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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �वुकुमार ढकाल�वुकुमार ढकाल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िदपक पोखरेलिदपक पोखरेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी योमा मलुपतीयोमा मलुपती  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगानानायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगाना  
नायब स�ुबा �ी �� आचाय�नायब स�ुबा �ी �� आचाय�   
िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�   
क��यटुर क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीअपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
क��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्काक��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्का  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी अ�युत दाहालअ�युत दाहाल  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखा�� शाखा  ::  

नायब स�ुबा नायब स�ुबा �ी �ी िनलदेव �रजालिनलदेव �रजाल  

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालअिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
नायब स�ुबा �ी िशवह�र नायब स�ुबा �ी िशवह�र अअिधकारीिधकारी  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर क�पोिजटर �ी �यामकृ�ण �जापितिसिनयर क�पोिजटर �ी �यामकृ�ण �जापित  
िसिनयर �ेस�यान �ी सिवता िसिनयर �ेस�यान �ी सिवता पोखरेलपोखरेल  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेिसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  
  

 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  
माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी लालबहादुर कँुवरलालबहादुर कँुवर,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी कृ�णजीवी िघिमरेकृ�णजीवी िघिमरे,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी िनम�ला पौडेलिनम�ला पौडेल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ऋिषराम िघिमरेऋिषराम िघिमरे,,  सिचवसिचव,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७८..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७८, काि�क, िन.नं.१०६९२, प�ृ ७५७ 

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

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७८, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  
उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७८, काि�क – १ वा २, प�ृ १ 

 

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

नेपाल कानून पि�कामा 
फैसला खो�ने त�रका 

खो�ने त�रका 

सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखन े प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा 
आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको 
खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई िथची खोजी गन� स�नहु�नेछ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� 
गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध 
शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र 
हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नछे । 



 

i

िवषय सूची 
 

�.

स. 

िन.नं./इजलास/ 

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

1=  

१०६९२ 

 

पूण� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

यादव िगरी 

िव�� 

धािदङ िज�ला 

अदालत, बेसी, 

धािदङसमेत 

 कुनै अपराध गरबेापत २० (िबस) वष� 

कैदको सजाय भई सजाय ठेिकएको कैदी 

कैदबाट भागेपिछ कारागार ऐन, २०१९ 

को दफा २४ को उ�े�यअनु�प 

कारागारबाट भाग े भगाएको कसुरबापत 

तोिकएबमोिजमको सजाय पाउनु नै पद�छ 

भ� ने कारागार ऐनको मूल उ�े�य भएकोले 

सोको िवपरीत कानूनको �या�या ह�न 

जाँदा िवधाियक� कानूनको उ�े�य मन� 

जाने । 

७५७ 

2=  

१०६९३ 

 

पूण� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

कालुमान 

लामासमेत 

 एक जनाभ�दा बढी �यि�को सामूिहक 

मनसाय र समझदारीमा ग�रने कसुरलाई 

सामूिहक जबरज�ती करणी नै मा� नुपन� 

देिख�छ र उ� काय�लाई कसुरको 

ग�भीरता बढाउने त�वकै �पमा   

मा� नुपन� । 

७७२ 

3=  

१०६९४ 

 

संयु� 

 

रकम िहनािमना 

/ हािन 

नो�सानी गरी 

��ाचार गरकेो 

नेपाल सरकार 

िव�� 

नवराज जैसीसमेत 

 िबल भरपाई दु��त नरहकेो भ�न े िवषय 

लेखा परी�णको िसलिसलामा वा 

िव�ालय �यव�थापन सिमितले आय 

�ययको िववरण समथ�न गन� अव�थामा 

औ�ंयाएर स�याउन सिकने िवषय भएको 

र केही िवषयमा लेखा परी�कले 

कैिफयतसमेत लेखेर लेखा परी�ण 

�ितवेदन पेस गरकेो देिखँदा कामदारलाई 

७८३ 



 

ii

रकम बुझाएको छु�ै भरपाई नभएको मा� 

कारणले उ� रकम अिनयिमत गरी 

��ाचार गरकेो भ� नु �यायोिचत नह�ने । 

4=  

१०६९५ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

�काश अिधकारी 

िव�� 

उ�च अदालत 

पाटन, 

लिलतपुरसमेत 

 �माणको मू�याङ्कनस�ब�धी िवषय वा 

तजिबजी अिधकारको �योग गदा� िविवध 

मानवीय �ि�कोणमा रहने �वाभािवक 

िविवधताको कारणबाट देखा पन� अ�तर-

िभ�नता ज�ता कुरालाइ� हरेरे मातहतका 

अदालतले साधारण अिधकार 

�े�अ�तग�त मु�ाको िनयिमत �ि�याका 

स�दभ�मा गरकेा िनण�य वा आदेशअनुसार 

थुना वा कैदमा परकेो िवषयलाइ� िलएर 

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु� 

�वीकृत �याियक मा�यता वा 

प�रपाटीअनुकूल नह�ने ।  

७८९ 

5=  

१०६९६ 

 

सयुं� 

 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

सुभाष िसहं ठकुरी 

 सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(२) को �यव�थामा 

मािनस मान� मनसायले सवारी चलाएको 

अव�था नभएको तर कसैको �यान मन� 

स�ने ठुलो स�भावना छ भ� ने जानी जानी 

र लापरवाही गरी सवारी चलाएको ह�नु 

अिनवाय� छ । लापरवाही मापनका लािग 

सामा�यतया तीन अव�था ह�नुपद�छ: १. 

स�भािवत प�रणामको पूवा�नुमान 

(knowledge) २. �वेि�छक काय� 

(voluntary act) ३. चालकको अनुिचत 

खतरा मो�ने वा जोिखम िलने �यास 

८०० 



 

iii

(Recklessness) । फौजदारी कानूनमा 

लापरवाहीको प�रभाषा गदा�, चालक वा 

कता�लाई स�भािवत प�रणामबार े पूव��ान 

(knowledge) ह�दँाह�दैँ चालक वा कता�ल े

आ�नो काय�मा सजगता अपनाएको वा 

होस पु� याएको भए स�भािवत 

प�रणामलाई टान� सिकने अव�था िथयो / 

िथएन भ� ने प�रघटनाबाट मापन ग�रने । 

6=  

१०६९७ 

 

सयुं� 

 

मानव 

बेचिबखन तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार 

िव�� 

राजकुमार चौहान 

भ�ने ल�ुमण 

थापा 

 व�तुत: मानव बेचिबखन तथा 

ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 

दफा १७ को काया��वयनको �सङ्गमा, 

�ितपूित�स�ब�धी �यव�था भनेको 

पीिडतको हकमा बनेको कानूनी �यव�था 

हो । कानूनले ��टसँग पीिडतलाई 

�ितपूित� भराइिदने �यव�था गरकेो 

अव�थामा नभराइिदने हो भने 

पीिडतमािथ अ�याय ह�न जा�छ । 

नेपालको संिवधानको धारा २१ को 

अपराध पीिडतको हकिभ� पीिडतको 

�ितपूित� पाउने हक पिन अ�तरिनिहत 

भएको मा� नुपद�छ । संिवधान र कानूनले 

पीिडतले �ितपूित� पाउने कुरालाई 

सुिनि� चत गरकेो अव�थामा सु� िज�ला 

अदालत र उ�च अदालतबाट पीिडतल े

�ितपूित� पाउनेबार े मौन ब�दा उ� 

फैसला संिवधान एवं �चिलत कानूनी 

�यव�थासमेतको िवपरीत भई �यायको 

रोहमा मा�य नदेिखने । 
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iv

7=  

१०६९८ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

खुजान�द िम� 

िव�� 

झापा िज�ला 

अदालत, 

च��गढीसमेत 

 सवारी स�चालनको अिधकार पाएको 

आधारमा सवारी स�चालनको �ममा 

घटेको वारदातमा फौजदारी दािय�वस�म 

वहन गराउन सिकने । सो स�पि�को 

�वािम�व पूण��पमा �ा� त गरी नसकेको 

अव�थामा अ�को �वािम�वस�ब�धी 

अिधकार हनन ह�ने गरी �यवहार गन� 

कानूनत: िम�ने नदेिखने । एक �यि�लाई 

लागेको सजाय असुलउपर गन� 

�योजनका लािग अ�को स�पि�मािथको 

अिधकारमा आघात पु� याउन निम�ने । 

८२० 

8=  

१०६९९ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

ह�रकृ�ण भुजेल 

िव�� 

उ�च अदालत 

तुलसीपुर, 

नेपालग�ज 

इजलाससमेत 

 कसुरदार एउटै वारदातमा संल�न रहकेो 

तर िनजलाई िभ� निभ� न कानून ला�ने 

अव�था देिखएकोले सो कसुर एउटै कसुर 

मा� नुपन� । य�तो वारदातमा सबै सजाय 

एकैसाथ भु�ान ग�रने ह��छ । तर यसरी 

सजाय गदा� पिन कसुरदारका कसुरज�य 

काय�को सम�ता (Total Criminality) 

लाई भने अदालतले सदा िवचार गनु�पन� । 

८२८ 

9=  

१०७०० 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

िव�म भ�ने �िदप 

पराजुली 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 मुलुक� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 

३९ को �यव�थामा कसुरको ग�भीरता 

घटाउने अव�थाह� देिख�छ । कुनै पिन 

कसुरमा कसुरदार देिखँदादेिखँदै पिन उ� 

�यव�थामा उ�लेख भएका अव�था तथा 

प�रि�थितह� िव�मान भएमा 

�यायकता�ल े आ�नो �विववेकको 

अिधकार �योग गरी सजाय िनधा�रण 

गदा�को बखत सो कुरालाई आधार मा�न 

स�ने । 
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v

10=  

१०७०१ 
 

सयुं� 
 

अ�ाकृितक 

मैथुन 

नेपाल सरकार 

िव�� 

उपे�� मुिखया 

िवन 

 कानूनको �या�यास�ब�धी 

िस�ा�तअ�तग�तको शाि�दक �या�याको 

िस�ा�त (Literal Rule of 

Interpretation) अनुसार ऐनमा �योग 

भएका भाषा वा श�दलाई �यायकता�ल े

ज�ताको त�तै कुनै अथ� निबगारी र कुनै 

शाि�दक लेप नलगाई ऐनको भावअनुकूल 

�या�या गनु�पद�छ भ� ने हो । जबरज�ती 

करणी महलको ३क नं. को कानूनी 

�यव�थामा पिन िकटेर नै मिहला भ� ने 

श�द उ�लेख भएको छ । िवधाियकाले यो 

�यव�थामा मिहला �यसमािथ पिन 

अश�, अपाङ्ग र गभ�वती भ� ने श�द 

�योग गरकेाले यो �यव�था मिहलाको 

स�दभ�मा मा� केि��त भएको देिखने । 

८४९ 

11=  

१०७०२ 

 

सयुं� 

 

मानव 

बेचिबखन तथा 

ओसारपसार 

क�पना 

भ�डारीसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै �यि�लाई भारततफ�  लिगयो वा 

लिगँदैछ भ�न े कुराको आधारमा मा� 

मािनसलाई बे�नका लािग लगेको भनी 

िन�कष� िनका�नु िबलकुल अनुिचत, 

अतािक� क र अ�यायपूण� िन�कष� ह�न  

जाने । मानव बेचिबखनको उ�े�यले नै 

भारतमा लगेको वा लैजाने �यास गरकेो 

त�य शंकारिहत तवरबाट �मािणत  

ह�नुपन� । केवल भारततफ�  जान लागेको 

कुरालाई मा� हरेरे शंका वा अनुमान गरी 

मानव बेचिबखनको कसुर ठहर गनु� 

कानूनसङ्गत नह�ने ।  
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vi

12=  

१०७०३ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

कृ�णादेवी आचाय� 

िव�� 

िज�ला �हरी 

काया�लय, 

तनह�सँमेत 

 िनवेदकलाई थुनाबाट छुट्नासाथ पुनः 

अक� आरोप लगाई प�ाउ गरी ब�दी 

बनाउने काय� अनुिचत, अतािक� क, 

पूवा��हपूण� र �वृ� धारणा रहकेो  

देिखने । अदालतको आदेशले धरौट 

दािखला गरी थुनामु� भएको र कही ँ

साधारण तारखेमा राखी मु�ाको कारबाही 

गन� गरी थुनामु� भएकोमा पिन रा�य 

संय��बाट एउटा नाग�रकमािथ 

पूवा��हपूण� तथा �वृ� भावना राखी 

बराबर सातौ ँ आठौ ँ पटकस�म पिन 

नछोडी प�ाउ गन� र एक िज�लाबाट 

छुटेपिछ पुन: प�ाउ गरी अक� िज�लामा 

पु� याई थुनामा रा�ने िनजलाई थुनामै 

राखी दु:ख िदने मनोवृि� राखी एउटा 

नाग�रकको िपछा ला�नु स�य समाज तथा 

कानूनी रा�यको अवधारणामािथकै 

चुनौती िदई �हार गरकेो मा�नुपन� । 

८७३ 

13=  

१०७०४ 

 

सयुं� 

 

अंश नामसारी 

कृ�णमोहन 

चौधरीसमेत 

िव�� 

�याम�साद 

चौधरीसमेत 

 कुनै ज�गा संयु� �पमा दता� रहकेो 

कुरालाई अंशब�डा नभएको भ�न े कुराको 

िन�या�मक �माण मा�न निम�ने । ज�गा 

संयु� �पमा दता� रहनु र अंशब�डा ह�नु 

दुई फरक अव�था ह�न् । कुनै ज�गा वा 

स�पि� एकभ�दा बढी �यि�को नाममा 

संयु� दता� रहकेो छ भने �य�ता संयु� 

दता�वालामा दामासाहीले आ-आ�नो 

भाग-िह�सामा हक पु�ने र आ-आ�नो हक 

छुट्याई िलन पाउने हकस�म रहकेो   

ह��छ । तर यसलाई नै अंशब�डा भएको वा 
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vii

नभएको भनी छुट्याउने िन�या�मक 

आधार वा �माण (Conclusive 

Evidence) मा�न निम�ने । 

14=  

१०७०५ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

रिव��लाल �े� 

िव�� 

माननीय अथ�म��ी, 

अथ� म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िनवेदकलाई िदएको िनयुि�प�मै 

िनयुि�कता�को इ�छाअनुकूलताको 

िस�ा�त (doctrine of pleasure) को 

�ावधान राखी िनयुि� िदएको छ भने 

सोही िनयुि�कता�ल ेपदमु� गदा� �यसमा 

doctrine of pleasure लागु ह�दैँन भ�न 

निम�ने । 
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15=  

१०७०६ 

 

सयुं� 

 

ब�िकङ कसुर 

ितलबहादुर शाह 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 आ�नो खातामा के कित रकम छ सोको 

जानकारी खातावालालाई रह�छ �यसैले 

चेक बाउ�स भएको ि�थितमा खातामा 

रकम िथएन भ� ने जानी जानी चेक 

कािटएको हो भ� ने अदालतको अनुमान 

रहने । खातामा रकम नभएको जानकारी 

खातावालालाई िथएन भने अदालतले गन� 

अनुमानको ख�डन �ितवादीले गनु�पन� । 

आ�नो खातामा मौ�दात रकम 

नभएकोमा जानी जानी चेक काटी िदने 

काय�लाई ब�िकङ कसुर मािनएको हो भ� ने 

बु�नुपन� । 
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16=  

१०७०७ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

गोिव�द राजवंशी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 बौि�क अपाङ्ग �यि�ल े आफूले गन� 

काय� एवं सोको प�रणाम�ित सजग नरहने 

र आफूउपर भएको कुनै आपरािधक 

काय��ित �ितकार गन� �मताको 

अभावसमेत ह�ने ह�दँा पीिडतले आ�नो 

बौि�क �मताको अभावको कारण कुनै 

�ितकार नगद�मा र शारी�रक जाँच 
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viii

�ितवेदनमा शरीरमा सोको कुनै िच� 

नदेिखएको भ�न ेउ�लेख ह�दैँमा पीिडतका 

िव�� �ितवादीले गरकेो जबरज�ती 

करणीको काय�मा पीिडतको सहमित 

िथयो भनी मा� न निम�ने ।  

17=  

१०७०८ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

अजु�नकुमार 

ऋिषदेव 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 वारदात त�य र प�रि�थितले किह�यै झुट 

बो�दैन तर सा�ी वा मौिखक �माण 

जिहले पिन मानवीय संवेदनाबाट 

�भािवत ह�ने र अनपेि�त �भाव पन� 

स�ने स�भावना रहने ह�नाले मौिखक 

�माण �हण गदा� िमिसलका अ�य 

�माणबाट समिथ�त भए नभएको 

सतक� तापूव�क ह�ेरनुपन� । 

९०४ 
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१०७०९ 

 

सयुं� 

 

ब�िकङ कसुर 

नेपाल सरकार 

िव�� 

अ�ण�साद कुम� 

 दािय�व रहकेो �यि�ले उ� दािय�व पूरा 

ग�रसकेको अव�थामा सोही �यि�बाट 

थप िबगोबमोिजमको ज�रवाना गरी 

रा�यकोषमा रा�दा पुनः रा�यलाई 

अनुिचत स�वृि� (unlawful 

enrichment) ह�ने अव�था िसज�ना ह�ने । 
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१०७१० 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी, 

बालयौन 

दुराचार 

नर ेसाक� 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 मुख मैथुनलगायतको बला�कारको 

�व�पलाई मा�यता िदएको कानूनी 

�यव�थाको स�दभ�मा जबरज�ती करणी 

हो वा होइन भनी �थािपत गदा� परी�ण 

गनु�पन� िवषयह� फरक रहकेो अव�थामा 

योिनमा ह�ने बला�कारको �माणह�को 

अनुस�धान र खोजी गनु�भ�दा मुख मैथुन 

वा गुद्�ार मैथुनबाट भएको बला�कारको 
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ix

लािग फरक त�रकाल े अनुस�धान तथा 

�माणको खोजी, परी�ण र मू�याङ्कन 

ग�रनुपन� । 

20=  

१०७११ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

मह�े� काक� 

 �ितवादीले िववाह गछु� भनेको कारण 

दुवैको सहमितबाट पटकपटक शारी�रक 

स�ब�ध भएको हो भनी पीिडतल े

अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । यसरी 

लामो समयदेिख शारी�रक स�ब�धमा 

रहकेा, �ितवादी र पीिडत सँगै गई 

पटकपटक गभ�पतन गराएको, होटल 

र�े�र�ेटमा भेटघाट गन� गरकेो, �ितवादी र 

पीिडतिबच िववाहको िवषयलाई िलएर 

खटपट भई वारदात भएको क�रब ५ 

मिहना १२ िदनपिछ जाहरेी परकेो देिखँदा 

िनजह�िबचको शारी�रक स�ब�धमा 

�ितवादीले िववाह गन� गलत वा 

छलकपटपूण� िव�ास िदलाएर मा� 

शारी�रक स�ब�ध गरकेो हो वा 

िनजह�िबचमा सहमितमा स�ब�ध भई 

िववाह गन� िव�दुमा िववाद भई स�ब�धमा 

ित�ता आई अनुस�धान, अिभयोजन र 

अदालती �ि�या सु� भएको भ�न े

स�ब�धमा अिभयोजन अ�प� देिखएको 

ह�दँा य�तो अ�प� अनुस�धान र 

अिभयोजनका आधारमा ग�रएको 

जबरज�ती करणी ठहर गन� फैसलालाई 

९३७ 



 

x

उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 

गरी भएको फैसला िमलेकै देिखने ।  

21=  

१०७१२ 

 

सयुं� 

 

अंश दपोट 

रामच�� बुढाथोक� 

िव�� 

िनम�ला बुढाथोक� 

 दबाए िछपाएको �� न सबै 

अंिशयारह�िबच अंश मु�ा चली सबैल े

अदालतको आदेशबमोिजम तायदाती 

फाँटवारी पेस गदा� दबाए िछपाएको छैन 

भनी कागज गरकेो तर अंशब�डा गनु�पन� 

स�पि� नदेखाई दबाए िछपाएको 

अव�थामा उपि�थत ह�ने िवषय हो । अंश 

मु�ा पदा� �यवहार �माणबाट पिहले नै 

छु�ी िभ� न भएको ठहर फैसला भएको 

अंिशयारले दबाए िछपाएमा नािलस गन� 

पाउने नदेिखने ।  

९४७ 
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�

आदेश िमित : २०७८।१।२
०७७-WF-०००८

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : धािदङ िज�ला, छ�े देउराली गा.िव.स. वडा 
नं.९ हाल धनुीबेसी न.पा.१ घर भई हाल 
िसराहा िज�ला कारागार काया�लय, िसरहामा 
कैदमा रहेको अजु�न िगरीको छोरा यादव िगरी

िव��
िवप�ी : धािदङ िज�ला अदालत, बेसी, धािदङसमेत

§ कुनै अपराध गरबेापत २० (िबस) वष� कैदको 
सजाय भई सजाय ठेिकएको कैदी कैदबाट 
भागेपिछ कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४ को उ�े�यअनु�प कारागारबाट भागे 
भगाएको कसुरबापत तोिकएबमोिजमको 
सजाय पाउनु नै पद�छ भ�ने कारागार 
ऐनको मलू उ�े�य भएकोले सोको िवपरीत 
कानूनको �या�या ह�न जादँा िवधाियक� 
कानूनको उ�े�य मन� जाने ।

§ कारागारबाट थनुुवा वा कैदी भा�ने भगाउने 
काय�लाई िन��सािहत तु�याउने उ�े�यले 
लागु भएको कारागार ऐनले िनधा�रण गरकेो 
सीमा र ब�देजबाहके मलुुक� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ८ नं. ले २० (िबस) 
वष�भ�दा बढी कैद गन� नह�ने गरी ब�देज 

लगाएको छ भ�न े अथ�मा कारागार ऐन, 
२०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) 
को �या�यालाई ऐनको उ�े�यअनुकूलको 
�या�या भनी �वीकार गन� स�ने अव�था 
नदेिखने । 

(�करण नं.२२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
नरह�र आचाय�, �ी कुमार शमा� आचाय�, 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी कौशल िकशोर द� 
र �ी मेजर थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
गोपाल �साद �रजाल

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०४७, अङ्क २, िन.नं.४०७४
§ ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, िन.नं.४१६८
§ ने.का.प.२०४८, अङ्क ५, िन.नं.४३०१

स�ब� कानून :
§ कारागार ऐन, २०१९

आदशे
�या.मीरा खडका : नेपालको संिवधान 

२०७२ को धारा ४७ एवं १३३(२) बमोिजम दायर भई 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(ख) बमोिजम 
पूण� इजलाससम� पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� त�य र आदशे यस�कार छः-

त�य ख�ड
बलराम कँुवरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 

�ितवादी म िनवेदक यादव िगरी भएको स.फौ.नं. को 
कत��य �यान म�ुामा �ी धािदङ िज�ला अदालतको 
िमित ०५४।३।२४ गतेको फैसलाले सव��वसिहत 
ज�मकैदको फैसला भई सोउपर त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटन हाल �ी उ�च अदालत पाटनबाट 

�नण�य नं. १०६९२
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िमित २०५४।१२।४ मा र स�मािनत �ी सव��च 
अदालतबाट िमित २०५७।१।२९ मा धािदङ िज�ला 
अदालतको फैसला सदर भई �ी धािदङ िज�ला 
अदालतको च.नं.१०९ िमित २०५७।४।३२ को 
कैदी पजु�बमोिजम िमित ०५२।११।१३ गतेबाट २० 
वष� अथा�त् २०७२।११।१२ गतेस�म थुनी िमित 
०७२।११।१३ गतेबाट थुना म�ु ग�रिदने कैदीपजु� 
िदई सोही िमितदिेख सािबक मलुकु� ऐन, २०२० को 
अ.बं. १२१ नं.बमोिजम कैदी जीवन िबताउदैँ आएको 
छु ।

यसरी कैदी जीवन िबताउदैँ गदा�को �ममा 
िमित २०६०।४।३० गते िबरामी परी उपचारको लािग 
भागेकोमा के��ीय कारागार अ�पतालको च.नं. १७६ 
िमित २०६०।४।३० को प�ले वीर अ�पतालमा 
उपचारको लािग �यहाबँाट त�कालीन ने.क.पा. 
माओवादीको ���कालमा कारागार सरु�ाकम�बाट 
फु�काई अपहरण गरी लगेको कारणबाट भ�ब�दी 
गहृ काठमाड�को चौक�दार ओम ग�ुङको िमित 
२०६०।५।१ को �ितवेदन र अनाि�त सश� �हरी 
ग�ुमको च.नं. १७० िमित २०६०।५।१ को प�ले 
सोही कारागारका जेलर �ी भोला�साद िसवाकोटीको 
जाहेरीले नेपाल सरकार वादी �ितवादी म िनवेदक 
यादव िगरी भएको स.वा.फौ.न. २७३ को कैदी भागे 
भगाएको म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा चली 
िमित २०६१।५।३।५ मा कैद भ�ुान ह�न बाकँ� रहेको 
१२ वष� ६ मिहना ११ िदनको कैद सजायको डेढी 
सजाय गन� गरी १८ वष� ९ मिहना १७ िदन कैद ह�ने 
गरी भएको फैसला अि�तम भइरहेकोले सोबमोिजम 
काठमाड� िज�ला अदालत तहिसल शाखाको 
च.नं.१५१४ िमित २०६४।१२।३ को कैद �याद ठेक� 
िमित २०६४।११।३ मा प�ाउ परी सोही िमितदेिख 
कारागार काया�लय जग�नाथ देवलमा थुनामा रहेकोमा 
कारागारबाट कैदीब�दी एक अक� ठाउमँा �थाना�तरण 
गदा� िसराहा िज�ला कारागार काया�लय िसराहामा 

चलान भई सोही कारागार काया�लयमा हाल कैद भोगी 
बसेको छु ।

धािदङ िज�ला अदालतको कैदी 
पजु�बमोिजम कत��य �यान म�ुामा लागेको कैदमा िमित 
२०५२।११।१३ दिेख २०६०।४।३२ स�म ७ वष� ५ 
मिहना १३ िदन कैद भ�ुान ग�रसकेको र कैद भ�ुान 
ह�न बाकँ� रहेको कैद १२ वष� ६ मिहना ११ िदनको 
डेढी कैद कैदी थुनवुा भागे भगाएको म�ुामा १८ वष� 
९ मिहना १७ िदन सजाय गरी २६ वष� ३ मिहना कैद 
भ�ुान गनु�  जनु गैरकानूनी रहेको छ । सािबक मलुक� 
ऐन, २०२० को द�ड सजाय महलको १० नं. मा एउटै 
म�ुामा छु�ाछु�ै ऐन लगाई सजाय गदा� ठुलो सजाय गरी 
सजाय गनु�पछ�  पटक खापी सजाय गनु�  ह�दँैन भनी अिघ 
ठेिकएको कैदभ�दा पिछ ठे�ने कलमको हद-घटी रहेछ 
भने थप कैद ठे�न ुपद�न भ�ने ��ट कानूनी �यव�था 
भएको पाइ�छ । म िनवेदक यादव िगरी कत��य �यान 
म�ुामा सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय पाउने ठहरी 
फैसला भई सािबक मलुकु� ऐन, २०२० को द�ड 
सजाय महलको ६ नं.बमोिजम २० वष� कैद ठेक� कैदी 
पजु� िदएकोले द�ड सजाय महलको ४१ नं. ले अिघ 
ठेिकएको कैदको हदै बाकँ� रहेकोले पिछ कैदको हद 
घटी रहेकोमा थप कैद ठे�न ुनपन�मा थप कैद ठेिकएको 
काय� संिवधान एवं कानूनको �ितकूल भई �िुटपूण� छ ।

यसैगरी सािबक मलुकु� ऐन, २०२० को 
द�ड सजाय महलको ८ नं. र कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४ (६) बमोिजम थनुवुा भागे भगाएकोमा पिन 
२० वष�भ�दा बढी सजाय नग�रने कानूनी �यव�था 
भएबाट थुनामा परकेो िमितले २० वष� मा� कैद असलु 
गनु�पन� भनी यसै स�मािनत �ी सव��च अदालतबाट 
कानूनी िस�ा�त �ितपादन भई ने.का.प.२०४७, 
िन.नं. ४०७४, प�ृ १५० क� थापासमेत िव. तनह� ँ
िज�ला अदालतसमेत, ने.का.प.२०४७, िन.नं. 
४१६८, प�ृ ५०३ वीरबहादरु िव. लिलतपरु िज�ला 
अदालतसमेतमा �कािशत कानूनी िस�ा�तको 
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१०६९२ - यादव िगरी िव. धािदङ िज�ला अदालत, बेसी, धािदङसमेत

आधारमा िमित ०५२।११।१३ देिख २०६०।४।३२ 
स�म कैद भ�ुान गरकेो ७ वष� ६ मिहना १३ िदन र 
भएको कैद उप�लो हद २० वष�म�येबाट बाकँ� १२ वष� 
६ मिहना ११ िदन मा� भ�ुानी ह�ने कैद असलु गनु�पन� र 
सो कैद िमित २०७७।५।१५ गते भ�ुान भइसकेकोले 
कैदबाट म�ु ग�रिदनपुन�मा गैरकानूनी �पमा ६ वष� ३ 
मिहना कैद भ�ुान गन� बाकँ� रहेको भनी थुनाम�ु नगरी 
कैदमा राखी रहेकोले नेपालको सिंवधान, २०७२ को 
धारा १७(१) नं., मलुकु� दवेानी संिहता, २०७४ को 
दफा २०(१), सािबक मलुकु� ऐन, २०२० को द�ड 
सजाय महलको १०, ४१ नं. र कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४(६) नं.समेतको �िुट गरी गैरकानूनी �पमा 
कैदमा राखेको काय� गैरकानूनी ह�दँा उ� कैदीपजु� 
बदर गरी थनुाम�ु ग�रिदन ुभनी ��यथ�ह�को नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेशलगायत जो चािहने आ�ा 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� आधार र कारण भए सोसमेत 
साथै राखी �याद सूचना �ा� भएको िमितले बाटोको 
�यादबाहेक ३ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को 
नाउमँा िव�तुीय मा�यमबाट �याद सूचना पठाई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�होला भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७७।०५।२२ गतेको आदेश ।

वादी नेपाल सरकार भएको कत��य �यान 
म�ुामा यस अदालतको िमित २०५४।०३।२४ को 
फैसलाले �ितवादी यादव िगरीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ठह�याएकोमा सव��च अदालतबाट समेत 
िमित २०५७।०१।२९ मा सदर गरकेो फैसलाबमोिजम 
िमित २०५२।११।१३ बाट सव��वसिहत ज�मकैदको 
हकमा २० वष�को कैद ठेक� च.नं.१०९ िमित 

२०५७।०४।३२ को प�ले कैदीपजु� जारी ग�रएको 
हो । िनवेदन मागबमोिजमको लगत नं.१९।७२४ मा 
कायम रहेको कैदको लगतबमोिजम यी �ितवादीले 
िमित २०६०।०४।२९ स�म कैदमा बसी िमित 
२०६०।०४।३० मा कैद १२ वष� ६ मिहना ११ 
िदन बाकँ� छँदै कैदी भागे भगाएको म�ुामा फरार रही 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६१।०५।०३ 
को फैसलाले भ�ुान ह�न बाकँ� कैदको डेढो बढाई 
कैद १८ वष� ९ मिहना १७ िदन कायम गरी फरार 
रहेका �ितवादीलाई िमित २०६४।११।०३ मा प�ाउ 
गरी काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं.१५१४ 
िमित २०६४।११।०४ को प�ले िविभ�न कारागार 
ह�दँै हाल िसराहा कारागारमा कैद भ�ुान ग�ररहेको 
भ�ने िनवेदनमा उ�लेख भएको देिखदँा िनवेदकले 
भनेबमोिजम कैद वष� २० �यतीत भएप�ात् �वतः 
कैदम�ु ह�ने अव�था रहेको नभई कैद भ�ुान गन� 
�ममा कैदबाट भागी �यसबाट िसिज�त पनु: अक� 
म�ुाबाट कायम भएको कैदबापत कैद भ�ुान गरेको 
अव�थामा िनजको थनुा गैरकानूनी नभई कानूनस�मत 
भएकाले िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� अव�था नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७७।०५।२४ गतेको 
धािदङ िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

यसमा अनाि�त सश� �हरी ग�ुमको 
प�ले कारागार शाखा काठमाड�का जेलर भोला�साद 
िसवाकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
यादव िगरी भएको म�ुा नं.स.फौ.नं. २७३/७८६ को 
थनुवुा भागे भगाएको भ�ने म�ुामा यस अदालतको 
िमित २०६१।०५।०३ गतेका फैसलाले िनज �ितवादी 
यादव िगरीलाई कत��य �यान म�ुामा भ�ुानी ह�न बाकँ� 
कैद १२।६।११ को डेढी १८।०९।१७ (अठार वष� नौ 
मिहना स� िदन) कैद ह�ने ठहरकेो ह�दँा िनज �ितवादी 
िमित २०६४।११।०३ मा प�ाउ परी सोही िमितदेिख 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवलमा थनुामा रहेको 
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देिखदँा सोही िमितबाट अ.बं. १२० नं.बमोिजम कैद 
क�ी िम�हा िददँा कैदबापतमा िमित २०६४।११।०३ 
देिख िमित २०८३।०८।२० स�म िनयमानसुार िसधा 
खान िदई थुनामा राखी अ�य म�ुा वा कारणबाट 
थनुामा रा�न नपन� भए यस म�ुाबाट मा� िनज 
�ितवादीलाई िमित २०८३।०८।२१ गतेमा कैदम�ु 
ग�रिदन ु भनी यस अदालतबाट च.नं.१५१४, कैद 
ढड्डा नं.६३४ लगत नं.२२७ िमित २०६४।१२।०३ 
गतेको कैदी पजु�माफ� त कैद ठेक� कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवल, काठमाड�मा पठाइएको ह�दँा िनजको 
थनुा गैरकानूनी नभई कानूनस�मत भएकाले िनवेदकको 
माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� अव�था 
नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७७।०५।२५ गतेको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदक यादव िगरीलाई 
काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. १५१४ िमित 
२०६४।१२।०३ को आदेशले कानूनबमोिजम थनुामा 
रािखएकोमा कारागार �यव�थापन िवभागको च.नं. 
३६८ िमित २०६८।०६।३० को प�ानसुार यस 
कारागारबाट िमित २०६८।०७।०३ गते कारागार 
काया�लय रामेछाप �थाना�तरण भई गएकोमा यस 
काया�लयको हकमा �रट िनवेदन खारजेयो�य भएकाले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७७।०५।२५ गतेको कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवलको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक यादव िगरीलाई काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६१।०५।३ गतेको 
फैसलाले कत��य �यान म�ुामा भ�ुान ह�न बाकँ� 
कैद १२।६।११ को डेढी १८।९।१७ िदन कैद 
ह�ने ठहरकेो भनी काठमाड� िज�ला अदालतको 
च.नं.१५१४ िमित २०६४।१२।०३ गतेको कैदी 
पजु�अनसुार िमित २०६४।११।०३ गतेदेिख िमित 
२०८३।०८।२० गतेस�म कानूनबमोिजम िसधा खच� 

खवुाई कैदमा राखी अ�य म�ुा वा कारणबाट थनुामा 
रा�न ुनपन� भए यस म�ुाको हकमा मा� �ितवादीलाई 
िमित २०८३।०८।२१ गते कैदबाट म�ु ग�रिदन ु
भनी लेखी आएबमोिजम थनुामा रािखएको ह�दँा यस 
काया�लयको नाउमँा कुनै �कारको आदशे जारी ह�नपुन� 
अव�था नरहेकाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७७।०५।२६ गतेको 
कारागार काया�लय िसराहाको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले धािदङ िज�ला अदालतको कैदी 
पजु�बमोिजम कत��य �यान म�ुामा लागेको कैदमा िमित 
२०५२।११।१३ दिेख २०६०।४।३२ स�म ७ वष� ५ 
मिहना १३ िदन कैद भ�ुान ग�रसकेको र कैद भ�ुान 
ह�न बाकँ� रहेको कैद १२ वष� ६ मिहना ११ िदनको 
डेढी कैद कैदी थनुवुा भागे भगाएको म�ुामा समेत गरी 
१८ वष� ९ मिहना १७ िदन भ�ुान ह�न बाकँ� रहेको 
दिेख�छ । यी िनवेदकले दवुै म�ुाको सजाय ज�मा गदा� 
२६ वष� ३ मिहना कैद कायम गदा� सािबक मलुकु� 
ऐनको द�ड सजायको महलको १० र ४१ नं.बमोिजम 
ठुलो सजाय कायम भएपिछ सानो सजायको 
कैद खा�न िम�दैन भ�ने िनवेदन िजिकर िलएको 
दिेख�छ । यस स�ब�धमा यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजरह� हेदा� िनवेदक क� थापा मगरसमेत िव�� 
तनह� ँिज�ला अदालतसमेत भएको ब�दी��य�ीकरण 
म�ुा (ने.का.प.२०४७, अङ्क २, िन.नं.४०७४) मा 
�ितपािदत िस�ा�त र वीरबहादरु थापा मगर िव�� 
लिलतपरु िज�ला अदालतसमेत भएको उ��ेषण 
म�ुा (ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, िन.नं.४१६८) मा 
�ितपािदत िस�ा�तमा एक�पता कायम भएको देिखन 
आएन । िन.नं. ४०७४ मा सव��वसिहत ज�मकैद र 
ज�मकैद ह�ने सजाय भइसकेपिछ अ�य म�ुाह�मा 
ज�मकैदभ�दा कम सजाय ह�ने खत ह�दँा सोसमेत 
ज�मकैदको सजायमा खापी सजाय गन� निम�ने र िन.नं. 
४१६८ मा �यान म�ुाबाट सव��वसिहत ज�मकैदबापत 
कानूनबमोिजम २० वष� कैद ठेिकइसकेपिछ कारागार 
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ऐनको दफा २४ बमोिजम कैद ठे�न निम�ने भ�न 
निम�ने भनी यी दईु बे�लाबे�लै िस�ा�त �ितपादन 
भई �या�यामा एक�पता दिेखएन । ��ततु म�ुामा 
िनवेदकले सव��वसिहत ज�मकैदबापत २० वष� कैद 
भ�ुान भएपिछ सोभ�दा सानो खतको कैद खापी 
िदएको कैदी पजु� गैरकानूनी भएको भ�ने िनवेदन 
िजिकर र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको सम��पमा 
�या�या गरी एक�पता कायम गनु�पन� देिखएको र 
उि�लिखत िवषयको कानूनी ��को जिटलता र 
मह�वका साथै दईु संय�ु इजलासको फैसलामा 
देिखएको िविवधतालाई िवचार गदा� पूण� इजलासबाट 
िन�पण ह�न उपय�ु देिखएकोले सोको िन�पणको 
लािग ��ततु म�ुा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम २३(ग) बमोिजम पूण� इजलाससम� 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालत संय�ु इजलासको िमित 
२०७७।०६।२ गतेको ।

��ततु �रट िनवेदनको िमिसल अ�ययन 
गदा� यस अदालतको संय�ु इजलासले िन.नं.४०७४ 
र िन.नं. ४१६८ को �या�यामा एक�पता नभएको 
भ�नेसमेतमा आधारमा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम २३(ग) बमोिजम पूण� इजलासमा पेस 
गनु�  भनी िमित २०७७।६।२ मा गरकेो आदेशानसुार 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको देिखयो । उ� 
िनयम २३(ग) हेदा� “कुनै म�ुामा समावेश भएको कुनै 
जिटल कानूनी ��को िनण�य पूण� इजलासबाट ह�न 
उपय�ु छ भ�ने कुरा सयं�ु इजलासलाई लागी सो 
कानूनी �� र पूण� इजलासबाट �यसको िनण�य ह�नपुन� 
कारण उ�लेख गरी सो इजलासले पूण� इजलासमा पेस 
गन� आदेश िदएको म�ुा” पूण� इजलाससम� पठाउने गरी 
आदशे गन� स�ने भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । सोही 
िनयमावलीको िनयम २३(२)(ख) मा “कुनै कानूनको 
�या�या वा कुनै कानूनी िस�ा�तको स�ब�धमा दईु 
सयं�ु इजलासको राय वा िनण�य िभ�दािभ�द ै भई 
सयं�ु इजलासले पूण� इजलासमा पेस गन� आदेश 

िदएको म�ुा” समेत पूण� इजलाससम� पठाउन स�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । संय�ु इजलासको उ� 
आदेशमा ��ततु �रट िनवेदनमा के कुन जिटल कानूनी 
�� समावेश भएको र कुन कानूनी ��को िन�पण 
पूण� इजलासबाट ह�नपुन� हो �प� उ�लेख भएको 
दिेखदैँन । यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तह� 
बािझएको अव�था भएमा पूण� इजलाससम� पठाउदँा 
खलुाउनपुन� सव��च िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(ख) समेत उ�लेख गरकेो पाइएन । अतः के क�ता 
जिटल कानूनी �� पूण� इजलासबाट िनराकरण ह�नपुन� 
हो भ�ने स�ब�धमा �प� गरी ७ िदनिभ� खलुाई 
पठाउनका लािग ��ततु �रट िनवेदन संय�ु इजलासमा 
िफता� पठाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको पूण� इजलासको िमित २०७७।११।१३ 
को आदेश ।

��ततु म�ुामा िनवेदकले धािदङ िज�ला 
अदालतको कैदी पजु�बमोिजम कत��य �यान 
म�ुामा लागेको कैदमा िमित २०५२।११।१३ देिख 
२०६०।४।३२ स�म ७ वष� ५ मिहना १३ िदन कैद 
भ�ुान ग�रसकेको र कैद भ�ुान ह�न बाकँ� रहेको 
कैद १२ वष� ६ मिहना ११ िदनको डेढी कैद कैदी 
थनुवुा भागे भगाएको म�ुामा समेत गरी १८ वष� ९ 
मिहना १७ िदन भ�ुान ह�न बाकँ� रहेको देिख�छ । 
यी िनवेदकले दवैु म�ुाको सजाय ज�मा गदा� २६ 
वष� ३ मिहना कैद कायम गदा� सािबक मलुकु� ऐनको 
द�ड सजायको महलको १० र ४१ नं.बमोिजम ठुलो 
सजाय कायम भएपिछ सानो सजायको कैद खा�न 
िम�दैन भ�ने िनवेदन िजिकर िलएको देिख�छ । यस 
स�ब�धमा यस अदालतबाट �ितपािदत निजरह� 
हेदा� िनवेदक क� थापा मगरसमेत िव�� तनह� ँ
िज�ला अदालतसमेत भएको ब�दी��य�ीकरण म�ुा 
(ने.का.प.२०४७, अङ्क २, िन.नं. ४०७४) मा 
“िनवेदकह�का हकमा �यान म�ुाका कसरुदार ठहर 
भई �यानस�ब�धीको १३(४) न.ंबमोिजम र अ�य 
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�ितवादीह�लाई ऐ.१३(३) न.ंबमोिजम ज�मकैद 
ह�ने सजाय भइसकेपिछ अ�य २ वटा म�ुाह�को 
ज�मकैदभ�दा कम सजाय ह�ने खत ह�दँा सोसमेत 
ज�मकैदको सजायमा खापी सजाय गन� िम�ने 
देिखँदैन । �य�तै कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४(६) बमोिजम पिन थनुवुा भगाएकोमा पिन २० 
वष�भ�दा बढी कैद ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने 
�यव�था भएबाट ियनी �रट िनवेदकह� क� थापा 
मगर, देवीलाल राना मगर, मानबहादुर, मािकम 
थापा मगर, खबहादुर थापा मगर, मोहन िसहं थापा 
मगर र िखमलाल आले मगर सु� थुनामा परकेो 
िमितदेिख २० वष�स�म मा� कानूनबमोिजम कैदमा 
ब�नपुन� देिखएको ह�दँा २० वष� मा� कैद असुल गन� 
गरी लगत स�याउनु र सोहीअनुसारको जनाउ �रट 
िनवेदकह�लाई िदनु भनी िवप�ीह�का नाउँमा 
परमादेशको आदेश जारी ह�न ेठहछ�” भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ भने िनवेदक वीरबहादरु 
थापा मगर िव�� लिलतपरु िज�ला अदालतसमेत 
भएको उ��ेषण म�ुा (ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, 
िन.नं.४१६८) मा “�यान म�ुाबाट सव��वसिहत 
ज�मकैदबापत कानूनबमोिजम २० वष� कैद 
ठेिकइसकेपिछ कारागार ऐनको दफा २४ बमोिजम 
कैद ठे�न निम�ने भ�न निम�ने । कारागार ऐन, 
२०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) मा देखाएको 
२० वष�को हद सोही दफाको उपदफा (३)(४) र (५) 
बमोिजम भागेबापत थप कैद ठे�दा कायम गनु�पन� 
हो भ�न ेनदेिखने । कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४ को उपदफा ६ मा भएको �यव�थाबाट पिन २० 
वष�भ�दा बढी कैद ठे�न निम�ने र �यान म�ुाबाट 
सव��वसिहत ज�मकैदबापत कानूनबमोिजम २० 
वष� कैद ठेिकइसकेपिछ अब सो कारागार ऐनको 
दफा २४ बमोिजम कैद ठे�न निम�ने भ�ने हकमा 
सो दफा २४ मा भएको �यव�था ह�ेरएमा सो 
दफाको उपदफा (३) मा कैद �याद ठेिकएको कैदी 

भागमेा पि�एपिछ बाँक� कैदको डेढी बढाई सजाय 
गनु�पछ� भ�न े भएकोबाट सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय पाई कैद ठेिकएको कैदी कैद भु�ान नह�दैँ 
िबचमा भागी प�ाउ परी आएमा िनजलाई भु�ान 
गन� बाकँ� कैदको डेढी बढाई फे�र सजाय गनु�पन� 
भएकोबाट सव��वसिहत ज�मकैद ठेिकएपिछ 
सो दफाबमोिजमको कैद नला�न े र द.स.को 
८ न.ं मा भएको �यव�थाले पिन कानूनको यो 
�यव�थाबमोिजम कैद ठे�न नपरी बेहोरा जनाई 
लगत क�ा ग�रिदनुपन� भ�ने िजरह मनािसब देिखन 
नआई सो दफा २४ उपदफा (६) मा देखाइएको २० 
वष�को हद सोही दफाको उपदफा (३), (४) र (५) 
बमोिजम भागेबापत थप कैद ठे�दा कायम गनु�पन� 
हो भ�न ेदेिखन नआएकोले �रट िनवेदनको िजिकर 
पु�न स�दैन खारजे ह�ने ठहछ�” भ�ने �यान तथा 
थनुवुा भा�यो भ�ने म�ुामा उ��ेषणको आदेशबाट यो 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ ।

यसरी मािथ उि�लिखत ने.का.प. २०४७, 
अङ्क २, िन.नं. ४०७४ मा सव��वसिहत ज�मकैद 
र ज�मकैद ह�ने सजाय भइसकेपिछ अ�य म�ुाह�मा 
ज�मकैदभ�दा कम सजाय ह�ने खत ह�दँा सोसमेत 
ज�मकैदको सजायमा खापी सजाय गन� निम�ने र 
ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, िन.नं.४१६८ मा �यान 
म�ुाबाट सव��वसिहत ज�मकैदबापत कानूनबमोिजम 
२० वष� कैद ठेिकइसकेपिछ कारागार ऐनको दफा 
२४ बमोिजम कैद ठे�न निम�ने भ�न निम�ने भनी 
यी दुई सयुं� इजलासह�को िनण�यमा िभ�दािभ�दै 
िस�ा�त �ितपादन भई कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४ को �या�यामा एक�पता भएको 
देिखएन । सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम २३(२)(ख) बमोिजम कुनै कानूनको 
�या�या वा कुनै कानूनी िस�ा�तको स�ब�धमा दुई 
सयंु� इजलासको राय वा िनण�य िभ�दािभ�दै भई 
सयंु� इजलासले पूण� इजलासमा पेस गन� आदेश 
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िदन स�ने �यव�था भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
िनवेदकले सव��वसिहत ज�मकैदबापत २० वष� कैद 
भ�ुान भएपिछ सोभ�दा सानो सजायको खतको कैद 
खापी िदएको कैदी पजु� गैरकानूनी भएको भ�ने िनवेदन 
िजिकर र कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
�या�याका स�ब�धमा दईु संय�ु इजलासबाट भएको 
िभ�दािभ�द ै िनण�यलाई एक�पता कायम गररे मा� 
िन�कष�मा प�ुनपुन� देिखएको ह�दँा पूण� इजलासबाट 
िन�पण ह�न उपय�ु देिखएकोले सोको िन�पणको 
लािग सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम २३(२)(ख) मा भएको �यव�थाबमोिजम पूण� 
इजलाससम� पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको िमित २०७७।१२।१७ को आदेश ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम िनण�याथ� यस इजलाससम� 

पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका 
तफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
नरह�र आचाय�, �ी कुमार शमा� आचाय�, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी कौशल िकशोर द� र �ी मेजर 
थापाले िनवेदक यादव िगरीलाई धािदङ िज�ला 
अदालतको फैसलाले सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
भई धािदङ िज�ला अदालतको कैदीपजु�बमोिजम 
कैदमा रहेको अव�थामा कैदबाट भागे भगाएको म�ुामा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट सजाय गरकेोमा िववाद 
छैन । िनवेदक िमित २०६०।०४।३० मा कैदबाट 
भा�दा कैद ७।४।१३ (सात वष� चार मिहना ते� िदन) 
भ�ुान ग�रसकेको छ । कैदबाट भागे भगाएको म�ुामा 
िनवेदकलाई १८।९।१७ (अठार वष� नौ मिहना स� 
िदन) कैद (बाकँ� कैदको) सजाय ह�ने ठहरी फैसला 
भएको हो । द�ड सजायको महलको ४१ नं. ले ठुलो 
कैद सजाय भइसकेपिछ सानो कैद सजाय �यही ठुलो 
कैदमा गािभ�छ । कारागार ऐनको दफा २४(६) बमोिजम 
िनवेदकलाई अि�तम सजाय ह�ने २०(िबस) वष� कैद 
मा� हो । �यसकारण कैद ठे�दा २०(िबस) वष�को मा� 

कैद ठेिकन ुपद�छ । तर िनवेदकलाई २६।३।९ (छि�बस 
वष� तीन मिहना नौ िदन) कैद ठेिकएको छ जो द�ड 
सजायको महलको ८, ४१ नं. र कारागार ऐनको दफा 
२४ को उपदफा (६) को िवपरीत रहेको छ ।

यस स�ब�धमा िनवेदक क� थापा 
मगर िव�� तनह� ँ िज�ला अदालतसमेत भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुामा �यान म�ुाको कसरुदार 
ठहर भई �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं.बमोिजम 
िनवेदकलाई र अ�य �ितवादीह�लाई ऐ.१३(३) 
नं.बमोिजम ज�मकैद ह�ने सजाय भइसकेपिछ अ�य २ 
वटा म�ुाह�को ज�मकैदभ�दा कम सजाय ह�ने ह�दँा 
�यसलाई ज�मकैदको सजायमा खापी सजाय गन� 
िम�ने देिखदैँन । �यसैगरी कारागार ऐनको दफा २४(६) 
बमोिजम थनुवुा भगाएकोमा पिन २०(िबस) वष�भ�दा 
बढी कैद ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने �यव�था 
भएबाट २०(िबस) वष� मा� कैद असलु गनु�पछ�  भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । उ� िस�ा�तबमोिजम 
पिन िनवेदकलाई २६(छि�बस) वष�भ�दा बढी कैद 
ठेिकएको कानूनसङ्गत छैन ।

वीरबहादरु थापा मगर िव�� लिलतपरु 
िज�ला अदालतसमेत भएको उ��ेषणको �रट 
िनवेदनमा �यान म�ुाबाट सव��वसिहत ज�मकैदबापत 
कानूनबमोिजम २०(िबस) वष� कैद ठेिकइसकेपिछ 
कारागार ऐनको दफा २४ बमोिजम कैद ठे�न निम�ने 
भ�न निम�ने भनी िस�ा�त �ितपादन भएकोले दईु 
संय�ु इजलासह�को �या�यामा एक�पता नभएकोले 
��ततु �रट िनवेवदन पूण� इजलासमा पठाइएको हो । पूण� 
इजलासले कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३), 
(४), (५) र (६) को �या�या गनु�पन� भएको छ । क� 
थापा मगरको म�ुामा यी कानूनह�को रा�री �या�या 
भएको छ । िनवेदक २०(िबस) वष� कैदमा बिससकेको 
छ । िमित २०७७।०५।१५ मा नै २०(िबस) वष� पगेुको 
छ । �यसकारण ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
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��यथ� धािदङ िज�ला अदालतसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
गोपाल�साद �रजालले कसरु गरकेो �यि�लाई 
कसरुबाट उ�मिु� िदन िम�दैन । कारागारबाट भा�ने 
भगाउने काय�लाई कारागार ऐनले कसरु मानी सजाय 
िनधा�रण गरकेो छ । �यो सजायबाट िनवेदकलाई 
उ�मिु� िदन िम�दैन । संय�ु इजलासले के आदेश 
गरकेो छ �यो िवचारणीय रहेको छ । क� थापा मगर 
र वीरबहादरु थापा मगरको म�ुाह�मा फरकफरक 
�या�या भएका छन्  । तर क� थापा मगर िव�� तनह� ँ
िज�ला अदालतसमेत भएको िववादमा �ितवादीलाई ३ 
वटा म�ुामा कैद सजाय भएको छ । डाकँा म�ुामा भएको 
कैद सजायबाट �ितवादी भागेको हो । ज�मकैदको 
सजाय भएको म�ुाबाट भागेको होइन । वीरबहादरु थापा 
मगर िव�� लिलतपरु िज�ला अदालतसमेत भएको 
म�ुाको Issue र ��ततु म�ुाको Issue ह�बह� िमलेको 
छ । यस इजलासबाट कारागार ऐनको दफा २४(३), 
(५) र (६) हेनु�पछ�  र �यसलाई नै �या�या गनु�पद�छ । 
कारागार ऐनको दफा २४(५) ले सवाईस�म सजाय ह�ने 
नै देिख�छ भ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

प� िवप�तफ� बाट िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�ले ��ततु गनु�भएको बहस िजिकर सनुी 
�रट िनवेदन, िलिखत जवाफह� तथा स�बि�धत 
िमिसलह� र स�ब� कानूनी �यव�थाह�समेत 
अ�ययन गरी हेदा� ��ततु �रट िनवेदनमा यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िनवेदक क� थापा 
मगरसमेत िव�� तनह� ँ िज�ला अदालतसमेत भएको 
सवंत्  २०४६ सालको ब�दी��य�ीकरण म�ुामा 
(ने.का.प. २०४७, अङ्क २, िन.नं. ४०७४) तथा 
िनवेदक वीरबहादरु थापा मगर िव�� लिलतपरु 
िज�ला अदालतसमेत भएको उ��ेषण म�ुा (ने.का.प. 
२०४७, अङ्क ६, िन.नं. ४१६८) ह�दँा कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४ को �या�याको स�ब�धमा 
िभ�दािभ�द ै िनण�यलाई एक�पता कायम गररे मा� 

िन�कष�मा प�ुनपुन� देिखएको ह�दँा सोको िन�पणको 
लािग सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
२३(२)(ख) बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस गनु�  
भनी संय�ु इजलासबाट िमित २०७७।१२।१७ मा 
आदेश भई ��ततु �रट िनवेदन यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ह�दँा यसमा मूलत: देहायको ��नह�मा 
केि��त रही िनण�य िदनपुन� देिखन आएको छ ।

(१) कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
उपदफा (६) को स�ब�धमा यस अदालतको 
संय�ु इजलासह�बाट �रट िनवेदक क� 
थापा मगरसमेत िव�� तनह� ँ िज�ला 
अदालतसमेत भएको २०४६ सालका 
�रट नं.७०५ को ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनमा िमित २०४७।०१।१३ मा र 
�रट िनवेदक वीरबहादरु थापा मगर िव�� 
लिलतपरु िज�ला अदालतसमेत भएको 
२०४६ सालको �रट नं. ८७४ को उ��ेषण 
�रट िनवेदनमा िमित २०४७।०६।०२ मा 
िनण�य ह�दँा फरकफरक �या�या ह�न गएको 
हो, होइन ?

(२) दईु संय�ु इजलासबाट फरकफरक �या�या 
ह�न गई बािझन गएको हो भने सही �या�या के 
ह�नपुन� हो ?

(३) िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी ह�ने हो 
वा होइन ?

२. िनण�य िदनपुन� उपयु�� ��नह�म�ये 
�थम ��नको स�ब�धमा िवचार गदा� म िनवेदक 
यादव िगरीलाई बलराम कँुवरको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी म यादव िगरी भएको कत��य 
�यान म�ुामा सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय भई 
िमित २०५२।११।१३ बाट २०(िबस) वष� अथा�त् 
िमित २०७२।११।१२ स�म कैदमा राखी िमित 
२०७२।११।१३ गते कैदबाट छुटी जाने गरी कैदीपजु� 
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पाएको छु । यसैगरी भोला�साद िसवाकोटीको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी म िनवेदक यादव िगरी 
भएको कैदी भागे भगाएको म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६१।५।३ मा फैसला भई 
१८।९।१७ (अठार वष� नौ मिहना स� िदन) कैद ह�ने 
गरी फैसला भई िमित २०६४।११।०३ मा प�ाउ गरी 
सोही िमितदेिख कैद भोगी बसेको छु ।

३. म िनवेदकलाई कत��य �यान म�ुामा 
सव��वसिहत ज�मकैद भई मैले ७।६।१३ (सात वष� 
छ मिहना ते� िदन) कैद भ�ुान ग�रसकेपिछ िमित 
२०६०।०४।३० गते िबरामी परी उपचारको लािग 
जादँा माओवादी ���कालमा अपहरण गरी लगेकोमा 
मउपर कारागारबाट कैदी भागे भगाएको म�ुा चली 
कैद भ�ुान ह�न बाकँ� १२।६।११ (बा� वष� छ मिहना 
एघार िदन) को कारागार ऐनबमोिजम डेढी १८।९।१७ 
(अठार वष� नौ मिहना स� िदन) कैद ह�ने गरी अि�तम 
फैसला भएबमोिजम िमित २०६४।११।०३ देिख 
थनुामा बसेको छु । सािबक मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ६ नं. बमोिजम ज�मकैदको २०(िबस) वष� कैद 
ठेिकसकेपिछ द�ड सजायको ४१ नं. ले पिछ ठेिकएको 
कैदको हद कम रहेकोले थप कैद ठे�न ुसिंवधान एवं 
कानून �ितकूल रहेको छ । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ८ नं. र कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४(६) बमोिजम थुनवुा भागे भगाएमा पिन २०(िबस) 
वष�भ�दा बढी सजाय नग�रने कानूनी �यव�था रहेको 
तथा िनवेदक क� थापा मगर िव�� तनह� ँ िज�ला 
अदालतसमेत भएको ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनमा थनुवुा भगाएकोमा पिन २०(िबस) वष�भ�दा 
बढी कैद सजाय नग�रने िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको आधारमा कैद भ�ुान गरकेो ७।६।१३ (सात 
वष� छ मिहना ते� िदन) र भएको कैदको उप�लो हद 
२०(िबस) वष�म�येबाट १२।६।११ (बा� वष� छ मिहना 
एघार िदन) मा� मैले कैद भ�ुान गनु�पन� गरी कैद असलु 
गनु�पन� ह��छ । सोबमोिजम िमित २०७७।०५।१५ गते 

मेरो कैद भ�ुान भइसकेकोले कैदबाट म�ु ग�रिदनपुन� 
हो । तर ६।३।० (छ वष� तीन मिहना) कैद भ�ुान गन� 
बाकँ� रहेको भनी कैदमा नै रािखरहेकोले गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेशलगायत जो चािहने आझै आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने नै िनवेदकको म�ुय िनवेदन दाबी रहेको छ ।

४. बलराम कँुवरको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िनवेदक यादव िगरी भएको कत��य 
�यान म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०५२।११।०६ 
मा भएको फैसलाले �ितवादी यादव िगरीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय भई सव��च 
अदालतसमेतबाट स�ु फैसला सदर भएबमोिजम 
िमित २०५२।११।१३ बाट २०(िबस) वष� कैद ठेक� 
कैदीपजु� जारी भएको हो । यी िमित २०६०।०४।२९ 
स�म कैदमा बसी िमित २०६०।०४।३० मा 
१२।६।११ (बा� वष� छ मिहना एघार िदन) कैद बाकँ� 
छँदै कैदी भागे भगाएको म�ुामा फरार रही काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६१।०५।०३ को 
फैसलाले भ�ुान ह�न बाकँ� कैदको डेढी १८।९।१७ 
(अठार वष� नौ मिहना स� िदन) कैद कायम भएको हो । 
फरारी �ितवादी िमित २०६४।११।०३ मा प�ाउ परी 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६४।११।०४ 
को प�ले थनुामा रहेको छ । िनवेदकले भनेबमोिजम 
२० (िबस) वष� �यतीत भएप�ात् �वतः कैद म�ु 
ह�ने अव�था रहेको नभई २०(िबस) वष� कैद भ�ुान 
गन� �ममा कैदबाट भागी �यसबाट िसिज�त अक� 
म�ुाबाट कायम भएको कैद भ�ुान गन� अव�थामा 
िनवेदक हाल कैदमा रहेकोले िनजको थनुा गैरकानूनी 
नभई कानूनस�मत रहेको छ । तसथ�, �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको धािदङ िज�ला 
अदालतसमेतको िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ । 

५. यस अदालतको संय�ु इजलाससम� 
��ततु �रट िनवेदन पेस ह�दँा क� थापा मगरसमेत िव�� 
तनह� ँिज�ला अदालतसमेत भएको ब�दी��य�ीकरण 
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म�ुामा (ने.का.प.२०४७, अङ्क २, िन.नं. ४०७४) 
ज�मकैद ह�ने सजाय भइसकेपिछ अ�य म�ुाह�मा 
ज�मकैदभ�दा कम सजाय ह�ने खत ह�दँा सोसमेत 
ज�मकैदको सजायमा खापी सजाय गन� निम�ने भनी 
तथा िनवेदक वीरबहादरु थापा मगर िव�� लिलतपरु 
िज�ला अदालतसमेत भएको उ��ेषण म�ुामा 
(ने.का.प.२०४७, अङ्क ६, िन.नं.४१६८) �यान 
म�ुाबाट सव��वसिहत ज�मकैदबापत कानूनबमोिजम 
२० (िबस) वष� कैद ठेिकइसकेपिछ कारागार ऐनको 
दफा २४ बमोिजम कैद ठे�न निम�ने भ�न निम�ने 
भनी दईु संय�ु इजलासह�को िनण�यमा िभ�दािभ�दै 
िस�ा�त �ितपादन भई कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४ को �या�यामा एक�पता भएको देिखएन । दईु 
सयं�ु इजलासह�बाट भएको िभ�दािभ�दै िनण�यलाई 
एक�पता कायम गररे मा� िन�कष�मा प�ुनपुन� देिखएको 
ह�दँा पूण� इजलासबाट िनण�य ह�न उपय�ु देिखएकोले 
पूण� इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने आदेशानसुार ��ततु 
�रट िनवेदन यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
देिख�छ ।

६. यस स�दभ�मा �रट िनवेदक क� थापा 
मगरसमेत िव�� तनह� ँ िज�ला अदालतसमेत 
भएको संवत्  २०४६ सालको �रट नं. ७०५ को 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनको त�य हेदा� 
लाटी मगरनीको जाहेरीले वादी �ी ५ को सरकार 
�ितवादी क� थापा मगरसमेत भएको कत��य �यान 
म�ुामा क� थापा मगरलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं.बमोिजम र अ�य �ितवादीह�लाई १३(३) 
नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय भई �ितवादीह� 
िमित २०३६।०५।१४ देिख थुनामा रहेको अव�थामा 
हे.क. भूपाल िसंहको जाहेरीले वादी �ी ५ को 
सरकार �ितवादी क� थापा मगरसमेत भएको अक� 
डाकँा �यान म�ुामा �ितवादीह�लाई ६ वष� कैद र 
�.५,२८६।- �पैया ँज�रवानाको सजाय ह�ने गरी िमित 
२०३८।०७।०४ मा फैसला भएको रहेछ । यसैगरी 

कारागार शाखा, तनह�कँो �ितवेदनले वादी �ी ५ को 
सरकार �ितवादी क� थापा मगरसमेत भएको थुनवुा 
भा�यो / भगायो म�ुामा �ितवादीह�लाई ९।११।२८ 
(नौ वष� एघार मिहना अ�ाइस िदन) वष� कैद ह�ने गरी 
िमित २०३८।७।२४ मा फैसला भई ३ कलमको 
कैद र ज�रवानाबापत ३९।११।२५ (उन�चािलस 
वष� एघार मिहना पि�चस िदन) कैद ठेिकएको 
रहेछ । उपयु��बमोिजम कैद ठेिकएउपर �ितवादी 
क� थापा मगरसमेतको यस अदालतसम� परेको 
ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदनमा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ८ नं. ले म�ृयदु�ड, सव��वसिहत 
ज�मकैद वा ज�मकैदम�ये ठुलो सजाय भएपिछ सानो 
सजाय ह�ने खत पटक खा�न ु ह��न । द�ड सजायको 
४१ नं.बमोिजम पिन धेर ै म�ुाको धेर ै कलमको कैद 
ठे�नपुरमेा सबभ�दा ठुलो कैदको हद नना�ने गरी कैद 
ठे�नपुन� हो । िवप�ीह�को कारबाही कारागार ऐन, 
२०१९ को दफा २४(६) समेतको �ितकूल रहेको 
भ�नेसमेतको िजिकर िलएको रहेछ ।

७. उ� �रट िनवेदनउपर सनुवुाइ गद� यस 
अदालतको संय�ु इजलासले द�ड सजायको ८ नं. 
मा एकजनाले धेरपैटक म�ृयदु�ड वा सव��वसिहत 
ज�मकैद वा ज�मकैद वा अ� सजाय ह�ने खत 
गरकेो भए पिन कुनै खतमा सव��वसिहत ज�मकैद 
र ज�मकैदम�ये ठुलो सजाय भएपिछ सानो सजाय 
ह�ने खत वा सजायह�म�ये कुनै सजाय भए अ� 
सानो सजाय ह�ने खत खािपदनै भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । यसबाट �रट िनवेदकह�का हकमा �यान 
म�ुाका कसरुदार ठहर भई �ितवादी क� थापा 
मगरलाई �यानस�ब�धीको १३(४) नं.बमोिजम र 
अ�यलाई १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैद ह�ने सजाय 
भइसकेपिछ अ�य दईुवटा म�ुाह�मा ज�मकैदभ�दा 
कम सजाय ह�ने खत ह�दँा सोसमेत ज�मकैदमा 
खापी सजाय गन� िम�ने दिेखदैँन । �य�तै कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४(६) बमोिजम पिन थुनवुा 
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भगाएकोमा पिन २०(िबस) वष�भ�दा बढी कैद ह�ने गरी 
सजाय ग�रने छैन भ�ने �यव�था भएबाट �रट िनवेदक 
क� थापा मगर, दवेीलाल राना मगर, मानबहादरु, 
मािकम थापा मगर, खबबहादरु थापा मगर, मोहनिसंह 
थापा मगर र िखमलाल आले मगर स�ु थनुामा परकेो 
िमितदिेख २०(िबस) वष�स�म मा� कानूनबमोिजम 
कैदमा ब�नपुन� देिखदँा २०(िबस) वष� मा� कैद असलु 
गन� गरी लगत स�याउन ुभनी परमादेशको आदेश जारी 
गरकेो देिख�छ ।

८. �रट िनवेदक वीरबहादरु थापा मगर िव�� 
लिलतपरु िज�ला अदालतसमेत भएको २०४६ 
सालको �रट नं. ८७४ को उ��ेषणको �रट िनवेदनको 
त�य हेदा�  राजबहादरु ग�ुङको जाहेरीले वादी �ी ५ 
को सरकार �ितवादी वीरबहादरु थापा मगर भएको 
कत��य �यान म�ुामा का�क� िज�ला अदालतले 
िनवेदक वीरबहादरु थापा मगरलाई कसरुदार 
ठह�याई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरी िमित 
२०२९।०८।०३ बाट थनुामा रहेको अव�थामा िमित 
२०३७।०२।१३ गते कारागार शाखा न�खबुाट 
भागेकाले िनजउपर थनुवुा भा�यो भ�ने म�ुा दायर 
भई थनुामा ब�न बाकँ� कैद वष� १२।५।२२ (बा� वष� 
पाचँ मिहना बाइस िदन) को डेढी ६।२।२६ (छ वष� दईु 
मिहना छि�बस िदन) थप गरी १८।८।१८ (अठार वष� 
आठ मिहना अठार िदन) कैद सजाय ह�नेमा कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (५) समेतको 
आधारमा िमित २०३७।०८।१० गतेदेिख लाग ु ह�ने 
गरी १७।५।२२ (स� वष� पाचँ मिहना बाइस िदन) कैद 
ह�ने गरी लिलतपरु िज�ला अदालतबाट फैसला भई 
कैद लगत ठेिकएको रहेछ ।

९. उपयु�� फैसलाबमोिजम कैद लगत 
ठेिकएको समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ
भनी वीरबहादरु थापा मगरको यस अदालतमा परकेो 
�रट िनवेदनमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
उपदफा (३), (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए तापिन सो उपदफाह�बमोिजम सजाय गदा� िबस 
वष�भ�दा बढी कैद ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन र गनु�  
ह�दँैन भनी उपदफा (६) मा उ�लेख भएको पाइ�छ । 
म िनवेदक कारागारबाट भागी गएको अव�थामा कुनै 
अपराध नगरकेोले कत��य �यान म�ुामा सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भई का�क� िज�ला 
अदालतबाट ठेकेको कैद मा� म िनवेदकले भ�ुान 
गनु�पन� हो । कारागार ऐनको दफा २४(६) ले २०(िबस) 
वष�भ�दा बढी कैद ठे�न िम�दैन भ�ने िजिकर िलएको 
पाइ�छ ।

१०. वीरबहादरु थापा मगरको म�ुामा यस 
अदालतको संय�ु इजलासले कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) को 
�या�या गद� िनवेदकलाई कत��य �यान म�ुामा का�क� 
िज�ला अदालतको फैसलाबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ठेिकई कैदमा बसेको अव�थामा कैदबाट 
भागी गएकोमा पिछ प�ाउ भई म�ुा चली कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ३, ४ र ५ मा 
भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम कत��य �यान म�ुामा 
भएको कैद सजायम�ये भ�ुान ह�न बाकँ� कैदको 
आधारमा १७।५।२२ (स� वष� पाचँ मिहना बाइस 
िदन) कैद ठेिकएको कानूनबमोिजम नै देिखयो भनी 
ठहर गरकेो पाइ�छ । यसैगरी कारागार ऐनको दफा २४ 
को उपदफा (३) मा कैद�याद ठेिकएको कैदी भागेमा 
पि�एपिछ बाकँ� कैदको डेढी बढाई सजाय गनु�पछ�  
भ�ने भएकोबाट सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय पाई 
कैद ठेिकएको कैद भ�ुान नह�दँ ैकैदबाट भागी प�ाउ 
परी आएमा िनजलाई पिन भ�ुान गन� बाकँ� कैदको 
डेढी बढाई पनुः सजाय गनु�पन� भएकोले मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको महलको ८ नं.को �यव�थाले कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ३, ४ र ५ 
बमोिजम कैद ठे�न नपन� भ�ने दिेखदँैन भनी �या�या 
गरकेो छ । यस म�ुामा कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४ को उपदफा (६) मा उ�लेख भएको २०(िबस) 
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वष�को हद सोही दफाको उपदफा (३), (४) र (५) 
बमोिजम कैदबाट भागेबापत थप कैद ठे�दा लाग ुह�ने 
भ�ने �या�या भई �रट िनवेदन खारजे भएको दिेख�छ ।

११. एकै िकिसमको कानूनी ��न समावेश 
भएको अलगअलग म�ुाह�मा कानूनको अलगअलग 
�या�या ह�न गयो भने �यसबाट िन�य नै कानूनी 
अ�यौल िसज�ना ह�न जा�छ । �यसकारण अ�यौलताको 
ि�थित उ�प�न ह�न नपाओस ्भ�ने उ�े�यले एक�पता 
कायम गनु�  वा�छनीय ह�न आउछँ । ��ततु म�ुाको मूल 
िवषयव�तकुो �पमा मािथ उि�लिखत दईु बे�लाबे�लै 
म�ुाह�मा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
उपदफा (६) को कानूनी �या�याको ��न समावेश 
भएको र दवुै म�ुामा भएको �या�या अलगअलग ह�न 
गएको हो वा होइन भ�ने िवषयको िन�य�ल गनु�परकेो 
छ ।

१२. िनवेदक क� थापा मगर भएको �रट 
नं. ७०५ को �रट िनवेदन र वीरबहादरु थापा मगर 
िनवेदक भएको �रट नं. ८७४ को �रट िनवेदन दवैुमा 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) 
को �या�याको ��न िनिहत रहेको कुरामा िववाद 
देिखदँनै । �रट नं. ७०५ को �रटमा सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय भएपिछ अ� सानो सजाय ह�ने 
खत खािपदँनै । कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा 
(६) बमोिजम पिन थनुवुा भगाएकोमा २०(िबस) 
वष�भ�दा बढी कैद ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने 
कानूनी �यव�था भएकोले सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजायबापत २०(िबस) वष� कैद भइसकेपिछ कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा ३, ४ र ५ बमोिजम थप सजाय 
ग�ररहन ुनपन� भनी �या�या भएको पाइ�छ ।

१३. तर वीरबहादरु थापा मगरको �रट नं. 
८७४ को िनवेदनमा कारागार ऐनको दफा २४ को 
उपदफा (३) मा कैद �याद ठेिकएको कैदी भागेमा 
पि�एपिछ बाकँ� कैदको डेढी बढाई सजाय गनु�पछ�  
भ�ने भएबाट सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय पाई 

कैद भोिगरहेको �यि� कैद भ�ुान नह�दँै कैदबाट भागी 
प�ाउ परी आएमा िनजलाई पिन भ�ुान गन� बाकँ� 
कैदको डेढी बढाई पनुः सजाय गनु�पन� भएकोले द�ड 
सजायको ८ नं.को �यव�थाले कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४ को उपदफा ३, ४ र ५ बमोिजम कैद 
ठे�न नपन� भ�ने देिखदँनै भनी �या�या भएको छ । 
��ततु म�ुामा कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा 
(६) मा उ�लेख भएको २०(िबस) वष�को हद सोही 
उपदफा ३, ४ र ५ बमोिजम कैदबाट भागेबापत थप 
कैद ठे�दा लाग ुह�ने भनी �या�या ग�रएको छ ।

१४. यसरी ज�मकैदको सजाय पाई कैद 
भ�ुान ग�ररहेको �यि� थनुाबाट भागी िनजउपर 
थनुवुा भागे भगाएको म�ुामा कारबाही चली कारागार 
ऐनबमोिजम सजाय ग�रदँा २०(िबस) वष�भ�दा बढी 
कैद ह�ने गरी सजाय गन� िम�ने निम�ने ? भ�ने ��नको 
स�ब�धमा उपयु�� उि�लिखत दवैु म�ुामा �या�या 
ग�रएको र दवैु म�ुामा समान िववाद िब�द ुरहे तापिन 
दवुै संय�ु इजलासबाट फरकफरक �या�या ह�न गएको 
दिेखन आयो ।

१५. अब दो�ो ��नको स�ब�धमा िवचार 
गदा�, कारागार ऐन, २०१९ कारागारस�ब�धी 
�यव�थाका लािग बनेको िवशेष कानून हो । यस ऐनले 
कारागारस�ब�धी अ�य कुराह�को अित�र� कैदी 
भागेमा वा भगाएमा ह�ने कारबाही र सजाय स�ब�धमा 
समेत कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । मलुकु� ऐन, 
�ारि�भक कथनको महलको ४ नं. ले िवषय िवषयमा 
छु�ाछु�ै बनेका कानूनमा लेिखएको जितमा सोही 
कानूनबमोिजम र सो कानूनमा नलेिखएकोमा यही 
मलुकु� ऐनबमोिजम गनु�पछ�  भ�ने �यव�था गरेको 
छ । मलुकु� ऐन सामा�य कानून हो भने कारागार ऐन, 
२०१९ िवशेष कानून हो ।

१६. कारागार ऐन, २०१९ ले कारागारको 
स�पूण� �यव�थापनलगायत कारागारस�ब�धी 
अपराध र सो अपराध गरबेापत ह�ने सजायसमेतको 
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कानूनी �यव�था गरकेोले कारागारस�ब�धी अपराध 
र सजायका स�ब�धमा कारागार ऐन नै लाग ु
ह��छ । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ८ नं. 
ले एकैजनाले धेर ै पटक सव��वसिहत ज�मकैद वा 
ज�मकैद वा अ� सजाय ह�ने कसरु गरकेो भए यी 
म�ये जनु ठुलो सजाय ह��छ सो सजाय भएपिछ अ� 
सानो सजाय ग�रन ुह��न भ�ने कानूनी �यवव�था गरकेो 
देिख�छ । यसै गरी सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद 
ह�ने वा भएको कसैले �याद गजुारी फरार भएको वा कैद 
थनुामा बसेको वा कैदबाट भागेको वा धरौटी जमानी 
ता�रखमा छुटेको अव�थामा ठुलो सजाय ह�ने खत गर े
सोही ठुलो सजाय ह�ने र फेरी ज�मकैदको सजाय ह�ने 
कसरु गरकेो अव�थामा ज�मकैद भोगी छुट्न पाउने 
भएपिछ ४(चार) वष� थपी र घटी सजाय ह�ने कसरु गर े
कसरुअनसुार बढीमा ४(चार) वष�स�म थपी कैद गन� 
कानूनी �यव�था पिन द�ड सजायको महलको ८ नं. 
ले गरकेो ह�दँा कारागारबाट भागे भगाएको कसरुमा थप 
सजाय ह�न नस�ने गरी द�ड सजायको महलको ८ नं. 
ले िनषेध गरकेो अथ� गनु�  मनािसब ह�दैँन । 

१७. कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ ले 
कैदी थुनवुा भागे वा भगाएमा ह�ने सजायको स�ब�धमा 
कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । जसअनसुार ऐनको 
दफा २४ को उपदफा ३ मा कैद �याद ठेिकएको कैदी 
भागेमा पि�एपिछ िनजलाई बाकँ� कैदको डेढी बढाई 
सजाय ह�ने �यव�था रहेको देिख�छ । कारागार ऐनको 
दफा २४ को उपदफा (३) लाई उपदफा (४) ले अझै 
��ट पारकेो छ । जसअनसुार कुनै थनुवुा भागेमा म�ुा 
फैसला भएपिछ िनजलाई फैसलाले भएको सजायमा 
िनजले भा�नभु�दा अिघ थुनामा बसेको अविध कटाई 
बाकँ� ह�ने सजायमा डेढी बढाई सजाय कायम गरी 
�यसमा िनज भा�नभु�दा अिघ थनुामा रहेको अविध 
क�ा गरी बाकँ� रहन आउने सजाय ह�ने छ भ�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । 

१८. कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा 

(५) ले उपदफा (३) र (४) बमोिजम डेढी बढाई सजाय 
कायम गदा�  भा�ने थुनवुा वा कैदी जनु अपराधमा कैद 
परकेो हो सो अपराधमा ह�न स�ने सजायको उप�लो 
हदको सवाईभ�दा बढी ह�ने गरी कारागारबाट भागेको 
कसरुमा सजाय ग�रने छैन भनी सजायको सीमा 
िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । यसैगरी कारागार ऐनको दफा 
२४(६) ले उपदफा (३), (४) वा (५) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन सो उपदफाह�बमोिजम 
कारागारबाट भागेको कसरुमा सजाय गदा� २०(िबस) 
वष�भ�दा बढी कैद ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भनी 
कारागारबाट भागे भगाएको कसरुबापत ह�न स�ने 
अिधकतम कैदको हद तोकेको पाइ�छ । 

