन अनमु ित ा गन,
सेयरको लाभ िलने र क पनीकै िवषयमा मु ा दता
भइसके पिछ मेरो वतन यो होइन । यसमा याद सूचना
कािशत गदा मैले ितर ा गन पाइन, संिवधान द
मेरो हकमा आघात भयो भ दै रट िनवेदन दायर गद
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जाने र यसैअनु प आदेश पिन हँदै जाने हो भने य ता
आदेशबाट पीिडतले याय पाउन स ने हँदनै ।
नणय नं . १०६०६
९. अत: उपयु त य एवं माणसमेतका
आधारमा नेपाल सरकारको आिधका रक िनकायमा
सव च अदालत, संयु इजलास
आफू वयंले पेस गरेका कागजातमा उि लिखत
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
वतनकै आधारमा दता भएको क पनीका िवषयमा मु ा
माननीय यायाधीश ी अिनल कुमार िस हा
दायर भई ितनै कागजातमा उि लिखत वतनमा जारी
फै सला िमित : २०७५।१२।५
भएको यादबाट िनवेदकको संिवधान द व छ
०७२-CR-११३३
सनु वु ाइको हकमा आघात पगु ेको भ ने नदेिखँदा
िनवेदक िव दायर भएको वैदेिशक रोजगार मु ामा
मु ाः- जबरज ती करणी
तामेल भएको याद र यसका आधारमा भएका अ य
िनणय एवं प ादेशह समेत िनवेदन मागबमोिजम पनु रावेदक / ितवादी : नैनबहादरु को छोरा िज ला
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी पनु : सनु वु ाइको
उदयपरु , वे टार बसाहा नगरपािलका वडा नं.
अवसर िदनु भनी उ ेषण परमादेशसमेतको आदेश
३ घर भई हाल कारागार कायालय उदयपरु मा
जारी ग ररहनपु न देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने
थनु ामा रहेको साने भ ने संगम साक
ठहछ । ततु िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
िव
िमिसल िनयमानस
यथ / वादी : िज ला उदयपरु , हिडया गा.िव.स.
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
वडा नं.५ ब ने सीता नेपालीको जाहेरीले
उ रायमा सहमत छु ।
नेपाल सरकार
या.टंकबहादरु मो ान
§ जबरज ती करणी मु ामा वारदातको
इजलास अिधकृत: सभु ाषच दाहाल
स ब धमा पीिडतको मौकाको बयान,
इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभु म् ।
िकटानी जाहेरी, पीिडतको वा य
परी ण, घटना थल मचु ु का, ितवादीको
अनुस धान अिधकारीसम
भएको
सािबती बयान तथा घटना स ब धमा अ य
यि ले ग रिदएको कागजबाट जबरज ती
करणी पिु भइरहेको अव थामा पिछ
अदालतमा आएर जबरज ती करणी
—— & ––
भएको होइन भनी ितवादी, जाहेरवाला
तथा वयं पीिडतसमेतले बयान बकप
गदमा जबरज ती करणी भएको होइन
भनी िन कषमा पु न नसिकने ।
§ अ य माणबाट कसुर पुि भइरहेको
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अव थामा जाहेरवाला, पीिडत तथा अ य
यि ले अनस
ु धानको ममा आफूले
भनेको भनाइिवपरीत हने गरी अदालतमा
गरेको बयान बकप को आधारमा मा
ितवादीलाई सफाइ िदनु यायोिचत
नहने ।
( करण नं.५)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु फै सला गन:माननीय यायाधीश ी भोजराज शमा
उदयपरु िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:माननीय यायाधीश ी महु मद सािवर हसैन
माननीय यायाधीश ी महे राज गौतम
पनु रावेदन अदालत राजिवराज
फैसला
या.ई र साद खितवडा : त कालीन
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै
अदालतको अिधकार े िभ परी दायर हन आएको
ततु मु ाको संि त य र अदालतको ठहर
यस कार रहेको छ:िज ला उदयपरु , बे टार गा.िव.स., वडा नं.
२ पूवमा बे टार बजार, पि ममा योित उ.मा.िव.
को ब दै गरेको भवन, उ रमा दवु ारखोला, दि णमा
बे टार गाईघाट सडक – यित चार िक लािबचमा
रहेको जङ् गलमा नाम प रवितत िव. कुमारीलाई
ितवादी संगम साक ले उ र टाउको, दि ण खु ा

पारी जबरज ती करणी गरेको भनी देखाइएको
घटना थल चार िक लासिहतको िववरण िठक छ
भ नेसमेत बेहोराको घटना थल मचु ु का ।
िमित २०७०।०९।०७ गते िदनको
अं.१६:३० बजेको समयमा मसिहतको टोली ग ती
गद जाने ममा बे टार–२ ख ी टोलबाट बा ा
चराउन गएका गोठालाह ले ारखोलापा रको जङ् गल
झोडनीमा १ बािलकालाई जबरज ती करणी गरेको छ
भ ने खबर सनु ाउनासाथ मसिहत उ थानमा पु दा
बे टार गा.िव.स. वडा नं. ६ घर भएका साने भ ने
संगम साक र िनजकै झड् केली छोरी नाम प रवितत
िव. कुमारीलाई क बरभ दा मिु नको कपडा नलगाएको
अव थामा फे ला पारी यसै ितवेदनसाथ दािखला
गराएका छ , कानूनबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको .स.िन. जीतबहादरु राईको ितवेदन ।
पीिडत िव. कुमारीको labia minora मा
समेत चोटपटक रहेको भ ने बेहोराको िज ला वा य
कायालय, उदयपरु को वा य परी ण ितवेदन ।
िमित २०७०।०९।०६ गतेको िदन म आ नो
ससरु ाली घर हिडया गा.िव.स., वडा नं. ५ गएको
िथएँ । मेरो झड् केली छोरीले म सँगसँगै आउने भएको
कारण िनजलाई िमित २०७०।०९।०७ गतेको िदन
बे टारतफ आउँदै गदाको अव थामा मैले बाटोमा
र सी खाएँ र बािलकालाई पिन खान िदएँ । यसपिछ
आउँदा आउँदै बाटोमा मलाई करणी गन मन ला यो
र बे टार–२ ारखोला छे उको जङ् गलमा बािलकाले
लगाएको कपडा खोली मैले िनजलाई करणी गरेको हो
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी साने भ ने संगम साक ले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०७०।०९।०७ गतेको िदन खाना
खाइसके पिछ बबु ाले मसँग जा छौ भ नभु यो, म पिन
जा छु बबु ासँग भनेर मावली घरबाट बबु ाको साथ
लागी बे टारतफ आय । बाटोमा बबु ाले र सी िकनेर
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आफूले पिन खानभु यो र मलाई पिन खानु भनेकाले
मैले पिन सेवन गरे । यसपिछ आउँदै गदा बबु ाले
मलाई जङ् गलमा लगी मैले लगाएको कपडा खोली
जबरज ती करणी गनभएको
हो भ नेसमेत बेहोराको
ु
९ वषक पीिडत नाम प रवितत िव. कुमारीको कागज ।
मेरो ीमान् संगम साक नेपाली नाग रकता
बनाउनको लािग काठमाड बाट घर स लाहअनस
ु ार
बे टार आउनु भएको िथयो । बे टार आई मेरो
माइतीमा गएर एक रात बसी छोरीलाई िलई बे टार
आउँदै गदा बाटोमा छोरीलाई र सी सेवन गराई अचेत
पारी जबरज ती करणी गनभएको
भ ने कुरा पिछ
ु
थाहा पाएको हँ । मेरो नाबािलका छोरीलाई जबरज ती
करणी गरेको हँदा कानूनबमोिजम हनपु दछ भ नेसमेत
बेहोराको सीता नेपालीको जाहेरी दरखा त ।
घटनाको िमित र समयमा म आ नै घरमा
िथएँ । हाल प ाउमा परी आएको ितवादी संगम
साक ले नाम प रवितत िव. कुमारी साक लाई
जबरज ती करणी गरेको हँदा िनज ितवादीलाई
कडा कारबाही हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको क चन
कोइराला, मौसम कोइराला, भावना आचाय, यवु राज
कोइराला र अ जु कोइरालाको व तिु थित मचु ु का ।
ितवादी साने भ ने संगम साक ले आ नो
प नीको पिहलो लो नेप को छोरी अथात् झड् केलो
छोरी नाताक १० वषभ दा मिु नक पीिडत प रवितत
नाम िव. कुमारीलाई िमित २०७०।०९।०७ गते
िज ला उदयपरु , बे टार गा.िव.स., वडा नं. २ ि थत
जङ् गलमा लगी जबरज ती करणी गरी मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १ नं. र ३ नं. को देहाय
१ को कसरु अपराध गरेको देिखँदा ितवादीलाई सोही
महलको ३ नं.को देहाय १ बमोिजम सजाय हन र
सोही महलको १० नं. बमोिजम मनािसब मािफकको
ितपूितसमेत कसरु दारबाट भराइपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको अिभयोग दाबी ।

हामी बे टार आउँदै गदा जाँड खाएको िठक
हो । तर मैले ७ वषक बािलकामािथ य तो कु ि
राखी करणी गरेको भ ने कुरा झु ा हो । मैले आ नी
छोरीलाई य तो यवहार गन सि न । खाली ममािथ
श ु लागेको हो । मचु ु काको बेहोरा पढी बाची सनु े ँ,
तर यसमा मलाई के ही थाहा छै न । जसले देखेको हो
उनीह ले नै जाननु ् । म के ही पिन जाि दन । मैले ग ती
गरेको होइन तर पिछ मलाई दोषी नै ठहर गछ भने
सजाय भो न तयार छु भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
संगम साक ले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो भाउजू दगु ादेवी नेपालीले फोनबाट
मलाई य तो कुरा भ छन् के हो भनी सनु ाइन् । मैले
सो कुरा सनु ेपिछ छोरी भएका ठाउँमा गई हेदा य तो
के ही पिन िथएन । छोरीलाई हेदा िबरामी ज ती
िथइन् । अ पतालमा बेलक
ु ा याएर िबहान लगेको हो
भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली सीता नेपालीको सु
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७०।९।७ गतेका िदन मामाघर खाना
खाई बाबासँग घर गएको हो । बाटोमा एक पटक चटपटे
खाएको हो । जङ् गलको बाटोमा बेहोस भएक िथए ।
होसमा आउँदा अ पतालमा िथएँ । बाटोमा िहँड्दा म
र बाबा मा िथयौ ँ भ नेसमेत बेहोराको पीिडता िव.
कुमारीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी बा यकालदेिख नै हा ो घर छे उमा
हिकएको रा ो बानी बेहोरा भएका, छटाई फटाई
नगन खालका मािनस हन् । जाहेरवालीले भने ज तो
ितवादीबाट घटना घटाएको होइन । जाहेरवालीले
िकन िकटानी जाहेरी िदइन् थाहा भएन भ नेसमेत
ितवादीको सा ी राजकुमार िव कमाले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीले पीिडतलाई मल
ऐन,
ु क
ु
जबरज ती करणीको १ र ३ नं.बमोिजम करणी
गरेको मािणत भएकाले िनज ितवादी साने भ ने
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संगम साक लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
३(१) नं. बमोिजम १२ (बा ) वष कै द सजाय हने
ठहछ । सो घटनाबाट पीिडतलाई पु न गएको शारी रक
मानिसक ितसमेतलाई ि गत गदा यी ितवादीबाट
पीिडतलाई ऐ. १० नं. ले .८५,०००।– (पचासी
हजार) ितपूित भराइिदने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
सु उदयपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।१
मा भएको फै सला ।
पीिडतले अदालतमा आई बकप गदा
मलाई बाबाले जबरज ती करणी गरेको होइन,
हरीमा लेखाएको बेहोरा मेरो होइन भनी उ लेख
गरेको देिख छ । जाहेरवाली सीता नेपालीले
अदालतसम बकप गदा िनजलाई झु याई
झु ा जाहेरी लेखाई सहीछापसमेत गराएको हो,
बेहोरा मेरो होइन भनी उ लेख ग रिदएको पाइ छ ।
जाहेरवाली, पीिडतासमेतले मौकामा य गरेको कुरा
अदालतसम खि डत हने गरी बकप गरेको
अव थामा समेत म ितवादीलाई सफाइ िदनपु नमा
सो नगरी अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई १२ वष कै द
सजायसमेत हने ठहर गरेको सु को फै सला िु टपूण
हँदा उ टी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादीको
पनु रावेदनप ।
ितवादी साने भ ने संगम साक लाई
अिभयोग दाबीको कसरु मा १२ वष कै दको सजाय
गन गरेको सु उदयपरु िज ला अदालतको िमित
२०७१।३।१ गतेको फै सला मनािसब देिखँदा सदर
हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको िमित २०७१।१२।११ को फै सला ।
हरीले मलाई िविभ न कारको मानिसक
यातना िदएर नभएको कुरालाई हो भ न लगाई आफै ँ ले
बयान लेखी सहीछाप गराएको हो । जाहेरवालीले
अदालतमा बकप गदा ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको होइन भनेर ट लेखाई

िदएको अव था छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २५
ले फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन
भार वादीमा ह छ । ततु मु ामा कही ँकतैबाट पिन
कसरु मािणत भएको छै न । शंकाको भरमा कसरु
कायम गन िम दैन । म ितवादीलाई १२ वष कै द
सजाय गन गरेको पनु रावदेन अदालत राजिवराजको
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट
पूण पमा सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
साने भ ने संगम साक को पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ाको पनु रावेदनप सिहतको िमिसल अ ययन
ग रयो । ितवादी साने भ ने संगम साक ले झड् केलो
छोरी वष ९ क नाम प रवितत िव. कुमारीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. र ३(१) नं. को
कसरु गरेकोले ितवादी संगम साक लाई ऐ. ३(१) नं.
बमोिजम सजाय गरी ऐ. को १० नं. बमोिजम मनािसब
मािफकको ितपूितसमेत कसरु दारबाट िदलाई पाउँ
भ ने अिभयोग दाबी भएको पाइयो । सु उदयपरु
िज ला अदालतबाट ितवादी संगम साक लाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं.
बमोिजम १२ वष कै द र ऐ. १० नं. बमोिजम पीिडतले
ितवादीबाट ितपूितबापत .८५,०००/- भराई
पाउने गरी भएको फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन
परी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट सु को
फै सला सदर हने ठहरी िमित २०७१।१२।११ मा
भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ी ितवादीको तफबाट
यस अदालतमा ततु पनु रावेदन परेको देिखयो ।
अब पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७१।१२।११ मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न ?
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन ?
सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदक

2108

१०६०६ - साने भ ने संगम साक िव. नेपाल सरकार
ितवादीले पनु रावेदनप मा आफूले अदालतसम
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको, अनस
ु धानको बेहोरा
आ नो नभएको, जाहेरवाली र पीिडतले अदालतमा
बकप गदा जाहेरी तथा अनस
ु धानको बेहोरा ख डन
हने गरी बकप गरेको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
हनपु छ भनी िजिकर िलएको पाइयो । ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा िमित २०७०।९।७
गते िदनको १६:३० बजेको समयमा मसिहतको
टोली ग ती गद जाने ममा बे टार २ ख ी टोलबाट
बा ा चराउन गएका गोठालाह ले ारखोलापा रको
जङ् गल झोडनीमा १ जना बािलकालाई जबरज ती
करणी गरेको छ भ ने खबर पाउनासाथ उ थानमा
पु दा बे टार गा.िव.स. वडा नं. ६ घर भएका साने भ ने
संगम साक र िनजकै झड् केलो छोरी प रवितत नाम
िव. कुमारीलाई क मरभ दा मिु नको कपडा नलगाएको
अव थामा फे ला पारेको भ ने .स.िन. जीतबहादरु
राईको िमित २०७०।९।७ को हरी ितवेदनबाट
ततु मु ाको उठान भएको देिख छ । झोडनी
घारीिबचमा रहेको िपिपरीको बोटको फे दमा उ र
टाउको दि ण खु ा बनाई करणी गरी बेहोस अव थामा
रहेक नाम प रवितत िव. कुमारी र िनजलाई बोलाउँदै
उठाउँदै गरेका बे टार-६ ब ने साने भ ने संगम साक
रहेका तथा घटना थल व रप र हेदा बािलकाले
गरेको िदसासमेत फे ला परेको भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७०।९।७ को घटना थल मचु ु का रहेको
पाइयो । ितवादी संगम साक क प नी िसता नेपालीले
नाग रकता बनाउन काठमाड बाट घर आएका ीमान्
माइती घरबाट बे टार आउँदै गदा बाटोमा छोरीलाई
र सी सेवन गराई अचेत पारी जबरज ती करणी
गनु भएको भ ने कुरा थाहा पाएको हँ । नाबािलका
छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको हँदा िनजलाई
सजाय ग रपाउँ भनी िमित २०७०।९।९ मा िकटानी
जाहेरी िदएको देिख छ । पीिडतले अनस
ु धानको

ममा ितवादी बाबल
ु े िमित २०७०।९।७ गतेका
िदन खाना खाइसके पिछ मावलीबाट घर बे टार जाउँ
भ नु भएकाले बबु ाको साथ लगी बे टार आउने ममा
बबु ाले बाटोमा पन राईको घरमा जाँड िकनी खाएको
र जाँड खा न भ दा भ दै मलाई पिन कर लगाई
खवु ाएको, बाटो िहँड्दै जाँदा बबु ाले फे री र सी िकनी
खाई मलाई पिन खान लगाएका िथए । यसपिछ बबु ाले
मलाई जङ् गलिभ लगेर सतु ाई मेरो सु वाल खोली
आ नो गु ाङ् ग खेलाएका, बबु ा यो के गनभएको
भ दा
ु
के ही हँदनै चपु लाग भ दै ममािथ को टे परेर करणी
गरेको, यसपिछ आफू बेहोस भएको, योिनबाट रगत
आएको तथा होस आउँदा म अ पतालमा िथएँ भनी
पीिडत प रवितत नाम िव. कुमारीले कागज ग रिदएको
देिख छ ।
३. ितवादी साने भ ने संगम साक ले
अदालतमा बयान गदा हामी बे टार आउँदै गदा जाँड
खाएको िठक हो तर मैले ७ वषक बािलकामािथ
य तो कु ि राखी करणी गरेको झु ा हो । मैले
आ नी छोरीलाई य तो यवहार गन सि दन ।
मैले ग ती गरेको होइन, ममािथ श ु लागेको हो भनी
कसरु मा इ कारी बयान गरेको पाइयो । ितवादीले
अनस
ु धानका ममा बयान गदा िमित २०७०।९।६
गतेको िदन हिडया गा.िव.स. वडा नं. ५ ि थत ससरु ाली
घर गएको िथएँ । झड् केलो छोरी र म बे टारतफ आउँदै
गदा बाटोमा र सी खाएँ, बािलकालाई पिन खान
िदएँ, यसपिछ आउँदै गदा बाटोमा मलाई करणी गन
मन लागी बे टार २ ारखोला छे उको जङ् गलमा
बािलकाले लगाएको कपडा खोली करणी गरेको हो ।
योिनको वालमा मेरो िलङ् गको टु पो िछराई करणी
गदा बािलका न थािलन्, योिनबाट रगत आयो । िदसा
पिन ग रन् । झोलामा भएको पे ट लगाइिदन खो दा
हरीले प ाउ गरेको हो भनी आरोिपत कसरु मा
सािबत रही मौकामा बयान गरेको देिखयो । पीिडत
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िव. कुमारीको योिनको Labia Minora Congested
भई योिनबाट रगत ज तो रातो पदाथ बगेको भ ने
िज ला वा य कायालय उदयपरु को वा य जाँच
ितवेदनबाट देिख छ ।
४. पीिडत, िनजक आमा जाहेरवाली
सीता नेपालीले जाहेरी बेहोरा तथा मौकाको कागज
खि डत हने गरी जबरज ती करणी भएको होइन
भनी बकप गरेको पाइ छ । ितवादी संगम साक ले
समेत अदालतमा बयान गदा जबरज ती करणी गरेको
होइन भनी बयान गरे तापिन ितवादीले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयान, पीिडतको मौकाको
कागज, .स.िन. जीतबहादरु राईको ितवेदन,
क चन कोइरालासमेतले ग रिदएको व तिु थित
मचु ु का, घटना थल मचु ु का, पीिडतको वा य
जाँच ितवेदनसमेतबाट पीिडत प रवितत नाम िव.
कुमारीलाई ितवादी संगम साक ले जबरज ती करणी
गरेको पिु भएको देिख छ ।
५. जबरज ती करणी मु ामा वारदात
थािपत गन िवषयमा जाहेरवाला, पीिडत तथा अ य
यि को भनाइ मह वपूण ह छ । ततु वारदातको
स ब धमा पीिडतको मौकाको बयान, िकटानी जाहेरी,
पीिडतको वा य परी ण, घटना थल मचु ु का,
ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम भएको
सािबती बयान तथा घटना स ब धमा अ य यि ले
ग रिदएको कागजबाट जबरज ती करणी पिु भइरहेको
अव थामा पिछ अदालतमा आएर जबरज ती करणी
भएको होइन भनी ितवादी, जाहेरवाला तथा वयं
पीिडतसमेतले बयान बकप गदमा जबरज ती करणी
भएको होइन भनी िन कषमा पु न सिकँ दैन । फौजदारी
मु ामा किहलेकाही ँ पीिडत, जाहेरवाला तथा अ य
यि ले िविभ न कारणले आफूले गरेको बयान
कागजको ितकूल हने गरी ितवादीलाई बचाउने हेतु
बयान बकप गन गरेको पाइ छ । अ य माणबाट

कसरु पिु भइरहेको अव थामा जाहेरवाला, पीिडत
तथा अ य यि ले अनस
ु धानको ममा आफूले
भनेको भनाइिवपरीत हने गरी अदालतमा गरेको बयान
बकप को आधारमा मा ितवादीलाई सफाइ िदनु
यायको ि ले यायोिचत हँदैन ।
६. अत: मािथ उि लिखत आधार
कारणह बाट ितवादी साने भ ने संगम साक लाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं.
बमोिजम १२ वष कै द र ऐ. १० नं. बमोिजम पीिडतले
ितवादीबाट ितपूितबापत . ८५,०००/- भराइिदने
गरेको उदयपरु िज ला अदालतको फै सला सदर
गन गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७१।१२।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृत:- ड लरु ाम चौधरी
इित संवत् २०७५ साल चै ५ गते रोज ३ शभु म् ।
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नणय नं . १०६०७

सु फै सला गन:
मा.िज ला या. ी िल बहादरु थापा ी
िस धल
ु ी िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:
माननीय यायाधीश ी लोके मि लक
माननीय यायाधीश ी फिण द शमा
पनु रावेदन अदालत जनकपरु

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।२।१०
०६७-CR-००८६
मु ा : कत य यान
पनु रावेदक / वादी : .स.िन. तामबहादरु तामाङको
जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला िसराहा, कटारी पसा
गा.िव.स. वडा नं.८ घर भई हाल िस धल
ु ी
िज ला, टाँडी गा.िव.स. वडा नं.६ ब ने
सक
ु ना साह तेली
§ फौजदारी कसरु मा आरोिपत यि उपरको
िजिकर अ य वत
माणले पिु
गनपनमा
ितवादी फरार रहेको भ ने
ु
आधारमा मा आरोिपत यि उपरको
अिभयोग थािपत हन स दैन । फरार रहेकै
आधारमा मा अिभयोग पुि हने हो भने
यायको मम खि डत हने र अनुस धान
ि यामा नै ग भीर असर पन जाने ।
( करण नं.१०)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी च का त खनाल
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

फै सला
या.दीपककुमार काक : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त य एवं
ठहर यस कार रहेको छ:
िमित २०५३।०५।०४ गते िबहान हरी
चौक मा आई गु नु साह तेलीले मेरी ीमती सरु तीदेवी
साह तेली िमित २०५३।५।४ गते िबहान ५ बजे
घरदेिख पि चम पदमबहादरु जगा मगरको घरअगािड
कटहरको खमा आ नै नाइलनको साडीको पासो
लगाई झिु डइरहेको अव थामा देखी, जीिवतै छन्
िक भनी घर याई हेदा म रसके को हँदा लास ङ् न
लगाई आएको छु भनी मौिखक उजरु ी गन आएकोले
कानूनबमोिजम लास जाँच तथा अ य कारबाही ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको .स.िन. तामबहादरु तामाङको
जाहेरी ितवेदन ।
मतृ क सरु तीदेवी साहको लास रहेको घरबाट
१०४ िफट पि चममा पदमबहादरु जगाको घर ज गामा
कटहरको ख भएको, सोही कटहरको खको सानो
हाँगामा मतृ क झिु डएको, पूव कोमलबहादरु जगा
मगरको घर, उ र दि ण मूल बाटो, उ र तल
ु सी साद
का लेको खेतबारी, दि ण कणबहादरु जगा मगरको
घर भएको चार िक लािभ मतृ क सरु तीदेवीको लास
रहेको भ नेसमेत बेहोराको घटना थल तथा मतृ कको
दािहनेप को आँखा ब द भएको, मख
ु अध खु ला
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भई अनहु ारको बायाँ भाग र िसरानीमा रगतको दाग
देिखएको, बायाँ आँखामा िनलडाम भई ब द भएको,
नाकको वालबाट रगत बगेको, दवु ै तनिबच भागमा
१/२ इि च कोत रएको घाउ देिखएको भ नेसमेत
बेहोराको लास जाँच कृित मचु ु का ।
िमित २०५३।५।४ गते िबहान गोठमा गई
गोबर फा न ला दा मेरो गोठ निजकै को कटहरको
खमा एउटी मिहला झिु डरहेको देखेपिछ आि दँ ै
गा.िव.स. अ य लाई बोलाई याउँदा उ कटहरको
खमा लास िथएन । वरपर हेदा गु नु साह तेलीको
पसलिभ राखेको रहेछ । गु नु साह तेलीले का छी
ीमती मतृ क सरु तीदेवी साह तेलीलाई बेलाबेलामा
कुटिपट गन झै-झगडा गन गदथे । कसले मा यो वा
आफै ँ झिु डएको हो थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको
पदमबहादरु जगा मगर र कोमलबहादरु जगा मगरको
कागज ।
मतृ क सरु तीदेवी साहसँग का छी ीमतीको
पमा ०४९ सालितर िववाह भएको तर जायज म भने
भएको छै न । मतृ कले पिहला पिन पटक-पटक मनको
लािग यास गिथन् । िमित २०५३।५।३ मा सरु तीदेवी
साह बािहर दलानमा सतु ेक िथइन् । भोिलप ट िमित
२०५३।५।४ गते मेरो छोरा सक
ु ना साह तेली उठी
आ नी आमासँग आफूले का छी आमालाई मारेको,
नभागे हरीले प ाउ गछ भनेको र छोरालाई आमाले
पैसा िदएपिछ भागेको हो । दईु जनािबच पैसा चोर
लगाउने आरोप यारोप गदथे । यसै रसइवीले
मारेको हनपु छ । गाउँलेले खबर गरेपिछ बाँ छे िक भनी
पासो फुकाएर घरमा ए लैले याएको हँ । घरमा याई
बु दा िनज मतृ क नबोलेपिछ मृ यु भइसके छ । गाउँलेले
हरीमा खबर गनपछ
ु भनेपिछ हरीमा मौिखक खबर
गरेको हँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी गु नु साह
तेलीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान
कागज ।
२०४९ सालमा ीमान्ले दो ो िववाह

गरेपिछ हा ो घरमा बेलाबखत झै-झगडा भइरह यो ।
िमित २०५३।५।३ गते राित सरु तीदेवी घरिभ ै सतु ेक
हन् । मतृ कले पिहले पिन आ मह या गन यास गरेक
िथइन् । िनजलाई मैले कत य गरी मारेको होइन । मेरो
छोरा सक
ु ना साह तेलीले आफूले मतृ क सरु तीदेवीलाई
घाँटी िथची भोिलप ट िबहान ४ गते निजकै को
कटहरको खमा झु ड् याइिदएको भनेपिछ थाहा
पाएको हँ । पसलमा सामान िब बाट आउने पैसाको
िवषयलाई िलएर मतृ क र सक
ु ना साहिबच झगडा
प ररह यो । सोही रसइवी राखी िनज छोराले
सरु तीदेवीलाई कत य गरी मारी कटहरको खमा
झु ड् याई िदएको हनस छ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी सज
ु ना साह तेलीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
ितवादीह सक
ु ना साह तेली, गु नु साह
तेली र सज
ु ना साह तेली िमली मतृ क सरु तीदेवी
साहलाई कत य गरी घाँटी िथची मारेका हनाले
ितवादीह ले यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत
१३(३) नं. बमोिजम कसरु अपराध गरेका हँदा यी
तीनैजना ितवादीह लाई सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम हदैस म सजाय गरी फरार रहेका ितवादी
सक
ु ना साह तेलीलाई कानूनबमोिजम याद जारी
ग रपाउँ भ ने बेहोराको अिभयोग प ।
मतृ क सरु तीदेवी साह कटहरको खमा
पासो लगाई झिु डइरहेक छन् भनी गाउँकै पदमबहादरु
जगा मगर र कोमलबहादरु जगा मगर आई भनेबाट
थाहा पाएको हँ । िनज आफै ँ झिु डएर आ मह या
गरेक हन् । मैले झु ड् याएको होइन । बाँि छन् िक भनी
घरमा स म याएको हँ । मेरी ीमती मतृ क सरु तीदेवी
मानिसक स तल
ु नमा नभएक ले आफै ँ झिु डएर मरेक
हन् भ नेसमेत बेहोराको गु नु साह तेलीले सु िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०५३।०५।०४ गते िबहान ५ बजेितर
मेरी सौता अथात् सरु तीदेवी साह कटहरको खमा
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पासो लगाई झिु डएको भनी पदमबहादरु जगा मगर र
कोमलबहादरु जगा मगरले भनेकोले थाहा पाएको हँ ।
२०५२ सालमा पिन िनज झिु डएक ले पासो खोली
ीमान्ले बचाउनु भएको हो । िनजको मृ यपु ात्
मेरो ीमान् र गाउँकै अ य यि समेत गई हरी
चौक दधु ौलीमा जाहेर गनभएको
हो । अिधकार ा
ु
अिधकारीसम गरेको बयान र सहीछाप जबरज ती
गराइएको हो । मेरी सौताको मानिसक ि थित िठक
नभएकोले आफै ँ झिु डएर मरेको हो भ नेसमेत
बेहोराको सज
ु ना साह तेलीले सु िज ला अदालतमा
गरेको बयान ।
ितवादीम येका सक
ु ना साह तेलीको नाउँमा
तामेल भएको ७० िदने यादी पज
ु को यादिभ हािजर
नभई यादै गज
ु ारी बसेका रहेछन् ।
लास जाँच कृित मचु ु कामा म आफै ँ ले
सहीछाप गरेको हँ । मतृ क सरु तीदेवीको घाँटीमा पासो
लागेको ठाउँमा खोि एको ठाउँ देिख यो । गाला,
तन सिु नएको ज तो देिख यो । कसैले कत य गरे
ज तो मलाई ला दैन भ नेसमेत बेहोराको वेद साद
पराजल
ु ीले गरेको बकप ।
सरु तीदेवी साह पासो लगाई झिु डइछन् भ ने
कुरा गु नु साहले भनेबाट थाहा पाएको हँ । के -कसरी
म रन् मलाई थाहा छै न । मतृ क सरु तीदेवी साह पिहला
पिन झिु डएक िथइन् । ितवादीह ले कत य गरी
मारेको भ ने मलाई ला दैन । सरु तीदेवीले आ मह या नै
गरेक हन् भ नेसमेत बेहोराको िड लीबहादरु काक ले
गरेको बकप ।
मतृ क सरु तीदेवी खाली मछु मछु भ थी ।
अिलक पागल खालक िथई । धेरै धेरै बो थी । ऊ
आफै ँ मरेक हो । पिहले पिन आ मह या गन खोजेक
हो । ितवादीह िनद ष छन् । ितवादीह लाई
झु ा आरोप मा लगाएका हन् भ नेसमेत बेहोराको
ितवादीका सा ी मािहला कटुवालले गरेको बकप ।
ितवादीम येका सक
ु ना साह तेली

अदालतमा उपि थत नभई फरार रहेको देिखँदा
िनजको स ब धमा अ.बं.१९० नं. बमोिजम ६ वषस म
मु ा मु तबीमा रहने र ितवादीम येका गु नु साह
तेली तथा सज
ु ना साहले सफाइ पाउने ठहरी िमित
२०५४।९।२८ मा सु िस धल
ु ी िज ला अदालतबाट
भएको फै सला ।
फरार रहेका ितवादी सक
ु ना साह तेलीका
हकमा मु तवी राखी ितवादीह गु नु साह तेली
र सज
ु ना साह तेलीलाई सफाइ िदएको िस धल
ु ी
िज ला अदालतको िमित २०५४।९।२८ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने, वादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने भ ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०५५।११।२४ मा भएको
फै सला ।
िस धल
ु ी िज ला अदालतको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०५५।११।२४ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर
हने, पनु रावेदक वादी प को पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने भ ने स मािनत सव च अदालतको िमित
२०६२।१०।१२ गतेको फै सला ।
ितवादी सक
ु ना साह तेलीको हकमा िमित
२०५४।९।२८ को फै सलाले मु तबी रहेकोमा िनजको
अंश िमित २०५५।१।१ गते रो का रहेको देिखँदा अंश
रो का भएको २ वष पूरा भइसके कोले मु तवीबाट
जगाउने भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६४।४।१७
गतेको िस धल
ु ी िज ला अदालतको आदेश ।
ितवादी सक
ु ना साह तेलीले यानस ब धी
महलको १ र १३(३) अनस
ु ार कत य यानको कसरु
गरेको देिखँदा िनजलाई ऐजन ऐनको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने भ ने
बेहोराको िमित ०६४।५।१६ गतेको िस धल
ु ी िज ला
अदालतको फै सला ।
सु
िस धल
ु ी िज ला अदालतले
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन ठह याई गरेको
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फै सलाउपर साधक सदरको लािग पनु रावेदन अदालत
जनकपरु मा जाहेर हन आएको ।
व तिु न
माणको अभावमा कसरु दार
ठह याई गरेको सु िस धल
ु ी िज ला अदालतको िमित
२०६४।५।१६ को फै सला उ टी भई यी ितवादी
सक
ु ना साह तेलीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
भ ने बेहोराको उ च अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६६।०१।२० मा भएको फै सला ।
सौतेनी छोरो सक
ु ना साह तेली र यी
मतृ किबच पैसाको िवषयमा िववाद भएको, ितवादी
सक
ु ना साह तेली घटना भएको िदनदेिख फरार रहेको,
ितवादीह गु नु साह तेली एवं सज
ु ना साह तेलीले
मौकामा बयान गदा वारदात भएको िमित २०५३।५।४
गते िबहान ५ बजे नै सक
ु ना साहले सौतेनी आमालाई
मारी कटहरको खमा झु ड् याइिदएको छु, भा नलाई
पैसा िदनु भनेअनस
ु ार पैसा िलई भागी गएका हन्
भनी बयान गरेको देिख छ । लास जाँच कृित
मचु ु काबाट मतृ कको बायाँ आँखामा िनलडाम र
छाती, अनहु ारसमेतमा चोट लागी घाउह रहेको भ ने
देिखएको छ । The Cause Of Death Is Asphyxia
As A Result Of Throttling भनी िवशेष बाट राय
ा भई िमिसल संल न रहेको छ । झिु डएको भने
पिन मतृ कको लास घरिभ सतु ाइएको अव थामा
रहेको, झिु डएको कारणबाट मृ यु भएको भ ने त य
Autopsy Report लगायतका कुनै पिन माणबाट
पिु नभएको र ितवादीसमेत फरार रहेको अव थामा
यी ितवादी सक
ु ना साह तेलीलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
भएको फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा ५४
समेतको ग भीर िु ट रहेकोले उ फै सला बदर गरी
ितवादी सक
ु ना साह तेलीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन प ।
अिभयु ितवादी गु नु साह र सज
ु ना साह

दवु ैले अनस
ु धानको िसलिसलामा छोरा ितवादी
सक
ु ना साहले आ नी सौतेनी आमालाई घाँटी िथची
मारेको भनेको त यलाई लास जाँच ितवेदनबाट
घाँटी िथची मारेको भ ने माण र ितवादी सक
ु ना
त काल फरार रहनबु ाट पिु भएको अित र सँगै
ब नेह िबच कुनै एकजना कत यबाट मरेकोमा
अक ले आफूम येकालाई पो ने, पोिलने र फरार हने
तथा लास जाँचबाट पोिलएको त यलाई पिु हने
अव थामा पिन के वल फरार रहेको कारण देखाई अ
स ब माणतफ नहेरी आरोिपत ितवादी सक
ु ना
साहलाई सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०६६।१।२० को फै सला फरक
पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम
यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने बेहोराको
यस अदालतबाट िमित २०७१।१२।२२ मा भएको
आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी च का त
खनालले ततु मु ाका मु य अिभयु सक
ु ना साह
तेली हन् । वारदात लग ै आ नी आमा सज
ु ना साह
तेलीसँग गएर आफूले का छी आमा सरु तीदेवी साहको
ह या गरे ँ भनेको भ ने कुरा सह ितवादीह ले मौकामा
गरेको बयानबाट प भइरहेको र वारदातप चात् िनज
फरार रहेको अव थामा यी ितवादीलाई समेत सफाइ
िदने गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको
फै सला बदर हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको बहस िजिकरसमेत सनु ी
िमिसल संल न कागजातह समेत अ ययन गरी हेदा
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको
फै सला िमलेको छ वा छै न ? पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
ितवादीम येका सक
ु ना साह तेलीलाई सजाय हनपु न
हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन
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१०६०७ - नेपाल सरकार िव. सक
ु ना साह तेली
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादीह
सक
ु ना साह तेली, गु नु साह तेली र सज
ु ना साह तेली
िमली मतृ क सरु तीदेवी साहलाई कत य गरी घाँटी िथची
मारेको हनाले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम हदैस म सजाय ग रपाउँ
भ ने अिभयोग दाबी रहेको देिखयो । अिभयोगउपरको
सनु वु ाइमा सु िस धल
ु ी िज ला अदालतले फरार
ितवादी सक
ु ना साह तेलीको हकमा अ.बं.१९०
नं. बमोिजम मु ा मु तबीमा रहने र ितवादीम येका
गु नु साह तेली तथा सज
ु ना साहले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहर गरी फै सला गरेको देिखयो ।
उ फै सला पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट तथा
सव च अदालतबाट पिन सदर भएको पाइयो भने
फरार ितवादी सक
ु ना साह तेलीका हकमा रहेको
मु तबी जगाई सु िस धल
ु ी िज ला अदालतले
अिभयोग दाबीबमोिजम नै मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हने ठहर गरी
साधक जाहेरीका िनि त पनु रावेदन अदालत जनकपरु
पठाएकोमा पनु रावेदन अदालतले सु फै सला उ टी
गरी ितवादी सक
ु ना साह तेलीलाई पिन आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदएपिछ ितवादी सक
ु ना साह
तेलीको हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हन
दाबी िलई वादी नेपाल सरकारका तफबाट ततु
पनु रावेदन पन आएको देिखयो ।
३. मु ाको त यलाई हेदा मेरी ीमती
घरनिजकै को कटहरको खमा झिु डरहेको अव थामा
देखी जीिवतै छन् िक भनी घर याई हेदा म रसके कोले
उजरु ी िदन आएको भ ने गु नु साह तेलीको मौिखक
जाहेरीप चात् हरी ितवेदनका आधारमा ततु
मु ाको उठान भएको पाइयो । गु नु साहका दईु वटी
ीमतीम ये जेठी सज
ु ना साह तेली र का छी ियनै
मतृ क सरु तीदेवी साह रहेकामा जेठी ीमतीतफको
छोरो सक
ु ना साह तेलीसमेत सबैजना सँगै ब दै

आएकोमा वारदात हनभु दा अिघ सक
ु ना साह तेली
र मतृ किबच पसलको पैसाको िवषयमा िववाद भएको
भ ने देिखयो ।
४. ितवादीह सज
ु ना साह तेली र गु नु
साह तेलीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
ठहरी िनजह उपरको अिभयोग अि तम िकनारा
लािगसके कोले फरार ितवादी सक
ु ना साह तेलीबाट
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु भए नभएको
स ब धमा हेनपन
ु देिखयो । यस स ब धमा हेदा िमित
२०५३।५।४ गते िबहानै सरु तीदेवी साह घरनिजकै को
कटहरको खमा झिु डएको भनी गाउँलेले खबर
गरेपिछ थाहा पाएका हौ ँ । छोरो सक
ु ना साह तेलीले
आफूले का छी आमा सरु तीदेवी साहलाई घाँटी िथची
कटहरको खमा झु ड् याएको, नभागे हरीले प ाउ
गछ भनी पैसा मागी फरार भएको हो भनी गु नु साह तेली
र सज
ु ना साह तेलीले एकै बेहोराको बयान अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको देिखयो । अदालतमा आई
बयान गदा सज
ु ना साह तेलीले अनस
ु धानका ममा
लेखाएको बेहोरा मेरो होइन, सरु तीदेवीको मानिसक
स तल
ु न िठक िथएन भनी तथा ितवादी गु नु साह
तेलीले पिन िनज आफै ँ मरेक हन् । घटना ह या नभई
आ मह या हो भनी ितवादी सक
ु ना साह तेलीको
संल नता नरहेको भ ने िजिकर िलएको पाइयो ।
५. वारदात िमितप ात् ितवादी सक
ु ना
साह तेली फरार रही अदालतमा ितवाद गन आएको
देिखएन भने लास घरमै रहन,ु झिु डएको डोरी
कािटएको नहनु र Autopsy Report बाट झिु डएको
भ ने पिु नभएको अव थामा अ य ितवादीले सफाइ
पाएकै आधारमा िनजह सरह मु य अिभयु लाई
पिन सफाइ िदनु यायोिचत हँदैन । वारदातमा यी
ितवादीको संल नता रहेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम
सक
ु ना साह तेलीलाई सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन
िजिकर रहेको पाइयो ।
६. िमिसल संल न कागजात एवं बिु झएका
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मािनसह समेतको भनाइका आधारमा घटनालाई
हेदा ितवादी गु नु साह र मतृ क सरु तीदेवी
साहिबच २०४९ सालमा िववाह भएको देिखयो
भने सरु तीदेवीतफबाट कुनै स तानको ज म भएको
देिखएन । ितवादीह म येक सज
ु ना साह तेलीले
सरु तीदेवी २०५२ सालमा पिन झिु डएक िथइन्,
पितले पासो खोली बचाएका हन्, सौताको मानिसक
अव था िठक िथएन भनी बयान गरेको देिखयो भने
ितवादी गु नु साहले मतृ कले पिहला पिन मनको लािग
यास गरेक हन् । यसपटक पिन िनज आफै ँ झिु डएर
आ मह या गरेक हन् भनी बयान गरेको देिखयो ।
७. ितवादीह को उपयु बयानलाई
अ य वत माणको रोहमा हेदा लास जाँच कृित
मचु ु कामा सही गन वेद साद पराजल
ु ीले मतृ क
सरु तीदेवीको घाँटीमा पासो लागेको ठाउँमा खोि सएको
देिख यो, कसैले कत य गरे ज तो ला दैन भ ने बेहोरा
उ लेख गरी बकप गरेको देिखयो । यसैगरी मािहला
कटुवालले आ नो बकप मा सरु तीदेवी साह मछु मछु
भि थन् । मानिसक स तल
ु न िठक नभए ज ती िथइन्,
पिहले पिन आ मह या गन खोजेक िथइन्, आफै ँ
मरेक हन् भनी उ लेख गरेको देिखयो ।
८. पनु रावेदकले यी मतृ क पासो लगाई
झिु डएको भ ने कुरा शव परी ण ितवेदनलगायतबाट
पिु हँदैन, झिु डएको यि लाई बचाउन खोजेको भए
डोरी कािटएको हनपु नमा यसो भएको छै न भ ने िजिकर
िलए पिन शव परी ण ितवेदनमा The Cause Of
Death Is Asphyxia As A Result Of Throttling
भनी उ लेख भएबाट मािनस झिु डएको अव थामा
पिन घाँटीमा दबाब पन र वास वासमा अवरोध
आउन स ने हँदा शव परी ण ितवेदनलगायतबाट
झिु डएको कुनै माण पिु नभएको मा न स ने
अव था रहेन । लास जाँच कृित मचु ु कामा सही
गन वेद साद पराजल
ु ीले घाँटीमा खो याएको डाम
देखेको हँ भनी बकप गरेको तथा मतृ क आ नै

नाइलनको साडीको पासो लगाई झिु डएको भ ने
पिन सोही मचु ु कामा उ लेख भएबाट डोरी कािटएको
हनपु न भ ने पनु रावेदन िजिकर सा दिभक देिखन
आएन । यसैगरी गाउँलेले झिु डएको भनी खबर गरेपिछ
जीिवतै हो िक भनी घर लगेको हँ भनी ितवादी गु नु
साह तेलीले बयान गरेको तथा यसलाई पिु गन गरी
खमा मिहला झिु डएको देखेर गा.िव.स. अ य लाई
खबर गरी आउँदा लास गु नु साहको पसलमा िथयो
भनी पदमबहादरु जगा मगर र कोमलबहादरु जगा
मगरले बेहोरा लेखाइरहेको अव थामा ितवादी सक
ु ना
साह तेलीले घरैमा सरु तीदेवीको ह या गरेको हो,
झिु डएको होइन भनी पनु रावेदकले िलएको िजिकरसँग
यो इजलास सहमत हन सके न ।
९. फौजदारी कसरु मा आफूले िलएको
िजिकर वादी प ले पिु गनपछ
ु भ ने कमन ल णाली
नेपालले धेरै हदस म अवल बन गरेको कानून णाली
हो । य तो कानून णालीमा ितवादीउपरको अिभयोग
दाबी पिन वादी प ले पिु गनपन
ु ह छ । य िप ततु
मु ामा ितवादी सक
ु ना साह तेलीले सरु तीदेवीको
ह या गरेको भनी अ य ितवादीह ले मौकामा पोल
गरेको र यी ितवादी फरार रहेको भ नेबाहेकका
िव वसनीय त य एवं माण वादी प ले पेस गन सके को
देिखएन । वयं वादी प कै सा ीह ले पिन मतृ क
सरु तीदेवी साहको ह या नै भएको हो भनी िकटान गन
सके को देिखँदैन । ब यसिवपरीत िनजले आ मह या
गरेक हन् भनी वादी प कै सा ीले समेत बेहोरा
लेखाएको पाइयो ।
१०. फौजदारी कसरु मा आरोिपत
यि उपरको िजिकर अ य वत
माणले पिु
गनपनमा
ितवादी फरार रहेको भ ने आधारमा
ु
मा आरोिपत यि उपरको अिभयोग थािपत हन
स दैन । फरार रहेकै आधारमा मा अिभयोग पिु
हँदै जाने हो भने यायको मम खि डत हँदै जा छ
भने अनस
ु धान ि यामा नै ग भीर असर पन जाने
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हँदा ततु मु ामा व तिु न माणको अभावमा
नणय नं . १०६०८
फरार ितवादी सक
ु ना साह तेलीउपर मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
हन माग दाबी िलइएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
सव च अदालत, संयु इजलास
हन सिकएन ।
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
११. अत: उपयु त य एवं माणसमेतका
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
आधारमा ितवादी सक
फै सला िमित : २०७६।७।१७
ु ना साह तेलीका हकमा मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
०७५-CR-१३२८
सजाय हने भनी सु िस धल
ु ी िज ला अदालतले
िमित २०६४।५।१६ मा गरेको फै सला उ टी
मु ा:- जबरज ती करणी
गरी िनज ितवादी सक
ु ना साह तेलीले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत पनु रावेदक / ितवादी : िज ला िस धल
ु ी, कमलामाई
जनकपरु बाट िमित २०६६।०१।२० मा भएको
नगरपािलका वडा नं.६ घर भई हाल कारागार
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
कायालय, िस धल
ु ीमा थुनामा रहेको
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
पूणबहादरु ब जनको छोरा पलाल ब जन
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
िव
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
यथ / वादी : िज ला िस धल
ु ाइिदनू ।
ु ी, कमलामाई
नगरपािलका वडा नं.११ ब नेको छोरी
उ रायमा सहमत छु ।
प रवितत नाम १९ क िभमान (क४) को
या.ह र साद फुयाल
जाहेरीले नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत: सभु ाषच दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ १० गते रोज ६ शभु म् ।

—— &

––
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§ जबरज ती करणी ज तो जघ य
आपरािधक कायबाट पीिडत नाबािलकामा
पन गएको शारी रक र मानिसक भावका
कारण अदालतमा बकप गदा पीिडतले
य गन वारदातको त यह को सामा य
िभ नताकै कारण पीिडतले य गरेका
अ य मौिलक त यका कुराको ामािणक
मू य समा त नहने । पीिडतले य
गरेका िववादरिहत कुराबाट ितवादीको
कसरु पुि ट हन आएमा य ता माणह
िनणायक माणको पमा ा मािनने ।
( करण नं.४)

नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी बोध िव म बढु ाथोक
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६०, अङ् क ५, िन.नं.७२१६
§ ने.का.प.२०६५, अङ् क १, िन.नं.७९२३
§ ने.का.प.२०६८, अङ् क १०, िन.नं.८६९५
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन :मा. यायाधीश ी पूण वर साद उपा याय
िस धल
ु ी िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :माननीय यायाधीश ी मेघनाथ भ राई
माननीय यायाधीश ी टेकनारायण कुँवर
उ च अदालत पाटन
फै सला
या.मीरा खडका : याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा ९ बमोिजम दता भई िनयमबमोिजम
दैिनक पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ यस इजलाससम
पेस हन आएको ततु मु ाको फै सला सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ९१(४) र
अनस
ु ूची-१२ को ढाँचामा तयार ग रएको छ ।
जाहेरी दरखा त‚ अिभयोगप लगायतका
त य ख ड, िस धल
ु ी िज ला अदालत र उ च
अदालत पाटनको फै सलाको बेहोरा उ च अदालतबाट
िमित २०७५।०५।१९ मा भएको फै सलाबाट देिखने
हँदा सोको यहाँ पनु राविृ ग रएको छै न ।
अदालतको ठहर
ततु मु ाको िमिसल अ ययन गरी हेदा,
ितवादी पलाल ब जनले आ नो संर णमा
रहेक जाहेरवालाक नाबािलका छोरी पीिडत िभमान
(क२) लाई जबरज ती करणी गरेको देिखएकोले

िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
३(३) न बरबमोिजम सजाय गरी ऐ. महलको ३(क)
न बरबमोिजम थप सजायसमेत गरी ऐ. महलको १०
(क) न बरबमोिजम ितपूितसमेत िदलाइपाउँ भ ने
अिभयोग दाबी रहेको देिख छ । सु िस धल
ु ी िज ला
अदालतले ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(३) बमोिजम ६ वष कै द तथा ऐ.
महलको ३(क) बमोिजम पाँच वष थप कै द सजाय हने
र ितवादीबाट पीिडतले .१,००,०००।- (एक लाख
पैयाँ) ितपूितबापत भराई िलन पाउने गरी िमित
२०७५।०२।२१ मा फै सला गरेको देिखयो ।
सो फै सलाउपर ितवादीको उ च अदालत
पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा सु िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठह याई उ च अदालत पाटनबाट
फै सला भएउपर ितवादी पलाल ब जनको तफबाट
ततु पनु रावेदन पन आएको रहेछ ।
जाहेरी दरखा त एक मिहनापिछ परेको
हँदा शंका पद जाहेरीले कानूनी मा यता पाउँदैन
भ ने कानूनी िस ा तको ितकूल जाहेरी रहेको छ ।
जाहेरी र पीिडत भिनएको यि को कागज बािझएको
छ । पीिडत भिनएको यि ले मौकामा गरेको कागज
र िनजको बकप बािझएको छ । मेिडकल रपोटले
जाहेरवालीलाई समथन गदन । जाहेरवालीले
अदालतमा आई बकप नगरेको तथा मेिडकल रपोट
तयार पान डा टर अदालतसम आई बकप गरेको
छै न । िवशेष भिनएको यि यथाथमा ह ता र
िवशेष हो वा होइन भ नेस म पिन अदालतबाट
यिकन ग रएको छै न । यस ि थितमा म पनु रावेदकलाई
कसरु दार ठह याई सजाय गन गरेको फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदलाई पाउँ
भ ने पनु रावेदकको तफबाट मु य िजिकर िलएको
देिखयो ।
पनु रावेदक ितवादी पलाल ब जनको
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् अिधव ा ी
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बोध िव म बढु ाथोक ले मेरा प को शारी रक अव था
अपाङ् गता रहेको र िनजले अिधकार ा अिधकारी
तथा अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रहेको सो
कुरालाई ितवादीतफका सा ीले बकप गदासमेत
समथन गरेको कुराह लाई बेवा ता गरी उ च अदालत
पाटनबाट भएको फै सला िु टपूण हँदा बदर हनपु दछ
भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
ततु मु ामा उ च अदालत पाटनबाट
भएको फै सला िमलेको छ / छै न ? ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम िनजले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउनपु न हो / होइन ? भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
पलाल ब जनले आ नै घरमा काम गन राखेक
जाहेरवालाक १६ वषमिु नक छोरी नाम प रवितत
पीिडत िभमान (क२) लाई िमित २०७४।०८।२८
गतेदेिख २०७४।०९।१० गतेस म येक राित
करणी गरेको देिखएकोले िनजलाई जबरज ती
करणीको महलको ३(३) न बरबमोिजम सजाय तथा
ऐ. महलको ३(क) बमोिजम थप सजायसमेत ग रपाउँ
भ ने अिभयोग दाबी रहेको देिख छ । ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम बयान
गदा आरोिपत कसरु गरेकोमा इ कारी रही बयान गरे
तापिन पीिडतलाई ितवादीले आ नो घरमा कपडा
धनु े खाना पकाउनेसमेतका घरध दास ब धी काम
गन राखेको त यलाई वीकार गरी लेखाई िदएको
देिख छ । यसैगरी पीिडत िभमान (क२) िमित
२०७४।०८।२८ देिख नै ितवादीको घरमा ब न
आएको त यमा पिन िववाद देिखँदनै । पीिडत
प रवितत नाम िभमान (क२) ले अनस
ु धानको ममा
ग रिदएको कागजमा ितवादीले िमित २०७४।८।२८
गतेबाट िमित २०७४।९।१० गतेस म राित दैिनक
पमा जबरज ती करणी गन गरेको भनी लेखाई
िदएको पाइ छ । पीिडतले सु अदालतसम बकप

गदा पिन ितवादी पलाल ब जनको घरमा िमित
२०७४।८।२८ गतेदिे ख िमित २०७४।९।१० गतेस म
घरायसी कामको लािग भनी बसेक िथएँ । म ितवादी
पलाल ब जनको घरमा रहँदा ब दा मलाई ितवादीले
सधै ँ जबरज ती करणी गदथे भनी ितवादीउपर
िकटान गरी लेखाई िदएको देिख छ । पीिडतको
शारी रक परी ण ितवेदनमा Hymen: Torn and
Irregular margins / healed of days to weeks.
Condition of genital organs: Ruptured and
healed hymenal orifice can indicate past
sexual tear or due to physiological activities
भ नेसमेत बेहोरा उ लेख भएको भएको पाइ छ ।
३. ितवादीले आ नो पनु रावेदनमा पीिडतको
माघ ३ गतेको बयान र जाहेरी दरखा त बािझएको छ ।
यसैगरी पीिडतको अदालतको बकप र अिधकार ा त
अिधकारीसम को कागज बेहोरा पिन बािझएको छ ।
य तो बािझएको बयान र बकप माणका पमा
िलन िम दैन भ ने मूल िजिकर िलएको देिख छ । कुनै
घटनाका स ब धमा घटनाबाट पीिडत यि ले
य गरेको कुरा अदालतले य माणको पमा
हण गनपदछ
भ ने यस अदालतबाट अजनबहाद
रु
ु
ु
पा डे िव
ी ५ को सरकार भएको जबरज ती
करणी (ने.का.प. २०६५, भाग ५०, अङ् क १, िन नं.
७९२३, पृ ठ ११०) को मु ा तथा रामह र लािमछाने
िव नेपाल सरकार भएको जबरज ती करणी (ने.
का.प. २०६८, भाग ५३, अङ् क १०, िन नं. ८६९५,
पृ ठ १६५७) मु ाह मा िस ा त ितपादन भएबाट
समेत ततु मु ाका पीिडत िभमान क(२) को मौकाको
कागजमा तथा अदालतको बकप मा य भएको कुरा
ततु मु ामा िनणायक माणको पमा वीकार
गनपन
ु देिख छ । तुत मु ाका पीिडत िभमान (क२)
ले मौका िववरण कागज र अदालतको बकप मा समेत
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको हो
भनी वारदातका सबै त य टसँग खल
ु ाई लेखाई
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िदएको पाइ छ । पीिडतले खल
ु ाई िदएको मौिलक
त यह मा कुनै िभ नता रहेको देिखँदनै । पीिडत िमित
२०७४।०८।२८ गतेदेिख िमित २०७४।०९।१० स म
ितवादीको घरमा रहेको र ितवादीले येक रात
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको भनी पीिडतले
य गरेको कुरा जाहेरी दरखा त तथा पीिडतको
मौकाको कागज र अदालतको बकप मा समेत य
भएकै देिख छ ।
४. जबरज ती करणी ज तो जघ य
आपरािधक कायबाट पीिडत नाबािलकामा पन गएको
शारी रक र मानिसक भावका कारण अदालतमा
बकप गदा पीिडतले य गन वारदातको त यह को
सामा य िभ नताकै कारण पीिडतले य गरेको अ य
मौिलक त यका कुराको ामािणक मू य समा त
हँदैन । पीिडतले य गरेको िववादरिहत कुराबाट
ितवादीको कसरु पिु ट हन आएमा य ता माणह
िनणायक माणको पमा ा मािन छ ।
५. ततु मु ामा जाहेरी िढला पन आएको
भ ने पिन पनु रावेदकले िजिकर िलएको देिख छ ।
जाहेरी दरखा त कुनै घटनाको स ब धमा थम सूचना
िदने िवषय हो । जबरज ती करणीको वारदात भएको
िवषयका स ब धमा यथाश य िछटो जाहेरीको अपे ा
गनु वाभािवक नै हो । तर लोकल जा, सामािजक
सोच तथा पीिडतको मनि थित, आफूउपर भएको
जघ य अपराधका स ब धमा खल
ु त कुरा गन नस ने
मानिसक अव थाका कारण किहलेकाही ँ पीिडतले
आफूउपर भएको आपरािधक घटनाबारे आ ना
अिभभावकलाई भ न नस ने कारणले त काल जाहेरी
नआउन स दछ । व ततु ः जाहेरी दरखा त त काल
िदयो वा िदएनभ दा पिन अपराध भएको हो, होइन ?
ितवादी बनाइएका यि ले कसरु गरेको पिु ट हने
िव वािसलो माण छ, छै न भ ने कुरा नै मह वपूण
मािन छ । ततु मु ामा पीिडत नाबािलकाले आ नी
आमालाई िढलो गरी वारदातबारे भनेक कारणले

के ही समयप चात् पन आएको जाहेरी दरखा तलाई
अवमू यन ग रनु मनािसब हँदनै ।
६. अतः पीिडत िभमान (क२) ितवादीको
घरमा काम गन बसेक अव थामा ितवादीले
राितराित जबरज ती करणी गन गरेको त य खल
ु ाई
पीिडतको आमाले जाहेरी िदएको, पीिडतले मौकामा
कागज गदा र अदालतसम समेत बकप गदा
ितवादीले आफूलाई राितराित जबरज ती करणी
गरेको त य टसँग खोलाई लेखाई िदएको, पीिडतले
बकप गदा ितवादी िदउँसो पिन करणी गद यो भ ने
कुरा मौकामा कागज गदा नलेखाएको भ ने कारणले
मा पीिडतको मूल कथनको यून मू याङ् कन ग रनु
हँदैन । पनु रावेदक वादी का छी राउतको जाहेरीले ी
५ सरकार िव
ितवादी राजेश के .सी. समेत भएको
जबरज ती करणी मु ामा (ने.का.प. २०६०, अङ् क
५, िन.नं. ७२१६) अनस
ु धानको ममा िदएको
जाहेरी र अदालतमा आई बकप गदा जाहेरवालीको
कथनमा के ही िझनामिसना कुरा फरक परेकोलाई
अ वाभािवक मा न निम ने । यित मा कारणले
पीिडत मिहलाले भनेको कुरामा असङ् गित रहेको
भनी जबरज ती करणीको वारदात नै नभएको तथा
िनजको बेहोरा झु ा हो भ नेस मको िन कषमा
पु न नसिकने भनी यस अदालतको पूण इजलासबाट
या यासमेत भएको प र े यमा ततु मु ाको
पीिडतको भनाइले ितवादीको कसरु मािणत गन
ाथिमक माणको पमा िव मान रहेको देिखन
आएको छ ।
७. तसथ, पीिडतले अनस
ु धानको
अव थामा हरीसम गरेको कागज, पीिडतको
बकप र पीिडतको भनाइ पिु ट गन पीिडतको शरीर
परी ण ितवेदनसमेतबाट आ नो घरमा घरायसी
काम गन बसेक पीिडत िभमान (क२) लाई ितवादीले
जबरज ती करणी गरेको त य शंकारिहत पबाट
पिु ट हन आएकोले ितवादी पलाल ब जनले
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१०६०९ - यादव साद रे मी िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१)
नं. बमोिजमको कसरु गरेकोले िनजलाई ऐ. ऐनको
नणय नं . १०६०९
३(३) नं. बमोिजम ६ वष कै द तथा ऐ. ऐनको ३(क)
बमोिजम ५ वष थप कै द हने र िनज ितवादीबाट
सव च अदालत, संयु इजलास
पीिडतले .१,००,०००।- ितपूितसमेत भरी पाउने
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
ठह याई िस धल
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
ु ी िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०७५।०२।२१ को फै सलालाई सदर गन गरी िमित
आदेश िमित : २०७६।१०।२२
२०७५।०५।१८ मा उ च अदालत पाटनबाट भएको
०७५-WO-११७४
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
मु ाः- उ ेषण / परमादेश
पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा
गरी फै सला िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनवेदक : सािबक बा लङ
ु िज ला, बा लङ
ु
िनयमानस
नगरपािलका वडा नं. ५ हाल काठमाड
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
िज ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ शंखमल
ु
उ रायमा सहमत छु ।
घर भई हाल राि य अनस
ु धान िवभागको
या.बमकुमार े
अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदमा
कायरत वष ५५ को यादव साद रे मी
इजलास अिधकृत : रामान द साद अिधकारी
िव
इित संवत् २०७६ साल काितक १७ गते रोज १ शभु म् । िवप ी : नेपाल सरकार मि प रषद,् धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालय िसंहदरबार,
काठमाड

—— &

§ व तुतः कुनै सरकारी िनकायका
कमचारीह को दरब दी नेपाल सरकारले
आव यकतानुसार आ नो तजिबजले
थपघट गन स दछ । यो सरकारको
अिधकारको कुरा हो । यसरी दरब दी
थपघट गदा सेवा वाहलाई िनयिमत,
सु यवि थत र भावकारी कायम गन
कुरालाई हे र छ; हे रनु पदछ । कसैलाई
पदमा बहाली गन वा कसैलाई हटाउने
/ फािजलमा पान अिभ ायले दरब दी
थपघट गनु उिचत र जवाफदेहीपूण काय
हदँ ैन । कुनै उिचत कारण, अव था र

––
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ि याबाट दरब दी फािजलमा परेको वा
कटौती भएको अव थामा पिन सो पदमा
रहेका कमचारीको यायोिचत यव थापन
ग रनु वा छनीय हने ।
( करण नं.४)
§ वे छाले पद याग गरेको, वा मृ यु भएको,
वा तोिकएको उमेर हद नाघेको, वा सेवा
अविध (पदाविध) नाघेको, वा कुनै िवभागीय
कारबाही र सजायको प रणाम व प
सेवा-िनवृ भएको अव थामा बाहेक कुनै
पिन कमचारीलाई िनजको पदािधकार
रहेको पदबाट हटाउन वा त लो तहको
पदमा खटाउन नहने ।
( करण नं.५)
§ काननू बमोिजम
भएको
िवभागीय
कारबाहीको प रणाम व प दजा वा पद
घटुवा गरेको अव थामा बाहेक कुनै पिन
मािथ लो तहको कमचारीलाई िनजको
इ छािवपरीत त लो ण
े ी वा तहको पदमा
घटुवा ग रएको काय प रणामतः सजाय नै
हने ।
( करण नं.६)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा य ी
ब ीबहादरु काक , ी राघवलाल वै , ी
ह र साद उ ेती तथा िव ान् अिधव ा य
ी िकशोरकुमार िव र ी िदनमणी पोखरेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा य ी
खेमराज भ र ी काश मरािसनी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपाल िवशेष सेवा ऐन, २०४२
§ सशु ासन ( यव थापन तथा स चालन) ऐन,
२०६४

आदेश
या.ई र साद खितवडा : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम यस अदालतमा
दता हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य
एवं आदेश यस कार छः
म िनवेदक २०४६ साल असारमा खु ला
ित पधामाफत सािबक नेपाल जनस पक धान
कायालयअ तगत िनरी क (रा.प. ततृ ीयसरह)
पदमा िनयिु भई िवशेष सेवामा वेश गरेको हँ ।
२०५४ सालमा नायब उपरी क पदमा पदो नित
भएको, नेपाल सरकारको िमित २०६२।१२।३० को
िनणयबाट उपअनस
ु धान िनदशक पदमा बढुवा भएको
तथा नेपाल सरकारको िमित २०६९।०३।२२ को
िनणयबाट सहअनस
ु धान िनदशक पदमा मेरो बढुवा
भएको हो । यसपिछ नेपाल सरकार (मि प रषद)्
को िमित २०७१।०७।२७ को िनणयबाट अनस
ु धान
िनदशक पदमा र नेपाल सरकार (मि प रषद)् को
िमित २०७४।१०।१० को िनणयबाट हालको पद
अथात् अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदमा
बढुवा भई हाल राि य अनस
ु धान िवभागमा कायरत
रहेको छु ।
म कायरत रहेको सेवा िवशेष सेवा हो ।
नेपाल िवशेष सेवा ऐन, २०४२ को काया वयनको
लािग मि प रषद्ले िनयम बनाउन स ने र य तो
िनयम सावजिनक पमा काशन नगन यव था उ
ऐनको दफा १२ मा रहेको छ । गोपनीयतास ब धी
यो यव था राि य सरु ाको लािग हो, िवप ीह ले
वे छाचारी पमा कुनै कमचारीको पद घटुवा गन
स ने भ ने होइन । िवशेष सेवा िनयमावलीमा सािबकमा
३० वष सेवा अविध, पदअनस
ु ार उमेर हद र पदाविध
जनु पिहला पु छ यसैका आधारमा अिनवाय अवकाश
पाउने यव था रहेको िथयो, पिछ लो संशोधनबाट
३० वष सेवा अविधको ावधान हटाइएको छ । िवशेष
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सेवाअ तगतका कमचारीले पदअनस
ु ारको उमेर हद
र पदाविधम ये जनु पिहला पु छ सोही आधारमा
मा अवकाश पाउने यव था रहेको छ । म कायरत
अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदमा उमेर हद
५८ वष र पदाविध ५ वष रहेकोले झ डै ३ वषजित
सेवारत रहने मेरो कानूनी हक रहेको छ । अिहले मलाई
“राि य अनुस धान िवभागमा फािजलमा रहेको
दरब दी यव थापन गन स ब धमा नेपाल सरकार
मि प रषद्बाट िमित २०७६।१।२३ मा यहाँलाई
राि य अनुस धान िवभागको अित र मु य
अनुस धान िनदशकको पदबाट अनुस धान िनदशक
पदमा अथात् हालको पदभ दा एक तहमिु नको
पदमा घटुवा गन िनणय भएको बेहोरा िनणयानुसार
जानकारी गराउँदछु” भ ने बेहोराको धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयको प िमित २०७६।२।६ मा
बझ
ु ाइएको छ । म िनवेदक कानूनबमोिजम अित र
मु य अनस
ु धान िनदशक पदमा बढुवा भई झ डै डेढ
वषदेिख कायरत रहेको छु । मलाई िवभागीय कारबाही
भएर मेरो पद घटुवा भएको होइन, मेरो बढुवा बदर
भएको अव था पिन होइन । मलाई फािजल दरब दीमा
रािखएको कुरा थाहा जानकारीसमेत छै न । म बढुवा
हँदा उ पद िनयिमत दरब दीिभ कै पदमा बढुवा भई
िनयिु पाएको हो । दरब दी फािजलमा हनु भनेको
पद घटुवा हनु िकमाथ होइन । सशु ासनस ब धी ऐन,
२०६४ को दफा १७ बमोिजम िनणय गदा आधार
र कारणसमेत खल
ु ाउनपु छ । मेरो पद एक तह घटुवा
ग रएको भिनएको उ िनणय कुन कानूनको आधारमा
कुन कानूनले िदएको अि तयारी योग गरी घटुवा
गन िनणय ग रएको हो सो प मा कुनै उ लेख भएको
देिखँदनै ।
अत: स मािनत अदालतबाट संिवधानको
धारा १३३(२) बमोिजम असाधारण अिधकार े
हण गरी िवप ी नेपाल सरकार, मि प रषदको
्
िमित २०७६।१।२३ को िनणय तथा धानम ी तथा

मि प रषदको
् कायालयको िमित २०७६।१।२६ को
प लगायत यस स ब धमा म िनवेदकलाई ितकूल
असर पन गरी भए गरेका िनणय, प ाचार, सूचना
आिद स पूण कामकारबाही उ ेषणको आदेशले बदर
ग रपाउँ, िनवेदकलाई हाल कायरत रहेकै पद अथात्
अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदमा कामकाज
गन िदनु िदलाउनु र विृ िवकासका अवसरसिहत
खाइपाई आएको तलब भ ालगायतका सिु वधाह
उपल ध गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको
आदेशलगायत अ य जो चािहने उपयु आदेश जारी
ग रपाउँ; साथै सव च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम ४९ बमोिजम िवप ीह को नाउँमा अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हन नपन हो ? आदेश
जारी हनु नपन भए सोको आधार र कारणसिहत
बाटोको यादबाहेक सूचना याद पाएका िमितले १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी आदेश र रट िनवेदनको एक / एक
ित न कलसमेत साथै राखी िवप ीह का नाउँमा
सूचना याद जारी गरी यादिभ िलिखत जवाफ परे
वा अविध यतीत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
साथै, अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
मागको स ब धमा िवचार गदा िनणयको जानकारी
गराइएको िमित २०७६।१।२६ को प मा “फािजलमा
रहेको दरब दी यव थापन गन स ब धमा ...” भ ने
उ लेख भएबाट िनवेदकलाई पु न जाने अपूरणीय
ित एवं सिु वधा स तल
ु नको ि ले मु ाको अि तम
टुङ्गो नलागेस म नेपाल सरकार (मि प रषद)् को
िमित २०७६।१।२३ को िनणय र धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको िमित २०७६।१।२६
को प काया वयन नगन,ु नगराउन,ु यथाि थितमा
रा नु भनी िवप ीह का नाममा सव च अदालत
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ (२) (क) बमोिजम
यो अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । आदेशको
जानकारी िवप ीह लाई गराई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतको आदेश ।
िमित २०७६।१।२३ को मि प रषदको
्
िनणयअनस
ु ार िनवेदकलाई त लो तहमा घटुवा गन
िनणयका िव रट िनवेदन देिख छ । यस स ब धमा
गहृ म ालयको के क तो काम कारबाहीको कारणले
िनवेदकलाई मका पन गएको हो भ ने स ब धमा कुनै
िवषय उ लेख गन स नु भएको छै न । रट िनवेदनसँग
ताि वक सरोकार र साथक स ब ध नै नभएको िवषयमा
यस म ालयलाई समेत िवप ी बनाई दायर भएको
रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको गृह म ालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदकले दाबी गरेज तो िनजलाई
पूवा हपूवक त लो पदमा घटुवा गन गरी प िदइएको
अव था होइन । िमित २०७४।०९।२७ स म
अित र मु य अनस धान िनदशकको दईु पद कायम
भएकोमा िमित २०७४।०९।२८ को संशोधनबाट
िवभागको अित र मु य अनस
ु धान िनदशक
दरब दी थप भई तीन जनाको दरब दी कायम ग रएको
िथयो । उ दरब दीबाट सङ् गठन संरचना, Chain
of Command, पदसोपानमा असर पन भएकोले
िमित २०७५ माघ २१ गतेको िनयणबाट िवभागको
अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदको एक मा
दरब दी कायम भई उ पदमा ये ताका आधारमा
िवप ीभ दा िसिनयर कायरत रहेकाले िवप ी
यादव साद रे मी किन कमचारी हन गएको हँदा
िनजलाई एक तह त लो पदको दरब दीमा यव था
ग रएको हो । उ पदमा हाल बहालवाला कमचारीको
पदाविध िवप ीको भ दा कम सेवा अविध बाँक रहेको,
आगामी समयमा बढ़वा हँदा िवप ी वयम्ले अवसर
पाउने भएको तथा िवप ी त कालीन समयमा कायरत

पदको वीकृत दरब दी फािजलमा परेकोले िनजलाई
वेि छक राजीनामाको अवसर रो नका लािग
मौिखक जानकारी गराइएकोमा िनजले सो अवसरको
सदपु योग नगरी सेवामा नै रहन चाहेकाले फािजलको
दरब दी हटाई कायम भएको त लो पदको दरब दीमा
िनजलाई पद यव थापन ग रएकोस म हो । कुनै पदमा
दरब दी नै नभएको अव थामा दरब दी भएको पदमा
थाना तरण गरी सेवा स चालन गरेको कायलाई
अ यथा भ न िम ने नहँदा िवप ीको िनवेदनको
आधारमा एकतफ सनु वु ाइ गरी जारी भएको अ त रम
आदेश िु टपूण छ । अ य सरु ा िनकायमा अवल बन
ग रएको अ याससमेतलाई म यनजर गद सङ् गठनमा
विृ िवकासको अवसरलाई यान िदई दरब दी
यव थापन गन काम गरेको हँदा एकतफ सनु वु ाइ गरी
जारी भएको अ त रम आदेश र ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयको िनवेदनप । सोही बेहोरा िमलानको
उ कायालयको िलिखत जवाफ ।
नेपाल रा यको अित संवेदनशील सरु ा
िनकायको पमा रहेको यस सङ् गठनको संरचना र
दरब दीमा आव यकता र औिच यताका आधारमा
नेपाल सरकारले बेला-बेलामा सव ण गरी हेरफे र
थपघट गद आएको छ । यसै स दभमा धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयले िमित २०७५।१०।२१
मा पनु ः यस सङ् गठनको संरचना तथा दरब दी
यव थापन गरेको िथयो । िमित २०७४।०९।२७ स म
अित र मु य अनस
ु धान िनदशकको पद २ कायम
भएकोमा उ दरब दीमा िमित २०७४।०९।२८ गतेको
संशोधनबाट िवभागको अित र मु य अनस
ु धान
िनदशक दरब दी थप भई ३ जनाको दरब दी कायम
ग रएको िथयो । सोही थप दरब दीमा िनवेदक पिन
बढुवा भई अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदमा
कायरत रहँदै आएकोमा िमित २०७५ माघ २१ गतेको
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िनणयबाट अित र मु य अनस
ु धान िनदशकको
पद कटौती गरी १ मा दरब दी कायम भई िनजको
पद फािजलमा परेको हो । पदसोपानको िस ा तबाट
सङ् गठन संरचना एवं Chain of Command मा असर
पन गएकोले िनजलाई एक तह त लो पदको दरब दीमा
िमलान ग रएको हो । िनवेदकले दाबी गरेज तो िनजलाई
पूवा हपूवक त लो पदमा घटुवा गन गरी प िदइएको
अव था होइन । िनवेदकको पद फािजलमा पन गएकोले
िनजलाई सोही पदमा िज मेवारी तो न नसके को
कारणले गदा िनज िनवेदक सङ् गठनमा िनि य
पमा रहँदै आउनु भएको िथयो । यस िवभागले कुनै
पूवा ह वा गलत मनसाय राखी कारबाहीको योजनले
काय गरेको होइन । सङ् गठनको िव मान प रि थित र
आव यकताअनु प दरब दी िमलान ग रएको छ । यस
कायले िनजको कानूनी र संवैधािनक हकमा आघात
परेको छै न । नेपाल सरकारले गरेको िनणयको पालना
गनु र िदएको िज मेवारी पूरा गनु िनवेदकको कत य
एवं दािय व भएकोमा सोको िव नेपाल सरकारको
नीित िनदशनको अव ा गरी दायर गरेको रट िनवेदन
खारेज होस् भ नेसमेत बेहोराको राि य अनुस धान
िवभागको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनउपर
सनु वु ाइको स दभमा िनवेदकको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा य ी ब ीबहादरु काक , ी
राघवलाल वै , ी ह र साद उ ेती तथा िव ान्
अिधव ा य ी िकशोरकुमार िव , र ी िदनमणी
पोखरेलले बहस गनभयो
ु । वहाँह ले सारतः िनवेदक
२०४६ सालमा सेवा वेश गरी तहतह बढुवा हँदै
नेपाल सरकार, मि प रषदको
् िमित २०७४।१०।१०
को िनणयबमोिजम हालको अित र मु य िनदशक
पदमा बढुवा भई राि य अनस
ु धान िवभागमा
कायरत रहेको हो, नेपाल सरकार मि प रषदको
् िमित

२०७६।१।२३ को िनणयबाट िनवेदकलाई फािजल
दरब दी यव थापन गन नाममा एक तह घटुवा गन
िनणय कुनै कानूनमा आधा रत छै न, सोको कुनै उिचत
कारण पिन छै न, िवभागीय कारबाहीसमेत नभएका
िनवेदकलाई नेपाल सरकारको वे छाचारी िनणयबाट
घटुवा ग रएको छ, यसबाट िनवेदकको संवैधािनक एवं
कानूनी हकमा आघात परेकोले नेपाल सरकारको
िमित २०७६।१।२३ को िनणय र धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयको िमित २०७६।१।२६ को
प उ ेषणको आदेशले बदर हनु पदछ र िनवेदकलाई
िनज कायरत रहेको अित र मु य अनस
ु धान
िनदशक पदमा कामकाज गन िदनु िदलाउनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा य ी खेमराज भ र
ी काश मरािसनीले िमित २०७५।१०।२१ को
िनणयबाट अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदको
एक मा दरब दी कायम भएको, अ दरब दी कटौती
ग रएको हँदा िनवेदक फािजलमा परेका हन् । उ
फािजल दरब दी यव थापन गन ममा िनवेदकलाई
त लो पदको दरब दीमा पद यव थापन ग रएकोस म
हो । एक तहमिु नको पदमा घटुवा गनस ब धी काम
कारबाहीलाई अ यथा भयो भनी भ न िम दैन, रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
अब यसमा दरब दी कटौती भएको कारणबाट
फािजलमा रहेको भनी कमचारीलाई एक तह घटुवा गरी
दरब दी यव थापन गन गरी भएको नेपाल सरकारको
िमित २०७६।१।२३ को िनणय कानूनअनक
ु ूल छ
वा छै न ? िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषण तथा
परमादेशसमेतका आदेश जारी हने हो, होइन ? भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
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२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदक यादव साद
रे मी नेपाल सरकारको िमित २०७४।१०।१० को
िनणयअनस
ु ार राि य अनस
ु धान िवभागको अित र
मु य अनस
ु धान िनदशक पदमा बढुवा िनयिु भई
कायरत रही आएको त यमा कुनै िववाद देिखँदनै ।
नेपाल सरकार मातहतको कानूनबमोिजम थािपत
सरकारी िनकायमा थायी सरकारी कमचारीको
पमा िनज कायरत रहेको देिख छ । िनजउपर कुनै
अिभयोग लगाइएको, कुनै कारको िवभागीय कारबाही
र सजाय भएकोसमेत देिखँदैन । िनजको पद थापन
भएको राि य अनस
ु धान िवभागको अित र मु य
अनस
ु धान िनदशक पद (दरब दी) कटौती भएको
भ नेस म कारण जनाई फािजलमा रहेको दरब दी
यव थान गन स दभमा नेपाल सरकारको िमित
२०७६।१।२३ को िनणयबाट िनज यादव साद
रे मीलाई एक तह त लो अनस
ु धान िनदशक
पदमा घटुवा गरेको पाइयो । नेपाल सरकारको िमित
२०७५।१०।२१ गतेको िनणयले राि य अनस
ु धान
िवभागको अित र मु य अनस
ु धान िनदशक पदको
दरब दी एउटा मा कायम गरेको भ नेसमेत देिखन
आएको छ ।
३. िनवेदक यादव साद रे मी नेपाल
िवशेष सेवा ऐन, २०४२ बमोिजम गिठत िवशेष
सेवाका कमचारी हन् भ ने ट छ । सो ऐनको
दफा ६ मा कमचारीह को िनयिु , स वा, बढुवा
बखासीलगायतका सेवाका अ य सतह स ब धमा
उ लेख भएको देिख छ । दफा १२ मा “यस ऐनको
उ े य काया वयन गन नेपाल सरकारले आव यक
िनयमह बनाउन स ने छ र य ता िनयमह
नेपाल सरकारले सावजिनक पमा काश गन
छै न” भनी उ लेख भएकोसमेत पाइयो । यसरी
ऐनले नेपाल सरकारलाई िनयम बनाउने अिधकार
िदएको र सो िनयम कािशत नग रने (गोपनीय

रा ने) यव था गनको
ु ता पय वा योजन रा यको
िविवध सरु ा संवेदनशीलतासँग स बि धत रहेको
देिख छ । यसको ता पय नेपाल सरकारलाई िवशेष
सेवाका कमचारीह का स ब धमा असीिमत
वे छाचारी अिधकार दान गरेको छ भनी स झनु
मनािसब हँदैन । िवशेष सेवाका स ब धमा समेत
व छता, िन प तालगायत सावजिनक शासन
स चालनसँग स बि धत कानूनका आधारभूत
िस ा तह को प रपालना ग रनु वा छनीय ह छ ।
सरकारबाट ग रने िनणयह िववेकपूण र तकसङ् गत
हनपु दछ, अ यथा य तो िनणयले कानूनी वैधािनकता
ा गन स दैन । ततु िववादका स दभमा िवशेष
सेवास ब धी िनयमावलीको ावधानअनस
ु ार यो
यस आधारमा पद घटुवा ग रएको हो भ ने कुनै कुरा
िवप ीह ले उ लेख गन सके को देिखँदैन ।
४. नेपाल िवशेष ऐन, २०४२ लगायत
चिलत कुनै पिन कानूनले भएको दरब दी कटौती
गरी पद फािजलमा परेको भनी दरब दी यव थान
गन नाउँमा कमचारीको पद घटुवा गन पाउने अिधकार
नेपाल सरकारलाई दान गरेको देिखँदैन । राि य
अनस
ु धान िवभागमा िमित २०७४।९।२७ स म
अित र मु य अनस
ु धान िनदशकको दईु पद
रहेकोमा िमित २०७४।९।२८ देिख एक पद थप भई
तीन पद दरब दी कायम ग रएको देिख छ । यसरी
क रब १६ मिहनाअगािड मा २ पदबाट बढाई ३ पद
कायम ग रएको अव थामा अिहले आएर के वल एक
पदको मा दरब दी कायम ग रएको भ ने देिखएको
छ । साङ् गठिनक सु यव था र सु ढीकरणका लािग
यसरी दरब दी कटौती ग रएको हो वा अ य कुनै
अिभ राखेर दरब दी कटौती ग रएको हो भ ने
कुरामा पिन प ता देखा परेन । व ततु ः कुनै सरकारी
िनकायका कमचारीह को दरब दी नेपाल सरकारले
आव यकतानस
ु ार आ नो तजिबजले थपघट गन
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१०६०९ - यादव साद रे मी िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
स दछ । यो सरकारको अिधकारको कुरा हो । यसरी
दरब दी थपघट गदा सेवा वाहलाई िनयिमत,
सु यवि थत र भावकारी कायम गन कुरालाई हे र छ;
हे रनु पदछ । कसैलाई पदमा बहाली गन वा कसैलाई
हटाउने / फािजलमा पान अिभ ायले दरब दी थपघट
गनु उिचत र जवाफदेहीपूण काय हँदैन । कुनै उिचत
कारण, अव था र ि याबाट दरब दी फािजलमा
परेको वा कटौती भएको अव थामा पिन सो पदमा
रहेका कमचारीको यायोिचत यव थापन ग रनु
वा छनीय ह छ । तर िनवेदकको हकमा यायोिचत
पमा पद यव थापन ग रएको पाइएन । यस ि ले
हेदा िववािदत िनणय र पद घटुवास ब धी काम
कारबाही िु टपूण देिखयो ।
५. नेपाल सरकारअ तगतको राि य
अनस
ु धान िवभागको अित र मु य अनस
ु धान
िनदशक पदमा िनवेदक यादव साद रे मीको िविधवत्
बढुवा िनयिु भएको र पदािधकार रहेको देिखएको
छ । वे छाले पद याग गरेको, वा मृ यु भएको, वा
तोिकएको उमेर हद नाघेको, वा सेवा अविध (पदाविध)
नाघेको, वा कुनै िवभागीय कारबाही र सजायको
प रणाम व प सेवा-िनवृ भएको अव थामा बाहेक
कुनै पिन कमचारीलाई िनजको पदािधकार रहेको
पदबाट हटाउन वा त लो तहको पदमा खटाउन
हँदैन । यसरी हेदा िनवेदक यादव साद रे मीलाई िनज
िमित २०७४।१०।१० देिख कायरत अित र मु य
अनस
ु धान िनदशक पदबाट हटाउने र सोभ दा त लो
पदमा खटाउने कुराको कानूनी औिच य पिु हन
आएको पाइएन ।
६. िनवेदक यादव साद रे मीउपर कुनै
अिभयोग लगाइएको, कुनै कारको िवभागीय कारबाही
र सजाय भएको देिखँदैन । के वल पद (दरब दी)
कटौती भएको भ नेस म कारण जनाई फािजलमा
रहेको दरब दी यव थान गन स दभमा एक तह

त लो अनस
ु धान िनदशक पदमा घटुवा गरेको
देिख छ । कानूनबमोिजम भएको िवभागीय कारबाहीको
प रणाम व प दजा वा पद घटुवा गरेको अव थामा
बाहेक कुनै पिन मािथ लो तहको कमचारीलाई िनजको
इ छािवपरीत त लो ेणी वा तहको पदमा घटुवा गन
हँदैन । पद घटुवा ग रएको काय प रणामतः सजाय नै
हो । यसरी सजाय गदा कानूनी ि या अपनाई
स बि धत कमचारीलाई सनु वु ाइको उिचत मौका
दान गरी कानून, त य र माणको आधारमा िनणय
ग रनपु न ह छ । यस कारको कानूनी ि या
अपनाएको अव था यस िववादका स दभमा देिखन
आएन । वे छाचारी तवरबाट िनवेदकको दजा
घटाएको देिखयो ।
७. सशु ासन ( यव थापन तथा स चालन)
ऐन, २०६४ को दफा १७ मा “ यस ऐन वा अ य
चिलत कानूनबमोिजम िनणय गदा स बि धत
पदािधकारीले गरेको िनणय कुन कुन कुरामा
आधा रत छ र य तो िनणय िकन गनु परेको हो
सोको प आधार र कारण खुलाई िनणय गनपन
ु
छ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । तर
िनवेदकलाई अित र मु य अनस
ु धान िनदशक
पदबाट अनस
ु धान िनदशक पदमा घटुवा गरी पद
यव थापन गदा कुनै वैध आधार र कारण खल
ु ाइएको
पाइएन । दरब दी कटौती भएको वा पद फािजलमा
परेको भ ने कुरालाई पद घटुवा गन उिचत र पया
कारण मा न सिकँ दैन । दरब दी कटौती ग रएको
अव थामा पिन त काल बहाल रहेका पदािधकारी
कानूनबमोिजम सो पदबाट हटेपिछ पदपूित नगन गरी
सङ् मणकालीन यव थापन िमलाउन सिकने नै
देिख छ । यस कारको अ यास ग रएका ा तह
पिन छन् । यसरी हेदासमेत िववािदत िनणय िु टपूण
देिखयो ।
८. अतः अित र मु य अनस
ु धान
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िनदशक पदमा कायरत िनवेदक यादव साद रे मीलाई
अनस
नणय नं . १०६१०
ु धान िनदशक पदमा (िनज बहाल रहेको
पदभ दा एक तहमिु नको पदमा) घटुवा गन गरी भएको
नेपाल सरकार (मि प रषद्) को िमित २०७६।१।२३
सव च अदालत, संयु इजलास
को िनणय, सो िनणयबमोिजम लेिखएको धानम ी
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
तथा मि प रषदको
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
् कायालयको िमित २०७६।१।२६
को प र सोको आधारमा भएका काम कारबाहीसमेत
आदेश िमित : २०७६।११।२०
उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । िनज िनवेदक
०६८-WO-०८४६
यादव साद रे मीलाई राि य अनस
ु धान िवभागको
अित र मु य अनस
िवषय :- उ ेषण
ु धान िनदशक पदमा रही
सािबकबमोिजम कामकाज गन िदनु िदलाउन,ु र सोही
पदअनस
िज ला लिलतपरु
ु ारको तलब भ ालगायतका कानूनबमोिजम िनवेदक : लिलतपरु
पाउने सिु वधाह दान गन,ु गराउनु भनी िवप ीह को
उपमहानगरपािलकामा प जीकृत कायालय
नाममा परमादेशसमेत जारी हने ठहछ । आदेशको
रहेको िहमाल पावर िलिमटेडको तफबाट
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
ऐ.का अिधकार ा त जनरल मेनेजर टम
िवप ीह लाई िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको
ि यन लासन (Tom Kristian Larsen)
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
िव
ु ार अिभलेख
शाखामा बझ
िवप ी / यथ : ठुला करदाता कायालय, ह रहर
ु ाई िदनू ।
भवन, लिलतपरु , नेपालसमेत
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.मनोजकुमार शमा
§ मल
ु क
ु को आिथक शासनलाई बिलयो
बनाउन, देश िवकासको गितलाई ती
इजलास अिधकृत:- ड लरु ाम चौधरी
पान र सवसाधारण नाग रकलाई आिथक
इित संवत् २०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शभु म् ।
सिु वधा दान गन हरेक आिथक वषह मा
सरकारले कर, राज व र शु क उठाउने
नयाँनयाँ े ह को पिहचान गरी करका
दररेटह र कायिविधसमेत िनधारण
गन स ने नै ह छ । मल
ु क
ु को आिथक
िवकासका लािग राज वको सङ् कलन
आव यक रहेको र राज व सङ् कलन गन
—— & ––
ि यालाई भावकारी बनाई राज व
प रचालन र अिभवृि गन कुरालाई
अ यथा मा न निम ने ।
( करण नं.६)
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§ आयकर भनेको आजन भएको आयमा
काननू बमोिजम क ा गन पाउने रकम
क ी गरी भएको खुद नाफामा ला ने कर
हो । िवशेष शु क रा यको लािग शु क
उठाउनपु न िवशेष प रि थित पन गएको
कारण िवशेष अव थामा लगाएको अ य
करह भ दा फरक रहेको छु ै िकिसमको
एक कारको राज व सङ् कलन गन शु क
भ ने बु नुपन ।
§ आयकर छुट हदँ ैमा रा यले ऐन कानून
बनाई के ही अविधको लािग राज व
सङ् कलन गन उपाय व प शु क द तुर
उठाउने भनी गरेका अ य सबै िकिसमका
कर द तुरह छुट हने भ न निम ने ।
( करण नं.७)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य ी
महेशकुमार थापा, ी नारायण नेपाल
िवप ी / यथ का तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी ह रशंकर वाली
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िव तु ् ऐन, २०४९
§ आिथक ऐन, २०५८
§ आयकर ऐन, २०५८
आदेश
या.िव भर साद े : त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधानको धारा ४६, १३३(२)
बमोिजम यसै अदालतको असाधारण अिधकार
े िभ को भई पेस हन आएको रट िनवेदनको संि त
त य र आदेश यस कार छ:त यख ड
िनवेदक क पनी चिलत कानूनबमोिजम

िवदेशी लगानीसमेतमा थािपत ठुलो उजामूलक उ ोग
हो, िवदेशी लगानीकताले देशको कानूनी यव था,
लगानीको वातावरण, ा गनस ने सिु वधालगायतका
िवषयमा जानकारी िलई लगानी गरी यसैअनु पको
सिु वधा पाउने अपे ा राखेको ह छ । िनवेदक
क पनीले पिन त काल चिलत िव तु ् ऐन, २०४९
बमोिजम िमित २०५१।११।१ मा नेपाल सरकारबाट
अनमु ित ा गरी दोलखा िज लामा ६०,०००
िकलोवाट मताको िख ती १ जलिव तु ् आयोजना
(Khimti-1 Hydropower Project) को िनमाण तथा
स चालनमा आएको छ । यस योजनको लािग िमित
२०५०।११।१७ (३० माच १९९४) मा नेपाल सरकार
र क पनीका िबच (project Agreement) आयोजना
स झौता भएको छ । पिछ िमित २०५२।१०।१ (१५
जनवरी १९९६) मा Amended and Restated
project Agreement) भई अिघ लो स झौता
ित थािपत भई नयाँ स झौता भएको छ । जलिव तु ्
उ पािदत गन उ ोग थापना गरी िमित २०५७।३।२७
(११ जल
ु ाई २०००) देिख िव तु ् उ पादन र िब गद
आएको छ ।
क पनीले अनमु ित ा गदा, िव तु ् उ पादन
र िब सु गदा चिलत िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा १२(३) ले जलिव ुत् उ पादन, शारण
तथा िवतरण गन अनमु ित ा यि ले यापा रक
पमा उ पादन, शारण तथा िवतरण सु गरेको
१५ वषस म आयकर छुट पाउने छ भ ने यव था
िथयो । नेपाल सरकारले िमित २०५२।१०।१ मा गरेको
Amended and Restated Project Agreement
मा यो सिु वधाको याभूित िदएको छ । िव तु ् उ पादन र
िब गद आएको िमित २०५७।३।२७ (ता.११ जल
ु ाई
२०००) देिख १५ वषस म अथात् २०७२।३।२६
(ता.११ जल
ु ाई २०१५) स म करयो य आय नै नहने
अव थामा आयकर र आयकरसँग आव कुनै पिन
कारको दािय व यस क पनीले बेहोनपन
ु अव था
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
छै न ।
सािबक आयकर ऐन, २०३१ लाई आयकर
ऐन, २०५८ ित थािपत गरी िमित २०५८।१२।१९
देिख लागु भएको छ । नयाँ ऐनको दफा १४३(२)(ट) ले
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १२ मा रहेको “आयकर”
भ ने श द िझके को कारण िव तु ् ऐन, २०४९ को
मा यमबाट िदई आएको आयकर सिु वधा खारेज भएको
प र े यमा उ खारेजी अगावै िनिहत अनमु ित ा
भइसके का र उ पादनसमेत सु भइसके को सिु वधाको
हकमा के हने भ ने पिछ िववाद वा अ योल नआओस्
भनी िनवेदक क पनीले ी आ त रक राज व
िवभागबाट पूवादेश माग गरेका िथय । २०५९।९।४
मा िवभागले “िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १२ को
उपदफा (३) मा “जलिव तु ् उ पादन, सारण तथा
िवतरण गन अनमु ितप ा यि ले यापा रक पमा
उ पादन, सारण तथा िवतरण सु गरेको िमित १५
वषस म आयकर छुट पाउने छ...” भ ने यव था
भएको देिखँदा िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १२ (३)
अनस
ु ारको सिु वधा दान गन िम ने” भनी पूवादेश
जारी गरेको िथयो । सोबमोिजम क पनीले पाएको
सिु वधा अविधभ र कुनै पिन त रकाले आयकरको
दािय व बेहोनु नपन भएकोले सो अविधमा करयो य
आय नरहेको प अव था छ ।
िवप ी कायालयको िमित २०६८।११।३०
को िवशेष शु क दािखला गनबारेको प बाट ७
िदनिभ आिथक वष २०५८।५९, २०५९।६०,
२०६०।६१ तथा २०६१।६२ को लािग िवशेष शु क
७,९५,७५,२२३।– दािखला गनहोला
सो नगरेमा
ु
सरकारी रकम असल
ु ीस ब धी कारबाही गन जानकारी
िदएको छ । नेपाल सरकारको ितब तामा िव ास
गरी बसेको क पनी सु मा िमित २०६३।२।२९
को प बाट क पनीलाई आ.व. २०५८।५९ देिख
२०६१।६२ स मको अविधमा येक वषको करयो य
आयको आधारमा भनी िवशेष शु क माग ग रएको

िथयो । त प ात् िवप ी कायालयमै गई करयो य आय
नै नभएकोले िवशेष शु क ितनु नपन भनी स झौताको
यव थाह , पूवादेशको ितसमेत िदई जानकारी
िदएका िथयौ ँ । कर छुट अविधमा करयो य आय
नभएको र कर नै नला ने भएकाले प रवेशमा बार बार
उ िवशेष शु कसमेत माग गद आएको र हामीले
कायालयमै गई छलफल गरी आएको अव थामा समेत
पनु ः िव ततृ िववरण िदन भनेपिछ उ िवशेष शु क
िकन ितनु नपन हो भ नेबारेमा जवाफसमेत िदएका
िथयौ ँ । त प ात् पिन िविभ न िमितका प ह बाट
समेत क पनीको करयो य आय नरहेको भ ने
बेहोरालाई पिु गद आएका छौ ँ ।
िवप ीबाट माग भएको भु ानीमा अि म
कर र िव तु ् उ पादन एवं िब बाट ा आयबाहेक
लगानीमा ा आयमा ला ने कर िहसाब गरी
बझ
ु ाइसके का छ । बाँक रहेको िवषय भनेको िव तु ्
उ पादन एवं िब बाट ा आयका आधारमा करयो य
कायम गरी िहसाब ग रएको िवशेष शु क मा हो ।
यसिबचमा िवप ी कायालयले नेपाल
िव तु ् ािधकरणलाई प ाचार गरी ािधकरणले
क पनीलाई िदने भु ानी रकमबाट िवशेष शु कबापत
.७,९५,७५,२२३।– कटाई पठाउन भनेको,
ािधकरणसँगको Power Purchase Agreement
बमोिजम भु ानीमा कुनै रकम कटाउन नपाइने भ ने
ितब ता रहेको देखाई यस िवषयको जानकारी उ
प बाटै िवप ी कायालयलाई समेत िवशेष शु क
नला ने भनी िदएका िथय । िवशेष शु क असल
ु गन
भनी िवप ीबाट लेखी आएकोले अदालतबाट या या
गराई िन य ल गनबाहे
ु क अ य उपचार रहेको छै न ।
१५ वषस म आयकर नला ने भएपिछ
िनवेदक क पनीको करयो य आ दानी नै नरहेको,
छुटको िवषयलाई य पमा भािवत पान
नसके पिछ अ य पमा भाव पान यास गरी
करयो य आयसँग आव गरी शु कको नाममा रकम
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उठाउन पाउने अव था हँदनै । उ ोगले सिु वधा
पाउँदाको अव थामा िनिहत भइसके को सिु वधाह
पिछ बनेको कानूनले काट् न नस ने र त काल बहाल
रहेको सिु वधा उ ोगले पाउने भ नेबारे सव च
अदालतबाट (ने.का.प. २०४२, िन.नं. २५३२, प.ृ
९७६) िस ा त ितपािदत छ ।
िवशेष शु कको यव था आिथक ऐन,
२०५८ को दफा १८, आिथक अ यादेश, २०५९
को दफा १७, आिथक अ यादेश, २०६० को दफा
१६ र आिथक अ यादेश, २०६१ को दफा १६ बाट
ग रएको हो । ती सबै दफाह मा आयकर ऐन, २०५८
बमोिजम िनकायको आयकर योजनका लािग कायम
हने करयो य आयका आधारमा आयकर असल
ु
गदाकै समय यो शु क लगाई उठाउने भ ने यव था
ग रएको छ । आयकर असल
ु गन नस ने वा गन
नपाउने अव थामा िवशेष शु क असल
ु गन निम ने
प देिख छ । ता कालीन िव तु ् ऐन, २०४९ को
दफा १२(३) र नेपाल सरकारसँगको स झौतासमेत
िवपरीत िवशेष शु कको नाममा रकम असल
ु गन यास
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ८९
कानूनबमोिजम बाहेक कर नलगाउने भ ने संवैधािनक
संर णको िवपरीत छ ।
आिथक ऐन, २०५८, आिथक अ यादेश,
२०५९, आिथक अ यादेश, २०६० र आिथक
अ यादेश, २०६१ बाट सालबसाली पमा लगाइएको
िवशेष शु क स ब धमा कुनै िववाद उ प न भएकोमा
कुन उपचारको मा यमबाट िववादको समाधान गन
भ नेबारे ती ऐन र अ यादेशह मा कुनै प कानूनी
यव थाह नभएकोले ततु िववादको िवषयमा
अ य कानूनी उपचारको माग नहँदा करयो य आय
नभएको ि थितमा िवशेष शु क ला ने वा नला ने
िवषयको या या ततु िनवेदनबाटै हनपु न अव था
छ।
िव तु ् उ पादनको िमितबाट १५ वषको

अविधमा लािग िव तु ् िब बाट ा आयह करयो य
नरही छुट पाएको अव थामा आिथक ऐन, २०५८,
आिथक अ यादेश, २०५९, आिथक अ यादेश,
२०६० र आिथक अ यादेश, २०६१ ले स बि धत
आिथक वषह का लािग आयकर ऐन, २०५८ को
योजनका लािग कायम हने करयो य आयको मशः
३%, ३%,१.५% र १.५% ले लगाउने भिनएको
िवशेष शु क िनवेदकका हकमा लागु नहने ट छ ।
अतः िमित २०६८।११।३० को िवप ीको
िनदशना मक प र यसअिघका रकम माग गन ममा
जारी भएका िमित २०६३।२।२९, २०६३।३।१६,
२०६७।१२।११ लगायत आिथक वष २०५८।५९
देिख २०६१।६२ स मको अविधमा आिथक ऐन,
अ यादेश आिदबाट लगाएका िवशेष शु कको यव था
आकिषत हने गरी रकम असल
ु गन मनसायले भए
गरेका तत् स बि धत स पूण िनणय, आदेश तथा अ य
काम कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर गरी मु ाको
अि तम िकनारा नभएस मको लािग उ अविधको
लािग िवशेष शु कको नाममा रकम असल
ु उपर नगनु
नगराउनु तथा असल
ु गन कुनै पहल नगनु भनी िवप ी
ठुला करदाता कायालयका अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने िहमाल पावर िलिमटेडको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ? यो
आदेश ा भएका िमितले ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ स बि धत िमिसल साथै राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ीह लाई सूचना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाइिदनू । िलिखत
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनू ।
ततु मु ामा अ त रम आदेश जारी
गनपन
ु नपन िवषयमा छलफल गनको लािग िमित
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२०६८।१२।१५ गतेको पेसीको ता रख तोक सोमा
आदेश भएअनस
ु ार हने हँदा त कालको लािग िवशेष
श ु क बझ
ु ाउन िनवेदकलाई बा य नगनु भनी सो
स ब धमा आदेश नभएस मको लािग अ त रम
आदेश जारी ग रदएको छ । िवप ीलाई जानकारी
गराई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने एक यायाधीश
इजलासबाट िमित २०६८।१२।८ मा भएको आदेश ।
अ त रम आदेश स ब धमा िवचार गदा
आिथक ऐन, २०५८ को दफा १८(२) मा आिथक वष
२०५८/०५९ को लािग खदु आयको एक ितशतका
दरले िवशेष शु क असल
ु उपर ग रने कानूनी यव था
भएकोमा िवप ी ठुला करदाता कायालयले िनवेदकलाई
िमित २०६८।११।३० मा पठाएको प मा तीन
ितशतका दरले िवशेष शु क लगाई असल
ु उपर गन
प ाचार गरेको देिखएकोले हाललाई उ आिथक वष
२०५८/०५९ मा कायम रहेको आिथक ऐन, २०५८
को दफा १८ (२) ले यव था गरेको १ ितशतभ दा
बढी िवशेष शु क असल
ु उपर नगनु नगराउनु भनी
अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ ।
अ य आिथक वषह
मशः आिथक
वष २०५९।०६०, ०६०।२०६१, २०६१।०६२
को िवशेष शु क स ब धमा िवचार गदा िवप ी ठुला
करदाता कायालयको िमित २०६८।११।३० को
प ानस
ु ार िनवेदकले बझ
ु ाउनपु न िवशेष शु कस ब धी
काम कारबाही त काल रो नपु न कानूनी आधार र
कारण नदेिखएकोले उ आिथक वषका लािग िनधारण
ग रएको िवशेष शु क असल
ु उपर गन गराउनेस ब धी
काम कारबाही रो न िनवेदनको मागअनस
ु ार अ त रम
आदेश जारी ग ररहन परेन । यस अदालतको एक
यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६८।१२।८
मा जारी ग रएको अ त रम आदेशलाई िनर तरता
िदन परेन । यो आदेशको जानकारी िनवेदक र
िवप ी दवु ै प लाई िदई िनयमानस
ु ार गनु भ ने िमित
२०६८।१२।१५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

संिवधानको धारा ८९ ले No taxation
without representation को अवधारणा आ मसात्
गरेको छ । संवैधािनक ि या पूरा गरी िवधाियकाबाट
िनिमत आिथक ऐन, २०५८ को दफा १८, आिथक
अ यादेश, २०५९ को दफा १७, आिथक आ यादेश,
२०६० को दफा १६ र आिथक अ यादेश, २०६१
को दफा १६ बाट ग रएका यव थाह को ावधान
बमोिजम िवशेष शु क लगाउने वा उठाउने काय भएको
हँदा संिवधानअनक
ु ू ल छ । िनवेदकको संिवधान द
हक अिधकारमा यस कायालयले के कसरी आघात
र अित मण ग यो भ ने रट िनवेदकले खल
ु ाउन
स नु भएको छै न । मौिलक हकको अित मण भयो
भ नेले यो हक यो य तो िनणय वा आदेशबाट
अित मण भयो भनी प शंकारिहत तवरले देखाउन
स नपु छ । ततु मु ाको िववािदत िवषय नै आयकर
र िवशेष शु कको कृित के हने तथा यी िवषय
एकै वा अलग अलग के हन् भ ने नै हो । आयकर र
िवशेष शु क एउटै नभई अलग अलग िवषय हन् ।
यस स ब धमा स मािनत सव च अदालतको िवशेष
इजलासबाट िन.नं. ७४३३, ने.का.प. २०६१, अङ् क
९, पृ ११४८ ारा संिवधान र कानूनको ि या
पूरा गरी िवशेष शु क लगाउने अिधकार सरकारलाई
रहेको भनी बोलेको अव थासमेतबाट आिथक ऐन वा
अ यादेशमाफत नीितगत पमा लगाउने वा नलगाउने
कानूनी ि याबाट मा िवशेष शु कको यव था
हने भएकाले २०५८, २०५९, २०६० र २०६१
मा त कालीन आिथक ऐनले िवशेष (नामैले प
साधारणबाहेकको) शु क आयकरसँग जोडी िलएको
हो ।
िनवेदनमा उपचार अपया र भावहीन
देिखएको कानूनी हकको चलनको लािग रट े मा
वेश ग रएको भ ने दाबीतफ हेदा राज व यायािधकरण
ऐन, २०३१ को दफा ६ ले राज वस ब धी मु ामा
पनु रावेदन र िनवेदन सु ने अिधकार सरु ि त नै रहेको
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१०६१० - टम ि यन लासन िव. ठुला करदाता कायालय, ह रहर भवन, लिलतपरु , नेपालसमेत
देिखँदा ततु िवशेष शु क वा राज वस ब धी
िवषयमा पनु रावेदनस ब धी अिधकार के , कित आधार
र कारणले अपया र भावहीन भयो रट िनवेदनमा
खल
ु ाएको छै न, वैकि पक उपचारको यव था भएकोमा
असाधारण अिधकार े आकिषत हँदनै । िवप ी
करदाताबाट साधारण अिधकार े को योग गदा
वहन गनपन
ु दािय वलाई छ ने उ े यबाट असाधारण
अिधकार े को योग गरी वेश भएको छ ।
िवशेष शु क असल
ु ी स ब धमा यस
कायालयबाट आ.व. २०५८।५९, २०५९।६०,
२०६०।६१ तथा २०६१।६२ को शु कबापत को रकम
दािखला गन भनी प.सं. ०६२।०६३ च.नं. ३५१३
देिख ३५१३ देिख ३५१८ िमित २०६३।२।२९ को
प पठाएकोमा िवप ी करदाताले िमित २०६३।२।३१
को भपाई गरी िदई बिु झिलएको देिख छ । सरकारमा
अ तिनिहत अिधकारको योगबाट िनधारण भए गरेको
िवशेष शु कबारे िमित २०७३।२।३१ मा जानकारीमा
िलने र नबझ
ु ाई चपु चाप ला ने र कुनै कानूनी
उपचारको खोजी नगन तर झ डै ६ वषपिछ मा िमित
२०६८।११।३० को प लाई आधार बनाई रटको
मागबाट स मािनत अदालतसम आई चनु ौती िदने
काय िवल बको िस ा तबाट समेत ािविधक पले
नै ततु रट खारेज ग रपाउँ भ ने ठुला करदाता
कायालय, ह रहर भवन, लिलतपरु को तफबाट ऐ.
कायालयका मख
ु कर शासकको िलिखत जवाफ ।
यसमा िनवेदनसँग स बि धत आय
२०५८/०५९ देिख २०६१/०६२ स मको िवशेष
शु क िनधारण स बि धत स कल फायल ठुला करदाता
कायालयबाट महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७५।१०।१५को आदेश ।

पेस हन आएको ततु िनवेदनमा िनवेदन प , िलिखत
जवाफसिहतका िमिसल संल न कागजातह अ ययन
ग रयो ।
िनवेदकतफबाट
उपि थत
िव ान्
अिधव ा य ी महेशकुमार थापा, ी नारायण नेपालले
िनवेदक क पनी पिहलो िवदेशी लगानीसमेतमा थािपत
ठुलो उजामूलक उ ोग हो, क पनीले त काल चिलत
िव तु ् ऐन, २०४९ बमोिजम िमित २०५१।११।१ मा
नेपाल सरकारबाट अनमु ित ा गरी दोलखा िज लामा
६०,००० िकलोवाट मताको िख ती १ जलिव तु ्
आयोजना (Khimti-1 Hydropower Project) को
िनमाण तथा स चालन, िव तु ् उ पादन गरी आएको
छ । नेपाल सरकारसँग िमित २०५०।११।१७ (३०
माच १९९४) मा भएको (project Agreement)
पिछ िमित २०५२।१०।१ (१५ जनवरी १९९६) मा
Amended and Restated Project Agreement)
स झौता हँदा अिघ लो स झौता ित थािपत भएको
छ । क पनीले िमित २०५७।३।२७ (११ जल
ु ाई
२०००) देिख िव तु ् उ पादन र िब गद आएको
छ । क पनीले अनमु ित ा गदा, िव तु ् उ पादन र
िब सु गदा चिलत िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा
१२(३) ले यापा रक पमा उ पादन, शारण
तथा िवतरण सु गरेको १५ वषस म आयकर
छुट पाउने छ भ ने यव था िथयो । नेपाल सरकारले
यो सिु वधाको याभूित िदएको छ । िव तु ् उ पादन
र िब गद आएको िमित २०५७।३।२७ देिख १५
वषस म अथात् २०७२।३।२६ स म करयो य आय
नै नहने हँदा आयकरसँग आब कुनै पिन कारको
दािय व यस क पनीले बेहोनपन
ु अव था छै न ।
आयकर ऐन, २०५८ ले सािबक आयकर ऐन,
२०३१ लाई ित थािपत गरी िमित २०५८।१२।१९
देिख लागु हँदा नयाँ ऐनको दफा १४३(२)(ट) ले िव तु ्
आदेश ख ड
ऐन, २०४९ को दफा १२ मा रहेको “आयकर” भ ने
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीमा चढी िनणयाथ श द िझके को छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को मा यमबाट
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िदई आएको आयकर सिु वधा खारेज भएको प र े यमा
उ खारेजी अगावै िनिहत सिु वधाको हकमा क पनीले
आ त रक राज व िवभागबाट पूवादेश माग गदा िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा १२ (३) अनस
ु ारको सिु वधा
दान गन िम ने पूवादेश िदएको िथयो । िवप ीले िमित
२०६८।११।३० मा २०५८ सालदेिख २०६०।६१
सालस मको िवशेष शु क भनी .७,९५,७५,२२३।–
दािखला गनु भनेको छ । क पनी सु मा िमित
२०६३।२।२९ को प बाट क पनीलाई आ.व.
२०५८।५९ देिख २०६१।६२ स मको अविधमा
येक वषको करयो य आयको आधारमा भनी िवशेष
शु क माग गरेकोमा करयो य आय नै नभएकोले िवशेष
शु क ितनु नपन भनी जानकारी गराएको िथयो । िवशेष
कर छुट स ब धमा पनु ः िव ततृ िववरण िदन भनेपिछ
िवशेष शु क िकन ितनु नपन हो भ नेबारेमा जवाफ
िदएको िथयो । िवप ीबाट माग भएको भु ानीमा अि म
कर, लगानीमा ा आयमा ला ने कर सबै बझ
ु ाइसके को
छ । १५ वषस म आयकर नला ने हँदा सो ितनपन
ु
होइन । िवप ीले नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई प ाचार
गरी ािधकरणले क पनीलाई िदने भु ानी रकमबाट
िवशेष शु क कटाई पठाउन भनेकोमा ािधकरणसँग
भएको Power Purchase Agreement देखाई
भु ानीमा कुनै रकम कटाउन नपाइने जानकारी
गराएका िथयो । िवप ीले िवशेष शु क असल
ु गन
िम ने, निम ने भ ने कुरा अदालतबाट या या गराई
िन य ल गनबाहे
ु क अ य उपचार रहेको छै न । उ ोगले
सिु वधा पाउँदाको अव थामा िनिहत भइसके को
सिु वधाह पिछ बनेको कानूनले काट् न नस ने र
त काल बहाल रहेको सिु वधा उ ोगले पाउने ह छ ।
िवशेष शु कको यव था आिथक ऐन, २०५८
बाट भई यसपिछका सबै आिथक वषह मा लागु
भएको छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम िनकायको
आयकर योजनका लािग कायम हने करयो य आयका
आधारमा आयकर असल
ु गदाकै समय यो शु क लगाई

उठाउने भ ने यव था ग रएको छ । आयकर असल
ु
गन नस ने वा गन नपाउने अव थामा िवशेष शु क
असल
ु गन निम ने प छ । िवशेष शु क लगाउने कुरा
ता कालीन िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) र
नेपाल सरकारसँगको स झौता, कानूनबमोिजम बाहेक
कर नलगाउने भ ने नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ८९ िवपरीत छ ।
आिथक ऐन, २०५८, आिथक अ यादेश,
२०५९, २०६०, २०६१ बाट सालबसाली पमा
लगाइएको िवशेष शु क स ब धमा कुनै िववाद उ प न
भएकोमा कुन उपचारको मा यमबाट िववादको
समाधान गन भ नेबारे ती ऐन र अ यादेशह मा
कुनै प कानूनी यव थाह नभएकोले अ य
कानूनी उपचारको माग नहँदा करयो य आय नभएको
ि थितमा िवशेष शु क ला ने वा नला ने िवषयको
या या हनपु न र आिथक ऐनले याएको अ त रम
यव थालाई सामा य अिधकार े गहु ान जान िम ने
अव था नरहेकोले असाधारण अिधकार े अ तगत
िनवेदन िलई आउनु परेको हो । िवल ब गरी आएको
भ न िम दैन । िमित २०६८।११।३० को िवप ीको
िनदशना मक प र यसअिघका रकम माग गन ममा
जारी भएका िमित २०६३।२।२९, २०६३।३।१६,
२०६७।१२।११ लगायत आिथक वष २०५८।५९
देिख २०६१।६२ स मको अविधमा आिथक ऐन,
अ यादेश आिदबाट लगाएका िवशेष शु कको यव था
आकिषत हने गरी रकम असल
ु गन मनसायले भए
गरेका त स बि धत स पूण िनणय, आदेश तथा अ य
काम कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर हनपु छ भ ने
बहस गनभयो
ु ।
िवप ीका तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी ह रशंकर वालीले संवैधािनक
ि या पूरा गरी िवधाियकाबाट िनिमत आिथक ऐन,
२०५८ को दफा १८, आिथक अ यादेश, २०५९
को दफा १७, आिथक अ यादेश, २०६० को दफा
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१६ र आिथक अ यादेश, २०६१ को दफा १६
बाट ग रएका यव थाह को ावधानबमोिजम
िवशेष शु क लगाएको हो, आिथक वष २०५८ को
आिथक ऐन जन ितिनिधमूलक सं था िवधाियकाबाट
बनाएको कानून र अ य आिथक वषका अ यादेशह
सरकारको िसफा रसमा ता कालीन ी ५ सरकारले
जारी गरेको अ यादेशबमोिजम आएका हन्, अ यादेश
कानूनसरह लागु हने हँदा कानूनबमोिजम नै कर
लगाएको हो, िनवेदक क पनीले यापा रक पमा
उ पादन, शारण तथा िवतरण सु गरेको १५
वषस म आयकर छुट पाएको हो, आयकर र िवशेष
कर छु ाछु ै हन्, नामैले यो िवशेष शु क भनेको छ ।
आयकर र िवशेष शु क एउटै नभई अलग अलग िवषय
हन् भ ने स ब धमा अदालतबाट या या भइसके को
र संिवधान र कानूनको ि या पूरा गरी िवशेष शु क
लगाउने अिधकार सरकारलाई रहेको सरकारले िवशेष
कर लगाउन पाउँदैन भ न िम दैन । त काल चिलत
कानूनबमोिजम िनवेदकले ा गरेको सिु वधा आयकर
लगाएको छै न, िवशेष शु क आयकरसँग जोडी िलएको
मा हो । सरकारसँग गरेको स झौताबमोिजमका कुनै
सतह उ लङ् घन भएको छै न । मौिलक हकको
अित मण भयो भ नेले यो हक यो य तो िनणय वा
आदेशबाट अित मण भयो भनी प शंकारिहत
तवरले देखाउन स नपु छ । िनवेदनमा अपया र
भावहीन देिखएको कानूनी हकको चलनको लािग
रट े मा वेश ग रएको भ ने िनवेदकको दाबी
रहेकोमा राज व यायािधकरण ऐन, २०३१ को दफा
६ ले राज वस ब धी मु ामा िनवेदन सु ने अिधकार,
पनु रावेदन िदने साधारण माग सरु ि त रहेको छ,
िनवेदन िदने र पनु रावेदन िदनेस ब धी अिधकार के ,
कित आधार र कारणले अपया र भावहीन भयो
रट िनवेदनमा खल
ु ाएको छै न, वैकि पक उपचारको
यव था भएकोमा असाधारण अिधकार े आकिषत
हँदैन । िनवेदन िदँदा, पनु रावेदन गदा वा साधारण

अिधकार े को योग गदा िनवेदकले बहन गनपन
ु
आिथक दािय वलाई छ ने उ े यबाट असाधारण
अिधकार े मा वेश भएको छ । कानूनबमोिजम
थािपत सं थाले कानूनबमोिजमको सिु वधा माग गरी
अदालत वेश गदा आ नो कानूनबमोिजमको कत य
र दािय वसमेत पूरा गनपछ
ु । िनवेदक क पनीलाई
िमित २०६३।२।२९ मै िवशेष कर ला ने जानकारी
िदएको छ । अटेर गरी लामो समयस म कानूनबमोिजम
ितनु बझ
ु ाउनपु न कर नबझ
ु ाई बसेको छ । सरकारमा
अ तिनिहत अिधकारको योगबाट िनधारण भए
गरेको िवशेष शु कबारे िमित २०६३।२।३१ मा
जानकारीमा िलने र नबझ
ु ाई चपु चाप ला ने र कुनै
कानूनी उपचारको खोजी नगन तर झ डै ६ वषपिछ
मा िमित २०६८।११।३० को प लाई आधार बनाई
िवल ब गरी सफाहात निलई ततु िनवेदन िलई वेश
गरेको देिखएको हँदा अदालतले सहयोग गनस ने
अव था नरहेकोले ािविधक पबाटै ततु िनवेदन
खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपयु बमोिजमको त य एवम् बहस
िजिकर रहेको ततु िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम
िवप ीह को नाममा उ ेषण, परमादेशको आदेश
जारी हने, नहने के रहेछ ? सोही िवषयमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
िनणयतफ हेदा क पनीले यापा रक
पमा उ पादन, शारण तथा िवतरण सु गरेको
१५ वषस म आयकर छुट पाएको छ । नेपाल
सरकारले िमित २०५२।१०।१ मा यो सिु वधाको
याभूित िदएको छ । िव तु ् उ पादन र िब गद
आएको िमित २०५७।३।२७ देिख १५ वषस म
अथात् २०७२।३।२६ स म करयो य आय नै नहने
अव थामा आयकर र आयकरसँग आब कुनै पिन
कारको दािय व यस क पनीले बेहोनपन
ु अव था
छै न । सािबक आयकर ऐन, २०३१ लाई आयकर
ऐन, २०५८ ित थािपत गरी नयाँ ऐनको दफा
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
१४३(२)(ट) ले िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १२ मा
रहेको “आयकर” भ ने श द िझके को कारण िव तु ्
ऐन, २०४९ को मा यमबाट िदई आएको आयकर
सिु वधा खारेज भएकोमा खारेजी अगावै िनिहत
अनमु ित ा भइसके का सिु वधाको हकमा आ त रक
राज व िवभागबाट पूवादेश माग गदा िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा १२ (३) अनस
ु ारको सिु वधा दान
गन िम ने” भनी पूवादेश ा भएको िथयो । िवप ी
कायालयको िमित २०६८।११।३० को प बाट ७
िदनिभ आिथक वष २०५८।५९, २०५९।६०,
२०६०।६१ तथा २०६१।६२ को लािग िवशेष
शु क .७,९५,७५,२२३।– दािखला गनु भ ने प
िदएको छ । सु मा िमित २०६३।२।२९ को प बाट
क पनीलाई आ.व. २०५८।५९ देिख २०६१।६२
स मको अविधमा येक वषको करयो य आयको
आधारमा भनी िवशेष शु क माग ग रएकोमा करयो य
आय नै नभएकोले िवशेष शु क ितनु नपन जानकारी
िदएका िथयौ ँ । १५ वषस म आयकर नला ने भएपिछ
िनवेदक क पनीको करयो य आ दानी नै नरहेको,
छुटको िवषयलाई अ य पमा भाव पान यास
गरी करयो य आयसँग आव गरी शु कको नाममा
रकम उठाउन पाउने अव था हँदनै । उ ोगले सिु वधा
पाउँदाको अव थामा िनिहत भइसके को सिु वधाह
पिछ बनेको कानूनले काट् न स दैन । िवशेष शु कको
यव था आिथक ऐन, २०५८ को दफा १८, आिथक
अ यादेश, २०५९ को दफा १७, आिथक अ यादेश,
२०६० को दफा १६ र आिथक अ यादेश, २०६१
को दफा १६ बाट ग रएको हो । ती सबै दफाह मा
आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम िनकायको आयकर
योजनका लािग कायम हने करयो य आयका
आधारमा आयकर असल
ु गदाकै समय यो शु क
लगाई उठाउने भ ने यव था ग रएको छ । आयकर
असल
ु गन नस ने वा गन नपाउने अव थामा िवशेष
शु क असल
ु गन निम ने प देिख छ । ता कालीन

िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १२(३) र नेपाल
सरकारसँग भएको स झौतािवपरीत िवशेष शु कको
नाममा रकम असल
ु गन यास नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ८९ कानूनबमोिजम
बाहेक कर नलगाउने भ ने संवैधािनक संर णको
िवपरीत छ । आिथक ऐन, २०५८ बाट सालबसाली
पमा लगाइएको िवशेष शु क स ब धमा कुनै िववाद
उ प न भएकोमा कुन उपचारको मा यमबाट िववादको
समाधान गन भ नेबारे ती ऐन र अ यादेशह मा कुनै
प कानूनी यव थाह नभएकोले ततु िववादको
िवषयमा अ य कानूनी उपचारको माग नहँदा करयो य
आय नभएको ि थितमा िवशेष शु क ला ने वा
नला ने िवषयको या या ततु िनवेदनबाटै हनपु न
अव था छ । िमित २०६८।११।३० को िवप ीको
िनदशना मक प र यसअिघका रकम माग गन ममा
जारी भएका िमित २०६३।२।२९, २०६३।३।१६,
२०६७।१२।११ लगायत आिथक वष २०५८।५९
देिख २०६१।६२ स मको अविधमा आिथक ऐन,
अ यादेश आिदबाट लगाएका िवशेष शु कको यव था
आकिषत हने गरी रकम असल
ु गन मनसायले भए
गरेका तत् स बि धत स पणू िनणय, आदेश तथा अ य
काम कारबाही उ षे णको आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने
मु य िनवेदन दाबी रहेको देिखयो ।
िवप ीको िलिखत जवाफ हेदा कानूनिवपरीत
िवशेष शु क लगाएको होइन, संवैधािनक ि या पूरा
गरी िवधाियकाबाट िनिमत आिथक ऐन, २०५८ को
दफा १८, आिथक अ यादेश, २०५९ को दफा १७,
आिथक आ यादेश, २०६० को दफा १६ र आिथक
अ यादेश, २०६१ को दफा १६ को यव थाह को
ावधानबमोिजम िवशेष शु क लगाउने र उठाउने काय
भएको हो । मौिलक हकको अित मण भयो भ नेले
यो हक यो य तो िनणय वा आदेशबाट अित मण
भयो भनी प शंकारिहत तवरले देखाउन स नु
पछ । ततु मु ाको िववािदत िवषय नै आयकर र
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िवशेष शु कको कृित के हने तथा यी िवषय एकै वा
अलग अलग के हन् भ ने नै हो । आयकर र िवशेष
शु क एउटै नभई अलग अलग िवषय हन् । आयकर
नला ने हँदैमा िवशेष शु क नला ने भ न िम दैन ।
संिवधान र कानूनको ि या पूरा गरी िवशेष शु क
लगाउने अिधकार सरकारलाई रहेको ह छ । आिथक
ऐन वा अ यादेशले िवशेष शु कको यव था गरी
आयकरसँग जोडी िलएको मा हो । िवशेष शु क कर
राज वसँग स बि धत छ, राज व यायािधकरण ऐन,
२०३१ को दफा ६ ले राज वस ब धी मु ामा िनवेदन
िदने, पनु रावेदन गन अिधकार सरु ि त रहेको छ । उ
हक अिधकार के , कित आधार र कारणले अपया
र भावहीन भयो रट िनवेदनमा खल
ु ाएको छै न,
वैकि पक उपचारको यव था भएकोमा असाधारण
अिधकार े आकिषत हँदैन । िवप ी करदाताबाट
साधारण अिधकार े को योग गदा वहन गनपन
ु
दािय वलाई छ ने उ े यबाट असाधारण अिधकार
े को योग गरी िनवेदकको अदालत वेश भएको
छ । िवशेष शु क ला ने स ब धमा िमित २०६३।२।२९
मै िवप ीलाई प पठाई जानकारी िदएकोमा
शु क ितनपछ
ु भ ने कुरा जानकारीमा िलएपिछ
कानूनबमोिजम शु क नबझ
ु ाई चपु चाप रही कानूनी
उपचारको खोजी नगरी ६ वषपिछ मा पिछ लो
िमित २०६८।११।३० को प लाई आधार बनाई रट
े बाट वेश गन िम दैन, िवल बको िस ा तबाट
समेत िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िजिकर िलएको
देिखयो ।
२. अब िनवेदन दाबीका स ब धमा हेदा
िनवेदक क पनी िवदेशी लगानीसमेत मा थािपत ठुलो
उजामूलक उ ोग भएको, त काल चिलत िव तु ्
ऐन, २०४९ बमोिजम िमित २०५१।११।१ मा नेपाल
सरकारबाट अनमु ित ा गरी दोलखा िज लामा
६०,००० िकलोवाट मताको िख ती १ जलिव तु ्
आयोजना (Khimti-1 Hydropower Project) को

िनमाण तथा स चालन गन अनमु ित पाएको, सोको
योजनको लािग िमित २०५०।११।१७ मा Project
Agreement भएकोमा पिछ िमित २०५२।१०।१ मा
Amended and Restated Project Agreement)
भई अिघ लो स झौता ित थािपत भई नयाँ स झौता
लागु भएको, क पनीले चिलत िव तु ् ऐन, २०४९
को दफा १२(३) बमोिजम यापा रक पमा उ पादन,
शारण तथा िवतरण सु गरेको १५ वषस म आयकर
छुट पाएको त यमा िवप ीले अ यथा िजिकर िलएको
देिखएन । िनवेदकलाई आिथक ऐन, २०५८ को दफा
१८, आिथक अ यादेश, २०५९ को दफा १७, आिथक
अ यादेश, २०६० को दफा १६ र आिथक अ यादेश,
२०६१ को दफा १६ बाट आिथक वष २०५८/०५९
बाट आिथक वष २०६१/०६२ स मको िवशेष शु क
.७,९५,७५,२२३।– दािखला गनु भनी िवप ीबाट
प पठाएको र उ पादन सु गरेको िमितबाट आफूले
१५ वषस म आयकर नला ने गरी छुट पाएकाले उ
िवशेष शु क बझ
ु ाउनु नपन भ ने नै िनवेदकको मूल
दाबी रहेको पाइ छ । ता कालीन िव तु ् ऐन, २०४९
को दफा १२(३) हेदासमेत जल िव ुत् उ पादन,
सारण तथा िवतरण गन अनमु ित ा यि ले
यापा रक पमा उ पादन, सारण तथा िवतरण
सु गरेको िमितले १५ वषस म आयकर छुट
पाउने छ भ ने यव था गरेकोसमेत देिखँदा क पनीले
आयकरस म छुट पाएको देिखयो । अ य करह छुट
पाएको भ ने देिखएन । िवशेष शु क छु ै आिथक ऐन,
२०५८ बाट यव था भएको भ ने देिख छ ।
३. क पनीले िव तु ् उ पादन र िब गद
आएको िमित २०५७।३।२७ देिख १५ वषस म
अथात् २०७२।३।२६ स म करयो य आय नै नहने
अव थामा आयकरसँग आब कुनै पिन कारको
दािय व क पनीले बेहोनु नपन भ ने िनवेदनमा उ लेख
गरेका छन् । िवप ीतफबाट कानूनिवपरीत िवशेष
शु क लगाएको नभई संवैधािनक ि या पूरा गरी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
िवधाियकाबाट िनिमत आिथक ऐन, २०५८ र आिथक
अ यादेशह २०५९, २०६०, २०६१ बमोिजम
िवशेष शु क लगाएको हँदा कानूनबमोिजमको िवशेष
शु क ितनपन
ु भ ने िजिकर िलएको पाइ छ ।
४. अब क पनीले आयकर छुट पाएको
अव थामा क पनीलाई लगाएको िवशेष शु क त काल
चिलत कानूनबमोिजमको भए, नभएको र आयकर
र िवशेष शु क एकै वा अलगअलग के हो ? आयकर
र िवशेष शु क एउटै नभई अलग अलग देिखएको
अव थामा आयकर छुट हँदैमा िवशेष शु क िलन
िम ने निम ने के हो ? सोही िवषयमा हेनपन
ु देिखयो ।
५. िनवेदकले कानूनमा यव था ग रएको
िवशेष शु कको वैधािनकतालाई वीकार गरेको
पाइ छ । सरकारले िवशेष शु क लगाउनै नपाउने
भ ने आपि गरेको छै न, के वल आफूले आयकर छुट
पाएकाले करयो य आय नरहेको हँदा आयकरसँग
आब गरी लगाएको िवशेष शु क आफूले ितनु बझ
ु ाउनु
नपन हो भ ने िनवेदकको िजिकर रहेको देिख छ ।
६. मल
ु क
ु को आिथक शासनलाई बिलयो
बनाउन, देश िवकासको गितलाई ती पान र
सवसाधारण नाग रकलाई आिथक सिु वधा दान
गन हरेक आिथक वषह मा सरकारले कर, राज व
र शु क उठाउने नयाँनयाँ े ह को पिहचान गरी
करका दररेटह र कायिविधसमेत िनधारण गन स ने
नै ह छ । मल
ु क
ु को आिथक िवकासका लािग राज वको
सङ् कलन आव यक रहेको र राज व सङ् कलन गन
ि यालाई भावकारी बनाई राज व प रचालनलाई
अिभविृ गन कुरालाई अ यथा मा न िम दैन ।
७. आयकर र िवशेष शु कको कानूनी हैिसयत
अलगअलग पमा कानूनमा यव था भएको पाइ छ ।
आयकर भनेको आजन भएको आयमा कानूनबमोिजम
क ा गन पाउने रकम क ी गरी भएको खदु नाफामा
ला ने कर हो । िवशेष शु क रा यको लािग शु क
उठाउनपु न िवशेष प रि थित पन गएको कारण िवशेष

अव थामा लगाएको अ य करह भ दा फरक रहेको
छु ै िकिसमको एक कारको राज व सङ् कलन गन
शु क भ ने बु नपु छ । िवशेष ि थित उ प न भएको
अव थामा रा य स चालन गन आव यक पन राज व
असल
ु उपर गन समय समयमा कानून बनाई िवशेष
शु क ला ने यव था गनपन
ु बा या मक कारण पिन
हने ह छ । िनवेदकले िवप ीबाट माग भएको भु ानीमा
अि म कर, लगानीमा ा आयमा ला ने कर िहसाब
गरी बझ
ु ाइसके का भ ने देिख छ । िनवेदक क पनीले
आयकरस म छुट पाएको भ ने देिखँदा आयकर
छुट हँदैमा रा यले ऐन कानून बनाई के ही अविधको
लािग राज व सङ् कलन गन उपाय व प शु क
द तरु उठाउने भनी गरेका अ य सबै िकिसमका कर
द तरु ह छुट हने भ न िम दैन । यस स ब धमा
िनवेदक अिधव ा िसताराम अ वाल िव
ी ५ को
सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय
िसंहदरबारसमेत भएको िवशेष इजलासबाट िमित
२०६१।९।१५ (ने.का.प. २०६१, अङ् क ९, िन.नं.
७४३३, पृ ११४८) मा संिवधान र कानूनको
ि या पूरा गरी िवशेष शु क लगाउने अिधकार
सरकारले आिथक अ यादेशमाफत लगाएको िवशेष
शु क तो न वा लगाउन नपाउने भ न उपयु र
कानूनस मत नहने...िवशेष शु क लगाउने अिधकार
सरकारलाई रहेको भनी या यासमेत भइसके को
देिखयो ।
८. ततु िनवेदनको स ब धमा िमित
२०६३।३।१६ मा ठुला करदाता कायालयले
िनवेदकलाई पठाएको च.नं ३७०२ िमित
२०६३।३।१६को प हेदा यस िलिमटेडले
आ.ब.२०५८/०५९ का लािग आयकर ऐन, २०५८
को दफा ९९ बमोिजम कर िनधारण गरी सोही ऐनको
दफा ९६ अनस
ु ार िमित २०५९।९।२२ मा दािखला
गरेको, आय िववरण अ ययन छानिबन तथा परी ण
गन िसलिसलामा उपल ध भएस मका कागजात
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१०६१० - टम ि यन लासन िव. ठुला करदाता कायालय, ह रहर भवन, लिलतपरु , नेपालसमेत
फाँटवारी तथा माणह अ ययन छानिबन तथा
परी ण गदा, आयकर ऐन, २०५८ अनस
ु ार करयो य
आयमा समावेश गनपन
ु लगानी आय करयो य आयमा
समावेश गरी कर िनधारण गरेको नदेिखएकाले सोही
ऐनको दफा १०१ बमोिजम संशोिधत कर िनधारण
गन उ आिथक वषका लािग .१,४७,७६,२९१
करयो य लगानी आय कायम गन िमित २०६३।३।१५
मा िनणय भएकाले सूचना ग रएको भ ने देिख छ ।
९. उ प मा आयकरतफ करयो य आय
गणना गदा थप समावेश गनपन
ु र खच क ी गन नपाइने
कारणमा िव तु ् ऐन, २०४९ र िलिमटेडको नेपाल
सरकारसँग िमित २०५२।१०।१ मा भएको स झौताले
िव तु ् िब बाट ा आयमा आयकर नला ने गरे पिन
सो आयबाहेक अ य ोतबाट ा हने आयलाई कर
सिु वधा दान नगरेको, िव तु ् िब बाट ा आय तथा
सि चत नाफाम ये यवसायको लािग आव यक नपन
रकम िधतोप ह मा लगानी गरी ा भएको आयलाई
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ (६) बमोिजमको
यवसायको आय मा न निम ने, आयकर ऐन, २०५८
को दफा ९ बमोिजम लगानीबाट ा जनु सक
ु ै कारको
आ दानीलाई पिन लगानीको आयमा समावेश गनपन
ु
प यव था गरेको, कर छुटको आय वा कर ितनु
नपन आय लगानी गरी सोबापत ा ितफललाई
लगानी आयमा समावेश गनु नपन वा य तो आयमा
कर नला ने उ लेख नभएको, आयकर ऐन, २०५८
को दफा ५ बमोिजम यवसाय र लगानीको करयो य
आय अलग अलग गणना गनपन
ु यव था गरेको,
करदाताले यस आिथक वषको कर िववरण पेस गदा
लगानीतफको आय .१,४७,७६,२९१ कायम
गरी यवसाय र लगानी दवु ै आय हने करदाताले
भनपन
ु आय िववरण भरेको हँदा यस आिथक वषमा
िधतोप मा गरेको लगानीबाट र अ य ोतबाट भएको
आ दानी .१,४७,७६,२९१।- लाई आयकर
ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोिजम करयो य लगानी

आयमा समावेश ग रएको भ ने देिख छ । आिथक
ऐन, २०५८ बमोिजम आ.व.२०५८/०५९ को लािग
िलिमटेडले कायम गरेको यवसाय र लगानीको ज मा
आय .८५,६४,०३,०४।०० मा ३ % ले ला ने
ज मा िवशेष शु क .२,५६,९२,०९२।- सूचना
बझ
ु ेको िमितले ३० िदनिभ दािखला गन,ु िनणयमा
िच नबझ
ु े ३० िदनिभ आ त रक राज व िवभागमा
शासक य पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदनु
भनी प िदएको देिख छ । यसैगरी २०६३।३।१६
मै आिथक वष २०५९/०६० को लािग िलिमटेडले
कायम गरेको यवसाय र लगानीको ज मा आयको ३
% ले .२,३३,९४,८९४।- आ.व. २०६०/०६१ को
लािग िलिमटेडले कायम गरेको यवसाय र लगानीको
ज मा आयको १.५ % ले .१,३१,७०,७९६।आ.व. २०६१/०६२ को लािग िलिमटेडले कायम
गरेको यवसाय र लगानीको ज मा आयको १.५ % ले
.१,७३,१७,४६८।- दािखला गनु भनी प पठाएको
देिखयो ।
१०. िनवेदकले आ.व. २०५८/०५९,
२०५९/०६०, २०६०/०६१, २०६१/०६२ को
ज मा .७,९५,७५,२२३।- िवशेष शु क ितनपन
ु
भनी ठुला करदाता कायालयले देखाएको छ । अब उ
आिथक ऐन, अ यादेशह मा लगाएको िवशेष शु क
स ब धमा भएको यव था हेदा आ.व.२०५८/०५९
को आिथक ऐनको दफा १८(२) बमोिजम खदु आयको
१%, आ.व. २०५९/०६० को आिथक अ यादेशको
दफा १७ (२) बमोिजम ३ % आ.व.२०६०/०६१
को दफा १६(२) बमोिजमको १.५% आ.व.
२०६१/०६२ को दफा १६(२) बमोिजमको १.५%
िवशेष शु क लगाएको भ ने देिख छ । आिथक वष
२०५८/०५९ मा आिथक ऐन, २०५८ को दफा १८
(२) ले यव था गरेको १ ितशतभ दा बढी िवशेष
शु क असल
ु उपर नगन,ु नगराउनु भनी यसै िनवेदनमा
िमित २०६८।१२।१५ मा यस अदालतबाट अ त रम
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आदेशसमेत जारी भइसके को देिखएको छ ।
११. िवशेष शु क २०५८ सालको आिथक
ऐनबाट यव था ग रएको भ ने देिख छ । ता कालीन
नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ७३ मा
कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर लगाइने वा उठाइने
छै न भ ने संवैधािनक यव था रहेको र आिथक
ऐन, २०५८ को दफा १८ मा िवशेष शु कस ब धी
यव था गरी िवदेशबाट नेपाल अिधरा यिभ
पैठारी हने मालव तुह मा भ सार योजनको
लािग कायम भएको मू यको १% का दरले हने रकम
िवशेष शु कबापत भ सार िव दुमै लगाई कायम
ग रने र यि , द पि वा प रवार सङ् गिठत
सं था क पनी साझेदारी फम तथा अ थायी
बािस दालाई ितनीह को आयकर योजनको
लािग कायम हने खदु आयमा एक ितशतका दरले
िवशेष शु क लगाई आयकर असल
ु गदाकै समयमा
असल
ु उपर ग रने भ ने देिखयो । ऐनमा िवदेशबाट
नेपाल अिधरा यिभ पैठारी हने मालव तुह मा
तोिकएको दररेटमा भ सार िब दुमै र अ य सङ् गिठत
सं था क पनी साझेदारी फमको हकमा आयको
आधारमा तोिकएको दररेटमा आयकर असल
ु गदाकै
अव थामा असल
ु उपर ग रने गरी कायिविध तोके को
देिखयो । य तै अ य आिथक वषह २०५९/०६०,
२०६०/०६१, २०६१/०६२ मा अ यादेशमाफत नै
िवशेष शु क ला ने ितशत उ लेख ग रसके को पिन
देिख छ ।
१२. आिथक ऐनका मा यमबाट िनधारण
भएका महसल
ु , कर, पोत, शु क र द तरु लाई अ यथा
मा न िम दैन । िवशेष शु क आिथक वष २०५८/०५९
साल सु भई पिछ ला वषह मा िनर तरता पाएको
भ ने देिखयो । िवशेष शु क नेपाल अिधरा यिभ
पैठारी हने मालव तहु मा भ सार योजनको लािग
कायम भएको मु यको १% का दरले हने रकम
िवशेष शु कबापत भ सार िव दमु ै लगाई असल
ु उपर

गन र यि , द प ी वा प रवार सङ् गिठत सं था
क पनी साझेदारी फम तथा अ थायी बािस दालाई
ितनीह को आयकर योजनको लािग कायम हने
खदु आयमा एक ितशतका दरले िवशेष शु क लगाई
आयकर असल
ु गदाकै समयमा असल
ु उपर ग रने भ ने
देिखँदा यि , प रवार, सङ् गिठत सं था, क पनी,
साझेदारी फमसमेतलाई करको दायरािभ राखेको
देिख छ । िवशेष शु क िनवेदकलाई मा लागु हने गरी
भेदभाव
् गरी िनमाण भएको देिखँदनै । ऐनमा प ट
पले आयकरको सिु वधा ा गरेका सङ् गिठत सं था
क पनी साझेदारी फमह लाई िवशेष शु क नला ने
भनी यव था नगरेस म छु ै कृितको पमा रहेको
िवशेष शु क िनवेदक िलिमटेडलाई मा नला ने भ न
मनािसब देिखएन ।
१३. ततु िववाद राज व, कर, महसल
ु सँग
स बि धत छ । आ त रक राज व िवभागअ तगत
आ त रक राज व कायालय कर अिधकृतह ले
करदाताह ले ितनु बझ
ु ाउनपु न राज व, कर,
महसल
ु समेतको अङ् क िनधारण िनणय गरेपिछ कर
अिधकृतले गरेको िनणयउपर आ त रक राज व
िवभागमा शासक य पनु रावलोकनको लािग िनवेदन
िदन सिक छ, यसरी िनवेदन परेको अव थामा
कर, राज व महसल
ु िनधारण गन अिधकारीको
िति यासमेत िलई आ त रक राज व िवभागबाट
िनणय हन स छ । सो िनणयउपर िच नबु ने प ले
राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन गन िम ने र
राज व यायािधकरणको िनणयमा अिधकार े को
रहेको, बु नपु न मण नबझ
ु ेको वा बु न नहने
माण बझ
ु ेको, बा या मक पमा पालाना गनपन
ु
कायिविध पालना नगरी कानूनको उ लङ् घन भएको
वा ग भीर कानूनी िु ट रहेको भ ने आधार देखाई
सव च अदालतमा पनु रावेदनको लािग अनमु ित
मा न सिकने कानूनी यव था रहेकोसमेत देिख छ ।
यस िकिसमको साधारण अिधकार े को योग गरी
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१०६१० - टम ि यन लासन िव. ठुला करदाता कायालय, ह रहर भवन, लिलतपरु , नेपालसमेत
पनु रावेदन गदा भने स बि धत करदाताह ले त काल
के ही आिथक दािय वह वहन गनपन
ु कानूनी यव था
रहेको देिख छ ।
१४. िनवेदक कानूनबमोिजमको माग
अवल बन नगरी सोझै यस अदालतको असाधारण
अिधकार े मा वेश गरी गरी रट िनवेदन दता
गन आएको देिख छ । िनवेदकले आिथक ऐन र
अ यादेशह ले सालबसाली पमा लगाइएको िवशेष
शु कका स ब धमा उ प न िववादको समाधान
गन स ब धमा ती ऐन र अ यादेशह मा कानूनी
यव थाह नभएको र अ य कानूनी उपचारको
माग नभएको र आिथक ऐनले याएको अ त रम
यव थालाई सामा य अिधकार े गहु ान जान िम ने
अव था नरहेकोले असाधारण अिधकार े अ तगत
िनवेदन िलई आउनु परेको भ ने उ लेख गरेको
छ । आिथक ऐन, सरकारले िलएको नीित तथा
काय मअ तगत अथस ब धी तावलाई सफल
काया वयन गन येक वष जारी ग र छ । यस
ऐनले मौजदु ा राज व, कर, महसल
ु , द तरु स ब धी
यव थालाई चालु रा ने, प रवतन वा संशोधन गन,
हटाउने वा खारेज गन, कर, राज वका नयाँ े ह को
पिहचान गरी कर राज वका दररेटह िनधारण
गन, कर, राज व असल
ु उपर गन कायिविध तो ने
ग र छ । आिथक ऐन, जन ितिनिधमल
ु क
ु सं था
संसद् चालु रहेको अव थामा संसदबाटै
् पा रत हने र
संसद् चालु नरहेको अव थामा सरकारले अ यादेशको
पमा पेस गरी चिलत संिवधानबमोिजम जारी हने
ह छ । त काल संसदबाट
् पा रत नभए पिन सरकारबाट
जारी ग रएका अ यादेशह संिवधानले यव था
गरेको अविधस म सि य रही कानूनसरह लागु
ह छन् । अ य कानूनह मा भएको िववाद समाधानको
कानूनी उपचारको माग ततु ऐनह मा लागु गन
निम ने भ न िम दैन, तोिकएका साधारण अिधकार
े को कानूनी उपचारका यव थाह आिथक

ऐनह मा समेत योग र पालना हन स ने अव था
रहेको ह छ । िनवेदकलाई िवशेष शु क िनधारण
भएको सूचनामा नै िच नबझ
ु े ३० िदनिभ आ त रक
राज व िवभागमा शासक य पनु रावलोकनको लािग
िनवेदन िदनु भनी जानकारीसमेत िदएको पाइ छ ।
िनवेदकले सो साधारण उपचारको बाटो अवल बन
गरेको पिन देिखएन ।
१५. संिवधान द मौिलक हकमा अनिु चत
ब देज लगाएको अव थामा मौिलक हकको चलनको
लािग अक उपचारको यव था नभएको वा उपचारको
यव था भए पिन य तो उपचार अपया वा भावहीन
देिखएको वा अ य कुनै कानूनी हकको चलनको लािग
यस अदालतको असाधारण अिधकार े आकिषत
हने संवैधािनक यव था रहेको पाइ छ । कानूनी
िु ट िव मान देिखएमा, ाकृितक यायको िस ा त
उ लङ् घन भएमा, हँदै नभएको अिधकार े को हण
गरेमा वा भएको अिधकार े को बढी योग गरेमा
वा दु पयोग गरेमा, अिनवाय पमा पालना गनपन
ु
कायिविधको िु ट गरेमा सव च अदालतले उिचत
उपचार दान गन असाधारण अिधकार े को योग
गरी आएको याियक अ यास पिन रहेको छ ।
१६. कानूनबमोिजम ला ने राज व, कर,
महसल
ु , यि , द पि वा प रवार सङ् गिठत सं था,
क पनी, साझेदारी फमह ले यथासमयमा ितनु
बझ
ु ाउनपु न कानूनी कत य नै हो । रा य वा सरकारले
पिन सबैबाट यो दािय व इमा दारीपूवक यथासमयमा
प रपालना हने अपे ा राखेको ह छ ।
१७. िनवेदक क पनी २०५८ सालदेिख
आफूले ितनु बझ
ु ाउनपु न शु क नबझ
ु ाई बसेको
देिखयो । िवशेष शु क असल
ु ी स ब धमा िमित
२०६३।२।२९ मै िनवेदकलाई प पठाई जानकारी
िदएको भ ने िवप ीको िजिकर रहेको छ । यस
िकिसमको जानकारी आफूले ा गन नसके को,
जानकारी नभएको भ ने िनवेदकको भनाइसमेत रहेको
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छै न । िवशेष शु क आफूले ितनु बझ
ु ाउनपु न भ ने
जानकारी पाएप चात् पिन सोउपर कानूनबमोिजमको
नणय नं . १०६११
कायबाही नगरी ६ वषस म चपु लागी िवल ब गरी
ततु िनवेदन िदएको देिख छ । ऐनबमोिजम
सव च अदालत, संयु इजलास
आ नो कत यअनस
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
ु ारको यथासमयमा आफूले ितनु
बझ
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
ु ाउनपु न देिखएको शु क लामो समयस म नितरी,
नबझ
फै सला िमित : २०७७।२।१९
ु ाई िवप ीले अि तमपटक िमित २०६८।११।३०
मा शु क दािखला गन िदएको जानकारीलाई आधार
मु ा नं.०७५-CR-१८५५
िलई उि लिखत िवशेष शु क ितनु बझ
ु ाउनपु न
होइन भनी असाधारण अिधकारको े बाट अदालत
मु ा : ठगी तथा सरकारी छाप द तखत िकत
वेश गरेको देिखँदा िनवेदक सफाहात िलई अदालत
वेश गरेको भ नेसमेत नदेिखँदा उपयु आधार पनु रावेदक / वादी : मिु नारायण चौधरीको जाहेरीले
कारणह बाट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
नेपाल सरकार
गनपन
िव
ु अव था देिखएन, ततु िनवेदन खारेज हने
ठहछ । िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी िमिसल
यथ / ितवादी : देवच साह तेलीको छोरा,
िनयमानस
िज ला बारा, कलैया नगरपािलका, वडा नं.
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
५ (हाल कलैया उपमहानगरपािलका वडा
उ रायमा सहमत छु ।
नं.४) ब ने उपे साद साह तेलीसमेत
या.ड बरबहादरु शाही
§ िलखत िकत गरेको मु ामा िलखत कसले
इजलास अिधकृतः- मदन पराजल
तयार पा यो वा िकत ग यो भ ने त यको
ु ी
इित संवत् २०७६ साल फागनु २० गते रोज ३ शभु म् ।
खोजी गन ज री हने । िलखतस ब धी
अपराध गन यि
य
पमा
नदेिखएको वा अपराध गदा गद प ाउ
नपरेको अव थामा अनुमानको आधारमा
फलानाले नै तयार गरेको हो वा िदएको हो
भ न िम ने अव था हदँ ैन । कसैले पोल
गरी फलानाले लेखेको वा िदएको भ दैमा
—— & ––
िव ास गनुपन अव थासमेत नहने ।
( करण नं.१७)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
यथ / ितवादीका तफबाट :
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१०६११ - नेपाल सरकार िव. उपे
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५६, अङ् क ७, िन.नं.६७५८
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
§ के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गन :
मा. या. ी के शव साद अिधकारी
बारा िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी अ दल
ु लमान
ु अिजज मस
मा. या. ी भोजराज अिधकारी
उ.अ.जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग ज
फै सला
या.िव भर साद े : याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको
े ािधकारिभ को भई पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छःत यख ड
मेरो छोरी भगवती चौधरी, छोरी वाइँ
िजते चौधरी र भितजी उिमला चौधरीलाई िज ला
बारा, गा.िव.स. अमाव वडा नं. ३ ब ने देवनारायण
चौधरीले राहत कोटाको िश कमा नोकरी लगाई
िद छु भनी िव वास िदलाई नगद .९०,०००।– िलई
िमित २०७२।११।१५ गते िज ला बारा, को हबी
नगरपािलका वडा नं. ३ ि थत सडकमा बोलाई मेरो
वाइँ िजते चौधरी र छोरी भगवती चौधरीको नामको
िनयिु प थान-२ र अिभलेख कायम ग रएको प
थान-२ मलाई िदन लागेको र उ प ह हेदा िनजले
िज ला िश ा कायालय बाराको लेटर याड, छाप र
िज ला िश ा अिधकारीको द तखतसमेत िकत गरी

साद साह तेलीसमेत

बनाई याएको हँदा िनजलाई खोज तलास तथा प ाउ
गरी कानूनबमोिजम अनस
ु धान गरी कारबाही ग रपाउँ
भ ने बेहोराको मिु नारायण चौधरीको िनवेदन ।
िमित २०७२।११।१५ गते िज ला बारा,
को हबी नगरपािलका वडा नं. ३ ि थत ऐ. गा.िव.स.
अमाव वडा नं. ३ ब ने वष ४६ को देवनारायण चौधरीको
शरीर खानतलासी गदा िनजको साथबाट िज ला
िश ा कायालय, बाराको लेटर याडमा लेिखएको
िजते चौधरीको नामको िमित २०७२।१०।१६
गतेको िनयिु प -१ र अिभलेख कायम ग रएको
िमित २०७२।१०।२५ को प थान-१, िज ला िश ा
कायालय बाराको लेटर याडमा िमित २०७२।१०।२३
मा लेिखएको भगवती चौधरीको नामको िनयिु प १ र िमित २०७२।१०।२९ गतेको अिभलेख कायम
ग रएको प थान-१ फे ला पारी बरामद ग रएको भ ने
खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का ।
िज ला बारा, गा.िव.स. बछनपूवा वडा
नं. १ ब ने मिु नारायण चौधरीको छोरी भगवती
चौधरीसमेतलाई िश कमा जािगर लगाइिद छु भनी
देवनारायण चौधरीले िज ला िश ा कायालय, बाराको
छाप द तखतसमेत िकत गरी िनयिु प समेत तयार
गरी रकम ठगी गरेको सूचनाको आधारमा िज ला
बारा, को हवी नगरपािलका वडा नं. ३ ि थत सडकमा
देवनारायण चौधरीलाई फे ला पारी िनय णमा िलई
खानतलासी गदा िजते चौधरी र भगवती चौधरीको
नामको िकत िनयिु प थान-२ र अिभलेख कायम
गराएको भ ने प थान-२ फे ला परी त काल देवनारायण
चौधरीसँग सोधपछ
ु गदा िज ला बारा, गा.िव.स. करैया
वडा नं. २ घर भई हाल ऐ. कलैया नगरपािलका वडा नं.
५ ब ने उपे साद साह तेलीसमेतको संल नतामा
सो काय गरेको भ ने खु न आएको हँदा उपे साद
साहको खोज तलास काय जारी राखी बरामदी िकत
िनयिु प थान-२ र अिभलेख कायम ग रएको भ ने
प थान-२ र बरामदी मचु ु कासिहत िनज देवनारायण
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
चौधरीलाई पेस गरेको भ ने बेहोराको .ना.िन. रामह र
राजभ डारीसमेतको हरी ितवेदन ।
मेरी छोरी भगवती चौधरी, छोरी वाइँ िजते
चौधरी र भितजी उिमला चौधरीलाई उपे साहको
िमलोमतो र संल नतामा देवनारायण चौधरीले राहत
कोटाको िश कमा नोकरी लगाइिद छु भनी मसँग
नगद . ९०,०००।– िलई िज ला िश ा कायालय
बाराको लेटर याड, छाप र िज ला िश ा अिधकारीको
द तखतसमेत िकत गरी िजते चौधरी र छोरी
भगवती चौधरीको नामको िनयिु प र अिभलेख
कायम ग रएको प तयार गरी िमित २०७२।११।१५
गते मलाई िज ला बारा, को हबी नगरपािलका
वडा नं. ३ ि थत सडकमा बोलाई िदन लागेको हँदा
त कालै ईलाका हरी कायालय को हबीमा जानकारी
गराएपिछ त काल हरी गई िनज देवनारायण
चौधरीको साथबाट उ िकत गरी तयार ग रएको
प ह बरामद गरी िनजलाई िनय णमा िलएको
हँदा देवनारायण चौधरीसमेतलाई कारबाही गरी मेरो
ठगी गरी िलएको नगद पैयाँ िदलाई भराइपाउँ भ ने
बेहोराको मिु नारायण चौधरीको जाहेरी दरखा त ।
मिु नारायण चौधरीले मेरो
वाइँ
िजते चौधरी र छोरी भगवती चौधरीलाई नोकरी
लगाइिदनपु यो भनेको हँदा मैले उपे साद साहसँग
भेट गरी सोही कुरा गदा उपे साद साह तेलीले
िजते चौधरीलाई िन न मा यिमक िव ालयको
राहतको िश कको लािग .५०,०००।– र भगवती
चौधरीलाई ाथिमक िव ालयको िश कको लािग
. ४०,०००।– चािह छ भनेकोमा मैले मिु नारायण
चौधरीलाई भेटी सो कुरा गरी िनजसँग . ४०,०००।–
िलई कलैयाको जानक हल छे उमा उपे साद साह
तेलीलाई भेटी रकम िदएको र के ही िदनपिछ मैले
मिु नारायण चौधरीबाट . ५०,०००।– िलई लौतन
बजारमा उपे सरलाई भेटी रकम िदएपिछ उपे
सरले मलाई भगवती चौधरी र िजते चौधरीको

नामको िनयिु प र अिभलेख कायम ग रएको भ ने
प िदएको हँदा उ प ह मैले साथमा िलई िमित
२०७२।११।१५ गते मिु नारायण चौधरीलाई िदन
भनी िज ला बारा, को हबी नगरपािलका वडा नं.
३ ि थत सडकमा गई िनजलाई भेटी िनयिु प र
अिभलेख कायम ग रएको प िदन लागेको अव थामा
िनज मिु नारायण चौधरीले िनयिु प र अिभलेख
कायम ग रएको प िकत हो भनी हरीलाई खबर गरी
हरीले मलाई प ाउ गरेका हन् । िजते चौधरी,
भगवती चौधरीको नामको िनयिु प -२ र अिभलेख
कायम ग रएको प -२ मेरै साथबाट बरामद भएको
हो । २०६६ सालमा िज ला बारा, को हबी
नगरपािलका वडा नं. २ घर भई ी जनता मा यिमक
िव ालय ककडी, सौनाका िश क िदनानाथ
महतोमाफत उपे साद साह तेलीसँग िचनजान भई
मलाई राहत कोटामा िश कको जािगर लगाई िद छु
भनी मसँग .३५,०००।– िलई मलाई ी जनता
ा.िव. को हबीको िश कमा नोकरी लगाई िदएको
र मैले २ मिहना पढाई तलब खाइसके पिछ मलाई
िव ालयले िनकाली िदएको हो । सोही समयदेिख िनज
उपे साद साह तेलीसँग रा ो िचनजान र स पक भई
राहत कोटाको िश कमा नोकरी गन मािनसह भए
स पक गराउन,ु िन न मा यिमक िव ालय र ाथिमक
िव ालयको िश कको लािग २५ हजारदेिख २
लाखस म सङ् कलन गनू । के ही रकम तपाइँलाई पिन
िद छु भनेको हँदा मैले राहत कोटामा िश कको जािगर
लगाई िद छु भनी राजवीर चौधरीसँग .८०,०००।-,
राम वेश चौधरीसँग .९०,०००।-, उपे चौधरीसँग
.८०,०००।-, अजय चौधरीसँग .२,२०,०००।राजनारायण चौधरीसँग .१,००,०००।-, िदप
चौधरीसँग .२५,०००।-, राम साद भ राईसँग
.४५,०००।-, उपे चौधरीसँग .४०,०००।-,
सूयनारायण चौधरीसँग .८०,०००।-, उमाशंकर
चौधरीसँग .९०,०००।-, ई िजत चौधरीसँग
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.८५,०००।-, िवनोद चौधरीसँग .८०,०००।–
िलई सो रकम मैले उपे साद साह तेलीलाई
िदएकोमा िनजले मलाई ित यि २/३ हजारको
दरले हालस म .३४,०००।– मा िदएका छन् ।
उपे साद साह तेलीले मलाई िदएको िनयिु प
स कली हो भनी िव वास लागेको िथयो तर मलाई २
मिहनापिछ िव ालयले िनकाली िदएपिछ सो िनयिु
प िकत भ ने कुरा थाहा पाएको हँ । मैले पिन २/३
हजार पैयाँ पाउँदै आएको हँदा मैले उपे साद
साहसँग िमली िकत र ठगी गन काय गद आएको
हँ । िनयिु प र अिभलेख कायम ग रएको प ह
उपे साद साहले नै िदनभु एकोले िनजले के कहाँबाट
के कसरी िज ला िश ा कायालय, बाराको लेटर
याड, छाप, िज ला िश ा अिधकारीको छापसमेत
िकत गरी प ह बनाई याएका हन् मलाई थाहा छै न
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी देवनारायण चौधरीको
अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान कागज ।
भगवती चौधरी र िजते चौधरीको
नामको िनयिु प यस कायालयको अिभलेखमा
नरहेको, चलानी नं. ह सबै गलत भएको र िमित
२०७२।१०।१६ गते र २३ गते शिनबार परेको,
२५ र २९ गते िज ला िश ा अिधकारी धन साद
पोखरेल अनगु मनमा गएको, लेटर याडमा लगाइएको
कायालयको छाप तथा िज ला िश ा अिधकारीको
छाप, द तखत सबै न कली र िकत भएको भ ने
िमित २०७२।११।२१ गतेको िज ला िश ा कायालय
बाराको प ।
हरी ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी उपे साद साह तेली भएको
हातहितयार खरखजाना मु ामा यस कायालयको
िहरासतमा रहेका उपे साद साह तेलीले २०६६
सालमा मलाई राहत कोटाको िश कमा नोकरी लगाई
िद छु भनी .३५,०००।– िलने र मैले भगवती
चौधरी, िजते चौधरीलाई राहत कोटामा िश कको

साद साह तेलीसमेत

नोकरी लगाई िद छु भनी मिु नारायण चौधरीसँग
.९०,०००।-, राजिवर चौधरीसँग .८०,०००।-,
राम वेश चौधरीसँग .९०,०००।-, उपे चौधरीसँग
.८०,०००।-, अजय चौधरीसँग .२,२०,०००।राजनारायण चौधरीसँग .१,००,०००।-, िदप
चौधरीसँग .२५,०००।-, राम साद भ राईसँग
.४५,०००।-, उपे चौधरीसँग .४०,०००।-,
सूयनारायण चौधरीसँग .८०,०००।-, उमाशंकर
चौधरीसँग .९०,०००।-, ई िजत चौधरीसँग
.८५,०००।-, िवनोद चौधरीसँग .८०,०००।–
िलई उ रकम िलने यि िज ला बारा, गा.िव.स.
करैया वडा नं. २ हाल ऐ. कलैया उपमहानगरपािलका
वडा नं. ५ घर भई नेपाल राि य ाथिमक िव ालय
करैयाको धाना यापक ियनै उपे साद साह तेली
हन् भ ने बेहोराको ितवादी देवनारायण चौधरीको
सनाखत कागज ।
ितवादी देवनारायण चौधरीले तपाइँको
भाइबहु ारी िदिपका चौधरीलाई राहत कोटाको
िश कमा नोकरी लगाई िद छु भनी बताएको हँदा
मैले आ नो भाइबहु ारीलाई राहत कोटाको िश कमा
नोकरीको लािग िमित २०७१।१०।१० गते देवनारायण
चौधरीलाई नगद . १,००,०००।– िदएकोमा िमित
२०७१।१०।१४ गते देवनारायण चौधरीले मेरो बहु ारी
िदिपका चौधरीलाई नेपाल राि य ाथिमक िव ालय
अमावमा िनयिु ग रएको भ ने िनयिु प र अिभलेख
कायम ग रएको प िदएको हँदा मेरो बहु ारी िव ालयमा
गई पढाउन जाँदा उ प ह िश ा कायालयको छाप,
द तखतसमेत िकत गरी तयार गरेको कुरा यिकन
भयो । देवनारायण चौधरीलाई भेटी िनयिु प
न कली रहेछ मैले िदएको नगद पैयाँ िफता गनभु दा
िफता नगरेको र देवनारायण चौधरीले मिु नारायण
चौधरीको छोरी, वाइँ र भितजीलाई नोकरी लगाई
िद छु भनी नगद .९०,०००।– िलई ठगी गरी
िकत िनयिु प समेत िदएको मु ामा प ाउ परी
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यस कायालयमा रहेको जानकारी पाई उपि थत भई
िहरासतमा रहेका देवनारायण चौधरीलाई हेरी िचनी
सनाखतसमेत ग रिदएँ । उ िकत र ठगी गन कायमा
उपे साद साह तेलीसमेतको संल नता रहेको भनी
हाल थाहा पाएँ भ ने बेहोराको उमाशंकर चौधरीले
गरेको घटना िववरण कागज ।
ितवादीम येका देवनारायण चौधरी
िछमेक गाउँका ट् यस
ु न पढाउने यि भएकोले मैले
िनजलाई रा ोसँग िच छु । २०७१ सालको पौष माघ
मिहनाितर देवनारायण चौधरीले तपाइँको छोरी सिु नला
चौधरीलाई िज ला िश ा कायालय बारामा राहत
कोटामा िश कमा नोकरी लगाई िद छु भनी मसँग
.१,००,०००।– िलएकोमा हालस म मेरो छोरीलाई
िश कको नोकरी लगाएको छै न । हाल आएर बु दा
उपे साद साह र देवनारायण चौधरीको िमलोमतोमा
मलाई झु याई गलफतमा पारी ठगी गरेको रहेछन् भ ने
बेहोराको सूय साद चौधरीले गरेको घटना िववरण
कागज ।
म िनवेदकको भा जा नाता पन िवप ी
उपे साद साह तेलीले घरायसी िववादमा फ ने डर
देखाई मलाई पिछ िफता गरी िदने भनी मसँग भएको
स पि आ नो नाममा पा रत गराई िलएको हँदा उ
पा रत गराएको स पि िफता मा न जाँदा उ टै मलाई
यान मान ध क िदई जबरज ती कपाली तमसक
ु मा
सहीछाप गराई मलाई िनजकै घरमा थनु ी राखेको
अव थामा िनज बािहर गएको मौका पारी उ कन
सफल भएको हँदा मसँग गराई िलएको ज गा जिमन
तथा कपाली तमसक
ु िफता िदलाई पाउँ भ ने बेहोराको
बाबल
ु ाल साह तेलीको िनवेदन ।
म र िवप ी उपे साद साह तेलीिबचमा
ज गास ब धी िववाद भएको हँदा िनज िवप ीले मेरो
यान मान धाक ध क समेत िदएकाले मेरो िजउ
धनको लािग शाि त सरु ाको यव था ग रपाउँ भ ने
बेहोराको राजे साद साहको िनवेदन ।

िमित २०६६।१।५ गते म िनवेिदकाको
बहु ारीलाई िश कको जािगर लगाई िद छु भनी िवप ी
उपे साद साह तेलीले . ६०,०००।– िलएको हँदा
िनजले हालस म िश कको जािगर नलगाई िदएकोले
मैले िनजसँग उ पैयाँ िफता मा दा उ टै डर ास
धाक ध क समेत िदएको हँदा िनजउपर कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भ ने जोखनी साह तेलीको िनवेदन ।
िवप ी उपे साद साह तेलीले म िनवेदकको
ज गा जिमन, चाँदी बलजबरज ती िलएको हँदा िनज
िवप ीबाट मेरो ज गा जिमन चाँदी िफता िदलाई पाउँ
भ ने बेहोराको मालादेवी तेलीनको िनवेदन ।
मैले ितवादी देवनारायण चौधरीलाई िचनेको
छै न । राहत कोटाको िश कमा नोकरी लगाई िद छु
भनी देवनारायण चौधरीले जाहेरवाला मिु नारायण
चौधरीसँग .९०,०००।-, राजिवर चौधरीसँग
.८०,०००।-, राम वेश चौधरीसँग .९०,०००।-,
उपे चौधरीसँग .८०,०००।-, अजय चौधरीसँग
.२,२०,०००।-,
राजनारायण
चौधरीसँग
.१,००,०००।-, िदप चौधरीसँग .२५,०००।राम साद भ राईसँग
.४५,०००।-, उपे
चौधरीसँग .४०,०००।-, सूयनारायण चौधरीसँग
.८०,०००।-, उमाशंकर चौधरीसँग .९०,०००।-,
ई िजत चौधरीसँग .८५,०००।-, िवनोद चौधरीसँग
.८०,०००।–िलई मलाई िदएको छै न र मैले िकत
िनयिु प तयार गरी ठगी गरेको होइन । देवनारायण
चौधरीको साथबाट बरामद भई आएको जाहेरवालाको
छोरी भगवती चौधरी र वाइँ िजते चौधरीको नामको
िकत िनयिु प र अिभलेख कायम ग रएको प मैले
देवनारायण चौधरीलाई िदएको होइन । मैले देवनारायण
चौधरी र िदना साद महतोलाई िचि दन भ नेसमेत
बेहोराको उपे साद साह तेलीको अिधकार ा
अिधकारीसम भएको बयान कागज ।
ितवादीम ये देवनारायण चौधरीले
मोद साद चौधरीको भाउजूलाई िज ला िश ा
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कायालय बाराको राहत कोटामा िश कमा नोकरी
लगाई िद छु भनी मोद साद चौधरीको दाजु
ई िजत चौधरीसँग २०७१ सालमा .९५,०००।-,
२०६७ सालमा सोहरलाल साहलाई राहत कोटाको
िश कमा नोकरी लगाई िद छु भनी सोहरलाल साहसँग
. ३९,०००।-, भोखली थ नीको छोरालाई राहत
कोटाको िश कमा नोकरी लगाई िद छु भनी भोखली
थ नीको छोरासँग . १,००,०००।– िलई हालस म
िश कको नोकरी नलगाई आलटाल गद आइरहेका
िथए । हाल आएर देवनारायण चौधरी र उपे साद
साह तेलीको िमलोमतोमा जाहेरवालाको छोरी
भगवती चौधरी र िनजको वाइँ िजते चौधरीलाई
समेत िज ला िश ा कायालय बाराको राहत कोटामा
िश कको नोकरी लगाई िद छ भनी . ९०,०००।–
िलई िज ला िश ा कायालय बाराको लेटर याड,
िज ला िश ा अिधकारीको द तखत, छापसमेतका
िकत गरी िनयिु प तथा अिभलेख कायम ग रएको
कागजातह बनाई िनजह लाई िदनु भनी िलई
गइरहेको अव थामा हरीले देवनारायण चौधरीको
साथबाट उ िकत कागजातह बरामद गरेको कुरा
थाहा पाएको हँ भ ने एकै िमलान बेहोराको मोद साद
चौधरीसमेतको घटना िववरण कागज ।
म ब चैदिे ख देवनारायण चौधरीलाई
िच छु । म िनजी ोतमा २०५८ सालदेिख जनता
मा यिमक िव ालय ककडी, सौना, बारामा पढाउने
ममा उपे साद साह तेली सरसँग िचनजान
भएको िथयो । २०६५/०६६ सालितर िज ला
बारा, को हबी ि थत सडकमा मलाई उपे साद
साह तेलीले भेटी देवनारायण चौधरीको घर कहाँ
हो ? भनी सोधेकोमा मैले उपे साद साह तेलीलाई
देवनारायण चौधरीको घरस म पु याई िनजह िबच
भेट गराई िदएको हँ । हाल आएर देवनारायण चौधरी
र उपे साद साह तेली िमली जाहेरवालाको छोरी
भगवती चौधरी र िनजको वाइँ िजते चौधरीलाई

साद साह तेलीसमेत

समेत िज ला िश ा कायालय, बाराको राहत कोटामा
िश कको नोकरी लगाई िद छ भनी . ९०,०००।–
िलई िज ला िश ा कायालय बाराको लेटर याड,
िज ला िश ा अिधकारीको द तखत, छापसमेतका
िकत गरी िनयिु प तथा अिभलेख कायम ग रएको
कागजातह बनाई िनजह लाई िदन भनी िलई
गइरहेको अव थामा हरीले देवनारायण चौधरीको
साथबाट िकत कागजातह बरामद गरेको कुरा थाहा
पाएको हँ भ ने बेहोराको िदना साद महतोको घटना
िववरण कागज ।
२०६७ सालमा ितवादीम ये देवनारायण
चौधरीले िवनोद साद चौधरीलाई िज ला िश ा
कायालय, बाराको राहत कोटामा िश कमा नोकरी
लगाई िद छु भनी िनजसँग .१,००,०००।-,
राजवीर साद चौधरीलाई राहत कोटाको िश कमा
नोकरी लगाई िद छु भनी िनजसँग . ८०,०००।–
िलई हालस म िश कमा नोकरी नलगाई आलटाल
गद आइरहेको छन् । हाल आएर देवनारायण चौधरी र
उपे साद साह तेलीको िमलोमतोमा जाहेरवालाको
छोरी भगवती चौधरी र िनजको वाइँ िजते
चौधरीलाई समेत िज ला िश ा कायालय बाराको
राहत कोटामा िश कको नोकरी लगाई िद छ भनी .
९०,०००।– िलई िज ला िश ा कायालय, बाराको
लेटर याड, िज ला िश ा अिधकारीको द तखत,
छापसमेत िकत गरी िनयिु प अिभलेख फाराम
कायम ग रएको कागजातह बनाई िनजह लाई िदन
भनी िलई गइरहेको अव थामा हरीले देवनारायण
चौधरीको साथबाट कागजातह बरामद गरेको कुरा
थाहा पाएको हँ भ ने एकै िमलान बेहोराको िवनोद साद
चौधरी र राजवीर साद चौधरीको घटना िववरण
कागज ।
िज ला बारा, गा.िव.स. अमाव वडा नं. ४
ि थत पूव मोहडा भएको भइु तँ लासिहत दईु त ले
माटो र बाँसले बारेको िदपाई चौधरीको घरकोठामा
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ब दै आएका ितवादी देवनारायण चौधरीको कोठामा
खानतलासी गदा देवनारायण चौधरी सु ने कोठाको
िसरानीमिु न देवनारायण चौधरीको नामको अ थायी र
थायी अ यपान अनमु ित प थान-२ र नाग रकताको
ितिलिप फे ला परी बरामद ग रएको भ ने बेहोराको
खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का ।
२०७२ साल असार मिहनामा देवनारायण
चौधरीले राहत कोटामा िश कमा नोकरी लगाइिदने
यि उपे साद साह तेलीलाई िचनेको छु तपाइँलाई
नोकरी लगाइिदन .१,००,०००।– चािह छ भनी
बताएको हँदा मैले त कालै . ५०,०००।– िदएको
िथएँ । फागनु मिहनामा मैले देवनारायण चौधरीलाई
खोई त नोकरी लगाएको ? भ दा बाँक रहेको
.५०,०००।– िलई आउनु अिन नोकरी लगाई
िद छ भनेकोमा उ रकम नभएकोले मैले िदन सिकन
मलाई नोकरी पिन लगाई िदएको छै न । हाल आएर
देवनारायण चौधरी र उपे साद साह तेली ियनै
दवु ैजना िमली जाहेरवालाको छोरी भगवती चौधरी र
िनजको वाइँ िजते चौधरीसमेतलाई िज ला िश ा
कायालय बाराको राहत कोटामा िश कको नोकरी
लगाई िद छ भनी . ९०,०००।– िलई िज ला
िश ा कायालय बाराको लेटर याड, िज ला िश ा
अिधकारीको द तखत, छापसमेत िकत गरी िनयिु
प तथा अिभलेख कायम ग रएको कागजातह बनाई
िनजह लाई िदन भनी िलई गइरहेको अव थामा
हरीले देवनारायण चौधरीको साथबाट कागजातह
बरामद गरेको कुरा थाहा पाएको हँ भ ने बेहोराको
िदप साद चौधरीको घटना िववरण कागज ।
२०६९ सालमा देवनारायण चौधरीले िज ला
िश ा कायालय, बारामा राहत कोटामा िश कको
दरब दीमा नोकरी लगाइिदने यि उपे साद साह
तेलीलाई िचनेको छु भनी बताएको हँदा मेरो छोरा र
मेरो काकाको छोरीलाई नोकरी लगाई िदनको लािग
मैले देवनारायण चौधरीलाई पिहला .२०,०००।–

र पिछ . २५,०००।– िदएकोमा हालस म नोकरी
नलगाई पैसा पिन िफता गरेका छै नन् । हाल आएर
देवनारायण चौधरी र उपे साद साह तेली ियनै
दवु ैजना िमली जाहेरवालाक छोरी भगवती चौधरी र
िनजको वाइँ िजते चौधरीलाई समेत िज ला िश ा
कायालय बाराको राहत कोटामा िश कको नोकरी
लगाई िद छ भनी .९०,०००।– िलई िज ला
िश ा कायालय बाराको लेटर याड, िज ला िश ा
अिधकारीको द तखत, छापसमेतका िकत गरी िनयिु
प तथा अिभलेख कायम ग रएको कागजातह बनाई
िनजह लाई िदन भनी िलई गइरहेको अव थामा
हरीले देवनारायण चौधरीको साथबाट िकत ग रएका
कागजातह बरामद गरेको कुरा थाहा पाएको हँ भ ने
बेहोराको राम साद भ राईको घटना िववरण कागज ।
पोिल ाफ िवशेष ारा िविभ न िमितमा
राहत कोटाको िश क िनयिु िदलाउँछु भनी कसैबाट
रकम िलनु भएको छ ? भनी ितवादी उपे साद
साहलाई सो दा छै न भनी िदइएको जवाफ झु ो रहेको
वा िनजको भनाइबाट deception indicated भएको
भ ने पोिल ाम परी ण ितवेदन ।
२०६६ सालितर देवनारायण चौधरीले
िज ला िश ा कायालय बारामा राहत कोटामा
िश कको दरब दीमा नोकरी लगाई िद छु भनी
मसँग .१,८१,०००।– िलई गएको हँदा मैले िनज
देवनारायण चौधरीलाई पटक पटक भेटी खोई त
नोकरी लगाई िदएको ? भ दा तपाइँले िदएको पैसा
उपे साद साह तेलीलाई िदइसके को छु िनजले
नै नोकरी लगाइिदने भनेका हन् भनी आलटाल गद
आई हालस म मसँग लगेको रकम पिन िफता गरेका
छै नन् । हाल आएर बु दा देवनारायण चौधरी
र उपे साद साह तेली ियनै दवु ैजना िमली
जाहेरवालाको छोरी भगवती चौधरी र िनजको
वाइँ िजते चौधरीलाई समेत िज ला िश ा
कायालय बाराको राहत कोटामा िश कको नोकरी
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लगाई िद छ भनी . ९०,०००।– िलई िज ला
िश ा कायालय, बाराको लेटर याड, िज ला िश ा
अिधकारीको द तखत, छापसमेत िकत गरी िनयिु
प तथा अिभलेख फाराम ग रएको कागजातह बनाई
िनजह लाई िदन भनी िलई गइरहेको अव थामा
हरीले देवनारायण चौधरीको साथबाट िकत ग रएका
कागजातह बरामद गरेको कुरा थाहा पाएको हँ भ ने
बेहोराको राम वेश चौधरीको घटना िववरण कागज ।
ितवादी उपे साद साह तेलीको
िमलोमतो र संल नतामा अका ितवादी देवनारायण
चौधरीले जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीलगायत
अ य बिु झएका उमाशङ् कर साद चौधरी, सूय साद
चौधरी, भोखली थ नी, सोहरलाल साह, मोद साद
चौधरी, राजवीर साद चौधरी, िवनोद चौधरी, िदप
चौधरी, राम साद भ राई, राम वेश चौधरीसमेतका
यि तथा िनजह को आफ तह लाई राहत
कोटाको िश क पदमा नोकरी लगाई िद छु भनी फकाई
लोभनमा पारी िव वास िदलाई ितवादी देवनारायण
चौधरीले राजवीर साद चौधरीसँग . ८०,०००।-,
राम वेश चौधरीसँग .१,८१,०००।-, राजनारायण
चौधरीसँग . १,००,०००।-, िदप चौधरीसँग .
५०,०००।-, राम साद भ राईसँग .४५,०००।-,
सूयनारायण चौधरीसँग .१,००,०००।-, उमाशङ् कर
चौधरीसँग .१,००,०००।-, ई िजत चौधरीसँग
.९५,०००।-, िवनोद चौधरीसँग . १,००,०००।मिु नारायण चौधरीसँग . ९०,०००।-, जोखनी
देवीसँग
.६०,०००।-, सोहरलाल साहसँग
.३९,०००।- समेत गरी ज मा .१०,४०,०००।–
िलई सोबमोिजम िनज पीिडतह लाई िश क पदमा
नोकरी नलगाएको र ा रकम पिन मा दा िफता
निदई धोका िदई ठगी गरेको मािणत भएको देिखँदा
सो कायमा संल न भएका िनज ितवादी उपे साद
साह तेली र देवनारायण चौधरीले गरेको उ काय
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं. बमोिजमको

साद साह तेलीसमेत

कसरु भएको देिखँदा उ कसरु मा िनजह लाई सोही
महलको ४ नं. बमोिजम सजाय गरी ठगी गरेको उ
रकम स बि धत जाहेरवाला तथा बिु झएका उि लिखत
यि ह लाई िदलाई भराई पाउन मागदाबी िलइएको
छ । साथै सोही वारदातकै ममा िनज ितवादीह ले
जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीको छोरी भगवती
चौधरी र वाइँ िजते चौधरी तथा िदिपका चौधरीलाई
िदएको िनयिु प र अिभलेख कायम ग रएको प को
बेहोरा झु ा भई उ प मा योग ग रएको लेटर
याड, छाप तथा द तखतसमेत िकत भएको पिु
भएको हँदा िनज ितवादीह उपे साद साह तेली
र देवनारायण चौधरीले गरेको काय मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको महलको १ नं. ले प रभािषत ऐ. महलको
७ र १२ नं. को कसरु भएको देिखँदा उ कसरु मा
पिन िनज ितवादीह लाई सोही ७ नं. बमोिजम
सजाय गरी उ सजायमा सोही महलको १२ नं. ले
हने सजायसमेत थप गरी सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको अिभयोग प ।
जाहेरी दरखा त देखी पढी बाची सनु ाउँदा
सिु नपाएँ, म आफै ँ ले यसमा के ही गरेको होइन । म
आ नो पैसा िनका नको लािग भाडाको यि बनेर
ितवादी उपे साहले िदएको कागजात भनेको यि
र ठाउँमा पु याइिदने काम गछु । लेटर याड, छाप
ितवादी उपे साहले कहाँबाट कसरी याउँछन्
मलाई थाहा हँदनै िथयो । अिभयोग दाबीअनस
ु ारको ठगी
र िकत काम मैले नगरेको हँदा मलाई दाबीअनस
ु ारको
सजाय हनपु न होइन । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी देवनारायण चौधरीले
सु अदालतमा गरेको बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने नै
हँदा यी ितवादी देवनारायण चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको ११८ को देहाय २
नं. बमोिजम थुनामै राखी मु ाको पपु गनु भ ने सु
अदालतको िमित २०७२।१२।११ को आदेश ।
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अिभयोग बेहोरा पढी बाची सनु ाउँदा
सिु नपाएँ । अिभयोग दाबीमा उ लेख भएअनस
ु ार कुनै
काम कारबाही मबाट भएको छै न । अिभयोगको पेट
बोलीमा लेिखएको यि ह समेतलाई म िचि दन ।
अिभयोग दाबी झु ा हो । म दोषी नभएको हँदा मलाई
सजाय हनपु न होइन छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
उपे साद साह तेलीले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
नै हँदा यी ितवादी उपे साद साह तेलीबाट नगद
.११,००,०००।– (एघार लाख पैयाँ) वा सो
बराबरको जेथा वा बक यारे टी जमानत िदए िलई
तारेखमा रा नू । िदन नसके रीतपूवकको थनु वु ा
पज
ु िदई मु ा पपु गनु भ ने सु अदालतको िमित
२०७३।१।२१ को आदेश ।
ितवादी देवनारायण चौधरीले मेरो िज ला
िश ा कायालय बारामा कामकाज गराउने यि
उपे साद साह तेली ारा सरकारी राहत कोटा
िश क िन.मा.िव, ा.िव. कोटामा िनयिु गराई
िद छु भनी मलाई िव वास िदलाएका िथए । मसँग
देवनारायण र उपे साद साह तेलीको िमलोमतोमा
ितवादी देवनारायण चौधरीले .४०,०००।– र
.५०,०००।– गरी ज मा .९०,०००।– िलएका
िथए । ितवादी देवनारायण चौधरीले न कली िनयिु
प र अिभलेख कायम ग रएको प कलैयाबाट याई
मलाई देखाउँदा उ िनयिु प न कली हो भ ने
मलाई शङ् का ला दा इलाका हरी कायालयमा खबर
गरेको िथएँ । यहाँबाट हरी खटी ितवादी देवनारायण
चौधरी र न कली िनयिु प र अिभलेख कायम
ग रएको प हरीले बरामद गरेका हन् भ नेसमेत
बेहोराको जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
देवनारायण
चौधरीले
अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको ठगी तथा िकत ज ता काम गरेको

होइन, छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी देवनारायण
चौधरीको सा ी झग चौधरीले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
उपे साद साह ठगी गन यि
होइन । िनजले य तो कुनै काम गरेको होइन,
छै न । िनज रा ो यि हन् । धनको लािग मा छे
अपराध गछन् तर उनी आफै ँ सगँ धेरै स पि छ ।
य तो ठगी िकत काम गन िनजलाई आव यक छै न
भ नेसमेत बेहोराको उपे साद साह तेलीको सा ी
रामबाबु यादवले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७२।११।१५ गतेको दवु ै कागजमा
भएको सही, छाप र बेहोरा मेरो हो । िनवेदन
बेहोराअनस
ु ारको हामीले कागज तयार पारेका ह
भ नेसमेत बेहोराको हरी हव दार राजे कुँवरले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
मेरो छोरा रमेश भ राईले बिहनी सर वती
ितिमि सनालाई िश क पदमा जािगर लगाई िदनका
लािग ितवादीम येका देवनारायण चौधरीलाई
.४५,०००।– िदएका हन् भ नेसमेत बेहोराको
बिु झएका यि राम साद भ राईले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीको छोरी
भगवती चौधरी र वाइँ राजे चौधरीलाई यी
ितवादी देवनारायण चौधरीले िश कमा जािगर
लगाई िद छु भनी . ९०,०००।– िलई न कली
र िकत िनयिु प अिभलेख जनाइिदनु हन भनी
लेिखएको प न कली िदएको भनी जाहेरवालाले
सूचना िदएका िथए । सो सूचनाको आधारमा ितवादी
देवनारायण चौधरीलाई त कालै फे ला पारी प ाउ
गरी िनजको शरीर खानतलासी गदा उ िनयिु प
र अिभलेख प भेिटएको हो । अनस
ु धान गद जाँदा
ितवादी देवनारायण चौधरीले िनजलाई उ िनयिु
प समेत िज ला बारा, करैया वडा नं. २ हाल कलैया
नगरपािलका वडा नं. ५ ब ने उपे साहले मलाई
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िदएको भनी बताएकाले जाहेरी बेहोरालाई समथन
हने गरी मैले ितवेदन तयार पारेको हँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवेदन .ना.िन. रामह र राजभ डारीले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
मेरो छोरीलाई जािगर लगाई िद छु भनी
ितवादी देवनारायण चौधरीले मसँग .१,००,०००।–
ठगी गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको घटना िववरण
कागजका यि सूय साद चौधरीले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
मेरो छोरा राजनारायण चौधरीलाई जािगर
लगाई िद छु भनी ितवादी देवनारायण चौधरीले मसँग
.१,००,०००।– ठगी गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको
घटना िववरण कागजका यि भख
ु नीदेवी थ नीले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
मेरो भाइबहु ारीलाई राहत कोटामा जािगर
लगाई िद छु भनी ितवादी देवनारायण चौधरीले मसँग
.१,००,०००।– ठगी गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको
घटना िववरण कागजका यि उमाशङ् कर साद
चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी देवनारायण चौधरीले िश क
पेसामा म ितमीलाई काम लगाई िद छु भनी .
१,८१,०००।– ठगी गरेको हो भ नेसमेत बेहोराको
घटना िववरण कागजको यि ी राम वेश चौधरीले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी देवनारायण चौधरीले हा ो साथी
िज ला िश ा अिधकारी हनहु छ राहत कोटामा
िनयिु िदलाई िद छु भनी . ८०,०००।– ठगी गरेका
हन् भ नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागजका
यि
ी राजवीर साद चौधरीले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
िमित २०६७ सालमा ितवादी देवनारायण
चौधरीले िश क पेसामा लगाई िद छु भनेर
मसँग .१,००,०००।– िलएको यसप चात
.१०,०००।– िफता गरेको र बाँक .९०,०००।–
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िश क पेसामा जािगर लगाई िद छु भनी ठगी गरेका हन्
भ नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागजका यि
िवनोद साद चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६७ सालमा ितवादी देवनारायण
चौधरीले िश क पेसामा लगाई िद छु भनेर मसँग .
३९,०००।– ठगी गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको
घटना िववरण कागजका यि सोहरलाल साहले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीह
देवनारायण चौधरी र
उपे साद साह तेली िमली जाहेरवालालगायतका
अ य यि ह बाट ज मा .८,२५,०००।– रकम
िलई खाएको देिखँदा ितवादीह ले अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं.
िवपरीत कसरु गरेको ठहछ । ितवादी उपे साद साह
तेलीले िज ला िश ा कायालय बारा (सरकारी अड् डा)
को लेटर याड, छाप, द तखत िकत गरेको देिखन
आएकोले ितवादी उपे साद साह तेलीले मल
ु क
ु
ऐन, िकत कागजको महलको १ नं. िवपरीत कसरु
गरेको ठहछ । अका ितवादी देवनारायण चौधरीले
ितवादी उपे साद साह तेलीले तयार पारी िदएको
कागजप िलई बझ
ु ाउन िहँडेको अव थामा िनज प ाउ
परेको र िनजको उ कागजात तयार पान कायमा कुनै
संल नता नदेिखएकोले िनजउपरको िकत कागजको
महलअनस
ु ारको अिभयोग माग दाबी पु न नस ने
ठहछ । अब ितवादीह लाई हने सजायतफ िवचार
गदा ितवादीह ले .८,२५,०००।– बराबरको रकम
ठगी गरेको देिखएको छ तापिन ितवादीह क-कसले
कित रकम िलए खाएको छ भ नेतफ हेदा ितवादी
देवनारायण चौधरीले आफूले उठाएको रकम सबै अका
ितवादी उपे साद साह तेलीलाई बझ
ु ाउने गरेको र
सोबाट िनजले ित यि २/३ हजारका दरले िदएको
र आफूले अिहलेस म .३४,०००।– मा पाएको
भनी बयान गरेकोले मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको ७
नं. बमोिजम ितवादी देवनारायण चौधरीबाट .
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३४,०००।– र अका ितवादी उपे साद साह
तेलीबाट बाँक रकम .७,९१,०००।– िबगो असल
ु
गरी पीिडतलाई भराइिदने र ऐ. महलको ४ नं. बमोिजम
ितवादीह लाई िबगो .८,२५,०००।– बमोिजम
जनही . ८,२५,०००।–(आठ लाख पि चस हजार
पैयाँ) ज रवाना हने र ितवादीह येकलाई २/२
(दईु दईु ) वषका दरले कै द सजाय हनेसमेत ठहछ ।
िकत गरी तयार गरेको कागजमा रकमको उ लेख
नभएको र सोबापत िलएको रकम ठगीतफसमेत दाबी
रहेको हँदा दोहोरो िबगो कायम गन िमलेन । ितवादी
उपे साद साह तेली िज ला िश ा कायालय, बारा
मातहतको ी नेपाल राि य ाथिमक िव ालय
करैया, बाराका थायी िश क रहेकोसमेत देिखँदा
ऐ. ऐन, िकत कागजको महलको १२ नं. को कानूनी
ावधानबमोिजम िनज ितवादी उसै अड् डाको
कमचारी रहेकोले िनजबाट भएको कसरु मा ऐ. १२ नं.
बमोिजम २ (दईु ) वष थप कै द हने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको सु बारा िज ला अदालतको िमित
२०७४।९।२३ को फै सला ।
ितवादीह उपे साद साह तेली
र देवनारायण चौधरीले िमलोमतो संल नता गरी
जाहेरवालाको छोरी वाई ंर अ य यि ह समेत सँग
राहत कोटामा िश क पदमा िनयिु ग रिद छु भनी
१२ जना यि ह बाट िबगो .१०,४०,०००।- िलई
िकत िनयु प समेत बनाई झु यान गफलतमा पारी
ठगी गरेको त य िमिसल संल न कागजातह बाट
देिखएको अव था छ । सु अदालतबाट ९ जनाको
िबगो .८,२५,०००।– मा ठगी गरेको भनी भएको
फै सलाबाट आंिशक मा याय भएको छ । बाँक ३
जनाको हकमा समेत ठगी गरेको िबगो .२,१५,०००।ठहर हनपु न अव था छ । पीिडतम ये िदप चौधरीको
.५०,०००।-, ई िजत चौधरीको .९५,०००।- र
जोखन देवीको .६०,०००।- िनज ितवादीह ले
िलई ठगी गरेको भ ने अनस
ु धानमा िकटान कागज

गरी गरेको कागजलाई ितवादी देवनारायण चौधरीले
अ यथा हो भ न सके का छै नन् । पीिडतह को ठगी
गरी खाएको िबगो २,१५,०००।- समेत ठहर हनपु नमा
यी पीिडत जना ३ को हकमा िबगो ठहर नगरी भएको
सु अदालतको उ फै सला माणको रोहमा
िु टपूण भई बदरभागी छ । ितवादी देवनारायण
चौधरीले उि लिखत पीिडतह सँग रकम उठाई
ितवादीम येको उपे साद साह तेलीलाई
िदइएको कुरा िनजले अनस
ु धानको ममा बयान
गदा तथा अदालतमा बयान गदासमेत उ लेख गरेको
छन् । यसरी रकम उठाई ितवादी उपे साद साह
तेलीलाई िदएबापत आफूले समेत ३५/४० हजार
िलई खाएको कुरासमेत वीकार गरेको अव था छ ।
ितवादीले अदालतमा समेत वीकार गरेको कुरालाई
अ यथा अथ लगाई िकत गन कायमा िनज ितवादी
देवनारायण चौधरीको संल नता नरहेको भनी िकतको
कसरु मा िनजलाई सफाइ िदई भएको सु अदालतको
फै सला िु टपूण रहेको छ । अतः सु बारा िज ला
अदालतको सो हदस मको िु टपूण फै सला बदर गरी
सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै ितवादीह लाई
सजाय गरी पीिडतलाई दाबीको िबगो भराइपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७५।१।१० को वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन प ।
िनवेदकको िनवेदन र सोमा उ लेख भएको
बेहोरा मािणत हन सके को छै न । घटना िववरण
कागज गन कुनै यि ले नोकरी लगाई िदनेबारेमा
मसँग कुराकानी गरेका िथए भनी भ न सके को
छै न । म िश कमा जािगर लगाइिदनेस मको हैिसयतको
यि हँ भनी मौकामा कागज गन कसैले भ न सके को
छै न । मेरो देवनारायणसँग िचनजान नभएको र मैले
पिहलो पटक देवनारायणलाई थनु ामा मा देखेको हँ ।
िश क िनयिु र प अिभलेखसँग मेरो कुनै सरोकार
छै न । देवनारायणबाट बरामद भएको र उमाशंकर
साद चौधरीले अदालतमा बकप गदा िनयिु प र
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१०६११ - नेपाल सरकार िव. उपे
अिभलेख कायम प देवनारायणले तयार गरेका हन् भनी
उ लेख गनभएको
छ । य तै िवनोद साद चौधरीको
ु
अदालतको बकप मा देवनारायणले नै कागज न कली
बनाई िदई .९० हजार ठगेको भनी भ नभु एको
छ । सो अव थामा िनज देवनारायणलाई सफाइ िदने
र मलाई कसरु दार कायम गन गरी भएको फै सला
पूण पबाट नै िु टपूण रहेको छ । कुनै पिन माणले म
कसरु दार नदेिखएको अव थामा माणको मू याङ् कन
नै नगरी अनमु ानको भरमा तक ततु गरी सरकारी
कागज िकत गरेको भनी मलाई सजाय र ज रवाना गन
गरी र मबाट िबगो भराउने गरी भएको सु को फै सला
िु टपूण रहेकोले उ टी गरी मलाई सफाइ िदने गरी
याय इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
उपे साद साह तेलीको पनु रावेदन प ।
म आफै ँ ले य तो के ही गरेको होइन । म
आ नो पैसा िनका नको लािग भाडाको यि बनेर
अका ितवादीको कागजात पु याउनु भनेको यि र
ठाउँमा पु याइिदने काम गछु । लेटर याड, छाप अका
ितवादीले कहाँबाट याउँछन् मलाई थाहा हँदैन
िथयो । अिभयोग दाबीअनस
ु ारको िकत काम मैले
नगरेको हँदा मलाई दाबीअनस
ु ारको सजाय हनपु न
होइन । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी िव ततृ र
स य साँचो बयान मैले सु बारा िज ला अदालतमा नै
िदएको िथएँ । जनु अ य िमिसल संल न माणह बाट
पिु भएको रहेछ । म वयंलाई िदएको िनयिु प
आिदलाई पिन यिकन गन नसक सोअनस
ु ार मैले २
मिहनाजित िश ण पेसामा अ यापन गराएको िथएँ र
पिछ गएर सो मेरो िनयिु प पिन अका ितवादीले
झु याई गफलतमा पा रिदएको देिखन गएकोमा मलाई
अ यापनबाट हटाइएको िथयो । ठगीको महलको
४ नं. ले ठगी गनलाई ठगी गरेको िबगो कायम भएमा
हक पु नेलाई िबगो भराई िबगोबमोिजम र िबगो
कायम नभएमा पाँच हजार पैयाँस म ज रवाना
र पाँच वषस म कै द हने छ भनी यव था रहेको
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छ । मैले ठगी गन मनसायले कसैलाई ठगी नगरेको भए
पिन सु फै सलाअनस
ु ार मलाई .३४,०००।- को
हकमा ठगी गरेको ठह याएकोले मलाई सोहीबमोिजम
.३४,०००।- मा ज रवाना गनपनमा
अका
ु
ितवादीसरह .८,२५,०००।- ज रवाना ग रएको
फै सला वतः िु टपूण रहेको छ । मैले ठगी गरेको कसरु
कायम गरी मलाई कानूनिवपरीत .८,२५,०००।ज रवाना हने गरी भएको सु बारा िज ला अदालतको
फै सला िु टपूण रहेकोले बदर गरी मलाई अिभयोग
दाबीबाट पूण पमा सफाइ िदलाई इ साफ ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी देवनारायण चौधरीको
पनु रावेदन प ।
वादी ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन परेको
देिखएको र वारदात भएको कुरा वीकार गरी फै सला
भएकोमा के ही जाहेरवालाको हकमा िबगो ठहर गरेको
र के हीमा िबगो कायमसमेत नगरेको, सहअिभयु को
पोलका आधारमा ितवादीलाई कसरु दार ठहर
ग रएको पोिल ाफलाई पिन माणको पमा हण
गरी कसरु दार ठहर ग रएको, ितवादीलाई ठहर
कायम ग रएको िबगोभ दा बढी ज रवाना ग रएकोसमेत
देिखएको यस अव थामा सु बारा िज ला
अदालतको िमित २०७४।०९।२३ को फै सलामा
फरक पन स ने देिखँदा अ.बं.२०२ नं. को योजनको
लािग उ च सरकारी विकल कायालय वीरग जलाई
र ितवादीह लाई जानकारी गराई िनयमानस
ु ार गरी
पेस गनहोला
भ ने बेहोराको उ च अदालत जनकपरु ,
ु
अ थायी इजलास वीरग जको िमित २०७५।३।२८
को आदेश ।
सु बारा िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।०९।२३ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
के ही उ टी भई िमिसल संल न माणह को आधारमा
ितवादीम येका देवनारायण चौधरीलाई त कालीन
िकत कागजको १ नं. को कसरु मा ऐ. को १२ नं.
बमोिजम १ वष कै द सजाय हने र ितवादी उपे साद
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साह तेलीको िकत कागज तयार पान कायमा कुनै
संल नता नदेिखँदा ितवादी उपे साद साह तेलीले
िकततफको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ ।
ठगीतफको दाबीमा ितवादी देवनारायण साद चौधरी
र उपे साद साह तेलीले ठगीको १ नं. को कसरु मा
ऐ. को ४ नं. बमोिजम दवु ैजनालाई तजिबजी ६/६
मिहना कै द सजाय हने ठहछ । िबगोको हकमा सु
फै सलामा कायमबमोिजमको िबगो .८,२५,०००।(आठ लाख पि चस हजार) िबगो कायम भई दवु ैजना
ितवादीह बाट दामासाहीले भराइिदनपु न ठहछ ।
ठगीतफ ज रवानाको हकमा त कालीन ठगीको ४ नं.
मा िबगोबमोिजम ज रवाना हने उ लेख भई ितवादी
दवु ैलाई दामासाहीले ज रवाना हने ठहछ । अ वादी
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन भ नेसमेत
बेहोराको उ च अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास
वीरग जको िमित २०७५।७।१३ को फै सला ।
ितवादीह ले राहत कोटामा िश क जािगर
लगाइिदने भनेर जाहेरवालाको छोरी, वाइँ र अ य
यि ह समेत १२ जनाबाट िबगो .१०,४०,०००/िलई िकत िनयिु प बनाई झु यान, गफलतमा पारी
ठगी गरेको त य िमिसल संल न कागज, माणह बाट
पिु भएको छ । पीिडतह म ये दीप चौधरीको
.५०,०००/-, इ िजत चौधरीको .९५,०००/र जोखनी देवीको .६०,०००/- िलई िनज
ितवादीह ले ठगी गरेको भनी िनज पीिडतह ले
मौकामा िकटानीसाथ गरेको कागजलाई ितवादी
देवनारायण चौधरीले समेत अ यथा भ न सके को
देिखँदनै । पीिडतह को कागजसमेतलाई आधार मानी
िनजह बाट ठगी गरी िलएको िबगो .२,१५,०००/समेत ठहर हनपु नमा १२ जना पीिडतम ये ९ जनाको
हकमा मा िबगो कायम गरी गरेको फै सला िमलेको छै न ।
ितवादी देवनारायण चौधरीको सािबती पोलसमेतबाट
िकततफको कसरु मा दवु ै ितवादीह को संल नता
देिखएकोमा िनज ितवादी देवनारायण चौधरीलाई

िकत कागजको १२ नं. बमोिजम १ वष कै द भएको
छ । िकतमा सजाय गदा मूल सजाय नगरी ऐ. १२ नं. को
थप सजाय मा ग रएको अव था छ । िकतको कसरु
ठहर भइसके पिछ मूल सजाय नै नगरी थप सजाय मा
ग रएको फै सला िमलेको छै न । िमिसल संल न सबै
त य र माणको जाँचबझ
ु गरेर नै सु अदालतले
ितवादी उपे साह तेलीलाई िकततफ कसरु दार
ठहर गरेको अव था छ । ितवादी देवनारायण
चौधरीले मौकामा बरामद भएका प ह ितवादी
उपे साह तेलीले आफूलाई िदएको हो । उपे साह
तेलीले मागेको रकम आफूले जाहेरवालाह सँग मागेर
िनज उपे साह तेलीलाई िदएको हो । यसपिछ
िनजले िनयिु समेतका कागजात आफूलाई िदएको र
िनजले भनेबमोिजम बझ
ु ाउन जाँदा आफू प ाउ परेको
भनी िसलिसलाब पले घटनामािथ काश पारेको
अव था छ । पोिल ाफ परी णमा समेत िनज ितवादी
उपे ले मौकामा अस य कुरा बोलेको कुरा प भएको
छ । जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीले अदालतमा
आई बकप गदासमेत िकत करणमा दवु ैजना
ितवादीको संल नता रहेको खल
ु ाई िदएका छन् । यी
सबै त य र कारणबाट सु फै सला उ टी गरी िनज
ितवादी उपे साद साह तेलीलाई िकततफ सफाइ
िदएको फै सलासमेत िमलेको छै न । उि लिखत आधार
र माणह बाट उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जको िमित २०७५।७।१३ को फै सला
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा सो फै सला उ टी गरी
िनज ितवादीह लाई सु अिभयोग दाबीबमोिजम
नै सजाय गरी दाबीबमोिजमको िबगोसमेत भराई पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
प ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदन प सिहतका िमिसल संल न माण
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१०६११ - नेपाल सरकार िव. उपे
कागजह को अ ययन ग रयो ।
सु िज ला अदालतको फै सलालाई के ही
उ टी गरेको उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई वादी
नेपाल सरकारको तफबाट पनु रावेदन परेको ततु
मु ामा उ अदालतबाट िमित २०७५।७।१३
मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन ?
भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीह
उपे साद साह तेली र देवनारायण चौधरीले
जाहेरवाला मिु नारायण चौधरी र राजवीर साद
चौधरीसमेत १२ जनाबाट ज मा .१०,४०,०००।–
िलई भनेबमोिजम पीिडतह लाई िश क पदमा नोकरी
नलाएको र ा रकम पिन िफता निदई ठगी गरेको
मािणत भएकोले िनज ितवादीह उपे साद साह
तेली र देवनारायण चौधरीले गरेको उ काय मल
ु क
ु
ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं. बमोिजमको कसरु भएको
देिखँदा उ कसरु मा िनजह लाई सोही महलको
४ नं. बमोिजम सजाय गरी ठगी गरेको उ रकम
स बि धत जाहेरवालालगायतका अ य यि ह लाई
िदलाई भराइपाऊँ । साथै सोही वारदातकै ममा िनज
ितवादीह ले जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीको
छोरी भगवती चौधरी र वाइँ िजते चौधरी तथा
िदिपका चौधरीलाई िदएको िनयिु प र अिभलेख
कायम ग रएको प बेहोरा झु ा भई उ प मा योग
ग रएको लेटर याड, छाप तथा द तखतसमेत िकत
भएको पिु भएको हँदा िनज ितवादीह ले िकत
कागजको महलको १ नं. ले प रभािषत ऐ. महलको ७
र १२ नं. को कसरु गरेको देिखँदा उ कसरु मा पिन
िनज ितवादीह लाई सोही ७ नं. बमोिजम सजायमा
सोही महलको १२ नं. ले हने सजायसमेत थप गरी
सजाय ग रपाउँ भ ने मु य अिभयोग माग दाबी ।
३. ितवादीह देवनारायण चौधरी र

साद साह तेलीसमेत

उपे साद साह तेलीले जाहेरवालालगायतका
अ य यि ह बाट ज मा .८,२५,०००।– रकम
िलई खाएको देिखँदा िनज ितवादीह ले अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं.
िवपरीत कसरु गरेको ठहछ । ितवादी उपे साद
साह तेलीले मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको
१ नं. िवपरीत कसरु गरेको ठहछ । अका ितवादी
देवनारायण चौधरीउपरको िकत कागजको
महलअनस
ु ारको अिभयोग माग दाबी पु न नस ने
ठहछ । ितवादीह ले .८,२५,०००।– बराबरको
रकम ठगी गरेको देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, ठगीको
महलको ७ नं. बमोिजम ितवादी देवनारायण चौधरीबाट
.३४,०००।– र अका ितवादी उपे साद साह
तेलीबाट बाँक रकम .७,९१,०००।– िबगो असल
ु
गरी पीिडतलाई भराइिदने र ऐ. महलको ४ नं. बमोिजम
ितवादीह लाई िबगो .८,२५,०००।– बमोिजम
जनही . ८,२५,०००।–(आठ लाख पि चस हजार
िपयाँ) ज रवाना हने र ितवादीह येकलाई २/२
(दईु दईु ) वषका दरले कै द सजाय हनेसमेत ठहछ । िकत
गरी तयार गरेको कागजमा रकमको उ लेख नभएको र
सोबापत िलएको रकम ठगीतफ समेत दाबी रहेको हँदा
दोहोरो िबगो कायम गन िमलेन । ितवादी उपे साद
साह तेली थायी िश क रहेकोसमेत देिखँदा िनजलाई
मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको १२ नं. बमोिजम
२ (दईु ) वष थप कै द हने ठहछ भ ने सु बारा िज ला
अदालतको िमित २०७४।०९।२३ को फै सला ।
४. सु बारा िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।०९।२३ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
के ही उ टी भई ितवादीम येका देवनारायण चौधरीलाई
त कालीन िकत कागजको १ नं. को कसरु मा ऐ. को
१२ नं. बमोिजम १ वष कै द सजाय हने र ितवादी
उपे साद साह तेलीको िकत कागज तयार पान
कायमा कुनै संल नता नदेिखँदा ितवादी उपे साद
साह तेलीले िकततफको अिभयोग दाबीबाट सफाइ
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पाउने ठहछ । ठगीतफको दाबीमा ितवादी देवनारायण
साद चौधरी र उपे साद साह तेलीले ठगीको १
नं. को कसरु मा ऐ. को ४ नं. बमोिजम दवु ैजनालाई
तजिबजी ६/६ मिहना कै द सजाय हने ठहछ । िबगोको
हकमा सु फै सलामा कायमबमोिजमको िबगो
.८,२५,०००।- (आठ लाख पि चस हजार) िबगो
कायम भई दवु ैजना ितवादीह बाट दामासाहीले
भराइिदनपु न ठहछ । ठगीतफ ज रवानाको हकमा
त कालीन ठगीको ४ नं. मा िबगोबमोिजम ज रवाना हने
उ लेख भई ितवादी दवु ैलाई दामासाहीले ज रवाना
हने ठहछ । अ वादी, ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ ने उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जको िमित २०७५।७।१३ को
फै सला । सो फै सलामा िच नबझ
ु ाई वादी नेपाल
सरकारको तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन परेको
देिख छ । ितवादीह को पनु रावेदन परेको देिखन
आउँदैन ।
५. ितवादीह ले राहत कोटामा िश क
जािगर लगाइिदने भनेर जाहेरवालाको छोरी,
वाइँ र अ य यि ह समेत १२ जनाबाट िबगो
.१०,४०,०००/- िलई िकत िनयिु प बनाई
झु यान, गफलतमा पारी ठगी गरेको पिु भएको
छ । पीिडतह म ये दीप चौधरीको .५०,०००/-,
इ िजत चौधरीको .९५,०००/- र जोखनीदेवीको
.६०,०००/- िलई िनज ितवादीह ले ठगी गरेको
भनी िनज पीिडतह ले मौकामा िकटानीसाथ कागज
गरेको अव था छ । िनज पीिडतह बाट ठगी गरी
िलएको िबगो .२,१५,०००/- समेत ठहर हनपु नमा
१२ जना पीिडतम ये ९ जनाको हकमा मा िबगो
कायम गरी गरेको फै सला िमलेको छै न । यसैगरी
ितवादी देवनारायण चौधरीको सािबती पोलसमेतबाट
िकततफको कसरु मा दवु ै ितवादीह को संल नता
देिखएकोमा िनज ितवादी देवनारायण चौधरीलाई
िकत कागजको १२ नं. बमोिजम १ वष कै द भएको

छ । िकतको कसरु ठहर भइसके पिछ मूल सजाय
नै नगरी ऐ. १२ नं. को थप सजाय मा ग रएको
फै सला िमलेको छै न । ितवादी देवनारायण चौधरीले
मौकामा बरामद भएका प ह ितवादी उपे साह
तेलीले आफूलाई िदएको हो । उपे साह तेलीले
मागेको रकम आफूले जाहेरवालाह सँग मागेर िनज
उपे साह तेलीलाई िदएको हो । यसपिछ िनजले
िनयिु समेतका कागजात आफूलाई िदएको र िनजले
भनेबमोिजम बझ
ु ाउन जाँदा आफू प ाउ परेको भनी
िसलिसलाब पले घटनामािथ काश पारेको
अव था छ । पोिल ाफ परी णमा समेत िनज ितवादी
उपे ले मौकामा अस य कुरा बोलेको कुरा प भएको
छ । जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीले अदालतमा
आई बकप गदासमेत िकत करणमा दवु ैजना
ितवादीको संल नता रहेको खल
ु ाई िदएका छन् । यी
सबै त य र कारणबाट सु फै सला उ टी गरी िनज
ितवादी उपे साद साह तेलीलाई िकततफ सफाइ
िदएको फै सलासमेत िमलेको छै न । उि लिखत आधार
र माणह बाट उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जको िमित २०७५।७।१३ को फै सला
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा सो फै सला बदर गरी
िनज ितवादीह लाई सु अिभयोग दाबीबमोिजम नै
सजाय गरी दाबीबमोिजमको िबगोसमेत भराइपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिखयो ।
६. मेरो छोरी भगवती चौधरी, छोरी वाइँ
िजते चौधरी र भितजी उिमला चौधरीलाई
देवनारायण चौधरीले राहत कोटाको िश कमा नोकरी
लगाई िद छु भनी िव ास िदलाई नगद .९०,०००।–
िलएका िथए । िनजले िमित २०७२।११।१५ गते
मलाई सडकमा बोलाई मेरो वाइँ िजते चौधरी र
छोरी भगवती चौधरीको नामको िनयिु प थान २
र अिभलेख कायम ग रएको प थान २ िदन लागेको
र उ प ह हेदा िनजले िज ला िश ा कायालय
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बाराको लेटर याड, छाप र िज ला िश ा अिधकारीको
द तखतसमेत िकत गरी बनाई याएको भ ने शङ् का
लागेको हँदा िनजलाई खोज तलास गरी प ाउ गरी
कानूनबमोिजम अनस
ु धान गरी कारबाही ग रपाउँ
भ ने मिु नारायण चौधरीले िनवेदन िदएको देिखयो ।
७. िमित २०७२।११।१५ गते देवनारायण
चौधरीलाई प ाउ गरी िनजको शरीर खानतलासी
गदा िनजको साथबाट िज ला िश ा कायालय,
बाराको लेटर याडमा लेिखएको िजते चौधरीको
नामको िमित २०७२।१०।१६ गतेको िनयिु प -१
र अिभलेख कायम ग रएको िमित २०७२।१०।२५
को प थान-१, िज ला िश ा कायालय बाराको
लेटर याडमा िमित २०७२।१०।२३ मा लेिखएको
भगवती चौधरीको नामको िनयिु प -१ र िमित
२०७२।१०।२९ गतेको अिभलेख कायम ग रएको प
थान-१ फे ला पारी बरामद ग रएको भ ने खानतलासी
तथा बरामदी मचु ु का । उि लिखत बरामदी
मचु ु कासिहत देवनारायण चौधरीलाई पेस गरेको भ ने
.ना.िन.रामह र राजभ डारीसमेतको हरी ितवेदन
रहेको देिखयो ।
८. मेरो छोरी भगवती चौधरी, छोरी वाइँ
िजते चौधरी र भितजी उिमला चौधरीलाई उपे
साहको िमलोमतो र संल नतामा देवनारायण चौधरीले
राहत कोटाको िश कमा नोकरी लगाई िद छु भनी
मसँग नगद .९०,०००।– िलएका िथए । िनजले
िज ला िश ा कायालय बाराको लेटर याड, छाप र
िज ला िश ा अिधकारीको द तखतसमेत िकत गरी
िजते चौधरी र छोरी भगवती चौधरीको नामको
िनयिु प र अिभलेख कायम ग रएको प तयार गरी
िमित २०७२।११।१५ गते मलाई सडकमा बोलाई िदन
लागेका िथए । मलाई उ प िकत हो भ ने शङ् का
लागी मैले त कालै इलाका हरी कायालय को हबीमा
जानकारी गराएको िथए । सोप ात् त काल हरी
गई िनज देवनारायण चौधरीलाई प ाउ गरी िनजको

साद साह तेलीसमेत

साथबाट उ िकत गरी तयार ग रएको प ह बरामद
गरेको हँदा देवनारायण चौधरीसमेतलाई कारबाही गरी
मेरोबाट ठगी गरी िलएको नगद पैयाँ िदलाई भराइपाउँ
भ ने मिु नारायण चौधरीको जाहेरी दरखा त रहेको
देिखयो ।
९. भगवती चौधरी र िजते चौधरीको
नामको िनयिु प यस कायालयको अिभलेखमा
नरहेको, चलानी न बरह सबै गलत रहेको छ ।
िमित २०७२।१०।१६ र २३ गते शिनबार परेको
छ । २५ र २९ गते िज ला िश ा अिधकारी धन साद
पोखरेल अनगु मनमा गएको र लेटर याडमा लगाइएको
कायालयको छाप तथा िज ला िश ा अिधकारीको
छाप, द तखत सबै न कली र िकत हो भ ने िज ला
िश ा कायालय बाराको िमित २०७२।११।२१ गतेको
प बाट देिख छ ।
१०. यथ ितवादी देवनारायण चौधरीले
अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा, उपे साद
साह तेलीले मिु नारायण चौधरीको वाइँ िजते
चौधरीलाई िन न मा यिमक िव ालयको राहत
िश कको लािग .५०,०००।– र छोरी भगवती
चौधरीलाई ाथिमक िव ालयको राहत िश कको लािग
.४०,०००।– चािह छ भनेपिछ मैले मिु नारायण
चौधरीबाट २ पटकमा ज मा .९०,०००।– िलई
सो रकम उपे सरलाई िदएको हो । यसपिछ उपे
सरले मलाई भगवती चौधरी र िजते चौधरीको
नामको िनयिु प र अिभलेख कायम ग रएको भ ने
प िदएको हँदा उ प ह मैले साथमा िलई िमित
२०७२।११।१५ गते मिु नारायण चौधरीलाई िदन
गएको िथएँ । िनजलाई बाटोमा भेटी िनयिु प र
अिभलेख कायम ग रएको प िदन लागेको अव थामा
िनज मिु नारायण चौधरीले िनयिु प र अिभलेख
कायम ग रएको प िकत हो भनी हरीलाई खबर
गरी हरीले मलाई प ाउ गरेको हो । िजते चौधरी,
भगवती चौधरीको नामको िनयिु प -२ र अिभलेख
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कायम ग रएको प -२ मेरै साथबाट बरामद भएको
हो । २०६६ सालमा उपे साद साह तेलीले मलाई
राहत कोटामा िश कको जािगर लगाई िद छु भनी
मसँग .३५,०००।– िलई मलाई ी जनता ा.िव.
को हबीको िश कमा नोकरी लगाई िदएको र मैले २
मिहना पढाई तलब खाइसके पिछ मलाई िव ालयले
िनकाली िदएकोले म आफू ठगीएको थाहा पाएको हो ।
सोही समयदेिख िनज उपे साद साह तेलीसँग रा ो
िचनजान र स पक भई राहत कोटाको िश कमा नोकरी
गन मािनसह भए स पक गराउनु िन न मा यिमक
िव ालय र ाथिमक िव ालयको िश कको लािग २५
हजारदेिख २ लाखस म सङ् कलन गनू । के ही रकम
तपाइँलाई पिन िद छु भनेको हँदा मैले राहत कोटामा
िश कको जािगर लगाई िद छु भनी राजवीर चौधरीसँग
.८०,०००।-, राम वेश चौधरीसँग .९०,०००।उपे चौधरीसँग .८०,०००।-, अजय चौधरीसँग
.२,२०,०००।-,
राजनारायण
चौधरीसँग
.१,००,०००।-, िदप चौधरीसँग .२५,०००।राम साद भ राईसँग
.४५,०००।-, उपे
चौधरीसँग .४०,०००।-, सूयनारायण चौधरीसँग
.८०,०००।, उमाशंकर चौधरीसँग .९०,०००।-,
ई िजत चौधरीसँग .८५,०००।-, िवनोद चौधरीसँग
. ८०,०००।– िलई सो रकम मैले उपे साद साह
तेलीलाई िदएको हो । िनजले मलाई ित यि २/३
हजारको दरले गरी हालस म .३४,०००।– मा
िदएका छन् । मैले पिन २/३ हजार पैयाँ पाउँदै आएको
हँदा मैले उपे साद साहसँग िमली िकत र ठगी गन
काय गद आएको हँ । िनयिु प र अिभलेख कायम
ग रएको प ह उपे साद साहले नै िदनु भएकोले
िनजले के कहाँबाट के कसरी िज ला िश ा कायालय
बाराको लेटर याड, छाप, िज ला िश ा अिधकारीको
छापसमेत िकत गरी प ह बनाई याएका हन् मलाई
थाहा छै न भनी उ लेख गरेको पाइ छ । िनजले
सु अदालतमा बयान गदा, मबाट ितवादी उपे