१९. कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा 
(३), (५) र (६) को कानूनी �यव�थाको सम�मा 
िव�ेषण गरी हेदा�  कैद ठेिकएको कैदी भागेमा िनजलाई 
कैदी भागेको म�ुामा सजाय गदा� जनु अपराधमा 
कैद परकेो हो सो अपराधका स�ब�धमा भएको 
फैसलाबमोिजम लागेको कैद भो�न बाकँ� रहेको 
अविधको डेढी बढाई कैद सजाय ह�न स�ने भए तापिन 
�यसरी सजाय तो�दा जनु अपराधमा सजायबापत िनज 
कैद परेको हो सो अपराधमा ह�न स�ने उप�लो हदको 
कैद सजायको सवाईभ�दा बढी ह�ने गरी डेढी कैदको 
अविध तो�न िम�ने देिखदैँन । यसै गरी सवाई कैद 
तो�दा पिन �यसरी तोिकने कैदको अविध भोिगसकेको 
कैद सजायबाहेक २०(िबस) वष�भ�दा बढी ह�न ु ह�दैँन 
भ�ने ब�देज रहेको पाइ�छ । 

२०. उपयु�� िववेिचत कानूनी �यव�थाह�को 
प�र�े��यमा िनवेदक क� थापा मगर िव�� तनह� ँ
िज�ला अदालतसमेत भएको २०४६ सालको �रट 
नं.७०५ को ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट भएको फैसला 
िव�लेषण गरी हेदा� , सव��वसिहत ज�मकैद वा 
ज�मकैदको सजाय भएको �यि� कारागारबाट भागी 
िनजउपर कारागारबाट भागेको म�ुामा कारबाही ह�दँा 
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िनजलाई कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) र 
(५) बमोिजम सजाय ग�रदँा पिन िनज जनु अपराधमा 
स�ु थनुामा परकेो हो सो िमितबाट २०(िबस) वष�स�म 
मा� कैदमा ब�नपुन� ह�न जा�छ । अथा�त् कारागार 
ऐनको दफा २४ बमोिजम िनजलाई कुनै सजाय ह�न 
नस�ने अथ� ला�न जा�छ । जनु कारागार ऐन, २०१९ 
को मकसदअनकूुल ह�दँैन । 

२१. फौजदारी कानूनको सफलता 
असफलता द�ड सजायको मनािसब िनधा�रण 
र काया��वयनउपर भर पद�छ । द�ड सजायको 
िनधा�रणको उ�े�य आपरािधक काय� गन�बाट 
िन��सािहत बनाउन ुपिन हो । �यसकारण कुनै पिन 
आपरािधक काय�सगँ द�ड अ�यो�याि�त �पमा 
जोिडएको ह��छ । कुनै पिन काय�लाई अपराधको �पमा 
प�रभािषत ग�रएपिछ अपराध गरबेापत द�ड सजाय 
तोिकन ुनै पद�छ । द�डको िनधा�रणिबना कुनै काय�लाई 
आपरािधक काय� भनी ग�रएको घोषणाको कुनै �योजन 
ह�दैँन । �यसकारण िवधाियकाले आपरािधक काय�को 
घोषणाका साथसाथै सजायको िकटानी �यव�था 
गरकेो ह��छ । िवधाियक� कानूनले िनधा�रण गरकेो द�ड 
सजाय कानूनको उ�े�यअन�ुप तोिकन ुपिन पद�छ । 
फौजदारी �याय �णालीलाई �यायपूण� र िव�वसनीय 
बनाउन िवधाियक� मनसायअन�ुप नै कानूनको 
�या�या र काया��वयन ह�न ुपिन वा�छनीय ह��छ । 

२२. कुनै अपराध गरबेापत २०(िबस) वष� 
कैदको सजाय भई सजाय ठेिकएको कैदी कैदबाट 
भागेपिछ कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
उ�े�यअन�ुप कारागारबाट भागे भगाएको कसरुबापत 
तोिकएबमोिजमको सजाय पाउन ु नै पद�छ भ�ने 
कारागार ऐनको मूल उ�े�य भएकोले सोको िवपरीत 
कानूनको �या�या ह�न जादँा िवधाियक� कानूनको 
उ�े�य मन� जा�छ । कारागारबाट थुनवुा वा कैदी भा�ने 
भगाउने काय�लाई िन��सािहत त�ुयाउने उ�े�यले 
लाग ु भएको कारागार ऐनले िनधा�रण गरकेो सीमा र 

ब�देजबाहेक मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
८ नं. ले २०(िबस) वष�भ�दा बढी कैद गन� नह�ने गरी 
ब�देज लगाएको छ भ�ने अथ�मा कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४ को उपदफा (६) को �या�यालाई ऐनको 
उ�े�यअनकूुलको �या�या भनी �वीकार गन� स�ने 
अव�थाको देिखएन । 

२३. वीरबहादरु थापा मगर िव�� लिलतपरु 
िज�ला अदालत भएको २०४६ सालको �रट नं.८७४ 
को उ��ेषणको म�ुामा �यान म�ुाबाट सव��वसिहत 
ज�मकैदको बापत कानूनबमोिजम २०(िबस) वष� कैद 
ठेिकइसकेपिछ कारागार ऐनको दफा २४ बमोिजम कैद 
ठे�न निम�ने भ�न निम�ने भनी ग�रएको �या�या यसै 
अदालतको संय�ु इजलासबाट क� थापा मगर िव�� 
तनह� ँिज�ला अदालतसमेत भएको ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदनमा िमित २०४७।०१।१३ मा र �ानबहादरु 
राना मगरसमेत िव�� तनह� ँ िज�ला अदालतसमेत 
भएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा सयं�ु 
इजलासबाट भएको �या�यासगँ �िलङ / बािझन 
गएकोले पूण� इजलासबाट दोहो�याइपाउ ँ भनी 
वीरबहादरु थापा मगरले िदएको िनवेदनमा �धान 
�यायाधीशको आदशेानसुार यसै अदालतको पूण� 
इजलाससम� पेस ह�दँा वीरबहादरु थापा मगरको 
म�ुामा सयं�ु इजलासबाट भएको फैसला नै मनािसब 
ठह�याउदँ ै “कैदबाट भा�दाको अव�थामा भो�न 
बाकँ� कैद सजाय १२।५।२२ (बा� वष� पाचँ मिहना 
बाइस िदन) रहकेोले िनजलाई थुनुवा भा�यो भ�ने 
मु�ामा िज�ला अदालतको फैसलाबमोिजम पुनः 
थुनामा परकेो िमितदेिख १७।५।२२(स� वष� पाचँ 
मिहना बाइस िदन) कैद सजाय भएको कारागार ऐन, 
२०१९ को दफा २४ को उपदफा (२), (५) र (६) 
को �ितकूल देिख�न । सो कैद अविध उपदफा (५) 
र (६) ले िनधा��रत गरकेो अिधकतम अविधभ�दा 
बढी नभएकोले कानूनिवपरीत भ�न नह�ने" भनी 
िमित २०४८।०६।१५ मा पूण� इजलासबाट फैसला 
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भइसकेको देिख�छ । (संवत्  २०७४ सालको �र.प.ुइ.न. 
५६ उ��ेषण, ने.का.प. २०४८, िन.नं. ४३०१) 

२४. मािथ िववेिचत कारण र आधारह�बाट 
पूण� इजलासको उ� रायसगँ असहमत ह�ने अव�था 
देिखएन । वीरबहादरु थापा मगरको ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदनमा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
भएको �या�या कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
उ�े�यअन�ुपकै देिखन आयो । 

२५. �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
हेदा� , िनवेदकलाई धािदङ िज�ला अदालतको 
कैदीपजु�बमोिजम कत��य �यान म�ुामा लागेको कैदमा 
िमित २०५२।११।१३ दिेख िमित २०६०।४।३२ 
स�म ७ (सात) वष� ५ (पाचँ) मिहना १३ (ते�) िदन 
कैदमा बसेपिछ िनवेदक कारागारबाट भागे भगाएको 
देिख�छ । सश� �हरी ग�ुमको प�ले कारागार शाखा 
काठमाड�का जेलर भोला�साद िसवाकोटीको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी यादव िगरी भएको 
थनुाबाट भागे भगाएको म�ुामा यादव िगरीलाई कत��य 
�यान म�ुामा सव��वसिहत ज�मकैद भएकोमा भ�ुान 
ह�न बाकँ� कैद १२।६।११ (बा� वष� छ मिहना एघार 
िदन) को डेढी १८।९।१७ (अठार वष� नौ मिहना स� 
िदन) कैद ह�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएको देिख�छ । सो फैसलाबमोिजम िमित 
२०६४।११।० ३ देिख िमित २०८३।०८।२० स�म 
िनवेदक यादव िगरीलाई कैदमा रा�ने गरी िमित 
२०६४।१२।०३ को कैदी पजु� िदई िनवेदक कैदमा 
रहेको देिख�छ । 

२६. कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
उपदफा ५ ले उपदफा (३) वा (४) बमोिजम डेढी बढाई 
सजाय गदा�  भा�ने थनुवुा वा कैदी जनु अपराधमा कैद 
परकेो हो सो अपराधमा ह�न स�ने सजायको उप�लो 
हद सवाईभ�दा बढी ह�ने गरी कारागारबाट भागेको 
कसरुमा सजाय ग�रने छैन भनी सजायको सीमा 

िनधा�रण गरकेोले कैदी भागे भगाएको म�ुामा �ितवादी 
िनवेदक यादव िगरीलाई कारागार ऐनको दफा २४ 
को उपदफा (३) बमोिजम भ�ुान गन� बाकँ� कैदको 
डेढी सजाय गदा� पिन कत��य �यान म�ुामा िनजलाई 
भएको सव��वसिहत ज�मकैदको ह�ने २०(िबस) वष� 
कैदको सवाईभ�दा बढी कैद ह�ने गरी सजाय गन� िम�ने 
दिेखदैँन । अथा�त् िनवेदक �ितवादीलाई कैदबाट भागे 
भगाएको म�ुामा कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा 
(३) र (५) बमोिजम कैद भ�ुान गन� बाकँ� अविधको 
डेढी बढाई सजाय गदा� िनजले कैद भ�ुान गन� बाकँ� 
अविध १२।६।११ (बा� वष� छ मिहना एघार िदन) 
मा ५(पाचँ) वष� थप गरी कैद सजाय तो�न स�ने नै 
दिेखदँा िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा हालस�म कैदमा 
रािखएको भ�ने िनवेदन दाबी कानूनस�मत दिेखएन । 
तर िनवेदकलाई काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६४।११।०३ दिेख िमित २०८३।०८।२० गतेस�म 
कैदमा राखी िमित २०८३।०८।२१ गतेबाट छुटी 
जाने गरी िदएको िमित २०६४।१२।०३ को कैदीपजु� 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३) 
र (५) बमोिजम रहेको नदिेखदँा सो हदस�म कैदीपजु� 
कानूनस�मत दिेखन आएन । 

२७. अत: काठमाड� िज�ला अदालतले 
िमित २०६४।१२।०३ मा िनवेदकलाई िमित 
२०६४।११।०३ दिेख िमित २०८३।०८।२० स�म 
कैदमा रा�न भनी िदएको कैदीपजु� सशंोधन गरी 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३) 
र (५) अनसुार ज�मकैदबापत ह�ने सवाई ख�ड कैद 
अथा�त् ५ वष�स�म मा�ै थप कैद ह�नस�ने भएकाले कैदी 
भा�दाको अव�थामा कैद असलु ह�न बाकँ� भिनएको 
१२ वष� ६ मिहना ११ िदनमा ५ वष� थप गरी िमित 
२०६४।११।३ देिख कूल १७ वष� ६ मिहना ११ िदन 
मा� कैद ह�ने गरी िनवेदकलाई संशोिधत कैदीपजु� िदई 
तदनसुार कैद असलु गनु�  भनी ��यथ�ह�का नाममा 
परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
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महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदनू । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा 
गरी िव�तुीय �ित अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.ई�र�साद खितवडा
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृत : न�ता गैरे
इित सवंत् २०७८ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७७।१२।१२

०७६-CF-०००६

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : िवमला लामाको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : सला�ही िज�ला, ह�रवन गा.िव.स. 

वडा नं. ५ घर भई हाल लिलतपरु िज�ला,
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. १७ 
�वाक� ब�ने हाल कारागार काया�लय न�ख ु
लिलतपरुमा थनुामा रहेका सरुशे लामा भ�ने 
कालमुान लामासमेत

§ समूह�ारा ग�रएको काय�लाई सङ्गिठत 
भई ग�रएको होइन भ�ने आधारबाट मा� 
हरेी �या�या गन� िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.६)
§ कुनै एक जना �ितवादीले गरकेो 

जबरज�ती करणीको कसुर र दुईजना 
�ितवादीह�बाट सोही ठाउँमा सोही 
समयमा पालैपालो ग�रएको जबरज�ती 
करणीको कसुरबाट पीिडतलाई पन� असर 
समान ह�न नस�ने । सामिूहक�पमा 
जबरज�ती करणी गन� काय�बाट कसुरको 
गा�भीय� बढ्न जान ेतथा पीिडतलाई थप 
पीडा पु�न जाने ि�थित रहने भएकोले 
िवधाियकाले �य�तो कसरुदारलाई थप 
सजाय ह�ने �यव�था गरकेो देिखने ।

§ एक जनाभ�दा बढी �यि�को सामिूहक 
मनसाय र समझदारीमा ग�रने कसुरलाई 
सामूिहक जबरज�ती करणी नै मा�नपुन� 
देिख�छ र उ� काय�लाई कसुरको 
ग�भीरता बढाउन ेत�वकै �पमा मा�नुपन� ।

(�करण नं.१०)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी �रि�नाथ िनरौला

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् वैतिनक 
अिधव�ाह� �ी रिजता थापा र �ी इि�दरा 
िसलवाल

अवलि�बत निजर :
§ स.अ.बलेुिटन २०७४, असोज २, अङ्क 

१२, पूणा�ङ्क ६०६
स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७०

�नण�य नं. १०६९३
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फैसला
�या.सपना �धान म�ल : त�कालीन 

पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर त�काल 
�चिलत �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ख) बमोिजम वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
दायर भएको ��ततु म�ुामा यस अदालतको संय�ु 
इजलासका माननीय �यायाधीशह�िबच मतै�य ह�न 
नसक� सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३(१) बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार 
छ :-

त�य ख�ड
िमित २०६८।७।२१ गते िदउसँो १६:०० 

बजेको समयमा लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.१७ �वाक� ि�थत 
डेराकोठामा मेरो छोरी वष� ९ क� प�रवित�त नाम 
नारायणीलाई �ितवादीह� राज ुलामा र सरुशे लामाले 
ललाई फकाई जबरज�ती करणी गरकेो र सो कुरा 
कसैलाई नभ�न,ु भिनस् भने रा�ो ह�ने छैन भनी िनज 
छोरीलाई डर �ासमा पारकेो कुरासमेत मलाई भनेकोले 
िनज �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�त । 

लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १७ �वाक� ि�थत 
तरीमाया महज�नको २ तले प�क� घरको सरुशे लामाले 
डेरा गरी बसेको भिनएको कोठा ख�ुला अव�थामा 
रहेको, कोठाको पि�चमतफ� को साइडमा मािनस स�ुने 
िब�तरा रहेको, सो बेडमा रहेको रगंीन त�ना खिु�चई 
यताउित भएको सोही बेडमा वष� ९ क� नाम प�रवित�त 
नारायणीलाई सरुशे लामा र राज ुलामाले जबरज�ती 
करणी गरकेो भिनएको घटना�थल मचु�ुका ।

मेरो बाब ु आमा डेरा गरी बसेको घरमा 
सरुशे लामा अङ्कलको समेत डेरा छ । िनज तथा 

िनजको बालब�चासगँ मेरो पिहलेदेिख िचनाजान 
िथयो । मलाई िमित २०६८।७।२१ को िदन बेलकु� 
४ बजेितर मेरो बबुा आमा नभएको बेला बोलाएकोले 
म िनजको कोठामा पसे ँ। �यहा ँमैले िचनेकै राज ुलामा 
भ�ने अङ्कलसमेत रहेछन् । �यसपिछ सरुशे लामा 
अङ्कलले मलाई र राज ु लामालाई �यही कोठामा 
छोडी बािहर िन�क� ढोका ब�द गन�साथ मलाई राज ु
अङ्कलले सोकोठाको िब�तरामा सतुाई गाला र 
छातीमा समुस�ुयाई मेरो क��  खोली ममािथ िनज 
राज ुअङ्कल सतुी आ�नो िपसाब गन� िचज िनकाली 
मेरो िपसाब गन�मा द�द ैघसुान� ला�दा मलाई द�ुयो । 
मैले ऐया द�ुयो भ�दा िनज उठी मेरो गाला छातीमा 
िब�तार ै हातले खेलाई िनज अङ्कलले मलाई �यही 
छोडी ढोका खोली बािहर िन�क� जानासाथ सरुशे 
लामा अङ्कल कोठािभ� पसी मलाई आ�नो काखमा 
राखी मेरो गालामा माया गद� हातले छातीमा िब�तार ै
खेलाउदँा मैले द�ुयो भने ँ। िनजले आ�नो हातले मेरो 
िपसाब फेन� िचजमा खेलाउदँा मलाई बे�सरी द�ुयो । 
म कराउदँासमेत नछोडी िनज सरुशे अङ्कलले मलाई 
ललाई फकाई नरोउ भ�दै मेरो डेरा कोठामा राखी 
छोडी िनज के कता गए थाहा भएन । मैले यो कुरा बबुा 
आमालाई पिन भिनन । ३/४ िदनस�म मलाई िपसाब 
गन� ठाउमँा र मेरो छातीमा बे�सरी दखेुकोले मैले पिछ 
आमालाई घटनाबार ेबताएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत नाम प�रवित�त नारायणीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज । 

पीिडत नाम प�रवित�त नाम नारायणीको 
“Hymen torn” भ�नेसमेत बेहोराको पाटन 
अ�पतालको �वा��य परी�ण �ितवेदन । 

म घरबाट िवगत २ वष�अगािड स-प�रवारसिहत 
काठमाड� आई �यामी काम गद� आइरहेको छु । 
यसै �ममा साथी राज ु लामासगँ िचनजान भई िनज 
राज ु लामा २ मिहना अगािडदेिख मसगैँ लिलतपरु, 
�वाक� ि�थत डेराकोठामा ब�द ैआएका िथय� । िमित 
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२०६८।७।२१ मा मेरो �ीमती घरमा िथएन । साथी 
राज ुलामा र म मा�ै घरमा िथय� । अपरा� १६:०० 
बजेितर सोही घरमा भाडामा ब�ने जाहेरवालीको छोरी 
वष� ९ क� प�रवित�त नाम नारायणी मािथ�लो कोठाबाट 
तलितर आइरहेको देखी िनजलाई मैले िभ� कोठामा 
बोलाई ढोका ब�द गरी िनजलाई काखमा राखी िनजको 
छातीका भागमा हातले खेलाउनकुो साथै स�ुवालबाट 
िभ� हात िछराई योिनिभ�समेत हातका  औलंा हाली 
खेलाएको ह� ँ र पिछ राज ु लामासमेतले िनजको 
छातीको भागमा समुस�ुयाई योिनिभ� औलंा िछराउन 
ला�दा िनज �न थालेपिछ हामी दवुै जनाले िनजलाई 
ललाई फकाई यो कुरा कसैलाई केही नभ�न ुभनी ढोका 
खोली बािहर पठाएका ह� भनी �ितवादी सरुशे लामाले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

म घरबाट िवगत ४/५ वष�अगािड काठमाड� 
आई िविभ�न �थानमा �यामी काम गद� आइरहेको 
छु । यसै �ममा २ मिहनाअगािड िनज सरुशे लामासगँ 
िचनजान भई म िनजसगैँ �वाक� ि�थत डेराकोठामा 
ब�दै आएको छु । िमित २०६८।७।२१ मा म र सरुशे 
लामा मा�ै घर कोठामा बिसरहेका िथय� । अपरा� ४ 
बजेितर जाहेरवालाको छोरी वष� ९ क� प�रवित�त नाम 
नारायणी मािथ�लो कोठाबाट तलितर आइरहेको देखी 
सरुशे लामाले िनजलाई िभ� कोठामा बोलाई ढोकाको 
चकुुल लगाई काखमा राखी िनजको छातीसमेत 
समुस�ुयाई स�ुवालबाट िभ� हात हाली योिन 
खेलाउन ला�दा मलाई समेत यौन उ�ेजना भएकोले 
मैले पिन िनजको छाती खेलाउन लागे ँ। िनज बािलकाले 
द�ुयो भनी �न लागेकोले म र सरुशे लामाले यो कुरा 
कसैलाई नभ�न ुभनी िनजलाई स�झाई ललाई फकाई 
पठाएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राज ुलामाले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

िमित २०६८।७।२१ को िदन अपरा� ४ 
बजेको समयमा लिलतपरु, �वाक� ि�थत डेराकोठामा 
जाहेरवालाको वष� ९ क� छोरीलाई �ितवादीह� 

राज ु लामा र सरुशे लामासमेतले ललाई फकाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुरा थाहा पाएको 
ह� ँ। यसरी अका�को नाबालक छोरीलाई फकाई फु�याई 
िविभ�न डर �ासमा पारी जबरज�ती करणी गरेको 
ह�दँा िनजह�लाई कानूनबमोिजम हदैस�मको सजाय 
ह�नपुछ�  भनी सर�वती िधमाल, रमेश घले र रामह�र 
िघिमरलेे अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज । 

�ितवादीह� राज ु लामा र सरुशे भ�ने 
कालमुान लामालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको 
३(१) नं.बमोिजम सजाय गरी सामूिहक जबरज�ती 
करणी गरउेपर सोही महलको ३क नं.बमोिजम थप 
सजाय गरी ऐ.को १० नं.बमोिजम �ितवादीह�बाट 
पीिडतलाई मनािसब �ितपूित� िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोग माग दाबी । 

मैले जाहेरवाली र िनजको छोरीलाई िचनेकै 
िथइन । मैले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरेको 
छैन । �यस िदन म �वाक�ि�थत राज ु नेवारको घरमा 
�ला�टरको काम गद� िथए ँ। म िनद�ष छु भनी �ितवादी 
राज ुलामाले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

मेरो कोठामा बािलकालाई लगेको पिन छैन । 
मैले िनजलाई छोएको पिन छैन । �हरीमा भएको बयान 
मलाई नसनुाई सही गराएको हो । उ� िदन िदनभ�र 
काममा नै िथएँ । अिभयोग माग दाबीबमोिजम मैले कुनै 
काम नगरकेोले मलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भनी �ितवादी सरुशे लामाले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादीह� राज ुलामा र सरुशे लामाले मेरो 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरी छोरी बेहोस भएपिछ 
लगुा लगाएर मेर ैकोठामा �याएर पानी �यापेर सतुाएर 
भागेछन् । म र �ीमान् आएर अ�पतालमा लगेपिछ मा� 
सबै कुरो थाहा पाएको ह�ँ । मेरो छोरीलाई य�तो गन� 
�ितवादीह�लाई कारबाही ह�नपुछ�  भनी जाहेरवालीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 
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सरुशे लामा र राज ु लामाले मलाई करणी 
गरपेिछ म बेहोस भएछु । अिन मलाई कपडा लगाई 
िदएछन् र मेर ैकोठामा लगी सतुाई िदएछन् । मेरो बाबा र 
आमा काममा जान ुभएको िथयो । तेरो बाबा-आमालाई 
भिनस् भने मा�रिद�छु भनेका िथए । घटनाको बारमेा 
मैले सबै कुरा आमालाई भनेपिछ पिुलसलाई खबर 
गरकेो हो । �ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुछ�  भनी 
पीिडत प�रवित�त नाम नारायणीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

९ वष�क� नाबािलकालाई कुनै न कुनै �पबाट 
यौनाङ्गमा औलंा िछराउने, �तनमा घष�ण िदने, िलङ्ग 
िछराउने ज�ता िविवध �ि�याबाट नाबालकको शरीर 
योिन िबथोली यौनको त�ृणा मेट्ने ज�ता काय�ह� 
�ितवादीह� राज ुलामा र सरुशे लामाले गरकेो देिखदँा 
�ितवादीह� राज ुलामा र सरुशे लामालाई मलुकु� ऐन,
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. �ितकूलको कसरु 
अपराधमा सोही महलको ३ नं.बमोिजम जनही दश 
वष�का दरले कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । सोही महलको 
३क नं.बमोिजम सामूिहक �पले करणी गरकेो भनी 
�ितवादीह�लाई सोतफ�  सजाय गन� सामूिहक भ�नाले 
धेर ै मािनसको जमातलाई जनाउने ह�दँा केवल दईु 
जना �यि�लाई ठुलो सामूिहक जमात मा�न नसिकने 
ह�दँा सामूिहक जबरज�ती करणी गरतेफ�  सजाय गन� 
िमलेन । �ितवादीको आिथ�क अव�था दयनीय नै देिखदँा 
पीिडतलाई �ितवादीह�बाट जनही �.२५,०००।- 
का दरले �ितपूित� िदलाइिदनेसमेत ठहछ�  । जबरज�ती 
करणीको महलको ३क नं.बमोिजमको सजायसमेत 
ग�रपाउ ँभ�ने हदस�मको नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबी प�ुन स�दैन भ�ने स�ु लिलतपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।३।१९ को फैसला ।

जबरज�ती करणीको काय� भएको भ�ने 
घटना नै �वत�� �माणबाट पिु� भएको छैन । मेिडकल 
�रपोट�बाट केवल Hymen torn भिनन ु मा� करणी 
भएको भ�ने पिु� गन� �वत�� �माण होइन । पीिडतले 

मौकामा गरकेो कागज र अदालतमा आई गरकेो कागज 
एक आपसमा िवरोधाभाषपूण� रहेको र मेरो उमेर १६ 
वष�भ�दा कम नै रहेको त�यलाई बेवा�ता गरी भएको 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राज ुलामाको 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन ।

पीिडतले मौकामा गरकेो बयान र अदालतमा 
गरकेो बयानमा एक�पता छैन । अनसु�धानको �ममा 
कागज गन� �यि�ह� ��य�दश� नभएका ह�दँा उ� 
कागजलाई �माणमा िलन िम�दनै । पीिडतको शारी�रक 
परी�णमा Hymen torn भिनएको भए तापिन म 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकैे कारणको प�रणाम 
�व�प नै य�तो भएको भ�ने िमिसल संल�न �वत�� 
�माणले पिु� गरकेो अव�था छैन । अनसु�धानको 
�ममा ग�रएको सािबती बयान मा�ै आफँैमा कसरु 
�थािपत गन� अकाट्य �माण ह�न स�दैन । स�ु िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला 
बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी सरुशे लामा भ�ने कालमुान लामाको 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन ।

सामूिहक करणी (Gang Rape) भ�नाले दईु 
जना वा सोभ�दा बढी �यि�ह�बाट ग�रने जबरज�ती 
करणी, सामूिहक �पमा ह�ने सती�व हरणलाई जनाउने 
भएकोले यी �ितवादी�यलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
जबरज�ती करणीको महलको ३क नं.बमोिजम थप ५ 
वष� कैद गनु�पन�मा सो नगरी भएको स�ुको फैसला सो 
हदस�म �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी �ितवादी 
सरुशे लामा भ�ने कालमुान लामा र राज ु लामालाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन ।

वादी नेपाल सरकार र �ितवादीह�समेतको 
दोहोरो पनुरावेदन परकेो देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं. 
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२०२ नं. को �योजनाथ� नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
र �ितवादीह�को पनुरावेदन पर�पर जानकारी 
गराउन ु भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।११।१३ को आदेश ।

जाहेरवाली तथा पीिडतले मौकामा गरकेो 
कागज बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत 
भई ग�रिदएको कागज बेहोरा र �ितवादीह�ले आ�नो 
इ�कारीलाई सा�ी सबदु�ारा पिु� गन� नसकेको 
अव�थामा यी �ितवादीह� राज ु लामा, सरुशे भ�ने 
कालमुान लामाले पीिडत नाम प�रवित�त नारायणीलाई 
यौनाङ्गमा औलँा िछराउने, �तनमा घष�ण िदने, िलङ्ग 
िछराउने ज�ता यौनको त�ृणा मेट्ने ज�ता काय�ह� 
गरकेो देिखन आई िनजह�ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १ नं. �ितकूलको कसरु अपराध गरकेो 
देिखई ऐ. ऐनको ३ नं.बमोिजम जनही १० वष� कैद र 
ऐ. ऐनको १० नं.बमोिजम पीिडतलाई �ितवादीह�बाट 
जनही �.२५,०००।- (पि�चस हजार) �ितपूित� 
भराइिदने र �ितवादीह�ले पूव�सहमितअनसुार यी 
पीिडतलाई ललाई फकाई एकै पटक एउटै कोठामा सगँ 
साथै जबरज�ती करणी गरकेो नदेिखएको अव�थामा 
जबरज�ती करणीको ३क नं.बमोिजम थप सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेस�म नेपाल सरकारको दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।३।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।११।२७ को फैसला ।

��ततु म�ुामा दईु जना �ितवादीह�ले 
योजनाव��पमा सामूिहक जबरज�ती करणी गरकेो 
कसरु �थािपत भइसकेको अव�थामा मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको ३क नं.बमोिजम �ितवादीह�लाई 
थप सजाय गनु�पन�मा नगरी �ितवादीह�ले एकै पटक 
एउटै कोठामा सगँ साथै जबरज�ती करणी गरकेो 
नदिेखएको भनी �ितवादीह�लाई कसरुबाट उ�मिु� 

िदने िकिसमले भएको फैसला पीिडत राहतशा�ीय 
�ि�कोणबाट समेत �िुटपूण� छ । दईु जना �ितवादीह�ले 
गरकेो जबरज�ती करणीलाई सामूिहक जबरज�ती 
करणी होइन भनी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३क नं.बमोिजमको अिभयोग दाबी नप�ुने गरी 
भएको फैसलामा उ� कानूनको �या�या�मक �िुट 
ह�दँा सो हदस�मको फैसला बदर गरी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

�ितवादीह�को िमित २०७१।५।५ मा 
पनुरावेदन �याद तामेल भएको िमितले ऐनका 
�यादिभ� पनुरावेदन परकेो रकेड�बाट नदेिखएको भ�ने 
यस अदालतको पनुरावेदन दता� शाखाको जानकारी 
�ितवेदन ।

अिभयोग मागदाबी जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) र ३क नं. रहेको तथा दवैु जना 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा 
कसरुदार ठहर गरी सजायसमेत ग�रएको अव�थामा 
एक जनाभ�दा बढी �यि� संल�न भई गरकेो कसरुमा 
ऐ ३क नं. को कानूनी �यव�थाअन�ुपको सामूिहक 
जबरज�ती करणीतफ� को दाबी नप�ुने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।११।२७ 
को फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� 
दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� 
िवप�ीह�लाई आदेशको जानकारी िदन ु भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७३।१०।२४ को आदेश । 

पीिडत तथा �ितवादीह�ले खलुाइिदएको 
घटना िववरणबाट दवुैजना �ितवादीह�ले पीिडतउपर 
एकै िदन उही कोठामा पालै पालो लगातार �पमा 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य ��ट ह�न आएको 
छ । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३क नं 
मा “मिहलालाई सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी गन� 
वा गभ�वती, अश� वा अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती 
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करणी गन�लाई यस महलमा लेिखएको सजायमा 
थप पाँच वष� कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । कितजना �यि� भई करणी गरमेा 
सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी गरकेो मा�नपुन� 
भ�ने �यव�था ऐनमा िकटानी �पमा उ�लेख भएको 
देिखदँनै । तसथ� “सामूिहक” श�दको पा�रभािषक अथ� 
लगाई यो िववािदत ��को िन�पण गनु�पन� देिख�छ । 
शाि�दक �योगको �चिलत अथ�लाई �ि�गत गदा� कोही 
एक जना मािनस मा�लाई समूह भनी नामकरण गन� 
िम�ने देिखदँैन । समूह ह�नका लािग एक जनाभ�दा बढी 
�यि�को उपि�थित देिखन ु पद�छ । दईु वा दईुभ�दा 
बढी �यि�को समूह भई कुनै काय� ग�रएको रहेछ भने 
�यसलाई सामूिहक �पमा ग�रएको काय� मा�ने वा 
ब�ुने ग�रएको ह��छ । फौजदारी कानूनको �योगका 
स�दभ�मा कसरुको ग�भीरता बढाउने त�वह�म�ये 
एकभ�दा बढी �यि�ह� भई सामूिहक �पमा ग�रएको 
काय�लाई पिन एउटा त�वको �पमा िलने ग�र�छ । कुनै 
एकजना �ितवादीले गरकेो जबरज�ती करणीको कसरु 
र दईुजना �ितवादीह�बाट सोही समयमा पालैपालो 
ग�रएको जबरज�ती करणीको कसरुबाट पीिडतलाई 
पन� असर समान ह�न स�दनै । सामूिहक�पमा 
जबरज�ती करणी गन� काय�बाट कसरुको गा�भीय� 
बढ्न जाने तथा पीिडतलाई थप पीडा प�ुन जाने ि�थित 
रहने भएकोले िवधाियकाले �य�तो कसरुदारलाई थप 
सजाय ह�ने �यव�था गनु�परकेो हो । ��ततु म�ुामा 
एकजना अवोध वष� ९ क� नाबािलकामािथ दईु 
जना �ितवादीह�ले एकै िदन, एकै समयमा, उही 
कोठामा पालैपालो जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो 
देिखदँा यस �कारको वारदातलाई सामूिहक �पमा 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भ�न ु िववेकसङ्गत 
ह�दैँन । यस अव�थामा कसरुदारको सं�या, वारदातको 
�कृित तथा जबरज�ती करणीको ३क नं. को कानूनी 
�यव�थाको यिु�सङ्गत तवरबाट िव�लेषण गरी 
�ितवादीह�लाई सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी 

गरकेो कसरुमा जबरज�ती करणीको ३क नं.बमोिजम 
थप सजाय गनु�  मनािसब देिख�छ । सामूिहक श�दको 
यिु�य�ु अथ� नलगाई अ�यथा ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सो हदस�म िववेकसङ्गत 
दिेखन आएन । तसथ�, पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७०।११।२७ को फैसला केही उ�टी 
भई सामूिहक �पमा करणी गरतेफ� को अिभयोगमा 
जबरज�ती करणीको महलको ३ नं.बमोिजम भएको 
जनही १०(दश) वष� कैद सजायका अित�र� ३क 
नं.बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही थप ५(पाचँ) 
वष� कैद सजायसमेत ह�ने ठहछ� भ�नेसमेत बेहोराको 
संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद 
खितवडाको राय ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह� पेशेवर अपराधी 
नदेिखएको, �ितवादीह�को Track Record 
पिन खराब नदेिखएको, जबरज�ती करणी गन� 
�ितवादीम�ये राज ुलामा वष� १७ को अप�रप�व यौवन 
अव�थामा �वेश गरकेो देिखएको, दवुै �ितवादीह�ले 
आपसी सरस�लाह, योजना र तयारी गरी अपराध 
गरकेो नपाइएको र अपराधको ग�भीरता बढाउने 
आधारह�को िव�मानता नदेिखएको अव�थामा 
यी �ितवादीह�लाई थप सजाय गनु�  �यायोिचत 
दिेखदैँन । तसथ�, मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको ३ 
नं.बमोिजम यी �ितवादीह�लाई जनही १० वष� कैद 
ह�ने तथा जनही �.२५,०००।- (पि�चस हजार �पैया)ँ 
�ितवादीह�बाट पीिडतलाई भराइिदने र जबरज�ती 
करणीको महलको ३क. नं.बमोिजम थप सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने हदस�मको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।११।२७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । थप सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । मलुकु� 
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ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३क. नं.बमोिजम 
यी �ितवादीह�लाई जनही थप ५ (पाचँ) वष� कैद 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने हदस�मको माननीय �यायाधीश 
�ी ई�वर�साद खितवडाको रायसगँ सहमत नभई मेरो 
राय निमलेकोले ��ततु म�ुा िन�पणको लािग सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३(१)
(क) बमोिजम पूण� इजलासमा िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�होला भ�नेसमेत बेहोराको माननीय �यायाधीश �ी 
�काशमान िसंह राउतको राय ।

ठहर ख�ड 
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक / वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
�रि�नाथ िनरौलाले �ितवादीह� २ जनाले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो कसरु �थािपत भइसकेको 
छ । पीिडत तथा �ितवादीह�ले खलुाइिदएको घटना 
िववरण कागजबाट दवैुजना �ितवादीह�ले पीिडतउपर 
एकै िदन उही कोठामा पालैपालो लगातार �पमा 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य ��ट ह�न आएको 
छ । सामूिहक श�दको यिु�य�ु अथ� नलगाई अ�यथा 
ठहर गरी दईुजना �यि�ले गरकेो कसरुलाई सामूिहक 
मा�न नसिकने भनी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
३क नं.बमोिजम थप ५ वष� कैद नगरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला सो 
हदस�म बदर गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
३क नं.बमोिजम यी �ितवादीह�लाई जनही थप ५ वष� 
कैद सजाय ह�ने भनी यस अदालतको सयं�ु इजलासका 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडाबाट �य� 
भएको राय कायम ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी �ितवादी सरुशे लामा भ�ने 
कालमुान लामाको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् वैतिनक 
अिधव�ाह� �ी रिजता थापा र �ी इि�दरा िसलवालले 
�ितवादीह�िबच सामूिहक करणी गन� भ�ने कुरामा 

पूव�तयारी, योजना तथा षड्य�� भएको अव�था 
छैन । सामा�य बोलचालको भाषामा पिन दईु जनाले 
गरकेो काय�लाई सामूिहक भिनदँैन । Gang का 
स�ब�धमा Cambridge Dictionary मा “A group of 
criminals who works together” भनी प�रभािषत 
ग�रएको छ । �ितवादीह�लाई सामूिहक जबरज�ती 
करणीतफ�  थप सजाय गन� �यायोिचत ह�दैँन । मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको ३क नं.बमोिजम थप सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने हदस�मको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई यस अदालतको संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउतबाट �य� राय 
कायम ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब, संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीशह�िबच मतै�य ह�न नसक� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३(१) बमोिजम 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा 
दईुजना �ितवादीह�ले पीिडतउपर गरकेो जबरज�ती 
करणीको वारदातलाई जबरज�ती करणीको महलको 
३क नं.बमोिजमको सामूिहक�पमा गरकेो जबरज�ती 
करणीको वारदात मा�न िम�ने हो वा होइन ? उ� 
३क नं.बमोिजम थप सजायतफ� को अिभयोग मागदाबी 
नप�ुने ठह�याएको फैसला िमलेको छ वा छैन ? वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 
होइन ? सयं�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश�यूह�बाट �य� रायम�ये कुन राय कायम 
ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. ��ततु म�ुामा वष� ९ क� नाबािलकालाई 
�ितवादीह� राज ु लामा र सरुशे लामाले पालैपालो 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको १ नं.बमोिजमको कसरुमा सोही महलको 
३(१) नं.बमोिजम सजाय गरी सामूिहक जबरज�ती 
करणी गरतेफ�  सोही महलको ३क नं.बमोिजम थप 
सजाय गरी ऐ. को १० नं.बमोिजम �ितवादीह�बाट 
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पीिडतलाई �ितपूित� िदलाई भराइपाउन अिभयोग 
माग दाबी िलइएको पाइयो । िनज �ितवादीह�लाई 
जबरज�ती करणीको ३ नं.बमोिजम जनही १० 
वष� कैद र ऐ. ऐनको १० नं.बमोिजम पीिडतलाई 
�ितवादीह�बाट जनही �.२५,०००।- (पि�चस 
हजार) का दरले �ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने 
र सोही महलको ३क नं.बमोिजम सामूिहक �पमा 
जबरज�ती करणी गरकेोमा थप सजायसमेत ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग मागदािबस�म नप�ुने ठह�याई स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
पाइयो । सो फैसलाउपर दवुै प�को पनुरावेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट स�ुको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट परेको ��ततु पनुरावेदनमा यस अदालतको 
सयं�ु इजलासका माननीय �यायाधीश�यूह�िबच 
राय बाझी भई ��ततु म�ुा पूण� इजलाससम� पेस ह�न 
आएको देिखयो ।

३. पनुरावेदन प�मा मूलतः दईु जना 
�ितवादीह�ले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा सामूिहक करणी गरतेफ�  मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३क नं.बमोिजम थप 
५ वष� कैद सजायसमेत ह�नपुछ�  भ�ने िजिकर िलएको 
देिख�छ । �ितवादीह�लाई जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) नं.बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने 
तथा ऐ. महलको १० नं.बमोिजम �ितवादीह�बाट 
जनही �. २५०००।– का दरले �ितपूित�  भराउने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर िनज 
�ितवादीह�को पनुरावेदन परकेो दिेखएन । पीिडत 
बािलकालाई �ितवादीह� कालमुान लामा र राज ु
लामाले जबरज�ती करणी गरकेो त�य अदालतको 
फैसलाबाट �थािपत भएको देिखयो । जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) नं.बमोिजमको कसरु ठहर 
भएउपर �ितवादीह�ले पनुरावेदन नगरकेो ह�दँा 

जबरज�ती करणीको कसरु कायम भएतफ�  िववेचना 
ग�ररहन परने ।

४. अब सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी 
गरकेोमा जबरज�ती करणीको ३क नं.बमोिजम थप 
सजाय गनु�पन� वा नपन� स�ब�धमा राय बाझी फैसला 
भएकोमा िवचार गदा�, िमित २०६८।७।२१ को अपरा� 
१६:०० बजेितर घरमा बाब ु आमा नभएको मौकामा 
लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा 
नं. १७ �वाक� ि�थत डेराकोठामा ब�ने जाहेरवालीको 
छोरी पीिडत नाबािलका वष� ९ क� प�रवित�त नाम 
नारायणीलाई सोही घरमा डेरा गरी ब�ने �ितवादीह� 
राज ु लामा र सरुशे लामाले बोलाई कोठािभ� लगी 
पिहले राज ुलामाले िनज पीिडतलाई िब�तरामा सतुाई 
गाला र छातीमा समुस�ुयाई, क��  खोली, पीिडतको 
यौनाङ्गमा िलङ्ग घसुादा� पीिडतले द�ुयो भनेपिछ 
गाला छातीमा िब�तार ैहातले खेलाई िनजले �यि�कै 
छोडी ढोका खोली बािहर िनि�कनासाथ सरुशे लामा 
कोठािभ� पसी पीिडतलाई काखमा राखी िलई हातले 
गालामा तथा छातीमा छा�ने तथा यौनाङ्गमा  औलंा 
पसाई खेलाउने गदा� बे�सरी दखेुको र पिछ ३/४ 
िदनस�म पीिडतलाई िपसाब गन� ठाउमँा र छातीमा 
बे�सरी दखेुकोले पिछ आमालाई घटनाबार े बताएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत नाम प�रवित�त 
नारायणीले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागजबाट 
दिेख�छ । पीिडत नाबािलकालाई बोलाई कोठामा लगी 
पिहले सरुशे लामाले र पिछ राज ु लामाले पालैपालो 
िनजलाई काखमा राखी िनजको छातीका भागमा 
हातले खेलाउनकुो साथै स�ुवालिभ� हात िछराई 
योिनिभ�समेत िलङ्ग घसुारकेो र हातका औलंा हाली 
खेलाएको भनी �ितवादी सरुशे लामा र राज ुलामाले 
अनसु�धानको �ममा बयान गरेको देिख�छ । पीिडत 
बािलकाले मौकामा गरकेो कागज, अदालतसम� 
गरकेो बकप� तथा �ितवादीह�ले अिधकार�ा� 
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अिधकारीसम� गरकेो बकप�समेतबाट एउटै उही 
वारदात�थल (कोठा) मा �ितवादीह�ले पीिडत 
बािलकालाई कोठामा बोलाई पालैपालो गरी एकपिछ 
अक�ले जबरज�ती करणी गरकेो त�य �थािपत भएको 
देिखएको छ । 

५. पीिडत तथा �ितवादीह�ले खलुाई 
िदएको उ� घटना िववरणबाट दवुैजना �ितवादीह�ले 
पीिडतउपर एकै िदन एउटै समयमा उही कोठामा 
पालैपालो लगातार �पमा जबरज�ती करणी गरकेो 
त�य ��ट ह�न आएको छ । मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३क नं. मा “...जुनसुकै उमेरका
मिहलाउपर सामूिहक �पमा करणी गरमेा यस महलमा 
लेिखएको सजायमा थप पाँच वष� कैद गनु�पछ� ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । यो कानूनी �यव�थालाई 
हेदा�  सव��थम जबरज�ती करणीमा कितजना �यि� 
भई करणी गरमेा सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी 
गरकेो मा�नपुन� भ�ने �यव�था ऐनमा िकटानी �पमा 
उ�लेख भएको देिखदँैन । तसथ�, सामूिहक�पमा 
गरकेो जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत ह��छ वा 
ह�दैँन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु� पूव� सामूिहक�पमा 
ग�रने जबरज�ती करणी क�तो �कारको कसरु हो 
र यो �थािपत ह�नका लािग के क�तो त�वह�को 
आव�यकता पद�छ भ�ने ��न िवचारणीय देिख�छ । 
नेपाली श�दकोषमा समूह श�दले धेर ै मािनसह�को 
जमात वा ह�ललाई जनाएको छ भने सामूिहक श�दको 
अथ� समूहको वा समूहस�ब�धी भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । नेपाली श�द "समूह" लाई अङ्�ेजीमा gang 
वा group भ�ने ग�र�छ । Gang श�दलाई प�रभािषत 
गद� Black law Dictionary ले “Any company 
or persons who go about together or act in 
concert in modern use mainly for criminal 
purpose are known as a gang” भिनएको छ । 
यसको अथ� सामूिहक कसरु ह�नका िनिम� आपरािधक 
उ�े�यले साथै वा समझदारीमा काय� ग�रएको ह�नपुद�छ 

भनी प�रभािषत गरकेो देिख�छ ।
६. सङ्गिठत �पमा सामूिहक करणी गन� 

कुरामा पूव�तयारी, योजना तथा षड्य�� भएको छ वा 
छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, सामूिहक करणीलाई 
सङ्गिठत अपराधसगँ जोडेर हेन� िम�छ वा िम�दैन 
भ�ने ��नमा समेत िवचार गनु�पन� दिेख�छ । सङ्गिठत 
अपराध वा सामूिहक बला�कार दवुै कसरुको गा�भीरता 
बढाउने त�वको �पमा रहेको भए तापिन सबै अपराधका 
�कृितह�लाई एकै �ि�ले हेन�  सिकँदैन । सङ्गिठत 
अपराध सामा�य अपराधभ�दा पथृक् ह��छ । सङ्गिठत 
अपराधमा बहृत् योजना र िव�ता�रत तयारीका साथ 
स�प�न गन� धेर ै �यि�ह�को बे�लाबे�लै भूिमका 
ह��छ । सङ्गिठत अपराधको स�दभ�मा सङ्गिठत 
अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा ३(२) ले 
सङ्गिठत अपराधको प�रभाषा गरकेो छ । जसअनसुार 
“कसैले आपरािधक समूहको लाभको लािग 
आपरािधक समूहको िनद�शनमा, आपरािधक समूहको 
तफ� बाट, आपरािधक समूहसगँ िमलेर वा आपरािधक 
समूहको सं�थापक सद�य वा सद�य भई जानीजानी 
कुनै ग�भीर अपराध गरमेा सङ्गिठत अपराध ह��छ” 
भनी प�रभािषत गरकेो देिख�छ । यसरी समूह�ारा 
ग�रएको काय�लाई सङ्गिठत भई ग�रएको होइन भ�ने 
आधारबाट मा� हेरी �या�या गन� िम�ने दिेखएन । 

७. सामूिहक कसरु ह�ने काय�को िनिम� 
एक जनाभ�दा बढी �ितवादीह�को अपराधका 
िनिम� सामूिहक मनसाय वा समझदारी ह�नु नै 
पया�� ह��छ । यस म�ुामा �ितवादीह� २ जना रहेकै 
दिेख�छ । एउटै घरमा डेरामा ब�ने बािलकालाई 
बाब ु आमा नभएको अव�थामा जबरज�ती करणी 
गन� सामूिहक मनसायसिहत समझदारीमा पालैपालो 
जबरज�ती करणी गरकेोलाई समूहमा नै गरेको 
मा�नपुन� दिेख�छ । ��ततु म�ुामा पीिडता उमेर नपगेुक� 
नाबािलका रहेक� िछन् । एकै घरमा डेरा गरी ब�ने ९ 
वष�क� नाबािलकालाई बाबआुमा नभएको मौका छोपी 
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दवैुले िमली आ�नो कोठामा बोलाई ललाईफकाई 
दईु �यि��ारा ग�रएको काय� पूव�योजना, पूव�तयारी 
िथएन कसरुदार नाबालक िथयो भिनएकै भरमा 
सामूिहक�पमा ग�रएको काय� होइन भ�न िम�दैन ।

८. अब क�तो अव�थामा सामूिहक 
जबरज�ती करणीमा थप सजाय गनु�पन� भ�ने 
स�ब�धमा हदेा�, यसको िनिम� जबरज�ती करणीको 
महलको दफा ३क न.ं को �ावधानको बनावटलाई 
(construction) लाई हनुे�पन� र सोको आधारमा 
उ� �ावधानको उ�े�य (object of provision)
के ह�न स�दछ भनी बु�नपुन� ह��छ । उ� �ावधानलाई 
हेदा� , शारी�रक, मानिसक अव�थाका कारणले शि� 
अस�तलुनमा रही थप जोिखममा रहेको (अपाङ्गता 
भएको वा गभ�वती भएको) �यि�लाई जबरज�ती 
करणी गरमेा वा सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी 
ग�रएमा �य�तो काय�लाई कसरुको गा�भीरता बढाउने 
त�वको �पमा मा�यता िदई थप सजायको �यव�था 
गरकेो देिख�छ । यहा ँयस �ावधानले सामूिहक�पमा 
जबरज�ती करणी गन� काय�लाई म�ुय�पमा 
कसुरको ग�भीरता बढाउने त�व (Aggravating 
factor) को �पमा मा�यता िदइएको देिख�छ ।

९. यस स�ब�धमा Indian Penal Code ले 
िव�ततृ�पमा �यव�था गरकेो देिख�छ । उ� Code 
को दफा 376(D) मा “Where a women is raped 
by one or more persons constituting a 
group or acting in furtherance of a common 
intention…..” भनी उ�लेख गरकेो छ । जसअनसुार 
समूहको िनमा�ण गरी वा साझा मनसायको काया��वयनका 
लािग एक वा बढी �यि� िमली मिहलाउपर जबरज�ती 
करणी गरमेा सो �कारको करणीलाई सामूिहक�पमा 
ग�रने जबरज�ती करणी मा�नपुन� भ�ने रहेको छ । 
कानूनले सामूिहक काय� के हो भनी उ�लेख नगरकेो 
स�दभ�मा एकभ�दा बढी �यि�ले पीिडताउपर 

जबरज�ती करणी गछ�  भने यस�कारको करणीलाई 
सामूिहक�पमा गरकेो जबरज�ती करणी मा�नपुछ�  । 
यस�कारको करणी �थािपत ह�नको लािग आव�यक 
त�व भनेको करणी काय�मा एकभ�दा बढी �यि�ह�को 
सहभािगता रहेको ह�नपुछ�  । िव�का �ाय:जसो स�य 
कानूनी �णालीमा सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी 
गन� �यि�लाई थप सजाय गन� �यव�था गरेको 
दिेख�छ । नेपालको स�दभ�मा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३क नं. मा सामूिहक�पमा 
जबरज�ती करणी गरमेा थप ५ वष� कैद ह�ने भनी 
उ�लेख गरकेो छ । भारतको स�दभ�मा हेदा� पिन 
Indian Penal Code को दफा ३७६ मा जबरज�ती 
करणीको कसरुदारलाई ७ वष�स�मको कैदको �यव�था 
गरकेो, 376(D) मा सामूिहक�पमा ग�रने जबरज�ती 
करणीको कसरुको हकमा २० वष�देिख आजीवन 
काराबासस�मको सजाय ह�नस�ने �यव�था गरेको 
छ । �यसै गरी Criminal Code of Russia को दफा 
१३१(१) मा जबरज�ती करणीको कसरुमा ३ देिख ६ 
वष�स�म कैद ह�ने �यव�था गरकेो छ भने १३१(२) मा 
सामूिहक�पमा ग�रने जबरज�ती करणीलाई ग�भीर 
�कृितको कसरु मानी ४ देिख १० वष�स�म कैद 
ह�नस�ने �यव�था गरकेो छ ।

१०. यसरी एकभ�दा बढी �यि�ह� भई 
सामूिहक �पमा ग�रएको जबरज�ती करणीलाई 
कसुरको ग�भीरता बढाउने त�व (element) को 
�पमा िलनुपन� ह��छ । कुनै एकजना �ितवादीले 
गरकेो जबरज�ती करणीको कसुर र दुई जना 
�ितवादीह�बाट सोही ठाउँमा सोही समयमा 
पालैपालो ग�रएको जबरज�ती करणीको कसुरबाट 
पीिडतलाई पन� असर समान ह�न स�दैन । 
सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गन� काय�बाट 
कसरुको गा�भीय� बढ्न जान ेतथा पीिडतलाई थप 
पीडा पु�न जाने ि�थित रहने भएकोले िवधाियकाले 
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�य�तो कसरुदारलाई थप सजाय ह�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । ��ततु म�ुामा एक जना अवोध वष� ९ 
क� नाबािलकामािथ दईु जना �ितवादीह�ले एकै िदन 
उही कोठामा पालैपालो जबरज�ती करणीको कसरु 
गरकेो काय� एक जनाभ�दा बढी �यि�को मनसाय र 
समझदारीमा भएको नै दिेख�छ । एक जनाभ�दा बढी 
�यि�को सामूिहक मनसाय र समझदारीमा ग�रने 
कसुरलाई सामूिहक जबरज�ती करणी नै मा�नुपन� 
देिख�छ र उ� काय�लाई कसरुको ग�भीरता बढाउने 
त�वकै �पमा मा�नुपन� ह��छ ।

११. सामूिहक जबरज�ती करणीको 
स�दभ�मा मलुुक� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
३१ मा "दुई वा दुईभ�दा बढी �यि�को समहूबाट कुनै 
कसुर भएकोमा सो समूहका सबै सद�यलाई �य�तो 
कसुरको सजाय ह�ने छ" भनी दईु जना �यि�लाई 
पिन समूहको �पमा �वीकार गरकेो देिख�छ । �यसै 
गरी मानबहादरु कामी (लहुार) िव�� नेपाल सरकार 
भएको जबरज�ती करणी म�ुा (स.अ. बुलेिटन, २०७४ 
असोज-२, वष� २६, अङ्क १२, पूणा�ङ्क ६०६, 
मु.नं. ०६८-CR-१२९९) समेतमा यस अदालतबाट 
दईु जना �ितवादीह�ले गरकेो जबरज�ती करणीको 
वारदातलाई सामूिहक जबरज�ती करणीको �पमा 
मा�यता �दान गरेको देिख�छ । यस अव�थामा 
कसरुदारको सं�या, वारदातको �कृित तथा 
जबरज�ती करणीको ३क नं. को कानूनी �यव�थाको 
यिु�सङ्गत तवरबाट िव�लेषण गरी �ितवादीह�लाई 
सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा 
जबरज�ती करणीको ३क नं.बमोिजम थप सजाय गनु�  
मनािसब देिख�छ । सामूिहक श�दको यिु�य�ु अथ� 
नलगाई सामूिहक जबरज�ती करणीलाई कसरुको 
गा�भीरता बढाउने त�वको �पमा मा�यता निदई 
अ�यथा ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला सो 
हदस�म िववेकसङ्गत देिखन आएन ।

१२. तसथ�, उि�लिखत त�य एव ं आधार, 

कारण र कानूनी �यव�थाका आधारमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।११।२७ को फैसला 
केही उ�टी भई सामूिहक �पमा करणी गरतेफ� को 
अिभयोगमा जबरज�ती करणीको महलको ३ 
नं.बमोिजम भएको जनही १०(दश) वष� कैद सजायका 
अित�र� ३क नं.बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही थप 
५(पाचँ) वष� कैद सजायसमेत ह�ने ठहछ�  । थप सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो यस अदालतको संय�ु इजलासका 
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउतको 
रायसगँ यो इजलास सहमत ह�न सकेन । मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३क नं.बमोिजम 
यी �ितवादीह�लाई जनही थप ५ (पाचँ) वष� कैद 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने हदस�मको माननीय �यायाधीश 
�ी ई�वर�साद खितवडाको राय सदर ह��छ । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� सरुशे 
लामा भ�ने कालमुान लामा र राज ुलामालाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको ३ नं.बमोिजम थप १० (दश) 
वष� कैद र ऐ. ३क नं.बमोिजम थप ५(पाचँ) वष� गरी 
जनही १५ वष� कैद ह�ने ठहरकेाले िज�ला अदालतको 
फैसलाको तपिसल ख�डको १ नं.बमोिजम किसएको 
कैदको लगत संशोधन गरी जनही १५ वष�को कैदको 
लगत कायम गरी सोहीबमोिजमको कैद असलु गनु�  भनी 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालत तहिसल शाखामा 
फैसलाको �ितिलिपसिहत लेखी पठाउनू...............१ 
��ततु म�ुाको फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू................२
��ततु फैसलाको न�कल माग गन� सरोकारवालालाई 
िनयमानसुार ला�ने द�तरु िलई न�कल िदनू..........३
��ततु फैसलाको �ित िव�तुीय �णालीमा अपलोड 
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गरी म�ुाको दायरीको लागतक�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू............४ 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.टंकबहादरु मो�ान
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत : न�ता गैरे
इित संवत् २०७७ साल चै� १२ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

फैसला िमित : २०७७।४।१९
०७४-CR-१४७३

म�ुाः- रकम िहनािमना / हािन नो�सानी गरी ��ाचार 
गरकेो

पनुरावेदक / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको तफ� बाट अनसु�धान अिधकृत 
नरशेराज सवुेदीको �ितवेदनले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : मिनराम जोशीको नाित कमल 

िगरी जैसीको छोरा, िज�ला बाजरुा बा�िबस 
गा.िव.स. वडा नं. २ बाह�न गाउ ँ ब�ने �ी 
बडीमािलका �या�पस, कूलदेवमाड�-८, 
बाजरुाको �या�पस �मखु वष� ४३ को 
नवराज जैसीसमेत

§ काम स�प�न भएको र कामदारह�ले 
आ�नो �मबापतको रकम बुझेर 
लिगसकेपिछ भरपाई रा�ने बनाउनेस�मको 
�िुटलाई ��ाचारको सं�ा िदन िम�ने 
नदेिखने ।

§ िबल भरपाई दु��त नरहकेो भ�ने िवषय 
लेखा परी�णको िसलिसलामा वा िव�ालय 
�यव�थापन सिमितले आय �ययको 
िववरण समथ�न गन� अव�थामा औ�ंयाएर 
स�याउन सिकने िवषय भएको र केही 
िवषयमा लेखा परी�कले कैिफयतसमेत 
लेखेर लेखा परी�ण �ितवेदन पेस गरकेो 
देिखँदा कामदारलाई रकम बुझाएको छु�ै 
भरपाई नभएको मा� कारणले उ� रकम 
अिनयिमत गरी ��ाचार गरकेो भ�नु 
�यायोिचत नह�ने ।

(�करण नं.८)

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

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः
अ�य� मा. �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
सद�य मा. �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल
सद�य मा. �यायाधीश �ी �मोदकुमार �े� बै�
िवशेष अदालत काठमाड� 

फैसला
�या.दीपककुमार काक� : िवशेष अदालत 

काठमाड�बाट िमित २०७४।९।१६ मा भएको 

�नण�य नं. १०६९४
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फैसलाउपर िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ 
बमोिजम िमित २०७५।२।५ मा वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन दायर ह�न आएको 
छ । ��ततु फैसला सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ९१(४) र अनसूुची १२ को 
ढाचँामा तयार ग�रएको छ । म�ुाको त�य तथा िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला सोही अदालतबाट िमित 
२०७४।९।१६ मा भएको फैसलाबाट दिेखने ह�दँा यहा ँ
सो फैसलाको पनुराविृ� ग�रएको छैन ।

वादी नपेाल सरकारको पुनरावेदन िजिकर
��ततु म�ुामा बडीमािलका �या�पसले 

िव�विव�ालय अनदुान आयोगबाट सहयोग �ा� 
गन�को लािग �या�पसको ब�क खातामा रकम नभएको 
अव�थामा समेत रकम छ भनी िववरण तयार 
गन�, झ�ुा िव�ाथ� िववरण, लेखा िववरण तयार 
गन� गरकेो त�य �या�पस स�चालक सिमितका 
अ�य� देवराज जोशी तथा लेखापाल लालबहादरु 
रावलको मौकामा भएको बयान कागज र अनसु�धान 
अिधकृत नरशेराज सवुेदीले �या�पसको �थलगत 
अनगुमन �ितवेदनसमेतबाट दिेखएको छ । �या�पस 
�मखु र लेखापालले पठाएको झ�ुा िववरणकै 
आधारमा िव�विव�ालय अनदुान आयोगबाट UGC 
Performance Grants अ�तग�त िविभ�न आिथ�क 
वष�ह�मा �या�पसलाई �ा�त रकमबाट �या�पसले 
ज�मा �.१९,६६,०००।- छा�विृ� िवतरण गरी खच� 
गरकेो भिनए पिन िव�ाथ�ह�लाई छा�विृ� बझुाइएको 
लेखा भरपाई रािखएको छैन । �ितवादी नवराज 
जैसी र लालबहादरु रावलले अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� िव�ाथ�ह�ले �या�पसलाई बझुाउनपुन� 
श�ुकमा नै छा�विृ�बापत �ा� ह�ने रकम घटाइएको 
भने पिन कुन आ.व. मा कित जना िव�ाथ�को के कित 
श�ुकमा छा�विृ�को रकम घटाइएको भ�ने पिु� ह�ने 
कागजातह� िनजह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 

पेस गन� सकेको छैन । �या�पस स�चालक सिमितबाट 
खच�को एकम�ु �पमा अनमुोदन गराउदँैमा कसरुबाट 
उ�मिु� पाउने भ�न िम�दैन । �यसैगरी �या�पसको 
भवन िनमा�ण गन� �ममा िनमा�ण साम�ीह� ढुवानी 
गरकेो भनी �या�टरको त�कालीन सवारी धनी महादेव 
जैसी र उ� �या�टरको चालक नरेस साउदलाई 
�. १३,६६,११४।-बझुाएको भिनएका भरपाईह�मा 
भएका ह�ता�रह� आ�नो नभएको भनी िनज महादेव 
जैसीले अनसु�धानको बयानमा उ�लेख गरकेोमा 
अदालतसम� बकप� गदा� आफूले पूर ै रकम बझेुको 
भनी मौकाको बयान �ितकूल ह�ने गरी झ�ुा बकप� 
गरकेा छन् । �ितवादी लालबहादरु रावलले उ� 
भरपाईह�मा भएको ह�ता�र �या�पस �मखुको 
आदेशमा म आफँैले गरकेो हो भनी अनसु�धानको 
बयानमा खलुाएको ह�दँा नवराज जैसी र लालबहादरु 
रावलले झ�ुा िबल भरपाई र कागजात तयार गरी 
रकम िहनािमना गरी द�ुपयोग गरकेो भ�ने पिु� भएको 
छ । �यसैगरी �या�पस भवनको िनमा�ण गदा� ढुङ्गा 
फुटाउने, बो�ने, रोडा फुटाउने र बालवुा बो�ने काय� 
गरबेापत एकम�ु �.७,२३,४५२।- कामदारह�लाई 
बझुाउने गरी लेखापाल लालबहादरु रावलले बझुी 
लगेको देिखएकोमा उ� रकम के के काम गरबेापत को 
कसलाई बझुाइएको हो भ�ने कुनै �माण अनसु�धानको 
�ममा पेस गन� सकेको छैन । उ� �पैया ँ�या�पस �मखु 
नवराज जैसीले नै कामदारलाई बाडेँको हो, लेखापाल 
भएकोले �े�ता तयार गदा� मेरो नाम लेिखएको हो भनी 
लेखापाल लालबहादरु रावलले अनसु�धानको �ममा 
पोल गरकेो छ । साव�जिनक खच�को िववरण िनज 
�ितवादीह�ले मनोमानी ढङ्गबाट रा�ने छुट नरहेको 
ह�दँा िनज �ितवादीह�ले कामदारह�लाई िवतरण गन� 
भिनएको उ� रकमसमेत द�ुपयोग र िहनािमना गरेको 
पिु� भएको छ । �ितवादीम�येका लेखा परी�कह� 
ितलकबहादरु थापा र चेतबहादरु बमले �या�पसमा 
भएको आ�दानी तथा खच�को आधारमा लेखा परी�ण 
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गनु�पन�मा िज�सी िहसाब �यवि�थत नभएको तथा 
�या�पसको श�ुक र आ�दानीको िहसाबिकताब 
अ�ाविधक नभएको अव�थामा �या�पसले तयार 
गरकेो झ�ुा कागजातह�को आधारमा �ितवादी 
नवराज जैसीसमेतका �ितवादीह�सगँ िमलेमतोमा 
लेखा परी�ण गरी ��ाचार गरकेो देिखइरहेको 
अव�थामा पिन िनज �ितवादीह�लाई समेत सफाइ 
िदएको फैसला �िुटपूण� छ । तसथ�, �ितवादीह�लाई 
आरोप प� मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी आरोप प� मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी कमलराज प�थीले �ितवादी 
नवराज जैसी बडीमािलका �या�पसका �या�पस 
�मखु र �ितवादी लालबहादरु रावल उ� �या�पसका 
लेखापाल ह�न् । िनज �ितवादीह�ले िव�विव�ालय 
अनदुान आयोगबाट छा�विृ� िवतरणको लािग िनकासा 
भएको रकम छा�विृ� िवतरणमा खच� भएको भनेकोमा 
छा�विृ� रकम कुन कुन िव�ाथ�लाई िदइएको भ�ने 
कुराको यिकन अिभलेख रािखएको देिखदँैन । उ� 
�या�पसको भवन िनमा�णको �ममा �योग भएको 
िनमा�ण साम�ीह�को िबल भरपाई द�ु�त देिखएको 
छैन । मौकामा कागज गदा� उ� भरपाईमा ह�ता�र 
गन� �यि� महादेव जैसीले ह�ता�र आ�नो नभएको 
बेहोरा लेखाएबाट झ�ुा िबल भरपाईबाट भ�ुानी िलने 
िदने काम भएको दिेखएको छ । उ� भवन िनमा�णमा 
सलं�न कामदारलाई पा�र�िमक भ�ुानी ग�रएको 
रकम कामदारलाई नबझुाई �ितवादीह�ले उ� रकम 
िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो अव�था छ । �यसैगरी 

�ितवादीह� ितलकबहादरु थापा र चेतबहादरु बमले 
�या�पसको श�ुक र आ�दानीको िहसाबिकताब 
अ�ाविधक नभएको अव�थामा �या�पसले तयार 
गरकेो झ�ुा कागजातह�को आधारमा �ितवादी 
नवराज जैसीसमेतका �ितवादीह�सगँ िमलेमतोमा 
लेखा परी�ण गरी ��ाचार गरकेो दिेखइरहेको अव�था 
छ । तसथ�, �ितवादीह�लाई आरोप दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु िवशेष अदालत काठमाड�को 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सबै �ितवादीह�लाई 
आरोप दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

यसमा िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७४।९।१६ मा भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो, होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य गनु�पन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , बडीमािलका 
�या�पस, कूलदवेमाड�, बाजरुाका रा��सेवक 
कम�चारीह� �या�पस �मखु नवराज जैसी र लेखापाल 
लालबहादरु रावलले उ� �या�पसलाई िव�विव�ालय 
अनदुान आयोगबाट िविभ�न आिथ�क वष�मा छा�विृ� 
िशष�कमा �ा� भएको �.१९,६६,०००।- (उ�नाइस 
लाख छैस�ी हजार), �या�पस भवन िनमा�ण गदा� 
िनमा�ण साम�ीको भ�ुानी गरबेापतको रकम �. 
१०,८२,४८९।- (दस लाख बयासी हजार चार सय 
उना�नबे) र कामदारलाई पा�र�िमक भ�ुानी ग�रएको 
भिनएको रकम �. ७,२३,४५२।- (सात लाख तेइस 
हजार चार सय बाउ�न) समेत गरी ज�मा रकम 
�.३७,७१,९४१।- (स�ितस लाख एकह�र हजार नौ 
सय एकचािलस) बडीमािलका �या�पसलाई गैरकानूनी 
हािन र आफूह�लाई गैरकानूनी लाभ प�ुयाउने 
बदिनयतले झ�ुा िबल भरपाई बनाई रकम भ�ुानी 
िलने िदनेसमेतका काय� गरी गराई रकम िहनािमना एवं 
हािन नो�सानी गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ८ को उपदफा (१) दहेाय (ङ) बमोिजमको कसरु 
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गरकेो दिेखएकाले िबगो �.३७,७१,९४१।- (स�ितस 
लाख एकह�र हजार नौ सय एकचािलस) कायम 
गरी िनजह�लाई सोही ऐनको दफा ८(१) बमोिजम 
कसरुको मा�ाअनसुार कैद सजाय, िबगोबमोिजम 
ज�रवाना ह�न र िनजह�बाट िबगो �.३७,७१,९४१।- 
असलुउपर गरी बडीमािलका �या�पसलाई िदलाई 
भराई पाउन साथै �ितवादीह� ितलकबहादरु थापा र 
चेतबहादरु बमले सो �या�पसको आिथ�क कारोबारका 
�े�ताह� लेखा परी�ण गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४, 
लेखा परी�ण ऐन, २०४८ र �या�पसको आिथ�क 
�यव�थापनस�ब�धी िनयमावली, २०६४ को 
प�रिधिभ� रही �या�पसमा भएको यथाथ� आ�दानी 
तथा खच�को आधारमा लेखा परी�ण नगरी �या�पसले 
तयार गरकेो झ�ुा कागजातह�को आधारमा लेखा 
परी�ण गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १९ को उपदफा (१) बमोिजमको कसरु गरकेो 
देिखएको ह�दँा िनज लेखा परी�कह� ितलकबहादरु 
थापा र चेतबहादरु बमलाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोिजम 
कसरुको मा�ाअनसुार कैद र ज�रवानासमेत ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको आरोप प� दायर भएको ��ततु म�ुामा 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट �ितवादीह�ले आरोप 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको फैसलामा िच� 
नबझुी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । 

३. ��यथ� �ितवादीह� नवराज जैसी र 
लालबहादरु रावल �मशः बडीमािलका �या�पसका 
�या�पस �मखु र लेखापाल पदमा काय�रत रा��सेवक 
कम�चारी भएको, िनजह�ले िव�विव�ालय अनदुान 
आयोगबाट �या�पसलाई �ा� भएको छा�विृ� 
रकम, उ� �या�पसको भवन िनमा�ण गदा� �योग 
ग�रएका िनमा�ण साम�ी र कामदारह�को पा�र�िमक 
रकम भ�ुानी गदा� झ�ुा िबल भरपाई बनाई रकम 

िहनािमना गरी तथा �ितवादीह� ितलकबहादरु थापा 
र चेतबहादरु बमले �या�पसले तयार गरकेो झ�ुा 
कागजातह�को आधारमा लेखा परी�ण गरी ��ाचार 
गरकेो देिखदँादेिखदँ ै�ितवादीह�लाई आरोप दाबीबाट 
सफाइ िदएको िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� 
रहेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको दिेख�छ ।

४. यसमा, बाजरुा िज�ला, कूलदेवमाड� 
गा.िव.स. वडा नं. ८ मा अवि�थत बडीमािलका 
�या�पसका �या�पस �मखु नवराज जैसीले 
आ�नो एकल �वाथ�पूित�का लािग मनोमानी ढङ्गले 
�या�पस स�चालन गरी शैि�क सं�थालाई धरापमा 
पान� काय� गरकेो ह�दँा �य�तो काय� रोक� उिचत 
छानिबन ग�रपाउ ँ भनी बडीमािलका �या�पस आम 
सरोकारवाला �यि�ह�को नामबाट परकेो उजरुीको 
आधारमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
�े�ीय काया�लय िदपायलबाट ��ततु म�ुाको 
अनसु�धानको �ि�या अगािड बढाइएको दिेख�छ । 
उ� अनसु�धानप�ात् तयार ग�रएको आरोप प�मा 
िव�विव�ालय अनदुान आयोगबाट �या�पसलाई �ा� 
भएको छा�विृ�अ�तग�तको रकम �.१९,६६,०००।- 
भवन िनमा�ण साम�ीको भ�ुानी िदएको 
�.१०,८२,४८९।- र कामदारलाई भ�ुानी गरेको 
�.७,२३,४५२।- गरी ज�मा �.२७,७१,९४१।- 
�ितवादीह�ले िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भ�ने 
आरोप लगाइएको दिेखन आउछँ । 

५. यी ��यथ� �ितवादीह� नवराज जैसी 
र लालबहादरु रावलले छा�विृ� रकम िवतरण, 
�या�पसको भवन िनमा�ण गदा� �योग ग�रएका 
िनमा�ण साम�ी र कामदारह�को पा�र�िमक रकम 
भ�ुानी गदा� झ�ुा िबल भरपाई बनाई रकम िहनािमना 
गरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार 
गदा�, �ितवादीह� �या�पस �मखु नवराज जैसी र 
लेखापाल लालबहादरु रावलले अनसु�धान अिधकारी 
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तथा अदालतसम� उपि�थत भई बयान गदा�समेत 
छा�विृ�को रकम स�बि�धत िव�ाथ�ह�लाई नै 
िवतरण ग�रएको हो । उ� रकम अिनयिमत भए 
गरकेो छैन भनी बयान बेहोरा लेखाएको देिख�छ । 
िव�विव�ालय अनदुान आयोगबाट बडीमािलका 
�या�पसलाई �ा�त छा�विृ� रकम िवतरणको लािग 
पूण�बहादरु खातीको संयोजक�वमा छा�विृ� िवतरण 
सिमित गठन भएको र उ� छा�विृ�को रकम 
िव�ाथ�ह�लाई िवतरण ग�रएको कुरालाई �वीकार 
गरी िनज पूण�बहादरु खातीले अनसु�धानको �ममा 
कागज गरी गरकेो देिख�छ । छा�विृ� रकम िवतरण 
भए वा नभएको िवषयमा उ� �या�पसका िव�ाथ�ह�, 
अिभभावक तथा िश�कह�लाई बिुझएको देिखदँनै । 
िव�विव�ालय अनदुान आयोगबाट �ा�त छा�विृ�को 
रकम िवतरण भइसकेपिछ सोको िववरण �या�पस 
�यव�थापन सिमितसम� पेस भएर �यव�थापन 
सिमितबाट समथ�न भएको समेत दिेख�छ । यिद 
�या�पस �मखु र लेखापालले न�कली छा�छा�ाको 
नाम राखेको वा स�कली छा�छा�ाको नाम रािखए 
पिन ती िव�ाथ�ह�ले छा�विृ� नपाएको अव�था 
भए �यव�थापन सिमितबाट उ� काम कारबाही 
समथ�न ह�ने अव�था ह�दैँन । �या�पस �यव�थापन 
सिमितका अ�य� र सद�यह�ले िवतरण नै नग�रएको 
छा�विृ�को रकम िवतरण भएको भनी पेस ग�रएको 
िववरणलाई समथ�न गरकेो अव�था भए िनजह�को 
समेत छा�विृ�को रकम िहनािमना गन�मा िमलोमतो 
रहेको भनी अिभयोग दाबी ह�नपुन�मा िनजह�लाई 
�ितवादी नै बनाइएको छैन । �या�पसको �यव�थापन 
सिमित नै सबै काय��म र बजेट �वीकृत गन� र �वीकृत 
भएको काय��म र बजेटअन�ुप काम स�प�न भए 
नभएको कुरा यिकन गररे �य�ता काय� र खच� अनमुोदन 
गन� िनकाय हो । �या�पस �मखु र लेखापालबाट भए 
गरकेो आय �ययको िनगरानी गन� र आफूसम� पेस 
ह�न आएको िववरण समथ�न गन� नगन�समेत अिधकार 

रा�ने उ� सिमितका िज�मेवार पदािधकारीको उ� 
आय �ययका स�ब�धमा कुनै िज�मेवारी नै नह�ने भ�न 
सिकने अव�था पिन ह�दैँन । 

६. �यसै गरी छा�विृ�को रकम िवतरण गदा� 
छा�विृ�को रकम �ा�तकता� छा�छा�ाह�को भरपाई 
नगराएको भ�ने स�ब�धमा हेदा�, िमिसल संल�न 
भरपाईको रिज�टर एव ं गो�वारा भौचरमा छा�विृ� 
पाएका छा�छा�ाह�को भरपाई गराइएको र भरपाई 
गररे िवतरण ग�रएको रकमको गो�वारा भौचरसमेत 
उठाएर �मािणत गरी राखेको पाइ�छ । छा�विृ� �ा� 
गरकेा िव�ाथ�ह�को नाम र अ�य छा�विृ� �ा� 
नगन� िव�ाथ�को नामसमेत एउटै रिज�टरमा समावेश 
ग�रएको र छा�विृ� �ा� गन�ह�को ह�ता�र गराएर 
अ�य छा�विृ� �ा� नगन�ह�का हकमा ह�ता�र गन� 
महलमा खाली रहन गएको देिख�छ । रिज�टरमा 
ह�ता�र गन� िव�ाथ�को सं�या र िवतरण भएको रकम 
समावेश गररे तयार पा�रएको गो�वारा भौचरमा उ�लेख 
भएको रकम एकआपसमा िम�न आएको दिेखएबाट 
�ितवादीह�ले छा�विृ� रकम िहनािमना गरकेो भ�ने 
आरोप दाबी पिु� ह�न सकेको दिेखदैँन । 

७. �या�पस भवन िनमा�ण साम�ीको भ�ुानी 
गदा� रकम िहनािमना गरकेो भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�, बडीमािलका �या�पसको िनमा�णाधीन भवनका 
लािग िनमा�ण साम�ी ढुवानी ग�रएको र ढुवानी भएका 
िनमा�ण साम�ी �योग गररे �या�पसको भवन िनमा�ण 
भएको भ�ने कुरामा िववाद देिखदँनै । �या�पसको 
भवन िनमा�ण गदा� िविभ�न चरणका लािग छु�ाछु�ै 
िनमा�ण सिमित गठन भएर भवन िनमा�णको काम 
स�प�न भएको देिख�छ । उ� िनमा�ण सिमितमा 
संयोजकको भूिमका िनवा�ह गरकेा ड�बरबहादरु थापा, 
िव�णभु� र�ेमी र देवबहादरु थापाले भवन िनमा�णमा 
कुनै अिनयिमतता नभएको र �वीकृत योजनाअनसुार 
भवन िनमा�ण भएको हो भनी बेहोरा लेखाएको 
दिेख�छ । �या�पसको भवन िनमा�णको साम�ी ढुवानी 
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गन� महादेव जैशीले अदालतसम� बकप� गदा� िनमा�ण 
साम�ी ढुवानी गरकेो रकम आफूले बझेुको भनी बेहोरा 
लेखाएको पाइ�छ । िनजले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान कागज गदा�समेत आफूले िनमा�ण साम�ीबापतको 
पूर ै रकम िलएको भ�ने कुरालाई अ�वीकार गरकेो 
पाइदँैन । �या�पसको �यव�थापन सिमित तथा भवन 
िनमा�ण सिमितको ��य� रखेदेख र िनय��णमा 
�या�पस भवन िनमा�णको काय� भएको दिेख�छ । उ� 
भवन िनमा�णबापतको रकम िहनािमना गरकेो भ�ने कुरा 
त�यय�ु �माणबाट ख�ुन नआएको ि�थितमा िनमा�ण 
साम�ीको रकम भ�ुानी गदा� रकम िहनािमना गरी 
��ाचार गरकेो भ�ने आरोप पिन िमिसल �माणबाट 
�थािपत ह�न आएको दिेखदँैन । 