साहले २०६६ सालमा .३५,०००।– िलई मलाई
ी जनता ने.रा.िव.को हवीको ाथिमक िश कमा
िनयिु िदलाएको िथयो । मैले सो िव ालयमा २
मिहना पढाएपिछ एकमु तलब .१२,४००।– िदएर
मलाई जािगरबाट िनकालेको हो । यसपिछ आफू पिन
ठिगएको थाहा भयो । मैले उपे सरलाई कुरा गदा
िपर नगर जािगर खाने मा छे खोज उनीह बाट आउने
रकमबाट ितमीबाट िलएको रकम िमनाहा ग रिद छु
भनी भनेकोले मैले मेरो िचनजानका मािनससँग कुरा
गरी उनीह लाई उपे सरसँग भेटघाट गराइिद थे
। मैले पिन जािगर खान खो ने मािनसबाट िलएको
रकम उपे सरलाई िद थे । उपे साहले खामब दी
कागज प फलानो यि लाई िदनु भनी मलाई
अ ाउने गरेकोले मैले सो यि लाई कागज प
िद थे । यसरी पटकपटक गरी ितवादी उपे साह
तेलीले मलाई .३४०००।– िदई िम हा गरेका हन् ।
म आफै ँ ले के ही गरेको छोइन । मैले आ नो फसेको
पैसा िनका नको लािग भाडाको यि बनेर िनज
ितवादी उपे साहले िदएको कागजात भनेको
यि र ठाउँमा पु याइिदने काय गरेको हो । ितवादी
उपे साहले के क तो कागज बनाउँदथे मलाई
थाहा हँदनै िथयो । लेटर याड, छाप ितवादी उपे
साहले कहाँबाट कसरी याउँछन् मलाई थाहा हँदैन
िथयो । मैले जाहेरवाला मिु नारायणबाट उठाएको
.९०,०००।– उपे लाई िदएको र िनजले िदएको
कागज मिु नारायणलाई बझ
ु ाउने ममा म प ाउ
परेको हँ । मैले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको ठगी र िकत
काम नगरेको हँदा मलाई दाबीअनस
ु ारको सजाय हनपु न
होइन । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी उ लेख
गरेको देिखयो । िनज ितवादीको बयान बेहोरालाई
समथन हने गरी िनजको सा ी झग चौधरीले सु
अदालतमा बकप गरेको देिख छ ।
११. यथ ितवादी उपे साद साह
तेलीले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा,

2158

१०६११ - नेपाल सरकार िव. उपे
मैले ितवादी देवनारायण चौधरीलाई िचनेको छै न ।
राहत कोटाको िश कमा नोकरी लगाई िद छु भनी
देवनारायण चौधरीले जाहेरवाला मिु नारायण
चौधरीलगायतबाट िलएको रकम मलाई िदएको
छै न । मैले िकत िनयिु प तयार गरी ठगी गरेको
होइन । देवनारायण चौधरीको साथबाट बरामद भई
आएको जाहेरवालाको छोरी भगवती चौधरी र वाइँ
िजते चौधरीको नामको िकत िनयिु प र अिभलेख
कायम ग रएको प मैले देवनारायण चौधरीलाई िदएको
होइन भनी कसरु मा इ कार गरेकोमा िनजले सु
अदालतमा बयान गदासमेत अिभयोग दाबीमा उ लेख
भएअनस
ु ारको कुनै पिन काम कारबाही मबाट भएको
छै न । जाहेरवालालगायतका पीिडत भिनएका कुनै
पिन यि ह लाई म िचि दन । म दोषी नभएको हँदा
मलाई सजाय हनपु न होइन भनी कसरु मा इ कार गरेको
देिखयो । िनज ितवादीको बयान बेहोरालाई समथन
हनेगरी िनजको सा ी रामबाबु यादवले सु अदालतमा
बकप गरेको देिख छ ।
१२. ितवादी देवनारायण चौधरीले मेरो
िज ला िश ा कायालय बारामा कामकाज गराउने
यि उपे साद साह तेली ारा सरकारी राहत कोटा
िश क िन.मा.िव, ा.िव. कोटामा िनयिु गराई िद छु
भनी मलाई िव वास िदलाई ज मा .९०,०००।–
िलएका िथए । िनज ितवादी देवनारायण चौधरीले
न कली िनयिु प र अिभलेख कायम ग रएको प
कलैयाबाट याई मलाई देखाउँदा उ िनयिु प
न कली हो भ ने मलाई शङ् का ला दा इलाका हरी
कायालयमा खबर गरेको िथए । यहाँबाट हरी खटी
ितवादी देवनारायण चौधरी र न कली िनयिु प
र अिभलेख कायम ग रएको प हरीले बरामद गरेका
हन् भनी जाहेरवाला मिु नारायण चौधरीले सु
अदालतमा बकप गरेको देिखयो ।
१३. यसैगरी अनस
ु धानमा बिु झएका
यि ह राम साद भ राईले .४५,०००।-,
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सूय साद चौधरीले .१,००,०००।–, राजनारायण
चौधरीको आमा भख
ु लीदेवी थ नीले .१,००,०००।–
उमाशङ् कर साद चौधरीले .१,००,०००।–,
राम वेश चौधरीले .१,८१,०००।–, राजवीर साद
चौधरीले .८०,०००।–, िवनोद साद चौधरीले
.१,००,०००।– िलएकोमा .१०,०००।– िफता
गरी बाँक रहेको .९०,०००।– र सोहरलाल साहले
.३९,०००।– आफूबाट ितवादी देवनारायण
चौधरीले सरकारी राहत कोटा िश क िनयिु गराई
िद छु भनी िव वास िदलाई रकम िलएकोमा जािगर
पिन नलगाएको र पैसा िफतासमेत नगरी ठगी गरेको
हो भनी सु अदालतमा िनजह ले छु ाछु ै बकप
गरेको देिखयो ।
१४. अनस
ु धानमा बिु झएका पीिडत
यि ह म येका िदप साद चौधरी, इ िजत
चौधरी र जोखनीदेवी बकप गनको लािग अदालतमा
उपि थत भएको भ ने देिखँदैन । अनस
ु धानमा काजग
तयार गन हरी हव दार राजे कुँवर र ितवेदक .
ना.िन. रामह र राजभ डारीले सु अदालतमा बकप
गरेको देिखयो ।
१५. िकततफ ितवादी देवनारायण
चौधरीलाई १ वष कै द सजाय हने, ठगीतफ ितवादीह
देवनारायण साद चौधरी र उपे साद साह
तेलीलाई ६/६ मिहना कै द सजाय गरी सु फै सलामा
कायम भएको िबगो .८,२५,०००।– लाई नै िबगो
कायम गरी दवु ैजना ितवादीह बाट दामासाहीले
पीिडतह लाई भराइिदने र ठगीतफ दवु ै ितवादीलाई
िबगोको दामासाहीले ज रवाना हने ठह याएको उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जको
फै सलाउपर ितवादीह को पनु रावेदन परेको देिखन
नआएकोले सो स ब धमा यसमा िववेचना ग ररहनु
परेन ।
१६. सव थम पीिडतह म येका दीप
चौधरीको .५०,०००/-, इ िजत चौधरीको
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.९५,०००/- र जोखनीदेवीको .६०,०००/िबगो ठगी भएकोले सोसमेत ठहर हनपु दछ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर स दभमा िवचार
गदा, पीिडतह
दीप चौधरी, इ िजत चौधरीको
र जोखनीदेवीले मौकामा ितवादीह को िव मा
कागज गरेको देिखए पिन िनजह ले मौकामा गरेको
कागजलाई पिु गन अदालतमा आई बकप गनपन
ु
ह छ । मौकामा भएको कागज नै वयम्मा माण
होइन । सो कागजलाई अदालतमा उपि थत भई
सनाखत नगरेस म माणको पमा हण गन िम दैन
भ ने माण कानूनको िस ा त रहेको पाइ छ ।
यसकारण पीिडतम येका उ ३ जना यि ह ले
अदालतमा आई आ नो भनाइ तथा ितवादीह ले
गरेको पोल बयानलाई समथन गराउन सके को
देिखँदनै । यसैगरी माण ऐन, २०३१ को दफा १८
मा "कुनै काम, घटना वा अव थाका स ब धमा
भएको तहिककात वा जाँचबुझको िसलिसलामा
चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै
िलखतमा उ लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा य
गन यि सा ीको पमा अदालतमा उपि थत
भई बयान गरेमा माणमा िलन ह छ" भ ने कानूनी
यव थासमेत रहेको देिख छ । तर उ ३ जना
पीिडतह बकप गनको लािग अदालतमा उपि थत
भएको देिखँदनै । िनजह ले मौकामा य गरेको कुरा
सा ीको पमा अदालतमा उपि थत भई बकप
गरी मािणत गन नसके को अव थामा िनजह ले
मौकाको य गरेको भनाइलाई माणमा िलन सिकने
अव था रहँदैन । अदालतमा उपि थत नै नभएका उ
३ जना पीिडतह को िबगो पिु हने अ य वत
माण िमिसल संल न माणह बाट समेत देिखन
आउँदैन । यसैले िनजह को िबगो ठहर नभएकोलाई
अ यथा भएको हो भनी मा न िम ने देिखन आएन ।
१७. यसैगरी िकत करणमा ितवादीह
देवनारायण चौधरी र उपे साद साह तेलीसमेत

दवु ैजना ितवादीको संल नता रहेकोमा िनज ितवादी
उपे साद साह तेलीलाई िकततफ सफाइ िदएको र
ितवादी देवनारायण चौधरीलाई िकतको कसरु ठहर
भइसके पिछ मूल सजाय नै नगरी त कालीन मल
ु क
ु
ऐन, िकत कागजको १२ नं. को थप सजाय १ वष
कै द मा गरेको िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको
अक पनु रावेदन िजिकर स दभमा िवचार गदा, िमिसल
संल न रहेको िमित २०७२।११।१५ को बरामदी
मचु ु कामा िमित २०७२।११।१५ गते ितवादी
देवनारायण चौधरीलाई हरीले प ाउ गरी िनजको
शरीर खानतलासी गदा िनजको साथबाट िज ला
िश ा कायालय, बाराको लेटर याडमा लेिखएको
िजते चौधरीको नामको िमित २०७२।१०।१६
गतेको िनयिु प -१ र अिभलेख कायम ग रएको
िमित २०७२।१०।२५ को प थान-१, िज ला िश ा
कायालय बाराको लेटर याडमा िमित २०७२।१०।२३
मा लेिखएको भगवती चौधरीको नामको िनयिु प -१
र िमित २०७२।१०।२९ गतेको अिभलेख कायम
ग रएको प थान-१ फे ला पारी बरामद ग रएको भ ने
खानतलासी तथा बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । ततु
मु ामा सरकारी िलखत िकत र ठगी गरी दईु िकिसमका
फौजदारी कसरु कायम गरी अिभयोग दाबी ततु
भएको देिख छ । सरकारी िलखत िकत गरेको मु ामा
िलखत कसले िकत ग यो सो िन य ल हन आव यक
ह छ । ततु मु ामा ितवादी देवनारायण चौधरीले
आफूले िलखत िकत गरी उपे साद साहले िववािदत
िलखतह िदएको हँदा पीिडतह लाई देखाउन र िदन
लगेको भ ने बयान गरे तापिन ितवादी उपे साद
साह तेलीले उ प बारे आफूलाई थाहा नभएको भनी
इ कार गरी बयान गरेको देिख छ । उ िलखत कसले
तयार पा यो वा िकत ग यो भ ने त यको खोजी गन
ज री ह छ । िलखत िकत भ ने मु ा िलखतस ब धी
फौजदारी कसरु हो । िलखतस ब धी अपराध गन
यि
य पमा नदेिखएको वा अपराध गदागद
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१०६११ - नेपाल सरकार िव. उपे
प ाउ नपरेको अव थामा अनमु ानको आधारमा
फलानाले नै तयार गरेको हो वा िदएको हो भ न िम ने
अव था हँदैन । कसैले पोल गरी फलानाले लेखेको वा
िदएको भ दैमा िव ास गनपन
ु अव थासमेत हँदैन ।
१८. त कालीन मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
महलको १ नं. मा "ह ता र वा औ ंलाको या चे
सही िनसाना र छाप इ यािद झु ा बनाई गरी वा
ऐनबमोिजम रीतपूवकको सहीछाप भइरहेको अक
िवषयको स चा िलखतमा लेिखएको बेहोरा कुनै
तरक वसँग उडाई अक मतलब िन कने बेहोरा
पारी िमलाई ले ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप
गरेको िलफा कागज वा छाप िलए िदएकोमा सो
काममा नलगाई अक बेहोराको िलखतमा लगाई
वा अक बेहोराको िलखत ले ने इ यािद काम
गरेकोबाट अकाको िजउ धन वा हक जाने नो सान
हने वा सो के ही नभए पिन झु ा काम गन मािनस
आफैँलाई वा अ कसैलाई फाइदा माण हने गरी
काम गरेको रहेछ भने य ता झु ा कागजबाट
काम गरी भइसके को हवस् वा नहवस् िकत गरेको
ठहछ । य तो िकत गन गराउनेलाई र जानी बुझी
िकत कागजमा ब ने सा ी मितयारसमेतलाई
बात ला छ ।" सोही महलको ७ नं.मा "स पि का
स ब धमा िकत गरी िलई खाइसके को भए िबगो
भराई िबगोबमोिजम ज रवाना ह छ । काम
भइसके को रहेनछ भने िबगोको आधी ज रवाना
ह छ ।" यसैगरी सोही महलको १२ नं. मा "सरकारी
अड् डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी
कमचारीको छाप द तखत वा सो छाप द तखत
भएको सरकारी कागज िकत गनलाई यसै महलको
अ न बरले हने सजायमा एक वष र उसै अड् डाको
कमचारीले िकत गरेमा दुई वष थप कै द ह छ ।" भ ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
१९. परु ावेदक नेपाल सरकार िव
यथ
ानमाया घत समेत भएको नाग रकता िकत मु ामा

साद साह तेलीसमेत

यस अदालतबाट ने.का.प. २०५६, अङ् क ७, िन.
नं. ६७५८ मा "िकत कागजको १ नं. को यव था
हेदा क तो अव था पदा िकत गरेको ठहन हो
भनी प यव था भएको पाइ छ । ह ता र वा
औ ंलाको या चे सही िनसाना र छाप इ यािद
झुठा गरी बनाइसके को भ ने त य थािपत हनु
पदछ । जसको सही िकत भएको भिनएको हो िनज
यि को सनाखत गराइएको छै न । अड् डाको छाप
िकत गरेको भ नेतफ य तो झुठा छाप बरामद
भएका छै न । के कुन आधारबाट िकत गरेको भ ने
हो सोतफ अनुस धान अव थामै तहिककात गरी
प आधार माण पु याउन स नपु छ......." भ ने
िस ा त ितपादन भई या यासमेत भएको देिख छ ।
२०. उि लिखत कानूनी यव था र
निजरसमेतको आधारमा ततु वारदातमा ह ता र
वा सही, िनसाना र छाप इ यािद झठु ा गरी बनाइसके को
भ ने त य थािपत भएको छ । अड् डाको छाप िकत
गरेको भ नेतफ य तो झठु ा छाप बरामद भएका
छै न । के कुन आधारबाट के कसले िकत गरेको भ ने
हो सोतफ अनस
ु धान अव थामै तहिककात गरी प
आधार माण पु याउन स नु पदछ । ततु मु ामा
बरामद भएको भिनएका उ िनयिु प समेतका
सरकारी कागज प ह ितवादी देवनारायण चौधरीको
सँग साथबाट बरामद ग रएको अव था छ । ितवादी
उपे साद साह तेलीको साथबाट उि लिखत
िनयिु प समेतका सरकारी कागज प ह बरामद
ग रएको भ ने देिखन आउँदैन र सो कागजप ह
तयार गदा योग हने छापलगायतका सामानह समेत
िनजको साथबाट बरामद हन सके कोसमेत देिखन
आउँदैन । उ प ह िकत गरी तयार गन कायमा
आ नो संल नता नरहेको भनी िनज ितवादी
उपे साद साह तेलीले इ कारी बयान रहेकोसमेत
देिख छ । उ प ह को वै ािनक परी ण गदासमेत
िनजले लेखेको वा प मा भएको द तखत यिकन
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नभएको भ ने उ लेख छ । उि लिखत िकत िनयिु
प समेतका सरकारी कागजह ितवादी देवनारायण
चौधरीको सँग साथबाट बरामद भएको ि थितमा
िनजले पोल गरेकै भरमा मा अ य वत माणिबना
ितवादी उपे साद साह तेलीले नै उ प ह
िकत गरेका हन् भनी िकतमा कसरु कायम गरी िनज
ितवादी उपे साद साह तेलीलाई समेत सजाय गन
मनािसव हने देिखँदैन ।
२१. तुत मु ामा जाहेरवाला मिु नारायण
चौधरीको सूचनाको आधारमा िमित २०७२।११।१५
गते ितवादी देवनारायण चौधरीलाई हरीले प ाउ
गरी िनजको शरीर खानतलासी गदा िनजको सँग
साथबाट बरामद ग रएका उ िनयिु प लगायतका
सरकारी कागज प ह िनज ितवादी देवनारायण
चौधरीले आ नो सँग साथमा िलई राखेको अव थामा
िनजको सँग साथबाट बरामद भएको देिखएको हँदा
िनज ितवादी देवनारायण चौधरीले नै उ प ह
तयार गरेको हो भ ने त यगत पमा थािपत भएको
देिख छ । तर तुत वारदातमा िकत गरी तयार गरेको
कागजमा रकमको उ लेख नभएको र सोबापत िलएको
रकम ठगीतफ समेत अिभयोग दाबी रहेको देिख छ ।
ठगीको कसरु मा सु फै सलामा कायम भएको पीिडत
यि ह मिु नारायण चौधरीको .९०,०००।राम साद भ राईको .४५,०००।-, सूय साद
चौधरीको .१,००,०००।–, राजनारायण चौधरीको
आमा भख
ु लीदेवी थ नीको .१,००,०००।–,
उमाशङ् कर साद चौधरीको .१,००,०००।–,
राम वेश चौधरीको .१,८१,०००।–, राजवीर साद
चौधरीको .८०,०००।–, िवनोद साद चौधरीको
.९०,०००।– र सोहरलाल साहको . ३९,०००।–
समेत गरी ज मा िबगो .८,२५,०००।– लाई नै
िबगो कायम गरी ितवादीह देवनारायण चौधरी र
उपे साद साह तेलीसमेत दवु ैजनाबाट दामासाहीले
पीिडतह लाई भराइिदने र ठगीतफ दवु ै ितवादीलाई

िबगोको दामासाहीले ज रवाना हने ठहरसमेत
भइसके को अव थामा त कालीन मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको महलको ७ नं. बमोिजम िनज ितवादी
देवनारायण चौधरीलाई दोहोरो िबगो कायम गरी सजाय
गन िम ने अव थासमेत देिखन आउँदैन ।
२२. अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
सु बारा िज ला अदालतबाट िमित २०७४।०९।२३
मा भएको फै सलालाई के ही उ टी गरी ितवादीम येका
देवनारायण चौधरीलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको १ नं. को कसरु मा ऐ. को १२ नं. बमोिजम
१ वष कै द सजाय हने र ितवादी उपे साद साह
तेलीले िकततफको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याएको, ठगीतफको दाबीमा ितवादी देवनारायण
साद चौधरी र उपे साद साह तेलीले ठगीको १ नं.
को कसरु मा ऐ. को ४ नं. बमोिजम दवु ैजनालाई तजिबजी
६।६ मिहना कै द सजाय हने ठह याई िबगोको हकमा
सु बारा िज ला अदालतले फै सलामा कायम ग रको
िबगो . ८,२५,०००।- (आठ लाख पि चस हजार)
लाई नै िबगो कायम गरी दवु ैजना ितवादीह बाट
दामासाहीले पीिडतह लाई भराइिदने ठह याएको र
ठगीतफ ज रवानाको हकमा त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
ठगीको महलको ४ नं. मा िबगोबमोिजम ज रवाना
हने उ लेख भई ितवादीह दवु ैलाई दामासाहीले
ज रवाना हने ठह याएको उ च अदालत जनकपरु ,
अ थायी इजलास वीरग जको फै सलालाई अ यथा
भएको भनी मा न िम ने अव था देिखन नआएकोले
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
२३. तसथ, उि लिखत आधार र
कारणह समेतबाट उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जको िमित २०७५।०७।१३ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
२४. तर त कालीन मल
ु क
ु ऐन, ठगीको
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महलको ४ नं. मा "ठगी गनलाई ठगी िलएको िबगो
कायम भएमा हक पु नेलाई िबगो भराई िबगोबमोिजम
र िबगो कायम नभएमा पाँच हजार पैयाँस म
ज रवाना र पाँच वषस म कै द हने छ" भ ने कानूनी
यव था रहेको िथयो । त कालीन मल
ु क
ु ऐनलाई
िव थापन गरी हाल चलनमा रहेको मल
ु क
ु अपराध
संिहता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) मा
"कसैले ठगी गन वा गराउन हदँ ैन" भ ने र सोही
दफाको उपदफा (३) मा "उपदफा १ बमोिजमको
कसुर गन यि लाई देहायबमोिजमको सजाय हने
छः- (क) ाचार हनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा
नेपाल सरकारको पूण वा अिधकांश वािम व वा
िनय णमा भएको कुनै सं थालाई ठगी गरेमा दश
वषस म कै द र एक लाख पैयाँस म ज रवाना,
(ख) आ नो नाम, दजा, पदवी, यो यता ढाँटी ठगी
गरेमा पाँच वषस म कै द र पचास हजार पैयाँस म
ज रवाना, (ग) ख ड (क) वा (ख) मा लेिखएदेिख
बाहेक अ य कुनै िकिसमले ठगी गरेमा सात वषस म
कै द र स री हजार पैयाँस म ज रवाना" भ ने
कानूनी यव था रहेको छ । के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा "कुनै काननू अ तगत
कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका
मु ामा सजाय गनुपदा सोही कानूनबमोिजम नै
गनपन
ु छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय
मल
ु ुक अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी रहेछ
भने मल
ु ुक अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म
मा सजाय हने छ" र सोही दफा ३९(२)(ग) मा
"कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतबाट भइसके को
सजाय सोही कानूनबमोिजम नै काया वयन हने छ ।
तर य तो सजाय मल
ु ुक अपराध संिहतामा सोही
कसुरमा लेिखएको सजायभ दा बढी हने रहेछ भने
मल
ु ुक अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय काया वयन हने छ" भ ने कानूनी यव था

साद साह तेलीसमेत

रहेको छ ।
२५. उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
ततु मु ामा यी ितवादीह देवनारायण साद
चौधरी र उपे सादसाह तेलीलाई ठगीको कसरु मा
कै दको हकमा त कालीन मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको
४ नं. मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार अिधकतम
पाँच वषस म कै द र ज रवानको हकमा हाल चलनमा
रहेको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा २४९
को उपदफा (३) (ग) मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार
अिधकतम .७०,०००।–(स री हजार पैयाँ) स म
ज रवाना हने देिख छ । िनज ितवादीह देवनारायण
साद चौधरी र उपे साद साह तेलीको फै सला
काया वयन गदा िनजह को उ च अदालत जनकपरु ,
अ थायी इजलास वीरग जको िमित २०७५।०७।१३
को फै सलाबमोिजम राखेको कै द जनही ६।६ मिहनाको
लगत यथावत् कायम गरी ज रवानको लगतस म
संशोधन गरी ज रवाना जनही .७०,०००।– (स री
हजार पैयाँ) कायम गनु र िनज ितवादीह म येको
उपे साद साह तेलीलाई ठगीको कसरु मा भएको
कै द ६ (छ) मिहना एवं ज रवान .७०,०००।–(स री
हजार पैयाँ) तथा ितवादी देवनारायण साद
चौधरीलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
महलको १२ नं. बमोिजम भएको कै द वष १ (एक) र
ठगीको कसरु मा भएको कै द ६ (छ) मिहना एवं ज रवाना
.७०,०००।–(स री हजार पैयाँ) असल
ु उपर
गनु भनी सु बारा िज ला अदालतमा लेखी
पठाइिदनू । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.सु मालता माथेमा
इजलास अिधकृत :- नारद साद भ राई
इित संवत् २०७७ साल जेठ १९ गते रोज २ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत

नणय नं . १०६१२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश डा. मनोजकुमार शमा
आदेश िमित : २०७७।३।२२
०६७-WO-११०६
मु ाः- उ ेषण / परमादेश

अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क २, िन.नं.१०२०६
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ५, िन.नं.१०२७०
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ५, िन.नं.१०२७५
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ९, िन.नं.१०३५८
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
§ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८
§ मालपोत ऐन, २०३४

िनवेदक : ह र साद चपाईको छोरा का क िज ला
आदेश
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.१ ब ने
या.डा.आन दमोहन भ राई : नेपालको
छवीलाल चपाई
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा
िव
१०७ बमोिजम दायर हन आएको यस अदालतको
िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, े ािधकारिभ को ततु रट िनवेदनको संि त
टंगाल, काठमाड समेत
त य एवम् आदेश यस कार रहेको छ:
त य-ख ड
§ सावजिनक बाटोको ज गा दतामा घुसाएको
पूव चौतारो पि चम दाताकै घरगा हो उ र
भनी न उिठसके पिछ सो ज गाको कटेरो दि ण बाटो यित चार िक लािभ को िवज
नापजाँच सजिमन गरी यथाथ के हो यिकन मरु ी।।।१ को ितरो।२ लागेको टुडँ ीखेल भ ने पाखो ज गा
गनपन
र सोमा बनेको दि ण मोहडा ल बाई हात १७ गज
ु ।
§ अि तयार दु पयोग अनुस धान हात १३ भएको ढुङ्गाको गारो फुसको छाना भएको
आयोगको िनणय बदर हनासाथ मालपोत एकत ले घर ज गासमेत मेरा िपता ह र साद चपाईलें
कायालयको िनणय वत: बदर भइहा छ िव णमु ाया पराजल
ु ीसँग िमित २०२९।०९।२४ मा
भ न निम ने ।
राजीनामा रिज ेसन पा रत गराई िलनभु एपिछ सो
( करण नं.१३) िलखत बदर ग रपाउँ भनी थीरकुमारी पराजल
ु ीसमेतले
मेरा िपता र िनजका दाता िव णमु ाया पराजल
ु ीसमेतका
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी ितथ िव मा िदनभु एको िलखत बदरसमेत मु ामा सु
बसौला, िव ान् अिधव ाह ी िटकाराम का क िज ला अदालतले िलखत बदर र जालसाजी
भ राई, ी सरु ज अिधकारी र ी राम साद ठहदन भनी िमित २०३१।०३।२८ मा गरेको
चापागाई ं
फै सलालाई त कालीन अ चल अदालतले िमित
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी २०३२।११।०१ मा मनु ािसव ठहर गरेको फै सलामा
गंगा साद पौडेल
त कालीन पि मा चल े ीय अदालतले िमित
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ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
२०३३।०५।१६ मा अनमु ित दान नगरेपिछ सो
िववादको अि तम टुङ्गो लागेको िथयो ।
उपयु ख रदीले हक हन आई हामीले
िनिववाद पमा भोग चलन ग ररहेका आ नो घर
क पाउ डिभ को उ घरज गाम येको के ही ज गा
सभ नापीको समयमा सावजिनक िक ामा घस
ु े को
हनाले सो सावजिनक िक ाफोडी मेरा नाममा दता
ग रपाउँ भनी मेरा िपता ह र सादले िवप ीम येको
मालपोत कायालय का क मा िनवेदन िदनभु एको
िथयो । सो कायालयले मागबमोिजम गरी निदएपिछ
त काल चिलत कानूनअनस
ु ार िज ला कायालय,
का क मा पनु रावेदन परेकोमा कानूनबमोिजम ज गा
दता गराउने बेहोरा िनवेदकलाई सनु ाई िमिसल मालपोत
कायालयमा पठाइिदनु भनी िमित २०४४।०२।०७
मा िनणय भएको िथयो । मेरा िपता ह र साद िमित
२०४३।०९।१२ मा वग हनभु एकोले सो मु ा मैले
सकार गरी पपु गरी आएको िथएँ । उ िमिसल
िवप ी मालपोत कायालयमा िनणयको लािग फिकएर
आएपिछ उपयु उि लिखत फै सलाह , पोखरा
नगरप चायत कायालयको िमित २०४४।०८।०१
को िसफा रस, िमित २०२९।०९।२७ को राजीनामा,
मा.पो.का.ले गरेको िमित २०४४।०९।१६ को सजिमन
मचु ु का र ना.स.ु जय साद ढुङ्गेल र अिमन
भरतबहादरु थापाले िववािदत ज गा दता ग रिदन
िम छ, मल
ु बाटोलाई कुनै बाधा पदन र कायम भएको
ज गा िनजकै हकभोगमा छ समेत भनी ािविधकबाट
िदएको ितवेदनसमेतका आधारमा िक.नं.१७६१
फोड गरी िक.नं.१७७७ को ०-१-०-० े फल ज गा
िवप ी मालपोत कायालयको िमित २०४४।०९।१९
को िनणयले मेरो नाममा दता कायम भएको हो । सो
िक.नं.१७७७ को ज गाको ितरोभरोसमेत गरी उ
राजीनामा गरी िलएका िदनदेिख नै आजका िदनस म
िनिववाद पमा भोगचलन गरी नै रहेको छु ।
मेरो दता हकभोगको उ िक.नं.१७७७ को

ज गामा घर िनमाणको लािग िमित २०४५।०७।२१
मा पोखरा नगर योजना काया वयन सिमितबाट र
िमित २०४७।०७।१८ मा पोखरा नगरपािलकाबाट
मेरै नाममा मैले घर िनमाणको वीकृत पाइसके को भए
तापिन रकमको अभाव भएका कारणले घर िनमाण
भने गन सके को िथइन । य तैमा िक.नं. १७६१ को
सावजिनक बाटोको ०-१-०-० ज गा अिनयिमत
त रकाले यि का नाममा दता भएको भनी परेको
उजरु ी र वडाको िसफा रसको आधारमा सावजिनक
ज गा बदरको लािग अनरु ोध गन भनी िवप ी पोखरा
उपमहानगरपािलकाले िमित २०५८।१०।०५ मा
गरेको िनणयको आधारमा िवप ी मालपोत कायालय,
का क ले कारबाही चलाई उ िक.नं.१७७७ को
ज गा छिवलाल चपाईका नाममा दता गन गरी िमित
२०४४।०९।१९ मा भएको ज गा दता िनणयले दता
कायम भएको उ ज गाको दता बदर गन िम ने
देिखएन भनी िमित २०६१।०३।३१ मा िनणय गरेको
िथयो ।
उ िक.नं.१७७७ को ज गा हाल सािबक
दता हँदा का क िज ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा
नं.१ िसट नं. ०९३०८४०-०६ िक.नं. २ को
.े फ.३२.१० व.िम. कायम भएको िथयो । सो
मेरो दता हकभोग ितरोको ज गा नेपाल सरकारका
नाममा कायम ग रिदने भनी िमित २०६८।०२।०६
मा िनणय भएको बेहोरा जानकारी गराइ छ भ ने
बेहोराको िवप ी मालपोत कायालयको सोही िमितको
प मैले िमित २०६८।०२।११ मा पाएपिछ िवप ी
मालपोत कायालयमा गई सोही कायालयको िमित
२०६८।०२।०६ को िनणयसमेतको न कल सारीपाई
हेदा पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.१ को सािबक
िक.नं.१७६१ सावजिनक ज गाम ये के ही ज गा िमित
२०४४।०९।१९ मा मालपोत कायालय का क बाट
यि का नाममा दता गरेको भ ने स ब धमा परेको
उजरु ीको स ब धमा िमित २०६७।१२।१५ मा जे
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जित यि का नाममा गएको छ सरकारी सावजिनक
गन िनणय भएको भनी िवप ीम येको अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले अ य िवप ीह लाई
गरेको प ाचार र िवप ीम येको िज ला शासन
कायालयले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको प ानस
ु ारको िनणय काया वयन गरी सोको
जानकारी गराउनु भनी िमित २०६८।०१।२३ मा
पठाएको प को आधारमा िवप ीम येको मालपोत
कायालय का क बाट िमित २०६८।०२।०६ मा मेरो
दता हक भोगको उ िक.नं.२ को े फल ३२.१०
वग िमटर ज गा सावजिनक गरी े ता कायम गन र
सोको जानकारी स बि धत ज गाधनीलाई िदने भनी
िनणय भएको थाहा भयो ।
मेरो दता हकभोगको उ ज गाको स ब धमा
मािथ करण ४ मा उि लिखत बेहोराको उजरु ी िलने,
कारबाही र िनणय गन, य तो िनणयको आधारमा
सोही िनणयानस
ु ारको िनणय गन र े ता कायम
गनलगायतका कुनै पिन अि तयारी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८, मालपोत
ऐन, २०३४ लगायत कुनै पिन चिलत नेपाल
कानूनह ले िवप ीह लाई निदएकोले िवप ीह को
य तो काम कारबाही तथा िनणयह मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको ३५ नं. ले बदरभागी छ ।
साथै िवप ीह ले मेरो दता हकभोगको उ सािबक
िक.नं.१७७७ हालको िक.नं.२ को स ब धमा उ
िनणय गदा मलाई कुनै सूचना नै निदई, ितवाद गन
पाउने मेरो नैसिगक हकबाट मलाई वि चतसमेत
गरेको हनाले िवप ीह को उ काम कारबाही
ाकृितक यायको िस ा तसमेतको िवपरीत
छ । िवप ीह को अि तयारिवहीन एवं ाकृितक
यायको िस ा तसमेतको ितकूलको िनणय तथा
काम कारबाहीह बाट नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १३ र १९ समेत ारा मलाई द
मेरो मौिलक हक कुि ठत हन गएको र सोको उपचारको

लािग अ य मागको अभाव भएको हनाले ऐ. धारा ३२
अ तगत यो िनवेदन गन आएको छु ।
तसथ, नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अ तगतको
अिधकार े को योग गरी िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले गरेको िमित २०६७।१२।१५ को
िनणय र सोको आधारमा सोही िनकायले लेखेको प ,
सो प को आधारमा िवप म येको िज ला शासन
कायालय का क ले लेखेको िमित २०६८।०१।२३ को
प र ती िनणय तथा प ह को आधारमा िवप ीम येको
मालपोत कायालय का क ले िमित २०६८।०२।०६
मा गरेको िनणय र सोको आधारमा भए गरेका काम
कारबाहीह जो जे छन् स पूण उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी उ सािबक िक.नं. १७७७ हालको िक.नं.२
को ज गा िनवेदकको नाममा पूववत् दता कायम गनु
भ ने परमादेशको आदेशलगायतका जो चािहने आदेश
जारी गरी मेरो मौिलक हकको चलन गराई पाऊँ ।
यो रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म उ
सािबक िक.नं.१७७७ हालको िक.नं. २ को ज गामा
कुनै िनमाणको काय गन गराउने वा भोगचलन गन
गराउने वा हक ह ता तरण गन गराउने वा दा.खा. गन
गराउनेलगायतका कुनै पिन काय नगरी यथाि थितमा
रा नु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१ अनस
ु ार अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको छिवलाल चपाईको यस
अदालतमा परेको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत कागज साथै राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी िवप ी नं. १, २, ४ र ५ लाई रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी सूचना पठाई
यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा
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१०६१२ - छवीलाल चपाई िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
पठाइिदनू । र िवप ी नं.३ को हकमा आफै ँ वा आ नो
ितिनिधमाफत उपि थत हनु भनी रट िनवेदनको
एक ित न कल साथै राखी स बि धत िज ला
अदालतमाफत सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै
अ त रम आदेशको स ब धमा िवचार गदा िववािदत
ज गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम ग रिदने भनी
मालपोत कायालय का क ले िमित २०६८।०२।०६
मा िनणयसमेत ग रसके को अव थामा उ िनणय
बदर ग रपाउँ भनी परेको
ततु िनवेदनमा
त काल िनवेदकलाई अपूरणीय ितको अव था
िव मान नदेिखँदा अ त रम आदेश जारी ग ररहनु
परेन । िनयमबमोिजम गनु भ नेसमेत बेहोराको यस
अदालतको िमित २०६८।०२।२२ को आदेश ।
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.१
अ तगत पन सािबक िक ा नं.१७६१ को े फल
६-१३-३ रोपनी ज गाम ये के ही सावजिनक बाटोको
ज गालाई िवप ीसमेतको िमलोमतोमा मालपोत
कायालय का क बाट यि िवशेषका नाममा ०-०२.५ ज गालाई ०-१-० ज गा अिनयिमत तवरले दता
गन काय िमित २०४४।०९।१९ मा भएकोले कारबाही
ग रपाउँ भनी यस आयोगसम पन आएको उजरु ीउपर
अनस
ु धान भई यस आयोगको िमित २०६७।१२।१५
को बैठकबाट "....पोखरा उपमहानगरपािलका वडा
नं.१ को सािबक िक.नं.१७६१ को ६-१३-३ (ज गा
रोपनी) े फलको सािबक सावजिनक बाटो कायम
भएको ज गा िमित २०४४।०९।१९ मा मालपोत
कायालय, का क का त कालीन कायालय मख
ु
पु पराज उपा यायसमेतको िमलोमतोमा पोखरा
उपमहानगरपािलका वडा नं.१ ब ने छिवलाल
चापागाईका नाममा ०-०-२.५ (ज गा रोपनी) ज गालाई
०-०-१.५ े फल बढाई ०-१-० ज गा कायम गरी दता
गरेको देिखयो । उ ज गा सािबकदेिख सावजिनक
बाटो कायम भइरहेको हँदा आव यक ि या पूरा गरी

सरकारी सावजिनक कायम गरी सोको जानकारी यस
आयोगमा िदन मालपोत कायालय का क र नापी
कायालय का क लाई लेखी पठाउने ....." भ नेसमेतको
िनणय भई काया वयनको लािग िमित २०६७।१२।३०
मा स बि धत कायालयमा लेखी पठाएको हो । नापी
कायालय का क बाट िमित २०६७।१२।०१ मा
पठाएको िफ ड उतारमा ज गाधनीको नाम, थर र
वतन भ ने महलमा सावजिनक बाटो भ ने प पमा
उ लेख भएको अव थालाई िवप ीले समेत अ यथा
भ न नसक वीकानु भएको छ । सोही िक ा ज गा
मालपोत कायालयको िमित २०४४।०९।१९ को
िनणयले िक ाकाट गरी कायम गरेको िक ाह म ये
िक.नं.१७७७ िवप ीको नाममा कायम गरेको प
देिखन आएको हँदा यस आयोगबाट भएको उ
िनणयलाई अ यथा भ न िम ने अव था छै न । िवप ीले
सो ज गा आ नो हक हन आई िनिववाद पमा भोग
गरेको, पोखरा नगर योजना काया वयन सिमितबाट
घर िनमाणको वीकृित पाएको भनी उ लेख गरे तापिन
िफ ड उतारमा बाटो कायम भएको सावजिनक ज गा
िवप ीले िजिकर िलएबमोिजम िवप ीको हकमा आउन
वा सो िहसाबले भोगचलन गन पाउने नै होइन । अतः
िनजको नाममा दता गन िम ने नभई िनजको िजिकर
कानूनिवपरीतको देिखँदा मागबमोिजमको आदेश जारी
हन स दैन रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
तफबाट यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
का क िज ला पोखरा उपमहानगरपािलका
वडा नं.१ टुिडखेल चौरको उ र सािबक साइिनङ
अ पतालको दि णतफ मािनस मदा शव लैजाने
सावजिनक बाटो भएकोमा सािबक िक.नं.१७६१ बाट
िक ा फोड गरी कायम िक.नं.१७७७ को सावजिनक
ज गा दता गरेकोमा दता बदर ग रपाउँ भनी पोखरा
उपमहानगरपािलका वडा नं.१ ब ने च बहादरु
गु ङसमेतको यस कायालयमा िनवेदन परेको ।
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पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं.१ को सािबक िक.नं.
१७६१ को सावजिनक ज गाम ये के ही ज गा िमित
२०४४।०९।१९ मा मालपोत कायालय का क बाट
यि का नाउँमा दता गरेको भ ने स ब धमा
परेको उजरु ीमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६७।१२।१५ को िनणयानस
ु ार
उपयु जे जित ज गा यि का नाममा गएको छ
सरकारी सावजिनक गन िनणय भएको भनी िनणय
काया वयनका लािग अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको च.नं.१०५०७ िमित २०६७।१२।३० को
बोधाथ प यस कायालयमा ा हन आएकोले िनणय
काया वयनका लािग मालपोत कायालयमा लेखी सोको
बोधाथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
पठाइएकोस म हँदा यस कायालयलाई िवप ी बनाई
िदएको िवप ीको रट िनवेदन खारेजभागी हँदा
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िज ला शासन
कायालय का क को यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
पोखरा उपमहानगरपािलका कायालय एउटा
सावजिनक सरोकारको संर णसमेत गन नेपाल
सरकारको िनणय भएको र नगर े िभ का सावजिनक
मह वका थानह को संर ण गन नगरपािलकाको
कत य भएको र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट सावजिनक ज गा संर ण गनका लािग
यस कायालयलाई प ाचार भएकै कारणले मा
यस कायालयलाई िवप ी बनाई रट िनवेदन दायर
भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको पोखरा उपमहानगरपािलकाको कायालयको
यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले यस कायालयलाई
िवप ी बनाई दायर गरेको रट िनवेदन कपोलकि पत
र झु ा हो । िवप ीले रट िनवेदनमा उ लेख
गरेबमोिजमको काय यस कायालयबाट भए गरेको
छै न । िनवेदन माग दाबीको िक ा ज गा स ब धमा

अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०६७।१२।१५ को िनणय र च.नं.१०५०७ िमित
२०६७।१२।३० को प र िज ला शासन कायालय,
का क को च.नं.१०३६० िमित २०६८।०१।२३ को
प बमोिजम यस कायालयबाट अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०६७।१२।१५ को
िनणय काया वयनस म भएको र यस कायालयबाट
सो स ब धमा छु ै िनणय गरेको अव था नहँदा यस
कायालयलाई िवप ी बनाई दायर गरेको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मालपोत कायालय
का क को िलिखत जवाफ ।
िवप ीम येको िज ला शासन कायालय
का क पोखराले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िमित २०६७।१२।१५ को िनणयलाई
आधार मानी हालस म मेरो हक भोगमा रहेको
सािबक िक.नं.१७७७ हालको िक.नं.२ को ज गामा
बनेको संरचना खाली ठाउँमा िनकासा बाटो खल
ु ाउन
१५ िदनिभ टहरा हटाइिदनु हन अनरु ोध गरी
िमित २०६८।०४।०४ मा िज ला हरी कायालय
का क लाई प ाचार गरेको हनाले अ त रम आदेश
जारी गरी पाउनको लािग यो िनवेदन गन आएको
छु । यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको रट िनवेदनलाई
योजनहीन बनाउने बदिनयतले
िवप ीम येको
्
िज ला शासन कायालय, का क ले उ कारबाही
अगािड बढाएको ट भएको र सो प ानस
ु ार काम
कारबाही भएमा उ रट िनवेदनको औिच य समा
हन जाने र अदालतको िवचाराधीन िवषयलाई कसैले
पिन बेवा ता गन नहने भएकोले उ िक ाको ज गामा
कुनै पिन काय नगरी नगराई यथाि थितमा रा नु भनी
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१
बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको छिवलाल चपाईको यस अदालतमा परेको
िनवेदन ।
यसमा अ त रम आदेशको माग स ब धमा
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१०६१२ - छवीलाल चपाई िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
छलफलका लािग िमित २०६८।०४।२२ को पेसी
तारेख तोक सोको सूचना िवप ीह लाई िदई
िनयमबमोिजम गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०६८।०४।१५ को आदेश ।
यसमा दाबीको ज गा सावजिनक बाटो
नेपाल सरकारको नाममा रहेको भनी हाल सभ
हँदा िफ डबक
ु मा उ लेख भएको देिखएको र
नेपाल सरकारको नाउँमा कायम हँदैमा त काल
िनवेदकलाई कुनै अपूरणीय ित हने नदेिखएकोले
िनवेदन दाबीबमोिजम अ त रम आदेश जारी ग ररहन
परेन । कानूनबमोिजम गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०६८।०४।२२ को आदेश ।
िववािदत ज गा सावजिनक कायम गन गरी
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०६७।१२।१५ को कारबाहीसिहतको
िनणय िमिसल, मालपोत कायालय का क को
िमित २०६१।०३।३१ र २०६८।०२।०६ को
कारबाहीसिहतको िनणय िमिसल र उ च अदालत
पोखरा (त कालीन पनु रावेदन अदालत पोखरा) बाट
भएको संवत् २०६८ सालको (०६८-WO-०००६)
आदेशसिहतको िनषेधा ाको स कल िमिसल िझकाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७६।०३।२३ को आदेश ।
यस अदालतको िमित २०७६।०३।२३
को आदेशानस
ु ार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग टंगाल काठमाड बाट अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित २०६७।१२।१५
को िनणयसिहतको िमिसल, मालपोत कायालय,
का क को िमित २०६१।०३।३१ र २०६८।०२।०६
को कारबाहीसिहतको िनणय िमिसल तथा उ च
अदालत पोखरा (त कालीन पनु रावेदन अदालत
पोखरा) बाट भएको संवत् २०६८ सालको (०६८WO-०००६) आदेशसिहतको िनषेधा ाको स कल

िमिसल ा भई िमिसल सामेल रहेको ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनको िमिसल अ ययन गरी िनवेदकका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ितथ बसौला,
िव ान् अिधव ाह ी िटकाराम भ राई, ी सरु ज
अिधकारी र ी राम साद चापागाई ंले िनवेदकको
िक.नं.१७७७ को ज गा राम साद चपाई ंको बाबु
ह र साद चपाई ंले राजीनामाबाट ा गरेको ज गा
हो । उ ज गाका स ब धमा उजरु ी परी स बि धत
कायालयबाट थलगत िनरी ण र सजिमनसमेत भई
सावजिनक बाटोलाई कुनै असर नपन भनी िनवेदकका
नाममा भएको दता बदर गन परेन भनी आिधका रक
िनकाय मालपोत कायालयबाट पटक-पटक िनणय
भएको छ । ज गाका स ब धमा उजरु ी िलने, कारबाही
र िनणय गन, य तो िनणयको आधारमा े ता
कायम गनलगायतका कुनै पिन अि तयारी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८, मालपोत
ऐन, २०३४ लगायत कुनै पिन चिलत नेपाल
कानूनह ले िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगलाई िदँदनै । िनणय अि तमताको िस ा तले
यसो गन िम दैन । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६७।१२।१५ को िनणय आयोगकै
िमित २०६६।०१।१७ को िनणयिवपरीत हँदा उ
िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी सािबक िक.नं.
१७७७ हालको िक.नं. २ को ज गा िनवेदकको नाममा
पूववत् दता कायम गनु भनी परमादेश जारी ग रपाउँ
भनी बहस तुत गनभयो
ु ।
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगसमेतको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी गंगा साद पौडेलले िक.नं.१७७७
को ज गा नयाँ हाल सािबकमा िक.नं.२ कायम भएको
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छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी,
सावजिनक र सामदु ाियक ज गा यि िवशेषका नाममा
दता गन र आवाद गन िनषेध गरेको छ यो ऐन आउनपु ूव
वा आइसके पिछ पिन कसैले सरकारी, सावजिनक र
सामदु ाियक ज गा दता गरेको भए सो दता वत: बदर
ह छ । सु मा ज गा दता नै गलत ि याबाट भएको
छ । दु कृितपूण काय स चाउने े ािधकार अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई छ । तसथ रट
िनवेदन खारेज हनपु छ भ नेसमेत बहस ततु
गनभयो
ु ।
िमिसल कागज अ ययन गरी दवु ै प का
िव ान् व र अिधव ा, िव ान् अिधव ा र िव ान्
उप यायािधव ाले गनभएको
बहस सनु ी िनणयतफ
ु
िवचार गदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न हो वा होइन सो कुराको िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यी िनवेदकको
बाबल
ु े िमित २०२९।०९।२४ मा िव णमु ाया
पराजल
ु ीबाट राजीनामाको िलखत ारा ा गरी िलएको
र िनवेदकको नाउँमा दता हकभोग रहेको सािबक
िक.नं.१७७७ हालको िक.नं.२ को ज गा सावजिनक
कायम हने गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िमित २०६७।१२।१५ मा गरेको िनणय र
सोको आधारमा सोही िनकायले लेखेको प , सो प को
आधारमा िवप ीम येका िज ला शासन कायालय
का क ले लेखेको िमित २०६८।०१।२३ को प र
ती िनणय तथा प ह को आधारमा िवप ीम येको
मालपोत कायालय का क ले िमित २०६८।०२।०६
मा गरेको िनणय र सोको आधारमा भए गरेका स पूण
काम कारबाहीह उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
उ सािबक िक.नं.१७७७ हालको िक.नं.२ को
ज गा िनवेदकको नाममा पूववत् दता कायम गनु भनी
परमादेशको आदेशलगायतका जो चािहने आदेश जारी

ग रपाउँ भ नेसमेत िनवेदकको िनवेदन िजिकर रहेको
देिख छ ।
३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले
सरकारी, सावजिनक र सामदु ाियक ज गा यि
िवशेषका नाममा दता गन र आवाद गन िनषेध गरेको
छ यो ऐन आउनपु ूव वा आइसके पिछ पिन कसैले
सरकारी, सावजिनक र सामदु ाियक ज गा दता गरेको
भए सो दता वतः बदर ह छ । सु मा ज गा दता
नै गलत ि याबाट भएको हँदा दु कृितपूण काय
स चाउने े ािधकार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगलाई भएको हँदा िनवेदन िजिकर पु न स दैन,
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीह को तफबाट
अलग अलग िलिखत जवाफ पेस भएको देिख छ ।
४. सो स ब धमा हेदा पोखरा
उपमहानगरपािलका वडा नं.१ सािबक िक.नं.३४१
टुिँ डखेलबाट कायम िक.नं.१७६१ सावजिनक
बाटोको ज गा मालपोत कायालयसमेतको िमलोमतोमा
छवीलाल चपाईको
ं नाममा िक.नं.१७७७ े.फ.०१-०-० ज गा दता ग रएको दूिषत दता बदर गराई
सावजिनक बाटो कायम गरी बाटो िनकास खल
ु ाई
पाउँ भनी मणी पराजल
ु ीसमेतका १०९ जना
यि ह को अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा िमित २०५७।०२।२९ मा उजरु ी परेको
देिख छ । उ उजरु ीको कारबाहीको ममा िनणय हँदा
िनवेदनमा मालपोत कायालय का क ले पि चमा चल
े ीय अदालतको २०३३।०५।१६ गतेको फै सलाले
िमित २०२९।०९।१७ को राजीनामा िलखत स े
ठहर गरी गरेको फै सला, कायालयका कमचारीह को
सजिमनसमेतको िफ ड िनरी ण ितवेदनसमेतका
आधारमा सािबक िक.नं.१७६१ म येबाट छवीलाल
चपाई ंका नाममा िक.नं.१७७७ े.फ. ०-१-०-० ज गा
दता गरेको अव था देिख छ । सोउपर उजरु परेकोमा
अदालतको िमित २०३३।०५।१६ को फै सलाले
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पा रत राजीनामाको िलखत सदर भएको देिखएको र
परु ानो िवषयव तु भएकाले थप छानिबन ग ररहनपु न
नदेिखँदा ततु उजरु ी तामेलीमा पठाउने भनी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०६६।०१।१७ मा िनणय भएको भ ने देिखयो ।
५. उजरु ी तामेलीमा रहने गरी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िनणय भई उ
उजरु ी तामेलीमा रहेप चात् पनु : अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट “पोखरा उपमहानगरपािलका
वडा नं.१ को सािबक िक.नं.१७६१ को ६-१३३ (ज गा रोपनी) े फलको सािबक सावजिनक
बाटो कायम भएको ज गा िमित २०४४।०९।१९
मा मालपोत कायालय, का क का त कालीन
कायालय मख
ु पु पराज उपा यायसमेतको
िमलेमतोमा पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.१
ब ने छिवलाल चपाई ंका नाममा ०-०-२१/२ (ज गा
रोपनी) ज गालाई ०-०-११/२ े फल बढाई ०-१० (ज गा रोपनी) ज गा कायम गरी दता गरेको
देिखयो । उ ज गा सािबकदेिख सावजिनक बाटो
कायम भइरहेको हदँ ा आव यक ि या पूरा गरी
सरकारी सावजिनक कायम गरी सोको जानकारी यस
आयोगमा िदन मालपोत कायालय, का क र नापी
कायालय, का क लाई लेखी सोको जानकारीका
साथै काया वयन गन सहयोग गन िज ला शासन
कायालय, का क एवं पोखरा उपमहानगरपािलका
कायालयलाई समेत लेखी पठाउने र उपयु ानुसार
अनुिचत काय गन त कालीन कायालय मख
ु
पु पराज उपा याय र ना.स.ु जय साद ढुङ् याल
हाल अवकाश ा भइसके को हदँ ा िनजह लाई कुनै
कारबाही ग ररहनु परेन” भनी िमित २०६७।१२।१५
मा पनु : यही िववािदत ज गाका िवषयमा अक िनणय
भएको िमिसल संल न रहेको अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमिसल फाइलबाट देिखयो ।

६. यसरी सोही िववािदत ज गाको िवषयमा
परेको उजरु ीउपर कारबाही गन नपन भनी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट उजरु ी तामेलीमा
रा ने गरी िमित २०६६।०१।१७ मा िनणय भएको
देिख छ भने सोही िवषयलाई उजागार गरी उि लिखत
िववािदत ज गा सरकारी सावजिनक कायम गन गरी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०६७।१२।१५ मा पनु : िनणय भएको अव था
छ । यसरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०६७।१२।१५ को िनणय अि तयारकै
पूविनणयको िवपरीत रहेको देिखयो ।
७. अक तफ सो िववादका स ब धमा िमित
२०६७।१२।१५ मा िनणय हने अव थामा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयु नभएको अव था रहेको भनी िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगसमेतको
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा र
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा र
अिधव ाले बहसको ममा उठाउनु भएको अव था छ
भने ज गाको िवषयमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िनणय गन नपाउने भनी िनवेदकले िजिकर
िलएको देिख छ ।
८. ज गा दताको स ब धमा यस िकिसमको
िनणय गन स ने अिधकार अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगलाई छ वा छै न भ ने स ब धमा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२०(१) मा रहेको संवैधािनक यव था हेदा “कुनै
सावजिनक पद धारण गरेको यि ले अनिु चत काय
गरे वा ाचार गरी अि तयारको दु पयोग गरेको
स ब धमा अनस
ु धान गन, गराउने तथा य ता यि
र सो अपराधमा संल न अ य यि उपर कानूनबमोिजम
अिधकार ा अदालतमा मु ा दायर गन, गराउन स ने
छ” भ ने यव था रहेको पाइ छ । यसैगरी अि तयार

2171

नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
४ मा सावजिनक पद धारण गरेको कुनै यि ले
अि तयार दु पयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अ य
चिलत कानूनबमोिजम अनस
ु धान र तहिककात गन,
मु ा चलाउने तथा त स ब धी अ य कारबाही गन छ
भनी उ लेख भएको पाइ छ भने ऐ.को दफा १२ख. मा
“सावजिनक पद धारण गरेको यि ले गरेको अनिु चत
कायबाट उ प न दु प रणाम चिलत कानूनबमोिजम
स याउनका लािग स बि धत अिधकारी वा िनकायलाई
लेखी पठाउन स ने छ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । उपयु संवैधािनक तथा कानूनी यव थाको
अ ययनबाट कुनै ज गा सावजिनक हो वा होइन भनी
िनणय िलने अिधकार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगलाई भएको नभए तापिन अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगलाई सावजिनक पद धारण गरेको
यि ले गरेको अनिु चत काय वा ाचारज य कायको
अनस
ु धान तहिककात गरी मु ा चलाउने र य ता
कायबाट उ प न दु प रणाम स याउनका लािग
स बि धत िनकायमा लेखी पठाउन स नेस मको
अिधकार रहेकै देिख छ ।
९.
ततु िववादको स ब धमा हेदा
सावजिनक बाटोको ज गा अनिु चत त रकाले
िनवेदकसमेतको नाउँमा दता गन गरी मालपोत कायालय
का क बाट िनणय भएको र सािबकदेिख सावजिनक
बाटो कायम भएको देिखँदा आव यक ि या पूरा
गरी सरकारी सावजिनक कायम गरी सोको जानकारी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा िदन
मालपोत कायालय का क र नापी कायालय, का क
एवं पोखरा उपमहानगरपािलका कायालयसमेतमा
लेखी पठाउने गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िमित २०६७।१२।१५ िनणय भएबाट
ज गा दताका स ब धमा स बि धत िनकायले गरेको
अनिु चत िनणय स चाउनका लािग प ाचार गरेको भ ने

देिख छ । तर सो ज गाको िववादको स ब धमा िमित
२०६७।१२।१५ मा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट िनणय हँदा त कालीन अव थामा आयोगमा
आयु को पद र भई यायोिजत अिधकारअ तगत
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको सिचवले
सो स ब धमा िनणय गरेको देिख छ । त कालीन
संवैधािनक एवं कानूनी यव थाअनस
ु ार अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई उपयु ानस
ु ारको
िनणय गन अिधकार रहे भएको भए तापिन यायोिजत
अिधकारअ तगत आयोगको सिचवलाई सावजिनक
िनकायले गरेको अनिु चत काय स चाउने े ािधकार
छ वा छै न भ ने स ब धमा हेदा य तो िकिसमको
िनणय गन अिधकार यायोिजत अिधकारअ तगत
आयोगको सिचवले गन स दैन भनी यस अदालतको
संवैधािनक इजलासबाट बोली सिकएको अव था
पाइ छ । याम सु दर यादवसमेत िव अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगसमेत भएको ०६७WS-००३५ को उ ेषण परमादेश िनवेदनमा यस
अदालतको संवैधािनक इजलासबाट “अ त रम
संिवधानको धारा १२० को उपधारा (३) बमोिजमको
अनिु चत कायका स ब धमा अिधकार यायोजन
गन नस ने र आयोगका सिचवले अनिु चत कायका
स ब धमा िनणय गन पाउने अिधकार नै नभएको”
भनी िस ा तसमेत ितपादन भएको अव था छ । उ
या यासमेतबाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको सिचवलाई य तो अनिु चत काय स चाउने
गरी िनणय गन अिधकार रहे भएको देिखँदैन । ततु
िनवेदनको िवषयव तु उि लिखत ०६७-WS००३५ को उ ेषण परमादेश िनवेदनमा या या
भएको िवषयव तस
ु गँ िम ने देिखएको हँदा उ रट
िनवेदनमा कायम भएको िस ा तसमेतको आधारमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
२०६७।१२।१५ मा भएको िनणय े ािधकारिवहीन

2172

१०६१२ - छवीलाल चपाई िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
हँदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०६७।१२।१५ को िनणय उ षे णको आदेश ारा
बदर ग रएको छ ।
१०. अब मालपोत कायालय का क बाट
सािबक िक.नं.१७७७ लाई हाल सािबक गदा िक.नं.२
कायम गरी गरेको दता बदर गरेको िनणय कायम रहन
स ने हो वा होइन भ ने स ब धमा हेदा मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा २४ मा “सरकारी वा सावजिनक
ज गा यि िवशेषका नाउँमा दता वा आवाद गन
गराउन हँदैन” भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
ऐ. को दफा २४(२) मा कसैले यो दफा ार भ हनभु दा
अिघ वा पिछ कुनै सरकारी वा सावजिनक ज गा यि
िवशेषको नाउँमा दता गरी आवाद गरेकोमा य तो दता
वत: बदर हने छ । य तो ज गाको यि िवशेषको
नाउँमा रहेको दता लगतसमेत मालपोत कायालय वा
नेपाल सरकारले तोके को अिधकारीले क ा गन छ
भ ने कानूनी यव था भएको देिख छ । उ कानूनी
यव थाको अ ययनबाट कसैले सावजिनक तथा
सरकारी ज गा दता गराएमा दता वतः बदर भई
सावजिनक कायम हने भ ने देिख छ । उपयु कानूनी
यव थाअनस
ु ार सावजिनक ज गा यि िवशेषले
दता गदमा िनजी हने होइन य तो दता जिहलेसक
ुै
पिन बदर भई वत: सावजिनक कायम हने भ ने नै
देिख छ । ज गा दता र रिज ेसनका स ब धमा
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ मा यव था भएको
देिख छ भने ऐ. को दफा ७ मा ज गाको दतास ब धी
िवशेष यव था रहेको देिख छ । ऐ. को दफा ६(१)
मा मालपोत कायालयले िज लािभ को येक ज गा
तोिकएबमोिजम दता गरी रा नपु न, ऐको ६(२) मा
उपदफा (१) को योजनको लािग ज गा दता िकताब
खडा गदा ज गा नाप जाँच भएको ठाउँमा सो नाप
जाँचबाट तयार भएको ज गाधनी दता े ताबमोिजम
र ज गाधनी दता े ता तयार नभएको वा ज गा नाप

जाँच नभएको ठाउँमा आ नो कायालयमा रहेको लगत
वा भूिमसधु ार कायालय वा अ य कायालयबाट ा
लगतबमोिजम खडा गनपन
ु र ऐ. को दफा ६(३) मा
ज गा दता िकताब खडा गदा मालपोत कायालयले
स बि धत ज गावालाह सँग तोिकएबमोिजमको
िववरण माग गन स ने र यसरी माग गरेको िववरण
उपल ध गराउनु येक ज गावालाको कत य हने छ
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । यसरी ज गा
दताका स ब धमा िनि त कानूनी ि या तोिकएको छ
र सोही कानूनी ि या अवल बन गरी आ नो हकभोग
देखाउन स ने यि ले ज गा दता गन स ने देिख छ ।
११. कुनै ज गाको स ब धमा हक भोग, ितरो
भरो, सि ध सपन आिदसमेत हेररे ज गा दता हने वा
नहने भ ने स ब धमा मालपोत कायालयले वत
पमा िनणय गन िवषय हो । ततु ज गाको दताको
िवषय िववादरिहत छै न । िववािदत ज गा राजीनामाबाट
िलएको ज गा हो अदालतसमेतका फै सला र मालपोत
कायालयका िनणयले दता भएको भिनए पिन िक.नं.
१७७७ को ज गा िक.नं.१७६१ को सावजिनक
बाटोको ज गाबाट िक ा फोड भएको ज गा हो भ नेमा
िनवेदक सहमत नै देिख छन् । यसरी िक ा फोड
गदा सावजिनक बाटोको ज गा घु न गएको छ वा छै न
भ ने नै ततु रट िनवेदनमा मु य िववाद रहेको
छ । िक.नं.१७७७ को ज गा सावजिनक बाटोको
ज गा हो यि िवशेषले अिनयिमत त रकाले िमित
२०४४।०९।१९ मा दता गराएको हँदा कारबाही
ग रपाउँ भनी उ ज गाको साँध सँिधयारमा रहेका
टोल िछमेकका
मणी पराजल
ु ीसमेतका १०९
जना यि ह को अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा िमित २०५७।०२।२९ मा उजरु ी परेको
देिख छ । सोही उजरु ीउपर अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट भएको िमित २०६७।१२।१५
को िनणय र सोको आधारमा भएका प ाचारसमेत बदर
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ग रपाउँ भनी ततु िनवेदन परेको अव था छ । उ
सावजिनक बाटो योगकता र उ दताको िनणयबाट
भािवत टोल िछमेकका १०९ जना यि ह ले
िनवेदन िदएको कुरा ज गाको दतासँग स बि धत
िववाद त िवषय बनेको देिख छ । अक तफ
िनवेदकले त कालीन ग डक अ चल अदालतको
२०३२।११।०१ को फै सलाउपर पि मा चल े ीय
अदालतमा पनु रावेदनको अनमु ितको लािग जाँदा िमित
२०३३।०५।१६ मा अनमु ित नहने भनी सदर गरेबाट
राजीनामाको िलखत कायम भई आ नो हक भएको
भनी दाबी गरेको देिख छ भने अि तयारले िनणय गदा
पिन उ िनणयलाई िसरानी हालेको देिख छ । उ
फै सलाले िलखत बदर हनु नपन भ ने िवषयमा िनणय
अि तम भएको अव था हो । ज गा दताका स ब धमा
बोलेको अव था होइन । एक समयमा स बि धत वडाले
समेत िववािदत ज गा सावजिनक ज गा हो भनी िववाद
उठाएको देिख छ । यसरी िववािदत ज गा सावजिनक
ज गा हो भनी िववाद उिठसके पिछ सोको छानिबन
र सजिमनसमेत गरी िववादको टुङ्गो लगाउनपु न
देिख छ । यी िनवेदकले उ ज गाका स ब धमा
अि तयारमा उजरु ी गन उजरु ी कताह लाई िनवेदनमा
िवप ी बनाएको अव था छै न । उजरु ी कतालाई
िनवेदकले िवप ी नबनाएबाट िनज उजरु ी कताह को
ततु रट िनवेदनको सनु वु ाइमा ितिनिध व हन
सके कोसमेत पाइँदैन । उजरु ी कताह ले उ िववािदत
ज गा टुँिडखेल ि थत सावजिनक र मा छे मदा लास
लैजाने बाटोको ज गा हो । उ बाटो रोिकएको ख डमा
हामीह ले लास सदग् द गन आवतजावत गन बाटो नै
ब द हन जा छ भनी आ नो उजरु ी बेहोरामा लेखाएको
देिखँदा यो िवषयव तु ग भीर देिख छ ।
१२. कुनै सावजिनक ज गा कुनै पिन
यि िवशेषले आ नो नाउँमा दता गन र सरकारी
अिधकारीले पिन सावजिनक ज गा यि िवशेषको

नाममा दता गराइिदन हँदैन । सावजिनक ज गा यि
िवशेषको नाममा दता गन हँदनै दता भएको भए पिन
बदर ह छ भनी यस अदालतबाट धेरै मु ाह मा बोली
सिकएको अव थासमेत छ । जनादन पा डेसमेत
िव
नेपाल सरकार, भूिमसधु ार तथा यव था
म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत भएको (ने.
का.प. २०७६, अङ् क ५, िन.नं.१०२७५)
को उ ेषण िनवेदनमा “कुनै स पि यि गत
कायम हन सो स पि को सािबक ोत प सँग
खु नपु छ । सो स पि े ताले कानूनबमोिजम ा त
गरेको हनपु छ । ा गरेको सो स पि मा धनीको
िनर तर पमा भोग रहेको हनपु छ । तर यिद उ
स पि को ोत नै प छै न, सो स पि मा धनीको
कुनै िकिसमको भोग पिन छै न र लामो समयदेिख
सो स पि सावजिनक उपभोगमा कायम रिहरहेको
ि थित छ भने सो स पि यि गत स पि नभई
सावजिनक कृितको सरकारी स पि नै भएको
मा नपु न” भनी या या भएको अव था छ ।
यसैगरी नकलब दा िट टेट ा.िल. काँकडिभ ा,
झापासमेत िव अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग टंगाल काठमाड समेत भएको (ने.का.प.
२०७६, अङ् क ९, िन.नं.१०३५८) को उ षे ण
िनवेदनमा “सरकारी गौचरण, वन जङ् गलका ज गा
कसैले िनजी बनाई दता गछ भने सो काय अनिु चत
हँदा सो िवषय सावजिनक िहत र सरोकारको िवषय
ब छ । य तोमा जोसक
ु ै ले उजरु ी गन पाउने मा होइन,
एउटा संवैधािनक िनकायको पमा य ता अनिु चत
काय रोक सावजिनक िहतको र ा गनु आयोगको
े ािधकारिभ को िवषय ब ने” भनी र छिवलाल
िव कमा िव
मालपोत कायालय धनकुटासमेत
भएको (ने.का.प. २०७६, अङ् क ५, िन.नं.१०२७०)
को उ ेषण िनवेदनमा “सरकारी वा सावजिनक
ज गा यि िवशेषको नाउँमा दता गरी आवाद गरेको
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१०६१२ - छवीलाल चपाई िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
अव थामा य तो दता वत: बदर ह छ । सावजिनक
बाटो ज गामा के ही समय भोग एवं य तो ज गामा घर
टहरा बनाएर ब दैमा उसको िनिववाद हक वािम वको
ज गा हन नस ने” भनी यस अदालतको संयु
इजलासबाट या या भएको छ । यसैगरी यामबहादरु
भ ने याममान े िव नेपाल सरकार भूिमसधु ार
तथा यव था म ालय िसंहदरबार काठमाड समेत
भएको (ने.का.प. २०७६, अङ् क २, िन.नं.१०२०६)
को उ ेषण िनवेदनमा “आधारभूत पमा हेदा पिन
छुट दता माग गन िवषय हो, सो अिधकार होइन, छुट
दताको िनवेदन पदमा सोबमोिजम ग रहा नपु छ भ ने
नहने । िववािदत स पि मा िविभ न प ह िमली
एकआपसमा तेरो मेरोको ि थित देखाई िनवेदन िदए
भ दैमा स बि धत कायालयले अिनवाय पमा तेरो
मेरोमा सनु ाउनु पछ भ न िम दैन । दाबीको औिच य
र माण हेरी कसैको पिन दाबी अ वीकार गन
सिकने । ज गाको दता शंका पद छ, भोग ि िवधाजनक
छ र नापी भएको चार दशकपिछ ज गा दता माग गनपन
ु
िच बु दो कारण निदइएको अव थामा मालपोत
कायालयको िनणय बदर गन रटको े ािधकार योग
गनपन
ु औिच य र वा छनीयता दवु ै नदेिखने” भनी यस
अदालतको संयु इजलासबाट या यासमेत भएको
अव था छ ।
१३. उपयु स दभमा ततु िववादको
स ब धमा हेदा दतामा घस
ु ाएको ज गा उजरु ी
कताह ले मसानघाट आवत जावत गन सावजिनक
बाटो हो भनी उठाएको अव था छ । सावजिनक
बाटोको ज गा घस
ु ाएको भनी न उिठसके पिछ सो
ज गाको नापजाँच सजिमन गरी यथाथ के हो यिकन
गनपन
ु नै देिख छ । यसैले अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िमित ०६७।१२।१५ को िनणय
बदर हँदासाथ मालपोत कायालयको िनणय वत: बदर
भइहा छ भ न िम ने देिखएन । सो ज गाको िवषयमा
स बि धत थानका छरिछमेक टोलबासी र बाटोको

योगकतासमेतका सरोकारवाला थानीय नै जानकार
हने र यसको असर िनजह लाई नै पन हँदा स बि धत
वडा तथा नगरपािलकाको रोहवरमा अि तयारमा
उजरु गन उजरु कताह को उजरु ी िझकाई उजरु ीको
बेहोरा हेरी उनीह लाई िझकाई बझ
ु ी तथा िनजह
उ थानका छर िछमेक लाई सामेल सहभागी गराई
र थानीय सरोकारवालाह को सहभािगतामा नाप
न सा, सजिमनसमेत गरी िववािदत िवषयको टुङ्गो
लगाउनपु न देिख छ । तसथ, उजरु ी कताह सिहत
थानीय सरोकारवालासमेतको सहभािगतामा नाप
न सा, सजिमन गरी िमित २०६८।०२।०६ मा मालपोत
कायालय का क बाट दता बदर ग रएको ज गा पनु : दता
गनपन
ु हो वा होइन भ ने स ब धमा कानूनबमोिजम
िववादको टुङ्गो लगाउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
परमादेश जारी हने ठहछ । ततु आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.मनोजकुमार शमा
इजलास अिधकृतः- ताराकुमारी शमा
इित संवत् २०७७ साल असार २२ गते रोज २ शभु म् ।
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नणय नं . १०६१३

पनु रावेदन अदालतमा फै सला गनःमा.मु य यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी राजे वर ितवारी
पनु रावेदन अदालत राजिवराज, स री

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव भर साद े
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७७।३।२९
मु ा नं.०७१-CI-१५६३
मु ा : उ ेषण / परमादेश
पनु रावेदक / िवप ी : िज ला िसराहा गाउँ िवकास
सिमितको कायालय सखवु ा न कारक ीसमेत
िव
यथ / िनवेदक : िज ला िसराहा गा.िव.स. सखवु ा
न कारक ी वडा नं.६ ब ने कृ णदेव
िभ डवार
§ गाउँपािलकाको के तो ने स ब धमा कुनै
कारको यावहा रक सुिवधा र असुिवधा
ज ता कारण देखाएर नेपाल सरकारबाहेक
अ य कुनै िनकाय, पदािधकारी वा थानीय
जन समदु ायको भेलाबाट आफूखुसी
गा.िव.स. को के तो ने, थाना तरण
गन वा प रवतन गन ज ता काय गन
निम ने ।
( करण नं.८)
पनु रावेदक / िवप ीका तफबाट :
यथ / िनवेदकका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ थानीय वाय शासन ऐन, २०५५

आदेश
या.िव भर साद े : पनु रावेदन
अदालत राजिवराज, स रीको िमित २०७१।०९।२०
फै सलाउपर िवप का तफबाट सािबक याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको
े िभ पन ततु मु ाको संि त य र ठहर यस
कार छःत यख ड
िज ला िसराहा सखवु ा न कारक ी वडा
नं.७(क) को िक.नं. २८४ को ०-०-१० ज गामा
अवि थत गा.िव.स. भवन २०५२ सालमा िनमाण
भएको हो । उ भवन कालमा ित त भएपिछ
पनु ः िनमाण कायको लािग बजेट आएकोमा वडा नं.७
मा िनमाण काय नगरी वडा नं.१ मा कायालय भवन
िनमाण गन भनेकोले सािबक थानमा नै गा.िव.स.
कायालय भवन ब नपु छ भनी िमित २०७०।६।३ मा
िनवेदन दता गराएकोमा सो िनवेदनउपर चासो नराखी
सािबक वडा नं. १ मा भवन िनमाण गन ला नु भएको
छ सो िनणय र िनदशनको मािणत ितिलिप िदनहु ोस्
भ दा म गा.िव.स.सिचव तथा अ य हँ, मैले चाहेको
ठाउँमा पनु िनमाण भवन बनाउँछु भनी न कल िदन
इ कार गरेको हँदा िवप ीले जनताको भावनालाई कदर
नगरी मनमानी ढङ् गले गैरकानूनी िनणय र िनदशनको
भरमा गा.िव.स.को आ नो नाउँमा रहेको वा.नं.७
(क) िक.नं. २८४ को ज गामा भवन नबनाई जनु सक
ुै
बेला जबरज ती ढङ् गले वा.नं.१ मा गा.िव.स. भवन
िनमाण काय सु गन स ने र सो काय भए यो िनवेदन
िन योजन हने हँदा िनवेदनको टुङ्गो नलागेस म

2176

१०६१३ - गा.िव.स.को कायालय, सखवु ा न कारक ीसमेत िव. कृ णदेव िभ डवार
भवन िनमाण काय नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह को
नाउँमा िनषेधा ाको आदेश साथै गा.िव.स.को के
सािबकबमोिजम वडा नं. ७ मा नै कायम गनु भनी
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन
अदालत राजिवराजमा परेको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हन नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएको
िमितले बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी
नं. १, ३ र ४ को हकमा पनु रावेदन सरकारी विकल
कायालय, राजिवराजमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु
भनी आदेश र िनवेदनको ितिलिपसमेत साथै राखी
िवप ीह का नाउँमा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ परे वा अविध यतीत भएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनू । िनवेदकले अ त रम आदेशसमेतको माग
गरेको स ब धमा दवु ै प राखी छलफल गन उपयु
देिखएकोले छलफलको लािग िमित २०७०/१२/१३
गतेको िदन तोक अ त रम आदेशस ब धी छलफलमा
उपि थत हन् भनी िवप ीह लाई सूचना जारी
गनू । साथै उ छलफलको िमितस मका लािग िज ला
िसराहा गा.िव.स. सखवु ा न कारक ी वा.नं.१ मा
गा.िव.स.कायालय भवन िनमाण नगन,ु नगराउनु भनी
िवप ीह का नाममा अ तरीम आदेश जारी ग रिदएको
छ भ ने पनु रावेदन अदालत राजिवराजको आदेश ।
सािबक गा.िव.स. भवनदेिख पूव क रब १००
िमटरको फरक दरू ीमा वलान खोला बिगरहेको र सबैको
पायक तथा शाि त सरु ासमेतको अभावले हाल भवन
िनमाण भइरहेको ठाउँ उप वा य चौक , पशु जनन
तथा न सधु ारको कायालय, शिहद स झना ा.
िव.खैरवोना, इलाका हरी कायालय महेशवारी लाहान,
ठाडी मेनरोडसमेतको ि ले सिु वधा स प न ठाउँ
भएकाले सो ठाउँको िज.िव.स. कायालय िसराहाबाट
थलगत िनरी ण गरेर भवन िनमाण काय सु गरी

तोिकएको समयिभ स प न गनका लािग अमर िनमाण
सेवा िसराहा-७ लाई च.नं. २४० िमित २०७०/११/८
बाट ठे का िदइसके को छ । उ िनमाण काय रो का
भएमा ठुलो ित बेहोनपन
ु अव था उ प न हन
स छ । भ.ु प.ु अ य , उपा य , िविभ न राजनीितक
दलका ितिनिध, विु जीिवलगायत सवसाधारण
यि ह समेतको िनणय वा िनदशनबमोिजम नै
गा.िव.स सिचवले कामकाजको रेखदेख गरेको हँदा
सिचवको हैिसयतले मैले कसैको हक अिधकारमा
य आघात पु याउने काम गरेको छै न । गा.िव.स
भवन कहाँ रा ने वा नरा ने भ ने िवषय सिचवको
होइन । गा.िव.स.को बैठकको िनणयअनस
ु ार भवन
िनमाण भइरहेकोले िवप ीह को िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने गा.िव.स. कायालय न कारक ी तथा
आ नो हकमा समेत सिचवको िलिखत जवाफ ।
िनवेदन मागबमोिजमको भवन िनमाण
काय स पादनको े ािधकार यस िज ला िवकास
सिमितको कायालय िसराहाअ तगत पदन । गा.िव.स.
कायालय सखवु ा न कारक ी वयम् एक अिवि छ न
उ रािधकार स प न िनकाय हो । थानीय वाय
शासन ऐन,२०५५ को दफा ४ को उपदफा २ बमोिजम
नेपाल सरकारले गाउँ प रषदको
् परामशमा के तो न
स ने र सोही दफा ४(३) ले गाउँ िवकास े को के मा
गाउँ तरीय कायालयह रहने छ र थानीय वाय
शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम ३(२) ले नेपाल
सरकारले गाउँ तरीय अिधकांश कायालय खडा
भइसके को अव थामा गाउँ प रषदको
् िसफा रसमा
गाउँ तरीय य ता कायालय रहेको थानलाई के
तो नेछ भ ने ावधानबमोिजम िनवेदकको माग
दाबीको भवन िनमाण गन गराउने काय िज ला िवकास
सिमितको कायालय िसराहाको े ािधकारिभ
नपरेकोले े ािधकार िविहन (Absence of
Jurisdiction) रहेको यस कायालयको िव मा
परेको िवप ीको गैरकानूनी िनवेदन उि लिखत कानूनी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
ावधानको अधीनमा रही खारेज ग रपाउँ भ ने िज ला
िवकास सिमितको कायालय िसराहाको िलिखत
जवाफ ।
िमित २०७०/११/२९ को गा.िव.स. बोड
सिमितको बैठकले वडा नं.१ मा गा.िव.स. भवन िनमाण
गनु उपयु भएको भनी िनणय गरेअनस
ु ार ठे केदारलाई
भवन िनमाण गन अवगतसमेत गराइसके को कुरा
िलिखत जवाफसाथ ततु कागजातवाट देिखन
आएकोले हाल िनवेदकको मागबमोिजम भवन िनमाण
काय रो का गन अ त रम आदेशलाई िनर तरता िदई
रहनपु न अव था र योजनको िव मानता नरहेकोले
िमित २०७०/१२/६ मा जारी भएको अ त रम आदेश
िनि य ग रिदएको छ । कानूनबमोिजम गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको आदेश ।
गा.िव.स. भवन सािबक वा.नं.७ मा रहेकोमा
कालमा उ भवन ित त भयो । पनु िनमाणको
ममा सोही गा.िव.स. को वडा नं. १ मा बनाउने
िनणय गा.िव.स. बाट भएको छ । सो गा.िव.स. भवन
सािबककै वा.नं.७ मा सबै जनतालाई पायक पन
भएकोले सोही थानमा पनु िनमाण काय हनपु न
स ब धमा िज ला शासन कायालयसमेतमा िनवेदन
िदन जाँदा उ कायालयले कुनै चासो नराखेको भ ने
िजिकर रहेको छ । सो स ब धमा यस कायालयमा
हालस म कुनै उजरु ी िनवेदन पन आएको छै न । उ
भवन िनमाणस ब धी काय स बि धत गा.िव.स. र
िज ला िवकास सिमितअ तगत पन हँदा िबनाआधार
यस कायालयलाई िवप ी बनाई िदएको िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िज ला शासन कायालय िसराहाको
िलिखत जवाफ ।
इजलाससम
ततु हन आएको िववािदत
भवनको फोटोलगायतका कागजातबाट वडा नं. १
मा िनमाणाधीन भवनको छत ढलान गनलगायतका
भवन िनमाण काय लगभग स प न भएको देिखन
आयो । ठे का ब दोब त भई भवन िनमाण काय नै

स प न हनै लागेको अथात् आशंकाको ि थित नरही
काय पूरा हन लागेको अव था देिखँदा यस ि थितमा
भवन िनमाण नगनु भनी िनषेधा ाको आदेश जारी गन
िमलेन । थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
दफा ४(२) तथा िनयमावली, २०५६ को िनयम ३(२)
समेतका कानूनबमोिजम गा.िव.स. को के तो ने
अिधकार नेपाल सरकारमा रहेको देिखँदा उि लिखत
कानूनबमोिजम गा.िव.स. को के कहाँ, कुन ठाउँमा
रा ने हो भ ने स ब धमा नेपाल सरकारबाट िनकासा
िनणय ा गरी सोबमोिजम तोिकएको थानमा
गा.िव.स. को के कायम गरी काय स चालन गन,ु
गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश
जारी हने ठहछ भ ने िमित २०७१।०९।२० को
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको आदेश ।
सािबकमा गा.िव.स. भवन आ नै नाम
दताको न कारक ी गा.िव.स. वडा नं.७(ख) िक.नं.
२८४ को ०-०-१० ज गामा २०५२ सालको नेपाल
सरकारको अनदु ान रकमबाट िनमाण भई स चालनमा
रहेको िथयो, कालमा ित त भई पनु िनमाणको
लािग रकम िनकासा भएकोले वडा नं. १ मा िनमाण
गन िनणय भएको हो, सािबक गा.िव.स. भवनको
पूव १०० िमटर फरकमा बलान खोला बगेको छ,
सबैको पायक पन, शाि त सरु ाको समेत यव था
भई अ य कायालयह समेत रहेको, लाहान ठाडी
मेनसडकसमेतका ि ले सिु वधा स प न ठाउँ
भएकोले िज.िव.स. कायालय िसराहाबाट थलगत
िनरी ण गरी थान तय गरी िनमाण कायका लािग
अ बर िनमाण सेवा िसराहालाई ठे का ब दोब त गरी
िनमाणको कायदेशसमेत िदई िनमाण काय भई स प न
हन लागेको अव थामा परमादेशको आदेश जारी हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको आदेश
निमलेकोले बदर ग रपाउँ भ ने िवप िज ला िसराहा
गाउँ िवकास सिमितको कायालय सखवु ा न कारक ी
र आ नो हकमा समेत ऐ.ऐ. का सिचवका तफबाट यस
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अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदन प सिहतको
िमिसल संल न कागजात अ ययन ग रयो ।
पनु रावेदकले यस अदालतबाट तोक
पाएको िमित २०७५।७।२७ को तारेख गज
ु ारी
बसेको, सनु वु ाइको मममा इजलासबाट पक
ु ार हँदा
कोही उपि थत हनु भएन । िमिसल संल न कागजात
अ ययन गरी हेदा, िज ला िसराहा न कारक ी
गा.िव.स. वडा नं.७(क) िक.नं.२८४ को ०-०-१०
ज गामा गा.िव.स. कायालय भवन रहेकोमा कालमा
ित त हँदा पनु िनमाण लािग नेपाल सरकार, शाि त
तथा पनु िनमाण म ालयबाट पनु िनमाण कायका लािग
बजेट िनकासा भएकोमा सािबक वडा नं.७(क) नबनाई
वडा नं.१ मा गा.िव.स. को भवन िनमाण गन लागेकोले
िनणयका ितिलिप माग गदा सिचवले िदनु भएन ।
िनमाण हने गा.िव.स. भवन सािबकको गा.िव.स. को
आ नै ज गामा हनपु छ भनी िनवेदकसमेतले िज ला
िवकास सिमित र िज ला शासन कायालय िसराहामा
िनवेदन गरेका छ । जनताको भावनालाई कदर नगरी
मनोमानी ढङ् गले गैरकानूनी िनणय र िनदशनको भरमा
सािबक भवन भएको थान वडा नं.७ मा भवन िनमाण
नगरी जनु सक
ु ै बखत जबरज ती ढङ् गले वडा नं.१
मा गा.िव.स. भवन िनमाण गन बल आशंका रहेकोले
वडा नं.१ मा गा.िव.स. को भवन िनमाण नगनु भनी
िनषेधा ाको आदेश र सािबककै वडा नं.७ ि थत
गा.िव.स. को आ नै नाममा रहेको ज गामा गा.िव.स.
को भवन िनमाण गनु भ ने परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबीमा ठे का ब दोब त भई
भवन िनमाण काय स प न हनै लागेकाले आशंकाको
ि थित नरही काय पूरा हन लागेको अव था देिखँदा
भवन िनमाण नगनु भनी िनषेधा ाको आदेश जारी गन
िमलेन, गा.िव.स. को के कहाँ, कुन ठाउँमा रा ने हो

भ ने स ब धमा िनणय गन अिधकार नेपाल सरकारमा
रहेको हँदा नेपाल सरकारबाट िनकासा िनणय ा
गरी सोबमोिजम तोक एको थानमा गा.िव.स. को
के कायम गरी काय स चालन गन,ु गराउनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी
हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
आदेशउपर ततु पनु रावेदन पन आएको देिखयो ।
िवप ले गरेको पनु रावेदन प मा मूलतः
िज.िव.स. कायालय िसराहाबाट थलगत िनरी ण गरी
थान तय गरी िनमाण कायका लािग अ बर िनमाण
सेवा िसराहालाई ठे का ब दोब त गरी िनमाणको
कायादेशसमेत िदई िनमाण काय भई स प न हन
लागेको अव थामा परमादेशको आदेश जारी हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको आदेश
निमलेकोले बदर ग रपाउँ भ ने िजिकर िलएको
देिखयो ।
उपयु बमोिजमको त य रहेको ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको
फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदक िवप को
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो वा होइन ? सोही
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िज ला िसराहा
सखवु ा न कारक ी गा.िव.स. वडा नं.७(क) िक.नं.
२८४ को ०-०-१० आ नै नाम दताको ज गामा
गा.िव.स. भवन रहेकोमा
कालमा ित त
भएकोले पनु िनमाणको लािग बजेट िनकासा भएकोमा
सािबकबमोिजमकै थानमा गा.िव.स. भवन िनमाण
नगरी, मनोमानी गै कानूनी िनणय गरी वडा नं. १
मा जबरज ती िनमाण गन बल आशंका रहेकाले
उ वडा नं.१ मा गा.िव.स. भवन िनमाण नगनु भनी
िनषेधा ाको आदेश र सािबक वडा नं.७ ि थत आ नै
नाममा रहेको ज गामा गा.िव.स. भवन िनमाण गनु भ ने
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन
दाबी देिखयो ।
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३. िवप ह को िलिखत जवाफ हेदा, आ नै
नाम दतामा रहेको िक.नं.२८४ को ०-०-१० धरु
ज गामा २०५२ सालमा सरकारको अनदु ान रकमबाट
भवन िनमाण भई कामकाज हँदै आएकोमा कालमा
ित त भई कायालय स चालन गरी जनतालाई सेवा
वाह गन नस ने अव था भएकोले २०५५ सालबाटै
राजाजी बजार िवकास सिमित खौरवोनाको भवनबाट
कामकाज स चालन भई आएको िथयो । सािबक भवन
भएको ठाउँबाट १०० िमटर दूरीमा बलान खोला
बिगरहेको छ । पनु िनमाणको लािग बजेट िनकासा
भएकोले सबै वडाका नाग रकलाई सिु वधा र पायक
पन गरी शाि त सरु ासमेतको ि ले उपयु अ य
कायालयह समेत रहेको वडा नं.१ ि थत सावजिनक
ज गा ०-१६-१७१/२ म ये िबचको ०-२-१० ज गामा
बनाउने िनणय गरी अमर िनमाण सेवा िसराहासँग
ठे का ब दोब ती भई िनमाण काय हँदै गरेको हँदा रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िजिकर िलएको देिखयो ।
४. अब गा.िव.स. को कायालय भवन वडा
नं.१ म जबरज ती िनमाण गन आशंका रहेकोले
िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेतफको िनवेदन
दाबीका स ब धमा हेदा, सखवु ा न कारक ी गा.िव.स.
कायालय भवनको िनमाणका लािग ज गा छनौट
गनस ब धी त कालीन गा.िव.स. बोडको िविभ न
िमितमा बैठकह स प न भएको देिख छ । बोड
बैठकबाट ज गा छनौट भई भवन िनमाण गन स ब धमा
अमर िनमाण सेवा िसराहासँग ठे का ब दोब त
भएको, िनमाण कायका लािग िज ला ािविधक
कायालय िसराहाबाट िमित २०७०।११।८ मा िनमाण
सेवाले कायादेश ा गरी िनमाण काय गद रहेको भ ने
देिखएको छ । पनु रावेदन अदालत राजिवराजमा ततु
िववादको सनु वु ाइ हँदाका बखत इजलाससम पेस
भएका िनमाणाधीन िववािदत भवनका फोटाह बाट
भवनको छत ढलान गनलगायतको भवन िनमाण काय
ाय: स प न हन लागेको भ ने देिखएको छ ।

५. कानून द हकमा ितकूल असर पन
गरी कुनै काय हन स ने आशंकाको ि थित िव मानता
भएको अव थामा िनषेधा ाको आदेश जारी
ह छ । कुनै काय गन िनणय भइसके को वा काय
स प न भइसके को देिखएको अव थामा िनषेधा ाको
आदेश जारी हन स दैन । ततु िववादका स दभमा
ठे का स झौता स प न भई भवन िनमाणको कायादेश
ा भई िनमाण काय स प न हन लागेको भ ने देिखँदा
िनवेदकले उ लेख गरेबमोिजमको आशंकाको ि थित
रहेको भ ने देिखएन ।
६. अब सािबक वडा नं.७ ि थत गा.िव.स. को
आ नै नाममा रहेको ज गामा गा.िव.स. भवन िनमाण
गनु भ ने परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेतफको
िनवेदन दाबीका स ब धमा हेदा थानीय सरकार
स चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले गाउँपािलका
तथा नगरपािलकाको नाम र के स ब धमा यव था
गरेको देिख छ । उ यव था हेदा नेपाल सरकारले
देश सरकारको परामशमा गाउँपािलका तथा
नगरपािलकाको नाम र के तो ने छ, गाउँपािलका
तथा नगरपािलकाको के को लािग आव यक पन
ज गाको े फल, भौितक पूवाधार र अ य िवषयको
यूनतम मापद ड नेपाल सरकारले िनधारण
गरेबमोिजम हने छ । गाउँपािलका वा नगरपािलकाको
नाम वा के हेरफे र गनपरे
ु मा स बि धत सभामा
त काल कायम रहेका सद य सङ् याको दईु ितहाई
बहमतले पा रत गरेको ताव कायपािलकाले देश
सरकारमाफत नेपाल सरकारमा पठाउनपु न छ । य तो
ताव नेपाल सरकारले उपयु देखेमा गाउँपािलका
वा नगरपािलकाको नाम वा के हेरफे र गन स ने
छ । गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको पिहलो िनवाचन
भएको िमितले छ मिहनािभ स बि धत सभामा
त काल कायम रहेको सद य सङ् याको बहमतबाट
ताव पा रत गरी एक पटकको लािग गाउँपािलका
वा नगरपािलकाको नाम वा के हेरफे र गन नेपाल
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सरकारमा िसफा रस गरेमा नेपाल सरकारले सो
िसफा रसबमोिजम नाम वा के हेरफे र गनपन
ु छ...।
भ ने कानूनी यव था भएको देिख छ ।
७. उ कानूनी यव थाले गा.िव.स. को
के तो ने अिधकार देश सरकारको परामशमा
नेपाल सरकारलाई भएको देिखयो । ऐनबमोिजम
गा.िव.स. को के कहाँ, कुन ठाउँमा रा ने भ ने
कुरा िनणय गन अिधकार नेपाल सरकारबाहेक
अ य कुनै िनकाय, पदािधकारीलाई रहेको भ ने
देिखएन । गाउँपािलका वा नगरपािलकाको के को
लािग आव यक पन, ज गाको े फल, भौितक
पूवाधार अ य िवषयको यूनतम मापद डसमेत नेपाल
सरकाले िनधारण गरेबमोिजम हने भ ने यव था
छ । गाउँपािलका वा नगरपािलकाको िनवाचन स प न
भइसके पिछ गाउँपािलका वा नगरपािलकाको के
हेरफे र गनपरे
ु मा स बि धत सभाको त काल कायम
रहेको सद य सं याको दईु ितहाई बहमतले पा रत
गरेको ताव कायपािलकाले देश सरकारमाफत
नेपाल सरकारमा पठाउनपु न र नेपाल सरकाले उपयु
देखेमा य तो गाउँपािलका वा नगरपािलकाको नाम वा
के हेरफे र गन सिकने भ ने देिखयो । गाउँपािलका
वा नगरपािलकाको पिहलो िनवाचन भएको िमितले ६
मिहनािभ स बि धत सभामा त काल कायम रहेको
सद य सं याको बहमतबाट ताव पा रत गरी
एकपटकको लािग गाउँपािलका र नगरपािलकाको नाम
र के हेरफे र गन नेपाल सरकारमा िसफा रस गरेमा
नेपाल सरकारको िसफा रसबमोिजम नाम र के
हेरफे र गन स ने देिखयो ।
८. गाउँपािलकाको के तो ने स ब धमा
कुनै कारको यावहा रक सिु वधा र असिु वधा ज ता
कारण देखाएर नेपाल सरकारबाहेक अ य कुनै िनकाय,
पदािधकारी वा थानीय जन समदु ायको भेलाबाट
आफूखस
ु ी गा.िव.स. को के तो ने, थाना तरण
गन वा प रवतन गन ज ता काय गन िम ने देिखएन ।

कानून ितकूल कुनै िनणय भएका भए अिधकारिवहीन
िनकायबाट भएको िनणयह ले मा यता ा गन
पिन स दैनन् । चिलत कानूनको ि या पूरा
भई अिधकार ा नेपाल सरकारबाट िनणय भएको
अव थामा सोहीबमोिजम हने ह छ ।
९. ततु िववाद थानीय िनकायह को
िनवाचन हनअ
ु गावै िनवािचत जन ितिनिधह नभएको
समयको देिखयो । त कालीन समयमा कायम रहेको
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ४(२)
तथा िनयमावली, २०५६ को िनयम ३(२) समेतका
कानूनले गा.िव.स. को के तो ने अिधकार नेपाल
सरकारलाई दान गरेको देिख छ । हाल थानीय
तहको िनवाचन स प न भइसके को छ ।
१०. नेपालको संिवधानको धारा ५६ मा
सङ् घीय लोकताि क गणत नेपालको मल
ू
संरचना सङ् घ, देश र थानीय तह गरी ३ तहको
हने छ, नेपालको रा यशि को योग सङ् घ, देश
र थानीय तहले यस संिवधान तथा कानूनबमोिजम
गनछन,् संिवधान ार भ हदँ ाका बखत नेपालमा
कायम रहेका अनुसूची-४ मा उ लेख भएबमोिजमका
िज लाह रहेका देश रहने छन् । थानीय
तहअ तगत गाउँपािलका, नगरपािलका र िज ला
सभा रहने छन,् गाउँपािलका र नगरपािलकामा रहने
वडाको सं या सङ् घीय कानूनबमोिजम हने छ ...।
भ ने संवैधािनक यव था छ । अनस
ु ूची ४ मा देश
र स बि धत देशमा रहने िज लाह तोके को छ ।
नेपालको संिवधानको धारा २९५ को उपधारा (३)
मा धारा ५६ को उपधारा (४) (५) बमोिजम िनमाण
हने गाउँपािलका, नगरपािलका तथा िवशेष संरि त
तथा वाय
े को सं या र िसमाना िनधारण
गनका लािग नेपाल सरकारले एक आयोग गठन
गन छ, य तो आयोगले गाउँपािलका नगरपािलका
तथा िवशेष संरि त तथा वाय े को सं या
र िसमानाको िनधारण नेपाल सरकारले िनधारण
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गरेको मापद डबमोिजम गनपन
ु छ । भ ने यव था
रहेको देिख छ ।
११. नेपालको संिवधानको धारा २९५
को उपधारा (३) बमोिजम गिठत गाउँपािलका,
नगरपािलका तथा िवशेष संरि त तथा वाय
े को सं या तथा िसमाना िनधारण आयोगले िमित
२०७३।९।२२ मा पेस गरेको ितवेदन र नेपाल
सरकारको िमित २०७३।१०।२२ को िनणयअनस
ु ार
सङ् घीय मािमला तथा थानीय िवकास म ीको
संयोजक वमा गिठत सिमितले िमित २०७३।१०।२२
मा पेस गरेको ितवेदनको आधारमा नेपाल
सरकारले िमित २०७३।१०।२२ मा गाउँपािलका
तथा नगरपािलकाको नाम, सं या, िसमाना तथा
वडाको िसमाना कायम गरेको तथा गाउँपािलका र
नगरपािलकाको िनवाचन स प न भएपिछ स बि धत
गाउँसभा वा नगरसभाले िनणय गरेबमोिजम हने
गरी हाललाई य तो गाउँपािलका, नगरपािलका,
उपमहानगरपािलका तथा महानगरपािलकाको के
कायम गरेको भनी २०७३।११।२७ ख ड ६६ सं या
५८ मा नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरेको छ ।
१२. उ सूचनाबमोिजम िसराहा िज लामा
रहेका मौवाही गा.िव.स., सोिठयान गा.िव.स.,
महादेवापोताहा गा.िव.स., सखवु ा न कारक ी
गा.िव.स., र इटहवा गा.िव.स. समेत समावेश गरी
वडा सं या ५ कायम गरी सखवु ा न कारक ी
गाउँपािलका बनाई सािबक सखवु ा न कारक ी
गा.िव.स.कायालयलाई तािवत के भनी तोिकएको
देिख छ ।
१३. हाल िनवेदकले दाबी िलएको िवषयमा
नेपाल सरकारबाट कानूनबमोिजम गाउँपािलका
र के समेत तोक िनणय भइसके को हँदा ततु
िववादको स ब धमा प रि थितमा प रवतन आई
गा.िव.स.के का स ब धमा छु ै संरचना िनमाणसमेत
भइरहेको देिखयो । अब ततु पनु रावेदकले िलएको

पनु रावेदन िजिकरको पिन औिच य सा दिभक रहेन ।
तसथः त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
भएको आदेशलाई अ यथा ग ररहनपु न अव था
देिखएन ।
१४. अतः मािथ िववेिचत त य, आधार,
कारण र कानूनसमेतबाट िनषेधा ाको आदेश जारी
नहने तथा परमादेशको आदेश जारी हने ठह याएको
त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७१।९।२० को आदेशलाई अब प रवतन गरी
अ यथा ग ररहनपु न ि थित देिखन आएन । िवप को
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.कुमार रे मी
इजलास अिधकृत : मदन साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभु म् ।

2182

—— &

––

१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
गितिविधले समेत थप पिु गरेमा मा
काननू न: defense of insanity लाई
वीकाय मा नुपन ।
( करण नं.७५)
§ मानिसक रोगी भए पिन अिभयु /
ितवादी होसमा रहेको वा भएको घटनाको
बारेमा बताउन स ने वा होसपूवक बयान
िदनस ने वा आफूले घटाएको घटना गलत
भनेर बु न स ने अव थामा रहेको वा
घटना घटाई यसको प रणाम थाहा पाई
सोबाट ब ने होसपूवकको यास गरेको
ि थितमा य तो अव थालाई कानूनको
योजनका लािग मानिसक अ व थता
नमािनने र अपराधबाट उ मिु िदन
नसिकने ।
( करण नं.७७)

नणय नं . १०६१४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७७।३।३१
०७५-CR-०२१९
मु ा: कत य यान

पनु रावेदक / ितवादी : का क िज ला, पोखरा
महानगरपािलका वडा नं. ५ घर भई भ परु
िज ला म यपरु िठमी नगरपािलका-३ ब ने
हाल कारागार कायालय, िड लीबजारमा
कै दमा रहेका पारस भिनने अिभषेक कोइराला
िव
िवप ी / वादी : किपलमिण रे मीको जाहेरीले नेपाल पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
सरकार
अिधव ा य ी ह रहर दाहाल र ी
लभकुमार मैनाली तथा िव ान् अिधव ा य
§ आफूले गरेको काम थाहा नपाउने मानिसक
ी योती बािनया र ी देवी रे मी
अ व थतामा रहेको दाबी गनले सोको पिु
िवप ी / वादीका तफबाट :
आफैँले गनुपन ह छ र सो हनसके मा मा अवलि बत निजर :
मानिसक अ व थताको दाबी (defense
§ ने.का.प.२०७१, िन.नं.९१५८
of insanity) वीकाय हने ।
§ ने.का.प.२०६५, िन.नं.८०२९
( करण नं.७२)
§ ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८७१
§ मानिसक रोगको िवशेष बाट वै ािनक
§ ने.का.प.२०४६, िन.नं.३९३३
िविध ि याको आधारमा घटना घटेको
§ ने.का.प.२०४६, िन.नं.३८४८
समयमा ितवादी आफूले गरेको कामको
§ ने.का.प.२०४५, िन.नं.३४०७
कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी
§ ने.का.प.२०४४, िन.नं.२९७८
मानिसक पमा अ व थ रहेको पुि स ब कानून :
गरेको हनुपदछ । डा टरको य तो
§ मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
रायलाई घटना घटाउनु अिघपिछ र घटना
§ माण ऐन, २०३१
घटाएको समयको ितवादीको यवहार
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
सु तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी िवदरु कोइराला
भ परु िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी भानभु शमा यौपाने
मा. यायाधीश ी ऋिष साद अिधकारी
उ च अदालत पाटन
फै सला
या.कुमार रे मी : याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको
े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छ ।
संि त य
िज ला भ परु , म यपरु िठमी नगरपािलका
वडा नं. ३ ि थत पूवमा िव णु कुटुको ज गा, पि ममा
एकमिण े को ज गा, उ रमा पु षो म नेपालको
खाली ज गा र दि णमा सागबारी ग ाघर जाने क ची
सडक यित चारिक लािभ रहेको पूव मोहडा भएको
चार त ले आन दिसंह भाटको प क घर रहेकोमा
सो घरको पूवतफ रहेको काठको मल
ु ढोकाबाट
िभ वेश गरी िसँढी चढ् दा िसँढीमा रगत ज तो
रातो देिखने टाटा रहेको दो ो तलाको उ रपूवको
कोठामा वेश गदा उ कोठामा ह रयो रंगको कापट
िबछाएको अव थामा रहेको, ढोकाबाट ९ िफटको
दूरीमा उ रतफ ब स पलङ् ग रहेको, ढोकाबाट ११
िफट ४ इ चको दरू ीमा मासु ज तो पदाथ रहेको,
ढोकाबाट १५ िफट ८ इ चको दरू ीमा रगत ज तो रातो
पदाथ आलो अव थामा रहेको, १५ िफट ४ इ चको
दूरीमा हड् डीको टु ा रहेको, ढोकाबाट पूवतफ १६
िफटको दूरीमा काठको दराज रहेको, ब स पलङको
दि णतफ चौडाई ४ िफट ल बाई ६ िफट रहेको रातो
कापट रहेको, सो कापटको पूवतफमा रगत ज तो रातो
पदाथ लागेको, ढोकाबाट ११ िफट ३ इ च दि णतफ

टाउकोको छालासिहत कपाल भएको मासक
ु ो टु ा
रहेको, ढोकाबाट दि णतफ ८ िफटको दरू ीमा कालो
हाते ि कफे स रहेको ब स पलङमािथ Samsung
ट् या लेट रहेको, ढोकाबाट १० िफट १० इ चको
दूरीमा ि टलको कचौरामा सेतो िलटो (पदाथ) रहेको,
कोठाको चौडाई ११ िफट २ इ च, ल बाई १५ िफट
रहेको सो कोठाको िभ ाह मा रगत ज तो रातो
पदाथ लागेको अव था रहेको, ब स पलङमा िव तारा
िबछाएको रातोसेतो लयाङ् के ट गटु ु मटु ु अव थामा
रहेको, सो कोठाको पि मतफ ट् वाइलेट रहेको,
कापटमा लागेको रगत ज तो पदाथ कानूनबमोिजम
हरीले उकाई िलई गएको भ नेसमेत बेहोराको िमित
२०७४।१।२४ को घटना थल कृित मचु ु का ।
िज ला भ परु , म यपरु िठमी नगरपािलका
वडा नं.३ ग ाघर ि थत पूवमा िव णु कुटुको ज गा,
पि ममा एकमिण े को ज गा, उ रमा पु षो म
नेपालको खाली ज गा र दि णमा सागबारी जाने क ची
सडक यित चारिक लािभ आन दिसंह भाटको चार
त ले पूव मोहडा भएको प क घर रहेको सो घरको
दि ण पि म कुनामा पूवपि म फै िलएको पाँच िफट
आठ इ च चौडाई दश िफट दश इ च ल बाई भएको
आयातकार फुल यारी (फुलाबारी) मा टु पोको भाग
जिमनमा गािडएको अव थामा काठको िबँड भएको
फलामे खक
ु ु री रगत ज तो पदाथ लागेको अव थामा
रहेको, सो खक
ु ु रीलाई सरु ि तसाथ िनकाली हेदा
खक
ु ु रीको टु पो ४ इ च जिमनमा गािडएको अव थामा
रहेकोले माटो लागेको खक
ु ु रीको काठको िबँड ५
इ च रहेको र फलामको भाग १६ इ च भएको रगत
ज तो रातो पदाथ लागेको खक
ु ु री थान-१ बरामद
भएको भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।१।२४ को
खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का ।
िज ला भ परु , म यपरु िठमी नगरपािलका
वडा नं. ३ कौशलटार पूवमा स तोष खितवडाको
पाँचतले प क घर, पि ममा कुमार बरालको चारतले
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प क घर, उ रमा खाली ज गा दि णमा कौशलटार
चोक तथा बालकोटतफ जाने बाटो यित चारिक लािभ
ि थत उमा कोइरालाको साँढे तीनत लो प क घर
रहेको उ घरको ते ो तलाको उ र पि मतफको
कोठामा िज ला का क पोखरा ५ थायी वतन भएका
पारस भ ने अिभषेक कोइराला ब ने कोठा रहेको सो
कोठािभ वेश गरी हेदा कोठाको पूव दि णतफको
कुनामा रहेको िभ ब स पलङको िसरानीतफको
उ री कुनाको भागमा १५ इ च ल बाई भएको कालो
र कलेजी रङको दाप (खक
ु ु रीको दाप) झु ड् याइएको
अव थामा रहेको, उ कोठाको पि म दि ण कुनामा
काठको दराज रहेको, सो दराजको तल भइु क
ँ ो भागमा
पाइ ट सटलगायतका सामान कपडा य त छ रएको
सो बेडमा िसरक दइु वटा रहेको र सोही ब सपलङको
िसरानीतफको घरामा अिभषेक कोइरालाको
राहदानी थान १, लागु औषध गाँजा ज तो देिखने
पदाथ लाि टकमा पोको पारेको अव थामा तौल
गदा १३ ाम बरामद भएको भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७४।१।२४ को खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु का ।
उपयु स ब धमा यस कायालयको मौिखक
आदेशानस
ु ार िमित २०७४।१।२४ गते अ दाजी िबहान
०७:०० बजेको समयमा िज ला झापा चागनडुवरा
घर भई िज ला भ परु , म यपरु िठमी नगरपािलका
वडा नं.३ ग ाघर ि थत आन दिसंह भाटको घरमा
डेरा गरी ब ने सौरभकुमार सवु ेदीलाई डेरा कोठामा
ऐ. कौशलटार डेरा गरी ब ने वष २४ को पारस भ ने
अिभषेक कोइरालाले धा रलो हितयार हार गरी
घाइते बनाई उपचार गन ममा िब.ए ड.िब. अ पताल
लैजाँदै गदा मृ यु भएको, घटनाको अनस
ु धानको
ममा वारदातप ात् फरार भएका िज ला का क
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं ५ प याङचोक
घर भई िज ला भ परु िठमी नगरपािलका वडा नं.३ कौशलटार ब ने वष २४ को पारस भ ने अिभषेक

कोइरालालाई िपछा गद जाने ममा ऐ. िमितमा िज ला
धािदङ, गजरु ी ि थत राजमागमा फे ला पारी िनजको
साथमा रहेका अपराधसँग माण ला ने सामानसिहत
त कालै प ाउ गरी दािखला गरेको छु । कानूनबमोिजम
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको .िन. पु षो म
िसलवाल, महानगरीय हरी वृ िठमी भ परु को िमित
२०७४।१।२४ को हरी ितवेदन ।
िमित २०७४।१।२४ गते िज ला भ परु ,
म यपरु िठमी नगरपािलका-६ ि थत महानगरीय हरी
वृ , िठमी भ परु को ाङ् गणमा पारस भ ने अिभषेक
कोइराला चढे को बा. ६० प ४३१६ नं. को िनलो सेतो
रङको एन.एस. मोटरसाइकल थान-१, पारस भ ने
अिभषेक कोइरालाको साथमा रहेको झोला खानतलासी
गदा रगत ज तो रातो पदाथ लागेको खरानी रङको
याके ट थान-१, रगत ज तो रातो पदाथ लागेको खैरो
रङको हाफ पाइ ट थान-१, अिभषेक कोइरालाको
नाउँमा जारी भएको ०८–१४४६०४ नं.को सवारी
चालक अनमु ितप थान-१, अिभषेक कोइरालाका
नाउँको ०८९३१७२५ नं.को राहदानी थान-१, बा ६०
प ४३१६ नं. को मोटरसाइकलको लु बक
ु थान-१,
अिभषेक कोइरालाका नाउँको माछापु े बकको ए.िट.
एम. काड थान-१, CORGT-GT-18262 मोडेलको
सेतो रङको सामसङ
ु मोबाइल थान-१, एच.िप.
क पनीको यापटप थान-१, रगत ज तो रातो पदाथ
लागेको सेतो िनलो रङको जु ा जोर-१, TISSOT
लेिखएको घडी थान-१, अिभषेक कोइरालाको
नाग रकता थान-१ बरामद भएको भ नेसमेत बेहोराको
िमित २०७४।०१।२४ को खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु का ।
िज ला
लिलतपरु ,
लिलतपरु
महानगरपािलका वडा नं.१७ ि थत िब.ए ड.िब.
अ पतालको शव गहृ िभ पि म टाउको पूव खु ा भई
मािथ कोरा कपडाले छोिपएको मतृ क सौरभ सवु ेदीको
लास रहेको, सो लासमािथको कोरा कपडा हटाई
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उ टाई प टाई हेदा मतृ कको टाउको पछािड धा रलो
हितयारले हार गरी िभ को िगदी ज तो सेतो पदाथ
र पछािडको मासस
ु िहतको भाग झिु डएको अव थामा
रहेको, सो मतृ क लासको दािहने हातको ह के लाभ दा
मिु न पूरै िछनी पाँचवटै औ ँलासिहतको ह के ला पेटमािथ
रहेको, बायाँ हातको कुिहनादेिख ८ इ चमिु नको
भागमा समेत धा रलो हितयारले काटी चारओटा
औ ँला एकातफ र बढु ी औ ँला एकातफ झिु डएर रहेको
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।१।२४ गतेको लास
जाँच मचु ु का ।
मेरो सहोदर जेठान दाइको छोरा वष ३४
को सौरभ सवु ेदी िज ला भ परु , म यपरु िठमी
नगरपािलका वडा नं.३ ग ाघरमा डेरा गरी ब दै
आएका िथए । सौरभ सवु ेदी बसेको घरडेरानिजकै
पारस कोइराला पिन घर बनाई ब दै आएका
िथए । मलाई जानकारी भएस म पारस कोइराला र
सौरभ सवु ेदी निजकका नातेदार िथए । िनजह को
घरप रवारमा कुनै रसइवी वैरभाव भएको मलाई थाहा
छै न । पारस कोइराला र सौरभ सवु ेदीिबचमा यि गत
कटुता इवी भए मलाई थाहा जानकारी छै न । आज
िमित २०७४।१।२४ गते िबहान अ दाजी ०७:००
बजेको समयमा सौरभ सवु दे ी प रवारसिहत ब ने डेरा
कोठामा पारस कोइराला वेश गरी सौरभ सवु ेदीलाई
खक
ु ु री हार गरी घाइते बनाएको छ भनी सौरभ
सवु ेदीक ीमती ित ा सवु ेदीले फोनबाट जानकारी
गराएकोले म त कालै घटना थलमा गई घाइतेलाई
उपचारको लािग अ पताल लैजाने यव था िमलाई
बु दा अ यायी पारस कोइरालाले पूवतयारीका साथ
हाल न बर नखल
ु ेको मोटरसाइकलमा खक
ु ु रीसाथ
आई घाइतेको डेरा कोठामा वेश गरी कोही कसैलाई
के ही नभनी साथमा याएको खक
ु ु रीले अ धाधु द
पमा सौरभ सवु ेदीमािथ खक
ु ु रीले हार गरेको
रहेछन् । सो खक
ु ु री हारबाट सौरभ सवु ेदीको दािहने
हात पूरै िछनेको, बायाँ हात पिन ७५ ितशत कािटएको,

टाउकोको पछािडको भागमा पटकपटक खक
ु ु री हार
गरी िछयािछया भएको अव थामा रहेको देखी बझ
ु ी
घाइतेलाई िब.ए ड.िब. अ पतालमा याई देखाउँदा
िनजको मृ यु भइसके को भ ने जानकारी पाएकोले
लास सोही अ पतालमा सरु ि त राखी यो जाहेरी गन
आएको छु । सौरभ सवु ेदीलाई खक
ु ु री हार गरी कत य
गरी मान िनज कत यवाला पारस कोइरालालाई प ाउ
गरी कानूनबमोिजम कडा कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको किपलमिण रे मीको िमित २०७४।१।२४
गतेको जाहेरी दरखा त ।
ितवादी पारस कोइरालाले मैले के ही
समयअगािड ेसको औषधी सेवन गरेको िथएँ,
हाल मेरो शारी रक तथा मानिसक अव था िठक छ,
सोिधएको को जवाफ िदनस छु भनी आ नो
र प रवारको पूरै िववरण खल
ु ाई मतृ क सौरभ सवु ेदी
मेरो मामाको छोरा दाइ नाता पन हन िचनजान िथयो,
िनजसँग मेरो पटकपटक िववाद भएको िथयो, िवगत डेढ
वषदेिख कौशलटार ि थत घर बनाई प रवारसिहत ब दै
आएका िथय । मेरो आमाको तीनजना दाजभु ाइम ये
मेरो जेठो मामाको छोरा मतृ क सौरभकुमार सवु ेदी
िज ला भ परु , म यपरु िठमी नगरपािलका वडा नं.
३ ग ाघरमा डेरा िलई ब दै आउनभु एको िथयो ।
हामीह को आवतजावत र रा ै स ब ध िथयो । िनज
मतृ क सौरभकुमार सवु ेदी मेरो घरमा गई मेरो सानो
िददी सिु द ा कोइरालासँग अि ल श द योग गरी
दवु ैजना कुरा गदथे । मलाई मनमनै रस उिठरहेको
ह यो । घटना घटेको अ दाजी एक मिहनाअगािड
मेरो मामा िदिलप सवु ेदीले मलाई बाटोमा भेटी ितमी
र ित ो सानो िददी सिु द ा कोइरालासँग शारी रक
स ब ध गनको लािग सौरभकुमार सवु ेदीले उ े रत
गराई िद छ रे भनेप ात् मलाई सौरभकुमार सवु ेदीसँग
रस उठी े स हनका लािग मैले गाँजा सेवन गन भएको
हँदा गाँजा सेवनगरी घरतफ फक । सोही समयदेिख
मैले सौरभलाई कसरी मान भ ने सोची समय समयमा
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िनजको डेरा कोठामा समेत िनगरानी गन थाले ँ । मैले
क रब एक वष अगािडदेिख नरा ो सपना दे न थालेको
हँदा कुनै हितयार िसरानीमिु न राखी सु यो भने रा ो
ह छ भ ने सनु ेको हँदा म आफै ँ ले काठमाड ि थत
पसलबाट खक
ु ु री िकनी याई िसरानीमा राखेको
िथए । का छो मामा िदलीप सवु ेदीले मलाई भनेको कुरा
स झी मेरो िसरानीमा राखेको खक
ु ु रीले सौरभलाई
मान योजना बनाई समय समयमा धार लगाउने
काम गदथे ँ । िनजलाई मान मौका छोिपरहेको िथएँ ।
िमित २०७४।१।२३ गते साँझको समयमा िनजको
डेरा कोठामा गएकोमा सौरभकुमार सवु ेदीलाई डेरा
कोठामा नभेटेपिछ म फकर आ नो घरमा गएँ । सु ने
बेलामा रातभ र िनजलाई मान योजना बनाई िमित
२०७४।१।२४ गते िबहान अ दाजी ०६:३० बजेितर
िनज सौरभकुमार सवु ेदी डेरा कोठामा छ, छै न भनी
हेन जाँदा िनजको कार पािकङ थलमा देखेकोले
िनज डेरा कोठामा नै छन् भ ने प का भई म आ नो
घरकोठामा गई कपडाह , पासपोट, यापटप तथा
अ य कागजातह समेत झोलामा राखे ँ । िनजलाई
मा रसके पिछ सोही ठाउँबाट भा नलाई सो सामानसमेत
रहेको झोला बा. ६० प ४३१६ नं. को मोटरसाइकलमा
राखी िसरानीमिु नको नाङ् गो खक
ु ु री िझक साथमा लगी
िनजको डेरा कोठा अगािड गई मोटरसाइकल र झोला
बािहरै राखी मैले लगेको खक
ु ु री याके टिभ लक
ु ाई
लगी सौरभ कहाँ छ भनी खो दै जाँदा िनजलाई िनजकै
कोठामा ब चालाई िलटो खवु ाइरहेको दे नासाथ
मैले लगेको खक
ु ु रीले िनजको टाउकोमा हार गदा
िनजले दवु ै हातले छे न खो दा िनजको दवु ै हात
कािटयो । तैपिन मैले िनजको टाउकोमा हार ग ररहँदा
ऊ भइु मँ ा ढलेपिछ म खक
ु ु रीसिहत बािहर िन कँ दै गदा
िनजको ीमती ित ा शमा सवु ेदी र सो घरमा काम
गन मिहलालाई देखी िनजह लाई खक
ु ु री देखाई कोही
नबोल बोलेमा मारी िद छु भनी म हतार हतार बािहर
िन क उ खक
ु ु री फुलबारीमा फाली गेटबािहर िन क

मैले याएको झोला बोक मेरो बा. ६० प ४३१६ को
मोटरसाइकल चढी यहाँबाट भागी सु धारा, काठमाड
ि थत रहेको एउटा गे हाउसमा गई रगत लागेको
कपडा बदली, अक कपडा लगाई उ रगत लागेको
कपडाह सोही झोलामा राखी यसपिछ म लिु किछपी
ब नको लािग इि डयातफ जान उ मोटरसाइकलमा
चढी थानकोट हँदै जाने ममा धािदङ गजरु ी ि थत
हरी टोलीले फे ला पारी प ाउ गरी याएको हो । उ
मेरो साथबाट बरामद भएको र घरकोठाबाट बरामद
भई आएको लागु औषध गाँजा मैले आफै ँ सेवन गन
भएको हँदा धिु लखेलबाट याएको हँ । वारदात घटेको
घरनिजकै रहेको फुलबारीबाट बरामद भई आएको रगत
ज तो रातो पदाथ लागेको खक
ु ु री मैले सौरभकुमार
सवु ेदीलाई हार गरेको खक
ु ु री हो, देखे िचने ँ । उ
वारदातमा योग ग रएको उ खक
ु ु रीको दाप मैले मेरो
कोठाको ब स पलङको छे उतफ झु ड् याई राखेकोमा
बरामद भई आएको हो । बरामदी मचु ु कामा उि लिखत
दशीको सामानह मेरै साथबाट बरामद भएका हन् ।
उ सामानह देखाउँदा देखे,ँ िचने ँ सनाखत ग रिदएँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी पारस भ ने अिभषेक
कोइरालाले अिधकार ा अिधकारीसम िमित
२०७४।२।३ मा गरेको बयान ।
मैले सौरभ सवु ेदीको कोठामा काम गन
थालेको ५ मिहनाजित भयो । िमित २०७४।१।२३
गते सौरभ सवु ेदीको आमाले भा जाबाबु आउनभु एको
िथयो के ही नबोली जानभु यो भनी भ नु भएको
िथयो । िनजले को लाई भ नभु एको िथयो मलाई थाहा
भएन मैले सोधखोज पिन ग रन । िमित २०७४।१।२४
गते अ दाजी ०६:३० बजे म काममा आउँदै गदा
घरअगािड बाटोमा सौरभ सवु ेदीका बाबा र आमालाई
भेटेको िथएँ । उहाँह अ पताल जान भनी िहंड्नभु एको
रहेछ । यसपिछ म सौरभ सवु ेदीको घरकोठामा पगु ी
आ नो काम गन थाल । म र सौरभ सवु ेदीको ीमती
ित ा सवु ेदी भई भा साकोठामा खाना बनाउनेमा
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काम गन था यौ ।ँ सौरभ सवु ेदी अक कोठामा छोरालाई
िलटो खवु ाउँदै हनहु यो । य तैमा हामी खाना बनाउँदै
गदा सौरभ सवु ेदी बसेको कोठाको ढोकाको आवाज
सनु ी दवु ैजना कोठाबाट बािहर िन के र िनजह सु ने
कोठाको ढोकाबािहर आइपु दा पारस भ ने अिभषेक
कोइरालाको हातमा रगत ल पितएको नाङ् गो खक
ु ु री
िथयो । िनज उ खक
ु ु री हातमा नै िलएर भागेप ात्
ित ा सवु ेदी दौिडँदै कोठािभ गई रगता य अव थामा
िनजको छोरालाई बोके र ँ दै कराउँदै बािहर आएपिछ
हामी दवु ैजनाले हारगहु ार मागी आफ तलाई स पक
गरेपिछ आफ तह आई किपलमणी रे मीसमेत भई
धा रलो हितयारको हारबाट शरीरको िविभ न भागमा
चोटपटक लागी स त घाइते भएका सौरभ सवु ेदीलाई
उपचारको लािग िब.ए ड.िब. अ पताल लिगएकोमा
िनजको मृ यु भएको भ ने सनु ी थाहा पाएको हँ ।
सौरभ सवु ेदीलाई धा रलो हितयार हार गरी कत य
गरी मान पारस भ ने अिभषेक कोइराला नै हन्, देखी
िचनी सनाखत ग रिदएँ । िनजले के कित कारणले
गदा सौरभ सवु ेदीलाई कत य गरी मारे मलाई थाहा
भएन । िनज ितवादी पारस भ ने अिभषेक
कोइरालाउपर कानूनबमोिजम हदैस मको कारबाही
होस् भ नेसमेत बेहोराको भवानी उ ेतीले िमित
२०७४।२।७ मा मौकामा ग रिदएको कागज ।
ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा घटना घटेको
अ दाजी एक मिहनाअगािड मेरो का छो मामा िदिलप
सवु ेदीले मलाई बाटोमा भेटी ितमी र ित ो सानो
िददी सिु द ा कोइरालासँग शारी रक स ब ध गनको
लािग सौरभकुमार सवु ेदीले उ े रत गराइिद छ रे र
सोही रसइवीको कारणले सौरभकुमार सवु ेदीलाई
कत य गरी मारेको हँ भनी बयानमा खल
ु ाएका हँदा के
कसो भएको हो भनी सोधनी हँदा मतृ क सौरभकुमार
सवु ेदी दाइको छोरा हन् । िनजको चालचलन रा ो र
अनशु ािसत िथयो । पारस भ ने अिभषेक कोइराला

माइली िददीको छोरा हन् । म झापामा नै ब छु ।
किहलेकाही ँ काम िवषेशले मा ै काठमाड जाने आउने
ममा भ परु मा आफ तह ब ने हँदा किहले मतृ क
सौरभकुमार सवु ेदीको डेरा कोठामा किहले माइली
िददी र किहले बिहनीको घरमा ब ने गदथे ँ । क रब ३,
४ मिहनाअगािड िनजको प रवार बबु ा आमासँगै भएको
समयमा पारस भ ने अिभषेक कोइरालालाई खाली
नबस काममा य त हनपु छ, आ नै घरमा सटर खाली
छ, कुनै यवसाय गर भनी स झाउँदा मलाई सबै थाहा
छ, स झाउन पदन भनी झकका िथए । भा जा पारस
भ ने अिभषेक कोइरालाले के कित कारणले उ बयान
िदएका हन् थाहा भएन । िनजउपर कानूनबमोिजम
कारबाही होस् भ ने बेहोराको िदलीपकुमार सवु ेदीले
िमित २०७४।२।७ मा मौकामा गरेको कागज ।
मतृ क सौरभ सवु ेदीसँग मेरो िवगत ४
वषअगािड पर परागत पमा मागी िववाह गरी
प रवारसँग रहँदै ब दै आएको िथएँ । हामीबाट एक
छोराको जायज म भएको छ । हामीसँग सासू ससरु ा सँगै
ब नहु यो । पारस भ ने अिभषेक कोइराला मेरो
ीमान्को माइली फुपूको छोरा हन् । पारस भ ने अिभषेक
कोइराला किहलेकाही ँ हा ो डेरा कोठामा आउने जाने
गरेको, म र मेरो ीमान् सौरभकुमार सवु दे ी माइली
फुपूको घरमा जाँदा िनजसँग समेत भेटघाट ह यो ।
हामीह िबच रा ै स ब ध िथयो । िमित २०७४।१।२४
गते िबहान उठे ँ । सासूले म बबु ाको आँखा जँचाउन
जा छु ितमी खाना बनाऊ भनी दवु ैजना डेराबाट
िन कनभु यो । म िनि कएर भा साकोठामा गएँ । दाल
बसाले ँ । ीमान्लाई िचया र छोरालाई िलटोसमेत
बनाएर ीमान्लाई िदई ीमान्ले ब चालाई िलटो
खवु ाउँदै हनहु यो । म भा साकोठाितर जाँदा मेरो
डेरा कोठामा काम गनको लािग राखेको भवानी उ ेती
आइपु नभु यो । आएपिछ म र भवानी उ ेती िमलेर खाना
बनाउँदै गदा ीमान् भएको कोठाको ढोकाको आवाज
सनु ेर हामी आउँदा हामीह सु ने कोठाको ढोकाको
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बािहर पारस भ ने अिभषेक कोइरालाको हातमा रगत
ल पितएको नाङ् गो खक
ु ु री देखपे ात् िनजले हामीलाई
“ए कोही नबोल” भनी ध काएर भा यो । दौिडँदै कोठािभ
प दा ीमान् र ा य अव थामा दे दा ीमान्को
ास चिलरहेको र छोरासमेत र ा य अव थामा
िथयो । छोरालाई बोके र बािहर िनि कई हार गहु ार
मागी का छी फुपू र मेरो बबु ालाई फोन गरेर बोलाएपिछ
आफ तह त कालै मेरो कोठामा आई का छी फुपूको
ीमान् किपलमिण रे मीसमेतले ीमानलाई िब.ए ड.
िब. अ पतालमा लगेकोमा डा टरले मतृ घोषणा गरेको
हो । उ समयमा म शोकाकुल अव थामा रहेको हँदा
मेरो का छी फुपूको ीमान किपलमणी रे मीले जाहेरी
दरखा त िदनभु एको हो । मेरो ीमान्लाई धा रलो
हितयार खक
ु ु री हार गरी कत य गरी मान पारस भ ने
अिभषेक कोइरालालाई देखाउँदा देखी िचनी सनाखत
ग रिदएँ । िनजउपर कानूनबमोिजम कडाभ दा कडा
कारबाही होस् भ ने बेहोराको ित ा सवु ेदीले िमित
२०७४।२।७ मा मौकामा गरेको कागज ।
ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गराउँदा मतृ क
सौरभकुमार सवु ेदी मेरो घरमा गई मेरो सानो िददी
सिु द ा कोइरालासँग अ ील श द योग गरी दवु ज
ै ना
कुरा गदथे भनी बयानमा खल
ु ाएका हँदा के कसो हो
भनी सोधनी हँदा मतृ क सौरभकुमार सवु ेदी जेठो
मामाको छोरा हन् । पारस भ ने अिभषेक कोइराला मेरो
सहोदर भाइ हो । िमित २०७४।१।२४ को अ दाजी
०७:०० बजेको समयमा म घरमा नै सिु तरहेको
िथएँ । आमाले मलाई अचानक उठाई सौरभलाई
पारसले काटेर रगता य बनाई अ पतालतफ लगेको छ
रे भनेप ात् थाहा पाएँ । मतृ क सौरभकुमार सवु ेदीको
यवहार रा ो तथा अनशु ािसत िथयो । पारसले अपराध
ग रसके पिछ आफूले गरेको अपराधबाट ब नका लािग
र आपरािधक मनोभावनालाई अ य मोड् नको लािग
उ बयान िदएको हन स छ । पारस भ ने अिभषेक

कोइरालाले के कित कारणले उ बयान िदएका हन्
थाहा भएन । िनजउपर कानूनबमोिजम कारबाही होस्
भ ने बेहोराको सिु द ा कोइरालाले िमित २०७४।२।७
मा मौकामा गरेको कागज ।
सौरभकुमार सवु ेदी मेरो घरसँगै डेरा कोठा
िलई ब ने भ ने घटना घटेप ात् मा ै थाहा पाएको
हँ र पारस भ ने अिभषेक कोइरालालाई देखेको
तथा िचनेको पिन छै न । िमित २०७४।१।२४ गते
अ दाजी ०७:०० बजेको समयमा म घरमा सिु तरहेको
िथएँ । घरबािहर हो–ह ला सनु ी बािहर िनि कई बु दा
िछमेकमा डेरा कोठा िलई ब ने सौरभकुमार सवु ेदीलाई
काटेको छ भ ने सनु ी िनजको डेरा कोठामा जाँदा
सौरभकुमार सवु ेदी रगता य अव थामा िनजको एउटा
हात शरीरबाट छुटेको र टाउकोमा चोट देिखई मसमेत
भई िनज घाइते सौरभकुमार सवु ेदीलाई िनजकै कारमा
राखी मैले कार चलाई िब.ए ड.िब. अ पताल लगेकोमा
डा टरले घाइतेको मृ यु भइसके को छ भनी बताएका
हन् । िनज पारस भ ने अिभषेक कोइरालाउपर
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने बेहोराको
संजयकुमार ितमि सनाले िमित २०७४।२।७ मा
मौकामा गरेको कागज ।
सौरभकुमार सवु दे ीको मृ यक
ु ो कारण
MULTIPLE CHOPPED INJURIES TO
THE HEAD AND BOTH UPPER LIMB भ ने
बेहोराको िमित २०७४।०१।२४ को शव परी ण
ितवेदन ।
मैले िवगत ३ मिहनादेिख िज ला भ परु ,
म यपरु िठमी नगरपािलका वडा नं. ३ ि थत उमा
कोइरालाको घरमा पढ् दै घरको काम सघाउँदै
आइरहेकोमा छु । पारस भ ने अिभषेक कोइराला उमा
कोइरालाका छोरा हन् । िनजलाई म िच दछु । िमित
२०७४।१।२४ गते अ दाजी ०६:४५ बजेको समयमा
म घरको काम ग ररहेको अव थामा बािहरबाट पारस
भ ने अिभषेक कोइराला हतारहतार आई आ नो
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
कोठामा िछरी खरानी रंगको याके ट र खैरो रंगको हाफ
पाइ ट लगाई पछािडबाट झोला बोक मोटरसाइकल
चढी गएको देखेको हँ । के ही समयप ात् िनजको
मामाको छोरा सौरभकुमार सवु ेदीलाई पारस भ ने
अिभषेक कोइरालाले खक
ु ु रीले काटेछ रे भ ने सनु ी
थाहा पाएकोले िनजउपर कानूनबमोिजम कारबाही
होस् भ ने बेहोराको सिु द ा कोइरालाको रोहबरमा
िललमण गणेशले िमित २०७४।२।१४ मा मौकामा
गरेको कागज ।
यसै अिभयोगप मा िववेिचत त य एवं
माणह को आधारमा ितवादी पारस भ ने
अिभषेक कोइरालाले सौरभ सवु ेदीलाई मान मनसाय
(Intention) राखी योजना बनाई िमित २०७४।१।२४
गते िबहान कोठामा रहे नरहेको पिहचान गरी खक
ु ु री
बोक गई सौरभ सवु ेदीलाई खक
ु ु री हार गरी पिहले
दवु ै हात िछनाएपिछ पनु ः टाउकोमा पटकपटक
हार गरी घाइते बनाई िनजको मृ यु भएको त य
माण ारा पिु हनआएको देिखएकोले ितवादी
पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले उ काय मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(१) नं.
बमोिजमको कसरु अपराध गरेकोले ितवादीलाई सोही
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय हन मागदाबी िलई
स कल िमिसलसिहत प ाउ ितवादी पारस भ ने
अिभषेक कोइरालालाई पेस गरेको भ नेसमेतको िमित
२०७४।२।१७ मा भ परु िज ला अदालतसम दता
भएको अिभयोगप ।
ितवादी पारस कोइरालाले मेरो वा य
अव था िठक छ तर ४/५ मिहनाअिघदेिख मानिसक
तनावको दबाई खाँदै आएको िथएँ । सोिधएको को
जवाफ िदनस छु । मैले ितर ाको लािग कानून
यवसायी राखेको छु भनी आ नो र प रवारको िववरण
खल
ु ाई जाहेरवाला सानो बबु ा नाताको यि तथा
मतृ क सौरभ सवु ेदी मेरो मामाको छोरा दाइ नाताको
यि हन् भनी के कित कारणले सौरभ सवु ेदीमािथ

खक
ु ु री हार गनभयो
ु भ दा मैले मतृ क सौरभ सवु ेदीलाई
उसैको घरमा गई खक
ु ु री हार गरेको हो । मैले खक
ु ु री
हार गदा िनजले हातले छे दा हात तथा टाउकोमा
समेत खक
ु ु री हार गरेको हो । तर मैले मान योजना
बनाई खक
ु ु री हार गरेको होइन । िनज सौरभ सवु ेदीले
मेरो घरमा आई मेरो का छी िददी सिु द ा कोइरालालाई
जथाभावी छाडा कुरा गन र सोहीअनु पको यवहार
गन गरेकोले सोही काम कुराको आवेशमा आई मैले
िनजउपर खक
ु ु रीले हार गरेको हो । मलाई भाइ ज तो
यवहारसमेत गदन यो । िमिसल संल न बरामदीमा
उि लिखत खक
ु ु रीले मैले िनजउपर हार गरेको िठक
हो । सो खक
ु ु री िनज मतृ ककै डेरा कोठाको बगचामा
मैले फािलिदएकोले सोही बगचाबाट हरीले बरामद
गरेको हो । सो खक
ु ु री मैले ठमेलबाट अगािडबाटै
िकनेर याई िसरानीमिु न रा ने गरेको िथएँ । िनजलाई
पिहलेदेिख िनजको डेरामा छ छै न भनी िवचार गरी
डेरामा नै छ भ ने यिकन भएपिछ खक
ु ु री िलई गई हार
गरेको हो । खक
ु ु री हार गरी भाउजूलाई देखेपिछ कोही
नबोल भनी मोटरसाइकल चढी प ाउ पछु भ ने डरले
धािदङ जाँदै गदा हरीले प ाउ गरेको हो । िनज सौरभ
सवु ेदीसँग रहेको ब चालाई जोगाएँ । मेरो अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान बेहोरा मलाई पिढबाची
सनु ाउँदा सिु नपाएँ । सो बयान बेहोरा िठक साँचो
हो । सहीछापसमेत मेरै हो । कानूनबमोिजम भएमा मेरो
म जरु ी छ । मेरो सा ीह िज ला भ परु म यपरु
िठमी न.पा. ३ ब ने शैलजा कोइराला र िक तथा ओम
अ पतालमा कायरत मनोरोग िवशेष डा.पु प साद
शमा तथा मनोरोग उपचार तथा पनु थापना के मा
उपचार गराएको भ ने िसफा रसको फोटोकपी यसैसाथ
पेस गरेको छु सोलाई नै माण लगाई पाउँ भ ने
बेहोराको ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले
अदालतसम गरेको बयान ।
ितवादीले अदालतसम गरेको बयानमा
उि लिखत मनोरोग उपचार तथा पनु थापना के
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१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
(मानिसक रोगी तथा लागु औषध दु यसनीह को लािग
उपचार के ) को लेटर याडमा िमित २०७४।१।२४
को वारदातपिछको िमित २०७४।२।१६ मा TO
WHOM IT MAY CONCERN िलिखत
Secretary Shyam Karki को नाममा ह ता रत
फोटोकपी प मा “This is to certify that Mr.
Abhisek Koriral, age 24 years was admitted
in this center from 2073.1.7 for treatment
and was discharged on 2073.3.5. He went
through the treatment for mental illness.”
उ लेख भएको ।
िकटानी जाहेरी दरखा त, घटना थल
कृित मचु ु का, लास जाँच ितवेदन, ितवादीको
अिधकार ा अिधकारीसम को तथा आज यस
अदालतसम को सािबती बयान, मतृ कउपर हार
भएको खक
ु ु री बरामद भएको अव था, मतृ क सौरभ
सवु ेदीको दवु ै हात िछनाएको र टाउकोमा पटकपटक
खक
ु ु री हार गरी िवभ स पमा हात र टाउको काटी
घाउचोट बनाएको देिखने फोटोलगायतको त काल
ा माणह बाट ितवादी पारस भ ने अिभषेक
कोइराला अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु का
कसरु दार देिखन आएको हँदा पिछ थप माण बु दै
जाँदा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा ततु मु ाको पपु को
िनिम िनज ितवादीलाई अ.बं.११८ को देहाय
(२) नं. बमोिजम थनु ामा रा ने गरी अ.ब.१२४ग नं.
बमोिजम यो आदेश ग रिदएको छ । यस मु ामा अ य
ितवादीह नरहेको हँदा अब जाहेरवाला, मौकामा
कागज गन यि ह , घटना थल कृित मचु ु कामा
सहीछाप गन यि ह समेतका सरकारी सा ीह लाई
िज ला सरकारी विकल कायालय भ परु माफत र
ितवादीका सा ीलाई िनजैमाफत िझकाई बकप को
लािग पेस गनु भ ने बेहोराको िमित २०७४।२।१८ को
सु अदालतको थुनछे क आदेश ।
सा ी उपि थत गराएको बारे भ ने ितवादी

अिभषेक कोइरालाले ी भ परु िज ला अदालतमा
चढाएको िनवेदन प साथ उपि थत सा ी शैलजा
कोइरालाले जाहेरवाला सानोबबु ा तथा ितवादी भाइ
नाताका मािनस हन् । अ झै-झगडा इवी के ही छै न ।
ितवादी अिभषेक कोइरालाको घटनामा संल नता भए
पिन िनजको मानिसक अव था िठक िथएन । २०७२
सालमा पिन सधु ार गहृ मा राखेको हो सो समयमा
समाजमा अ ठेरो पला भनी अिभषेक पोखरा गएको
छ भनी ढाँटी सधु ारगहृ मा पठाएको हो । सो सधु ार
गहृ बाट िन के पिछ पिन िनज एकोहोरो हने आ नै
का पिनक दिु नयाँमा हराउने गद यो । उसले क पना
गरेको कुरा सही भो भ ने ठा द यो । उसको ल ण
नै यही िथयो । के बोले सही के बोले बेिठक के गरे
िठक के गरे बेिठक र कामको प रणामको आभास नै
अिभषेकमा िथएन । सो घटनामा अिभषेकको संल नता
रहेको िथयो । िनज मानिसक रोगी भएको कुरा सनु ेको
मा होइन भोगेको पिन हो । िनजले उपचार गराएको
र औषधी खाएको कागज मानिसक अ पतालमा
रा दाको िसफा रसप र िनजको िबरामीअनस
ु ारको
ल णह भएको गगु लको ि टको कागजसमेत छ ।
यसै बकप साथ पेस गरेको छु । मैले पेस गरेको गगु ल
ि टअनस
ु ार िनज िसजो े िनयाको मानिसक रोगी
हो । िनजले हालस म पिन िनयिमत पमा औषधी सेवन
ग ररहेको छ । िनजको िनयिमत जाँच तथा उपचार हने
गरी कानूनबमोिजम होस् भ ने बेहोराको ितवादीका
सा ी सैलजा कोइरालाले िमित २०७४।३।७ मा
अदालतमा गरेको बकप ।
२०७४।१।२४ गतेका िदन िबहान ७:०५
बजेको बेला मेरी ीमतीले ँ दै वाई ंलाई खक
ु ु री हार
ग यो भनी छोरीले फोन ग रन् भनेक ले म त काल
अ पताल पु दा सौरभ सवु ेदीको डेथ िड लेयर
भइसके को रहेछ । त कालै म छोरी ित ा सवु ेदीलाई
स हा न िनजको डेरामा पु दा ठुलो सं यामा
मािनसह ज मा भएका र म िभ वेश गदा हरीह
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घटना थलमा आइपु नु भएको रहेछ । हरी ारा
घटना थलमा िच लगाई कचौरामा िलटो, रातो िचया
रािखएको, कापट स पूण रगता य अव थामा रहेको,
कोठाको िभ ा दिलनमा रगतका िछटाह य त
छ रएका, कोठाको पूवप पया आलो रगत जमेको,
कोठाको अव था हेदा सा ै ददनाक, दयिवदारक
तवरबाट अिभयु अिभषेक कोइराला भ ने पारसले
पूवमनसायका साथ योजनाब त रकाबाट छोरी
ित ा भा छा कोठामा रहेको अव थामा एघार
मिहनाको बालक काखमा रहेको, िलटो खवु ाउँदै गदा
सौरभ सवु ेदीको टाउको र िविभ न भागमा खक
ु ु री
हार गरी खक
ु ु रीको हारबाट ब ने य न गदा दवु ै
हात िछनाई टाउकोको पछािडको भागको हड् डी फुटाई
खक
ु ु री ज तो जोिखमी हितयारले िनमम तवरबाट
ह या गरेकोले िनजलाई हदैस मको सजाय ग रपाउँ
भ ने घटना थल कृित मचु ु काका गोिव द शमा
पौडेलले िमित २०७४।३।७ मा अदालतसम गरेको
बकप ।
घटना भएको िदन िबहान ६ बजे म अ पताल
गएको िथएँ । अ पतालको काम सक क रब ९ बजेितर
घरमा आउँदा मािनसह भेला भएका रहेछन् । मैले के
भयो भनी सो दा कसैले छोरा सौरभलाई काटेर मारेको
सनु ी थाहा पाएको हो । सो सनु ेप ात् म अधचेत भई
कोठामा गएकोस म थाहा छ । कोठामा रगता य भएको
देखेको हँ । ितवादी अिभषेक कोइरालाले सौरभ
सवु ेदीलाई खक
ु ु री हार गरी काटेर मारेको भ ने सनु ी
थाहा पाएको हँ िनजलाई कानूनबमोिजम कडा सजाय
होस् भ ने बेहोराको िमित २०७४।३।७ मा भगवती
सवु ेदीले अदालतसम गरेको बकप ।
ितवादीलाई िच दछु । मेरो लेनदेन झैझगडा
इवी छै न । िमित २०७४।२।४ मा मैले गरेको मौकाको
कागज पढीबाची सनु ाउँदा सिु नपाएँ । सो मौकाको
कागजको बेहोरा मैले नै लेखाई सहीछापसमेत गरेको
हो भ ने बेहोराको िमित २०७४।३।७ मा िललमण

गणेशले अदालतसम गरेको बकप ।
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गराउँदा मेरो का छो मामा िदिलपकुमार सवु ेदीले
मलाई बाटोमा भेटी ितमी र ित ो सानो िददी सिु द ा
कोइरालासँग शारी रक स ब ध गनको लािग सौरभ
सवु ेदीलाई उ े रत गराई िद छे रे र सोही रसइवीको
कारण सौरभलाई कत य गरी मारेको हो भनी लेखाएको
स ब धमा मैले ितवादीलाई उि लिखत कुरा भनेको
छै न । सबै मेरो प रवारिभ को मािनसह हन् मैले
य तो कुरा गन िम ने पिन होइन र सौरभ पिन रा ो
च र को एस.िव.आई. बकमा काम गन मािनस हन् ।
ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय होस् अ भ नु
के ही छै न भ ने बेहोराको िमित २०७४।३।७ मा
िदिलपकुमार सवु ेदीले अदालतसम गरेको बकप ।
घटना भएको िदन िबहान सवा ७ बजे म
बाबल
ु ाई िलटो बनाई ीमान्लाई िचयासमेत िदएर
बाबल
ु ाई िलटो खवु ाउन कोठामा पु याई िकचनमा
फकक र उहाँ बाबल
ु ाई िलटो खवु ाउँदै हनहु यो । म
िकचनमा िछरेको के ही िछनमा के ही आवाज आएको
सनु ी म कोठामा जाँदा ितवादीले घटना घटाइसके को
रहेछ । म कोठामा प न ला दा ितवादीले मलाई देखी
के ही भिनस् भने तँलाई पिन मा रिद छु भनी यहाँबाट
हातमा खक
ु ु री बोके र िनि कयो । म कोठामा प दा
उहाँको सास चिलरहेको र बाबक
ु ो शरीरमा रगत लागेको
िथयो । मैले बाबल
ु ाई िलएर छरिछमेकलाई हारगहु ार
गन बािहर िन कँ दा ितवादी मोटरसाइकलमा चढी
गएको देखेको िथएँ । घटनाको बारेमा फोनमाफत
फुपाजु किपलमिण रे मीलाई सनु ाएपिछ एकजना
िछमेक आएर बाबु िलई िदनभु यो, मैले मेरो बाबालाई
बोलाएँ । छरिछमेक ले हरीलाई बोलाएका र
हरीह समेत आई छरिछमेक समेत भई घाइतेलाई
अ पताल लगेको र िहरीले ितवादीको घर ठे गाना
देखाई िदन भनेकाले मसमेत गाडीमा गई ितवादीको
घर देखाई िदएको हो । मेरो ीमान्लाई ितवादीले
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ठुलो खक
ु ु रीले हार गरी कत य गरी मारेको हो ।
मैले ितवादीले खक
ु ु री बोके र बािहर िन कँ दै गदा सो
हितयार देखेको हो । ितवादी हा ो घरमा रेगल
ु र आउने
जाने गरेको िथएन । किहलेकाही ँचाडबाडमा मा आउने
जाने गरेको िथयो । ब चाको शरीरमा चोटपटक लागेको
िथएन, शरीरमा रगत मा लागेको िथयो । ितवादी
र मेरो ीमान्िबच पिहलेदेिख नै झै झगडा रसइवी
िथएन । ितवादीको मानिसक अव थाको बारेमा मलाई
के ही थाहा िथएन । ितवादीलाई कडाभ दा कडा
सजाय हनपु यो भ ने बेहोराको िमित २०७४।३।७ मा
ित ा सवु ेदीले अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी मेरो भाइ नाता पदछ । ितवादीले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा मतृ क
सौरभ सवु ेदी मेरो घरमा आई मेरो सानो िददी सिु द ा
कोइरालासँग अ ील श द योग गरी दवु ैजना कुरा
गन गदथे भ ने स ब धमा दशभ दा पछािड सौरभ
सवु ेदी हा ो घरमा आउनु भएको पिन छै न । म चािहँ
सौरभ दादाको घरमा फे मेली गेट टुगेदरमा एकपटक
गएको िथएँ । सो समयमा अिभषेक यहाँ भएको
िथएन । अिभषेकले लेखाएको झठु ो हो । गलत हो । मतृ क
सौरभ सवु ेदी च र मा एकदमै रा ो मािनस हो । िनजको
च र मा कुनै दोष नलागोस् । ितवादी मानिसक
पमा अ व थ छ । िनजलाई डा टरको फलोअपमा
राखी िनयिमत औषधी उपचार होस् । एउटा घटना
भइस यो । अक घटना नहोस् । ितवादीलाई
कानूनबमोिजम होस् भ ने बेहोराको िमित २०७४।३।७
मा मौकामा कागज गन सिु द ा कोइरालाले अदालतमा
गरेको बकप ।
घटना भएको ह ला सनु ी घटना थलमा पु दा
घटना भएको देखी घटना थलबाट सौरभ सवु ेदीलाई
उठाई गाडीमा राखी मैले नै गाडी चलाई अ पताल
लगेको हो । मतृ कलाई उपचारको लािग िब.ए ड.िब.
लैजाँदा मैले दािहने हात िछनेको, बायाँ हात छालाले
मा झिु डएको अव थामा रहेको र टाउकोमा धेरै चोट

घाउ भएको सो रगतले पोितएकोले गदा प देिखने
िथएन । धा रलो हितयार खक
ु ु रीबाट लागेको चोट
हो । अ पताल पु याउनासाथ डा टरले िनजको मृ यु
भइसके को घोषणा गनभयो
ु । मैले घटना भइसके पिछ
देखेको हो । यसमा कानूनअनस
ु ार हने सजाय हनपु छ ।
पीिडतले याय पाओस् । अपराधी अपराधबाट उ मिु
नपाओस् सौरभको दािहने हात िछनेको, बायाँ हात
छालाले मा झिु डएको, टाउकोमा धा रलो हितयारको
धेरै चोटह िथयो भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका
मािनस संजयकुमार िति सनाले िमित २०७४।३।७ मा
अदालतसम गरेको बकप ।
मतृ क सौरभ सवु ेदीलाई पारस भ ने अिभषेक
कोइरालाले धा रलो हितयार खक
ु ु री हार गरी मारेको
हो । मतृ कको दािहने हात िछनेको, दे े हात छालाले
मा झिु डएको तथा टाउकोमा धेरै चोटह िथए ।
उ घटना भएको समयमा म घरमा नै िथएँ । तु त
घटना थलमा पगु े ँ । सो घटना घटाउन योग ग रएको
खक
ु ु री फुलबारीमा भेिटयो । घरिभ कोठाको अव था
ग भीर कृितको िथयो । यस घटनाका ितवादीलाई
कानूनले हदैस मको सजाय होस् अपराधीले उ मिु
नपाओस् भ ने बेहोराको बिु झएका नवराज रानाभाटले
िमित २०७४।३।७ मा अदालतसम मा गरेको
बकप ।
जाहेरी मैले िदएको हँ । सौरभ सवु ेदीलाई
ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले धा रलो
हितयार खक
ु ु री हार गरी मारेको भ ने कुरा सौरभक
ीमती ित ाले फोन गरी भनेकोले थाहा पाएको
हँ । घटना थाहा पाएको १० िमनेटमा म घटना थलमा
पु दा दईु चारजना िछमेक ह िथए । घटना भएको
कोठािभ जाँदा सौरभ भइु मँ ा ढलेको अव थामा
िथए । िनजको दािहने हात िछनेको, दे े हात छालाले
मा झिु डएको तथा टाउकोमा धेरै चोटह िथए ।
मैले नाडी छा दा चलेको ज तो लागेकोले िब.ए ड.
िब. अ पताल लिगयो । अ पताल पु याउना साथ
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डा टरले मतृ घोषणा गनभयो
भ ने बेहोराको
ु
जाहेरवाला किपलमिण रे मीले िमित २०७४।३।७ मा
अदालतसम मा गरेको बकप ।
ितवादीले ततु वारदात घटाउँदाको
अव थामा आफूले गरेको सो वारदातको कृित
र प रणाम थाहा नपाउने गरी मगज िब ेको वा
बौलाएको भ ने देिखँदैन । ितवादी मानिसक पमा
अ व थ रहेको भए मतृ कलाई लि त गरी छानी
छानी (Selective) मतृ कउपर मा ै हार गन भ ने
हँदैन । तर ितवादीले मतृ क सौरभ सवु ेदीलाई मा
लि त गरी छानेर हार गरेको (Selective Attack)
देिख छ । िनजले ततु वारदात पूण होसहवासमा
रही पूवतयारी गरी पटकपटक वारदात थलमा आई
मतृ कको अवि थित यिकन गरी मतृ कउपर हार गरेको
देिखन आएको, वारदातपिछ मतृ कक प नीसमेतलाई
आ मण गन चेतावनी िदँदै मोटरसाइकल चढी फरार
भएको, साथै वारदातमा रगत लागेको कपडा प रवतन
गन गे हाउसमा पगु ेको, सो गे हाउसमा रगत लागेको
कपडा फे रेको र यहाँबाट भागी भारत जान भनी
मोटरसाइकलमा चढी धािदङ गजरु ीमा पु दा प ाउ
परेको, वारदातमा मतृ कको साथमा रहेको नाबालकलाई
जोगाएको र सो कुरा सझ
ु बझ
ु का साथ गरेको हो भनी
ितवादीले आ नो बयानमै वीकार गरेकोसमेत
देिखँदा ततु वारदात घटाउँदा ितवादी मानिसक
पमा पूण अ व थ भई मगज िब ेको वा बौलाएको
भ ने कुरा पिु नभएकोले ितवादी पारस भ ने
अिभषेक कोइरालाले मतृ कलाई मान योजना बनाई
योजनाब पमा खक
ु ु री ज तो जोिखमी एवं धा रलो
हितयार िकनी साथमा राखी मतृ कको अव थाको
स ब धमा पटकपटक िनगरानी गरी हेरी सोही खक
ु ु रीले
मतृ कलाई पटकपटक टाउको र हातमा हार गरी, हात
िछनाली, टाउकोको िगदीसमेत तिव त बनाई ह या
गरेको देिखँदा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही

१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठहछ । ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालालाई
ठहरेको कै द सजायको हकमा उ च अदालत
पाटनमा साधक जाहेर गनु भनी सु भ परु िज ला
अदालतबाट िमित २०७४।३।१५ मा भएको फै सला ।
म पनु रावेदक / ितवादी मानिसक रोग
िसजो े िनयाले िसत भएकोले आफूले गरेको कायको
कुनै जानकारी पनु रावेदकलाई िवगत ४ वषअिघदेिख
रहेको छै न । पनु रावेदक Insanity (पागलपन)
Schizophrenia (िसजो े िनया) भएको यि भएको
भ ने वयम् अिभयोगकताले पिन अ यथा भ न सके को
अव था छै न । पागल यि ले गरेको कायको प रणाम
कसरु हन स दैन । कडा मानिसक रोग भएको यि ले
गरेको प रणाम पागल बिु झ छ र Unsoundness
of Mind िभ पन भई उ वारदातमा मनसायको
अभावमा रहेको छ । वारदातमा संल न देिखए पिन
म मानिसक रोगी भएको कारणले घटना घटाउने
मनसाय नरहेको, उि लिखत घटनाको िवषयमा ममा
भएको पागलपन र िसजो े िनया रोगको कारणले के ही
थाहा जानकारी नभएको, मनसाय त वको अभावमा
र िसजो े िनया रोगको कारणले भएको उि लिखत
घटना भएको पिु भएको र वारदात हनभु दा पिहले
मैले गराएका उपचारको ेि सन रपोट र उपचारमा
संल न िचिक सक िवशेष ह लाई बु दै नबझ
ु ी मलाई
सु अदालतबाट सव वसिहत ज मकै द गरेको फै सला
अ य त चक तथा अ यायपूण भएको साथै घटनाअिघ
र हालस म पिन मानिसक रोगको उपचार गराइरहेको
हँदा सोसमेतलाई िववेचना गरी सु अदालतबाट िमित
२०७४।३।१५ मा भएको फै सला उ टी गरी अिभयोग
दाबीबाट फुसद िदलाई याय इ साफ पाउँ भ ने
पनु रावेदक ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाको
िमित २०७४।९।३ मा उ च अदालत पाटनमा दता
भएको पनु रावेदन प ।
मतृ क सौरभकुमार सवु ेदीलाई य त खक
ु ु री
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१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
हार गरी ढलाई बािहर िन क मतृ कक ीमती
ित ा शमा सवु दे ीसमेतलाई के ही बोलेमा मा रिद छु
भनी खक
ु ु री फुलबारीमा फाली मोटरसाइकल चढी
भागी सु धाराको गे हाउसमा गई रगत लागेको कपडा
बदली सोही झोलामा राखी पूवयोजनाअनस
ु ार भागेर
जान थानकोट हँदै जाने ममा धािदङको गजरु ीमा
हरी टोलीले फे ला पारी प ाउ परेकोमा आ नो
जो भएको घटनाको बेहोरा ितवादीले खल
ु ाएको
अव था छ । अदालतमा बयान गदासमेत मेरो का छी
िददीलाई जथाभावी छाडा कुरा गन र सोहीअनु पको
यवहार गन गरेकाले मतृ कउपर खक
ु ु री हार गरेको
हो कानूनबमोिजम भएमा मेरो म जरु ी छ भनी वारदात
कसरु मा ितवादी सािबत नै देिख छन् । तबस म यी
ितवादी Insanity र Schizophrenia को रोगी
भएको भ ने कही ँकतैबाट खल
ु ेको देिखँदैन । अदालतमा
भएको बयानको सवाल १२ मा मनोरोगको उपचार
गराएको िथएँ भनी जवाफ लेखाएकोस मको अव था
छ । सोतफ हेदा यी ितवादीले एक मिहनाअगािडदेिख
नै मतृ कलाई मान योजना बनाएको, पसलबाट सोही
योजनको लािग खक
ु ु री िकनेर याई िसरानीमा
राखेको ि थित छ । आफूले आपरािधक काय घटाउन
पूवतयारी गरेको पटकपटक मतृ कको डेरा कोठा
िनगरानी राखेको, पूवयोजनाअनस
ु ार धा रलो हितयार
खक
ु ु री हार गरी िवभ स पमा घटना घटाई आ ना
िनजी योगका सामानह अगािड नै तयार गरी झोलामा
रािखएको र भागेर भारत गई ब ने अठोटका साथ भा दै
गरेको अव थामा िबच बाटोमै प ाउ परेको देिख छ ।
पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार ितवादी Unsoundness
Mind को Insanity को िबरामी िथए भने मतृ कले बोले
गरेको यवहारको कारणबाट लामो समयदेिख रसइवी
रा ने, सो रसइवी साँ नको लािग आपरािधक
योजना बनाई अपराध घटाउने र घटनाप ात् हन
स ने कारबाही र सजायको भयले भागेर गई िवदेश
भारतमा ब ने रहने ज ता योजनापूण कायको

सोचाई हन स ै न । आफूले मतृ कलाई मान कुराको
मनसाय लामो समयदेिख राखेको र सो मनसायलाई
कायगत पबाट पूरा गरेका ितवादीले आ नो जो
भएको कुरा िसलिसलाब
पमा बयान गरेको र
घटनाको जो भएको बेहोरा बिु झएका यि ह को
बकप बाट पिु भएको अव थामा सचेत अव थामा
हन स ने प रणामको पूवआँकलन गरी गरेको अपराध
कसरु लाई पनु रावेदन प मा िसजो े िनयाको िबरामी
हँ अिभयोगबाट सफाइ पाउँ भ ने िजिकर िलँदैमा
य तो िजिकरले ितवादीलाई भए ठहरेको सजायबाट
अ यथा हन स ै न । िमिसल संल न माणबाट यी
ितवादीले आ नो िददीसँग मतृ कले गरे बोलेको
यवहारको कारणबाट रसइवी िलई सोही रसइवीका
कारण योजनाब
पबाट मतृ क सौरभकुमार
सवु ेदीलाई धा रलो हितयार खक
ु ु री हार गरी घाइते
बनाई सो चोट पीरबाट मतृ कको मृ यु भएको िमिसल
संल न माणबाट पिु भइरहेको देिखँदा अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
नं. को देहाय दफा १ बमोिजम ितवादी पारस भिनने
अिभषेक कोइरालालाई सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको
फै सला िमलेकै देिखन आयो । अतः सु भ परु
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०७४।३।१५ को
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन भ नेसमेत बेहोराको
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।११।२९ मा
भएको फै सला ।
उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सलामा
िच नबझ
ु ी ितवादी पारस भ ने अिभषेक
कोइरालाको यस अदालतमा परेको पनु रावेदनमा
पनु रावेदक मानिसक रोग िसजो े िनयाबाट ग भीर
पमा िसत भएको अव थामा उि लिखत घटना
घट् न गएको िमिसल संल न माणबाट प भएको
छ, उि लिखत रोगको उपचाररत: रहेको पिन
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कागजबाट देिख छ, पनु रावेदक २०७३।०१।०३
देिख मानिसक रोग िवशेष डा. पु प साद शमाको
िनगरानीमा उपचार गरेको र घटनापिछ हालस म
पिन िड लीबजार काराबारमा रहँदासमेत पटकपटक
फलोअप गरी उपचाररत रहेको त यतफ याियक
िववेचना नै नगरी के बल घटनाको मा उ लेख गरी
सो घटना घट् दा ितवादीको अव था के क तो िथयो
सोतफ हेद नहेरी िववेचना नगरी भएको फै सला अ य तै
िु टपूण छ । पनु रावेदक मानिसक रोग िसजो े िनयाले
िसत भएकोले आफूले गरेको कायको कुनै जानकारी
पनु रावेदकलाई िवगतदेिख रहेको छै न । पागल यि ले
गरेको कायको प रणाम कसरु हन स दैन । ितवादी
पनु रावेदक Schizophrenia (िसजो े िनया) /
वाइपोलर िडसअडर भएको यि भएको भ ने वयम्
अिभयोगकताले पिन अ यथा भ न सके को अव था
छै न । यसरी म पनु रावेदक उि लिखत कडा मानिसक
रोग भएको यि ले गरेको प रणाम पागल बिु झ छ
य तो यि ले गरेको कायको प रणाम अपराधिभ
नपन ह छ । उि लिखत कम अपराध िभ नपन र
Unsoundness of mind िभ पन भई उ वारदात
ितवादीले मनसायको अभावमा गरेको घटनािभ पन
भई ितवादीले अिभयोगबाट उ मिु पाउनपु न ट
छ । म ितवादी वारदातमा संल न भएको देिखए पिन
म ितवादी िसजो े िनयाको मानिसक रोगी भएको
कारणले उ घटना घटाउने मनसाय नरहेको र
उि लिखत घटनाको िवषयमा ममा भएको पागलपन
र िसजो े िनया रोगको कारणले के ही थाहा जानकारी
नभएको, मनसाय त वको अभाव र िसजो े िनया
रोगको कारणले उि लिखत घटना भएको र वारदात
हनभु दा पिहले म पनु रावेदकले गराएका उपचारको
ेि सन, रपोट र उपचारमा संल न िचिक सक
िवशेष ह लाई बु दै नबझ
ु ी हतार हतारमा मलाई
अदालतबाट सव वसिहत ज मकै द गरेको फै सला
अ यायपूण भएको हँदा घटनाअिघ तथा हालस म पिन

मानिसक रोगको उपचार गराइरहेको हँदा सोसमेतलाई
िववेचना नगरी िमित २०७४।०३।१५ मा सु भ परु
िज ला अदालतबाट भएको अ यायपूण, िु टपूण एवं
गैरकानूनी फै सलालाई सदर गन गरी उ च अदालत
पाटनबाट भएको फै सला उ टी गरी म पनु रावेदक
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट फुसद सफाइ
िदलाई पूण याय पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसिहत
यस अदालतमा िमित २०७५।४।२३ मा दता भएको
पनु रावेदनप ।
यस अदालतको िनणय
िनयमानस
ु ार पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
पेस हन आएको ततु मु ामा ितवादी पारस भ ने
अिभषेक कोइरालाले सौरभ सवु ेदीलाई मान मनसाय
(Intention) राखी योजना बनाई िमित २०७४।१।२४
गते िबहान कोठामा रहे नरहेको पिहचान गरी खक
ु ु री
बोक गई सौरभ सवु ेदीलाई खक
ु ु री हार गरी पिहले
दवु ै हात िछनाएपिछ पनु ः टाउकोमा पटकपटक हार
गरी घाइते बनाएको कारणबाट िनजको मृ यु भएकोले
ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाको उ काय
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(१)
नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा ितवादीलाई सोही
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
अिभयोग दाबी भएकोमा ितवादी पारस भ ने अिभषेक
कोइरालाले मतृ कलाई मान योजना बनाई योजनाब
पमा खक
ु ु री ज तो जोिखमी एवं धा रलो हितयार
िकनी साथमा राखी मतृ कको अव थाको स ब धमा
पटकपटक िनगरानी गरी हेरी सोही खक
ु ु रीले मतृ कलाई
पटकपटक टाउको र हातमा हार गरी, हात िछनाली,
टाउकोको िगदीसमेत तिव त बनाई ह या गरेको
देिखँदा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं.बमोिजमको कसरु मा सोही १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी सु
भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०७४।३।१५ मा
फै सला भएको रहेछ ।
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उ फै सलामा िच नबझ
ु ी ितवादी पारस
भ ने अिभषेक कोइरालाले उ च अदालत पाटनमा
पनु रावेदन िदएकोमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. बमोिजम ितवादी पारस भिनने
अिभषेक कोइरालालाई सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठहर गरेको सु भ परु िज ला अदालतको
िमित २०७४।०३।१५ को फै सला सदर हने ठह याई
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।११।२९ मा
फै सला भएको रहेछ ।
उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सलामा
िच नबझ
ु ी ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले
िदएको पनु रावेदनमा म ितवादी वारदातमा संल न
भएको देिखए पिन म ितवादी िसजो े िनयाको
मानिसक रोगी भएको कारणले उ घटना घटाउने
मनसाय नरहेको र उि लिखत घटनाको िवषयमा ममा
भएको पागलपन र िसजो े िनया रोगको कारणले के ही
थाहा जानकारी नभएको, मनसाय त वको अभाव र
िसजो े िनया रोगको कारणले उि लिखत घटनाभएको
र वारदात हनभु दा पिहले म पनु रावेदकले गराएका
उपचारको ेि सन, रपोट र उपचारमा संल न
िचिक सक िवशेष ह लाई बु दै नबझ
ु ी हतार हतारमा
मलाई अदालतबाट सव वसिहत ज मकै द गरेको
फै सला अ यायपूण भएको हँदा घटना अिघ तथा
हालस म पिन मानिसक रोगको उपचार गराई रहेको हँदा
सोसमेतलाई िववेचना नगरी िमित २०७४।०३।१५ मा
सु भ परु िज ला अदालतबाट भएको अ यायपूण,
िु टपूण एवं गैरकानूनी फै सलालाई सदर गन गरी
उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सला उ टी गरी
म पनु रावेदक ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट फुसद
सफाइ िदलाई पूण याय पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर
िलएको देिख छ ।
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा य ी ह रहर दाहाल र ी
लभकुमार मैनाली तथा िव ान् अिधव ा य ी

योती बािनया र ी देवी रे मीसमेतले ितवादी
वारदातमा संल न देिखए पिन िनज मानिसक रोगी
भएकोले घटना घटाउने मनसाय नरहेको, िनजलाई
पागलपन र िसजो े िनया रोगको कारणले कामको
बारेमा के ही थाहा जानकारी नभएको, मनसाय त वको
अभाव र िसजो े िनया रोगको कारणले उ घटना
घटेको देिखइरहेको अव थामा वारदात हनपु ूव गराएको
उपचारको ेि सन रपोट र उपचारमा संल न
िचिक सक र िवशेष ह लाई बु दै नबझ
ु ी मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको १ नं. िवपरीत पनु रावेदक ितवादीलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको अ यायपूण
भएकोले सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर
गन गरेको उ च अदालत पाटनको फै सला निमलेकोले
यथ िझकाई पाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
उपयु अनस
ु ार िव ान् व र अिधव ा य
तथा िव ान् अिधव ा यले गनभएको
बहस
ु
िजिकरलगायत िमिसल संल न कागजात अ ययन
गदा तुत पनु रावेदनको स दभमा िन निलिखत
ह को िन पण गनपन
ु देिखन आयोः
१. ितवादीको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको
हो, होइन ?
२. पनु रावेदनमा िजिकर िलए ज तो
Schizophrenia (िसजो े िनया), Insanity
र Unsoundness of Mind (पागलपन)
को मानिसक अव थामा ितवादीले कत य
गरेको हो, होइन ?
३. कानूनी पमा मानिसक अव था िठक
नभएको ितर ा (defense of insanity)
क तो अव थामा िलन सिक छ र य तोमा
माणको भार कोसँग रह छ ?
४. पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ
िक स दैन ? उ च अदालतको फै सला
िमलेको छ, छै न ?
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२. पिहलो िवचारणीय को स दभमा हेदा
ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले मतृ क
सौरभकुमार सवु ेदीलाई खकुरी हार गरी कत य
गरी मारेको हँदा कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भनी जाहेरवाला किपलमणी रे मीको िकटानी जाहेरी
परेको देिख छ भने मतृ कको मृ यक
ु ो कारण Multiple
chopped injuries to the head and both upper
limb भ ने शव परी ण ितवेदन रहेको देिख छ ।
आ नी का छी िददीलाई मतृ कले जथाभावी छाडा
कुरा गन र सोहीअनु पको यवहार गन गरेकाले सोही
कुराको रस आवेगमा आई खक
ु ु री िलई मतृ क सौरभ
सवु ेदीलाई उसैको घर डेरामा नै गई टाउकोसमेतमा
खक
ु ु री हार गरेको हँ भनी अिधकार ा अिधकारी
तथा अदालतको बयानमा समेत कसरु मा ितवादी
सािबत भई बयान गरेको देिख छ । ितवादीको
सािबती बयान र मतृ कको शव परी ण ितवेदन तथा
िकटानी जाहेरी तथा लास जाँच मचु ु कासमेतका
अ य सङ् किलत माणबाट मतृ क सौरभ सवु ेदीको
मृ यु सामा य कालगितले नभई खक
ु ु री ज तो घातक
हितयारको हारबाट भएको िमिसलको त यबाट
देिखएको छ ।
३. िमित २०७४।१।२४ गते िबहान अ दाजी
०७:०० बजेको समयमा सौरभ सवु ेदीको डेरा कोठामा
पारस कोइराला वेश गरी सौरभ सवु ेदीलाई खक
ु ु री
हार गरी घाइते बनाएको छ भनी सौरभ सवु ेदीक
ीमती ित ा सवु ेदीले फोनबाट जानकारी गराएकोले
म त कालै घटना थलमा गई घाइतेलाई उपचारको
लािग अ पताल लैजाने यव था िमलाई बु दा पारस
कोइरालाले पूवतयारीका साथ मोटरसाइकलमा आई
घाइतेको डेरा कोठामा वेश गरी कोही कसैलाई के ही
नभनी साथमा याएको खक
ु ु रीले अ धाधु द पमा
सौरभ सवु ेदीलाई हार गरेका र सो हारबाट सौरभ
सवु ेदीको दािहने हात पूरै िछनेको, बायाँ हात पिन

कािटएको, टाउकोको पछािडको भागमा िछयािछया
भएको अव थामा देखी घाइतेलाई िब.ए ड.िब.
अ पतालमा याई देखाउँदा िनजको मृ यु भइसके को
भ ने जानकारी पाएको हँ । सौरभ सवु ेदीलाई खक
ु ु री
हार गरी कत य गरी मान पारस कोइरालालाई
कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
कमलमिण रे मीको जाहेरी दरखा त देिख छ भने
सौरभ सवु ेदीको दािहने हात पूरै िछनेको, बायाँ हात
पिन कािटएको, टाउकोको पछािडको भागमा धेरै
चोटह भएको अव थामा देखी घाइतेलाई िब.ए ड.
िब. अ पतालमा याई देखाउँदा िनजको मृ यु
भइसके को भ ने डा टरबाट जानकारी पाएको हँ भनी
आ नो जाहेरी दखा तलाई समथन गद जाहेरवालाले
अदालतमा बकप गरेको देिख छ ।
४. मेरो जेठो मामाको छोरा मतृ क सौरभकुमार
सवु ेदी मेरो घरमा गई मेरो िददी सिु द ा कोइरालासँग
अ ील श द योग गरी दवु ैजना कुरा गन गरेकोले
मलाई रस उिठरहेको िथयो । घटना घटेको अ दाजी
एक मिहनाअगािड मेरो मामा िदिलप सवु ेदीले मलाई
बाटोमा भेटी ितमी र ित ो िददी सिु द ा कोइरालासँग
शारी रक स ब ध गनको लािग सौरभकुमार सवु ेदीले
उ े रत गराई िद छ रे भनेप ात् सौरभलाई कसरी
मान भ ने सोची समय समयमा िनजको डेरा कोठामा
समेत िनगरानी गरी मामा िदिलप सवु ेदीले मलाई भनेको
कुरा स झी मेरो िसरानीमा राखेको खक
ु ु रीले सौरभलाई
मान योजना बनाई समय समयमा धार लगाउने गदथे ँ ।
िनजलाई मान भनी िमित २०७४।१।२३ गते साँझको
समयमा िनजको डेरा कोठामा गएकोमा सौरभकुमार
सवु ेदीलाई डेरा कोठामा नभेटेपिछ म फकर आ नो
घर गएँ । सु ने बेलामा रातभ र िनजलाई मान योजना
बनाई िमित २०७४।१।२४ गते िबहान अ दाजी
०६:३० बजेितर सौरभकुमार सवु ेदी डेरा कोठामा
छ, छै न भनी हेन जाँदा िनजको कार पािकङ थलमा
देखेकोले िनज डेरा कोठामा नै छन् भ ने प का भई म
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आ नो घरकोठामा गई कपडाह , पासपोट, यापटप
तथा अ य कागजातह समेत झोलामा राखी िनजलाई
मा रसके पिछ सोही ठाउँबाट भा नलाई सो सामानसमेत
रहेको झोला बा. ६० प ४३१६नं. को मोटरसाइकलमा
राखी िसरानीमिु नको नाङ् गो खक
ु ु री िझक साथमा
लगी िनजको डेरा कोठा अगािड गई मोटरसाइकल र
झोला बािहरै राखी मैले लगेको खक
ु ु री याके टिभ
लक
ु ाई लगी सौरभ कहाँ छ भनी खो दै जाँदा
िनजलाई िनजकै कोठामा ब चालाई िलटो खवु ाइरहेको
दे नासाथ मैले लगेको खक
ु ु रीले िनजको टाउकोमा
हार गदा िनजले दवु ै हातले छे न खो दा, िनजको
दवु ै हात कािटयो । तैपिन मैले िनजको टाउकोमा हार
ग ररहँदा ऊ भइु मँ ा ढलेपिछ म खक
ु ु रीसिहत बािहर
िन कँ दै गदा िनजको ीमती ित ा शमा सवु ेदी र सो
घरमा काम गन मिहलालाई देखी िनजह लाई खक
ु ु री
देखाई कोही नबोल, बोलेमा मारी िद छु, भनी बािहर
िन क उ खक
ु ु री फुलबारीमा फाली मोटरसाइकल
चढी यहाँबाट भागी सु धारा, काठमाड ि थत एउटा
गे हाउसमा गई रगत लागेको कपडा बदली, उ रगत
लागेको कपडाह सोही झोलामा राखी लिु किछपी
ब न इि डयातफ जान उ मोटरसाइकलमा चढी
थानकोट हँदै जाने ममा धािदङ गजरु ी ि थत हरी
टोलीले फे ला पारी प ाउ गरी याएको हो । वारदात
घटेको घरनिजकै फुलबारीबाट बरामद भई आएको
रगत लागेको खक
ु ु री मैले सौरभकुमार सवु ेदीलाई हार
गरेको खक
ु ु री हो, उ खक
ु ु रीको दाप मैले मेरो कोठाको
ब सपलङको छे उतफ झु ड् याई राखेकोमा बरामद
भई आएको हो । बरामदी मचु ु कामा उि लिखत
दशीको सामानह मेरै साथबाट बरामद भएका हन् ।
उ सामानह देखाउँदा देखे ँ, िचने ँ सनाखत ग रिदएँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी पारस भ ने अिभषेक
कोइरालाले अिधकार ा अिधकारीसम कसरु मा
सािबत भई बयान गरेको देिख छ ।
५. मैले मतृ क सौरभ सवु ेदीलाई उसैको

घरमा गई खक
ु ु री हार गरेको हो । मैले खक
ु ु री हार
गदा िनजको हातले छे दा हात कािटएको र टाउकोमा
समेत खक
ु ु री हार गरेको हो । मैले मान योजना बनाई
खक
ु ु री हार गरेको होइन । सौरभ सवु ेदीले मेरो का छी
िददीलाई जथाभावी छाडा कुरा गन र सोहीअनु पको
यवहार गन गरेकोले सोही कुराको आवेशमा आई
खक
ु ु रीले हार गरेको हो । अनस
ु धानमा भएको
बयान र सहीछापसमेत मेरै हो, कानूनबमोिजम भएमा
मेरो म जरु ी छ भ ने बेहोराको ितवादी पारस भ ने
अिभषेक कोइरालाले अदालतसम बयान गरेको
देिख छ ।
६. मतृ क सौरभकुमार सवु ेदी दाइको छोरा
हन् । िनजको चालचलन रा ो र अनशु ािसत िथयो ।
पारस भ ने अिभषेक कोइराला माइली िददीको छोरा
हन् । क रब ३/४ मिहनाअगािड िनजको प रवार
बबु ा आमासँगै भएको समयमा पारस भ ने अिभषेक
कोइरालालाई खाली नबस काममा य त हनपु छ,
आ नै घरमा सटर खाली छ, कुनै यवसाय गर भनी
स झाउँदा मलाई सबै थाहा छ, स झाउन पदन भनी
झकका िथए । िनजउपर कानूनबमोिजम कारबाही होस्
भ ने बेहोराको िदलीपकुमार सवु ेदीले मौकामा गरेको
कागजलाई समथन गद मैले िददी भाइको स ब धबारे
के ही भनेको छै न । मतृ क सौरभ रा ो च र को मािनस
हन् भनी िदलीपकुमार सवु ेदीले अदालतमा बकप
गरेको देिख छ ।
७. पारस भ ने अिभषेक कोइराला
किहलेकाही ँ हा ो डेरा कोठामा आउने जाने गरेकोमा म
र मेरो ीमान् सौरभकुमार सवु ेदी माइली फुपूको घरमा
जाँदा िनजसँग समेत भेटघाट ह यो । हामीह िबच
रा ै स ब ध िथयो । िमित २०७४।१।२४ गते िबहान
ीमान्ले ब चालाई िलटो खवु ाउँदै हनहु यो । म
र भवानी उ ेती िमलेर खाना बनाउँदै गदा ीमान्
भएको कोठाको ढोकाको आवाज सनु ेर हामी आउँदा
हामीह सु ने कोठाको ढोकाको बािहर पारस भ ने
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
अिभषेक कोइरालाको हातमा रगत ल पितएको नाङ् गो
खक
ु ु री देखेप ात् िनजले हामीलाई “ए कोही नबोल”
भनी ध काएर भा यो । दौिडँदै कोठािभ प दा ीमान्
र ा य अव थामा दे दा ीमान्को ास चिलरहेको र
छोरासमेत र ा य अव थामा िथयो । छोरालाई बोके र
बािहर िनि कई हार गहु ार मागी का छी फुपू र मेरो
बबु ालाई फोन गरेर बोलाएपिछ आफ तह त कालै
मेरो कोठामा आई किपलमिण रे मीसमेतले ीमान्लाई
िब.ए ड.िब. अ पतालमा लगेकोमा डा टरले मतृ
घोषणा गरेको हो । मेरो ीमान्लाई धा रलो हितयार
खक
ु ु री हार गरी कत य गरी मान पारस भ ने अिभषेक
कोइराला नै हन्, देखी िचनी सनाखत ग रिदएँ ।
िनजउपर कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने बेहोराको
ित ा सवु ेदीले मौकामा गरेको कागजलाई समथन गद
छोरालाई िलटो खवु ाउँदै गरेको कोठाबाट ढोकाको
आवाज आएपिछ म कोठामा प न ला दा ितवादीले
मलाई देखी के ही भिनस् भने तँलाई पिन मा रिद छु
भनी यहाँबाट खक
ु ु री बोके र िनि कयो भनी अदालतमा
समेत बकप गरेको देिखयो ।
८. मतृ क सौरभकुमार सवु ेदी जेठो मामाको
छोरा हन् । पारस भ ने अिभषेक कोइराला मेरो सहोदर
भाइ हो । िमित २०७४।१।२४ को अ दाजी ०७:००
बजेको समयमा म घरमा नै सिु तरहेको िथएँ । आमाले
मलाई अचानक उठाई सौरभलाई पारसले काटेर
रगता य बनाई अ पतालतफ लगेको छ भनेप ात्
थाहा पाएँ । मतृ क सौरभकुमार सवु ेदीको यवहार रा ो
तथा अनशु ािसत िथयो । पारसले अपराध ग रसके पिछ
आफूले गरेको अपराधबाट ब नका लािग र आपरािधक
मनोभावनालाई अ य मोड् नको लािग उ बयान
िदएको हन स छ । पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले
के कित कारणले उ बयान िदएका हन् थाहा भएन ।
िनजउपर कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने बेहोराको
सिु द ा कोइरालाले मौकामा गरेको कागजलाई समथन
गद मतृ क र मिबच अ ील कुराकानी भएको होइन सो

कुरा गलत हो । ितवादीलाई कानूनबमोिजम होस् भनी
अदालतमा बकप गरेको देिखयो ।
९. िमित २०७४।१।२४ गते अ दाजी
०७:०० बजेको समयमा घर बािहर हो–ह ला सनु ी
बािहर िनि कई बु दा िछमेकमा डेरा कोठा िलई
ब ने सौरभकुमार सवु ेदीलाई काटेको छ भ ने सनु ी
िनजको डेरा कोठामा जाँदा सौरभकुमार सवु ेदी
रगता य अव थामा िनजको एउटा हात शरीरबाट
छुटेको र टाउकोमा चोट देखी मसमेत भई सौरभकुमार
सवु ेदीलाई िनजकै कारमा राखी िब.ए ड.िब. अ पताल
लगेकोमा डा टरले घाइतेको मृ यु भइसके को छ भनी
बताएका हन् । िनज पारस भ ने अिभषेक कोइरालाउपर
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने बेहोराको
संजयकुमार ितमि सनाले मौकामा गरेको कागजलाई
समथन गरी अदालतमा भएको आ नो बकप मा पिन
लेखाई िदएको देिख छ ।
१०. मैले िवगत ३ मिहनादेिख िज ला
भ परु , म यपरु िठमी नगरपािलका वडा नं. ३ ि थत
उमा कोइरालाको घरमा पढ् दै घरको काम सघाउँदै
आइरहेकोमा िमित २०७४।१।२४ गते अ दाजी
०६:४५ बजेको समयमा म घरको काम ग ररहेको
अव थामा बािहरबाट पारस भ ने अिभषेक कोइराला
हतारहतार आई आ नो कोठामा िछरी खरानी रंगको
याके ट र खैरो रंगको हाफपाइ ट लगाई पछािडबाट
झोला बोक मोटरसाइकल चढी गएको देखेको हँ ।
के ही समयप ात् िनजको मामाको छोरा सौरभकुमार
सवु ेदीलाई पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले
खक
ु ु रीले काटे रे भ ने सनु ी थाहा पाएकोले िनजउपर
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ ने बेहोराको िललमन
गणेशले मौकामा गरेको कागजलाई अदालतमा आ नो
सो बेहोरालाई समथन गद बकप मा लेखाइिदएको
देिख छ ।
११. िमित २०७४।१।२४ गतेका िदन िबहान
७:०५ बजेको बेला मेरी ीमतीले ँ दै वाइँलाई
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१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
खक
ु ु री हार ग यो भनी छोरीले फोन ग रन् भनेक ले
म त काल अ पताल पु दा सौरभ सवु दे ीको डेथ
िड लेयर भइसके को रहेछ । म छोरी ित ा सवु ेदीको
डेरामा पु दा ठूलो सं यामा मािनसह ज मा भएका
र म िभ वेश गदा हरीह घटना थलमा आइपु नु
भएको रहेछ । हरी ारा घटना थलमा िच लगाई
कचौरामा िलटो, रातो िचया रािखएको, कापट स पूण
रगता य अव थामा रहेको कोठाको िभ ा, दिलनमा
रगतका िछटाह य त छ रएका, कोठाको पूवप
पया आलो रगत जमेको, कोठाको अव था हेदा
सा ै ददनाक, दयिवदारक तवरबाट अिभयु
अिभषेक कोइराला भ ने पारसले पूवमनसायका साथ
योजनाब त रकाबाट छोरी ित ा भा छा कोठामा
रहेको अव थामा एघार मिहनाको बालक काखमा
रहेको, िलटो खवु ाउँदै गदा सौरभ सवु ेदीको टाउको र
िविभ न भागमा खक
ु ु री हार गरी खक
ु ु रीको हारबाट
ब ने य न गदा दवु ै हात िछनाई टाउकोको पछािडको
भागको हड् डी फुटाई खक
ु ु री ज तो जोिखमी हितयारले
िनमम तवरबाट ह या गरेकोले िनजलाई हदैस मको
सजाय ग रपाउँ भ ने घटना थल कृित मचु ु काका
गोिव द शमा पौडेलले अदालतसम बकप गरेको
देिख छ ।
१२. सौरभकुमार सवु ेदीको मृ यक
ु ो कारण
MULTIPLE CHOPPED INJURIES TO THE
HEAD AND BOTH UPPER LIMB भ ने
बेहोराको शव परी ण ितवेदनमा देिखयो ।
१३. यसरी उि लिखत त य माणह को
आधारमा हेदा ततु मु ामा ितवादीको मौकाको
बयान र सोलाई समथन गन अदालतको बयानले
अपराध घटाउनपु न कारण, अपराध घटाउन
ितवादीले गरेको तयारी र अपराध घटाएको बेहोरा
िसलिसलेवार पमा थािपत भएको पाइ छ । घटना
घटाउने मनसाय िसजना गन मूल कारणमा मतृ क
सौरभकुमार सवु ेदीले ितवादीको घरमा गई िनजको

सानो िददी सिु द ा कोइरालासँग अ ील श द योग
गरी दवु ैजना कुरा गन गरेको, यसबाट ितवादीलाई
मनमनै रस उिठरहेको, घटना घटेको अ दाजी एक
मिहनाअगािड ितवादीको मामा िदिलप सवु ेदीले
ितवादीलाई बाटोमा भेटी ितमी र ित ो सानो िददी
सिु द ा कोइरालासँग शारी रक स ब ध गनको लािग
सौरभकुमार सवु ेदीले उ े रत गराई िद छ रे भनेप ात्
ितवादीलाई मतृ क सौरभकुमार सवु ेदीसँग अ यिधक
रस उठी े स हनका लािग आफूले गाँजा सेवन गन
भएको हँदा गाँजा सेवन गरी घरतफ फकको उ लेख
गरेको छन् । ितवादीले मौकाको कागजमा आ नो र
ितवादीको िबचमा पटकपटक िववाद भएको उ लेख
गरेको छन् भने अदालतको बयानमा आफूलाई
ितवादीले भाइ ज तो यवहारसमेत नगन भनेका
छन् । यी त यह को आधारमा ितवादीले लामै
समयदेिख मतृ कका िव मा मनिभ गिहरो दु मनी
पालेर राखेको देिख छ । मूलतः मतृ कले आ नो
का छी िददी सिु द ा कोइरालासँग अ ील श दमा
गफगाफ गरेको कारण रस उठी िनजलाई खक
ु ु री
हार गरी नमारी नछाड् ने योजनाबमोिजम मतृ कलाई
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा खक
ु ु रीले घातक
हार गरी िगदी बािहर िनकाली िदएको र शरीरमा
य त खक
ु ु री हार गरी ढलाई िन क मतृ कको
ीमती ित ा सवु ेदीसमेतलाई के ही बोले मा रिद छु
भनी खक
ु ु री फुलबारीमा याली पूवयोजनाअनस
ु ार
घटना घटाएको कुरामा अनस
ु धान र अदालतमा
सािबत रही भागेर जाने ममा धािदङको गजरु ीमा
प ाउ परेको भनी अनस
ु धान र अदालतसमेतमा
बयान गरेको देिख छ । यसरी आफूले आपरािधक
काय घटाउन पूवतयारी गरी पसलबाट खक
ु ु री िकनेर
याई िसरानीमा राखेको र घटना घटाउन पटकपटक
मतृ कको डेरा कोठामा िनगरानी गरेको, घटना घटेको
िदन िबहान गई हेरी जाँची मतृ क घरमै भएको यिकन
गरी अपराध गरेपिछ सोबाट उ कनका लािग भारततफ
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जान आ ना सरसामानह को ब दोब त गरी झोलामा
राखी मतृ कको घरमा गई घटना घटाएको देिख छ ।
यसरी आफूले मतृ कलाई मान कुराको कारणसिहत
मनसाय (Mens Rea) लामो समयदेिख राखेको र
सो मनसायलाई कायगत पमा प रणत गरी (Actus
Reus) घटना घटाइको कुरा पनु रावेदक ितवादीले
आफूले घटना घटाउनअ
ु िघ पिछका सबै कुरा
िसलिसलाब पमा बयान गरेको देिखयो ।
१४. फौजदारी मु ामा अिभयु ले वत
पमा िदइएको सािबती बयानलाई सबैभ दा मह वपूण
र खि बर माणको पमा हण ग र छ । यसलाई
फौजदारी यायको एउटा सव वीकाय िस ा त
नै मािन छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) ले
मु ाको कुनै प ले य गरेको कुरा िनजको िव
माण िलन ह छ भनेको छ । सोही ऐनको दफा ९(२)
(क) ले फौजदारी मु ामा कुनै अिभयु ले िनजलाई
लगाइएको अिभयोगको स ब धमा अदालतबाहेक
अ य य गरेको कुरा के ही िनि त मापद ड पूरा
गरेको अव थामा माणमा िलन ह छ भिनएकोमा
ततु मु ामा ितवादी अिधकार ा अिधकारी तथा
अदालतमा समेत िनजमािथ लागेको ह या अिभयोगमा
सािबत रहेको देिखएको, दवु ै ठाउँको बयान आ नो
वइ छाले होस हवासमा िदएको बताइएको कारण
य तो माणलाई सबैभ दा िनणायक माण मा नपु न
देिखयो ।
१५. यसैगरी घटनामा मौकामा कागज गन
मतृ कको ीमतीले अनस
ु धानमा भएको कागजलाई
समथन गद अदालतमा गरेको बकप ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा गरेको बयानसँग
िनजको बकप एकआपसमा िमलेको देिख छ ।
जाहेरवाला किपलमिण रे मीले िदएको िकटानी
जाहेरी र सोलाई समथन गद अदालतमा गरेको
बकप लगायत हरीमा कागज गन अ य यि ह ले
ितवादीले मतृ कलाई मारेको कुरामा आफूह ले

गरेको मौकाको कागजलाई समथन गद अदालतमा
बकप गरेको देिख छ । मतृ कको लास जाँच मचु ु का
तथा शव परी ण ितवेदनले िनजको ह या धा रलो
जोिखमपूण हितयार हारबाट िनममतापूवक भएको
ट देखाएको छ । मृ यक
ु ो कारण MULTIPLE
CHOPPED INJURIES TO THE HEAD
AND BOTH UPPER LIMB भ ने बेहोराको शव
परी ण ितवेदनमा देिख छ । यसरी मतृ कको टाउको
र ह के लामािथ कािटएका घातक चोटह ितवादीले
हार गरेको घातक खक
ु ु री हारबाट भएको त य
पिु भइरहेको छ । ितवादीले कसरु गरेको कुरामा
अदालतमा समेत सािबत रहेको र ितवादीले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा हाल मेरो
शारी रक मानिसक अव था िठक छ सोिधएको को
जवाफ िदन स छु भनेर लेखाएको देिख छ भने
अदालतमा बयान गदा मेरो वा य अव था िठक
छ सोिधएको को जवाफ िद छु भनेर लेखाएको
देिख छ । मतृ क सौरभलाई मान आ नो िसरानीमिु न
राखेको खक
ु ु रीमा बेला बेलामा धारसमेत लाउने गरेको,
२०७४।०१।२३ गते बेलक
ु ा पिन मतृ कलाई मान
गएको िथएँ, डेरा कोठामा नभेटेपिछ फिकएको र सो
रातभ र मतृ कलाई कसरी मान भनी योजना बनाएको
हो भनी आ नो बयानमा लेखाएको र सोहीबमोिजम
ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइरालाले मतृ क
सौरभ सवु ेदीको घरकोठामा िमित २०७४।१।२४
िबहान ७ बजेको समयमा गई धा रलो खक
ु ु री हार गरी
सौरभ सवु ेदीको कत य गरी ह या गरेको त य मािथ
उि लिखत िविभ न अकाट् य माणह बाट शंकारिहत
ढङ् गले पिु भएको देिखयो ।
१६. अब दो ो िवचारणीय तफ िवचार
गरी हेदा ितवादीले पनु रावेदनमा िजिकर िलए ज तो
ितवादी पारस भ ने अिभषेक कोइराला अपराध
गदाको अव थामा Schizophrenia (िसजो े िनया)
रोगका कारण Insanity र Unsoundness of
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१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
mind (पागलपन) को ग भीर मानिसक रोगबाट त
भएका हन् होइनन् ? भनी हेनपन
ु देिखयो । यसमा
पिन ितवादीले मूलतः आफू िसजो े िनया रोगबाट
ग भीर पमा त रहेको, सो रोगको उपचार गद
औषधीसमेत योग ग ररहेको हँदा र यो रोग लागेको
िबरामीलाई आफूले गरेको कामको प रणाम थाहा
नहनेसमेत भएको कारण आफूले सजायबाट उ मिु
पाउनपु न, उपचारमा संल न िचिक सक र िवशेष लाई
बु दै नबझ
ु ी हतार हतारमा िनणय भएको हँदा आफूले
सफाइ हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकर र पनु रावेदकका
तफबाट बहस गनहने
ु िव ान् व र अिधव ा तथा
अिधव ाह को बहस िजिकरको स दभमा िनणय गदा
िसजो े िनया के क तो रोग हो ? यसका ल णह
के हन् ? रोग प ा लगाउने परी ण िविध के हन् ?
भ ने बारेमा संि चचा गनु सा दिभक मा नभएर
अिनवायसमेत देिखयो ।
१७. मूलत: िव वा य सङ् गठन र
अमे रकाको ाउन यिु नभिसटीले कािशत गरेको
अलगअलग अ ययन ितवेदन, American
psychiatric Association बाट
कािशत
Diagnostic and Statistical Mental Disorders,
Fifth edition (DSM-5), मोदीको मेिडकल
जु र डु े सन तथा टेि सकोलोजी लगायतका
आिधका रक द ताबेज तथा स दभ साम ीह को
आधारमा िसजो े िनया रोग र रोग प ा लगाउने
िविधका स ब धमा यहाँ उ लेख ग रएको छ ।
जसअनस
ु ार िसजो े िनयालाई एउटा ग भीर मानिसक
रोग मानी यसले यि को मानिसक अव थालाई
अिनयि त र अ त य त बनाउँछ भिनएको छ ।
सामा यतः यो रोग यवु ा अव था वा सोभ दा के ही
अगािडबाटै सु भई िव तारै रोग झनै घातक ब दै
रोगीलाई मानिसक र शारी रक पमा अपािहज बनाउँछ
भिनएको छ । िबरामीको प रवारमािथ यो रोगले ठुलो
िज मेवारी थ नक
ु ो अलावा िबरामी र उसका प रवार

र निजकको नातेदारह मानिसक रोगसँग जोिडएको
ला छनाबाट ायः लामो समयस म तािडत हने
भएकाले िसजो े िनयालाई एउटा ग भीर सावजिनक
वा यको सम या पिन भिनएको छ ।
१८. अठार शता दीको अ तस म सबैखाले
मानिसक रोगलाई बािहरी च र फरक देिखए पिन
एउटै मनोरोग हो भनेर बु ने गरेको पाइ छ । जसलाई
Unitary Psychosis (Einheitspsychose) भ ने
ग रएको देिख छ । िव तारै वा य िव ानमा भएको
गितसँगै मानिसक सम यालाई यसको ल णह को
आधारमा छु ाउने र समूहगत िवभाजन गनपछ
ु भनी
मानिसक रोगलाई dementia, idiocy, mania
र melancholia मा िवभाजन ग रएको पाइ छ ।
भावना मक पमा ए लोपन, अनौठो यवहार गद
आ नो बेवा ता गन र िव तारै वौि क यीकरणमा
जाने अव थालाई े च मानोिचिक सक मोरेल
(Morel) ले demence precoce नाम िदएको
पाइ छ । जमन मनोिचिक सक इिमल े ि पिलन
(Emil Kraepelin) ले िसजो े िनया रोगको आधिु नक
अवधारणाको आधार तयार पारेको मािनएको छ ।
मानिसक अ पतालमा भना ग रएका िबरामीह को
परी ण र उपचार गद जाँदा े ि पिलनले के ही
िनि त कारको िबरामीमा देिखने पागलपन सु
यवु ाव थाबाटै देिखने र िव तारै साङ् घाितक ब दै
गएको देखे । रोगीको मानिसक मतामा आएको
िनर तरको िगरावट, भावना मक िति याह
र यि वमा देिखएको अ त य तालाई उनले
मख
ु पमा देखेर सु मा यो रोगलाई dementia
praecox भनेको पाइ छ । के ही समयपिछ वीस
मनोिव ानवे ा इउिजन लीउलर (Eugen Bleuler)
ले यो मानिसक सम यामािथ थप खोज गरी १९०८ मा
Schizophrenia (िसजो े िनया) नाम ताव गरेको
पाइ छ । लीउलरको अ ययनले मूलतः ग भीर पमा
िचरा िचरा भएको यि को मानिसक गितिविधलाई

2203

नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
िसजो े िनया भनेर बझ
ु ाउँछ भनेको देिख छ । उनले
यो रोगको मु य ल णमा िवचार समायोजन ि या
खलबिलन,ु असामा य भावना मक िति या िदने,
कुनै कुरा रो ने मता वा िनणय मता खलबिलनु
र िनर तर क पनाको संसारमा रमाउनल
ु ाई इङ् िगत
गरेको पाइ छ ।
१९. लीउलरपिछ जमन मनोिचिक सक
कट िसिनडर (Kurt Schneider) ले १९५९ मा अ
मानिसक रोगमा नदेिखने िसजो े िनयाका के ही अलग
पाँच मख
ु ल णह मा कसैको िवचार ठुलो वरमा
सिु नने, बािहर हँदै नभएका थ रथ रका आवाजह
सिु नने र यसमा िति या य गन, िवचारिभ ै
िखचेर रा ने, आ नु मि त किभ का ज तोसक
ुै
िवचार ठुलो वरमा य गन र बािहरी त वले घटना
घटाउन कुनै काम गन अ ाइरहेको छ भनी आवाज
िदने कराउने भनेर उ लेख गरेको पाइ छ । यसमा पिन
िब कुलै अलग ल णको पमा ते ो यि स ब धी
म जसमा हँदै नभएको कसैको आवाज सिु नरहेको,
कोही बोिलरहेको, िट.िभ. रेिडयो बिजरहेको, होह ला
भइरहेको महसस
ु हनु हो भनी मल
ु र (Mullor)
भ ने मनोिचिक सकले १९८२ मा उ लेख गरेको
पाइ छ । एउटा अक अ ययनमा िसजो े िनया रोगको
अ पतालमा ग रने अनस
ु धान र परी णबाट येक
रोगीका के ही अलग अलग ल ण देिखए पिन के ही
िनि त ल णह िनर तर पमा िसजो े िनयाका
रोगीमा देिखनेमा Hallucinations (हलिु सनेस स),
delusions (िडलस
ु स), disorganized speech,
catatonic र bizarre behavior पाइ छन् भिनएको
छ । रोगका ल णह को आधारमा िसजो े िनया एकै
कारको नभई िविभ न कारका ह छन् भनी यसको
वग करण ग रएको पाइ छ । जसमा सामा यतया ६
कार उि लिखत छ, Paranoid, Catatonic,
Hebephrenic (disorganized), Simple,
Residual र मािथका पाँच वगमा निम नेलाई

Undifferentiated schizophrenia नाम िदइएको
पाइ छ ।
२०. Hallucinations (आवाज, वाद,
पशमा र देिखने म, अथवा ती सबै मको झु ड)
लाई िसजो े िनयाको ायः सबै कारका रोगीमा
देिखने सामूिहक िवशेषता भिनएको छ । यो िवशेषतामा
यथाथमा अस य तर रोगीका लािग स य लागेका य ता
ल णह देिख छन् भिनएको छ, िबरामीले के ही सु ने,
ायः मािनसको आवाज सु ने, अथवा के ही दे ने गछन्
र वादमा, के ही छुँदा, सुँ दा म हनस ने बताइएको
छ । तर यी सबैमा आवाजह सिु ननल
ु ाई मख
ु ल ण
मािनएको छ । आवाज जहाँबाट पिन आउनस छ,
हावाबाट, भगवान्बाट, भगवान्को स देशवाहकबाट,
रेिडयो वा टेिलिभजनबाट, कुनै उपकरण िभ ा वा
फिनचरमा जिडएकोबाट, आफै ँ ले लगाएको लगु ाबाट,
शरीरको कुनै अङ् गबाट, आ नै भडुँ ी वा कलेजोबाट वा
आ नै कान पछािडबाट आउन स छ । आवाज पु ष
वा मिहला जसको पिन हनस छ । िबरामीले बो नेलाई
िच न पिन स छ निच न पिन स छ, बो ने आ नै
प रवारिभ को पिन हनस छ मरेको पिन हनस छ ।
ायःजसो आवाज िचिनँदैन, अजनबी अनजानबाट
आवाज आउँछ, ती ट बिु झने ह छन् र अ सबै
कामकुरा ब द गराएर िदएको आवाज, आदेशअनस
ु ार
च नपु न ह छ भिनएको छ । किहलेकाही ँ आवाजह
एकआपसमा बािझएका ह छन् तर सँगसँगै आइरहेको
ह छन् । आवाजले रोगीले ग ररहेको काममा िति या
िदइरहेका ह छन् । रोगीले सोचेको कुरालाई ती
आवाजह ले दोहो याइरहेका ह छन् । रोगीले सोचेको
कुराह सबैले सु न सिक छ, सिु नने गरी रोगीले
बोिलरहेको ह छन्, यी आवाजह बाट रोगीलाई यातना
भइरहेका ह छ । यी आवाजह रोगीका लािग यथाथ
ला ने भएकाले रोगीले ठुलो वरमा सवालजवाफ
ग ररहेका ह छन् जबिक अ का लािग ती सबै
पूण पेण म मा रहेको ह छन् । यसको अलावा के ही
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िबरामीमा Visual Hallucinatitons (देिखने म) को
ल ण देिखन स छ । जसमा निचनेका मािनस कोठामा
िहँिडरहेको महसस
ु ह छ, भूत ेत रा स िबरामीको
अगािड उिभन स छ, टाउको हावामा उिडरहेको
ह छ, गोही बाथ मा बिसरहेको ह छ, खानेकुरामा
के ही घस
ु ेको वा घस
ु ाइएको ह छ, खतरनाक िव छु
ओ यानिभ बसेको ह छ, िबरामीलाई मान तयारी
भइरहेको छ, कडा िव तु ीय तरङ् ग शरीरमा महसस
ु
ह छ, िबरामीले भडुँ ी वा टाउको पड् कन लागेको महसस
ु
गछ, यी सबै यातना अगािड आइसके को हँदा ऊमािथ
दया गन आकाशगंगा प रह को झु डह आकाशमा
देखापछन् आिद ज ता िबरामीका लािग यथाथ ला ने
मबाट िबरामी गिु एको ह छ भिनएको छ ।
२१. Delusions (झठु ो, गलत िव ास,
यथाथता नि वकान, आफै ँ सगँ को म, धोका, चरम
आ मव चना, झठु ो चार) लाई िसजो े िनयाका
िबरामीमा देिखने अक अिनवाय िवशेषता मािन छ ।
यो िवशेषतामा य ता ल णह देिख छन् भिनएको
छ, िबरामीह मा देिखने Delusions फरकफरक
हनस छ । िबरामीले आफूलाई Tormented (ग भीर
मानिसक र शारी रक पीडा तथा अस तिु ) भएको
अथवा Followed (कसैले िपछा गरेको) अथवा
sabotaged (योजनाब पमा समा पारेको वा
हािन पु याएको) अथवा tricked (धोकामा परेको)
अथवा spied (जासस
ु ी ग रएको) अथवा ridiculed
(उपहास) ग रएको कडा अनभु व गदछ । यसरी हँदै
नभएको कुरा वा प रि थित हो भ ने ला ने र झठु ोलाई
साँचो हो भ ने लािग आफूलाई योजनाब ढङ् गले
कुनै अपराधमा अिभयु बनाई अिभयोजन ग रएको
अव थामा पु याइएको; आफूसँग िवशेष योजना
वा िवचारह रहेको; मह वपूण कुराह आफूबाटै
िन:सतृ भएको; मू यवान् िवचार र धारणाह आफूले
घोषणा गरेको, आफूबाट िलइएको वा आफूिभ
रोिपएको अनभु व िबरामीमा देखापदछ । कसैमा आफू

बा शि को भाव र िनय णमा रहेको महसस
ु
हने हँदा अक पनीय यवहार गद िव तारै आफूले
स पूण ान ा गरी िनवाण ा गरेको हँदा सबै
िवषय र कुराह प भएको अनभु व गन था दछन् ।
किहलेकाही ँ िबरामीमा य तो स यको स ब धमा लामो
ि िवधा रहे पिन कितपयमा िव तारै य तो अव था
हराई आफै ँ स यको सा ी भएको ठानी यसलाई दरो
समातेर बसेका पाइ छ भिनएको छ ।
२२. िसजो े िनयाका िबरामीमा देिखने
Delusions को ल णमा delusions of
persecution (अिभयोजन ग रँदैछ भ ने म) लाई
सबैभ दा सव वीकाय ल ण मािनएको देिख छ ।
जासस
ु ी अड् डाले थानीय हरीसँगको सहकायमा
आफू (िबरामी) िव षड् य ग ररहेको छ; सादा
कपडा लगाएका हरीह ले िबरामीको िपछा ग ररहेका
छन्; िबरामीमािथको िनगरानी गो य पमा भइरहेको
छ; सेट्लाइटको सहायता िलइएको छ, िभ ाह मा
सु ने संय ह जडान ग रएका छन्, मोबाइल रेकड
ग रएको छ, िबरामीलाई कारबाट िपछा ग रँदछ
ै , उसको
िगर तारी त कालै हँदछ
ै , खानामा िवष हािलएको छ,
िबजल
ु ीको करे ट राित सतु ेको समयमा िबरामीको
शरीरिभ घस
ु ाई शरीरका आ त रक अङ् गलाई
उनीह को प मा लिगसिकएको छ, अब कडा यातना
अव य भावी छ भ ने महसस
ु गरी िबरामीले कितपय
अव थामा सहेर ब छ भने कितपय अव थामा कडा
ितरोध गदछ । कितपय अव थामा य तो यातना
वा िगर तारीबाट ब न िबरामी आ नो ठाउँ छाडी
अ य टाढा गएर बसेको पाइ छ । के ही समय नयाँ
ठाउँमा सरु ि त महसस
ु गरे पिन पनु ः आफूलाई
उनीह ले भेिट कारबाही सु भएको महसस
ु
गदछन् । य तो अव थाबाट ब न कितपयले आफू
वा आ नो बास थानलाई हितयारले सस
ु ि जत गन
गदछन् । एकजना िबरामीले राित घरको िसिलङबाट
िव तु ीय य पठाउँदैछ भ ने िव ास गरी िसिलङभ र
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
आ मिु नयम फोइल लगाएपिछ सरु ि त महसस
ु गरेको
पाइएको उ लेख ग रएको छ ।
२३. Disorganized speech (जथाभावी,
अ यवि थत बोली) लाई िसजो े िनयाको िबरामीको
अक ल ण मािनएको छ । यसमा के बोिल छ भ ने
कुरा मािथ delusions मा चचा ग रसके कोले कसरी
बोिल छ भ ने प लाई यहाँ हे रएको देिख छ । बोलीमा
िवचारको अ यव था, छे उ टु पो निमलेको, तकहीन,
भनाइलाई जथाभावी िमसमास पा रएको हँदा एउटा
श दसँग अक श दको कुनै स ब ध वा तालमेल नभएको
पाइ छ । प रवारका सद यले िबरामीको बोलीको कुनै
अथ निन कने भनेको पाइ छ । श दह को िमि त
सलाद बनेको ह छ । उदाहरणको लािग िबरामीलाई
िहजो के भएको िथयो भनेर सोिधएमा य तो जवाफ
आउनस छ, “सूयले मस
ु ाको डा टरलाई पछा यो ।
िबहान ितमीले चाहेको भए । पि चस पैयाँ ठुलो रकम
हो, ठुलो अनहु ार र आँखा भयङ् कर गनायो । मस
ु ा
ब समा छ । के अँ यारो ह छ ? ितमीलाई थाहा भए ।”
यसमा िविभ न िवचारह को िभ ी स पक सू टुटेको
छ । िवचारह जथाभावी िनि कएका छन् । िवचारह
जोिडएर एउटा ल य िनदिशत छै नन् । िबरामीलाई के
भ न खोजेको भनेर पनु ः सोिधएमा स तोषजनक जवाफ
नआएर पनु ः पिहले ज तै अस बि धत िवचारह
िनि क छन् । िबरामीलाई आफूले यसरी बोिलरहकोमा
िब कुलै िच ता हँदैन । कितपय िबरामीले बोलेका
श द सु नेले किह यै नसनु ेका ह छन् । िबरामीको
व रप रको प रवेशमा कसैले नसनु ेको श दह मा
िबरामीले आफै ँ सगँ आरामले गफ ग ररहेको पाइ छ
जनु िबरामीका िनजी र कसैले वेश पाउन नस ने
श दह ह छन् भिनएको छ ।
२४. Catatonic लाई िसजो े िनयाको
िबरामीको अक ल ण मािनएको छ । यसमा
िबरामीमा नकारा मकता आउने, अनौठो खलबलीपूण
शारी रक गितिविध देखाउने गदछन् । Catatonic का

ल णह मा negativism, catalepsy, posturing,
streotypies र echolalia अथवा echopraxia
भिनएका छ । Negativism नकारा मकताको ल ण
देिखएको िबरामीले जे स लाह िदइएको, माग ग रएको
वा अपे ा ग रएको छ यसको िठक उ टो काम
ग ररहेको ह छ । खाना खाऊ भ दा नखाई ब ने,
लगु ा लगाउ भ दा नलगाउने,
सो यो जवाफ
निदने, एउटा कोठामा जाउ भ दा अक मा जाने, मख
ु
खोल भिनएमा मरीगए नखो ने, जिलरहेको कोठाबाट
बािहर िनि कनभु दा झन् िभ प ने आिद । य तो
सि य नकारा मकता, उ टो काम, िबरामीले वतः
िभ ैबाट ग ररहेको ह छ । कितपय िबरामी यसको
िठक उ टो जे भ यो यही मा ने (automatic
obedience) खालका ह छन् । ियनीह ले आफूले
गनपन
ु कामको प रणामसमेत नहेरी आ ाको पूण
पालना ग ररहेका ह छन् । १९ औ ं शता दीमा य तो
रोगी हो होइन भनी परी ण गदा एउटा िबरामीलाई
ितमी आ नो िज ो बािहर िनकाल र यसमा वारपार
सईु नघोपु जेलिभ नलानभु दा िबरामीले आ ाको
पूणपालना गरी हलचलस म नगरेको लेिखएको
छ । िबरामीमा लगातार रहने गरी देिखने अ वाभािवक
मांसपेसीको अव था वा सम यालाई Catalepsy को
ल ण भिनएको छ । य तोमा कसैले िबरामीको हात
बङ् याउन खो यो भने फलाम बाङ् िगन स ला तर
हात बाङ् िगदैन । कसै गरी हात बङ् याउन सिकयो भने
पिन यसबखतको िबरामीको खु ा र शरीर उही ि थर
अव थामा रिहरहेको ह छ । य तो किठन अव थामा
िबरामी कसैले आदेश िदएर वा निदएरै घ ट रिहरहन
स छ । यो रोगको स ब धमा िबस शता दीको
म यितर भएको औषधी िव ानको िवकासका
कारण अिहलेको आधिु नक समयमा य तो ल ण
िवरलै देिखए पिन पिहले य तो ल णलाई सामा य
मािन यो । अ पतालको पछािडका वाडह मा
य ता िबरामी रािख थे जो िदनभ र नै एउटा शारी रक
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अव थामा अररो भएर उिभइरहेको पाइ थे । िबरामीले
कुनै कारणिबना अ य तै अ वाभािवक र अच मको
शारी रक अव था बनाई यसमा अिडग रहेको अव था
वा कसैले हातलाई पछािड बटारेर राखेको वा कसैले
उिभएर क मरस म अगािड वा दायाँ वा बायाँ झक
ु े को
अव थालाई posturing ल णमा भिनएको छ । कुनै
िबरामीले अ य तै अ वाभािवक ला ने घ ट स म एउटै
िसधा लाइनमा ओहोर दोहोर ग ररहने, कसैले लगु ा
लगाउने फुका ने फे र लगाउने फुका ने ग ररहनेलाई
Stereotypies ल णमा भिनएको छ । य तोमा
कितपय िबरामीले निजक आएर पटकपटक एउटै
सोिधरहने, एउटै कागजलाई पट् याउने फुकाउने,
पट् याउने फुकाउने गरेर कागज धज
ु ाधज
ु ा नह जेल
उ कायलाई िनर तरता िदइरहेका ह छन् । अिधकांश
िबरामीलाई िकन चेतनाशू य काम गरेको भ दा कारण
बताउन स दैनन् । िकन यसो गरेको भनी
गदा
कितले य तै त हो िन भ ने जवाफ िद छन् भिनएको
छ । जब कुनै िबरामीले अक यि को न कल
गछ भ दा पिन कसैको आ हिबना वतः आफसे
आफ न कल ह छ य तोलाई echolalia अथवा
echopraxia को ल ण मािन छ । Echolalia को
िबरामीलाई कुनै
सोिधएमा उसले आफै ँ लाई
सोिधएको यही
पटकपटक दोहो याई रह छ ।
Echopraxia को िबरामीले उसलाई
सो ने वा
अ तवाता िलने यि ले गरेको हात मख
ु को हाउभाउ
दोहो याई रहेको देिख छ । यसरी अ तवाता िलने वा
गन यि गइसके पिछ पिन echolalia अथवा
echopraxia को ल ण भएका िबरामीले यही र
हाउभाउ कसैको दबाबमा परी रो न नसके ज तो गरी
दोहो याई रहेको पाइ छ ।
२५. Bizarre behavior (अ वाभािवक,
अ वीकाय यवहार) लाई िसजो े िनयाको िबरामीको
अक ल ण मािनएको छ जसमा Catatonic सँग
िम दाजु दा र अझ बढी अ वाभािवक र अच म