८. �या�पस भवन िनमा�ण गदा� ढुङ्गा 
फुटाउने, बो�ने, रोडा फुटाउने र बालवुा बो�ने काय� 
गरबेापत कामदारह�लाई बझुाएको पा�र�िमक रकम 
िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�, �या�पसको भवन िनमा�णको काम स�प�न 
भएको कुरामा िववाद छैन । भवन िनमा�णको काम गन� 
मजदरुह�ले आफूले गरेको कामबापतको पा�र�िमक 
नपाएको भनी कहीकँतै गनुासो गरकेो देिखदैँन । िनज 
कामदारह�लाई िवतरण गनु�पन� रकम कामदारह�लाई 
छु�ाछु�ै भरपाई गरी बझुाउनपुन�मा लेखापालले 
सो रकम एकम�ु बझुेर कामदारलाई िवतरण गरकेो 
देिख�छ । लेखाको िहसाब िकताब द�ु�त बनाउने 
�योजनका लािग सबै कामदारलाई छु�ाछु�ै रकम 
िदएर भरपाई बनाई रा�नपुन� हो । तथािप काम स�प�न 
भएको र कामदारह�ले आ�नो �मबापतको रकम बझुेर 
लिगसकेपिछ भरपाई रा�ने बनाउनेस�मको �िुटलाई 
��ाचारको सं�ा िदन िम�ने दिेखदँैन । �य�ता िबल 
भरपाई द�ु�त नरहेको भ�ने िवषय लेखा परी�णको 
िसलिसलामा वा िव�ालय �यव�थापन सिमितले आय 
�ययको िववरण समथ�न गन� अव�थामा औ�ंयाएर 
स�याउन सिकने िवषय भएको र केही िवषयमा 

लेखा परी�कले कैिफयतसमेत लेखेर लेखा परी�ण 
�ितवेदन पेस गरकेो देिखएको ह�दँा कामदारलाई रकम 
बझुाएको छु�ै भरपाई नभएको मा� कारणले उ� रकम 
अिनयिमत गरी ��ाचार गरकेो भ�न ु �यायोिचत ह�ने 
दिेखदैँन । 

९. ��यथ� �ितवादीह� लेखा परी�क�य 
ितलकबहादरु थापा र चेतबहादरु बमले �या�पसले 
तयार गरकेो झ�ुा कागजातह�को आधारमा लेखा 
परी�ण गरी ��ाचार गरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा�, मािथ उि�लिखत त�यह�बाट 
बडीमािलका �या�पसका �या�पस �मखु र लेखापालले 
झ�ुा िबल भरपाई तयार पारी रकम िहनािमना गरेको 
भ�ने कुरा �मािणत ह�न नसकेको स�दभ�मा �या�पसको 
�यव�थापनले तयार गरी �यव�थापन सिमितबाट 
अनमुोदन भएका आिथ�क काम कारबाहीका �े�ताको 
आधारमा यी �ितवादीह�ले �या�पसको आय�ययको 
लेखा परी�ण गरकेो देिख�छ । �या�पसले उपल�ध 
गराएको िववरण तथा िबल भरपाई, भौचरलाई आधार 
बनाएर गरकेो लेखा परी�णमा कुनै बदिनयत राखेको 
भ�ने ख�ुन आएको दिेखदैँन । यी �ितवादीह�ले 
�या�पस �यव�थापनले उपल�ध गराएका िबल भरपाई 
र कागजातको आधारमा लेखा परी�ण गररे �ितवेदन 
बझुाएकोस�म देिख�छ । �या�पसको �यव�थापनले 
उपल�ध गराएका कागजातह�, िबल भरपाई र अ�य 
िववरण िठक द�ु�त ह�न् भ�ने मा�यताका आधारमा 
लेखा परी�णस�ब�धी िस�ा�त र आ�नो �यावसाियक 
आचारसंिहताको अधीनमा रहेर लेखा परी�ण ग�रएको 
दिेख�छ । लेखा परी�ण गदा�  �या�पसको लेखा 
शाखाबाट तयार पा�रएको लेखाको आय�ययको 
िववरण तथा िबल, भौचरसमेतको परी�ण गरी 
आफूसम� पेस भएका आिथ�क िववरण वा �े�तामा 
कुनै खोट देिखएकोमा �यसको कैिफयत लेखेर िनयिमत 
ह�नपुन�, असलु ह�नपुन� तथा पे�क� फ�य�ट ह�नपुन� 
रकमका स�ब�धमा आ�नो धारणा �य� गररे लेखा 



789

१०६९५ - �काश अिधकारी िव. उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

परी�ण गरकेो काय�लाई ��ाचारको स�ंा िदन िम�ने 
देिखदँनै । यी �ितवादीह�ले अ�य �ितवादीह�सगँ 
िमलोमतो गरी बदिनयतसाथ यथाथ� त�य लोप 
गरी लेखा परी�ण गरकेो भ�ने कुरा िमिसल सलं�न 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको अव�था पिन दिेखदँैन । 
यी �ितवादीह�ले लेखा परी�ण गदा� �िुट देिखएका 
िहसाब िकताबको स�ब�धमा �प� �पमा कैिफयत 
जनाएर �ितवेदन िदएको अव�था देिखएबाट झ�ुा 
कागजातह�को आधारमा लेखा परी�ण गरी ��ाचार 
गरकेो भ�ने आरोिपत कसरु पिु�ट ह�न सकेको 
देिखएन । 

१०. यस�कार, ��यथ� �ितवादीह� 
�या�पस �मखु नवराज जैसी र लेखापाल लालबहादरु 
रावलले िव�विव�ालय अनदुान आयोगबाट 
�या�पसलाई �ा� भएको छा�विृ� रकम, उ� 
�या�पसको भवन िनमा�ण गदा� �योग ग�रएका िनमा�ण 
साम�ी र कामदारह�को पा�र�िमक रकम भ�ुानी 
गदा� झ�ुा िबल भरपाई बनाई रकम िहनािमना गरी 
तथा �ितवादीह� ितलकबहादरु थापा र चेतबहादरु 
बमले �या�पसले तयार गरकेो झ�ुा कागजातह�को 
आधारमा लेखा परी�ण गरी ��ाचार गरकेो भ�ने 
आरोिपत कसरुबाट िनज �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदएको िवशेष अदालतको फैसला �माण मू�याङ्कन 
रोहबाट �यायोिचत नै देिखएकोले अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । िनज �ितवादीह�लाई आरोप दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर एवं िव�ान्  उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

११. अतः मािथ िववेिचत त�य एवं आधार 
कारण र �माणसमेतबाट �ितवादीह� नवराज जैसी, 
लालबहादरु रावल, ितलकबहादरु थापा र चेतबहादरु 
बमले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७४।९।१६ को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । यो फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
इित संवत् २०७७ साल �ावण १९ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
आदेश िमित : २०७७।५।१५

०७६-WH-०३७६ 

िवषयः- ब�दी��य�ीकरण 

िनवेदक : गोिव�द�साद अिधकारीको छोरा िज�ला 
काठमाड�, िकित�परु न.पा. वडा नं. २ 
मै�ीनगर टोल घर भई हाल िज�ला कारागार 
काया�लय च�रकोट, दोलखामा थनुामा रहेको 
�काश अिधकारी

िव��
िवप�ी : उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

�नण�य नं. १०६९५
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§ �माणको मू�याङ्कनस�ब�धी िवषय 
वा तजिबजी अिधकारको �योग गदा� 
िविवध मानवीय �ि�कोणमा रहने 
�वाभािवक िविवधताको कारणबाट देखा 
पन� अ�तर-िभ�नता ज�ता कुरालाइ� 
हरेरे मातहतका अदालतले साधारण 
अिधकार ��ेअ�तग�त म�ुाको िनयिमत 
�ि�याका स�दभ�मा गरकेा िनण�य वा 
आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परकेो 
िवषयलाइ� िलएर ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु� �वीकृत �याियक मा�यता 
वा प�रपाटीअनुकूल नह�न े। 

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी सवुास 
आचाय�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वाली र उप�यायािधव�ा �ी 
अजु�न�साद कोइराला

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, िन.नं.८६५०
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क १२, िन.नं.९७२९
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, िन.नं.१०१०८

स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९
§ िवशेष अदालत ऐन, २०५९

आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�िभ� पन� ��ततु 

�रट िनवेदनको सिं��त त�य एव ं आदेश यस �कार 
छः-

त�य ख�ड
नेपालको संिवधानको धारा १६, धारा १७, 

धारा १८, धारा २०, धारा ४६, धारा १३३(२) र (३), 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३२ 
र िनयम ३३ समेतका आधारमा अ�य वैकि�पक एवं 
�भावकारी उपचारको अभावमा �याय इ�साफ पाउ ँ
भनी ��ततु िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । 

म िनवेदकलाई िलखतस�ब�धी कसरुमा 
प�ाउ गरी मेरो अनपुि�थितमा मलाई रोहबरमा 
स�म नराखी �वे�छाचारी �पमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९(२) र (३) 
को िवपरीत गैरकानूनी खानतलासी बरामदी मचु�ुका 
खडा गरी सोही मचु�ुकालाई त�काल �ा�त �माणको 
सं�ा िदई �िुटपूण� �पमा थुनामा रा�ने गरी भएको 
दोलखा िज�ला अदालतको िमित २०७६।०९।२४ 
को थनुछेक आदेश र सोही आदेशलाई सदर गन� 
उ�च अदालत पाटनको िमित २०७६।११।१५ 
को आदशे, िमित २०७६।०४।२७ को गैरकानूनी 
बरामदी मचु�ुकासमेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी कानूनिवपरीत अिनवाय� �पमा खानतलासी गदा� 
पालना गनु�पन� काय�िविधको पालना नगरी खडा भएको 
गैरकानूनी बरामदी मचु�ुका र सोही ज�रयाका अ�य 
कागजातको आधारमा थनुामा रा�ने काय� भएको ह�दँा 
नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२), (३) तथा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ 
बमोिजम ब�दी��य�ीकरण आदशे जारी गरी थुना 
म�ु ग�रपाऊँ । साथै अब आइ�दा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९(२), (३) 
समेतको �ितकूल ह�ने गरी िनवेदकलगायत कोही 
कसैलाई पिन गैरकानूनी मचु�ुका खडा गरी कारबाही 
नगनु� , नगराउन ुभनी परमादेशलगायत जे जो चािहने 
उपय�ु आदेश ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक 
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�काश अिधकारीको िनवेदनप� ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदेश 
�ा�त भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक ३(तीन) 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद 
सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
�यतीत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै थनुछेक 
गदा� िलएका �माण कागजह�को �ितिलिपसमेत मगाई 
आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७७।०२।२७ मा भएको 
आदशे । 

यसमा िमित २०७६।०४।२७ को बरामदी 
मचु�ुकाबाट यी िनवेदक �ितवादीको जल�ोत तथा 
िसचाइ ँ िवकास िडिभजन काया�लय, दोलखाको 
काय�क�बाट नेपाल सरकार भौितक पूवा�धार िवकास 
म��ालय �देश नं. ३ हेट�डा, मकवानपरु र सिचवको 
सरकारी छापसमेत बरामद भएको भ�ने बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखएको ती छापह� छापाखानामा 
बनाउन िददँा भलुवश काया�लयको नाम छुट ह�न 
गएको भ�नेसमेत अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसम� यी �ितवादीले तित�बा बयानमा उ�लेख 
गरकेो, उ� छापसमेत रीतपूव�क बरामद भएको हो 
भनी बिुझएका इि�जिनयर िनम�ल दाहालले कागज 
ग�रिदएको तथा के��ीय िविध िव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदन एवं अिभयोग दािबसमेतका त�काल 
�ा�त कागजातको रोहमा यी िनवेदकलाई पिछ 
ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६७ बमोिजम 
पपु��को िनिम� थुनामा रा�ने गरी भएको दोलखा 
िज�ला अदालतको िमित २०७६।०९।२४ को आदेश 
बे�रतको नदेिखदँा प�रवत�न गनु�परने । साथै सा�ी ब�ुने 

आदेशसमेत भइसकेको दिेखदँा म�ुाको िछटो कारबाही 
िकनारा गनु�होला भनी िमित २०७६।११।१५ गते 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट आदेश भएको 
दिेख�छ । यसरी िनवेदन संल�न कागज �माणको 
मू�याङ्कन र िव�लेषण गरी त�य �माण र कानूनको 
आधारमा संय�ु इजलासबाट आदेश भएको अव�थामा 
यस अदालतको हकमा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पाटनको तफ� बाट 
रिज��ार बाबरुाम दाहालको िलिखत जवाफ ।

यसमा जल�ोत तथा िसचाइ ँ िवकास 
िडिभजन काया�लय, दोलखाका काया�लय 
�मखु िसिनयर िडिभजन इि�जिनयर �काश 
अिधकारीसमेतले नेपाल सरकारको स�पि� बदिनयत 
गरी िहनािमना, हािन, नो�सानी तथा द�ुपयोग गरी 
��टाचार गरेको पिु� भएकोले ��टाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ बमोिजम िनजसमेतउपर िवशेष अदालतमा 
सरकारी छाप द�तखत िकत� सरकारी कागजात हेरफेर 
गरी ��टाचार गरकेो भ�ने म�ुा दायर भएको साथै 
िनवेदकसमेतले �देश सरकार �देश नं. ३ भौितक 
पूवा�धार िवकास म��ालय, हेट�डा मकवानपरु, नेपाल 
र सिचव लेखेको छाप (रबर �ट्या�प) न�कली बनाउन 
लगाई / बनाई सरकारी कागजात हेरफेर गरी न�कली 
छापह� �योग गरी सिचवको द�तखतसमेत िकत� 
गरकेो पिु� भएकोले िनजलाई सो सरकारी कागजात 
िकत� गरतेफ�  �चिलत कानूनबमोिजम आव�यक 
कारबाहीको लािग िज�ला �हरी काया�लय दोलखामा 
लेखी पठाउने भ�नेसमेत िमित २०७६।०५।३० मा 
िनण�य भएको देिख�छ । आयोगलाई संिवधान तथा 
कानूनबमोिजम �द� �े�ािधकारिभ� रही आयोगबाट 
भएको कानूनस�मत िनण�यानसुार आव�यक काया�थ� 
स�बि�धत िनकायलाई लेखी पठाएको देिख�छ । 
यस आयोगबाट प�ाचार भएबमोिजम िज�ला �हरी 
काया�लयले िनजलाई प�ाउ गरी सोही िवषयमा 
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दोलखा िज�ला अदालतमा पनु: म�ुा दायर गरी 
उ� अदालतका आदेशबमोिजम हाल पपु��को लािग 
थनुामा रहेको भनी �वयं िनवेदकले िनवेदन बेहोरामा 
उ�लेख गरकेो देिखदँा िवप�ी िनवेदकलाई स�म 
�याियक िनकायबाट कानूनबमोिजम पपु��को लािग 
थनुामा राखेको र सो आदेशउपर िच� नबझुी िवप�ी 
िनवेदकले उ�च अदालत पाटनमा समेत िनवेदन िदई 
उ� अदालतबाट स�ु अदालतको आदेश नै सदर 
भइसकेको देिखएकोले िनजको थुना नै कानूनस�मत 
भनी स�म �याियक िनकायबाट सनुवुाइ भइसकेको 
देिखदँा िवप�ीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी 
भ�ने िम�ने अव�थासमेत देिखदँैन । साथै िवप�ीले 
यस आयोगबाट िनज िव�� �वे�छाचारी �पमा 
बरामदी मचु�ुकालगायतका �माण खडा गरी म�ुा 
दायर ग�रएको भनी �रट िनवेदनमा उ�लेख गर ेतापिन 
यस आयोगबाट रीतपूव�क बरामदी मचु�ुकालगायतका 
�माण तयार गरकेो तथा उ� �माणह� िनयिमत 
म�ुामा स�मािनत िवशेष अदालतसम� �याियक रोहमा 
नै रहेको ह�दँा �रट िनवेदनमा उ� िजिकर िलन िम�ने 
देिखदँनै । तसथ�, ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत बेहोराको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको तफ� बाट ऐ. का सिचव सरुशे अिधकारीको 
िलिखत जवाफ ।

जल�ोत तथा िसचाइ ँ िवकास िडिभजन 
काया�लय, दोलखाका त�कालीन काया�लय �मखु यी 
िवप�ी �रट िनवेदक �काश अिधकारी िव�� घसु / 
�रसवत िलई ��टाचार गरकेो म�ुाको अनसु�धानको 
िसलिसलामा िनजको काया�लय खानतलासी गन� 
�ममा काय�क�को टेबलुको घरा�बाट "�देश सरकार, 
भौितक पूवा�धार िवकास म��ालय, �देश नं. ३ हेट�डा, 
मकवानपरु नेपाल" र "सिचव" लेिखएको �ट्या�प 
छापसमेत फेला परी बरामद भएकोले सरकारी छाप 
तथा द�तखत िकत� गरतेफ�  आव�यक कारबाहीको 
लािग अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

टंगालबाट लेखी आएप�ात् उ� म�ुामा अनसु�धान 
गन� कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकाय यस िज�ला 
�हरी काया�लय, दोलखाबाट अनसु�धान भई �ा� 
�माणह�बाट यी िवप�ीले मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) बमोिजमको 
सरकारी िलखत िकत�को कसरु गरकेो पिु�ट भएकोले 
िनज िनवेदकलाई थुनामा रा�ने आदशे भएको र सो 
आदेशलाई सदर गन� गरी स�मािनत उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।११।१५ आदशे भएको छ । 
�ितवादीलाई रोहबरमा राखी मचु�ुका गन� स�ब�धमा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १९ को उपदफा (२) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा “.....तर अिभय�ु वा कसरुको सूचना 
िदने �यि� रोहबरमा नराखेको कारणले मा� �य�तो 
घटना�थल मचु�ुका बे�रतको भएको मािनने छैन ।" 
भ�ने �प� कानूनी �यव�था ह�दँा िवप�ी िव��को 
भ�ाचार म�ुा तथा िलखतस�ब�धी कसरु (सरकारी 
िलखत िकत�) म�ुामा अनसु�धानको �ममा खडा 
भएको िमित २०७६।०४।२७ को बरामदी मचु�ुकामा 
िनज िवप�ीलाई रोहबरमा नराखेको कारणले मा� 
उ� मचु�ुका गैरकानूनी भएको भ�ने िवप�ीको 
दाबी कानूनस�मत नह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला �हरी काया�लय, 
दोलखाको तफ� बाट ऐ. का �मखु �.ना.उ. रवेतीरमण 
पोखरलेको िलिखत जवाफ ।

असाधारण उपचार छनौट वा सिुवधाको कुरा 
नभई मौिलक तथा कानूनी हकको ग�भीर उ�लङ्घन 
भएको अव�थाको कुरा हो । असाधारण उपचार 
अवल�बन गन� िवशेष अव�था र प�रि�थित उ�प�न 
भएको ह�नपुद�छ । कानूनको ठाडो उ�लङ्घन, मौिलक 
अिधकारको ��य� अपहरण र मानव अिधकारको 
उपहास भएको दिेखएमा साधारण अिधकार�े� 
उपभोग ग�रसकेको अव�थामा पिन कुनै पिन ब�दी 
असाधारण अिधकार�े�मा �वेश गन� स�दछ । 
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य�तो अव�थामा अदालतले आ�नो �याियक 
भूिमका िनभाउनपुन� । त�लो अदालतले थनुछेकलाई 
िलएको त�काल �ा� �माणका आधार पनुरावेदन 
अदालतसमेतले मनािसब मानेको अव�थामा सव��च 
अदालतले ती आदेशह� �ितकूल ब�दी��य�ीकरण 
जारी गदा� �याियक संयम र मया�दाको उ�लङ्घन ह�न 
प�ुने । कुनै पिन �यि�लाई अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी 
कानूनले अिधकार नै निदइएको �यि� वा िनकायले 
थनुामा राखेको अव�था, कानून�ारा िनधा��रत �ि�या 
�ितकूल थुनामा रािखएको अव�था र �ाकृितक �याय 
िस�ा�त �ाङ्�याय एवं दोहोरो खतराको िस�ा�त 
ज�ता �यायका आधारभूत मा�यता �ितकूल थनुामा 
रािखएको अव�थामा अदालतले �याियक िहरासतमा 
रहेको अव�थामा समेत ब�दी��य�ीकरण जारी गन� 
स�ने तर त�काल �ा� �माणको मू�याङ्कन गरी 
अिधकार�ा� अिधकारीले राखेको �याियक िहरासतका 
हकमा ब�दी��य�ीकरण जारी गदा� म�ुाको िनण�य ह�न 
बाकँ� नै रहेबाट �याियक ह�त�ेप त ह�न प�ुदैन भ�ने 
कुरामा सतक� ता अपनाउनपुन�" भनी स�मािनत सव��च 
अदालतबाट (बासदुवे शाह तरुहा िव�� पनुरावेदन 
अदालत हेट�डा ने.का.प. २०६८, अङ्क ७, िन.नं. 
८६५०) �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतका आधारमा 
यी िवप�ी िव�� कानूनबमोिजम अिधकार�ा�त 
िनकायबाट अनसु�धान तथा अिभयोजन भई त�काल 
�ा�त �माणको आधारमा िवप�ीलाई थनुामा राखी 
म�ुाको पपु�� गन� गरी भएको आदेश सामा�य कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त िन�पण भई दईु तह अदालतबाट 
टंुगो लािगसकेको र �े�ािधकार स�प�न अदालतबाट 
सामा�य कानूनी �यव�थाअ�तग�त िवप�ी िनवेदकलाई 
थनुामा रा�ने गरी भएको आदेश कानूनस�मत रहेको 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, दोलखा, च�रकोटका 
तफ� बाट सहायक िज�ला �यायािधव�ा राजन 
हमालको िलिखत जवाफ ।

जल�ोत तथा िसचाइ ँ िवकास िडिभजन 
काया�लय, दोलखाका त�कालीन काया�लय �मखु यी 
िवप�ी �रट िनवेदक �काश अिधकारी िव�� घसु / 
�रसवत िलई ��टाचार गरकेो म�ुाको अनसु�धानको 
िसलिसलामा िनजको काया�लय खानतलासी गन� 
�ममा काय�क�को टेबलुको घरा�बाट "�दशे सरकार, 
भौितक पूवा�धार िवकास म��ालय, �देश नं. ३ हेट�डा, 
मकवानपरु नेपाल" र "सिचव" लेिखएको �ट्या�प 
छापसमेत फेला परी बरामद भएकोले सरकारी छाप 
तथा द�तखत िकत� गरतेफ�  आव�यक कारबाहीको 
लािग अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
टंगालबाट लेखी आएप�ात् उ� म�ुामा अनसु�धान 
गन� कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकाय यस िज�ला 
�हरी काया�लय, दोलखाबाट अनसु�धान भई �ा� 
�माणह�बाट यी िवप�ीले मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) बमोिजमको 
सरकारी िलखत िकत�को कसरु गरकेो पिु�ट भएकोले 
िनज िनवेदकलाई थुनामा रा�ने आदशे भएको र सो 
आदेशलाई सदर गन� गरी स�मािनत उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।११।१५ आदशे भएको छ । 
यसरी कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकायह�बाट 
कानून भएका काय�ह� िव�� िवना कानूनी आधार 
दायर ग�रएको िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

साथै िनजको सो म�ुामा अनसु�धानमा 
भएको बयानको �ितिलिपसमेतमा सिचवको छाप सही 
आफूले �योग गरकेो, आफूले महालेखा परी�कको 
एक�पताको लािग पिछ Approve गराउने गरी गरेको 
भ�ने बेहोरा लेखाएको, यसरी िज�मेवार काया�लय �मखु 
नै म��ालयको सिचव सहीछाप आफूले गरकेो, सो 
सहीछाप पिछ सिचवबाट एक�पताको लािग अनमुोदन 
गराउने भनी गरकेो बयान बेहोरा �माणबाट अ�यथा 
पिु� नभएको अव�थामा सिचव ज�तो िज�मेवार पदको 
सहीछाप िनवेदकले आफँै गनु�  सो कुरा �वीकार गनु�बाट 
िनजको िनयत ऐना ज�तै पारदश� भएको कुरामा 
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अ�यथा देिखदँैन । �देश सरकार भौितक पूवा�धार 
िवकास म��ालय �देश नं. ३ अङ्िकत काया�लय 
छाप ऐ.का सिचवको छाप िमित २०७६।०४।२७ 
मा बरामद भएकोमा सो छापह� �ितवादी िसचाइ ँ
काया�लयमा काय�रत ह�ने सो छापह� �यहा ँ अथा�त् 
िनवेदक काय�रत काया�लय एवं काय�क�मा नरहने 
भनी स�बि�धत म��ालयबाट गरकेो �ितवेदनको 
िमिसल संल�न �ितिलिपलगायतका त�काल �ा� 
�माणह�बाट मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� 
होइन, यी िनवेदक िव�� कानूनबमोिजम अिधकार�ा� 
िनकायबाट अनसु�धान तथा अिभयोजन भई त�काल 
�ा�त �माणको आधारमा िवप�ीलाई थनुामा राखी 
म�ुाको पपु�� गन� गरी भएको आदेश सामा�य कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त िन�पण भई दईु तह अदालतबाट 
टंुगो लािगसकेको र �े�ािधकार स�प�न अदालतबाट 
सामा�य कानूनी �यव�थाअ�तग�त िवप�ी िनवेदकलाई 
थनुामा रा�ने गरी भएको आदेश कानूनस�मत रहेको 
ह�दँा कानूनी आधारहीन �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको दोलखा िज�ला 
अदालत च�रकोटको तफ� बाट समुन�साद कुशवाहाको 
िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनसिहतका िमिसल कागजात अ�ययन ग�रयो ।

��ततु �रट िनवेदनका िनवेदकतफ� का िव�ान् 
अिधव�ा �ी सवुास आचाय�ले �रट िनवेदक �काश 
अिधकारीलाई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको टोलीले ��टाचार (रकम िहनािमना) 
कसरुमा अनसु�धान गन� भनी िमित २०७६।०४।०३ 
मा प�ाउ ग�रएको हो । िवप�ी आयोगले िनवेदकलाई 
पटकपटक �याद थप गद� िहरासतमा नै राखी िमित 
२०७६।०६।०१ मा िवशेष अदालतमा अिभयोगप� 
दता� गराई बयानप�चात् िमित २०७६।०६।०६ मा 

िवशेष अदालत काठमाड�बाट �.८,००,०००।- (आठ 
लाख �पैया)ँ धरौटी माग भएकोमा सोही िमितमा माग 
भएको धरौट राखी तारखेमा रही म�ुाको पपु�� गरी 
आएकोमा िनवेदकलाई िलखतस�ब�धी कसरु (सरकारी 
िलखत िकत�) म�ुामा थनुामा रा�ने गरी दोलखा 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७६।०९।२४ 
को थनुछेक आदशे र सोही आदेशलाई सदर गद� उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७६।११।१५ मा आदेश 
भई पनुः प�ाउ गरी हालस�म थनुामा रहेको छ । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १९(२) 
िवपरीत िनवेदक िहरासतमा नै रहेको अव�थामा 
िनवेदकको अनपुि�थितमा िनवेदकलाई रोहबरमा स�म 
नराखी �वे�छाचारी �पमा खडा ग�रएको गैरकानूनी 
खानतलासी बरामदी मचु�ुकाको आधारमा थनुामा 
राखेको गैरकानूनी छ । साथै अि�तयारले यो म�ुाको 
िबगोको स�ब�धमा िवशेष अदालतमा पिन ��टाचार 
म�ुा चलाएको छ । कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 
२०१० को दफा २५ अनसुार जनु िबगोको स�ब�धमा 
िवशेष अदालतमा म�ुा चलाइएको छ �यही िबगोको 
स�ब�धमा िलखतस�ब�धी कसरुमा म�ुा चलाउन 
िम�दैन । कानूनबमोिजम बा�या�मक �पले पालना 
गनु�पन� काय�िविध अवल�बन नगरी भएको थुना 
गैरकानूनी छ । तसथ�, ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी सरकारी िनकायको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वाली र 
उप�यायािधव�ा �ी अजु�न�साद कोइरालाले 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १९(२) 
को �यव�था �प�ट छ । उ� उपदफाले त�काल 
उपल�ध �यि�लाई रोहबरमा रा�नपुन� �यव�था छ 
तर �ितब�धा�मक वा�यांशमा अिभय�ुलाई रोहबरमा 
नराखेको कारणले मा� सो बरामदी मचु�ुका बे�रतको 
नह�ने �यव�था छ । �रट िनवेदक काठमाड�, टंगाल 
िहरासतमा रहेकोले दोलखामा बरामदी मचु�ुकामा 
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रोहबरमा रा�न नसकेको हो । �यसै रोहबरमा नरा�नमुा 
कुनै बदिनयत छैन । रीतपूव�क बरामदी मचु�ुका ग�रएको 
छ । दोहोरो खतरा स�ब�धमा �रट िनवेदकले उठाएको 
��न स�ब�धमा पथृकपथृक �े�ािधकार र पथृक् पथृक् 
कानूनअनसुारको कसरुमा अनसु�धान गरी म�ुा 
चलाउदँा दोहोरो खतराको िस�ा�त आकिष�त ह�न 
स�दनै । िनवेदकले गरकेो कसरुअनसुार फरकफरक 
अिभयोग दायर ग�रएको हो । फरक कसरुमा फरक 
अनसु�धान भइरहेको छ । कानूनबमोिजम पपु��को 
लािग थनुामा राखेकोमा ब�दी��य�ीकरणको �रट 
जारी गन� िम�दैन । तसथ�, �रट खारजे ह�नपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । 

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

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक �काश 
अिधकारीलाई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले ��टाचार (रकम िहनािमना) म�ुामा प�ाउ 
गरी िहरासतमा राखेको समयमा िनज िनवेदकलाई 
रोहबरमा नराखी बरामदी मचु�ुका खडा गरी िनज 
िव�� दोलखा िज�ला अदालतमा िलखतस�ब�धी 
कसरु (सरकारी िकत�) मा अिभयोगप� दता� ग�रएको 
र सोही बे�रतको बरामदी मचु�ुकाको आधारमा 
िनवेदकलाई सरकारी िकत� म�ुामा दोलखा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७६।०९।२४ मा भएको 
आदशेले पनुः थनुामा रािखएको छ । यसरी मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९(२) 
को िवपरीत भएको गैरकानूनी बरामदी मचु�ुकाको 
आधारमा थनुामा रािखएको ह�दँा सो बे�रतको बरामदी 
खानतलासी मचु�ुका बदर गरी िवप�ीह�को नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थुना म�ु 
ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको म�ुय िनवेदन दाबी 

रहेको दिेखयो । 
िवप�ीह�बाट पेस भएको िलिखत जवाफमा 

मूलतः िमित २०७६।०४।२७ को बरामदी मचु�ुकाबाट 
यी िनवेदकको काया�लय काय�क�बाट नेपाल सरकार 
भौितक पूवा�धार िवकास म��ालय �देश नं. ३ हेट�डा, 
मकवानपरु र सिचवको सरकारी छापसमेत बरामद 
भएको भ�ने देिखएको, ती छापह� छापाखानामा 
बनाउन िददँा भलुवश काया�लयको नाम छुट ह�न 
गएको भ�नेसमेत अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसम� यी �ितवादीले तित�बा बयानमा उ�लेख 
गरकेो, उ� छापसमेत रीतपूव�क बरामद भएको हो 
भनी बिुझएका इि�जिनयर िनम�ल दाहालले कागज 
ग�रिदएको र के��ीय िविध िव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदन एव ंअिभयोग दािबसमेतका त�काल 
�ा�त कागजातको रोहमा यी िनवेदकलाई पिछ ब�ुदै 
जादँा ठहरेबमोिजम ह�ने गरी मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ६७ बमोिजम पपु��को 
िनिम� थनुामा रा�ने गरी भएको दोलखा िज�ला 
अदालतको िमित २०७६।०९।२४ को आदशे र सो 
आदेशलाई सदर गन� गरी स�मािनत उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।११।१५ मा आदेश भएको 
छ । यसरी कानूनबमोिजम भएका काय�ह� िव�� 
िवनाकानूनी आधार दायर ग�रएको िनवेदन खारजेभागी 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने दिेख�छ ।

सव��थम, ��ततु म�ुामा नेपालको 
संिवधानको धारा २०(६) अन�ुपको दोहोरो सजायको 
खतराको िस�ा�त �ितकूल भयो भएन भनी िवचार 
गनु�पन� दिेखन आयो ।

२. िनवेदक थनुामा रहनपुरकेो िवषयलाई 
हेदा�, िनवेदकले गैरकानूनी त�रकाले कागज स�याई 
हेरफेर गरी गलत िलखत तयार गरी नेपाल सरकारको 
स�पि� हािन प�ुयाउने बदिनयतले िहनािमना, हािन 
नो�सानी तथा द�ुपयोग गरी िनज रा��सेवक कम�चारी 
िसिनयर िडिभजन इि�जिनयर �काश अिधकारीलाई 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, काि�क

796

��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ 
र दफा १७ को कसरुको अिभयोगमा िवशेष अदालतमा
��टाचार (रकम िहनािमना) म�ुा चलेको र उ� म�ुामा 
अदालतले माग गरकेो धरौट रकम बझुाई िनज तारखेमा 
रहेको कुरामा िववाद देिखएन । अक�तफ�  िनवेदक 
�काश अिधकारीले “�देश सरकार, भौितक पूव�धार 
िवकास म��ालय, �देश नं. ३ हेट�डा, मकवानपरु 
नेपाल” र “सिचव” लेिखएको म��ालयको छाप तथा 
सो म��ालयको सिचव द�तखत तथा िसचाइ ँिवकास 
िडिभजन काया�लयबाट स�चािलत िसचाइ ँयोजनाको 
कागजातसमेत िकत� गरी मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) बमोिजमको 
सरकारी िलखत िकत�को कसरु गरकेो अिभयोगमा 
दोलखा िज�ला अदालतमा म�ुा दायर भई पपु��को 
लािग थुनामा रा�ने आदेश भएको र सोही आदेशलाई 
उ�च अदालत पाटनले सदर गरकेो देिखन आयो । 
कुनै पिन �यि� िव�� अदालतमा एकै कसरुमा एक 
पटकभ�दा बढी म�ुा चलाउन र सजाय गन� नपाउने गरी 
सिंवधानमा �यव�था भएको मौिलक हकको िवपरीत 
एउटै वारदातको िवषयमा दोलखा िज�ला अदालत 
र िवशेष अदालत गरी दईु ठाउमँा म�ुा चलाउने काय� 
नेपालको संिवधानको धारा २०(६) िवपरीत भएको 
भ�ने िनवेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा 
१७ को ��टाचार (रकम िहनािमना) स�ब�धी अपराध 
र मलुकु� अपराध सिंहताअ�तग�तको िलखतस�ब�धी 
कसरु दवैु छु�ाछु�ै िनकायबाट हे�रने तथा फरकफरक 
�कृितको सरकारवादी फौजदारी म�ुा रहेको देिख�छ ।

३. मलुकु� अपराध सिंहताअ�तग�त च�ने 
म�ुा स�बि�धत िज�ला अदालतको �े�ािधकारिभ� 
पद�छ । तर, अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १८ तथा ��टाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३६ बमोिजम च�ने म�ुा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 

३४ तथा िवशेष अदालत ऐनको दफा ६ अन�ुप 
िवशेष अदालतको �े�ािधकारिभ� पद�छ । अलगअलग 
अि�त�व रहेका �चिलत कानूनबमोिजम कसरु ह�ने 
अपराधका स�ब�धमा तत् तत् �चिलत कानून लाग ु
ह�ने भई उ� कानूनले अिधकार�े� िनधा�रण गरेको 
िनकायह�बाट िववाद िन�पण ह�ने ह�दँा िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ अ�तग�तको ��टाचार (रकम िहनािमना) 
कसरुको अिभयोगमा िवशेष अदालतमा म�ुा दायर 
भएको र िलखतस�ब�धी कसरु (सरकारी िलखत 
िकत�) मा दोलखा िज�ला अदालतमा म�ुा दायर भएको 
दिेखयो । ��टाचार (रकम िहनािमना) र सरकारी 
िलखत िकत�को सनुवुाइ दईु फरक िनकायबाट ह�ने 
तथा फरकफरक सजाय ह�ने ह�दँा यी दईु फरकफरक 
कसरु ह�न् भ�ने स�ब�धमा िववाद ह�न स�दैन । कुनै 
कसरु गदा� दईु वा बढी कानूनको कसरु भई ती म�ुा 
फरकफरक अड्डा वा अदालतबाट सनुवुाइ ह�नपुन�, 
फरकफरक िनकायको अिधकार�े�को प�रिधिभ� पन� 
अव�थामा ज�रया एउटा मा� भएको भनी िविभ�न ऐनले 
िनधा��रत गरकेो कसरु र सोबाट ह�ने सजायस�ब�धी 
�यव�था लाग ुह�दैँन भ�न िम�ने देिखदैँन । ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(क) मा रहेको कुनै 
रा��सवेक वा अ�य कुनै �यि�ले यस ऐनअ�तग�त 
कसरु मािनने कुन ेकाम गरकेो वा �य�तो काम गन� 
िसलिसलामा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम कसुर 
मािनने कुनै कामसमेत गरकेो रहछे भन े िनजउपर 
अ�य �चिलत कानूनबमोिजम छु�ै म�ुा चलाउन 
बाधा पन� छैन भ�ने कानूनी �यव�था ��ततु िववादमा 
�ासङ्िगक रहेको छ । 

४. सिनराम चौधरीसमेत िव�� भ�परु 
िज�ला अदालतसमेत भएको (ने.का.प. २०७३, अङ्क 
१२, िन.नं. ९७२९) ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनको 
स�दभ�मा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट “कुनै 
कसरु गदा� दुई वा बढी कानूनको कसरु भई ितनको म�ुा 
फरकफरक अड्डा वा अदालतबाट सुनुवाइ ह�नपुन� 
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फरकफरक िनकायको अिधकार �े�को प�रिधिभ� 
पन� भएको अव�थामा ि�या एउटा मा� भयो भनी 
िविभ�न ऐनले िनधा��रत गरकेो कसुर र सोबाट ह�ने 
सजायबाट उ�मिु� ह�न नस�ने” भनी �या�या भएको 
देिख�छ । अपराधको �कृितअनसुार एकै अपराधमा 
िविभ�न चरणमा भएका काय�ह�लाई फरकफरक 
कानूनले कसरु मानेको छ भने एउटा कसरुमा मा� 
म�ुा च�नपुन� भ�ने �यव�था �चिलत कानूनमा कतै 
छैन । ��येक �यि�ले गरकेो कसरुको मा�ा तत् स�ब�धी 
कानूनले �यव�था गरकेो अव�थामा कुनै एक म�ुामा 
कारबाही भएकै कारण अक� कसरुअ�तग�त पन� िवषय 
िनि��य ह�न स�दैन । नेपालको सिंवधानको धारा २० 
को उपधारा ६ अनसुार “एउटै कसुरमा अदालतमा 
एक पटकभ�दा बढी म�ुा चलाउने र सजाय ग�रने 
छैन” भ�ने �यव�थाले संिवधानले �या�या गरकेो 
फौजदारी �यायको िस�ा�तलाई अङ्गीकार गरकेो भए 
तापिन यस �यव�थाले अिभय�ुले गरकेा काय�ह�को 
�कृितअनसुार फरकफरक कानून आकिष�त ह�ने 
अव�थामा एकभ�दा बढी म�ुा नच�ने मनसाय राखेको 
अथ�मा �या�या गन� सिकँदैन । 

५. िनवेदकलाई िवशेष अदालतमा ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र दफा १७ 
को कसरु ��टाचार (रकम िहनािमना) म�ुाको 
अित�र� मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
२७६ को उपदफा (१) बमोिजम दोलखा िज�ला 
अदालतमा िलखतस�ब�धी कसरु (सरकारी िलखत 
िकत�) म�ुा चलेको र सोही म�ुामा िनज थनुछेक 
आदशे भई थनुामा रहेको त�यमा पिन िववाद 
छैन । कसैलाई कुनै आरोप ला�दछ र �य�तो आरोपमा 
अिधकार�ा�त अिधकारीबाट अनसु�धान गद� जादँा 
�ा�त ह�न आएका �माणह�बाट फरक िनकायबाट 
च�ने म�ुाका �माणसमेत सङ्कलन ह��छ भने �यस 
अव�थामा कसरुको �कृितअनसुार छु�ै िनकायबाट 
च�ने म�ुालाई दोहोरो खतराको िस�ा�तको प�रिधमा 

समेट्ने गरी �या�या गदा� एउटै ि�या वा ज�रयासगँ 
स�बि�धत फरक फरकम�ये एउटामा सजाय ह�नासाथ 
अ�य अपराधबाट कसरुदारले उ�मिु� पाउने अव�था 
ह��छ, सिंवधान र �चिलत कानूनले �य�तो मनसाय 
राखेको छैन । दोहोरो खतराको िस�ा�तले एउटै 
कसरुमा एक पटकभ�दा बढी सजाय नह�ने भ�ने अथ� 
राखेको ह�दँा ��टाचारको कसरु �य�तो कसरु गन� 
तयार भएका िलखतह�सगँ स�बि�धत कसरुलाई 
एउटै कसीमा राखी कारबाही गनु�पन� भ�ने िनवेदन 
िजिकर तथा कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकँदैन ।  

६. अब ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने पूवा�व�था स�ब�धमा केही िववेचना ह�न 
आव�यक देिख�छ । कानूनिवपरीत थनुामा रािखएको 
भएमा, �व�ृ धारणा बनाइ� वा बदिनयत वा कपटपूण� 
तवरले थुनामा रािखएको भएमा, प�ाउ गनु�पन� 
कारणको सूचना तथा जानकारी नै निदई थनुामा 
राखेको भएमा, �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
ग�भीर उ�लङ्घनलगायत कानूनले अिनवाय� गरेको 
�ि�याह� �प� उ�लङ्घन गरी थनुामा रािखएको 
दिेखएमा, अि�तयारवालाबाहेक अ�बाट भएको काम 
कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत तवरबाट थनुामा 
रािखएको भएमा अथा�त् �प�त: अिधकार�े�ा�मक 
�िुट देिखएको अव�था भएमा वा �व�छ सनुवुाइबेगर 
वा अिभयोग नलगाइ� थनुामा रािखएको दिेखएमा 
अथवा य�तै �कारबाट कानून �ितकूल थनुामा 
राखेको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने अव�था रह�छ । कानून �ितकूल ब�दी बनाइएको 
अव�थामा संिवधान�ारा �द� वैयि�क �वत��ताको 
हक �चलनका लािग ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� ग�रएको छ । तर, मािथ विण�त अव�थाह� 
िव�मान नभएमा वा िविधवत् �पमा अिभयोगप� दायर 
भइ� साधारण अिधकार �े�अ�तग�त कानूनबमोिजम 
स�म अदालतले तहतह �माणको मू�याङ्कन गरी 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, काि�क

798

म�ुामा पपु��का लािग थनुामा रािखएको िवषयलाई 
िलएर ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  
मनािसब ह�दँैन । सामा�यतया: अदालतले िनयिमत 
र साधारण �े�ािधकारअ�तग�त हेरकेो कुरालाइ�  
ब�दी��य�ीकरणको िवषय बनाउन ुह�दैँन । अदालतले 
म�ुाको रोहमा कुनै काम कारबाही गदा� कानूनको �प� 
उ�लङ्घन ह�न गएको र प�रणाम�व�प ग�भीर अ�याय 
(Gross Injustice) ह�न पगेुको ि�थितमा यदाकदा 
अपवाद ि�थितमा ब�दी��य�ीकरणको मा�यमबाट 
�याियक उपचार �दान ग�रएका केही ��ा�त 
छन् । तर यसरी उपचार �दान गदा� पया�� सावधानी, 
सझुबझु, संयम र बिु�मताको �योग अपेि�त रहने 
गद�छ । �माणको मू�याङ्कनस�ब�धी िवषय वा 
तजिबजी अिधकारको �योग गदा� िविवध मानवीय 
�ि�कोणमा रहने �वाभािवक िविवधताको कारणबाट 
देखा पन� अ�तर-िभ�नता ज�ता कुरालाइ� हेररे 
मातहतका अदालतले साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
म�ुाको िनयिमत �ि�याका स�दभ�मा गरकेा िनण�य 
वा आदेशअनसुार थनुा वा कैदमा परकेो िवषयलाइ�  
िलएर ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  �वीकृत 
�याियक मा�यता वा प�रपाटीअनकूुल ह�दँैन ।

७. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता‚ 
२०७४ को दफा ६७ ले त�काल �ा� �माणबाट 
कसरुदार दिेखने भएमा वा कसरुदार हो भ�ने 
िव�वास गन� कुनै मनािसब आधार भएमा अदालतले 
�य�तो अिभय�ुलाई कारण खलुाई पपु��को लािग 
थनुामा रा�ने �यव�था गरकेो छ । िनवेदक �काश 
अिधकारीलाई िलखतस�ब�धी कसरु (सरकारी िलखत 
िकत�) मा दोलखा िज�ला अदालतसम� अिभयोगप� 
दायर भएको देिख�छ । िनयिमत �याियक �ि�याबाट 
अिभयोगप� दायर भएको र थुनछेकका स�दभ�मा 
कानून�ारा �यव�था ग�रएको �ि�याबमोिजम 
िनवेदकलाई थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भनी तहतह 
अदालतबाट आदेश भएको देिख�छ । िनवेदकउपर 

िवशेष अदालत काठमाड�मा चलेको ��टाचार 
(रकम िहनािमना) म�ुा िवचाराधीन रिहरहेकोसमेत 
पाइयो । यस अव�थामा अिहले �रट अिधकार�े�अ�तग�त 
��ततु िनवेदनका स�दभ�मा मातहत अदालतमा 
िवचाराधीन िलखतस�ब�धी कसरु (सरकारी िलखत 
िकत�) म�ुाको अ�तरव�तमुा �वेश गरी �माणको 
मू�याङ्कन गरी िवचाराधीन म�ुा िन�पण गन� असर 
पन� गरी आदशे जारी गनु�  उिचत देिखदँनै । िववादको 
त�यिभ� �वेश गरी थनुाको औिच�य परी�ण गन� 
अिहले िम�दैन । यसरी हे�रयो भने िनयिमत अदालतको 
सनुवुाइ �ि�यामा अनिुचत ह�त�ेप गरकेो ह�न 
जा�छ । ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनका स�दभ�मा 
थनुाको कानूनी वैधता (Legality) स�म परी�ण 
ग�रने हो । मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका 
म�ुाको त�य र �माणको मू�याङ्कन गरी इ�साफ 
गरकेो प�रणाम आउने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु�  हामीले अि�तयार गरी आएको 
मा�यता, �णाली वा अवधारणा �ितकूल ह�न 
जा�छ । नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) ले 
यस अदालतलाई �दान गरकेो असाधारण अिधकार 
िविश� �कारको अिधकार�े� हो । यो साधारण 
�े�ािधकारको वैकि�पक वा प�रपूरक �यव�था 
होइन । यस अदालतले असाधारण �े�ािधकारको 
�योग गदा� मातहतका अदालतमा कानूनबमोिजम 
दायर भइ� िवचाराधीन रहेका म�ुाह�लाई �भािवत पान� 
िम�दैन । यसै स�दभ�मा िवजयराज तलुाधार 
िव�� काठमाड� िज�ला अदालतसमेत भएको 
(ने.का.प. २०७५, अङ्क १०‚ िन.नं. १०१०८) 
“ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनका स�दभ�मा 
थुनाको कानूनी वैधता (Legalit) स�म परी�ण 
ग�रने हो । मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहकेो 
मु�ाको त�य र �माणको मू�याङ्कन गरी इ�साफ 
गरकेो प�रणाम आउने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु� हामीले अि�तयार गरी आएको 
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मा�यता, �णाली वा अवधारणा �ितकूल ह�न 
जाने । िवचाराधीन म�ुामा स�म अदालतले 
�याियक �ि�याअनुसार म�ुाको सुनुवाइ ह�दँाको 
अव�थामा आरोिपत कसरुको स�ब�धमा �माणको 
मू�याङ्कन गरी �याय िन�पण गन� भएकोले 
कानूनबमोिजम पुप��को लािग थुनामा राखेको 
कुरामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
मनािसब नह�ने” भनी �या�या भएको पिन देिख�छ ।

८. य�तै िनवेदक रामिवलास राउत िवप�ी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डा भएको (ने.का.प. २०६८, 
अङ्क ७, िन.नं. ८६५०) को ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनको स�दभ�मा “त�लो अदालतले थुनछेकलाई 
िलएको त�काल �ा� �माणका आधार पुनरावेदन 
अदालतसमेतले मनािसब मानेको अव�थामा 
सव��च अदालतले ती आदेशह� �ितकूल 
ब�दी��य�ीकरण जारी गदा� �याियक सयंम र 
मया�दाको उ�लङ्घन ह�न पु�ने । कुनै पिन �यि�लाई 
अिधकार��ेा�मक �ुिट गरी कानूनले अिधकार 
नै निदइएको �यि� वा िनकायले थनुामा राखेको 
अव�था, कानून�ारा िनधा��रत �ि�या �ितकूल 
थुनामा रािखएको अव�था र �ाकृितक �याय 
िस�ा�त �ाङ्�याय एव ंदोहोरो खतराको िस�ा�त 
ज�ता �यायका आधारभूत मा�यता �ितकूल थनुामा 
रािखएको अव�थामा अदालतले �याियक िहरासतमा 
रहकेो अव�थामा समेत ब�दी��य�ीकरण जारी 
गन� स�ने । तर, त�काल �ा� �माणको मू�याङ्कन 
गरी अिधकार�ा� अिधकारीले राखेको �याियक 
िहरासतका हकमा ब�दी��य�ीकरण जारी गदा� 
म�ुाको िनण�य ह�न बाँक� नै रहबेाट �याियक ह�त�ेप 
त ह�न पु�दैन भ�ने कुरामा सतक� ता अपनाउनुपन�”
भनी यस अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । यसरी म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा 
अदालतको आदेशबमोिजम �याियक थनुा (Judicial 
custody) मा रहेको थनुालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने 

भएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी नह�ने भनी 
�याियक िस�ा�तह� �ितपािदत भएका छन् । यसरी 
��ततु िववादको स�दभ�मा िनवेदकको थुना गैरकानूनी, 
बदिनयतपूण� वा अनिधकृत हो भ�ने नदेिखएको र उ� 
थनुालाई ग�भीर अ�यायपूण� प�रणाम पैदा ह�ने �कृितको 
कानून �ितकूलको थनुा मा�न सिकने अव�था नभएको 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन ।

९. अतः िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट 
थनुामा राखेको नभई फरकफरक म�ुाको रोहमा 
पपु��को िसलिसलामा तह-तह अदालतबाट भएको 
आदेशबमोिजम त�काल �ा� �माणको आधारमा 
थनुामा राखेको देिखएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु फैसलाको एक �ित �ितिलिप 
िनवेदक �काश अिधकारीको जानकारीको लािग 
िनज �ितवादी थनुामा रहेको कारागार काया�लयमा 
पठाइिदनू । साथै �रट िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
यो आदशेको िव�तुीय अपलोड गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : ल�मी राना
इित सवंत् २०७७ साल भदौ १५ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी

फैसला िमित : २०७७।७।२५
०७६-CR-१०८४

म�ुा:- सवारी �यान

पनुरावेदक / वादी : पितराम महतोको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : स�ुदर िसंह ठकुरीको छोरा िज�ला 

िचतवन र�ननगर नगरपािलका वडा नं. १० 
�सौनी ब�ने सभुाष िसंह ठकुरी

§ सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) को �यव�थामा 
मािनस मान� मनसायले सवारी चलाएको 
अव�था नभएको तर कसैको �यान मन� 
स�ने ठुलो स�भावना छ भ�ने जानी जानी 
र लापरवाही गरी सवारी चलाएको ह�नु 
अिनवाय� छ । लापरवाही मापनका लािग 
सामा�यतया तीन अव�था ह�नुपद�छ: 
१. स�भािवत प�रणामको पूवा�नमुान 
(knowledge) २. �वेि�छक काय� 
(voluntary act) ३. चालकको अनुिचत 
खतरा मो�न े वा जोिखम िलने �यास 
(Recklessness) । फौजदारी कानूनमा 
लापरवाहीको प�रभाषा गदा�, चालक वा 
कता�लाई स�भािवत प�रणामबार े पूव��ान 
(knowledge) ह�दँाह�दैँ चालक वा कता�ले 

आ�नो काय�मा सजगता अपनाएको वा 
होस पु�याएको भए स�भािवत प�रणामलाई 
टान� सिकने अव�था िथयो / िथएन भ�ने 
प�रघटनाबाट मापन ग�रने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी राजे�� िसंह भ�डारी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, िन.नं.१००४३

स�ब� कानून :
§ सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. िज�ला �यायाधीश �ी मरुारीबाब ु�े�ठ
िचतवन िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी राम�साद अिधकारी
माननीय �यायाधीश �ी नागे�� लाल कण�
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलास

फैसला
�या.कुमार र�ेमी : िनयमबमोिजम दैिनक 

पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुा �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम दता� 
भई िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको छ । 
��ततु फैसला सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ९१(४) र अनसूुची १२ को ढाचँामा तयार 
ग�रएको छ । 

स�ुको जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ तथा 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, सडक दघु�टना �ितवेदन, 
शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीले अिधकार�ा�त 
अिधकारी र अदालतसम� गरकेो बयान, अिभयोग 

�नण�य नं. १०६९६
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मागदाबी, सा�ीह�को बकप�, िचतवन िज�ला 
अदालतको फैसला, �ितवादीले उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डासम� पेस गरकेो पनुरावेदनको बेहोरा र उ�च 
अदालत पाटन, हेट�डाको फैसलाको बेहोरासमेत 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डाबाट भएको िमित 
२०७६।०५।३१ को फैसलाबाट दिेखने ह�दँा यहा ँसो 
कुराको पनुराविृ� ग�रएको छैन ।

यस अदालतको िनण�य
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 

सूचीमा चढी इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
राजे�� िसंह भ�डारीले मतृक स�जय चौधरी आ�नै 
बाया ँसाइडबाट मोटरसाइकल चलाई टाडँीतफ�  जादँा 
िवपरीत िदशाबाट सभुाष िसंह ठकुरीले चलाएको बा.३ 
ख. १८६० नं.को ती� गितमा आइरहेको िमनीबसले 
दािहने साइड �यापी ठ�कर िददँा सोही कारण स�जय 
चौधरीको म�ृय ु भएको भनी �ितवादीको कसरु पिु� 
ह�ने गरी जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त एवं िनजको 
अदालतसम� भएको बकप�, ��य�दश� समुन 
भ�राईको बकप� एवं सडक �ितवेदनसमेतबाट 
�ितवादीको उ�च लापरवाही रहे भएको पिु� ह�दँाह�दैँ 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गरी �ितवादी सभुाष िसहं ठकुरीलाई कम सजाय 
गरकेो उ�च अदालत हेट�डाको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा यी �ितवादी सभुाष िसंह ठकुरीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

िव�ान्  उप�यायािधव�ाको उपयु�� बहस 
िजिकर सनुी पनुरावेदनसिहतको िमिसल सलं�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा�, 
��ततु म�ुामा देहायको ��नह�को िन�पण गनु�पन� 

दिेखयो :
(१) ��ततु म�ुामा �ितवादी सभुाष िसहं ठकुरीले 

चलाएको िमनीबसले मोटरसाइकल चालक 
स�जय चौधरीलाई ठ�कर िदई म�ृय ु ह�न 
गएको काय� लापरवाहीपूण� काय� हो वा 
हेलचे�याईपूंण� काय� हो ? 

(२) यी �ितवादी सभुाष िसहं ठकुरीलाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) को कसरु कायम ह�ने हो वा 
१६१(३) को कसरु कायम ह�ने हो ?

(३) उ�च अदालत पाटन, हेट�डाले गरेको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? तथा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ, स�दनै ? 

यसमा पिहलो ��नमा �वेश गनु� पूव� म�ुाको 
त�य सङ्�ेपमा रा�न ुसा�दिभ�क देिख�छ । �ितवादी 
सभुाष िसहं ठकुरीले लापरवाहीपूव�क बा. ३ ख १८६० 
नं. को िमनीबस चलाई भ�डाराबाट नारायणगढतफ�  
आउने �ममा िवपरीत िदशामा गइरहेको मतृक स�जय 
चौधरीले चलाएको मोटसाइकललाई ठ�कर िदई 
दघु�टना गराउदँा मोटरसाइकल चालक ग�भीर घाइते 
भई उपचारको लािग �याउदँा िनज स�जय चौधरीको 
म�ृय ुभएकोले �ितवादी सभुाष िसंह ठकुरीलाई सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी जाहेरवाला पितराम महतोको जाहेरी 
दरखा�तको आधारमा अनसु�धान भई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ 
को उपदफा (२) को कसरुमा सोही दफा १६१ को 
उपदफा (२) बमोिजम सजायको मागदाबी िलई 
अिभयोगप� दायर भएकोमा �ितवादी सभुाष िसहं 
ठकुरीले चलाएको बस आ�नो साइड छाडेर िवपरीत 
िदशाबाट सवारी आउने कुराको िवचार ैनगरी अथा�त् 
कसैको �यान जान स�छ भ�ने अव�था देिखदँादेिखदँै 
पिन अपनाउनपुन� सतक� ता नअपनाई लापरवाही गरी 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, काि�क

802

सवारी चलाएको कारण �ितवादीले चलाएको बसले 
मतृक स�जय चौधरीले चलाएको मोटरसाइकललाई 
ठ�कर िदई दघु�टना भई सो दघु�टनाबाट स�जय 
चौधरीको म�ृय ु भएको देिखन आएकोले �ितवादी 
सभुाष िसंह ठकुरीलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) को कसरु 
अपराधमा सोही ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) 
बमोिजम ४ (चार) वष� कैद र ५०,०००।– (पचास हजार 
�पैया)ँ सजाय ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतले िमित २०७६।०२।१६ मा 
फैसला गरकेो देिख�छ । 

मतृक मोटरसाइकल चालक स�जय चौधरी 
१२ िफटको बाटोमा �वत�� �पमा आ�नै साइड 
िहड्ँन स�ने अव�था रहदँारहदैँ �कलाई ओभरटेक 
गरकैे कारण �ितवादीले चलाएको िमनीबसमा 
ठोि�कएको कुरा सडक दघु�टना �ितवेदनले �प� 
पा�ररहेको अव�थामा �ितवादीलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को 
उपदफा (२) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा 
१६१ को उपदफा (२) बमोिजम सजाय भएको स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०२।१६ 
मा भएको �िुटपूण� फैसला बदर गरी सोही ऐनको दफा 
१६१(३) बमोिजम �यूनतम सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
�ितवादी सभुाष िसहं ठकुरीको उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डामा पनुरावेदन परकेोमा �ितवादीलाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ 
को उपदफा (२) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको 
दफा १६१ को उपदफा (२) बमोिजम सजाय गरकेो 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�च अदालत पाटन, हेट�डाबाट िमित 
२०७६।०५।३१ मा केही उ�टी भई �ितवादीलाई 
सोही ऐनको दफा १६१(३) बमोिजमको कसरु 
अपराधमा ऐ. ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम ९(नौ) 
मिहना कैद र �.२०००।– (दईु हजार) ज�रवाना 

गरकेो दिेख�छ । 
उ� फैसलामा समेत िच� नबझुाई वादी 

नेपाल सरकारको तफ� बाट ��तुत पनुरावेदन पन� 
आएको रहेछ । पनुरावेदनप�मा मतृक स�जय चौधरी 
आ�नै बाया ँ साइडबाट टाडँीतफ� जादँा िवपरीत
िदशाबाट सभुाष िसहं ठकुरीले चलाएको बा.३ ख. 
१८६० नं. को िमनीबसले अ�य�त ती� गितमा
दािहने साइड �यापी ठ�कर िदई सोही कारण स�जय
चौधरीको म�ृयु भएको भनी �ितवादीको कसरु पिु�
ह�ने गरी बेहोरा उ�लेख भई परकेो जाहेरवालाको
जाहेरी दरखा�त एवं िनजको अदालतसम� भएको
बकप�, ��य�दश� समुन भ�राईको बकप� एवं सडक
�ितवेदनबाट िनज �ितवादीले चलाएको िमनीबसले
अगािडबाट ��य� देिखने गरी ठ�कर िदई सोही 
ठ�करबाट उिछ��एर िकनारामा स�जय चौधरी लडी
उपचार गदा� म�ृयु भएबाट �ितवादीको उ�च लापरवाही
दिेखदँादेिखदँै स�ुको इ�साफ उ�टी गरी कम सजाय
गरकेो उ�च अदालतको फैसला �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १० र दफा १८ को �या�या�मक �िुट र 
नेपाल सरकार िव�� काल ुचौधरी (ने.का.प. २०७१,
िन.नं. ९२०७, अङ्क ७) भएको सवारी �यान म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�दँा सो फैसला
बदर गरी �ितवादीलाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन 
िजिकर िलएको देिख�छ । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी सभुाष 
िसंह ठकुरीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा�, �ितवादीले बा. ३ ख १८६० नं. को बस चलाई 
भ�डाराबाट नारायणगढतफ�  आउने �ममा ना. १ प. 
७६३० नं. को मोटरसाइकल �कलाई ओभरटेक गरी 
आएको र िनजले हन� बजाई बायातँफ�  आ�नो साइड 
�या�दा पिन मोटरसाइकल चालक मतृक स�जय 
चौधरीले मोटरसाइकलको गित कम नगदा� बसमा 
ठ�कर खाई दघु�टना भएको हो, मैले चलाएको बसले 
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सडकको िबच भागमा नभई िबच भागबाट बायातँफ�  
मेरो साइडमा ठ�कर लागेको ह�दँा उ� दघु�टना मैले 
लापरवाही गरी चलाएको कारणबाट दघु�टना भएको 
होइन भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही मौकामा 
बयान गरकेो र सोही बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतसम� मैले लापरवाहीपूव�क सवारी चलाएको 
कारणले दघु�टना घटेको होइन भनी बयान गरकेो 
देिख�छ ।

३. यसरी २४ िफट चौडाइ भएको प�क� 
सडकको से�टरमा मोटरसाइकल र िमनीबस 
एकआपसमा ठ�कर खाई दघु�टना ह�न गएको, सडक
ख�डको िबच से�टरबाट २(दईु) िफट उ�रतफ�  
ना.१ प. ७६३० नं.को मोटरसाइकलको अगािडको 
भाग �ित��त भई सडकमा पि�टएको अव�थामा 
रहेको, उ� मोटरसाइकलबाट १०(दश) िफट 
उ�रतफ�  सडकको पहेलँो घेरो वरपर रगत ज�तो 
देिखने रातो टाटाह� रहेको, उ� सडकको िबच 
से�टरबाट २०(िबस) िमटर दि�ण पि�चमतफ�  बा.३ 
ख १८६० नं.को िमनीबस भरतपरुतफ�  मोहडा भई 
रोिकरहेको अव�थामा रहेको भ�ने त�यह� िनिव�वाद 
�पमा देिखएका छन् भने सडक दघु�टना �ितवेदनमा 
�ितवादी िमनीबस चालक सभुाष िसंह ठकुरी र 
मोटरसाइकल चालक मतृक स�जय चौधरीको ग�ती 
छैन भनी उ�लेख भएको, घटनाका ��य�दश� 
समुन भ�राईले अदालतसम� बयान गदा�समेत उ� 
दघु�टना सडकको िबच भागको दे�े साइडमा भएको हो 
भनी बयान गरेको र सडक दघु�टना �ितवेदनमा दवुै 
सवारी साधनह� ती� गितमा चलाई आएको भ�ने 
त�य पिन िमिसलमा सामेल छन् । यसरी �ितवादीले 
लापरवाहीपूण� �पले िमनीबस चलाई मोटरसाइकल 
चालकलाई ठ�कर िदएको हो वा िनज मोटरसाइकल 
चालक आफँै चिलरहेको िमनीबसमा ठोि�कन आएको 
हो भ�ने कुरामा समेत िववाद रहेको देिख�छ । 

४. अब उपयु�� त�यसमेतलाई �ि�गत गरी 

लापरवाहीको अव�थाबार े कानूनी र त�यगत�पमा 
िनण�य िन�कष�मा प�ुनपुन� ह�न आएको छ । यस 
स�ब�धमा, सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम कसैको �यान 
मन� स�छ भ�न े अव�था देिखँदादेिखँदै पिन 
अपनाउनुपन� सतक� ता नअपनाई कसैले लापरवाही 
गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मािनसलाई िकची, 
ठ�कर लागी वा कुनै िकिसमले सवारी दुघ�टना भई 
सवारीमा रहकेो वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा 
रह े बसेको मािनस �य�तो दुघ�टनाको कारणबाट 
त�कालै वा सोही चोटको प�रणाम �व�प ए�काइस 
िदनिभ� मरमेा �यसरी सवारी चलाउने �यि�लाई 
कसरुको मा�ाअनुसार तीन वष�देिख दश वष�स�म 
कैद र ितस हजार �पैयाँदेिख एक लाखस�म 
�पैयाँस�म ज�रवाना ह�न े छ भ�ने �यव�था रहेको 
छ भने दफा १६१(३) मा कसैको �यान मन� स�दछ 
भ�न े नदेिखएको अव�थामा कसैले कुनै सवारी 
चलाउँदा सवारी दुघ�टना ह�न गई सवारीमा रहकेो 
वा सवारी बािहर जुनसकैु ठाउँमा रह े बसेको कुनै 
मािनसको म�ृयु ह�न गएको रहछे भन े�यसरी सवारी 
चलाउने �यि�लाई एक वष�स�म कैद वा दुई हजार 
�पैयाँ ज�रवाना वा दुवै सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । 

५. उपयु�� कानूनी �यव�थालाई सू�म 
तवरले िव�लेषण गदा�, दफा १६१ को उपदफा (२) ले 
लापरवाहीपूण� त�रकाले सवारी चलाउदँा कसैको �यान 
मरमेा सजाय गन� �यव�थालाई इङ्िगत गरकेो दिेख�छ 
भने सोही ऐनको दफा १६१ को उपदफा ३ मा �यान 
मन� स�छ भ�ने नदेिखएको अव�थामा हेलचे�याई ंगरी 
सवारी चलाउदँा कसैको �यान मन� गएको अव�थामा 
सजाय गन� सिकने �यव�था गरकेो दिेख�छ । 

६. सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) को �यव�थामा मािनस 
मान� मनसायले सवारी चलाएको अव�था नभएको 
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तर कसैको �यान मन� स�ने ठुलो स�भावना 
छ भ�ने जानी जानी र लापरवाही गरी सवारी 
चलाएको ह�न ु अिनवाय� छ । लापरवाही मापनका 
लािग सामा�यतया तीन अव�था ह�नपुद�छ: १. 
स�भािवत प�रणामको पूवा�नुमान (Knowledge) 
२. �वेि�छक काय� (Voluntary Act) ३. चालकको 
अनुिचत खतरा मो�ने वा जोिखम िलने �यास 
(Recklessness) । फौजदारी कानूनमा 
लापरवाहीको प�रभाषा गदा�, चालक वा कता�लाई 
स�भािवत प�रणामबार े पूव��ान (Knowledge) 
ह�दँाह�दैँ चालक वा कता�ले आ�नो काय�मा सजगता 
अपनाएको वा होस पु�याएको भए स�भािवत 
प�रणामलाई टान� सिकन े अव�था िथयो / िथएन 
भ�ने प�रघटनाबाट मापन ग�र�छ । ��ततु म�ुामा 
घटना�थल मचु�ुकाबाट २४ िफट चौडाई भएको प�क� 
सडकको से�टरमा मोटरसाइकल र बस एकआपसमा 
ठ�कर खाई दघु�टना ह�न गएको भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । �ितवादीले स�भािवत दघु�टनाबार ेपूवा��ान 
ह�दँाह�दँ ैअनिुचत खतरा मो�ने वा जोिखम िलने काय� 
गरकेो देिखदँैन । वादी प�ले नै पेस गरकेो सडक 
दघु�टना �ितवेदनमा �ितवादी आ�नै साइडमा रहेको 
भ�ने देिखएको साथै �ितवादी चालकको ग�ती 
नभएको उ�लेख भएबाट यी �ितवादी सभुाष िसंह 
ठकुरीले चलाएको बा.३ ख.१८६० नं.को िमिनबस 
भ�डाराबाट नारायणगढतफ�  र मतृक स�जय चौधरीले 
चलाएको भरतपरुबाट टाडँीतफ�  गइरहेको ना.१.प 
७६३० नं. को मोटरसाइकल दवुै सवारी साधनह� 
ती� गितमा चलाई िवपरीत िदशाबाट आइरहेको 
अव�थामा िनयि��त ह�न नसक� एकआपसमा 
ठोि�कन प�ुदा दघु�टना ह�न गएको अव�था ि�थित 
देिख�छ । यसबाट यी �ितवादी सभुाष िसंह ठकुरीले 
मािनस मन� स�छ भ�ने जानी जानी वा लापरवाहीपूण� 
�पले िमनीबस चलाई मोटरसाइकल चालकलाई 
ठ�कर िदएको नदिेखई दवुै सवारी साधन ती� गितमा 

िवपरीत िदशाबाट आइरहेको कारण िनयि��त ह�न 
नसक� एक आपसमा ठोि�कएको कारणबाट मतृक 
स�जय चौधरीको म�ृय ुभएको दिेख�छ । �ितवादीले 
लापरवाहीपूण� सवारी चलाएको कारणबाट मतृक 
स�जय चौधरीको म�ृय ुभएको भ�ने पिु� ह�ने खालको 
कुनै त�यय�ु र �वत�� �माण वादी प�बाट पेस गन� 
सकेको नदेिखदँा सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) को �यव�था आकिष�त ह�न 
स�ने देिखएन । 

७. अब सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (३) को 
दफाको �यव�थाबार े िवचार गदा�, कसैको �यान मन� 
स�दछ भ�न े नदेिखएको अव�थामा कसैले कुनै 
सवारी चलाउँदा सवारी दुघ�टना ह�न गई सवारीमा 
रहकेो वा सवारी बािहर जुनसकैु ठाउँमा रह े
बसेको कुनै मािनसको म�ृयु ह�न गएको रहछे भने 
�यसरी सवारी चलाउने �यि�लाई एक वष�स�म 
कैद वा दुई हजार �पैयाँ ज�रवाना वा दुवै सजाय 
ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । यस 
उपदफामा ग�रएको �यव�थामा corpus delicti 
एउटै �कृितको भए पिन मनसाय त�वको भूिमकामा 
रहने लापरवाहीको भ�दा तलको अव�थाका आधारमा 
कम सजाय िनधा�रण ग�रएको छ । फौजदारी कानूनको 
सै�ाि�तक अवधारणामा यसलाई भिवत�यभ�दा बढी 
र लापरवाहीभ�दा �यून मा�ाको मािन�छ । 

८. िमिसल सलं�न सडक दघु�टना �ितवेदनमा
दवुै सवारी साधनह� ती� गितमा चलाई आएका कारण 
िनयि��त ह�न नसक� दघु�टना ह�न गएको उ�लेख 
भएको देिख�छ । यसबाट यी �ितवादीले कानूनले 
तोकेको चालकले ती� गितमा सवारी साधन चलाउन 
नह�ने भ�ने कत��य (positive ) पूरा नगरी हेलचे�याई ं
गरकेो प�रणाम �व�प नै उ� दघु�टना घटेको 
दिेख�छ । सावधानीपूव�क िनधा��रत गितमा गाडी 
चलाउन ु पन� चालकको कत�य� र दािय�व हो । 
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�ितवादी सभुाष िसहं ठकुरीले चलाएको िमनीबस ती� 
गितमा भएकै कारण िनजले िनयि��त गन� नसकेको 
देिख�छ । यसरी यी �ितवादीले आफूले चलाएको 
सवारी िनयि��त गन� स�ने गरी िनधा��रत गितमा 
सावधानीपूव�क चलाउनपुन�मा ती� गितमा चलाएको 
कारणबाट यसमा �ितवादीले हेलचे�याई ं गरकेो 
देिख�छ । यस स�ब�धमा नेपाल सरकार िव�� स�नी 
महज�न (ने.का.प.२०७५, िन.नं.१००४३, अङ्क ७,
भाग ६०) भएको सवारी �यान म�ुामा “सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को 
उपदफा (२) मा लापरवाही (Recklessness)
भ�ने श�द �योग भएको छ भने उपदफा (३) मा 
जानी जानी वा लापरवाही गरी भ�ने श�दह� 
�योग ग�रएको छैन । ब� “कसैको �यान मन� स�ने 
नदेिखएको” अव�थाबार े िच�ण ग�रएको छ । तर 
उपदफा (३) को अव�था पिन दोषरिहत दुघ�टना 
(Blameless Accident or Misfortune) को 
अव�था होइन । यस उपदफाअ�तग�त ह�ने दुघ�टना 
दोषपूण� नै ह��छ । ऐनले य�तो काय�लाइ� दोषपूण� 
मानेको कारण उ� उपदफामा हलेचे�याइ� भ�ने 
श�द �योग नभए तापिन यहाँ सवारी चालकको 
काय�लाई हलेचे�याईपूंण� (Negligent) मािनएको 
रहछे भनी अथ� गनु�पन� ह��छ । व�तुत: कानूनले 
सवारी चालकलाई कुनै कत��य (Positive Duty)
तोकेको छ र सो कत��य उसले पूरा गद�न भन ेउसको 
काय� हलेचे�याईपूंण� नै ह��छ । य�तो हलेचे�याईपूंण� 
काय�को प�रणाम�व�प देवानी वा फौजदारी दािय�व 
िसज�ना ह�न स�ने” भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिखदँा उ� िस�ा�तबाट समेत यी �ितवादीले चालकले 
पालना गनु�पन� िनधा��रत गितमा सावधानीपूव�क सवारी 
चलाउनपुन� कत��य पालना नगरी सवारी चलाउदँा 
िवपरीत िदशाबाट ती� गितमा अक� सवारी साधन 
आउदँा िनयि��त ह�न नसक� एकआपसमा ठोि�कदा 
दघु�टना भई मोटरसाइकल चालक स�जय चौधरीको 

म�ृय ुभएको ह�दँा यी �ितवादी सभुाष िसंह ठकुरीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गन� गरी भएको स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतको फैसलालाई सो हदस�म 
केही उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम ९ (नौ) 
मिहना कैद र �.२,०००।– (दईु हजार) ज�रवाना ह�ने 
ठह�याएको उ�च अदालत पाटन, हेट�डाको फैसला 
िमलेकै देिखयो । 

९. अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणबाट �ितवादी सभुाष िसंह ठकुरीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को १६१(२) बमोिजम सजाय गन� गरी भएको 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतको िमित २०७६।०२।१६ 
को फैसला केही उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई ऐ. 
ऐनको दफा १६१(३) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१६१(३) बमोिजम ९(नौ) मिहना कैद र �.२,०००।– 
(दईु हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डाबाट िमित २०७६।०५।३१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई ��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा 
अपलोड गरी म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. मीरा खडका

इजलास अिधकृत : ल�मी राना
इित संवत् २०७७ साल काित�क २५ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल 
फैसला िमित : २०७७।३।९

म�ुा:- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

०७५-CR-१९६१
पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम थानकोट च को 

जाहेरीले नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला पसा�, ठोरी गा.िव.स. 
वडा नं.८ (हाल सवुण�परु गाउपँािलका वडा 
नं.२) घर भई काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, बाने�वर डेरा गरी ब�ने 
हाल कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल, 
काठमाड�मा थुनामा रहेको स�बरबहादरु 
थापाको छोरा राजकुमार चौहान भ�ने 
ल�मुण थापा

०७५-CR-२६३२
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा�, ठोरी गा.िव.स. 