ला ने गितिविध िबरामीमा देिखनक
ु ो अलावा िबरामीको
अव था झनै बढी िबि एको अव थामा पगु ेको
मािन छ । िबरामीले कतै नदेिखने अनौठो त रकाले
हात, मख
ु बटान, हाउभाउका साथ बो ने, शारी रक
गितिविध देखाउने गछन् । कसैले गाउँदै, कसैले
टेिलफोनमा बोले जसरी, कसैले अनौठो िज ो बटारेर
बोिलरहेको पाइ छन् । कोही िहँड्दा खु ालाई अररो
पारेर अनौठो गरी माचपास ग ररहेको पाइ छन् ।
ायः नाटकमा ततु हँदा ज तो वा काठ ज तो
कडा अनहु ारमा िबरामी बसेको भेिट छ । िबरामीले
आफू िठक छु भने पिन उसको अनहु ार पूरै किसएको
र तनावपूण देिख छ । यसमा िबरामीको भनाइ र
यथाथमा कुनै मेल खाइराखेको ह न । अक िबना
कुनै कारण िबरामी थामी नस ने गरी हाँिसरहेको
पाइ छ । खस
ु ी हने वा हाँ नपु न कुनै कारण िबना
ए लै पिन िबरामी एकोहोरो लामो समय हाँसेको हाँ यै
ह छ । कितपय िबरामीले हाँसो रो न खो दासमेत
नरोिकएको हाँसो आफै ँ आइरहेको बताएको भिनएको
छ । य तो यवहारले िसजो े िनयाको िबरामी उसको
घरप रवार वा सावजिनक थानमा अ य यि भ दा
अल गै यि हो भ ने वतः िचिनने देिख छ । िबरामी
मैलो धैलो, ननहु ाएको, मैला लगु ा, लामा नङ, गम
मौसममा पिन धेरै प लगु ा लगाएको, मेकअप जथाभावी
अ वाभािवक देिखने, कितपयले आफूले आफै ँलाई
हािन पु याउन था छन् जसमा िबनाकारण टाउको
मडु ु याउनेबाट सु भई आँखी भ उखे ने, खु ाको
कुनै भागमा खा डो पान आिद गन गरेको पाइ छन् ।
उपचार नपाई रोगको चरम अव थामा पगु ेका िबरामीले
आ नै आँखा कोपरेर िझ ने, शरीरबाट मासक
ु ो टु ा
काटेर िझ ने आिद ज ता भंयकर खालका ि याकलाप
िबनाकारण गन गरेकोसमेत पाइ छ भिनएको छ ।
अक के गन नगन भ नेमा लामो िवरोधाभाष रहने
अनौठो
िसजो े िनयाको िबरामीको यो ल णमा
देिख छ । ज तो दारी काट् ने िक स गन भ नेमा
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िनणय गन नसके र घ ट बाथ ममा बिसरहने ।
यसैगरी एकै पटक दइु वटा संसारमा ब ने । राजग ीमा
ब न तयारी गद गन र सँगै भा सामा भात पकाउने
काम ग ररहने । यी दवु ै अव थालाई पूण पमा
आ नो स य अव था हो भनी मा ने यवहार गरेको
पाइ छ । मािथ उि लिखत य ता अनौठा ल ण,
गितिविध र यवहारह अ य मानिसक रोगीमा भ दा
िसजो े िनयाको िबरामीमा य देिख छन् भनी
मनोिचिक सकह ले उ लेख गरेको पाइ छ ।
२६. िसजो े िनया रोगका मािथ चचा
ग रएका ल णह को आधारमा यो रोगलाई
सामा यतः ६ समूहमा बाँड्ने ग रएको पाइ छ,
paranoid
schizophrenia,
catatonic
schizophrenia, hebephrenic (or organized)
schizophrenia, simple schizophrenia,
undifferentiated schizophrenia र Residual
schizophrenia. Paranoid schizophrenia मा
मूलतः hallucinations र delusions ल णह
देिख छ भिनएको छ । यसको अलावा िबरामीलाई
िविभ न आवाजह ले आ नो िव
िवशेष गो य
षड् य भइरहेको जानकारी िद छन् । आ ना साथी,
सहयोगी वा सहकम आफूबारे कुरा गरेर हाँिसरहेको
छन्, षड् य ग ररहेका छन् आफूलाई हािन पु याउन
लागेका छन् भ ने कडा महसस
ु िबरामीमा भइरह छ ।
शंकैशंकाले िबरामीलाई घेररे राखेको ह छ । हँदै नभएको
आफू िव को योजनाको रप ट लेखाउन िबरामी
हरी कायालय पु नस छ भिनएको छ । Catatonic
schizophrenia मा िबरामीमा नकारा मकता आउने,
अनौठो खलबलीपूण शारी रक गितिविध देखा पन
गदछ । Catatonic का ल णह मा negativism,
catalepsy, posturing, streotypies र
echolalaia अथवा echopraxia पदछन् । जसको
िव ततृ या या मािथका करणह मा ग रसिकएको
छ । Hebephrenic (or disorganized)

schizophrenia मा िबरामीमा bizarre behavior
(अ वाभािवक, अच म, अ वीकाय गितिविध)
देखापदछ । यसमा िबरामीले गलत िव ास र गलत
धारणालाई समातेर ब ने हँदा उसमा hallucinations
र delusions का के ही ल णह िमिसएको देिख छ
। यी ल णह का बारेमा समेत चचा भइसके को छ ।
Simple schizophrenia कितपयमा सानै उमेरबाट
नजाँिनदो गरी सु भएको ह छ र िव तारै यसको
असर बढ् दै जा छ । Hallucinations र delusions
को मा ा कुनैकुनै सामा य पमा देखापरे पिन धेरै
समय अनपु ि थत रह छ । मूलतः इ छाशि िव कुल
नभएको, िवचार शू यताका कारण ल यरिहत र
आ ना निजकका साथीह बाट समेत टाढा रहन
था दछ । यि वमा कडापन र धेरल
ै े अ छी भ ने
आरोप लगाउँछन् । ए लै सिु तरहने, एका त वा
अँ यारो कोठामा िदनभर ब न चाउने ह छन् ।
कुनैबेला कडा delusions ले आ मण गरेको देिखए
पिन धेरज
ै सो समय ियिनह ले कसैको यानाकषण
गदनन् । कितपय आ ना बढु ा बबु ाआमासँग बसेर वा
कितपय मागेर वा सडक ग लीमा जीवन िबताउँछन्
भिनएको छ । Residual schizophrenia नामको
योग य ता िबरामीको स दभमा ग रएको छ जसको
िबगत िसजो े िनयाको सकारा मक ल णबाट त
रहेकोमा हाल के ही नकारा मक ल ण बाँक रहेको
वा कुनै पिन ल ण बाँक नरहेको ि थित रहेको
हनपु दछ । के ही नकारा मक ल ण बाँक रहेकोमा
सामा य मानिसक अ यव था रहेको, ए लो
ब न चाउने वा यानके ि त हन नसके को
ि थित िव मान रहेको हनस ने भिनएको छ ।
Undifferentiated schizophrenia मा उि लिखत
पाँचवटा समूहम ये कुनै एउटामा मा समावेश गन
निम ने वा कुनै पिन समूहसँग निम ने ल णको
कुनै िबरामी देखापरेमा यो समूहमा रा ने गरेको
पाइ छ । य ता िबरामीले सकारा मक र नकारा मक
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दवु ै खालका ल ण देखाइरहेका हन स छन् भिनएको
छ । यसरी एकाितर लामो समयदेिख यो रोगको समूहगत
वग करण गन गरेको पाइएको छ भने, अक ितर सन्
२०१३ मा American Psychiatric Association
बाट कािशत Diagnostic and Statistical
Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5),
ले िसजो े िनया रोगको समूहगत वग करणलाई हटाई
रोगका ल णह मा यान िदई, रोगका ल णह को
समयाविध र घन वको मा ाको िनर तर जाँच गरी
िसजो े िनया हो वा अ नै मानिसक रोग हो भ ने प ा
लगाई िबरामीमा रहेको रोगको ि थित प ा लगाउनपु न
र उपचार अिघ बढाउनपु न उ लेख गरेको पाइ छ ।
२७. िसजो े िनया रोगको ल ण र कारका
बारेको चचापिछ कुनै यि मा यो रोग लागेको छ िक
छै न ? िसजो े िनया रोग हो होइन, लागेको छ भने कुन
कारको िसजो े िनया लागेको छ ? भ ने जानकारीको
अभावमा उपचार र औषधी सेवन स भव नहने हँदा रोग
प ा ला ने परी ण िविध प ित सबैभ दा मह वपूण
हने भएकाले यसको बारेमा समेत थोरै चचा ग रनु
आव यक देिखन आयो । लामो समयदेिखको वा य
िव ानमा भएको उ लेखनीय गितका कारण मानिसक
रोगको उपचार प ित धेरै नै िवकिसत भएको देिख छ ।
दजन मानिसक रोगम ये कुन मानिसक रोग िबरामीमा
लागेको छ भ ने प ा नलगाई उपचार अनमु ानमा मा
आधा रत हने अव था आजको िदनमा नरहेको हँदा
रोगको अनस
ु धान भयो भएन ? रोगको अनस
ु धान
र परी णले के रोग भ ने प ा लगायो ? रोगको
असर कित समयस म रह छ ? प ा लागेको रोगको
उपचार अिघको समयमा रोगीको अव था क तो रहन
स यो ? उपचार सु भइसके पिछ िबरामीको अव था
क तो रहेको छ, भिव यमा क तो रहनस छ ? भ ने
आिद धेरै ह रोगको अनस
ु धान र परी णसँग
िसधै स बि धत रह छन् ।
२८. जमन मनोिचिक सक Kurt

Schineider (कुट िसिनडर) ले १९५९ मा अ
मानिसक रोगमा नदेिखने िसजो े िनयाका के ही अलग
मख
ु ल णह भनी उ लेख गरेकोलाई सबैले पिहलो
तहको (मु य) ल णह (Frist-rank symptoms)
नामकरण गरेको पाइ छ । ती पाँच मख
ु ल णह मा
कसैको िवचार ठुलो वरमा सिु नने, बािहर हँदै नभएका
थ रथ रका आवाजह सिु नने र यसमा िति या
य गन, िवचार आफूिभ ै वा िखचेर रा ने, आ नु
मि त किभ का ज तोसक
ु ै िवचार ठुलो वरमा
य गन र बािहरी त वले घटना घटाउन कुनै काम
गन अ ाइरहेको छ भनी आवाज िदने कराउने भनेर
उ लेख गरेको पाइ छ । यी ल णह ले पिछस म
िवकिसत भएका रोग प ा लगाउने िविधमा मह वपूण
भूिमका िनवाह गरेको पाइ छ, र यी ल णह लाई
International Stasticial Classification of
Diseases and Related Health Problems,
Tenth Revision (ICD-10), Diasnosis and
statistical manual of Mental disorders, 3rd
edition (DSM-III) मा समावेश गरेको पाइ छ ।
यसरी िवकास ग रएको मानिसक रोग प ा लगाउने
वै ािनक मेनअ
ु लह मा ICD-10, DSM III को
अलावा, Present state Examination (PSE),
Deterninations of Outcome of severe
Mental Disorders (DOSMED), Research
Diagnostic Criteria (RDC), DSM III-R
(Revised), DSM IV, DSM-5, Schedules for
Clinical Assessment in Neuropsychiatry
(SCAN), Composite International Diagnostic
Interview (CIDI), Computerized tomofraphy
(CT), Diagnostic Interview Schedule (DIS),
Determinations of Outcome of severe
Mental Disorders (DOSMED) आिद सँगै
पिछ लो (DSM-5) ज ता के ही मह वपूण मानिसक
रोग पिहचान गन िविधह को िवकास भएको पाइ छ ।
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२९. मानिसक रोगमािथ भइरहेका
िनर तरका अनस
ु धानले िसजो े िनया रोगका मु य
ल णको ग भीर अनस
ु धान गरी यसको सीमालाई
साँघरु ो पाद लगेको पाइ छ । िसजो े िनयामा देिखएको
पिहलो तहका मु य ल णह अ कितपय मानिसक
रोग, ज तो Mania (Mental illness marked by
periods of great excitement or euphoria,
delusions and overactivity) मा पिन देिखने
हँदा पिहलो तहको ल णमा समेत अ ल णसँगै
ते ो यि को हेलिु सनेसन ( म) जसमा हँदै नभएको
अक यि को आवाज वा धेरै आवाजसँग िबरामीले
सवाल जवाफ ग ररहेको अव थालाई Mullor
(मल
ु र) भ ने मनोिचिक सकले िसजो े िनयामा
अिनवाय त वको पमा प ा लगाएको प लाई धेरै
सव वीकाय मािनएको पाइ छ । िसजो े िनया रोगको
अलावा अ य मानिसक रोगमा समेत delusions को
अव था रहनस ने हँदा वा तवमा िसजो े िनया हो
िक होइन भनी प ा नलगाई िसजो े िनयाको उपचार
सु गरेर औषधी िदने अव थासमेत नरहने भिनएको
पाइ छ । अमे रकामा १९५० देिख १९७० स म
िसजो े िनयाको ल णको पमा मािनएका कुनै पिन
कारको हेलोिसनेसन, िडलज
ु न वा अ य अनौठा
यवहारका ल ण देिखनासाथ यसलाई िसजो े िनया
मािनने ग र यो । जनु अव था सोिभयत समा
पिन रहेकोमा सोबाहेकका यरु ोप र अ य िवकिसत
देशमा Mania or depressive psychosis or
a neurosis मािनने रोगलाई समेत अमे रका र
सोिभयत समा िसजो े िनया मानेर उपचार सु
गन ग रएकोमा पिछ ला िवकिसत RDC, DCM
III, ICD-10 ज ता चेकिल र अनस
ु धानह बाट
यसमा यापक सधु ार भएको मािनएको छ । िबरामी र
उसको प रवारको पटकपटकको परी णपिछ िवकिसत
चेकिल टह समेतको योगबाट भएको रोग परी णले
वा तिवक िसजो े िनयाको िबरामी र अ मानिसक

िबरामी छुट्याउन धेरै सहज भएको उ लेख ग रएको
छ । सही परी णले िसजो े िनया भिनएका िबरामी
अ य मानिसक रोगी रहेको स ब धमा अमे रकाका
मानिसक अ पतालह मा पाँच वषको अविधमा भएको
अनस
ु धानमा ५१४३ मानिसक िबरामीह मा DSMII era (1975-79) मा २५ ितशतमा िसजो े िनया
देिखएकोमा योभ दा िवकिसत भएको DSM-III
era (1981-85) मा ५७७१ मानिसक िबरामीमा
१३ ितशतमा मा िसजो े िनया भएको देिखएको
पाएका भिनएको छ । यसरी परी ण िविध िवकिसत
हँदै गएपिछ वा तिवक िसजो े िनयाका रोगीको सं या
घट् दै गएको देिख छ । अिहले परी ण िविध झनै धेरै
िवकिसत भई २०१३ मा DSM-5 समेत आइसके को
प र े यमा िसजो े िनयालगायतका अ य मानिसक
रोगको परी ण र उपचार िविध धेरै नै आधिु नक
भइसके को देिख छ ।
३०. येक परी ण िविधमा समय त वलाई
मु य आधार मािनएको छ । ICD-10 परी ण िविधले
िसजो े िनया रोग भ नका लािग िबरामीमा क तीमा
एक मिहना होलोिसनेस स, िडलज
ु स वा अ य कुनै
िसजो े िनयाको नौलो अनौठो ल णह िबरामीमा
देिखनपु न मानेको देिख छ । य तो ल ण २, ४ िदन वा
ह ा िदन देखा परी हराएमा िबरामीलाई िसजो े िनया
भएको भ न िम दैन भिनएको छ । कितपय कडा
देिखने मानिसक रोगीह २, ३ ह ामा दबाई खाई
वा नखाई िनको भएको पाइएको हँदा क तीमा एक
मिहनाको समय िबरामीमा िसजो े िनयाको अनौठो
ल ण लगातार देिखएमा मा िसजो े िनया मा नपु न
भिनएकोबाट िसजो े िनया कडा र ग भीर मानिसक
रोग हो भ ने ट देिख छ । कितपय देशह ले ६
मिहनाको समयस म ल ण देिखनपु न भनेकोमा ICD10 परी ण िविधले यित लामो समयस म परी ण
अविध ल याइरहन नपन मानेको छ । तर DSM-IIIReview ले क तीमा एउटा वा सोभ दा बढी रोगका

2210

१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
ल ण एकह ास म देिखएको िबरामीको परी ण सु
गरी िसजो े िनया रोग भनी पूण पले मा न िबरामीको
लगातारको परी णमा ग भीर िसजो े िनयाको ल ण
६ मिहनास म देिखनपु न मानेको छ । यसपिछ
िवकिसत भएको DSM-IV ले पनु ः ICD-10 को
परी ण अविधलाई नै मा यता िदई क तीमा एक
मिहनाको िसजो े िनयाको पिहलो तहको मख
ु ल ण
देिखरहेमा िसजो े िनया रोग मा न सिकने भनेको
छ । पिछ लो DSM-5 ले क तीमा दईु ल णम ये
delusions, hallucinations र disorganized
speech म येबाट कुनै एक ल ण अिनवाय हनपु न
र अ यमा grossly disorganized or catatonic
behavior र negative symptoms म येका ल ण
क तीमा एक मिहना देिखएमा िसजो े िनया रोग
मा नपु न ठह याएको देिख छ ।
३१. यसरी मानिसक रोगका िबरामीको रोग
र अव था प ा लगाउनका लािग िवगत लामो समयको
अ ययन, अनस
ु धानबाट तयार पा रएका उि लिखत
वै ािनक िविधह मा अिधकांशमा िवषयिव ले
मु यतः िबरामी र िबरामीको प रवारसँगको कुराकानी,
िबरामीको अव थाको गिहरो िनरी णबाट चेकिल
भन, दैिनक अनगु मनबाट चेकिल मा िबरामीमा
भएको रोगको कुन ल णको कित घन व मा ा रहेको
छ भ ने आधारलाई रोग प ा लगाउने मख
ु आधार
बनाई िबरामीको मि त कको क यटु राइज ािविधक
परी णलाई समेत योसँगै जोडेर िन कष िनकािल छ
भिनएको पाइ छ । अनस
ु धानह ले बताएअनस
ु ार रोग
ला ने ठोस कारण यही हो भ ने अझै प ा लािगसके को
देिखँदनै भने थाहा भएका के ही कारणह मा
वंशाणगु त, शा र रक, सामािजक र साँ कृितक भाव
रहेको बताइएको पाइ छ । यसरी िसजो े िनया
रोगका स ब धमा आजस मको अ ययनलाई हेदा
यो रोग यि लाई मानिसक पमा अ त य त र
िवकलाङ् ग बनाउने ग भीर घातक मानिसक रोग हो

भ ने ट देिख छ । यो िवषयको ि लिनकल ान
भएको िवशेष ले गन परी णबाट मा कुनै मानिसक
िबरामीलाई िसजो े िनया रोग लागेको छ वा छै न भनी
प ा ला न स ने देिख छ । िसजो े िनया रोग लागेको
हो होइन प ा लागेपिछ मा उपचार र औषधी के
क तो िदने िलने, औषधी र थेरापीलाई कसरी िलएर
जाने भ ने प रोग िवशेष बाट तय हने अव थालाई
अ यथा मा न सिकने देिखँदनै ।
३२. िसजो े िनया रोगको ल णह ,
कारह र रोग प ा लगाउने परी ण िविध,
िविधह का स ब धमा चचा ग रसके पिछ अब
पनु रावेदक / ितवादीले पनु रावेदनप मा िजिकर
िलएअनस
ु ार िनज अपराध गदाको अव थामा वा
सोभ दा अिघदेिख Schizophrenia (िसजो े िनया)
रोगका कारण Insanity र Unsoundness of
Mind (पागलपन) को ग भीर अव थाबाट गिु एको
हँदा आफूले गरेको कामको कृित र प रणाम थाहा
पाउने अव थामा नरहेको हँदा सजायबाट उ मिु
पाउनपु छ भ ने िजिकरको स ब धमा िवचार गनपन
ु
देिखयो । ितवादीले आफूलाई िसजो े िनया वा
अ य कुनै होस गु ने वा पागलपनमा पु याउने
कारको मानिसक रोग लागेको िथयो भ ने स ब धमा
वारदातपिछको मौकाको बयान कागज तथा अदालतको
बयानमा समेत कही ँकतै उ लेखस म पिन गरेको
देिखँदैन । मौकामा कागज गन कसैबाट पिन ितवादी
िसजो े िनया वा अ य कुनै मानिसक रोगबाट त िथए
वा िनजमा बेहोसीको वा पागलपन देिखने यी य ता
ल ण देिखएका िथए भ ने उ लेख गरेको देिखँदैन ।
एकै चोटी उ च अदालतमा पनु रावेदन गदा पनु रावेदक
/ ितवादीले आफूलाई मानिसक रोग िसजो े िनयाले
िसत भएकोले आफूले गरेको कायको कुनै जानकारी
पनु रावेदकलाई िवगत ४ वषअिघदेिख रहेको नरहेको,
पनु रावेदक Insanity (पागलपन) Schizophrenia
(िसजो े िनया) भएको यि भएको भ ने वयम्
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
अिभयोगकताले पिन अ यथा भ न सके को अव था
छै न, पागल यि ले गरेको कायको प रणाम कसरु
हन स दैन, कडा मानिसक रोग भएको यि ले गरेको
प रणाम पागल बिु झ छ र Unsoundness of Mind
िभ पन भई उ वारदातमा मनसायको अभावमा
रहेको छ, वारदातमा संल न देिखए पिन म मानिसक
रोगी भएको कारणले घटना घटाउने मनसाय नरहेको,
उि लिखत घटनाको िवषयमा ममा भएको पागलपन
र िसजो े िनया रोगको कारणले के ही थाहा जानकारी
नभएको, मनसाय त वको अभावमा र िसजो े िनया
रोगको कारणले भएको उि लिखत घटना भएको
पिु भएको र वारदात हनभु दा पिहले मैले गराएका
उपचारको ेि सन रपोट र उपचारमा संल न
िचिक सक िवशेष ह लाई बु दै नबझ
ु ी मलाई सु
अदालतबाट सव वसिहत ज मकै द गरेको फै सला
अ य त चक तथा अ यायपूण भएको बेहोरा उ लेख
गरेको देिख छ । यसैगरी यस अदालतमा दता गरेको
पनु रावेदनमा समेत आफू मानिसक रोग िसजो े िनयाले
िसत भएकोले आफूले गरेको कायको कुनै जानकारी
नभएको, पागल यि ले गरेको कायको प रणाम कसरु
हन स दैन, ितवादी / पनु रावेदक Schizophrenia,
वाइपोलर िडसअडर भएको यि भएको हो भ ने
कुरालाई वयम् अिभयोगकताले पिन अ यथा भ न
सके को अव था छै न, अपराध शा मा पागलपनलाई,
Schizophrenia लाई One of the group of
severe emotional disorders, usually of
psychotics proportions, characterized by
misinterpretation and retreat from reality,
delusions, hallucinations, ambivalence,
in appropriate affect, and with deawn,
bizarre or regressive behaviours भ ने बिु झ छ
भ नेसमेत उ लेख ग रएको बेहोरा लेिखएको छ ।
३३. यसरी ितवादीले पनु रावेदनमा िजिकर
िलएबमोिजम िनज मानिसक रोग िसजो े िनयाबाट

त रहेको भ ने कुरालाई मािणत गन कुनै
माण कागज िमिसल संल न कागजातमा कही ँकतै
देिखँदैन । ितवादीले मौकाको बयानमा आफू
शारी रक र मानिसक पमा व थ रहेको र सोिधएका
को जवाफ िदनस छु भनी पूण होसहवासमा
रहेको व थ यि ले िदनेसरहको जवाफ िदएको
देिख छ । सु अदालतमा ितवादीले िमित
२०७४।२।१८ मा िदएको बयानमा समेत आफूलाई
िसजो े िनया वा अ य कुनै मानिसक रोग लागेको
उ लेख ग रएको छै न । िनजको कत यबाट
२०७४।१।२४ मा सौरभ सवु ेदीको ह या भएपिछको
िमित २०७४।२।१६ को “मनोरोग उपचार तथा
पनु थापना के (मानिसक रोगी तथा लागु औषध
दु यसनीह को लािग उपचार के )” को लेटर याडमा
TO WHOM IT MAY CONCERN िलिखत
Secretary Shyam Karki को नाममा ह ता रत
ितिलिप प मा िन न बेहोरा उि लिखत रहेको
देिख छ, “This is certify that Mr. Abishek
koirala, age 24 years was admitted in this
center from 2073.01.07 for treatment and
was discharged on 2073.03.05. He went
through the treatment for mental illness.”
भ ने लेिखएको कागज सु अदालतमा पेस गरेको
देिख छ । यो कागजमा Mental illness को उपचारमा
ितवादी १ मिहना २८ िदन उ सधु ार के मा बसेको
भिनएको ि थितमा यित लामो समय मानिसक रोगको
उपचार गराएको भए, के मा िबरामी भएर बसेका
भए यहाँ भएका परी ण ितवेदन, रपोटह ले
िसजो े िनया वा कुन र क तो मानिसक रोग
ितवादीलाई लागेको िथयो भ ने देखाएको हनपु नमा
य तो कुनै जानकारीमूलक कागजप कही ँकतै पेस
भएको देिखँदनै । उपचारमा को कुन डा टर संल न
िथए ? उपचारमा भएका परी णह र िबरामीको
िड चाज हँदाको अव थाको ितवेदनसिहत झ डै
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२ मिहनास म सधु ार के मा रहँदा दैिनक सेवन
गरेका औषधी र उपचारको इितहासको रा ै फाइल
बनेको हनपु न र सो िववरण मौकामा अनस
ु धान गन
अिधकारीसम वा अदालतसम पेस हनपु नमा सो
के ही ितवादी वा िनज अस भएको भए िनजको
तफबाट अ कसैले पेस गरेको देिखँदैन । सधु ार
के मा मानिसक रोगको उपचार गराएको भए यहाँ
उपचारमा संल न कुनै नाम खु ने िवशेष /डा टरले
समेत उ TO WHOM IT MAY CONCERN
को प मा ह ता र गरेको वा अ य कुनै Diagnosis
report तयार गरेकोसमेत देिखँदनै । TO WHOM IT
MAY CONCERN भनी दईु लाइनको िसफा रस
प को आधारमा कुनै यि लाई िसजो े िनया वा
अ य कुनै कामको कृित र प रणामसमेत थाहा
नपाउने अव थामा पु याउने मानिसक रोग लागेको
िथयो वा छ भनेर िव ास गन स ने अव था िव कुलै
रहँदैन । मौकामा कागज गनमा अिधकांश ितवादीका
घरप रवार र निजकका नातािभ का यि ह
रहेको देिखँदा िसजो े िनया वा अ य मानिसक रोग
लागेको कुनै ल ण वा गितिविध ितवादीमा भएको
भए यसको िववरण वाभािवक पमा आउनपु नमा
सो के ही आएको देिखँदनै । मौकाको कागजमा
ितवादीले आफूले के ही समय अगािड ेसको
औषधी सेवन गरेको िथएँ र हाल मेरो शारी रक तथा
मानिसक अव था िठक छ, सोिधएको को जवाफ
िदनस छु भनी एउटा पूण पमा व थ यि ले िदने
जवाफ येक सोिधएका मा िदएको देिख छ ।
िसजो े िनया रोगबाट त रहेको मानिसक रोगीले
सोधेका का िसलिसलेवार जवाफ िदन स दैन ।
ितवादीले मौकाको बयान आफै ँ ले िदएको हो भनी
मौकाको बयानलाई पूण पले वीकार गरी अदालतको
बयानमा मेरो वा य अव था िठक छ तर ४/५
मिहनाअिघदेिख मानिसक तनावको दबाई खाँदै
आएको िथए भ दै सोिधएको को जवाफ िदनस छु

भनेको देिखँदा मानिसक तनाव वा ेसको दबाई
खाएको दाबी गरेको यि लाई आफूले गरेको कामको
कृित र प रणाम बु न नस ने िसजो े िनया मानिसक
रोगको अव थाको वा पागलपनको अव थामा रहेको
भ न िम ने देिखँदैन ।
३४. ितवादीले मौकाको कागजमा के ही
अगािडस म आफूले ेसको औषधी सेवन गरेको
उ लेख गरेका छन् भने अदालतको बयानमा ४–५
मिहनादेिख मानिसक तनावको दबाई खाँदै गरेको
भने पिन ती दाबीसमेत पिु हने कागजातसमेत
पेस गरेको देिखँदैन । दवु ै बयानमा आफू व थ
रहेको र सोिधएको को जवाफ िदनस छु भनी
संर किबना वा कसैको सहारा सहयोगिबना सोिधएका
ह को ितवादीले िसलिसलेवार जवाफ िदएको
देिख छ । यसबाट मािथका करणह मा उ लेख
ग रएका िसजो े िनयाको रोगको कुनै पिन ल ण
ितवादीमा कही ँकतै देिखँदनै । ितवादीले मौका र
अदालतको बयानमा उ लेख गरेको ेस र मानिसक
तनावको कुरा गदा आजको ित पधा मक समयमा
आइपन िविभ न कारका सम या समाधान गनपदा
ु
वा असमथ भएमा समेत कितपय यि िच ता त हन
पगु ेको पाइ छ । प रवार वा साथीसङ् गी वा सामािजक
स ब धमा देिखने उतारचढाव, वैयि क असफलता
र यी सबै वा कुनै कारणको यव थापनमा सम या
आइपरेमा समेत यि एि लन पगु ी ेस वा मानिसब
तनावको िसकार हनपु छ । सामािजक सम या वा
वैयि क स ब धमा देिखएका सम या समाधानको
अभावमा िच ता र पीडा बढ् ने र यसको यव थापन
हन नस दा मानिसक तनाव बढ् ने ह छ । यसैले
आज अिधकांश मािनस कुनै न कुनै पमा प रवार,
समाज, जािगर, यापार यवसाय, पढाई लेखाई, अ य
सामािजक वा वौि क ि याकलाप आिदमा आइपन
किठनाई वा यवधानका कारण मानिसक तनावमा
रहेको ह छ भने यसलाई स बोधन यव थापन वा
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समाधान गद अगािडको बाटोमा िहँिडरहेको ह छ
वा िहँड्नपु न ह छ । ितवादीले मौका र अदालतको
बयानमा समेत पिहले ेसको औषधी सेवन गरे पिन
वा हाल मानिसक तनावको दबाई खाइरहेको भने पिन
यो कारणले आफू मानिसक पमा कमजोर भएको वा
यसको असर आफूमा रहेको हँदा सोिधएको को
जवाफ िदन नस ने अव थामा रहेको भनेर यसलाई
पिु गन कुनै आिधका रक कागजात पेस गरेकोसमेत
कही ँ उ लेख नगरी आफू शारी रक र मानिसक
पमा िठक रहेको र सोिधएको को जवाफ िदन
स ने उ लेख गरी घटनाअिघ पिछको स पूण बेहोरा
िसलिसलेवार पमा उ लेख गरेको देिखएबाट समेत
ितवादी मानिसक पमा व थ रहेको र आफूले
गरेको कामको कृित र प रणाम बु न स ने अव थामा
रहेको देिख छ ।
३५. ितवादीले अदालतको बयानको
सवाल जवाफ १२ मा आ नो सा ीको पमा
शैलजा कोइराला र मनोरोग िवशेष डा. पु प साद
शमाको नाम उ लेख गरेको पाइ छ र सोहीबमोिजम
सु अदालतको िमित २०७४।२।१८ को आदेश
र ितवादीको िमित २०७४।३।७ को िनवेदनको
आधारमा ितवादीको सा ीको पमा िनजको िददी
शैलजा कोइरालाले अदालतमा बकप गरेको देिख छ
भने मनोरोग िवशेष भिनएका डा. पु प साद शमालाई
ितवादीले अदालतसम बकप का लािग उपि थत
गराउन सके को देिखँदैन । शैलजा कोइरालाले बकप
गदा ितवादी अिभषेक कोइरालाको मानिसक अव था
िठक िथएन, २०७२ सालमा पिन सधु ार गहृ मा राखेको
हो सो समयमा समाजमा अ ठेरो पला भनी अिभषेक
पोखरा गएको छ भनी ढाँटी सधु ारगहृ मा पठाएको हो ।
सो सधु ार गहृ बाट िन के पिछ पिन िनज एकोहोरो हने
आ नै का पिनक दिु नयाँमा हराउने गद यो । उसले
क पना गरेको कुरा सही भो भ ने ठा द यो । उसको
ल ण नै यही िथयो । के बोले सही के बोले बेिठक के

गरे िठक के गरे बेिठक र कामको प रणामको आभास नै
अिभषेकमा िथएन । सो घटनामा अिभषेकको संल नता
रहेको िथयो । िनज मानिसक रोगी भएको कुरा सनु ेको
मा होइन भोगेको पिन हो । िनजले उपचार गराएको
र औषधी खाएको कागज मानिसक अ पतालमा
रा दाको िसफा रसप र िनजको िबरामीअनस
ु ारको
ल णह भएको गगु लको ि टको कागजसमेत
छ । यसै बकप साथ पेस गरेको छु । मैले पेस गरेको
गगु ल ि टअनस
ु ार िनज िसजो े िनयाको मानिसक
रोगी हो । िनजले हालस म पिन िनयिमत पमा
औषधी सेवन ग ररहेको छ भ ने बेहोरा उ लेख गरको
देिख छ । शैलजा कोइरालाको बकप मा उ लेख
ग रएका ितवादीको भिनएका िबरामीका ल णलाई
समथन गन कुनै मेिडकल रपोट, कागजात, रोगको
परी ण ितवेदन िमिसल संल न रहेको देिखँदनै ।
३६. शैलजा कोइरालाले पेस गरेको date
of discharge मा २०७३।३।५ लेिखएको “मनोरोग
उपचार तथा पनु थापना के (मानिसक रोगी तथा
लागु औषध दु यसनीह को लािग उपचार के )” को
कागजमा final diagnosis, lab investigation,
case summary, counselor’s advice को महल
खाली रहेको छ र डा टरको ह ता रको महलसमेत
खाली रहेकोमा िबरामी Recovered लेिखएको
छ । Final diagnosis, lab investigation,
case summary, counselor’s advice का
महल खाली रािखनल
ु े ितवादी िबरामी भएको नै
देखाउँदैन । िबरामी भएको भए ती महलह खाली
रहने िथएनन् । रोगको परी ण, रोगको नाम, ािविधक
छानिबन, रोगको सारांश र िवशेष को स लाह सबै
खाली रहेको अव थामा औषधीको महलमा के ही
औषधीको नाम लेिखएको आफै ँ मा झठु ो र अिव सनीय
देिख छ । दईु ह ामा पनु ः आउनु लेिखएको सो
कागजमा कुन डा टर वा िवशेष ले यो लेखेको
हो नाम र ह ता र के ही छै न । डा टरको नाम वा
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नामको छाप र ह ता र नभएको कागजको आधारमा
औषधी पसलले औषधी िदनसमेत अ वीकार गछ भने
य तो कागजलाई माणको पमा वीकार गनस ने
अव था िव कुलै देिखँदैन । सो कागजको अनहु ारबाटै
बनावटी ला ने कागजलाई वीकान हो भने पिन
ितवादी २०७३।१।७ देिख २०७३।३।१५ स म उ
पनु थापना के मा रहेको भिनएको देिखएको र सो
समय वारदात हनभु दा झ डै १० मिहनाअगािड रहेको
र उ कागजले ितवादीलाई सो समयमा कुनै अमूक
रोग लागेको भए पिन Recovered ( व थ) भइसके को
देखाएको छ । अका सा ी भिनएको तर उपि थित
नगराइएका मनोरोग िवशेष बाट िनजले परी ण
गरेका कागजात, ितवादी िसजो े िनया रोगका कारण
िबरामी भएको भए िनजको अव था वारदातअिघ,
वारदात गदाको अव थामा र पिछको अव था क तो
रहेको िथयो ? िनजलाई क तो उपचारको ब ध
ग रएको िथयो र छ ? भ ने ज ता बेहोरा प हने
गरी बकप भएको भए यसले प कै अथ रा ने
िथयो । तर िवशेष भिनएका यि बकप का लािग
अदालतसम उपि थत भएको देिखएको छै न । िवशेष
अदालतसम उपि थत हन नसके को अव थामा पिन
िनजको रेखदेखमा ितवादीको परी ण उपचार भएको
भए सो कागजातह समेत मौकाको बयानको ममा
वा अदालतसम पेस ग रएको देिखँदनै । शैलजा
कोइरालाले पेस गरेको एक पेजको मािथ उि लिखत
कागजमा समेत िनज िवशेष भिनएका यि को नाम
वा ह ता र छै न र ितवादीले िमित २०७४।२।१८
मा अदालतमा िदएको बयानका ममा पेस गरेको
िमित २०७४।२।१६ को TO WHOM IT MAY
CONCERN िलिखत कागजमा समेत कुनै िवशेष
वा डा टरको नाम वा ह ता र छै न ।
३७. ितवादीको पनु रावेदन र शैलजा
कोइरालाको अदालतसम को बकप मा दाबी
ग रएको ज तो ितवादी लामो समयदेिख हालस म

िसजो े िनयाको िबरामी भएको भए ितवादी हाल
कसरी कारागारमा ब न सके का छन् र िनजलाई
िकन मानिसक अ पतालमा भना नग रएको हो भ ने
ज ता को जवाफ िमिसल संल न कागजातमा
भेिटँदैन । शैलजा कोइरालाले आ नो भाइ िबरामी
छ भनेर िबरामीको ल ण िसजो े िनयासँग िम ने
जानकारी गगु लबाट थाहा पाएको हँदा सोको ि ट पेस
गरेको छु भनी उ लेख ग रएको ज तो अिव सनीय
र हा या पद ितर ाको दाबी फौजदारी मु ामा
वीकाय हनस दैन । वारदात हनभु दा झ डै एक
वषअगािड झ डै दईु मिहना मानिसक रोगका कारण
सधु ार के मा उपचार गराएको दाबी ग रएको
बकप मा िसजो े िनयाको ल ण अ पतालको
कागजात र आफूलाई उपचार गन िवशेष डा टरको
कागज वा बकप बाट पिु गनु अिनवाय हनेमा सो
ग रएको छै न । पनु रावेदनप मा शैलजा कोइरालाले
अदालतको बकप मा उ लेख गरेको ज तो ितवादी
िसजो े िनयाको िबरामीको ल ण भिनएको बेहोरा
पिु हने वा य परी णका कागजात िमिसल
संल न नभएको मा होइन ितवादीको मौकाको
बयान, अदालतको बयान र ितवादीको वारदातअिघ
र पिछको गितिविध र मौकामा कागज गन अ य
यि ह का भनाइबाट समेत िबलकुलै पिु भएको
देिखँदैन । ितवादीमा िसजो े िनया रोगको कुनै
एउटा ल णसमेत रहेको त य घरप रवारका सद य,
व रप र छरिछमेक नाता िम म डली कतैबाट
मौकामा य भएको छै न जबिक िसजो े िनया रोगबाट
लामो समयदेिख त यि को बेहोसी रहन सहन,
बोलीवचन, ि याकलापलाई जो कोहीले िच न स ने
र िनजले य ता अनौठा यवहार गदथे भ नेबारे कसै
न कसैबाट जानकारी आउनपु नमा मौकामा यो के ही
आएकोसमेत देिखँदैन । ितवादीको गितिविध र मौका
तथा अदालतमा िदएको बयानबाट कसैले पिन िनज
िसजो े िनया ज तो घातक मानिसक रोगबाट त
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भएको भनी क पनासमेत गनस ने अव था देिखँदैन ।
यसरी िसजो े िनया एउटा ग भीर कृितको मानिसक
रोग भएको र यो रोग लागेको यि को मानिसक
अव था ग भीर पमा िबि एको हने, यसका ल णह
िभ न र अनौठो कृितको हने भएकाले यो रोग लागेको
यि को िनता त फरक मानिसक अव थालाई जो
कोहीले प दे न स ने, िच न स ने हने, ऊ आफै ँमा
ए लै बोिलरहने, नभएको ते ो यि को आवाज वा
आवाजह सँग िनर तर संवादमा रहने र होसपूण
सवाल जवाफ गनसमेत नस ने ि थितमा रहने,
अ त य त शारी रक र मानिसक अव थामा रहने
ि थितमा िसजो े िनयाको िबरामीको ल णसँग िम ने
कुनै अव थाको िव मानता अपराध गदाको अव थामा
वा अिघपिछसमेत ितवादी अिभषेक कोइरालामा
रहेको भ ने िमिसल संल न कुनै कागजातले पिु गरेको
देिखँदनै । अतः ितवादी मानिसक पमा व थ
रहेको र आफूले गरेको कामको कृित र प रणाम
बु न स ने अव थामा रहेको समयमा योजनाव
पमा सौरभ सवु ेदीको ह या गरी यसको प रणामबाट
ब नका लािग भा दै गदा प ाउ परेको देिखएबाट
ितवादी िसजो े िनया रोग वा अ य कुनै ग भीर
मानिसक रोगबाट त भएको अव थामा िनजले
मतृ क सौरभ सवु ेदीको कत य गरी ह या गरेको नभई
पूण होस हवासमा आ नो कामको कृित र प रणाममा
बु ने अव थामा कत य गरेको देिखँदा ितवादीको
िसजो े िनया नामको ग भीर मानिसक रोग लािग
पागलपनको अव थामा आफूबाट कत य भएकाले
सजायबाट उ मिु पाउनु पदछ भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
३८. अब मानिसक अव था िठक नभएकाले
कानूनी पमा सजायबाट उ मिु पाउनपु छ भ ने
ितर ा (defense of insanity) क तो अव थामा
पाउन स ने र य तोमा माणको भार कोसँग रह छ ?
भ ने ते ो न िन पण गन नेपालको यसस ब धी

कानूनी यव थाको िव ेषण गदा Defense of
insanity को अ तराि य अ याससमेतलाई
म यनजर राखी चचा गनपन
ु देिखयो । ितवादीले
आफूले गरेको कत य यान अपराधबाट उ मिु का
लािग सािबक मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
१ नं. को सहारा िलएको देिख छ । यो कानूनी
यव थालगायत यस िवषयमा भएको हा ो कानूनको
िवकास र अदालतको या याबारे िव ेषण गनभु दा
पिहले यसस ब धी मल
ु क
ु बािहरको अ यासबारे चचा
गनु सा दिभक देिखएको छ ।
३९. फौजदारी अपराधमा मानिसक
अ व थताको ितर ा (defense of insanity)
को स ब धमा बेलायती कमल ल मा भएको कानूनको
िवकास िनकै मह वपूण रहेकाले िव का धेरै देशका
लािग पथ दशक देिखएको छ । Gabriel Hallevy
ारा िलिखत The Matrix of Insanity in Modern
Criminal Law (2015) मा बेलायतमा सन् १३१३
मा नै defense of insanity लाई "the good and
evil” text भनी अङ् ेजी कमन ल मा यसको उ लेख
भेिट छ भनेका छन । यसको अथ मानिसक रोगले त
यि ले Good (रा ो) र Evil (खराब) िबचको फरक
छुट्याउन नस ने हँदा उनीह ले पाप गन स दैनन्
(Unable to commit sins) भिनएको छ । यसैगरी
मानिसक रोगीलाई कानूनी ि याअ तगतबाट सजाय
गनु पदन िकनिक पागलपन नै उनीह का लािग पया
सजाय हो भ ने मा यता यस बखत रािख यो भ ने
उ लेख ग रएको छ । सोही पु तकमा सन् १६१६
ितर बेलायतका अदालतह ले "Idiots” (मूख) लाई
फौजदारी सजायको भागी बनाइनु ह न भ ने मा यता
रा दथे भिनएको छ । "Idiot” यो मूख यि लाई
भिन यो जसले १ देिख २० स म ग न स दैन,
आ नो बबु ा आमालाई िच न स दैन र कुन कुरा
काम ला ने हो र कुन हािनकारक हो भनेर छुट्याउन
स दैन । अदालतले सन १७२४ मा "Idiot” Test लाई
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१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
प रवतन गरी "Wild beast” Test (घातक जंगली
जनावर) अपनाएको पाइ छ । यसअ तगत ितवादीले
फौजदारी दािय व वहन गनु पदन यिद उसले आ नो
कायको प रणाम घातक जंगली जनावरले भ दा बढी
बु न स दैन भ ने मा यता यसमा वीका रएको
पाइ छ । The wild beast test ले कुनै ितवादीमािथ
पागलपन सवार छ िक छै न भनी मू याङ् कन गन
आधारलाई साँघरु ो पारेको हँदा अदालतमा Insanity
defense दाबी गन मु ाको सं या घट् दै गएको उ लेख
ग रएको पाइ छ ।
४०. बेलायतमा मानिसक अ व थताको
ितर ा (Insanity defense) मा ठुलो प रवतन
Daniel M’Naghten को मु ाले सन् १८४३ मा
याएको पाइ छ । यो मु ाका कारण Legal insanity
defense मा भएको House of Lords को धारणाले
िव वका धेरै फौजदारी कानूनमा थान पाएको
देिख छ । आजस म M’Naghten (मे नटन) Rule
को नाममा यसलाई अनशु रण गन देशह धेरै छन् ।
भारतको अपराध संिहता (Indian Penal Code)
को दफा ८४ लाई पिन यसैको उपज मािन छ ।
यो मु ाका ितवादी Daniel M’Nagthen ले
त कालीन बेलायतका धानम ी Robert peele
को ह या गन गोली चलाउँदा दघु टना घटी उनको
िनजी सिचवको ह या हन पु दछ । मे नटन उ घटना
घटाउँदा Delusions को िशकार भएकाले मानिसक
पमा अ व थ रहेको हँदा उनलाई उनले गरेको
कायको लािग सजाय ग रनु ह न, कमन ल ले य तो
यि लाई सजायभागी बनाउन निम ने कानूनको
िवकास ग रसके को हँदा ितवादीलाई रहा ग रनु पदछ
भ ने मे नटनका कानून यवसायीह को तकलाई
अदालतले वीकार गरी Not guilty by reason of
Insanity भनी दोषी मा न नस ने िनणय सनु ाएको
पाइ छ । (Queen v. M’ Naghten [1843] 8 Eng.
Rep. 718 [HL]

४१. यो िनणयपिछ बेलायतका सवसाधारण
जनता आ ोिशत भए र महारानी िभ टो रयासमेत
आ यमा प रन् भिनएको छ । यसरी खु लमखु ला
यि ह या गन यि कसरी छुट्यो र कुन कानूनको
आधारमा यसो हन गयो, कसरी ितवादी रहा भए भनेर
महारानीले House of Lords लाई सोधेको नमा
१५ सद यीय House of Lords ले िदएको पाँच
बदँु े जवाफको दो ो बदुँ ाको िन न िलिखत जवाफले
आजस म वीका रएको defense of insanity
कानूनको ज मिदएको मािन छ, "To establish a
defense on the ground of insanity, it must be
clearly proved that, at the time of committing
of the act, the party accused was laboring
under such a defect of reason, from disease
of the mind, as not to know the nature and
quality of the act he was doing; or if he did
know it, that he did not know he was doing
what was wrong.”
४२. यसरी मे नटन िनयमको आधारमा
अपराध गन दोषी यि ले छुटकारा पाउनका लािग
defense of insanity को दाबी ग ररहँदा सो
मािणत गन आफू सो काय ग ररहँदाको अव थामा
मानिसक रोगको कारण िठक बेिठक छुट्याउन नस ने
अव थाबाट गिु एका कारण सो कायको कृित र
प रणाम के हो भ ने बु न स ने अव थामा नरहेको
अथवा सो थाहा भए पिन आफूले जे काय ग ररहेको
छु यो गलत िथयो भ ने थाहा पाउने अव थामा
नरहेको कुरालाई टसँग मािणत गनपदछ
। यही
ु
मु ाबाट आजभ दा झ डै १७५ वषअिघ आधिु नक
कानूनमा मानिसक अ व थताको ितर ा (Modern
legal defense of insanity) को ज म भएको
मािन छ । बेलायतको House of lords ले तय
गरेको यही कानूनको आधारमा फौजदारी अपराधको
कसरु दारले defense of insanity को आधारमा
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कसरु बाट छुटकारा पाउन आफूले सो काम गदा आफूले
के गदछु थाहा नभएको वा कायको कृित र प रणाम
थाहा नभएको अथवा गरेको काय गलत िथयो भ ने
थाहा नभएको भ ने प पमा मािणत गनपदछ
।
ु
४३. M’Naghten Rule or Test (मे नटन
िनयम अथवा परी ण/आधार) को नामले िचिनने यी
िनयमह को आलोचना गनह ले यसले ितवादीको
अपराध गदाको अव थाको मानिसक ि थितमा रा ो
यान नपु याई परु ानो भइसके को मनोिचिक सामा बढी
भर परेको आरोप लगाइएको पाइ छ र मानिसक रोगीले
सधै ँ आ नो कामको कृित र प रणाम नबु ने भ ने
हँदैन, उसले बु न पिन स छ, उसले गरेको गलत भ ने
थाहा पाउन पिन स छ । तर यसको बाबजदु मानिसक
रोगका कारण कुनै घटना घटाउन बा यतावश पु ने
अव थालाई मे नटन िनयमले वीकार नगरेकोले
कितपय मानिसक रोगीह सजायभागी हनपगु ेको हँदा
यसमा थ नपु न सोचाइका साथ मे नटन िनयममा
थप सहयोगी मा यताको पमा अमे रकाका के ही
रा यह र सङ् घीय अदालतह (federal courts)
ले Irresistible impulse text (1875-1897) को
िवकास गरेको पाइ छ ।
४४. यो मा यताले ितवादीले सही र गलत
छुट्याउन स ने भए पिन मानिसक रोगका कारण
अपराध गन रो नै नस ने (Irresistible impulse)
का कारण अपराध घट् न गएको अव था रहेछ भने
यसमा समेत िनणयकताले यान िदनपु दछ भिनएको
पाइ छ । मे नटन िनयमका अ आधारह लाई
वीकाद आफूले गरेको काय गलत भ ने थाहा पाउने
अव थामा पिन आफूले गन कामलाई िनय ण गन
मानिसक मता न भएर आ नो िनय णमा नरहेको
अव थामा ितवादीले गन कायको स ब धमा िवचार
गरी य तो अव थालाई Insane मािननपु न भिनएको
छ।
४५. मे नटन िनयममा थप गन िवकास

ग रएको Irresistible impulse text को ग भीर
आलोचना भएको पाइ छ । यसले रो नै नस ने
अिनयि त मानिसक अव थामा अपराध हन स ने
कुरालाई थािपत गन खो नु समाजका लािग घातक
ह छ भ ने प बाट यसको बढी आलोचना भएको
छ । वा तवमा धेरै अपराध मानिसक सम याकै कारण
ह छ िकनिक एक दईु अपवादका कारण नभई लगातार
मि त कमा पारेको दबाबका कारण यि बाट अपराध
घट् ने गरेको पाइ छ । यसरी अपवादमा घटना घट् ने
नभई लगातारको मानिसक दबाबका कारण मानिसक
रोग उ प न भई अपराध घट् ने अव थालाई यो
Irresistible impulse Test ले नजरअ दाज गरेको
छ । ग ती हो भ ने थाहा हँदाहँदै रो न नस नु वा ग ती
वा िठक वा बेिठक थाहा हने अव थालाई नजरअ दाज
गरी मानिसक रोगका नाममा अचानक िव फोट जसरी
अपराध घटेको अव थालाई Irresistible impulse
को नाममा कानूनले वीकारेमा जनु सक
ु ै अव थाको
अपराधीले defense of insanity को ितर ालाई
अपराधको सजायबाट जोिगने हितयारको पमा योग
गन स ने भएकाले यसको आलोचना भई धेरै अमे रक
रा यह ले यसलाई ितर ाको पमा वीकार नगरी
मे नटन िनयमलाई नै मूल आधार मानी defense
of insanity को कानूनको िनमाण र िवकास गरेको
पाइ छ ।
४६. यसपिछको defense of insanity
को कानूनको िवकासमा अमे रकाको District
of Columbia ले मह वपूण योगदान पु याएको
मािन छ । अमे रकाको राजधानी रहेको District of
Columbia को अदालतह लाई अ य रा यका
अदालतह सरहको मानी मह व िदइनक
ु ो अलावा
अ य रा यमा भएसरह यसको आ नै Criminal
Code (अपराध संिहता) ले Insanity का कारण
िनद ष ठह रएका यि ह लाई मानिसक अ पताल
रा नपु न यव था रहेको पाइ छ । Insanity
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१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
defense का स ब धमा Durham Test नामले
चिचत िनयम थािपत गन सफल Durham v.
United states (214 F.2D 862 CD.C.cir.1954)
मा भिनएको छ, "It is simply that an accused
is not criminally responsible if his unlawful
act was the product of mental disease
or mental defect. We use disease in the
sense of a condition which is considered
capable of either improving or deteriorating.
We use defect in the sense of a condition
which is not considered capable of either
improving or deteriorating and which may
be either congenital, or the result of injury,
or the residual effect of a physical or mental
disease.”
४७. यो या याले मानिसक रोग वा मानिसक
खराबीको उ पादन / उ पि का कारण हन गएको कुनै
गैरकानूनी कामका लािग अिभयु लाई फौजदारी
दािय व वहन गराउन िम दैन भिनएको छ । यसमा रोग
(disease) भ नक
ु ो कारण यो सधु ा रन वा िब न पिन
स ने अव थाको हने मािनएको छ । खराबी (defect)
श दको योग गनको
ु कारण यो अव थामा सधु ार हन
स ने अव था नरहेको वा सोबाट अझ िब न स ने
अव थासमेत नरहेको र यो अव था मि त किभ को
खराब ि थितका कारण वा आघातको प रणाम वा
शारी रक वा मानिसक रोगको िभ ी प रणामका कारण
हनस ने भिनएको देिख छ । Durham Rule मा
‘disease’, ‘defect’ र ‘Product’ ज ता श दको
योगका कारण यसको शंसा र आलोचना उि कै
भएको र District of Columbia भ दा बािहर यो
या याको अनशु रण ग रएको पाइएन भिनएको
छ । अपराधमा दोषी वा िनद ष ठहर गदाको प रणाम
यि र समाजमा यापक हने हँदा य तो संवेदनशील
िवषयमा बहअथ ला ने खालका खु ला श दह को

योगले धेरै खतराजनक अपराधीह छुट्ने माग
श त गन भएकाले यसलाई अ ले अनशु रण नगरेको
मािन छ । यसमा Product श दको योगलाई सबैभ दा
सम या त मािनएको पाइ छ । मे नटन िनयममा कमी
रहेको छ भनी आलोचना ग रए पिन Durham Rule
यसको उपयु substitute (बदला / िवक प) भनी
थािपत हन स दैन भ नेमा मूलतः Product श दको
अिनि त व पलाई मािनएको पाइ छ ।
४८. यसपिछ American law Institute
ले १९६२ मा Durham test लाई अ वीकार गरी नयाँ
कानूनको ताव गरेकामा यसलाई बढी वीकाय
मािनएको पाइ छ । उ
तावमा भिनएको छ,
a. “A person is not responsible for
criminal conduct if at the time
of such conduct as a result of
mental disease or defect he lacks
substantial capacity either to
appreciate the criminality of his
conduct or to conform his conduct
to the requirements of law.
b. The terms ‘mental disease or defect’
do not include an abnormality
manifested only by repeated
criminal or otherwise anti-social
conduct.”
४९. यसले, कुनै यि ले गरेको आपरािधक
कायमा उसलाई जवाफदेही बनाउन िम दैन, यिद
य तो काय भएको समयमा मानिसक रोग वा
खराबीका कारणबाट उ कायको आपरािधकता
थाहा पाउन स ने अिधकतम मताको अव थामा
उ यि रहेको कानूनी मापद ड वा उसको काय
कानूनले तोके को सतअनस
ु ारको हँदैन भनेको
देिख छ । मानिसक रोग वा खराबीिभ पटकपटक
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भएका आपरािधक अथवा समाज िवरोधी कायह बाट
उ प न भएको असामा य अव थालाई समावेश ग रने
छै न । अमे रकन ल इि ट यटु ले अिघ सारेको यस
तावलाई Modal Penal Code का लािगसमेत
ताव ग रएको देिख छ । यसले पटकपटक अपराध
गन वा गैरसमािजक गितिविधका कारण मानिसक
पमा िवचिलत भएका यि लाई मानिसक रोग वा
खराबी मा ने अव थालाई ट श दमा अ वीकार
गरेको छ । यसरी American law institute ले
ताव गरेको यस Modal Penal code लाई
योभ दा अगािड ताव ग रएका िनयमह भ दा बढी
वीकार ग रएको पाइ छ ।
५०. अमे रकामा अमे रक रा पित रोना ड
रेगनमािथ ३० माच १९८१ मा John W. Hinckley
Jr. ले घातक पमा गोली चलाएर रा पित रेगनलाई
ग भीर पमा घाइते बनाएकोमा Hinckley लाई
Insanity defense का आधारमा िनद ष ठहर
ग रएपिछ यसको कडा िवरोध भएर यसस ब धी
कानूनले कठोर बाटो अपनाएको देिख छ । Hinckley
ले आफूले हिलउड अिभने ी Jody Foster को ेम र
स मान ा गन रा पितमािथ गोली चलाएको बयान
िदएका िथए भने उनको गितिविध र अव थामा उनको
जाँच गन िवशेष ह ले उनलाई Schizophrenic
personality disorder भएको ठहर गरेका िथए ।
Hinckley लाई िसजो े िनया रोग लागेको परी ण
American
Psychiatric
Association’s
Diagnostic and statistical Manual, Third
edition (DSM-III) को आधारमा ग रँदा उ रोग
प ा लागेको बताइएको िथयो । िवशेष को रपोट र
बकप को आधारमा जरु ीले Hinckley लाई Insanity
को आधारमा िनद ष ठहर गरे पिन उनी ३५ वष मानिसक
अ पतालिभ रािखएर August 5, 2016 मा मा रहा
भएका िथए । Hinckley को िनद िषताको फै सलाले
अमे रक जनता आ ोिशतसँगै आतङ् िकत पिन भए ।

रा पितको िनममतापूवक ह याको उ ोग गन यि
दोषी नहनु सामा य घटना िथएन । राजनीितकम ह ले
िछटोभ दा िछटो Legal insanity मा प रवतन गरी
Hinckley ज ताले िनद ष ठह रन नसकुन् भ ने
यव था गन यासका कारण रा पित रेगनले के ीय
संसद्ले पास गरेको Comprehensive Crime
control Act मा १९८४ मा ह ता र गरे । यो कानूनले
माणको भार पूरै ितवादीमा थाना तरण गरी १४०
वष परु ानो मे नटन (M’ Naghten) िनयममा यापक
प रवतन याएको मािनएको पाइ छ । यो के ीय
कानूनसँगै दईु ितहाई रा यह ले Insanity defense
रहेको फौजदारी मु ामा माणको भार ितवादीमा रहने
कानूनी यव था गरे भने ८ रा यले िनणयमा "Guilty
but mentally ill” (दोषी तर मानिसक रोगी) भ ने
यव थालाई कानूनी मा यता िदए भने Utah भ ने
रा यले यसलाई पूरै उ मूलन गरी Insanity defense
को दाबी गन नपाइने यव था गरेको बेहोरा Richard
J. Bonnie सिहतका लेखक रहेको A case study
in the Insanity Defense: The trial of John W.
Hinckley, JR (3rd ed. 2008) मा उि लिखत छ ।
५१. उपयु उ लेख भएअनस
ु ार अमे रक
कानूनी यव थामा पनु ः प रवतन आएको देिख छ ।
अमे रकामा येक रा यको आआ नै अपराध संिहता
रहेको हँदा पनु ः Insanity Defense को कानूनमा
प रवतन याई झ डै आधा रा यह ले M’Naghten
Rule को आधारमा र २० रा यले Modal Penal
Code को Rule को आधारमा रा यह को
आव यकता हेरी कानून चलनमा याएको पाइ छ
भने Kensas रा यले मनसाय नभएको हँदा अपराध
हन नस ने वा गन नस ने दाबीबाट आ नो िनद िषता
मािणत गनपन
ु यव था राखी Insanity defense
लाई अ वीकार गरेको पाइ छ । आ नो रा यको
आव यकता र अनभु वको आधारमा यसस ब धी
कानूनमा प रवतन आइरहेको देिखए तापिन सबै
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रा यह को कानूनमा एउटा आधारभूत समानता के
देिख छ भने अमे रक रा पित रेगनको १९८१ मा
भएको ह या यासको अिभयोगमा संल न Hinckley
लाई Insanity claim को आधारमा िनद ष ठहरेपिछ
Insanity defense को ितर ालाई कठोर बनाइएको
पाइ छ । ितवादीले घटना घटेको समयमा कामको
कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी कुन रोगका
कारण आ नो मानिसक अव था िबि एको छ भ ने
बेहोरा आधिु नक मेिडकल रपोट, परी ण, िवशेष को
बकप आिद माणसिहत शंकारिहत ढङ् गले मािणत
गनपदछ
भिनएको छ । यसको अलावा मानिसक
ु
अ व थता / खराबीका कारण अपराधमा Not guilty
(दोषी नरहेको) ठहर भएपिछ यि लाई उपचारमा
पठाइ छ, घर जान िदइँदैन । मानिसक रोग पूण पले
िठक नभएस म ितवादीले वष मानिसक अ पतालमा
िबताउनपु न पिन हनस छ । जसरी Hinckley,
Insanity को आधारमा िनद ष ठह रए पिन उनले
३५ वष मानिसक अ पतालमा िबताएपिछ मा उनी
रहा भए । यसरी कितपय अव थामा आफूले गरेको
अपराधमा कानूनबमोिजम हन स ने जेल सजायभ दा
मानिसक अ पतालको बसाई अिधक हनस ने
देिख छ ।
५२. इङ् या डमा M’ Naghten Rule
आजपिन defense of insanity को स ब धमा
अि तम कानूनको पमा रहेको छ भने ग भीर मानिसक
अव था (Insanity) भ दा कम ि थितको मानिसक
सम या भएको ितवादीले ह या कसरु गरेको हकमा
अिधकतम सजाय वा मृ यदु डभ दा कम सजाय िदन
सिकने गरी Homicide Act, 1957 मा Defense
of Diminished Responsibility को यव था
ग रएको पाइ छ । Diminished responsibility को
िस ा त सव थम criminal law of Scotland मा
लागु ग रएको पाइ छ जनु M’ Naghten Rule भ दा
के ही फरक रहेको छ । Diminished responsibility

defense मा सजायबाट पूण छुट्काराको दाबी नगरी
सजाय कमको मा दाबी गन सिक छ । ितवादीको
abnormality of mind (मानिसक अ व थता) को
अव थाका कारण murder (मनसायसिहतको ह या)
को सजाय नगरी manslaughter (मनसायरिहतको
ह या) को सजाय वा सोभ दा कम सजायको दाबी
गन सिकने कानूनी अव थालाई Defense of
diminished responsibility भिनएको छ र यसबाट
य ता प रि थितका यि ले राहत पाएको मािन छ ।
५३. Defense of insanity का स ब धमा
भारतीय कानूनी णाली हेदा बेलायतमा १७०
वषअगािड बनेको M’ Naghten Rule को िसधा
भाव परेको देिख छ । Indian penal code को
दफा ८४ मा defense of insanity स ब धी कानूनी
यव था रहेको छ । तर उ कानूनी यव थामा
Insanity श दको योग नगरी “Unsound mind”
श दको योग ग रएको छ । दफा ८४ मा लेिखएको छ,
"Act of a person of unsound mind:- Nothing
is an offense which is done by a person
who, at the time of doing it, by reason of
unsoundness of mind, is incapable of
knowing the nature of the act, or that he is
doing what is either wrong or contrary of
law.” Unsoundness of mind लाई अक श दमा
Insanity पिन भिन छ । यसको वा य िव ानको
भाषामा भिनने अथ मि त कको दरु ाव था, जसका
कारण यि को मानिसक त तु / त व वा स तल
ु न
िबि एको ह छ । Insanity लाई मानिसक असामा य
अव था पिन भिन छ जसलाई अ य श दमा
Madness, Lunancy आिद पिन भिन छ । IPC
को दफा ८४ ले य तो कायलाई कसरु मा दैन, जनु
काय गदा यि मानिसक दरु ाव थाका कारण आफूले
गरेको कामको कृित बु न स ने अव थामा छै न
अथवा आफूले जे गदछु यो गलत छ वा कानूनिवपरीत
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छ भ ने थाहा पाउने अव थामा छै न । दफा ८४ ले
दईु अव थाको िव मानतालाई मानिसक दरु ाव थाको
पमा वीकारेको देिखयो । पिहलो-उ काय गदाको
समयमा कामको कृित बु न नस ने अव था र दो ो
आफूले गरेको काम गलत भएको अथवा आफूले
गरेको काम कानूनिवपरीतको रहेको थाहा नपाउने
अव था । दो ोको स दभमा गिह रएर हेदा, कुनै काम
गलत छ भ ने थाहा छै न तर कानूनिवपरीत छ भ ने
थाहा भए पिन सजाय हने देिख छ र कानूनिवपरीत
भ ने थाहा छ तर गलत छ भ ने थाहा नभए पिन सजाय
हने देिख छ ।
५४. IPC दफा ८४ योगको स ब धमा
भारतीय सव च अदालतले मह वपूण या या
गरेको पाइ छ । Sheralli wali Mohammed v.
the State of Maharashtra, (1973) 4 SCC
79 को मु ामा चार सद यीय इजलासबाट भिनएको
छ, “Not only is there no evidence to show
that the accused was insane at the time
of the commission of the acts attributed to
him, but there is nothing to indicate that he
had not the necessary mens rea when he
committed the offense. The law presums
every person of the age of discretion to be
sane unless the country is proved. It would
be most dangerous to admit the defense
of insanity upon arguments derived merely
from the chareter of the crime. The mere
fact that no motive has been proved why
the accused murdered his wife and child
or the fact that he made no attempt to run
away when door was broke open, would not
indicate that he was insane or, that he did
not have the necessary mens rea for the
commission of the offense.” यसमा कुनै अपराध

गन मनसाय नभएको, कसरु दार अपराधको थानबाट
नभागेको भ दैमा यसैलाई मानिसक दरु ाव था मा न
नसिकने, मानिसक दरु ाव थाको ि थित मािणत
हनपु न भ दै अ यथा मािणत नभएस म उमेर पगु ेको
येक यि लाई अदालतले विववेक योग गन
स ने व थ अव थाको मा दछ भिनएको छ ।
५५. उि लिखत Sheralli Wali
Mohammed फै सलाको करण १३ मा घटना
घटाउँदाको समयमा ितवादीको मानिसक अव था
क तो िथयो भ ने स ब धमा सु अदालतमा भएको
सा ी परी ण र यसलाई तलका अदालतह ले
िव सनीय नमानेको स ब धमा समेत चचा ग रएको
छ । जसअनस
ु ार ितवादी / अिभयु को एकजना भाइ
(ते ो सा ी भिनएका) ले अिभयु ायःजसो रो न
नसिकने गरी उ ेिजत हने, कुनै बेला पागलज तो
यवहार गन गरेकाले डा. देश पा डे र डा.मालिभिलले
उपचार गरेको बताएका छन् । अका भाइ हैदरअिलले
पिन अिभयु छोटो छोटो समयको पागलपनबाट
ायः गिु एकाले उि लिखत डा टरह बाटै उपचार
गराइएको िथयो भनेका छन् । यी दवु ै डा टरह को
समेत बकप गराइएकोमा ितवादीको तफबाट
डा टरह को िजरह भएको देिखँदनै भने अिभयु को
मानिसक अव था िबि एको भ नेमा तलका
अदालतह स तु भएको नदेिखएकोलाई अ यथा
मा नपु न देिखँदैन भ ने सव च अदालतको ठहर
रहेको देिख छ । अका सा ी तान िमजाले आ नो
बकप मा अिभयु िवगत ८/१० वषदेिख सहायक
ाइभरको पमा आफूसँगै सामा य अव थामा काम
ग ररहेको र घटना घटेको अिघ लो िदनसमेत साँझ ४
बजेस म सँगै काम गरेको बताएको पाइ छ । घटनापिछ
िबहान ७:२० मा अिभयु को जाँच गन डा टर
कालोरकरले समेत अिभयु सामा य अव थामा
रहेको बताएका छन् । यो माणलाई समेत िजरहमा
चनु ौती िदइएको छै न । यसैले अपराध घटाउँदाको
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समयमा अिभयु को व थ मानिसक अव था िथएन
भ ने कुनै माणबाट िकटानी पमा देिखँदनै भिनएको
छ । यसबाट घटना घट् दाको अव थामा ितवादी /
अिभयु को मानिसक अव था क तो िथयो भ नेबाहेक
अिघ वा पिछको मानिसक अव था क तो िथयो भ ने
िवषय defense of insanity को स दभमा सा दिभक
हने देिखँदैन ।
५६. भारतीय सव च अदालतको अक
फै सलामा तीन सद यीय इजलासले अिधकार ा
अदालतबाट मृ यदु डको सजाय िदई रा पितबाट
समेत माफ को िनवेदन अ वीकार ग रसके को ि थितमा
कसरु दार, अपराध घटाएपिछ Schizophrenia नामको
ग भीर मानिसक रोगबाट त भएकाले मृ यदु ड िदन
िम दैन सो रोिकपाउँ भ ने पनु रावेदनलाई अ वीकार
गरेको पाइ छ । Amrit Bhushan Gupta V. Union
of India and others, (1977) I SCC 180 को
मु ामा अदालतले घोषणा गरेको छ, “The courts
have no power to prohibit the carrying out
of a sentence of death legally passed upon
an accused person on the ground either
that there is some rule in the common law
of England against the execution of an
insane person sentenced to death or some
theological, religious or moral objection to
it.” भिनएको छ । यो मु ामा मानिसक अ व थता
भएको यि लाई इङ् या डको कमन ल को िनयम,
धािमक तथा नैितक मू य मा यताको आधारमा
मृ यदु ड िदइनु ह न भ ने तकलाई उ च अदालतसँगै
सव च अदालतले समेत अ वीकार गरेको देिख छ ।
यसरी अपराध घटाएपिछको अव थामा मानिसक रोगी
भई defense of insanity को आधारमा सजायबाट
पूरै छुटकाराको दाबी नभएर मृ यदु ड रोिकपाउँ भ ने
दाबी िजिकरसमेतलाई भारतीय सव च अदालतले
अ वीकार गरेको देिख छ ।

५७. Defense of insanity को स दभमा
भारतीय सव च अदालतले गरेको या यास ब धी
अक मह वपूण मु ा Bapu Alias Gujraj singh
V. State of Rajasthan (2007) 8 SCC 66 लाई
िलन सिक छ । ढोका थुनेर ितवादीले ू रतापूवक
आ नो ीमतीलाई धा रलो हितयारले हार गरी
ह या गरेको त य रहेको यस मु ामा ितवादीले
IPC-84 को ितर ाको दाबी गरेको स दभमा क तो
अव थामा Unsoundness of mind (Insanity)
को सिु वधा ा हने, य तो िजिकरमा माणको भार
कसमा रहने, समय त वको मह वलाई कसरी स बोधन
गन र Medical insanity र Legal insanity ज ता
मह वपूण स बोधन ग रएको छ ।
५८. क तो अव थामा दफा ८४ अ तगत
अपराध घटाउने यि उ मिु पाउन स ने भ ने
स ब धमा ठहर गदा भिनएको छ, “Under section 84
IPC, a person is exonerated from liability for
doing an act on the ground of unsoundness
of mind if he, at the time of doing the act, is
either incapable of knowing (a) the nature of
the act, or (b) that he is doing what is either
wrong or contrary to Law. The accused
is protected not only when, on account of
insanity, he is incapable of knowing the
nature of the act, but also when he did not
know either that the act was wrong that it
was contrary to law, although he might know
the nature of the act itself. He is, however
not protected if he knew that what he was
doing was wrong, even if he did not knew
that it was contrary to law, and also if he
knew that what was doing was contrary to
law even though he did not know that it was
wrong.” यो या याले दईु वटाम ये एउटा अव थाको

2223

नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
िव मानता रहेमा अिभयु लाई अिभयोगबाट उ मिु
िदनपु दछ भिनएको छ । आफूले गरेको कामको कृित
थाहा नपाउने अव था रहेको अथवा ग ररहेको काम
गलत अथवा कानूनिवपरीत छ भ ने थाहा नपाउने
अव था रहेको अव थामा उ मिु िदइनु पदछ ।
कामको कृित थाहा पाउने भए पिन उ काम गलत
वा कानूनिवपरीतको हो भ ने थाहा नपाउने मानिसक
अ व थतामा रहेको अिभयु ले उ मिु पाउँछ ।
तर अिभयु लाई आफूले गरेको काम गलत भ ने
थाहा नभए पिन कानूनिवपरीत भ ने थाहा छ वा
कानूनिवपरीत छ भ ने थाहा नभए पिन गलत छ भ ने
थाहा भएमा उ मिु ा हँदनै भ ने या या भएको
पाइयो ।
५९. घटना घटाउँदाको अव थाको ग भीर
मानिसक अ व थताका कारण भएको कामको
प रणाम थाहा नपाउने ि थितलाई उ मिु को आधार
मा न सिकने, अ य सामा य वा म यम ि थितका
मानिसक सम यालाई वा अिघपिछका अव थालाई
उ मिु को आधार मा न नसिकने भ नेमा यस
मु ामा अदालतको िन न या या रहेको छ, “Mere
abnormality of mind or partial delusion,
irresistible impulse, or compulsive behavior
of a psychopath affords no protection
under section 84 IPC. The mere fact that
an accused is conceited, odd, irascible and
his brain is not quite all right or that the
physical and mental ailments from which
we suffered had rendered his intellect weak
and has affected his emotions and will or
that he had committed certain unusual acts
in the past, or that he was liable to recurring
fits or insanity at short intervals, or that he
was subject to getting epileptic fits but there
was nothing abnormal in his behavior or that

his behavior was queer, cannot be sufficient
to attract the application of section 84 IPC.
The standard to be applied is whether
according the ordinary standard, adopted
by reasonable men, the act was right to
wrong. In the present case, the order of the
trial court shows that because of abnormal
behavior the appellant was under treatment.
Mother of the appellant (PW8) stated that
appellant had remained mentally fit for about
four years after treatment. During trial also
pursuant to the courts order he was sent
for treatment and his conduct was normal
thereafter. Hence, the present case is not
one where the protection under section 84
IPC can be applied.” एकाितर ततु मु ाको
ितवादी असामा य यवहारका कारण उपचारमा
रहेको देिख छ भने मानिसक रोगको उपचारपिछ िवगत
४ वषदेिख ितवादी मानिसक पमा व थ रहेको
भ ने ितवादीको आमाले बताएको र अदालतको
आदेशबाट उपचारमा पठाउँदा उसको यवहार सामा य
रहेको बताइएको हँदा दफा ८४ को संर ण िदनपु न
अव थामा ितवादी नरहेको उ लेख ग रएको छ ।
६०. यसै मु ामा defense of insanity
मा अदालतले Medical insanity हेन हो वा Legal
insanity भ ने स ब धमा अदालतको चासो Legal
insanity सँग रह छ भनी या या गद येक
मानिसक रोगीलाई वत: फौजदारी िज मेदारीबाट
उ मिु िदन सिकँ दैन । वा य िव ानले िच ने
मानिसक अ व थता र कानूनले मा ने मानिसक
अ व थतािबचको फरक छु ाइनपु दछ भ दै अदालतले
medical insanity भ दा Legal insanity ित बढी
चासो रा दछ भिनएको छ, "Section 84 IPC lays
down the legal test of responsibility in cases
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of alleged unsoundness of mind. There is
no definition of “Unsoundness of mind” in
the penal code. The courts have however
mainly treated this expression as equivalent
to insanity. But the term “insanity” itself has
no precise definition. It is a term used to
describe varying degrees of mental order.
So, every person who is mentally diseased,
is not ispo facto exempted from criminal
responsibility. A distinction is to be made
between legal insanity and medical insanity.
A court is concerned with legal insanity and
not with medical insanity.”
६१. Defense of insanity को िजिकर
िलएको मु ामा माणको भारको मािथ रह छ भ ने
स ब धमा हेदा कानून तथा अदालती या याबाट
समेत माणको भार ितवादीमा रहने प रहेको
देिख छ । अपराध घटेको पिु भइसके पिछ वा
अिभयोजन वा सनु वु ाइको ममा ितवादीले आफू
मानिसक पमा अ व थ रहेका कारण आफूले गरेको
कामको कृित बु न स ने वा िठक बेिठक छुट्याउन
नस ने ि थितमा रहेको िजिकर िलएको अव थामा
सोको पिु गन भार दाबी िलने प ितवादीले नै गज
ु ानु
पदछ भ ने स ब धमा उि लिखत मु ाको या यामा
भारतीय सव च अदालतले यसरी गरेको छ, "The
burden of proof rest on the accused to
prove his insanity, which arises by virtue of
section 105 of the Evidence Act, 1872 and is
not so onerous as that upon the prosecution
to prove that the accused committed the act
with which he is charged. The burden on
the accused is no higher than that resting
upon a plaintiff or a defendant in a civil
proceeding. The onus has to be discharged

by producing evidence as to the conduct
of the accused shortly prior to the offence
and his conduct at the time or immediately
afterwards, also by evidence of his mental
condition and other relevant factors. Every
person is presumed to know the natural
consequences of his act. Similarly, every
person is also presumed to know the law.
The prosecution has not to establish these
facts.” भिनएको छ ।
६२. अब defense of insanity को
स ब धमा हा ो कानूनको यव था, िवकास र
अदालतको या याबारे िव ेषण गनपन
ु देिखयो ।
ितवादीले सािबक मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १ नं.
को कानूनी यव थाबमोिजम सजायबाट उ मिु को
दाबी गरेको देिख छ, जनु िन नबमोिजमको रहेको
छ, "कानूनबमोिजम अपराध ठह रने कुनै काम गन
यि सो काम गदा आफूले गरेको कामको कृित
र प रणाम थाहा नपाउने गरी मगज िब ेको वा
बौलाएको रहेछ भने िनजलाई खत बात ला न वा
कुनै कारको सजाय हन स दैन । मगज िब ेको
बौलाएको यि लाई िसकाई कसैले कुनै अपराध गन
लगाएको रहेछ भने सो िसकाउनेलाई िनजले आफै ँ
अपराध गरेसरह कानूनबमोिजम पूरा सजाय ह छ ।"
ततु कानूनी यव थामा उि लिखत श दह लाई
छुट्याएर हेदा िन न अव थाको िव मानतामा
मानिसक अ व थताका कारण सजायबाट उ मिु को
ितर ा (defense of insanity) को दाबी गन िम ने
देिख छ ।
१. कानूनबमोिजम अपराध ठह रने काय भएको
हनपु न,
२. य तो काय गन यि सो काम गदाको
अव थामा वा समयमा,
३. आफूले गरेको कामको कृित र प रणाम
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थाहा नपाउने गरी,
४. मगज िब ेको वा बोलाएको रहेछ भने,
५. य तो अव थामा भएको कायमा दोषी मानी
सजाय गन नहने ।
६३. िव मान मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को प र छे द २ मा यवि थत फौजदारी
यायका सामा य िस ा तिभ सािबक द ड सजायको
१ को यव थालाई भाषागत प रमाजनसिहत दफा
१४ मा "होस ठेगानमा नरहेको यि ले गरेको काम
कसरु नमािनने" अ तगत "कुनै काम गदाका बखत
मानिसक अ व थताको कारणले य तो कामको
कृित, गणु , दोष वा प रणाम बु न नस ने गरी होस
ठे गानमा नरहेको यि ले गरेको काम कसरु मािनने
छै न ।" भिनएको छ ।
६४. हा ो आ नै भखरकै कानूनी इितहास
हेदा मानिसक अ व थता भएको यि बाट भएको
कसरु को स ब धमा सजाय फरक पन स ने कानूनी
यव था िव.सं. १९१० को मल
ु क
ु ऐनमा समेत रहेको
देिख छ । जातको आधारमा सजायको यव था गन
त कालीन सामािजक यव था र मा यताको आधारमा
बनेको उ मल
ु क
ु ऐनको " यानमाराको" महलको
३६ नं. को यव थालाई हेदा क तोलाई मानिसक
अ व थता मा ने भ ने मूल प मा त कालीन कानून
िनमाताह समेत ट रहेको देिख छ । हा ो हालको
कानूनको िवकासको प लाई समेत बु न उ यव था
हबह उ लेख ग रएको छ, "कोही बौ हायाका मािनसले
मािनस मा यो भ या, यो बौ हायाको मािनस ग या
नग या कुराको थाहा पिन पाउँदो रहेनछ, जात जा या
अभ गैर पिन षादो रहेछ, िनवाण मै िहड् दो पिन रहेछ
भ या, अैन बमोिजम अंश सव व गरी दामल गन,ु ग या
नग या कुरा थाहा पिन पाउँदो रहेछ, अभ गैर पिन
षादो रहेनछ, िनवाण मै िहड् दो पिन रहेनछ भ या ते ता
बौ हाले मािनस माया, मिु ड या जातलाई अैन बमोिजम

अंश सव व गरी दामल गन,ु कािट या जातलाई
कािटमा रिदन,ु अिघ अभ गैर षायाको रहेनछ,
आफूले मािनस मा या पिछ अभ गै षायाको ठहय
भ या, तेसले यु बचाउनका लािग षायाको ठहछ,
ते ता मिु डया जातलाई अैन बमोिजम अंश सव व
गरी दामल गन,ु कािट या जातलाई कािटमा रिदन,ु "
भिनएको छ ।
६५. यसमा मानिसक अ व थताको दाबी
गन यान कसरु ठह रएको तीन अव थामा क तो
सजाय हने भ ने यव था रहेको देिख छ । पिहलो
यव था सबै जातमा समान पमा लागु हने देिख छ,
जसमा साँ चै मानिसक अ व थता रहेको यि ले गन
हने नहने काम गन, जातै जा छ भ ने ला दा पिन जे
पिन खाएर िहँड्ने र मरेको, िनभेको वा मतृ ज तो भएर
िहँडेको यि ले कसैलाई मारेमा उसको अंश सव व गरी
दामल गरी (देिखने ठाउँमा डामेर) छािडिदने भिनएको
छ । यहाँ मृ यदु ड पाउन स ने (कािटने) जातको
यि भए वा नभए पिन कािटने सजाय नगरी सबैलाई
एउटै सजाय अंश सव व गरी दामल गन यव था गरी
कसरु दार वा तवमा मानिसक अ व थता रहेकाको
हकमा यो यव था लागु हने देिख छ । दो ोको हकको
यि लाई पिन मानिसक अ व थता रहेको ठानी
"ते ता बौ हा" भ ने श द योग ग रएको भए पिन
य ता यि गन नगन कुरा पिन थाहा पाउने, खान
नहने कुरा नखाने, मरेको, िनभेको वा मतृ ज तो भएर
पिन निहँडेको अव थाको यि ले अक यि मारेको
रहेछ भने मृ यदु ड िदन िम ने (कािटने जातको रहेछ)
रहेछ भने कािटिदने अ यथा अंश सव व गरी दामल
गनु भिनएको छ । यसले मानिसक अव था िबि एको
दाबी गरेर मा पु दैन वा तवमा दाबी गन ितवादीको
यवहारबाट यो देिखनपु दछ, अ यथा यान मारेको
सजायबाट अिभयु ले उ मिु पाउन भ ने कानूनी
यव था यसमा रहेको देिख छ । ते ो अव थाको
ितवादीले मािनस मा रसके पिछ खान नहने अभ
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खाएर मानिसक अ व थता वा बौलाएको देखाउन
खोजेको ठह रएमा आ नो यान बचाउन गरेको
झठु ो यवहार मा रहेको मानी य तो ि थितलाई
अ वीकार गरी सजाय गन यव था रहेको देिख छ ।
यस बखतमा अिहलेको ज तो वा य िव ानको
िवकास भएर रोग परी णको आधिु नक िविधको
अभाव रहे पिन आजसमेत वीका रएको मानिसक रोग
भएको दाबी गनका ल णह लाई मल
ु आधार मािन
सजायको यव था गरेको देिख छ । यसरी आजभ दा
झ डै १७० वषअगािड हा ै आ नै कानूनी यव थाले
मानिसक अ व थताको दाबीका स ब धमा थािपत
गरेको कसरु िनधारणको िविधशा ीय आधारलाई हेदा
त काल अ य िव वमा रहेको यव थाभ दा कमजोर
देिखँदनै । एउटै कसरु मा जातका आधारमा फरक
फरक सजायको यव था गन भेदभावपूण प लाई
प छाएर हेदा कसरु िनधारणको सै ाि तक आधार
यसबखतसमेत कमजोर देिखँदैन ।
६६. सोही यव थामा रहेको जातको
आधारमा सजाय हने अमानवीय भेदभावपूण प लाई
हटाएर सबै कसरु को हकमा लागु हने गरी द ड
सजायको १ नं. को यव था आएको देिख छ । िश ा
र समयको िवकास मबाट िवकिसत भएको भाषा र
शैलीमा प रवतन गरी कामको कृित र प रणाम थाहा
नपाउने गरी मगज िब ेको वा बौलाएको भिनए पिन
मूल त व १९१० को मल
ु क
ु ऐनको यव थाले क तो
अव थालाई बौलाएको मा ने भनेर गरे नगरेको थाहा
नपाउने, के खाने के नखाने थाहा नपाउने के लाउने के
नलाउने वा कसरी स े मािनस िहँड्नु पदछ भ ने थाहा
नपाउने अव थामा रहेको यि लाई "बौ हायाको"
मािनएको छ भने सोही बेहोरालाई द ड सजायको १
नं. मा आ नो कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने
भिनएको छ । यसैलाई अझ प रमाजन गरी हालको
यव थामा मल
ु ुक अपराध संिहता, २०७४ को
दफा १४ मा मगज िब ेको वा बौलाएको श दको

थानमा मानिसक अ व थताको कारणले कामको
कृित, गण
ु , दोष वा प रणाम बु न नस ने गरी होस
ठे गानमा नभएको भिनएबाट हा ो देशिभ कानूनको
िवकास ममा समय ममा देशिभ र बािहरसमेत
आएको स ब े को कानूनको आधुिनक करण,
मानिसक अ व थतालाई हेन वा य िव ानमा
आएको प रवतनबाट
ा
ानसमेतलाई
समेट्ने गरी मानिसक अ व थताको ितर ाको
िविधशा ीय मा यतालाई मुलुक अपराध संिहताले
समेटेको देिख छ ।
६७. सव च अदालतले िविभ न मु ाह मा
द ड सजायको १ नं. को कानूनको या या गद
घटना घटाउँदाको समयको ितवादीको ग भीर
मानिसक अ व थता, यसैसगँ स बि धत
डा टरको ितवेदन, घटना घट् दाको समय
व रप रका ितवादीका गितिविधलगायतका अ य
माणह समेतको आधारमा ितवादीको defense
of insanity को दाबी वीकार तथा अ वीकारसमेत
गरेको पाइ छ । ी ५ को सरकार िव देव िगरी,
(ने.का.प. २०४४, िन.नं. २९७८) मा "यसमा मतृ क
१५ मिहनाको बालक िदनेश िगरी अिभयु देव िगरीको
छोरा भएको र अिभयु देव िगरीकै हँिसयाको चोटबाट
िदनेशको मृ यु भएकोमा िववाद देिखएन । अिभयु
देव िगरीको मानिसक स तल
ु न िठक नभएको र किहले
किहले िवि भई नाङ् गै जथाभावी गन अव थाको
यि भएकोमा िनजको ीमती जसमाको भनाइ र
वारदात गरी घटना घटेको िदन २०४१।०६।२० गते
िबहानैदेिख नाङ् गै भई सेतीनिदको छालितर गइरहेको
र समाती घरमा याइिदएको भ ने सरजिमनका यि
र सोही रातमा ततु जघ य घटना घटी वा नी
जसमालाई घाइते पारी छोरा िदनेशलाई मारी घरमा
आगोसमेत लगाएको आिद घटना िनज अिभयु बाटै
भएको िनिववाद देिखन आयो । य तो ि थितमा आ नो
मानिसक स तल
ु न िठक भई होस भएको अव थामा
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गहृ थ जीवनको सव प र जीवन सहारा आ नो
ीमतीलाई मानस मकै यवहार गरी घाइते पानका
ु
साथै बालक छोरामािथ आघाितत ित गरी मानस नु
र आ नो ाणर ाको मु य साधनको लािग राखेको
अ नपात धन पैसा र बास ब ने घरसमेतमा आगो लगाई
न
पानु इ यालस दिु भ ि या होस भएको कुनै
मानवजाितबाट घट् न स ने स भा य घटना हो भ न
र होस भएकै अव थामा यी घटना घटेका हन् भनी
ठह याउन िम ने ि थित जाहेरीदेिख िलएर बिु झएको
सा ी सरजिमन तथा घाइते भई बचेक अिभयु को
ीमती जसमासमेतका घटना घटेको मको बकाई
लेखाईसमेत आधार माणबाट समेत मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको १ नं. बमोिजम अिभयु लाई सजाय नगन
गरी गरेको इ साफ िम ने देिखदा मनािसब ठहन ।"
या या भएको छ ।
६८. गौरी पुन मगन िव
ी ५ को सरकार
(ने.का.प. २०४५, िन.नं. ३४०७) मा “ ितवादीलाई
लागेको रोगको िवषयमा स बि धत िवशेष सम
जाँच गन पठाएकोमा िनज ितवादी गौरी पनु लाई
Schiso Phrenia भ ने रोगस म लागेको भ ने
सख
ु त अ पतालको िमित २०४२।११।३ को प बाट
देिख छ । िनज ितवादीले रोगको कारणले मैले
सासूलाई िहकाएको हँ भनी हरी र अदालमा समेत
भ न लेखाउन सके को पिन छै न । यसरी आफूले
अपराध गरेको कुरा हरी तथा अदालतमा वाभािवक
एवं मब पले वणन गरी रसको आवेगमा आई
ब चरोले हानेको कुरा वीकार गरी बयान कागज गरेको
देिख छ । उ िमित २०४२।११।३ को अ पतालको
प बाट रोग लागेपिछ मानिसक अस तल
ु न बराबर
रिहरहने भ ने देिखँदैन । कुनै बेला िबरामी पूणतया
मानिसक पमा व थ पिन हन स छ । आफूले गरेको
कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी मानिसक
अस तल
ु न िब एको एवं सो ि थित हमेसा रिहरहने

भ ने पिन देिखँदैन । मानिसक स तल
ु न िठक रहेको
अव थामा गरेको आपरािधक कायको लािग द ड
सजायको १ नं. आकिषत हने होइन ।” भनी या या
भएको छ ।
६९. सुनमाया लामासमेतको जाहेरीले ी ५
को सरकार िव कुल वज लामा, (ने.का.प. २०४६
िन.नं. ३८४८) मा ितवादीलाई द ड सजायको १
नं. बमोिजम िनद ष मानी सजाय नगन गरी भएको
फै सलाको संि त य खु ने गरी ग रएको या यामा
भिनएको छ, " ितवादी कुल वज लामाले २०४०
साल ावणदेिख िदमाग िब ी िवर ला ने बेलाबेलामा
छो ने भइरहेको, २०४० साल आि न मिहनादेिख
कुनै कुरा मलाई थाहा भएन । िदमाग िठक भई होस
आउँदा आफू थनु ामा रहेको थाहा पाई बु दा िददी
मैयाले ितमी पागल भएको अव थामा ित ी का छी
ीमती टुकुनीमायालाई कुटिपट गरी मारेको भनेकोले
थाहा पाएको हँ । जानाजान ह या गरेको होइन भनी
हरीमा बयान कागज गरेको पाइ छ । अदालतमा
बयान गदा मानिसक तथा शारी रक ि थित सो समयमा
स तल
ु नमा नभई म बेहोस अव थामा रहे भएको
हँदा मैले आ नो ीमती टुकुनीमाया तामाङ् नीलाई
कुटिपट गरी कोदालोले हानी कत य गरी यान
मारे नमारेको मलाई थाहा छै न भनेको देिख छ ।
अिभयु कुल वज लामालाई मानिसक अ पताल
लिलतपरु बाट जाँच गराएकोमा यी िबरामीलाई जाँ दा
िनजलाई मानिसक िबरामीले मानिसक अस तल
ु न
भएको बिु झ छ भ ने िमित २०४०।०६।२० को प
फाँट नं. १० मा चढेकोबाट बिु झ छ । जाहेरवालाको
जाहेरीमा कुल वज लामाको िदमाग िब ी िदमाग
िब ेको अव थामा बहु ारीलाई मारेको भ ने लेिखएको
पाइ छ । िनजै जाहेरवाला तथा सरजिमनका यि ह
मधक
ु र सापकोटा, िव णु साद अिधकारी र कृ ण साद
पि डतले अदालतमा बकप गदा अिभयु कुल वज
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लामा पागल िथयो भनी बके को पाइ छ । यसबाट
वारदात गदाका अव थामा अिभयु कुल वज लामा
पागल रहेछ भ ने देिख छ । ितवादीका सा ी माया
लामा र लालबहादरु लामाले बौलाएर पागल भएको
हो भनी अदालतमा िकटानीसाथ बकप ग रिदएको
पाइ छ । यसबाट पिन िनज अिभयु कुल वज लामा
पागल भएको पिु भएको देिख छ । अिभयु कुल वज
लामाले जानी बझ
ु ी आफूले गरेको कामको प रणाम
थाहा पाउन स ने अव थामा आ नो ीमतीलाई
कत य गरी मारेको भ न सिकने अव था उपयु
माणह बाट पिु हन सके को छै न । मगज अस तल
ु न
भएको अव था आ नो का छी ीमती टुकुनीमायाको
यान मारेको देिखँदा द ड सजायको १ नं. अनस
ु ार
ितवादी कुल वज लामा पागल देिखएकोले सजाय
के ही गनु नपन ।" भनी या या भएको छ ।
७०. रामबहादुर गु ङ िव
सुयबहादुर
थकालीको जाहेरीले ी ५ को सरकार, (ने.का.प.
२०४६, िन.नं. ३९३३) मा द ड सजायको १
नं. अ तगत उ मिु पाउँ भ ने मा उ मिु
इ कार ग रएको छ । के ही त यसमेत खु ने गरी
भएको या यासिहतको ठहरमा भिनएको छ,
“ ितवादी रामबहादरु गु ङले उ िदन िबहानै उठी
आ नो नाउँमा लाइसे स रहेको ब दक
ु हार गरी
कणबहादरु समेतका ४ जना यि ह लाई मारेको
दे ने च मिदद यि सयु बहादरु थकालीसमेतले
िकटानी जाहेरी िदएको र सोही जाहेरीको बेहोरालाई
समथन गद अदालतमा समेत आई बकप गरेको
देिख छ । सरजिमनका सम त यि ह ले िनज
रामबहादरु ले ब दक
ु हार गरी कण बहादरु , रामच
देवकोटा, च काश र कुलबहादरु लाई मारेको भनी
लेखाइिदएको र सो बेहोरालाई पिु गद अदालतमा
आई बकप गरेको देिख छ । ग डक अ चल
अ पताल पोखराको पो माटम रपोटबाट पिन ब दक
ु

हारको चोटले गदा मृ यु भयो भ ने जिनएको र
ितवादी रामबहादरु ले हरीसम बयान गदा आफूले
ब दक
ु हार गरी मतृ क चारैजनालाई मारेको भनी
कसरु मा सािबत भई बयान गरेको देिख छ । िनजले
अपराध गदा योग गरेको ब दक
ु बरामद भएको र
आफूले अपराध गदा सोही ब दक
ु योग गरेको भनी
सकार गरी सनाखत ग रिदएको देिख छ । ितवादीले
अदालतमा बयान गदा िवगत एक वषदेिख आ नो
िदमाग स तुिलत नभएको र सो अपराध गदा पिन
होस नभएकोले आपरािधक दािय वबाट छुट्कारा पाउँ
भनी बयान गरेको देिख छ । तर िनजको उ बयान
िसवाय िनजको होस ठेगानमा नभएको भनी मािणत
गन अ य कुनै ठोस सबदु माण पेस गन सके को पिन
देिखँदैन । िनजले आ नो कत यबाट मतृ क चारै
जनाको मृ यु भएको भ ने त यलाई अदालतमा पिन
सकार गरेको पाइ छ । सङ् किलत सबतु माणबाट
िनजले अपराध गरेको भ ने पिु भइरहेको र ितवादी
वयंले अपराध गरेको भ ने कुरा अदालतमा समेत
वीकार गरी बयान गरेको अव थामा के वल िदमाग
िठक नभएको भ ने िजिकर िलँदैमा व तगु त र ठोस
सबदु माण िबना आपरािधक दािय वबाट छुट्करा
िदनु यायसङ् गत देिखँदनै । चिलत कानूनबमोिजम
सजायमा कमी वा छुट हने सजायबाट रहाई पाउने
कुनै कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको
माण पु याउने भार िनजमा नै रहने ह छ । तर ततु
के शमा ितवादी रामबहादरु गु ङले होस ठे गानमा
नभएको भ ने िजिकर िलए तापिन यसलाई शंकारिहत
माणबाट मािणत गन नसके को हँदा िनजको
बयानलाई मा भर गरी आपरािधक दािय वबाट
छुट्कारा िदन िम ने नदेिखएको ।" भनी अपराध गदा
मानिसक अव था िठक नभएको हँदा सजायबाट
उ मिु पाउँ भनी िजिकर िलने ितवादीले सो कुराको
माण पु याउनु पदछ भ ने सवमा य िस ा तलाई यो
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या याले आ मसात् गरेको पाइ छ ।
७१. चेतन का ले िव
भीम साद
का लेको जाहेरीले नेपाल सरकार (ने.का.प.२०६४,
िन.नं. ७८७१) मा ितवादीले आफूले कत य यान
कसरु घटाएको समयमा िसजो े िनया रोग लागेको
कारण सजायबाट उ मिु पाउनु पदछ भनी िलएको
ितर ाको दाबीलाई िन न या यासिहत अ वीकार
ग रएको छ, “मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको १ नं. मा आफूले
गरेको कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी
मगज िब ेको वा बौलाएको रहेछ भने िनजलाई खतबात
ला न वा कुनै कारको सजाय हन स दैन; भ ने
कानूनी यव था रहेको दिखँदा उ कानूनी यव था
आकिषत हनका लािग अिभयु आफूले गरेको कामको
कृित र प रणाम थाहा नपाउने कृितको हनपु न ।”
भ दै “ ितवादीलाई िसजो े िनया रोग लागी यसको
प रणाम य तै ह छ भ ने स पूण ि थित थाहा पाउन
नस ने ि थित भएको नदेिखँदा आफूले होिसयारीपूवक
गरेको कामको कृित थाहा नभएको भ न
नसिकने ।” अपराधपिछ अपराध लक
ु ाउन िछपाउन
खोजेको फरार रहेको कायबाट ितवादीले होसपूवक
नै वारदात घटाएको भ ने स ब धमा भिनएको
छ, “मानिसक रोगबाट पीिडत भए पिन वारदात
हनपु ूव यी ितवादी घरबाट जथाभावी िहँड्ने, खाना
नखानेलगायतका अ वभािवक ि याकलाप गरेको
भ ने खु दैन । वारदात घटाउनभु दा त काल अिघ
पिन यी ितवादी पूण सचेत अव थामा देिख छन् ।
वारदातपिछ आफूले गरेको अपराध छुपाउन स छु
िक, ब न स छु िक भ ने भावनाबाट े रत भई फरार
भएको अव था छ । अतः ितवादीले वारदात अिघ
र पिछ गरेको कायह बाट य तो कामको कृित र
प रणाम नै थाहा नपाउने गरी मगज िब ेको वा पागल
भएको भ ने नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १
नं. समेत ततु वारदातमा आकिषत हन नस ने ।”
भनी या या भएको छ ।

७२. मािथ उि लिखत या याह बाट क तो
अव थामा आपरािधक दािय वबाट ितवादीलाई
उ मिु िदन सिकने भ ने द ड सजायको १ नं. को
कानूनी यव था र य तो ितर ाको दाबीमा माणको
भार ितवादीमा रहनेसमेतको ठहर भएको देिख छ ।
अपराध घट् दाको अव थामा अिभयु / ितवादीको
मानिसक अव था, मानिसक अ व थताका कारण
आफूले ग ररहेको कायको कृित र प रणाम थाहा
नपाउने गरी बेहोसी अव थामा रहेको डा टरको
कागजसँगै जाहेरवाला र सरजिमनका यि ह ले
गरेको कागज र बकप ले मािणत गरेको अव थामा
मा मानिसक अ व थताको दाबीको आधारमा
आपरािधक कसरु बाट उ मिु
पाउन सिकने
र आफूले गरेको काम थाहा नपाउने मानिसक
अ व थतामा रहेको दाबी गनले सोको पुि आफैँले
गनुपन ह छ र सो हन सके मा मा मानिसक
अ व थताको दाबी (defense of insanity)
वीकाय हने र थािपत कसुरबाट अिभयु ले
उ मिु पाउन स ने देिख छ ।
७३. यसैगरी सुदशन अयाल िव
नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६५, िन.नं. ८०२९)
मा पनु रावेदक ितवादीले आफू मानिसक रोगले
त भएको अव थामा घटना घट् न गएको हो,
आफू depression रोगले पीिडत भएको भ ने
हरीमा बिु झएका िविभ न यि को कागज, िश ण
अ पताल महाराजग जमा गठन भएको मानिसक
िचिक सकह को बोडले िदएको ितवेदनबाट पिु
भएको, सो बोडको नेतृ व गन डा. िव ादेव शमाले
अदालतमा उपि थत भई बकप गदा depression
बाट severe depression हँदै Insanity आएको
अव थामा घटना घटेको भनी राय िदएको अव थामा
आफूलाई मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १ नं. अनस
ु ार
कुनै सजाय हनु नपनमा सजाय भएकोलाई बदर
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर अ वीकार गद अ.बं.
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१०६१४ - पारस भिनने अिभषेक कोइराला िव. नेपाल सरकार
१८८ योग गरी सजाय घटाउने िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालतको रायसमेतलाई मनािसब
नदेिखएको ठहर गद िन न या या भएको छ, द ड
सजायको १ नं. को कानूनी यव था उ लेख गरी,
"उ कानूनी यव थाको आधारमा सजायबाट उ मिु
पाउन िजिकर िलने यी ितवादीले नै माण ऐन,
२०३१ को दफा २७(१) बमोिजम सो कुरा मािणत
गनपन
ु ह छ । सोबमोिजम वारदातको अव थामा
आफूले गरेको कामको प रणाम थाहा नपाउने गरी
मगज िब ेको वा मानिसक अस तल
ु नको अव था र
ि थित रहेको भनी घटनाको त कालपिछ अनस
ु धान
अिधकारीसम मौकामा बयान गदा िनजले सो कुरा
य गरेको पाइँदनै । अदालतमा बयान गदा मा य तो
िजिकर िलएको छ । तर सजायबाट कमी, छुट वा पूण
उ मिु का लािग कुनै कारको िजिकर िलनु मा पया
हँदैन । सो िजिकरलाई िनि त र आधारभूत माणबाट
थािपत पिन गनपन
ु ह छ । काम गदाको समयमा
मानिसक पमा अस तिु लत भई गरेको र कामको
कृित र प रणाम थाहा नपाउने अव थामा िथयो भ ने
कुरा मािणत गन भार पिन माण ऐन, २०३१ को
दफा २८ अनस
ु ार सो कुराको िजिकर गन प मा नै
रह छ । साथै य तो िजिकरको आधारमा सजायबाट
उ मिु पाउनको लािग घटना हनभु दा अिघको
अिभयु को मानिसक अव था, पूण आचरण र यवहार,
असामा य ि याकलाप, रोगबारे िनदान र उपचार
गराएको भए सोको त यपूण आधार र माण तथा
घटनाप ात् िनजको यवहार र आचरण, त स ब धमा
मानिसक रोग िवशेष ले िनजको मानिसक अव थाबारे
पया जाँच र अनस
ु धान गरी िदएको त यपूण एवं
वै ािनक कारणसिहतको ितवेदनसमेतलाई िवचार
गनपन
ु ह छ" भिनएको छ । " ितवादी पनु रावेदकले
आफू Depression को रोगी रहेको भने तापिन
वारदात घटेप ात् अनस
ु धान अिधकारीसम िजिकर
निलएको र अदालतमा बयान गदा मा सो िजिकर िलए

पिन उ रोगको कहाँ किहले उपचार गराएको तथा सो
उपचार गराएको डा टरको िे सन र औषधीसमेत
सेवन गरेको देिखने कुनै आधारभूत एवं िव सनीय
माण सो बयानसाथ पेस गन सके को देिखँदैन ।
ितवादीले िजिकर िलएको िवशेष को ितवेदनको
स दभमा, िवशेष टोिलका डा टर िव ादेव शमाले
काठमाड िज ला अदालतसम बकप गदा ततु
घटना घट् दाको समयमा ितवादी सदु शन अयाल
आफूले गरेको कायको कृित र प रणाम छुट्याउन
नस ने अव थाका िथए भनी यिकनसाथ भ न
सके को पाइँदनै ।" भनी अदालतले ितवादीको िजिकर
डा टरको बकप बाटै ख डनीय भएको औ ं याएको
पाइ छ ।
७४. यो मु ामा भएको या याबाट घटना
घटेको अव थामा ितवादी आफूले गरेको कामको
कृित र प रणाम बु न नस ने गरी मानिसक अ व थ
रहेको पिु हने माणको अभावमा ितवादीलाई
अपराधबाट उ मिु िदन निम ने िन कषमा पु नक
ु ो
अलावा य तो िजिकर भएमा माण ऐन, २०३१ को
दफा २७(१) र २८ को आधारमा िजिकर मािणत
गन भार िजिकर िलने प ितवादीमा रहने िन कषमा
पगु ी Insanity defense स ब धी हा ो कानूनी
यव थालाई झनै प पा रएको देिख छ । यसैसगँ
िम ने या या खोमनाथ दाहाल िव गणेश साद
दाहालको जाहेरीले नेपाल सरकार (ने.का.प.
२०७१, िन.नं. ९१५८) मा भएको पाइ छ । यसमा
भिनएको छ "अपराध गनभु दा धेरै पिहले अथवा
अपराध ग रसके पिछ मानिसक रोग लागेको कारणले
कसरु दारले कसरु बाट उ मिु वा छुट पाउन नस ने"
भनी " वयं ितवादीले, मौकामा बिु झएका यि ह ले
तथा सह ितवादी एवं िनजकै ीमतीसमेतले िनज
ितवादीको मानिसक ि थित िठक नभएको भनी
कही ँकतै भ न नसके को ि थितमा के वल पनु रावेदन
िजिकर िलएकै भरमा मा आफूले गरेको आपरािधक
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
ि याको कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी
ितवादीको मानिसक ि थित िठक नभएको भ न
निम ने ।" भिनएको छ । "द ड सजायको १ नं. को
कानूनी यव थाबमोिजम घटना घटेको समयमा
आफूले गरेको कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने
गरी ितवादीको मानिसक ि थित िठक नभएको भ ने
कुराको माण पु याउने दािय व िनज ितवादीमा
नै रहने ह छ । तर िनजले सो कुराको त ययु र
िव सनीय माण पेस गन सके को नदेिखँदा द ड
सजायको महलको १ नं. बमोिजम सजायबाट छुट
पाउने ि थित र अव था नदेिखने ।" भ ने या या
भएको देिख छ । मानिसक रोग लागेप ात् डा टरको
िसफा रसमा Tab risdone, Tab pactitane, Tab
intalith CR ज ता औषधी सेवन गरेको िथएँ भ ने
पनु रावेदक ितवादीको िजिकर र िज ला वा य
कायालय, ते थमु को िमित २०६६।०२।०४ को प मा
यी ितवादीलाई "ग भीर खालको िसजो े िनया र
मेिनया टाइपको मानिसक अस तल
ु न भएको" भ ने
बेहोरा उ लेख भएको स दभमा, "तर पिन िनजलाई
सो रोग किहलेदेिख लागेको हो, वारदात िमितमा
िनजलाई रोग लागेको िथयो िथएन भ ने कुरा उ
प मा उ लेख भएको देिखँदनै । सो प मा द तखत
गन डा. एकराज गौतम मानिसक रोग िवशेष हन्
भ ने देिखँदनै भने ितवादीको वा य परी ण के
कुन िविध र ि याबाट ग रएको भ ने कुरा सो प मा
खु दैन ।" भ दै "िवशेष ले मानिसक अव थाको
स ब धमा वै ािनक परी ण गरी कारणसिहत राय
िदएको अव थामा मा य तो राय िव सनीय ह छ
र माणको पमा हण गन सिकने ह छ ।" भ ने
या या भई िस ा त ितपादन भइसके को देिख छ ।
७५. मािथ उि लिखत पिछ ला सदु शन
अयाल (िन.नं. ८०२९) र खोमनाथ दाहाल (िन.नं.
९१५८) का या याह हेदा हा ो सव च अदालतले
defense of insanity को स दभमा Medical

Insanity र Legal Insanity को मा समेत वेश
गरी या या गरेको ट ह छ । डा टरले ितवादी
मानिसक रोगी हो भ दैमा वा ितवादीले मानिसक
रोगको औषधी खाएको िथयो वा खाँदै छ भ दैमा
मा defense of insanity को सिु वधा दाबी गरी
सजायबाट उ मिु पाउन स दैन । मानिसक रोगको
िवशेष बाट वै ािनक िविध ि याको आधारमा घटना
घटेको समयमा ितवादी आफूले गरेको कामको कृित
र प रणाम थाहा नपाउने गरी मानिसक पमा अ व थ
रहेको पिु गरेको हनपु दछ । डा टरको य तो रायलाई
घटना घटाउनअ
ु िघ पिछ र घटना घटाएको समयको
ितवादीको यवहार गितिविधले समेत थप पिु गरेमा
मा कानूनन: defense of insanity लाई वीकाय
मा नपु न ह छ ।
७६. वा य िव ानले मानिसक रोगको
औषधी खाइरहेका तर हाल सामा य अव थामा रहेको
यि लाई समेत मानिसक रोगी (Medical Insanity)
नामकरण गन स छ । तर कानूनी दािय वको स दभमा
य तो अव थाको यि लाई कानूनी पमा मानिसक
अ व थता (Legal Insanity) मािनँदैन । िकनिक
य तो अव थाको यि ले आफूले गरेको कामको
कृित र प रणाम र िठक बेिठक बु नस छ । यिद
कुनै अिभयु मानिसक रोगी नै रहेछ भने पिन आफूले
गरेको काम गलत हो भ ने थाहा पाउने अव थामा
रहेको भए कुनै डा टर वा कुनै िवशेष ले मानिसक
रोगी भनेकै आधारमा मा य तो अिभयु लाई
फौजदारी कसरु बाट उ मिु िदन िम दैन । डा टर
वा कुनै िवशेष को रायले अिभयु ले कुनै आपरािधक
घटना घटाइरहेको अव थामा उसको मि त क
सामा य िथयो वा िथएन र उसले गरेको कामको कृित
र प रणामबारेमा थाहा पाउने अव थामा ऊ िथयो वा
िथएन भ ने मूल लाई ठोस आधार र माणसिहत
स बोधन गरेको हनपु दछ तब मा य तो रपोट वा
रायले कानूनी ितर ा (Legal insanity defense)
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मा सहयोगीको भूिमका िनवाह गनस छ ।
७७. यसैले कानूनी ितर ामा क तो
अव थालाई मानिसक अ व थता मा ने भ नेमा
वा य िव ान र कानूनमा िभ नता रहेको छ ।
ज तोसक
ु ै मानिसक अ व थता वा पागलपनलाई
अपराधमा उ मिु को लािग पया मािनँदनै । वा य
िव ानले यि मा कुनै न कुनै पको मानिसक
अ व थता छ भ न स छ तर यित मै मि त क
शू यता वा मानिसक रोगका कारण बेहोसीको ि थित
हो भ न सिकँ दैन । यिद कुनै यि ले आफूले गरेको
काम गलत हो भ ने थाहा पाएमा वा पाउने अव था
रहेकोमा सो हँदाहँदै घटना घटाएर मानिसक
अ व थता वा पागलपन छ भ ने वा य परी णले
देखाए पिन defense of insanity को दाबी गन
सिकँ दैन । यसैले Medical Insanity ले रोगीको
िवगत र वतमानको ि याकलाप र यवहारसँग स ब ध
रा दछ भने Legal Insanity ले घटना घटेको
समयमा ग ती गन (अिभयु ) मानिसक अ व थता
वा असमथतामा रहेको हँदा ग ररहेको कायको कृित
र प रणाम वा असरबारे अनिभ रहेको छ वा छै न
भ नेसगँ स ब ध रा दछ । वा यस ब धी रपोटले
कुनै िबरामी मानिसक रोगी हो होइन र कुन कृितको
मानिसक रोगी हो र िबरामीले कुन औषधी खानपु छ
आिद देखाउँछ (Medical Insanity) तर कानूनले
उ मानिसक रोगी आफूले गरेको कामको कृित र
प रणाम बु न नस ने अव थामा िथयो वा िथएन भनेर
हेदछ (Legal Insanity) । अतः वा यस ब धी
ितवेदन वा रपोट वा िवशेष को राय मा defense
of insanity मा िनणायक नभई िनणयमा पु नका लािग
मह वपूण सहयोगी माणस म हने देिखयो । मानिसक
रोगी भए पिन अिभयु / ितवादी होसमा रहेको वा
भएको घटनाको बारेमा बताउन स ने वा होसपूवक
बयान िदनस ने वा आफूले घटाएको घटना गलत

भनेर बु न स ने अव थामा रहेको वा घटना घटाई
यसको प रणाम थाहा पाई सोबाट ब ने होसपूवकको
यास गरेको ि थितमा य तो अव थालाई कानूनको
योजनका लािग मानिसक अ व थता मािनँदैन
र अिभयु / ितवादीलाई अपराधबाट उ मिु
िदन सिकने देिखएन । यसैगरी अपराध घटेको पिु
भइसके पिछ वा अिभयोजन वा सु सनु वु ाइको ममा
ितवादीले आफू मानिसक पमा अ व थ रहेका
कारण आफूले गरेको कामको कृित बु न स ने वा
िठक बेिठक छुट्याउन स ने ि थितमा नरहेको िजिकर
िलएको अव थामा सोको पिु गन भार दाबी िलने प
ितवादीले नै गज
समेत कानूनमा ि िवधा
ु ानपनमा
ु
रहेको देिखएन ।
७८. अब पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
पु न स छ िक स दैन ? उ च अदालतको फै सला
िमलेको छ, छै न ? भ ने चौथो तफ िवचार गदा
पनु रावेदन िजिकर पु नस ने कुनै आधार माण
पनु रावेदनप वा िमिसल संल न कुनै कागज माणमा
देिखँदैन । पनु रावेदन / ितवादी पारस नाम गरेका
अिभषेक कोइरालाले आफूले कत य गरी मतृ क सौरभ
सवु ेदीको ह या गरेको कसरु मौकामा र अदालतको
बयानमा वीकारेका छन् । िनजले आपरािधक काय
घटाउनपु ूव तयारी गरी पसलबाट खक
ु ु री िकनेर
याई िसरानीमा राखेको र घटना घटाउन पटकपटक
मतृ कको डेरा कोठामा िनगरानी गरेको, घटना घटेको
िदन िबहान गई हेरी जाँची मतृ क घरमै भएको यिकन
गरी अपराध गरेपिछ सोबाट छुट्कारा पाउन भारततफ
जान आ ना सरसामानह को ब दोब त गरी झोलामा
राखी मतृ कको घरमा गई घटना घटाएको देिख छ
भने मतृ कले िलटो खवु ाई रहेको काखमा रहेको
िशशल
ु ाई कुनै हािन नो सानी नपु याई सझ
ु बझ
ु का
साथ काय स प न गद मतृ कक प नीलाई बोलेमा
मानस मको कुरा गरी खक
ु ु री यही फाली भागी गएको
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अव थामा धािदङको गजरु ीमा प ाउ परी िनजको
साथबाट बरामद भएको सामानह बयानको ममा
सनाखतसमेत गरेको पाइ छ । ितवादीले सोिधएका
को जवाफ िदन स छु, शा र रक तथा मानिसक
अव था िठक छ भनी बयानमा लेखाई िदएको
देिख छ । ितवादीक एकाघरक िददीले अदालतमा
समेत सो रोगको बारेमा कही ँकतै उ लेख गरेको
पाइँदैन । ल ाकपडा, एिटएम काड, यापटप, पासपोट
सबै िलई ह या थलमा मोटरसाइकलमा गई यहाँबाट
भागी सु धाराको गे हाउसमा गई रगत लागेको कपडा
फे री सो कपडा आ नै झोलामा राखी भारततफ
जान भा दै धािदङको गजरु ी पिु गसके को अव थामा
िनजलाई हरीले िगर तार गरी याएपिछ सो सबै
बेहोरा िनजले ज ताको य तै बयानमा उ लेख गरेको
अव थालाई हेदा ितवादी आफूले गरेको कामको
कृित र प रणाम बु न स ने, िठक बेिठक छु ् याउन
स ने पूरै होसमा रहेको अव थामा मनसायसिहत
योजनाव त रकाबाट िनजले सौरभ सवु ेदीको कत य
गरी ह या गरेको शंकारिहत ढंगले पिु भएको देिखयो ।
ितवादीले पनु रावेदनमा दाबी गरेज तो िनज अपराध
गदाको समयमा िसजो े िनया भ ने मानिसक रोगबाट
त रहेको भ ने िजिकर कुनै पिन माणबाट पिु
भएको देिखएन । घटना घटाएको समयमा िसजो े िनया
रोगको कुनै पिन ल ण ितवादीमा रहेको भ ने
वा यस ब धी ितवेदन, रपोट वा कुनै डा टर वा
मानिसक रोगको िवशेष को कागज वा बकप िमिसल
संल न रहेको देिखएन । ितवादीमा िसजो े िनया
नामको घातक मानिसक रोग भएको कुनै पिन कागज
माण र िनजको यवहार गितिविधबाट पिु नभएको
मा होइन मानिसक अ त य तता हने अ य कुनै
पिन मानिसक रोग रहेको पिु हने कुनै माण िमिसल
संल न देिखँदैन । आफूमा रहेको मानिसक रोग वा
पागलपनका कारण आफूबाट बेहोसमा घट् न गएको
अपराधको सजायबाट उ मिु पाउन पदछ भनी द ड

सजायको १ नं. बमोिजमको दाबी गनले सोको माण
पु याउनपु नमा सो कुनै काम ितवादीबाट भएको
देिखँदैन । ितवादीबाट एकाएक पनु रावेदन तहमा
आएपिछ आफू ग भीर पमा िसजो े िनयाको िबरामी
रहेको उ लेख गरेको अव थालाई हेदा ितवादीले
जघ य िकिसमबाट गरेको ह याको अपराधबापत हने
सजायबाट ब नका लािग रिचएको मनगढ ते कहानी
िशवाय अक हो भ नस ने अव था िमिसल संल न
कुनै आधार कारण वा माण कागजबाट देिखँदैन ।
७९. तसथ, मािथका करणह मा
उि लिखत आधार, कारण तथा कानूनको आधारमा
ितवादी पारस भिनने अिभषेक कोइरालालाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा सोही ऐनको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने ठह याई सु भ परु िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।०३।१५ मा भएको फै सला सदर गरेको उ च
अदालत पाटनको िमित २०७४।११।२९ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । सव व हने सजायको
हकमा िमित २०७५।५।१ देिख लागु भएको मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम यो
ऐन ार भ भएपिछ सव व हने गरी सजाय गन िम ने
नदेिखँदा ितवादी पारस भिनने अिभषेक कोइरालालाई
ज मकै दको सजाय हने ठहछ । अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
क. मािथ ठहर ख डमा उ लेख भएबमोिजम
पनु रावेदक ितवादी पारस भिनने अिभषेक
कोइरालालाई ज मकै दको सजाय हने ठहरेकोले
सु फै सलाबमोिजम राखेको सव वको लगत क ा
गरी यस फै सलाबमोिजम ज मकै दको लगत राखी
असल
ु उपर गनु भनी सु भ परु िज ला अदालत
तहिसल शाखामा लेखी पठाउनू....................१
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१०६१५ - धनई साह कानु िव. िजते
ख.

ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी यो
फै सला िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू......२

साद साह कानु
निम ने हदँ ा काननू बमोिजम आ नो
अि तयारीिभ को
े मा कानूनको
ि याबमोिजम कारबाही गनलाई य तो
आदेशले नरो ने ।
( करण नं.४)

उ रायमा सहमत छु ।
या.मीरा खडका

पनु रावेदक / िवप ीका तफबाट :
इजलास अिधकृत : जगिद वर भ राई
यथ / िनवेदकका तफबाट :
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ३१ गते रोज ४ शभु म् । अवलि बत निजर :
स ब कानून :
—— &

––

फै सला गन यायाधीशः
माननीय यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
माननीय यायाधीश ी नागे लाभ कण
पनु रावेदन अदालत हेट डा

नणय नं . १०६१५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७७।३।३१
०७३-CI-०८६९
मु ाः- िनषेधा ा
पनु रावेदक / िवप ी : भोला साह कानक
ु ो छोरा रौतहट
िज ला, ट ाहा गा.िव.स., वडा नं ९ ब ने
धनई साह कानु
िव
यथ / िनवेदक : तोखन साद साह कानक
ु ो छोरा
रौतहट िज ला, ट ाहा गा.िव.स. वडा नं ९
ब ने िजते साद साह कानु
§ िनषेधा ाको आदेश जारी हदँ ैमा कुनै पिन
फौजदारी मु ाको अनस
ु धान तहिककात
गनलाई रोक लगाएको भनी अथ गन

आदेश
या.ह र साद फुयाल : याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम पनु रावेदन पन
आएको यस अदालतको े ािधकारिभ को ततु
मु ाको संि त य एवम् ठहर यस कार रहेको छः
त यख ड
शैले साहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी िवप ीम येका राम िकशोर साहसमेत
भएको शरीर ब धक मु ामा अपराध अनस
ु धानको
ममा िमित २०७२।१०।२२ मा मैले िज ला हरी
कायालयमा आ नो बेहोरा लेखाएको िथएँ । िज ला
हरी कायालयबाट फक आउनपु ूव गाउँमा झगडा
परेको रहेछ । मलाई रसइवी िलई िवप ी राम पक
ु ार
साह र िनजका दाजभु ाइ छोराह समेत मेरो घरमा
गई मेरो यान मा रिदने, यान मान नसके सरकार
वादी मु ामा फसाउने भनी गएका रहेछन् । य तैमा
िवप ीह ले िमित २०७२।१०।२२ मा इलाका हरी
कायालय, बारामा मेरो िव
यान मान उ ोग

2235

नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
मु ाको जाहेरी दता गन गएकोमा उ जाहेरी दता
भएको िथएन । य िप राजनीितक दबाबका कारण
िज ला हरी कायालयले िमित २०७२।१०।२४
मा जाहेरी िलई मलाई प ाउ गन भनी इलाका हरी
कायालय, ग डाबाट हरीह मलाई खो न भनी
मेरो घरमा आएकोमा म घरमा नभएकोले गाउँघरमा
खोजी फिकएका िथए । मैले शरीर ब धक मु ाको
अनस
ु धानमा यथाथ बेहोरा लेखाई हरीलाई सहयोग
गरेको कारण म संल न नै नभएको यान मान उ ोग
मु ामा फसाउने उ े यले मेरा िव उ मु ाको
जाहेरी िदएको र मलाई प ने झु ा मु ामा फसाउने
बल आशंका भएकोले म िनवेदकलाई कानूनबमोिजम
बाहेक प ाउ नगन,ु झु ा मु ामा नफसाउन,ु
थनु ामा नरा नु भनी िवप ीह को नाममा अ त रम
आदेशसिहत िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िजते साह कानक
ु ो त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डामा परेको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन
मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी हनपु न हो,
होइन ? य तो आदेश जारी हनु नपन कुनै
आधार, कारण र माण भए सोसमेत उ लेख गरी
कानूनबमोिजमको सूचना याद तामेल भएको िमितले
बाटोको यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस
गनहोला
भनी िनवेदन र आदेशको ितिलिपसमेत
ु
साथै राखी िवप ीह का नाउँमा सूचना याद जारी
गरी तामेल गंगई यादिभ िलिखत जवाफ परे वा पन
अविध यतीत भएपिछ िनयमानस
।
ु ार पेस गनहोला
ु
अ त रम आदेशको समेत माग गरेको तफ िवचार गदा,
यस िवषयमा दवु ैतफको कुरा सनु ी आदेश गनु उिचत हने
हँदा सोको छलफलका लािग िमित २०७२।११।१४
मा पेसी तोक िदनको १० बजे यस अदालतमा
उपि थत हनु भनी सोको सूचना िवप ीह लाई िदई
िनयमानस
भनी त कालीन पनु रावेदन
ु ार पेस गनहोला
ु
अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।११।०६ मा भएको

आदेश ।
चिलत कानूनले थनु ामा रा नेबाहेक
िनवेदकलाई प ाउ नगन,ु नगराउनु भनी पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३क.
बमोिजम अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । यसको
सूचना िवप ीह लाई िदनहु ोला भनी त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।११।१४
मा भएको आदेश ।
िनवेदक िजते साद साह कानूलाई प ाउ
गरी दािखला गन भनी िज ला हरी कायालय,
रौतहटबाट यस कायालयमा कुनै प ा हन आएको
छै न । िनवेदकलाई प ाउ गनका लिग यस कायालयबाट
हरी कमचारी खटाई नपठाइएको हँदा िनज िवप ी
िनवेदकले यस कायालयसमेतलाई बदनाम गराउने
उ े यले कपोलकि पत झु ा बेहोरा उ लेख गरी
अदालतसम दता गराएको िनवेदन खारेजभागी हँदा
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको इलाका हरी
कायालय ग डा रौतहटको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकसमेतले म िलिखत जवाफवाला
राम पक
ु ार साह कानूलाई िमित २०७२।१०।२२
गतेका िदन साँझ ४.०० बजेको समयमा मेरो शरीरका
िविभ न भागमा यान मान िनयतले हार गरेकोमा
िनजउपर िज ला हरी कायालय, रौतहटबाट िमित
२०७२।१०।२५ मा अ पताल जाँच गराएको िथएँ ।
िवप ीसमेतका उपर यान मान उ ोग मु ाको जाहेरी
दखा त दता गराउन जाँदा हरीले दता गनबाट
इ कार गरेकोले हलाकमाफत सो जाहेरी दखा त
िमित २०७२।१०।२८ मा पठाएको हो । हलाकबाट
पठाएको दखा तलाई अ.बं.९० नं. बमोिजम सनाखत
गराई कारबाही अगािड बढाउनपु नमा िज ला हरी
कायालयबाट आ नो कत य र दािय वको पालना
नभएकोले सो स ब धमा अदालतमा ०७२-WO०१८१ को परमादेशको िनवेदन दता गराई कारबाहीयु
अव थामा छ । यसरी िवप ीले आफूले अपराध गरी
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१०६१५ - धनई साह कानु िव. िजते
अपराधबाट ब नका लािग ततु िनषेधा ाको िनवेदन
दता गराएका छन् । िनवेदन दाबी अस य हँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न होइन भ नेसमेत
बेहोराको धनई साह कानु र राम पक
ु ार साह कानक
ु ो
संयु िलिखत जवाफ ।
कानूनबमोिजम प ाउ गरी थुनामा राखी
अनस
ु धान तहिककात गन पाउने फौजदारी कसरु मा
बाहेक िनवेदकलाई प ाउ गन, थनु ामा रा ने काय
नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा िनषेधा ाको
आदेश जारी हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७३।०२।०५
मा भएको फै सला ।
िवप ी िनवेदकले म पनु रावेदक रामपक
ु ार
साह कानल
ु ाई कुटिपट गरेकाले िनजउपर यान
मान उ ोग मु ाको जाहेरी दता भएको र उ मु ाको
रोहबाट िनजलाई प ाउ गरी अनस
ु धान हन स नेमा
उ मु ाबाट उि कन िनवेदकले झु ा िनवेदन िदएको
देिखँदा देिखँदक
ै ो अव थामा िनवेदन खारेज हनपु नमा
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ा जारी हने ठहर गरी
त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७३।०२।०५ मा भएको फै सला िु टपूण हँदा उ
फै सला बदर गरी िवप ीको िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ी धनई साह कानस
ु मेतले
यस अदालतमा िमित २०७३।०७।१९ मा पेस गरेको
पनु रावेदन ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसल अ ययन गरी हेदा यसमा त कालीन पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७३।०२।०५ मा भएको
फै सला िमलेको छ वा छै न । िनवेदकको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, शैले साहको

साद साह कानु

जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी िवप ीम येका
राम िकशोर साहसमेत भएको शरीर ब धक मु ामा
अपराध अनस
ु धानमा आ नो बेहोरा लेखाई िदएको
कारण िवप ीले रसइवी राखी िवप ी राम पक
ु ार साहका
दाजभु ाइले मेरो यान मान र यान मान नसके सरकार
वादी मु ामा फसाउने भनी ध क िदएका सोहीअनु प
यान मान उ ोग मु ाको जाहेरीसमेत दता भएको हँदा
मलाई प ने र झु ा मु ामा फसाउने बल आशंका
भएकोले कानूनबमोिजम बाहेक प ाउ नगन,ु झु ा
मु ामा नफसाउन,ु थनु ामा नरा नु भनी िवप ीह को
नाममा अ त रम आदेशसिहत िनषेधा ाको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर रहेको देिख छ ।
३. िनवेदकले रामपक
ु ार साहलाई कुटिपट
गरेकाले िनजउपर परेको यान मान उ ोग मु ाबाट
उ कनका लािग झु ा िनवेदन िदएको हँदा िनवेदन
खारेज हनपु छ भ ने िवप ीह रामपक
ु ार साह कानु र
धनई साह कानक
ु ो संयु िलिखत जवाफ रहेको देिख छ
भने िनवेदकलाई प ाउ गन कुनै हरी नखटाएको हँदा
िनवेदन खारेज हनपु छ भ ने इलाका हरी कायालय
रौतहटको िलिखत जवाफ रहेको देिख छ । उपयु
िनवेदन िजिकर र िलिखत जवाफ रहेको ततु
मु ामा िनवेदन मागबमोिजम िवप ीह का नाममा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याई त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७३।०२।०५
मा भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई िवप ी धनई साह
कानस
ु मेतको यस अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ
पेस भएको रहेछ ।
४. पनु रावेदन िजिकर स दभमा हेदा
त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
कानूनबमोिजम प ाउ गरी थनु ामा राखी अनस
ु धान
तहिककात गन पाउने फौजदारी कसरु मा बाहेक
िनवेदकलाई प ाउ गन, थनु ामा रा ने काय नगन,ु
नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा िनषेधा ाको
आदेश जारी हने ठहछ भनी फै सला भएको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
देिख छ । िनषेधा ाको आदेश जारी हँदैमा कुनै पिन
फौजदारी मु ाको अनस
ु धान तहिककात गनलाई रोक
नणय नं . १०६१६
लगाएको भनी अथ गन िम दैन । कानूनबमोिजम आ नो
अि तयारीिभ को े मा कानूनको ि याबमोिजम
सव च अदालत, संयु इजलास
कारबाही गनलाई य तो आदेशले रो दैन । य तो
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
आदेशको मकसद े ािधकार नभएको िवषयको
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
मु ा हेरी कसैलाई अनाहकमा द:ु ख नदेउ भ नेस म
फै सला िमित : २०७७।४।२१
हो । यसरी कानूनबमोिजम प ाउ गरी थनु ामा राखी
०७६-CR-०९०६
अनस
ु धान तहिककात गन पाउने फौजदारी कसरु मा
बाहेक िनवेदकलाई प ाउ गन, थुनामा रा ने काय
मु ा : कत य यान
नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा िनषेधा ाको
आदेश जारी हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन पनु रावेदक / वादी : हकबहादरु ऐरको जाहेरीले नेपाल
अदालत हेट डाबाट भएको फै सलालाई अ यथा
सरकार
िलनपु न वा बो नपु न अव था देिखएन ।
िव
५. अत: कानूनबमोिजम प ाउ गरी थनु ामा
यथ / ितवादी : िज ला कै लाली, सगु रखाल
राखी अनस
गा.िव.स. वडा नं.२ ता चा ब ने िवशाल
ु धान तहिककात गन पाउने फौजदारी
कसरु मा बाहेक िनवेदकलाई प ाउ गन, थनु ामा
घत मगर
रा ने काय नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याई त कालीन
§ अिभयु लाई चुप ला ने तथा आफूउपरको
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७३।०२।०५
अिभयोगउपर आधार र कारणसिहत
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ ।
ितवाद गन दवु ै अिधकार रहने भएको
िवप ी धनई राह कानस
हदँ ा याियक ि यामा सहयोग नगरेको
ु मेतको पनु रावेदक िजिकर
पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
आधारमा मा अिभयोग दाबीअनस
ु ार
िमिसल िनयमानस
कसरु दार ठहर गदा यायको मम तथा
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
चिलत कानून णाली ितकूल िनणय
उ रायमा सहमत छु ।
हन जाने ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
( करण नं.३)
§ मौकामै िदएको जाहेरीमा िकटानी पमा
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
नाम उ लेख नभई यसपिछको जाहेरीमा
इित संवत् २०७७ साल असार ३१ गते रोज ४ शभु म् ।
थप ितवादीको नाम उ लेख भएकोमा
यसलाई सावधानीका साथ हेनपछ
ु ।
ितवादी मौकामा फरारी रहेको कारणले
मा उसलाई आरोिपत कसरु मा दोषी
—— & ––
2238

१०६१६ - नेपाल सरकार िव. िवशाल घत मगर
करार गनु फौजदारी यायको मा य मािनसह स त घाइते भएको हँदा सो थानबाट
िस ा तअनक
ब चरो हातमा बोक भा न लागेका महेश साद
ु ू ल नहने ।
( करण नं.८) जैशीलाई घटना थलबाटै प ाउ गरी आव यक
कारबाहीको लािग दािखला गरेको भ नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : उप यायािधव ा िमित २०६६।८।२० को हरी ितवेदन ।
गोिव द यौपाने
मेरो भाइ पदम िसंह ऐर िमित २०६६।८।१९
यथ / ितवादीका तफबाट :
गते अ चल सश हरी गु म धनगढीबाट िज ला
अवलि बत निजर :
कै लाली, बिलया गा.िव.स. वडा नं.८ र ९ मा पन
§ ने.का.प.२०७६, िन.नं.१०२७४
डुडेझाडी जङ् गलमा िडउटीमा रहेको अव थामा
स ब कानून :
महेश साद जैशीसमेतले टाउकोमा धा रलो हितयार
हार गरी मारेको हँदा िनज अ यायीह लाई प ाउ
सु तहमा फै सला गनः
गरी कानूनबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
मा. िज ला यायाधीश ी परशरु ाम भ राई मतृ कका भाइ हकबहादरु ऐरको तफबाट पेस भएको
कै लाली िज ला अदालत
जाहेरी दरखा त ।
उ च तहमा फै सला गनः
िज ला कै लाली, विलया गा.िव.स. वडा नं.८
माननीय यायाधीश ी राजकुमार वन
र ९ को िसमानामा पन डुडेझाडी वनि थत पूवमा वन
माननीय यायाधीश ी मनु े साद अव थी जङ् गल, पि ममा वन जङ् गलका ख िव वा, उ रउ च अदालत िदपायल
पूव पि म महे राजमाग सडक यित चार िक लािभ
वन अित मणकारीह ले टहरा घर बनाई बसेकोमा
फै सला
िनजह का घर टहराह हटाउन िमित २०६६।८।१९
या.तेजबहादरु के .सी.: याय शासन ऐन, गते हरी टोलीले सो थानमा रहेका मािनसह लाई
२०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम दायर हन आएको हट् न अनरु ोध गदा ितकार गनको लािग महेश साद
ततु मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छः- जैशीले हातमा बोके को ब चरोले .ज.पदम िसंह ऐरको
त यख ड
टाउकोमा हार गरी घाइते भई मृ यु भएको र .ना.िन.
िमित २०६६।८।१९ गते मसमेतको हरी क याण िसंह महरासमेत अ य यि ह घाइते भएको
टोली िज ला कै लाली, विलया गा.िव.स. वडा नं.८ र भनी देखाइएको घटना थल मचु ु का ।
९ मा पन डुडेझाडी जङ् गलमा वन अित मण गरी घर
िज ला कै लाली ध.न.पा. वडा नं.१ ि थत
टहरा बनाई बसेका हँदा िनजह लाई सो थानबाट पूवमा धनगढी बजारदेिख हसनपरु जाने प क सडक,
हटाई जङ् गल खाली गनको लािग सो थानमा गई पि ममा सेती अ चल अ पताल िवकास सिमितको
वन अित मणकारीह लाई हटाउने ममा िडउटीमा भवन, उ रमा स.ु प. े ीय मेिडकल टोर र दि णमा
रहेको .ज.पदम िसंह ऐरलाई चारैितरबाट घेरा हाली कु रोग िनवारण ि लिनक भवन यित चार िक लािभ
लगी िनजको टाउको तथा शरीरका िविभ न भागह मा ई ा र िसमे टले बनेको ज ता पाताले छाएको सेती
धा रलो हितयार हार गरी स त घाइते बनाई मृ यु अ चल अ पताल धनगढीको पूव-पि म ल बाई
भएको र .ना.िन. क याण िसंह महरालगायतका भएको दि ण मोहडा भएको एकतले प क लास घर
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उ लास घरको दि णप को मूल ढोकाबाट िभ
पसी हेदा कोठामा दईु वटा िसमे टका खिटया रहेका
उ खिटयाम येको दि णप को खिटया निजक
भइु मँ ा पूव टाउको, पि म खु ा पारी उ ानो अव थामा
सतु ाएको मतृ क .ज. पदम िसंह ऐरको मतृ लास रहेको
लास कृित मचु ु का िठक छ भ ने बेहोराको लास
जाँच कृित मचु ु का ।
िनज मतृ क .ज.पदम िसंह ऐरको मृ यु The
case of death is due to head injury and
damage to the brain भनी सेती अ चल अ पताल
धनगढीले पठाएको शव परी ण ितवेदन प ।
िज ला कै लाली, विलया गा.िव.स. वडा
नं.८ डुडेझाडीि थत जङ् गलमा सक
ु ु बासीह लाई
ज गा िदइरहेका छन् भ ने कुरा सनु ी म िमित
२०६६।८।१७ गते आ नो घरबाट िहँडी सो थानमा
िमित २०६६।८।१८ मा पगु ी सक
ु ु बासीह को
नेतृ व गरी राखेको रि म भ ने यि ले भोिल िमित
२०६६।८।१९ मा हरी शासन हामीह लाई
उठाउन आइरहेका छन् र ितनीह सँग ितकार
गनपछ
ु र हामीह ले हँिसया, भाला, ब चरोलगायतका
हितयार बोक तयारी हालतमा ब नपु छ भनेको हँदा
सोहीअनस
ु ार ऐ.१९ गते हरीसँग ितकार गरी
मतृ कलाई चारैितरबाट घेरा हाली मैलेसमेत ब चरोले
मतृ कको टाउकोमा हार गरेको िथएँ भनी ितवादी
महेश साद जैशीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान कागज ।
िमित २०६६।८।१९ का िदन िज ला
कै लाली, बिलया गा.िव.स. वडा नं. ८ र ९ मा पन
डुडेझाडी जङ् गलमा वन अित मण गरी बसेका
मािनसह को घर टहराह सो थानबाट हटाउनको
लािग सो िदन मेरो िडउटी रहेको हँदा उ थानमा
गई िनज अित मणकारीलाई सो थानबाट हटाउन
बल योग गन ममा िनज वन अित मणकारीह ले
अ धाधु ध ढुङ्गा, मढु ा, हँिसया, भाला, ब चारो हार

गदा हामीह पछािड हट् ने ममा िनजह ले .ज.
पदम िसंह ऐरलाई घेराब दी गरी हामीिबचबाट लगी
िनजको टाउकोमा धा रलो हितयार हार गरी ग भीर
घाइते बनाएका र सोही चोट िपरले िनजको मृ यु भएको
हो । सो थानमा मतृ कमािथ आ मण गद गरेको .
ना.िन. क याण िसंह महराले देखी जोगाउन खो दा
िनजको टाउकोलगायत शरीरका िविभ न भागह मा
समेत हितयार हार गरेका हन् सोही घटनामा मेरो
आँखामा समेत चोटपटक लागेको िथयो भनी .ज.
राजे िसंह धामीले मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०६६।८।१९ मा िज ला कै लाली,
विलया गा.िव.स. वडा नं. ८ र ९ मा पन डुडेझाडी
जङ् गलमा वन अित मण गरी बसेका मािनसह को
घर टहराह सो थानबाट हटाउनको लािग सो िदन
मेरो कमा डमा िडउटी रहेको हँदा उ थानमा गई
सो काय गन ममा िनज वन अित मणकारीह ले
अ धाधु ध ढुङ्गा, मढु ा, हँिसया, भाला, ब चरो
हार गदा हामीह पछािड हट् ने ममा िनजह ले
.ज. पदम िसंह ऐरलाई घेराब दी गरी लगी िनजको
टाउकोमा धा रलो हितयार हार गरी घाइते बनाएको
हँदा सो थानमा .ना.िन. क याण िसंह महराले देखी
जोगाउन खो दा िनजको टाउकोलगायत शरीरका
िविभ न भागह मा हितयार हार गरेका हन् । सोही
घटनामा मलाईसमेत घाउ चोट लागेको िथयो भनी .
ना.उ. टेकबहादरु गु ङले मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०६६।८।१९ गते िबहान म आ नो
कायरत रहेको नं.२ गु मको यारेकमै िथएँ । उ
िदन डुडेझाडी जङ् गलमा अित मण गरी टहरा
बनाई बसेका अित मणकारीह लाई हटाउन जाने
टोलीमा मेरोसमेत िडउटी रहेको .ना.उ. टेकबहादरु
गु ङको कमा डमा सो थानमा िडउटी खटी
गएकोमा िनजह का टहरा घरह हटाउने ममा
वन अित मणकारीह ले लाठी, भाला, ढुङ्गा हा ो
टोलीलाई हा दा टोली के ही कदम पछािड हट् दा
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टहरानिजक पु ने ममा वन अित मणकारीह को
ज थाले .ज. पदम िसंह ऐरलाई घेराब दी गरी तानी
घरेलु हितयार ब चरो, भालाले हानेकोमा .ना.िन.
क याण िसंह महरालाई समेत ढुङ्गाले हानी ग भीर
घाइते बनाएका हन् भनी .ज. कृ ण रोकायले मौकामा
गरेको कागज ।
िमित २०६६।८।१९ गते िदउँसो िडउटीकै
िसलिसलामा खिटई डुडेझाडी जङ् गलमा गएको
िथएँ । हा ो टोलीको कमा डर .ना.उ. टेकबहादरु
गु ङ खिटनु भएको िथयो । ऐ. िदउँसो अ दाजी१३:००
बजेको समयमा डुडेझाडी जङ् गलमा वन अित मण
गरी टहरा बनाई बसेकाह को घर टहराह हटाउँदा
िनजह ले ए कासी घरेलु हितयार लाठी, ब चरो,
भाला, ढुङ्गा, मढु ाले हरी टोलीमािथ आ मण गदा
हरी टोली के ही कदम पछािड हट् ने ममा छे उमा
रहेका .ज.पदम िसंह ऐरलाई अित मणकारीह ले
तानी आ नो िनय णमा िलई घेराब दी गरी िनजको
टाउकोलगायत शरीरका िविभ न भागह मा धा रलो
हितयार हार गरी मानका
ु साथै सोही थानमा रहेका
.ना.िन. क याण िसंह महराको टाउकोमा ढुङ्गा
हार गरेका हन् । िनजह को आ मणबाट मलगायत
अ य हरी कमचारीह घाइते भएका हन् भनी .ज.
देव िसंह िव ले मौकामा गरेको कागज ।
म िमित २०६६।८।१९ मा िज ला
कै लाली, विलया गा.िव.स. वडा नं. ८ र ९ मा पन
डुडेझाडी जङ् गलमा वन अित मण गरी मािनसह
बसेका हँदा िनजह लाई सो थानबाट खाली गन
िडउटीमा मेरो पिन सोही िदन िडउटी भएको हँदा .
ना.उ. टेकबहादरु गु ङको कमा डमा िडउटी खटी
गएकोमा ऐ. िदउँसो अ दाजी१३:०० बजेको समयमा
डुडेझाडी जङ् गलमा वन अित मण गरी टहरा बनाई
बसेकाह को घर टहराह हटाउँदा िनजह ले
ए कासी घरेलु हितयार लाठी, ब चरो, भाला, ढुङ्गा,
मढु ा हरी टोलीमािथ आ मण गदा हरी टोली के ही

कदम पछािड हट् ने ममा छे उमा रहेका .ज. पदम
िसंह ऐरलाई अित मणकारीह ले तानी आ नो
िनय णमा िलई घेराब दी गरी िनजको टाउकोलगायत
शरीरका िविभ न भागह मा धा रलो हितयार हार
गरी रहेको अव थामा मैले देखी िनजलाई जोगाउन
जाँदा सोही थानमा रहेका वन अित मणकारीह ले
मेरो टाउकोमा ढुङ्गा हार गरी म बेहोस भई लखनऊ
अ पतालमा होस आएको र उ घटना थलबाट
हाल हरी िहरासतमा रहेको महेश साद जैशीलाई
प ाउ गरी याएको भ ने कुरा पिछ थाहा पाएको हँ ।
आ मणकारीलाई कानूनबमोिजम हदैस मको सजाय
हनपु छ भनी .ना.िन. क याण िसंह महराले मौकामा
गरेको कागज ।
िमित २०६६।८।१९ गते िबहान ल क
बजारमा आ नो काम िवशेषले गएको अव थामा
िज ला कै लाली, विलया गा.िव.स. वडा नं.८ र ९
मा पन डुडेझाडी जङ् गलमा बसेका मािनसह लाई
सो थानबाट हटाउनको लािग धनगढीबाट हरीको
टोली आई ऐ. िदउँसोितर वन अित मणकारीह लाई
हटाउन ला दा दवु ै प िबच झडप भएको र सोही
ममा िडउटीमा रहेका हरी जवान पदम िसंह ऐरलाई
िनममतापूवक टाउकोलगायत शरीरका िविभ न
भागह मा धा रलो हितयार हार गरी मारेको भ ने
कुरा सनु ी थाहा पाएकोमा सो घटना गनमा हाल हरी
िहरासतमा रहेको महेश साद जैशीसमेत हो भ ने कुरा
बझ
ु ी थाहा पाएको हो भ नेसमेत बेहोराको न दराम
धमलासमेतका यि ह ले गरेको व तिु थित
मचु ु का ।
िमित २०६६।८।१९ गते िबहान १४
जनाको हरी कमचारीह को टोली उ थानमा
खटी गएको हो सो टोलीमा म पिन खटी गएको
िथएँ । िदउँसो अ.१३:०० बजेको समयमा इलाका
हरी कायालय, िटकापरु बाट खटी गएको टोली तथा
अ य थानसमेतबाट खटी गएको टोली सो थानमा
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पगु ी िनज वन अित मणकारीह लाई हटाउने ममा
िडउटीमा रहेको .ज. पदम िसंह ऐरलाई चारैितरबाट
घेरा हाली िनजको टाउकोलगायत शरीरका िविभ न
भागह मा धा रलो हितयार हार गरी घाइते बनाई
िनज बेहोस भई भइु मँ ा लिडरहेका िथए । .ना.िन.
क याण िसंह महराले िनजलाई जोगाउन जाँदा िनजको
टाउकोमा समेत ढुङ्गा हार गरी घाइते बनाएका
हन् । सो िदन .ज.पदम िसंह ऐरलाई ब चरो हार गन
महेश साद जैशी र ब चरो घटना थलबाटै प ाउ गरी
याइएको हो भनी .ज. रामबहादरु शाहीले मौकामा
गरेको कागज ।
ितवादी रि म भ ने नरे
शाही,
महेश साद जैशी र िवशाल घत मगरले ब चरोसमतेका
हितयार हार तथा साङ् घाितक कुटिपटबाट मतृ क
.ज. पदम िसंह ऐरको मृ यु भएको देिखनाले िनज
ितवादी महेश साद जैशी, िवशाल घत मगर र रि म
भ ने नरे शाहीलाई यानस ब धी महलको १ नं.
िवपरीत १३(१) नं. को कसरु मा सोही १३(१) नं.
बमोिजमको सजायको अिभयोग दाबी िलई तथा अ य
संल न यि ह को नाम, थर वतन खल
ु ी आएका बखत
िनणय ग रने नै हँदा सोतफ हाल कुनै दाबी िलइएको
छै न । फरार रहेका ितवादी िवशाल घत मगर र नरे
शाहीलाई यहाँ स मािनत अदालतबाटै वारे ट जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िज ला सरकारी विकल
कायालय, कै लालीबाट कै लाली िज ला अदालतमा
पेस भएको अिभयोग–प ।
यसअिघ नै यसै मु ामा कसरु दार ठहर भएका
अका ितवादी महेश साद जैसीले सबै गाउँलेह ले
ज गा पाइ छ जाउँ भनी भनेकाले म पिन उनीह कै
साथमा लागी घटना थलमा गएको हँ । अ यि
पिहले नै उ थानमा आई घर छा ा बनाइसके का
िथए । मेरो उ थानमा घर छा ा छै न । सो थानतफ
जान ला दा घटना थलतफ नपु दै िबच बाटोमै मलाई
हरीले समातेका हन् । मैले मतृ कलाई ब चरो हार

गरी मारेको हानेको होइन भ ने भनी सु कै लाली
िज ला अदालतमा गरेको बयान िमिसल सामेल
रहेको ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
नै हँदा ितवादी महेश साद जैसीलाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.११८ को देहाय २ पपु को लािग थनु ामा रा ने
गरी िमित २०६६/९/१७ मा िज ला अदालतबाट
भएको थनु छे क आदेश ।
उ िमितमा म डुडेझारीको अित मण
हटाउन िबहान ८:०० बजे मेरो नेतृ वमा अिधकृत
तथा जवानह को ३६५ जनाको टोली डुडेझारीतफ
गएका िथय । डुडेझारीतफ जाने ममा ल क देिख
पूव िविभ न थानमा सडकमा ढुङ्गा, काठ तेसाई
सडक अव समेत गरेका िथए । उिनह लाई स झाई
बझ
ु ाई सडकमा भएको अवरोध हटाई डुडेझारीतफ
लािग सरु ा टोलीलाई िनदशन िदइरहेको अव थामा
सोही थानको पूवतफ अ दाजी १५ हजार जना जित
मािनसह सडकमा भेला ज मा भई बसेका दे य र
उनीह को हातमा िविभ न घरेलु हितयारह ज तै
भाला, हँिसया, ब चरो आिद िलएका िथए । हामीले
तपाइँह गैरकानूनी पमा वन अित मण गरी
ब नु भएको छ भनी िज ला वन कायालय र िज ला
शासन कायालयले हटाउन भनी िनदशन िदएकोले
तपाइँह उ थानबाट हट् नहु ोस् के ही समय िद छ
भनी माइक ारा सूचना ग य ।
सूचनाप ात् पिन िनजह यहाँबाट हट् ने
कुनै ल ण नदेखाएको हँदा ४/५ वटा घर टहरा
भ काइसके पिछ ती वन अित मणकारीह ले सडकमा
ढुङ्गा थपु ारी राखेको र सोही ढुङ्गा िटपी हरीतफ
हार गन थाले । सो िभडको सं या एकजटु भई घरेलु
हितयारसमेत योग गन तयारीसाथ अिघ बढेपिछ
हरीले अ ु याँस हार गरी लाठी चाज गरी िभडलाई
िततर िबतर गरेकोमा िभड आ ोिशत भई हरीलाई
आ मण गद अिघ बढे । सो समयमा हरी पिछ हट् ने
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१०६१६ - नेपाल सरकार िव. िवशाल घत मगर
ममा हरी जवान पदम िसंह ऐर र .ना.िन. क याण
महरालाई िभडले िनय णमा िलई हातहितयार योग
गरी कुटिपट गरी स त घाइते बनाई सडकमा छाडी
िदएका रहेछन् । िभडको िनय णबाट िनजह लाई
िनकाली अ पताल पठाएकोमा हरी जवान पदम
िसंह ऐरको मृ यु भएको र .ना.िन. क याण महरालाई
उपचाराथ भारततफ लगेको भनी जानकारी हन
आएको हो । िभडबाट घाइतेलाई छुट्याउन जाने
ममा महेश साद जैशी तथा उ अित मणकारीको
नेतृ व गन रि मसमेतले २ जनालाई ढुङ्गा र
ब चरो हार गरी घाइते तु याएको देखे ँ अ य हरी
जवानह समेत आ ोिशत भई हवाई फायरसमेत भयो
यसपिछ उ िभड िनय ण भई सामा य अव था
हँदै गएपिछ अ दाजी १७:३० बजेको समयमा हरी
टोली घटना थलबाट कायालयतफ फिकएको हो । सो
घटनामा ढुङ्गा हार भई अ य ३१ जना हरीसमेत
सामा य घाइते भएका िथए भ नेसमेत बेहोराको
मौकामा कागज गन .ना.उ. टेकबहादरु गु ङले सु
कै लाली िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
उ घटनामा पदम िसंह ऐरलाई तानेर
लिगसके पिछ उनलाई बचाउन जाँदा मलाईसमेत
टाउको, िनधार, ओठलगायतका ठाउँमा महेश साद
जैसीसमेतले हार गरेका िथए । िनजह ले मेरो दायाँ
गोडा र हातमा क मरमा समेत हार गरेका िथए । हाल
मेरो क मर सधै ँदख
ु ी राखेको ह छ, मैले लखनउ, सेती
अ चल अ पताललगायतका ठाउँमा उपचार गराएको
हँ भ नेसमेत बेहोराको मौकामा कागज गन क याण
िसंह महराले सु कै लाली िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
िमित २०६६।८।१८ मा डुडेझारी जङ् गलमा
हा ो गाडी गइसके पिछ बाटोमा थुपा रएको ढुङ्गाको
थु ोनिजक पु दा ए कासी महेश साद जैशीसमेतका
आ मणकारीले ब चरो हार गरी अ धाधु ध हा न
सु गरेपिछ हामीह याक भएर आयौ ।ँ सोही समयमा

आ मणकारीले हामीतफका दईु जनालाई तानी लगी
आँसी, ब चरोलगायतका घरेलु हितयार योग गरी
घाइते बनाएकामा उपचारको ममा एकजनाको मृ यु
भएको हो । आ मणमा महेश साद जैसीलाई संल न
भएको देखेको र अ य को को िथए, िभडमा हामीह ले
िच न सके नौ ँ । डुडेझारी जङ् गलि थत िबच सडकमा
आ मण गरी ह या गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको
मौकामा कागज गन कृ ण रोकायाले सु कै लाली
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६६।८।१९ गते बाटोको अवरोध
प छाउँदै अगािड बढ् ने ममा गाडीबाट ओलने
िबि कै घरेलु हितयार ढुङ्गा, मढु ा हार गन थालेपिछ
हा ो हरी टोली पछािड हट् न था यो । पछािड हट् ने
ममा क याण िसंह महरा र पदम िसंह ऐर छुट्न गई
खो दा ती दईु जना नआएको थाहा भई पनु ः हरी
टोली दईु जनाको खोजी गन ममा क याण िसंह महरा
घाइते अव थामा फे ला परेका र पदम िसंह ऐरलाई
के ही पर रोडदेिख दि णितर लगी ह या ग रसके को
र ह या गदा मैले आँखाले नदेखेको र पिछ ब चरो
समाती महेश साद जैशी भा दै गरेको मैले देखेको हँ,
सो घटना भएको बिलया ८ र ९ नं. वडाको िबचमा पन
डुडेझारी जङ् गलमा भएको िथयो भ नेसमेत बेहोराको
अपराधस ब धी ितवेदन पेस गन हरी िनरी क
वेद काश जोशीले सु कै लाली िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
िमित २०६६।८।९ गते डुडेझारीको
जङ् गलमा सक
ु ु बासीले वन अित मण गरेको र सो
अित मण हटाउन मसमेतको टोली गएकोमा हामी
यहाँ पु ने िबि कै अित मणकारीको टोलीले ढुङ्गा,
मढु ा हार गन थाले । यसपिछ हा ो टोली पछािड
हट् न सु गरेकोमा मतृ कलाई कहाँबाट तानी लगे
मलाई थाहा भएन । हामीसमेत घाइते भई पछािड हटी
हा य , मतृ कलाई मान बेला मैले देिखन । मािनसह को
ठुलो हल भएकाले क ले मा यो मलाई थाहा छै न,
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
डुडेझारीको जङ् गलमा घरेलु हितयार योग गरी मतृ क
पदम िसं ऐरलाई मारेका हन् भ नेसमेत बेहोराको
व तिु थित मचु ु काका मािनस खेमराज जोशीले सु
कै लाली िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
घटनाको अ दाजी १३:०० बजेको समयमा
अित मणकारीको आ मणमा परी म आफै ँ समेत
घाइते भएकाले अ य कुराह के ही थाहा पाइन ।
मेरो आँखामा चोट लागेकाले म ए बल
ु े समा बसी
धनगढीतफ आएकाले अ य थप कुराह मलाई के ही
थाहा छै न । वन अित मणकारीह लाई हटाउन
मसमेतको टोली डुडेझारीमा गएको र अ दाजी
१३:०० बजे चोट लागेप ात् म धनगढीतफ आएको हो
भ नेसमेत बेहोराको मौकामा कागज गन देविसंह िव ले
सु कै लाली िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीह रि म भ ने नरे शाही,
महेश साद जैशी र िवशाल घत मगरले ब चरोसमेतका
घरेलु हितयारले हार गरी मतृ क पदम िसंह ऐरको
मृ यु भएको हँदा िनज ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(१) नं. अनस
ु ार सजाय
होस् भ ने अिभयोग दाबीमा यी ितवादीउपर िकटानी
जाहेरी परे तापिन घटना थल मचु ु का, व तिु थित
मचु ु का, बिु झएका यि ह को भनाइबाट कै लाली
िज ला बिलयाि थत डुडेझारी जङ् गलमा वन
अित मण गरी घर टहरा बनाई बसेको हँदा िनजह लाई
सो थानबाट हटाइ जङ् गल खाली गन गएको हरी
टोलीलाई चारैितरबाट अित मणकारीह ले घेरी
ब चरो ज तो धा रलो हितयार योग गरी .ज. पदम
िसंह ऐरलाई मारेको देिख छ । सो घटनामा ब चरो हार
मैले गरेको हँ भनी महेश साद जैसीले कसरु सािबत
गरी बयान गरी माणबाट पिु भई स मािनत सव च
अदालतबाट समेत कसरु दार ठहरी सजाय भु ान
ग ररहेको अव था छ तर यी ितवादीको हकमा मु य
अिभयु महेश साद जैसीसमेतले यस अदालतसम
गरेको आ नो बयानमा नामस म उ लेख गन नसके का

र अ य वादी प का दे ने सु नेसमेतका सा ीले यी
ितवादीको नामस म िलन नसके को र वन अित मण
गरी बसेको समूहको हलले आ मण गदा .ज.को मु यु
भएको अव था देिखँदा शंकाको भरमा माणबेगर यी
ितवादी िवशाल घत मगरलाई कत य यान ज तो
ग भीर कसरु मा कसरु दार ठहराउन िमलेन तसथ वादी
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको सु कै लाली िज ला अदालतको
िमित २०७४।८।१३ को फै सला ।
घटना थलमा मतृ कलाई घेराब दी गरी हार
गनमा ितवादी िवशाल घत मगरलाई समेत पोल गरी
अका ितवादीले बयान गरेको देिखएकोमा यसरी
बयान गन ितवादी महेश जैशीउपरको कसरु अपराध
िनजको मौकाको सािबती बयानसमेतका आधार
माणह बाट पिु भई िनज ितवादीलाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजमको सजायसमेत ठहर भइसके को
अव था छ । कसरु ठहर भएका िनज ितवादीले
मौकामा गरेको वेि छक बयान माणमा ा हने
कानूनी यव थासमेत रहेकोले आफू कसरु अपराधमा
सािबत रही अ य सहअिभयु लाई समेत पोल गरेका
मु य ितवादीको मौकाको बयानलाई माण ा
नगरी फै सला ग रएको छ । उ घटनामा योग भएको
ब चरोसमेत ितवादी िवशाल घत मगरले नै याएको
िथयो भनी देिखएको त यलाई समेत नजर अ दाज
गरी कत य पालनाको िसलिसलामा रा सेवक
हरी कमचारीउपर ग रएको कत य यान ज तो
ग भीर कृितको अपराधमा संल न यी ितवादी
िवशाल घत मगरलाई सफाइ िदने गरी भएको ततु
फै सला माण मू याङ् कनको रोहबाट समेत बदरभागी
छ । सु अदालतबाट ितवादी िवशाल घत मगरलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको ततु
फै सला िु टपूण हँदा उ फै सला बदर गरी िनज
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
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तफबाट उ च अदालत िदपायलमा परेको पनु रावेदन
प ।
यसमा माण मू याङ् कनको रोहमा सु
कै लाली िज ला अदालतबाट िमित २०७४/८/१३ मा
भएको फै सला िवचारणीय देिखँदा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध (संिहता), २०७४ को दफा १४० को
उपदफा (३) तथा उ च अदालत िनयमावली, २०७३
(संशोिधत) को िनयम ६४(४) र ११२ को योजनाथ
यथ लाई पनु रावेदनप र आदेशको ितिलिप
साथै राखी याद जारी गरी िझकाई उपि थत भए वा
उपि थत हने अविध यतीत भएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने उ च अदालत िदपायलबाट भएको िमित
२०७५/९/२७ को आदेश ।
िमित २०६६/८/२० मा .नी. बेद काश
जोशीले िदएको ितवेदनमा ितवादी िवशाल घत
मगरको नाम उ लेख छैन । िमित २०६८/८/२० मा
िदएको जाहेरी दरखा तमा ितवादी िवशाल घत मगरको
िव ख डमा नाम उ लेख भई िनजले घनना थलमा
हातमा खक
ु ु री बोके को भनी बेहोरा खल
ु ाए पिन सोको
पिु कतैबाट भएको देिखँदनै । मतृ कको Postmortem
Report मा Cause of the Death is due to head
injury भ ने उ लेख छ । ितवादी महेश साद जैशीले
घटना थलमा िभडमा एकजना मािनसको हातबाट ब चरो
खोसी मतृ कलाई हार गरेको भ नेस म उ लेख छ ।
ितवादी िवशाल घत मगरको घटना थलमा के भिू मका
िथयो सो उ लेख छैन । मु य कारणी (First offender)
भिनएका महेश सादले जैसीले ितवादी िवशाल
घत मगरलाई पोलस म पिन गरेको छैन । अनसु धान
तहिककातको िसलिसलामा कागज गन राजे िसंह धामी,
टेकबहादरु गु ङ, कृ ण रोकाया, देविसंह िव , क याण
िसंह महरालगायतका यि एवं व तिु थित मचु ु कामा
उि लिखत न दराम धमला, महादेव बजगाईसमेतका
मािनसह ले घटना थलमा िवशाल घत मगर उपि थत
छन् िनजको समेत मतृ कलाई मानमा सहयोगी भिू मका

(Secondary Offender) खेलक
े ा छन् भ न सके का
छैनन् । यी ितवादीले के कसरु गरेका हन् भनी सो
स ब धमा Offence identify हन नसके को ि थितमा
आरोिपत कसरु मा ितवादी िवशाल घत मगरलाई दोषी
करार गन यायोिचत हने अव था नदेिखँदा अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको सु िज ला अदालतको
फै सलालाई अ यथा गन िम ने अव था नहँदा
ितवादी िवशाल घत मगरलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने गरी भएको कै लाली िज ला अदालतको
िमित २०७४/८/१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत
िदपायलको िमित २०७६।१।११ को फै सला ।
यी ितवादी िनद ष भए अनस
ु धानको
ममा तथा अदालतमा उपि थत भई आफै ँ िनद िषता
पिु गनपनमा
सोसमेत भए गरेको देिखँदनै । जाहेरवाला
ु
हकबहादरु ऐरले िमित २०६६।८।१९ गते डुडेझारी
जङ् गलमा वन अित मणकारीलाई हटाउने ममा
ड् यटु ीमा खिटएका मेरा दाजु हरी जवान पदम िसंह
ऐरलाई रि म भ ने नरे शाहीको नेतृ वमा आएका
महेश साद जैसी, िवशाल घत मगरसमेतका हलले
हातमा धा रलो हितयार खक
ु ु रीसमेत बोक आई
दाजल
ु ाई कुटिपट गरेकोमा िनजलाई उपचार गन
लैजाने ममा मृ यु भएको भनी िकटानी जाहेरी िदएको
अव था छ । (नेपाल सरकार िव डिवन गु ङसमेत
ने.का.प. २०६७, अङ् क ३, िन.नं. ८३३०) मा
“वारदात हँदाका बखत च मिदद गवाहका पमा रहेका
यि ले मौकामा र अदालतमा उपि थत भई बकप
गदा आफूले य पमा घटना देखी घटनाको यथाथ
बेहोरा खल
ु ाई रहेको ि थितमा अदालतले य ता
च मिदद यि को मौकाको कागज र अदालतसम
गरेको बकप को बेहोराको स यताउपर शंका गन
नपन । फौजदारी मु ामा च मिदद यि ह को भनाइ
कसरु कायम गन एउटा िनणायक माण भएकाले
य तो यि को भनाइ वारदातको कृित र अ य
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
माणबाट समिथत भएको छ भने अदालतले य तो
य सा ीको कथनलाई अनदेखा गरी याियक
िन कष िनका नु यायसङ् गत नहने” भनी स मािनत
सव च अदालतबाट िस ा त थािपत भएको र
ततु मु ामा घटनाका य दश ह ले अदालतमा
उपि थत भई मौकाको कागज बेहोरालाई पु ् याई ं
गद बकप गरेकोसमेत देिखँदा ततु वारदातमा
यी ितवादीसमेतको य संल नता रहेको ट
भइरहेको छ ।
ितवादी महेश साद जैसीले अनस
ु धानको
ममा बयान गदा डुडेझारी वन े मा बसेका
सक
ु ु बासीलाई शासनले हटाएमा यसको ितकार
गन भनी रि म भ ने नरे शाहीको नेतृ वमा ढुङ्गा,
लाठी, ब चरो, आँसीसमेतका घरेलु हितयारह
बोक हरीसँग ितकार गन ममा िभडले पदम िसंह
ऐरलाई तानी घेराब दी गरी लाठी, ढुङ्गा हार गरी
घाइते बनाएको र िभडमा एकजना मािनसको ब चरो
खोसी मतृ कको टाउकोमा एक पटक हार गरेको
हो भनी आफू सािबत हँदै घटना थलमा मतृ कलाई
घेराब दी गरी कुटिपट गन कायमा यी ितवादी
िवशाल घत मगरको समेत संल नता रहेको भनी
पोल गरेको देिखएको छ । यसरी कसरु ठहर भएका
मु य अिभयु ले अ य सहअिभयु ह लाई समेत
पोल गरेको उ बयान बेहोरालाई माणमा हण
नगरी भएको फै सला स मािनत सव च अदालतबाट
"सहअिभयु को पोललाई अ य वत माणले पिु
गराउन स नु यादै रा ो कुरा हो तर यो छै न भ दैमा
सहअिभयु को पोललाई िवचारै नगन भ ने होइन
यो कुरा मु ाको त यमा भर पछ"(ने.का.प. २०४४,
अङ् क ४, िन.नं. ३०६०) ितपािदत िस ा तिवपरीत
भएको फै सला िु टपूण हँदा बदरभागी छ ।
ततु मु ाका मु य अिभयु महेश साद
जैशीलाई सव च अदालतबाट िमित २०७३।२।२०
मा सजाय अि तम भइसके को अव था छ । यी मु य

अिभयु ले यी ितवादीलाई अनस
ु धानको बयानको
ममा कै लाली िज ला सगु रु खाल गा.िव.स. २ ना चा
ब ने वष २१ को िवशाल घत मगर पिन उ थानमा
भई घेराब दी गरी मतृ क हरी जवानलाई हानेका हन्
भनी खल
ु ाई िदएको र अदालतको बयानमा समेत
िनजलाई िच दछु भनी उ लेख गरेको देिखँदादेिखँदै
मु य कारणी (First offender) भिनएका महेश साद
जैशीले िनज ितवादी िवशाल घत मगरलाई पोलस म
पिन नगरेको भनी सफाइ िदएको फै सला िु टपूण
छ । ितवादी महेश साद जैसी अनस
ु धानमा सािबत
छन् । तर अदालतमा कसरु गरेको कुरामा इ कार छन् ।
उनको इ कारीमा सहमत नभई ियनलाई अदालतबाट
मागदाबीबमोिजम सजाय भएकै अव था छ । उनको
अनस
ु धानको बयान उनको हकमा हणयो य मा ने
तर िवशाल घत मगरको हकमा हणयो य नमानी
भएको फै सला माण मू याङ् कनका ि कोणले समेत
िु टपूण हँदा उ फै सला बदरभागी हँदा ितवादी
िवशाल घत मगरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
गरी भएको सु फै सला सदर गरेको उ च अदालत
िदपायलको िमित २०७६।१।११ को फै सला िु टपूण
हँदा उ फै सला बदर गरी यी ितवादीलाई समेत
अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भ ने
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस
अदालतमा पेस हन आएको पनु रावेदनप ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक मु ा
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसल अ ययन ग रयो ।
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत उप यायािधव ा गोिभ द यौपानेले यी
ितवादी अनस
ु धानको ममा फरार रही अदालतमा
समेत उपि थत नभई याियक ि यालाई छली
आपरािधक दािय व वहन गनबाट भागी िहँडेका छन् ।
जाहेरवालाले यी ितवादीउपर समेत िकटानी जाहेरी
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िदएको अव था छ । घटनाका घाइते .ना.िन. क याण
िसं महरासमेतले यी ितवादीसमेत भई घेराब दीमा
पारी कुटिपट गरेका भनी अनस
ु धान र अदालतमा
बकप ग रिदएको अव था छ । आरोिपत कसरु मा
सजाय भएका अका ितवादी महेश साद जैसीले यी
ितवादीसमेत उपर पोल गरी बयान गरेको अव थामा
सहअिभयु को त यमा आधा रत पोल माणमा
िलनपु न हँदा िलनु अिनवाय ह छ । माण कानूनको
िस ा तिवपरीत सहअिभयु को पोललाई अनदेखा
गरी यी ितवादीलाई सफाइ िदन िम ने अव था
छै न । मु य ितवादी अदालतमा इ कार भएको
अव थामा समेत िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय ग रएको अव था हँदा समान अव थाका यी
ितवादीलाई िबना आधार सफाइ िदने गरी फै सला
गन िम ने अव था नहँदा िवप ी िझकाउने आदेश
गरी उ च अदालत िदपायलको फै सला उ टी ग रपाउँ
इ साफ गरी भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
िव ान् उप यायािधव ा गोिव द यौपानेको
सारगिभत बहस सनु ी सु फै सला सदर गन गरी उ च
अदालत िदपायलबाट भएको फै सला िमले निमलेको
स ब धमा देहायका नह को िन पण गरी िनणय
गनपन
ु देिखन आयो ।
क) अिभयोग दाबीका स ब धमा याियक
ि यालाई सहयोग नगरेको आधारमा
ितवादीलाई सजाय गन िम छ वा
िम दैन ? सहअिभयु को पोल जनु सक
ुै
अव थामा माणमा हण गन िम ने हो वा
होइन ?
ख) ततु अिभयोगमा शंकाको सिु वधा ितवादी
िवशाल घत मगरलाई ा हने हो वा होइन ?
ग) उ च अदालत िदपायलबाट यी ितवादीलाई
सफाइ िदने गरी भएको फै सला िमलेको छ वा
छै न ? वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदकको
िजिकरबमोिजम हने हो वा होइन ?

२. यसमा हरी ितवेदन र मतृ कका भाइको
जाहेरी दरखा त बेहोरासमेतबाट मु ाको कारबाही
अगािड बढेकोमा सु मै प ाउ परेका मु य अिभयु
ितवादी महेश साद जैसीउपरको अिभयोग दाबी
पिु हने गरी भएको सु फै सला तहतह हँदै यस
अदालतबाट समेत उ फै सला सदर भई अि तम
भएर बसेको देिख छ । अका ितवादीउपरको याियक
कारबाहीको ममा फरार रहेका यी ितवादी िवशाल
घत मगर सु अदालतमा उपि थत नभएको हँदा
िनजको हकमा मु तबीबाट जागी ततु मु ाको उठान
भएको र सु तथा उ च अदालतबाट यी ितवादी
िवशाल घत मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
गरी फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई
वादी नेपाल सरकारका तफबाट यस अदालतसम
पनु रावेदन परेको देिखयो ।
३. उि लिखत अव था रहेको ततु
मु ाको पिहलो नतफ िवचार गदा हामीले अवल बन
ग रआएको कानून णालीमा अिभयु लाई चपु ला ने
अिधकारलाई याियक ि यामा वीकार गरी आएको
अव था रहेको छ । नेपालको वतमान संिवधानले
यायस ब धी हकमा कुनै अिभयोग लागेको यि लाई
िनजले गरेको कसरु मािणत नभएस म कसरु दार
मािनने छै न भ ने अिधकारका साथै कुनै कसरु को
अिभयोग लागेको यि लाई आ नो िव
सा ी
हन बा य पा रने छै न भनी अिभयोग लागी याियक
ि यामा रहेका अिभयु को अिधकार संवैधािनक
पमा नै संरि त गरेको देिख छ । आफूले लगाएको
अिभयोगबाट ितवादीउपरको कसरु मािणत गन भार
िवशेष अव थामा बाहेक अिभयोजन गन वादी प को
हने हँदा अिभयु उपि थत नभए पिन िनजउपरको
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट स पिु गनपन
ु दािय व
वादी अथात् नेपाल सरकारको रहने देिख छ । अिभयु
उपि थत नभएकै आधारमा कसरु गरी आपरािधक
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दािय वबाट उ कन भागी िहँडेको भनी िन कष
िनका न यायोिचत हने देिखँदनै । अिभयु लाई
चपु ला ने तथा आफूउपरको अिभयोगउपर आधार र
कारणसिहत ितवाद गद यसबाट सफाइ िलन यास
गन दवु ै अिधकार रहने भएको हँदा याियक ि यामा
सहयोग नगरेको आधारमा मा अिभयोग दाबीअनस
ु ार
कसरु दार ठहर गदा यायको मम तथा चिलत कानून
णाली ितकूल िनणय हन जाने अव था ह छ ।
४. ितवादी अदालतमा उपि थत नभएको
कुरालाई वयम् िनणायक माण मानी अिभयोग दाबी
ठहर गनु अिभयोजना मक णालीमा यायको मा य
िस ा त ितकूल हन जा छ । अिभयु अदालतमा
उपि थत नभएको आधारमा मा वादीले आ नो
दािय व पूरा नगरेको अव थामा वादीले गरेको माग
दाबीकै भरमा कसरु दार ठहर गनु अ यायपूण हने भई
याियक दु पयोगको अव था हन जाने भनी यसै
अदालतबाट ने.का.प.२०७६, िन.नं. १०२७४ नेपाल
सरकार वादी ितवादी शोभा वादीसमेत भएको मु ामा
कानूनी िस ा त ितपादन भएको देिख छ । ततु
मु ामा ितवादी िवशाल घत मगर अनस
ु धानकै
चरणदेिख फरार रहेका र अदालतबाट जारी भएको
वारे टको समयाविधमा समेत अनपु ि थत भई याियक
ि यामा समावेश भएको देिखँदैन । यसरी याियक
कारबाहीलाई छलेको हँदा यी ितवादी कसरु मा संल न
नै भएको आशंकायु िन कष िनकाली अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय गदा शंकारिहत सबदु माणको
रोहबाट स पिु हन आएको कसरु मा मा सजाय ग रने
याियक प ित नै िबथोिलन जा छ । अदालतको काम
याियक प ितलाई िबथो ने नभई अझ प र कृत गद
अगािड बढाउने हो । कसै ित पूवा ह नराखी सबदु
माणको रोहमा याियक िन पण गनु अदालतको
दािय व रहेको हँदा माणबाट पिु नभएका त यमा
बलपूवक िन कष िनका नु उपयु हने देिखँदैन ।

ितवादीउपरको अिभयोग माणको रोहमा पिु भएको
अव थामा मा सजाय ग रने हँदा अिभयोग लागेको र
सो अिभयोगबाट ब नको लािग फरार रहेको भ ने तक
गरी कुनै पिन अिभयु लाई कसरु दार ठहर गन िम ने
देिखँदैन ।
५. सहअिभयु को पोल आफै ँ मा सारभूत
माण होइन । यो मु ाको मािणत त यलाई पनु :
पिु गन वा अझ बल दान गन थप आधार मा हो ।
सहअिभयु को पोलको ामािणक मह वका स ब धमा
ततु कसरु हँदाका बखत प कानूनी यव था नभए
पिन अदालतबाट या या भई के ही अवल बनयो य
आधार तयार भएको देिख छ । मु ामा रहेको त य र
बेहोरालाई कुनै न कुनै पमा हण गन वा वीकार
गन गरी सहअिभयु को भनाइ आएको प र े यमा
सहअिभयु को पोललाई माणको पमा हण गन
सिकने ह छ । सहअिभयु ले पोलेको आधारमा मा
अ य माणबाट समिथत नभएको पोललाई अिभयोग
स पिु गन आधार बनाउनु यायोिचत हन स दैन ।
ततु मु ामा सु मा पेस ग रएको हरी ितवेदनमा
यी ितवादीको नाम उ लेख भएको देिखँदैन ।
बिु झएका मािनसको कागजमा समेत यी ितवादीलाई
घटनामा संल न रहेको भनी गढाउ गन सके को
पाइँदैन । अनस
ु धानको िसलिसलामा अका ितवादी
महेश साद जैसीले यी ितवादीलाई पोल गरे पिन
अदालतसम िनजले गरेको बयानमा वयंले आरोप
अ वीकार गरेको अव था हँदा य ता आरोिपतले
अका ितवादीउपर गरेको पोल बयानलाई िव सनीय
मा न सिकँ दैन । अिभयु ले आफूले अनस
ु धान तथा
अदालतमा आरोप वीकार गरी सहअिभयु लाई
पोलेको र िमिसल संल न कागजबाट य तो पोल
समिथत भएको अव थामा मा सहअिभयु को पोल
माणमा िलइने हँदा सहअिभयु ले पोलेको आधारमा
मा य तो पोललाई अक अिभयु को िव मा
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माणमा िलन िम ने देिखएन ।
६. अब दो ो तफ िवचार गदा फौजदारी
मु ामा अिभयोग पिु गन भार सामा यतया वादीउपर
रहने ह छ । कानूनले तोके को िवशेष अव थामा
मा माणको भार ितवादीउपर रहने ह छ ।
अिभयोजकलाई कानूनले तोके को दािय व पूरा गनु
नपन छुट कानूनले िदएको देिखँदनै । शंकारिहत तवरले
आफूले पेस गरेको अिभयोग पिु गन नस दा यसको
सिु वधा िसधै ितवादीका प मा जाने ह छ । यसैले
कसैउपर फौजदारी कसरु ज तो ग भीर आरोप तय
गनअगािड
अिभयोजकले हचवु ा पमा नभई त य र
ु
माणबाट खि बर हने अिभयोग मा अदालतसम
ततु गनपन
ु ह छ । िमिसल संल न कागजातबाट
आरोिपत यि िनद ष हो िक भ ने शंकास म देिखएको
अव थामा यसको सिु वधा पाउनबाट प लाई रो न
सिकँ दैन । नेपालको संिवधानको धारा २० (५) मा कुनै
कसरु को अिभयोग लागेको यि लाई िनजले गरेको
कसरु मािणत नभएस म कसरु दार मािनने छै न भनी
संवैधािनक सरु ा दान भएको अव थामा अिभयोग
लगाउनेस मको कामले कसरु मािणत भएको मा न
िम ने देिखँदैन । यी ितवादी िवशाल घत मगरको
िव मा कसरु दार ठहर भएका अका ितवादी
पदम साद जैसीको अनस
ु धानमा भएको पोलबाहेक
अ य वत र साथक माणह को िव मानता
नदेिखँदा यी ितवादी फरार रहेकै आधारमा शंकाको
सिु वधा ियनको िवप मा जाने अव था रह न ।
याियक कारबाहीमा अिभयोजक प ले शंकारिहत
माणबाट आफूले लगाएको अिभयोजन पिु गन
नसके को अव थामा शंकाको सिु वधा िनिववाद पमा
ितवादीमा जाने अव था रहने हँदा यी ितवादी िवशाल
घत मगरले ततु मु ामा शंकाको सिु वधासमेत पाउने
देिखयो ।
७. ते ो तथा िनणायक तफ िवचार गदा

हरी िनरी क वेद काश जोशीले िमित २०६६।८।२०
मा पेस गरेको हरी ितवेदनमा ितवादी महेश साद
जैसीले हातमा ब चरो िलई हरी जवान पदम िसं
ऐरको टाउकोमा हार गरेको भ ने बेहोरा उ लेख
भएको देिख छ । सोही िमितमा हकबहादरु ऐरले
िदएको जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीको समेत
नाम उ लेख भएको देिख छ । उि लिखत िमितको
घटना थल मचु ु कामा ितवादी महेश साद जैसी र
अ निचनेका ितवादीको हारबाट हरी जवानको
मृ यु भएको बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । ितवादी
महेश साद जैसीले अनस
ु धान अिधकृतसम बयान
गदा यी ितवादीसमेत वारदातमा सामेल भएको
भनी पोल गरेको देिख छ । थानीय न दराम धमला,
महादेव बजगाइँ, िदपक रावल र घटना थलमा रहेका
हरी जवान खेमराज जोशीले लेखाएको व तिु थित
मचु ु काको बेहोरामा ितवादी महेश साद जैसीको
नाम िकटान गरी अ य ितवादीह समेत भनी उ लेख
गरेको देिख छ । ितवादी महेश साद जैसीले सु
अदालतसम बयान गदा यी िवशाल घत मगरलाई
िचनेको कुरा उ लेख गरी आफू कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको देिख छ । अदालतसम बिु झएका
मािनसले समेत बेहोरा लेखाउँदा पदम साद जैसीको
नाम वारदातमा संल न भएको भनी लेखाए पिन
ितवादी िवशाल घत मगरको संल नता स ब धमा
पदम साद जैसीको बयानबाट सनु ी थाहा पाएको
भनी बेहोरा लेखाएको देिख छ । यस आधारमा हेदा
घटना थलमा रहेका हरीको हरी ितवेदनमा
नपरेको तर मतृ कका आफ तको जाहेरीमा ितवादी
िवशाल घत मगरको नाम अपराधमा संल न यि को
पमा लेखाएको र ितवादी पदम साद जैसीले
अनस
ु धान अिधकृतसम बयान गदा िवशाल घत लाई
पोलस म गरेको भ ने त य माणको पमा रहेको
देिखयो । यस आधारमा हेदा शंकारिहत माणबाट यी
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ितवादीउपरको अिभयोग समिथत भएको अव था
देिखन आएन ।
८. मौकामै िदएको जाहेरीमा िकटानी
पमा नाम उ लेख नभई यसपिछको जाहेरीमा थप
ितवादीको नाम उ लेख भएकोमा यसलाई बहत
सावधानीका साथ सू म पले के लाएर हेनपछ
ु ।
ितवादी मौकामा फरारी रहेको कारणले मा उसलाई
आरोिपत कसरु मा दोषी करार गनु फौजदारी यायको
मा य िस ा तअनक
ु ू ल हन जाँदैन । आरोिपत एवं
शंका पद यि फरार रहेपिछ उसका िव को
कसरु र आरोप वत
पले माणह बाट नै पिु
हनपु दछ । सहअिभयु ले मौकामा फरारी अिभयु लाई
कसरु को संल नता देखाई पोल गरे पिन अदालतको
बयानमा सहअिभयु आफै ँ र फरारी अिभयु पिन
अदालतमा उपि थत भएर बयानमा कसरु ित इ कार
रहेको र ऊ िव का कसरु वत एवं िनिववाद
पले पिु हने माणह वादी प ले पेस गन नसके को
अव थामा के वल सहअिभयु को पोलको आधारमा र
साथै फरारी रहेको कारणले मा कुनै पिन यि लाई
कसरु कायम गरी सजाय गनु फौजदारी यायको
िस ा तअनक
ु ू ल हन जाँदैन ।
९. यी ितवादीको घटना थलमा के क तो
भूिमका िथयो भ ने कुरा उ लेख नहनक
ु ा साथै मु य
कारणी भिनएका अका ितवादी महेश साद जैसीले
अदालतसम गरेको बयानमा पोलस म गरेको अव था
नहँदा यी ितवादीको वारदातमा भएको सहयोगी
भूिमका संदहे ा मक देिखन आयो । यसरी के क तो
कसरु ितवादीबाट भएको भ ने त य नै अिभयोजकले
थािपत गन नसके को अव थामा यी ितवादीलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको सु फै सला
सदर गन उ च अदालत िदपायलको फै सला िमलेकै
देिखँदा यसमा िवप ी िझकाउनपु न अव थासमेत
िव मान देिखन आएन ।

१०. तसथ, मािथ िविभ न करणह मा
िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी िवशाल
घत मगरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
भएको सु कै लाली िज ला अदालतको फै सला
सदर गन गरी उ च अदालत िदपायलबाट िमित
२०७६।१।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । उ फै सला उ टी गरी अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह र साद फुयाल
इजलास अिधकृत : अनु यकामी
इित संवत् २०७७ साल साउन २१ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . १०६१७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७७।६।१६
०७३-CR-०७१३
मु ाः मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला गोरखा, या पेसाल गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. १ घर भई, काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं. ३० ब दै आई, हाल मिहला कारागार
कायालय, भोटेबहाल, काठमाड मा थनु ामा
रहेक िव णु थापा
िव
यथ / वादी : कुमारी लामाको जाहेरीले नेपाल
सरकार

छ । अ य देशमा भएको काननू ी यव थालाई
हेदा वे याविृ को लािग कतै अपराधीकरण
(criminalization), या कतै कानूनी
मा यता (legalization), त कतै
िनरपराधीकरण (decriminalization)
को अ यास रहेकोमा नेपालको कानूनले
वे यागमन गन वा वे यावृि मा
लगाउनेलाई वा वे याविृ को लािग ललाई
फकाई प च गन आफूसँग रा नेलाई
फरक कसरु मानी फरक सजाय गन तर
वे यावृि मा संल न मिहलाको हकमा
िनरपराधीकरणको अवधारणालाई मा यता
िदएको देिख छ । यसथ, ितवादीले
पीिडतालाई ललाई फकाई, लोभनमा
पारी आ नो डेरा कोठामा वे याविृ मा
लगाउने उ े यले राखेको देिखँदा
ितवादीले पुनरावेिदकालाई वे यावृि मा
लगाउन ललाई फकाई गन गरेको काय
ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसुर हदँ ा ऐ.
ऐनको दफा १५ (१)(छ) अनुसार सजाय
गनपन
ु देिखने ।
( करण नं.५)

§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ ले नै दफा १५
(१) (ख) मा वे यावृि मा लगाउनेलाई पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य
दश वषदेिख प वषस म कै द र पचास
ी अन त काक , ी रािधका महत र ी
हजारदेिख एक लाखस म ज रवानाको
राम साद ढुङ्गेल
यव था गरेको छ भने वे यावृि मा लगाउन
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ललाई फकाई गन आफूसँग रा नेलाई
ी टेक साद भषु ाल
ऐ. ऐनको दफा १५ (१)ङ(छ) अनुसार अवलि बत निजर :
७ वषदेिख १० वषस म कै द गन स ने र स ब कानून :
वे यागमन गनलाई १५ (१)(घ) बमोिजम
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
१-३ मिहनास म कै द र दुई हजारदेिख पाँच
(िनय ण) ऐन, २०६४
हजारस म ज रवानाको यव था गरेको
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सु तहमा फै सला गनः
मा.िज ला यायाधीश ी कुल साद शमा
काठमाड िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी ितल साद े ठ
मा. यायाधीश ी अ दल
ु लमान
ु अजीज मस
फै सला
या.सपना धान म ल : उ च अदालत
पाटनको फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०७३ को
दफा ९ बमोिजम वादीको तफबाट पनु रावेदन दता हन
आएको ततु मु ाको त य एवं ठहर यस कार छःनाम प रवितत काठमाड २६ वृ जनसेवा
३ काठमाड , वय भूमा के ही मिहनादेिख डेरा गरी
घरको काम गन गदिथन् । य तैमा िवप ी िव णु
थापाले िनज नाम प रवितत काठमाड २६ वृ
जनसेवा ३ लाई िमित २०७१।०३।२९ गते िदनको
अ. ०३:०० बजेितर ठैिटमा भेटी ललाई फकाई गरी
वे याविृ मा संल न गराउने उ े यले मानव बेचिबखन
तथा ओसार पोसार ज तो जघ य कृितको अपराध
गरेक , ितवादी १४ वषक किललो उमेरक नाम
प रवितत काठमाड २६ वृ जनसेवा ३ लाई धेरै पैसा
कमाउन पाइने सख
ु सिु वधा लोभन देखाई आ नो
भावमा पारी काठमाड िज ला वय भूबाट आ नो
वास थान याठामा याई वे याविृ मा लगाउने
उ े यले आ नो क जामा राखी मानव बेचिबखन तथा
ओसार पोसारको ग भीर अपराध गरेको हँदा िनज
ितवादीलाई हदैस मको कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको कुमारी लामाको जाहेरी दरखा त ।
कुमारी लामाको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी िव णु थापा भएको मानव बेचिबखन
तथा ओसार पोसार मु ामा पीिडताको नाम सव च
अदालतको िनदिशका, २०६४ बमोिजम नाम
प रवितत काठमाड २६ वृ जनसेवा-३ रािखएको

भ नेसमेत बेहोराको प ।
काठमाड
िज ला,
काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.३० याठाि थत पूवमा
मे र काय थको ७ तले प क घर, पि ममा
मोितलाल जापितको ८ तले प क घर, उ रमा
स तोष जापितको ६ तले प क घर, दि णमा
माइला जापितको सात तले प क घर, यित चार
िक लािभ रहेको पूव मोहडा भएको चार तलाको कुसमु
जापितको घर, सो घरको दो ो तलाको पि मतफको
कोठा िव णु थापाले भाडामा िलई ब ने गरेको, सो
कोठामा िनज िव णु थापाले प रवितत नाम काठमाड
२६ वृ जनसेवा ३ लाई मानव बेचिबखन तथा ओसार
पोसार गन उ े यले रािखएको भनी देखाइएबमोिजम
चारिक लासिहतको घटना थल मचु ु का िठक दु त
छ भ नेसमेत बेहोराको घटना थल मचु ु का ।
म िवगत १ वषदेिख जाहेरवालीसँग ब दै
आएको िथएँ । जाहेरवालीको याठामा िचया खाजाघर
भएको हँदा ितवादी िव णु थापा जाहेरवालीको
उ होटलमा आई िचया खाजा ना ता खाने हँदा
उहाँसगँ िचनजान भएको िथयो । कुराकानी रा ैसगँ
गदिथन् । िमित २०७१।०३।२९ गते जाहेरवालीको
होटलनिजकै ठिहटी चोकमा मेरो ितवादी िव णु
थापासँग भेट भयो, भेटघाटप ात् िनजले मेरो कोठा
निजकै छ, िहँड मसँग जाउँ भनी ललाई फकाई
याठाि थत आ नो कोठामा लगी मलाई िविभ न
कारको लोभन देखाई यहाँ ब न लगाई यसको
भोिलप टदेिख मलाई लोभनमा पारी धाकध क समेत
िदई येक िदन नयाँ नयाँ अनहु ारका मैले निचनेका
परपु षसँग जबरज ती मेरो इ छा िव शारी रक
स ब ध रा न लगाई वे याविृ गन लगाउँिथन् ।
वे याविृ मा लगाएबापत कोहीले .१,०००।– (एक
हजार), कोहीले . ४००।- (चार सय) वे यागमन
गन पु षले िद थे, उ रकमको आधा रकम मलाई
िदि थन्, मलाई िदएको रकम पिन िव णु थापाले लगेर
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किहले मलाई खानेकुरा किहले नयाँ कपडा याइिदने
गदिथन् । िव णु थापाको कोठामा किहलेकाही ँ रता
भ ने यिकन नाम थर थाहा नभएक मिहला र शा ता
भ ने मिहलाह वे याविृ गराउन आउँथे । िव णु
थापाले अ य के टाह बोलाई अनैितक ि याकलाप
गराउँिथन् । यी कुराह कोही कसैलाई भ यौ भने ित ो
फुपूसमेतलाई जे पिन हनस छ भनी धाकध क समेत
िदने गदिथन् । िमित २०७१।०४।१७ गते मलाई
जाहेरवालीसमेतले िनज ितवादीको कोठाबाट नै
उ ार ग रएको हो । म रोए कराएमा िनजले कुट् ने
िपट् ने गदिथन्, मानव बेचिबखन गन उ े यले मेरो
इ छा िव जबरज ती वे याविृ मा लगाउने िनज
िव णु थापालाई हदैस मको सजाय हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको पीिडताको बयान ।
म िमित २०७१।०३।२९ गतेदेिख
िमित २०७१।०४।१७ गतेस म म मेरो काठमाड
महानगरपािलका याठामा नै िथएँ । जाहेरवाली कुमारी
लामाको काठमाड महानगरपािलका ठैटी भ ने ठाउँमा
होटल भएको हँदा िचया खान जाने ममा िचनजान
भएको हो । सोही होटलमा नै पीिडता नाम प रवितत
काठमाड २६ वृ जनसेवा ३ लाई िचनजान गरेक
हँ । िचनजानको ममा बोलचाल गफगाफ हँदा िमित
२०७१।०३।२९ गते मैले िनज पीिडतालाई मेरो
डेरा कोठामा लगेक हँ । मेरो कोठामा उ िदनदेिख
ब दै आएक िथइन् । मेरो डेरा कोठामा शा ता र
स रता भ ने के टीह र पु ष के टाह समेत आउने
जाने गदथे । आउने जाने ममा िनजह िबचमा
आिथक लेनदेन भई िनजह ले यौन ि याकलापह
गदथे । पीिडता काठमाड २६ वृ जनसेवा ३ ले
समेत आ नो राजीखस
ु ीका साथ परपु षह सँग यौन
ि याकलाप गदिथन् । मेरो कोठामा वे याविृ गरेबापत
ा भएको रकमम ये आधा रकम मैले िलने गदथे ँ ।
आधा रकम स बि धत के टीह ले िलने गदथे । आिथक
अभावका कारण मेरो कोठामा वे याविृ गन गराउने

काय गरेक िथएँ । शा ता र स रता भ ने के टीह लाई
ठैटी, याठातफ र सी खाने ममा भ ीमा भेट भई
िचनजान भएको हो । िचनजानको ममा िनजह ले
मेरो डेरा कोठा देखेका िथए । िनजह ले नै मेरो
डेरोकोठामा पु षह लाई याई यौन ि याकलाप
गदथे । िनजह को िचनजान तथा स पकबाट समेत
अ य के टाह मेरो कोठामा आई यौन काय गदथे ।
सोबापत मैले कोहीबाट १,०००।- (एक हजार),
कोहीबाट .५००।- (पाँच सय), कोहीबाट २००।- (दईु
सय) िल थे ँ । सोम ये आधा रकम मैले िल थे, स रता र
शा ता आफूखशु ी वे याविृ गराउन आउँथे । स रता,
शा ता र िनजह सँग आउने पु षह को यिकन नाम
थर वतन थाहा भएन । िनजह सँगै आएका यिकन
नाम थर थाहा नभएका पु षह ले पीिडता काठमाड
२६ वृ जनसेवा ३ लाई कसैले .१,०००।-, कसैले
.५००।-, कसैले .२००।- िदई यौन स पक
रा दथे, सोम ये आधा रकम पीिडताले र आधा रकम
मैले िलने गदथे ँ । ततु मु ामा शा ता र स रताको
संल नता छै न । मेरो घरको आिथक अव था सामा य
के ही नभएको र पीिडता काठमाड २६ वृ जनसेवा
३ समेत घरकोठामा बसेक , िनजको समेत जािगर
पेसा नभएको कारण सिजलो गरी पैसा कमाउने उपाय
यही यौन ि याकलाप सोची िनज पीिडतासमेतलाई
सोबारेमा आिथक लोभनमा देखाउँदा िनजसमेत
राजीखस
ु ी भई यौन कायमा संल न भएक हन् ।
१४ वषक नाबािलकालाई उ काय नगराउनपु न,
ग ती भयो । मैले िनजलाई धाकध क िदएको छै न,
िनज पीिडता िमित २०७१।०३।२९ गतेदेिख िमित
२०७१।०४।१७ गतेस म मेरो डेरा कोठामा बसेक र
यौन कायसमेत गरेक कारण मउपर िनज पीिडताको
आफ त फुपू नाता पन जाहेरवालीले िकटानी जाहेरी
िदएको हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िव णु
थापाले अिधकार ा अिधकारीसम ग रिदएको
बयान ।
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काठमाड
िज ला,
काठमाड
महानगरपािलका, वडा नं. ३० याठाि थत पूवमा
मे र काय थको ७ तले प क घर, पि ममा
मोितलाल जापितको ८ तले प क घर, उ रमा
स तोष जापितको ६ तले प क घर, दि णमा
माइला जापितको सात तले प क घर, यित
चारिक लािभ रहेको पूव मोहडा भएको चार तलाको
कुसमु जापितको घर, सो घरको दो ो तलाको
पि मतफको कोठा िव णु थापाले भाडामा िलई ब ने
गरेको, सो कोठाको ढोकाबाट िभ वेश गरी हेदा
उ कोठाको उ रतफ ि टल दराज रहेको, सो दराज
खोली हेदा सेतो कालो रङको मोडल नं. ११००
को नोिकया मोबाइल थान-१ र सोही मोबाइलको
९८१९१८७८६७ नं. को िसमकाड थान-१ समेत
बरामद हन आएको चारिक लासिहतको खानतलासी
एवं बरामदी मचु ु का िठक छ भ नेसमेत बेहोराको
खानतलासी एवं बरामदी मचु ु का ।
ि भवु न िव विव ालय, िश ण अ पताल
महाराजग जमा पीिडताले उपचार गराउँदाको Patient
No.3311037 को परी ण रपोटको ितिलिप सु
िमिसल सामेल रहेको ।
Findings of the Examiner (Doctor)
are- “Left Labia minora is congested. Partial
transection of hymen at 7 O’clock and 11
O’clock positions. Introitus is spacious
and appears congested. Laceration
measuring 2mm × 2mm is present over
fossa navicularis.” Opinion of the Examiner
(Doctor) is “Genital findings are consistent
with the history of previous vaginal
penetration/penetrations. Congested labia
minora, laceration of fossa navicularis
are consistent with history provided by
examinee of recent sexual intercourse. The

examinee is between 16 and 18 years more
nearly running on 17 years of age at the time
of examination.” भ ने बेहोराको Department of
Forensic Medicine of Tribhuvan University,
Maharajgunj, Kathmandu को पीिडताको
वा य परी ण ग रिदएको िमित २०७१/५/५ को
वा य परी ण ितवेदन िमिसल सामेल रहेको ।
ितवादी िव णु थापाले पीिडता काठमाड
२६ वृ जनसेवा ३ लाई ललाई फकाई आ नो डेरा
कोठामा लगी आिथक फाइदा िलने उ े यले पु षह
बोलाई पीिडताको इ छा िव िमित २०७१।०३।२९
गतेदेिख िमित २०७१।०४।१७ गतेस म वे याविृ गन
लगाई मानव बेचिबखन तथा ओसार पोसार गन काय
गरेक हन् । सोही कारणबाट पीिडता गभवतीसमेत
भई क रब डेढ मिहनाको गभपतनसमेत गराउनपु रेको
हो । िनज ितवादी िव णु थापाले अ य मिहलासमेत
बोलाई आ नो कोठामा राखी परपु ष बोलाई फाइदा
िलने उ े यले वे याविृ गन गराउने गरेको कुरा
सनु ीबझ
ु ी थाहा पाएको हँ । िनजले आ नो कोठामा
मानव बेचिबखन ओसार पोसारको काय गन गरेक
पूण िव ास ला छ । िनजलाई हदैस मको कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत क रब एकै बेहोराको एकै िमलानमा
वीरबहादरु लामा, का छी तामाङ र धनमाया तामाङले
ग रिदएको व तिु थित सजिमन मचु ु का ।
यसमा अनस
ु धान काय स प न गरी
रायसाथ ा त हनआएको ततु मु ाको जाहेरी
दरखा त, घटना थल मचु ु का, पीिडता नाम
प रवितत काठमाड २६ वृ जनसेवा ३ को मािणत
बयान, ितवादी िव णु थापाको बयान, खानतलासी
एवं बरामदी मचु ु का, पीिडताको वा य परी ण
ितवेदन, बिु झएका वीरबहादरु लामा, का छी तामाङ र
धनमाया तामाङसमेतले लेखाइिदएको कागजसमेतका
आधार माणह बाट ितवादी िव णु थापाले १७
वष य बािलका पीिडता काठमाड २६ वृ जनसेवा ३

2254

१०६१७ - िव णु थापा िव. नेपाल सरकार
लाई ललाई फकाई आिथक लोभनमा पारी आ नो
याठाि थत डेरा कोठामा लगी आिथक फाइदा िलने
उ े यले िविभ न पु षह बोलाई यौन स पक गन
लगाएको, सोबापत आएको रकम बाँडी िलई खाएकोले
ितवादीले गरेको उ काय मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) र
४(१) (ख) िवपरीतको कसरु गरेको स- माण पिु हन
आएकोले िनज ितवादीउपर ऐ. ऐनको १५(१)(ख)
बमोिजम सजाय हन र ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम
ितवादीबाट पीिडतालाई ितपूित भराइिदन र ऐ.
ऐनको दफा २२ बमोिजम नैितक पतन हने फौजदारी
कसरु गरेको ठहर हनसमेतको मागदाबीसिहतको
अिभयोग-प ।
अिभयोग मेरो हकमा झु ा हो, पीिडताको
होटलमा म िचया खाजासमेत खाने गदथे,ँ सोही
पसलमा मैले िचया खाजा खाएको .१,१००।ितनपन
ु िथयो । पीिडताको फुपूले मसँग सो रकम
मािगरहेक िथइन्, यसै ममा मैले २-४ िदनको समय
माग गदा िनजको फुपूले हरी बोलाई प ाउ गराई
ततु अिभयोग लगाएको हो । मैले पीिडतालाई ललाई
फकाई मेरो कोठामा लगी पैसा िलई परपु षसँग संसग
गराई वे याविृ मा लगाएको होइन भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी िव णु थापाले सु अदालतमा गरेको बयान ।
त काल ा
माणको आधारमा यी
ितवादीको कसरु मा संल नता रहेनछ भनी मा न
नसिकएको हँदा पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
हने गरी अ.बं. ११८ को देहाय २ नं. बमोिजम अ.बं.
१२१ नं. बमोिजमको थनु वु ा पज
ु िदई थानीय
कारागारमा पठाइिदनु भ नेसमेत बेहोराको सु
अदालतको थनु छे क आदेश ।
मेरो फुपूको पसलमा ितवादी आउने जाने
गरेकाले मेरो िनजसँग िचनजान भएको हो, सोही ममा
िनजले मलाई आ नो कोठामा जाउँ भनी लिगन् । म
िनजको घरमा एक दईु मिहना बसे ँ, यहाँ मलाई िनजले

मेरो घरमा जान निदई रोके र रािखन्, िनजले के टाह
बोलाई वे याविृ गन दे भ दिथन् । मैले नमा दा
कुटिपटसमेत गन गरेकाले बा य भई वे याविृ गन
िदएको िथएँ भ नेसमेत बेहोराको पीिडता प रवितत
जनसेवा-३ ले सु अदालतमा गरेको बकप ।
जाहेरी बेहोरा सहीछाप मेरो हो । ितवादीले
पीिडतालाई घरमा ब धक बनाई वे याविृ मा लगाएको
हो भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली कुमारी लामाले
गरेको बकप ।
ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को
सािबतीलाई पीिडता नाम प रवितत जनसेवा-३ को
मौकामा भएको मािणत बयान र बकप समेतले
समथन गरेको देिख छ । ितवादी िव णु थापाले मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ३(१) र ४(१)(ख) बमोिजम वे याविृ मा
लगाई अपराध गरेको देिखँदा सोही ऐनको दफा १५(१)
(ख) बमोिजम १० (दश) वष कै द र .५०,०००।(पचास हजार) ज रवाना हने ठहछ र ऐ. ऐनको दफा
१७ अनस
ु ार ितवादी िव णु थापाबाट पीिडतालाई
.२५,०००।- (पि चस हजार) ि पूित भराई िलन
पाउनेसमेत ठहछ भ नेसमेत बेहोराको काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०७१।८।१६।२ को
फै सला ।
पीिडताले िटिचङ अ पतालमा गभपतन
गरेको त य म पनु रावेिदकाले वे याविृ मा लगाएको
कारणबाट भएको भ ने आरोप ठोस माण ारा वादी
प ले पिु गन नसके को, सजिमनका यि ह र
िवशेष समेत अदालतमा आई बकप गन नसके को,
अनस
ु धानमा हरीमा भएको भिनएको सािबती बयान
मेरो वे छाले नग रएको, जबरज तीपूवक सहीछाप
गराइएको य तो कागजको आधारमा मलाई सजाय
गन िम दैन । जाहेरवालीको पसलमा िचयाना ता
खाएबापतको ितनपन
.१,१००।- त काल ितन
ु
नसके को कारणले िनजले ममािथ झु ा जाहेरी िदएक
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हन् । तसथ के वल जाहेरी बेहोरा, पीिडताको मौकाको
बयान, जाहेरवाली र पीिडताको बकप कै आधारमा
मलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु दार ठहर गरी
सजाय गन गरेको काठमाड िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िव णु थापाको उ च
अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदन-प ।
यसमा पीिडता भिनएक काठमाड २६
वृ जनसेवा-३ को उमेर १७ वष भई बािलग
अव थाको देिखएको तथा िनज आिथक लोभनमा
परी राजीखस
ु ीले यौन कायमा संल न भएको भ ने
ितवादीको मौकामा भएको बयानबाट देिखँदा
ितवादीलाई कसरु मा सजाय गरेको सु को फै सला
माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा
छलफलका लािग मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७
बमोिजम यथ िझकाई आएपिछ वा अविध यतीत
भएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७२।१०।२१ को आदेश ।
ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परेको र
अदालतमा समेत जाहेरवालीले िकटानी बकप
गरेको, पीिडता काठमाड २६ वृ जनसेवा-३ ले पिन
सु मा बयान गदा र अदालतमा बकप गदासमेत
आफूलाई वे याविृ मा लगाएको भनी ितवादीउपर
िकटानी पोल गरेको देिखएको र िनज पीिडताको
वा य परी ण ितवेदनबाट यौन कायमा अ य त
रहेको देिखएकोसमेतको अव था हँदा ितवादी
िव णु थापालाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ख)
बमोिजम १० (दश) वष कै द र .५०,०००।- (पचास
हजार) ज रवाना हने तथा ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम
ितवादीबाट पीिडताले .२५,०००।- (पि चस
हजार) ितपूित भराई पाउने ठहराई काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।८।१६ मा भएको फै सला

िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
उ च अदालत पाटनको िमित २०७३।२।२५ को
फै सला ।
पीिडतालाई कोठामा थुनेर मैले जबरज ती
वे याविृ मा लगाउन स ने भ ने हँदैन । िनजको
सहमितमा नै करणी भएको हो । िनजको उमेरअनस
ु ार
सो काय जबरज ती करणीको प रभाषािभ पदन ।
वे यागमन गन र गराउने दवु ै काय नेपालको कानून ारा
ितबि धत भएको, पीिडताले वे छामा वे यागमनको
काम रोजी वे यागमनको काम गरेक ले आफै ँ सजायबाट
ब न जाहेरवालीको .१,१००/- मैले समयमा ितन
बझ
ु ाउन नसके को रसइवीबाट पीिडतालाई वे यागमन
गराउने कायमा मेरो भूिमका र संल नता छ भनी ममािथ
जाहेरी िदइएको हो । मैले पीिडतालाई वे यागमन गराउने
कायमा बा य पारेर लगाएको छै न । फौजदारी मु ामा
जाहेरी दरखा त आफै ँ मा माण होइन । के वल अपराध
अनस
ु धानको आधार हो । यसलाई वत आधार
माणबाट पिु गराउन स नु पदछ । ममािथको आरोप
कठोर दािय वअ तगतको फौजदारी मु ा हो जसलाई
पिु गन दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा २५
बमोिजम वादी प को हो । तसथ, सजिमनका यि ह
र िवशेष समेत अदालतमा आई बकप गन नसके को,
अनस
ु धानमा हरीमा भएको भिनएको सािबती बयान
मेरो वे छाले नग रएको, जबरज तीपूवक सहीछाप
गराइएको य तो कागजको आधारमा मलाई सजाय
गन निम ने हँदा उ च अदालत पाटनको फै सला
बदर गरी अिभयोगबाट सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी िव णु थापाले यस अदालतमा
िदएको पनु रावेदनप ।
यसमा जाहेरीबाटै वे याविृ मा लगाएको
भ ने देिखएको र मु ाको उठान, ितवादीको बयान
तथा माणको रोहमा चक सजाय गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७३।२।२५ को फै सला
फरक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. को
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योजनका िनिम महा यायािधव ाको कायालयलाई भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
पेसीको सूचना िदई िनयमानस
यसमा, ितवादीलाई मानव बेचिबखन
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७४।१०।२१ को आदेश ।
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
३(१) र ४(१)(ख) िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ.
यस अदालतको ठहर
ऐनको दफा १५(१)(ख) बमोिजम सजाय हन र ऐ.
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी ऐनको दफा १७ बमोिजम ितवादीबाट पीिडतालाई
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
ितपूितसमेत भराई पाउँ भ ने अिभयोगप रहेकोमा
मु ामा पनु रावेदनप सिहतका िमिसल अ ययन गरी ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ख) बमोिजम
पनु रावेदक ितवादीका तफबाट उपि थत हनभु एका १० वष कै द र .५०,०००।- ज रवाना हने र दफा
िव ान् अिधव ा य ी अन त काक , ी रािधका १७ अनस
ु ार ितवादीबाट पीिडताले .२५,०००।महत र ी राम साद ढुङ्गेलले ितवादीको अदालतमा ितपूितसमेत भराई िलन पाउने ठहराई भएको सु
भएको इ कारी बयान, ितवादीले जाहेरवालीलाई काठमाड िज ला अदालतको फै सलाउपर ितवादीले
ितन बाँक उधारो रकमको रसइवी, ितवादीको उ च अदालत पाटनमा पनु रावेदन गरेकोमा यहाँबाट
अनस
ु धानमा भएको जबरज ती कागज, बिु झएका काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
सजिमनका यि ह र िवशेष समेत बकप का लािग कायम गरी भएको फै सलामा िच नबझ
ु ाई ितवादीको
अदालतमा उपि थत नभएको, पीिडताले वे छामा यस अदालतमा दोहो याई पाउँ िनवेदनमाफत िन सा
ितवादीको डेरा कोठामा आई वे यागमनको काम ा गरी ततु पनु रावेदन पन आएको देिख छ ।
गरेक ले आफै ँ सजायबाट ब न ितवादीमािथ झु ो
अब, ततु मु ामा उ च अदालत पाटनबाट
उजरु ी गरेक , ितवादीमािथको आरोप व तिु न भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदकको
माणबाट पिु हन नसके को अव थालगायतका अ य पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन ? भ ने
कारणबाट ितवादीलाई उ च अदालत पाटनको िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
फै सला उ टी गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीलाई
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(छ) बमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
कम सजाय ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत २०६४ को दफा ३ (१) र ४(१)(ख) को कसरु मा ऐ.
ु
सिु नयो ।
ऐनको दफा १५ (१)(ख) बमोिजम १० वष कै द र
य तै यथ वादी नेपाल सरकारको ५०,०००।- ज रवाना ठह याएको फै सला िमलेको छ
तफबाट उपि थत महा यायािधव ाको कायालयका वा छै न भ ने मा िवचार गनपन
ु देिखयो । ितवादी
िव ान् उप यायािधव ा ी टेक साद भषु ालले िव णु थापाले आ नी भदै नाम प रवितत 'काठमाड
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, पीिडताको मौकाको २६ वृ जनसेवा-३' लाई आिथक लोभन देखाई
बयान, जाहेरवाली र पीिडताको अदालतमा भएको आ नो भावमा पारी आ नो डेरा कोठामा लगी
बकप , ितवादीको मौकाको बयानसमेतबाट क जामा पारी वे यावृि मा लगाई मानव बेचिबखन
ितवादीउपरको कसरु पिु भइरहेकोले कानूनस मत तथा ओसारपसार ऐन ारा िनषेिधत काय अपराध
उ च अदालत पाटनको फै सला सदर कायम ग रपाउँ गरेको हँदा िनज ितवादीलाई हदैस म कारबाही
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
ग रपाउँ भ ने पीिडताक फुपू कुमारी लामाको
िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । उ बेहोरालाई
समथन र पिु गद पीिडताले, " ितवादीले िविभ न
कारका लोभनमा पारी येक िदन नयाँ नयाँ
अनुहारका आफूले निचनेका पु षह सँग जबरज ती
इ छािवपरीत शारी रक स ब ध रा न लगाई
वे यावृि गन लगाउने र यसबापत आएको रकमम ये
िनजले आधा र आफूलाई आधा रकम िदने गरेको,
यी कुरा अ य कसैलाई भनेमा आफू र फुपूसमेतलाई
जे पिन हनस ने भनी धाकध क समेत िदने गरेको"
भनी अनस
ु धान तथा अदालतमा समेत कागज गराई
िदएको देिख छ । जाहेरवालीसमेतले आ नो जाहेरी
बेहोरा समथन गद अदालतमा बकप गरी पिु गनका
ु
साथै पीिडताको यौनाङ् ग परी ण रपोटमा "Genital
findings are consistent with the history of
previous vaginal penetration / penetrations.
Congested labia minora, laceration of
fossa navicularis are consistent with history
provided by examinee of recent sexual
intercourse. The examinee is between 16
and 18 years more nearly running on 17
years of age at the time of examination.”
भ ने रहेको देिख छ ।
३. पनु रावेदक िवप ी िव णु थापाले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा, जाहेरवाली
कुमारी लामाको काठमाड महानगरपािलका ठैटी भ ने
ठाउँमा होटल भएको हँदा िचया खान जाने ममा
पीिडता नाम प रवितत काठमाड २६ वृ जनसेवा ३
लाई िचनजान गरेक हँ । िचनजानको ममा बोलचाल
गफगाफ हँदा िमित २०७१।०३।२९ गते मैले िनज
पीिडतालाई मेरो डेरा कोठामा लगेक हँ । मेरो कोठामा
उ िदनदेिख ब दै आएक िथइन् । मेरो डेरा कोठामा
शा ता र स रता भ ने के टीह र पु ष के टाह समेत

आई यौन ि याकलापह गदथे । पीिडता काठमाड
२६ वृ जनसेवा ३ ले समेत आ नो राजीखुसीका
साथ परपु षह सँग यौन ि याकलाप गदिथन् । मेरो
कोठामा वे याविृ गरेबापत ा भएको रकमम ये
आधा रकम मैले िलने गदथे ँ आधा रकम स बि धत
के टीह ले िलने गदथे । आिथक अभावका कारण
मेरो कोठामा वे यावृि गन गराउने काय गरेक
िथएँ । सोबापत ा रकमम ये आधा रकम मैले
िल थे । मेरो घरको आिथक अव था सामा य के ही
नभएको र पीिडता काठमाड २६ वृ जनसेवा ३ समेत
घरकोठामा बसेक , िनजको समेत जािगर पेसा नभएको
कारण सिजलो गरी पैसा कमाउने उपाय यही यौन
ि याकलाप सोची िनज पीिडतासमेतलाई सोबारेमा
आिथक लोभनमा देखाउँदा िनजसमेत राजीखुसी भई
यौन कायमा संल न भएक हन् । नाबािलकालाई उ
काय नगराउनुपन, ग ती भयो भनी आफूले आिथक
अभावका कारण पीिडतालगायत अ य यवु तीह लाई
आ नो कोठामा यौन ि याकलापह गन िदने गरेको
र पीिडता पिन आफै ँ आ नो राजीखस
ु ीले यौन
ि याकलाप ारा िछटो र सिजलै पैसा कमाउन िम ने
भनी सो ि याकलापमा लागेको कुरा लेखाएको पाइ छ
भने अदालतमा आई बयान गदा, अिभयोगमा इ कार
रही बयान गरेको पाइ छ ।
४. ितवादी िव णु थापाले अदालतमा आई
अिभयोगमा इ कार रही बयान गरेको भए तापिन
मौकाको बयानमा जबरज ती गराएको भनी भ न
नसके को, अदालतको इ कारी बयानलाई पिु गन
कुनै पिन व तिु न माण इजलाससम पेस गन
सके को देिखएन । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले चिलत
कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै
यि लाई यस ऐनअ तगतको कसरु गरेको अिभयोग
लागेमा सो कसरु आफूले गरेको छै न भ ने कुराको
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माण िनजले नै पु याउनपु न यव था रहेको छ ।
साथै पीिडताले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान र अदालतमा आई गरेको एकै िमलानको
बकप , ितवादीले मौकामा गरेको कागज, पीिडताको
यौनाङ् ग परी ण ितवेदन, वीरबहादरु लामा, का छी
तामाङ र धनमाया तामाङले ितवादी िव णु थापाले
अ य मिहलासमेत बोलाई वे याविृ गराउने उ े यले
आ नो कोठामा रा ने गरेको कुरामा िव ास ला छ भनी
ग रिदएको एकै िमलानको सजिमन मचु ु कासमेतबाट
िनज ितवादीले पीिडतालाई वे याविृ मा लगाउने
उ े यले ललाउने फकाउने प च गन काय गरेको
भ ने त यमा कुनै िववाद रहेन ।
५. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ ले मानव बेचिबखन र
ओसारपसारलाई छुट्याई हेरक
े ो छ साथै वे यागमन
गन र वे याविृ मा लगाउने कायलाई मानव
बेचिबखनको कसरु मानेको र वे याविृ मा लगाउने
उ े यले ललाई फकाई गन, प च िमलाउने, आफूसँग
रा ने कायलाई मानव ओसारपसारको कसरु मानेको
छ । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ ले वे यागमन गन, वे यागमनको उ े यले
ललाई फकाई गन र वे यागमन गन लगाउनेलाई
फरक फरक अवधारणाबाट हेरी फरक कसरु मानी
सजायको यव था गरेको देिख छ । ऐनले नै दफा १५
(१) (ख) मा वे याविृ मा लगाउनेलाई दश वषदेिख
प वषस म कै द र पचास हजारदेिख एक लाखस म
ज रवानाको यव था गरेको छ भने वे याविृ मा
लगाउन ललाई फकाई गन आफूसँग रा नेलाई ऐ.
ऐनको दफा १५ (१)ङ(छ) अनस
ु ार ७ वषदेिख १०
वषस म कै द गन स ने र वे यागमन गनलाई १५ (१)
(घ) बमोिजम १-३ मिहनास म कै द र दईु हजारदेिख
पाँच हजारस म ज रवानाको यव था गरेको छ ।
िव मा भएको कानूनलाई हेदा वे याविृ को लािग कतै

अपराधीकरण (criminalization), या कतै कानूनी
मा यता (legalization), त कतै िनरपराधीकरण
(Decriminalization) को अ यास गरेकोमा नेपालको
कानूनले वे यागमन गन वा वे याविृ मा लगाउनेलाई वा
वे याविृ को लािग ललाई फकाई प च गन आफूसँग
रा नेलाई अपराधीकरण गन तर वे याविृ मा संल न
मिहलाको हकमा िनरपराधीकरणको अवधारणालाई
मा यता िदएको देिख छ । मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) मा कसैले वे यावृि मा लगाउने वा शोषण गन
उ े यले कुनै कारले ललाई फकाई, लोभनमा
पारी, झु याई, जालसाज गरी, प च िमलाई,
जबरज ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी,
शरीर ब धक राखी, नाजुक ि थितको फाइदा
िलई, बेहोस पारी, पद वा शि को दु पयोग गरी,
अिभभावक वा संर कलाई लोभनमा पारी, डर,
ास, धाक, ध क िदई वा करकापमा पारी कसैलाई
बिसरहेको घर, थान वा यि बाट छुटाई ल ने वा
आफूसँग रा ने वा आ नो िनय णमा िलने वा कुनै
थानमा रा ने वा नेपालिभ को एक ठाउँबाट अक
ठाउँमा वा िवदेशमा लैजाने वा अ कसैलाई िदने
काय गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मािनने छ
भ ने उ लेख भएको देिखँदा ितवादीले पीिडतालाई
िनजको फुपूको घरबाट ललाई फकाई, लोभनमा
पारी आ नो डेरा कोठामा वे याविृ मा लगाउने
उ े यले राखेको भनी िमिसलबाट देिखँदा ितवादीले
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐनको
दफा ४(२)(ख) बमोिजमको कसरु गरेको भ ने देिखन
आयो । यसथ, ितवादीले पनु रावेिदकालाई
वे याविृ मा लगाउन ललाई फकाई गन काय गरेको
देिखँदा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरु मा ऐ. ऐनको
दफा १५ (१)(ख) अनस
ु ार सजाय गनपन
ु देिख छ ।
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६. सजाय िनधारण गदा, कसरु को आधारमा
सजायको समानपु ाितकता (proportionality) हेन
आव यक हँदा ितवादी िव णु थापालाई मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ३ (१) र ४(१)(ख) को कसरु मा दफा १५(१)
(ख) बमोिजम १० (दश) वष कै द तथा . ५०,०००।–
(पचास हजार) ज रवाना र ऐनको दफा १७ बमोिजम .
२५,०००।– (प चीस हजार) ितपूित हने ठह याएको
उ च अदालत पाटनको फै सला कसरु को कृित
र संल नताको आधारमा सजायको हदमा अ य त
चक भएको र कानून र यायको रोहमा समेत िमलेको
नदेिखई के ही उ टी हने ठहछ । सजायको हदमा के ही
उ टी भई िनज ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)
(छ) बमोिजम ७ (सात) वष कै द हने ठहछ । ज रवाना
तथा ितपूितको हकमा फै सला िमलेकै देिखँदा के ही
गनपरे
ु न । ितवादीको अ य पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम उ च अदालत
पाटनको फै सला के ही उ टी हने ठहरेकोले उ च
अदालत पाटनको फै सलाबमोिजमको कायम रहेको
ितवादी िव णु थापाका नाउँको १० (दश) वष कै दको
लगतको स ा ७(सात) वष कै दको लगत कायम गरी
सोहीअनु प िनजको नाउँको कै द असल
ु उपर गनु भनी
सु काठमाड िज ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू..१
िनज ितवादीबाट . ५०,०००।– (पचास हजार)
ज रवाना असल
ु उपर गनु तथा पीिडतलाई ितपूित
रकम . २५,०००।– (पि चस हजार) िनयमानस
ु ार
भराई िदनु भनी सु काठमाड िज ला अदालतमा
लेखी पठाउनू.................................................२
ततु
मु ाको
फै सलाको
जानकारी
महा यायािधव ाको कायालय र ितवादी िव णु
थापालाई िदनू ...............................................३
ततु मु ाको न कल माग गन सरोकारवालालाई

िनयमानस
ु ार ला ने द तरु िलई न कल िदनू ..........४
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ..........५
उ रायमा सहमत छु ।
या.कुमार रे मी
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल, मितना शा य
इित संवत् २०७७ साल असोज १६ गते रोज ६ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०६१८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुङ्गाना
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७७।८।५
०७६-RC-०१२३
मु ा:- कत य यान
वादी : िमला मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
ितवादी : उदयपरु िज ला, ि यगु ा नगरपािलका
वडा नं. १३ असारी घर भई हाल कारागार
कायालय उदयपरु मा कै दमा रहेका मोहन घले
गु ङ
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§ मृतकको शव परी ण गन डा टरले कुनै
आधार कारण नखुलाई मृ युको कारण
Opinion on Cause of Death
Hanging भनी उ लेख गरेको शव परी ण
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ितवेदनलाई मा आधार मानी मतृ कले
झिु डएर आ मह या गरेको भनी िन कषमा
पु न नसिकने । िवशेष को राय, आधार र
कारण अ य वत
माणह बाट पुि
भएमा मा य तो रायलाई माणमा िलन
िम ने ।
( करण नं.८)
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी िवदरु
काक
ितवादीका तफबाट : वैतिनक अिधव ा ी इि दरा
िसलवाल
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७०, अङ् क ६, िन.नं.९०२२
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ७, िन.नं.१०३०२
स ब कानून :
§ के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गनःमा. िज ला यायाधीश ी तीथराज के .सी.
उदयपरु िज ला अदालत, गाईघाट
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी िवदरु िव म थापा
माननीय यायाधीश ी गणेश साद बराल
उ.अ.िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुङ्गा