वडा नं.८ (हाल सवुण�परु गाउपँािलका वडा 
नं.२) घर भई काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, बाने�वर डेरा गरी ब�ने 
हाल कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल, 
काठमाड�मा थुनामा रहेको स�बरबहादरु 
थापाको छोरा राजकुमार चौहान भ�ने 
ल�मुण थापा

िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम थानकोट च को 

जाहेरीले नेपाल सरकार

§ व�तुत: मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा १७ को काया��वयनको �सङ्गमा, 
�ितपूित�स�ब�धी �यव�था भनेको 
पीिडतको हकमा बनेको कानूनी �यव�था 
हो । कानूनले ��टसगँ पीिडतलाई 
�ितपूित� भराइिदने �यव�था गरकेो 
अव�थामा नभराइिदने हो भने पीिडतमािथ 
अ�याय ह�न जा�छ । नेपालको सिंवधानको 
धारा २१ को अपराध पीिडतको हकिभ� 
पीिडतको �ितपूित� पाउने हक पिन 
अ�तरिनिहत भएको मा�नुपद�छ । सिंवधान 
र कानूनले पीिडतले �ितपूित� पाउने 
कुरालाई सिुनि�चत गरकेो अव�थामा 
स�ु िज�ला अदालत र उ�च अदालतबाट 
पीिडतले �ितपूित� पाउनेबार े मौन ब�दा 
उ� फैसला सिंवधान एव ं�चिलत कानूनी 
�यव�थासमेतको िवपरीत भई �यायको 
रोहमा मा�य नदेिखने ।

(�करण नं.९)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी गोिव�द 
उपा�याय

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी कूलराज 
लािमछाने र िव�ान्  अिधव�ा �ी मनोजकुमार 
चौधरी

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क २, िन.नं.८७६४
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ८, िन.नं.१००७०

�नण�य नं. १०६९७
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स�ब� कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. िज�ला �या. �ी राम�साद अिधकारी
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी िकशोर िसलवाल
माननीय �यायाधीश �ी अन�तराज डु�े
उ�च अदालत पाटन

फैसला
�या.ह�र�साद फुयाल : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा १२(१) को ख�ड (क) बमोिजम म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा 
दता� भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य 
एवं ठहर यस �कार छः-

त�य ख�ड
दईु वष�अिघ लिलतपरु, िटकाथली ि�थत 

सिन रिेडमे�ट गाम��टमा काम गन� �ममा सोही 
गाम��टमा काम गन� राजकुमार चौहान भ�ने हाल नाम 
थाहा भएको ल�मुण थापासगँ िचनजान बोलचाल 
िथयो । मैले ९/१० मिहनाअगािड सो गाम��टको काम 
छोडी डेरामा ब�दै आएक� िथए । �ितवादीले फोन 
गरी इि�डया गई काम गर� भ�दा मैले जा�न भनेकोमा 
कसैलाई नभ�न ुितमी र म िववाह गरी इि�डया गई काम 
गरी धन कमाएर नेपाल आउने भनी पटकपटक फोन 
गरकेो, मैले मेरो िववाह भइस�यो िववाह गिद�न भ�दा 
भेटी कुरा गर� भनी नेपाल बसी उभँो ला�दैन भनी 
लालच दखेाई फकाई फुलाई िव�वास िदलाएकोले 
मैले जाउलँा भनेकोमा िमित २०७३।३।२७ गते 
िनजले ट्या�सीमा िनजसगँ इि�डया जाने गाडी ला�ने 

ठाउ ँ�वय�भ ुलगी गाडी चढ्न लगाई आफू पिन सगैँ 
बसी सोधखोज गरमेा �ीमान्  �ीमती ह� भ�न ु भनी 
िसकाउदैँ आएकोमा नागढुङ्गा प�ुदा माइती नेपालका 
टोलीले सोधपछु गरकेो र मैले िनजको नाम राजकुमार 
चौहान बताएक� मेरो नाग�रकता र कागजात केही 
नभएकोले िनजको दईुवटा नाम भएकोले िनजले मलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको लािग �याएको 
पिु�ट भएकोले कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत जाहेरी 
दरखा�त ।

िज�ला काठमाड�, च��ािगरी नगरपािलका 
वडा नं.३ नागढुङ्गा ि�थत सडक ख�डमा 
काठमाड�देिख भारततफ�  गइरहेको या�बुाहक बसमा 
राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाले िविभ�न 
�लोभन देखाई थानकोट च (प�रवित�त नाम) लाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले काठमाड�देिख िद�लीस�म 
जाने बसमा  ओसारपसार गरी लिगरहेको अव�थामा 
�हरीले फेला पारी प�ाउ गरकेो भ�ने बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।

िज�ला काठमाड�, च��ािगरी नगरपािलका 
वडा नं.३ नागढुङ्गा ि�थत सडक ख�डमा 
प�ाउप�चात् नाम, थर, वतन ख�ुन आएको राजकुमार 
भ�ने ल�मुण थापाले लगाएको पाइ�टको अगािडको 
दािहनेतफ� को ख�तीमा चेकजाचँ गदा� िनजकै ल�मुण 
थापा नाम गरकेो नाग�रकता र NORLING TOURS 
SERVICE को KATHMANDU TO DELHI को 
बसको िटकेट फेला पारी बरामद गरकेो भ�ने बेहोराको 
बरामदी तथा खानतलासी मचु�ुका ।

दईु वष�अगािड लिलतपरु िज�ला ि�थत सिन 
रिेडमे�ट गाम��टमा काम गन� �ममा सोही गाम��टमा 
राजकुमार चौहान भ�ने हाल नाम थाहा भएका 
ल�मुण थापा पिन काम गन� भएकोले एक आपसमा 
िचनजान बोलचाल िथयो । मैले ९/१० मिहनाअगािड 
सो गाम��टबाट काम छोडी डेरामा ब�द ैआएक� िथए ँ। 
िनजले केही समयपिछ मैले पिन काम पाएको छैन, ित�ो 
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पिन काम छैन, इि�डया गई काम गर� भ�दै िविभ�न 
�कारले ललाई फकाई लालच देखाई मैले िव�वास 
गरी जाउलँा भनेको िथए ँ । मैले िमित २०७३।३।२७ 
गते घरमा कसैलाई केही नभनी हाल नाम थाहा 
भएका ल�मुण थापा पिन म चढी गएको ट्या�सीमा 
चढी इि�डया जाने गाडी ला�ने ठाउ ँ �वय�भ ु लगी 
भारत काठमाड� मै�ी बसमा चढ्न लगाई आफू पिन 
सोही बसमा चढी सगैँ बसी बाटोमा �हरीलगायतले 
सोधे �ीमान्  �ीमती भ�न ुभनी िसकाउदै कलंक� ह�दैँ 
थानकोट नागढुङ्गा प�ुदा �यहा ँ गाडी रोक� माइती 
नेपालका तथा �हरीले सोधपछु गदा� िनजको नाम 
ल�मुण थापा रहेछ भ�ने थाहा भयो । िनजले मलाई 
आ�नो नाम राजकुमार चौहान भ�ने गरकेा दईु वष�स�म 
माया �ेम गर ेज�तो गरी आ�नो नामसमेत ढाटँी छली 
भारतको िद�लीस�म ओसारपसार गरी बेचिबखन गन� 
स�ने देिखएकोले कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने पीिडत थानकोट च को बयान र उ� बयान 
अदालतबाट �मािणत भएको देिखयो ।

िज�ला काठमाड�, च��ािगरी 
नगरपािलका-१० थानकोट चेकपो� ि�थत महानगरीय 
�हरी व�ृ, थानकोटको िहरासत क�िभ� �ितवादी 
ल�मुण थापालाई चेक जाचँ गरी शरीरको खानतलासी 
गन� �ममा िनजले लगाएको पाइ�टको अगािडको दािहने 
ख�तीबाट पीिडत जाहेरवाली थानकोट च ले िदएको 
भिनएको नगद �.३४,०००।- र िनज �ितवादीकै 
नगद �.४,०००।- फेला पारी बरामद ग�रएको भ�ने 
बेहोराको बरामदी मचु�ुका ।

थानकोट च (प�रवित�त नाम) को जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादी ल�मुण थापा भएको 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार अनसु�धानको 
�ममा �हरी�ारा प�ाउमा परी ल�मुण थापालाई 
�हरी िहरासतिभ� रा�नको लािग िनजको शरीरको 
खानतलासी गन� �ममा िनजको साथबाट पीिडत 
जाहेरवाली थानकोट च ले िदएको भिनएको नगद 

�.३४,०००।- िनजकै भिनएको नगद �.४,०००।- 
फेला परकेोमा उ� नगद फेला पारी बरामद गरी 
�ितवेदनसाथ दािखला गरकेो छु भ�ने बेहोराको �हरी 
�ितवेदन ।

दईु वष�अगािड गाम��टमा काम गन� �ममा 
जाहेरवालीसगँ िचनजान भई माया �ेम बसी सगैँ 
ब�न थालेका िथय� । मेरो घरमा �ीमती, छोराछोरी 
छन् भ�ने जाहेरवालीलाई थाहा िथयो । जाहेरवालीले 
४ मिहनाअगािड अब हामी यहा ँ नबस�, कतै टाढा 
भारतितर घ�ुन जाउ,ँ उतै काम गर� भनेकोले मैले 
मसगँ ज�मा १५/१६ हजार �पैया ँ छ भनेपिछ अब 
भारतितर घ�ुन जाने हो भनी िमित २०७३।३।२६ 
गते भारतीय नोट बनाउन �.३४,०००।- िदएक� 
िथइन् । उ� �पैया ँर मसगँ भएको �पैयाकँो भारतीय 
नोट बनाई िमित २०७३।३।२७ गते काठमाड�देिख 
िद�लीको िटकट िलएको र िनजले आ�नो �ीमान् लाई 
माइत जान लागेको भनी सबै कपडा िलई आउछुँ भनी 
आ�नो डेराकोठाबाट एयरपोट�  ट्या�सीमा आइन् । 
एयरपोट�बाट मलाई िपकअप गरी दवुैजना ट्या�सीमा 
�वय�भ ु गई �यहा ँ िटकट िलई गाडीमा सामान राखी 
गाडीमा बसी जाने �ममा नागढुङ्गामा �हरीले सोधपछु 
गदा� हामीह� �ीमान्  �ीमती ह� भनी दवैुजनाले भनेका 
िथय� । मैले जाहेरवालीलाई मलाई �ीमान्  भ�ने भनी 
िसकाएको होइन । मेरो वा�तिवक नाम ल�मुण थापा 
भए पिन राजकुमार चौहान भनी सबैले िच�ने ह�दँा 
ल�मुण थापा भनी जाहेरवालालाई भनेक� िथइन् । 
सो मेरो ग�ती हो िनजलाई मैले बेचिबखन गन� लगेको 
होइन । िनज जाहेरवालाकै स�लाहमा हामी दवैुजना 
घ�ुन तथा काम गन� जान लागेको हो । मैले ललाई 
फकाई लान लागेको भनी जाहेरवालीले िकन जाहेरी 
र बयानमा लेखाइन् थाहा भएन भ�नेसमेत �ितवादी 
राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाले गरकेो बयान ।

िमित २०७३।३।२७ गतेको िदन म माइती 
नेपाल ि�थत नागढुङ्गा चेक पो�मा िडउटीमा 
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िथए ँ। �ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापा 
तथा जाहेरवाली थानकोट च (प�रवित�त नाम) लाई 
नागढुङ्गामा काठमाड�बाट िद�ली जाने नेपाल भारत 
मै�ी बस सेवाको बा.३ ख.४१६९ नं. को बसमा चेक 
जाचँ गदा� िनज दवुैजनालाई शंका�पद अव�थामा 
भे�ाएकोले िनजह�लाई सोधपछु गदा� पिछ नाम, थर 
थाहा भएको ल�मुण थापाले आ�नो नाम राजकुमार 
चौहान हो र जाहेरवाली मेरो �ीमती हो हामी दवुैजना 
भारतको िद�लीमा काम गन� जाने र उतै ब�ने हो भनी 
भनेको र जाहेरवालीसगँ िनजको �ीमान् को नाम के हो 
भनी सोधपछु गदा� िनज जाहेरवालीले मेरो �ीमान् को 
नाम राजकुमार चौहान हो भनी भनेक� र �ितवादीसगँ 
भएको नाग�रकता हेदा� िनजको नाम ल�मुण थापा 
उ�लेख भएको देिखदँा जाहेरवालासगँ सोधपछु गदा� 
िनजले वा�तिवक नाम बताएको िथएन, िनजले नै 
मलाई ललाई फकाई अनेक �लोभन देखाई कसैले 
सोधेमा हामी �ीमान्  �ीमती ह� भ�ने िसकाएको भनी 
भनेकोले िनज �ितवादीसगँ जाहेरवालीको िववाह दता� 
भएको �माणप� तथा अ�य नाता कायम ह�ने कुनै 
�माण नभएको ह�दँा �ितवादीले जाहेरवालालाई ललाई 
फकाई गरी भारतमा बेचिबखन गन� उ�े�यले नै लगेको 
भ�ने िव�वास लागेको भ�नेसमेत स�झनाकुमारी 
शाहीले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७३।३।२७ गतेको िदन म माइती 
नेपाल ि�थत नागढुङ्गा चेक पो�मा िडउटीमा िथए ँ । 
नागढुङ्गामा सवारी साधनह� चेक जाचँ गदा� िद�ली 
जाने बसमा शंका�पद अव�थामा रहेका ल�मुण थापा 
र जाहेरवालालाई सोधपछु गदा� दवुैजना �ीमान्  �ीमती 
भएको र भारतको िद�ली काम गन� जान लागेको 
भनेकोमा जाहेरवालालाई �ितवादीले वा�तिवक नाम 
नबताई राजकुमार चौहान भनी ललाई फकाई गरी 
भारतमा बेचिबखन गन� उ�े�यले लगेको भ�ने देवक� 
िव.क.ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

जाहेरवाला प�रवित�त नाम थानकोट च मेरी 

�ीमती ह�न् । �ितवादीसगँ मेरो िचनजान �रसइवी केही 
छैन । मेरो �ीमतीलाई िनजले काम गन� गाम��टमा 
काम गन� ल�मुण थापाले भारतमा रा�ो कमाई ह��छ 
भनेर �लोभन देखाई िनजको बहकाउमा लागी �ीमती 
िनजसगँ भारत जान तयार भई िमित २०७३।३।२७ 
गते िद�ली जाने बसमा जादँा थानकोटमा चेकजाचँको 
�ममा �ितवादीको नाम ल�मुण थापा भएको थाहा 
पाएक� रिहछन् । �ितवादीले मेरो �ीमतीलाई ललाई 
फकाई �.३४,०००।- समेत िलई िद�लीस�म प�ुयाई 
बेचिबखन गन� योजना गरकेो ह�नपुछ�  भ�नेसमेत रिव 
लामाले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, �हरी 
�ितवेदन, पीिडतको �मािणत बयान, घटना�थल 
मचु�ुका, बरामदी खानतलासी मचु�ुका, �ितवादीको 
बयान, बिुझएका मािनसह�को घटना िववरण 
कागजसमेतबाट �ितवादी ल�मुण थापाले पीिडत 
प�रवित�त नाम थानकोट च लाई ललाई फकाई �ेम 
गरकेो नाटक गरी िद�ली गई, रा�ो काम गर�ला, धेर ै
पैसा कमाउलँा अिन नेपाल फक�ला भनी �लोभन 
दखेाई आ�नो वा�तिवक नाम ढाटँी �वय�भबुाट 
िद�ली जाने बसको िटकट काटी िद�ली लादँै गदा� 
प�ाउ परी आएकोसमेतबाट िनज �ितवादीले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार गरकेो पिु�ट भएकोले 
िनजको उ� काय� मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) िवपरीत कसरु 
अपराधमा सोही ऐनको दफा ४(२)(क)(ख) बमोिजम 
कसरु अपराध गरकेो दिेखएकोले सोही ऐनको दफा 
१५(ङ)(१) बमोिजम सजाय ह�न तथा सोही ऐनको 
दफा १७ बमोिजम पीिडत प�रवित�त नाम थानकोट 
च लाई मनािसब मािफकको �ितपूित� िदलाई भराई 
�ितवादीले नैितक पतन दिेखने फौ�दारी कसरु 
गरकेो ह�नाले ऐ. ऐनको दफा २२ बमोिजम सजाय ह�न 
मागदाबी िलइएको अिभयोगप� । 

जाहेरवालाले मलाई �.३४,०००।- िदई 
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भा.�.मा प�रवत�न गरी राख भनी िदएको र िनज र मेरो 
दईु वष�अगािडदेिख िटकाथली गाम��टमा काम गदा� �ेम 
बसेको िथयो । िनजकै स�लाहबमोिजम हामी दवुैजना 
भारत जान भनी लागेको अव�थामा माइती नेपालले 
सोधखोज गरी प�ाउ गरकेो हो । मैले िनजलाई 
भारतमा लगी िब�� गन� उ�े�यले लगेको होइन । मबाट 
बसको िटकट र �.३८,०००।- बरामद भएको हो, सो 
रकमम�ये �.३४,०००।- जाहेरवालीले मलाई िदएको 
हो । मलाई फसाउने िनयतले जाहेरी तथा बयान गरकेो 
ह�नपुछ�  । दवैुको म�जरुीले १/२ मिहना भारत गई घमुी 
पनु: नेपाल फक� आउने स�लाहअनसुार जान लागेको 
हो । मैले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार नगरकेो 
ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत राजकुमार चौहान 
भ�ने ल�मुण थापाले स�ु िज�ला अदालतसम� 
गरकेो बयान ।

�ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण 
थापाले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ३(१) ले प�रभािषत कसरु 
गरकेोले ऐ.१५(ङ)(१) नं.बमोिजम सजाय गरी 
�ितपूित�समेत भराइपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी भई 
�ितवादी कसरुमा इ�कार रही अिधकार�ा�त अिधकारी 
र यस अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । तर पीिडतका 
साथमा भारत जान लागेको कुरा भने �वीकार नै 
गरकेो देिख�छ । दईु वष�अिघदेिख नाम राजकुमार 
चौहान मा�ै भ�ने गरकेा िथए । नामसमेत ढाटेँको 
कारण जाहेरी िदएको र कानूनबमोिजम काय�बाही 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत पीिडतको (थानकोट च को) कागज 
देिख�छ । अ�य बेहोराह�बाट �ितवादी र पीिडतका 
िबच �ेम स�ब�ध रहेको कुरामा िववाद छैन । लामो 
समयस�म �ेम स�ब�ध रहेक� पीिडतलाई आ�नो स�य 
नामसमेत नबताएको अव�थाले �ितवादीको िनयतमा 
�व�छता मा� िथयो भ�न िम�ने दिेखन आएन । तसथ�, 
अ� कुराह�का हकमा पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी हाललाई अ.बं. १८८(२) र १२१ नं.बमोिजमको 

थनुवुा पजु� िदई कानूनबमोिजमको िसधा खान पाउने 
गरी थनुामा रा�न कारागार शाखा, जग�नाथदवेल, 
काठमाड�मा पठाउन ुभनी अ.ब.ं१२४(ग) नं.बमोिजम 
यो आदेश पचा� ग�रिदया ँ । साथै अिभयोगप�साथ 
दािखल नगद �.३८,०००।- धरौट वा आ�दानी 
बािँधरा�न ुर जाहेरवाला, पीिडत, �ितवेदक बिुझएका 
�यि� र �ितवादीका सा�ीह�लाई िनयमानसुार गरी 
बझुी पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।४।२४ मा भएको थनुछेक 
आदेश । 

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा र सहीछाप 
मेरो हो । मेरो तीन वष�अगािड िबहे भइसकेको 
छ । मैले िटकाथली ि�थत सनी गाम��टमा काम गन� 
गथ� । सो गाम��टमा काम गन� �ममा �ितवादी राजकुमार 
चौहानसगँ भेटघाट भएको, िनजले नेपालमा बसेर केही 
ह�दँैन िद�ली जाउ,ँ ४/५ वष� काम गररे पैसा कमाएर 
फक�ला भ�ने गरकेा िथए । मैले उ� गाम��टमा काम 
गन� छोडेपिछ पिन िनजले मलाई फोन गरी इि�डया 
जाउ ँ भ�ने गरकेा र मसगँ पैसा मागेकाले मैले िमित 
२०७३।३।२६ गते �.३४,०००।- िदएक� िथए ँ । 
िमित २०७३।३।२७ गते िनज �ितवादीले मलाई फोन 
गरी िसनामङ्गल आएको छु इि�डया जाउ ँभनी िलन 
आएकाले म िनजसगैँ ट्या�सीमा बसी �वय�भूस�म 
पगुी िद�ली जाने बस चढी िद�ली जाने �ममा माइती 
नेपालका सद�य आई सोधखोज गदा� �ितवादीले 
िसकाएबमोिजम हामी �ीमान्  �ीमती ह� भनी मैले 
भनेको र नाम सो�दा राजकुमार चौहान बताएक� 
िथए ँ । िनजसगँ सोधखोज गदा� िनजले नाग�रकता 
दखेाएका र नाग�रकतामा ल�मुण थापा नाम भएको 
थाहा पाएक� िथए ँ । िनजको नाम फरक परकेाले 
िनजलाई प�ाउ गरी लगेको हो भ�नेसमेत जाहेरवाली 
थानकोट च को बकप� ।

�ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण 
थापालाई मैले िवगत ११/१२ वष�देिख िच�द ैआइरहेको 
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छु । िनजलाई सबैले राजकुमार भनी बोलाउने गथ�, 
िनज प�रवारसिहत मेरो घरमा भाडामा ब�दै आएका 
छन् । यी जाहेरवालीसगँ �ेम �सङ्ग चलेका कारण 
�ीमतीसगँ िववाद पन� गरकेो िथयो । िनज भागेर 
इि�डया जादँ ै छन् भ�ने ह�ला मैले पिन सनेुको 
िथए ँ । िनज मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार गन� 
च�र� भएका मािनस होइनन् भ�नेसमेत �ितवादीका 
सा�ी ि�लोकराज राईले गरकेो बकप� ।

�ितवादी जाहेरवालासगँ िववाह गरी भा�न 
लागेको भ�ने कुरा सनेुको िथए ँ। िनज मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार गन� च�र� भएका मािनस होइनन् 
भ�नेसमेत �ितवादीका सा�ी शमसेर बरामले गरकेो 
बकप� ।

िमित २०७३।३।२७ गते म नागढुङ्गा 
ि�थत माइती नेपालका तफ� बाट ड्यटुीमा रहेक� 
िथए । हामीले उ� �थानमा बसी सो �टबाट जाने 
��येक �ाइभेट गाडीह� चेकजाचँ गन� �ममा यी 
जाहेरवाला र �ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण 
थापालाई िद�ली जाने बसमा सोधपछु गदा� शंका�पद 
लागी �ितवादीलाई प�ाउ गरकेो हो भ�नेसमेत 
बिुझएका स�झना कुमारी शाहीले गरकेो बकप� ।

िमित २०७३।३।२७ गते म नागढुङ्गा ि�थत 
माइती नेपालका तफ� बाट ड्यटुीमा रहेक� िथए ँ। हामीले 
उ� �थानमा बसी सो �टबाट च�ने ��येक �ाइभेट 
गाडीह� चेकजाचँ गन� �ममा यी जाहेरवाला र �ितवादी 
राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापालाई िद�ली जाने 
बसमा सोधपछु गदा� शंका लागी �ितवादीलाई प�ाउ 
गरकेो हो भ�नेसमेत बिुझएका दवेक� िव.क.ले गरकेो 
बकप� ।

जाहेरवाला मेरो �ीमती ह�न् । िनजले 
आफूले काम गन� गाम��टमा �ितवादी राजकुमार 
चौहानले समेत काम गन� भ�ने कुरा बताएक� 
िथइन् । िमित २०७३।३।२७ गते मैले �ीमतीलाई 
घरमा रोपाइकँो लािग भनेर पठाएको िथए ँ र मसगँ 

भएको �.५०,०००।- समेत छोडी गएको िथए ँ । 
मलाई �हरी चौक� थानकोटबाट फोन गरी तपाइकँो 
�ीमतीलाई राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाले 
िब�� िवतरणको लािग भारत लैजान लागेकाले हामीले 
प�ाउ गरकेा छ� भनी भनेकाले म उ� �थानमा गई 
बझुेको ह� ँ। �ितवादीको साथबाट मेरो �ीमतीले िदएको 
�.३४,०००।- समेत बरामद भएको हो भ�नेसमेत 
बिुझएका रिव लामाले गरकेो बकप� ।

यी जाहेरवालीले आफूलाई वा�तिवक नाम 
नभनेको अ� नै नामबाट मा� प�रिचत रहेको कारण 
बेचिबखन गन� लगेको आरोप लगाएक� छन् । �ितवादी 
र जाहेरवालीिबच क�रब दईु वष�अिघ िचनाजान भएको 
कुरा िनजह�को भनाइबाट देिख�छ । यित लामो 
समयस�म वा�तिवक नाम नभ�नकुो पछािड पित 
प�नीको पिव� उ�े�य नै रहेको िथयो भ�न िम�ने 
दिेख�न । कितपय कसरुदारह�ले मिहलालाई 
अनेक �लोभन िदई �ेमजालमा पान�, यौन शोषण 
गन� र भारतमा लगी बेचिबखन गन� गरकेो देिख�छ । 
��ततु म�ुामा ख�रद गन� �यि�, बेचिबखनको मू�य 
िनधा�रण भएको देिख�न । तर भारत लैजादँै गदा�का 
अव�थामा प�ाउ परकेो देिख�छ । तसथ�, बेचिबखन 
गन� उ�ोगस�म गरकेो बेचिबखन गन� नपाएको, 
अथा�त् उ�ोगस�मको �यास भएको अव�थाको 
िव�मानता देिखयो । �ितवादी राजकुमार चौहान 
भ�ने ल�मुण थापाले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुको 
उ�ोगस�म गरकेो दिेखदँा िनजलाई ५(पाचँ) वष� कैद 
र �.२५,०००।- (पि�चस हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।६।१० मा भएको फैसला ।

मैले गरकेो इ�कारी बयान, जाहेरवालीले 
िदएको जाहेरी दरखा�त, िनजको �मािणत बयान 
मानव बेचिबखन ओसारपसार कसरुको प�रभाषािभ� 
पन� अव�थाको छैन । अपराध ह�न ि�या र मनसायको 
त�व िव�मान ह�नपुद�छ । सो नभई अड्कल र 
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अनमुानको भरमा दाबीको कसरुको उ�ोग गरकेो ठहर 
गरकेो फैसला िमलेको छैन �िुटपूण� छ । �िुटपूण� फैसला 
उ�टी गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम स�ु अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाले उ�च अदालत 
पाटनमा िदएको पनुरावेदनप� ।

�ितवादीले पीिडतलाई भारतस�म प�ुयाई 
नसकेको, ख�रद गन� �यि� यिकन नभएको र मू�य 
िनधा�रण नभएको आधारमा दाबीको कसरुमा सजाय 
नगरी उ�ोगतफ�  मा� सजाय गरकेो फैसला िमलेको 
छैन । मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) को �यव�था हेदा� 
िक�ने वा बे�ने उ�े�यले मािनस िवदशेमा लैजाने र 
दफा ४(२)(ख) मा जनुसकैु तवरले कसैलाई घर वा 
�यि�बाट छु�ाई लैजाने आफूसगँ रा�ने वा आ�नो 
िनय��णमा िलने वा कुनै �थानमा रा�ने वा नेपालिभ� 
एक �थानबाट अक� �थान वा िवदेशमा लैजाने 
अ� कसैलाई िदने काय�लाई मानव  ओसारपसारको 
काम मािनने उ�लेख भएकोमा सोतफ�  �यान निदई 
दाबीमा �वेश नै नगरी उ�ोगस�म ठहर गरकेो 
�ितपूित�समेतमा कुनै कुरा नबोली गरकेो स�ु फैसला 
सङ्किलत �माणिवपरीत ह�दँा बदर गरी स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उ�च अदालत पाटनमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) को 
कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा स�ु फैसला िवचारणीय 
भएकाले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
२०२ नं. तथा उ�च अदालत िनयमावली, २०७३ को 
िनयम ६४ को �योजनाथ� दवैु प�को पनुरावेदनको 
जानकारी एकअका�लाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�होला 
भ�ने बेहोराको िमित २०७४।४।२३ मा उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको आदेश ।

जाहेरवालीलाई �ितवादीले ललाई फकाई 
रा�ो काम पाउने लालचामा िलएर िहडेँकोस�म देिखन 
आयो । यित मू�यमा बेचिबखन गन� लागेको भ�ने 
िकटानी �पमा मू�य खलुाई उ�लेख गरकेो भनी वादी 
प�ले खि�बर �माण पेस गन� सकेको देिखन आउदँैन । 
के क�तो �योजनका लािग लैजान लागेको भ�नेसमेत 
प�ुाई ं गन� सकेको नदेिखएको प�र�े��यसमेतलाई 
आधार मानी आरोिपत कसरुको उ�ोगमा �ितवादीलाई 
५(पाचँ) वष� कैद र �.२५,०००।- ज�रवाना गन� 
गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।६।१० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।५।२७ को फैसला ।

��ततु म�ुामा पीिडत जाहेरवाली प�रवित�त 
नाम थानकोट च लाई �ितवादी राजकुमार चौहान 
भ�ने ल�मुण थापाले आ�नो वा�तिवक नामसमेत 
ढाटँी ललाई फकाई बसमा चढाई भारततफ�  लैजादँै 
गदा�को अव�थामा नागढुङ्गामा फेला परकेो भ�ने 
िमिसल सलं�न कागज �माणबाट देिखन आएको 
छ । �ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखनकै उ�े�यले 
भारततफ�  िलई गएकोमा समेत िववाद देिखदँैन । 
जहासँ�म �ितवादीले पीिडतलाई भारतस�म प�ुयाई 
नसकेको, ख�रद गन� �यि� यिकन नभएको, मू�य 
िनधा�रण नभएको भ�ने स�दभ� छ, �यसतफ�  हेदा�  
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४(२)(क) को �यव�था हेदा� िक�ने 
वा बे�ने उ�े�यले मािनसलाई िवदशेमा लैजाने र दफा 
४(२)(ख) मा जनुसकैु तवरले कसैलाई घर �थान 
वा �यि�बाट छुटाई ल�ने आफूसगँ रा�ने वा आ�नो 
िनय��णमा िलने वा कुनै �थानमा रा�ने वा नेपालिभ� 
एक �थानबाट अक� �थानमा वा िवदेशमा लैजाने 
वा अ� कसैलाई िदने काय�लाई मानव ओसारपसार 
गरकेो कसरु मािनने भनी उ�लेख रहेको पाइ�छ । 
�य�तै सोही ऐनको दफा १५(ङ)(१) मा िक�ने बे�न 
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वा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले मािनसलाई िवदेश 
लैजानेलाई १०/१५ वष� कैद र पचास हजारदेिख एक 
लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने �यव�था छ भने दफा 
१५(ङ)(२) मा सो उ�े�यले नेपालिभ� एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लैजानेलाई १० वष� कैद र ५० हजारदेिख 
एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने �यव�था रहेको 
छ । यस �कार कानूनको �यव�था हेदा� मािनस िकनबेच 
एवं मोलमोलाइको अव�था िव�मान नरहे पिन सो 
उ�े�यले ग�रएको काय� पूण� कसरु ह�ने अव�था रहेको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा पीिडतलाई बेचिबखन गन� 
उ�े�यले भारततफ�  लैजादँै गरकेो अव�था िव�मान 
रहेको देिखदँादिेखदँै कानूनको मनसायिवपरीत 
उ�ोगस�म गरकेो ठहर गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
छ । पीिडतलाई बेचिबखन उ�ोगस�म गरकेो ठहर 
गरी यी �ितवादीलाई ५ वष� कैद र �.२५,०००।- 
ज�रवाना ह�ने गरी फैसला भएको पाइ�छ । ऐनको 
दफा १७(१) को �यव�था हेदा�  कसरुदारलाई भएको 
ज�रवानाको पचास �ितशत रकममा नघट्ने गरी 
पीिडतलाई �ितपूित� भराइिदनपुन� �यव�था भएकोमा 
स�ुको फैसला सोतफ� समेत मौन रहेको अव�था 
छ । तसथ�, पीिडतलाई �ितपूित�  भराइिदने स�ब�धमा 
केही उ�लेख नगरी भएको उ� फैसलामा कानूनी 
�िुट दिेखएकाले बदरभागी छ । �ितवादी राजकुमार 
चौहान भ�ने ल�मुण थापालाई अिभयोग दाबीभ�दा 
कम सजाय ह�ने उ�ोगको कसरु ठहर भएको उ�च 
अदालत पाटनको फैसलामा कानूनी �िुट रहेकाले 
म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गरी �िुटपूण� फैसला 
बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनप� ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट मलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम उ�ोगस�म गरकेो ठहर गरी कैद 
ज�रवाना गदा� जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको मौकाको 
र अदालतको इ�कारी बयान र सो बयानमा हामी 

दईुिबच �ेम स�ब�धमा िववाद नभएको तर लामो �ेम 
स�ब�ध रहेको पीिडतलाई आ�नो स�य नाम नबताएको 
अव�थाले �ितवादीको िनयतमा �व�छता िथयो भ�ने 
िम�ने देिखन आएन भ�ने अनमुािनत त�यलाई मूल 
आधारको �पमा िलइएको छ । यथाथ�मा जाहेरवालीले 
िमित २०७३।३।२९ मा िदएको जाहेरी दरखा�तमा 
उ�लेख गरकेो त�यह� र त�प�ात् अनसु�धानका 
�ममा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोिजम जाहेरवालीले लेखाई 
िदएको अदालतसम�को �मािणत िमित २०७३।४।१८ 
को बयान कागजको बेहोरा एक आपसमा निमली 
अ�तरिवरोध रहेको र जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत 
त�यभ�दा फरक पारी म �ितवादीको बयान बेहोरासगँ 
मेल खाने गरी थप अ�य नया ँत�यह� उ�लेख गरी 
िदएको �मािणत कागजलाई �माणको �पमा �हण 
गन� िम�छ वा िम�दैन, हामीिबच लामो समयदेिख �ेम 
स�ब�ध रहेको र पीिडतको बयानबाट समेत सो कुरा 
पिु� भइरहेकोमा त�यगत कुराह�को �वीकारोि�लाई 
अपराधमा नै सािबती भएज�तो गरी हेन� िम�छ, 
िम�दैन भ�ने स�ब�धमा िवचारसमेत ग�रएको छैन । 
�यसै गरी मैले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान र स�मािनत अदालतसम� भएको बयानमा नै 
आ�नो भएको स�पूण� स�य त�य कुराह� उ�लेख 
गरी लेखाई िदएकोमा सो बयान बेहोरा जाहेरवालीकै 
भनाइ र कथनसगँ मेल खाइरहेको अव�थामा सोतफ�  
िववेचना नै नगरी भएको फैसला बदरभागी छ । मलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३(१) िवपरीत कसरु अपराधमा 
सोही ऐनको दफा ४(२)(क)(ख) को कसरु अपराध 
गरकेो दिेखएको भ�ने अिभयोग लगाइएको अव�था 
छ । दफा ३(१) ले कसैले पिन मानव बेचिबखन र 
ओसारपसार गन� गराउन ह�दँनै भ�ने �यव�था गरकेो छ 
भने दफा ४(२)(क)(ख) ले कुनै पिन उ�े�यले मािनस 
बे�ने वा िक�ने कुनै �कारको फाइदा िलई वा निलई 
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वे�याविृ�मा लगाउने काय�लाई मानव बेचिबखन गरकेो 
मािनने छ भनी प�रभािषत गरकेो छ । तर मैले मानव 
बेचिबखन गन� उ�े�यले नै भारत लैजान लागेको त�य 
नै �थािपत ह�न नसकेको अव�थामा दवुै एकअका�मा 
साथी साथीको स�ब�ध �थापित भई सगैँ िहड्ँडुल 
गरकेो त�यलाई शकंा गरी �य�तो ि�यालाई मानव 
बेचिबखनको उ�ोग हो भनी जबरज�ती कानूनको 
�या�या गरी मलाई उ�ोगमा सजाय गन� गरी भएको 
स�ु फैसलालाई सदर गन� गरी भएको फैसलामा मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३(१), ४(२)(क)(ख) तथा दफा १५(१)(ङ)
(१) समेतको ग�भीर �या�या�मक �िुट रहेभएको ह�दँा 
��ततु िनवेदनको रोहमा दोहो�याई हेनु�पन� अव�थाको 
छ । अतः काठमाड� िज�ला अदालतबाट मलाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३(क) िवपरीत कसरु गरकेोले दफा १५(१)(ङ)
(१) बमोिजमको अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुको 
उ�ोगस�म गरकेो देिखदँा ५ वष� कैद र �.२५,०००।- 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
�ी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।५।२७ मा 
भएको फैसलामा कानूनको �या�या�मक �िुट रहन 
गएको ह�दँा दोहो�याई हेरी उ� फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाले यस 
अदालतमा िदएको पनुरावेदनप� ।

�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(ङ)१ बमोिजम वष� ५(पाचँ) कैद र �.२५,०००।- 
ज�रवाना गरकेोमा ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम 
�ितवादीलाई भएको ज�रवानाको पचास �ितशत 
बराबरको रकममा नघट्ने गरी पीिडतलाई �ितपूित� 
भराइिदने �यव�था भएकोमा �यसतफ�  फैसलामा 
उ�लेख नगरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित 

२०७४।५।२७ को फैसलामा उ� दफा १७ को 
कानूनी �यव�थाको �या�या�मक �िुट देिखएकोले 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को 
ख�ड (क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
ग�रिदएको छ । कानूनबमोिजम गनु�होला भ�ने बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७५।११।२८ मा भएको 
म�ुा दोहो�याई हेन� आदशे । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुाको पनुरावेदनसिहतको िमिसल संल�न 
कागजातह�को अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी गोिव�द उपा�यायले पीिडतलाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले �ितवादीले भारततफ�  लैजादँै 
गरकेो अव�था िव�मान रहेको देिखदँादेिखदँ ैकानूनको 
मनसायिवपरीत उ�ोगस�म गरकेो ठहर गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� रहेको साथै मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) 
ले कसरुदारलाई भएको ज�रवानाको पचास �ितशत 
रकममा नघट्ने गरी पीिडतलाई �ितपूित�  भराइिदनपुन� 
�यव�था भएकोमा उ�च अदालत पाटनको फैसलामा 
सोतफ� समेत मौन रहेको अव�था देिखएबाट उ� 
फैसलामा कानूनी �िुट भएकाले बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय गरी पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत िदलाई पाउने गरी फैसला ग�रपाउ ँभनी 
र पनुरावेदक �ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण 
थापाको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
कूलराज लािमछाने र िव�ान्  अिधव�ा �ी मनोजकुमार 
चौधरीले नाम ढाटेँकै आधारमा शंका गरी िबनाआधार, 
�माण यी �ितवादीलाई सजायसमेत गरेको फैसला 
िमलेको छैन । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(क) िवपरीत कसरु 
गरकेोले दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजमको अिभयोग 
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दाबीबमोिजमको कसरुको उ�ोगस�म गरकेो ठह�याई 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको �ी उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।५।२७ को फैसलामा कानूनको �या�या�मक 
�िुट रहन गएको देिखदँा उ� फैसला उ�टी गरी मेरो 
प�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपयु��ानसुारको त�य एवं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुाको िमिसल संल�न कागजात हेदा�, 
�ितवादी ल�मुण थापाले पीिडत प�रवित�त नाम 
थानकोट च लाई ललाई फकाई �ेम गरकेो नाटक गरी 
िद�ली गई रा�ो काम गर�ला, धेर ैपैसा कमाउलँा अिन 
नेपाल फक�ला भनी �लोभन देखाई आ�नो वा�तिवक 
नाम ढाटँी �वय�भबुाट िद�ली जाने बसको िटकट काटी 
िद�ली लादैँ गदा� प�ाउ परी आएकोसमेतबाट िनज 
�ितवादीले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार गरकेो 
पिु�ट भएकोले िनजको उ� काय� मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) 
िवपरीत कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा ४(२)
(क)(ख) बमोिजम कसरु अपराध गरकेो देिखएकोले 
सोही ऐनको दफा १५(ङ)(१) बमोिजम सजाय गरी 
सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडत प�रवित�त नाम 
थानकोट च लाई मनािसब मािफकको �ितपूित� िदलाई 
भराई �ितवादीले नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरु 
गरकेोले ऐ. ऐनको दफा २२ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग दाबी रहेको देिखयो । जाहेरवालीले 
आफूलाई वा�तिवक नाम नभनेको, अ� नै नामबाट 
मा� प�रिचत रहेको कारण बेचिबखन गन� लगेको 
आरोप लगाएक� छन् । �ितवादी र जाहेरवालीिबच 
क�रब दईु वष�अिघ िचनजान भएको कुरा िनजह�को 
भनाइबाट देिख�छ । यित लामो समयस�म वा�तिवक 
नाम नभ�नकुो पछािड पित प�नीको पिव� उ�े�य 
नै रहेको िथयो भ�ने िम�ने देिखएन । ��ततु म�ुामा 
ख�रद गन� �यि�, बेचिबखनको मू�य िनधा�रण भएको 

दिेखएन । तर भारत लैजादैँ गदा�का अव�थामा प�ाउ 
परकेो दिेख�छ । तसथ�, बेचिबखन गन� उ�ोगस�म 
गरकेो, बेचिबखन गन� नपाएको अथा�त् उ�ोगस�मको 
�यास भएको अव�थाको िव�मानता दिेखयो 
भ�ने आधारमा �ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने 
ल�मुण थापाले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुको 
उ�ोगस�म गरकेो दिेखदँा िनजलाई ५(पाचँ) वष� कैद 
र �.२५,०००।- (पि�चस हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने गरी िमित २०७३।६।१० मा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएको दिेख�छ । उ� स�ु 
िज�ला अदालतको फैसलामा िच� नबझुाई वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने 
ल�मुण थापा दवैुको पनुरावेदन परकेोमा �ितवादी 
राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुको उ�ोगस�म गरकेो ठह�याई 
�ितवादीलाई ५(पाचँ) वष� कैद र �.२५,०००।- 
(पि�चस हजार �पैया)ँ ज�रवाना गन� गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।०६।१० 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।५।२७ मा 
फैसला भएको देिख�छ । त�प�चात् सो फैसलामा िच� 
नबझुाई वादी नेपाल सरकार र �ितवादी राजकुमार 
चौहान भ�ने ल�मुण थापाको तफ� बाट यस अदालतमा 
म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दायर भई यस 
अदालतबाट िमित २०७६।२।२० मा म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान भई ��ततु म�ुा पनुरावेदनको 
रोहबाट पेस ह�न आएको दिेखयो ।

अब, ��ततु म�ुामा उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७४।५।२७ मा भएको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र �ितवादी 
राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, लिलतपरु 
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िटकाथली ि�थत सनी रिेडमे�ट गाम��टमा काम गन� 
�ममा सोही गाम��टमा काम गन� राजकुमार चौहान 
भ�ने हाल नाम थाहा भएको ल�मुण थापासगँ िचनजान 
बोलचाल िथयो । िनजले िववाह गरी इि�डया गई काम 
गरी केही समयपिछ धन कमाएर नेपाल आउने भनी 
पटकपटक फोन गन� गरकेो र मैले आ�नो िववाह 
भइस�यो िववाह गिद�न भ�दा भेटी कुरा गर� भनी 
नेपाल बसी उभँो ला�दैन भनी लालच देखाई फकाई 
फुलाई िव�वास िदलाएकोले मैले जाउलँा भनेकोमा 
िमित २०७३।३।२७ मा िनजले भारत जाने गाडी 
ला�ने ठाउ ँ �वय�भमुा ट्या�सीमा लगी गाडी चढ्न 
लगाई आफू पिन सगैँ बसी सोधखोज गरमेा �ीमान्  
�ीमती हो भ�न ुभनी िसकाउदँै आएकोमा नागढुङ्गा 
प�ुदा माइती नेपालका टोलीले सोधपछु गरकेो र मैले 
िनजको नाम राजकुमार चौहान हो भनी बताएक� र मेरो 
नाग�रकता र कागजात केही नभएकोले िनजको दईुवटा 
नाम भएकोमा नाम ढाटँी मलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसारको लािग �याएको पिु�ट भएकोले 
हदैस�म कारबाही ग�रपाउ ँभनी मौकामा पन� आएको 
जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको 
देिख�छ । मौकाको घटना�थल �कृित मचु�ुका हेदा� 
काठमाड�बाट भारततफ�  गइरहेको या�बुाहक बसमा 
�ितवादी राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापाले 
िविभ�न �लोभन देखाई पीिडत थानकोट च लाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले काठमाड�देिख िद�लीस�म 
जाने बसमा ओसारपसार गरी लिगरहेको अव�थामा 
माइती नेपालसमेतको पहलमा �हरीले फेला पारी 
राजकुमार चौहान भ�ने ल�मुण थापालाई प�ाउ 
गरकेो भ�ने देिखयो । िनज ल�मुण थापाले लगाएको 
पाइ�टको अगािडको दािहनेतफ� को ख�ती चेक गदा� 
ल�मुण थापा नाम गरकेो नाग�रकता र NORLING 
TOURS SERVICE को Kathmandu to Delhi 
को बसको िटकट बरामद भएको खानतलासी तथा 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । पीिडत थानकोट च ले 

मौकामा गरकेो बयानमा अ�दाजी दईु वष�स�म माया 
�ेम गरकेो ज�तो गरी आ�नो नामसमेत ढाटँी छली 
भारतमा रा�ो काम पाइ�छ भ�ने �लोभन देखाई मलाई 
भारतको िद�लीस�म ओसारपसार गरी बेचिबखन गन� 
स�ने देिखएकोले मैले जाहेरी दरखा�त िदएको हो 
भनी जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न गद� बयान कागज 
गरकेो र आ�नो मौकाको बयान कागजलाई पीिडतले 
अदालतमा समेत आफूले भनेबमोिजम लेिखएको िठक 
हो भनी अदालतबाट �मािणत भएकोसमेत देिखयो । 
�यसैगरी पीिडतले अदालतसम� बकप� गदा�समेत 
आफूले मौकामा िदएको जाहेरी दरखा�त अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरी िदएको कागज बेहोरालाई समथ�न 
गद� �ितवादीले आफूलाई ढाटेँर बे�न लगेको कुरा 
िकटानीसाथ लेखाइिदएको पाइयो । 

३. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३) मा 
"उपदफा-२ बमोिजम बयान �मािणत ग�रएकोमा 
�य�तो पीिडत म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा 
अदालतमा उपि�थत नभए पिन �यसरी �मािणत 
ग�रएको बयान अदालतले �माणमा िलन स�ने 
छ" भ�ने तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले
"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 
गरमेा �माणमा िलन ह��छ ।" भ�ने कानूनी �यव�था 
गरकेो दिेखयो । 

४. साथै यस अदालतबाट पनुरावेदक 
वादी ओजराज िव�टको जाहेरीले नेपाल सरकार र 
��यथ� / �ितवादी य�बहादरु थापासमेत भएको (ने.
का.प.२०६९, अङ्क-२, िन.नं. ८७६४) को कत��य 
�यान म�ुामा "जाहरेी दरखा�तको मू�याङ्कन गन� 
मह�वपूण� आधारको �पमा �माण ऐन, २०३१ 
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को दफा १८ बमोिजम �य�तो जाहरेी िदने �यि� 
अथा�त ्जाहरेवाला �वय ंसा�ीका �पमा अदालतमा 
उपि�थत भई आफूले जाहरेी दरखा�तमा लेखाएको 
कुरालाई अदालतमा बकप� गरी समथ�न गरकेो 
ि�थित िव�मान ह�नुपद�छ । अ�यथा कुनै पिन 
जाहरेीको बेहोराले अपराध पुि�ट गन� �ामािणक 
मह�व �हण गन� नस�न"े भ�ने िस�ा�त �ितपादन 
भएको दिेख�छ । सो कानूनी �यव�था एवं �ितपािदत 
िस�ा�तअनसुार अनसु�धानका �ममा कुनै कुरा �य� 
गन� �यि� सा�ीका �पमा अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गरमेा िनजको बकप� बेहोरालाई �माणका 
�पमा िलन ह��छ भ�ने देिख�छ । 

५. �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतसम� बयान गदा�समेत आ�नो नाम राजकुमार 
चौहान भ�ने ल�मुण थापा हो भ�ने उ�लेख गरेको र मेरो 
क�रब दईु वष�अगािडदेिख िटकाथलीको गाम��टमा काम 
गरी माया �ेम बसेको िथयो । िनजकै स�लाहअनसुार 
हामी दवुैजना भारत जान लागेको अव�थामा माइती 
नेपालले सोधपछु गरी प�ाउ गरकेो हो । हामीह�को 
म�जरुीले जान लागेको हो भनी उ�लेख गरकेो 
देिखयो । यस ि�थितमा पीिडतलाई �ितवादीले 
िद�ली लानका लािग बसमा चढेको र ग�त�यमा 
प�ुनअुगावै नेपालिभ� नै प�ाउ परकेो कुरामा िववाद 
देिखदँनै । �ितवादी र जाहेरवाली (पीिडत) िबच दईु 
वष�अगािडदिेख िचनजान भएको कुरामा पिन िववाद 
देिखएन । �ितवादीले पीिडतलाई िनजकै स�लाहमा 
भारत जान लागेको भनी उ�लेख गर ेतापिन सो कुरालाई 
पीिडतले इ�कार गरकेो तथा �ितवादीले आ�नो भनाइ 
पिु� गन� त�यगत एवं व�तिुन� �माणसमेत पेस गन� 
सकेको पाइएन । 

६. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ मा "�माणको 
भार �चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसुर 

गरकेो अिभयोग लागेकोमा सो कसुर आफूले गरकेो 
छैन भ�ने कुराको �माण िनजले नै पु�याउनपुन� 
छ" भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही ऐनको 
दफा ३(१) मा "कसैले पिन मानव बेचिबखन र 
ओसारपसार गनु� गराउनु ह�दैँन" र दफा ३(२) मा 
"कसैले उपदफा (१) बमोिजमको काय� गरमेा यस 
ऐनबमोिजमको कसुर गरकेो मािनने छ" भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । �यसैगरी �ितवादीउपर दाबी 
िलइएको अिभयोगप�मा उि�लिखत दफा ४(२)(क) 
हेदा� िक�ने वा बे�ने उ�े�यले मािनसलाई िवदेशमा 
लैजाने, दफा ४(२)(ख) मा वे�यावृि�मा लगाउने 
वा शोषण गन� उ�े�यले कुनै �कारले ललाई फकाई 
�लोभनमा पारी, झु�काई, 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 सरं�कलाई �लोभनमा पारी, डर, 
�ास, धाक, ध�क� िदई वा करकापमा पारी कसैलाई 
बिसरहकेो घर, �थान वा �यि�बाट छुटाई ल�ने 
वा आफूसगँ रा�ने वा नेपालिभ�को एक ठाउँबाट 
अक� ठाउँमा वा िवदेशमा लैजान ेवा अ� कसैलाई 
िदने भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ भने दफा १५(ङ)
(१) अनसुार सजाय ह�ने �यव�था रहेको छ । दफा 
१५(१)(ङ)(१) मा "िवदेश लैजानेलाई दश वष�देिख 
प�� वष�स�म कैद र पचास हजार �पैयाँदेिख एक 
लाख �पैयाँस�म ज�रवाना र बालबािलका लगेको 
भए प�� वष�देिख िबस वष�स�म कैद र एक लाख 
�पैयाँदेिख दुई लाख �पैयाँस�म ज�रवाना" ह�ने 
र ऐ. को दफा १५(१)(ज) मा "मानव बेचिबखन वा 
ओसारपसारको कसुर गन� दु��साहन, षड्य�� 
वा उ�ोग गन�लाई वा सो कसुरको मितयारलाई सो 
कसरु गदा� ह�न े सजायको आधा सजाय" ह�ने भ�ने 
उ�लेख छ । 

७. साथै पनुरावेदक वादी सङ्केत नाम बौ� 
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९५ को जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� �ेम भ�ने शंकर 
िव.क. भएको मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
र जबरज�ती करणी (ने.का.प.२०७५, अङ्क-८, 
िन.नं.१००७०) म�ुामा यस अदालतबाट "म�ुयत: 
अपराधका चारवटा चरणह� ह��छन् । पिहलो हो 
अपराध गन� मनसाय चरण; यस चरणमा कसैले कुनै 
अपराध गन�बारमेा सो�दछ वा मनसायको उ�पि� 
गद�छ । दो�ो हो तयारी चरण; यसमा मनले सोचेको 
कुरालाई काय��प िदनका लािग आव�यक पूवा�धारह� 
तयार वा वातावरण िनमा�ण ग�र�छ । ते�ो हो उ�ोग 
चरण; यसमा अपराधको तयारीप�चात् तयारीकता�ले 
मनसायपूव�क अपराध घटाउन वा�तिवक काय�मा 
उ��छ तर केही अवरोधका कारणबाट अपराध पूरा ह�न 
नपाई खाली पूण� अपराधको �य�न मा� ह��छ । चौथो 
तथा अि�तम चरण; यसरी अवरोध नआएको भए 
पूण� �पमा आपरािधक काय� स�प�न ह��छ । यसबाट 
अिभय�ुलाई लगाइएको कसरु�ित िनजको अि�तम 
�यास असफल भएको अव�था नै आपरािधक उ�ोग 
हो भ�ने �प� ह��छ । यिद उ�ोग सफल भएको भए 
उसको इि�छत अपराध पूरा ह�ने िथयो भ�ने अव�था नै 
अपराधको उ�ोग हो । यसरी अपराधको उ�ोग भ�नाले 
अपराध गन�का लािग आपरािधक मनसायसिहत 
आपरािधक काय� �ि�या स�ु ग�रसकेको तर कुनै 
कारणवश इि�छत प�रणाम �ा� गन� नसकेको अव�था 
ह�ने ।" भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको देिखयो ।

८. ��ततु म�ुाको स�दभ�मा ��ततु कानूनी 
�यव�था एवं �ितपािदत िस�ा�तसमेतलाई िभडाई 
हेदा� , �ितवादीले पीिडतलाई भारतको िद�ली 
लगी बेचिबखन गन� मनसायअनसुार अपराधको 
तयारीअन�ुप आ�नो स�कली नाम लकुाई अ�य 
नामबाट आफूलाई पीिडतसमेतसगँ िचनाउदँ ै दईु 
वष�स�म माया �ेमको जाल रची अनिुचत �भावमा पारी 
पीिडत ब�ने �थानदेिख छुट्याई भारततफ�  लैजानको 
लािग बसमा चढाई बाटोमा लैजादैँ गदा� काठमाड�, 

नागढुङ्गामा माइती नेपालको �ितिनिधसिहत 
�हरी�ारा चेक जाचँ गन� �ममा �ितवादी प�ाउ 
परकेो र पीिडतको उ�ार भएको कारण �ितवादीको 
पीिडतलाई िवदेश भारतमा लगी बेचिबखन गन� 
आपरािधक मनसाय पूरा ह�न सकेको देिखएन । 
माइती नेपाल तथा �हरी�ारा अवरोध नभएको भए 
�ितवादीको पीिडतलाई भारतमा लगी िब�� गन� 
उ�े�य पूरा ह�ने दिेख�छ । यसरी �ितवादीले पीिडतलाई 
भारतको िद�लीमा लगी िब�� िवतरण गन�को लािग 
ओसारपसार गन� �ममा काठमाड�को नागढुङ्गामा 
प�ाउ परकेो देिख�छ । पीिडत ओसारपसार गन� 
�ममा नेपालबाट नै उ�ार ग�रएकोले �ितवादीले 
पीिडतलाई िब�� गन� नपाई िनज �ितवादीले 
पीिडतलाई िब�� गन� उ�े�यस�म राखी लैजाने काय� 
गरकेो तर उ� काय� पूण� ह�न नसकेको दिेखयो । तसथ�, 
िब�� गन� उ�े�यसिहतको अपूण� काय�तफ�  स�ु िज�ला 
अदालत र उ�च अदालत पाटनले गरकेो फैसला 
िमलेकै दिेखन आयो । अत: अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । 

९. जहासँ�म कसरुदारलाई भएको 
ज�रवानाको पचास �ितशत रकममा नघट्ने गरी 
पीिडतलाई �ितपूित�  भराइिदनपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा� 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १७ मा "अदालतले कसुरदारलाई 
भएको ज�रवानाको पचास �ितशत बराबरको 
रकममा नघट्ने गरी िनजबाट पीिडतलाई मनािसब 
मािफकको �ितपूित� भराइिदनुपन� छ ।" भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । व�ततु: �ितपूित�स�ब�धी �यव�था 
भनेको पीिडतको हकमा बनेको कानूनी �यव�था 
हो । कानूनले ��टसगँ पीिडतलाई �ितपूित� भराइिदने 
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�यव�था गरकेो अव�थामा नभराइिदने हो भने 
पीिडतमािथ अ�याय ह�न जा�छ । नेपालको संिवधानको 
धारा २१ को अपराध पीिडतको हकिभ� पीिडतको 
�ितपूित� पाउने हक पिन अ�तरिनिहत भएको 
मा�नपुद�छ । संिवधान र कानूनले पीिडतले �ितपूित� 
पाउने कुरालाई सिुनि�त गरकेो अव�थामा स�ु िज�ला 
अदालत र उ�च अदालत पाटनबाट पीिडतले �ितपूित� 
पाउनेबार ेमौन ब�दा उ� फैसला संिवधान एवं �चिलत 
कानूनी �यव�थासमेतको िवपरीत भई �यायको रोहमा 
मा�य देिखएन । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
�ितवादीलाई ठहर भएको ज�रवानाको क�तीमा पचास 
�ितशत रकम �ितपूित�बापत �ितवादीबाट पीिडतले 
भराई पाउने नै देिखयो । 

१०. अत: �ितवादी राजकुमार चौहान 
भ�ने ल�मुण थापालाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारको कसरुको उ�ोग गरकेोमा िनजलाई 
५(पाचँ) वष� कैद र �.२५०००।- (पि�चस हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।६।१० मा भएको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।५।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । साथै पीिडतले �ितपूित� पाउने, नपाउने 
स�दभ�मा केही नबोली उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।५।२७ मा भएको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादीलाई ठहर भएको 
ज�रवाना �.२५,०००।- (पि�चस हजार �पैया)ँ को 
५० �ितशत रकम (आधा) �.१२,५००।- (बा� हजार 
पाचँ सय �पैया)ँ पीिडतले �ितवादीबाट �ितपूित�बापत 
भराइपाउने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर र अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम पीिडतले 
�ितवादीबाट �ितपूित�बापत �.१२,५००।- (बा� 
हजार पाचँ सय �पैया)ँ भराई पाउने ठहरी फैसला 
भएकाले उ� �ितपूित�को रकम �ितवादीबाट 
असलुउपर गरी पीिडतलाई भराइिदन ु भनी स�ु 
िज�ला अदालतसम� लेखी पठाइिदनू ...................१
��ततु फैसलाको जानकारी पीिडत, 
महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा �ितवादीसमेतलाई 
िदनू.............................................................२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी फैसलाको �ित 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ............................३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित सवंत् २०७७ साल असार ९ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
आदेश िमित : २०७७।३।१५

०७६-WO-०६७०

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला लिलतपरु महानगरपािलका 
वडा नं. ५ कुमारीपाटी ि�थत प�चशील 
बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था िल.को तफ� बाट 
अि�तयार�ा� खजुान�द िम�

िव��
िवप�ी : झापा िज�ला अदालत, च��गढीसमेत

§ सहकारी स�ंथामा कजा� िलई सवारी 
स�चालनस�म गरकेो अव�थामा हायर 
पच�ज करारको �कृितबाट समेत सवारी 
धनी सहकारी स�ंथा नै रहने र �वािम�व 
ह�ता�तरण नभएस�म सवारी स�चालन 
गन� पाउने ऋणीको हैिसयतस�म रहने । 

§ सवारी स�चालनको अिधकार पाएको 
आधारमा सवारी स�चालनको �ममा 
घटेको वारदातमा फौजदारी दािय�वस�म 
वहन गराउन सिकने । सो स�पि�को 
�वािम�व पूण��पमा �ा�त गरी नसकेको 
अव�थामा अ�को �वािम�वस�ब�धी 
अिधकार हनन ह�ने गरी �यवहार गन� 
कानूनत: िम�ने नदेिखने । एक �यि�लाई 
लागेको सजाय असुलउपर गन� �योजनका 

लािग अ�को स�पि�मािथको अिधकारमा 
आघात पु�याउन निम�ने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
नर�े��साद पाठक र िव�ान् अिधव�ा �ी 
िकशोरकुमार िव�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
राजे�� िसहं भ�डारी

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६५, अङ्क ५, िन.नं.७९७०

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� देवानी सिंहता, २०७४
§ सहकारी ऐन, २०४८
§ सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९

आदशे
�या.ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ एव ं१३३(२) बमोिजम पन� आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं आदेश यस�कार 
रहेको छ:-

त�य ख�ड
लिलतपरु िज�ला लिलतपरु महानगरपािलका 

वडा नं. ५ मा �थायी ठेगाना भई सहकारी ऐन, २०४८ 
बमोिजम दता� भई स�चालनमा रही आएको यस सहकारी 
सं�थाले िन�ेप सङ्कलन, कजा� लगानीलगायतका 
काय�ह� गरी आएकोमा यस सं�थाका सद�य मोरङ 
िज�ला सािबक केराउ गा.िव.स. वडा नं २ को हाल 
कानेपोखरी गाउपँािलका वडा नं. ५ घर भई भ�परु 
िज�ला म�यपरु िथमी न.पा. वडा नं. १६ ब�ने 
राजमणीको छोरा सिुनलमणी बरालले यस सं�थाबाट 
हायरपच�ज कजा� माग गनु�  भई सोमा कारबाही गरी िमित 

�नण�य नं. १०६९८
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२०७३।७।९ मा िनजका नाउमँा �.४०,००,०००/- 
(चािलस लाख �पैया)ँ कजा� कायम ह�ने गरी बा.३ 
ख ८६२७ नं. को टोयटा क�पनी�ारा िनिम�त मोडल 
नं. २०१५, इि�जन नं. 2KD-A206627 चेिसस 
नं. JTFSS22P900145609 को माइ�ो बस यस 
स�ंथाका नाउमँा दता� रही सो गाडी िनजले भाडामा 
स�चालन गरी आएको अव�था हो ।

िनजले सं�थाबाट िलएको कजा�को िमित 
२०७५।३।११ स�म िनयिमत �पमा ितनु�  बझुाउनपुन� 
िक�ता रकम ितरी आउन ु भई िनजबाट त�कालीन 
समयस�मको आंिशक सावँा, �याज र हजा�ना 
�याजसमेत गरी ज�मा �. १४,२७,१७०।- (चौध 
लाख स�ाइस हजार एक सय स�री �पैया)ँ रकम 
असलु भई बाकँ� सावँा �याज र हजा�ना �याजसमेत 
�.४५,४१,८२२/- (प�तािलस लाख एकचािलस हजार 
आठ सय बाइस �पैया)ँ असलु ह�न बाकँ� रही आएको 
छ । िमित २०७४।११।३० मा उ� बा.३ ख ८६२७ नं. 
को माइ�ो बस दघु�टना भई पवनलाल ताजपरुीयाको 
म�ृय ु भएको रहेछ । सो समयमा उ� गाडी िदपे�� 
काक�ले चलाएको र िनजसगँ सवारी चालक अनमुितप� 
नभएको कारण िनजउपर सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसरुमा 
र ऐ.को दफा १६१(२) र १६१(४) बमोिजमको थप 
सजायसमेत गरी पाउन र सवारी चालक अनमुितप� 
नभएका �यि�लाई सवारी चलाउन िदई दघु�टना गराई 
मािनसको म�ृय ु भएकोमा त�काल सवारीको िज�मा 
िलई सवारी स�चालन ग�ररहेका सवारी धनी भिनएका 
सिुनलमणी बराललाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(५) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १६१(५) बमोिजमको सजायको दाबी 
िलई झापा िज�ला अदालतमा आरोपप� दायर गरकेो 
रहेछ । सो आरोपप� दायर गन� �ममा यस स�ंथालाई 
बिुझएको छैन भने आरोपप�मा िवप�ी पिन बनाइएको 
छैन । अतः यस स�ब�धमा सं�था पूण��पमा अनिभ� 

रहेको छ । यस सं�थाले लगानी गरकेो ऋणको िक�ता 
र �याजसमेत तोिकएको समयमा स�बि�धत ऋणीले 
दािखल नगरकेो कारण खोजिबन गन��ममा मा� 
ऋणीले गाडी दघु�टना भएपिछ मतृकका हकवालाले 
पाउने सबै रकमको ब�दोब�त गरी बझुाए पिन पपु��को 
लािग अदालतमा उपि�थत नभई फरार रहेको भ�ने 
कुरा जानकारी ह�न आएको र सं�थाको लगानीसमेत 
नउठी सं�था नो�सानीमा जाने अव�था िसज�ना 
भएको छ । स�ंथामा सरु�णको �पमा सो गाडी रहेको 
ह�दँा सोबाट सहकारी ऐन िनयमावलीको आधारमा 
कजा� असलु गनु�पन� अव�था छ ।

यसरी �ितवादीह�उपर आरोपप� दायर भई 
कारबाही चलेकोमा झापा िज�ला अदालतबाट उपयु�� 
गाडीको दता�वाला यस सं�थालाई ब�ुने, स�ंथाका 
तफ� बाट आ�नो भनाइह� रा�ने अवसरसमेत निदई 
उपयु�� म�ुामा िमित २०७६।०३।२७ मा फैसला 
ह�दँा �ितवादी िदपे�� काक�ले दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो ठहर गरी २ वष� कैद र �. २०००।- ज�रवाना 
ह�ने र अका� �ितवादी सिुनलमणी बराललाई समेत 
दाबीबमोिजमको कसरुदार ठहर गरी ३ मिहना कैद 
सजाय गन� गरी फैसला भएकोमा फैसलाको तपिसल 
ख�डमा िनज फरार रही कैद बे�ज ुदिेखएको र सवारी 
दता� िकताब िनजसमेतको नाममा ह�दँा िनजले कैद 
भ�ुान नगरसे�म सवारी दता� िकताब िफता� नगनु�  
भ�ने उ�लेख भएको रहेछ । ऋण लगानी गदा�को 
सत�बमोिजम यस सं�थाले उ� सवारी आ�नो 
िज�मामा िलई स�चालन गन� वा अ�य� िब�� िवतरण 
गन�को लािग सवारी दता� िकताब अिनवाय� ह�ने ह�दँा सो 
दता� िकताब माग गरी झापा िज�ला अदालतमा िनवेदन 
गदा� तपिसल ख�डमै �ितवादी सिुनलमणी बराललाई 
३ मिहना कैद बे�ज ुह�दँा िनजले कैद भ�ुान नगरसे�म 
सवारी दता� िकताब िफता� नगनु�  भ�ने उ�लेख भएको 
ह�दँा िफता� िदन िमलेन भनी आदेश भयो । सोउपर 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलास, इलाममा 
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मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ बमोिजम िनवेदन गरकेोमा उ� अदालतबाट 
समेत सो आदशे सदर भएकोले नेपालको संिवधान 
को धारा ५१ (घ,१) �ितकूल ह�ने गरी धारा १७(घ), 
१८, २५ िवपरीत सहकारी सं�थाको स�पि�स�ब�धी 
सवंैधािनक अिधकारमा आघात पगेुको छ । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भएको झापा िज�ला 
अदालतको फैसलाको तपिसल ख�डमा उि�लिखत 
बेहोरा यस सं�थाको हकमा ब�धनकारी ह�नै स�दैन ।

िनज �ितवादी सिुनलमणी बरालले उ� 
बा.३ ख ८६२७ नं. को माइ�ो बस यस सं�थाबाट 
ऋण िलई ऋण च�ुा नभएस�म सवारीको दता� िकताब 
स�ंथाको नाममा रही िनज ऋणीका �पमा जिनने 
र िनजले सवारी स�चालन गन� गरी स�झौता भई 
सोहीबमोिजम स�चालन ग�रएकोमा िववाद छैन । सो 
त�यलाई सवारी दता� िकताबले नै �प� ग�ररहेको छ । 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ मा सवारी 
दघु�टनास�ब�धी म�ुामा अनसु�धान गन� िनकाय वा 
अदालतले कुनै पिन अव�थामा सवारी साधन क�जा गन� 
वा सोस�ब�धी कागजप�ह� सवारी धनी वा स�बि�धत 
स�ंथालाई िफता� नगरी रो�का रा�न स�ने अिधकार 
िदएको छैन । मतृकका हकवालाले कानूनबमोिजमको 
ि�याखच� र �ितपूित�  �ा� ग�रसकेका छन् । अतः 
��ततु स�दभ�मा अिभयोजन प�बाट दाबी नग�रएको, 
स�बि�धत ऐनले अि�तयारी निदएको र फैसलाको 
ठहर ख�डमा नबोिलएको िवषयलाई तपिसल ख�डमा 
कानूनिवपरीत समावेश गरी एकाले भो�नपुन� सजायको 
िवषयलाई िलई अक� िनकायको हक भएको स�पि� 
रो�का गन� काय� िनता�त कानूनिवपरीत छ । सो आदेश 
बदर गराउने अ�य कुनै वैकि�पक उपचारको बाटो 
नभएको तथा यस सं�थाले पनुरावेदन िदन पाउने 
नदिेखएको र सं�था म�ुामा िवप�ीसमेत नभएको 
ह�दँा आ�नो स�पि�स�ब�धी हक �चलन गराउन 
स�मािनत अदालतसम� यो �रट िनवेदन िलई �वेश 

ग�रएको छ ।
नेपालको सिंवधानको धारा २५(१) बमोिजम 

सं�थालाई स�पि� आज�न गन�, भोग गन�लगायतको 
अिधकार भएको र सोही आधारमा संिवधान र कानूनको 
प�रिधिभ� रही तोिकएको सत�का आधारमा ऋण 
लगानी ग�रएको हो । लगानी ग�रएको सवारी साधन 
मेिसनरी साधन भएको र लामो समय स�चालनमा 
नआउदँा सोको पाटपजुा�ह�मा खराबी आई िबि�न 
जाने र पिछ �योग गन� नसिकने तथा सो सवारी साधन 
स�चालन गन� नपाउदँा यस सं�थाले कानूनबमोिजम 
गरकेो लगानी असलुउपर ह�न नसक� अपूरणीय �ित 
प�ुन जाने ह�दँा सं�थाको िधतो सरु�णको �पमा रहेको 
सो बा.३ ख ८६२७ नं. को सवारी साधन त�काल नै 
स�चालन गन� पाउने �यव�था ह�न ुज�री भएको ह�दँा 
झापा िज�ला अदालतमा रहेको सो बा.३ ख ८६२७ 
नं. को सवारीको सवारी दता� िकताब यस िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�मको लािग िनवेदक सं�थालाई 
िफता� िदई कारोबार गन� िदन ु र �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भएको फैसलाको काया��वयन नगनु� , 
नगराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ४९ बमोिजम झापा िज�ला अदालतसमेतका 
नाउमँा अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न ुनपन� कानूनबमोिजमको आधार, कारण भए 
सोसमेत साथै राखी यो आदशे �ा� भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा� 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनू� । साथै अ�त�रम आदेश स�ब�धमा िवचार गदा� 
त�काल अ�त�रम आदेश जारी गनु�पन�स�मको 



823

१०६९८ - खजुान�द िम� िव. झापा िज�ला अदालत, च��गढीसमेत

आधार र कारण नदेिखएकोले मागबमोिजम अ�त�रम 
आदशे जारी ग�ररहन ु परने । ��ततु �रट िनवेदनको 
िवषयव�तसुमेतलाई िवचार गदा� चाडँो िकनारा 
लगाउनपुन� �कृितको देिखएकोले सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ७३ बमोिजम 
अ�ािधकार �दान गरी िदएको छ । िनयमानसुार गनु�  
भ�ने यस अदालतको िमित २०७६।१०।०७ को 
आदेश ।

यसमा �ितवादी िदपे�� काक�ले चलाएको 
बा.३ ख ८६२७ नं. को माइ�ोबसको ठ�करले 
पवनलाल ताजप�ुरयाको म�ृय ु भएको, उ� 
दघु�टनाका समयमा चालक िदपे�� काक�को सवारी 
चालक अनमुितप� नभएको, उ� सवारी साधन 
�ितवादी सिुनलमणी बराल ऋणी भई प�शील 
बह�उ�े�यीय सहकारी सं�थाको नाममा रहेको ह�दँा 
�ितवादीह�म�येका िदपे�� काक�को हकमा सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
र दफा १६१(४) बमोिजम तथा �ितवादी सिुनलमणी 
बरालको हकमा ऐ. ऐनको दफा १६१ (५) बमोिजम 
सजायको मागदाबी िलई झापा िज�ला अदालतमा 
अिभयोगप� पेस ग�रएकोमा �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय भएको अव�था छ । िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम उ� सवारी 
साधनको सवारी दता� िकताब �ितवादी सिुनलमणी 
बरालले कैद भ�ुान नगरसे�म िफता� नगनु�  भ�ने झापा 
िज�ला अदालतको फैसलाको तपिसल ख�डमा 
उ�लेख भएको स�ब�धमा यस काया�लयको कुनै पिन 
भूिमका रहेको छैन । अदालतबाट भएको फैसलाको 
तपिसल ख�डमा उि�लिखत बेहोराको स�ब�धमा कुनै 
भूिमका नै नह�ने यस काया�लयलाई समेत िवप�ी बनाई 
िदएको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय झापाको िलिखत 
जवाफ ।

झापा िज�ला अदालतबाट िमित 

२०७६।०३।२७ मा भएको आदेश बे�रतको ह�दँा 
बदर ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकले यस अदालतमा िमित 
२०७६/०८/०९ मा िनवेदन दता� गराएको देिखएको 
छ । सो िनवेदन दता� भएपिछ यस अदालतबाट स�ु 
झापा िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०३।२७ 
मा फैसला भएको �यामलाल ताजप�ुरयाको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी सिुनलमणी बरालसमेत 
भएको िनवेदनमा उि�लिखत सवारी �यान म�ुाको 
स�ु स�कल िमिसलसमेत िझकाई िमिसल संल�न 
स�पूण� कागज �माण अ�ययन गरी यस अदालतबाट 
िमित २०७६/०९/०३ मा झापा िज�ला अदालतको 
िमित २०७६/०३/२७ को फैसलाको तपिसल 
ख�डमा सवारी साधनको सवारी दता� िकताब �ितवादी 
सिुनलमणी बरालको नाममा रहेको देिखदँा फैसलाले 
लागेको कैद असलु भएपिछ िफता� मा�न आए िफता� 
िदन ु भ�ने उ�लेख भएकोसमेतको आधारमा �यहा ँ
अदालतबाट िमित २०७६/०७/०६ मा भएको 
आदेश बे�रतको नदेिखदँा प�रवत�न ग�ररहन परने 
भ�नेसमेत बेहोराको आदेश भई स�ु िमिसलसमेत 
झापा िज�ला अदालतमा िफता� पठाइसिकएको 
अव�था रहेको छ । यसरी िमित २०७६/०६/०७ मा 
झापा िज�ला अदालतबाट भएको आदशे सदर ह�ने 
गरी यस अदालतबाट २०७६/०९/०३ मा भएको 
आदेश कानूनबमोिजम भए गरकेो ह�दँा यसबाट िवप�ी 
िनवेदकको कुनै पिन संवैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकारमा आघात प�ुयाउने काय� यस अदालतबाट 
नभएको ह�दँा उि�लिखत आदेश बदर गनु�पन� होइन । 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमते बेहोराको उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदक प�चशील बह�उ�े�यीय सहकारी 
सं�था िल.को िनवेदनमािथ िवचार गदा�  यस 
अदालतको िमित २०७६।०३।२७ को फैसलाको 
तपिसल ख�डमा कैद असलु भएपिछ बा.३ ख ८६२७ 
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नं. को सवारी साधनको दता� िकताब िफता� िदन ुभ�ने 
उ�लेख भएको ह�दँा सो बदर नभएस�म िफता� िदन 
निम�ने ह�दँा हाल िफता� िदन िमलेन कानूनबमोिजम 
गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७६।०७।०६ 
गते आदेश भएको र यस अदालतलबाट िमित 
२०७६।०७।०६ मा भएको आदेश बे�रतको नभएको 
भ�ने उ�च अदालत िवराटनगर इलाम इजलासको 
िमित २०७६।०९।०३ को आदेशसमेत भएको 
ह�दँा �रट िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� 
होइन । फैसलाबमोिजम कैद भ�ुानी भएमा सवारी 
साधनको दता� िकताब पाउने नै ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नसेमेत बेहोराको झापा िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी नर�े��साद पाठक र िव�ान् अिधव�ा 
�ी िकशोरकुमार िव�ले दघु�टना भएको सवारी साधन 
माइ�ो बस िनवेदक सहकारी सं�थाको नाउमँा रहेको 
छ । सहकारी सं�थाको ऋणी सिुनलमणी बरालले सो 
गाडी िदपे�� काक�लाई चलाउन िदएको आधारमा 
िदपे�� काक� र सिुनलमणी बराललाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ बमोिजमको 
कसरुमा सजाय भएको अव�था हो । ऋणीले ऋण 
च�ुा गरपेिछ मा� सवारी साधन ऋणीको नाउमँा 
जाने ह�दँा ऋणीले गाडी स�चालन गन� पाउनेस�म 
हो । सो गाडीको �वािम�व सं�थामा नै रहेको र 
ऋणीमा गाडी चलाउन पाउने मा� अिधकार रहेकोमा 
सोही आधारमा फौजदारी दािय�व ऋणीको ह�ने गरी 
सजाय भएको छ तर सं�थाको �वािम�वको स�पि� 
िनज �यि�लाई लागेको कैद भ�ुान नभएस�म सवारी 
दता� िकताब िफता� निदने गरी भएको स�ु फैसलाको 
तपिसल ख�डको बेहोरा िमलेको छैन । ठहर ख�डमा 

उ�लेख नै नभएको कुरा तपिसल ख�डमा गैरकानूनी 
ढङ्गले उ�लेख ह�दँैमा सो कुराले मा�यता पाउदैँन । 
िनवेदकको लेना रकम उठाउन पाउने हकमा असर 
पान� गरी अदालतबाट काम कारबाही भएकाले सोउपर 
िदएको िनवेदनमा उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट सनुवुाइ ह�दँासमेत �याय �ा� नभएकोले 
यस अदालतबाट पूण��यायको मा�यतासमेतबाट 
�रट जारी ह�नपुछ�  भनी तथा िवप�ीह�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी राजे�� िसहं 
भ�डारीले सवारी दता� िकताब िफता� निदने भ�ने 
िवषयमा सरकारी विकलको कुनै पिन भूिमका नरहेको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

दवुैतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�को बहस सनुी �रट िनवेदन संल�न 
िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा�  उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासको आदेश िमलेको छ, 
छैन ? �रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, सिुनलमणी 
बरालले बा. ३ ख ८६२७ नं. को माइ�ोबस िनवेदक 
सहकारी सं�थाबाट ऋण िलई ऋण च�ुा नभएस�म 
सवारीको दता� िकताब सं�थाको नाममा रही िनज 
ऋणीका �पमा रहने र ऋणीले सवारी स�चालन 
गन� पाउने गरी स�झौता भएबमोिजम गाडी स�चालन 
भएकोमा उ� गाडी दघु�टना भई मािनसको म�ृय ुभएको 
कारण चालक िदपे�� काक� र सवारी स�चालन गन� 
ऋणी सिुनलमणी बरालउपर झापा िज�ला अदालतमा 
सवारी �यान म�ुा चलेको रहेछ । सो म�ुा फैसला 
ह�दँा बा. ३ ख ८६२७ नं. को सवारी साधनको दता� 
िकताब �ितवादी सिुनलमणी बरालको नाममा समेत 
रहेको दिेखदँा ठहरकेो कैद असलु भएपिछ िफता� 
मा�न आए िफता� िदन ु भ�ने बेहोरा तपिसल ख�डमा 
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उ�लेख भएको आधारमा सहकारी सं�थाको नाममा 
रहेको गाडीको सवारी दता� िकताब िफता� मा�न जादँा 
झापा िज�ला अदालतबाट िफता� निदने आदेश भएको 
र सो आदेशउपर उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासमा िनवेदन गदा�समेत सोही स�ु आदशे सदर 
भई सवारी दता� िकताब िफता� निदने गरी आदशे भएको 
कारण िनवेदकको स�पि�स�ब�धी मौिलक हकमा 
आघात परकेो ह�दँा तपिसल ख�डको सो बेहोरा तथा 
िज�ला र उ�च अदालतको िफता�  िदन निम�ने गरी 
भएका आदशेह� उ��ेषण�ारा बदर गरी सवारी दता� 
िकताब िनवेदकलाई िफता� िदन ु भनी परमादेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको देिखयो ।

३. �ितवादीम�येका सिुनलमणी 
बरालसमेतका नाउमँा सवारी दता� रहेको देिखएको 
ह�दँा फैसलाको तपिसल ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम 
नै कैद भ�ुान भएपिछ मा� िफता� िदन िम�ने आदेश 
भइसकेको भ�ने अदालततफ� बाट र सो स�ब�धमा 
सरकारी विकल काया�लयको कुनै भूिमका नरहेको 
भ�ने िवप�ी सरकारी विकल काया�लयको तफ� बाट 
िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

४. ��ततु िनवेदनमा उठाएको िवषय 
�यि�को स�पि�स�ब�धी अिधकार र �यसको 
�योगको स�ब�धमा रहेको देिख�छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा २५ ले ��येक नाग�रकलाई 
कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� गन� र 
स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक �दान गरकेो छ । 
िनवेदक सहकारी सं�थाले सिुनलमणी बरालसगँ करार 
स�झौता गरी िव�ीय लगानी सं�थाले गन� र सं�थाको 
नाउमँा उपल�ध भएको सवारी साधन माइ�ो बसको 
िक�ताब�दी रकम कायम गरी सो िक�ता रकम च�ुा 
भएपिछ सवारी साधनको �वािम�व ऋणी अथा�त् 
सिुनलमणी बराललाई ह�ता�तरण ह�ने गरी स�झौता 
भई गाडी स�चालन गन� िज�मा सिुनलमणी बरालले 

पाएको देिख�छ । यस स�झौताको �कृित हेदा�  हायर 
पच�ज करारको �व�पमा कारोबार भएको पाइ�छ 
। व�तकुो धनीले कुनै �यि�लाई आविधक �पमा 
िक�ताब�दीमा रकम भ�ुानी गन� गरी भाडामा िदएको 
व�तमुा भाडामा िलने �यि�को भोगचलनको अिधकार 
रहेको ह��छ ।

५. करारको सत�बमोिजम भाडामा िदएको 
व�त ुभाडामा िलने �यि�ले ख�रद गन� स�छ । अि�तम 
िक�ताब�दी रकम भ�ुानी गरपेिछ �य�तो व�तुको 
�वािम�व भाडामा िलने �यि�लाई ह�ता�तरण ह��छ । 
�वािम�व ह�ता�तरण ह�नभु�दा अगािड कुनै पिन बखत 
भाडामा िलने �यि�ले पिन करार अ��य गन� स�ने 
ह��छ । भाडामा िलनेले व�त ु िफता� गरी करार अ��य 
गन� पिन �यि� �वत�� रहेको ह��छ । व�त ु िलनेले 
व�त ु हेरचाह नगरमेा वा व�तकुो बारमेा धनीलाई 
जानकारी निदएमा व�त ु धनीले करार अ��य गन� 
स�ने कुरालाई हा�ो मलुकु� दवेानी संिहता, २०७४ 
को करारस�ब�धी �यव�थाअ�तग�त दफा ६३६(३) 
ले गरकेो समेत पाइ�छ । यसरी करारीय �कृितको 
िवषयमा व�तधुनीले िक�ताको रकम पाउने, व�तुको 
जानकारी पाउने, करारको सत� उ�लङ्घन भएको 
अव�थामा करार अ��य गन� पाउने अिधकार रा�दछ 
भने व�त ु िफता� िलएको अव�थामा मनािसब खच� 
कटाई बाकँ� रकम िफता� गनु�पन� कत��य पिन राखेको 
ह��छ । व�त ु िलने �यि�ले व�तकुो �योग गन� पाउने 
िक�ता च�ुा गरपेिछ व�तकुो �वािम�व �ा� गन�, हक 
तथा दािय�व ते�ो प�मा ह�ता�तरण गन� पाउने, 
करारको अ��य गराउन पाउने, िक�ता रकम भ�ुानी 
गनु�पन�, व�तकुो उिचत मम�त स�भार तथा हेरिवचार 
गनु�पन� र व�तकुो जानकारी धनीलाई िदनपुन� ज�ता 
अिधकार र कत��यह� करारबाटै िसज�ना भएका 
ह��छन् ।

६. िनवेदक स�ंथा सहकारी ऐन, २०४८ 
अ�तग�त दता� रही स�चालनमा रहेको र सो सं�थामा 
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सिुनलमणी बरालले हायर पच�ज कजा� माग गरेकाले िमित 
२०७३।७।९ मा िनजका नाउमँा �. ४०,००,०००/- 
(चािलस लाख) कजा� कायम गरी बा.३ ख ८६२७ नं. 
को माइ�ो बस सं�थाका नाउमँा दता�  रही सिुनलमणी 
बराललाई ऋणी कायम गरी िनजले सो गाडी ऋणीको 
हैिसयतले स�चालन गरकेो भ�ने देिख�छ । ऋणीले 
िमित २०७५।३।११ स�म िनयिमत िक�ता ितरी �. 
१४,२७,१७०/- असलु भएको र बाकँ� सावा ँ �याज 
हजा�नासमेत � ४५,४१,८२२/- बझुाउन बाकँ� रहेको 
भनी िनवेदकले उ�लेख गरकेो देिख�छ । 

७. िमित २०७४।११।३० मा उ� बा. ३ 
ख ८६२७ नं. को माइ�ो बस दघु�टना भई पवनलाल 
ताजपरुीयाको म�ृय ुभएको र सो समयमा िदपे�� काक�ले 
सवारी चलाएकोमा िनजसगँ सो समूहको सवारी चालक 
अनमुित प� नभएको र तोिकएबमोिजमको सवारी 
चालक अनमुितप� नभएको �यि�लाई सवारी चलाउन 
िदएको आधारमा �ितवादी कायम गरी सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) र 
ऐ. १६(४) बमोिजम �ितवादी िदपे�� काक�लाई २ वष� 
कैद र �. २०००/- ज�रवाना ह�ने ठहरी िनज थनुामा 
रहेको र �ितवादीम�येका सिुनलमणी बराललाई सोही 
ऐनको दफा १६१(५) बमोिजम ३(तीन) मिहना कैद 
सजाय भई िनज बे�ज ु रहेको भ�ने झापा िज�ला 
अदालतको िमित २०७६।३।२७ को फैसलाको 
�ितिलिपबाट देिख�छ । सो अदालतको फैसलाको 
तपिसल ख�डको देहाय ३ मा "िमिसल सलं�न बा. ३ 
ख ८६२७ न.ं सवारी साधनको सवारी दता� िकताब 
�ितवादी सिुनलमणी बरालको नाममा समेत रहकेो 
देिखँदा िनजलाई ठहरकेो कैद असुल भएपिछ 
िफता� मा�न आए िफता� िदनू" भ�ने वा�यांश रहेको 
देिख�छ । ��ततु िनवेदनको िमिसल संल�न रहेको 
सवारी धनी िकताब (Blue Book) हेदा� सवारी धनीको 
नाम प�चशील बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था िल. र 
सोको मिुनप�� सिुनलमणी बराल भ�नेसमेत उ�लेख 

भएको दिेख�छ । सोही आधारमा सिुनलमणी बरालको 
एकल �वािम�व रहेको भ�ने अथ� गरी तपिसल ख�डमा 
कैद भ�ुान भएपिछ मा� सवारी दता� िकताब िफता� 
िदन ुभ�ने वा�यांश उ�लेख गरकेो पाइयो । िनवेदकले 
सहकारी सं�थामा कजा� िलई सवारी स�चालनस�म 
गरकेो अव�थामा हायर पच�ज करारको �कृितबाट 
समेत सवारी धनी सहकारी स�ंथा नै रहने र �वािम�व 
ह�ता�तरण नभएस�म सवारी स�चालन गन� पाउने 
ऋणीको हैिसयतस�म रहने देिख�छ । िनजलाई 
सवारी स�चालनको अिधकार पाएको आधारमा 
सवारी स�चालनको �ममा घटेको वारदातमा 
फौजदारी दािय�वस�म वहन गराउन सिकने ह��छ । 
सो स�पि�को �वािम�व पूण��पमा �ा�त ग�रनसकेको 
अव�थामा अ�को �वािम�वस�ब�धी अिधकार हनन 
ह�ने गरी �यवहार गन� कानूनत: िम�ने दिेखदैँन । एक 
�यि�लाई लागेको सजाय असलुउपर गन� �योजनका 
लािग अ�को स�पि�मािथको अिधकारमा आघात 
प�ुयाउन िम�ने देिखदँैन ।

८. सवारी �यान म�ुाको फैसलाप�ात् िनवेदक 
प�चशील बह�उ�े�यीय सहकारी स�ंथा िल. को तफ� बाट 
आ�नो लेना रकम ऋणीबाट असलु गन� �योजनसमेत 
उ�लेख गरी म�ुाको िमिसल संल�न रहेको सवारी दता� 
िकताब सवारीधनीको हैिसयतले माग गरकेोमा झापा 
िज�ला अदालतको िमित २०७६।३।२७ को तपिसल 
ख�डमा उ�लेख भएको आधार दखेाई झापा िज�ला 
अदालतले िमित २०७६।७।६ मा िफता� िदन इ�कार 
गरकेो र सो आदेशउपर बे�रतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ
भनी परकेो िनवेदनमा उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट िमित २०७६।९।३ मा स�ु झापा िज�ला 
अदालतको उ� आदेश सदर भएको िमिसल संल�न 
आदेशको �ितिलिपबाट देिख�छ । उि�लिखत त�य, 
कानूनी �यव�था र स�झौताको �कृितसमेतबाट उ� 
बा. ३ ख ८६२७ नं. को सवारी धनी िनवेदक प�चशील 
बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था िल. रहेको र कजा� �ा� 
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गन� ऋणीको नामसमेत सवारी दता�  िकताबमा उ�लेख 
भए पिन िनजलाई सवारी साधन ह�ता�तरण भई 
नसकेको अव�था ह�दँा िनजको हैिसयत भाडावालाको 
रही स�झौताको सत�मा सवारी साधनको उपभोग र 
स�चालन गन� पाउने अव�था रहेकोस�म देिखयो ।

९. उ� सवारी साधनको �वािम�व िनवेदक 
सहकारी सं�थामा नै रहेको ह�दँा �वािम�वअ�तग�त 
स�पि� �योग गन�, �यव�थापन गन�, उपभोग गन� 
र अ�लाई पिन िदन स�ने स�पूण� अिधकार िनिहत 
रहेको ह��छ । स�पि�को भोग वा िनय��ण, उपभोग वा 
प�रचालन र हक ह�ता�तरण गन� अिधकार �वािम�वको 
अवधारणासगँ अ�तरिनिहत �पमा जोिडएको िवषय 
ह�दँा स�पि�सगँ �वािम�वको अ�यो�याि�त स�ब�ध 
रहेको ह��छ । स�झौता�ारा स�चालन गन� िदइएको सो 
सवारी साधन दघु�टनामा परी सवारी �यान म�ुा च�दा 
यी िनवेदक सहकारी सं�थालाई बझेुको वा म�ुामा 
सामेल गराई �ितवादको मौका िदएको पिन देिखएको 
छैन । गाडीको �वािम�व सवारी दता�  िकताबबाट 
िनवेदक स�ंथामा समेत रहेको देिखइरहेकै अव�थामा 
सो सं�थालाई ब�ुदै नबझुी सनुवुाइको मौका नै निदई 
िनजको स�पि�मा रहेको �वािम�वमा �ितकूल असर 
पन� गरी अदालतबाट भएको �यवहार �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअनकूुल रहेको भनी मा�न िम�ने 
देिखएन । यसै स�दभ�मा "सनुवुाइको मौका �दान 
गनु�पन� वा नपन� स�ब�धमा कुनै कानून मौन रह�छ 
भने पिन यिद गन� लागेको कारबाहीबाट कसैको हक 
अिधकार वा सिुवधामा �ितकूल असर पन� रहेछ भने 
कारणीलाई खोजतलास गरी सनुवुाइको मौका �दान 
गनु�पन�" भनी ने.का.प. २०६५, अङ्क ५, िन.नं. 
७९७०, प�ृ ६३८, मानिसंह लामा िव. पनुरावेदन 
अदालत पाटनसमेत भएको म�ुामा यस अदालतबाट 
िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेत पाइ�छ ।

१०. अत: सवारी दता� िकताबमा सवारी 
धनीको नाउ ँ सहकारी स�ंथा दिेखएको, सो सवारी 

साधन स�चालनस�म गन� पाउने गरी सं�थाबाट कजा� 
िलएका सवारी �यान म�ुाका �ितवादी सिुनलमणी 
बराललाई फैसलाले लागेको कैद असलु नभएस�म 
सवारी दता� िकताब िफता�  निदने गरी झापा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७६।३।२७ मा भएको फैसलाको 
तपिसल ख�डको देहाय ३ को कुराले िनवेदक 
सहकारी सं�थाको स�पि�को हकमा असर प�ुयाएको 
र सो म�ुामा सहकारी सं�थाले सनुवुाइको मौका �ा�त 
गरकेो नदेिखदँा सो फैसलाको तपिसल ख�डको देहाय 
३ मा उि�लिखत "�ितवादी सुिनलमणी बरालको 
नाममा समेत रहकेो देिखँदा िनजलाई ठहरकेो कैद 
असुल भएपिछ" भ�ने वा�यांश सो आधारमा स�ु 
झापा िज�ला अदालतको िमित २०७६।७।६ को 
आदेश र सो आदशेलाई सदर गरकेो उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित २०७६।९।३ 
को आदशे उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह��छ । उ� 
गाडीको सवारी दता�  िकताब सो गाडीका धनी प�चशील 
बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था िल. ले िफता� मा�न आए 
िफता� िदन ु भनी झापा िज�ला अदालतको नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
आदेशको जनाउ महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृतः- ढाकाराम पौडेल / खमु�साद 
भ�डारी
इित संवत् २०७७ साल असार १५ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७६।१०।९

०७६-WH-०१५८

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : बलराम भजुेलको छोरा िज�ला बिद�या, 
कालीका गाउ ँ िवकास सिमित, वडा न�बर 
-५ हाल कायम बढैयाताल गाउपँािलका, वडा 
न�बर -८ घर भई हाल कारागार काया�लय, 
बिद�यामा थुनामा रहेको ह�रकृ�ण भजेुल

िव��
िवप�ी : उ�च अदालत, तलुसीपरु, नेपालग�ज 

इजलाससमेत

§ कसुरदार एउटै वारदातमा सलं�न रहकेो 
तर िनजलाई िभ�निभ�न कानून ला�ने 
अव�था देिखएकोले सो कसुर एउटै कसुर 
मा�नुपन� । य�तो वारदातमा सबै सजाय 
एकैसाथ भु�ान ग�रने ह��छ । तर यसरी 
सजाय गदा� पिन कसुरदारका कसरुज�य 
काय�को सम�ता (Total Criminality) 
लाई भन ेअदालतले सदा िवचार गनु�पन� । 

§ कसुरदारको कसरुम�ये अिधकतम हदको 
सजाय भइसकेकोमा सोमा गा�ने गरी 
सजाय गनु� फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । सम�ताको 
िस�ा�तलाई सजाय गन� �ममा 
�यायालयले सधै ँमनन गनु�पन� । 

§ अदालतको काम बढी सजाय गन� नभई 
उपयु� सजाय गन� हो । यो अङ्क 
गिणतीय िहसाब ज�तो नभई िववेक 
र सावधानीबमोिजम सजाय तो�ने र 
पुनरावलोकन गन� कुरालाई �यायकता�ले 
�ि�गत गनु� आव�यक देिखने ।

(�करण नं.२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी ब�ी पाठक
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 

रािधका सवुाल
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदशे 
�या.ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ र १३३(२) तथा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३३ बमोिजम दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश 
यस�कार छः 

त�य ख�ड
िमित २०६६।४।२९ गते राित मेरो बबुा 

ह�रकृ�ण भजेुलले मलाई जबरज�ती करणी गरकेो र 
सोभ�दा पिहले पिन मलाई डर �ास देखाई जबरज�ती 
करणी गद� आई मेरो २/३ मिहनाको गभ�समेत रहेकोले 
िनजलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको मिनषा भजुेलले िदएको जाहेरी 
दरखा�त ।

िज�ला बिद�या, कालीका गाउ ँिवकास सिमित, 
वडा न�बर -५ ि�थत पूव�मा बासँगढी जाने �ाभेल रोड, 
पि�चममा पीिडतको आ�नै खेतबारी, उ�रमा ल�मी 
आचाय�को घर र दि�णमा दवेी भजुेलको घर यित चार 
िक�लािभ� रहेको खरले छाएको ह�रकृ�ण भजुेलको 
क�ची घर, सो घर कोठामा रहेको काठको स�ुने खाट, 

�नण�य नं. १०६९९
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सोही खाटमा वष� १५ क� मिनषा भजुेललाई �ितवादी 
ह�रकृ�ण भजुेलले जबरज�ती करणी गरकेो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

िनज ह�रकृ�ण भजेुलको िलङ्ग व�रप�र 
करणी गरकेो कुनै िच� देिखदैँन, खोि�एको दाग छैन 
भ�ने बेहोराको �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

िनज मिनषा भजेुलको क�याजाली 
�याितएको, यौन स�पक�  भएको र २२ ह�तास�मको 
गभ� रहेको भ�ने �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

म रोजगारको िसलिसलामा भारततफ�  गई 
घर आएपिछ २०६६ साल वैशाख मिहनाको १३/१४ 
गतेितर र�सी सेवन गरी छोरी मिनषा भजुेललाई करणी 
गरकेो ह� ँ। िमित २०६६।४।२९ गते पिन र�सी सेवन 
गरी घरमा आई सतेुको ह� ँ। राित के के गर,े मलाई थाहा 
भएन भोिलप�ट गाउलेँह�ले छोरीलाई जबरज�ती 
करणी िकन ग�रस् भनी मलाई कुटिपटसमेत गरकेा 
ह�न् । मैले िनज छोरीलाई पटकपटक जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा हाल ३/४ मिहनाको गभ� रहेछ, मलाई थाहा 
भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ह�रकृ�ण भजेुलले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

�ितवादी ह�रकृ�ण भजुेलले वष� १५ क� 
मिनषा भजेुललाई करकापमा पारी पटकपटक 
जबरज�ती करणी गन� गरकेो र िमित २०६६।४।२९ 
गतेका िदन पिन �ितवादी ह�रकृ�ण भजेुलले पीिडत 
मिनषा भजुेललाई जबरज�ती करणी गरपेिछ 
गाउघँरमा ह�ला भएको सनुी थाहा पाएको हो । िनज 
ह�रकृ�ण भजेुल र मिनषा भजेुलिबच बाबछुोरीको 
नाता पद�छ िनज ह�रकृ�ण भजुेलले मिनषा भजुेललाई 
पटकपटक गरकेो जबरज�ती करणीबाट गभ�समेत 
रहेको भ�नेसमेत बेहोराको िदनेशराज र�ेमी, स�रता 
ढकाल, दवेी भजेुल, दामोदर भजेुल र �ीमती कौिशला 
भजेुलसमेतले ग�रिदएको एकै िमलानको घटना िववरण 
कागज ।

पीिडत मिनषा भजुेल ह�रकृ�ण भजुेलको 

छोरी भएको, िनजको ज�मिमित २०५२।१।१२ गते 
भएको भ�ने �ी जय कािलका मा�यिमक िव�ालयको 
प�समेतबाट पीिडतको उमेर २०६६।४।२९ गतेस�म 
१४ वष� ३ मिहना १७ िदन भएको पिु� ह�न आएको र 
पटकपटक आ�नै बाब ु�ितवादीबाट जबरज�ती करणी 
भई गभा�व�थामा रहेक� वष� १४ क� यी पीिडत मिनषा 
भजुेललाई आ�नै बाब ु �ितवादी ह�रकृ�ण भजेुलले 
िमित २०६६।४।२९ गतेका राित जबरज�ती करणी 
गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको कसरु 
गरकेोले िनजलाई सोही महलको १ न�बरको कसरुमा 
सोही महलको ३ न�बरको देहाय दफा ३ तथा ३क 
नं.बमोिजम र िनजको कसरु मलुकु� ऐन, हाडनातामा 
करणी गन�को महलको १ न�बरमा उि�लिखत 
कसरुसमेत ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको २ नं.बमोिजम थप सजायसमेत 
ग�रपाउन र मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १० न�बरबमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत भराइपाउ ँभ�ने अिभयोग माग दाबी ।

वैशाखको अि�तम वा जे�को समय हो एक 
िदन म र�सी खाएर घरमा आएको अव�थामा मेरो 
�ीमती र छोरी मिनषा एउटै खाटमा स�ुने गद�थे �ीमती 
होिलन् भनी थाहा नपाई छोरी मिनषालाई करणी गरछुे 
सो कुरा पिछ मलाई थाहा भयो । �यसपिछ करणी 
गरकेो छैन िमित २०६६।४।२८, २९ र ३० गते म 
आरािमलमै बसेको ह� ँ। ३१ गते मलाई घर बोलाएकाले 
आउदँा छोरीलाई जबरज�ती करणी गन� भ�दै मलाई 
गाउलेँह� िमली िपटी �हरीलाई बोलाई बझुाएका 
ह�न् र�सी खाएको अव�थामा �ीमती भनी छोरीलाई 
करणी गरछुे । झिु�कएर ग�ती ह�न गएको हो । सोही 
कारणले गदा�  गभ�वती भएक� ह�न िक कसो हो, मलाई 
थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ह�रकृ�ण 
भजुेलको बयान ।

मैले देखे सनेुअनसुार लो�ने �ितवादी 
ह�रकृ�ण भजुेलले मेरो छोरी मिनषालाई बला�कार 
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गर े भ�ने गाउघँरका मािनसबाट सनेुको ह�,ँ गाउघँर 
िछमेक जटुी छोरीको िपसाब जाचँ गराउदँा उ� कुरा 
स�य साचँो रहेछ भ�ने थाहा भयो भ�नेसमेत बेहोराको 
�हरीमा कागज गन� कौिशला भजेुलको बकप� ।

गाउ ँसमाज जटुी सोधपछु गदा� बबुाले मलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी जाहेरवालीले भनेक� 
ह�न् । �ितवादीलाई समेत बोलाई सोधपछु गदा� उ� 
कुरा �ितवादीले �वीकार गरपेिछ �हरी बोलाई िज�मा 
लगाई िदएको ह�, भ�नेसमेत बेहोराको �हरीमा कागज 
गन� स�रता ढकालको बकप� ।

िमित २०६७।३।११ गते भई आएको अंश 
रो�का मचु�ुका िमिसल सामेल रहेको ।

यसमा िमित २०६६।४।२९ गतेको राित मेरो 
बबुा ह�रकृ�ण भजेुलले मलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
र सोभ�दा पिहले पिन मलाई डर �ास देखाई जबरज�ती 
करणी गद� आई मेरो २/३ मिहनाको गभ�समेत रहेकोले 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीउपर परकेो वष� १५ 
क� पीिडतको िकटानी जाहेरी रहेको ��ततु म�ुामा 
�ितवादी ह�रकृ�ण भजेुलले मौकामा अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� र अदालतमा बयान गदा�समेत र�सी 
खाएको अव�थामा �ीमती भनी छोरीलाई करणी 
गरछुे । झिु�कएर ग�ती ह�न गएको हो सोही कारणले 
गभ�वतीसमेत भएक� ह�न् भनी करणी गरकेोमा सािबत 
रही बयान गरकेो पाइ�छ । �य�तै पीिडत मिनषा 
भजेुलको क�याजाली �याितएको, यौन स�पक�  
भएको र २२ ह�तास�मको गभ� रहेको भ�ने �वा��य 
परी�ण �रपोट�समेतले �ितवादीको सािबती बयान पिु� 
भइरहेको र बिुझएका �यि�ह�सम� मौकामा �ितवादी 
सािबत रही कसरु �वीकार गरकेो ह�दँा िनजमािथ 
कारबाही माग गरकेो कागज तथा बकप�समेतका 
�माण कागज देिखदँा �ितवादी ह�रकृ�ण भजुेललाई 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबीबमोिजम वष� 
१४ क� २२ ह�ते गभ� बोकेक� मिनषा भजुेललाई आ�नै 
बाब ु यी �ितवादीले िमित २०६६।४।२९ गते राित 

जबरज�ती करणी महलको १ न�बरमा उि�लिखत 
कसरु गरकेो साथै सोही ऐनको ३क तथा सोही ऐनको 
२ न�बरबमोिजम, मलुकु� ऐन, हाडनाता करणीको 
महलको १ न�बरमा उि�लिखत कसरु गरकेो समेत 
पिु� भएकोले जबरज�ती करणीको महलको ३(३) 
न�बरबमोिजम १०(दश) वष� कैद र सोही महलको 
३क न�बरबमोिजम थप ५ वष� कैदका साथै हाडनाता 
करणीको १ न�बरबमोिजम थप १० (दश) वष�समेत 
कैद ह�ने ठहछ�  । �ितपूित�  स�ब�धमा िनज �ितवादीको 
अशं भागमा ६०५ वग� िमटर ज�गा मा� रहेको देिखदँा 
�.१०,०००।– (दश हजार) �ितवादीबाट पीिडतले 
�ितपूित� भरी पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको बिद�या 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।५।२३ को फैसला ।

उपयु�� स�ब�धमा मिनषा भजेुलको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी तपाइ ँभएको जबरज�ती 
करणी म�ुामा बिद�या िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।५।२३ गतेका फैसलाबमोिजम तपाइलँाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(३) न�बरबमोिजम 
१०(दश) वष� कैद ऐ.को ३क न�बरबमोिजम थप ५ वष� 
कैदका साथै हाडनाता करणीको १ न�बरबमोिजम 
थप १०(दश) वष� कैद ह�ने ठहरी फैसला भएकोले सो 
फैसलाबमोिजम तपाइलँाई कैद ठे�नपुरकेोले तपाइ ँ
म�ुा पपु��को िसलिसलामा िमित २०६६।४।३१ 
गतेदेिख हालस�म थुनामा नै रहेकोले सोही िमितदेिख 
लाग ु ह�ने गरी िनयमानसुारको िसधा खाई िमित 
२०९१।४।३० गतेस�म ज�मा २५ वष� कैदमा बसी 
२०९१।४।३१ गते कैदबाट छुटी जाने गरी यो कैदी 
पजु� िदइएको छ । िनयमानसुार कैदमा ब�नहुोला भ�ने 
बेहोराको बिद�या िज�ला अदालतको कैदी पजु� ।

म िनवेदक �ितवादीलाई फैसला गदा� मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको ३(३) न�बरबमोिजम १० 
वष�, ३क न�बरबमोिजम थप ५ वष�, हाडनाता करणीको 
१ न�बरबमोिजम १० वष� कैद ह�ने ठहरी फैसला भए 
पिन मलुकु� ऐन द�ड सजायको ४१ न�बरबमोिजम 
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लागेको बढी कैद १० वष� मा� सजाय ह�नपुन�मा २५ 
वष�स�म थनुामा ब�नपुन� गरी पठाएको कैदी पजु� 
सशंोधन गरी संशोिधत कैदी पजु� पाउ ँभ�ने बेहोराको 
�ितवादीले बिद�या िज�ला अदालतमा िदएको िमित 
२०७४।८।२२ को िनवेदन ।

��ततु म�ुामा भएको फैसलाबमोिजम 
िनवेदक �ितवादीलाई कैद �याद ठेक� कैदी पजु� 
िदइएको ह�दँा ��ततु िनवेदन मागबमोिजम कैदी पजु� 
सशंोधन गनु�परने । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने िमित 
२०७५।१।३० मा तहिसलदारबाट भएको आदशे ।

तहिसलदारबाट िमित २०७५।१।३० 
मा भएको आदेश बदर गरी घटी सजाय कायम गरी 
सशंोिधत कैदी पजु� पाउ ँ भनी �ितवादीले द�ड 
सजायको ६१ न�बरबमोिजम िदएको िनवेदन ।

बिद�या िज�ला अदालतको इजलासबाट 
“�ितवादी िनवेदकलाई भएको सजाय हेदा� बे�लाबे�लै 
कसरु भई सजाय भएको नभई एउटै कसरुमा सजायको 
गा�भीय�को आधारमा जबरज�ती करणीको ३क र 
हाडनाता करणीको महलको १ न�बरबमोिजम थप 
सजाय भएको ह�दँा द�ड सजायको ४१ न�बर आकिष�त 
ह�ने दिेखएन । तसथ�, यस अदालतका तहिसलदारबाट 
भएको िमित २०७५।१।३० को आदेश िमलेकै देिखदँा 
प�रवत�न ग�ररहन परने । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने 
बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०७५।३।८ को 
आदशे ।

म िनवेदकलाई भएको सजायअनसुार बढी 
कैद केवल दश वष� ह�नपुन�मा पि�चस वष� सजाय ह�ने 
गरी िदइएको कैदी पजु� प�रवत�न गन� निम�ने भ�ने 
तहिसलदारको िमित २०७५।१।३० को आदशे सदर 
गरकेो बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०७५।३।८ 
को आदशे बदर गरी िमित २०७६।१२।१ को 
कैदी पजु� संशोधन गरी संशोिधत कैदी पजु� पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १७ न�बरबमोिजम उ�च अदालत 

तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासमा िदएको िनवेदन ।
यसमा िनवेदकले कैद अविध संशोधन ग�रपाउ ँ

भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा हेदा�  िनजलाई ठहर 
भएको कसरु एव ंसजायको हकमा सािबकको मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ न�बर आकिष�त 
ह�ने नदेिखदँा �यहँाबाट भएको िमित २०७५।३।८ 
को आदेश िमलेके देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ु परने । 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासको िमित २०७५।८।६ को 
आदेश ।

म िनवेदक �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणी म�ुामा बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।५।२३ मा मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
३(३) न�बर ३क न�बर र हाडनाता करणीको १ 
न�बरबमोिजम कैद ह�ने ठहर गरी फैसला भएको र 
उ� फैसला उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट समेत सदर भएको िथयो । सो 
फैसलाबमोिजम मलाई २५ वष� कैद ठेक� बिद�या 
िज�ला अदालतको तहिसल शाखाबाट कैदी पजु� 
िदइएको िथयो । उ� कैदी पजु� मलाई कानूनिवपरीत 
िदइएकोले सो संशोधन गरी पाउन बिद�या िज�लाको 
तहिसल शाखामा िनवेदन िदएकोमा कैदी पजु� संशोधन 
नह�ने गरी तहिसलदारबाट भएको आदशे, सोही िज�ला 
अदालतको इजलासबाट समेत सदर भएको र उ� 
आदेशह� बदर गरी पाउन उ�च अदालतमा िनवेदन 
िदएकोमा उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट समेत सदर भई उ� आदेशह� मलुकु� 
ऐन द�ड सजायको ४१ न�बर तथा वत�मान मलुकु� 
अपराध सिंहतासमेतको िवपरीत भएकोले स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट भएको िमित 
२०७५।१।३० को आदेश सदर गरकेो बिद�या िज�ला 
अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको 
आदेशसमेतका कारणबाट म िनवेदकलाई गैरकानूनी 
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थनुामा रािखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदक �ितवादीले यस अदालतमा िदएको 
िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी गनु�  नपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार �माण भए सोसिहत �याद 
सूचना पाएका िमितले बाटाको �यादबाहेक ३(तीन) 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िमिसलसिहत िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४ बमोिजम 
यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�लाई �याद सूचना पठाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७६।८।११ को 
आदशे ।

मिनषा भजेुलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी बिद�या िज�ला, सािबक कालीका गाउ ँिवकास 
सिमित, वडा न�बर -५ हाल बढैयाताल गाउपँािलका, 
वडा न�बर -८, हाल यस कारागारमा कैदमा रहेको �रट 
िनवेदक ह�रकृ�ण भजेुल भएको जबरज�ती करणी र 
हाडनाता करणी म�ुामा बिद�या िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।५।२३ गतेको फैसलाबमोिजम २५ 
वष� कैद ह�ने ठहरी सोही काया�लयको चलानी न�बर 
१९४१ िमित २०६७।१२।१ को कैदी पजु�बमोिजम 
�रट िनवेदक ह�रकृ�ण भजुेललाई िमित २०९१।४।३१ 
मा कैदबाट छुटी जाने गरी कैदमा रा�न भनी 
पठाएकोमा कैदी पजु�बमोिजम िमित २०६६।४।३१ 
देिख िनजलाई लागेको कैदबापत यस कारागार 
काया�लयमा कैदमा रािखएको हो । अदालतको 
आदशेानसुार िनज ह�रकृ�ण भजेुललाई कानूनबमोिजम 
कैदमा रािखएको कुरा िवप�ीको िनवेदन बेहोराबाटै 
देिख�छ । कैदमा रा�न पठाउने आिधका�रक िनकायले 
कैदमा रािखिदन कैदी पजु�साथ स�बि�धत �यि� 
पठाएमा िनजलाई थनुामा राखी अविध सिकएपिछ 

थनुाम�ु गन� तथा आदेशको काया��वयन गन� कानूनी 
दािय�व र कत��य यस काया�लयलाई भएको ह�दँा 
सोबमोिजम �रट िनवेदक ह�रकृ�ण भजेुललाई कैदमा 
रािखएको हो । यस काया�लयको कुनै पिन काय�बाट 
िनज िनवेदकको नाग�रक अिधकार तथा मौिलक हकमा 
आघात ह�ने गरी कुनै पिन काम कारबाही नभएकोले 
यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कारागार 
काया�लय, बिद�याको तफ� बाट यस अदालतमा पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

िनवेदक ह�रकृ�ण भजुेललाई िनजउपर दायर 
भएको जबरज�ती करणी र हाडनाता करणी म�ुामा 
बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०६७।५।२३ को 
फैसलाबमोिजम सो अदालतको तहिसलदारबाट िमित 
२०७५।१।३० मा ठेिकएको कैदी पजु�उपरमा िच� 
नबझुी कैदी पजु� संशोधन ग�रपाउ ँभनी बिद�या िज�ला 
अदालतसम� िनवेदन िदएकोमा सो अदालतबाट 
तहिसलदारबाट ठेिकएको कैदी पजु� कानूनबमोिजमकै 
भएको भनी िमित २०७५।३।८ मा आदेश भएकोमा 
उ� िमित २०७५।३।८ मा भएको आदेशमा िच� 
नबझुी िनजले यस अदालतमा सािबक मलुकु� ऐन 
अ.बं.१७ न�बरबमोिजम बे�रतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ
भनी यस अदालतसम� िदएको िनवेदनउपर सनुवुाइ 
ह�दँा “यसमा िनवेदकले कैद अविध संशोधन ग�रपाउ ँ
भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा हेदा�  िनजलाई ठहर 
भएको कसरु एवम् सजायको हकमा सािबक मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ न�बर आकिष�त 
ह�ने नदेिखदँा �यहाबँाट भएको िमित २०७५।३।८ 
को आदेश िमलेकै देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन परने । 
कानूनबमोिजम गनु�” भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७५।८।६ मा आदेश भएको ह�दँा यस अदालतको 
आदेशबाट िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा आघात 
नभएको ह�दँा यस अदालतको हकमा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत 
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तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको तफ� बाट यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

मिनषा भजुेलको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी यी िनवेदक ह�रकृ�ण भजेुल 
भएको जबरज�ती करणी म�ुामा यस बिद�या िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।५।२३ गते फैसला ह�दँा यी 
िनवेदक ह�रकृ�ण भजेुललाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(३) न�बरबमोिजम १० वष� 
सोही महलको ३(क) न�बरबमोिजम ५ वष� कैदका 
साथै हाडनाता करणीको महलको १ न�बरबमोिजम 
थप १० वष� कैद ह�ने ठहरकेोले सोहीबमोिजम िनज 
िनवेदक �ितवादीलाई उ� सजाय काया��वयन गन� 
िमित २०६६।४।३१ गतेबाट लाग ुह�ने गरी मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) न�बरबमोिजम 
१० वष� सोही महलको ३(क) न�बर बमोिजम ५ वष� 
कैदका साथै हाडनाता करणीको १ न�बरबमोिजम 
थप १० वष� कैदसमेत ज�मा २५ वष� कैदमा राखी 
िमित २०९१।४।३१ गते कैदबाट छुटी जाने गरी 
यस अदालतको च.न�बर १९४०, १९४१ िमित 
२०६७।१२।१ को कैदी पजु� जारी गरी िनज िनवेदक 
�ितवादी ह�रकृ�ण भजेुललाई कैदमा ब�न कारागार 
काया�लय, बिद�यामा पठाइएको हो । ��ततु म�ुामा भएको 
फैसलाबमोिजम िनवेदक �ितवादीलाई कैद �याद ठेक� 
कैदी पजु� िदइएकोले ��ततु िनवेदन मागबमोिजम 
कैदी पजु� सशंोधन गनु�परने भनी यस अदालतका 
तहिसलदारबाट उ� िनवेदनउपर भएको आदशेउपर 
उजरुी परी इजलासमा पेस ह�दँा तहिसलदारबाट 
भएको उ� आदशे िमलेकै दिेखदँा प�रवत�न गनु�परने 
भनी यस अदालतबाट िमित २०७५।३।८ मा भएको 
आदशे बदर ग�रपाउ ँ भनी यी िनवेदक �ितवादीले 
�ी उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासमा 
िनवेदन दता� गराएकोमा िनजलाई ठहरकेो कसरु एवं 
सजायको हकमा मलुकु� ऐन द�ड सजायको महलको 
४१ न�बर आकिष�त ह�ने नदेिखदँा बिद�या िज�ला 

अदालतबाट िमित २०७५।३।८ को आदेश िमलेकै 
दिेखदँा प�रवित�न ग�ररहन ुपरने भनी �ी उ�च अदालत 
तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित २०७६।८।६ 
मा भएको आदेशबमोिजम िनवेदक �ितवादीको िनवेदन 
मागबमोिजम िनजलाई ठेिकएको कैद अविध संशोधन 
नभएको र यस अदालतबाट ��ततु म�ुामा भएको 
फैसलाबमोिजम िनज �ितवादी ह�रकृ�ण भजुेललाई 
लागेको कैद ठेक� उ� कैदी पजु�बमोिजम िनज िनवेदक 
�ितवादी िमित २०९१।४।३१ गते कैदबाट छुटी जाने 
गरी कैदमा रा�न पठाइएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�नपुन� होइन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको बिद�या िज�ला 
अदालतको तफ� बाट यस अदालतमा पेस भएको 
िलिखत जवाफ । 

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी ब�ी 
पाठकले कानूनले तोकेको ज�मकैदको सजाय सबैभ�दा 
ठुलो सजाय भएकोले ज�मकैद ह�नेभ�दा बढी सजाय 
ह�न स�दैन भनी तथा िवप�ी उ�च अदालतसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी रािधका 
सवुालले ऐनमा �प� लेखेको िवषयमा द�ड सजायको 
महल ला�दैन । ऐनले जबरज�ती करणीको महलमा 
ज�मकैदको �यव�था गरकेो छैन । ऐनले नै �प��पमा 
सजाय थप गन� �यव�था राखेकोले उ�च अदालतको 
आदेश सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

िनवेदक तथा िवप�ीह�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहससमेत 
सनुी िनवेदनसाथ िमिसल संल�न कागजातह� 
अ�ययन गरी हेदा� िनवेदक �ितवादी ह�रकृ�ण 
भजुेललाई पि�चस वष� कैद ठेक� िदइएको कैदी पजु� 
संशोधन नह�ने भनी भएको उ�च अदालत तलुसीपरु, 
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नेपालग�ज इजलासको आदेश िमलेको छ, छैन ? �रट 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने हो, होइन भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

िनवेदकको �रट िनवेदन हेदा� िनजलाई 
बिद�या िज�ला अदालतबाट जबरज�ती करणीको 
म�ुामा पि�चस वष� कैद ह�ने गरी िदइएको कैदी पजु� 
कानूनिवपरीत भएकोले उ� कैदी पजु�बमोिजम 
िनजलाई थनुामा रािखएको काय� गैरकानूनी ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुाम�ु 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन बेहोरा रहेको पाइयो ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� िनवेदक 
ह�रकृ�ण भजेुललाई बिद�या िज�ला अदालतको कैदी 
पजु�बमोिजम कैदमा रािखएको, सो कुरा िनवेदकको 
िनवेदन बेहोरामा उ�लेख भएको, कैदमा रा�न 
आिधका�रक िनकायबाट कैदी पजु�सिहत पठाएमा 
सोको काया��वयन गन� कानूनी दािय�व र कत��य ह�ने 
ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने कारागार काया�लय, 
बिद�याको िनवेदकले कैद अविध संशोधन स�ब�धमा 
बिद�या िज�ला अदालतको आदशे सदरस�म गरकेोले 
यस अदालतको आदेशबाट िनवेदकको हक अिधकारमा 
कुनै आघात नप�ुयाएको ह�दँा यस अदालतको हकमा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने उ�च अदालत 
तलुसीपरु, नेपालग�जको र यस अदालतबाट भएको 
फैसलाबमोिजम कैदी पजु� िदइएको र उ� कैदी पजु� 
बदर गन� भनी िदएको िनवेदनअनसुार सो कैदी पजु� 
सशंोधन गनु�  नपन� भनी यस अदालतबाट भएको आदेश 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
समेत सदर भएकोले फैसलाबमोिजम कैद ठेिकएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� होइन 
भ�ने बिद�या िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ रहेको 
पाइयो ।

२. उि�लिखत स�पूण� त�यह�को िव�लेषण 

गदा� िनज िनवेदक �ितवादी ह�रकृ�ण भजेुलले गरेको 
कसरु एउटै भएको दिेखएको, एउटै कसरुमा िनजलाई 
भएको सजाय ऐनले तोकेको सबैभ�दा ठुलो सजाय 
ज�मकैदको िबस वष�भ�दा बढी अथा�त् पि�चस वष� 
कैद सजाय ह�ने नह�ने स�दभ�मा िव�लेषण गनु�पन� देिखन 
आएको छ । त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, २०२० को 
द�ड सजायको महलको ६ न�बरमा “यित ख�ड 
सजाय गनु�पछ� भ�ने लेिखएकोमा ज�मकैदको िबस 
वष�...कायम गरी �यसको ख�ड सजाय गनु�पछ�”
भ�ने उ�लेख भएको र सोही महलको ८ न�बर 
को कानूनी �यव�था हेदा� “एकै जनाले धेरै पटक 
सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद वा अ� सजाय 
ह�ने खत गरकेो भए पिन कुनै खतमा सव��वसिहत 
ज�मकैद र ज�मकैदम�ये ठुलो सजाय भएपिछ सानो 
सजाय ह�न ेखत वा सो सजायह�म�ये कुनै सजाय 
भएपिछ अ� सानो सजाय ह�ने खत खािपँदैन...” 
भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाह� हेदा�  कसरुदारलाई ठुलो सजाय भएपिछ 
थप सजाय गनु�पन� भनी अथ� गन� िम�ने देिखदैँन । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार िनवेदक �ितवादीले गरेको 
कसरुह�लाई एउटै कसरु वा �यवहार मा�न सिकने 
अव�था रहेको पाइ�छ । कसरुदार एउटै वारदातमा 
संल�न रहेको तर िनजलाई िभ�निभ�न कानून ला�ने 
अव�था देिखएकोले सो कसरु एउटै कसरु मा�नपुन� 
ह��छ । य�तो वारदातमा सबै सजाय एकैसाथ भ�ुान 
ग�रने ह��छ । तर यसरी सजाय गदा� पिन कसरुदारका 
कसरुज�य काय�को सम�ता (Total Criminality) 
लाई भने अदालतले सदा िवचार गनु�पन� ह��छ । 
कसरुदारको कसरुम�ये अिधकतम हदको सजाय 
भइसकेकोमा सोमा गा�ने गरी सजाय गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । सम�ताको 
िस�ा�तलाई सजाय गन� �ममा �यायालयले सधै ँ
मनन गनु�पछ�  । अदालतको काम बढी सजाय गन� नभई 
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उपय�ु सजाय गन� हो । यो अङ्क गिणतीय िहसाब 
ज�तो नभई िववेक र सावधानीबमोिजम सजाय तो�ने 
र पनुरावलोकन गन� कुरालाई �यायकता�ले �ि�गत गनु�  
आव�यक देिख�छ ।

३. सािबकमा कुनै �यि�लाई सजाय गदा� 
हे�रने कानूनी �यव�था मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलमा उ� कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । उ� 
कानूनी �यव�था हेदा� कैदको अिधकतम हद ज�मकैद 
रहेको दिेख�छ । कानूनले िनधा�रण गरकेो सजायको 
ठुलो हद िबस वष�भ�दा बढी कैदमा रा�न �यायको 
रोहमा उपय�ु ह�ने देिखदैँन । सिंवधानले कानूनको 
शासनको ��याभूत गरकेो स�दभ�मा ज�तोसकैु कसरुको 
कसरुदारलाई पिन कानूनबमोिजम मा� सजाय गरी 
कानूनबमोिजम नै भएको द�ड ज�रवाना असलुउपर 
गनु�पद�छ । कानूनले तोकेकोभ�दा बढी अविध कैदमा 
रा�ने गरी अदालतबाट आदेश गनु�  कदािप �यायोिचत 
ह�दैँन । मलुकु� ऐन द�ड सजायको ८ न�बर को कानूनी 
�यव�थाअनसुार ज�मकैदको सजाय भएपिछ थप 
सजाय गनु�पन� भ�ने कानूनी मनसाय भएको भनी अथ� 
गन� िम�दैन । कानूनको शासनमा कानून सव�प�र ह�ने 
भएकोले कानूनले तोकेको अिधकतम हदभ�दा बढी 
सजाय गदा� कानूनको शासनको िवपरीत ह�न जा�छ ।

४. अब ��ततु म�ुामा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने हो, होइन भ�नेतफ�  हेदा� 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन�को लािग 
िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा रािखएको 
देिखनपुछ�  । िनज �ितवादी ह�रकृ�ण भजुेललाई िनजले 
गरकेो कसरुका स�ब�धमा िबस वष� सजाय गदा� कानूनले 
तोकेको सजाय पया��त ह�ने दिेखएको र िनज िहरासतमा 
रहेको िमित िनजलाई िदइएको चलानी न�बर १९४१, 
िमित २०६७।१२।१ को कैद पजु�अनसुार पि�चस वष� 
कैद ह�दँा िमित २०९१।४।३१ स�म कैदमा ब�नपुन�मा 
िनजलाई त�काल कानूनमा तोिकएको अिधकतम हद 

िबस वष� कैद सजाय ह�ने ठहर भएको र िनज िहरासतमा 
रहेको अविधबाट िबस वष� �यतीत ह�न बाकँ� नै रहेकोले 
िनजलाई लागेको कैदको अविध भ�ुान नभएस�म 
िनजको कैदलाई गैरकानूनी मा�न िम�ने नदेिखएकोले 
िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नस�ने देिखएन ।

५. िनवेदक �ितवादी ह�रकृ�ण भजुेललाई 
पि�चस वष�को कैद सजाय गन� स�ब�धमा मािथ िववेिचत 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ६ न�बर तथा ८ 
न�बरको �यव�थालाई सम�तामा हेदा� ज�मकैदको िबस 
वष� सजाय ह�ने �यव�था गरकेो ह�दँा िनवेदक �ितवादी 
ह�रकृ�ण भजुेललाई कानूनले तोकेको अिधकतम 
सजाय िबस वष� ह�ने देिखएकोले िनजलाई पि�चस वष� 
कैद सजाय ह�ने गरी िदइएको कैदी पजु� संशोधन नह�ने 
गरी भएको आदेश र उ� आदेशह� सदर गरकेो उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको आदशे सो 
हदस�म कानूनस�मत मा�न िम�ने देिखएन ।

६. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार तथा 
कारणबाट बिद�या िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट 
िमित २०७५।१।३० मा भएको आदशे सदर गरेको 
बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०७५।३।८ को 
आदेश र सो आदेशलाई सदर गन� गरी भएको उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको िमित 
२०७५।८।६ को आदेशसमेत सो हदस�म निमलेकोले 
उ� आदशेह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । उि�लिखत आदेशह� बदर ह�ने ठहरकेोले 
िनवेदक �ितवादी ह�रकृ�ण भजुेललाई पि�चस 
वष� कैद गन� गरी िदइएको कैदी पजु� सशंोधन गरी 
िनजलाई कानूनले तोकेको अिधकतम सजाय िबस 
वष� कायम गरी संशोिधत कैदी पजु� िदन ुभनी बिद�या 
िज�ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । २० वष� कैदको सजायको अविध बाकँ� 
रहेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न 
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स�दनै । ��ततु आदेशको जानकारी थनुामा रहेका 
�ितवादी तथा बिद�या िज�ला अदालतमा पठाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
इित संवत् २०७६ साल माघ ९ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

फैसला िमित : २०७७।३।१४
०७५-CR-२४७८

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : पव�त िज�ला बरा�चौर वडा 
नं.२ प�रवित�त िबहादी गा.पा. वडा नं.२ घर 
भई हाल कारागार काया�लय पव�तमा थनुामा 
रहेका िव�म भ�ने �िदप पराजलुी

िव��
��यथ� / वादी : भिुमराज शमा�को जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ मलुुक� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
३९ को �यव�थामा कसुरको ग�भीरता 
घटाउने अव�थाह� देिख�छ । कुनै पिन 

कसरुमा कसरुदार देिखँदादेिखँदै पिन 
उ� �यव�थामा उ�लेख भएका अव�था 
तथा प�रि�थितह� िव�मान भएमा 
�यायकता�ले आ�नो �विववेकको अिधकार 
�योग गरी सजाय िनधा�रण गदा�को बखत 
सो कुरालाई आधार मा�न स�ने ।

§ गभ�वती मिहलालाई घाँटीमा सलले 
कसी मारी लताद� लगी पुलबाट नदीमा 
फा�ने ज�तो �ूर अमानवीय अपराध गन� 
�वृि�को हकमा कसुरको गा�भीय� घटाउने 
मुलुक� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
३९ को �ावधान आकिष�त नह�न े। 

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी दश�न बराल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ५, िन.नं.८६१६

स�ब� कानून :
§ मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.�या. �ी �वु�साद सापकोटा
 पव�त िज�ला अदालत 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 मा.�या. �ी ह�र�साद पौडेल
 मा.�या. �ी शकु�तला िधिमरे
 उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु इजलास

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

ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 

�नण�य नं. १०७००
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म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस �कार रहेको छ:
त�य ख�ड

िज�ला ग�ुमी कालीग�डक� गा.पा. वडा नं. 
४ ि�थत कालीग�डक� नदीको िकनारमा सा�ाको 
भागदेिख तल ख�ुाको भाग पानीमा र सोदेिख मािथको 
भाग कालीग�डक� नदीको बगरतफ�  भई तल लगाएको 
पे�टी र स�ुवाल क�मरको भागदिेख तल भई योिन तथा 
प�ुादिेख दाया ँको�टे गरी पि�म टाउको, पूव� नदीतफ�  
घुडँा गरी घो�टो अव�थामा वष� २२ क� कमला शमा�को 
मतृ लास फेला परकेो, उ� लासलाई सरुि�तसाथ 
नदीबाट बािहर िनकाली जिमनमा राखी ओ�टाई 
प�टाई हेदा� नङ सेतो भएको, छाला खइुिलएको, 
दवैु ख�ुा खइुिलएको, पैतालाको भाग खइुिलई सेतो 
भएको, कपाल िचसो धलुो बालवुा लागी ता�दा उि�कने, 
नाकबाट रगत ज�तो रातो पदाथ� िन�केको, केही 
मा�ामा सिु�नएको ह�लाउदँा हि�लने, दवैु कानको 
व�रप�र रातो कालो दाग, घाटँीमा गलुाबी रङ्गको 
सलले दईु वटा गाठँा पारी किसएको, घाटँीको छाला 
खइुिलएको, छातीको छाला खइुिलएको, पेट फुलेको, 
मतृकको अनहुारमा रातो िनलो डाम भएको शरीरको 
स�पूण� भागको छाला खइुिलएको, मतृकले लगाएको 
गलुाबी रङ्गको �याकेटको दायातँफ� को ख�तीमा 
�.१,०००।- का २ थान, �.५००।- का २ थान गरी 
ज�मा �.३,०००।- फेला परकेो, मतृकको घाटँीमा 
अगािडप�� दईुवटा गाठँो पारी किसएको अव�थामा 
गलुाबी रङ्गको सल फुकाई ना�दा ६ िफट ११ इ�च 
र चौडाइ २ िफट ८ इ�च रहेको भ�ने बेहोराको िमित 
२०७४।१०।१७ गते िज�ला �हरी काया�लय ग�ुमीले 
गरकेो घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका ।

मतृक कमला शमा�को मोबाइल नं. साथीमाफ� त 
पाई िमित २०७४ सालको ितहारपिछ िनजसगँ फोन 
स�पक�  गरकेो ह� ँ । यसै �ममा यही िमित २०७४ 
साल मङ्िसर मिहनाितर िदनको समयमा भेट्ने कुरा 
भएप�ात् मैले िनज कमला शमा�लाई भेट्नको लािग 

िज�ला पव�त िबहादी गा.पा. वडा नं. १ बा�छा भ�ने 
ठाउमँा बोलाई सोही �थानमा बाटोको छेउमा भएको 
साव�जिनक पौवामा मैले िनजलाई शारी�रक स�पक�  
गन� ��ताव राखेकोमा िनजले सहमित जनाएक�ले 
सोही पौवामा क�डम �योग गरी िनज कमला शमा� 
र मिबच एक पटक शारी�रक स�पक�  भएको हो । 
त�प�ात् हामीिबच फोन स�पक�  ह�दँा िनजले मेरो 
िम�स रोिकएको छ भनेक� िथइन् । िनजले मलाई भेट्न 
आउन ुभनी िज�ी गरकेो ह�दँा म िमित २०७४।१०।०४ 
गते िचतवनदेिख घरमा आई ऐ. ५ गते िबहान अ�दाजी 
०८:०० बजेको समयमा बा�लङु िज�लाको िछ�ती 
भ�ने �थान पैदल िहड्ँदै जादँा उनी पिन िछ�तीतफ�  
आइरहेक� रिहछन् । िबहानको ११:०० बजेको 
समयमा हरी ढकालको मेिडकल पसलमा हामीह�को 
भेट भई सोही �थानदेिख केही तल रहेको खरबारीमा 
गई िदनको अ.ं १५:३० बजेस�म ब�दै कुरा गन� �ममा 
िववाहको िवषयमा िववाद भएको हो । िनजलाई मैले 
घरमा जाउ भनी पटकपटक स�झाई बझुाई गदा�समेत 
िनजले नमानेपिछ मैले मोटरसाइकलमा पछािड राखी 
ग�ुमी िज�लाको कालीग�डक� घमुाउनेतफ�  आउदँै 
गदा� बाटोमा िज�ला पव�त िवहादी गा.पा. वडा नं. 
२ ब�ने राजन शमा� र ऐ.ऐ. ब�ने आकाश नेपाली 
आ�नो मोटरसाइकलमा मेरो पछािडबाट आइरहेको 
मैले भेटेपिछ िनज कमला शमा�लाई ग�ुमी िज�लाको 
कालीग�डक� गाउपँािलका वडा नं. ६ ि�थत बरलबाको 
िभरनिजकै ओल�न भ�दा िनजले नमानेको ह�दँा िनजलाई 
जबरज�ती मोटरसाइकलबाट ओराली मेरो साथीह� 
राजन शमा� र आकाश नेपाली भई घमुाउने भ�ने 
�थानमा आई बाटोभ�दा मािथ रहेको एक होटलमा गई 
िचया खाएका ह� । िचया खाएप�ात् िनज राजन शमा� 
र आकाश नेपाली आ�नो मोटरसाइकलमा आ�नो 
घरतफ�  लागेका ह�न् । िनज कमलाले मलाई दे�ने 
िबि�कै कालीग�डक� नदीमा रहेको ग�ुमी िज�ला र 
पव�त िज�ला जोड्ने झोलङुगे पलुतफ�  जाने बाटो ह�दँै 
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झरके� ह�दँा मैले बाटोमा मोटरसाइकल रोक� िनजलाई 
पख� पख� भ�दा िनजले नमानेको ह�दँा िनजको पिछपिछ 
जादँा पलुपा�र पव�त िज�लाको िवहादी गा.पा. वडा नं. 
२ बउर भ�ने �थानमा भेटाई पटकपटक घर जाउ भनी 
स�झाउदँा िनजले मािननन् । मलाई मार ्िक िववाह गर ्
भनी िज�ी गन� थालेपिछ आज यसलाई यही मा�रिद�छु 
भ�ने मेरो मनमा सोच आयो । �यितबेला साझँको 
अ�दाजी १८:३० बजेको िथयो, िनज अगािड फक� र 
उिभइएक� िथइन् सोही अव�थामा मौका छोपी िनजले 
घाटँीमा बेरकेो गलुाबी रङको सललाई पछािडबाट दवुै 
टु�पामा समाई बे�करी जोडले कसेको ह� ँ िनजले कुनै 
�ितवाद नगरी भइुमँा ढिलन् । िनज ल�याक ललुकु 
भई भइुमँा लडेपिछ िनजको शरीरमा ख�ुाले टेक� 
उ� सलको गाठँो बनाई िनजको घाटँीमा दवुै हातले 
कसेको ह�,ँ िनज छटपटाउदैँ िथइन् । कोही कसैले थाहा 
पाउलान् भनी पनुः घाटँीमा रहेको सललाई जोडले 
कसेपिछ िनज कमला शमा� केही समयपिछ च�न 
छटपटाउन छाडेपिछ म�रन् होला भ�ने ठानी सोही 
सलको टु�पोमा समाती िनजलाई िघसाद� निजकै रहेको 
पव�त र ग�ुमी जोड्ने झोलङुगे पलुमा लगी उ� पलुको 
िबच भागमा प�ुयाई उचाली उ� पलुबाट कालीग�डक� 
नदीमा फािलिदएको ह� ँ । त�प�ात् म कोही कसैलाई 
केही नभनी आ�नो घरमा गई बसी अक� िदन िमित 
२०७४।१०।०६ गते िबहान म पतु�घाट ह�दैँ िचतवन 
गई बसेको ह� ँ । य�तैमा िनजको दाज ु राम�साद 
शमा�ले मेरो िव��मा िकटानी गरी उजरुी िदएकोमा 
मलाई िज�ला �हरी काया�लय बा�लङुबाट फोन गरी 
उपि�थत ह�न भनेकोले िमित २०७४।१०।१५ गते 
म उ� काया�लयमा उपि�थत भई कमलाको मसगँ 
कुनै स�पक�  तथा जानकारी छैन भनी ढाटँी बताएपिछ 
िज�ला �हरी काया�लय बा�लङुले मलाई िमित 
२०७४।१०।१८ गते पनुः सोही काया�लयमा उपि�थत 
गराउने गरी िज�मा लगाई छाडेको हो भ�ने बेहोराको 
िमित २०७४।१०।१८ गते िज�ला �हरी काया�लय 

ग�ुमीमा �िदप पराजलुीले गरकेो कागज ।
म जाहेरवालाको छोरी कमला शमा� 

िमित २०७४।१०।०५ गते िबहान पेट दखेुको छ, 
मिहनावारी िब�ेर हो िक भनी िछ�ती वाङिलङ ि�थत 
ह�र ढकालको औषधी पसलमा जा�छु भनी गएक�मा 
साझँस�म पिन घर नफिक� एकोले खोजतलास गन� 
�ममा िमित २०७४।१०।१७ गते ग�ुमी िज�लाको 
कालीग�डक� गा.पा. वडा नं. ४ घमुाउने भ�ने ठाउमँा 
कालीग�डक�को ितरमा घाटँीमा सलले दईुवटा गाठँो 
कसी घाटँी िथिचएको अव�थामा मतृ लास फेला 
परकेोले छोरीको म�ृय ुके कसरी भएको भनी ब�ुद ैजादँा 
िज�ला पव�त िबहादी गा.पा. वडा नं. २ बरा�चौर ब�ने 
िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले मेरी छोरीलाई �ेम गद�छु 
भनी माया जालमा पारी िनजसगँ स�ब�ध गासँी िववाह 
गनु�पद�छ भ�ने डरले उ�कनको लािग कालीग�डक� 
नदी िकनारमा कसैले नदे�ने ठाउमँा लगी घाटँीमा 
सलले कसी ह�या गरी कालीग�डक� नदीमा फालेकोले 
िनज �िदप पराजलुीलाई कानूनबमोिजम कारबाही गरी 
मेरो छोरीको ह�यामा अ� कोही कसैको संल�नता भए 
िनजबाटै प�ा लगाई िनजह�लाई समेत कडाभ�दा 
कडा कारबाही गरी �याय पाउ ँभ�ने बेहोराको भिुमराज 
शमा�को जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला पव�त िबहादी गा.पा. वडा नं. २ 
ि�थत पूव�मा िहमलाल पराजलुीको खेत, पि�ममा 
कालीग�डक� नदी, उ�रमा िहमलाल पराजलुीको खेत 
र दि�णमा भैरम परुीको खरबारी यित चार िक�लािभ� 
राम िगरीको बाझँो खेत रहेको, उ� खेतको उ�र 
पूव�तफ� को कुनामा िज�ला बा�लङु जैिमनी न.पा. 
वडा नं. ८ ब�ने वष� २२ क� कमला शमा�लाई िमित 
२०७४।१०।०५ गते अ�दाजी १८:३० बजेको 
समयमा िनज कमला शमा�ले घाटँीमा लगाएको गलुाबी 
रङ्गको कपडाको सलले घाटँीमा कसी कत��य गरी 
मारी उ� खेतबाट सोही घाटँीमा सलले गाठँो पारी 
िघसाद� लगी उ� खेतबाट १८ िफट उ�र पि�मतफ�  
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रहेको पव�तदेिख ग�ुमी जोड्ने झोलङ्ुगे पलुको िबच 
भागमा लगी उचाली सोही पलुबाट तल कालीग�डक� 
नदीमा फािलिदएको भनी �िदप पराजलुीले दखेाए 
बताएको र उ� वारदात �थानदेिख १९ िफट ५ इ�च 
पूव�तफ�  रहेको बनमाराको �याङमिुन लकुाई राखेको 
अव�थामा खैरो सल र खैरो रातो िफता भएको 
मिहलाले लगाउने पछािडप�� hot-7 लेखेको ३७ नं. 
को एक जोर च�पल फेला परकेो भ�ने बेहोराको िमित 
२०७४।१०।१९ गतेको घटना�थल मचु�ुका । 

Cause of Death: Mechanical 
Asphyxia (ligature strangulation); Genital 
organs: 6-7 weeks of gestational sac उ�लेख 
भएको मतृक कमला शमा�को शव परी�ण �ितवेदन ।

वारदात �थान िज�ला पव�त िबहादी गा.पा. 
वडा नं. २ बउर ि�थत घटना�थलदेिख १९ िफट 
५ इ�च पूव�तफ�  रहेको बनमाराको �याङमिुन लकुाई 
राखेको अव�थामा खैरो सोल र खैरो रातो िफता भएको 
मिहलाले लगाउने पछािडप�� hot-7 लेखेको ३७ 
नं. को एक जोर च�पल देखाउदँा दखेे,ँ पिहचान गरी 
सनाखतसमेत गरे ँउ� च�पल िमित २०७४।१०।०५ 
गते िबहान घरबाट मेिडकल जान भनी िहड्ँदाको बखत 
छोरी मतृक कमला शमा�ले लगाएको च�पल यही हो 
भ�ने बेहोराको भूिमराज शमा�ले ग�रिदएको सनाखत 
मचु�ुका ।

िमित २०७४।१०।०४ गते िचतवनदेिख 
िज�ला पव�त सािबक बरा�चौर गा.िव.स. वडा नं. २ 
हाल िबहादी गा.पा. वडा नं. २ ि�थत घरमा आई अक� 
िदन ऐ. ५ गते िबहान अ.ं ०८:०० बजेको समयमा 
म घरदेिख मोटरसाइकल चलाई बा�लङु िज�लाको 
िछ�ती भ�ने �थानतफ�  जाने �ममा िछ�तीनिजकै 
बाटोमा पिहरो गई बाटो अवरोध भएको ह�दँा मैले 
मोटरसाइकल उ� �थानमा राखी पैदल िहड्ँदै जादँा 
कमला पिन घरबाट िन�क� िछ�तीतफ�  आइरहेक� 
रिहछन् । िबच बाटोमा क�रब िबहानको ११:०० बजेको 

समयमा हरी ढकालको मेिडकल पसलमा हामीह�को 
भेट भई सोही �थानदेिख केही तल रहेको खरबारीमा 
गई िदनको अ.ं १५:३० बजेस�म ब�दै कुरा गन� �ममा 
हामीह�िबचमा िववाहको िवषयमा िववाद भएको 
हो । िनजले िववाह गर� भनी िज�ी गदा� मैले वैशाख 
जे�मा गर�ला भनी स�झाउदँासमेत िनजले मानेक� 
िथइनन् । केही समयपिछ िनज कमला शमा� घरमा 
जा�छु भनी मािथितर लागेक� र म उ� �थानदेिख 
तलितर मेरो मोटरसाइकल भएको �थानतफ�  
गएकोमा पिछ िनज कमला शमा� पनुः मलाई प�याउदँै 
आइरहेक� रिहछन् । िनजलाई मैले घरमा जाउ भनी 
पटकपटक स�झाई बझुाई गदा�समेत िनजले नमानेपिछ 
मैले मोटरसाइकलमा पछािड राखी ग�ुमी िज�लाको 
कालीग�डक� घमुाउनेतफ�  आउदैँ गदा� बाटोमा िज�ला 
पव�त िबहादी गा.पा. वडा नं. २ ब�ने राजन शमा� र 
ऐ.ऐ. ब�ने आकाश नेपाली आ�नो मोटरसाइकलमा 
मेरो पछािडबाट आइरहेको मैले भेटेपिछ िनज कमला 
शमा�लाई ग�ुमी िज�लाको कालीग�डक� गाउपँािलका 
वडा नं.६ ि�थत बरलबाको िभरनिजकै ओल�नभ�दा 
िनजले नमानेको ह�दँा िनजलाई जबरज�ती 
मोटरसाइकलबाट ओराली घर जाउ भनी पछािडबाट 
आउदँै गरकेा मेरो साथीह� राजन शमा� र आकाश 
नेपाली भई घमुाउने भ�ने �थानमा आई बाटोभ�दा 
मािथ रहेको एक होटलमा गई िचया खाएका ह� । 
िचया खाएप�ात् िनज राजन शमा� र आकाश नेपाली 
आ�नो मोटरसाइकलमा आ�नो घरतफ�  लागेका ह�न् 
भने म िनज कमला कता गइन्, िनजलाई अिल परस�म 
छोिडिदनपुला� भनी पनुः फक� िनजलाई ओरालेको 
�थानतफ�  जाने �ममा िनजले मलाई दे�ने िबि�कै उ� 
�थानबाट तलितर कालीग�डक� नदीमा रहेको ग�ुमी 
िज�ला र पव�त िज�ला जोड्ने झोलङ्ुगे पलुतफ�  जाने 
बाटो ह�दँै झरके� ह�दँा मैले बाटोमा मोटरसाइकल रोक� 
िनजलाई पख�पख� भ�दा िनजले नमानेको ह�दँा िनजको 
पिछपिछ जादँा पलुपा�र पव�त िज�लाको िबहादी 
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गा.पा. वडा नं. २ बउर भ�ने �थानमा भेटाई िनजलाई 
पटकपटक घर जाउ भनी स�झाउदँा िनजले मािननन् । 
िववाह गर भनी िज�ी गन� थालेपिछ आज यसलाई यही ँ
मा�रििद�छु भ�ने मेरो मनमा सोच आयो । साझँको अ. 
१८:३० बजेको िथयो, िनज अगािड फक� र उिभइएक� 
िथइन् सोही अव�थामा मौका छोपी िनजले घाटँीमा 
बेरकेो गलुावी रङको सललाई पछािडबाट दवुै टु�पामा 
समाई बे�करी जोडले कसेको ह� ँिनजले कुनै �ितवाद 
नगरी भइुमँा ढिलन् । िनज ल�याक ललुकु भई भइुमँा 
लडेपिछ िनजको शरीरमा ख�ुाले टेक� उ� सलको 
गाठँो बनाई िनजको घाटँीमा दवैु हातले कसेको ह�,ँ िनज 
छट्पटाउदैँ िथइन् मैले कराइन् भने कोही कसैले थाहा 
पाउलान् भनी पनुः घाटँीमा रहेको सललाई जोडले 
कसेपिछ िनज कमला शमा� केही समयपिछ च�न 
छट्पटाउन छाडेपिछ म�रन् होला भ�ने ठानी सोही 
सलको टु�पोमा समाती िनजलाई िघसाद� निजकै रहेको 
पव�त र ग�ुमी जोड्ने झोलङ्ुगे पलुमा लगी उ� पलुको 
िबच भागमा प�ुयाई उचाली उ� पलुबाट कालीग�डक� 
नदीमा फािलिदएको ह� ँ । त�प�ात् म कोही कसैलाई 
केही नभनी आ�नो घरमा गई बसी अक� िदन िमित 
२०७४।१०।०६ गते िबहान म पतु�घाट ह�दैँ िचतवन 
गई बसेको ह� ँ। िनज मतृक कमला शमा�लाई म ए�लैले 
कत��य गरी मारकेो ह� ँ र मतृकले लगाएको च�पल 
घटना�थल निजकै मैले लकुाएकोमा �हरीले बरामद 
गरी �याएका ह�न् उ� च�पल मेरो रोहबरमा मतृकको 
बबुा भूिमराज शमा�ले सनाखत गरकेा ह�न् भ�ने बेहोराको 
िमित २०७४।१०।२८ गतेको �ितवादी िव�म भ�ने 
�िदप पराजलुीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

म िज�ला बा�लङु जैिमनी न.पा. वडा नं. ८ 
िछ�ती भ�ने ठाउमँा २ वटा मेिडकल हल स�चालन 
गद� आएको छु । िमित २०७४ साल पौष मिहनाको 
अि�तम म मेरो मेिडकल हलमा बिसरहेको िथए ँ। िबहान 
अ. ०९:३० बजेको समयमा यी हाल मतृक कमला 

शमा�  मेरो मेिडकलमा आई मसगँ िम�स नभएको कुरा 
ग�रन् र त�कालै िनज कमला शमा�ले यी हाल प�ाउमा 
परकेा �िदप पराजलुीलाई फोन गरी मलाई बो�न 
लगाइन । मसगँ िनज �िदप पराजलुीले कुराकानी 
गदा� दाइ तपाइकँो मेिडकलमा आएको बिहनीको 
िपसाबको जाचँ ग�रिदनपु�यो भ�ने कुरा गरपेिछ 
िनज कमला शमा�लाई िपसाब िलन लगाई जाचँ गदा� 
गभ� रहेको (positive) देिखएको भनी मैले कमला 
शमा�लाई जानकारी गराएको ह� ँ । �यसपिछ िनज 
कमला शमा�ले यो कुरा घरमा बाबा आमाले थाहा 
पाए भने म बा�ँन ुपद�न भ�ने कुरा मलाई गरके� ह�न् । 
मैले िनज कमलालाई आफँै समझदारीमा सम�याको 
हल गनु�  भनी सझुाव िदएको िथए ँ । यसै �ममा िमित 
२०७४।१०।०५ गते िबहान म आ�नो मेिडकलमा 
बिसरहेको अव�थामा िबहानको अ. ०९.३० बजेको 
समयमा हाल मतृक कमला शमा� मेरो मेिडकलमा 
आई बािहरप�� बर�डामा रहेको खाटमा बिसन् । 
केहीबेरमा यी हाल प�ाउमा परकेा �िदप पराजलुी मेरो 
मेिडकल हलबािहर आई कमला शमा�सगँ वादिववाद 
गरकेा िथए । कमलाले मलाई िववाह गरी लैजान ुपद�छ 
भनेक� िथइन् भने �िदपले होइन वैशाख मिहनामा 
िववाह गछु�  अिहले होइन, अिहले गभ�पतन गर� भनी 
दवुैजना वादिववाद गरकेा िथए । बेलकुा �रठाबोटको 
मेिडकलबाट कोठामा फिक� दा िनजह� दईु जना मेरो 
मेिडकलदिेख केही तल खरबारीमा िदनभ�र बसेको 
भ�ने गाउलेँह�बाट सनेुको ह� ँ । साझँ म मेिडकलमा 
नै सतेुको ह� ँ । भोिलप�ट िमित २०७४।१०।०६ गते 
िबहान अ.ं ०८:०० बजेको समयमा हाल मतृक कमला 
शमा�को बबुा भूिमराज शमा�ले मलाई फोन गरी िहजो 
मेरी छोरी तपाइकँो मेिडकलमा औषधी िलन आएक� 
िथइन् र भनी सोधेका िथए, आएक� िथइन् टाउको 
दखुेको कुरा गरके� िथइन्, तातो पानी खान ु भनेको 
ह� ँ अ� केही कुरा भएन भनेपिछ हो र भनी फोन 
राखेका ह�न् । िनज मतृक कमला शमा� हराइरहेक�मा 
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खोजतलास गन� �ममा िमित २०७४।१०।१७ गते 
ग�ुमी िज�ला ि�थत कालीग�डक� नदीको िकनारामा 
पानीमा डुिबरहेको मतृ अव�थामा लास फेला परकेो 
भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँ । पिछ ब�ुदै जादँा यी हाल 
प�ाउमा परकेा �िदप पराजलुीले िमित २०७४/१०/५ 
गते साझँको अ. १८:३० बजेको समयमा िज�ला पव�त 
िबहादी गा.पा. वडा नं. २ बउर भ�ने �थानमा कमला 
शमा�लाई िनजले घाटँीमा बेरकेो सलले कसी कत��य गरी 
मारी कालीग�डक� नदीमा फालेको भ�ने थाहा पाएको 
ह� ँ । कमला शमा�लाई कत��य गरी मारी फालेको ह�दँा 
िनजलाई कानूनबमोिजम हदसै�मको कारबाही तथा 
सजाय ह�नपुद�छ भ�ने बेहोराको िमित २०७४।१०।२९ 
गते ह�र ढकालले गरकेो कागज ।

िमित २०७४।१०।०५ गते म र मेरो साथी 
आकाश भ�ने च��बहादरु नेपाली मेरो ध.१ प. २८८२ 
नं. को मोटरसाइकल चढी िछ�तीको वाइनकुना भ�ने 
ठाउमँा गएका ह� । हा�ो िटमले भिलबल िजतेको र 
भोिलप�ट पिन खे�नपुन� भएकोले खेली आकाश 
भ�ने च��बहादरु नेपाली मेरो मोटरसाइकलमा बसी 
मैले चलाई घरतफ�  फिक� दै गदा� ग�ुमी िज�ला ि�थत 
बरलबादेिख अ.ं२०० िमटर पर उल�नी र बरलबाको 
िबचितर �िदप पराजलुीले आ�नो मोटरसाइकल डबल 
�टे�ड लगाई रोक� राखेका रहेछन् । मैले िनजलाई 
हिटया जाने भनेको मा�छे यता कता हो भनी सो�दा म 
हिटया गई आएको यता �याबको काम िथयो र आएको 
भनेका ह�न् । मैले मोटरसाइकल यहा ँराखेर कहा ँगएको 
िथइस् भनी सो�दा िहजो िचतवनबाट आउदँा बाटोमा 
मास ुखाएको पेट काटेर िदसा ब�न गएको भ�ने कुरा 
गरपेिछ मैले जाउ ँघर भ�दा मैले हतार हतारमा आउदँा 
हे�मेट िदसा गन� ठाउमँा छोडेको छु म िलएर आउछुँ 
तपाइहँ� जान ुभनी िनजले आ�नो मोटरसाइकल िलई 
बरलबाितर गए । केहीिदनपिछ बा�लङु िछ�ती घर ह�ने 
कमला शमा� हराएको र �िदप पराजलुीले भगाएको भ�ने 
ह�ला सनेुको ह� ँ । पिछ ब�ुदै जादँा यी हाल प�ाउमा 

परकेा �िदप पराजलुीले िमित २०७४।१०।०५ गते 
कमला शमा�लाई िज�ला पव�त िबहादी गा.पा. वडा नं. 
२ बउर ि�थतमा साझँको अ. १८:३० बजेको समयमा 
िनज कमला शमा�ले घाटँीमा बेरकेो सलले कसी कत��य 
गरी मारी ग�ुमी पव�त जोड्ने िबहादी बउरको पलुबाट 
कालीग�डक� नदीमा फालेको भ�ने थाहा पाएको ह� ँ
भ�ने बेहोराको िमित २०७४।१०।२९ गते राजन शमा� 
पौडेल र आकाश भ�ने च��बहादरु नेपालीले गरेको 
कागज ।

मतृक कमला शमा�ले लगाएको गलुाबी रङको 
�याकेटको दायातँफ� को ख�तीमा �.१०००।- को २ 
थान, �. ५००।- को २ थान गरी ज�मा �.३०००।- 
नगद पैसा र मतृक कमला शमा�ले घाटँीमा बेरेको 
सलसमेत िनज मतृक कमला शमा�को हो भनी सनाखत 
ग�रिदएको भ�ने बेहोराको िमित २०७४।११।०५ गते 
भमुीराज शमा�ले ग�रिदएको सनाखत मचु�ुका ।

मतृक कमला शमा�लाई िमित २०७४।१०।०५ 
गते औषधी गन� भनी बोलाई लगी िज�ला पव�त िबहादी 
गा.पा. वडा नं. २ बउर ि�थतमा साझँको अ. १८:३० 
बजेको समयमा मतृक कमला शमा�ले घाटँीमा बेरेको 
सलले घाटँीमा जोडले कसी कत��य गरी मारी सोही 
सलले िघसाद� लगी पव�त र ग�ुमी जोड्ने झोलङ्ुगे 
पलुबाट कालीग�डक� नदीमा फालेकोमा मतृकको 
लास ग�ुमीको कालीग�डक� िकनारामा फेला परेको 
िठक साचँो हो । िनजले आफूले गरकेो कसरुसमेत 
�वीकारसमेत गरकेो ह�दँा िनज िव�म भ�ने �िदप 
पराजलुीलाई कत��य �यानअ�तग�त हदैस�मको सजाय 
ह�नपुद�छ भ�ने बेहोराको भिव�र अिधकारीले गरेको 
कागज ।

िमित २०७४।१०।०५ गते िबहान अ. 
०९:३० बजेको समयमा कमला शमा� र �िदप पराजलुी 
िछ�तीमा रहेको ह�र ढकालको मेिडकलबािहर कुराकानी 
गरी बसेको ह�दँा िनजलाई िझकाई अनसु�धान ग�रपाउ ँ
भनी मतृकको दाज ु राम�साद शमा�ले िनवेदनसिहत 
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जानकारी गराएप�ात् िनज हाल प�ाउमा परकेा 
�िदप पराजलुीलाई िझकाई सोधपछु गदा� िनजले िमित 
२०७४।१०।०५ गते साझँको अ. १८:३० बजेको 
िज�ला पव�त सािबक बरा�चौर हाल िबहादी गा.पा. 
वडा नं. २ बउर ि�थतमा मतृक कमला शमा�ले घाटँीमा 
बेरकेो गलुाबी रगंको सलले घाटँीमा गाठँो पारी कसी 
कत��य गरी मारी सोही सलले िघसारी पव�त र ग�ुमी 
जोड्ने पलुको िबचबाट कालीग�डक� नदीमा फालेको 
भ�ने खलुाइिदएको ह�दँा िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले 
यी हाल मतृक कमला शमा�लाई आ�नो माया जालमा 
पारी िववाह गछु�  भनी शारी�रक स�ब�ध कायम गरी 
कमला शमा�लाई गभ�वती बनाई िववाह गनु�पद�छ भनी 
आफू उ�कनको लािग मतृक कमला शमा�ले घाटँीमा 
बेरकेो सलले घाटँीमा जोडले कसी कत��य गरी मारी 
सोही सलले िघसाद� लगी पव�त र ग�ुमी जोड्ने 
झोलङ्ुगे पलुबाट कालीग�डक� नदीमा फालेकोमा 
मतृकको लास ग�ुमीको कालीग�डक� िकनारामा फेला 
परकेो िनजले आफूले गरकेो कसरुसमेत �वीकारसमेत 
गरकेो ह�दँा िनज िव�म भ�ने �िदप पराजलुीलाई 
कत��य �यानअ�तग�त हदैस�मको सजाय ह�नपुद�छ 
भ�ने बेहोराको खमुराज ढकालले गरकेो कागज ।

िमित २०७४।१०।१७ गते िज�ला ग�ुमी 
कालीग�डक� गा.पा. वडा नं. ४ घमुाउने ि�थत 
कालीग�डक� नदीको िकनारमा िनज कमला शमा�को 
लास फेला परकेो, मतृक कमला शमा�लाई िववाह गन� 
नाटक गरी मायाजालमा पारी यौन स�मक�  गरी गभ� 
बोकाई िववाह गनु�पछ�  भनी उ�कनको लािग कत��य गरी 
मान� िव�म भ�ने �िदप पराजलुीलाई हदैस�म कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�ने िमित २०७४।११।०६ गते शािलकराम 
पौडेल, भोजराज र�ेमी र एकनाथ �रजालसमेतको एकै 
िमलान बेहोराको व�तिु�थती मचु�ुका ।

भाइ �िदप पराजलुीले यही िमित २०७४ 
सालको ितहारपछािड िचतवनमा बसी को�रयन 
भाषा पढ्दै आएका िथए, यही िमित २०७४ सालको 

मङ्िसर मिहनाको �ितिनिध तथा �देश सभाको 
चनुावमा घरमा आई केही िदन बसी पनु: िचतवन गएका 
ह�न् भने िनज भाइले मलाई िज�ला �हरी काया�लय 
बा�लङुले केही कुरा ब�ुन भनी बोलाएको छ भनेपिछ 
िमित २०७४।१०।१५ गते िज�ला �हरी काया�लय 
बा�लङुमा गएका ह� । हामी �यहा ँ गई ब�ुदा यी हाल 
मतृक कमला शमा� हराएको घटनाको स�ब�धमा 
भाइलाई ब�ुनको लािग बोलाएका रहेछन्, दवैु प�िबच 
छलफल ह�दँा मलाई केही थाहा नभएको भनेपिछ 
िज�ला �हरी काया�लय बा�लङुले िनज मेरो भाइ �िदप 
पराजलुीलाई िमित २०७४।१०।१८ गते उपि�थत गन� 
गरी मेरो मामा ���साद शमा�को रोहबरमा मैले िज�मा 
िलई भाइलाई घरमा िलई गएका ह� । ऐ.साझँ अ�दाजी 
१८:०० बजे घरमा पगेुपिछ खाना खाई भाइ �िदप 
पराजलुीलाई उ� घटनाको स�ब�धमा सोधखोज गदा� 
मैले ग�ती गरकेो छु, मैले पिह�यै भ�नपुन� कुरा भ�न 
सिकन मेरो ग�ती भयो, म भ�न डराए,ँ अिहले मलाई 
पछुतो लागेको छ भनी भनेको ह�दँा िनज भाइ �िदप 
पराजलुीलाई िमित २०७४।१०।१६ गते िज�ला �हरी 
काया�लय बा�लङुमा लगी िज�मा लगाएको ह� ँ भ�ने 
बेहोराको िमित २०७४।११।०९ गते िबमल पराजलुीले 
गरकेो कागज ।