फै सला
या.ह र साद फुयाल : यसमा उ च अदालत
िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाको िमित
२०७६।०१।१६ को फै सलाउपर याय शासन ऐन,
२०७३ को दफा १० बमोिजम साधक जाँचका लािग
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर

यस कार छःत यख ड
िज ला उदयपरु ि यगु ा नगरपािलका वडा
नं.१३ असारी ि थत मोहन घले गु ङको घरको
टाडमािथ सीता गु ङको पि म टाउको पूव खु ा भई
उ ानो अव थाको लास रहेको, लासदेिख ११ इ च
दरू ीमा सनपाटको डोरी सक
ु ानो अव थामा रहेको,
मतृ कको दायाँ बायाँ चरु ा फुटी य त छ रएको, मतृ क
सतु ेको सक
ु ु लमािथ रगतज तो पदाथ लागी सक
ु े को,
मतृ कको दायाँ हातको नाडीमा सानो चोट िनलो रातो
डाम र रगत ज तो पदाथ लागी सक
ु े को, मतृ कको
घाँटीको दािहनेप गधनमा ९ इ च लामो घमु ेको डाम
रहेको भ नेसमेत बेहोराको घटना थल लास जाँच
मचु ु का ।
आमा सीता गु ङको पिहलो ीमान्
ानबहादरु राईतफ हामी दईु स तान म जाहेरवाली र
भाइ स तोष राईको जायज म भएपिछ आमा सीताले
हा ो बबु ालाई छाडी हामीसमेतलाई साथमा िलई मोहन
घलेसगँ दो ो िववाह गरी घर यवहार गरी आउने ममा
म जाहेरवालीको मोहन घलेकै घरबाट िववाह भई म
आ नै घर यवहार गरी आएक र मोहन घलेसगँ आमा
सीता र भाइ स तोष राई ब दै आएका िथए । सौतेनी
बाबु मोहन घले ायः मादक पदाथ सेवन गरी घरमा
आई आमालाई कुटिपट गरी मानिसक र शारी रक
यातना िदँदै आउने गरेको आमाले आफूलाई बताउँदै
आउनु भएको िथयो । य तैमा िमित २०७४/०१/०९
गते बेलक
ु ८ बजेको समयमा िनज सौतेनी बाबु मोहन
घले के कहाँबाट मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आई
आमा सीतासँग वादिववाद गरी कुटिपट गरेको र
आमाको सोही घरमा अचानक मृ यु भएको भ ने थाहा
पाई असारी ि थत घरमा आई बु दा िनज सौतेनी
बाबल
ु े आमालाई कुटिपट गरेको भाइ स तोषसमेतले
बताएको र आमाको लास हेदा दािहने हातमा चोट,
घाँटीमा डोरीले बाँधेको डाम देखी आमालाई सौतेनी
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बाबल
ु े नै कुटिपट गरी घाँटीमा डोरीले बाँधी कसी िथची
कत य गरी मारेकोमा शंका लागेको हँदा यो अपराधको
सूचना िदन आएक छु । ितवादी सौतेनी बाबु मोहन
घलेलाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही र सजाय
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िमला मगरको िकटानी जाहेरी
दरखा त ।
शव परी ण ितवेदनमा Opinion on
Cause of Death Hanging भ नेसमेत बेहोरा
उ लेख भएको ।
िमित २०७४/०१/०९ गते बेलक
ु ा अ दाजी
७ बजेितर याला मजदरु ी काम गरी मादक पदाथ
सेवन गरी घर आउँदा मेरी ीमती सीता गु ङले खाना
खाउ भ दा मैले खाना खा न सु छु भनेकाले हामीिबच
वादिववाद भई रसको आवेशमा सीता गु ङलाई
हातले गालामा र ढाडमा कुटिपट गरी म आ नो
कोठामा गई सतु ी के ही समयपिछ िबउँिझदा सु ने
कोठाको धरु ीमा सीता गु ङले घाँटीमा डोरीको पासो
लगाई झिु डई हातखु ा छट् पटाई रहेको देखी त काल
मैले डोरीको पासो खोली सीता गु ङलाई भइु मँ ा
सतु ाउँदा ढुकढुक भएकोले धरु ीको बलोमा बाँधेको
डोरी खोली कुनामा याली िछमेक लाई हारगहु ार गरी
आउँदा ीमती सीता गु ङको मृ यु भइसके को िथयो,
मैले सीता गु ङलाई कत य गरी मारेको होइन भ ने
ितवादी मोहन घलेको बयान ।
मेरो बबु ा ितवादी मोहन घले सधै ँ मादक
पदाथ सेवन गरी आमा सीता गु ङलाई गाली गलौज
कुटिपट गद आउनु भएकोमा िमित २०७४/०१/०९ गते
बेलक
ु ा िछमेक को घरमा जा ाममा गएकोमा आमाको
मृ यु भयो भ ने खबर सनु ी आि दँ ै घरमा आउँदा
घरको बइु गँ ल तलाको भइु मँ ा उ ानो अव थामा मेरी
आमा सीता गु ङको लास देखेको हँ । आमाले लगाउनु
भएको सारी लङ
ु ् गी, घडुँ ास म पगु ेको, हातमा लगाएको
चरु ाह फुटेको, हातमा चोट लागी रगत आएको, पोते
चिुँ डएको, घाँटीमा डोरीले बाँधेको ज तो डाम भएको,

सनपाटको डोरी टाउकोनिजक भएको हँदा िनज
ितवादी मोहन घलेले आमा सीता गु ङलाई घाँटीमा
डोरीले कसी कुटिपट गरी कत य गरी मारेको हनपु छ
ितवादीउपर कानूनबमोिजम कारबाही सजाय होस
भ ने स तोष राईको घटना िववरण कागज ।
ितवादी मोहन घलेले सधै ँ मादक पदाथ
सेवन गरी िनजको ीमती सीता गु ङसँग िनहँ
खोजी गाली गलौज गरी झै-झगडा गन गरेको देखेका
हौ ँ । िमित २०७४/०१/०९ गते बेलक
ु ा अ दाजी ७
बजेितर ितवादी मोहन घले र िनजको ीमती झैझगडा गद गरेको सनु ेका हौ ँ । राित ९ बजेितर सीता
गु ङको मृ यु भयो भ ने सनु ी थाहा पाई िनजको
घरमा पु दा घरको बइु गँ लमा उ ानो अव थामा सीता
गु ङको लास देखेका ह । िनजले लगाएको साडी
घडुँ ास म पगु ेको, हातमा लगाएको चरु ाह फुटेको,
य त छ रएको, हातमा चोट लागी रगत आएको,
घाँटीमा डोरीले बाँधेको ज तो डाम भएको, सनपाटको
डोरी टाउकोनिजक भएको हँदा िनज ितवादी मोहन
घलेले सीता गु ङलाई कत य गरी मारेको हनपु छ
ितवादीउपर कानूनबमोिजम कारबाही सजाय होस्
भ ने व तिु थित मचु ु का ।
ितवादी मोहन घले गु ङले आ नै ीमती
सीता गु ङलाई कत य गरी मारेकोले िनज ितवादी
मोहन घले गु ङ ारा घिटत काय मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३ (३) नं. अ तगतको
कसरु ज य काय देिखँदा िनज ितवादी मोहन घलेलाई
सोही यानस ब धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी ।
मेरो झड् केली छोरी जाहेरवाली िमला
मगरले िदएको जाहेरी दरखा त सनु ी पाएँ, २०७२
सालको फागनु मिहनामा िदउँसोको समयमा पिन
मतृ कले झु डी मन खो दा मैले डोरी फुकाली पानी
खवु ाई गाउँले बोलाएको हो । जाहेरवालीको जाहेरी
बेहोरा आधा स य हो घाँटीमा डोरीले बाँधी कसी मारेको
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भ ने बेहोरा झठु ा हो । यो िदन मभ दा बढी मतृ क नै
मातेर बसेको िथयो । आ नो ज म िदने आमा मरेको
पीडामा आई झठु ा जाहेरी िदएको हो । अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयानको बेहोरा र सहीछाप
मेरो हो । म घर बनाउने मजदरु ी गन साहले िदएको
थोरै र सी खाएर बेलक
ु घर गए, बढु ी माती बसेक
रहेछ । मलाई खान खान बोलाइन् म खा न सु छु
भनी ओछयानमा गएँ । मतृ क बढु ीले खाना खान आउँ
भनी कराएको करायै िथई अनी मैले ढाडमा दईु झापड
हानेपिछ बिसरहेक िथई । म सतु े ँ एकआधा घ टापिछ
आवाज सनु ी आँखा खोली हेदा झिु डएको देखी हतपत
डोरी खोली भइु मँ ा सतु ाई गाउँलेह लाई गहु ार मागेको
हो । मैले मारी झु ड् याएको होइन । मउपरको अिभयोग
झु ा हँदा मलाई सजाय हनपु न होइन, सफाइ पाउँ भनी
ितवादी मोहन घले गु ङले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
मतृ क सीता गु ङको मृ यु ितवादी मोहन
घले गु ङको कारणबाट भएको हो, ितवादी सधै ँ
र सी खाएर आई घरमा झगडा गद यो । घटना िववरण
कागजको बेहोरा सहीछाप मेरो हो । मृ यु भइसके प ात्
उ घटना थलमा म पगु ेको िथएँ । म य दश होइन
भनी घटना िववरण कागज गन स तोष राईले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
सीता गु ङको मृ यु आ नै कालगितले
भएको हो भन भने घाँटीमा डोरीको डाम िथयो ।
ितवादी मोहन घले गु ङको कारणबाट हो भन भने
देखेको छै न । मतृ क सीता गु ङको झड् केलोप को
छोरासिहत िनज ितवादीले सीता गु ङलाई िववाह
गरी याएको िथयो । यही छोराको कारणले यी मतृ क
र ितवादीिबच झगडा भइरह यो । घटना थल
मचु ु काको बेहोरा सहीछाप मेरो हो भनी घटना थल
मचु ु कामा ब ने राजकुमार काक ले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादी मोहन घले गु ङ सधै ँ जाँड र सी

सेवन गरी घरमा आई ममी मतृ क सीता गु ङसँग झगडा
गन गद यो । मतृ क सीता गु ङको मृ यु ितवादी
मोहन घले गु ङको कारणबाट भएको हो । मेरो ममी
मतृ कले मृ यु हनपु ूव मलाई घरमा मोहन घले गु ङले
सधै ँ झगडा ग ररह छ । खान पिन रा ो पाउँिदन भनेर
मलाई भनेको िथइन् । मैले मतृ कको लास अ पतालमा
हेदा मतृ कको घाँटीमा िनलडाम, हातमा चोट िथयो ।
जाहेरीको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भनी जाहेरवाला
िमला मगरले सु अदालतमा गरेको बकप ।
झड् केलो छोराको कारणबाट सीता गु ङ
र ितवादीिबच झगडा भइरह यो । िनज सीताको
मृ यु आ नै कालगितले भएको होइन, ितावादीको
कारणबाट भएको हो । व तिु थित मचु ु काको
बेहोरा सहीछाप मेरो हो । घटना भएप ात् हामी गएर
िनज ितवादीलाई सो दा मतृ कको हातमा चोट छ,
घाँटीमा िनलडाम छ के भएर मृ यु भएको हो भनी
सो दा िनज ितवादी के ही नबोली बसेको अव थामा
हामीलाई शंका लागेर उ कुरा लेखाएको हो । साथै
घटना हनभु दा अगािड यी मतृ क र ितवादी बा दै
गरेको सनु ेको िथएँ भनी व तिु थित मचु ु कामा ब ने
िललादेवी कटुवालले सु अदालतमा गरेको बकप ।
मतृ क र ितवादीिबच बार बार झगडा हने
गरेको, ितवादीकै कारणबाट मतृ कको मृ यु हन गएको
हो भनी बिु झएका घटना थल मचु ु काका यि ह ले
बकप ग रिदएको, मतृ कको मृ यु के कारणले भएको
हो भनी ितवादीलाई सो दा चपु लागी बसेको
घटना थल मचु ु का, िकटानी जाहेरी दरखा त, लास
जाँच मचु ु कासमेत िमिसल संल न कागजातह बाट
ितवादीले मतृ क ीमती सीता गु ङलाई कत य गरी
मारेको पिु हन आएकोले अिभयोग माग दाबीबमोिजम
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको
कसरु अपराधमा सोही महलको १३(३) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई सु
उदयपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७५/०४/२७
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
मा भएको फै सला ।
मतृ कको मृ यक
ु ो कारण hanging भ ने
उ लेख भएको लास जाँच ितवेदन रहेको छ । मारेर
झु डाएको र झिु डएको कृित नै फरक हो । मतृ क
झु डी मरेको ट हँदाहँदै सो कुरालाई िव ेषण नै
ग रएको छै न । अनस
ु धान तथा अदालतमा भएको
इ कारी बयानलाई समथन गद गरेको बकप लगायत
िमिसल सं लन अ य कागजातह लाई मू याङ् कन
नै नगरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम म ितवादीलाई
सजाय हने गरी भएको फै सला िु टपूण रहेको हँदा सो
फै सला बदर गरी अिभयोग दाबी खारेज गरी सफाइ
हने ठहर ग रपाउँ भ ने बेहोराको पनु रावेदक ितवादी
मोहन घले गु ङको उ च अदालत िवराटनगर,
अ थायी इजलास ओखलढुङ्गामा परेको पनु रावेदन
प ।
यसमा सु उदयपरु िज ला अदालतको
िमित २०७५/०४/२७/०१ को फै सला माण
मू याङ् कनको रोहमा िवचारणीय देिखँदा सािबक
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध (संिहता) ऐन, २०७५ को दफा १४०(३)
बमोिजम यथ लाई िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत िवराटनगर,
अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट िमित
२०७५/१२/२५ गते भएको आदेश ।
ितवादीले िनजक ीमती मतृ क सीता
गु ङलाई कत य गरी मारेको पिु भइरहेको देिखँदा
अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीलाई त कालीन
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३)
नं. बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने
गरी ठहर गरेको सु िज ला अदालतको फै सलालाई
अ यथा मा न िम ने देिखएन । सु अदालतले फै सला
गदा ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसमेत गरेको देिखयो । तर मल
ु क
ु

अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा
कुनै कसरु बापत सव वको सजाय हने रहेछ भने यो
ऐन ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय गदा सव व
हने गरी सजाय ग रने छै न भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । यसै गरी के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन
एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
को दफा ३९ को उफदफा २ को ितब धा मक
वा यांशमा कुनै फौजदारी कसरु को सजाय मल
ु क
ु
अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी रहेछ भने मल
ु क
ु
अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा सजाय हने
छ भ ने कानूनी यव था रहेको देिखँदा सु अदालतले
सजाय व प गरेको सव व कायम रिहरहन स ने
देिखएन । सु उदयपरु िज ला अदालतको िमित
२०७५/०४/२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ ने उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी
इजलास ओखलढुङ्गाको िमित २०७६।०१।१६ मा
भएको फै सला ।
उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुङ्गाको िमित २०७६।०१।१६ मा भएको
फै सलाउपर ितवादी मोहन घले गु ङको पनु रावेदन
नपरी उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुङ्गाको िमित २०७६।१०।२ को चलानी
न बर १०६६ को प साथ ा भई साधकको रोहमा
िमित २०७६।१०।२८ मा यस अदालतमा दता हन
आएको पाइयो ।
यसमा शव परी ण ितवेदन हेदा मृ यक
ु ो
कारणमा hanging भ ने उ लेख भएको, मृ यक
ु ो
अ य कारण नदेिखएको, ितवादी अनस
ु धानको
ममा र अदालतमा समेत इ कारी रहेको अव थामा
उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुङ्गाको फै सलामा माण ऐन, २०३१ को
दफा ३, ५४ बमोिजम माणको समिु चत मू याङ् कन
भएको नदेिखएको मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
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संिहता, २०७४ को दफा १४०(३) को योजनाथ
िवप ी वादी नेपाल सरकारलाई महा यायािधव ाको
कायालयमाफत सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
साथै यस अदालतका वैतिनक कानून यवसायीलाई
समेत ितवादीको तफबाट बहस पैरवीको लािग
जानकारी िदनु भ ने िमित २०७६।११।२९ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको
ततु मु ामा वादी नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी िवदरु काक ले
ितवादीले आ नी ीमती मतृ क सीता गु ङलाई
कुटिपट गन गरेको र वारदातको िदन पिन ीमतीलाई
कुटिपट गरेको भनी अदालतसम को बयानमा समेत
वीकार गरेको र मतृ कको शरीरमा रहेको घाउ
िनलडामबाट पिन सो कुरा पिु भएको देिखएको,
ितवादीको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको हो
भनी िकटानीका साथ जाहेरी िदएको र जाहेरवालीले
उ कुरा अदालतमा उपि थत भई बकप गरी पिु
ग रिदएकोले मतृ क िसता गु ङलाई ितवादीले
कत य गरी मारेको पिु भइरहेको देिखँदा अिभयोग
दाबीबमोिजम ितवादीलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको
कसरु गरेको ठहर गरी सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने गरी ठहर
गरेको सु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
गरी सव वको लगत क ा हने र ज मकै दको सजाय
हने गरी भएको उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी
इजलास ओखलढुङ्गाको फै सला सदर हनपु दछ भनी
तथा ितवादी मोहन घले गु ङको तफबाट उपि थत
हनभु एका वैतिनक अिधव ा ी इि दरा िसलवालले
मतृ कको मृ यक
ु ो कारण hanging भ ने उ लेख
भएको लास जाँच ितवेदन रहेको छ । मारेर झु डाएको

र झिु डएको कृित नै फरक हो । मतृ क झु डी मरेको
ट हँदाहँदै सो कुरालाई िव ेषण नै ग रएको छै न ।
अनस
ु धान तथा अदालतसम कसरु मा इ कारी रही
गरेको ितवादीको बयानलगायत िमिसल संल न अ य
कागजातह लाई मू याङ् कन नै नगरी अिभयोग माग
दाबीबमोिजम यी ितवादीलाई सजाय हने गरी भएको
सु फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत िवराटनगर,
अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाको फै सला िु टपूण
रहेको हँदा सो फै सला बदर गरी ितवादीलाई सफाइ
हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ततु मु ामा उ च अदालत िवराटनगर,
अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट भएको फै सला
िमलेको छ, छै न ? साधक सदर हने हो, होइन ? सोही
स ब धमा िनणय िदनपु न देिख छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िमित
२०७४/०१/०९ गते बेलक
ु ८ बजेको समयमा
सौतेनी बाबु मोहन घले के कहाँबाट मादक पदाथ सेवन
गरी घरमा आई आमा सीतासँग वादिववाद गरी कुटिपट
गरेको आमाको सोही घरमा अचानक मृ यु भएको भ ने
थाहा पाई असारी ि थत घरमा आई बु दा िनज सौतेनी
बाबल
ु े आमालाई कुटिपट गरेको भाइ स तोषसमेतले
बताएको र आमाको लास हेदा दािहने हातमा चोट,
घाँटीमा डोरीले बाँधेको डाम देखी आमालाई सौतेनी
बाबल
ु े नै कुटिपट गरी घाँटीमा डोरीले बाँधी, कसी, िथची
कत य गरी मारेकोमा शंका लागेको हँदा कानूनबमोिजम
कारबाही र सजाय ग रपाउँ भ ने बेहोराको िमला
मगरको िकटानी जाहेरी परेको र ितवादी मोहन घले
गु ङले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३
(३) नं. अ तगतको कसरु ज य काय गरेको देिखँदा िनज
ितवादी मोहन घलेलाई सोही यानस ब धी महलको
१३ (३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग
दाबी रहेकोमा सु उदयपरु िज ला अदालतबाट
अिभयोग माग दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको
१ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही
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महलको १३(३) बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठह याई िमित २०७५/०४/२७ मा फै सला
भएकोमा सो फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई ितवादी मोहन
घले गु ङको उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी
इजलास ओखलढुङ्गामा पनु रावेदन परेकोमा उ
अदालतबाट उदयपरु िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठहरी फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर यी
ितवादीको पनु रावेदन नपरी साधकको रोहमा दता
भई पेस हन आएको पाइयो ।
३. ितवादी सौतेनी बाबु मोहन घलेले ायः
मादक पदाथ सेवन गरी मतृ क आमा सीता गु ङलाई
कुटिपट गरी मानिसक र शारी रक यातना िदने कुरा
आमा र भाइ स तोष राईले भनेको िथयो । य तैमा िमित
२०७४/०१/०९ गते बेलक
ु ८ बजेको समयमा िनज
सौतेनी बाबु मोहन घलेले मादक पदाथ सेवन गरी आमा
सीतासँग वादिववाद गरी कुटिपट गरेको कुरा आमासँगै
रहेका भाइ स तोषसमेतले बताएको र आमाको लास
हेदा दािहने हातमा चोट, घाँटीमा डोरीले बाँधेको डाम
देखी आमालाई सौतेनी बाबल
ु े नै कुटिपट गरी घाँटीमा
डोरीले बाँधी कसी िथची कत य गरी मारेकोमा शंका
लागेको हँदा िनज ितवादी मोहन घलेलाई प ाउ गरी
कानूनबमोिजम कारबाही र सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िमला मगरको िकटानी जाहेरी देिख छ । सो
िकटानी जाहेरी बेहोरालाई पिु हने गरी अदालतमा
उपि थत भई ितवादी मोहन घले गु ङको कुटाइका
कारणबाट मेरो आमाको मृ यु भएको हो । मतृ कको
घाँटीमा िनलडाम, हातमा समेत चोट लागेको िथयो
भनी िनज जाहेरवालीले बयान गरेको पाइयो ।
४. ितवादी मोहन घले गु ङ सधै ँ मादक
पदाथ सेवन गरी मतृ क सीता गु ङलाई गाली गलौज
गरी कुटिपट गन गरेको, वारदात थलमा आमा सीता
गु ङको लास हेदा आमाले लगाउनु भएको साडी
लङ
ु ् गी, घडुँ ास म पगु ेको, हातमा लगाएको चरु ाह
फुटेको, हातमा चोट लागी रगत आएको, पोते चिुँ डएको,

घाँटीमा डोरीले बाँधेको ज तो डाम भएको, सनपाटको
डोरी टाउकोनिजक भएको हँदा ितवादीले मतृ क आमा
सीता गु ङलाई घाँटीमा डोरीले कसी कुटिपट गरी
कत य गरी मारेको हनपु छ भनी घटना िववरण कागज
गन स तोष राईले मौकामा गरेको बयानलाई िनजले
अदालतसम उपि थत भई मतृ क िसता गु ङको
मृ यु ितवादी मोहन घले गु ङको कारणबाट भएको
हो, घटना िववरणको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भनी
मौकाको बयान बेहोरालाई प पमा समथन गरी
बकप ग रिदएको देिख छ ।
५. मतृ कलाई ितवादीले सधै ँ मादक पदाथ
सेवन गरी गाली गलौज गरी झै-झगडा गन गरेको,
वारदातको िदन बेलक
ु ा अ दाजी ७ बजेको समयमा
मतृ क र ितवादीिबच झगडा गद गरेको सनु ेका ह ।
सोही िदन रातको ९ बजेको समयमा सीता गु ङको
मृ यु भयो भनेको सनु ी हेन जाँदा बइु गलमा उ ानो
अव थामा मतृ कको लास देखेको हो । मतृ कको साडी
घडुँ ास म पगु ेको, हातमा लगाएको चरु ाह फुटेर य त
छ रएको, हातमा चोट लागी रगत आएको, मतृ कको
घाँटीमा डोरीले बाँधेको ज तो डाम भएको, लासको
छे उमा सनपाटको डोरी रहेको हँदा ितवादीले सीता
गु ङलाई कत य गरी मारेको हनपु छ भ ने व तिु थित
मचु ु का देिख छ । मतृ क र ितवादीिबचमा झड् केलो
छोराका कारण झगडा भइरह यो, मतृ क सीता
गु ङको मृ यु आ नै कालगितले भएको होइन,
ितवादीको कारणबाट भएको हो भनी मौकाको
कागजलाई समथन हने गरी व तिु थित मचु ु काका
िललादेवी कटुवालले अदालतसम उपि थत बकप
ग रिदएको पाइयो ।
६. माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा
" चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा
छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै कुराको
िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको माण
पु याउने भार िनजको हने छ" भनी कानूनमा यव था
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१०६१८ - नेपाल सरकार िव. मोहन घले गु ङ
रहेको पाइ छ । ितवादीले मतृ क ीमती सीता
गु ङलाई खाना खाने िवषयमा वादिववाद भई रसको
आवेशमा आई हातले गालामा र ढाडमा कुटिपट गरी
म आ नो कोठामा गई के हीबेर सतु ेर यिु झँदा ीमती
कोठाको धरु ीमा डोरीको पासो लगाई झिु डई छटपटाई
रहेको देखी मैले त काल नै पासो खोली भइु मँ ा
सतु ाउँदा ढुकढुक िथयो । मैले ीमती सीता गु ङलाई
कत य गरी मारेको होइन भनी अनस
ु धानको ममा
तथा अदालतमा समेत सोही बेहोरा उ लेख गरी बयान
गरेको भए तापिन िनज ितवादी मोहन घले गु ङले
वत
माणबाट आ नो िनद िषतालाई आ नो
सा ी अदालतमा उपि थत गराई पिु गराउन सके को
पाइँदैन । ने.का.प.२०७०, अङ् क ६, िन.नं. ९०२२
को बमबहादरु ब नेत िव नेपाल सरकार भएको
कत य यान मु ामा “अपराधका स ब धमा खडा
भएका मचु ु काह मा ामािणक शि ह छ । ितनमा
य त यले अपराधको व तिु थित बताउँछन् ।
यि ले झठु ो बो न स दछ तर व तिु थितयु
त यले किह यै झठु ो बो दैन” भनी िस ा त ितपादन
भएको पाइ छ ।
७. मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा
"Opinion on Cause of Death Hanging" भनी
उ लेख भए तापिन सो कुरा िमिसल संल न माण
कागजह बाट पिु भएको पाइएन । शव परी ण
ितवेदन हेदा पिन मतृ कका शरीरमा चोट पटक
िनलडाम रहेको देिख छ । झिु डएर आ मह या गन
यि को शरीरमा िनलडाम रहेको हँदैन । मतृ कको
घाँटीको दािहनेप गधनमा ९ इ च लामो घमु ेको डाम
रहेको देिखएकोले झिु डएर मरेको यि को घाँटीमा
यस कारको घमु ेको डाम रहेको हँदैन । वादीको
कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको हो भनी िकटानीका
साथ जाहेरवालाले िदएको जाहेरीलाई िनजले
अदालतमा उपि थत भई बकप गरी पिु ग रिदएको
पाइ छ । बिु झएका व तिु थित मचु ु काका िललादेवी

कटुवालले ितवादी र िनजक ीमती मतृ किबच झगडा
भइरह थो, घटना हनभु दा अगािड मतृ क र ितवादी
बा दै गरेको सनु ेको िथएँ भनी बकप ग रिदएको
पाइयो । मतृ क िसता गु ङको मृ यु ितवादीको
कारणबाट भएको हो भनी घटना िववरण कागज गन
स तोष राईले गरेको बकप समेतका आधार कारणबाट
मतृ क िसता गु ङको मृ यु झिु डएर नभई कत यबाट
भएको देिखन आयो ।
८. लास रहेको ११ इ च दूरीमा सनपाटको
पातलो डोरी सक
ु ानो अव थामा रहेको देिखँदा
मतृ कलाई झिु डएको अव थामा देखी पासो खोली
भइु मँ ा सतु ाएको भ ने ितवादीको भनाइ िव ासयो य
देिखँदैन । ितवादी ए लैले मतृ कको घाँटीमा बाँिधएको
डोरी नकाटी खो न स ने अव था रहँदनै । डोरी
कािटएको नभई सक
ु ानो अव थामा नै रहेको देिखँदा
डोरी पिन नकाटी सक
ु ानो डोरी पिन नखोली मतृ कलाई
भइु मँ ा सतु ाउन स ने क पना नै गन सिकँ दैन र यो
अस भव रहेको देिख छ । मतृ कले लगाएको हातको
चरु ा फुटी य त छ रएको, हातमा चोट लागी मतृ क
सतु ेको सक
ु ु लमा रगत ज तो पदाथ लागेको भ ने
लास जाँच मचु ु काबाट समेत देिखएको अव थामा
मतृ कले झिु डएर आ मह या गरेको भ ने देिखँदनै ।
मतृ कको शव परी ण गन डा टरले कुनै आधार कारण
नखल
ु ाई मृ यक
ु ो कारण Opinion on Cause of
Death Hanging भनी उ लेख गरेको शव परी ण
ितवेदनलाई मा आधार मानी मतृ कले झिु डएर
आ मह या गरेको भनी िन कषमा पु न स ने अव था
देिखएन । िवशेष को राय िनि त एवम् कारणमा
आधा रत हनपु दछ । िवशेष ले िनि त आधार
तथा कारणह बाट िदएको रायलाई अ य वत
माणह बाट पिु भएमा मा यो रायलाई माणमा
िलन िम ने ह छ । अ यथा य तो रायको कुनै मह व
रहने हँदैन ।
९. “hanging र strangulation मा के
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क ता ल णह ह छन् र सो ल णह को आधारमा
मतृ कको मृ यु के को कारणले भएको हो भनी िन कषमा
पु नपु न अव था देिखयो । यसै स दभमा hanging
र strangulation का िबचमा के क तो अ तर
देिख छ भ ने िवषयमा “ने.का.प.२०७६, काितक,
अङ् क ७, िन.नं. १०३०२ को पनु रावेदक ितवादी
रमेश म डल गनगाई र यथ वादी नेपाल सरकार
भएको कत य यान मु ामा “शरीरको आ नै वजनले
आ नो घाँटीमा लगाएको पासोको कसाईले गदा हने
म ृ यल
ु ाई hanging भिन छ । झिु डएर (hanging)
मरेको लासह मा थोरै मा झिु डएको ल णह
देिखने ह छन् । बािहरी जाँचको ममा एउटा पासोको
डामबाहेक अ य ल णह बहसं यक लासह मा
देिखँदनै । घाँटीिभ का अङ् गह मा कुनै चोटपटक
पिन बहसं यक लासह मा देिखँदनै । के वल
Spiral Cord भाँिचएको वा खु चेको अव था मा
देिख छ । झिु डएर (hanging) मरेको अव थामा
लासको घाँटीिभ रगत जमेको हँदनै । तर यिद कसैले
कुनै पासोले यि ले घाँटी कसेमा घाँटीिभ का
अङ् गह मा चोटह देिख छ । यसलाई hanging
नभनेर ligature strangulation (अ ले घाँटी
कसेको) भनी उ लेख ग र छ । सामा यतया hanging
मा नाक तथा कानबाट रगत बगेको पाइँदैन । तर
strangulation मा घाँटीिभ रगत जमेको र नाक तथा
कानबाट रगत बगेको अव था िव मान ह छ । ततु
वारदातको लास जाँच कृित मचु ु का हेदा मतृ कको
नाक तथा कानबाट रगत िन के को भ ने देिखएको
र शव परी ण ितवेदनबाट मतृ कको घाँटीमा रगत
जमेको भ ने देिखएबाट मतृ कको लासमा hanging
को कुनै पिन ल ण नदेिखएको हँदा मतृ कको मृ यु
hanging को कारणले नभई strangulation कै
कारणबाट भएको हो भनी मा नपु न ह छ” भनी िस ा त
ितपादन भएको पाइ छ ।
१०. ततु मु ामा मतृ क सीता गु ङको

लासदेिख ११ इ च दूरीमा सनपाटको डोरी सक
ु ानो
अव थामा भेिटन,ु मतृ कले लगाएको चरु ा फुटी य त
छ रएको सतु ेको सक
ु ु लमािथ रगत ज तो पदाथ लागी
सक
ु े को, मतृ कको दाया हातको नाडीमा सानो चोट िनलो
रातो डाम हन,ु मतृ कको घाँटीको दािहनेप गदनमा ९
इ च लामो घमु ेको डाम रहेको बेहोराको घटना थल
मचु ु काले मतृ कको झिु डई आ मह याको कारणबाट
मृ यु भएको नभई कत यबाट मृ यु भएको कुरा देिखन
आउँछ । ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयानमा ीमती सीता गु ङ र आफूिबच खाना
खाने िवषयमा िववाद भई रसको आवेशमा सीता
गु ङलाई हातले गालामा र ढाडमा कुटिपट गरेको
भनी वीकार गरेको पाइन,ु मतृ कले लगाएको साडी
घडुँ ास म पगु ेको सनपाटको डोरी टाउकोनिजक रहेको
भ ने व तिु थित मचु ु कासमेतका िमिसल संल न
रहेका माण कागजातह बाट मािथ िववेिचत निजर
िस ा तमा उ लेख भएज तो hanging को अव था
नरही strangulation मा िव मान रहने त वह
घाँटीमा गोलो ९ इ च घमु ेको डाम रहन,ु मतृ कको हातको
नाडीमा चोट, मतृ कको हातमा लगाएका चरु ाह फुटी
य त छ रन,ु मतृ क सतु ेको सक
ु ु लमािथ रगत ज तो
पदाथ लागी सक
ु े को देिखएकोसमेत प रि थितज य
माणबाट मािथ िववेचना ग रएको निजरमा उि लिखत
झिु डएर मरेको लासह मा थोरै मा झिु डएको
ल णह देिखने ह छन् । बािहरी जाँचको ममा एउटा
पासोको डामबाहेक अ य ल णह देिखँदनै न् भ ने
िस ा तसमेतको िवपरीत देिखई मतृ क सीता गु ङको
मृ यु यी ितवादीको कत यबाट घाँटी कसी ligature
strangulation कारणबाट भएको देिखन आयो ।
११. अतः ितवादीले आ नी ीमती मतृ क
सीता गु ङलाई कुटिपट गन गरेको र वारदातको िदन
पिन ीमतीलाई कुटिपट गरेको भनी अदालतसम को
बयानमा समेत वीकार गरेको र मतृ कको शरीरमा
रहेको घाउचोट िनलडामबाट पिन सो कुरा पिु
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१०६१८ - नेपाल सरकार िव. मोहन घले गु ङ
भएको देिखएको, ितवादीको कत यबाट मतृ कको
मृ यु भएको हो भनी िकटानीका साथ जाहेरवालाले
िदएको जाहेरीलाई अदालतमा उपि थत भई बकप
गरी पिु ग रिदएको, बिु झएका व तिु थित मचु ु काका
िललादेवी कटुवालले ितवादी र िनजक ीमती
मतृ किबच झगडा भइरह यो, घटना हनभु दा
अगािड मतृ क र ितवादी बा दै गरेको सनु ेको िथएँ
भनी बकप ग रिदएको, मतृ क िसता गु ङको मृ यु
ितवादीको कारणबाट भएको हो भनी घटना िववरण
कागज गन स तोष राईले गरेको बकप , िमिसल
संल न रहेका मतृ क सीता गु ङको फोटोह , बरामद
भएको सनपाटको सक
ु ानो डोरी, मतृ कको शरीरको
घाँटीको दािहनेप गदनमा देिखएको ९ इ च लामो
घमु ेको डाम, मतृ को दायाँ हातको नाडीमा भएको सानो
चोट, िनलो रातो डामसमेतका आधार कारणबाट
मतृ क िसता गु ङको मृ यु झिु डई आ मह या गरी
भएको नभई ितवादी मोहन घले गु ङले आ नी
ीमती मतृ क सीता गु ङलाई कत य गरी मारेको
पिु भइरहेको देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
ितवादीलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरेको ठहर
गरी सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द सजाय हने गरी ठहर गरेको सु िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत
िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाको िमित
२०७६।०१।१६ को फै सला िमलेकै देिखयो । तर हाल
चलन रहेको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरु बापत सव वको
सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । यसैगरी के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन एक करण, समायोजन र
खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उफदफा २
को ितब धा मक वा यांशमा कुनै फौजदारी कसरु को

सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी
रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म
मा सजाय हने छ भ ने कानूनी यव था रहेको देिखँदा
सु अदालतले सजाय व प गरेको सव वको लगत
कायम रिहरहन स ने देिखएन ।
१२. अत: मािथ िववेिचत त य आधार र
कारणह बाट सु उदयपरु िज ला अदालतको िमित
२०७५/०४/२७ को फै सलालाई सदर गरी ितवादी
मोहन घले गु ङलाई ज मकै दको सजाय हने ठह याई
भएको उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुङ्गाको िमित २०७६।०१।१६ को फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ठहछ । ततु
फै सलाको जानकारी थुनामा रहेका ितवादीलाई िदई
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. काशकुमार ढुङ्गाना
इजलास अिधकृत :- मक
ु ु द आचाय
इित संवत् २०७७ साल मङ् िसर ५ गते रोज ६ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
§ कुनै पिन यि को स पि मािथको हक
जीिवत कालस म िनवाध पले उसलाई
योग गन दान दात य वा जनु सक
ु ै बेहोराले
हक ह ता तरण गन ऊ वत ह छ ।
उसको य तो वत अिधकारमा कुनै
पिन अव थामा िनय ण गन र अङ् कुश
लगाउन निम ने ।
( करण नं.७)

नणय नं . १०६१९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी डा.मनोजकुमार शमा
फै सला िमित : २०७७।८।९
मु ा:- शेषपिछको बकसप बदर

ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
बालकृ ण यौपाने
०७०-CI-१२७४
ी िव
पनु रावेदक / ितवादी : नगे कुमार भ डारीको वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
िस देल र ी िधरे रावल
ीमती काठमाड िज ला, मनमैजु गा.िव.स.
अवलि बत निजर :
वडा नं.१ ब ने िमला भ डारीसमेत
§ ने.का.प.२०६६, अङ् क ३, िन.नं.८११०
िव
यथ / वादी : काठमाड िज ला, मनमैजु गा.िव.स. स ब कानून :
वडा नं.१ ब ने वु बहादरु भ डारी
सु तहमा फै सला गनः
मा.अित र िज. या. ी श भबु हादरु काक
०७१-CI-००१०
काठमाड िज ला अदालत
पनु रावेदक / वादी : खड् गबहादरु भ डारीको छोरा
काठमाड िज ला, मनमैजु गा.िव.स. वडा पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
नं.१ ब ने वु बहादरु भ डारी
माननीय यायाधीश ी नारायण साद शाह
िव
पनु रावेदन अदालत पाटन
यथ / ितवादी : नगे बहादरु भ डारीको ीमती
काठमाड िज ला, मनमैजु गा.िव.स. वडा
फै सला
नं.१ ब ने िमला भ डारीसमेत
या.तेजबहादरु के .सी.: याय शासन ऐन,
§ कुनै अंिशयारले अंश वा कुनै मु ा चलेको २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१)(ग) बमोिजम यसै
नभए पिन वा अंश मु ा च दै गरेको अदालतको े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको
ततु मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छःअव थामा आ नो अंश भाग अ लोह
त यख ड
आिद जे भएको आ नो जीिवत कालमा
म िपता खड् गबहादरु भ डारीका दईु
नै अंिशयारिभ को वा बािहरको अ य
यि लाई कुनै पिन बेहोराले हक ीमतीह जेठीआमा िनमकुमारी भ डारीबाट दाइ
छािडिदएमा य तो काय हक भएको महे बहादरु भ डारीको ज म भएको र का छी तथा
मेरी आमा पदमकुमारी भ डारीबाट म वु बहादरु ,
यि ले गन पाउने ।
2270

१०६१९ - िमला भ डारीसमेत िव. वु बहादरु भ डारी
भाइ नगे बहादरु र बिहनी शोभाको ज म भएको
हो । िपता खड् गबहादरु को २०५०।४।१० मा र जेठी
आमा िनमकुमारी अिघ नै परलोक भइस नु भएको
िथयो । हामी अंिशयारह एकासगोलमा बसेका
िथय । अंश छुट्याई निदँदा दाजु महे बहादरु
भ डारीका िव २०५२ सालमा अंश मु ा दायर
गरेको िथए । आमा पदमकुमारी, भाइ नगे र बिहनी
शोभाह का साथमा नै म बसेको िथएँ । मैले िदएको
अंश मु ामा आमा पदमकुमारी र भाइ नगे लाई
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बु ने आदेश भएको र िफराद
परेको िदनलाई मानो छु एको िमित मानी तायदाती
मा ने आदेश भएको, आमाको नामसमेत राखी आफै ँ
वारेस भई भाइले मसमेतका िव मा अंश मु ा यस
अदालतमा दायर गरेको सो मु ासमेत िवचाराधीन
हन पु यो । भाइ नगे ले ८२ वषक अित नै वृ र
होस ठेगानामा नभएक आमा पदमकुमारीलाई आ नो
अनिु चत भावमा पारी अ य कुनै छोराह लाई
जानकारी तथा सइु क
ँ ोस म के ही निदई िमित
२०५७।३।७ गते नै मालपोत कायालयबाट डोर िलई
गई ८२ वषक आमाको संर क वयम् आफूलाई
देखाई संर क भई तथा िकनारामा समेत पिन आफै ँ
सा ी बसी आमाको शेषपिछ आमाको नाउँको गैर
चल अचल ीस पि अ लोह दा.खा. गरी एकलौटी
खानु भनी बदिनयतपूवक आ नी ीमतीको नाउँमा
शेषपिछको बकसप गराई रिज ेसन पा रत गराई
िलनु भएको कुरा िवप ी िमलाले आमाको हकमा
भनी यस अदालतमा बकसप को िलखत संल न
गरी मु ा सकार गरेक हँदा थाहा पाए । शेषपिछको
बकसप को िलिखत अ.बं.२४ नं., दानबकसको
१ नं. र ी अंशधनको २ नं. िवपरीतको हँदा िमित
२०५७।३।७ को बकसप को िलखत बदर ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको वादी वु बहादरु भ डारीले िमित
२०५९।७।१४ मा दायर गरेको िफराद प ।
वृ आमालाई मैले पालन पोषण गरी म नै
संर क ब नु अ.बं.२४ नं. को िु ट हन स दैन । म

िमलालाई पदमकुमारीले गरी िदएको स पि िवप ीको
ब डा ला ने स पि भई आ ना अंश मु ाबाट आउने
आ नो हक पु ने स पि हो । आ नो खस
ु गन नपाउने
अव थामा पिन आ नो हकको अंश जित आफूखस
ु
गन पाउने अंशब डाको १९(४), दानबकसको १ नं.
मा उ लेख हँदाहँदै शेषपिछको बकसप िदन नपाउने
भ ने िवप ीको िफराद कानूनसङ् गत नहँदा खारेज
ग रपाऊँ । पदमकुमारीको अंश भागको स पि पाउने
ठहरी िमित २०५९।१।९ मा अदालतबाट फै सला
भएको छ । उ फै सलामा २०५२।११।४ लाई मानो
छु एको िमित कायम भएको छ । आ नो अंश हकको
स पि िदन पाउने अथात् शेषपिछको बकसप
ि याशील हने भनी स.अ. बल
ु ेिटन, २०५८ अङ् क
१२ पृ ४ का कानूनी िस ा त ितपादन भएबाट
िवप ीको झु ा िफराद खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी िमला भ डारीसमेतको संयु
ितउ रप ।
िववादको शेषपिछको िलखतमा अ लोहसमेत
शेषपिछ खानु भनी िदएको र सोही िलखत पेस गरी
पदमकुमारी भ डारीको मु ा िमला भ डारीले सकार
गरी पदमकुमारीको मृ यपु ात् अंिशयार घटी कायम
नगरी पदमकुमारीको अंश हक शे.व.बाट पाउनेको हने
गरी चार अंश भाग कायम गरी िमित २०५९।१।९ मा
फै सला भएकोमा सोही भाग िह सा कायम गन गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६०।३।५
मा फै सला भई पदमकुमारीको म.ु स.गन िमला
भ डारीसमेतलाई प कायम गरी एक अंश म.ु स.गन
िमलाले पाउने ठहर भइरहेको र पदमकुमारीले
दानबकसको १ नं. बमोिजम अ लोहसमेत आफूखस
ु
िदन नपाउने भ न िम दैन । शेषपिछको बकसप
िलखत बदर ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने
ठहर गरी काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६०।७।२० मा भएको फै सला ।
िववािदत शेषपिछको बकस बदिनयतपूवक
संर क र सा ी आफै ँ बसी म एकै आमाबाट ज मेका
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छोरासमेतलाई जानकारी निदई अ.बं.२४ नं. िवपरीत
भएको स ब धमा के ही नबोली िनणय भएको छ । ी
अंशधनको २ नं.ले पिन आमा पदमकुमारीले आ नो
अंश हकको आधीस म मा आफूखस
ु गन पाउने र
आधाभ दा बढीमा छोराह को म जरु ी िलनपु न भनी
कानूनी यव था गरेको अव थामा सोतफ िवचारै नगरी
भएको सु िज ला अदालतको फै सला ितपािदत
िस ा तसमेतको ितकूल हँदा बदर गरी वादी
दाबीबमोिजम याय पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर ।
यसमा ी अंशधनको २ नं.मा िवधवाले उमेर
पगु ेमा छोराह को म जरु ी िलई मा अचल आफूखस
ु
गन पाउने कानूनी ावधान भएकोमा पनु रावेदक
छोराको म जरु ी निलई ग रिदएको बकसप को िलखत
बदर नगन गरेको सु को फै सला निमली फरक पन
स ने हँदा छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७
बमोिजम िवप ी िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६३।३।१ मा भएको आदेश ।
यसमा पनु रावेदक वादीले अंश मु ा
पनु रावलोकनको िन सा पाई सव च अदालतमा
िवचाराधीन रहेकोले उ मु ामा अंिशयार कायम
स ब धमा िनणय भइसके पिछ ततु मु ामा िनणय
हने भएकोले मु तबी रािखपाउँ भ ने िनवेदन िदएको
र अंिशयार यिकन नभई ततु मु ामा िनणय गन
निम ने भएबाट सव च अदालतबाट मु ा िकनारा
लागेपिछ जगाई कारबाही गन गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१२
नं. बमोिजम ततु मु ा मु तबी राखी िदएको छ भ ने
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।९।११ मा
भएको आदेश ।
ी अंशधनको २ नं. अनस
ु ार अचलमा
आधास म आफूखस
ु गन पाउने हँदा सोबाहेक बाँक
आधामा वादीको हकको आधा शेषपिछको िलखत बदर
गनपनमा
वादी दाबी नपु ने ठहराएको सु काठमाड
ु
िज ला अदालतको िमित २०६०।७।२० को फै सला

सो हदस म उ टी हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको िमित २०७०।११।११ को फै सला ।
सासू पदमकुमारीको जीवनकालमा
िवप ीसमेतबाट पालन पोषण नभएको कुरा
पदमकुमारीले िदएको अंश मु ाबाट ट ह छ । यस
अव थामा िववािदत शेषपिछको बकसप िलखत गरी
िदने पदमकुमारीको वृ ाव थाको भावना अिभ य
भइरहेको र िनजको यस अिभ ायलाई यायको रोहमा
नजर अ दाज गन िम ने होइन । आ नो हक ाि को
लािग अदालतमा मु ा चिलरहेका यि जो झगिडया
छ, उसको म जरु ी नभएको अथ गनु ी अंशधनको २
नं. को मनसाय होइन ।
सासू पदमकुमारीले ियनै िवप ी वु बहादरु
भ डारीसमेत उपर दायर गरेको अंश मु ा िवचाराधीन
अव थामा पदमकुमारीको िमित २०५७।१२।२८
मा मृ यपु ात् िमित २०५७१३।७ को शेषपिछको
बकसप अनु प म िमला भ डारीले िवप ीले समेत
दायर गरेको अंश मु ामा पदमकुमारीको मृ यु भई
शेषपिछको बकसप बाट मु ा सकार गरी तारेखमा
बसी िनणय हँदा पदमकुमारीको अंश भागको स पि
पाउने ठहरी िमित २०५९।१।९ मा काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सलाउपर िवप ी वु बहादरु ले
जीिवत तीन अंिशयार मा हँदा ३ भाग लगाई पाउँ
भनी तहतह हँदै स मािनत सव च अदालतबाट िमित
२०६४।११।८ मा फै सला हँदा आ नो अंश भागमा
पन स पि पदमकुमारीले आफूखस
ु गन पाउने
ह छ । यसैले पदमकुमारीको मृ यपु िछ िनजको स पि
शेषपिछको बकसप ा बहु ारी िमला भ डारीमा
सन हँदा चार अंिशयार कायम गरेको फै सलालाई सदर
गरी यसै स मािनत अदालतको पूण इजलासबाट िमित
२०६९।८।१४ मा फै सला भई उ फै सलाअनु प ४
भागको १ भाग म िमला भ डारीको नाममा ना.सा.
दा.खा. समेत भइसके को अव थामा स मािनत
सव च अदालतबाट भएको फै सलाको िवपरीतमा
भएको पनु रावदेन अदालत पाटनको फै सला अ.बं. ७३
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१०६१९ - िमला भ डारीसमेत िव. वु बहादरु भ डारी
नं. समेतको आधारमा िु टपूण छ ।
सासू पदमकुमारीलाई पालन पोषण गरेप ात्
काजि यालगायत स पूण खच म पनु रावेदकले बेहोरी
पदमकुमारीको अंश हकमा रहेको र सासू पदमकुमारी
र ियनै िवप ीिबच चलेको अंश मु ाबाट सासूको अंश
भागमा आउने स पूण अ लोह शेषपिछको बकसप
पा रत गरी म िमला भ डारीलाई िदएको स पि यी
िवप ीलाई ब डा ला ने स पि नभई पदमकुमारीको
अंश मु ाबाट आउने आ नो हक पु ने स पि हो ।
आफूखस
ु गन नपाउने अव थामा पिन आ नो हकको
अंश जित आफूखस
ु गन पाउने अंशब डाको १९(४),
दान बकसको १ नं. मा उ लेख छ । िवप ीले दायर
गरेको अंश मु ामा फै सला हँदा िमित २०५२।११।४
लाई मानो छु एको िमित कायम भएको छ । यस
ि थितमा पदमकुमारीले शेषपिछको बकसप िदन
नपाउने भ ने कानूनले रोक लगाएको छै न । आ नो
अंश हकको स पि िदन पाउने अथात् शेषपिछको
बकसप ि याशील हने भनी स.अ. बल
ु ेिटन,
२०५८, अङ् क १२, पृ ४ मा कानूनी िस ा त
ितपादन भएबाट सो कानूनी िस ा तको िवपरीतमा
भएको प.ु वे.अ. पाटनको फै सला िु टपूण हँदा बदर
गरी सु िज ला अदातलको फै सला सदर हनपु दछ
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक / ितवादी िमला
भ डारीसमेतको यस अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
आधा िलखत बदर हने गरी भएको फै सलाको
हदस म मेरो िच बझ
ु ेको छ । किथत डोरबाट
शेषपिछको बकसप िलखत पा रत गरेको वषमै
माताको देहा त भएको छ । ीमतीको नाममा स पि
लाने िनयतबाट पा रत भएको िलखतमा िवप ी संर क
रहनै स ै नन् । काला तरमा स पि बढी आफूले
खान सकुँ भ ने दूिषत मनोभावना राखी पा रत भएको
िलखत अ.बं.२४ नं. ितकूलको समेत भएकाले ी
अंशधनको २ नं.ले आधा आफूखस
ु गन पाउने अथ गन
निम ने हँदा स पूण बदर हनु पदछ ।
मैले महे बहादरु भ डारीलाई मा िवप ी

बनाई अंश मु ाको िफराद गरेकोमा का.िज.अ.
बाट माता तथा िवप ी नगे बहादरु भ डारीलाई
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बु ने आदेश भएकोमा माता
वा यको कारणबाटै उपि थत हन नस नु भएको
हो । नगे ले चलाखी गरी अस िबरामी वृ ा माताको
वारेसनामा िलई ०५७।९।२८ मा अंश मु ाको िफराद
गदासमेत मातासँग मेरो कुनै बेमेल भएको भ न सके का
छै नन् ।
आमा पदमकुमारीसमेत अंिशयार कायम
भई मु ा िवचाराधीन अव थामा रहेको बेला िवप ी
नगे ले बदिनयतपूवक ढङ् गबाट मु ा च दाच दै
दिू षत पले अस िबरामी वृ माताबाट डोर लगी
आ नो ीमती िवप ी िमला भ डारीका नाउँमा
िमित २०५७।३।७ गते आफू संर क सा ी बसी
शेषपिछको बकसप िलखत पा रत गरी बदिनयत
िचताई म छोरा अंिशयारको जानकारी तथा म जरु ीबेगर
पा रत भएको िलखत कानूनिवपरीत भएकोले उ
िलखत स पूण बदर हनपु नमा प.ु वे.अ.पाटनबाट आधा
िलखत मा बदर हने भनी भएको फै सलामा स मािनत
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको
िु ट हँदा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट आधा मा
बदर हने गरी भएको फै सला निमलेको हँदा बाँक आधा
सदर राखेको फै सला सोहदस म बदर गरी स पूण
शेषपिछको बकसप िलखत बदर हनपु दछ भ नेसमेत
बेहोराको पनु रावेदक वादी वु बहादरु भ डारीको यस
अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा वादी ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन
परेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. को
योजनको लािग दवु ै प को पनु रावेदन एक अकालाई
पर पर सनु ाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतबाट िमित ०७४।१२।१८ मा भएको आदेश ।
यसमा ियनै वादी ितवादीिबच चली िमित
२०६९।८।१४ मा फै सला भएको अंश मु ा (०६५NF-००५५) तथा वादी शंकर साद आचाय ितवादी
शिु शलकुमार आचाय भई िमित २०७३।९।३ मा फै सला
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भएको िलखत बदर मु ाह (०६६-CI-०७०० र
०६६- CI-०८१३) को िमिसल अवलोकनाथ साथै
राखी िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७६।६।२९ गतेको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
पनु रावेदनसिहतको िमिसल कागजात अ ययन
ग रयो ।
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी बालकृ ण यौपानेले
आ नो हक ाि को लािग अदालतमा मु ा चिलरहेका
यि जो झगिडया छ, उसको म जरु ी नभएको अथ
गनु ी अंशधनको २ नं. को मनसाय होइन । सासू
पदमकुमारीले ियनै िवप ी वु बहादरु भ डारीसमेत
उपर दायर गरेको अंश मु ा िवचाराधीन अव थामा
पदमकुमारीको िमित २०५७।१२।२८ मा मृ यपु ात्
िमित २०५७।३।७ को शेषपिछको बकसप अनु प
मेरो प र िवप ीले समेत दायर गरेको अंश मु ामा
यसै अदालतबाट िमित २०६४।११।८ मा आ नो
अंश भागमा पन स पि पदमकुमारीले आफूखस
ु गन
पाउने गरी भएको फै सलालाई पूण इजलासको िमित
२०६९।८।१४ को फै सलाअनु प ४ भागको १ भाग
मेरो प िमला भ डारीको नाममा ना.सा. दा.खा.
समेत भइसके को अव थामा पनु रावदेन अदालत
पाटनको फै सला अ.बं. ७३ नं. समेतको आधारमा
िु टपूण छ । सासू पदमकुमारी र ियनै िवप ीिबच
चलेको अंश मु ाबाट सासूको अंश भागमा आउने
स पूण अ लोह शेषपिछको बकसप पा रत गरी
मेरो प िमला भ डारीलाई िदएको स पि यी
िवप ीलाई ब डा ला ने स पि नभई पदमकुमारीको
अंश मु ाबाट आउने आ नो हक पु ने स पि
हो । आफूखस
ु गन नपाउने अव थामा पिन आ नो
हकको अंश जित आफूखस
ु गन पाउने अंशब डाको
१९(४), दान बकसको १ नं. ले यव था गरेको छ ।

िवप ीले दायर गरेको अंश मु ामा फै सला हँदा िमित
२०५२।११।४ लाई मानो छु एको िमितसमेत कायम
भएको छ । यसरी पदमकुमारीले शेषपिछको बकसप
िदन नपाउने भ ने कानूनले रोक नलगाएको अव थामा
आ नो अंश हकको स पि िदन पाउने अथात्
शेषपिछको बकसप ि याशील हने भ ने ितपािदत
िस ा तसमेतको आधारमा पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी सु िज ला
अदालतको फै सला सदर हनपु दछ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
पनु रावेदक वादीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाह ी िव िस देल र ी िधरे
रावलले ीमतीको नाममा स पि लाने िनयतबाट
पा रत भएको िलखतमा िवप ी संर क रहनै
स ै नन् । काला तरमा स पि बढी आफूले खान
सकुँ भ ने दिू षत मनोभावना राखी पा रत भएको
िलखत अ.बं.२४ नं. ितकूलको समेत भएकाले ी
अंशधनको २ नं. ले आधा आफूखस
ु गन पाउने अथ गन
िम दैन । आमा पदमकुमारीसमेत अंिशयार कायम
भई मु ा िवचाराधीन अव थामा रहेको बेला िवप ी
नगे ले बदिनयतपूवक ढङ् गबाट मु ा च दाच दै
दिू षत पले अस िबरामी वृ माताबाट डोर लगी
आ नो ीमती िवप ी िमला भ डारीका नाउँमा िमित
२०५७।३।७ गते आफू संर क सा ी बसी शेषपिछको
बकसप िलखत पा रत गरी बदिनयत िचताई मेरो
प अंिशयारको जानकारी तथा म जरु ीबेगर पा रत
भएको िलखत कानूनिवपरीत भएकोले उ िलखत
स पूण बदर हनपु नमा आधा िलखत मा बदर हने गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला िु टपूण
हँदा आधा सदर राखेको फै सला सो हदस म बदर गरी
स पूण शेषपिछको बकसप िलखत बदर ग रपाउँ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपयु बमोिजमको त यगत िवषय,
पनु रावेदन र दवु ै प को बहस िजिकर भएको ततु
मु ामा वादीको हकको आधा शेषपिछको िलखत बदर
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गनपनमा
वादी दाबी नपु ने ठहराएको सु काठमाड
ु
िज ला अदालतको फै सला सो हदस म उ टी गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेको छ,
छै न ? पनु रावेदक वादी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स छ, स दैन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, भाइ नगे
भ डारीले ८२ वषक वृ आमा पदमकुमारीलाई
अनिु चत भावमा पारी अ य कुनै छोराह लाई
जानकारी तथा सइु क
ँ ोस म निदई िमित २०५७।३।७
गते नै मालपोत कायालयबाट डोर िलई गई आमाको
संर क भई आफै ँ सा ी बसी आमाको शेषपिछ
आमाको नाउँको गैर चल अचल ीस पि अ लोह
दािखल खारेज गरी एकलौटी खानु भनी बदिनयतपूवक
आ नी ीमतीको नाउँमा शेषपिछको बकसप गराई
रिज ेसन पा रत गराई िलनभु एको उ शेषपिछको
बकसप को िलिखत अ.बं.२४ नं., दानबकसको
१ नं. र ी अंशधनको २ नं. िवपरीतको हँदा िमित
२०५७।३।७ को बकसप को िलखत बदर ग रपाउँ
भ ने वादी वु बहादरु भ डारीको िफराद दाबी रहेकोमा
वृ आमालाई मैले पालन पोषण गरी म नै संर क
ब नु अ.बं.२४ नं. को िु ट हन स दैन । म िमलालाई
पदमकुमारीले गरी िदएको स पि िवप ीको ब डा
ला ने स पि भई आ ना अंश मु ाबाट आउने
आ नो हक पु ने स पि हो । आ नो खस
ु गन नपाउने
अव थामा पिन आ नो हकको अंश जित आफूखस
ु
गन पाउने अंशब डाको १९(४), दानबकसको १ नं. मा
उ लेख हँदाहँदै शेषपिछको बकसप िदन नपाउने भ ने
िवप ीको िफराद नै कानूनस मत छै न । पदमकुमारीको
अंश भागको स पि पाउने ठहरी िमित २०५९।१।९
मा काठमाड िज ला अदालतबाट फै सला भएको
छ । उ फै सलामा २०५२।११।४ लाई मानो छु एको
िमित कायम भएको छ । आ नो अंश हकको स पि
िदन पाउने अथात् शेषपिछको बकसप ि याशील
हने भ ने ितपािदत िस ा तसमेतबाट िवप ीको

झु ा िफराद खारेज ग रपाउँ भ ने ितवादी िमला
भ डारीसमेतको संयु
ितउ रप परेकोमा
बकसप िलखत बदर ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न
नस ने ठहर गरी काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
फै सलामा ी अंशधनको २ नं. अनस
ु ार अचलमा
आधास म आफूखस
ु गन पाउने हँदा सोबाहेक बाँक
आधामा वादीको हकको आधा शेषपिछको िलखत
बदर गनपनमा
वादी दाबी नपु ने ठहराएको सु
ु
अदालतको फै सला सो हदस म उ टी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।११
मा भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई सु अदालतको
फै सला सदर हनपु दछ भनी पनु रावेदक ितवादीको र
पनु रावेदन अदालतको फै सला बदर गरी शेषपिछको
बकसप नै बदर हनपु दछ भनी पनु रावेदक वादीको
तफबाट यस अदालतमा दोहोरो पनु रावेदन दायर हन
आएको देिखयो ।
३. अब अ य अंिशयारको म जरु ी आव यक
नपन आ नो अंश भागको स पूण अ लोह शेषपिछको
बकसप पा रत गरी िदएको िलखत कानूनसङ् गत नै
भएको हँदा वादी दाबी नपु ने ठहर गरी सु अदालतबाट
भएको फै सला िमलेकै हँदा आधा बदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला बदर गरी सु सदर
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरतफ िवचार गदा, ततु मु ामा िववादको
शेषपिछको िलखतमा अ लोहसमेत शेषपिछ खानु भनी
िदएको र सोही िलखत पेसगरी पदमकुमारी भ डारीको
मु ा िमला भ डारीले सकार गरी पदमकुमारीको
मृ यपु ात् अंिशयार घिट कायम नगरी पदमकुमारीको
अंश हक शेषपिछको बकसप वाट पाउनेको हनेगरी चार
अंश भाग कायम गरी िमित २०५९।१।९ मा काठमाड
िज ला अदालतबाट फै सला भएकोमा सोही भाग
िह सा कायम गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६०।३।५ मा फै सला भई पदमकुमारीको
म.ु स. गन िमला भ डारीसमेतलाई प कायम गरी
एक अंश मु ा सकार गन िमला भ डारीले पाउने ठहर
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
भई िमित २०५२।११।४ लाई मानो छु एको िमित
कायम भएको अव था देिखयो ।
४. मल
ु क
ु ऐन, दान बकसको १ नं. मा
"आ नो हक पु ने स पि दान वा बकस गरी
िदन ह छ ।" यसैगरी ी अंश धनको २ नं. मा
"िभ न भएको क या, सधवा वा िवधवाले आ नो
अंश हकको चल अचल स पि आफूखस
ु ी गन
पाउँछन् ।" तथा अंश ब डाको १९(४) नं. मा "...
आफूखस
ु ी गन नपाउने अव थामा पिन आ नो
हकको अंशजित भने आफूखस
ु ी गन पाउँछ" भ ने
कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
५. यसै स दभमा पनु रावेदक वादी
अशोककुमार शाह यथ ितवादी लालबाबु साद
साह तेलीसमेत भएको शेषपिछको बकसप बदर मु ामा
यस अदालतबाट ने.का.प. २०६६, अङ् क ३, िनणय
नं.८११० मा "अंश मु ा दायर ग रसके पिछ फैसला
नहदँ ै आ नो अंश भागमा पन आउने स पि
शेषपिछको बकसप ग रिदन नपाउने गरी दाता
कृतरामलाई कानूनले रोक नलगाएको अव थामा
दानबकसको १ नं. तथा अंशब डाको १९(४) नं.
अनस
ु ार आ नो अंश भागमा पन स पि िनजले
नाितह लाई शेषपिछको िलखत ग रिदन पाउने ।"
भ ने ितपािदत िस ा तका साथै सपिठत कानूनी
यव थाको प र े यमा ततु मु ामा पनु रावेदक
ितवादी िमला भ डारीको सासू पदमकुमारी
भ डारीले ियनै पनु रावेदक वादी वु बहादरु
भ डारीसमेत उपर दायर गरेको अंश मु ा िवचाराधीन
रहेकै अव थामा पदमकुमारी भ डारीको िमित
२०५७।१२।२८ मा मृ यपु ात् िमित २०५७।३।७
को शेषपिछको बकसप ानस
ु ार िमला भ डारीले ियनै
िवप ीले समेत दायर गरेको अंश मु ामा पदमकुमारी
भ डारीको मृ यु भई शेषपिछको बकसप बाट सकार
गरेको मु ामा फै सला हँदा पदमकुमारीको अंश भागको
स पि पाउने ठहरी काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०५९।१।९ मा भएको फै सलाउपर ियनै िवप ी

वु बहादरु भ डारीले जीिवत तीन अंिशयार मा हँदा ३
भाग लगाई पाउँ भनी तहगत पमा दायर गरेको मु ामा
यसै अदालतबाट िमित २०६४।११।८ मा आ नो अंश
भागमा पन स पि पदमकुमारी भ डारीले आफूखस
ु
गन पाउने गरी फै सला भएको देिख छ ।
६. पदमकुमारी भ डारीको मृ यपु िछ िनजको
स पि शेषपिछको बकसप ा गन बहु ारी िमला
भ डारीमा सन नै हँदा चार अंिशयार कायम गन
गरी भएको फै सलालाई सदर गरी यसै अदालतको
पूण इजलासबाट िमित २०६९।८।१४ मा भएको
फै सलाबमोिजम ४ भागको १ भाग यी पनु रावेदक
ितवादी िमला भ डारीको नाममा नामसारी दािखल
खारेजसमेत भएको देिखयो ।
७. कुनै अंिशयारले अंश वा कुनै मु ा चलेको
नभए पिन वा अंश मु ा च दै गरेको अव थामा
आ नो अंश भाग अ लोह आिद जे भएको आ नो
जीिवत कालमा नै अंिशयारिभ को वा बािहरको अ य
यि लाई कुनै पिन बेहोराले हकछाडी िदएमा य तो
काय हक भएको यि ले गन पाउने होइन भ न
िम दैन । कुनै पिन यि को स पि मािथको हक
जीिवत कालस म िनवाध पले उसलाई योग गन
दान दात य वा जनु सक
ु ै बेहोराले हक ह ता तरण गन
ऊ वत ह छ । उसको य तो वत अिधकारमा
कुनै पिन अव थामा िनय ण गन र अङ् कुश लगाउन
िम दैन । वृ अव थाको, छोराछोरी नभएको वा छोरी
मा भएको यि को लािग स पि नै मु य सहारा र
संर क बनेको ह छ । छोराछोरी नभएको छोरी मा भई
िनजह को िववाह भइसके को अव थाको यि लाई
यिद य तो अिधकार नहने हो भने उसको स तान
नभएको वा छोरी मा भएको कारणले सगोलमा रहेको
अव थामा उसको मृ यु भएमा सबै स पि आफूलाई
ा हन जा छ भ ने येयले अ य अंिशयार ब डा गरी
अलग हन चाहेका हँदैनन । यस कारणले कुनै पिन
यि वा अंिशयारलाई आ नो जीवन कालमा आ नो
हक भएको र आफूखस
ु गन पाउने स पि जनु सक
ुै
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समयकालमा पिन जनु सक
ु ै बेहोराले हक ह ता तरण
गन पाउनेमा कानूनले कुनै छे कबार लगाएको देिखँदैन ।
८. सासू पदमकुमारी भ डारीको िवप ी
छोरा वु बहादरु भ डारीसँग अंश मु ा च दा च दैको
अव थामा देहावसान भएको र िनजको देहावसान
हनअ
ु गावै पदमकुमारीले आ नो अंश भागको अ लोह
बहु ारी िमला भ डारीलाई िदएको देिख छ । िनजको
देहावसान भएप ात् पिन यसै अदालतको िमित
२०६९।८।१४ को फै सलाबाट िनजले एक भाग अंश
पाउने गरी भएको फै सला अि तम भएर बसेको छ ।
अंश मु ाबाट नै पदमकुमारीले आ नो देहावसानपिछ
पिन एक भाग अंश पाउने भनी फै सला भएकोमा जीिवत
कालमा अंश मु ा च दा च दैको अव थामा िनजले
आ नो सोही अंश भाग र अ लोहसमेत ितवादी
िमला भ डारीलाई शेषपिछको बकसप ग रिदएको
देिखन आउँछ । सासू पदमकुमारी भ डारी र ियनै
िवप ी भई चलेको अंश मु ाबाट सासू पदमकुमारी
भ डारीको अंश भागमा आउने स पूण अ लोह
शेषपिछको बकसप िलखत पा रत गरी यी ितवादी
िमला भ डारीलाई िदएको स पि िवप ीलाई
ब डा ला ने स पि नभई पदमकुमारीको अंश
मु ाबाट आउने आ नो हक पु ने स पि नै देिखन
आयो । यसरी सासू पदमकुमारी भ डारीले शेषपिछको
बकसप िदन नपाउने भनी सपिठत कानूनी यव था
र िस ा तसमेतबाट कुनै रोक नलगाएको अव थामा
आ नो अंश हकको स पि शेषपिछको बकसप
िलखतबाट यी पनु रावेदक ितवादी िमला भ डारीलाई
िददाँ अ य अंिशयारह को म जरु ी िलइरहनपु नसमेत
देिखन नआएबाट आधा शेषपिछको िलखत बदर हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
सो हदस म उ टी भई शेषपिछको बकसप िलखत
बदर ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठह याई
सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला मनािसब नै
देिखँदा अ लोह शेषपिछको बकसप कानूनिवपरीत
भएकोले उ िलखत स पूण बदर हनपु नमा आधा

िलखत मा बदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला िु टपूण हँदा स पूण शेषपिछको बकसप
िलखत बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
९. तसथ, मािथ िववेिचत त यगत आधार
र कारणसमेतबाट वादीको हकको आधा शेषपिछको
िलखत बदर गनपनमा
वादी दाबी नपु ने ठह याएको
ु
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला सो
हदस म उ टी हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७०।११।११ मा भएको फै सला
उ टी भई शेषपिछको बकसप िलखत बदर ग रपाउँ
भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०६०।७।२० मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी वु बहादरु भ डारीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.मनोजकुमार शमा
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
इित संवत् २०७७ साल मङ् िसर ९ गते रोज ३ शभु म् ।
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िवषय भएकोले पीिडतले धारण गरेको
गभ ितवादीको नदेिखएको भनी DNA
परी णबाट देिखएको आधारमा मा
जबरज ती करणीको वारदात नै भएको
रहेनछ भनी अथ गन पिन निम ने ।
( करण नं.७)

नणय नं . १०६२०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
फै सला िमित : २०७७।८।२५
मु ाः- हाडनातामा जबरज ती करणी
०७४-CR-०३१९
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला धनकुटा, धनकुटा
नगरपािलका वडा नं. ३ घर भई हाल
कारागार कायालय धनकुटामा कै दमा रहेको
काइला भ ने धनबहादरु राई
िव
यथ / वादी : प रवितत नाम ०८ धनकुटा
नगरपािलका (क) को जाहेरीले नेपाल सरकार
०७४-CR-०९२१
पनु रावेदक / वादी : प रवितत नाम ०८ धनकुटा
नगरपािलका (क) को जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला धनकुटा, धनकुटा
नगरपािलका वडा नं. ३ ब ने काइला भ ने
धनबहादरु राई
§ पीिडतले ज माएको नवजात ब चाको बाबु
ितवादी होइनन् भनी DNA परी णले
देखाएको कारणले आरोिपत जबरज ती
करणीको कसरु िनज ितवादीबाट हनै
स दैन भनी अथ गन निम ने ।
( करण नं.६)
§ जबरज ती करणीको कसरु र पीिडतले
धारण गरेको गभस ब धी िवषय छु ाछु ै

वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
िवदरु कुमार काक
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा
ी श भु थापा र िव ान् अिधव ा ी
रोिहतकुमार डाँगी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६५, अङ् क १, िन.नं.७९२३
§ ने.का.प.२०६८, अङ् क ३, िन.नं.८५७८
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गनः
मा. िज ला यायाधीश ी िकशोर िघिमरे
धनकुटा िज ला, अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी उमेशकुमार िसंह
माननीय यायाधीश ी जनक पा डे
उ च अदालत िवराटनगर धनकुटा इजलास
फै सला
या.दीपककुमार काक : उ च अदालत
िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित २०७४।३।२८
को फै सलाउपर सािबक याय शासन ऐन, २०४८
तथा याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)
बमोिजम यस अदालतको े ािधकारअ तगत
पनु रावेदक / ितवादी धनबहादरु राई र पनु रावेदक /
वादी नेपाल सरकारको छु ाछु ै पनु रावेदन पन आएको
ततु मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छः-
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१०६२० - काइला भ ने धनबहादरु राई िव. नेपाल सरकार
त यख ड
म जाहेरवालाक छोरी सु त मनि थित
भएक वष १८ क प रवितत नाम ०८ धनकुटा
(क१) िमित २०७२।११।१६ गतेका िदन वरो आई
टाउको र पेट दु यो भनी िबरामी भएक हँदा मेरी
ीमती प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क२) समेत
भई उपचारको लािग िज ला अ पताल धनकुटामा
लगी जाँच गराउँदा डा टरले नानीको पेटमा ब चा छ
भनेको सनु ी िनज छोरीलाई सोधपछ
ु गदा हामीलाई
के ही नभनेपिछ डा टरले नै सोधीखोजी गदा हा ै
घरनिजकको धनबहादरु राई बाजेको हो, िनजले मलाई
गत ावण मिहनादेिख कागजको नोट रकम िदँदै
फकाउँदै कसैलाई नभ नु भिनस् भने काट् छु माछु भनी
डर, ास देखाई ललाई फकाई घाँस काट् न, नहु ाउन
जाँदा पटकपटक मेरो सु वाल खोली जबरज ती
करणी गद आएका हन् भनी पीिडत छोरीले भनेक
हँदा िनज ितवादीले नाितनी नाता पन मेरी छोरीलाई
ललाई फकाई डर ासमा पारी पटकपटक जबरज ती
करणी गरी ३० ह ताको गभधारण गराएको हँदा िनज
ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
बेहोराको प रवितत नाम ०८ धनकुटा नगरपािलका
(क) ले िमित २०७२।११।१८ गते िदएको जाहेरी
दरखा त ।
धनकुटा िज ला, धनकुटा नगरपािलका वडा
नं. २ ि थत पूवमा हकबहादरु राईको सु तला बारी,
पि चममा कमलबहादरु राईको िब वा लगाएको बारी,
उ रमा ताप राईको बारी, दि णमा जाहेरवालाको
ज गा यित चार िक लािभ अवि थत जाहेरवालाको
िटनको छाना, िटनको घेरा बारा भएको पूव मोहडा
गरेको दईु कोठा भएको घर टाँटीले घेरा बारा गरेको
कोठामा ितवादी धनबहादरु राईले जाहेरवालाक
छोरी प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१) लाई िमित
२०७२ साल ावण मिहनाको अि तम ह तादेिख
िमित २०७२।१०।२२ गतेस म जबरज ती करणी गद
आएको भ ने बेहोराको िमित २०७२।११।१८ गतेको

घटना थल मचु ु का ।
म हाल १७ वष पूरा भएर १८ वषक
भएँ । मेरो ज मिमित २०५५।५।२ गते भएको हो । म ी
वालादेवी ा.िव. याउलेमा क ा ५ मा अ ययनरत
छु । ितवादी धनबहादरु राई मेरो बबु ाको काका र
मेरो हजरु बबु ा नाताका मािनस हन् । ५ वषअगािड
ितवादीका का छा भाइ कमलबहादरु राईले मलाई
जबरज ती करणी गरेको हँदा िनजको िव मा
उजरु ी िदई कारबाहीसमेत गराएका िथय । त प ात्
मलाई पढ् न पिन मन लागेन, एकोहोरो भई ए लै
ब न मन ला छ । यसै ममा िमित २०७२।४।२५
गते िदउँसोको समयमा बबु ाआमा खेतबारीमा गएको
अव थामा म घरनिजकको धारामा लगु ा धनु गई
बारीमा पानी पटाएको पाइप िलई घरमा आउँदा
ितवादी काइला भ ने धनबहादरु राई हा ो आँगनमा
उिभई रहेका रहेछन् । िनजले मलाई दे नासाथ पतु ली
म ितमीलाई एकप ट घोडा चढ् छु भनी मेरो हात समाई
िभ लगे । मैले बाजे यो के गनभएको
म सबैलाई भनी
ु
िद छु भने ँ । िनजले मलाई कसैलाई भिनस् भने तँलाई
पिु लस लगाएर तेरो कमल बाजेलाई ज तै जेलमा हाली
िद छु भनी मलाई जबरज ती ओ यानमा लडाई
मेरो सु वाल खोली मेरो योिनमा िनजको िलङ् ग
घस
ु ारी िनकै बेर तलमािथ गरी वीय मेरो योिनमा नै
छाडी िदए । मलाई िनजले डर देखाएका कारण मैले
उ कुरा कसैलाई पिन भिननँ । िनज ितवादीले
घरमा कोही नभएको समयमा घरमा आई मलाई डर,
ास देखाई पैसा िदई पटकपटक करणी गद आएका
िथए । अि तम पटक िमित २०७२।१०।२२ गते िदनको
१२:३० बजे घरमा आई करणी गरेका हन् । मलाई डर
ास देखाएका कारणले उ कुरा मैले कसैलाई पिन
भिननँ । य तैमा िमित २०७२।११।१६ गते मेरो पेट
असा यै दख
ु ेका कारणले बबु ाआमालाई भनी धनकुटा
अ पतालमा आई चेक जाँच गराउँदा डा टरले पेटमा
ितस ह ता स गरेको ब चा छ भ दा मा थाहा
पाएँ । सोभ दा अगािड मेरो पेटमा गभ रहेको कुरा मलाई
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थाहा िथएन । िनज ितवादी धनबहादरु राईले मलाई
गत ावण मिहनादेिख नै पटकपटक करणी गरेका हन्
र पेटमा भएको गभ िनजको नै हो भ ने बेहोराको पीिडत
प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१) ले अनस
ु धानको
ममा गरेको कागज ।
िमित २०७२।११।१८ गते म घरमा नै
बिसरहेको अव थामा हरी टोली आई हाल नाम गो य
रािखएको प रवितत नाम ०८ धनकुटा नगरपािलका
(क) ले मेरी छोरीलाई जबरज ती करणी गरी गभधारण
गराएको भनी तपाइँको नाममा हाडनातामा जबरज ती
करणीमा उजरु ी परेको छ, हामी तपाइँलाई प ाउ गन
आएका ह भने । िनज जाहेरवाला मेरो भितज नाताको
र िनजक छोरी नाितनी नाताक हन्, मैले िनजलाई
जबरज ती करणी गरेको छै न भ दाभ दै हरीले मलाई
प ाउ गरेका हन् । जाहेरी दरखा तमा उि लिखत
बेहोरा झु ा हो । मैले जाहेरवालाक छोरीलाई
जबरज ती करणी गरेको छै न । मलाई फसाउने
िनयतले षड् य वश मेरो नाममा उजरु ी िदएका
हन् । िनजको पेटमा भएको गभ मेरो होइन, िड.एन.ए.
परी ण ग रपाउँ भ ने बेहोराको ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राईले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
बयान ।
Opinion about injuries on body none
found. भ ने बेहोराको ितवादी धनबहादरु राईको
शारी रक परी ण ितवेदन ।
She has been pregnant with 32–34
week size uterus with fetal heart rate of 150
beat/min. भ ने बेहोराको पीिडत ०८ धनकुटा (क१)
को शारी रक परी ण ितवेदन ।
प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१) मेरी
छोरी हन् । िनज छोरीलाई पिहले पिन जि डस भई
पेटमा ड लो भई पेटसमेत दख
ु ेको िथयो । िमित
२०७२।११।१६ गते िनजले पेट दु यो भनेक ले
ीमान्सँग स लाह गरी मसमेत भई छोरीलाई धनकुटा
अ पतालमा लगी पज
ु काटी डा टरले चेक जाँच गदा

तपाइँको छोरीको पेटमा गभ छ भनेको सनु ी अच म
लागी छोरीलाई कसको गभ हो भनी सोधी खोजी
गदा िनजले हामीलाई के ही भिननन् । पिछ डा टरले
नै सोधीखोजी गदा काइला भ ने धनबहादरु राई
बाजेको हो भनेक हन् । मेरो ीमान्ले ब चा यरु डे
गन िम दैन भनी डा टरलाई सो दा ितस ह ता भई
स यो िम दैन भ नभु यो । मैले छोरीलाई घरमा आई
सोधपछ
ु गदा म मेलापात, धारामा जाँदा काइला बाजे
धनबहादरु राईले गत ावणको अि तम ह तादेिख
मलाई पटकपटक जबरज ती करणी गरेका हन्
भिनन् । पीिडत छोरीलाई करणी भएको छ, पेटमा
रहेको ब चा को कसको हो, ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राई र पीिडत छोरीलाई नै थाहा छ भ ने
बेहोराको प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क२) ले िमित
२०७२।११।३० गते अनस
ु धानको ममा गरेको
कागज ।
िमित २०७२।११।१६ गते म सदरमक
ु ाम
आई घर जाँदै गदा प रवितत नाम ०८ धनकुटा
नगरपािलका (क२) र िनजको छोरी (क१) सँग लोक
सेवा निजकै भेट भयो । प रवितत नाम ०८ धनकुटा
(क२) मेरी भाउजू हन् । िनजले छोरीको पेट दख
ु ी
पेट सिु नई िबरामी प रन्, जि डस भयो िक भ दा
अ पताल जाऔ ं न त भनेपिछ म पिन िनजह सँग
धनकुटा अ पतालमा गई पज
ु काटी डा टरले
जाँच गदा पेटमा गभ रहेको कुरा सनु ाउँदा हामी न द
भाउजल
ू ाई अच म लागी सोधीखोजी गदा िनज
के ही बोिलनन् । पिछ डा टरले नै सोधीखोजी गदा
काइला भ ने धनबहादरु राईको गभधारण गरेक हँ
भिनन् । िनजह िबच करणी भयो भएन मैले आँखाले
देिखनँ । िनज ितवादी काइला भ ने धनबहादरु राईको
गभधारण गरेक हन् भ ने बेहोराको िनरमाया राईले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको कागज ।
प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१) लाई
ितवादी काइला भ ने धनबहादरु राईले जबरज ती
करणी गरे नगरेको मेरो आँखाले देिखनँ । पीिडत िबरामी
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१०६२० - काइला भ ने धनबहादरु राई िव. नेपाल सरकार
भई उपचार गराउन लैजाँदा डा टरले पेटमा गभ रहेको
कुरा भनी अिभभावकले थाहा पाई सोधीखोजी गदा
पीिडतले गभमा रहेको ब चा ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राईको हो भनेक रिहछन् । िनज ितवादी
काइला भ ने धनबहादरु राईले आ नी नाितनी नाता
पन पीिडतलाई जबरज ती करणी गरी गभधारण
गराएको हँदा िनज ितवादीउपर कानूनबमोिजम
कारबाही हनपु छ भ ने बेहोराको अमरबहादरु राई,
रामकुमार राई र िव माया राईसमेतका मािनसह ले
एकै िमलान हने गरी अनस
ु धानको ममा ग रिदएको
व तिु थित मचु ु का ।
ितवादी काइला भ ने धनबहादरु राईले
नाितनी नाता पन वष १८ क सु त मनि थित
भएक प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१) लाई
डर ास देखाई हाडनातामा जबरज ती करणी गरेको
पिु ट हन आएकोले िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १, ३(४) र ३ (क) नं.
एवं सोही ऐनको हाडनातामा करणी गनको महलको
२ नं. बमोिजमको कसरु मा उ जबरज ती करणीको
महलको ३(४) नं. बमोिजम र ३ नं. बमोिजम एवं
हाडनातामा करणी गनको महलको २ नं. बमोिजम
सजाय गरी जबरज ती करणीको महलको १० नं.
बमोिजम पीिडतलाई ितवादीबाट ितपूितसमेत
िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग
मागदाबी ।
जाहेरीमा उ लेख ग रएको स पूण बेहोरा
झु ा हो । मैले प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१)
लाई हालस म छोएकोस म छै न । िनज पीिडतले
जबरज ती करणी गरेको हो भि छन् भने िड.एन.ए.
परी ण ग रपाउँ भ ने बेहोराको ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राईले सु अदालतमा गरेको बयान ।
पिछ थप माणह बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
हने गरी हाल यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको ११८ नं. को देहाय २ नं. बमोिजम मु ा
पपु का लािग कानूनबमोिजमको िसधा खान पाउने

गरी अ.बं.१२१ नं. बमोिजमको थनु वु ा पज
ु िदई
थनु ामा रा न कारागार कायालय धनकुटामा पठाइिदनु
भ ने सु अदालतबाट भएको थनु छे क आदेश ।
गाउँघरमा पीिडतको बबु ाआमाले घटनाको
बारेमा भनेका र पीिडतले पिन काइला बाजे धनबहादरु
राईले मलाई जबरज ती करणी गरेको भनेक ले
घटनाको बारेमा थाहा पाएको हो भ ने बेहोराको
व तिु थित मचु ु कामा ब ने अमर राईले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७२।४।२५ र २०७२।१०।२२
गते ितवादीको घरमा दोकान भएको ठाउँमा हामी
दवु ै िदनभर यारामबोड खेलेको हेरी बसेका िथय ।
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको होइन
भ ने बेहोराको ितवादीका सा ी जयबहादरु राईले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडत प रवितत नाम ०८ धनकुटा
नगरपािलका (क१) लाई िमित २०७२।११।१६ गते
वरो आई टाउको र पेट दख
ु ी धनकुटा अ पतालमा
उपचार गराउन लगेकोमा डा टरले जाँच गदा
नानीको पेटमा ब चा छ भ दा मसमेतलाई अच म
लागी छोरीलाई कसको पेट हो भ दा िनजले मलाई
भिननन् । डा टरलाई चािहँ घरनिजकै रहेका बाजे
धनबहादरु राईको पेट हो, िनजले मलाई ावण
मिहनादेिख अिहलेस म िविभ न समयमा पैसा िदई
डर ध क िदई जबरज ती करणी गरेको हो भनेक ले
थाहा पाई जाहेरी िदएको हँ । ितवादी र पीिडत चार
पु ताका नातािभ का हन् भ ने बेहोराको जाहेरवाला
प रवितत नाम ०८ धनकुटा नगरपािलका (क) ले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडतलाई अ पतालमा लाँदै गदा भेट भई
म पिन सँगै गई डा टरले जाँच गदा पीिडतको पेटमा
ब चा छ भ दा थाहा पाएको हो । डा टरले पीिडतलाई
कसको ब चा हो भनेर सो दा पीिडतले मािथ बाजे
काइलाको हो भनेक ले थाहा पाएको हो भ ने बेहोराको
अनस
ु धानको ममा कागज गन िनरमाया राईले सु
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
अदालतमा गरेको बकप ।
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको कागजको
बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । जाहेरीमा उि लिखत
िमितभ दा अगािड पछािड पिन ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राईले मलाई पटकपटक जबरज ती करणी
गरेका हन् । ितवादी मेरो चार पु तािभ को हजरु बबु ा
नाताको हनहु छ भ ने बेहोराको पीिडत प रवितत नाम
धनकुटा नगरपािलका (क१) ले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
िमित २०७३।११।३० गते भएको घटना
िववरण कागजको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भ ने
बेहोराको अनस
ु धानको ममा कागज गन प रवितत
नाम धनकुटा नगरपािलका (क२) ले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
िववािदत ब ची (नमनु ा B को र दाता),
आमा ०८ धनकुटा नगरपािलका (क१) (नमनु ा A को
र दाता) र दाबी ग रएको बाबु काइला भ ने धनबहादरु
राई (नमनु ा C को र दाता) को िड.एन.ए. ोफाइल
तल
ु ना गदा आमा ०८ धनकुटा नगरपािलका (क१)
(नमनु ा A र दाता) बाट ज मेको ब ची (नमनु ा B को
र दाता) को जैिवक बाबु धनबहादरु राई (नमनु ा C को
र दाता) होइन भ ने पाइयो भ ने बेहोराको राि य
िविध िव ान योगशालाबाट ा त िड.एन.ए. परी ण
ितवेदन ।
राि य िविध िव ान योगशालाका
वै ािनकह बस तराज पोखरेल तथा िनराजन थापा
े ीको सहयोगमा मैले िड.एन.ए. परी ण गरेको हँ ।
आदेश भएका यि ह को रगत नमनु ाबाट िड.एन.ए.
परी ण गदा ०८ धनकुटा (क१) र िववािदत ब चीिबच
िड.एन.ए. समानता पाइएको, बाबु काइला भ ने
धनबहादरु राईिबच िड.एन.ए. असमानता पाइएको,
ब चीको जैिवक बाबु काइला भ ने धनबहादरु राई
होइन भ ने पाइयो भ ने बेहोराको िड.एन.ए.परी ण गन
िवशेष वै ािनक िदनेशकुमार झाले सु अदालतमा
गरेको बकप ।

पीिडत प रवितत नाम ०८ धनकुटाका (क१)
सु त मनि थित रहेक भ ने जाहेरी दरखा तबाट
देिखएको छ । ितवादी काइला भ ने धनबहादरु
राइले अनस
ु धान अिधकारी र सु अदालतमा
बयान गदासमेत सो त यलाई अ यथा भ न सके को
देिखँदैन । सु त मनि थितको यि को पूण पले
मानिसक िवकास नहने हनाले य ता यि लाई
सहजै िनय णमा िलन र डर ास वा लोभनमा पान
सिकने अव था रहने ह छ । यसमा पिन यी ितवादी
पीिडतका चार पु तािभ का हजरु बबु ा नाताका रहेका
छन् । िनज नातेदारले पीिडतलाई सहजै िनय णमा
िलन र डर ास देखाउन स ने अव थालाई अ यथा
भ न सिकने पिन देिखँदैन । कसैलाई भनेमा तेरो
का छा बाजेलाई ज तै जेल हाली िद छु भ ने डर ास
देखाई ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको
भ ने पीिडतको भनाइबाट देिखन आउँछ । ितवादी
आरोिपत कसरु मा इ कार रहे पिन िनजउपर िकटानी
जाहेरी परेकोमा र पीिडत तथा मौकामा कागज गन
यि ह ले ितवादीउपर पोल गरी अनस
ु धानको
ममा बेहोरा लेखाई िदएकोमा सो बेहोरालाई समथन
गरी अदालतमा आई बकप समेत ग रिदएको एवं
पीिडतको क याजाली याितएको भ ने िनजको
वा य परी ण ितवेदनबाट देिखएकोसमेतका
आधार र कारणह बाट ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरी अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु
गरेको पिु ट भएकोले ितवादी धनबहादरु राइलाई
जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम ५
वष, ऐ.को ३क नं. बमोिजम थप ५ वष र हाडनातामा
करणीतफ हाडनातामा करणी गनको महलको २(३)
नं. बमोिजम थप १ वष गरी ११ (एघार) वष कै द सजाय
हने र जबरज ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम
पीिडतले ितवादीबाट .१,००,०००।– (एक लाख)
ितपूित भराई पाउने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको सु
धनकुटा िज ला अदालतको फै सला ।
मैले पीिडत प रवितत नाम ०८ धनकुटा
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(क१) लाइ जबरज ती करणी गरेको छै न । मसँग
रसइवी भएका मािनसह को उ साहटमा लागी मलाइ
झठु ो बेहोराको आरोप लगाएको मा हो भनी कसरु मा
इ कार रही अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा
गरेको बयानलाइ फै सलामा आ मसाथ ग रएको छै न
भने सोही इ कारी बयान बेहोरालाइ समथन हने गरी
पीिडतको मु य भनाइ भनेको जबरज ती करणी
गरेको कारणबाट Pregnancy भइ नाबािलका
िशशक
ु ो ज म भएको भनी जाहेरी दरखा तमा उ लेख
गरेकोमा अदालतको आदेशबमोिजम भएको DNA
परी ण रपोटबाट नवजात िशशक
ु ो जैिवक बाबु म
पनु रावेदक ितवादी होइन भनी प उ लेख भएबाट
जाहेरी बेहोरा खि डत भएको पाइ छ । पीिडत सु त
मनि थित रहेक भ ने जाहेरी दरखा तबाट देिखएको
भनी जाहेरीलाइ मा आधार हण गरी क तो सु त
मनि थितक हन् भ नेबारेमा के ही नबझ
ु ी एक प ीय
हचवु ापूण त रकाले माणको आधार हण गरी सु त
मनि थित भएका यि को मानिसक िवकास नहने
हनाले य ता यि लाइ सहजै िनय णमा िलन र
डर ास देखाउन स ने अव थालाइ अ यथा भ न
सिकने अव था देिखँदैन भनी कसैलाइ भनेमा का छा
बाजे ज तै जेल हाली िद छु भनी डर ास देखाइ
जबरज ती करणीको कसरु गरेको पिु भएको भनी
माण ऐन, २०३१ को दफा ३, २५, ५४ िवपरीत म
िनद ष मािनसलाइ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(४) नं. बमोिजम ५ वष कै द र ३क नं.
बमोिजम थप ५ वष र हाडनातामा करणी गनको
महलको २(३) नं. बमोिजम १ वषसमेत गरी ज मा
११ वष कै द र पीिडत प रवितत नाम ०८ धनकुटा
(क१) ले जबरज ती करणी महलको १० नं. बमोिजम
.१,००,०००/- ितपूित भरी पाउने ठहछ भनी
सु अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण देिखँदा सो
फै सला उ टी गरी मउपरको झठु ो अिभयोग दाबीबाट
फुसद पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राइको उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा

इजलासमा परेको पनु रावेदन प ।
सु धनकुटा िज ला अदालतले गरेको
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा िवचारणीय
देिखँदा छलफल योजनाथ अ.बं.२०२ नं. तथा
उ च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ११२
बमोिजम उ च सरकारी विकल कायालय धनकुटालाइ
पेसीको जानकारी िदइ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा
इजलासबाट िमित २०७४/२/१८ मा भएको आदेश ।
वादी नेपाल सरकार ितवादी कमलबहादरु
राइ भएको स.फौ.नं. २५-०६७-००२७२ को
जबरज ती करणी मु ाको िमिसल धनकुटा िज ला
अदालतबाट िझकाइ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको आदेश ।
िववेिचत त य, कारण र आधारह समेतबाट
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार
पीिडत प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१) सु त
मनि थित भएको कुनै पिन माण िमिसलसाथ पेस
हन सके को अव था नदेिखँदा सु धनकुटा िज ला
अदालतबाट जबरज ती करणीको महलको ३क नं.
अनस
ु ार थप ५ वष कै दसमेत गन गरी भएको िमित
२०७३/१२/१४ को फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भइ ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राइलाइ अिभयोग मागदाबीबमोिजम
जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम ५
(पाँच) वष, हाडनातामा करणी गनको महलको २ (३)
नं. बमोिजम थप १(एक) वष गरी ६(छ) वष कै द सजाय
हने र जबरज ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम
पीिडतले ितवादीबाट .५०,०००/- (पचास हजार
पैयाँ) ितपूित भराइ पाउने ठहछ भ ने बेहोराको
उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित
२०७४।३।२८ मा भएको फै सला ।
धनकुटा िज ला अदालत तथा उ च
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट मलाई
हराई फै सला गदा िमिसल संल न त य माणको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
यायोिचत िव ेषण हन सके को छै न । जाहेरवालाको
जाहेरी दरखा त, मौकामा बिु झएका मािनसह को
मौकाको कागज र अदालतमा गरेको बकप समेतका
आधारमा जबरज ती करणीको वारदात पिु हने
अव था िव मान छै न । यिद पीिडतले भनेअनस
ु ार
िमित २०७२ सालको ावण २५ गते र यसपिछ
पिन पटकपटक घरमा आई जबरज ती करणी
गरेको भए हारगहु ार गरेको हनपु न जबरज ती करणी
गदाको अव थामा हने सङ् के त िच ह अिनवाय
देिखनु पदछ । जबरज ती करणीको महलको ११
नं. बमोिजम मौकामा उजरु गनपनमा
सो नगरी िमित
ु
२०७२/११/१६ गते वरो आई िबरामी भएको भनी
आमासँग जँचाउन भनी अ पतालमा गई डा टरले
जाँच गदा पेटमा ब चा छ भनेपिछ सोधपछ
ु गदा सु मा
नभनेको र पिछ मा भनेको भनी मौकामा काग़ज गन
प रवितत नाम धनकुटा (क) र जाहेरवालीको जाहेरी
बेहोरा तथा पीिडतको कागज बेहोराबाट देिखँदादेिखँदै
मलाई सिु नयोिजत तवरले फसाउने िनयतले पिछबाट
मेरो नाम उ लेख गन लगाई जाहेरी दता गरेपिछ मैले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा कसरु मा पूण
पले इ कारी बयान गरी DNA परी ण गरी पाउन
माग गरेको िथएँ । अदालतको आदेशबमोिजम DNA
परी ण गदा DNA परी ण रपोटबाट नवजात िशशक
ु ो
जैिवक बाबु म पनु रावेदक ितवादी होइन भ ने कुरा
प उ लेख भइरहेको अव थामा DNA परी ण
गन वै ािनक िदनेशकुमार झाले बकप गदा सवाल
जवाफ ७ र ८ मा प हने गरी नवजात िशशक
ु ो बाबु
म होइन भनी खि बर हने गरी िकटानीसाथ बकप
ग रिदएका छन् । जबरज ती करणीका सङ् के त िच
के ही नदेिखएको अव थामा धनकुटा िज ला अदालत
तथा उ च अदालत िवराटनगर धनकुटा इजलासबाट
फै सला गदा वा तिवक पमा ठहर गनपन
ु सब
कुरा नै पिहचान नगरी DNA परी णबाट आमा
छोरालगायतका प रवारका सद यह को नाता
पु ता प ा लगाउने आधिु नक वै ािनक प ितलाई

अवल बन गरी मलाई दोषी ठहर ग रएको छ । ततु
मु ाको मूल िवषय भनेको पीिडतलाई ितवादीले
जबरज ती करणी गरेको हो, होइन ? म जरु ी निलई
गरेको करणी कायलाई जबरज ती करणी मानेको
छ, DNA याच नभएमा जबरज ती करणी नठहन
भिनएको छै न । जबरज ती करणी कसरु र गभस ब धी
िवषय छु ाछु ै िवषय हो । DNA परी ण रपोटबाट
देिखएका आधारमा मा जबरज ती करणीको वारदात
रहेछ भनी अथ गन िम ने होइन भनी मलाई हराई
गरेको फै सला ग भीर पमा िमिसल संल न त य
माणिवपरीत छ । ततु मु ाको मूल त य भनेकै
जबरज ती करणी गरेको कारणले म गभवती भएको
भि छन् भने यो ब चासँग ितवादीको DNA याच
अिनवाय हनै पछ अ यथा करणी काय भएछ भ ने
अथ गन िम दैन । DNA अिहलेस मको अित उ कृ
वै ािनक परी ण हो, यसलाई सबैले वीकार
गनपछ । कसैले चनु ौती गन िम दैन, यसरी िमिसल
संल न त यिवपरीत असा दिभक त य अिघ सारी
माण ऐन, २०३१ को दफा ३, २५, ५४ िवपरीत
म िनद ष मािनसलाई िवना कसरु मा ६ वष कै द र
.५०,०००।- ितपिू त भरी पाउने ठहछ भनी गरेको
उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको
फै सलामा ग भीर िु ट भएकाले सो फै सला उ टी गरी
सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी काइला
भ ने धनबहादरु राईले उ च अदालत िवराटनगर
धनकुटा इजलाससम गरेको पनु रावेदन प ।
वयं पीिडत भिनएक मािनसको वा य
परी ण रपोटबाट जबरज ती करणीका कुनै सङ् के त
िच के ही देिखएको छै न । किथत पीिडतको मु य
भनाइ के हो भने मैले िनज पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको कारणबाट Pregnancy भई नाबािलका
िशशक
ु ो ज म भएको भए अदालतको आदेशबमोिजम
भएको DNA परी ण रपोटबाट नवजात िशशक
ु ो
जैिवक बाबु म पनु रावेदक ितवादी देिखनपु नमा
"DNA परी ण रपोटबाट नवजात िशशक
ु ो जैिवक बाबु
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म होइन भनी उ लेख भइरहेको, DNA परी ण गन
वै ािनकले बकप को ममा स.ज.नं. ७८ प सँग
लेखाई िदएको कुरालाई अदालत आफै ँ ले आदेश गरी
बिु झएको अिहलेस मको अित उ कृ वै ािनक DNA
परी ण report लाई माणको पमा हण नगरी
फौजदारी मु ामा ितवादीउपरको कसरु शंकारिहत
तवरले मािणत गन भार माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ बमोिजम वादी प को हनेमा वादी प ले सो
कुरा शंकारिहत तवरले पिु गन सके को छै न । मउपर
लगाइएको अिभयोग पिु हने दशी माण के क ता
छन् ? सोको यथाथ िववरण िमिसलबाट देखाउन
स नपु न ? शंकारिहत तवरबाट ितवादीह उपरको
अिभयोग माणबाट पिु हन नआएको ि थितमा के वल
अनमु ानका आधारमा मा दोषी कायम गनु फौजदारी
कानूनको सवमा य िस ा तबमोिजम िम दैन भ ने
िविधशा ीय मा यतािवपरीत मैले जबरज ती
करणीको कसरु नै नगरेको िनद ष मािनसलाई १८
वषक साबालक मािनसलाई २०७२ ावण र
यसपिछ पिन पटकपटक जबरज ती करणी गरेको
भनी हद यादिवहीन अव थामा लगाइएको किथत
अिभयोगमा सु त मनि थितक भनी उ लेख गरेको
र के क तो िकिसमको सु त मनि थितक हन् भ ने
कुराको मािणत गन नसके पिछ गभवती मिहलालाई
जबरज ती करणी गरेको भनी दाबी प रवतन गरी
धनकुटा िज ला अदालतले गरेको फै सला उ च
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट फै सला
हँदा, सो, हदस म उ टी गरेको भए तापिन म िनद ष
मािनसलाई जबरज ती करणी गरेको भनी ६ वष कै द
र ५० हजार ितपूित भराउने भनी गरेको फै सला
िु टपूण भएकोले सो फै सला उ टी गरी सफाइ पाउँ
भ ने बेहोराको पनु रावेदक / ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राईको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन
प ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
३(क) नं. को यव थालाई हेदा, कसैले गभवती,

अश , अपाङ् ग, होस ठे गानमा नरहेका वा संर ण
वा हेरिवचारमा रहेको मिहलालाई जबरज ती करणी
गरेमा यस महलमा लेिखिदएको सजायमा थप पाँच
वष कै द गनपछ
ु भ ने यव था रहेबाट अिभयोजन
हँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज तीको महलको ३(क) नं.
को मागदाबी िलइएको अव थामा र पीिडत ३०/३२
ह ाको गभवती भएको कुरा िमिसल संल न वा य
परी ण ितवेदनसमेतका कागजातबाट प खल
ु ेको
अव था रहेको छ । जाहेरवालीले आ नी छोरी पीिडत
सु त मनि थितको भएको भनी जाहेरीमा उ लेख गरी
अदालतसम बकप गदा उ जाहेरी दरखा तलाई
सनाखत ग रिदएको कुरालाई माण ऐन, २०३१ को
दफा १८ बमोिजम माणको पमा हण गरी फै सला
गनपनमा
उ माणको अव ा गरी फै सला भएको छ ।
ु
यसरी ितवादीले दाबीबमोिजमको कसरु गरेको त य
पिु भइरहेकोमा िमिसल संल न माणह को उिचत
मू याङ् कन नगरी उ च अदालत िवराटनगर धनकुटा
इजलासबाट भएको उ फै सला िु टपूण भएको
हँदा सो हदस म उ टी गरी यथ / ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारको यस
अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
यसमा उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा
इजलासको फै सलाउपर दवु ै प को यस अदालतमा
पनु रावेदन परेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको २०२ नं. को योजनाथ ितवादीको
पनु रावेदन परेको जनाउ महा यायािधव ाको
कायालयलाई र वादी नेपाल सरकारले गरेको
पनु रावेदनको जनाउ थनु ामा रहेका ितवादीलाई
िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने बेहोराको यस
अदालतबाट िमित २०७५।१।२३ मा भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक मु ा
पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ आज यस इजलाससम
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक / ितवादी
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काइला भ ने धनबहादरु राइको तफबाट उपि थत
िव ान् व र ठ अिधव ा ी श भु थापा र िव ान्
अिधव ा ी रोिहतकुमार डाँगीले जाहेरवाला
प रवितत नाम ०८ धनकुटा नगरपािलका (क) ले
वारदात भएको भनी उ लेख गरेको िमितभ दा
धेरपै िछ आएर जाहेरी दरखा त िदएक छन् । मेरो
प लाइ सिु नयोिजत तवरबाट फसाउने मनसाय
राखी ततु वारदात िसजना ग रएको त य प
देिख छ । जाहेरी दरखा तमा पीिडत सु त
मनि थितको भनी उ लेख गरे तापिन सोलाइ पिु गन
िमिसल संल न कुनै माणह
ततु भएका छै नन् ।
मौकामा एवं अदालतसम ितवादी धनबहादरु राइले
पीिडतलाइ जबरज ती करणी गरेको छै न भनी कसरु मा
इ कार रही बयान गरेका छन् । पीिडतको मु य भनाइ
ितवादी धनबहादरु राइले जबरज ती करणी गरेबाट
गभ रहन गइ नवजात िशशक
ु ो ज म भएको भनी
उ लेख गरेक छन् । अदालतको आदेशबमोिजम
ग रएको नवजात िशशक
ु ो DNA परी ण ितवेदनबाट
नवजात िशशक
ु ो जैिवक बाबु ितवादी धनबहादरु राइ
नभएको त य मािणत भएको छ । ितवादीउपरको
अिभयोग दाबी मािणत हन नसके को अव थामा
अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी धनबहादरु राइलाइ
दोषी ठह याएको सु धनकुटा िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी सफाइ िदनपु नमा उ फै सला के ही
उ टी गरी ६ वष कै द र पीिडतलाई . ५०,०००।–
ितपूित भराउने गरी उ च अदालत िवराटनगर,
धनकुटा इजलासबाट फै सला भएको छ । उ फै सला
िु टपूण हँदा बदर गरी ितवादी धनबहादरु राइलाइ
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ हनपु छ भनी बहस
गनभयो
ु ।
पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारको
तफबाट उपि थत हनु भएका िव ान् उप यायािधव ा
ी िवदरु कुमार काक ले ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राइउपर िकटानी जाहेरी परेको छ ।
उ िकटानी जाहेरीलाई जाहेरवालाले समथन गद

अदालतमा उपि थत भइ बकप ग रिदएका छन् । यी
ितवादीले पीिडत वयम्ले अनस
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम बकप गदा आफूलाइ पटकपटक
जबरज ती करणी गरेकोमा अि तम पटक िमित
२०७२/१०/२२ गते जबरज ती करणी गरेका हन्
भनी बकप बेहोरामा लेखाइ िदएक छन् । DNA
परी ण ितवेदनमा पीिडतबाट जि मएको ब चाको
जैिवक बाबु यी ितवादी होइनन् भ ने उ लेख भए
तापिन जबरज ती करणीको कसरु र जैिवक बाबु को
हो भ ने िवषय अलग अलग िवषय भएकाले DNA
परी णबाट जैिवक बाबु नदेिखएको भ ने आधारमा
जबरज ती करणीको कसरु बाट ितवादीले उ मिु
पाउन स दैनन् । िमिसल संल न माणह बाट समेत
ितवादीउपरको अिभयोग दाबी मािणत भएको
अव थामा सु अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर गनपनमा
के ही उ टी गरेको फै सला िु टपूण हँदा
ु
बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भनी
गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
उपयु िव ान् व र ठ अिधव ा एवं िव ान्
अिधव ा र िव ान् उप यायािधव ाले गनभएको
ु
बहस िजिकर सनु ी िमिसल संल न कागजातह
अ ययन गरी हेदा, यसमा ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राईले नाितनी नाता पन वष १८ क सु त
मनि थित भएक प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१)
लाई डर ास देखाई हाडनातामा जबरज ती करणी
गरेको पिु हन आएकोले िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १, ३(४) र ३
(क) नं. एवं सोही ऐनको हाडनातामा करणी गनको
महलको २ नं. बमोिजमको कसरु मा उ जबरज ती
करणीको महलको ३(४) र ३ (क) नं. बमोिजम एवं
हाडनातामा करणी गनको महलको २ नं. बमोिजम
सजाय गरी जबरज ती करणीको महलको १० नं.
बमोिजम पीिडतलाई ितवादीबाट ितपूितसमेत
िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल
सरकारको अिभयोग मागदाबी भएकोमा ितवादी
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१०६२० - काइला भ ने धनबहादरु राई िव. नेपाल सरकार
धनबहादरु राइलाइ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(४) नं. बमोिजम ५ वष, ३(क) नं. बमोिजम
थप ५ वष र हाडनातामा करणी गनको महलको
३(२) नं. बमोिजम १ वषसमेत गरी ज मा ११ वष
कै द र पीिडतले जबरज ती करणीको महलको १०
नं. बमोिजम .१,००,०००/- ितपूित भरी पाउने
ठह याई सु धनकुटा िज ला अदालतबाट भएको
फै सलामा के ही उ टी गरी ितवादी धनबहादरु राइलाइ
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं.
बमोिजम ५ वष र हाडनातामा करणी गनको महलको
३(२) नं. बमोिजम १ वषसमेत गरी ज मा ६ वष
कै द र पीिडतले जबरज ती करणीको महलको १० नं.
बमोिजम .५०,०००/- ितपूित भरी पाउने ठह याई
उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित
२०७४।०३।२८ मा भएको फै सलामा िच नबझ
ु ाइ
ितवादी धनबहादरु राइ र वादी नेपाल सरकारको
तफबाट छु ाछु ै पनु रावेदन पन आएको दिखयो ।
यसमा उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा
इजलासबाट भएको फै सला िमलेको छ, छै न ?
पनु रावेदक / ितवादी एवं पनु रावेदक / वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स ै न ?
सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, म जाहेरवालाको
सु तमनि थित भएक वष १८ क प रवितत नाम
०८ धनकुटा (क१) लाइ आ नै नातामा बाजे पन
धनबहादरु राइले गत ावण मिहनादेिख कागजको नोट
रकम िदँदै फकाउँदै कसैलाइ नभ नु भिनस् भने काट् छु,
माछु भनी डर ास देखाइ ललाइ फकाइ घाँस काट् न,
नहु ाउन जाँदा ललाई, फकाइ डर ासमा पारी पटक
पटक जबरज ती करणी गरी ३० ह ाको गभधारण
गराएको हँदा िनज ितवादीलाइ कानूनबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी पीिडतक आमाले िदएको जाहेरी
दरखा तबाट ततु मु ाको अनस
ु धान काय ार भ
भएको देिख छ ।
३. पीिडत प रवितत नाम ०८ धनकुटा