�िदप पराजलुीले कमला शमा�सगँ फोन 
स�पक�  गरी माया जालमा पारी िववाह गछु�  भनी 
शारी�रक स�पक�  गरी गभ� बोकाएकोमा मतृकले िववाह 
गन� भ�दा नमानी िववाद गरी गभ�पतन गराउन खो�दा 
मतृकले नमानेपिछ आ�नो कतु�त लकुाउन िमित 
२०७४।१०।०५ गते साझँ अ�दाजी १८:३० बजेको 
समयमा िज�ला पव�त िवहादी गाउपँािलका वडा नं. 
२ वउर भ�ने एका�त ठाउमँा लगी षड्य�� गरी िनज 
कमला शमा�ले घाटँीमा लगाएको सलले घाटँीमा कसी 
ढलाई गाठँो पारी ख�ुाले टेक�, कु�ची, िथची घाटँीमा 
सलकै गाठँो पारी कत��य गरी मारी सोही सलले िघसाद� 
लगी पव�त र ग�ुमी जोड्ने कालीग�डक� नदीको 
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झोलङ्ुगे पलुबाट कालीग�डक� नदीमा फालेकोले 
�ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले मलुकु� 
ऐनको �यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीत सोही 
महलको १३(३) नं.बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
ह�दँा िनज �ितवादीलाई सोही ऐन महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय होस भ�ने बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पेस भएको अिभयोग प� ।

�हरी �ितवेदनमा मलाई बागलङु िज�ला 
बागलङु नगरपािलका वडा नं. १ मालढुङ्गा ि�थत 
सडकमा लकु�िछपी िहडेँको अव�थामा �हरीले प�ाउ 
गरकेो भनी लेखेको बेहोरा झ�ुा हो । अ� बेहोरा स�य 
हो । म आफँै दाज ुिवमल पराजलुी र मामा ���साद 
पौडेलको साथमा िज�ला �हरी काया�लय बागलङु 
गएको ह� ँ । मलाई मतृकले मिहनावारी रोिकएको छ 
भि�थन् मैले य�ुरन टे� गरौ ँि�लयर ह��छ भ�दा उनीले 
मेरो कुरालाई कुनै चे�ा िदइनन् । नेगेिटभ देिखएमा 
वैशाख जे�ितर िववाह गर�ला र पोजेिटभ देिखएमा 
घर प�रवारसगँ स�लाह गरी २/३ िदनिभ� िववाह 
गरौलँा भ�दा िनजले सो कुरालाई चे�ा निदई िक मलाई 
मार िक म मछु�  तलँाई पाछु�  भ�ने कुरा मा� ग�रन् । 
िनजलाई धेर ैफकाउने �यास गरकेो ह� ँ। मेरो कुरालाई 
अिलकित पिन मनमा िलइनन् र आ�नो मा� घम�डी 
देखाइन् । �यो बेलामा ए�कासी मलाई के भयो के भयो 
थाहा भएन । िनज मतृकले लगाएको सल हातले समा�न 
पगुी िनजको घाटँीमा क�न पगेु ँ र िनज ललाङललुङु 
भइन् र भुइँमा लिडन् । �यसपिछ मलाई डर लागी 
आ�म�लानी भई उनीलाई घाटँीमा कसेको सल समातेर 
लतारी पव�तको सािबक बरा�चौर गा.िव.स. र ग�ुमीको 
सािबक खड्ककोट जोड्ने कालीग�डक� नदीको 
झोलङ्ुगेपलुको िबचमा लगी पलुबाट तल नदीमा 
फालेको ह� ँ। मलाई यो घटनाले एकदमै नै आ�म�लानी, 
पछुतो र प�ाताप भइरहेको छ । िनयतवश मैले घटना 
घटाएको होइन । अ�जानमा के कसरी य�तो घटना 
भयो म आफँैलाई थाहा छैन । घटना घटेपिछ मैले 

आ�नो ग�ती �वीकार गरी सजायको भागीदार ह�नको 
लािग म आफँै �वयं िज�ला �हरी काया�लय बागलङुमा 
गई घटनाको स�पूण� बेहोरा बताएको ह� ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

मैले अनसु�धानको �ममा गरेको 
कागजमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । मतृक 
िमित २०७४।१०।५ मा हराएक� रिहछन् । िमित 
२०७४।१०।१६ गते �ितवादी िव�म भ�ने �िदप 
पराजलुीले बरा�चौरभ�दा तलको पलुबाट गलुाबी 
रङको सलको गाठँो घाटँीमा पारी मारी फालेको 
ह� ँ भनी �वीकार गरपेिछ �यसको भोिलप�ट लास 
खो�दै जाने �ममा ग�ुमीको घमुाउने भ�ने ठाउमँा 
लास फेला पारकेो ह� भ�ने मैले सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ। �ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका भोजराज र�ेमी र 
एकनाथ �रजालले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

मैले अनसु�धानको �ममा गरेको 
कागजमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । मतृक 
िमित २०७४।१०।५ मा हराएक� िथइन् । िमित 
२०७४।१०।१६ गते �ितवादी िव�म भ�ने �िदप 
पराजलुीले बरा�चौरभ�दा तलको पलुबाट सलको 
गाठँो घाटँीमा पारी मारी फालेको ह� ँ भनी �वीकार 
गरपेिछ �यसको भोिलप�ट लास खो�दै जाने �ममा 
ग�ुमीको घमुाउने भ�ने ठाउमँा लास फेला पारकेा हौ ँ। 
�ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण कागज गन� िहरामणी पौडेल, 
ह�र ढकाल, खमुराज ढकाल, शािलकराम पौडेल, 
भिव�र अिधकारी र भूिमराज शमा�ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िमित २०७४।१०।२९ गते मैले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो घटना िववरण कागजमा 
भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । �ितवादीले घटना 
घटाई �हरीसम� गई �वीकार गरकेो रहेछ । पिछ 
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लास खो�दै जादँा लास फेला परकेो कुरा थाहा भएको 
हो । मैले लास दखेेको होइन भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण कागज गन� आकाश भ�ने च��बहादरु नेपाली र 
राजन शमा�ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

मतृक हराएको भ�ने गाउमँा ह�ली ख�ली 
भएको िथयो । मैले भाइलाई त�ले िववाह गरी भगाएको 
छस,् कहा ँलिगस् भनी सो�दा पिहला िनजले मलाई 
मैले भगाएको छैन भनी भनेको िथयो । पिछ मतृकले 
िववाह गर ेगर ्नगर ेम मछु�  भ�ने िज�ी गरके� ह�दँा माररे 
पलुबाट फालेको ह� ँभनी भाइले �वीकार गरपेिछ मैले 
नै िनजलाई िज�ला �हरी काया�लय बागलङुमा लगेर 
बझुाएको ह� ँभ�ने बेहोराको �ितवादीका सा�ी िवमल 
पराजलुी र धनराज परुीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

िमित २०७४।१०।२६ मा मैले मतृकको 
शरी�रक परी�ण गरकेो �ितवेदनमा भएको बेहोरा 
तथा सहीछाप मेरो हो भ�नेसमेत बेहोराको डा. सागर 
राजभ�डारीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमिसल संल�न कागज �माणबाट �ितवादी 
िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले मतृकलाई घाटँीमा 
सलले कसी कत��य गरी मारी कालीग�डक� नदीमा 
फािलिदएको पिु� भई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको १३(३) 
नं.बमोिजमको कसरु गरकेो शकंारिहत तवरले पिु� 
ह�न आएकोले िनज �ितवादी िव�म भ�ने �िदप 
पराजलुीलाई सोही ऐन महलको १३(३) नं.बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारी र यस अदालतसम� गरकेो बयानमा कसरु 
गरकेोमा सािबत भई अनसु�धानको �ि�यामा सहयोग 
गरकेो, िनजको अपराध गरकेोमा आ�म�लानी पछुतो 
भइरहेको छ भनी बयानमा उ�लेख गरकेो िनजको 
उमेरसमेतलाई हेदा� सधुार ह�न स�ने देिखएकोले 
उपयु�� सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएको ह�दँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम १५(प��) वष� 

कैद गन� उपय�ु ह�ने देिखएको बेहोरासमेतको रायसमेत 
साधक जाहेर गन� ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु पव�त 
िज�ला अदालतको िमित २०७५।२।१० को फैसला । 

मतृक कमला शमा� र मेरोिबचमा वा�तिवक 
�पमा �ेम स�ब�ध नै भएको हो । हामी दवुैको आपसी 
सहमितमा शारी�रक स�ब�ध पिन भएको िथयो । 
म आिथ�क �पमा आ�मिनभ�र नभइसकेको कारण 
िववाहप�ात् हामी दईुिबचको स�ब�ध िब�न स�ने 
ह�दँा मेरो यो�यताअनसुारको पेसामा लािगसकेपिछ 
केही समयप�ात् िवप�ीसगँ िववाह गरी दा�प�य जीवन 
स�ु गन� मोडमा िथए ँ । मैले मतृक र मेरो स�ब�धको 
बारमेा घरका बाब,ु आमा र दाजलुाई पिन भ�नसकेको 
िथइन ँ । वारदातका िदन कमला र मेरो भेट भएपिछ 
कमलाले मेरो मिहनावारी रोिकएको छ त�काल िववाह 
गर� भिनन्, मैले हामीले त सरुि�त यौन स�पक�  गरकेा ह� 
नह�नपुन� य�ुरन टे� गर� नेगेिटभ भए जेठमा िववाह गर�ला 
पोिजिटभ भए दईु तीन िदनिभ� िववाह गर�ला भ�दा 
मेरो कुरा�ित �यान निदई िनजले िक मलाई मार िक म 
मछु�  र तलँाई पाछु�  भ�ने मा� कुरा ग�रन् । मैले िनयतवश 
योजना बनाएर मतृक कमलाको ह�या गरकेो होइन । 
िवप�ीको एकोहोरो िज�ी यता घर प�रवारले के भ�ने 
ह�न् भ�ने डरले मैले सही िनण�य गन� �मता गमुाएर य�तो 
घटना घट्न पगेुको हो । �यस�ित प�तापको उ�कष�मा 
छु । मबाट गैरकानूनी अपराध भयो भ�ने बोध गररे नै 
आ�मसमप�ण गरी अनसु�धान र �याय स�पादनलाई 
सहयोग गरकेो ह� ँ। ��ततु त�यका आधारमा अिभयोग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको १३(३) आकिष�त ह�ने 
होइन । िमिसल सलं�न �माणह�को सम� यथोिचत 
मू�याङ्कन गरी स�ु पव�त िज�ला अदालतले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी गरकेो पव�त िज�ला 
अदालतको फैसला सो हदस�म बदर गरी मलाई 
उिचत सजाय गरी इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदक �ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले 
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उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु इजलासमा दायर 
गरकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले 
मतृक कमला शमा�लाई कत��य गरी मारी लासलाई 
गायब गराउने मनसायले पलुबाट फालेको पिु� भएको 
ह�नाले िनजलाई पव�त िज�ला अदालतबाट मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी फैसला भएको सदर 
ह�ने भए तापिन हाल �चिलत मलुकु� फौजदारी संिहता, 
२०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम सव��व नह�ने ह�नाले 
ज�मकैद मा� ह�ने ठहछ�  । स�ु अदालतबाट सािबक 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम �ितवादीले 
अपराध अनसु�धानको �ि�यामा सहयोग गरकेो, 
अपराध गरकेोमा आ�म�लानी गरकेो र िनजको उमेर 
अव�थासमेतलाई िवचार गरी १५ वष� कैद सजाय गन� 
उपय�ु देिखएको भनी �य� ग�रएको राय मनािसब 
देिखदँा साधक जाचँका लािग सव��च अदालतमा 
साधक जाहेर गनु�  भ�ने िमित २०७५।१०।१६ को 
उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासको फैसला ।

घटना घटेको, घटनामा मतृकको म�ृय ुभएको 
र सो म�ृयमुा मेरो परो� संल�नता रहेको कुरामा 
दिुवधा छैन । तर घटना कसरी भयो कुन अव�थामा 
भयो ? �यसतफ�  �यायकता�को �यान पगेुको छैन । मतृक 
आफँैले िववाह गन� भनी िज�ी गरकेो, घर जाउभ�दा 
पिन नमानी मेरो पिछपिछ आई जबरज�ती काय� गरकेो 
र सो लगातारको जबरज�तीले म पनुरावेदकले आ�नो 
होस गमुाई उ� वारदात ह�न गएको हो । घटना भएको 
केही समयस�म पिन िनय��णभ�दा बािहर गएको 
रहेछु । जब म आ�नो िनयिमत अव�थामा फक�  तब 
मबाट अनायासै ठुलो ग�तीको �ायि�तका लािग म 
�वयम् �हरी काया�लयमा हािजर भई आ�नो स�पूण� 
बेहोरा बताएको िथए ँ । मलुकु� फौजदारी संिहता, 
२०७४ को दफा ३९ मा कसरुको गा�भीय� घटाउने 
�ावधानको देहाय (ङ),(च),(ञ) र (ट) बमोिजमको 

सबै �ि�याह� पूरा भएका छन् । म पनुरावेदकले दवैु 
िनकायमा बयान गदा� कसरुमा �वीकार गरी बयान 
गरकेो आधारमा मलाई ज�मकैद नगरी घटी सजाय 
ह�नपुन� हो । सबै कुरा नढाटँी �य� गरकेो छु । ह�या 
मनसाय �े�रत होइन । ह�या गन� न त कुनै योजना 
िथयो न त योजनाब� �पमा ह�या भएको हो । तसथ�, 
मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा ३९ मा 
कसरुको गा�भीय� घटाउने �ावधानसमेत �ि�गत गरी 
उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु इजलासको �िुटपूण� 
फैसला उ�टी गरी कम सजाय कायम गरी उिचत �याय 
िदलाइपाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी िव�म भ�ने �िदप 
पराजलुीको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

ठहर-ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदन प�सिहतको िमिसलसमेत अ�ययन ग�रयो ।

�ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी दश�न बरालले 
��ततु वारदात मतृकको िज�ी तथा जबरज�तीको 
काय�बाट नै भएको हो । �ितवादी िव�म भ�ने �िदप 
पराजलुीले िनज मतृकलाई घर जाउ भनी स�झाई 
बझुाई गदा� िनजले नमानी जबरज�ती गरकेो कारण 
�ितवादीले आ�नो होस तथा िनय��ण गमुाई उ� 
घटना घट्न गएको हो । उ� घटनापिछ �ितवादी 
आफँै �हरीको स�पक� मा आई कसरु �वीकार गरी 
बयान गरकेो र िनजलाई आफूले गरकेो कसरुको 
प�ातापसमेत भएको अव�थामा �ितवादीलाई उ�च 
अदालत पोखरा, बा�लङु इजलासको फैसलाले गरेको 
ज�मकैद सजाय उ�टी गरी मलुकु� फौजदारी संिहता, 
२०७४ को दफा ३९ मा कसरुको गा�भीय� घटाउने 
�ावधानसमेत �ि�गत गरी कम सजाय गरी �याय 
िदलाइपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु�� त�य एव ंबहस िजिकर रहेको ��ततु 
म�ुामा उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासबाट 
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िमित २०७५।१०।१६ मा भएको फैसला िमलेको छ 
वा छैन ? �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा 
होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी िव�म 
भ�ने �िदप पराजलुीले मतृक कमला शमा�लाई सलले 
घाटँी कसी कत��य गरी मारी सोही सलले िघसाद� 
कालीग�डक� नदीको झोलङ्ुगे पलुबाट कालीग�डक� 
नदीमा फालेको ह�नाले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग माग दाबी 
देिख�छ । िमिसल संल�न �ितवादीउपर परकेो िकटानी 
जाहेरी, घटना�थल मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
मौकामा कागज गन� �यि�ह� तथा व�तिु�थित 
मचु�ुकाका �यि�ह�को बकप� तथा �ितवादीले 
गरकेो �वीकारोि� बयानसमेतको आधारमा िनज 
�ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले मतृकलाई 
घाटँीमा सलले कसी कत��य गरी मारी कालीग�डक� 
नदीमा फालेको शकंारिहत तवरले पिु� ह�न आएकोले 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  तर 
िनजलाई सो सजाय चक� पन� दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं.बमोिजम १५(प��) वष� कैद गन� उपय�ु ह�ने 
रायसमेत �य� ग�रएको छ भ�ने स�ु पव�त िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएको देिख�छ ।

उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु इजलासबाट 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७५ को दफा ४०(२) 
बमोिजम ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने तथा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम १५ वष� मा� 
कैद सजायको राय �य� भएकोमा सो रायसमेत सदर 
गन� गरी फैसला भएको देिख�छ । उ� फैसलाउपर 
�ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले िच� नबझुाई 
पनुरावेदन दता� गराएकोमा आज यस इजलाससम� 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको देिखयो ।
पनुरावेदन प�मा मलुकु� फौजदारी संिहता, 

२०७४ को दफा ३९ मा कसरुको गा�भीय� घटाउने 
�ावधानसमेत �ि�गत गरी �ितवादीलाई उ�च 
अदालत पोखरा, बा�लङु इजलासले ज�मकैद सजाय 
गरकेो फैसला उ�टी गरी कम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको 
दिेख�छ । 

२. सो स�ब�धमा िवचार गदा�, िमित 
२०७५।१०।०५ देिख कमला शमा� हराएकोमा िनजको 
खोजतलास गरी ब�ुदै जादँा िव�म भ�ने �िदप 
पराजलुीले कमला शमा�लाई मायामा पारी िववाहबाट 
उ�कनको लािग घाटँीमा सलले बेररे ह�या गरी मतृ 
शरीरलाई कालीग�डक�को पलुबाट फालेको भ�ने 
थाहा पाएको भ�ने बेहोराको मतृकका बबुा भूिमराज 
शमा�को जाहेरी दरखा�त परी सोही बेहोरा समथ�न ह�ने 
गरी िनज जाहेरवालाले अदालतमा बकप�समेत गरेको 
दिेख�छ । 

३. “िमित २०७४।१०।०५ को िदन िबहान 
मतृक कमला शमा�ले मेिडकलमा आई िपसाब जाचँ गदा� 
गभ� रहेको �रज�ट आई मेिडकलको बािहर बिसरहेको 
अव�थामा िनज �ितवादी आई वैशाखितर िववाह 
गर�ला, अिहलेलाई गभ�पतन गर� भनी दईु जनािबच 
वादिववाद भएको िथयो । िमित २०७४।१०।१७ मा 
िनजको मतृ शरीर फेला परी ब�ुदै जादँा ियनै �ितवादी 
�िदप पराजलुीले सलले घाटँी कसेर कत��य गरी मारी 
कालीग�डक� पलुबाट नदीमा फालेको थाहा भएको 
हो” भ�ने बेहोराको हरी ढकालले मौकामा घटना 
िववरण कागज गरी सोही बेहोराको िनजले अदालतमा 
बकप�समेत गरकेो देिख�छ ।

४. ग�ुमी िज�ला कालीग�डक� गा.पा. वडा 
नं. ४ ि�थत कालीग�डक� नदीको िकनारमा घो�टो 
परकेो अव�थामा कमला शमा�को मतृ लास फेला परी 



847

१०७०० - िव�म भ�ने �िदप पराजलुी िव. नेपाल सरकार

लासको घाटँीमा गलुाबी रगंको सलले दईुवटा गाठँा 
पारी किसएको, मतृकको अनहुारमा रातो िनलो डाम 
भई शरीरको स�पूण� भागको छाला खइुिलएको भ�ने 
बेहोराको घटना�थल लास जाचँ �कृित मचु�ुका 
देिख�छ । मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको 
म�ृय ुघाटँी कि�सएर �ास��ास अव�� भएको कारण 
(Mechanical Asphyxia: Strangulation) भ�ने 
उ�लेख ह�नकुा साथै मतृकको गभ�मा ६-७ ह�ाको 
गभ� (६-७ weeks of Gestational sac) रहेको 
भ�नेसमेत उ�लेख भएको देिख�छ । 

५. �ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� तथा अदालतमा समेत 
बयान गदा� “िनज मतृक कमला शमा�लाई घर जाउ भ�दा 
नमानी एकोहोरो िववाह गन� िज�ी गरकेो ह�दँा िनजले 
लगाएको सलले िनजको घाटँीमा कसी िनज ल�याक 
ललुकु भई भइुमँा लडेपिछ िनजको शरीरमा ख�ुाले 
टेक� सलको गाठँो बनाई पनुः जोडले घाटँी कसी 
च�न छटपटाउन छोडेपिछ म�रन् होला भ�ने ठानी 
सोही सलले िघसाररे कालीग�डक� पलुको िबचमा 
लगी तल नदीमा फालेको ह�”ँ भनी कसरु �वीकार ै
गरी बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीको उ� बयान 
बेहोरा िमिसल सलं�न िकटानी जाहेरी, घटना�थल 
लास जाचँ मचु�ुका, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, 
मौकामा गरकेो घटना िववरण कागज तथा सो 
�यि�ह�को बकप�समेतबाट समिथ�त भएको देिखदँा 
िनज �ितवादीले नै सलले मतृकको घाटँी कसेर ह�या 
गरी लासलाई कालीग�डक� पलुबाट खोलामा फालेको 
त�य पिु� ह�न आएको देिख�छ ।

६. अब, यस अव�थामा �ितवादीले मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ३९ मा कसरुको 
गा�भीय� घटाउने �ावधानलाई �ि�गत गरी उ�च 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी कम सजाय 
ग�रपाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा 

िवचार गदा�, मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को 
दफा ३९ को �यव�थामा कसरुको ग�भीरता घटाउने 
अव�थाह� दिेख�छ । कुनै पिन कसरुमा कसरुदार 
दिेखदँादेिखदँ ै पिन उ� �यव�थामा उ�लेख भएका 
अव�था तथा प�रि�थितह� िव�मान भएमा 
�यायकता�ले आ�नो �विववेकको अिधकार �योग गरी 
सजाय िनधा�रण गदा�को बखत सो कुरालाई आधार 
मा�न स�ने ह��छ । गभ�वती मिहलालाई घाटँीमा 
सलले कसी मारी लताद� लगी पलुबाट कालीग�डक� 
नदीमा फा�ने ज�तो �ूर अमानवीय अपराध गन� 
�विृ�को हकमा कसरुको गा�भीय� घटाउने �ावधान 
आकिष�त ह�ने होइन । अतः �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम कसरु 
गरकेो ठह�याई सजाय गन� गरी उ�च अदालत पोखरा, 
बा�लङु इजलासको फैसला िमलेकै दिेखयो । 

७. �ितवादीलाई त�काल �चिलत मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ठहर भए तापिन हाल �चिलत 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा 
यो सिंहता �ार�भ भएपिछ सव��व ह�ने गरी सजाय ह�ने 
छैन भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । सोही संिहताको 
दफा १७७(२) मा �यान मान�स�ब�धी कसरु गन� वा 
गराउने �यि�लाई ज�मकैदको सजाय ह�ने �ावधान 
रहेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ग) को �ितब�धा�मक वा�यांशअनसुार सािबक 
मलुकु� ऐनभ�दा �चिलत मलुकु� फौजदारी संिहताले 
घटी सजायको �यव�था गरकेोमा घटी सजाय गनु�पन� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम पनुरावेदक �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद नभई ज�मकैदको सजाय मा� 
ह�ने गरी उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु इजलासबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखन आयो ।

८. मािथ उ�लेख भएबमोिजम �ितवादी 
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िव�म भ�ने �िदप पराजलुीलाई सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय 
ह�ने ठहर भए तापिन �ितवादीले कसरु �वीकार गरी 
बयान गरकेो, िनजले अपराध गरकेोमा आ�म�लानी 
पछुतो भइरहेको भनी बयानमा उ�लेख गरकेो र 
िनजको उमेरसमेतलाई हेदा� सधुार ह�नस�ने देिखएको 
कारणह�बाट िनज �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा िनजलाई १५ 
वष�को कैद सजाय ह�ने भनी सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं.बमोिजम स�ु पव�त िज�ला अदालतबाट 
राय �य� भएकोमा उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु 
इजलासबाट पिन सो राय सदर भएको देिख�छ । 

९. सो स�ब�धमा हेदा�, उ� मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. को �योगको स�दभ�मा सव��च 
अदालतबाट मधमुाया तामाङ िव. नेपाल सरकार 
भएको कत��य �यान (ने.का.प.२०६८, अङ्क ५, 
िन.नं. ८६१६) म�ुामा “अ.बं. १८८ न.ं को �योग 
अ�सर गरी घटनाको अव�था र �कृित, मतृकका 
ि�याकलाप, वारदात घटाउन अिभ��ेरत गन� त�व, 
वारदात घटाउँदा अपनाएको काय�शैली, अिभयु�को 
मानिसक अव�था, मतृक र अिभयु�िबच भएका 
ि�याकलाप ज�ता कुराह�मा िनभ�र रहने । अपराध 
र सजायिबच स�तुलन कायम गन� स�ब�धमा 
अ.ब.ं १८८ न.ं को �योग मनािसब आधारिबना 
आपरािधक मनसाय, तयारी र योजनाब� ढङ्गले 
�ूर काय�शैली अपनाई ग�रन े ह�याका स�ब�धमा 
सजाय घटाउने अ�को �पमा िवकिसत गनु� उिचत 
नह�ने ।” भनी �याियक �या�या भएको पाइ�छ । 

१०. ��ततु म�ुामा �ितवादी िव�म भ�ने 
�िदप पराजलुीले कसरु गरकेो �वीकार ैगरी बयान गरकेो 
भए तापिन म�ुाको त�य हेदा� मतृक गिभ�णी रहेको र 
यी �ितवादीलाई सो कुराको जानकारी ह�दँाह�दँ ैिनजले 
िववाह गन� इ�कार गद� वादिववाद गरी ब�चा गभ�मा 

रहेको मिहलालाई मान� मनसायले सलले घाटँीमा बेररे 
�ूरतापूव�क ह�या गरी अपराध लकुाउन तथा दबाउने 
द�ु�यास गद� मतृ लासलाई कालीग�डक� पलुबाट 
नदीमा फालेको दिेख�छ । साथै, उ� घटनाप�ात् िनज 
�ितवादी भागेर िचतवन गएको अव�था भई लास फेला 
नपरसे�म िनजले मतृक हराएकोबार े केही जानकारी 
नभएको भनी ढािँटरहेको ि�याकलापलाई समेत 
�ि�गत गदा�  यी �ितवादीलाई सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ को राय लगाई कम सजाय गन� �यायोिचत ह�ने 
दिेखएन । तसथ�, िनज �ितवादीलाई सािबक मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ बमोिजम १५ वष�को कैद सजाय मा� 
ह�ने भनी स�ु पव�त िज�ला अदालतबाट �य� भएको 
रायलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु 
इजलासबाट �य� भएको राय मनािसब देिखन आएन । 

११. अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट 
पव�त िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी 
पनुरावेदक �ितवादी िव�म भ�ने �िदप पराजलुीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी स�ु 
पव�त िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने भए 
तापिन हाल �चिलत मलुकु� अपराध सिंहता, २०७५ 
को दफा ४०(२) बमोिजम िनजलाई ज�मकैदको 
सजाय मा� ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पोखरा, 
बा�लङु इजलासबाट िमित २०७५।१०।१६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सािबक 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम १५ वष� कैद गन� 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट �य� भएको राय सदर 
गन� गरी उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु इजलासको 
राय मनािसब नदेिखदँा सो राय कायम नह�ने भई 
�ितवादीलाई ठहर भएबमोिजमको ज�मकैदको सजाय 
नै ह��छ । ��ततु फैसलाको जानकारी स�बि�धत 
कारागार काया�लयमाफ� त थनुामा रहेका �ितवादी 
िव�म भ�ने �िदप पराजलुीलाई िदई फैसला िव�तुीय 
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�णालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गनु�  र 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत : मिनता ग�ुङ
इित सवंत् २०७७ साल असार १४ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

फैसला िमित : २०७७।३।१७
०७४-CR-१४२३

म�ुा : अ�ाकृितक मैथनु

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम E को जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला पसा�, मिसहानी गा.िव.स. 

वडा नं. ९ ब�ने उपे�� मिुखया िवन

§ कानूनको �या�यास�ब�धी 
िस�ा�तअ�तग�तको शाि�दक 
�या�याको िस�ा�त (Literal Rule of 
Interpretation) अनुसार ऐनमा �योग 
भएका भाषा वा श�दलाई �यायकता�ले 

ज�ताको त�तै कुनै अथ� निबगारी र कुनै 
शाि�दक लेप नलगाई ऐनको भावअनुकूल 
�या�या गनु�पद�छ भ�न े हो । जबरज�ती 
करणी महलको ३क नं. को कानूनी 
�यव�थामा पिन िकटेर नै मिहला भ�ने 
श�द उ�लेख भएको छ । िवधाियकाले यो 
�यव�थामा मिहला �यसमािथ पिन अश�, 
अपाङ्ग र गभ�वती भ�ने श�द �योग 
गरकेाले यो �यव�था मिहलाको स�दभ�मा 
मा� केि��त भएको देिखने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी नवराज पराजलुी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
कृ�ण मरुारी रौिनयार

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५

स�ु फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी महमद जनैुद आजाद
पसा� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी थीरबहादरु काक�
माननीय �यायाधीश �ी बासदुेव आचाय�

उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�ज

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

ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ� परी दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस �कार छः

�नण�य नं. १०७०१
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त�य ख�ड
िमित २०७१।२।२९ को बेलकुा अं.१७:१५ 

बजेको समयमा मेरो नाबालक छोरा वष� ८ को 
प�रवित�त नाम ‘क’ वस�तपरु गा.िव.स.अ�तग�तमा 
रहेको फुलबरीया टोलबाट नाच हेरी घर फक� आउने 
�ममा वारदात ि�थितमा रहेको उखबुारीमा िवप�ी 
मनोहर मिुखया िवन, उपे�� मिुखया िवन, सोनालाल 
मिुखया िवनसमेतले छोरालाई बाटोबाट जबरज�ती 
समाती उखबुारीमा लगी पालो पालो सामूिहक �पमा 
अ�ाकृितक मैथनु करणी गरकेो ह�दँा सोही कारणबाट 
छोरा िबरामी रहेकोले िवप�ीह�लाई प�ाउ गरी 
आव�यक कारबाही गरी पीिडतले िनयमानसुार 
पाउनपुन� �ितपूित�समेत िवप�ीह�बाट िदलाई 
भराइपाउ ँभ�ने बेहोराको पीिडत E को िकटानी जाहेरी 
दरखा�त । 

िज�ला पसा�, गा.िव.स. वस�तपरु वाड� नं.६ 
ि�थत पूव�मा जादो महतोको खाली खेत, पि�ममा 
िभखारी चौहानको उखबुारी, उ�रमा महे�� साहको 
खाली खेत, दि�णमा धम�नाथ साह कलवारको खाली 
खेत यित चार िक�लािभ�मा �भ ु राउत अिहरको 
उखबुारी खेतमा िनज उपे�� मिुखया िवनसमेतका 
�ितवादीह�ले जाहेरवालीको छोरा ‘क’ लाई पालोपालो 
सामूिहक �पमा जबरज�ती अ�ाकृितक मैथनु करणी 
गरकेो िठक साचँो हो भ�ने बेहोराको घटना�थल �कृित 
मचु�ुका । 

िमित २०७१।२।२९ को िबहान अ.ं११:३० 
बजेको समयमा फुलवरीया गाउबँाट नाच हेरी फक� 
आउने �ममा सोही िदन बेलकु� अ.ं१७:०० बजेको 
समयमा वारदात �थलमा आइप�ुदा िवप�ी सोनालाल 
मिुखया िवन, उपे�� मिुखया िवन, मनोहर मिुखया 
िवनसमेतका िवप�ीह�ले मलाई बाटोबाट समाती 
उखबुारीिभ� लगी मैले लगाएको क��  खोली नाङ्गो 
अव�थामा पारी िनजह�ले लगाएको पे�टसमेत खोली 
मलाई जबरज�ती पालोपालो सामूिहक �पमा ३/४ 

पटक अ�ाकृितक मैथुन करणी गरकेो हो, मैले जोडले 
�ँदा कराउदँा िवप�ी उपे�� मिुखया िवनले मेरो मखु 
ब�द गरी िथचेको िथयो, यी िवप�ीह�ले मलाई करणी 
गरकेोमा �ँदा कराउदँा कराउदैँ बेहोस अव�थामा 
सोही उखबुारीमा लडेको ह�,ँ म होसमा आएप�ात् म सो 
ठाउमँा �ँदै घरमा आई आमालाई जानकारी गराएको 
ह�,ँ िनजह�लाई प�ाउ गरी आव�यक कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको प�रवित�त नाम ‘क’ ले खलुाई 
लेखाई ग�रिदएको कागज । 

पीिडतको अ�ाकृितक मैथुन (मल�ार) Anus 
मा करणी (Sodomy) भएको तथा मल�ार (Anus) 
को व�रप�र Laceration भएको दिेख�छ भने बेहोराको 
�वा��य परी�ण �रपोट�  ।

िमित २०७१।२।२९ को बेलकुा अं.१७:१५ 
बजेको समयमा म तथा �ितवादी मनोहर मिुखया िवन, 
सोनालाल मिुखया िवनसमेत तीनै जना िज�ला पसा� 
गा.िव.स.वाड� नं.६ फुलवरीया गाउमँा गई नाच हेरी घर 
फिक� ने �ममा बाटोमा नै हामी तीनै जनाले जाहेरवालाको 
छोरा प�रवित�त नाम ‘क’ लाई अ�ाकृितक मैथुन गन� 
भनी स�लाह गरी वारदात�थलमा रहेको बासँघारीमा 
आई बिसरहेको अव�थामा जाहेरवालाको नाबालक 
छोरा सोही ठाउमँा रहेको उखबुारीमा लगी पालो पालो 
सामूिहक �पमा अ�ाकृितक मैथनु करणी गरकेो हो 
भ�ने बेहोराको कसरु �वीकार गरी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� �ितवादी उपे�� मिुखया िवनले गरेको 
बयान ।

िमित २०७१।२।२९ को बेलकुा अं.१७:१५ 
बजेको समयमा म आ�नै खेतमा काम ग�ररहेको िथए,ँ 
यी प�ाउमा परी आएका �ितवादी उपे�� मिुखया िवन, 
मनोहर मिुखया िवन र सोनालाल मिुखया िवनसमेतका 
�ितवादीह�ले जाहेरवालाको नाबालक छोरा वष� 
८ को प�रवित�त नाम ‘क’ फूलवरीया गाउबँाट नाच 
हेरी घर फिक� ने �ममा वारदात�थलमा आइप�ुदा 
यी �ितवादीह�ले पीिडतलाई जबरज�ती बाटोबाट 
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समाती उखबुारीमा लगी नाङ्गो पारी पालोपालो 
सामूिहक �पमा अ�ाकृितक मैथुन करणी गरकेो 
हो भ�ने बेहोराको �मोद�साद यादव, नवाव यादव 
र सोहन�साद यादवसमेतका मािनसह�ले खलुाई 
लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

प�ाउमा परी आएका �ितवादी उपे�� 
मिुखया िवनलाई मलुकु� ऐन अ.बं.१७३ नं.बमोिजम 
पीिडत प�रवित�त नाम ‘क’ सगँ सनाखत गराउदँा 
िनज �ितवादी उपे�� मिुखया िवनसमेतले पालोपालो 
सामूिहक �पमा जबरज�ती अ�ाकृितक मैथनु करणी 
गरकेो िठक साचँो हो भ�ने बेहोराको पीिडत ‘क’ ले 
ग�रिदएको सनाखत कागज ।

पीिडत तथा पीिडतले वारदात स�ब�धमा 
�य� गरकेो कुराको तयार ग�रएको िड.िभ.िड. िभिडयो 
�यासेट थान २ र �ितवादी उपे�� मिुखया िवनको 
िमित २०६२।७।२४ को ज�मदता�को कागजातसमेत 
आव�यक कारबाहीको लािग दािखल गरकेो भ�ने 
बेहोराको �हरी �ितवेदन । 

घटना�थल मचु�ुका, िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, पीिडतको िकटानी कागज, �वा��य परी�ण 
�ितवेदन, �ितवादीले मौकामा गरकेो बयान कागज, 
मौकामा बिुझएका मािनसह�ले ग�रिदएको व�तिु�थित 
मचु�ुकासमेतको िमिसल संल�न �माणह�बाट यी 
�ितवादी उपे�� मिुखया िवन, मनोहर मिुखया िवन र 
सोनालाल मिुखया िवनले पीिडत प�रवित�त नाम ‘क’ 
लाई अ�ाकृितक मैथनु गरकेो वारदात �थािपत ह�न 
आएकोले उपे�� मिुखया िवन, मनोहर मिुखया िवन 
र सोनालाल मिुखया िवनले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १, ३(१), ३क र ९क नं.बमोिजम 
कसरु अपराध गरकेो दिेखदँा िनजह�लाई सोही 
महलको ३(१) अनसुार सजाय ह�न र सोही महलको 
३क र ९क नं.बमोिजम थप सजाय तथा सोही ऐनको 
९क र १० नं.बमोिजम �ितवादीह�बाट पीिडतलाई 
उिचत �ितपूित�  िदलाई पाउन स�बि�धत स�कल 

िमिसलसाथ प�ाउ �ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई 
यसै अिभयोग प�साथ पेस ग�रएको छ । साथै वारदात 
घटनामा संल�न भई हालस�म फरार रहेका �ितवादीह� 
सोनालाल मिुखया िवन र मनोहर मिुखया िवनसमेतको 
नाउमँा स�मािनत अदालतबाट कानूनबमोिजमको 
वार�ेटसिहतको �याद पजु� जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको नेपाल सरकारको अिभयोगप� । 

जाहेरी दरखा�त बेहोरा झठुा हो, मलाई 
फसाउन य�तो जाहेरी िदएका ह�न्, मैले िनज प�रवित�त 
नाम ‘क’ लाई िचनेको पिन छैन, उसलाई मैले सो 
िमितमा देखेको पिन होइन, उसगँ भेट नै भएको 
होइन, साथै सह�ितवादीह�लाई पिन िचनेको छैन, 
उनीह�सगँ मेरो भेटघाट पिन भएको होइन, म लेवरको 
काम गद�छु, म नारायणगढमा बालवुा चा�ने काम गद�छु, 
म नारायणगढमा काम ग�ररहको अव�थामा मलाई 
�हरीले �यहीबँाट प�ेर �याएका ह�न्, �याउदँास�म 
मलाई िकन �याए भ�ने थाहा िथएन, पिछ मा�ै थाहा 
भयो, मलाई य�तो केसमा फसाएको रहेछ, मैले �य�तो 
अ�ाकृितक मैथुन केही गरकेो होइन, �यसमा मेरो 
कुनै िकिसमको संल�नता छैन । जाहेरवाला र हा�ो 
प�रवारिबचमा झगडा िथयो बोलचाल िथएन, �यसैको 
�रसइवीको कारणले मलाई फसाउन य�तो जाहेरी 
िदएका ह�न्, �हरीमा भएको बयान बेहोरा झ�ुा हो, 
मलाई नसनुाई आफँै �हरीले लेखी �याई सहीछाप 
गराएका ह�न्, सहीछाप मेरो हो, अ�य बेहोरा झ�ुा 
हो । व�तिु�थित मचु�ुका स�य होइन िकन य�तो लेखाई 
िदए थाहा भएन । मैले कुनै ग�ती गरेको छैन, म िनद�ष 
छु, मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी उपे�� मिुखया िवनले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान ।

जाहेरवाली प�रवित�त नाम E, पीिडत 
प�रवित�त नाम ‘क’ तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका सोहन 
यादव, नवाव यादव, �मोद�साद यादव र �ितवादी 
उपे�� मिुखया िवनको सा�ी िदिलप कुशवाहले स�ु 
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अदालतमा गरकेो बकप� । 
फरार रहेका �ितवादीह� सोनालाल 

मिुखया िवन र मनोहर मिुखया िवनका हकमा िनज 
दवैु �ितवादीह� हािजर भएका वा पि�एका बखत 
म�ुा खडा गरी कारबाही स�ु ह�ने गरी अ.बं. १९० 
नं.बमोिजम मलुतबीमा रािखिदएको छ । पीिडत 
एवम् जाहेरवालाको ��य� �माण�पी बकप� र 
परी�ण �ितवेदनले अ�ाकृितक मैथनु भएको भनी 
लेखी लेखाई िदएकाबाट िमिसल संल�न सङ्किलत 
�माणह�को िसलिसला र कडी िम�ने दिेखदँा ��ततु 
वारदातमा यी �ितवादी उपे�� िवनको सलं�नता रहेको 
पया�� एवम् िव�सनीय आधार रहेको यिकन ह�न 
आउछँ । अतः य�तो अव�थामा स�ब� �माणको 
भारको �ि�कोणले, शंकाको हरस�भव सिुवधा 
�ितवादीले पाउने �ि�कोणले र िनद�ष �ितवादी 
स�झनपुन� कोणसमेतले हेदा� पिन यी �ितवादी 
कसरु वारदातमा संल�न नभएको भ�ने िम�ने देिखन 
आएन । अतः य�तोमा वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोगदाबी प�ुने नै ह�न आयो । यसथ� यी �ितवादी 
उपे�� मिुखया िवनलाई िनजको उमेरसमेतलाई 
िवचार गरी िनजको िब�याई ं कसरुतफ�  अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम तथा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१), ३क र ९क नं.बमोिजम ह�ने 
त�लो हदको सजाय कैद वष� १०(दश) ह�ने ठहछ�  । 
थप सजायका स�ब�धमा ३क नं. मा मिहलालाई 
सामूिहक करणी गन�का हकमा मा� कानूनी �ावधान 
रहेको दिेखदँा यी �ितवादीले गभ�वती, अपाङ्ग अ�य 
मिहलाउपर करणी गरकेो वारदात नदेिखदँा उ� ३क 
नं. को �ावधानबमोिजम थप सजाय तोिकरहनपुन� 
भएन । �ितपूित� स�ब�धमा पीिडतलाई ज�मा पि�चस 
हजार िनज पीिडत बालकले ियनै �ितवादीबाट भराई 
िलन पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।१२।२१ को फैसला । 

स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट जबरज�ती 

करणीको महलको ३क नं.समेतको कसरु कायम 
गरी १० वष� कैद सजाय ग�रएको तर कसरु ग�रएको 
सोही ३क नं. को थप सजायतफ� को दाबी नप�ुने ठहर 
ग�रएको फैसला आफँैमा निमली �िुटपूण� भई बदरभागी 
छ । उ� दफा ३क को �ावधान मिहलालाई सामूिहक 
करणी गन�को हकमा मा� लाग ुह�ने, गभ�वती, अपाङ्ग वा 
अ�य मिहलालाई करणी गरकेो वारदात नदेिखएकोले 
�ितवादीलाई उ� नं.बमोिजम थप सजाय तोिकरहन 
नपन� भ�ने आधार �िुटपूण� छ । सो दफामा मिहला 
भ�ने उ�लेख भए पिन दफा ९क ले नाबालकसगँ 
कुनै िकिसमको अ�ाकृितक मैथुन गरमेा वा गराएमा 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी ३ नं. ले ह�ने सजायमा 
थप कैदसमेत ह�ने कानूनी �यव�था छ । मिहलालाई 
सामूिहक करणी गरकेोमा ह�ने सजाय कुनै नाबालक 
सामूिहक अ�ाकृितक मैथुन गदा� नह�ने भनी अथ� गन� 
िम�ने देिखदँनै । �यसो गनु�  ऐनको मनसायिवपरीत 
ह�न जा�छ । नाबालकलाई सामूिहक अ�ाकृितक 
मैथनु र एकल अ�ाकृितक मैथुनमा एकै सजाय ह�न 
जा�छ । नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० 
को दफा १२(१) मा भएको कानूनी �यव�थाले पिन 
ऐनमा पिुलङ्गलाई बझुाउने श�दह�ले �ीिलङ्गलाई 
पिन बझुाउने ह�दँा उ� जबरज�ती करणीको महलको 
३क नं. मा भएको कानूनी �यव�था मिहलाको हकमा 
मा� ला�ने नाबालकको हकमा आकिष�त नह�ने 
भनी फैसलामा िलइएको आधार पिन �िुटपूण� ह�दँा 
केही उ�टी बदर गरी यी �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारले त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
हेट�डामा पेस गरकेो पनुरावेदनप� । 

अिधकार�ा� अिधकारीसम�मा भएको बयान 
बेहोरालाई पिन आधार बनाई मलाई दोषी ठहर ग�रएको 
छ, जबिक उ� बयान बेहोरा मैले �वे�छाले गरेको 
छैन । म अनपढ �यि�लाई डराई ध�काई गोली 
मा�रिद�छु भनी �ास दखेाई �हरीले आफँै लेखी 
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सहीछाप गराएको भनी मैले अदालतको बयान 
लेखाएको छु । वादीका सा�ी िदिलप कुशवाहासमेतले 
अदालतमा बकप� गदा� �हरीले कुटिपट गरी 
�ितवादीको बयान लेखाएको हो भनी वादीकै सा�ीले 
लेखाई िदएको अव�था छ । िचिक�सक परी�ण 
�ितवेदनको दफा ५ मा पीिडतको शरीरमा अ�य 
घाउ चोट िनलडाम देिखएन भनी उ�लेख भएको छ । 
जाहेरीअनसुार उखबुारीमा तीन जनाले पालोपालो गरी 
भइुमँा लेटाई घो�टो पारी बलपूव�क करणी गरेको दाबी 
छ । यिद �यसरी करणी ग�रएको भए पीिडत भिनएको 
�यि�को शरीरमा िनि�त �पमा घाउखत देिखनपुन� 
िथयो । �य�तै प�ुष �यि�को वीय�समेत पाइदँैन भनी 
�ितवेदनमा समेत उ�लेख भएबाट उ� �ितवेदन 
िव�सनीय नरहेको पिु� त ह��छ नै िवशेष�ले िदएको 
तब मा� �माणमा िलन िम�छ जब अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गरी पिु� गछ�न् । िचिक�सकलाई अदालतले 
बकप� गन� बोलाउदँासमेत आई बकप� गरकेो 
देिखदँनै । जाहेरवालासगँ गाउकँो �रसइवी रहेको र 
सो �रसइवी सा�ँनलाई म घटना�थलमा ह�दँै नभएको 
�यि�लाई जाहेरी िदएको कुरा िमिसल संल�न मेरो 
बयान तथा सा�ी बकप�समेतबाट पिु� भए पिन 
�यसतफ�  िवचार नगरी भएको फैसला उ�टी ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको �ितवादी उपे�� मिुखया िवनले 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डामा पेस गरकेो 
पनुरावेदनप� । 

यसमा स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२।१२।२१ मा भएको फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको र �ितवादी उपे�� मिुखया िबनको 
पनुरावेदन पन� आएको दिेखदँा अ.बं. २०२ नं. को 
�योजनाथ� छलफलको िनिम� वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनको हकमा ��यथ� पनुरावेदक �ितवादी 
उपे�� मिुखया िबनलाई कारागार काया�लय पसा�, 
वीरग�जमाफ� त जानकारी गराई र ��यथ� �ितवादीको 
पनुरावेदनको जानकारी उ�च सरकारी विकल 

काया�लय वीरग�जलाई गराई िनयमानसुार पेस गन� भ�ने 
बेहोराको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जको िमित २०७४।०२।१२ को आदेश ।

पीिडतसगँ ग�रएको सनाखत कागज, 
जाहेरवाली, पीिडत र व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसले 
गरकेो बकप�समेतबाट पीिडतलाई �ितवादीह�ले 
मल�ारमा करणी गरकेो �माण कागजबाट देिखन 
आएबाट �ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई १० वष� कैद 
र पीिडतले �. २५,०००।– �ितपूित�  �ितवादीबाट 
भराइपाउने ठहराई स�ु पसा�  िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२।१२।२१ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३क नं.बमोिजमको थप सजायको 
स�ब�धमा भने मिहलालाई जबरज�ती करणी गरमेा 
भ�ने वा�यांश परकेो ह�दँा प�ुषले प�ुषलाई करणी 
गरकेोमा उ� ३क नं.बमोिजम थप सजाय गन� भ�ने 
नेपाल सरकारको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन 
भ�ने उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जबाट िमित २०७४।३।२७ मा भएको फैसला ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(१), ३क, र ९क बमोिजम सजायको मागदाबी 
रहेकोमा त�लो हदको सजाय १० वष� कैद ह�ने फैसला 
गरकेो तर स�ु फैसलाले ३(१) बमोिजमको सजाय कित 
हो र ९क बमोिजमको सजाय कित हो ? ��ट नपारी 
स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गन� काय� भएको 
छ । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ९क नं. 
मा नाबालकसगँ अ�ाकृितक मैथनु गराएमा जबरज�ती 
करणी गरकेो मानी जबरज�ती करणीमा ह�ने सजायमा 
थप १ वष� कैद सजायको �यव�था रही अ�ाकृितक 
मैथनुलाई जबरज�ती करणीभ�दा पिन ग�भीर कसरु 
मानी जबरज�ती करणीमा ह�ने सजायभ�दा थप 
सजायको �यव�था रहेको ि�थित देिख�छ । �यसैगरी, 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३क नं. ले गभ�वती, 
अश�, अपाङ्ग मिहलालाई सामूिहक करणी गर े
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मा� थप सजाय ह�ने भ�ने अथ� गन� हो भने प�ुषलाई 
एकल अथवा सामूिहक �पमा अ�ाकृितक मैथनु गर े
एउटै खालको सजाय ह�न जाने अव�था आउने ह�दँा 
िवधाियकाले कानून तजु�मा गदा� �य�तो कानून शू�यको 
अव�था िसज�ना ह�न निदनेतफ�  �ि�गत गरी कानून 
तजु�मा गन� ह�दँा उ�च अदालतले फैसला गदा� केवल 
त�यको मा� उ�लेख गरी ऐनको सही �या�या नगरी 
भएको फैसला �िुटपूण� रहेको छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको आधारमा ३क तथा ९क नं.बमोिजम थप 
सजाय नगरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई नै 
सदर गन� गरेको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जको फैसला सो हदस�म बदर गरी 
�ितवादीलाई अिभयोगप� मागदाबीबमोिजम थप 
सजायसमेत ग�रपाउन स�मािनत अदालतसम� सादर 
अनरुोध छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।

यसमा अ�ाकृितक मैथनुस�ब�धी कसरु ठहर 
गरी सजाय गदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१), ३क तथा ९क नं.समेतको कसरु 
ठहर गरकेो, तर सोम�ये कुन कानूनबमोिजम कित 
कित सजाय ह�ने हो भ�ने यिकन नगरी हचवुा �पमा 
एकम�ु १० वष� कैद ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट भएको िमित 
२०७४।०३।२७ को फैसलामा कानूनको �या�या र 
�योगमा �िुट देिखदँा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४० को �योजनाथ� 
छलफलका लािग ��यथ� िझकाई हािजर भए वा 
अविध �यतीत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७६।०३।०१ को आदशे ।

ठहर ख�ड
िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी नवराज 

पराजलुीले पीिडत प�रवित�त नाम ‘क’ ८ वष�का 
नाबालक ह�न् । िनज नाबालकलाई यी ��यथ� �ितवादी 
उपे�� मिुखया िवनलगायतका ३ जना �ितवादीह�ले 
सामूिहक �पमा जबरज�ती अ�ाकृितक मैथनु गरेका 
छन् । मलुकु� ऐन, जबरज�ती कारणी महलको ९क 
नं. ले अ�ाकृितक मैथुन गर ेगराएमा जबरज�ती करणी 
गरकेो मानी सजाय गनु�पन� र पीिडत नाबालक भएकोमा 
थप १ वष� कैद सजाय ह�ने भनी �प� �यव�था गरेको 
छ । साथै य�तो सामूिहक �पमा ग�रएको करणीलाई 
यसै महलको ३क नं. बमोिजमसमेत थप सजाय 
ह�नपुछ�  । यसकारण स�ु िज�ला अदालत तथा 
उ�च अदालतको फैसला िमलेको नह�दँा उ�टी भई 
�ितवादीलाई ऐनबमोिजम थप कैद सजाय ग�रपाउ ँ
भनी बहस ��तुत गनु�भयो ।

��यथ� �ितवादी उपे�� मिुखया िवनको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण मरुारी 
रौिनयारले �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादी 
प�लाई तोकेको अव�थामा ��ततु म�ुामा जाहेरी 
दरखा�त �मािणत ग�रएको छैन । साथै �वा��य 
परी�ण गन� िचिक�सकको बकप� भएको अव�था 
छैन । �ितवादीउपर िलइएको थप दाबीको िजिकर प�ुन 
स�दैन । िकनिक जबरज�ती करणी महलको ३क नं. 
मा मिहला भनी �प� �पमा उ�लेख भएको ह�दँा यो 
�यव�था मिहलालाई मा� लाग ुह��छ । यहा ँपीिडत र 
�ितवादीह� दवुै प� नै नाबालक ह�न् । �ितवादीलाई 
थप सजाय ह�ने नभई नाबालकले गरकेो अपराधमा 
सजायमा छुट ह�नपुद�छ भ�ने बहस ��ततु गनु�भयो । 

उि�लिखत बहस िजिकर सनुी 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� , ��ततु 
म�ुामा उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जबाट िमित २०७४।०३।२७ मा भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सोही स�ब�धमा 
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िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु म�ुामा 

�ितवादीह� उपे�� मिुखया िवन, मनोहर मिुखया िवन 
र सोनालाल मिुखया िवनले िमित २०७१।०२।२९ मा 
जाहेरवालाको नाबालक छोरा प�रवित�त नाम ‘क’ लाई 
जबरज�ती पालोपालो सामूिहक �पमा ३/४ पटक 
अ�ाकृितक मैथनु करणी गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको ३(१), ३क र ९क नं.बमोिजम कसरु 
अपराध गरकेो दिेखदँा िनजह�लाई सोही महलको 
३(१) अनसुार सजाय ह�न र सोही महलको ३क र 
९क नं.बमोिजम थप सजाय तथा सोही ऐनको ९क र 
१० नं.बमोिजम �ितवादीह�बाट पीिडतलाई उिचत 
�ितपूित� िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल 
सरकारको अिभयोग मागदाबी रहेकोमा स�ु पसा� 
िज�ला अदालतले तीन जना �ितवादीम�ये उपे�� 
मिुखया िवन मा�ै हािजर रहेको र अ�य दईु मनोहर 
मिुखया िवन र सोनालाल मिुखया िवन फरार भएकाले 
अ.बं. १९० नं.बमोिजम मलुतबीमा राखी उपे�� 
मिुखया िवनको हकमा िनजको उमेर ज�मदता� �माणका 
आधारमा १६ वष� पगेुको ह�दँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) र ९क नं.बमोिजम ह�ने त�लो 
हदको सजाय कैद वष� १० (दश) र �ितपूित� स�ब�धमा 
ज�मा पि�चस हजार िलन पाउने ठहछ�  भ�ने पसा� 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएकोमा उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट समेत सोही 
फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला भएको पाइ�छ । 

�ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई जबरज�ती 
करणी महलको ३(१) र ९क नं.बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद ह�ने र िनज �ितवादीबाट पीिडतले �.२५,०००/- 
(पि�चस हजार �पैया)ँ समेत भराई पाउने ठहर गरी उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
भएको फैसलाउपर �ितवादी उपे�� मिुखया िवनको 
तफ� बाट ०७४-RI-१२९२ को म�ुा दोहो�याई हेन� 
अनमुितको िनवेदन दता� भएकोमा यस अदालतबाट 

अनमुित �दान नह�ने गरी िमित २०७५।०१।०७ मा 
आदेश भएको दिेख�छ । िनज �ितवादी उपे�� मिुखया 
िवनको सो िनवेदन िजिकरतफ�  थप िवचार ग�ररहन 
परने । अतः उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जको फैसलाउपर पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको ��ततु पनुरावेदन िजिकरमा मा� 
केि��त भई िववेचना गनु�पन� देिखयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनप� हेदा� स�ु तथा उ�च अदालतले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३(१) नं. र ९क 
नं.बमोिजम सजाय गर े पिन ऐनको कुन नं.बमोिजम 
कित सजाय हो भ�नेमा ��ट ह�न नसकेको र ऐ. 
ऐनको ३क र ९क नं.बमोिजम �ितवादी उपे�� मिुखया 
िवनलाई थप कैदको सजाय ह�नपुन� भ�ने म�ुय िजिकर 
िलएको पाइ�छ ।

२. सो पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, यी 
�ितवादी उपे�� मिुखया िवनउपर िकटानी जाहेरी 
परकेो छ । पीिडत बालकले मौकामा गरकेो कागजमा 
�ितवादी उपे�� मिुखया िवनलगायतका �यि�ह�ले 
आफूमािथ अ�ाकृितक मैथनु करणी गरकेो भनी 
लेखाएका छन् । साथै िनज पीिडतले उ� मौकाको 
कागज समथ�न गरी अदालतसम� उपि�थत भई 
सनाखत पिन ग�रिदएका छन् । �ितवादी उपे�� 
मिुखया िवनले पीिडत बालकलाई अ�ाकृितक मैथनु 
गरकेो भनी मौकामा कसरुमा सािबती रही बयान 
गरकेा छन् । पीिडतको �वा�थ परी�ण �ितवेदनमा 
मल�ारमा करणी (sodomy) भएको, मल�ार व�रप�र 
Laceration भएको भनी उ�लेख भएको छ । यसबाट 
यी �ितवादी उपे�� मिुखया िवनसमेतले पीिडत बालक 
प�रवित�न नाम ‘क’ लाई जबरज�ती अ�ाकृितक मैथनु 
गरकेो भ�नेमा कुनै िववाद रहेन । 

३. सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३ नं. देहाय (१) मा दश वष�भ�दा मिुनका 
बािलकालाई जबरज�ती करणी गन�लाई दशदिेख प�� 
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वष�स�म कैद सजाय ह�ने छ भनी कानूनी �यव�था 
गरकेो छ । �य�तै सोही जबरज�ती करणी महलको 
९क नं. मा "कसैले कुनै नाबालकसगँ कुनै िकिसमको 
अ�ाकृितक मैथुन गर ेगराएमा जबरज�ती करणी गरकेो 
मानी यसै महलको ३ नं. बमोिजम ह�ने सजायमा थप 
एक वष�स�म कैद गरी �य�तो नाबालकलाई िनजको 
उमेर र उसलाई प�ुन गएको मका�समेत िवचार गरी 
अदालतले अ�ाकृितक मैथनु गन�बाट मनािसब 
मािफकको �ितपूित�समेत भराइिदनपुछ� " भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । 

४. ��ततु म�ुामा �ितवादी उपे�� मिुखया 
िवनलगायतले पीिडत नाबालक प�रवित�न नाम ‘क’ 
लाई अ�ाकृितक तवरले जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
पीिडतको �वा��य जाचँसमेतका व�तगुत �माणबाट 
नै पिु� ह�न आएको अव�था छ । य�तो कसरु गरकेोमा 
मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम जबरज�ती 
करणी महलको ३ र ९क नं. आकिष�त ह�न स�ने 
देिखयो । जसअन�ुप िनज �ितवादी उपे�� मिुखया 
िवनलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(१) नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय भई 
सोही महलको ९क नं.बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट 
�.२५,०००/- (पि�चस हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत 
भराई पाउने ठहराई भएको उ�च अदालत जनकपरु, 
अ�थायी इजलास वीरग�जको फैसला सो हदस�म 
अ�यथा मा�न िमलेन । 

५. साथै पीिडत प�रवित�त नाम ‘क’ नाबालक 
रहेका छन् र सो त�यमा कुनै िववाद छैन । नाबालकसगँ 
अ�ाकृितक मैथुन गर ेगराएमा जबरज�ती करणी गरकेो 
मा�नपुन� र �य�तो कसरु गन� कसरुदारलाई जबरज�ती 
करणी महलको ३ नं.बमोिजम सजाय गनु�पन� देिख�छ । 
पीिडत ८ वष�को नाबालक भएकोले जबरज�ती करणी 
महलको ३(१) नं.बमोिजम �ितवादीलाई िन�नतम 
पिन १० वष� कैद ह�ने नै देिखयो । नाबालकलाई 
अ�ाकृितक मैथुन गरमेा जबरज�ती करणी महलको 

९क नं. ले थप १ वष�स�म कैद गररे मनािसब �ितपूित�  
रकम भराइिदनपुन� अिनवाय� कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । अतः उ� ९क नं.बमोिजम �ितवादी उपे�� 
मिुखया िवनलाई थप १ (एक) वष�स�म कैदको सजाय 
नगरकेो हदस�म उ�च अदालतको फैसला िमलेको 
दिेखन आएको छैन । 

६. जहासँ�म जबरज�ती करणीको महलको 
३क नं.बमोिजमको थप सजाय पिन ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर छ सो स�ब�धमा उ� ३क नं. 
मा "मिहलालाई सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी 
गन� वा गभ�वती, अश� वा अपाङ्ग मिहलालाई 
जबरज�ती करणी गन�लाई यस महलमा लेिखएको 
सजायमा थप पाचँ वष� कैद गनु�पछ� " भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । कानूनको �या�यास�ब�धी 
िस�ा�तअ�तग�तको शाि�दक �या�याको िस�ा�त 
(Literal Rule of Interpretation) अनसुार ऐनमा 
�योग भएका भाषा वा श�दलाई �यायकता�ले ज�ताको 
त�तै कुनै अथ� निबगारी र कुनै शाि�दक लेप नलगाई 
ऐनको भावअनकूुल �या�या गनु�पद�छ भ�ने हो । मािथ 
उि�लिखत जबरज�ती करणी महलको ३क नं. को 
कानूनी �यव�थामा पिन िकटेर नै मिहला भ�ने श�द 
उ�लेख भएको छ । िवधाियकाले यो �यव�थामा मिहला 
�यसमािथ पिन अश�, अपाङ्ग र गभ�वती भ�ने श�द 
�योग गरकेाले यो �यव�था मिहलाको स�दभ�मा मा� 
केि��त भएको देिख�छ । �यसैले जबरज�ती करणी 
महलको ३क नं. मिहलाको स�दभ�मा �यव�था ग�रएको 
कानूनी �ावधान रहेको र ��ततु म�ुामा पीिडत 
प�रवित�त नाम ‘क’ प�ुष �यि� भएकोले उ� ३क नं. 
आकिष�त ह�न स�ने भएन । 

७. यसका अित�र� नाबालकलाई 
अ�ाकृितक मैथुन गन� कसरुदारलाई जबरज�ती 
करणीको ९क नं. ले थप १ वष�स�म कैदको सजाय 
ह�ने छु�ै कानूनी �यव�था रहेको छ । व�ततुः उ� 
जबरज�ती करणीको ३क नं. र ९क नं. को कानूनी 



857

१०७०१ - नेपाल सरकार िव. उपे�� मिुखया िवन

�यव�था छु�ाछु�ै कसरुमा आकिष�त ह�ने िवधाियक� 
मनसाय रहेको पाइ�छ । थप सजायसमेत गनु�पन� 
अव�थामा सो अपराधको �कृित एवं प�रभाषालाई 
�ि�गत गरी कानूनमा उि�लिखत �यव�थाको �योग 
गनु�  मनािसब, �यायोिचत र कानूनसङ्गत ह�ने ह��छ । 
िबना कानूनी आधार सबै �कृितका कसरुह�मा ऐनमा 
भएका कसरुमा कसरुदारलाई सबै दफाबमोिजम थप 
सजाय गनु�  उ� कानूनी �यव�थाअनकूुल नभएकोले 
जबरज�ती करणीको ३क नं.बमोिजम थप सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई पीिडत नाबालक 
प�रवित�त नाम ‘क’ लाई िनजको �वे�छािवपरीत 
अ�ाकृितक मैथुन गरकेो कसरुमा सािबक मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३ (१) नं.बमोिजम 
१० (दश) वष� कैद सजाय ह�ने र सोही महलको ९क 
नं.बमोिजम �.२५,०००/- (पि�चस हजार �पैया)ँ 
�ितपूित�समेत पीिडतले िनज �ितवादीबाट भराइपाउने 
ठहराई भएको स�ु पसा�  िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।१२।२१ को फैसला सदर गन� गरकेो उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
िमित २०७४।३।२७ को फैसला सो हदस�म मनािसब 
नै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादी उपे�� 
मिुखया िवनले नाबालक प�रवित�त नाम ‘क’ लाई 
अ�ाकृितक मैथनु गरकेो ठहर भइसकेको अव�थामा 
सो जबरज�ती करणी महलको ९क नं. ले अिनवाय� 
�पमा थप गनु�पन� कैदको सजाय नगरी उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट भएको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई �ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई जबरज�ती 
करणी महलको ९क नं.बमोिजम पीिडतको उमेर, 
िनजउपर भएको घटना, �वा��य जाचँ �ितवेदन आिद 
�माणह�लाई िवचार गरी थप १ (एक) वष� कैदसमेत 

ह�ने ठहछ�  । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३क नं.बमोिजम �ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई 
थप कैद सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर भने प�ुन स�दनै । 

९. �ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई सािबक 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३ (१) 
नं.बमोिजम १० (दश) वष� र सोही ९क नं.बमोिजम थप 
१ (एक) वष� गरी ज�मा ११ (एघार) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर भए तापिन �चिलत बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) ले "�ोह वष� वा 
सोभ�दा मािथ वा अठार वष� वा सोभ�दा कम उमेरका 
बालबािलकाले कुनै कसरुज�य काय� गरकेो भए 
िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुको �यि�लाई ह�ने 
सजायको दईु ितहाई सजाय ह�ने छ ।" भ�ने कानूनी 
�यव�था गरकेो छ । �यसैगरी हाल �चिलत मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४५(४) मा "सो� 
वष� वा सो� वष�भ�दा मािथ र अठार वष�भ�दा कम 
उमेरको �यि�ले कुनै कसरु गरमेा िनजलाई उमेर पगेुका 
�यि�लाई कानूनबमोिजम ह�ने सजायको दईु ितहाई 
सजाय ह�ने छ ।" भ�ने �यव�था रहेको छ । साथै केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा 
कुनै कसरुको सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध 
संिहतामा लेिखएको भ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । 

१०. ��ततु म�ुामा �ितवादी उपे�� मिुखया 
िवनको ज�मिमित २०५५।१।१० रहेको त�य िमिसल 
संल�न िनज �ितवादीको ज�मदता�को �माणप�बाट 
ख�ुन आएको छ । यसरी िनज �ितवादी उपे�� मिुखया 
िवनको उमेर वारदात िमित २०७१।२।२९ मा १६ 
(सो�) वष� रहेको िमिसल सलं�न कागजातबाट पिु� 
भएको छ । मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
रोहमा सजायको हकमा हाल �चिलत मलुकु� अपराध 
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सिंहता, २०७४ मा भएको कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�ने ह��छ । अतः सो कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादी 
उपे�� मिुखया िवनलाई ठहर भएको ११ (एघार) वष� 
कैद सजायको दईु ितहाई (२/

३
) अथा�त् ७ (सात) वष� ४ 

(चार) मिहना िनज �ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको फैसला केही 
उ�टी भई कैदको हकमा �ितवादी उपे�� मिुखया 
िवनलाई ७ (सात) वष� ४ (चार) मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहरकेोले स�ु फैसलाबमोिजम राखेको कैदको लगत 
क�ा गरी यस फैसलाबमोिजम ७ (सात) वष� ४ (चार) 
मिहना कैदको लगत रा�न ु भनी स�ु पसा� िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाउनू .................................१ 
�ितवादी उपे�� मिुखया िवन िमित २०७१।३।१२ 
देिख िहरासतमा रही हालस�म थनुामा रहेको िमिसल 
सलं�न उ� िमितको थनुवुा पजु�बाट देिखदँा िनजलाई 
ठहर भएको कैद सजाय ७ (सात) वष� ४ (चार) मिहना 
सोही िमितबाट क�ा ह�ने गरी संशोिधत थनुवुा पजु� िनज 
�ितवादी र स�बि�धत कारागार काया�लयलाई िदन ु
भनी स�ु पसा� िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू.....२
स�बि�धत कारागार काया�लयमाफ� त ��ततु फैसलाको 
जानकारी �ितवादी उपे�� मिुखया िवनलाई िदनू ....३
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ...........४

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

फैसला तयार गन�ः- क�याण खड्का, िनशा फुयाल 
(शा.अ.)
इित सवंत् २०७७ साल असार १७ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७७।३।१४

म�ुाः मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

०७३-CR-१५८१
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला बाकेँ, सािबक बागे�वरी 

गा.िव.स. वडा नं. ५ हाल खजरुा गाउ ँपािलका 
वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार काया�लय 
बिद�यामा कैदमा रहेको क�पना भ�डारीसमेत

िव��
��यथ� / वादी : दिलत मिहला उ�थान सङ्घ बिद�याको 

महासिचव िखमा िव.क.को जाहेरीले नेपाल 
सरकार

०७३-CR-१५८२
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला बाकेँ, बागे�वरी 

गा.िव.स. वडा नं. ९ एफ गाउ ँघर भई हाल 
कारागार काया�लय दलेैखमा कैदमा रहेको 
राजे�� �ताप िसहं ठकुरी

िव��
��यथ� / वादी : दिलत मिहला उ�थान सङ्घ बिद�याको 

महासिचव िखमा िव.क.को जाहेरीले नेपाल 
सरकार

§ कुनै �यि�लाई भारततफ�  लिगयो वा 
लिगदैँछ भ�न े कुराको आधारमा मा� 
मािनसलाई बे�नका लािग लगेको भनी 

�नण�य नं. १०७०२
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िन�कष� िनका�न ु िबलकुल अनुिचत, 
अतािक� क र अ�यायपूण� िन�कष� ह�न 
जाने । मानव बेचिबखनको उ�े�यले नै 
भारतमा लगेको वा लैजाने �यास गरकेो 
त�य शकंारिहत तवरबाट �मािणत 
ह�नुपन� । केवल भारततफ�  जान लागेको 
कुरालाई मा� हरेरे शंका वा अनमुान 
गरी मानव बेचिबखनको कसुर ठहर गनु� 
कानूनसङ्गत नह�ने । 

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / �ितवादी : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
बालकृ�ण देवकोटा र �ी बलराम सवेुदी

��यथ� / वादी : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी खेमराज 
भ�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी बस�तराज पौडेल
बिद�या िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:- 
माननीय म�ुय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
माननीय �यायाधीश �ी केशवराज जोशी
पनुरावेदन अदालत नेपालग�ज

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोिजम पन� आएको ��ततु 
पनुरावेदनको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार रहेको 
छः 

त�य ख�ड
हामीह�को स�ंथा दिलत मिहला उ�थान 

सङ्घ बिद�याको सहयोगमा भारत नेपालको िसमा 
�े�ह�मा मानव बेचिबखन सूचना के�� खोिलएको 
ह�दँा उ� सूचना के��मा म जाहेरवालीसमेत भएको 
अव�थामा सङ्केत नं. ६६ कािलका –१ “च”, 
कािलका –२ “ट”, कािलका –३ “त”, कािलका –४ 
“प”, कािलका –५ “य” समेत जना ५ लाई िमित 
२०७२/०१/२२ गते साझँ १८:४५ बजेको समयमा 
अरिब�द कुमार गौर, क�पना भ�डारीसमेतले िज�ला 
बिद�या कािलका गा.िव.स. अ�तग�त रहेको नेपाल 
भारतको िसमानाबाट भारततफ�  लैजादैँ गरकेो र 
उ� कुरामा िवप�ीम�ये राजे�� �ताप िसंह ठकुरी, 
धन�जयकुमार गौरसमेतले लैजान सहयोग गरी ५ 
जना पीिडतह�लाई लैजाने �ममा थाहा पाई इलाका 
�हरी काया�लय, मैनापोखर बिद�याको ग�ती टोली 
र दिलत मिहला उ�थान सङ्घको नेपाल भारतको 
सीमा नाकामा ब�ने मसिहतको टोलीको सहयोगमा 
�ितवादी क�पना भ�डारी र अरिब�� कुमार गौरसिहत 
पीिडत ५ जनालाई उ�ार एवं प�ाउ गरी बझुाएका 
ह� । िवप�ीह�ले पीिडतलाई िविभ�न लोभ-लालच 
दखेाई उमेर नपगेुका आ�नो िनण�य आफँै गन� नस�ने 
पीिडतह�लाई अिभवावकको म�जरुीिबना आ�नो 
बिसरहेको घरबाट छुट्याई गलत नाकाको �योग गरी 
नेपालभ�दा बािहर भारत लगी बे�ने उ�े�यका साथ 
भारततफ�  लैजादँै गरकेो देखी पीिडतह�लाई ब�ुदा 
उ� कुराह� ��ट ह�न आएको ह�दँा िनज प�ाउ भएका 
वा नभएका िवप�ीह�लाई प�ाउ गरी मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसारस�ब�धी कसरु अपराधमा कानूनी 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�त ।

�ितवादी राजे�� �ताप िसंह ठकुरीसगँ 
िचनजान िथयो । �ितवादी क�पना भ�डारीलाई 
िमित २०७२/०१/२२ गते कोहलपरुमा िचनजान भई 
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भारतको पूव� वाईपास ��परुमा रहेको िड.के. �ेमी 
सा�ँकृितक डा�स �लबमा दैिनक� �.१,०००।– 
नेपाली �पैया ँिदने भनी �याई आई कािलका गा.िव.स. 
अ�तग�त भारतबाट आएका �ितवादी अरिब�दकुमार 
गौरसमेत भई अवैध चोरी बाटोबाट मसमेतलाई लैजान 
लागेको अव�थामा उ�ार गरी �याएका ह�न् भनी 
पीिडत सङ्केत नं. ६६ प�रवित�त नाम कािलका – ५ 
“य” ले गरकेो बयान कागज ।

�ितवादी राजे�� �ताप िसहं ठकुरीलाई 
पिह�यैदेिख िच�छु । हाल मसमेतलाई �याई आउने 
क�पना भ�डारी, राजे�� �ताप िसंह ठकुरीको �लबमा 
गई भारतमा डा�सको लािग मा�छे मागेको छ, दैिनक 
�याला �.१,०००।– नेपाली पाउछँौ भनी कुरा 
गरपे�चात् जाने भए जाउ भनी राजे�� सरले भनेपिछ 
क�पना भ�डारीसगैँ साथ लागेर आउदँै गदा� कािलका 
गा.िव.स. ि�थत अरिब�द कुमार गौरसगँ भेट भई सगैँ वैध 
बाटो नलगी चोरी नाकाबाट लैजान लागेको अव�थामा 
उ�ार गरी �याएका ह�न् । िनज �ितवादीह�ले यसरी 
अवैध बाटो लान खो�नकुो मनसाय मलाई थाहा भएन 
भनी सङ्केत नं. ६६ प�रवित�त नाम कािलका–४ “प” 
ले गरकेो बयान कागज ।

�ितवादी राजे�� �ताप िसंह ठकुरी मेरो 
डा�स मा�टर हो । उ� वारदातको िदन मलाई फोन 
गरी बोलाई म घरबाट कोहलपरु आएपिछ ितमी ज�तै 
अ� केटीह� पिन भारतमा डा�स गन� जान लागेका 
छन्, �यहा ँ एउटा �लब छ, डा�स गरबेापत रा�ो 
पा�र�िमक िद�छ, �यसैले मेरो एकजना केटी साथी 
क�पना भ�डारी िछन्, उनीसगैँ जाउ ँभ�नभुयो । �यो 
बेलामा क�पना भ�डारी �यही ँह�नहु���यो । उहालेँ पिन 
भारतमा मेरो स�पक� मा रा�ो डा�स �लब छ, �यहा ँगएर 
डा�स गरपेिछ धेर ैपैसा कमाई ह��छ भनी ललाई फकाई 
गरपेिछ मसिहत ५ जना पीिडतह�लाई क�पना िददीले 
�याउन ु भई बिद�या कािलका गा.िव.स.अ�तग�त आई 
प�ुदा भारतीय नाग�रक अरिब�द कुमार गौरसगँ भेट भई 

सगैँ नेपालबाट भारत जाने �ममा फेला पारी उ�ार 
गरी �याएका ह�न् भ�ने सङ्केत नं. ६६ प�रवित�त नाम 
कािलका–३ “त” ले गरकेो बयान कागज ।

�ितवादी अरिब�दकुमार गौरसगँ किह�यै 
िचनजान िथएन । �ितवादी राजे�� �ताप िसंह ठकुरीले 
क�पना भ�डारीसगँ िचनजान गराई एक िदनको डा�स 
गरबेापत �.१,०००।– नेपाली िदने भनेर मलाई िमित 
२०७२/०१/२२ गते भारततफ�  अवैध बाटो �योग गरी 
कािलका गा.िव.स. अ�तग�त चोरी भ�सार नाकाबाट 
लैजाने �ममा फेला पारी �याएका ह�न् भ�ने सङ्केत 
नं.६६ प�रवित�त नाम कािलका–२ “ट” को बयान 
कागज ।

�ितवादीम�येका राजे�� �ताप िसंह ठकुरीले 
मलाई फोन गरी बोलाई जादँा साथमै लगी कोहलपरु 
प�ुदा क�पना भ�डारीलगायत मेरा साथी पीिडतह� 
ज�मा बनाई भारतमा डा�स गन� जाने भए तयार हौ 
भनी मसिहत पाचँ जना पीिडतह�लाई भारतीय 
नाग�रक अरिब�द कुमार गौरसगँ भेट भएर जाने �ममा 
कािलका गा.िव.स. वडा नं. थाहा भएन, नेपाल भारत 
सीमाअ�तग�तबाट भारत जाने�ममा हामीह�लाई 
सोधपछुको लािग �याई आएका ह�न् । गलत बाटो 
�योग गरी लैजान लागेको हाल थाहा पाएक� ह� ँभ�ने 
सङ्केत नं. ६६ प�रवित�त नाम कािलका–१ “च” ले 
गरकेो बयान कागज ।

मेरो पेसा डा�स गन� भएको ह�दँा म डा�स गन� 
मािनसह�लाई बािहर देश भारत लैजा�थे । सबैभ�दा 
पिहला भारत जादँा कािलका गा.िव.स. वडा नं.३ 
ब�ने िव�ण ु चौधरीसगँ सरस�लाह गरी मसिहत ४ 
जना नेपालबाट भारत गई दबे�रया पूव� वाइपासमा 
धन�जयकुमार गौरले स�चालन गरकेो िड.के. 
सा�ँकृितक �लबमा गई बसी िव�ण ुचौधरी र म घरमा 
आएका िथय� । �ितवादी राजे�� �ताप िसंह ठकुरीसगँ 
पिन रा�ो िचनजान भएको ह�दँा वारदात िमितको 
िबहान म घरमा नै भएको बेला भारतीय नाग�रक 
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�ितवादी धन�जयकुमार गौरले मेरो मोबाइलमा फोन 
गरी केटीह� ज�मा गरी �याई आउ भनेपिछ िव�ण ु
चौधरीले पिन मलाई फोन ग�रन् । म तािलममा छु, 
कोही पाइ�छ भने िलएर जाउ,ँ धन�जयकुमार गौरले 
मलाई फोन गरकेो िथयो भनी कुरा सनुाउदँा मैले 
राजे�� �ताप िसंह ठकुरी सरलाई फोन गरी केटीह� 
पाइ�छन् पठाइिदनपु�यो भनी कुरा गदा� सङ्केत नं.६६ 
कािलका–१ “च” लाई मोटरसाइकलमा राखी �याए । 
िनजसगँ मेरो िचनजान िथएन । पनुः राजे�� सरले फोन 
गररे कािलका–२ “ट”, कािलका–३ “त”, कािलका–४ 
“प”, कािलका–५ “य” लाई बोलाई िनजह� आउदँा 
म आफू अप�रिचत ह�दँा मलाई प�रिचत बनाई लगी 
जाउ ँभनी ५ जना पीिडतलाई साथमा �याई कािलका 
गा.िव.स. अ�तग�त िव�ण ु चौधरीको घरमा आउदँा 
�ितवादी भारतीय नाग�रक अरिब�दकुमार गौर आई 
बसेका िथए । सोधपछु गदा� धन�जयकुमार गौरले 
नेपालमा गई क�पना भ�डारीको साथमा आएका 
केटीह�लाई �याई आउन ु भनी पठाएको ह�दँा म 
आएको ह� ँ भनी कुरा गदा� म र उि�लिखत �ितवादी 
अरिब�द कुमार गौरसिहत ५ जना पीिडतह� साथमा 
लगी नेपाल भारत सीमानिजकै जाने �ममा भारततफ�  
लैजाने नेपाल सरकारको �मािणत कागज नभएको ह�दँा 
अवैध बाटो �योग गरी चेकजाचँ नहोला भनी सोची 
लैजादँै गदा� प�ाउ परके� ह� ँ भ�ने �ितवादी क�पना 
भ�डारीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान 
कागज ।