(क१) ले मौकामा बयान गदा, पाँच वषअगािड
ितवादीका का छा भाइ कमलबहादरु राइले मलाइ
जबरज ती करणी गरेको हँदा िनजको िव मा उजरु ी
िदइ कारबाहीसमेत गराएका िथयौ ँ । त प चात् मलाइ
पढ् न पिन मन लागेन, एकोहोरो भइ ए लै ब न मन
ला छ । यसै ममा िमित २०७२/०४/२५ गते िदउँसोको
समयमा बबु ाआमा खेतबारीमा गएको अव थामा म घर
निजकको धारामा लगु ा धनु गइ बारीमा पानी पटाएको
पाइप िलइ घरमा आउँदा ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राइ हा ो आँगनमा उिभइ रहेका रहेछन् ।
िनजले मलाइ दे नासाथ पतु ली म ितमीलाइ एक पटक
घोडा चढ् छु भनी मेरो हात समाइ िभ लगे । मैले बाजे
यो के गनु भएको म सबैलाइ भनी िद छु भनेपिछ िनजले
मलाइ कसैलाइ भिनस् भने तँलाई पिु लस लगाएर तेरो
कमल बाजेलाई ज तै जेलमा हािलिद छु भनी मलाइ
जबरज ती ओछ् यानमा लडाइ मेरो सु वाल खोली
मेरो योिनमा िनजको िलङ् ग घस
ु ारी िनकै बेर तलमािथ
गरी वीय योिनमा नै छािडिदए । िनजले मलाइ डर
देखाएका कारणले उ कुरा कसैलाइ भिननँ । िनज
ितवादीले घरमा कोही नभएको समयमा घरमा आई
डर ास देखाइ पैसा िदइ पटकपटक करणी गद आइ
अि तम पटक िमित २०७२/१०/२२ गते घरमा आइ
करणी गरेका हन् । मलाइ डर ास देखाएको कारणले
उ कुरा मैले कसैलाइ पिन भिननँ । िनज ितवादी
धनबहादरु ले मलाइ ावण मिहनादेिख पटकपटक
करणी गरेका हन् सोही कारणबाट मेरो गभ रहन गएको
भनी सु अनस
ु धानको ममा बयान गरेको देिख छ ।
४. पनु रावेदक / ितवादी धनबहादरु ले सु
अनस
ु धानको ममा र पिछ अदालतमा समेत आइ
बयान गदा कसरु मा इ कार रही पीिडत ०८ धनकुटा
नगरपािलका (क१) लाइ जबरज ती करणी गरेकोमा
पूण पमा इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । पीिडत
०८ धनकुटा नगरपािलका (क१) ले अदालतमा आई
बकप गदा ितवादी बाजे नाता पन धनबहादरु ले डर,
धाक िदइ पैसा िदइ पिहलो पटक २०७२/०४/२५
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गतेदेिख पटकपटक जबरज ती करणी गरी अि तम
पटक २०७२/१०/२२ गते करणी गरेको, यसरी
पटकपटक करणी भएको र वा य जाँच गदा गभ
देिखएको हो भनी बकप गरेको पाइ छ । िनज पीिडतको
शारी रक परी ण हेदा "She has been pregnant
with 32-34 week size uterus with fetal heart
rate of 150 beat / min” भ ने बेहोराको धनकुटा
अ पतालको परी ण ितवेदनमा उ लेख भएको
पाइ छ । सािबक मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको १ नं. मा भएको यव थालाई हेदा ‘’कसैले
कुनै मिहलालाइ िनजको म जरु ी निलइ करणी
गरेमा सो वषभ दा कम उमेरक बािलकालाइ
िनजको म जरु ी िलई वा निलइ करणी गरेमा िनजले
जबरज ती करणी गरेको ठहछ’’ भ दै सोही दफाको
प ीकरणमा यस न बरको योजनको लािग (क)
"डर, ास, धाक देखाइ वा करकाप, अनिु चत भाव,
झु यानमा पारी वा जोरजल
ु मु गरी वा अपहरण
गरी वा शरीर ब धक राखी िलएको म जरु ीलाइ
म जरु ी मािनने छै न" भनी उ लेख भएको देिख छ ।
जाहेरवाला, हरीमा कागज गन अमरबहादरु राइ, ०८
धनकुटा नगरपािलका (क२), िनरमाया राइसमेतका
मािनसह ले अदालतमा आएर ितवादी पीिडतको
बाजे नाता पन धनबहादरु राइले पीिडतलाइ डर, धाक,
ध क तथा पैसाको लोभन देखाइ अनिु चत भावमा
पारेर जबरज ती करणी गरेका हन् भनी बकप
ग रिदएको देिख छ । ितवादीले गरेको अपराधको
बारेमा मौका तथा अदालतमा समेत आएर आ नो
मौकाको बयानलाइ समथन हने गरी बकप ग रिदएबाट
उ पीिडतको बयानलाइ माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ ले माणमा िलन िम ने नै देिख छ । करणीको
वारदातमा सामा यतया ते ो यि को उपि थित
नग य मा ामा नै ह छ । य तो अव थामा जबरज ती
करणीबाट पीिडत मािनसको भनाइलाइ नै पिहलो
तथा य माणको पमा िलनपु न ह छ । यसै
स दभमा यस अदालतबाट पनु रावेदक / ितवादी

अपणबहादरु पा डे िव
नेपाल सरकार भएको
जबरज ती करणी मु ामा ‘’सामा यतया य दश
सा ीको उपि थित नहने हदँ ा पीिडत नै घटनाको
आधारभूत गवाह हो । िनजले अनस
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम य गरेको कुरालाइ माण
ऐन, २०३१ को दफा १०(क)(ख) बमोिजम
य र िनणायक माणको पमा िलनपु न’’ (ने.
का.प.२०६५, अङ् क १, िनणय नं.७९२३, संयु
इजलास) भनी कानूनी िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । यस मु ामा ितवादीउपर जबरज ती करणी
गरेको िकटानी जाहेरी परेको, पीिडत, जाहेरवाला तथा
अ य मौकामा कागज गन मािनसह समेतले मौकामा
गरेको कागज बेहोरालाई समथन हने गरी अदालतमा
आई बकप गरेकोसमेतबाट ितवादीले पीिडत ०८
धनकुटा नगरपािलका (क१) लाइ डर, धाक, ध क
तथा पैसाको लोभन देखाइ अनिु चत भावमा पारेर
करणी गरेको वारदात पिु हन आयो ।
५. ितवादीले डर, ास देखाइ ललाइ
फकाइ िमित २०७२/०४/२५ गते पिहलो पटक
करणी गरी यसपिछ पटकपटक गरी अि तम पटक
िमित २०७२/१०/२२ मा करणी गरेको बेहोरा उ लेख
गरी जाहेरी िदएको देिख छ । यित लामो समय ६/७
मिहनास म भएको करणी सहमितमा भएको हो िक
भ ने स ब धमा िवचार गदा, पीिडतले अनस
ु धान तथा
अदालतमा समेत आएर बाजे नाता पन ितवादीले
डर, ास, धाक ध क तथा पैसाको लोभन िदएर
जबरज ती करणी गरेको भनी बकप मा लेखाएको
देिखयो । डर, ास, धाक देखाइ वा करकाप, अनिु चत
भावमा पारी कसैलाइ करणी िलनु िदनु गरेमा पिन
य तो करणी जबरज ती करणीको कसरु हने भनी
कानूनमा यव था भएको देिख छ । ततु मु ामा
ितवादी पीिडतको बाजे नाताका यि हन् भ ने
कुरामा ितवादीले समेत वीकार गरेकाले सो त यमा
िववाद भएन । िनज ितवादीले करणी गरेको कुरा
कसैलाइ भनेमा का छा बाजे कमलबहादरु राइलाइ
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ज तै हरी बोलाइ पठाइ िद छु भ ने ध क िदएको
र बेला बेलामा पैसासमेत िदइ लोभन देखाइ आ नो
प रवारिभ को नातामा नाितनी पन पीिडतलाइ नाता
र पैसाको अनिु चत भावमा पारी २०७२ ावणदेिख
२०७२ माघस म पटकपटक करणी िलनु िदनु गरेको
घटनालाइ सहमतीबाट भएको करणी भ न िम ने
देिखएन ।
६. पनु रावेदक / ितवादीले आ नो
पुनरावेदन प मा पीिडतबाट ज मेको ब चा र
ितवादीको DNA याच नभएको अव थामा
पीिडतको गभ ितवादीको होइन भ ने मािणत
ह छ र गभ नै ितवादीको नभएपिछ ितवादीले
पीिडतलाइ जबरज ती करणी गरेको भ ने दाबी
झु ा हो भ ने िजिकर िलएको देिख छ । पीिडत ०८
धनकुटा नगरपािलका (क१) लाइ मैले जबरज ती
करणी गरेको होइन भनी ितवादीले हरी तथा
अदालतमा बयान गरेको र सो बयानको ममा
पीिडतको पेटमा भएको ब चाको DNA परी ण
ग रपाउँ भनी माग गरेको देिख छ । राि य िविध िव ान
योगशालाबाट ा त परी ण ितवेदन हेदा, पीिडतको
नवजात ब चाको र ितवादीको DNA परी ण गदा
ितवादीसँग पीिडतबाट जि मएको नवजात िशशक
ु ो
जैिवक बाबु ितवादी धनबहादरु राइ होइन भ ने
उ लेख भएको देिख छ । सो स ब धमा परी ण गन
िवशेष मख
ु वै ािनक अिधकृत िदनेशकुमार झाले
सो ितवेदनलाइ समथन गरी बकप समेत गरेको
पाइयो । यसैलाइ आधार बनाएर ितवादीले आ नो
पनु रावेदन प मा पीिडतबाट जि मएको नवजात
िशशक
ु ो DNA आफूसँग निमलेप चात् पीिडतलाइ
जबरज ती करणी गरेको होइन भ ने मािणत भइरहेको
छ भनी िलएको िजिकरतफ हेदा, DNA परी णबाट
बाबु छोरा, आमालगायतका प रवारका सद यह को
िबच नाता स ब धमा कुनै िववाद आएमा िववादमा
रहेका मािनसह को र परी णबाट नाता स ब ध
प ा लगाउने एउटा आधिु नक वै ािनक प ित हो ।

हालका वषह मा अदालतले पिन आफूसम आएका
नाता स ब धको िववादमा यो प ितको मा यमबाट
पिन िववादको समाधान गन गरेको पाइ छ । यसै
स दभमा यस अदालतबाट िनवेदक रािजव गु ङको
हकमा देवी गु ङ िवप ी नीता गु ङ भएको नाता
कायम मु ामा "कुनै जातकको िपतृ वको िववादमा
आमाको भनाइले मह वपूण थान रह छ । अ य
कुरासँग बािझँदैन र प रि थितज य कुराह ले
समथन गदछ भने आमाको भनाइलाई नाताको
िववादमा मह वपूण माणको पमा हण गनपन"
ु
(ने.का.प. २०६८, अङ् क ३, िन.नं. ८५७८) भनी
िस ा त ितपादन भएको देिख छ । तर ततु
जबरज ती करणीको मु ामा पीिडतको गभमा रहेको
ब चाको DNA परी णबाट ा प रणामले ततु
मु ाको िनणय ग रँदा के कितको माणको भार वहन
गदछ भ ने कुरातफ पिन हेनपन
ु देिख छ । पीिडतले
ज माएको नवजात ब चाको बाबु ितवादी होइनन्
भनी DNA परी णले देखाएको कारणले आरोिपत
जबरज ती करणीको कसरु िनज ितवादीबाट हनै
स दैन भनी अथ गन िम दैन । जि मएको नवजात
बालकको जैिवक बाबु को हो भ ने कुरा ततु मु ाबाट
िन पण हने िवषयव तु नभई िबलकुलै पथृ क न हो
र यो छु ै याियक ि याको िवषयव तु ब न स छ ।
७. ततु मु ाको याियक िन पण गनपन
ु
मूल िवषय भनेको पीिडतलाइ ितवादी धनबहादरु
राइले जबरज ती करणी गरेको हो वा होइन भ ने
हो । मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.
लाइ हेदा ‘’कुनै मिहलालाइ िनजको म जरु ी निलइ
वा सो वषभ दा कम उमेरक बािलकालाइ िनजको
म जरु ी िलइ वा निलइ करणी गरेमा जबरज ती
करणीको कसरु हने र यसमा डर ास, ध क ,
अनिु चत भावमा समेत पारी िलइएको म जरु ीलाइ
म जरु ी मािनने छै न’’ भिनएको छ । जबरज ती
करणीको कसरु र पीिडतले धारण गरेको गभस ब धी
िवषय छु ाछु ै िवषय भएकोले पीिडतले धारण गरेको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
गभ ितवादीको नदेिखएको भनी, DNA परी णबाट
देिखएको आधारमा मा जबरज ती करणीको वारदात
नै भएको रहेनछ भनी अथ गन पिन िम दैन । साथै
ितवादीले अनस
ु धान तथा अदालतमा बयान गदा
आफूलाई रसइवीका कारणबाट झु ा आरोप लगाएको
भनी िलएको िजिकरको स ब धमा पीिडत तथा
जाहेरवालासँग ितवादीको के क तो रसइवी िथयो
ट पमा ितवादीले खि बर माण खल
ु ाउन सके को
देिखँदनै । यस अथमा DNA निमलेको कारणबाट मा ै
आफूले पीिडतलाइ करणी गरेको होइन भ ने मािणत
भइरहेको अव थामा मलाइ सजाय गरेको िमलेन भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर र DNA निमलेको
अव थामा ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउनपु छ भनी िनजको तफबाट उपि थत हनभु एका
िव ान् कानून यवसायीको बहस बदुँ ासँग सहमत हन
सिकएन ।
८. पीिडत सु तमनि थितको भएको
भनी जाहेरीमा उ लेख भएको र सोही बेहोराको
अदालतमा बकप गरी सनाखतसमेत गरेकोमा
य तो अव थाको मिहलालाइ जबरज ती करणी
गरेको हदँ ा ितवादीलाइ मल
ु ुक ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३क नं. बमोिजम थप ५ वष
कै द सजायको मागदाबी गरेकोमा सोलाई िवचारै
नगरी उ च अदालतबाट भएको फैसला उ टी गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर देिख छ ।
वादी नेपाल सरकारले दाबी िलएको अिभयोगप मा
पीिडत सु तमनि थितक हो, होइन ? भनी हेदा,
वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस स ब धमा
पीिडत सु तमनि थितको भएको कुनै माण पु याउन
सके को पाइँदैन । ियनै पीिडत र ितवादीका सहोदर
भाइिबच जबरज ती करणीको घटना भई वादी नेपाल
सरकार ितवादी कमलबहादरु राइ भएको स.फौ.
नं. २५-०६७-००२७२ ‘’जबरज ती करणी’’ मु ा
सु धनकुटा िज ला अदालतमा चलेको यसैसाथ

रहेको माण िमिसलबाट एवं ितवादीले समेत सु
अदालतको बयानमा खल
ु ाएको देिख छ । तर उ
मु ामा पीिडत सु तमनि थितको भ ने कुनै दाबी
िलइएको छै न । ततु मु ामा पिन पीिडत वयम् नै
अनस
ु धानमा उपि थत भई बयान गरेको देिख छ
भने अदालतमा पिन आफै ँ कसैको संर क विबना
बकप गरेको देिख छ । सु फै सलामा पीिडत
सु तमनि थितको भनी अिभयोजन प ले दाबी
िलएकोमा कुनै माण पेस भएको देिखँदैन । फौजदारी
मु ामा ितवादीको कसरु मािणत गन भार माण ऐन,
२०३१ को दफा २५ ले वादी प मा रहने उ लेख
छ । तसथ पीिडत सु तमनि थितको हो, होइन ? भनी
मािणत गन भार वादी / नेपाल सरकारको हो । तर
ततु मु ामा पीिडत सु तमनि थितको भएको कुनै
िव वासयो य माण वादी नेपाल सरकारको तफबाट
पेस हन सके को नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
९. पनु रावेदक / ितवादी काइला भ ने
धनबहादरु राईले वष १८ क पीिडत प रवितत नाम
०८ धनकुटा (क१) लाई हाडनातामा जबरज ती करणी
गरेको ठहरेको अव थामा अब, िनज ितवादीलाई
के कित सजाय हने भ ने स ब धमा िवचार गदा,
सािबक मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ३ नं., मा
जबरज ती करणी गनलाई हने सजायको बारेमा
उ लेख ग रएको छ । जसअनस
ु ार उ ३ नं. को देहाय
(४) मा “..सो वष वा सोभ दा बढी िबस वषभ दा
कम उमेरक मिहला भए पाँच वषदेिख आठ वषस म
कै दको सजाय हने..” यव था गरेको छ । यसैगरी
हाडनातामा करणी गनको महलको ३ नं. मा "देहायमा
लेिखएका नाताक वा नी मािनसको जानी जानी
करणी गनलाई नाता र पु ताको िवचार गरी बढीमा
दईु वषस म कै द हने छ" भ ने उ लेख ग रएको
छ । उ ३ नं. को देहाय (२) नं. मा “...आ ना एकै
बाजेबाट ज मेका जेठा वा का छा बाबक
ु छोराक
छोरी वा आ ना एकै बाबबु ाट ज मेका दाजु वा

2290

१०६२० - काइला भ ने धनबहादरु राई िव. नेपाल सरकार
भाइक छोरीक छोरी, आ ना एक बाबबु ाट ज मेका
िददी वा बिहनीका छोराक छोरी वा छोरा बहु ारी वा
य ता िददी वा बिहनीक छोरीक छोरी वा छोरा
बहु ारी, आ नी सौतेनी सासू वा सौतेनी बढु ी सास”ू
भनी उ लेख ग रएको छ । यी पीिडतको उमेर अठार
वषभ दा मािथ रहेको र िनज ितवादीको नाितनी
नातािभ को रहेको भ ने पिु हँदा िनज ितवादी
काइला भ ने धनबहादरु राईलाई सोहीबमोिजम सजाय
िनधारण ग रनपु न देिख छ । िव मान कानूनी यव था
र घटनाको सम प रि थितसमेतलाई िवचार गरी हेदा
यी ितवादीलाई कानूनले िनधारण गरेको यूनतम
सजाय गरेमा पिन यायको उ े य पूरा हने भएकाले
ितवादीलाई मल
ु क ऐन, जबरज ती करणीको ३
नं. को देहाय (४) बमोिजम पाँच वष कै द र ऐ. को
हाडनातामा करणी गनको महलको ३ नं. को देहाय
२ बमोिजम एक वषसमेत गरी ज मा ६ (छ) वष
कै दको सजाय हने साथै जबरज ती करणीको १०
नं. बमोिजम ितपूितको समेत दाबी िलइएको हँदा
पीिडतले सहनु परेको शारी रक र मानिसक ितका
साथै कसरु को गा भीयसमेतका आधारमा मनािसब
ितपूित भराइिदनपु न यव था गरेको छ । कुनै पिन
मिहलामािथ हने जबरज ती करणी ज तो सङ् िगन
अपराधले पीिडत मिहलामा हने शारी रक र मानिसक
ितको वा तिवक ितपूित स भव नै हँदैन । ततु
मु ाका ितवादी वयम् कृिष एवं सानोितनो यवसाय
गरी जीवन िनवाह गन यि हन् भ ने देिखए तापिन
एउटै नाताको नाितनी नाता पन वष १८ क नवजात
िशशक
ु ो आमालाई हाडनातामा जबरज ती करणी
ज तो ग भीर कसरु भएको देिखँदा िनजले भोगेको
शारी रक एवं मानिसक पीडासमेतलाई म यनजर राखी
पीिडत प रवितत नाम ०८ धनकुटा (क१) लाई यी
ितवादीबाट .५०,०००।– (पचास हजार पैयाँ)
ितपूित भराइिदन मनािसब नै देिखँदा उ च अदालत
िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको फै सलामा
कुनै प रवतन ग ररहनु परेन ।

१०. अतः मािथ िववेचना ग रएबमोिजमको
आधार, कारण र माणसमेतबाट वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार पीिडत प रवितत नाम ०८
धनकुटा (क१) सु त मनि थित भएको कुनै पिन माण
िमिसलसाथ पेस हन सके को अव था नदेिखँदा सु
धनकुटा िज ला अदालतबाट जबरज ती करणीको
महलको ३क नं. अनस
ु ार थप ५ वष कै दसमेत गन गरी
भएको िमित २०७३/१२/१४ को फै सला सो हदस म
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भइ ितवादी काइला
भ ने धनबहादरु राइलाइ अिभयोग मागदाबीबमोिजम
जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम ५
(पाँच) वष कै द, हाडनातामा करणी गनको महलको
३(२) नं. बमोिजम १(एक) वष कै द गरी ज मा ६(छ) वष
कै द सजाय हने र जबरज ती करणीको महलको १०
नं. बमोिजम पीिडतले ितवादीबाट .५०,०००/(पचास हजार पैयाँ) ितपूित भराइ पाउने ठह याई
उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित
२०७४।३।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । वादी / ितवादी दवु ैको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी थनु ामा रहेका
पनु रावेदक / ितवादीलाई फै सलाको जानकारी गराई
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.दीपककुमार काक
इजलास अिधकृत :- कोशले वर वाली
इित संवत् २०७७ साल मङ् िसर २५ गते रोज ५ शभु म् ।
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नं.१११६८ काठमाड ) का तफबाट
अिधकार ा त ऐ.का महासिचव योित
बािनयाँसमेत

नणय नं . १०६२१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७७।१०।७

§

मु ाः- ितपूित िदलाई पाऊँ
०७०-CI-०३६६
पनु रावेदक / ितवादी : का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.
१ लालदरबारि थत नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनक ा.िल.मा कायरत ऐ.ऐ. वडा नं.
१६ को हाल ऐ.ऐ. वडा नं. ३ महाराजग ज,
सीमाना माग ब ने डा.बु ब यात
िव
यथ / वादी : उपभो ा िहत संर ण म च नेपाल,
के ीय काय सिमित काठमाड (सं था
दता नं. ४६३/०५१/०५२, पो ब स
नं.१११६८ काठमाड ) का तफबाट
अिधकार ा त ऐ.का महासिचव योित
बािनयाँसमेत

वा य उपचारमा संल न हने
िचिक सकह ले िबरामी ित उ च तरको
हेरचाह (high degree of care) गनपन
ु
कत य रह छ । यिद िचिक सकले होिसयार
नभई हेलचे याई ं (negligence) पूवक
िबरामीको चेकजाँच गरेमा िचिक सकको
सो काय दु कृितअ तगत पन ।
( करण नं.१५)
§ वा य परी णअ तगत स बि धत
सेवा ाहीले यथाथपरक पूण वा य
िववरण ा त गन हक अ तिनिहत ह छ
भने य तो सेवामा कायरत िचिक सक
र स बि धत वा य सं थाको य ता
ितवेदन यथाथपरक बनाउनपु न कत य
समावेश भएको हने ।
( करण नं.१८)
§ कुनै मु ामा िचिक सक य लापरबाही गरी
उपभो ा संर ण ऐनको बिखलाप काय
ग रयो वा ग रएन भ ने स दभमा िबरामीको
वा य परी ण र उपचार गन दािय व
वीकार ग रयो वा ग रएन भ ने कुरा
मह वपूण हने ।
( करण नं.२३)

०७०-CI-०३६७
पनु रावेदक / ितवादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा
नं.१ लालदरबारि थत नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनक ा.िल.को तफबाट अिधकार ा
बागमती अ चल लिलतपरु िज ला चापागाउँ वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी योित बािनयाँ
गा.िव.स. वडा नं.९ बल
ु ु ब ने अिधव ा ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
पूणभ डंगोल
लोकभ राणा
िव
अवलि बत निजर :
यथ / वादी : उपभो ा िहत संर ण म च नेपाल,
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क ७, िन.नं.१००६१
के ीय काय सिमित काठमाड (सं था
§ ने.का.प.२०६६, अङ् क ११, िन.नं.८२६२
दता नं. ४६३/०५१/०५२, पो ब स
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स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मल
ु क
ु देवानी संिहता, २०७४
§ उपभो ा संर ण ऐन, २०७५
सु िनणय गन:
िज ला ितपूित सिमित, काठमाड
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
माननीय यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
उ च अदालत पाटन
फै सला
या.ह र साद फुयाल : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क) (ख) र हालको
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (क) (ख)
बमोिजम यसै अदालतको े ािधकारिभ भई दायर
हन आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर यस
कार छः–
त यख ड
हाई िहमालयन गोखा सिभसेज ा.िल.
नामक वैदेिशक रोजगार क पनीले इजरायलमा के यर
िगभर पदमा पठाउने भनी िव ापन कािशत गरेकोले
सो क पनीमा स पक गन गएकोमा िवदेश इजरायल
जानको लािग नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकबाट
वा य परी ण गराउनपु न जानकारी गराएकोले
सोबमोिजम ि लिनकमा गई शु क ितरी वा य
परी ण गराएको िथएँ । सो ि लिनकले मलाई वा य
िठक रहेको भनी िनरोिगताको माणप उपल ध
गराई सोही आधारमा रोजगारीका िनिम इजरायल
पठाइएकोमा इजरायल पगु ेपिछ पनु ः यहाँ कायरत
क पनीले वा य परी ण गराउँदा दमसमेतको रोग
लागेकोले काम गन अस म भनी मलाई वदेश िफता
ग रयो । िवप ीह ले िनरोिगताको गलत माण प
उपल ध गराएको हनाले िवदेश इजरायल पगु ेपिछ

वा य ि थित िठक नभएको कारण वदेश िफता
हनपु रेकोले िवप ीको अनिु चत ि याकलाप तथा सेवा
दान गदा भएको लापरबाहीले मानिसक, भौितक
एवं आिथक ित भएको हँदा उपभो ा संर ण ऐन,
२०५४ को दफा २२ र २४ बमोिजम ितपूितबापत
.२४,१०,०००।- िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िकरण ब नेत एवं योित बािनयाँको
मागदाबी ।
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा २२
मा उपभो ा सं थाले ितपूित दाबी गन स ने कानूनी
यव था रहेकोमा यस िनवेदनमा उपभो ा सं थाको
के ीय काय सिमित, काठमाड ले उजरु ी िदएको हँदा
िवप ी उपभो ा िहत संर ण म च नेपाल के ीय
काय सिमित काठमाड लाई उजरु ी िदने हकदैया
छै न । यस ि लिनकबाट िवप ी िकरण ब नेतको रगत,
नमूना िलई वा य परी ण ग रनक
ु ा साथै िनजको
िफिजकल इ जािमनेसन पिन ग रएको िथयो । ती
परी णह बाट िवप ीको वा यमा कुनै खराबी
देिखएन । यसैगरी िवप ी िकरण ब नेतले सपु र
ए सरे ि लिनक ा.िल.बाट छातीको ए सरे गराई
सोको ितवेदनसमेत याई यस ि लिनकमा पेस
गदा िवप ी िकरण ब नेतको वा यमा कुनै खराबी
देिखएको िथएन । िनज इजरायल पगु ेपिछ छाती दख
ु ी
सास फे न गा ो भएको भिनएकोमा, िनज किहले
इजरायल पु नभु यो ? कित िदनपिछ छातीमा सम या
भएको िथयो ? भ ने बेहोरा यिकन पमा खल
ु ाउन
स नु भएको छै न । यस अलवा िवप ी वयंले िमित
२०६१।८।१४ मा भनु भएको फारममा दम नभएको
र "My health is very well” भनी ले नु भएको
छ । आफै ँ भरेको फाराममा दम, परु ानो रोग छै न भनी
लेखेको ि थितमा पिछ आएर लापरबाही हेलचे ाई ंका
साथै अनिु चत ि याकलाप गरेको भ न निम ने हँदा
िवप ीह को उजरु ी दाबी खारेज गरी झु ो उजरु ी िदने
िवप ीह लाई नै सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादीह को ितउ र प ।
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िनवेदक िकरण ब नेतको वा य
परी णस ब धी स कल कागजात िमिसल संल न
रहेको ।
िनवेदक िकरण ब नेत २०६१ मङ् िसर
मिहनामा िवदेश गएको र के ही िदनमा फिकनु भएकोमा
मैले िनजलाई िब.ए ड.बी. अ पतालमा लगी जचाउँदा
िनजलाई दमको रोग लागेको थाहा पाएँ । उहाँ
िवदेश जानभु दा अिघ यहाँको डा टरले कुनै पिन
रोग नभएको बताएका िथएँ । य तो रोग छै न भनी
डा टरले लापरबाही त रकाले लेखेको हन स छ
भनी िनवेदकको सा ी राजीव चौधरीले मख
ु िज ला
अिधकारीको इजलाससम गरेको बकप ।
िनवेदकले डा टरलाई वा य परी ण
गराउँदा आफूमा भएको रोगको स ब धमा खल
ु त
नभनेको र िवदेशमा जाँदा यतैको वातावरणले
गडबढी हनस ने भएकोले िनजलाई भखरै मा य तो
रोग लागेको हन स छ । डा टरले िनवेदक िकरण
ब नेतलाई रा ोसँग परी ण गरेर मा माण प िदएको
हो भनी ितवादी डा. बु ब नेतको सा ी कुल साद
अयालले मख
ु िज ला अिधकारीको इजलाससम
गरेको बकप ।
िमित २०६६।२।१४ मा िज ला ितपूित
सिमितबाट िनवेदकलाई वा य परी ण गन डा टर
बु ब यातबाट .३,००,०००।- (तीन लाख पैयाँ)
र नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकबाट .३,००,०००।(तीन लाख पैयाँ) समेत गरी ज मा .६,००,०००।(छ लाख पैयाँ) ितपूित िनवेदकलाई भराइिदने गरी
िनणय भएको देिख छ ।
िमित २०६६।२।१४ मा उपभो ा िहत
संर ण म चको ितिनिधसमेत उपि थत रही िज ला
ितपूित सिमित काठमाड बाट िनणय भएको देिखयो ।
सो िनणयको िन कषमा याियक आधारसमेत खल
ु ाएको
एवं िवशेष को रायसमेत िलई िचिक सकले र वा य
जाँच गन सं थाले लापरबाही गरेको छ वा छै न भ ने
िन कषमा पगु ेको नदेिखँदा उ िमित २०६६।२।१४

को िज ला ितपिू त सिमित काठमाड को िनणय बदर
ग रिदएको छ । अब जो जे बु नपु दछ बझ
ु ी कारबाही
िकनारा गनु भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत
पाटनबाट िमित २०६७।६।१० मा भएको िनणयको
ितिलिप िमिसल संल न रहेको देिख छ ।
सु सिमितबाट िमित २०६८।५।५
मा स बि धत िवशेष को ह ता रसिहतको राय
ितवेदन ा त भएको नदेिखँदा ह ता रसिहतको
राय नेपाल मेिडकल काउि सलबाट िझकाई पेस गनु
भ ने आदेश भएअनस
ु ार िवशेष को रायसमेत िमिसल
संल न रहेको देिख छ ।
िकरण ब नेतले इजरायल जानअ
ु गािड गरेका
टे टह फे री के लाउँदा अथवा हाल आएर टे ट गरी
हेदासमेत उनलाई इजरायल जानु अगािड दमको रोग
िथयो भ ने पिु ट गन सिकँ दैन । लालदरबारि थत
नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकमा िनज िनरोिगताको
माणप बनाउन जाँदा सोही योजनको लािग
रोगी आफै ँ ले भनपन
ु तीन पानाको वा य िववरण
फाराममा आफूलाई कुनै रोग नभएको मेरो वा य
पूण पमा िठक छ भनी लेिखएको देिख छ । िनज
िकरणले सपु रए सरे ि लिनक िड लीबजारमा
गराएको कोड नं.R०१३० को छातीको ए सरे नरमल
(NORMAL) भएको तथा उ नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनकको याबको िपसाब र रगतको रपोटमा कुनै
रोगको स भावना नभएको देिख छ । दम रोगमा बढ् ने
इिसनोिफलको मा ा ०.५ ितशत भएको देिख छ
जनु नरमल रे ज (NORMAL RANGE) िभ
पदछ । िवदेश जानअ
ु गािड डा टरले जाँ दा रोगका
ल ण र िच िथएनन् । ए सरेमा नरा ो के ही नभएको
र रगतमा इिसनोिफलको मा ा ज मा ०.५ मा भएको
हँदा िमित २०६१।८।१४ मा नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनकले िदएको िनरोिगताको माणप मा न िच
उठाउन तथा िचिक सकको यो यता द ता र िनयतमा
शंका गन िम दैन, हन स छ रोगीको वातावरणमा
प रवतन भई दम (BHR/Asthma) उ जेको हो
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१०६२१ - डा.बु ब यात िव. योित बािनयाँसमेत
भ नेसमेत बेहोराको िवशेष डा. करबीर नाथ योगीको
राय ।
िनवेदकले िवदेश जानको लािग तोिकएको
वा य ि लिनकमा वा य परी ण गराएको
र वा य परी ण गन ि लिनक तथा परी णमा
संल न डा टरबाट रगत, िपसाबको नमनु ा,
ए सरेसमेत िलई परी ण गराएको र छातीस ब धी
वा य परी ण िठक भएको भनी ितवेदन िदएको
देिख छ । सोही आधारमा िवदेश जान वीकृित दान
गरेको अव थामा िवदेशमा गई वा यको कारण िफता
हनपु रेको देिख छ । िनवेदकको वा य परी णमा
हेलचे याइँ एवं लापवाहीपूण यवहार गरेकोबाट
िनवेदकलाई शारी रक, आिथक, मानिसक ित पु न
गएको देिखएकोले ितवादी डा टर बु ब यातबाट
.३,००,०००।- (तीन लाख पैयाँ) र ितवादी
नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकबाट .३,००,०००।(तीन लाख पैयाँ) गरी ज मा .६,००,०००।(छ लाख पैयाँ) ितपूितबापत यी िनवेदक िकरण
ब नेतले िदलाई भराई पाउने गरी सु िज ला
ितपूित सिमित काठमाड बाट िमित २०६८।६।८ मा
भएको िनणय ।
िवप ी िकरण ब नेतले इजरायलमा वा य
परी ण गराएको भिनएको कागज िह ु भाषामा
भएकोले उ कागज नेपाली वा अङ् ेजीमा अनवु ाद
गरी यिकन गनपन
ु अव था दसाइएकोमा यसतफ
के ही नगरी िनणय ग रएको छ । उपभो ा िहत संर ण
म च नेपाल के ीय काय सिमितलाई उजरु ी िदने
हकदैया छै न, उपभो ा िहत संर ण ऐन, २०५४ को
दफा २२ मा उपभो ा सं थाले उजरु ी िदएको नभई
उपभो ा सं थाको के ीय काय सिमितले उजरु ी
िदएको छ । हािन नो सानी पगु ेको ३५ िदनिभ
उजरु ी गरी स नपु नमा हद यादिभ यो उजरु ी परेको
अव थासमेत छै न । साथै िवप ीको चेकजाँचमा कुनै
पिन लापरबाही हेलचे याई नगरेको हँदा ितपूित
भराउने गरी िज ला ितपूित सिमितबाट भएको

िनणय निमलेकोले उ िनणय बदर गरी सु ितउ र
िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
डा.बु ब यात र नेपाल इ टरनेसनल ि लिनक ा.
िल. को तफबाट छु ाछु ै परेको एकै िमलान बेहोराको
पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदनप ।
िमित २०६५।६।९ मा मैले िदएको राय, िकरण
ब नेत इजरायल जानअ
ु िघ िनजले नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनकमा जाँच गराएको रपोट र िनजले इजरायलमा
जँचाएको रपोट साथै िनज नेपाल फक िब.ए ड.िब.
हि पटलमा जाँच गराएको रपोटह को अ ययन
गरी रोगस ब धी राय िदएको छु । उ रायमा भएको
ह ता र मेरो हो भनी िवशेष डा. करिबरनाथ योगीले
पनु रावेदन अदालतमा गरेको बकप ।
पनु रावेदकह को काय िववादरिहत
नदेिखएको, वा य परी ण ज तो अ य त
संवेदनशील कायमा पनु रावेदकह को िज मेवारीमा
असावधािनकता पाइएको, जवाफदेिहताको अभाव
र कायको कृितअनस
ु ार ग भीरताको कमी रहेको
ि थितमा पनु रावेदकह डा.बु ब यात र नेपाल
इ टरनेसनल ि लिनक ा.िललाई िनजह को
पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार दािय व वहनबाट उ मिु
िदन िम ने ि थित नरहेकोले िनजह बाट पीिडत
उपभो ा िकरण ब नेतलाई मनािसब ितपूित
.६,००,०००।- भराइिदने गरी सु िज ला ितपूित
सिमितबाट भएको िनणय िमलेकै देिखँदा सदर हने भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१०।२५
मा फै सला भएको देिख छ ।
िवप ी िकरणलाई हािन नो सानी भएको
िमितबाट ३५ िदनिभ उजरु ीप दायर भएको
छै न । िवप ी उपभो ा िहत संर ण म च नेपाल
के ीय काय सिमितलाई उजरु ी प िदने हकदैया
छै न । उपभो ा िहत संर ण ऐन, २०५४ को दफा
२२ मा उपभो ा सं थाले ितपूितको दाबी गन स ने
कानूनी यव था गरेकोमा ततु मु ामा उपभो ा
सं थाले उजरु ी िदएको नभई उपभो ा के ीय काय
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
सिमित काठमाड ले उजरु ी िदएको छ । उपभो ा
सं था भ नु र य तो सं थाको के ीय काय सिमित
भ नु कानूनत: फरक ह छ । िवप ी िकरण वयम्ले
िमित २०६१।८।१४ मा भनु भएको फाराममा दम
नभएको भनी जनाउनु भएको छ भने “माई हे थ इज
भेरी वेल” भनी लेखेको पृ भूिममा हाल आएर िवप ी
िकरण ब नेतको परु ानो रोग िथयो भनी भ न माण
ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) बमोिजम िवबि धत
भएको हँदा िज ला ितपूित सिमित काठमाड बाट
.६,००,०००।- ितपूित भराइिदने गरी भएको
िनणयलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सला बदर गरी ितउ र एवं पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम याय पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी डा. बु ब यात र नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनक ा.िल.को एकै िमलानको छु ाछु ै बेहोराको
यस अदालतमा दायर हन आएको पनु रावेदनप ।
यसमा िकरण ब नेत दम रोगको इजरायलमा
उपचार गराई अ पतालबाट ११ मे.२००५ तदनस
ु ार
२०६२।१।२८ मा िड चाज भई ११ अग २००५
तदनस
ु ार २०६२।४।२७ मा नेपाल फकको देिख छ ।
वादीले २०६३।३।८ मा उपभो ा िहत संर ण म चमा
िनवेदन िदई २०६३।४।१७ मा मा उजरु ीप दायर
गरेको देिखयो । उपभो ा िहत संर ण ऐन, २०५४
को दफा २२ मा हािन नो सानी पगु ेको ३५ िदनिभ
उजरु ी ग रस नपु न कानूनी यव था भएको स दभमा
वादी दाबी पु ने ठह याएको सु िनणय सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१०।२५
मा भएको फै सलामा उपभो ा िहत संर ण ऐन, २०५४
को दफा २२ को िु ट हनक
ु ा साथै ने.का.प. २०६६,
अङ् क ११, िन.नं. ८२६२, पृ १८१९ मा कािशत
निजरिवपरीत देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८
को दफा १२(१) को ख ड (क) र (ख) बमोिजम मु ा
दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको छ । स बि धत
सु रेकड िमिसलसमेत िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७०।०५।१३

को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा पनु रावेदकह को तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी लोकभ राणाले
उपभो ा िहत संर ण ऐन, २०५४ को दफा २२ को
हद यादिभ ै हािन नो सानी भएको ३५ िदनिभ
ततु उजरु ी परेको अव था छै न । िवप ी िकरण
ब नेतले िमित २०६३।३।८ मा उपभो ा िहत संर ण
म चमा िनवेदन िदँदाको बखत नै हािन नो सानी
पगु ेको देिख छ भने उजरु ी िमित २०६३।४।१७ मा
मा दायर भएको छ । उपभो ा िहत संर ण म चको
के ीय कायसिमितलाई उजरु गन अिधकार ऐ. ऐनको
दफा २२ ले समेत दान नगरेको हँदा हकदैयाको
अभाव रहेको छ । दम ज तो रोग वा य परी णबाट
प ा नला न पिन स ने भएकोले उपल ध गराइएको
फाराममा दम रोग छ, छै न सोिधएको ह छ, िनज िकरण
ब नेतले उ फाराममा दम, परु ानो रोग छै न भनी
लेखेको ि थितमा लापरबाही, हेलचे याँइका साथै
अनिु चत ि याकलाप गरेको भ न निम ने हँदा िज ला
ितपूित सिमित काठमाड को िनणयलाई सदर गन
गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला बदर
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
यथ उजरु कताको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी योित बािनयाँले इजरायल
जानअ
ु िघ नेपाल इ टरनेसनल ि लिनक र
िचिक सकले सावधानी र रा ोसँग वा य परी ण
नगरेकाले पीिडत िकरण ब नेतले शारी रक, मानिसक
तथा आिथक ित बेहोनु परेको छ । पीिडतले उपभो ा
िहत संर ण म चमा िनवेदन िदएपिछ िनजको वा य
परी ण गरेको नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकसँग
ग रएको प ाचारको िसलिसलामा उ सं थाले िमित
२०६३।३।१४ मा उपभो ा िहत संर ण म चलाई
लेखेको प को िमितलाई आधारमानी ततु दाबी
ऐनको हद यादिभ परेको हँदा खारेज हने होइन ।
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िकरण ब नेतले आफूलाई दमको रोग छै न भनी वा य
परी णस ब धी फारममा लेखेकोमा यो यस कारको
जाँच परी णबाट िनजले उ लेख गरेको िववरण िठक
िथयो भ ने पनु रावेदक िचिक सक बु ब यात
तथा सं थाको पनु रावेदनबाट नदेिखएको हँदा िवदेश
जानपु ूव पीिडतलाई उ रोग िथएन भनी यिकन गन
िम ने अव थासमेत नभएको हँदा पनु रावेदकह बाट
पीिडतलाई .६,००,०००।- ितपूित भराइिदने गरी
िज ला ितपूित सिमितबाट भएको िनणयलाई सदर
गन गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै
हँदा सदर हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िनणयतफ िवचार गदा, हाइ िहमालयन गोखा
सिभस ा.िल.नामक वैदेिशक रोजगार क पनीले के यर
िगभर पदमा रोजगारीमा पठाउन िव ापन कािशत
गरेकोले सो क पनीले िवदेश जानको िनि त नेपाल
इ टरनेसनल ि लिनकबाट परी ण गनपन
ु भएकोले
पीिडत िकरण ब नेतले सो ि लिनकमा गई वा य
परी ण गराएको देिख छ । ि लिनकले िनरोिगताको
माणप िदएप ात् िनज िकरण ब नेत इजरायल
गएप ात् इजरायलमा रोजगारदाता सं थाले वा य
परी ण गदा दमको रोग देिखएकोले िफता हनपु रेकोले
िवप ीह को हेलचे याई एवं लापरबाहीको कारण
मानिसक, शारी रक एवं आिथक ित बेहोनु परेको
हँदा ितपूित िदलाई पाउँ भनी िफराद परेको
देिख छ । ि लिनकबाट ग रएको वा य परी ण
ितवेदन, रपोटबाट िवप ीको वा यमा कुनै
खराबी नदेिखएको हँदा यस ि लिनकले अनिु चत
ि याकलाप गरेको एवं सेवा दान गदा लापरबाही
गरेको भ न िम दैन भनी िवप ीह को ितउ रप
परेको देिख छ । ितवादी डा.बु ब यातबाट
.३,००,०००।- र ितवादी नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनकबाट .३,००,०००।- ितपूित भराइिदने
गरी िज ला ितपूित सिमित काठमाड बाट िनणय
भएकोमा उ िनणय हद याद र हकदैयाको अभावमा
खारेज हनपु छ भनी पनु रावेदन परेकोमा सु ितपूित

सिमितको िनणयलाई सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१०।२५ मा फै सला
भएको देिख छ । उ फै सलामा िच नबझ
ु ी पनु रावेदन
अदालतको फै सला बदर ग रपाउँ भनी ितवादी डा.
बु ब यात र नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकको यस
अदालतमा पनु रावेदन परेको देिख छ ।
उपयु ानस
ु ारको त य, िमिसल संल न
रहेको कागजात तथा िव ान् व र अिधव ा तथा
िव ान् अिधव ाले गनभएको
बहससमेतको स दभमा,
ु
िन न नह को िव लेषण गरी िनणयमा पु नपु न
देिखयो:
१. उपभो ा िहत संर ण म च नेपाल के ीय
काय सिमितलाई उजरु ी गन हकदैया छ वा
छै न ?
२. उजरु ीकताले हद यादिभ उजरु दायर गरेको
छ वा छै न ?
३. िचिक सा सेवा उपभो ा संर ण ऐनअ तगत
पछ िक पदन ?
४. पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६९।१०।२५ मा भएको फै सला िमलेको
छ, छै न ?
हाइ िहमालयन गोखा सिभस ा.िल नामक
वैदिे शक रोजगार क पनीले इजरायलमा के यर िगभर
पदमा रोजगारीका लािग पठाउन िव ापन कािशत
गरेको आधारमा िकरण ब नेतले उ क पनीमा
स पक गदा िवदेश जानको िनि त वा य परी ण
गन तोिकएको नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकमा गई
वा य परी ण गराई िनरोिगताको माणप ा गरी
इजरायल गएको देिख छ । इजरायलमा पनु : वा य
परी ण हँदा दमको रोग देिखएकोले वा यको
ि ले काम गन अस म भनी वदेश िफता गरेको
पाइ छ । िवप ी डा. बु ब यात र नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनक काठमाड को लापरबाहीका कारण िवदेश
गई िफता हनपु रेकोले आिथक, मानिसक र शारी रक
पीडा भो नु परेकोले ितपूित िदलाई पाउँ भनी ततु
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
मु ाको उठान भएको देिख छ ।
२. सव थम उपभो ा िहत संर ण
म च नेपाल के ीय काय सिमितलाई उजरु ी गन
हकदैया छ वा छै न भ ने स ब धमा िव ेषण गनपन
ु
देिखयो । उपभो ा िहत संर ण ऐन, २०५४ को
दफा २२ मा उपभो ा सं थाले उजरु ी गन पाउने
कानूनी यव था गरेको पाइ छ । उपभो ा सं था
ाकृितक यि (natural person) नभई कानूनी
ि या ारा थािपत कानूनी यि (legal person)
हो । कानूनी यि आफै ँ के ही काम कारबाही गन
असमथ रहने भएकोले आ नो काम कारबाहीह
अगािड बढाउन सं थािभ िविभ न सिमितह रहने
गदछन् । कायसिमित पिन सं थािभ को एक मह वपूण
अङ् ग भई सं थाको काम कारबाही गन गदछ । कानूनी
यि लाई चलायमान बनाउने भनेको नै सं थाको
कायसिमितले हो । उपभो ा िहत संर ण म चको
अिभ न अङ् गको पमा कायसिमित रहने हँदा दफा
२२ को कानूनी यव थाले उजरु ी गन अिधकार
उपभो ा सं थालाई मा िदएको छ, कायसिमितलाई
िदएको छै न वा सं था र कायसिमित फरक हो भनी
सङ् कुिचत अथ गन हो भने सं थालाई थल
ु पमा
मा बु नपु न ि थित िसजना हन गई य तो सं थाको
दायरा (Scope) सङ् कुिचत हनक
ु ा साथै पीिडतलाई
संिवधान ारा याभूत ग रएको यायस ब धी हक र
उपभो ा संर णको हक नै कुि ठत हन जाने देिख छ ।
३. यसै स ब धमा “उपभो ा संर ण
ऐनले गरेको उपभो ाको संर णस ब धी यव था,
विजत गरेका कायह र ऐनको दफा २(क) मा
उपभो ा श दको प रभाषामा “ यि वा सं था”
दवु ै रािखएको अव था तथा गण
ु तरहीन व तु
वा सेवाको िवतरणबाट असर पन पीिडतह को
सामािजक र शैि क ि थितसमेतलाई म यनजर
गदा उपभो ा सं थाले उजरु गन भ नाले उपभो ा
सं थाले मा उजरु गन पाउने भनी सङ् कुिचत
अथ गन िम ने देिखँदैन । यसो गदा वा तिवक

पीिडतले उजरु गन नपाउने भई उपचारिवहीनताको
ि थितको िसजना ह छ । ब पीिडत उपभो ा,
उसको प रवार र सोको अित र उपभो ा सं थाले
समेत उजरु गन पाउने यव था ग रएको रहेछ
भनी अथ गदा पीिडत र पीिडतको प रवारले उजरु
गन पाउने र कुनै कारणवश पीिडतले उजरु गन
नपाउने वा नस ने अव था परेमा वा सावजिनक
हक वा सरोकारको िवषय उ प न भएमा उपभो ा
सं थासमेतले उजरु गन पाउने ह छ । प रणामतः
एउटा स यक यव था कायम भई संिवधान र ऐनले
याभूत गरेका अिधकारह उपभोग गन सिकने”
भनी नेसार अहमद िमयाँ िव पृ वीच अ पताल,
नवलपरासीसमेत (ने.का.प. २०७५, अङ् क ७,
िन.नं.१००६१) भएको ितपूित मु ामा उ िस ा त
ितपादन भएको देिख छ । उ िस ा तसमेतको
आधारमा उपभो ा िहत संर ण म च के ीय काय
सिमितलाई उजरु गन अिधकार ा भएको नै देिखयो ।
४. अब िवप ीह ले हद यादिभ उजरु
दायर गरेको छ वा छै न भ ने दो ो नतफ हेदा,
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को िवधाियक
मनसाय सम पमा उपभो ाको हक िहत संर ण
गन,ु उपभो ालाई संर ण गरी कुनै पिन सेवा वा
व तक
ु ो उपभोगबाट हने हािन नो सानीबाट ब न र
बचाई रा न पाउने मौिलक अिधकार ित सि य
र चनाखो रही consumer’s sovereignty
कायम गनु रहेको छ । सामा य अव थामा घटनाको
कृित हेररे कुनै घटना थाहा पाएको वा घटेको
िमितबाट हद यादको गणना गन ग र छ भने कुनै मु ामा
हािन नो सानी भएको कारण खु न आएको वा थाहा
भएको िमितबाट हद याद गणना गनपन
ु ह छ । कितपय
अव थामा घटनाको बारेमा त कालै उजरु ी िदन सिकने
अव था नरहने हँदा य तो ि थितमा के ही समयको
लािग हद यादको गणनाको िनर तरता थिगत गनपन
ु
ह छ र यो अव थालाई doctrine of tolling अ तगत
स बोधन गन गरेको पाइ छ । यो िस ा त कसरु ज य
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िवषयभ दा पिन दु कृितको िवषयसँग स बि धत रहने
गछ । यिद वा य परी णको प रणाम त काल
देिखई पीिडत उपभो ामा असर परेको देिखएमा सोही
आधारमा हद याद कायम गन सिक छ वा य तो
परी णको प रणाम समय अ तरालमा देिखएमा र
यसको भाव िनर तर कायम रिहरहेमा पीिडतको
अव था हेरी हद याद कायम ग रनु पदछ ।
५. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा
२२ मा हािन नो सानी पगु ेको ३५ िदनिभ उजरु ी
गरी स नपु न कानूनी यव था रहेको भए तापिन उ
िस ा तका आधारमा वा यमा हािन नो सानी
भएको थाहा पाउने िबि कै हद याद सु हने नभई
उपचारको ममा य तो असर रहेको यिकन जानकारी
हन आएको पिछ लो िमितलाई हद याद सु
भएको मा नपु न देिखयो । य तो िवषयमा अदालतले
कानूनको शाि दक या या (literal interpretation)
नगरी पीिडत उपभो ाको हक संर ण गन गरी तथा
स बि धत यि वा सं थालाई उ रदायी बनाउने
गरी उदारतापूवक (liberal) या या गनु पदछ ।
प रणाम व प पीडामा रहेको यि लाई थप मका
वा असर नपरोस् र उ रदािय व वहन गन सकोस्
भनी अदालतसमेतले याल गनपन
ु ह छ । “हािन
नो सानी भएको कुरा जनु बेला जानकारी भयो सोही
िमितलाई मु ा गनपन
ु कारण िसजना भएको िमित
मा नपु न । औषधी सेवनको कारणबाट उ प न
िववादमा अ य मु ामा ज तो औषधी खाएको पिहलो
िदनबाट हद याद गणना गन या या absurd
interpretation ह छ । औषधी सेवनपिछ मशः
असर गन थालेको जानकारी पाएको िमितबाट
हद यादको गणना गनपन”
भनी डा. िदनेशिव म
ु
शाह िव भोजराज ऐर भएको (ने.का.प.२०६६,
अङ् क ११, िन.नं.८२६२) ितपूित मु ामा उ
िस ा त ितपादन भएको देिखँदा ऐनको या या गदा
उ े यमूलक (purposive) या या गनपछ,
ु िनरथक
(frustrate) हने कारले या या ग रनु हँदैन ।

६. यसै स ब धमा, भारतमा V.N.
Shrikhande vs Anita Sena Fernandes
[(2011) 1 SCC 53]- Supreme Court of
India ले in cases of medical negligence,
no straitjacket formula can be applied
for determining as to when the cause of
action has accrued to the consumer. Each
case is to be decided on its own facts. If
the effect of negligence on the doctor’s
part or any person associated with him
is patent, the cause of action will be
deemed to have arisen on the date when
the act of negligence was done. If, on
the other hand, the effect of negligence
is latent, then the cause of action will
arise on the date when the patient or his
representative- complainant discovers
the harm/injury caused due to such
act or the date when the patient or his
representative-complainant could have,
by exercise of reasonable diligence
discovered the act constituting
negligence भनी या या भएको पाइयो । Medical
negligence ािविधक िवषय भएकोले य तो सेवामा
सेवा दान गन िबि कै प रणाम (consequence)
देिख छ भ ने हँदैन, समयको अ तरालपिछ पिन
उपचार र औषधीको भावह दे न वा िनर तर रहन
स ने हँदा कानूनको एउटा दफाले तोके को समय
(strict time) िभ नै उजरु ी गन सिक छ भ ने पिन
हँदैन ।
७. यस प र े यमा पीिडत िकरण
ब नेतले नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकबाट िमित
२०६१।८।१४ मा वा य परी ण गरेको देिख छ
भने िनजले दो ो पटक इजरायलमा वा य परी ण
गरी िमित २०६२।१।२८ मा अ पतालबाट िड चाज
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भएको देिख छ । िनज इजरायलबाट वेदश फकप ात
पिन उपचार गराइरहेको देिख छ । साथै पीिडतले
उपभो ा िहत संर ण म चमा िदएको िनवेदनको
आधारमा िनज इजरायल जानपु ूव िनजको वा य
परी ण गन सं था एवं िचिक सकको स ब धमा यिकन
गन लेखापढी गरेको र सो िसलिसलामा पीिडतलाई
जाँच गन सं था Nepal International Clinic ले
उपभो ा िहत संर ण म चलाई िमित २०६३।३।१४
मा िदएको जवाफबाट उ सं थाको कारण पीिडतलाई
हन गएको आिथक, शारी रक एवं मानिसक पीडाको
यिकन गरी ऐनको यादिभ नै िमित २०६३।४।१७ मा
पीिडतसमेतको तफबाट हद यादिभ नै उजरु ी परेको
मा नपु न देिखयो ।
८. िचिक सा सेवा उपभो ा संर ण
ऐनअ तगत पछ िक पदन भ ने ते ो नतफ िवचार
गदा, उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा २(क)
ले “कुनै उपभो य व तु वा सेवा उपभोग वा योग
गन यि वा सं था स झनपु छ” भनी उपभो ालाई
प रभािषत गरेको छ । सोही ऐनको दफा २(ङ) मा “सेवा
भ नाले कुनै कामको िनि त कुनै पिन िकिसमको
सेवा शु क वा ितफल िलई दान गरेको म,
सिु वधा वा परामश स झनु पछ” भनी प रभाषा गरेको
देिख छ । यसैगरी उपभो ा संर ण ऐन, २०५४
लाई िव ततृ पमा िनर तरता िदने उपभो ा संर ण
ऐन, २०७५ को दफा २(द) ले “सेवा” भ नाले िव तु ्,
खानेपानी, टेिलफोन, सचू ना िविध, वा य, िश ा
तथा परामश, यातायात, ढल िनकास, बिकङ वा य तै
कृितका अ य सेवा स झनपु छ र सो श दले कानूनी,
िचिक सा वा इि जिनय रङ सेवालाई समेत जनाउँछ
भ दै वा य सेवालाई िकटानीका साथ उ लेख
गरेको देिख छ । उि लिखत कानूनका आधारमा
िचिक सा सेवा पिन सेवाअ तगत नै पन देिखनक
ु ा
साथै िचिक सा सेवामा म, िसप र ानको योग
गरी परामश र उपचार िदने भएकोले िचिक सा सेवा
उपभो ा संर ण ऐनको प रिधिभ नै रहने देिख छ ।

९. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा
६ मा उपभो ाको हक िहत संर ण गनको िनि त
उपभो ाको के ही अिधकारह सिु नि त ग रएका
छन् । ज तै दफा ६(क) मा “िजउ, यान, वा य
तथा स पि मा हािन पु याउने उपभो य व तु
तथा सेवाको िब िवतरणबाट सरु ि त हन पाउने
अिधकार” छ भने ६(ख) मा “अनिु चत यापा रक
ि याकलापबाट सरु ि त हनको िनि त उपभो य
व तु तथा सेवाको मू य, गण
ु , प रमाण, शु ता,
गण
ु तर आिदबारे सूिचत हने अिधकार” लाई
सिु नि तता ग रिदएको देिख छ । यसैगरी उपभो ा
संर ण ऐन, २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) को
ख ड (छ) मा “व तु वा सेवाको योगबाट भएको
हािन, नो सानी िव
ितपूित पाउने अिधकार”
को यव था गरेको छ भने ऐ. को ख ड (ज) मा
उपभो ाको हक, िहतको संर णका स ब धमा
अिधकार ा अिधकारी वा िनकायबाट उपचार पाउने
वा सनु वु ाइ हने अिधकारको समेत सिु नि त गरेको
देिख छ ।
१०. हरेक नाग रकले गणु तरीय सेवा तथा
व तु उपभोग गन पाउन् तथा अनिु चत यापा रक
ि याकलापबाट हािन नो सानी बेहोनु नपरोस् भ ने
हेतल
ु े नेपालको संिवधानको धारा ४४ ले येक
उपभो ालाई गण
ु तरीय व तु तथा सेवा ा गन
हक हने छ भनी उपभो ाको हकलाई सिु नि त गरेको
छ । उ धाराको काया वयनको योजनाथ उपभो ा
संर ण ऐन, २०७५ को दफा १६ ले “अनिु चत
यापा रक ि याकलापको कायअ तगत कुनै पिन
उपभो य व तु वा सेवाको गण
ु तर वा प रमाण
ढाँट्ने वा झु याई य तो उपभो य व तु वा सेवा
िब िवतरण गन, दान गन र झटु ो ितवेदन
तयार गन काय” पिन उ धारा ४४ को प रिधिभ
पन देिख छ । िजउ, यान तथा स पि मा हािन पु ने
सेवाअ तगत शु क िलई परी ण गन िचिक सक,
वा यकम तथा वा य परी ण गन सं था पिन
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१०६२१ - डा.बु ब यात िव. योित बािनयाँसमेत
पन देिख छ । गणु तरीय िचिक सा सेवा पाउनपु न
यि को वा यस ब धी हक मा नभई यो हक
यि को संिवधानको धारा १६ (१) ले दान गरेको
स मानपूवक बाँ न पाउने हकसँग पिन अ तरिनिहत
रहेको हँदा उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ अ तगत
तथा यसपिछ भएका संवैधािनक तथा कानूनी
िवकासअ तगत गणु तरीय िचिक सा सेवा दान
गनु िचिक सकको य दािय वअ तगत पदछ भने
य तो सेवा दान गन सं था वा के को पिन अ य
दािय व रहने गदछ ।
११. उपभो ा हकको जननी मािनएको
दु कृितस ब धी
कानूनअ तगत
medical
negligence पन हँदा यसको योगबारे के ही
िव लेषण गनपन
ु देिखयो । मूलत: दु कृित कानूनको
उ े य समाजका अ य यि ित कुनै यि ले
िज मेवारीपूवक यवहार वहन गरोस् भ ने हो । दु कृित
कानूनन: सामा यतया स झौतामा वेश नगरेका
प ह िबच पिन कुनै एक यि ले अ य यि वा
यि ह को िजउ यान, स पि वा अिधकारमा
द खल पन काम गरेको कारणले पु न गएको ितबापत
य तो ग ती गनबाट ितपूित भराइिदनपु न,
ग ती गन यि ले आ नो गलत काय (harmful
conduct) बाट पु याएको ितको पूित गनु पदछ
भ ने मा यताअनस
ु ार यि ह ले गन जोिखमपूण
काय (risky behavior) ह लाई उ रदायी बनाउनु
तथा कुनै प को गैरिज मेवार कायबाट (careless
conduct) भएको आिथक नो सानी भराउनु दु कृित
कानूनको मूल उ े य रहेको छ भने यस कानूनले गलत
काय गन यि (wrongdoer) लाई सजाय गन उ े य
िलएको हँदैन ।
१२. बेलायतमा करार कानून र फौजदारी
कानूनिभ नपन कितपय मानवीय यवहारलाई
यहाँका अदालतह बाट िविभ न मु ाह मा
समय ममा यायाधीशह ले य गरेको धारणाह को
आधारमा दु कृित कानूनको िवकास भएको

पाइ छ । अमे रकामा बेलायतमा िवकास भएको कमल
ल अ यासभ दा के ही फरक पमा अदालतह ले
हण गरी दु कृित दाबी ग रएको मु ामा पीिडत प को
संल नताका आधारमा दािय व िनधारण गन वा नगन
पिन सिकने मा यताह िवकास भएको पाइ छ । य तै
अमे रकामा सेवा दायकले उपभो ाह ले उपभोग
गन व तबु ाट पन स ने हािनबारे होिसयारी रहनपु न
कत य पूरा नगरेको कारणले अ य त ग भीर कृितको
हेलचे याई ं gross negligence and criminal
negligence भएका मु ाह मा पीिडतलाई ितपूित
दान गन र अ wrongdoer लाई criminal
negligence भएका मु ाह मा पीिडतलाई ितपूित
दान गन र अ wrongdoer लाई हतो साह (deter)
गन ठुलो मा ामा ितपूित भराई िदएको ा त छन् ।
पिछ लो समयमा दु कृित कानूनको िवक पको पमा
सवारी साधनको बा या मक िबमा वा ते ो प िबमा
तथा काय थलमा हने कामदारह को दघु टनाको
ितपूित िबमा ज ता ित थािपत काय मह बाट
हेलचे याई ंबाट हने ितको दाबीलाई घटनाको कृित
र अव था हेरी थाना तरण गरेको पाइ छ ।
१३. दु कृितस ब धी कानूनलाई िविभ न
कारमा िवभाजन गन सिक छ । पिहलो आ नो
मनसायपूवक ग रएको दु कृित (intentional torts);
य तो कायमा पीिडत प ले भौितक नो सानीको
ितपूित ा गदछ । दो ो हेलचे याई (negligence)
ं
पूवक ग रएको कायबाट िसिजत दु कृित जसलाई
समाजले अनिु चत (unreasonable) मा दछ र
य तो कायबाट प को नो सानी भएको अव थामा
ितपूित भ र छ । यसमा उ लङ् घनकताको मनसाय
(intention) िथयो भ ने थािपत गरी रा नु पदन,
मा गलत काय गन यि ले त कालीन प रि थितमा
उिचत होिसयारीपूवक हेरचाह (reasonable care)
गन नसके को मािणत गरे पु छ ।
१४. नेपालको प र े यमा मल
ु क
ु देवानी
संिहता, २०७४ को दु कृितस ब धी प र छे दमा
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ग रएका यव थाह मा दु कृितका कारलाई
िवभाजन गरेको नपाइए तापिन दु कृितको दाबीिभ
duty to care पिन छ भ ने मा नपु न देिख छ भने
माणको मू याङ् कनको आधार अदालतलाई छाडेको
पाइ छ । य तै नेपालको दु कृितस ब धी कानूनले
contributory negligence को िस ा तलाई
पिन आ मसात् गरेको हँदा हेलचे याई ं गनले
ाहक ित अपनाउनपु न होिसयारीको कत यको
मापद डसमेतलाई यानमा रा नपु न भएकोले य तो
कत यमा रहेको यि को हेलचे याईको मा ा र
यसले ाहकलाई पु न गएको नो सानीको गा भीयको
आधारमा commom law को contributory
negligence लाई आधिु नक अ यासअ तगत
comparative negligence मा गाभेर िववेचना ग रने
अ याससमेत रहेकोले यसमा पिन contributory
negligence को या या गन अदालत वेश गन
नस ने देिखँदैन ।
१५. वा य उपचारमा संल न हने
िचिक सकह ले िबरामी ित (high degree of care)
िवशेष याल गनपन
ु कत य रह छ । यिद िचिक सकले
होिसयार नभई हेलचे याई (negligence) पूवक
िबरामीको चेकजाँच गरेमा िचिक सकको सो काय
दु कृितअ तगत पदछ । हेलचे याई ं थािपत गन
स बि धत यि को पीिडतलाई हेरिवचार गनपन
ु
कत य िथयो र य तो कत यको उ लङ् घन
भएको छ र यसबाट िसिजत कायबाट पीिडतलाई
नो सानी भएको छ भ ने थािपत गनपछ
ु । Medical
negligence को दाबीमा िचिक सकको ग ती वा
लापरबाही वा यावसाियक मापद डअनु पको कत य
पूरा नगरेको कारणले आ नो िजउ यानमा हािन
नो सानी हन गएकोमा, य तो कत य पूरा गरेको भए
वा लापरबाही नगरेको भए नो सानी हने अव था िथएन
भ ने कुरा त य आफै ँले थािपत गन हँदा अ य माण
वा आधार अनस
ु धान ग ररहनु पदन भनी Res-IpsaLoquitur को िस ा तले िचिक सा सेवालाई पिन

दु कृित कानूनअ तगत नै राखी अ यास भइरहेको
पाइ छ । यसै स दभमा, Glass v Cambridge
Health Authority को मु ामा medical practice
को लापरबाहीमा Res-ipsa-loquitur को िस ा त
आकिषत ह छ भनी या या ग रएको पाइ छ ।
१६. Medical negligence दाबीमा
medical practice मा रहने यि ह ले िनवाह गनपन
ु
दािय व र कत य (standard of care) उ च तहको
हने गछ भ ने आशय रहेकोले duty of care and
breach of such duty of care मा थापना गरे
res ipsa loquitor अथात् काय वा व तगु त अव था
आफै ँ बो छ भ ने मा यताअ तगत गलत काय गन
यि को दािय व थािपत गन सिक छ भ ने मा यता
रहेको छ । य तो हेलचे याइँमा पीिडतको पिन दोष
(victim’s contribution) भ ने थािपत गन नसके मा
स बि धत गलत काय गन यि (wrongdoer) ले
नो सानीको दािय व बेहोनु पदछ ।
१७. “कुनै रोगीको उपचार गन ममा कुनै
िचिक सक र सो स ब सं थाले लापरवाही गरेको
छ वा छै न भनी हेदा मल
ू तः हेरचाह गनपन
ु दािय व
(duty of care) को समिु चत योग भयो वा भएन र
िचिक सकले गरेको काय र िनि कएको प रणामिबच
सोझो स ब ध (direct casual relation) छ
वा छै न सो हे रनपु छ । िचिक सकको हेरचाह
गन दािय विभ िबरामीको उपचार गन सहमित
जनाउने, उपचार गन र उपचार गदा होिसयारीपूवक
र सतकतापूवक गन दािय वसमेत पन” भनी नेसार
अहमद िमयाँ िव
डा. मोद पौडेलसमेत भएको
(ने.का.प. २०७५, अङ् क ७, िन.नं. १००६१)
ितपूित िदलाई कारबाही ग रपाउँ भ ने मु ामा
िस ा त ितपादन भएको देिख छ । ततु मु ाको
स दभमा पीिडत िकरण ब नेतले नेपाल इ टरनेसनल
ि लिनकमा गरेको वा य परी णको आधारमा
इजरायल गई यहाँ पगु ी पनु : वा य परी ण गराउँदा
वा यमा सम या आएकोले नेपाल फिकनु परेको
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कारणबाट ितवादीह नेपाल इ टरनेसनल ि लिनक
तथा डा. बु ब यातले पीिडत िकरण ब नेतको
वा य परी ण सावधानीपूवक जाँच गरेको देिखएन ।
१८. वा य परी णअ तगत स बि धत
सेवा ाहीले यथाथपरक पूण वा य िववरण ा त
गन हक अ तिनिहत ह छ भने य तो सेवामा कायरत
िचिक सक र स बि धत वा य सं थाको य ता
ितवेदन यथाथपरक बनाउनपु न कत य समावेश
भएको ह छ । यिद गलत वा हेलचे याई ंपूण वा duty of
care को उ लङ् घन भई तयार पा रएको ितवेदनबाट
सेवा ाहीलाई कुनै नो सानी भएको भएमा य तो
िचिक सकको य र वा य सेवा दान गन
सं थाको अ य दािय व (vicarious liability) हने
देिख छ ।
१९. उपयु
िव लेषणको आधारमा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१०।२५
मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न भ नेतफ िवचार गदा,
सेवा ाही र िचिक सकिबचको स ब ध एउटा समान
तरको स ब ध होइन । िचिक सक सेवामा ािविधक
ान, िसप भएका िचिक सक ह छन् भने अक तफ
सेवा ाही जोसँग िसप, ान, सूचना आिदमा जानकारी
र ान नभएका ह छन् । यो असमान स ब धका कारण
नै िचिक सकले आ नो ान वा िसपको पूण योग गरी
कुनै लापरबाही वा हेलचे ाई नगरी
यावसाियक पमा
ं
उ च सतकता वा होिसयारीपूवक परी ण वा उपचार
गनपन
ु ह छ । यिद िचिक सकले पूण यावसाियकताका
साथ वा य परी ण वा उपचारमा समिु चत सतकता
नअपनाई वा उपचार प ितको वा वा य परी णको
वीकाय मानकह (standard protocols) को
उ लङ् घन गरेको वा रोगको गलत पिहचान वा उपचार
गरेको वा गलत औषधी उपचार गरेमा वा गलत परी ण
गरेमा र सो गनाले सेवा ाहीलाई हािन नो सानी भएमा
िचिक सक य लापरबाही भएको दु कृितज य काय
मािन छ ।
२०. कुनै यि ले िचिक सक य सेवा

पाउनपु न िनजको हक हो भने सेवा दान गनु
िचिक सकको य दािय व (direct liability)
हो । यसैगरी सेवा सिु नि त गनपन
ु िचिक सक कायरत
रहेको वा पीिडतले सेवाको उपभोग गरेको अ पताल
वा वा य परी ण के को अ य दािय व
(vicarious liability) कायम ह छ । साथै The
liability of a doctor arises not when patient
has suffered any injury but when injury
has resulted due to the conduct of doctor,
which has fallen below that of reasonable
care भ ने मा यता रहेको पाइ छ । य िप यसको
अथ सेवा ाही (patient) लाई हने हरेक ितको
िज मेवारी िचिक सकको हो भ नु होइन, यो भ नाले
िचिक सकले आ नो duty गदा duty of standard
and reasonable care नअपनाएको कारण यिद
िबरामी वा सेवा ाहीले ित बेहोनपु यो भने यसको
िज मेवारी िलनु पदछ भ ने मा हो ।
२१. यसै स ब धमा, caveat venditor
उपभो ाको िहतस ब धी एक मह वपूण िस ा त
हो । जनु िस ा तअनस
ु ार सेवा वा व तु दान गन यि
वा सं थाले आफूले के क तो सेवा सिु वधा िदँदछ
ै ु भनी
उपभो ालाई ट पमा भ नपु न र सोको जानकारी
ा गरेपिछ सेवा ाहीले य तो सेवा िलन सहमित
जनाएपिछ मा उपचारको सेवा सु गनपछ
ु भनेर
िचिक सकको सेवाअ तगत informed consent को
िस ा तले माग गदछ । ताक उपभो ा अनिभ ताको
कारणले मारमा वा नो सानीमा नप न् । यस ि थितमा
िचिक सक य सेवा दान गन डा टर र िचिक सक य
सं थाले पिन आफूले के क तो सेवा दान गराइरहेको
छु, िबरामी वा उपभो ालाई के कितको असर पछ वा
पन स छ भनी ट पमा भ नपु न ह छ । ततु
मु ामा पिन िचिक सक वा ि लिनकले पीिडत िकरण
ब नेतलाई वा य जाँच गन समयमा नै उनको
वा यको बारेमा properly informed ग रिदएको
भए िनज पीिडत िकरण ब नेत िवदेश गई फिकनपु न
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
अव था रहँदनै यो । यस अथमा ततु मु ामा
पीिडत िकरण ब नेतको वा य परी णमा खिटएका
िचिक सक तथा ि लिनकले duty of standard of
care and reasonable care अपनाएको देिखँदैन ।
२२. UN Guidelines for Consumer
Protection ले स बि धत रा ह ले उपभो ाको हक
िहत संर ण गनका िनि त पालना गनपन
ु मापद डको
यव था गरेको छ । सो Guidelines मा उपभो ालाई
लि त गरी commercial activities ह स चालन
गदा अपनाउनपु न principles ह उ लेख ग रएको
छ । जसम ये education and awareness
raising पिन एक हो । सोअनस
ु ार business
should as appropriate develop programs
and mechanism to assist consumers to
develop knowledge and skills necessary
to understand risk, including financial risk
to take informed decision and to access
to competent and professional advice and
assistance, preferably from an independent
third party, when needed भनी उ लेख भएको
प र े यमा नेपाल पिन United Nation को प रा
भएकोले सो Guidelines ले तोके को Standard
नेपालमा पिन मागदशक हने देिख छ । नेपाल
इ टरनेसनल ि लिनक पिन commercial activities
गन स चालन भएको सं था देिखँदा य ता ि लिनकलाई
पिन उ UN Guidelines को प रपालना गराउने
दािय व नेपाल सरकारमा अ तिनिहत रहेपिन वयं
ि लिनकले यसलाई आ मसाथ गनपन
ु नै ह छ ।
Medical negligence मा Informed consent
स ब धी मह वपूण िस ा तअ तगत सेवा वाह गन
सं थाले उपभो ालाई आफूले के - क तो सेवा दान
ग ररहेको छु र यो उपचारको सेवाबाट िजउ यानमा
पन स ने स भािवत असरह य तो य तो हन स छ
भनी बताउनपु न उनीह को अिनवाय दािय व ह छ ।
अझ ततु मु ामा पीिडत िकरण ब नेतले वैदेिशक

रोजगारीको लािग िवदेश जानको िनि त वा य
जाँच ग ररहेको अव थामा ि लिनक अझ बढी
संवेदनशील भई वा य जाँच गनका
ु साथै पिछ हावा
पानीमा प रवतन भएमा हन स ने रोगह को बारेमा
पिन जानकारी िदनपु न डा टर तथा ि लिनकको
अिनवाय दािय विभ नै पदछ । िवशेष को रायमा पिन
हावापानीमा प रवतन आएमा रोग ला न स छ भनी
राय िदएको देिखँदा िचिक सकले पिहले चेकजाँच गदा
नै स भािवत जोिखम (probable risk) को बारेमा
थाहा हँदाहँदै उपभो ालाई नबताउनल
ु े िचिक सकले
आ नो दािय व उपयु तवरबाट िनवाह गरेको
देिखएन ।
२३. सेवा ाही र िचिक सकिबचको स ब ध
समान तरको स ब ध नहने हँदा िचिक सकको
आ नो ान र सीपअनस
ु ार कुनै लापरबाही वा
हेलचे याई बेगर रोगीको उपचार गन वचनब ता
(implied undertaking) गरेका ह छन् । उ
मा यतालाई नअपनाएको वा उपचारमा समिु चत
सतकता नअपनाएको वा उपचार प ितको वीकाय
मानकह को उ लङ् घन गरेको वा रोगको गलत िनदान
गरेको वा गलत उपचार अपनाएको र सो कारणले
सेवा ाहीलाई हािन नो सानी हन गएमा िचिक सक य
लापरबाही (medical negligence) मािन छ । कुनै
मु ामा िचिक सक य लापरबाही गरी उपभो ा संर ण
ऐनको बिखलाप काय ग रयो वा ग रएन भ ने स दभमा
िबरामीको वा य परी ण र उपचार गन दािय व
वीकार ग रयो वा ग रएन भ ने कुरा मह वपूण ह छ ।
२४. भारतीय सव च अदालतबाट
Jacob Mathew Vs. State of Punjab भएको
मु ामा लापरबाही हनाको लािग “The essential
components of negligence as recognized
are three: “duty”, breach” and “resulting
damage”, that is to say:- (1) the existence
of a duty to take care, which is owned by
the defendant to the complaintant:, (2)
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the failure to attain that standard of care,
prescribed by the law, thereby committing
a breach of such duty: and (3) damage,
which is both causally connected with such
breach and recognized by the law, has
been suffered by the complainant. If the
claimant satisfies the court on the evidence
that these three ingredients are made out,
the defendant should be held liable in
negligence” भ ने उ लेख गरेको पाइ छ । यसरी
िचिक सक य लापरबाही हनाको लािग कुनै पिन
सावधानी प रपालन नगरेको कारण हािन नो सानी
पगु ेको हनपु छ । यसैगरी िचिक सकले यावसाियक
िज मेवारी पूरा नगरी ाहकको उपचारमा हेलचे याइँ
गरेको कारणले सेवा ाहीलाई पन गएको असरको
िज मेवारीबाट उ मिु पाउन नस ने भ ने िववेचना R
v Bateman को मु ामा गरेको पाइ छ ।
२५. सपु रए सरे ि लिनक िड लीबजारमा
गराएको (कोड नं. R०१३०) को िकरण ब नेतको
छातीको ए सरे नरमल (normal) देिखएको तथा उ
नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकको याबको िपसाब
र रगतको रपोटमा कुनै रोगको स भावना नभएको
देखाएको छ । दम रोगमा बढ् ने इिसनोिफलको मा ा
०.५ ितशत भएको देिख छ, जनु सामा य रे ज
(normal range) िभ पदछ भनी िवशेष डा. करवीर
नाथ योगीले आ नो राय िदई अदालतसम समेत
बकप गरेको देिख छ । सामा यतया िवशेष भ नाले
कुनै िवषयमा जानकार वा ान भएको यि लाई
बिु झ छ । तर medical negligence को िवषय
technical िवषय भएकोले य तो िवषयमा
डा टरह को नै राय िलनपु न ह छ । तर समान
पेसाका यि ह ले आ नै पेसाको यि का िव
राय िदने स भावना िवचारणीय हँदा य तो ि थितमा
िवशेष को रायको मू याङ् कन गदा व तिु न तवरबाट
गनपन
ु ह छ । यस प र े यमा डा. करिबर नाथ

योगीले हन स छ रोगीको वातावरणमा प रवतन
भई दम (BHR/Asthma) उ जेको हो भनी राय
य गरेको देिख छ, सेवा िदने िचिक सक डा. बु
ब यातले पीिडत िकरण ब नेतको वा य जाँच
गदा नै वातावरणमा प रवतन भएमा रोग ला न स छ
भनी स भािवत असरको जानकारी रहेको अव थामा
(knowledge) पिछ हनस ने जोिखमको बारेमा
ान र सो देखेको अव थामा foreseeability को
िस ा तअनस
ु ार आ नो कत य र duty of standard
of care िनभाउनपु न िथयो, तर िनज डा. बु ब यात
तथा नेपाल इ टरनेसनल ि लिनक ा.िल.ले आ नो
िज मेवारी र कत य (due diligence) िनभाएको
देिखएन ।
२६. उि लिखत त य, िस ा त तथा
तल
ु ना मक अ ययन र कानूनी यव था एवं
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको
आधारमा ितवादीह डा. बु ब यात तथा नेपाल
इ टरनेसनल ि लिनकले पीिडत िकरण ब नेतको
वा य परी ण गन ममा हेलचे याइँ एवं लापरबाही
गरेकोले िनज वैदेिशक रोजगारको ममा िवदेश गई
फकन परेको हँदा िनज िकरण ब नेतले मानिसक,
आिथक र शारी रक तथा भौितक ित बेहोनु परेको
देिखयो भने पनु रावेदक ितवादीह ले त कालीन
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को ितकूल हने गरी
सेवा दान गरेको कारणले नै पीिडतले ित बेहोनु
परेकोसमेत देिखँदा ितवादीह को पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
२७. अत: ितवादीह डा. बु ब यात
तथा नेपाल इ टरनेसनल ि लिनकले उपभो ाको
िहत िव को काय गरेको देिखँदा ितवादी डा.
बु ब यातबाट .३,००,०००।- तथा अक
ितवादी नेपाल इ टरनेसनल ि लिनक ा.िल.बाट
पीिडत िकरण ब नेतलाई .३,००,०००।- भराउने
गरी िज ला ितपूित सिमित काठमाड बाट भएको
िनणयलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
िमित २०६९।१०।२५ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.दीपककुमार काक
इजलास अिधकृत:- नवराज जोशी (उपसिचव), ा
िव (शा.अ.) र र ाराम ह रजन (चमार) (शा.अ.)
इित संवत् २०७७ साल माघ ७ गते रोज ४ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०६२२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुङ्गाना
आदेश िमित : २०७७।१०।१९

§ मातहत अदालतले मु ाको कृित,
ितवादीको सं या, वारदातमा िनजको
भूिमकासमेतका आधारमा मु ाका प लाई
मल
फौजदारी कायिविध संिहता,
ु क
ु
२०७४ को दफा ७७ को सिु वधा िदने
निदने िन य ल गनपन
ु एवं उ कानूनी
यव थाबमोिजम सबै कुरा कानूनअनक
ु ूल
रहे सिु वधा िदने निदने सु को अदालतले
नै िवचार गनपन
ु ।
( करण नं.३)
§ मल
फौजदारी कायिविध संिहता,
ु क
ु
२०७४ को दफा ७७ को हवाला िदई
खास अविधिभ मु ा फैसला नभएमा
थनु ाबाट छोड् न सिकने भ ने कानूनी
यव थाअ तगत ब दी य ीकरणको
िनवेदन िलई यस अदालतमा वेश गरेकोमा
िनज िव अपहरण गरी यान मारेको
र सरकारी कागज िकत गरेको मु ामा
तहतह हदँ ै थनु छे क आदेश भई पपु को
लािग अदालतको आदेशबमोिजम थनु ामा
राखेको अव था हदँ ा िनजको थनु ालाई
गैरकाननू ी थनु ा भ न निम ने ।
( करण नं.४)

०७७-WH-०१२३
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह ी िभमाजनु
आचाय र ी िविपन सवु ेदी
िवषयः ब दी य ीकरण
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
संिजव राज रे मी
िनवेदक : गंगाद वालीको छोरा िज ला गु मी,
गाउँपािलका वडा नं.४ थाई वतन भई अवलि बत निजर :
हाल कारागार कायालय बाँके, नेपालग जमा स ब कानून :
§ मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
थनु ामा रहेका कृ ण साद वाली
िव
आदेश
िवप ी : उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज
या. काशकुमार ढुङ्गाना : नेपालको
इजलाससमेत
संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम दायर हन
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१०६२२ - कृ ण साद वाली िव. उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलाससमेत
आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य एवम्
आदेश यस कार रहेको छ:त यख ड
गौरी म ल अ सारीको जाहेरीले नेपाल
सरकार वादी भई खै ल हसन अ सारीसमेत ३०
जनालाई ितवादी बनाई िज ला सरकारी विकलको
कायालय, बाँकेले दायर गरेको अपहरण गरी यान
मारेको र सरकारी कागज िकत मु ा (मु ा नं. ०७५C१-०४२३) को अनस
ु धानका ममा काउ परेका
मु य अिभयु ले बयान गदा सरकारको नाममा दता
े ता कायम रहेको ज गाको िकत कागज खडा गरी
आफ तको नाममा याउने गरेको भनी खल
ु ाएको
आधारमा सरकारी कागजात िकततफ समेत
अनस
ु धान गनका लािग हरी ितवेदन परेपिछ
भूिम सधु ार तथा मालपोत कायालयको कमचारी
भएकै कारण म िनवेदकसमेतलाई सोही मु ामा जोडी
अिभयोग लगाइएको हो । उ मु ाको अिभयोगका
आधारमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
समेत छुटै अिभयोगप माफत म िनवेदकसमेतलाई
ितवादी बनाई िवशेष अदालतमा अिभयोग दायर
गरेको रहेछ (०७५-CR-३१७) । िवशेष अदालतमा
िवचाराधीन उ मु ामा िमित २०७६/०३/०२
मा थनु छे क आदेश हँदा मेरो हकमा पपु का लािग
.३,००,०००।- को धरौटी माग भई मु ाको पपु गन
गरी आदेश भएको हो । िवशेष अदालतमा िवचाराधीन
मु ाका लािग अदालतमा उपि थत रहेकोमा िमित
२०७६/०३/०२ का िदन म िनवेदकलाई बाँके िज ला
अदालत, नेपालग जमा अिभयोग दता भएको उ
०७५-C१-०४२३ मु ाका स ब धमा प ाउ ग रएको
हो ।
ततु मु ाको अिभयोगप मा म िनवेदकलाई
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा २७६(१),
२७६(२) र २७७(३) बमोिजमको कसरु गरेको िजिकर
गरी ऐ.ऐ. को २७६(३)(ग) बमोिजमको सजाय हन माग
दाबी ग रएको छ । उ अपहरण गरी यान मारेको र

सरकारी कागज िकत मु ामा िमित २०७६/०४/२३
मा सु बाँके िज ला अदालतबाट म िनवेदकको हकमा
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
६७(१) बमोिजम थनु ामै राखी मु ाको पपु गन गरी
िमित २०७६।०४।२३ मा भएको आदेशलाई सदर
गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासबाट
िमित २०७६/०८/०५ मा भएको आदेश िु टपूण एवं
असंवैधािनक छ ।
उ मु ाको अिभयोगप मा रट िनवेदकको
हकमा बिदया िज ला नेउलपरु गा.िव.स. वडा नं.७(क)
को िक ा नं.१९१ र ऐ. वडा नं.९(ख) को िक ा नं.
७, ८, ५०, ६१ र ६३ को सरकारी कृितको पत
िम हा ज गालाई मज
ु ीबल
ु हसन अ सारीको नाममा
िकत मोठ े ता कायम गरी सरकारी िलखत िकत
गरी उ िलखतलाई स ेसरह यवहारमा याएको
भ ने कसरु मा संल नता रहेको भनी अिभयोग
लगाइएको रहेछ । उ िकत ग रएको भिनएको
े तामा उि लिखत िमित २०५९/०५/१२ भ दा धेरै
समयप ात् िमित २०७५/०४/०९ को प बमोिजम
िमित २०७५/०४/२८ देिख मा िनवेदक उ मालपोत
कायालय गल
ु रया, बिदयामा कायालय मख
ु को
हैिसयतले खिटएको हो । म िनवेदक िनयिु हनपु ूव
नै तयार भएको े ताको िववरण मोठमा जिनएको,
क यटु रमा इ ी भएको अव थामा नामसारीका लािग
परेको िनवेदनका आधारमा मोठ िभडाई क यटु रमा
इ ी गरी मािणतसमेत भई आएकोमा आव यक
कारबाहीका लािग सदर गरेकै आधारमा मा मलाई
अिभयोग लगाएको देिख छ ।
यसरी चिलत कानून र फौजदारी कानूनको
मा य िस ा तिवपरीत म िनवेदकसमेतको हकमा कुनै
काम कारबाही अगािड नबढाई अिनि त समयका लािग
थनु ामा रा ने अव था देिखएकाले म िनवेदकसमेतले
िज ला अदालत बाँकेमा मल
फौजदारी
ु क
ु
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७७ को कानूनी
यव थाबमोिजम धरौट वा जमानतको आदेश गरी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
तारेखमा रही मु ाको पपु ग रपाउन िनवेदन गरेकोमा
उ िनवेदनमा सनु वु ाइ हँदा िज ला अदालत बाँकेबाट
“... माण बु नका लािग तारेख तोिकएको िमितले एक
वषको अविध यतीत भइसके को अव था िव मान
नदेिखएकाले िनवेदकह को िनवेदन मागबमोिजम
धरौट जमानत माग गन आदेश गन िमलेन...” भनी िमित
२०७७/०२/२३ मा म िनवेदकसमेतलाई थनु ामै रा ने
गरी भएको आदेश चिलत कानून, सव च अदालतले
ितपादन गरेका निजर िस ा त, फौजदारी कानूनको
मा य िस ा त तथा व छ पपु स ब धी अ तराि य
मू य मा यतासमेतको िवपरीत रहेको छ ।
यसरी बाँके िज ला अदालतबाट िमित
२०७६/०४/२३ मा रट िनवेदकलाई मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ६७(१) बमोिजम
थनु ामै राखी मु ाको पपु गन गरी भएको आदेश,
उ आदेश सदर गन गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासबाट िमित २०७६/०८/०५
मा भएको आदेश र बाँके िज ला अदालतबाट िमित
२०७७/०२/२३ मा भएको आदेश उ ेषणको
आदेशले बदर गरी म िनवेदकलाई त काल थनु ामु
गनु भनी िवप ीको नाममा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गरी िवप ीह का नाममा परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदक कृ ण साद
वालीको यस अदालतमा पन आएको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश िकन
जारी हनु नपन हो ? आदेश जारी हन नपन भए
आधार कारणसिहत यो आदेश ा भएका िमितले
बाटाका यादबाहेक िमित २०७७।८।७ गतेिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी िवप ीह को नाउँमा यो आदेश र
रट िनवेदनको ितिलिप साथै राखी याद सूचना
पठाई यादिभ िलिखत जवाफ परे वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै थनु ामा रा दा
िलएका आधार खु ने माण कागजह को मािणत

ितिलिपसमेत मगाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७७।७।२८ को आदेश ।
यसमा रट िनवेदकसमेत उपर अपहरण
गरी यान मारेको र सरकारी कागज िकत मु ाको
अिभयोगप िमित २०७६।०१।०३ मा बाँके िज ला
अदालतमा दायर भई यी िनवेदक ितवादीलाई
मु ाको पपु को लािग थनु ामा पठाउने गरी िमित
२०७६।०४।२३ मा आदेश भएकोमा िनजलाई थनु ामा
राखी मु ाको पपु गन गरी िमित २०७६।०४।२३
मा भएको आदेश सो हदस म बे रतको नदेिखएकोले
प रवतन ग ररहनु नपन । कानूनबमोिजम गनु
भ ने यस अदालतबाट िमित २०७६।०८।०५ मा
भएको आदेश चिलत कानूनबमोिजम रहेको ।
कानूनबमोिजम जाहेरी परी सो जाहेरीउपर अनस
ु धान
भई माण र कागजातह का आधारमा अिभयोजन
भई मु ाको पपु को लािग थनु ामा रा ने गरी भएको
आदेशउपर यी िनवेदकले चिलत ऐन कानूनबमोिजम
ब दी य ीकरणको िनवेदन दता गन िम ने होइन ।
ब दी य ीकरणको िनवेदन गैरकानूनी पमा थनु ामा
रहेको अव थामा मा िदइने िनवेदन भएको हँदा,
िनवेदकको िनवेदनको कुनै पिन औिच य नदेिखएको
र कानूनिवपरीत िदएको िनवेदनमा यस अदालतको
हकमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन निम ने
हँदा िनवेदकको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज
इजलासको तफबाट यस अदालतमा ा हन आएको
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकलाई अपहरण गरी कत य
यान, सरकारी छाप द तखत िकत मु ामा बाँके
िज ला अदालत, नेपालग जको च.नं.६२९ िमित
२०७६।४।२३ गतेको थनु वु ा पज
ु बाट थनु ामा रा न
पठाइएको स ब धमा भनी सरु ासाथ यस कारागारमा
बझ
ु ाउन याएकोले िवप ी िनवेदकलाई आदेशबमोिजम
थनु ामा रािखएको हो । हामीले गैरकानूनी तवरबाट
थनु ामा राखेको होइन । य तो कुनै मनसायसमेत छै न
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१०६२२ - कृ ण साद वाली िव. उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलाससमेत
होइन । िनवेदकको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
कारागार कायालय बाँकेका कायालय मख
ु जेलर
देवे साद े को तफबाट यस अदालतमा ा हन
आएको िलिखत जवाफ ।
यसमा बाँके िज ला अदालतमा चलेको यी
िनवेदकसमेत ितवादी भएको सरकारी छाप द तखत
िकतसमेत मु ा के कुन ि थितमा छ पेसी चढेको छ,
छै न भ ने स ब धमा बाँके िज ला अदालतबाट प ा
भएको २४ घ टािभ प जवाफ िलई िनयमबमोिजम
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७७।८।१९
को आदेश ।
यसमा यी िनवेदक ितवादीसमेत िव
गौरी म ल अ सारीको जाहेरीले नेपाल सरकार
वादी भएको म.ु नं.०७५-C१-०४२३ को अपहरण
गरी यान मारेको र सरकारी कागज िकत मु ामा
ितवादीह को अनस
ु धानको ममा भएको बयान,
अदालतमा भएको बयान र बयानसाथ कुनै माण
पेस गरेको भए सोसमेतको मािणत ितिलिप बाँके
िज ला अदालतबाट िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७७।८।३० को
आदेश ।
ितवादी कृ ण साद वालीसमेतले िज ला
बिदया, नेउलापरु गा.िव.स. वडा नं.७ (ख) को िक.नं.
१९१ र ऐ. वडा नं.९(ख) को िक.नं.७, ८, ५०, ६१ र
६३ को सरकारी कृितको िम हा ज गालाई मिु जबल
ु
हसन अ सारीको नाममा िकत मोठ े ता कायम गरी
िनजको नामबाट हसरतनु िनसा अ सारीको नाममा
नामसारी गरी उ ज गाम ये िक.नं. ७ को ज.िब.
०-१४-० ज गा ि ब धक रा ने कायमा संल न भई
िनज ितवादीसमेतले सरकारी िलखत िकत गरी उ
िलखतलाई स ेसरह यवहारमा याएको हँदा िनजले
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा २७६ को
उपदफा (१) िवपरीत दफा २७६ (२) र २७७ (३)
बमोिजम कसरु गरेको हँदा िनज ितवादीलाई सोही
संिहताको दफा २७६(३)(ग) बमोिजम सजाय हन माग

दाबी िलई िमित २०७६/०१/०३ गते बाँके िज ला
अदालतमा गौरी म ल अ सारीको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार ितवादी कृ ण साद वालीसमेत
भएको मु ा नं. ०७५-C१-०४२३ को अपहरण
गरी कत य गरी यान मारेको र सरकारी कागज
िकत मु ा दायर भएकोमा ितवादी कृ ण साद
वालीलाई थनु ामै राखी मु ाको पपु गनु भनी िमित
२०७६/०४/२३ गतेको बाँके िज ला अदालतबाट
भएको थनु छे क आदेशलाई उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासले िमित २०७६।०८।०५ मा सदर
गरेको देिख छ ।
यी िनवेदकसमेत ६ जना ितवादीह ले
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
७७ बमोिजम धरौटी वा जमानत िलई थनु ामु ग रपाउँ
भनी यस अदालतमा िमित २०७७/०२/१८ मा
िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनउपर सनु वु ाइ भई “उ
दफा ७७ मा खास अविधिभ मु ा फै सला नभएमा
थनु ाबाट छोड् न सिकने भ ने यव था रहेको र उपदफा
(१) मा यस प र छे दबमोिजम पपु को लािग थनु ामा
रािखएको कुनै अिभयु को स ब धमा माण बु न
पिहलो पटक तारेख तोिकएको िमितले एक वषिभ
मु ाको िकनारा हन नसके मा य तो अिभयु लाई
थनु ामा रािखएको भए धरौट वा जमानत िलई मु ाको
कारबाही र िकनारा गन सिकने छ भ ने यव था रहेको
पाइ छ । ततु िनवेदनमा यी ितवादीह ले िजिकर
िलए ज तो माण बु नका लािग तारेख तोिकएको
िमितले एक वषको अविध यतीत भइसके को अव था
िव मान नदेिखएकोले िनवेदकह को िनवेदन
मागबमोिजम धरौट जमानत माग गन आदेश गन िमलेन
कानूनबमोिजम गन”ु भ ने बाँके िज ला अदालतबाट
िमित २०७७/०२/२३ मा आदेश भएको देिख छ ।
यसरी िनज िनवेदक
ितवादीलाई
थनु ामा रािखएको, अदालतले िनजको सनु वु ाइ गदा
अपनाउनपु न सबै कानूनी ि या अपनाएको र िमित
२०७६/०४/२३ गतेको सु आदेश स म िनकायबाट
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
परी णसमेत भइसके को अव थामा कानून ारा
अिधकार ा िनकाय र अिधकारीले कानूनको उिचत
ि या पालना गरी आ नो े ािधकारअ तगत
अिधकार ा यायाधीशको आदेश ारा पपु को
लािग ऐनले तोिकिदएको अि तयारीको प रिधिभ
रही िनवेदक थनु ामा रहेको र िमित २०७६/१०/१५
गते पेसी चढी भएको आदेशानस
ु ार काम स प न गन
लागेको समय र कोरोना भाइरसका कारण ब दाब दी
भई यस अदालतको काबभु दा बािहरको प रि थितका
कारण ततु मु ा पेसी चढ् न िढला भएको कारणलाई
मु ाको कामकारबाही १ वषस म अगािड नबढाई
कमी कमजोरी भयो भ ने कारण देखाई िनवेदक
ितवादीलाई गैरकानूनी थनु ामा राखेको भ न िम ने
अव था नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी
हनपु न अव था छै न । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको बाँके िज ला अदालतको तफबाट
यस अदालतमा ा हन आएको िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ाह ी िभमाजनु आचाय र ी िविपन सवु ेदीले
िकत ग रएको भिनएको े ता िमित २०५९।०५।१२
भ दा लामो समयप ात् िमित २०७५।०४।०९ को
प बमोिजम िमित २०७५।०४।२८ मा मा िनवेदक
मालपोत कायालय गल
ु रया, बिदयामा कायालय
मख
ु को हैिसयतमा खिटएको हनाले े ता के
कसरी तयार भयो, के कसरी मोठ े तामा जिनयो,
के कसरी क यटु रमा इ ी ग रयो सोबारे जानकारी
हने अव था हँदैन । िवप ीको उ काय कानूनको
प ात्दश असरस ब धी िस ा त (Doctrine of
Retrospective Effect) र दोहोरो खतराको िस ा त
(Doctrine of double jeopardy) िव भएको एवं
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा

७७ िव थनु छे क भएको िमितले एक वषभ दा बढी
अविधस म मु ाको पेसी नचढाई बयानको कायप ात्
थप सनु वु ाइ नग रएको काय कानून तथा िनवेदकको
मौिलक हकिवपरीत रहेको हँदा बाँके िज ला
अदालतबाट िमित २०७६।०४।२३ मा िनवेदकलाई
थनु ामा राखी मु ाको पपु गन गरी भएको आदेश र
सो आदेशलाई सदर गन गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु
नेपालग ज इजलासबाट िमित २०७६।०८।०५ मा
भएको आदेशसमेत कानून ितकूल भएकोले बदर
गरी िवप ीका नाममा ब दी य ीकरणलगायत
अ य उपयु आदेश जारी गरी िनवेदकलाई थनु ामु
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
भने िवप ी बाँके
ु
िज ला अदालतसमेतका तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी संिजव राज रे मीले अदालतबाट
भएको थनु छे क आदेशअनस
ु ार नै रट िनवेदकलाई
पपु का लािग थनु ामा रा न पठाइएको हँदा उ थनु ा
गैरकानूनी नभएकोले रट जारी हने होइन । ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
उपयु ानस
ु ारको त य एवं बहस रहेको
ततु
रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने हो वा होइन ?
सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
यसमा, गौरी म ल अ सारीको जाहेरीले
नेपाल सरकार वादी भई खै ल हसन अ सारीलगायत
िनवेदकसमेत ३० जनालाई ितवादी बनाई िज ला
सरकारी विकलको कायालय बाँकेले दायर गरेको
अपहरण गरी यान मारेको र सरकारी कागज िकत
मु ा (मु ा नं. ०७५-C१-०४२३) को अनस
ु धानका
ममा प ाउ परेका मु य अिभयु ले बयान गदा
सरकारको नाममा दता े ता कायम रहेको ज गाको
िकत कागज खडा गरी आफ तको नाममा याउने गरेको
भनी खल
ु ाएको आधारमा सरकारी कागजात िकततफ
समेत अनस
ु धान गनका लािग हरी ितवेदन परेपिछ
भूिम सधु ार तथा मालपोत कायालयको कमचारी
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१०६२२ - कृ ण साद वाली िव. उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलाससमेत
भएकै कारण म िनवेदकसमेतलाई सोही मु ामा जोडी
अिभयोग लगाइएको हो । उ मु ाको अिभयोगका
आधारमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
समेत छुटै अिभयोगप माफत म िनवेदकसमेतलाई
ितवादी बनाई िवशेष अदालतमा अिभयोग दायर
भएकोमा (०७५-CR-३१७) मेरो हकमा पपु का
लािग धरौटी माग भएको छ । ततु िकत मु ामा
िमित २०७६।०४।२३ मा सु बाँके िज ला
अदालतबाट मलाई थनु ामै राखी मु ाको पपु गन गरी
भएको आदेशउपर म िनवेदकले ी उ च अदालत
तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासमा िनवेदन िदएकोमा
उ अदालतबाट ी बाँके िज ला अदालतको
आदेशलाई सदर गन गरी आदेश भएको अव था
छ । िमित २०७६।०४।२३ मा सु ी बाँके िज ला
अदालतबाट म िनवेदकसमेतको हकमा थनु छे कको
आदेश जारी भएप चात् हालस मको एक डेढ वषको
अविधस म मु ाको कुनै पिन ि या अगािड नबढाई
म िनवेदकसमेतले ी िज ला अदालत बाँकेमा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७७ को
कानूनी यव थाबमोिजम धरौटी वा जमानतमा आदेश
गरी तारेखमा रही मु ाको पपु गरी पाउन िनवेदन
गरेका िथय । उ िनवेदनमा सनु वु ाइ हँदा िज ला
अदालत बाँकेबाट “... माण बु नका लािग तारेख
तोिकएको िमितले एक वषको अविध यतीत भइसके को
अव था िव मान नदेिखएकाले िनवेदकह को िनवेदन
मागबमोिजम धरौट जमानत माग गन आदेश गन िमलेन”
भनी िमित २०७७।०२।२३ मा म िनवेदकसमेतलाई
थनु ामै रा ने गरी भएको आदेश उ ेषणको आदेशले
बदर गरी म िनवेदकलाई त काल थनु ामु गनु भनी
िवप ीको नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी रहेकोमा
िनज िनवेदक ितवादीलाई अदालतले िनजको सनु वु ाइ
गदा अपनाउनपु न सबै कानूनी ि या अपनाई थनु ामा
रािखएको र िमित २०७६/०४/२३ गतेको सु आदेश
स म िनकायबाट परी णसमेत भइसके को अव थामा

कानून ारा अिधकार ा िनकाय र अिधकारीले
कानूनको उिचत ि या पालना गरी आ नो
े ािधकारअ तगत अिधकार ा त रकाबाट स प न
भएको छ । ततु मु ामा िमित २०७६/१०/१५
गते पेसी चढी भएको आदेशानस
ु ार काम स प न गन
लागेको समय र कोरोना भाइरसका कारण ब दाब दी
भई यस आदेश ारा पपु को लािग ऐनले तोिकिदएको
अि तयारीको प रिधिभ रही अदालतको काबभु दा
बािहरको प रि थितका कारण ततु मु ा पेसी
चढ् न िढला भएको कारणलाई मु ाको कामकारबाही
एक वषस म अगािड नबढाई कमीकमजोरी भयो
भ ने कारण देखाई िनवेदक ितवादीलाई गैरकानूनी
थनु ामा राखेको भ न िम ने अव था नभएकोले
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न अव था
छै न । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
बाँके िज ला अदालतसमेतको िलिखत जवाफ रहेको
देिख छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ामा
िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गनपन
ु हो, होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा,
िनवेदक कृ ण साद वालीलाई ०७५-C१-०४२३
को अपहरण गरी यान मारेको र सरकारी कागज
िकत गरेको अिभयोगमा ितवादी बनाई बाँके िज ला
अदालतमा िमित २०७६।०१।०३ मा अिभयोगप
दता भई कारबाही हँदा िनज िनवेदकलाई िमित
२०७६।०४।२३ मा सु बाँके िज ला अदालतले
थनु ामा राखी मु ा पपु गन भनी आदेश भएको र
उ आदेश उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज
इजलासबाट िमित २०७६।०८।०५ मा बे रतको
नदेिखँदा प रवतन गनु परेन भनी सु अदालतबाट
िनज िनवेदकको हकमा भएको थनु छे क आदेश िमलेको
भनी सदर भएको अव था देिख छ ।
३. िनवेदकलाई मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा ७७ िव थनु छे क भएको
िमितले एक वषभ दा बढी अविधस म मु ाको पेसी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, चैत
नचढाई बयानको कायप ात् थप सनु वु ाइ नगरी
उ दफा ७७ ले िदएको सिु वधा पाउनपु न िनवेदन
िजिकरका स ब धमा हेदा ऐ. को दफा ७७ मा “खास
अविधिभ मु ा फैसला नभएमा थनु ाबाट छोड् न
सिकनेः यस प र छेदबमोिजम पपु को लािग
थनु ामा रािखएको कुनै अिभयु को स ब धमा
माण बु न पिहलो पटक तारेख तोिकएको
िमितले एक वषिभ मु ाको िकनारा हन नसके मा
य तो अिभयु लाई थनु ामा रािखएको भए धरौटी
वा जमानत िलई मु ाको कारबाही र िकनारा गन
सिकने छ तर ज मकै द वा दश वष वा सोभ दा बढी
कै दको सजाय हने कुनै कसरु को अिभयोग लागेको
कुनै अिभयु दफा ६७ बमोिजम थनु ामा परेको
रहेछ भने िनजको स ब धमा यो दफा लागु हने
छै न । पटके कसरु दारलाई अदालतले मनािसब
स झेमा थनु ामै राखी कारबाही गन स ने छ” भनी
उ लेख भएको पाइ छ । ततु कानूनी यव थाको
ावधान प लाई कानूनले सिु वधा िदएको अथमा
बु नपु न ह छ । मातहत अदालतले मु ाको कृित,
ितवादीको सं या, वारदातमा िनजको भूिमकासमेतका
आधारमा मु ाका प लाई उ सिु वधा िदने निदने
िन य ल गनपन
ु एवं उ कानूनी यव थाबमोिजम
सबै कुरा कानूनअनक
ु ू ल रहे सिु वधा िदने निदने सु को
अदालतले नै िवचार गनपन
ु देिख छ ।
४. तसथ, मािथ िववेिचत िनवेदनको
त य, िवप ीह बाट ा हन आएको िलिखत
जवाफसमेतबाट िनवेदक कृ ण साद वालीले
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,२०७४ को
दफा ७७ को हवाला िदई खास अविधिभ मु ा
फै सला नभएमा थनु ाबाट छोड् न सिकने भ ने कानूनी
यव थाअ तगत ब दी य ीकरणको िनवेदन िलई
यस अदालतमा वेश गरेकोमा िनज िव अपहरण
गरी यान मारेको र सरकारी कागज िकत गरेको

मु ामा तहतह हँदै थनु छे क आदेश भई पपु को लािग
अदालतको आदेशबमोिजम थनु ामा राखेको अव था
हँदा िनजको थनु ालाई गैरकानूनी थनु ा भ न िम ने
देिखएन । स म अदालतबाट मु ाको रोहमा आदेश
भई मु ा पपु को लािग थनु ामा पठाएको िवषय देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । तर िवप ीम ये बाँके िज ला अदालतबाट पेस
ग रएको िलिखत जवाफमा कानून ारा अिधकार ा
िनकाय र अिधकारीले मु ा पपु को लािग थनु ामा
पठाउने गरी भएको आदेशबमोिजम िनवेदक थनु ामा
रहेको र आदेशानस
ु ारको काम स प न गन लागेको
समय तथा कोरोना भाइरसका कारण ब दाब दी भई
यस अदालतको काबभु दा बािहरको प रि थित परी
ततु मु ा पेसी चढ् न िढला भएको कारण मु ाको
कामकारबाही एक वषस म अगािड नबढेको त यलाई
वीकार ग रएको अव थामा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७७ ले िदएको
सिु वधाको हकमा िनवेदन मागबमोिजम मु ाको कृित
र ितवादीह को सं यासमेतलाई ि गत गरी मु ा
फछ् य ट हनस ने समयलाई अ दाज गरी ऐ. संिहताको
दफा ७७ बमोिजम सिु वधा िदने निदने स ब धमा
िनणय गनु भनी बाँके िज ला अदालतको नाममा
यो परमादेशको आदेश जारी ग रिदएको छ । ततु
िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी आदेश िव तु ीय
णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ आदेशमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृतः सिद ा नेपाल
इित संवत् २०७७ साल माघ १९ गते रोज २ शभु म् ।
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