�ितवादी धन�जयकुमार गौरले स�चालन 
गरकेो िड.के.सा�ँकृितक �ेमी �लब भारतमा कामकाज 
एवं रोजगार गरी ब�ने ह�दँा नेपालबाट केटी लगेबापत 
�ितिदनको �.५००।– भा� किमसन पाउथेँ । उ� 
�लबमा काम गन� कािलका गा.िव.स. ब�ने िव�ण ु
चौधरीसगँ िचनजान िथयो । क�पना भ�डारीले 
केटीह� �याएर नेपालको कािलका भ�ने ठाउमँा 
आउदैँछन् �याई आउन ु भनी धन�जयकुमार गौरले 

पठाएको ह�दँा क�पना भ�डारीसगँ िचनजान भयो । सबै 
िमली जाउ ँभनी साझँको अव�थामा भारत जाने भनी 
नेपाल भारतको सीमातफ�  जादँै गदा� कुनै कागजप� 
नभई अवैध बाटो �योग गरी चेक जाचँ नहोला भनी 
जाने �ममा प�ाउमा परकेो ह� ँ भ�ने �ितवादी 
अरिब�दकुमार गौरको अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयान कागज ।

वारदात िमित र समयको िबहान म आ�नै 
घरमा िथए ँ। म िटिचङ काम गद�छु, संगीत डा�स �लबमा 
पिन काम गद�छु । जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत 
�ितवादीह�लाई रा�ोसगँ िच�छु । उ� िमितको िबहान 
मेरो मोबाइलमा क�पना भ�डारीले फोन गरी केटीह� 
छन् भनी फोन गदा� म आउदँै छु भनी फोन राखी सङ्केत 
नं.६६ प�रवित�त नाम कािलका–१“च” लाई आ�नो 
साथमा िलई गई कोहलपरु प�ुदा क�पना भ�डारीसगँ 
भेटी कुराह� ह�दँा भारतबाट डा�स �लबमा काम गन� 
केटीह�को माग भएको छ, केटीह� िच�न ुभएको छ 
भने फोन गररे बोलाउनहुोस् भिनन् । सङ्केत नं. ६६ 
प�रवित�त नाम कािलका–२“ट”, कािलका–३“त”, 
कािलका–४ “प”, कािलका–५“य” समेत ५ जनालाई 
ज�मा गरी िनज क�पना भ�डारीलाई सोधपछु गरी 
कहा ँकुन ठाउमँा लैजाने हो भ�दा िनजले भारतमा हा�ो 
�ो�ाममा प�ुयाएपिछ �ित �यि� �.१,०००।– नेपाली 
पाउिँछन्, हामीले िदने �यव�था िमलाउदँछ�, यसभ�दा 
पिहला पिन २ पटक लिगसकेको छु, कुनै फरक पद�न 
भ�दा �यसपिछ मैले इजाजत कागज छ, छैन भनी 
सो�दा हामी राितको समय िमलाई कािलका बिद�याको 
नाकाबाट लैजादँा कसैले चेकजाचँ गद�न, भारतबाट 
मािनस कािलकास�म िलन आइहा�छ भनेपिछ मैले 
बोलाएका ५ जना पीिडतह�लाई क�पना भ�डारीको 
िज�मा लगाई पठाएको िथए ँ। िनज क�पना भ�डारीले 
�याला मजदरुी �.१,०००।– �पैया ँनेपाली िदने गरी 
ल�दिछन्, केही आफूले किमसन खाि�छन् भ�ने कुरा 
गो�यमा बझेुको िथए । िनजले उ� िमितमा पीिडतह� 
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लगेप�ात् उि�लिखत वारदात िमित र समयमा 
कािलका गा.िव.स. को वडा ए�रयाबाट भारततफ�  जादैँ 
गदा� िनज �ितवादी र पीिडतह� प�ाउ पर ेभ�ने कुरा 
थाहा पाएको ह� ँभ�ने बेहोराको �ितवादी राजे�� �ताप 
िसंह ठकुरीको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान 
कागज । 

�ितवादी राजे�� �ताप िसंह ठकुरी मेरो 
गाउकँा िचनजानका दाज ु भाइ पद�छन् र क�पना 
भ�डारीसगँ पिन सामा�य िचनजान भएको िथयो । 
�ितवादी भारतीय नाग�रक अरिब�दकुमार गौर र 
धन�जयकुमार गौरलाई िचि�दन । िनज मेरी छोरी पढ्न 
ले�न छोडी सकेकोले �ाय: घरमा ब�ने यताउता घ�ुन 
पिन जाने गद�िथइन् । उि�लिखत वारदातको िदन आमा 
म राजे�� सरको स�पक� बाट क�पना िददीसगँ नाच 
गन� जा�छु भनेर सोधेक� िथइन्, रा�ै काय��म होला 
भनी सोचेर कहा ँकता जाने हो, रा�ोसगँ आउन ुभनी 
भने ँ । तर िनज �ितवादीह�ले छोरीलाई भारततफ�  
लैजान लागेको भ�ने थाहा भएन । िनज प�रिचत तथा 
अप�रिचत �ितवादीह�ले मेरो छोरीको बारमेा कुनै 
सरस�लाह सझुाव छलफल गरनेन् । िज�ला बिद�या 
कािलका गा.िव.स. अ�तग�त नेपाल भारत िसमानामा 
पन� बलई गाउ ँ जाने नाकाको बाटोमा प�ाउ परी 
सोधपछुको लािग �हरी काया�लयमा छन् भ�ने सनुी 
थाहा पाई आउदँा देखे ँ। यसरी अ�लार ेकेटीह�लाई 
अिभभावकको म�जरुीिबना भारतितर लैजाने पठाउने 
�यि�ह�लाई कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुद�छ भ�ने 
सङ्केत नं.६६ प�रवित�त नाम कािलका–१“च” क� 
आमा “छ” ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

वारदातको िमित र समयमा म आ�नै घरमा 
नै िथए ँ। �ितवादीम�येका कोही कसैलाई िच�दैन । मेरी 
छोरी कािलका–२“ट” ले�न पढ्नको लािग कोहलपरुमा 
डेरा गरी बसेक� िथइन् । को-क�ले के �लोभनमा पारी 
के-कुन ठाउमँा के कामकाजको लािग लैजान लागेको 
हो मलाई थाहा भएन । वारदात िमित र समयमा िज�ला 

बिद�या कािलका गा.िव.स. वडा नं.८ ि�थत नेपाल-
भारतको िसमानामा भारततफ�  लिगरहेको अव�थामा 
इलाका �हरी काया�लय मैनापोखरले �याई राखेको 
छ भ�ने जानकारीप�चात् आउदँा मेरी छोरीसिहत 
�ितवादीह�लाई दखेी भेटी थाहा पाएको ह� ँ। अ�लार े
छोरीह�लाई मसगँ सर-स�लाह खबर नगरी ल�ने 
लैजाने, फकाई-फुलाई गन�, अिभभावकसगँ छली 
भारत पठाउने, लैजानेउपर कडाभ�दा कडा कारबाही 
होस् भ�ने सङ्केत नं.६६ प�रवित�त नाम कािलका–
२“ट” को बबुा “ठ” ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

�ितवादीम�येका राजे�� �ताप िसहं 
ठकुरीलाई रा�ोसगँ िच�दछु । अ�य कोही कसैलाई 
िचि�दन । मेरी छोरी कािलका–३“त” ले नेपालग�ज 
सरसगँ नाचगान गन� जा�छु भनी भनेको ह�दँा समयमा 
आउन ु भनी भनेक� िथए ँ । तर िनज सरले िज�मा 
लगाएर भारत पठाउने भ�ने कुरा मलाई थाहा 
िथएन । मेरी छोरी एकैचोटी क�पना भ�डारी, राजे�� 
�ताप िसहं ठकुरी, अरिब�दकुमार गौर, धन�जयकुमार 
गौरको संल�नतामा भारत लैजादँै गरकेो अव�थामा 
फेला पर े भ�ने जानकारीप�चात् म त�काल आउदँा 
�ितवादीह�लगायत केही केटीह�सिहत मेरी छोरी 
दखेे ँ । िलन जाने, पठाउने सबैलाई देखी भेटी यथाथ� 
घटनाको बारमेा थाहा पाएक� ह� ँ। यसरी अिभभावकसगँ 
केही पिन सर-स�लाह, सोधपछु नगरी लैजानेह�लाई 
कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने सङ्केत नं.६६ 
कािलका–३“त” क� आमा “थ” को घटना िववरण 
कागज ।

वारदात िमितको समयमा म आ�नो घरमा 
नै िथए ँ । िनज �ितवादीह�म�ये कोही कसैलाई 
िचि�दन । मेरी छोरी कािलका–५“य” कोहलपरुमा क�ा 
१२ मा पढ्दै िछन, आफू अनपढ भएकाले छोरीह�लाई 
पढाउन लेखाउन सहर पठाइ�छ, कहा ँ जाि�छन् के 
गद�िछन् �यित थाहा भएन । िनज �ितवादीह�ले मेरी 
छोरीलाई कहा ँ भेटे, के गर ेमलाई केही थाहा भएन । 
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िनज �ितवादीह�ले यसरी मलाई थाहा नै निदई मेरी 
अ�लार े उमेरक� छोरीलाई ललाई-फकाई पैसाको 
�लोभन देखाई भारत लैजान लागेको अव�थामा 
उ�ार गरी राखेको भ�ने थाहा पाए ँ। यसरी िबनाम�जरुी 
लैजाने पठाउने �ितवादीह�उपर कडाभ�दा कडा 
कारबाही ह�नपुद�छ भ�ने सङ्केत नं. ६६ प�रवित�त 
नाम कािलका–५“य” क� आमा “र” ले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

उ� वारदात िमित र समयमा म आ�नै घरमा 
नै िथए ँ। उि�लिखत �ितवादीह�सगँ िचनाजानी, देखा 
भेटी, पूव��रसइवी केही पिन िथएन । मेरी छोरी सङ्केत 
नं. ६६ प�रवित�त नाम कािलका–४ “प” माइती 
घरमा आई उ� वारदातको िदन पोइली घरमा जा�छु 
भनेकाले कुनै रोकछेक नगरी आ�नो घरमा जावस् 
भनी पठाएक� िथए ँ । गई होली भनी ढु�क भएक� 
िथए ँ। एकैपटक �हरी काया�लयबाट फोन आई जाहेरी 
दरखा�तमा उि�लिखत �ितवादीह�ले नेपालबाट 
भारततफ�  लैजादँै गरकेो अव�थामा सोधपछु गरी यस 
काया�लयमा छ� भ�ने �ा�त खबरप�चात् आउदँा मेरी 
छोरीलगायत पीिडत केटीह�लाई भारततफ�  लैजाने 
�ितवादीह�लाई देखी भेटी सोधी थाहा पाए ँ। यसरी 
अप�रिचत �यि�ह�ले केही स�लाह सझुाव नगरी 
मेरो छोरीलगायत अ�लार े िकिसमका केटीह�लाई 
बोलाई ललाई-फकाई स�पक� मा �याई �पैया ँपैसाको 
�लोभनमा पारी भारततफ�  लैजान खो�ने िनज 
�ितवादीउपर कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने 
सङ्केत नं. ६६ प�रवित�त नाम कािलका–४“प” क� 
आमा “फ” ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

Patient is complaining pain in Lt. 
forehead, Rt. eye and back of chest. but in 
the physical examination no any external 
wound injuries trauma is seen भ�ने �ाथिमक 
�वा��य के�� सोरहवा बिद�याको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन ।

मेरो पेसा गेम खे�ने, डा�स गन� भएको ह�दँा 
डा�स �लबमा गई भारतका िविभ�न ठाउहँ�मा जाने 
�ममा �ितवादी धन�जयकुमार गौरसगँ िचनजान 
भएको ह�दँा मैले नेपालबाट केही समय पिहला 
केटीह� लगी गए ँ । �यसपिछ नेपाल आई डा�स गन� 
�ममा �ितवादी क�पना भ�डारीसगँ पिन िचनजान 
भएप�चात् हामी दवैु िमली मैले २ वटा र क�पना 
भ�डारीले ३ वटा केटी लगी गय� । फेरी घरमा आय�, 
जादँा आउदँा कािलका गा.िव.स. अ�तग�तको अवैध 
बाटोबाट जाने गथ� । �यसपिछ म घरमा नै बसी 
सङ्घ सं�थाको कामितर लागे ँ । हालैको िमित थाहा 
भएन । �ितवादी धन�जयकुमार गौरले मलाई फोन गरी 
केटीह� पाइ�छन् भने �याई आउ भनी कुरा गरपे�चात् 
म तािलममा भएको र मेरो साथी क�पना भ�डारीसगँ 
कुरा गछु� , भए पठाइिद�छु भनी फोन राखेको र क�पना 
भ�डारीलाई फोन गररे मैले धन�जयले मलाई फोन 
गरकेा िथए, म तािलममा छु, केटी पाइ�छन् भने िलएर 
जाउ भनी म आ�नो काममा �य�त भए ँ । क�पना 
भ�डारी र िचनजानकै �ितवादी अरिब�दकुमार 
गौरसमेतले उि�लिखत पीिडत ५ जनालाई लैजाने 
�ममा बिद�या िज�ला कािलका गा.िव.स. अ�तग�त 
सीमाबाट प�ाउ पर ेभ�ने कुरा थाहा पाएक� ह� ँभ�ने 
�ितवादी िव�ण ुचौधरीको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान कागज ।

वारदात िमित र समयमा म दिलत उ�थान 
मिहला सङ्घ गलु�रया, बिद�यामा रहेको काया�लयमा 
िथए ँ । केही वष�अगािडदेिख नै उ� काया�लयमा रही 
हाल काय��म सयंोजकको �पमा िज�मेवारी पाएक� 
छु । आ�नो काम, कत��य मानव बेचिबखन तथा 
िनय��ण मानव अिधकारको सरं�ण भएको ह�दँा 
हा�ो काया�लयबाट दैिनक भ�सार नाकालगायत 
चोरी िनकासी पैठारी गन� सीमाह�मा पिन ड्यटुी 
ब�ने कम�चारीह� पठाइ�छ । िदन-रात भए गरेको 
�गित काया�लयमा आइरह�छ । उ� वारदात िमित 
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र समयमा कािलका गा.िव.स. अ�तग�त नाकाबाट 
पीिडतह�लाई �ितवादीह�ले आ�त�रक सर-स�लाह 
गरी अवैध बाटोबाट भारत लिगरहेको अव�थामा फेला 
पर े भ�ने जानकारीप�चात् पीिडतह�लाई उ�ार 
गन� लगाउन र �ितवादीह�लाई प�ाउ गन� भनेका 
िथय� । उ� वारदात भए गरकेो मलाई थाहा छ । यसरी 
अिभभावकको म�जरुी निलई चोरी बाटोबाट रातको 
समय िमलाई नेपालबाट भारत लैजाने ओसारपसार 
तथा िबचिबखन गन� िनज �ितवादीउपर कडाभ�दा 
कडा कारबाही ह�नपुद�छ भ�ने िबमला के.सी. ले गरकेो 
घटना िववरण कागज ।

वारदात िमित र समयमा नेपाल भारतको 
िसमाना कािलका गा.िव.स. वडा नं.८ सीमामा ड्यटुी 
िलई बसेको िथए ँ । पीिडत र �ितवादीह�सगँ देखा 
भेटी पूव��रसइवी िचनजान केही पिन िथएन । म केही 
वष� अगािडदेिख दिलत मिहला उ�थान सङ्घमा 
काय�रत रही मानव बेचिबखन ओसारपसार तथा मानव 
अिधकार सरं�णमा काम गरी सीमा नाकाह�मा चोरी 
िनकासी गन� अवैध बाटोमा ड्यटुी िलदँै ब�ने गरकेो 
ह�दँा उ� िदन आ�नो ड्यटुी ग�ररहेको अव�थामा 
�ितवादी क�पना भ�डारी र अरिब�दकुमार गौरले 
पीिडतह� जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत ५ 
जनालाई नेपालबाट भारत लिगरहेको अव�थामा म 
बसेको ठाउमँा आइप�ुदा सबैलाई रोक� सोधपछु गदा� 
क�पना भ�डारी, अरिब�दकुमार गौर, राजे�� �ताप 
िसंह ठकुरी, धन�जयकुमार गौरिबचमा आ�त�रक 
सर-स�लाह भई पिहला अप�रिचत हाल िचनजान 
भएका पीिडतह�लाई लैजाउ भनी �याई आएका 
ह� । भारतबाट आएका अरिब�दकुमार गौर पिन 
मसगैँ छन् भनी �ितवादी क�पना भ�डारीले भनेपिछ 
यसरी िनषेध गरकेो बाटोबाट भारतमा जान पाइदैँन 
भनी �हरीलाई खबर गरी पीिडतह�लाई उ�ार एवं 
�ितवादीह�लाई प�ाउ गन� लगाई �हरीलाई बझुाएका 
ह� । यसरी अवैध बाटो �योग गरी मानव ओसारपसार 

गन�उपर कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने 
रमाकुमारी टमटाको कागज र सो कागजसगँ क�रब 
क�रब एकै िमलान ह�ने गरी गोख�बहादरु खड्काले गरेको 
घटना िववरण कागज ।

वारदात िमित र समयमा म आ�नो घरमा 
नै िथए ँ । घटना�थल मेरो घरनिजकै पन� भएको ह�दँा 
उि�लिखत �थानमा केही मािनसह�को होह�ला सनुी 
म त�काल जादँा कािलका–१“च” कािलका–२ “ट”, 
कािलका–३ “त”, कािलका–४ “प”, कािलका–५ “य” 
लाई �ितवादी क�पना भ�डारी र अरिब�दकुमार गौरले 
नेपालबाट भारत लैजान लागेको र �ितवादी राजे�� 
�ताप िसहं ठकुरी र धन�जयकुमार गौरको हामीिबचमा 
कुरा भई अवैध बाटोबाट आउन ु भनी �याई आएको 
ह� भनी उ� ठाउमँा ज�मा भएका दिलत मिहला 
उ�थान सङ्घ गलु�रया, बिद�याका कम�चारी र �हरी 
�शासनबाट सोधपछु ह�दँा �ितवादीह�ले भनेको सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ । मैले पिन पीिडतह�लाई तपाइहँ� 
आमा बबुा सरं�क कोही नभई अका�को साथमा अवैध 
बाटोबाट जान ह�दँनै िथयो भनी स�झाई बझुाई गरे ँ । 
�यसपिछ पीिडत र �ितवादीह�लाई �हरीले िलई 
गएको देखेक� ह� ँ । हाल कािलका गा.िव.स. वडा 
नं.३ ब�ने िव�ण ुचौधरी पिन प�ाउ प�रन् भ�ने कुरा 
स�ुदा के भएको रहेछ भनी ब�ुदा धन�जयकुमार गौर 
र क�पना भ�डारीसगँ आ�त�रक कुराकानी िमलाई 
पीिडतह�लाई लैजान सहयोग सर-स�लाह िमलाउने 
िव�ण ु चौधरी भएको भ�ने बझेु।ँ यसमा आ�त�रक 
सर-स�लाह िमलाउने, लैजाने, बोलाउने, �लोभन 
दखेाउनेह�लाई कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुछ�  
भ�ने र�ना �े�ी, लालिसंह कामी, टेकबहादरु राना 
मगरसमेतको क�रब एकैिमलानको छु�ाछु�ै घटना 
िववरण कागज ।

फरार �ितवादी धन�जयकुमार गौरलाई 
खोजतलास गदा� हालस�म पिन फेला नपरकेो भ�ने 
�हरीको �ितवेदन ।
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अनसु�धानका �ममा बिुझएका पीिडतका 
अिभभावकह� सङ्केत नं.६६ कािलका–१“छ”, 
कािलका–२“ठ”, कािलका–३“घ”, कािलका–५ “र”, 
कािलका–४“फ” लगायत दिलत उ�थान सङ्घमा 
आव� िवमला के.सी., पीिडतह�लाई नेपाल भारत 
िसमाना प�ुयाएका अव�थामा दे�ने सहयोगी सोही 
सङ्घमा आव� रमाकुमारी टमटा, गोख�बहादरु खड्काले 
हो-ह�ला सनुी �ितवादीह� प�ाउ पदा� थाहा पाई सो 
ठाउमँा जाने र�ना �े�ी, लालिसंह कामी, टेकबहादरु 
राना मगरले ��ततु वारदातबार े �ितवादीह�ले 
पीिडतह�को अिभभावकसगँ सर-स�लाह नगरी थाहा 
निदई पीिडतह�लाई लोभ-लालचमा पारी अवैध 
बाटोबाट भारततफ�  लैजान लागेको, पीिडतह�लाई 
डा�स गरबेापत दिैनक �.१,०००।– पाउने लोभ-
लालच �लोभन देखाई िवदशे भारतमा लगी बेचिबखन 
गन� उ�े�यले िमित २०७२/०१/२२ को साझँ 
अ�ँयारो भइसकेपिछ चेक जाचँ तथा प�ाउ नपन� 
अ�ले थाहा नपाउने अनकूुल समय र मौका िमलाई 
योजनाव� िकिसमबाट �ितवादीह� क�पना भ�डारी, 
अरिव�दकुमार गौरले पीिडतह�लाई साथमा िलई 
कािलका गा.िव.स. अ�तग�त वडा नं.८ ि�थत नाकाबाट 
भारततफ�  लैजादँ ै गरकेो अव�थामा पीिडतह�को 
उ�ार गरी �ितवादीह� प�ाउ परकेो ह�दँा �ितवादीह� 
क�पना भ�डारी, अरिव�दकुमार गौर, िव�ण ु चौधरी 
र राजे�� �ताप िसंह ठकुरीले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ 
िवपरीत दफा ४(२)(क) को कसरु अपराध गरकेाले 
िनजह�लाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) 
बमोिजम १५(प��) वष�देिख िबस वष�स�म कैद र एक 
लाख �पैयादँिेख दईु लाख �पैयासँ�म ज�रवानाको 
सजाय ह�न, ऐ.दफा १७ अनसुार पीिडतलाई �ितपूित� 
भराइिदन तथा ऐ.दफा २२ अनसुार �ितवादीह�ले 
नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरु गरकेो ठहर 
गरी पाउन र जाहेरवालालाई परु�कार िदलाई पाउन 

भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोगप� ।
बाकेँ िज�लाको खजरुा भ�ने ठाउमँा रहेको 

िड.के.डा�स कला के��ले भारतको गोरखपरु, 
��परुलगायतका �थानमा िववाह �तब�ध, 
म�ुडनसमेतका काय��ममा न�ृय �दश�नका लािग िड.के. 
डा�स कला के��ले भारतको गोरखपरुमा रहेको िड.के.
डा�स सां�कृितक रङ्गम�चमाफ� त पठाउने गछ�  । सोही 
�ममा कलाकारह� िलई म पिन पटक-पटक भारतमा 
गई िववाहलगायतका काय��ममा कलाकारह� िलएर 
जाने आउने गछु� , िववाहको लगन ह�ने समयमा एक डेढ 
मिहना गोरखपरुमै बसी न�ृय �दश�न गन� गद��य� । �यहा ँ
रहदँा ब�दा खाने ब�ने �यव�था रङ्गम�चले नै गन� 
र न�ृय �दश�न गरबेापत जनही नेपाली �.१,०००।– 
उ� रङ्गम�चले हामीलाई िदने गद��यो । गाउघँरमा 
समेत सा�ँकृितक काय��म र न�ृय चलाउ�ँयो । यसै 
�ममा धन�जय गौर आएको अव�थामा िनजले हा�ो 
न�ृय रा�ो मानी हामीलाई गोरखपरु लैजान आ�ह 
गरकेाले पिहलो पटक यसै म�ुाक� �ितवादी क�पना 
भ�डारी र मसमेत गरी पिहलो पटक भारतको गोरखपरु 
गएका िथय� । �यसपिछ धन�जय गौर र अरिव�द गौर 
भारतबाट नेपाल आउने र म एव ं �ितवादी क�पना 
भ�डारीसगँ स�पक�  गरी हामीले कलाकारह� खोजी 
अिभभावकको म�जरुीले भारतमा न�ृय काय��ममा 
पटकपटक जाने आउने गद��य� । जाहेरीमा उि�लिखत 
िमितमा अरिव�द गौरसगँ फोनमा स�पक�  भएको िथयो । 
सोअनसुार कलाकारह� बलेगाउ ँह�दँै गोरखपरु लैजाने 
�ममा िनजह� प�ाउ परकेा रहेछन् । मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार गरकेो भ�ने झ�ुा हो । पीिडत 
भिनएकाह�लाई न�ृय काय��मका लािग लिगएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िव�ण ु चौधरीले स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

िड.के.डा�स कला के�� खजरुा बाकेँमाफ� त 
�ो�ामको िसलिसलामा नेपालका िविभ�न ठाउ ँ तथा 
भारतको गजुरात, अहमदाबाद, गोरखपरु, लखनउ 
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ज�ता शहरह�मा डा�सको काय��म िलएर पटकपटक 
जाने आउने गरकेा छ� । यसपटक पिन सोहीअनसुार 
गोरखपरुको देव�रया भ�ने ठाउमँा धन�जयकुमार गौरले 
बोलाएकोले हामी जादैँ िथय�, शंका गरी हामीलाई 
प�ाउ गरी म�ुा चलाई िदएको हो । पीिडतह�लाई 
अिभभावकको म�जरुीले डा�स काय��ममा जान 
राजी भई िलएर गएका ह� । पीिडतह� गाना गाउने, 
ना�ने कलाकार भएको र भारतको गोरखपरुबाट 
कलाकारको माग भएकोले हामीह�ले पीिडतह�लाई 
िनजह�का डा�स िटचरको समेत सहमित िलई जाने 
�ममा प�ाउ परकेा ह� । मानव बेचिबखनको लािग 
िलएर जान लागेको नभई डा�सको लािग िलएर जादैँ 
िथय� । जाहेरीको िमितमा कोहलपरुबाट आई कपडा 
िमलाउदँा िढला भइसकेकोले २:०० बजेको �ेन 
छुटेकोले राित १०:०० बजेको �ेनमा जान भारतबाट 
१ जना कलाकार अरिव�द गौर पिन आउन ु भएको 
िथयो । वहासँगँ जान कािलकाको बाटो �योग गरकेा 
ह� । नेपालबाट डा�स काय��ममा गएका कलाकारको 
घर बिद�या भएकाले िनजलाई सरु�ासाथ प�ुयाइिदन 
अरिव�द आएका ह�न् । अनसु�धानमा गरकेो बयान झ�ुा 
हो, उ� बयान मलाई नसनुाई जबरज�ती सहीछाप 
गराएका ह�न् । मानव बेचिबखन एव ंओसारपसार गन� 
उ�े�य नभई कलाकारका �पमा न�ृय �दश�नको 
लािग अिभभावकह�को स�लाहले िलएर गएका ह�दँा 
हामीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी क�पना भ�डारीले स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादी क�पना भ�डारीले बाकेँ िज�लाको 
खजरुामा िड.के.�यिुजक कला के�� स�चालन गरके� 
िछन् । िनजले कलाकारह� िलएर जाने पठाउने काम 
गिछ�न । िमित २०७२/०१/२१ गतेका िदन पीिडत 
भिनएक� सङ्केत नं. ६६ कािलका –१“च” मेरो घरमा 
आई म र िनज कािलका –१“च” कु�भकरण कला 
के��मा गय� । क�पना भ�डारीलाई ५ जना कलाकारको 

आव�यक रहेछ । सोबमोिजम अिभभावकको म�जरुी 
िलई ४ जना कलाकारह� र क�पना भ�डारीसमेत 
ज�मा भई मैले िनजह�लाई स�झाई बझुाई गरे ँ । 
िनजह� मेरा चेला ह�न् । क�पना भ�डारी यसभ�दा 
अिघ पिन पटकपटक कलाकार िलएर भारत गएकोले 
मलाई िच�ता नगन� आ�ह गरके�ले कला के��को 
िच�ीसमेत बनाइन् । �पैिडयाबाट जान २:०० 
बजेको �ेन छुटी गएकाले राित १०:०० बजेको �ेन 
समाउन िमिहनपरुवाको बाटो जादँा कािलकामा प�ाउ 
परछेन् । िनजह� २१ गते प�ाउ परपेिछ मलाई अक� 
िदन इ�सपे�टरले तपाइकँा कलाकार नानीह�लाई 
हामीले रािखिदएका छ� । छलफल गरी अिभभावक 
िज�मा लगाई घरितर लैजानसु् भनी मलाई बोलाएकोले 
आउदँा म�ुा चलेको हो । मेरो कुरा सिुनएन । मसमेतले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार गरकेो नह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन, सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी राजे�� �ताप िसहं ठकुरीले स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

मलाई िड.के.सा�ँकृितक रङ्गम�चका 
मािलक धन�जय गौरले नेपाल पठाएका ह�न् । िनजले 
िदएको �.८,०००।– गलु�रयाको िमना नाम गरेको 
केटीलाई िदन ुभनी अ�ाएका िथए । अक� िदन िनज 
धन�जयले यसै म�ुाका �ितवादी क�पना भ�डारीसगँ 
फोन स�पक�  गरी केटीह� िलएर आउन ुभनी मलाई 
क�पना भ�डारीको स�पक�  न�बर िदएकाले मैले 
�ितवादी क�पनालाई फोन गरे ँ । िनजले बाकेँ 
िज�लाको खजरुाबाट केटीह� िलएर आउने म मीनाको 
घरबाट बिद�या कािलकामा घर भएक� �ितवादी िव�ण ु
चौधरीको घरमा जाने, �यही ँभेट भएर केटीह� िलएर 
भारत जाने भनी भएको स�लाहअनसुार क�पनाले 
केटीह� िलएर िव�ण ु चौधरीको घरनिजकै बसबाट 
झररे मलाई फोन ग�रन् । म िव�णकुो घरबाट सडकमा 
आए ँ । �यहा ँक�पनासमेतका केटीह� िथए । सबैको 
प�रचय भयो । यसरी सडकमा भेट भई सबै पैदल 
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िहडँी भारततफ�  जादँ ै िथय� । िमिहनपरुवाबाट रले 
चढी गोरखपरु जाने योजना िथयो । सीमा �े�मै नेपाल 
�हरीले हामीलाई पि�एको हो । मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार गरकेो होइन� । डा�स काय��म 
गन� र काय��म सिकएपिछ नेपाल फका�इिदने गरी 
पीिडतह�लाई िलएर जाने�ममा हामीलाई प�ाउ 
गरकेो हो । अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु नगरकेो ह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अरिव�दकुमार गौरले स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान । 

हामीलाई �ितवादीह�ले ललाई फकाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारका लािग लगेको 
नभई आ�नै खसुी र अिभभावकको म�जरुीले 
आ�नो न�ृय कला दखेाउन जादँै िथय� । सोही �ममा 
�ितवादीह�लाई �हरीले प�ेको हो । मसमेतले हा�ा 
अिभभावक िज�मा लगाउन भनी हामीह�ले साचँो 
कुराको बयान िदएपिछ हामीह�लाई �ितवादीह�ले 
१ जनाको भा.�. ५०,०००।– मा बेिचएको छ भनेर 
भिनयो । हामीलाई �यसमा िव�ासै िथएन । म�ुा 
नलड्ने भनी कागज लेखी सही गराएकोमा झ�ुयाई 
म�ुा चलाउने कागजमा सही गराइयो । अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत सङ्केत नं.६६ कािलका–४ “प” ले स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

हामीलाई �ितवादीह�ले बेचिबखन 
गन�लाई लगेका नभई अिभभावकको म�जरुीले हा�ो 
स�लाह र म�जरुीमा आ�नो कलाका�रता दखेाउन 
भारततफ�  �ितवादीह�िसत जान लागेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई प�ाउ गरकेो हो । हामी पीिडत 
होइन� । हामीलाई किथत पीिडत बनाइएको मा� 
हो । हामीले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान हा�ो 
राजीखसुीले गरकेो नभई जबरज�ती पीिडत बनाई 
का�पिनक कुरा उ�लेख गरी म�ुा चलाइएकोले झ�ुा 
हो । �ितवादीह� कसरुदार होइनन् । हामी पीिडत पिन 

होइन� भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत सङ्केत नं.६६ 
कािलका–२“ट” ले स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

अनसु�धानमा गरकेो कागज मैले राजीखसुीले 
गरकेो नभई मलाई नपढी, नसनुाई छोरी िलएर जाने भए 
यस कागजमा सही गनु�होस् भनेकाले सही गरकेो हो । 
�ितवादीह�ले मानव बेचिवखन तथा ओसारपसारका 
लािग नभई मसमेतको म�जरुीले कलाका�रता देखाउन 
छोरी गएक� ह�न् । �ितवादीह� िनद�ष ह�दँा सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको सङ्केत नं.६६ 
कािलका–२ “ट” को बबुा कािलका–२ “ठ” ले स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

हामी डा�स �ो�ामको लािग भारतको 
गोरखपरु जाने �ममा �पैिडहा नाका भएर जान 
६:०० बजे िबहानको �ेन छुिटसकेकाले बले गाउ ँ
नाका ह�दँै जाने�ममा कािलका गा.िव.स.मा हामीलाई 
पिुलसले प�ेको हो । अनसु�धानमा गरकेो बयान 
मलाई पढी बाची नसनुाई सही छाप गन� लगाएका 
ह�न् । �ितवादीह�ले जबरज�ती लगेका नभई आ�नै 
इ�छाले डा�स काय��ममा जान लागेको ह� ँ। यसअिघ 
पिन हामी बार�बार काय��म देखाउन जाने आउने 
गद��य� । �ितवादीह� िनद�ष ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत सङ्केत नं.६६ कािलका–३ “त” ले स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

जाहेरवालालाई िचि�दन, किथत पीिडत 
बनाइएका साथीह� र �ितवादीह�लाई िच�दछु । 
मसमेतलाई �ितवादीह�ले ललाई-फकाई मानव 
बेचिबखन एवं ओसारपसारका लािग लगेको नभई 
हामी साबालक भइसकेका हा�ो र अिभभावकसमेतको 
म�जरुीले कला �दश�नको लािग आ�नै खसुीले भारत 
जान लागेका ह� । �ितवादीह�को कुनै दोष छैन । 
सजाय ह�नपुन� होइन । मसमेत पीिडत होइन� भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत सङ्केत नं.६६ कािलका–१ “च” ले 
स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 
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अनसु�धानका �ममा गरकेो कागज र सोमा 
भएको बेहोरा एवं सहीछापसमेत मेर ैहो । सूचना िदने 
साथीह�को भनाइअनसुार मैले भनेक� ह� ँ। �पैिडहाको 
बाटो �योग नगरी बले गाउकँो बाटो �योग भएकोले 
शकंा ला�यो भनेक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरणमा कागज गन� िबमला के.सी.ले स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

अप�रिचत बिहनीह� दखेेर शंका लागी 
सोधपछु गदा�  हामी कलाकार ह�, डा�स दखेाउन 
जा�छ� भनेकाले शंका लागी अनसु�धानको लािग यो 
जाहेरी िदएको हो । जाहेरी बेहोरा मेर ै हो । दोषी भए 
�ितवादीह�लाई सजाय र िनद�ष भए सफाइ पाउनपुन� 
हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली िखमा िव.क.ले स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

�हरीमा अनसु�धानको �ममा गरकेो 
कागजको बेहोरा मेरो होइन । नपढी नसनुाई सहीछाप 
गन� भनेकाले सही गरकेो ह� ँ । यी �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेा नह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरणमा कागज गन� 
टेकबहादरु रानाले स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार गरकेा होइनन् । किथत पीिडत भिनएका 
र �ितवादीह� स�लाहले कलाका�रता दखेाउन 
भारततफ�  जादँै गदा� अनाहकमा प�ाउ गरी म�ुा 
चलाएको ह�दँा सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी क�पना भ�डारीको सा�ी िशवराज �े�ठ, 
िव�ण ुचौधरीको सा�ी िह�मत सनुार, राजे�� �ताप 
िसंह ठकुरीको सा�ी ���साद खनाल, अरिव�दकुमार 
गौरको सा�ी �ानकुुमारी चौधरीले स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतमा गरकेो पथृक्-पथृक् बकप� । 

�ितवादी अरिब�दकुमार गौर र क�पना 
भ�डारीले पीिडतह�लाई भारततफ�  लैजादँै गरकेो 
र �ितवादीम�येका राजे�� �ताप िसंह ठकुरी र 

िव�ण ु चौधरीले पीिडतह�लाई भारततफ�  लैजानमा 
सहयोगी भूिमका खेलेको त�य िनजह�कै बयान र 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट ख�ुन आएकाले 
िनजह�ले बेचिबखन गन� उ�े�यले नै पीिडतह�लाई 
भारततफ�  लैजादँै गरकेो �मािणत ह�न आएको ह�दँा 
पीिडतह�को मौकाको अदालतबाट �मािणत भएको 
बयानलाई अ�यथा मा�नपुन� अव�था देिखएन । 
�ितवादीह�ले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (२)(क) को 
उ�ोगस�म गरकेो देिखदँा ऐ.को दफा १५(१)(ज) 
बमोिजम �ितवादीह�लाई ऐ. को दफा १५(१)(ङ)
(१) ले ह�ने सजायको आधा ७ वष� ६ मिहना कैद 
र �.५०,०००।– (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । साथै, पीिडतह�लाई पन� गएको �ित िवचार 
गरी �.५०,०००।– (पचास हजार) �ितपूित�समेत 
पीिडतह�ले �ितवादीह�बाट भराइपाउने ठहछ�  
भ�ने स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२/०३/३१ मा भएको फैसला । 

जाहेरवाला तथा किथत पीिडतह�को 
बकप�को सम� अ�ययन र �यसमा उि�लिखत 
कथनको मनन गदा� आशंका र अनमुानको आधारमा 
जाहेरी दायर गरकेो �वय ं जाहेरवालाले र किथत 
पीिडतको बकप�बाट खलेुको छ । किथत पीिडत 
यथाथ�मा पीिडत ह�न पगेुको कारण हामी �ितवादीको 
काय� नभई �वयं अनसु�धानकता� �हरीकै काम 
कारबाहीबाट पीिडत भएको त�य िनजह�को 
बकप�बाट खलुासा भएको छ । म�ुाको अनसु�धानमा 
सङ्कलन भएका �माणको र अदालतमा उपि�थत भई 
भएको बकप�को तलुना�मक अ�ययन गदा� �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ७(ग) ले �यो प�र��य सहज �पमा 
हेन�, ब�ुन र अनभूुित गन� सिक�छ । अत: स�ुबाट यथाथ� 
�माणको िवपरीत भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
उ� फैसला बदर गरी स�ुबाट भएको सजायबाट 
समेत सफाइ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको क�पना 
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भ�डारीसमेतका �ितवादीह�को पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जमा परकेो संय�ु पनुरावेदनप� ।

�ितवादीले कसरु अपराध गरकेो कुरा स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतले �वीकार गरकेो अव�था 
छ । �ितवादीले मौकाको बयानमा तथा अदालतसमेतमा 
भारततफ�  लैजान लागेको कुरामा सािबत रही बयान 
गरकेा छन् । पीिडतह�ले अनसु�धानमा कागज गदा� 
आफूलाई रा�ो पा�र�िमक िदने उ�े�यले चोरबाटोबाट 
भारततफ�  लान लागेको भनी बयान गरकेा छन् । 
�ितवादीह�ले सङ्गिठत �पमा पीिडतह�लाई 
भारतमा बेचिबखन गन� लगेको भ�ने कुरा बिुझएका 
�यि�ह�को कागज तथा अ�य िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट पिु� भएको अव�थामा �ितवादीह�लाई 
कम सजाय गन� मनसायबाट �ितवादीह�ले गरकेो 
पूण� कसरुलाई उ�ोगस�म गरकेो भनी उ�ोगमा मा� 
सजाय गन� गरी भएको स�ु बिद�या िज�ला अदालतको 
फैसला सो हदस�म �िुटपूण� भएकोले �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जमा परकेो पनुरावेदनप� ।

बिद�या िज�ला अदालतको िमित 
२०७२/०३/३१ को फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा फरक पन� स�नकुो साथै वादी नेपाल सरकार 
र �ितवादीह�को पनुरावेदनसमेत परकेो देिखदँा दवुै 
प�को पनुरावेदनको जानकारी एक अका�लाई गराई 
अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७२/०७/१६ मा भएको 
आदशे ।

िव�ण ु चौधरीबाहेकका पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई आ.व.२०७१/०७२ को म.ुद.नं.२९ 
िमित २०७२/१/२३ को दिलत मिहला उ�थान सङ्घ, 
बिद�याक� महासिचव िखमा िव.क.को जाहेरीअनसुार 

िमित २०७२/१/२२ का िदन थुनवुा पजु� िदएको 
दिेख�छ । पीिडत र �ितवादीह�समेतलाई इलाका 
�हरी काया�लय, मैनापोखरको ग�ती टोलीको 
सहयोगमा काया�लयमा बझुाएको भ�ने बेहोरासमेत 
जाहेरीमा उ�लेख भएकोमा सो काया�लयमा ग�ती 
टोलीले िदएको �ितवेदन िमिसल संल�न नदेिखएकोले 
उ� िमितमा उ� वारदात दता� भएको देिखने म�ुा 
दायरीको स�कल रिज�टर �माण िनि�त उ� �हरी 
काया�लयबाट अिवल�ब मगाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७२/११/३० मा भएको आदेश ।

�ितवादीह�ले पीिडतलाई डा�स काय��मका 
लािग मा� भारततफ�  लान थालेको भ�ने कुरा �वत�� 
�माणबाट पिु�ट भएको अव�था दिेखदैँन । िमिसल 
संल�न �माण कागजातह�बाट �ितवादीह�ले एक-
आपसमा स�लाह र योजना बनाई पीिडतह�लाई 
लोभ-लालचमा पारी भारततफ�  लान खोजेको र 
िसमानामा प�ाउ परकेोसमेत अव�थाबाट िनजह�ले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन,२०६४ को दफा ४(२)(क) को उ�ोगस�म 
गरकेो देिखदँा उ�ोगस�ममा सजाय गरकेो बिद�या 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।३।३१ को फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  । दवुै प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन भ�ने पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७३।३।२० मा भएको फैसला ।

पीिडत र �ितवादीह�समेतलाई इलाका 
�हरी काया�लय मैनापोखर बिद�याको ग�ती टोलीको 
सहयोगमा काया�लयमा बझुाएको भ�ने जाहेरीमा 
उि�लिखत बेहोरा स�य नभएको कुरो पनुरावेदन तहको 
फैसलाको िटपोट नं. ३९ मा उ�लेख ग�रएको छ । सो 
कथनबाट �ितवादी तथा पीिडतह� िसमानामा प�ाउ 
परकेो भ�ने कुरा अस�य रहेको पिु� ह��छ । मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४(२) (क) को उ�ोग ह�नको लािग सव��थम 
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सो काय�को पूण�तातफ�  अ�सर रहेको �माणले पिु� 
गरकेो ह�नपुछ�  । आपरािधक काय� गन� गराउन अ�सर 
भए गरकेोतफ�  �माणले पिु� नगरकेो अव�थामा सो 
काय� गन� उ�ोग वा �यासस�म भएको भनी मनोगत 
�या�या, िव�ेषणको आधारमा भएको स�ु फैसला 
र सोलाई सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा ग�भीर �िुट छ । �ितवादी क�पना भ�डारी, 
अरिव�द गौर र किथत पीिडत िमित २०७२।१।२१ 
गते साझँ ४:३० बजेको समयमा �हरीले प�ाउ गरी 
ऐ. २४ गतेस�म किथत पीिडतलाई �हरी िहरासतमा 
राखी छोडेको कुरा �वयं किथत पीिडतको बकप� र 
िनजह�का अिभभावकको कागजबाट समेत खलुासा 
भएको छ । किथत पीिडत �वयंले हामी पीिडत होइन�, 
हामीलाई पीिडत बनाइएको हो, यो यो कुरा भन न� भने 
म�ुा लगाइिद�छ� भनी अनसु�धान अिधकारीले ध�क� 
िदनकुा साथै नभनेका कुरा पिन लेखाइएको भनी ध�क� 
िदने �यि�को नाम तथा पदसमेत खलुासा गरी बकप� 
गरकेा छन् । िनजह�को सो बकप�का िव��मा 
हालस�म कोही कसैको आपि� रहेको छैन । अनसु�धान 
अिधकारीले कलाकारह�लाई पीिडतमा �पा�तर गरी 
मानिसक यातना िदएर बयान गराइएको कुरा अदालतमा 
बकप� गदा� खलुासा भएको छ । �हरीको म�ुा दता� गन� 
१० नं. दायरीमा म�ुा दता� ह�दँा स�पूण� �ितवादीह�को 
नाम र सोही िदन नै प�ाउ परकेो भ�ने कुरा छ । �य�तो 
नभई �ितवादी िव�ण ु चौधरी िमित २०७२।१।३० 
गते प�ाउ परकेो र किथत पीिडतलगायत क�पना 
र अरिव�द िमित २०७२।१।२१ गते प�ाउ परपेिछ 
िमित २०७२।१।२२ गते प�ाउ पजु� िदएको कुरा 
मसमेतका �ितवादीह�को बयान र पीिडतह�को 
बकप�बाट खलुासा भएको छ । जाहेरी िददँासमेत 
�ितवादी िव�ण ुचौधरीको नाम उ�लेख छैन । �हरीको 
१० नं. म�ुा दता� दायरीमा िमित २०७२।१।२२ गतेमा 
दता� भएको छ, सोमा �ितवादी िव�ण ुचौधरीको नाम 

उ�लेख भएको छ । जाहेरी दरखा�तको म�ुा दता� 
िमित २०७२।१।२३ गते भिनएको छ । सो १० नं. 
दायरीमा के कुन सूचनाको आधारमा २०७२।१।२२ 
मा म�ुा दता� भएको हो, र जाहेरीमा उ�लेख नभएको 
�ितवादी िव�ण ुचौधरीको नाम के कसरी �हरीको १० 
नं. म�ुा दता� दायरीमा उ�लेख भएको हो ? िनजको 
नाम उ�लेख ह�न ुर स�पूण� एकै िदनमा प�ाउ परेको 
भ�ने कुरा उ�लेख ह�नलेु सो म�ुा त�यमा आधा�रत 
नभई अनमुान र आशंकाको भरमा अनसु�धान भई 
सोही आधारमा अिभयोग दायर भएको पिु� ह��छ । 
सो स�दभ�मा उ� १० नं. दायरी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको आदेशानसुार स�कलै िझकाई जाचँबझु 
गदा� उि�लिखत कुराह� पिु� भएको छ । सो कुरो 
खलुासा ह�दँाह�दैँ �माणमा िलनपुन� �माणलाई �माणमा 
निलई फैसलामा सो कुरो उ�लेखस�म पिन नगरी �ा� 
�माणिवपरीत भएको फैसला �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ५४ को �ितब�धा�मक वा�यांशले बदरभागी छ । 
तसथ�, �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) 
को देहाय (क) र (ख) बमोिजम ��ततु म�ुाको स�ु 
र पनुरावेदन फैसला दोह�याई �याय िन�पण ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको क�पना भ�डारी, िव�ण ु चौधरी 
र अरिव�द कुमार गौरसमेत जना ३ को कारागार 
काया�लय बिद�यामाफ� त म�ुा दोहो�याइपाउ ँभ�ने सयं�ु 
िनवेदनप� । सोही िमलानको राजे�� �ताप िसहं 
ठकुरीको छु�ै म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� ।

पीिडतलाई बेचिबखनको उ�े�यले भारततफ�  
लगेको भ�ने कसरुमा �ितवादीह� इ�कार रही बयान 
गरकेो, जाहेरवाला र पीिडतको मौकाको कागज र 
अदालतसम� भएको बकप� एक-आपसमा बािझएको 
दिेखएकोमा �ितवादीको मौकाको सािबती बयानबाहेक 
�ितवादीउपरको कसरु पिु� ह�न स�ने �वत�� �माणको 
अभावमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको उ�ोग 
गरकेो भनी �ितवादीलाई सजाय गन� गरकेो स�ु बिद�या 
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१०७०२ - क�पना भ�डारीसमेत िव. नेपाल सरकार

िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७३।३।२० को 
फैसलामा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) (क), �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३, २५, ५४, मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८४क, १८५ नं. को �या�या�मक �िुट देिखनकुा 
अित�र� यस अदालतबाट ने.का.प. २०५१, अङ्क 
४, िन.नं. ४८९१ मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को 
उपदफा (१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम ��ततु 
म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान ग�रिदएको छ । 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७४।२।९ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��ततु म�ुामा िव�ण ुचौधरीसमेतका पनुरावेदक 
�ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी बालकृ�ण देवकोटा र �ी बलराम सवुेदीले जाहेरी 
दरखा�त पीिडतह�ले िदएको होइन, आशंकाको 
आधारमा दिलत उ�थान स�ंथाबाट जाहेरी परकेो 
हो । पटकपटक गोरखपरुमा न�ृय �दश�न गरी सां�कृितक 
आदान-�दान गन� काय��ममा न�ृय कलाकारह�लाई 
लाने �याउने गरकेो हो भनेर अिभभावकह�ले समेत 
भनेका छन् । िमित २०७२/१/२२ गते �पेिडयाबाट 
गोरखपरु जाने तयारी गदा�गद� रले छुटेकोले राितको 
१० बजे �ेनमा जाने भनी िहडेँका अव�थामा �हरीले 
प�ाउ गरी म�ुामा फसाएका ह�न् । न�ृय कलाकार 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउनपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी खेमराज भ�ले ५ जना 
पीिडतह�ले हामीलाई िदनको �.१,०००/- िदने भनी 
इि�डया लगेका ह�न्, इि�डया ला�छन् भ�ने थाहा िथएन 
भनी अनसु�धानको �ममा कागज गरकेा छन्, अनमुित 

निलएको अव�था ह�दँा न�ृय गराउने िनह�लेँ बे�न 
लगेको देिखएको छ । �यसैले पनुरावेदन अदालतको 
फैसला उ�टी ह�ने अव�था छैन भनी ��ततु गनु�  भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा �ितवादीह�लाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(क) अनसुारको कसरुको उ�ोग गरकेो भनी ठहर 
गरकेो स�ु अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको छ, छैन ? �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा स�ैन ? भ�ने ��मा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पीिडतह�ले स�ु 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा भारत गई डा�स 
गरपेिछ धेर ैकमाई ह��छ भनी ललाई-फकाई गरी राजे�� 
सरले क�पना िददीसगँ स�पक�  गराएर भारत िनवासी 
अरिव�द कुमारसगँ भेट गराई भारततफ�  लैजान लागेको 
अव�थामा �हरीले फेला पारकेा ह�न् भनी उ�लेख गरेको 
दिेखयो । �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� भारतमा स�चािलत सा�ँकृितक काय��ममा 
केटीह� �याउ भनी सा�ँकृितक �लबका मािलक 
धन�जय गौरले भनेपिछ �ितवादीह�िबच कुराकानी 
भएको र ५ जना केटीह� (पीिडतह�) लाई भारत 
लैजाने �ममा िसमानामा प�ाउ परकेो भनी उ�लेख 
गरकेो पाइयो । �ितवादीह�ले सा�ँकृितक काय��मका 
लािग पीिडतह�लाई भारततफ�  लैजान लागेको हो भ�ने 
त�य अदालतसम� गरकेो बयानमा समेत �वीकार 
गरकेो दिेख�छ । पीिडत ५ जनालाई भारततफ�  लैजान 
लागेको अव�थामा नेपाल भारत िसमानामा प�ाउ 
परकेो त�यमा िववाद दिेखदैँन । तसथ�, उि�लिखत 
कुराको हदस�म थप िववेचना ग�ररहन परने ।

३. पीिडतह�लाई भारततफ�  लैजाने �योजन 
स�ब�धमा हेदा� जाहेरवाला, पीिडत, �ितवादीह� 
तथा पीिडतका अिभभावकले गरकेो कागज, बयान 
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तथा बकप�बाट सा�ँकृितक काय��मका लािग 
पीिडतह�लाई भारततफ�  लैजान लागेको हो भ�ने ख�ुन 
आएको छ । नाचगान गराउने र सोबापत केही आिथ�क 
उपाज�न गन�स�मको स�दभ� ख�ुन आएको देिख�छ । 
मािनस िब�� गन� वा वे�याविृ�मा लगाउने अिभ�ायले 
भारततफ�  लैजान लागेको भ�ने त�य कुनै पिन भरपद� 
वा िव�सनीय �माणबाट ख�ुन आएको पाइएन । 
अनसु�धानको �ारि�भक अव�थामा खडा ग�रएका 
स�ु जाहेरी तथा पीिडतह�लाई त�काल गराइएको 
कागजमा बेचिबखनको कुरामा शकंास�म �य� ग�रएको 
देिख�छ । तथािप पीिडतह�ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप�बाट उ� शकंाको समेत िनवारण भएको 
देिख�छ र मानव बेचिबखन वा वे�यविृ�का लािग 
लगेको होइन भ�ने त�य �थािपत भएको छ । कुनै 
�यि�लाई भारततफ�  लिगयो वा लिगदँैछ भ�ने कुराको 
आधारमा मा� मािनसलाई बे�नका लािग लगेको भनी 
िन�कष� िनका�न ु िबलकुल अनिुचत, अतािक� क र 
अ�यायपूण� िन�कष� ह�न जा�छ । मानव बेचिबखनको 
उ�े�यले नै भारतमा लगेको वा लैजाने �यास गरकेो 
त�य शंकारिहत तवरबाट �मािणत ह�नपुद�छ । केवल 
भारततफ�  जान लागेको कुरालाई मा� हेररे शंका वा 
अनमुान गरी मानव बेचिबखनको कसरु ठहर गनु�  
कानूनसङ्गत ह�दैँन; �यायोिचतसमेत देिखदँैन । नेपाल 
भारतिबचको भूगोल, ऐितहािसकता, सामािजक, 
आिथ�क, धािम�क एवम् सा�ँकृितक सािम�यता 
तथा खलुा िसमानासमेतलाई सम�मा �ि�गत गररे 
मानवीय �यवहारको मू�याङ्कन ग�रन ु वा�छनीय 
देिख�छ । यसरी हेदा� पीिडत मिहलाह�लाई 
बेचिबखनको अिभ�ायले भारततफ�  लगेको भ�ने 
देिखन आएन ।

४. �ितवादीह�ले गरकेो काय�को �कृित 
हेदा�  िनजह�ले भारत जानका लािग मूल बाटो 
�योग नगरी बेच�तीको (चोर-बाटो) �योग गरकेो 

पाइयो । पीिडतह�लाई नाचगान ज�ता सा�ँकृितक 
काय��मका लािग भारततफ�  लैजान लागेको हो भ�ने 
दिेखएको छ । किललो उमेरका पीिडत बािलकाह�लाई 
�ितिदन �. एक हजार पाउने �लोभन देखाइएको 
त�य ख�ुन आएको छ, तर कुनै रकम िदएको भ�ने 
दिेखदैँन । यसरी किललो उमेरका बािलकाह�लाई 
िनजह�को संर�कभ�दा टाढा लैजानभु�दा पिहले 
िनजका अिभभावक तथा स�बि�धत अिधकारीबाट 
औपचा�रक �पमा सहमित वा �वीकृित �ा� गन� काय� 
भएको देिखएन । पीिडत मिहलाह�ले नाचगान गन� 
कलामा �िच रा�ने गरकेो देिख�छ । �ितवादीम�येका 
राजे�� �ताप िसंह नाचगान �िश�कको �पमा समेत 
काय� गन� �यि� ह�न् भ�ने पिन देिखएको छ । अ�य 
�ितवादीह� पिन नाचँगानमा अिभ�िच रा�ने मािनस 
ह�न र सो काय�बाट आिथ�क लाभ �ा� गन� गद�छन् 
भ�ने त�य पिन ख�ुन आएको छ । उि�लिखत सम� 
प�रि�थिततफ�  �ि�गत गदा� पीिडतह�लाई नाचगान 
गन� लगाई आयोजक �ितवादीह�ले आिथ�क उपाज�न 
गन� र पीिडतको �म शोषण गन� काय�को उ�ोगस�म 
गरकेो दिेखन आयो । 

५. अतः �ितवादीह�ले गरकेो काय�तफ�  
�ि�गत गदा� िनजह�ले अिभयोग दाबीअनसुारको 
मानव बेचिबखन गन� कसरु गरकेो भनी ठहर गन� 
िम�ने अव�था देिखएन । तसथ�, �ितवादीह�लाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४ (२)(क) बमोिजमको कसरुको 
उ�ोग गरकेो भनी ऐ.को दफा १५(१)(ज) सपिठत 
दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम ७ (सात) वष� ६ 
(छ) मिहना कैद र �.५०,०००।– (पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने र पीिडतलाई �.५०,०००।– (पचास 
हजार) �ितपूित�समेत भराइिदने ठहर गरकेो स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०७२/०३/३१ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
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१०७०३ - कृ�णादेवी आचाय� िव. िज�ला �हरी काया�लय, तनह�सँमेत

िमित २०७३/३/२० को फैसला �िुटपूण� देिखदँा सो 
फैसला केही उ�टी ह��छ र �ितवादीह�ले पीिडत 
मिहला / बालबािलकाह�लाई �म शोषण गन� उ�े�यले 
भारततफ�  लैजान सीमा निजकस�म प�ुयाएको देिखदँा 
कसरुको �कृित र मा�ाअनसुार �ितवादीह� क�पना 
भ�डारी, राजे�� �ताप िसंह ठकुरी, िव�ण ु चौधरी र 
अरिव�दकुमार गौरसमेत ४ जनालाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(ख) बमोिजमको �म शोषणस�ब�धी कसरुमा 
दफा १५(१)(च) बमोिजम जनही १ (एक) वष� ६ (छ) 
मिहना कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । उि�लिखत हदस�म 
बाहेक अ�य कुरामा �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
�ितवादीह� क�पना भ�डारी, राजे�� �ताप िसंह 
ठकुरी, अरिव�दकुमार गौरसमेत ३ जना िमित 
२०७२/१/२२ मा प�ाउ परी थनुामा रहेको देिखएको 
र �ितवादी िव�ण ु चौधरी िमित २०७२/१/३० मा 
प�ाउ परी थनुामा रही आएको ह�दँा िनजह�लाई ह�ने 
ठह�रएको उपयु��अनसुारको कैद असलु भइसकेको 
देिखदँा उि�लिखत ४ जना �ितवादीह�लाई आजै 
थनुाबाट छािडिदन ुभनी बिद�या िज�ला अदालतमाफ� त 
स�बि�धत कारागारमा िछटो साधन�ारा लेखी पठाइिदन ु
भ�ने यस अदालतको िमित २०७६/३/१४ को संि�� 
आदशेानसुार यस अदालतको च. नं. १६४१८ िमित 
२०७७/३/१४ को प�बाट �ितवादीह�लाई थनुाम�ु 
गन� लेखी पठाइसकेको देिखदँा अब कैद असलु 
ग�ररहन परने । पिहले राखेको लगतमा स�म जनाई 
(स�याई) उपयु��अनसुार ठह�रएको डेढ वष� कैदको 
लगतस�म रा�न ुभनी स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाइिदनू ।
फैसलाको �ितिलिपसिहत जानकारीका लािग 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई लेखी पठाइिदनू ।
दायरीको लगत क�ा गरी, ��ततु फैसला िव�तुीय 

�णालीमा �िव� गरी, िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत:- अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७७ साल असार १४ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७७।८।८
०७७-WH-०११३

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : गोरखा िज�ला िसरानचोक गाउपँािलका वडा 
नं. ३ घर भई हाल िज�ला �हरी काया�लय, 
तनह�कँो गैरकानूनी िहरासतमा रािखएका 
वष� ४३ का िचनकाजी िव�कमा�को हकमा 
बागलङु िज�ला बरङे गाउपँािलका वडा नं. 
१ घर भई हाल काठमाड� िज�ला िनवेदक 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १४ ब�ने वष� 
२८ क� कृ�णादेवी आचाय�

िव��
िवप�ी : िज�ला �हरी काया�लय, तनह�सँमेत

�नण�य नं. १०७०३
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§ िनवेदकलाई थुनाबाट छुट्नासाथ पुनः 
अक� आरोप लगाई प�ाउ गरी ब�दी 
बनाउन े काय� अनिुचत, अतािक� क, 
पूवा��हपूण� र �वृ� धारणा रहकेो 
देिखने । अदालतको आदेशले धरौट 
दािखला गरी थुनामु� भएको र कही ँ
साधारण तारखेमा राखी मु�ाको 
कारबाही गन� गरी थुनाम�ु भएकोमा पिन 
रा�य सयं��बाट एउटा नाग�रकमािथ 
पूवा��हपूण� तथा �वृ� भावना राखी 
बराबर सातौ ँआठौ ँपटकस�म पिन नछोडी 
प�ाउ गन� र एक िज�लाबाट छुटेपिछ पुन: 
प�ाउ गरी अक� िज�लामा पु�याई थनुामा 
रा�ने िनजलाई थुनामै राखी दु:ख िदने 
मनोवृि� राखी एउटा नाग�रकको िपछा 
ला�नु स�य समाज तथा कानूनी रा�यको 
अवधारणामािथकै चुनौती िदई �हार गरकेो 
मा�नुपन� ।

(�करण नं.४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
एकराज भ�डारी, िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
किपलच�� पोखरले, काि�तराम ढुङ्गाना, 
�ी राज ुअिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
शाि�त�साद लइुटेँल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान

आदेश
�या.पु�षो�म भ�डारी : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा१३३(२)(३) बमोिजम 

पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंआदेश
यस�कार छः-

नेपालको सिंवधानको धारा १६(१), 
धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा 
१८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८), धारा २२, 
धारा ४६, धारा १३३(२) र (३), सव��च अदालतले 
िनयमावली,२०७४ को िनयम ३३, िनयम ३४, िनयम 
३७ (क) र (ख) समेतका आधारमा अ�य वैकि�पक 
एव ं�भावकारी उपचारको अभावमा िनवेदक मेरा दाज ु
नाताका िचनकाजी िव�कमा�को हकमा ��ततु िनवेदन 
िलई स�मािनत अदालतसम� उपि�थत भएको छु । 

िनवेदक िचनकाजी िव�कमा�लाई िमित 
२०७७/०७/०९ िदनको ५.०० बजेको समयमा 
िज�ला �शासन काया�लय गोरखाको हाताबाटै पनु; 
प�ाउ गरी तनह� ँ प�ुयाई िज�ला �हरी काया�लय 
तनह�कँो िहरासतमा राखी �याद थपका लािग भनी 
िज�ला �शासन काया�लय, तनह�सँम� उपि�थत 
गराइएको जानकारी पाएको छु । िनवेदकको हकमा 
सव��च अदालतबाट ब�दी��य�ीकरण (०७७-
WH००९५) आदशे जारी भए लग�ै पनुः प�ाउ 
ग�रएको हो । िनवेदकलाई प�रवार आफ�तसगँ भेटघाट 
गन� िदइएको छैन । िनवेदकलाई िहरासतमा राखी 
शारी�रक तथा मानिसक यातना िदइएको आशंका छ ।

िनवेदक िचनकाजी िव�कमा�लाई स�ुमा 
िमित २०७६/०५/३१ मा गते गोरखा िज�ला 
िसरानचोक गाउपँािलका वडा नं. ३ घरबाट प�ाउ 
ग�रएको िथयो । िनवेदकउपर रा�य�ोह, िव�फोटक 
पदाथ�, साव�जिनक शाि�त िव��को कसरुसमेतका 
छु�ाछु�ै म�ुामा गोरखा िज�ला अदालतबाट ��येक 
म�ुामा �.५,०००/- (पाचँ हजार) धरौटी माग भएकोमा 
त�काल धरौट बझुाउन नसकेकोले कारागार काया�लय 
गोरखामा पठाइएको िथयो । धरौटबापतको नगद रकम 
िमित २०७६/१०/१२ मा िनवेदकले गोरखा िज�ला 
अदालतमा दािखला गना�साथ िज�ला �हरी काया�लय 
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१०७०३ - कृ�णादेवी आचाय� िव. िज�ला �हरी काया�लय, तनह�सँमेत

गोरखाबाट खिटएका �हरीले अदालत प�रसरिभ�ैबाट 
िनवेदकलाई दो�ो पटक आ�नो िनय��णमा िलई 
िज�ला �हरी काया�लय, तनह�कँो गैरकानूनी िहरासतमा 
रािखयो । िमित २०७६/१०/२६ गते िज�ला �शासन 
काया�लय, तनह�बँाट साधारण तारखेमा थनुाम�ु 
गन� आदेश भए लग�ै िज�ला �शासन काया�लय, 
तनह�कँो हाताबाटै िवना पजु� ते�ो पटक पनुः��ाउ 
गरी िनवेदकलाई ��यथ� िज�ला �हरी काया�लय, 
लमजङुको गैरकानूनी िहरासतमा रािखएको िथयो । 
िमित २०७६/११/१६ गते िज�ला �शासन काया�लय, 
लमजङुबाट साधारण तारखेमा थनुाम�ु गरकेो 
बेहोरामा सहीछाप गराई िज�ला �शासन काया�लय, 
लमजङुको हाताबाटै िबनापजु� चौथो पटक पनुःप�ाउ 
गरी िनवेदकलाई ��यथ� िज�ला �हरी काया�लय, 
�याङ्जाको गैरकानूनी िहरासतमा रािखएको 
िथयो । िमित २०७६/१२/०६ गते िज�ला �शासन 
काया�लय, �याङ्जाबाट साधारण तारखेमा थनुाम�ु 
गरकेो बेहोरामा सहीछाप गराए लग�ै िज�ला �शासन 
काया�लय, �याङ्जाको हाताबाटै िबनापजु� पाचँ� 
पटक ��ाउ गरी िनवेदकलाई ��यथ� िज�ला �हरी 
काया�लय, पव�तको गैरकानूनी िहरासतमा रािखएको 
िथयो । पव�त िज�लाबाट थनुाम�ु ग�रएको कागजमा 
सहीछाप गराई थनुाम�ु नगरी छैठ� पटक प�ाउ गरी 
िज�ला �हरी काया�लय �या�दीको िहरासतमा राखी 
िज�ला �शासन काया�लय �या�दीमा अभ� �यवहार 
कसरुमा म�ुा चलाइएको िथयो । िमित २०७७/०१/१५ 
गते बेनीबाट थनाम�ु भएप�ात् िनवेदक कृिष �यवसाय 
गद� आउन ुभएको िथयो । 

अतः फरक िवचार आ�थाकै कारण 
बदिनयत र �व�ृ भावना राखी सव��च अदालतबाट 
थनुाम�ु गन� भएको आदशेको अव�ा गद� पटकपटक 
प�ाउ ग�रएका िनवेदकलाई िमित २०७७/०६/२३ 
गतेदेिख आजका िमितस�म िबनाकारण एकपिछ 
अक� िज�लामा प�ुयाई �हरी िहरासतमा रािखएको 

छ । ��यथ�ह�को काय�बाट नेपालको संिवधानको 
धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), 
(ग), (ङ), धारा १८ (१), धारा २०(१), (२), (३), 
(८), धारा २२, धारा ३५ समेत�ारा �द� िनवेदकको 
मौिलक हक अिधकार कुि�ठत भएको छ । िहरासत र 
कारागारमा रहेका ब�दीह�मा समेत कोिभड-१९ को 
सङ्�मण देिखएको अव�थामा र चाडपव�को समयमा 
िनवेदकलाई िवनाकारण प�ाउ गरी िहरासतमा राखेका 
कारण िनवेदकको जीवन कोिभड-१९ को सङ्�मणको 
कारण असरुि�त भई जोिखमपूण� अव�थामा रहेको ह�दँा 
प�रवारका सद�य र आफ�तह� िचि�तत छ� । िमित 
२०७६/०५/३१ देिख छैट� पटकस�म लगातार प�ाउ 
गरी िहरासत र कारागारमा राखी िमित २०७७/०१/१५ 
मा मा� �या�दीबाट थुनाम�ु गरी पनुः २०७७/०६/२३ 
मा घरबाट प�ाउ ग�रएका िनवेदकलाई िमित 
२०७७/०७/०९ गते सव��च अदालतबाट थुनाम�ु 
गन� ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भएप�ात् 
थनुाम�ु नगरी िज�ला �हरी काया�लय तनह�कँो 
िहरासतमा रािखएका िचनकाजी िव�कमा�लाई त�ु�त 
स�मािनत अदालतसम� उपि�थत गराई उि�लिखत 
��यथ�ह�का नाममा नेपालको संिवधानको धारा ४६, 
धारा १३३, (२), (३) र सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३३, िनयम ३७(क), (ख) बमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी िनवेदकलाई 
थनुाम�ु ग�रपाऊँ । ��यथ�ह�को काय� नेपालको 
संिवधानको धारा १२८(४) िवपरीत छ अदालतको 
आदेशको जानाजान अव�ा गन� ��यथ�ह�लाई 
अदालतको अवहेलनामा हदैस�मको कारबाही ग�रपाउँ
भ�नसेमते बेहोराको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न ु नपन� भए सोको आधार र कारणसिहत 
बाटोको �यादबाहेक सूचना �याद पाएका िमितले 
०३ िदनिभ� िनवेदकउपर कुनै म�ुाका स�दभ�मा 
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अनसु�धान काय� ग�रएको भए सो कारबाहीस�ब�धी 
कागजातको छाया�ँितसिहत महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गन� भनी ��ततु 
आदशे र �रट िनवेदनको एक एक �ित न�कलसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा सूचना �याद जारी 
गरी �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध �यतीत 
भएपिछ महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको 
सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�न ेयस अदालतको 
िमित २०७७।७।२० को आदेश ।

यसमा �रट िनवेदक प�का िज�ला गोरखा 
िसरानचोक गाउपँािलका वडा नं.३ �थायी घर 
भएका वष� ४३ का िचनकाजी िव�कमा�ले िमित 
२०७७/०७।०९ गते बेलकु� अं.१८:०० बजेको 
समयमा िज�ला तनह� ँ आबँखैुरनेी गाउपँािलका वडा 
नं.३ आबँखैुरनेीचोक ि�थत साव�जिनक सडकको 
आई�या�डमा बसी सवारी साधनह�लाई अवरोध 
गरकेाले िनजलाई ड्यटुीमा खिटएको �हरी कम�चारीले 
उ� �थानमा नब�न आ�ह गदा� िनजले �हरीलाई 
जथाभावी अपश�दह� �योग गद� वादिववाद गरी 
अभ� �यवहार र अशाि�त िसज�ना गरकेाले िनजलाई 
त�काल घटना�थलबाटै कानूनबमोिजम ज�री 
प�ाउ पजु� िदई प�ाउ गरी आबँखैुरनेी अ�पतालबाट 
िनजको त�काल �वा��य जाचँ गराई िनजले गरकेो 
कसरु अनसुार िनजउपर साव�जिनक िहत, �वा��य, 
सरु�ा, सिुवधा र नैितकता िव��को कसरुअ�तग�त 
अभ� �यवहार िशष�कमा यस काया�लयमा म�ुा दता� 
गरी प�ाउ गरकेो २४ घ�टािभ� िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय तनह�मँाफ� त स�बि�धत म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� उपि�थत गराई ज�री प�ाउ पजु� 
समथ�न गरी �याद थप अनमुितसमेत िलई कानूनको 
प�रिधमा रही यस काया�लयको िहरासत क�मा 
राखी िनजलाई आफ�तसगँ भेटघाट गन�लगायतको 
कानूनबमोिजम िदनपुन� स�पूण� सिुवधा िदई ��ततु 
म�ुाको अनसु�धान काय� गदा� िनज िचनकाजी 

िव�कमा�ले उि�लिखत कसरु गरकेो पिु� गद� 
घटना�थल मचु�ुका एव ंसा�ी रोहबरका मािनसह�ले 
कागज गरी िदएको र उ� म�ुाको स�पूण� अनसु�धान 
�ि�या पूरा गरी िमित २०७७/०७/२७ गते िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय तनह�कँो अिभयोग प�सिहत 
��ततु म�ुा िज�ला �शासन काया�लय तनह�मँा दायर 
भई उ� काया�लयको आदेशले मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६८(१) बमोिजम 
�८,०००/- (आठ हजार) धरौटी माग भएकोमा उ� 
धरौटी रा�न नसक� िमित २०७७/०७/२७ गते पपु��को 
लािग कारागार काया�लय तनह�कँो थनुामा पठाइएको 
हो �रट िनवेदकले यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई िदएको �रट िनवेदन िजिकरअनसुार िनजलाई 
गैहकानूनी तवरले प�ाउ गन�, िहरासतमा रा�ने, 
शारी�रक तथा मानिसक यातना िदने ज�ता अमानवीय 
एव ंकानूनिवपरीतको काय� यस काया�लयबाट नग�रएको 
/ नगराइएको ह�दँा �रट िनवेदकले अपराधबाट ब�नको 
लािग झ�ुा, �िमत एवं अ�मािणत कुराह� उ�लेख 
गरी यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई िदएको 
ब�दी��य�ीकरणको िजिकर आधारहीन त�यहीन 
एव ंझठुा भएको ह�दँा उ� �रट खारजेभागी छ । खारजे 
ग�रपाऊँ । ��ततु िलिखत जवाफ स�मािनत सव��च 
अदालतको इजलाससम� पेस ह�दँा सो स�ब�धमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट उपि�थत िव�ान्  
सरकारी विकलको तफ� बाट ग�रने बहस र ��ततु 
ह�ने निजर बुदँाह�लाई समेत यसै िलिखत जवाफको 
अिभ�न अङ्ग मािनपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िज�ला 
�हरी काया�लय तनह�कँो िलिखत जवाफ ।

यसमा िनज िचनकाजी िव�कमा� िमित 
२०७४।०७।०९ गते १८:०० बजे रातको समयमा 
िज�ला तनह� ँ आबँखैुरनेी गाउपँािलका ि�थत 
साव�जिनक आबँखैुरेनी चोकमा रहेको आई�या�डमा 
बिसरहेका अव�थामा सोधपछुप�ात् नाम, थर, वतन 
ख�ुन आएका िज�ला गोरखा िसरानचोक गाउपँािलका 
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वडा नं. ३ �थायी घर ठेगाना भएका वष� ४५ को 
िचनकाजी िव�कमा� बिसरहेको दखेी िनज निजकै गई 
यो आई�या�डमा नब�न ुकुनै गाडीले ट�कर िदन स�छ 
रातको समय छ भनी स�झाई बझुाई गदा� िनजले मलाई 
िच�न ु भएको छ, म यहा ँ साव�जिनक �थानमा ब�न 
पिन नपाउने मलाई जेसकैु होस् तपाइलँाई के मतलब 
भनी उ�टै ठुलो ठुलो �वरमा वादिववाद गरी िडउटीमा 
खिटएको मिहला �हरीमािथ गाली गलौजसमेत 
गरकेाले िनज िचनकाजी िव�ममा�लाई त�काल ज�री 
प�ाउ गरी िमित २०७७।०७।१२ गते म�ुा हेन� 
अिधकारी �मखु िज�ला अिधकारीसम� पेस भई 
प�ाउ परकेो िमितदेिख नै लाग ुह�ने �हरी िहरासतमा 
राखी अनसु�धान गन� �याद िदइएको, िज�ला सरकारी 
विकल काया�लयबाट िमित २०७७।०७।२७ गते 
�.ज. एकमाया भ�को �ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िचनकाजी िव�कमा�लाई मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ११८(२) उपदफा 
(१) बमोिजमको कसरुमा १ वष�स�म कैद वा दश हजार 
�पैयासँ�म ज�रवाना वा दवैु सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
अिभयोग प� दायर ह�न आएको र यस काया�लयमा 
िवचाराधीन अभ� �यवहारस�ब�धी म�ुाका �ितवादी 
िनज िचनकाजी िव�कमा�ले अनसु�धानका �ममा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र सनुवुाइका �ममा 
यस काया�लयसम� भएका बयान काय�मा मौन बसी 
सहीछाप गन� इ�कार गरकेा र अ�य कागजातह�मा 
समेत सहीछाप गरकेा छैनन् । िमिसल संल�न कागजात 
�माणह� हेदा� िनज �ितवादी िचनकाजी िव�कमा�ले 
िनजउपर आरोिपत कसरु अपराध गरकेा छैनन् भ�न 
सिकने अव�था त�काल नदेिखएकाले पिछ ब�ुदै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई यस काया�लयको िमित 
२०७७।०७।२७ को आदेशानसुार िनज �ितवादीसगँ 
�.८,०००।- (आठ हजार �पैयँा) नगद - धरौटी वा 
सो बराबर खा�ने जेथाजमानत माग गरी म�ुा पपु�� 
गन� भिनएकोमा िनज �ितवादी िचनकाजी िव�कमा�ले 

तोिकएको नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा 
जमानत दािखला गन� नसकेकोले म�ुा पपु��को लािग 
कारागार काया�लय तनह�मँा थनुामा ब�न पठाइएको 
हो । िनजलाई गैरकानूनी थुनामा रा�ने काय� भएको 
छैन । अतः यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई 
िदएको �रट िनवेदनमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�न नपन� ह�दँा खारजेभागी छ । खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नसेमते बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय 
तनह�कँो िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी एकराज भ�डारी, 
िव�ान् अिधव�ाह� �ी किपलच�� पोखरले, 
काि�तराम ढुङ्गाना, �ी राज ुअिधकारीले िनवेदकलाई 
स�ुमा िमित २०७६/०५/३१ मा प�ाउ गरी थनुछेक 
आदेशसमेत भई धरौटी राखी छुटेपिछ पिन पनु: फरक 
म�ुा लगाई तारखेमा छुट्दासाथ पनु: प�ाउ गन� र फे�र 
अ� म�ुा बन लगाउने काय� ह�दँा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भएपिछ पिन पनु: प�ाउ गन� काय� ग�रएको छ । �व�ृ 
धारणा राखी पटकपटक प�ाउ गरी ब�दी बनाएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । साथै िवप�ीह�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी शाि�त�साद 
लइुटेँलले िनवेदकलाई अिधकार�ा� अिधकारीको 
आदेशले �याद थप अनमुित िलई म�ुा पपु��का �ममा 
माग भएको धरौटी रकम िनज िनवेदकले दािखल गन� 
नसकेपिछ थनुामा पठाइएको ह�दँा िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� हो, होइन ? 
भ�ने �� स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक िचनकाजी 
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िव�कमा�लाई स�ुमा िमित २०७६/५/३१ छैट� 
पटकस�म किहले गोरखा किहले �या�दीबाट िहरासत 
र कारागारमा राखी थुनाम�ु भएपिछ पिन िमित 
२०७६/७/९ गते िनवेदकलाई ०७७-WH-००९५ को 
ब�दी��य�ीकरण म�ुामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी भएप�ात् पनुः प�ाउ गरी ब�दी बनाइएकाले 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुाम�ु 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन गरकेो पाइयो ।

३. यसमा िनवेदन संल�न िमिसल हेदा�, 
यी िनवेदक िचनकाजी िव�कमा� स�ुमा िमित 
२०७६।५।३१ मा प�ाउ परेको िव�फोटक पदाथ� 
साव�जिनक सरु�ा, रा�य�ोहसमेतका म�ुामा थनुामा 
रहेकोमा २०७६/१०/१२ मा धरौट रकम दािखल गरी 
छुटेकोमा पनु: त�ु�त प�ाउ गरी तनह�मँा िहरासतमा 
राखेको, तनह�बँाट २०७६/१०/२६ मा साधारण 
तारखेमा छुटेकोमा पनु: त�काल प�ाउ गरी लमजङु 
प�ुयाएको र लमजङुबाट िमित २०७६/११/१६ मा 
तारखेमा छुटेको, पनु: त�काल प�ाउ गरी िज�ला 
�हरी काया�लय �याङ्जामा प�ुयाएको, २०७६/१२/६ 
मा िज�ला �शासन काया�लय �याङ्जाबाट साधारण 
तारखेमा छुटेकोमा पनु: िज�ला �शासन काया�लय 
�याङ्जा हाताबाटै प�ाउ गरी पव�त िज�ला �शासन 
काया�लयमा प�ुयाई �यहाबँाट समेत थनुाम�ु गरकेोमा 
पनु: प�ाउ गरी �या�दी िज�ला �शासन काया�लय 
प�ुयाइएको र २०७७/०१/१५ मा थुनाम�ु भएको 
देिख�छ । यसरी िनर�तर पटकपटक थुनामा रा�ने 
उ�े�यले प�ाउ गरकेो र पनु: २०७७/६/२३ दिेख नै 
थनुामै रहेकोमा २०७७/७/९ गते यस अदालतबाट 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भएपिछ िज�ला 
�हरी काया�लय तनह�लेँ अभ� �यवहार गरकेो भनी पनु: 
त�काल िहरासतमा िलएको देिख�छ । यसरी थनुाम�ु 
ह�ने र प�ाउ गरी ब�दी बनाउने िसलिसला कायम 
रहेको दिेखन आयो । अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको 
आदशेबाट ब�दी थनुाम�ु ह�दँा पिन पनुः प�ाउ 

गरी ब�दी बनाउने काय�लाई िनर�तरता िदइदँ ै गएको 
दिेख�छ ।

४. म�ुाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश 
तथा फैसलाह�को सबैले पालना गनु�पछ�  । यसो 
नगरी िविभ�न बहानाबाजीमा नाग�रकको वैयि�क 
�वत��ताको अपहरण गन� कुरा �जाताि��क तथा 
�याियक मू�य र मा�यतािभ� पद�न । कानूनी �ि�यामा 
�यि�उपर ग�रने �यवहारह� �याियक, �व�छ र 
तक� सङ्गत ह�नपुछ�  । िनवेदकलाई थुनाबाट छुट्नासाथ 
पनुः अक� आरोप लगाई प�ाउ गरी ब�दी बनाउने काय� 
अनिुचत, अतािक� क, पूवा��हपूण� र �व�ृ धारणा रहेको 
दिेखन आउछँ । अदालतको आदेशले धरौट दािखला 
गरी थनुाम�ु भएको र कही ँसाधारण तारेखमा राखी 
म�ुाको कारबाही गन� गरी थुनाम�ु भएकोमा पिन 
रा�य संय��बाट एउटा नाग�रकमािथ पूवा��हपूण� तथा 
�व�ृ भावना राखी बराबर सातौ ँ आठौ ँ पटकस�म 
पिन नछोडी प�ाउ गन� र एक िज�लाबाट छुटेपिछ 
पनु: प�ाउ गरी अक� िज�लामा प�ुयाई थुनामा रा�ने 
िनजलाई थनुामै राखी द:ुख िदने मनोविृ� राखी एउटा 
नाग�रकको िपछा ला�न ु स�य समाज तथा कानूनी 
रा�यको अवधारणामािथकै चनुौती िदई �हार गरेको 
मा�नपुन� ह��छ । एउटा नाग�रकले �वत�� �पले ब�न 
पाउने र आ�नो िवचार रा�न पाउने मानवोिचत आधार 
तथा मानव अिधकारमािथको �हार पिन हो । अदालती 
�ि�यालाई छ�दै, आदेशको अव�ा गद� �े�ािधकार 
तथा कानूनी रा�यउपर उपहास गद� एउटै नाग�रकलाई 
बराबर प�ाउ गनु� , थु�न ुिन�य पिन कानूनी रा�यको 
उपहास पिन हो । कानूनको प�रपालन गनु�पन� गराउनपुन� 
िनकायले अदालतको आदेशलाई छ�दै पनु: प�ाउ 
गनु�  कानूनी रा�यको मू�यमा�यतािभ�को कुरा नभई 
ल�जा�पद काय� ह�न गएको दिेख�छ । रा�य सयं�� 
ज�तो िनकायले मानवीय सवंेदनशीलतालाई नै �याल 
नगरी बराबर नाग�रकमािथ �व�ृ भावना राखी बराबर 
पटक-पटक जाइला�न ुकुनै पिन मू�य मा�यतािभ� पन� 
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स�दनै ।
५. अतः यी िनवेदक ब�दीले के क�तो 

अभ� �यवहार गरकेो हो भ�ने कुनै त�यय�ु कारण 
खलुाइएको पाइएन । राजनीितक आ�थाको कारणबाट 
थनुामै रा�ने �व�ृ धारणाबाट बार�बार प�ाउ गन� 
गरकेो देिखयो । प�ाउ गन� पया�� आधार र कारणिवना 
नै �यि�को वैयि�क �वत��ता हनन ह�ने गरी प�ाउ 
गन� गरकेो काय� कानूनसङ्गत देिखन आएन । कानूनी 
�ि�या नप�ुयाई �व�ृ धारणाबाट थनुामै रा�ने उ�े�यले 
पटकपटक प�ाउ गरकेो काय� कानूनसङ्गत नदेिखदँा 
िनज िनवेदक िचनकाजी िव�कमा�लाई त�काल तनह� ँ
िज�ला अदालतका �यायाधीशको रोहबरमा थनुाम�ु 
गनु�  भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) 
तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७ बमोिजम यो ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रएको छ । यस इजलासबाट जारी भएको संि�� 
आदशेअनसुार िनज िनवेदक िचनकाजी िव�कमा�लाई 
थनुाम�ु गनु�  भनी लेखी गइसकेको देिखदँा अब यसमा 
थप केही ग�ररहन परने । आदेशको �ितिलिपसिहत 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई आदशे िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी, दायरीको 
लगत क�ा गरी, िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृतः- वीर�े�बहादरु म�ल
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर ८ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।११।११

०६९-CI-०८७४

म�ुा: अशं नामसारी

पनुरावेदक / वादी : �प�दहेी िज�ला, पटखौली 
गा.िव.स. वडा नं. २ पटखौली ब�ने 
वैजनाथको छोरा कृ�णमोहन चौधरीसमेत

िव��
��यथ� / �ितवादी : �प�देही िज�ला, पटखौली 

गा.िव.स. वडा नं.२ पटखौली ब�ने 
वैजनाथको छोरा �याम�साद चौधरीसमेत

§ कुनै ज�गा सयुं� �पमा दता� रहकेो 
कुरालाई अंशब�डा नभएको भ�न े कुराको 
िन�या�मक �माण मा�न निम�न े । ज�गा 
सयंु� �पमा दता� रहनु र अंशब�डा ह�नु 
दुई फरक अव�था ह�न ् । कुनै ज�गा वा 
स�पि� एकभ�दा बढी �यि�को नाममा 
सयंु� दता� रहकेो छ भने �य�ता सयुं� 
दता�वालामा दामासाहीले आ-आ�नो 
भाग-िह�सामा हक पु�ने र आ-आ�नो हक 
छुट्याई िलन पाउने हकस�म रहकेो ह��छ । 
तर यसलाई नै अशंब�डा भएको वा नभएको 
भनी छुट्याउन े िन�या�मक आधार वा 
�माण (Conclusive Evidence) मा�न 
निम�ने ।

(�करण नं.३)

�नण�य नं. १०७०४
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पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी रमनकुमार �े� तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी 
ई�री �साद भ�राई

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी ह�रहर दाहाल र �ी 
शितशकृ�ण खरले तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िशव�साद कोइराला

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� �यायाधीश :
मा.�या.�ी च��बहादरु सा�
�प�देही िज�ला अदालत 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� �यायाधीश:
मा.�या.�ी बलराम िव�
मा.�या.�ी उदय �काश चापागाई
पनुरावेदन अदालत बटुवल

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु पनुरावेदनको संि�� 
त�य एवं ठहर यस �कार रहेको छः

त�य ख�ड
मूल प�ुष राम आसरकेो छोरा वैजनाथ, 

वैजनाथको २ वटी �ीमतीम�ये जेठीतफ� को छोरा 
वेचन चौधरी, का�छी धमा�देवीतफ� को छोरा कृ�णमोहन 
चौधरी, वजृमोहन चौधरी, �याम�साद चौधरी ३ भाइ 
ह�न् । �याम�सादको �ीमती इ��ावती देवी र छोरा 
राकेश, राजेश र अवधेश छन् । राम आसरकेो अिघ 
नै म�ृय ुभएको, वैजनाथले का�तासमेतसगँ अंश िलई 
िमित १९९२।८।७ मा अलग ह�न ु भएको, वैजनाथ, 
वेचन, कृ�णमोहनिबच २०२१।०२।२१ मा अंशब�डा 

पा�रत भए पिन वैजनाथको शेषपिछ िनजका नामको 
ज�गा �याम�सादको नाममा नामसारी दता� गराई 
कृ�णमोहन, वजृमोहन, �याम�साद एकासगोलमा 
रही सगोलबाटै भोग चलन गरी आएका छौ ँ । वादी 
धमा�दवेी कुम�समेत �ितवादी वंशगोपाल कुम�समेत 
भएको अंश नामसारी म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०६०।०८।२३ मा िमलाप� ह�दँा 
अ�य अंिशयारले अंश िलई िदई अलग रहने ब�ने र 
कृ�णमोहन, वजृमोहन र �याम�सादको नामको ज�गा 
एकासगोलमा रहने ब�ने गरी िमलाप� भएको छ । 
धमा�दवेीको िमित २०६१।१०।६ मा परलोक भएपिछ 
िमलाप�बापत पाएको ज�गा सबै अंिशयारको सहमितले 
राकेश, संजय र आिशषका नाममा संय�ु नामसारी 
दता� गरी सबै ज�गा सगोलबाटै भोगचलन गरी आएका 
छौ ँ । हामी कृ�णमोहन, वजृमोहन र �याम�सादका 
प�रवार एकासगोलमा बसी आएका छौ ँ । हामीिबच 
रीतपूव�क अंशब�डा भएको छैन । ब�डा गनु�पन� पैतकृ 
स�पि� िवप�ी �याम�साद र राकेश िज�मामा 
छ । िवप�ीले सगोलको स�पि� जथाभावी िब�� गरी 
सोबाट �ा� रकम िलने-खाने गरकेो ह�दँा िवप�ीसगँ 
२०६६।०२।२० का िदन हा�ो प�रवार स�ंया ठुलो 
भयो, रीतपूव�क ब�डा गरी अलग बस� भ�दा िवप�ी 
�याम�सादसमेतले अंश िद�न� घरमा पिन ब�न 
िद�नौ भनेको ह�दँा अ�यायपूण� �यवहार सहन नसक� 
अशंब�डाका १, २, ५, १०, ३५ समेतका आधारमा 
िफराद गन�  आएका छौ ँ । ब�डा गनु�पन� स�पि�को 
िववरण अंशब�डाका २०, २१, २२, २३ नं.बमोिजम 
िवप�ीबाट िलई मूल ३ भाग लगाई २ भाग अंश 
िदलाई हा�ो नाममा छु�ाछु�ै नामसारीसमेत ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी ।

वादी दाबीबामोिजम अंशब�डा गन� स�पि� 
हामीह�का नाउ ँ दता�, िज�मामा छैन । म �ितवादी 
�याम�साद नाबालक ह�दँा ियनै वादीह� र वेचन�साद 
कुम�ले आ-आ�नो १/१ भाग अंश िलने गरी 
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नवलपरासी मालपोत काया�लयबाट र.नं. ६१ िमित 
२०२१।०२।२१ मा ब�डाप� पा�रत गरी िलएका ह�न, 
मेरो बाब ु वैजनाथ आमा धमा�दवेीसमेत ३ जनालाई 
केवल १ भाग अंश बाबकुा नाउमँा िज�मा छोडी मानो 
च�ुहो अलग गरी यी वादीह� र म �ितवादीसमेत छु�ी 
िभ�न रही अलग बसी आएको ह�दँा अंश नामसारी म�ुा 
खारजेभागी छ भ�ने बेहोराको �ितवादी �याम�साद 
चौधरीसमेतको �ितउ�रप� ।

िमित २०६०।०८।२३ को िमलाप�बाट 
वादी �ितवादीको आमाले बाब ु वैजनाथको पैतकृ 
स�पि�बापत पाएको ज�गा आमाको म�ृयपु�ात् 
�ितवादी �याम�सादले एकलौटी गरकेो भ�ने वादी 
दाबी देिखदँैन र �य�तो ि�या भएको पिन दिेखदँैन । �व. 
धमा�देवीले िमलाप�बाट पाएको ज�गा म�ृयपु�ात् ियनै 
वादी �ितवादीह�को स�पि�बाट आ�ना छोराह� 
सजंय, राकेशका नाममा संय�ु नामसारी भएको 
देिख�छ । २०२१।०२।२१ सालको ब�डाबमोिजम 
पाएका ज�गाह�को भूिमस�ब�धी लगत अनसूुची 
१ को फाराम िववरण हेदा� कृ�णमोहन चौधरीको 
नाममा ज.िव.१७-४-० र वजृमोहन चौधरीको नाममा 
ज.िव. १५-५-१३ कायम भएकोमा वादीह�ले िमित 
२०६७।०३।२० मा िदएको िववरणमा कृ�णमोहन 
चौधरीको नाममा ज.िव. १०-१०-१० र वजृमोहनसगँ 
ज.िव. ७-१-६ मा� कायम रहेको देिखन आउछँ । 
स�ुमा अंशबापत पाएको ज�गाभ�दा हाल कायमी 
ज�गा घट्न गएको अव�थापिछ िमलाप�मा �प� भएको 
बेहोरालाई अ�दखेा गरी वादी अदालतमा �वेश गरकेो 
देिख�छ । वादीह� आ�नो बाब ु वैजनाथबाट िमित 
२०२१।०२।२१ मा अशं िलई अलग भइसकेको र 
सो िलखतका अि�त�वलाई �वीकारी सो ब�डाप�को 
अि�त�व कायमै राखी िमित २०६०।०८।२३ मा 
िमलाप� भएको देिखदँा अशं तायदाती फाटँवारी 
मािगरहन परने । वादीह�ले �ितवादीह�बाट अंश 
पाउन नस�ने ठहछ�  भ�ने स�ु �प�देही िज�ला 

अदालतबाट िमित २०६७।०३।२८ मा भएको 
फैसला ।

२०६०।०८।२३ मा भएको िमलाप�लाई र 
२०२१।०२।२१ को पा�रत ब�डाप�को अनसुारको 
कृ�णमोहन, वजृमोहन, �याम�सादको नाममा दता� 
कायम रािखएको भनेको अ�य अंिशयारको लािग 
हो । कृ�णमोहन, वजृमोहन, �याम�सादको नाममा दता� 
रहेको ज�गा ३ भाइिबच मा� सगोलमा रािखएको छ 
भनी िमलाप�मा िकटानी लेिखएको ह�दँा कृ�णमोहन, 
वजृमोहन, �याम�सादको हकमा २०२१।०२।२१ 
को ब�डाप�लाई २०६०।०८।२३ को िमलाप�ले 
िनि��य भएको छ । स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।०२।२८ को फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
उ�टी गरी दाबीअनसुार अंश िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीको पनुरावेदन अदालत बटुवलमा परेको 
पनुरावेदनप� ।

अशंब�डा भइसके पिन केही ज�गा सगोलमा 
नै रहेकोले ब�डा ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको दाबी नभई 
अशं ब�डा नै नभएकोले िविधवत अंश पाउ ँ भनी 
��ततु िफराद दायर भएको दिेखएकाले उि�लिखत 
त�य �माणका आधारमा वादीले िभ�न भई बसेका 
�ितवादीबाट अशं पाउन स�ने देिखन आएन । वादीले 
पनुरावेदन गदा� पा�रत ब�डाप�को ज�गा कृ�णमोहन 
चौधरी, वजृमोहन चौधरी, �याम�साद चौधरीको नाममा 
दता� रहेको ज�गा सगोलमा रािखएको भ�ने तक� स�म 
गरकेो देिखएको छ । सो तक� कै भरमा अंशब�डा नै 
नभएको भ�ने त�य �थािपत वा �मािणत ह�न स�ैन । 
वादीह�ले �ितवादीह�बाट अंश नपाउने ठह�याई स�ु 
�प�दहेी िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।०३।२८ 
मा भएको फैसला सदर ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६८।०१।२१ 
को फैसला ।

िमलाप�मा २०२१ सालको ब�डाप�लाई 
कायमै रािखएको भ�ने वा�यांश उ�लेख भएको भ�ने 
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आधारमा वादी �ितवादीिबच अशं निमिसएको िन�कष� 
िनका�न िम�दैन । उ� २०२१ सालको अंशब�डा 
यस म�ुाका वादी �ितवादीबाहेकका अ�य अंिशयार 
वेचन�सादसमेतसगँ भएको र िनज पिहलेदेिख नै अलग 
ब�दै आई िनजले अशं िमसाउन र सगोलमा ब�न 
इ�छा नगरकेो कारण उ� ब�डाप�लाई कायम राखी 
कृ�णमोहन, वजृमोहन र �याम�सादको नाउकँो स�पि� 
मा� सगोलमा रािखएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
हो । यथाथ�मा िनज वेचन चौधरीले आफूले पाउनपुन� 
जित िलई सोही ब�डाप�अनसुारको स�पि�मा िच� 
बझुाई बसेको कारण २०६० सालमा िमलाप� भएको 
म�ुामा िनजको संल�नता नभई ब�डाप� भए पिन 
सगोलमा रहेका �ितवादीसगँ िमलाप� भएको हो । 
२०२१ सालको ब�डाप� केवल एक अिंशयार वेचनको 
हकमा मा� कायम रा�नपुन� अव�था आएकोले िनजको 
हकमा उ� ब�डाप� कायम राखी िमलाप� ग�रएको हो । 
२०२१ सालमा भूिमस�ब�धी ऐनको हदब�दीस�ब�धी 
�ावधान लाग ुह�दँा जे ज�तो बेहोराले िमलाप� भए पिन 
यथाथ�मा हामी वादी �ितवादीह� एकाघर सगोलमा 
नै बसोबास ग�ररहेको ह�दँा एकाघर सगोलमा रहेका ३ 
दाज ुभाइिबच अंशब�डाको लािग नै िफराद परकेो हो 
भ�ने त�यमा िववाद छैन । िकसान प�रवारको सगोलको 
स�पि� भनेकै ज�गा जिमन ह�ने भएकोले िमलाप� गदा� 
३ भाइको नामको ज�गा सगोलमा रहेको भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको हो । वादी �ितवादीिबच ज�गा सगोलमा 
रािखएको भ�ने बेहोरालाई फैसलाले नै इ�कार गन� 
नसकेको अव�थामा स�पूण� वादी दाबी नै नप�ुने भनी 
भएको फैसलामा �याियक मनको पूण� अभाव रहेको 
�प� छ । जसरी भए पिन हामीलाई हराउने मनसाय 
राखी िमलाप�बमोिजम माग नगरकेो भ�ने िझनो तक�  
उ�लेख गरी वंशको नाताले �ा� गन� अशं ज�तो 
नैसिग�क हकबाट वि�चत गरी भएको फैसलामा ग�भीर 
�िुट िव�मान भएकोले म�ुा दोहो�याई हेरी बदर गरी 
हा�ो िफराद दाबीबमोिजम हक इ�साफ िदलाई पाउ ँ

भ�नेसमेत बेहोराको वादी कृ�ण मोहन चौधरीसमेतको 
यस अदालतमा िमित २०६८।०७।७ मा परेको 
िनवेदनप� ।

िमित २०६०।०८।२३ मा िमलाप� 
भएको म�ुा वादी धमा�देवी कुम� र िनजको छोरा 
�याम�साद वादी तथा वेचन चौधरी, वजृमोहन चौधरी 
एव ं कृ�णमोहन चौधरीसमेत �ितवादी कायम भई 
चलेको दिेखनकुो साथसाथै सो िमलाप�को बेहोरामा 
कृ�णमोहन, वजृमोहन र �याम�सादको नाउमँा 
दता� भएको ज�गा ती तीन भाइका िबचमा सगोलमा 
रािखएको भनी उ�लेख भएकोसमेतबाट पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसलामा �माणको मू�याङ्कनको 
रोहमा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को र �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख�ड (क) 
को अव�था िव�मान देिखदँा ��ततु म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६९।११।१६ को आदशे ।

यसमा २०५५ सालको दे.दा.नं.१९७८ को 
वादी धमा�देवी कुम�समेत िव�� वंशगोपाल कुम�समेत 
भएको अंश नामसारी म�ुाको िमित २०५७।१०।१५ मा 
भएको फैसला िमिसल �प�देही िज�ला अदालतबाट 
र पनुरावेदक वादी धमा�देवी र ��यथ� �ितवादी वंश 
गोपाल कुम�समेत भएको दे.प.ुनं.२०१२ को अंश 
नामसारी म�ुामा िमित २०६०।८।२३ पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको िमलाप�सिहतको 
िमिसल उ�च अदालत तलुसीपरु, अ�थायी इजलास 
बटुवलबाट िझकाई आएपिछ लगाउमा रहेको म�ुासमेत 
साथै राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७४।०२।२४ को आदशे ।

यसै लगाउको ०६९-CI-०८७५ को िलखत 
दता� बदर नामसारी म�ुा साथै राखी िनयमानसुार गरी 
पेस गन� । िमित २०२१/०२/२१ मा र.नं.६१ मा पा�रत 
भएको ब�डाप�अनसुार बाब ुवैजनाथ चौधरी, �ीमती 
धमा�दवेी चौधरी र छोराह� �मशः �याम�साद चौधरी, 
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वेचन चौधरी, कृ�णमोहन चौधरी र वजृमोहन चौधरीको 
नाउमँा, कुन-कुन िक�ा न�बरका कित �े�फलका ज�गा 
भागमा पर,े २०२२ सालमा भूिमसधुार काया�लयमा 
ती अंिशयारह�ले के कित िक.नं. र �े�फलका 
ज�गाको िववरण भरकेो हो, �यसपिछको सभ� नापीमा 
वैजनाथ चौधरी, धमा� देवी चौधरी, �याम�साद चौधरी, 
कृ�णमोहन चौधरी र वजृमोहन चौधरीको नाउमँा कुन-
कुन िक.नं. र �े�फलका ज�गा दता�  भए, यी तीनै बुदँामा 
म�ुाका दवैु प�बाट अ.बं. १३३ नं.बमोिजम कागज 
गराई कागज गदा� उ�लेख गरकेो िववरणको स-�माण 
पेस गन� लगाउने । सािबकमा २०३५ सालअगािड र 
�यसपिछ वैजनाथ चौधरी, धमा�देवी चौधरी, �याम�साद 
चौधरी, कृ�णमोहन चौधरी र वजृमोहन चौधरीको 
नाउमँा के कुन �ोत र बेहोराबाट के कित िक.नं. र 
�े�फलका ज�गा दता� िथए र तीम�ये के कित ज�गाको 
हक ह�ता�तरण भई हाल के कित िक.नं. र �े�फलका 
ज�गा दता� कायम छन् ? सोको �ोतको िववरणसिहत 
स�बि�धत मालपोत काया�लयबाट िववरण खलेुको 
जवाफ साथै सोको ज�गाधनी �माणपूजा�को �ितिलपी 
मगाउने । उपयु�� अिंशयाराह�को नाउमँा २०२२ 
सालमा भरी दािखल गरकेो स�पि�को ७ नं. 
फाटँवारीको �मािणत �ित भूिमसधुार काया�लय 
तथा मालपोत काया�लयबाट िझकाउने, िमित 
२०२१/०२/२१ मा र.नं. ६१ बाट पा�रत ब�डाप�को 
�मािणत �ितिलिप स�बि�धत मालपोत काया�लयबाट 
िझकाउने । २०३५ सालमा वैजनाथ चौधरीको नाउकँो 
स�पि� �याम�साद चौधरीका नाउमँा नामसारी गन� 
गरी भएको िनण�यसिहतको स�कल िमिसल र धमा�देवी 
चौधरीका नाउमँा भएको स�पि� २०६२ सालमा 
वजृमोहन चौधरी, कृ�णमोहन चौधरी तथा �याम�साद 
चौधरीको छोराह�का नाउमँा नामसारी गन� गरी भएको 
िनण�यसिहतको स�कल िमिसल स�बि�धत मालपोत 
काया�लयबाट िझकाउने भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७५।०८।१२ को आदशे ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी कृ�णमोहन 
चौधरीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी रमनकुमार �े� तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी 
ई�री�साद भ�राईले २०२१ सालमा भूिमस�ब�धी 
ऐनको हदब�दीस�ब�धी �ावधानलाई छ�ने उ�े�यले 
मा� २०२१/२/२३ मा अशंब�डाको िलखत पा�रत 
भएको हो । यथाथ�मा वादी �ितवादीह� एकाघर 
सगोलमा नै बसोबास ग�ररहेको ह�दँा एकाघर सगोलमा 
रहेका ३ दाजभुाइिबच अंशब�डाको लािग नै म�ुा परेको 
हो भ�ने त�यमा िववाद छैन । िकसान प�रवारको 
सगोलको स�पि� भनेकै ज�गा जिमन ह�ने भएकोले 
िमलाप� गदा�  ३ भाइको नामको ज�गा सगोलमा रहेको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको हो । वादी �ितवादीिबच 
ज�गा सगोलमा रािखएको भ�ने बेहोरालाई फैसलाले 
नै इ�कार गन� नसकेको अव�थामा वादी दाबी नप�ुने 
भनी भएको फैसलामा �याियक मनको अभाव रहेको 
छ । पनुरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी स�ु िफराद 
दाबीअनसुार अशं िदलाइनपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 
��यथ� �ितवादी �याम�साद चौधरीसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी ह�रहर दाहाल 
र �ी शितसकृ�ण खरले तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िशव�साद कोइरालाले वादीह�ले २०२१/२/२१ 
को ब�डाप�लाई �वीकार ग�रसकेको छ । वादी 
�ितवादीिबच नाता स�ब�ध प�ुतेवारीको कुरामा 
कुनै िववाद देिखएको छैन । मानो जोडेको िलखतको 
अभावमा एकपटक िभ�न भइसकेका अिंशयारह�लाई 
सगोलको अंिशयार कायम गन� िम�दनै । िभ�न भएका 
अिंशयारिबच पटकपटक ब�डा लगाउन निम�ने 
भएकाले पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको 
फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�  भएको बहस सिुनयो । 

अब यसमा पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
पनुरावेदक वादीह�ले अंश नपाउने ठहर गरी भएको 
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फैसला िमलेको छ, छैन ? वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने कुरामा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यी पनुरावेदक वादी 
तथा �ितवादीह�िबच नाता-स�ब�ध वा प�ुतेवारीको 
कुरामा िववाद देिखएन । मूल प�ुष राम आसरकेो 
छोरा वैजनाथ, वैजनाथको २ वटी �ीमतीम�ये 
जेठीतफ� को छोरा वेचन चौधरी, का�छी धमा�देवीतफ� का 
३ भाइ छोराह�म�ये वादी कृ�णमोहन र वजृमोहन 
तथा �ितवादी �याम�साद ह�न् भ�ने देिख�छ । 
�ितवादीम�येक� इ��ावतीदवेी �याम�सादक� प�नी 
र राकेश िनजह�का छोरा ह�न् भ�ने कुरामा िववाद 
देिखदँनै । वैजनाथ, वेचन, कृ�णमोहनसमेतका 
िबच र.नं.६१ िमित २०२१/२/२१ मा मालपोत 
काया�लय नवलपरासीबाट अंशब�डा िलखत पा�रत 
भएको दिेखयो । सो २०२१ सालको िलखत कुनै 
�कारबाट बदर बाितल भएको वा सो िमितप�ात् यी 
अंिशयारह�िबच अशं वा मानो जोिडएको कुनै िलखत 
पा�रत भएको देिखएन । वादी �वयम् ले २०२१ सालको 
पा�रत ब�डाप�लाई अ�यथा भनी िजिकर िलन सकेको 
देिखदँनै । पनुरावेदक वादीले २०२१ सालमा लाग ु
भएको भूिम सधुार ऐनबमोिजमको हदब�दीबाट जोिगने 
अिभ�ायले २०२१ सालमा अंशब�डा िलखत पा�रत 
गरकेो भनी िजिकर गरकेो देिख�छ । यस िजिकरतफ�  
िवचार गदा� �चिलत कानून छ�ने अिभ�ायले गरकेो 
�यवहारको द�ुप�रणाम पिन सोही प�ले बेहोनु�पन� 
देिख�छ । यसका अित�र� २०२१ सालमा पा�रत 
ब�डाप�लाई २०३५/९/१८ मा मालपोत काया�लय 
�प�देहीले गरकेो िनण�यका स�दभ�मा िमित 
२०३४/२/५ मा वेचन, कृ�णमोहन र वजृमोहनले पेस 
गरकेो िनवेदनमा समेत २०२१ सालमा ब�डा छु��एको 
त�य �वीकार गरकेो कुरा पेस ह�न आएको �माण 
कागजबाट दिेखयो । वादी धमा�दवेी र �याम�साद तथा 
�ितवादी वेचन, वजृमोहन, कृ�णमोहनसमेत भएको 

म�ुामा िमित २०६०/८/२३ ग�रएको िमलाप�मा 
समेत २०२१ सालको ब�डाप�लाई �वीकार ग�रएको 
दिेख�छ । तसथ�, २०२१ सालमा भएको अंशब�डा 
िलखतलाई अ�यथा मा�न िम�ने देिखएन ।

३. पनुरावेदक वादीले केही ज�गा वादी 
�ितवादीका नाउमँा सयं�ु दता� रहेको कुरालाई 
अशंब�डा नभएको भ�ने कुरा प�ुट्याइँंको लािग 
�माणको �पमा उ�लेख गरकेो देिखयो । व�ततुः कुनै 
ज�गा संय�ु �पमा दता� रहेको कुरालाई अंशब�डा 
नभएको भ�ने कुराको िन�या�मक �माण मा�न 
िम�ने पिन देिखदँैन । ज�गा संय�ु �पमा दता� रहन ुर 
अशंब�डा ह�न ुदईु फरक कुराह� वा अव�थाह� ह�न् । 
कुनै ज�गा वा स�पि� एकभ�दा बढी �यि�को नाममा 
संय�ु दता� रहेको छ भने �य�ता सयं�ु दता�वालामा 
दामासाहीले आ-आ�नो भाग-िह�सामा हक प�ुने र 
आ-आ�नो हक छुट्याई िलन पाउने हकस�म रहेको 
ह��छ । तर यसलाई नै अंशब�डा भएको वा नभएको 
भनी छुट्याउने िन�या�मक आधार वा �माण 
(Conclusive Evidence) मा�न िम�ने देिखदँैन । 
��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा�  िमित २०२१/२/२१ 
मा भएको ब�डाप�को आिधका�रकता कायम नै 
रिहरहेको अव�थामा सो त�यको �ितकूल अनमुान 
गरी अ�यथा ठहर गनु�  मनािसब देिखदँनै । 

४. अतः यी वादी �ितवादीका िबच २०२१ 
सालमा नै रीतपूव�क अशंब�डाको िलखत पा�रत गरी 
छु��ई िभ�न भएको दिेखएको, सो २०२१ सालको 
ब�डाप� िलखत कायम नै रहेको, यसिबच कुनै मािन 
जोिडएको वा सगोलमा अशं िमसाई बसेको देिखने कुनै 
भरपद� �माण पेस ह�न आएको नपाइएको, २०६० 
सालमा भएको िमलाप�बाट समेत २०२१ सालमा 
भएको ब�डाप�लाई �वीकार गरकेो देिखएको ह�दँा 
वादी कृ�णमोहनसमेतलाई �ितवादी �याम�साद 
चौधरीको एकाघर सगोलका अंशब�डा ह�न बाकँ� रहेका 
अव�थाका अंिशयार भनी मा�न िमलेन । िनजह� 
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पिहले नै छु��ई िभ�न भइसकेको देिखदँा अंश पाउ ँ
भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतको िमित २०६७/०३/२८ को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६८/०१/२१ को फैसला मनािसब दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी कृ�णमोहन चौधरीसमेतको पनुरावदेन 
िजिकर प�ुन स�दैन । फैसला िव�तुीय �णालीमा �िव� 
गरी, दायरीको लगत क�ा गरी, िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत: ओजा लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
आदेश िमित : २०७६।९।२२

०७६-WO-०४४७

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : वीरबहादरु �े�को नाित र�नलाल �े�को 
छोरा का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.२५ घर 
भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.५ ब�ने 
रिव��लाल �े�

िव��
िवप�ी : माननीय अथ�म��ी, अथ� म��ालय, िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत

§ िनवेदकलाई िदएको िनयुि�प�मै 
िनयुि�कता�को इ�छाअनुकूलताको 
िस�ा�त (doctrine of pleasure) को 
�ावधान राखी िनयुि� िदएको छ भने 
सोही िनयुि�कता�ले पदम�ु गदा� �यसमा 
doctrine of pleasure लाग ुह�दैँन भ�न 
निम�ने ।

(�करण नं.४)
§ मज�रस�ब�धी सङ्�मणकालमा 

िनयुि�प�मा अविध नतोक� अक� �यव�था 
नभएस�मका लािग िनयुि� िदएको र 
मज�रपिछ िनजको अिघ�लो िनयुि� समा� 
भइसकेको प�र��ेयमा िनजलाई िदएको 
पिछ�लो िनयुि�को कानूनी आधार र 
अविध (tenure fix) नभएको देिखँदा �रट 
िनवेदन खारजे ह�न े।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
पूण�मान शा�य र िव�ान् अिधव�ा �ी राज ु
शा�य

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �ावली र िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी ह�रहर दाहाल, �ी श�भ ु थापा, �ी 
इ���साद खरले र �ी महेश नेपाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३
§ क�पनी ऐन, २०६३

�नण�य नं. १०७०५
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आदेश
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
म �रट िनवेदकलाई नेपाल सरकार, माननीय 

अथ�म��ी �तरको िनण�यले राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेडको स�चालक सिमितको सद�य पदमा ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा 
१६(१) बमोिजम िमित २०७४/०३/२३ मा िनय�ु 
ग�रएको िथयो । म �रट िनवेदकले एन.आई.िड.सी 
डेभलपमे�ट ब�क िलिमटेड र राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेड एक आपसमा गा�ने स�ब�धमा गिठत मज�र 
किमटीमा यस ब�कको तफ� बाट सद�य भई सो काय�लाई 
िदशािनद�श गरी मज�र गराउन सफल भएको जानकारी 
गराउदँछु । हाल एन.आई.िड.सी डेभलपमे�ट ब�क 
िलिमटेड र यस ब�कले एक�कृत कारोबारसमेत थालनी 
ग�रसकेको छ । स�चालक सिमितको सद�य पदको 
अविध बढीमा चार वष�को ह�ने भ�ने �यव�था भएकोमा 
मेरो काय�काल बाकँ� रहेस�म मलाई सो पदबाट पदम�ु 
गन� सिकँदैन । तर, िवप�ी नेपाल सरकार माननीय 
म��ी�तरको िमित २०७६/०७/२६ को िनण�यअनसुार 
म �रट िनवेदकलाई ब�कको स�चालक पदबाट म�ु 
ग�रएको बेहोराको िमित २०७६/०७/२७ को प� थाहा 
ह�न आयो । म �रट िनवेदकलाई मेरो काय�काल बाकँ� रहदैँ 
के कित कारण र आधारबाट ब�कको स�चालक पदबाट 
पदम�ु ग�रएको हो सोको िनण�यसिहतको �ितिलिप 
िवप�ीह�सगँ माग गदा� सो िनण�यको �ितिलिप िदन 
िम�दैन भनी िदन इ�कार ग�रयो । मलाई ब�कको 
स�चालक सिमितको सद�यबाट पदम�ु गदा� कुनै 
पिन सनुवुाइको मौका िदइएको छैन । यसरी कुनै पिन 
ब�क तथा िव�ीय स�ंथाको स�चालकको पदमा रहेको 
�यि� पदम�ु ह�नेबार ेऐनमै ��ट �यव�था ह�दँाह�दैँ पिन 

उ� कानूनी �ावधानको कुनै �याल नगरी �वे�छाचारी 
�पमा मलाई पदम�ु गन� िनण�य गैरकानूनी, �िुटपूण� 
ह�नकुो अित�र� नेपालको सिंवधानले ��याभूत गरेको 
मौिलक हकको समेत �ितकूल छ । 

अत: िवप�ी माननीय मि���तरको िमित 
२०७६/०७/२७ को प�लगायत त�स�ब�धी स�पूण� 
िनण�य, प�रप� तथा काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी मलाई राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेडको स�चालक सिमितको सद�य पदमा 
कानूनबमोिजमको अविधस�म पदमा बहाल गरी 
िज�मेवारी �दान गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । साथै 
िवप�ीह�को िनण�यबाट �रट िनवेदकलाई अपूरणीय 
�ित भएको र त�काल अ�त�रम आदशे नभएमा िवप�ी 
माननीय अथ� म��ी�यूले उ� स�चालक पदमा अ�य 
�यि�ह� िनयिु� गन� स�ने र सो अव�थामा ��ततु 
�रट िनवेदनको औिच�यसमेत समा� ह�न जाने ह�दँा 
िवषयव�तकुो ग�भीरता र सिुवधा स�तलुनसमेतलाई 
महससु गरी ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलाग�ुजेलस�म म िनवेदकलाई राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेडको स�चालक पदमा त�काल पूव�वत् बहाली 
गरी िज�मेवारी �दान गनु�  र सो पदमा अ�य कुनै 
�यि�लाई िनयिु� नगनु� , नगराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, 
कारण र �माण भए सोसिहत �याद सूचना तामेल 
भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५(प��) 
िदनिभ� ��यथ� नं. १ र २ लाई महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र ��यथ� नं. ३ लाई आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत 
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साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी 
गरी िनयमानसुार गरी पेस गनू� । अ�त�रम आदेश माग 
गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदकले उठाएको 
िवषयव�तकुो ग�भीरता र सवंेदनशीलतालाई हेरी 
दवैुतफ� को कुरा सनुी अ�त�रम आदशे जारी ह�ने वा नह�ने 
भ�ने स�ब�धमा अि�तम िन�कष�मा प�ुन ु उपय�ु ह�ने 
देिखदँा िमित २०७६।०९।०१ गतेको लािग सनुवुाइ 
ह�ने िमित तोक� दवुै प�लाई सो स�ब�धमा जानकारी 
गराउन ुर सो अविधस�मको लािग िनवेदकलाई अवकाश 
िदइएको िमित २०७६।०७।२७ को प� काया��वयन 
नगरी यथाि�थितमा रा�न ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२) (ख) बमोिजम 
सिुवधा र स�तलुनको �ि�कोणले िवप�ीह�को नाममा 
यो अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ । ��ततु 
आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ु भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७६।०८।११ को 
आदशे ।

�रट िनवेदकलाई पिहलो पटक चार वष� 
काय�काल तोक� भएको िनयिु� राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेड र एन.आई.िड.सी. डेभलपमे�ट ब�क िलिमटेड 
सयं�ु मज�र सिमितको िनण�यअन�ुप एकआपसमा 
गािभने काय� भइसकेको ह�दँा �वतः शू�य भइसकेको 
छ । �रट िनवेदकलाई मज�रपिछ कायम भएको राि��य 
वािण�य ब�क िलिमटेडमा अक� �यव�था नभएस�मका 
लािग स�चालकमा पनुः िनय�ु ग�रएको त�यगत �माण 
लकुाई ��ततु िनवेदन दायर गरकेो पाइ�छ । स�चालक 
सिमितमा सद�यका �पमा भएको िनयिु�को अविध 
नै अक� �यव�था नभएस�मका लािग भएको ह�दँा ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३ मा भएको 
स�चालकको काय�कालस�ब�धी �यव�था यसमा 
आकिष�त ह�न स�ैन । मज�र भएपिछ सङ्�मणकालीन 
समयका लािग िनय�ु भएका �यि�ले सो िनयिु�मा 
िच� नबझुाएको भए त�काल नै सो िनयिु�उपर 
कारबाही चलाउनपुन�मा चलाएको पाइएको छैन । 

�यसरी िनय�ु भएको �यि�लाई सािधकार िनकायले 
सङ्�मणकालप�ात् अक� �यव�था गरी स�चालक 
सिमितको सद�य पदबाट स-ध�यवाद िबदा गदा� 
कानूनिवपरीत काय� ह�न स�ैन । मज�रबाट कायम 
ह�ने ब�क स�चालक सिमितमा मज�रपूव� काय�रत 
स�चालकह�को पनुः िनयिु� नेपाल सरकार अथ� 
म��ालयबाट ह�ने गरी राि��य वािण�य ब�क िलिमटेडको 
िनयमावलीले �यव�था गरकेो छ । िवप�ीले माननीय 
म��ी�तरको िनण�यले िनयिु� भएको त�यलाई 
�वीकार गनु�भएको अव�थामा अवकाश पिन माननीय 
म��ी �तरबाट ह��छ । यसरी िनय�ु गन� अिधकारीबाट 
नै िनजलाई पदम�ु ग�रएको ह�दँा गैरकानूनी काय� 
भएको भनी मा�न िम�दनै । अतः यस काय�ले िवप�ीको 
कुनै कानूनले �दान गरेको संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा असर नपरकेो ह�दँा िवप�ीको िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी राि��य वािण�य 
ब�क िलिमटेड, के��ीय काया�लयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार (अथ� मि���तर) को िमित 
२०७४/०३/२३ को िनण�यानसुार िवप�ी �रट 
िनवेदकलाई ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०७३ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम राि��य 
वािण�य ब�क िलिमटेडको स�चालक सिमितको सद�य 
पदमा िनय�ु ग�रएको हो । राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेड र एन.आइ.िड.िस. डेभलपमे�ट ब�क िलिमटेड 
गािभएपिछ त�कालीन स�चालक सिमित �वतः खारजे 
भई िनवेदकलाई पिछ कायम ह�ने राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेडको स�चालक सिमितको सद�य पदमा अक� 
�यव�था नभएस�म नेपाल सरकार (अथ� मि���तर) 
को िमित २०७५/०१/०५ को िनण�यानसुार अ�थायी 
�पमा िनयिु� ग�रएको हो । �रट िनवेदकलाई नेपाल 
सरकार (अथ� मि���तर) को िनण�यानसुार िनय�ु गरी 
िनय�ु गन� अिधकारीबाट नै िनजलाई अवकाश िदएको 
काय� कानूनिवपरीत छैन । नेपाल सरकारले अक� 
�यव�था नभएस�म भनी िनयिु� गरकेो ह�दँा िनजलाई 
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जनुसकैु बखतमा पद म�ु गन� वा नेपाल सरकारको 
इ�छाअनसुारको अविधस�म पदमा बहाल रहन स�ने 
देिखदँा िनवेदकले ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (१) तथा 
राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड िनयमावलीको िनयम 
२७ को उपिनयम (३) बमोिजमको अविधस�म 
पदमा बहाल गरी िज�मेवारी �दान गनु�  भनी िलएको 
िजिकर कानूनस�मत छैन । ब�क तथा िव�ीय सं�था 
एक आपसमा गािभएपिछ स�झौताप�मा उ�लेख 
भएबमोिजम स�चालक सिमित गठन ह�ने भ�ने 
�यव�था रहेको छ । ब�कह� मज�र ह�नभु�दा अिघ �रट 
िनवेदकलाई अविध िकटान नगरी िनयिु�प� िदएको 
र ब�कह� मज�रपिछ िदएको िनयिु�प�मा अक� 
�यव�था नभएस�मको लािग भनी िनयिु� ग�रएको ह�दँा 
मज�रपिछ एक�कृत कारोबार स�ु भएको िमितदेिख 
परुानो स�चालक सिमितको काय�काल �वतः समा� 
भई नया ँस�चालक सिमितको गठन नेपाल सरकारले 
तोकेबमोिजम ह�ने कानूनी �यव�था रहेको अव�थामा 
िनवेदकलाई स�चालक सिमितको सद�य पदबाट 
पदम�ु ग�रएको काय� कानूनस�मत नै ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
अथ� म��ीको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको िमित २०७६।८।११ 
को आदशेअनसुार िवप�ीम�येका िव�ीय �े� 
�यव�थापन महाशाखा, अथ� म��ालयको नाममा 
िमित २०७६।८।१३ मा �याद जारी भएकोमा िमित 
२०७६।८।१६ मा “यसैबमोिजमको �याद िनवेदक 
रिव��लाल �े� र िवप�ी �ी िव�ीय �े� �यव�थापन 
महाशाखा, अथ� म��ालयका नाउमँा जारी �याद आदेश 
�ी िव�ीय �े� �यव�थापन महाशाखा छु�ै �कृितको 
िनकाय नभएकोले �याद आदशे िफता� पठाएको छु” 
भनी अथ� म��ालयको छापसमेत लागी �याद िफता� 
आएको देिखयो ।

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी पूण�मान शा�य र िव�ान् अिधव�ा �ी राज ु
शा�यले िनवेदकलाई नेपाल सरकार माननीय अथ�म��ी 
�तरको िनण�यले राि��य वािण�य ब�क िलिमटेडको 
स�चालक सिमितको सद�य पदमा कानूनबमोिजम 
िमित २०७४।३।२३ मा िनय�ु ग�रएकोमा सो पदको 
अविध बढीमा चार वष�को ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
छ । िनवेदकको काय�काल बाकँ� रहेकै अव�थामा 
�वे�छाचारी �पमा पदम�ु ग�रएको छ । जनु िनकायले 
पदम�ु गन� अिधकार रा�दछ उसैले नै पदम�ु गनु� पूव� 
�प�ीकरण सो�नपुद�छ । पदबाट हटाउदँा के कित 
कारणबाट हटाएको हो उ� पदम�ु गदा� खलुाइएको 
छैन । कानूनबमोिजम कुनै पदमा िनयिु� भएको �यि�को 
सेवा, सत� र सिुवधा कानूनबमोिजमबाहेक प�रवत�न गन� 
पाइदैँन । िनवेदकलाई पदबाट हटाउने िनण�य प�लगायत 
स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी िनवेदकलाई राि��य वािण�य ब�क िलिमटेडको 
स�चालक सिमितको सद�य पदमा कानूनबमोिजमको 
अविधस�म बहाल गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�नपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी अथ� म��ालयको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �ावलीले राि��य 
वािण�य ब�क िलिमटेड र एन.आइ.िड.िस. डेभलपमे�ट 
ब�क िलिमटेड गािभएपिछ त�कालीन स�चालक सिमित 
�वतः खारजे भई िनवेदकलाई पिछ कायम ह�ने राि��य 
वािण�य ब�क िलिमटेडको स�चालक सिमितको 
सद�य पदमा अक� �यव�था नभएस�मका नेपाल 
सरकार (अथ� मि���तर) को िनण�यानसुार अ�थायी 
�पमा िनयिु� ग�रएको हो । �रट िनवेदकलाई नेपाल 
सरकार (अथ� मि���तर) को िनण�यानसुार िनय�ु गरी 
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िनय�ु गन� अिधकारीबाट नै िनजलाई अवकाश िदएको 
काय� कानूनिवपरीत नभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । िवप�ी राि��य 
वािण�य ब�क िलिमटेड, के��ीय काया�लयको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी ह�रहर 
दाहाल, �ी श�भ ु थापा, �ी इ���साद खरले र �ी 
महेश नेपालले �रट िनवेदकले मज�रपिछ कायम भएको 
राि��य वािण�य ब�क िलिमटेडमा अक� �यव�था 
नभएस�मका लािग स�चालकमा पनुः िनय�ु ग�रएको 
त�यगत �माण लकुाई ��ततु िनवेदन दायर गनु�भएको 
हो । मज�र भइसकेपिछको िनयिु�को िनर�तरता नभई 
पिहलेको िनयिु�को िनर�तरताको लािग �रट िनवेदन 
दायर भएकोमा दो�ो िनयिु� कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
माग नै नदेिखएको अव�थामा �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । मज�र भइसकेपिछ कानूनबमोिजम �रट िनवेदकको 
अिघ�लो िनयिु� �वतः खारजे भएको र िनवेदकलाई 
अक� �यव�था नभएस�मका लािग स�चालकमा पनुः 
िनय�ु ग�रएको त�य �वीकार गरकेो अव�था छ । 
िनज िनवेदकले मज�र भइसकेपिछको िनयिु� दखेाउन 
नसकेको र �यसको कानूनी आधार एव ं समयाविध 
नभएको अव�था ह�दँा �रट िनवेदनको कुनै औिच�य 
नरहेकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

उि�लिखत त�य र िजिकर भएको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन ? सो स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, म �रट िनवेदक 
नेपाल सरकार माननीय अथ�म��ी �तरको िनण�यले 
राि��य वािण�य ब�क िलिमटेडको स�चालक सिमितको 
सद�य पदमा िनय�ु भई एन.आई.िड.सी डेभलपमे�ट 
ब�क िलिमटेड र राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड एक 
आपसमा मज�र भएपिछ मेरो काय�काल बाकँ� रहदैँ 
िवप�ीह�बाट िबनाआधार, कारण ब�कको स�चालक 

पदबाट म�ु ग�रएको काय� �िुटपूण� भएकोले त�स�ब�धी 
स�पूण� िनण�य तथा काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी सो पदमा कानूनबमोिजमको अविधस�म पनुः 
बहाल गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन परेको 
दिेखयो । स�चालक सिमितमा सद�यका �पमा भएको 
िनयिु�को अविध नै अक� �यव�था नभएस�मका लािग 
भएको हो । मज�र भएपिछ सङ्�मणकालीन समयका 
लािग िनय�ु भएको �यि�लाई सािधकार िनकायले 
सङ्�मणकालप�ात् अक� �यव�था गरी स�चालक 
सिमितको सद�य पदबाट िनवेदकलाई िबदा गरेको 
काय� कानूनस�मत नै रहेको छ भ�ने िवप�ीको तफ� बाट 
िलिखत जवाफको बेहोरा रहेको पाइयो ।

३. ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०७३ को दफा १५(१) मा “स�चालकको काय�काल 
िनयमावलीमा उ�लेख भएबमोिजम बढीमा चार वष�को 
ह�ने छ र िनज पनुः िनयिु� तथा मनोिनत ह�न स�ने 
छ । तर �वत�� स�चालक एक काय�कालका लािग 
मा� िनय�ु ह�न स�ने छ” भ�ने �यव�था उ�लेख 
छ । क�पनी ऐन, २०६३ अ�तग�त सं�थािपत राि��य 
वािण�य ब�क िलिमटेडको िनयमावलीको िनयम 
२७(३) मा “स�चालकको काय�काल चार वष�को ह�ने छ 
र िनजको पनुः िनयिु� तथा मनोिनत ह�न स�ने छ । तर 
�वत�� स�चालक एक काय�कालका लािग मा� िनय�ु 
ह�न स�ने छ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । ऐ. िनयम 
२७(४) मा “कुनै पिन समय कुनै स�चालकको पद �र� 
ह�न आएमा स�चालक सिमितको अ�य�को हकमा 
नेपाल सरकार र स�चालकको हकमा नेपाल सरकार, 
अथ� म��ालयले िनय�ु गन� छ । कुनै स�चालकको पद 
�यसरी �र� भएमा नया ँिनय�ु स�चालकको काय�काल 
�र� भएको स�चालकको बाकँ� काय�कालस�मको लािग 
मा� ह�ने छ । तर कुनै सङ्गिठत सं�थाबाट मनोिनत 
स�चालकको पद �र� भएमा सोही सं�थाले अक� 
स�चालक िनय�ु गन� छ” भ�ने उ�लेख छ । ब�क तथा 
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िव�ीय सं�था एक आपसमा गा�ने गािभने (मज�र) तथा 
�ाि� (ए�वीिजसन) स�ब�धी िविनयमावली, २०७३ 
को िविनयम १२(८) मा “गा�ने गािभने सं�थाका 
सािबकका स�चालकह�को काय�काल गािभएको 
िदनदिेख �वतः समा� ह�ने छ र गािभएको िमितदेिख 
अि�तम स�झौता-प�मा उ�लेख भएबमोिजमको 
स�चालक सिमित गठन ह�ने छ । गािभएपिछ स�प�न 
ह�ने पिहलो वािष�क साधारण सभाबाट िनवा�चनको 
मा�यमबाट स�चालक सिमितको पनुग�ठन गनु�पन� 
छ । �ाि� (ए�वीिजसन) को स�दभ�मा �ा� गन� र लि�त 
स�ंथािबच भएको सहमितबमोिजमको स�चालक 
सिमित कायम रहन स�ने छ । गा�ने गािभने वा �ाि� 
(ए�वीिजसन) प�ात् कायम रहने स�ंथामा स�चालक 
सिमितको गठन ऐनको दफा १२ र १३ मा भएको 
�यव�थाबमोिजम गनु�पन� छ” भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । �रट िनवेदकलाई पिहलो पटक चार वष�को 
काय�काल तोक� भएको िनयिु� राि��य वािण�य 
ब�क िलिमटेड र एन.आई.िड.सी. डेभलपमे�ट ब�क 
िलिमटेड एक आपसमा गािभने काय� ह�दँा �वतः शू�य 
ह�ने त�य ब�क तथा िव�ीय स�ंथा एक आपसमा गा�ने 
गािभने (मज�र) तथा �ाि� (ए�वीिजसन) स�ब�धी 
िविनयमावली, २०७३ को िविनयम १२(८) बाट 
देिखयो । मज�रपिछ कायम भएको राि��य वािण�य 
ब�क िलिमटेडमा अक� �यव�था नभएस�मका लािग 
स�चालकमा पनुः िनय�ु ग�रएको त�यलाई �रट 
िनवेदकले �वीकारकेो अव�थामा िनजलाई िनय�ु 
गन� अिधकारीबाट नै पदम�ु ग�रएको काय� गैरकानूनी 
भएको भनी मा�न िम�ने दिेखएन । मज�रबाट कायम 
ह�ने ब�कको स�चालक सिमितमा मज�रपूव� काय�रत 
स�चालकह�को पनुः िनयिु� नेपाल सरकार, अथ� 
म��ालयबाट ह�ने गरी राि��य वािण�य ब�क िलिमटेडको 
िनयमावलीले नै �यव�था गरकेोसमेत पाइयो ।

४. राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड र एन.आई.
िड.सी. डेभलपमे�ट ब�क िलिमटेडिबच गा�ने गािभने 

स�ब�धमा स�प�न अि�तम स�झौताको सत� (ट) मा 
“गािभएपिछको राि��य वािण�य ब�कको स�चालक 
सिमितको संरचना नेपाल सरकारले तोकेबमोिजम 
ह�ने छ” भ�ने �यव�था छ । राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेड र एन.आइ.िड.िस. डेभलपमे�ट ब�क िलिमटेड 
गािभएपिछ त�कालीन स�चालक सिमित �वतः खारजे 
भई िनवेदकलाई पिछ कायम ह�ने राि��य वािण�य 
ब�क िलिमटेडको स�चालक सिमितको सद�य पदमा 
अक� �यव�था नभएस�मका लािग नेपाल सरकार 
(अथ� मि���तर) को िमित २०७५/०१/०५ को 
िनण�यानसुार अ�थायी �पमा िनयिु� ग�रएको 
दिेखयो । �रट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम नेपाल 
सरकार (अथ� मि���तर) को िनण�यानसुार िनय�ु गरी 
िनय�ु गन� अिधकारीबाट नै िनजलाई अवकाश िदएको 
काय� �वे�छाचारी �पमा पदम�ु गरकेो भनी भ�न 
मनािसब दिेखएन । िनवेदकलाई िदएको िनयिु�प�मै 
िनयिु�कता�को इ�छाअनकूुलताको िस�ा�त 
(doctrine of pleasure) को �ावधान राखी िनयिु� 
िदएको छ भने सोही िनयिु�कता�ले पदम�ु गदा�मा 
�यसमा doctrine of pleasure लाग ु ह�दँनै भ�न 
िम�दैन ।

५. अतः िनवेदकले पिछ�लो िनयिु�को प� 
र बेहोरा नखोली िनवेदन िदएको, मज�र भइसकेपिछको 
िनयिु�को िनर�तरता नभई पिहलेको िनयिु�को 
िनर�तरताको लािग �रट िनवेदन दायर भएको र 
दो�ो िनयिु� कायम ग�रपाउ ँभ�ने माग नै नदेिखएको 
अव�थामा िनजलाई मज�रस�ब�धी सङ्�मणकालमा 
िनयिु�प�मा अविध नतोक� अक� �यव�था 
नभएस�मका लािग िनयिु� िदएको र मज�रपिछ िनजको 
अिघ�लो िनयिु� समा� भइसकेको प�र�े�यमा 
िनजलाई िदएको पिछ�लो िनयिु�को कानूनी 
आधार र अविध (tenure fix) नभएको देिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जनाउ 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
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िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत:- िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

 सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७७।८।२८

०७५-RB-०५०८

म�ुाः- ब�िकङ कसरु

पनुरावेदक / �ितवादी : कैलाली िज�ला, चरु े
गाउपँािलका वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
१६ ब�ने नरबहादरु शाहको छोरा ितलबहादरु 
शाह

िव��
��यथ� / वादी : स�तोषकुमार  राजभ�डारीको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

§ चेक बाउ�सको म�ुामा म�ुयतः चेक 
कािटिदएको हो वा होइन, खातामा रकम 
नभएको कुरा ब�कले भनेको छ वा छैन, रकम 
नभएको कुरा जानकारी �ितवादीलाई 
िथयो वा िथएन, म�ुा च�नुअिघ रकम 
ितरकेो देिख�छ वा देिखँदैन यित नै कुरा 
ह�ेरन ेहो, के �यवहार गरकेो र के िव�ासमा 
चेक कािटएको िथयो भ�न ेनह�ेरने ।

§ आ�नो खातामा के कित रकम छ सोको 
जानकारी खातावालालाई रह�छ �यसैले 
चेक बाउ�स भएको ि�थितमा खातामा 
रकम िथएन भ�ने जानी जानी चेक 
कािटएको हो भ�ने अदालतको अनुमान 
रहने । खातामा रकम नभएको जानकारी 
खातावालालाई िथएन भने अदालतले गन� 
अनुमानको ख�डन �ितवादीले गनु�पन� । 
आ�नो खातामा मौ�दात रकम नभएकोमा 
जानी जानी चेक काटी िदने काय�लाई 
ब�िकङ कसुर मािनएको हो भ�न ेबु�नुपन� ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी मिु�नारायण �धान र िव�ान्  
अिधव�ा �ी खडकबहादरु शाह

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, िन.नं.१०२४१

स�ब� कानून :
§ ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी शाि�तिसंह थापा
माननीय �यायाधीश �ी ऋिष�साद अिधकारी
उ�च अदालत पाटन

�नण�य नं. १०७०६
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फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा १(क) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार�े�िभ� परी 
िनयमानसुार पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य र अदालतको ठहर यस�कार रहेको छ:

त�य ख�ड
 म र �ितवादी ितलबहादरु शाहिबच काठको 

काम गन� िसलिसलामा मैले िनज ितलबहादरु 
शाहबाट  �.३,००,०००।- (तीन लाख) िलन ु
िथयो । िनजले मेरो खाताबाट उि�लिखत रकम 
िझक� िलनहुोला भनी िमित २०७४।०९।१० गते का 
िदन एन.आइ.सी एिसया  ब�कको आ�नो खाता नं. 
५५५४९८४३०५५२४००१ रहेको भनी चेक नं. 
१३४६०१६९ मा �.३,००,०००।- (तीन लाख) 
को चेक काटी िदएका िथए । उ� चेकमा उि�लिखत 
िमित र �यसपिछ पिन पटकपटक उ� चेक साट्न 
जादँा चेकमा उि�लिखत रकम नभएको भनी ब�कले 
जानकारी िदएको र सो स�ब�धमा िनजसगँ ब�ुन 
खो�दा स�पक� िवहीन भएकोले िनजको उ� काय� 
ब�िकङ कसरु भएको ह�दँा िनजलाई हदैस�म कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।११।१४ 
मा स�तोषकुमार राजभ�डारीको जाहेरी दरखा�त । 

मैले िनज जाहेरवाला स�तोषकुमार 
राजभ�डारीलाई मेरो खाता नं. 
५५५४९८४३०५५२४००१ भएको चेक नं. 
१३४६०१६९ बाट   �.३,००,०००।- (तीन लाख) 
चेक काटी िदएको ह� ँ भ�नेसमेत  बेहोराको िमित 
२०७४।०९।१६ मा �ितवादी ितलबहादरु शाहको 
बयान कागज ।

िमित २०७४।०९।१० गते का िदन 
जाहेरवाला स�तोषकुमार राजभ�डारीलाई ितलबहादरु 
शाहले आ�नो खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ 

भएको चेक नं. १३४६०१६९ को �.३,००,०००।- 
को चेक काटी िदएकोमा उ� चेक साट्न जादँा चेकमा 
उि�लिखत रकम नराखेको भ�ने कुरा सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ यसरी खातामा रकम नभएको चेक काटी 
ब�िकङ कसरुको काय� गन�लाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत  बेहोराको िमित २०७४।११।२८ मा 
कमलबहादरु देउलाले गरकेो घटना िववरण कागज । 

खाता  नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ 
भएको चेक नं.१३४६०१६९ को �.३,००,०००।- 
को चेक कािटएकोमा उ� खातामा पया�� रकम 
नभएकोले चेक अनादर ग�रएको भ�ने बेहोराको िमित 
२०७४।११।३० को NIC ASIA को प� ।

खातामा मौ�दात रकम नभएको चेक िदने 
�ितवादी ितलबहादरु साहलाई कानूनी कारबाही 
ह�नपुछ�  भनी बिुझएका मािनस कमलबहादरु देउलाले 
लेखाई िदएको कागजबाट �ितवादी ितलबहादरु 
शाहले कसरु गरकेो दिेखन आउछँ । िमिसल संल�न 
एन.आइ.सी. एिसया ब�कको िमित २०७४।११।३० 
को प�बाट खातामा पया�� रकम नरहेको कारण 
उि�लिखत चेक अनादर ग�रएको भ�ने दिेखएबाट 
पिन �ितवादी ितलबहादरु शाहले कसरु गरकेो पिु� 
ह��छ । तसथ�, खातामा पया�� रकम नभएको जानी जानी 
चेकबाट भ�ुानी िलन पठाएको उ� काय� ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) िवपरीतको 
कसरु अपराध भएको ह�दँा �ितवादी ितलबहादरु 
शाहले सो कसरु अपराध गरकेो अिभयोगमा िबगो 
�.३,००,०००।- (तीन लाख) कायम गरी सोही ऐनको 
दफा १५(१) बमोिजम सजाय ह�ने मागदाबी िलई िमित 
२०७४।१२।०५ मा दायर ह�न आएको अिभयोगप� । 

मेरो जाहेरवालासगँ कुनै कारोबार छैन । 
छेसाङ लामा र मिबच भएको कारोबारको �ममा 
जाहेरवालालाई चेक िदएको हो । मैले छेसाङ लामाबाट 
िलएको रकम २०७४ फागनु मसा�तस�म सबै ितन� 
र मेरो चेकह� मलाई नै िफता� िदने सहमितमा चेक 
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िदएको िथए तर चेक पिहला नै बाउ�स गराएर ��ततु 
म�ुा िदएका ह�न् । मैले जानी जानी खातामा रकम 
नभएको चेक िदएको होइन । मेरो कारोबार छेसाङ 
लामासगँ हो स�तोष कुमार राजभ�डारीसगँ होइन । 
मैले ब�िकङ कसरु गरकेो छैन । अिभयोग दाबीबमोिजम 
मैले सजाय पाउनपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी ितलबहादरु शाहले िमित २०७४।१२।०६ 
गते अदालतमा गरकेो बयान । 

त�काल �ा� �माणह�का आधारमा यी 
�ितवादी कसरुदार होइनन् भनी भ�न िम�ने अव�था 
नदिेखदँा पिछ थप �माणह� ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी हाल मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ५।१० 
बमोिजम �ितवादीबाट �.३,००,०००।- (तीन लाख 
�पैया)ँ नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी वा 
ब�क �यार�ेटी िदए िलई �ितवादीलाई तारखेमा रा�न ु
भ�नेसमेत  बेहोराको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।१२।६ को आदेश ।

मैले �ितवादीलाई अका� म�ुाका जाहेरवाला 
छेसाङ लामामाफ� त िचनेको ह� ँ । िनजमाफ� त नै 
�ितवादीलाई तीन लाख �पैया ँिदएको हो । उ� रकम 
�ितवादीसगँ िफता� माग गदा� िनजले चेकबाट रकम 
िलन भनी एन.आइ.सी. एिसया ब�कको तीन लाख चेक 
िदनभुएको िथयो । उ� चेक साट्न ब�कमा जादँा खातामा 
रकम नभएको कारणले चेक भ�ुानी ह�न नसकेको 
हो । चेक भ�ुानी नभएपिछ चेक बाउ�स गरी जाहेरी 
िदएको ह� ँ । �ितवादीबाट चेक बराबरको रकम िदलाई 
भराइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७५।०२।१३ 
मा जाहेरवाला स�तोषकुमार राजभ�डारीले यस 
अदालतसम� गरकेो बकप� । 

��ततु म�ुामा �ितवादी ितलबहादरु 
शाहले जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एिसया ब�कको 
३ लाखको चेक कािटिदएको र धारक ब�कमा सो 
रकम ज�मा गन� जादँा खातामा पया�� रकम मौ�दात 
नरहेको भनी भ�ुानी ह�न नसकेको अव�था �मािणत 

भएबाट अिभयोग मागदाबीअनसुार �ितवादीले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ 
(ग) अनसुारको कसरु गरकेो भ�ने देिखन आएको 
छ । �ितवादी ितलबहादरु शाहलाई ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (१) मा कसैले दफा 
३ बमोिजमको कुनै कसरु गरमेा िबगो खलेुकोमा िबगो 
भराई िबगोबमोिजमको ज�रवाना र ३ मिहनास�म 
कैद ह�न स�ने गरी �यव�था गरकेो र मािथ िववेचना 
गरबेमोिजम �ितवादीले जाहेरवालालाई ३ लाखको 
चेक कािटिदएकोमा रकम नभएको कारणले स�बि�धत 
ब�कबाट चेक िफता� आएको भ�ने दिेखन आएकोले 
�ितवादी ितलबहादरु शाहले ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आएको ह�दँा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजम 
�ितवादीबाट जाहेरवालाले िबगो �.३,००,०००।- 
 तीन लाख भराई िलन पाउने र िनज �ितवादीलाई 
िबगोबमोिजम �.३,००,०००।- तीन लाख ज�रवाना 
र १ (एक) मिहना कैद ह�ने भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७५।३।३१ मा उ�च अदालत पाटनको फैसला ।

जाहेरवाला र पनुरावेदकको �यवहार मािसक 
सयकडा ३० �ितशत �याजको हो कुनै पिन कजा� 
कारोबारमा ३० �ितशतभ�दा कम �याजमा ऋण 
नपाउने र जीवन िनवा�हको लािग जितसकैु �याजमा 
पिन कजा� िलई कुनै काम गरी जीवन बा�ँनपुन� ह�दँा 
पनुरावेदकको महङ्गो �याजमा कजा� िलई मािसक ३० 
�ितशतको �याज ितरकेो छु । �हरीबाट अनसु�धान 
र बयान ह�दँा पनुरावेदकले सो कुरा भनेको र 
अदालतमा समेत सो कुरा लेखाउने पनुरावेदकको 
म�ुा फैसला गदा� पनुरावेदकसगँ मलुकु� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको कानूनले िलनखान पाउने �याजभ�दा बढी 
जाहेरवालाले पनुरावेदकबाट असलु गरकेो हदस�ममा 
िबगो ज�रवानामा घटाई �याय िदनपुन�मा �यसतफ�  �यान 
आकिष�त नह�दँा अ�याय ह�न गएकोले पनुरावेदकबाट 
जाहेरवालाले कानूनको हदभ�दा बढी िलएको 
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�याजको िबगो तथा ज�रवाना घटाई सो हदस�म  उ�च 
अदालत पाटन वािण�य इजलासको २०७५।३।३१ 
को फैसला उ�टी बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७५।७।१६ मा िनज ितलबहादरु शाहले यस 
अदालतमा ��ततु गरकेो पनुरावेदनप� ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी ितलबहादरु शाहको 
तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी मिु�नारायण 
�धान र िव�ान्  अिधव�ा �ी खडकबहादरु शाहले 
�ितवादीले जाहेरवाला छेसाङ लामालाई िमटर 
�याजबापत दईु लाख ित�रसकेको भनेकोमा सात 
लाख बझुाइसकेको भनी बयानमा उ�लेख गरकेा 
छन् । �ितवादीले गरकेो इ�कारी बयानलाई उ�टै 
सािबती भिनएको िनज �ितवादीको बयान �माणलाई 
�याियक मनन नग�रएको एकतफ� �पमा जाहेरी र 
अिभयोग बेहोरालाई �हण ग�रएको हचवुा र �िुटपूण� 
आधारमा ग�रएको फैसला �याियक मनको सरासर 
अभाव देिखएको ह�दँा उ�च अदालतको उ� फैसला 
ग�भीर कानूनी �िुट देिखएकाले बदर उ�टी गरी िनज 
�ितवादीलाई कैद म�ु गरी साधारण तारखेमा राखी 
म�ुाको पपु�� ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

उपयु��अनसुार ��ततु भएको बहस िजिकर 
सनुी पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल कागजात 
अ�ययन गरी �ितवादीलाई ब�िकङ कसरुको सजाय 
ह�ने ठहरी भएको उ�च अदालत पाटनको स�ु फैसला 
िमलेको छ वा छैन । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , वादी म र �ितवादी 
ितलबहादरु शाहिबच काठको काम गन� िसलिसलामा 
मैले िनज ितलबहादरु शाहबाट  �. ३,००,०००।- (तीन 
लाख) िलन ुिथयो । िनजले मेरो खाताबाट उि�लिखत 

रकम िझक� िलनहुोला भनी िमित २०७४।०९।१० 
गतेका िदन एन.आइ.सी. एिसया ब�कको आ�नो खाता 
नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ रहेको भनी चेक नं. 
१३४६०१६९ मा  �. ३,००,०००।- (तीन लाख) 
को चेक काटी िदएका िथए । उ� चेकमा उि�लिखत 
िमित र �यसपिछ पिन पटकपटक उ� चेक साट्न 
जादँा चेकमा उि�लिखत रकम नभएको भनी ब�कले 
जानकारी िदएको र सो स�ब�धमा िनजसगँ ब�ुन 
खो�दा स�पक� िवहीन भएकोले िनजको उ� काय� 
ब�िकङ कसरु भएको ह�दँा िनजलाई हदैस�म कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�ने स�तोषकुमार राजभ�डारीको जाहेरी 
दरखा�त परकेो रहेछ । 

३. �ितवादी ितलबहादरु शाहले जाहेरवाला 
स�तोषकुमार राजभ�डारीलाई �पैया ँ िफता� गन� भनी 
िदएको िनजको नाममा रहेको एन.आइ.सी एिसया 
ब�कको खाताबाट �. ३,००,०००।- तीन लाखको 
चेक कािटिदएकोमा ब�कमा ज�मा गन� जादँा खातामा 
चेक भ�ुानी ह�ने रकम नभएको कारणले भ�ुानी ह�न 
नसकेको भनी िफता� भएकाले आ�नो खातामा रकम 
नभएको जानीजानी चेक भ�ुानीका लािग िदने काय� 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) 
बमोिजमको कसरु भएकाले दफा १५(१) बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी रहेकोमा �ितवादी 
ितलबहादरु शाहले जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एिसया 
ब�कको ३ लाखको चेक कािटिदएकोमा रकम नभएको 
कारणले स�बि�धत ब�कबाट चेक िफता�  आएको भ�ने 
दिेखन आएकोले �ितवादी ितलबहादरु शाहले ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा सोही ऐनको दफा 
१५(१) बमोिजम �ितवादीबाट जाहेरवालाले िबगो 
�.३,००,०००।-  तीन लाख भराई िलन पाउने र िनज 
�ितवादीलाई िबगोबमोिजम �.३,००,०००।- तीन 
लाख ज�रवाना र (१) एक मिहना कैद ह�ने ठहछ�  भनी 
िमित २०७५।०३।३१ मा फैसला भएको रहेछ । उ�च 
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अदालत पाटनबाट भएको सो फैसलामा िच� नबझुाई 
�ितवादी  ितलबहादरु शाहको तफ� बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो देिखयो ।

४. सो स�ब�धमा पनुरावेदक �ितवादी 
ितलबहादरु शाहको पनुरावेदन िजिकर हेदा�, म�ुा 
फैसला गदा� कानूनले खान पाउने �याजभ�दा बढी 
�याज िबगोमा घटाई सोबमोिजम िबगो भराउने र 
ज�रवाना गनु�पन�मा सोबमोिजम उ�च अदालत पाटनले 
फैसला नगरी जाहेरीबमोिजमको िबगो पनुरावेदकबाट 
भराउने र सोबमोिजम ज�रवाना गन� गरी भएको सो 
फैसला �िुटपूण� भएको ह�दँा पनुरावेदकबाट कानूनको 
हदभ�दा बढी खाएको �याज सावँा तथा िबगोमा घटाई 
सो हदस�म िबगो ज�रवानाको हकमा उ�च अदालत 
पाटन वािण�य इजलासको फैसला उ�टी बदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत रहेको दिेख�छ ।

५. ��ततु म�ुामा �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� जाहेरवालाबाट रकम 
िलएको र जाहेरवालालाई २०७४ सालिभ� रकम 
िफता� गन� भनी सरु�ाको लािग चेक कािटिदएकोमा 
जाहेरवालाको रकम २०७४ साल फा�गणुमा 
बझुाइसकेकोमा िनजले सोअगावै चेक बाउ�स गराएका 
रहेछन् भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गरकेो दिेख�छ भने अदालतमा बयान गदा�समेत 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयानलाई समथ�न 
जनाई जाहेरवालालाई  �.३,००,०००।- (तीन लाख) 
बझुाइसकेको छु भनी बयान गरी चेकमा भएको सहीछाप 
मेरो हो भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

६. �ितवादी ितलबहादरु शाहले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� जाहेरवालालाई 
आ�नो खाताको चेक कािटिदएको र �यसमा 
भएको सहीछाप आ�नो भएकोमा सािबत नै रहेको 
देिखयो । �ितवादीले जाहेरवालालाई रकम 
बझुाइसकेको भनी अदालतमा बयान गर ेतापिन उ� 
रकम बझुाएको भरपाई पेस गन� सकेको  देिखदँैन । 

रकम बझुाइसकेको भनी िजिकर िलएकोमा बझुाएको 
�माण पेस गनु�पन� दािय�व �वयम् �ितवादीको 
नै ह�ने भएकाले िनजको उ� भनाइ िव�ासयो�य 
दिेखएन । �ितवादी  ितलबहादरु शाहले जाहेरवाला 
स�तोषकुमार राजभ�डारीसगँको कारोबारको 
लािग जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एिसया ब�कको 
�.३,००,०००।- तीन लाखको चेक कािटिदएकोमा 
खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ भएको चेक 
नं. १३४६०१६९ को �.३,००,०००।- बाट चेक 
कािटएकोमा उ� खातामा पया�� रकम नभएकोले चेक 
अनादर ग�रएको भ�ने िमिसल सलं�न रहेको एन.आइ.
सी एिसयाको िमित २०७४।११।३० को Cheque 
Return Advice / Cheque Information Report 
समेतबाट भएको देिखयो । 

७. चेक बाउ�सको म�ुामा म�ुयतः चेक 
कािटिदएको हो वा होइन, खातामा रकम नभएको 
कुरा ब�कले भनेको छ वा छैन, रकम नभएको कुरा 
जानकारी �ितवादीलाई िथयो वा िथएन, म�ुा 
च�नुअिघ रकम ितरकेो देिख�छ वा देिखँदैन यित 
नै कुरा ह�ेरन ेहो, के �यवहार गरकेो र के िव�ासमा 
चेक कािटएको िथयो भ�न े आिद ह�ेरदैँन । यसो 
भिननुमा के कारण छ भने चेक नगद ज�तै िविनमय 
ह�ने कागज हो । यसमा रकम ितछु� वा मेरो खातामा 
रहकेो अमकु रकम अमुक �यि�लाई िदन ु भनी 
उ�लेख गरकेो कुरामा कुनै सत� ब�देज जोिडँदैन । 
�यो भएमा चेक िविनमय ह�ने व�तु रहदैँन । ब�िकङ 
�णाली र कारोबारमा नै अिव�ास र अिन�यताको 
िसज�ना ह��छ । यही कारणले अ�य कुनै कुरा नजोडी 
ब�िकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ मा 
“कसैले पिन ब�क वा िव�ीय स�ंथामा खाता खो�दा 
वा रकम भु�ानी माग गदा� देहायको काय� गन� ह�दैँन” 
भनी सोही दफाको ख�ड (ग) मा “आ�नो खातामा 
मौ�दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी 
िदन” भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यसको सामा�य 
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मा�यता के ह��छ भने आ�नो खातामा के कित रकम 
छ सोको जानकारी खातावालालाई रह�छ �यसैले 
चेक बाउ�स भएको ि�थितमा खातामा रकम िथएन 
भ�ने जानी जानी चेक कािटएको हो भ�ने अदालतको 
अनुमान रह�छ । यिद �यसो होइन, खातामा रकम 
नभएको जानकारी खातावालालाई िथएन भने 
अदालतले गन� सो अनुमानको ख�डन �ितवादीले 
गनु�पछ� । यसै कारण आ�नो खातामा मौ�दात रकम 
नभएकोमा जानी जानी चेक काटी िदने काय�लाई 
ब�िकङ कसुर मािनएको हो भ�ने सबैले बु�नु ज�री 
ह��छ । यसै स�ब�धमा  , मि�दरादेवी धुजु ��े िव�� 
नपेाल सरकार (ने.का.प. २०७६, अङ्क ४, िन.न ं
१०२४१) ब�िकङ कसुर म�ुामा, “खातामा चेकमा 
उ�लेख ग�रएबमोिजम पया��त रकम नभएको भ�ने 
चेक जारी गन� �यि�लाई चेक जारी गन� बेलामा थाहा 
जानकारी भएको र उ� त�य थाहा ह�दँाह�दँै िनजले 
दो�ो �यि�लाई रकम उ�लेख गरी चेक जारी गरकेो 
हो भने �य�तो काय� जानी जानी गरकेो मा�नुपन� 
ह��छ । व�तुतः चेक जारी ग�रने तर चेक भु�ानी ह�न 
नस�ने अव�थाको पूव�जानकारीसिहत चेक काट्ने 
तथा �यसको आधारमा भु�ानी िलने िदने काय�ले नै 
कसुरलाई �थािपत गन� नगन� स�ब�धमा भूिमका खे�ने”  
भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ ।

८. पनुरावेदन िजिकर हेदा� , यी �ितवादीले 
िबगोमा �याज घटाउनपुन� र सोबमोिजम ज�रवाना 
गनु�पन� भनी िजिकर िलएको हकमा यी �ितवादीले 
रकम ितरकेो िव�ासयो�य �माण पेस नगरकेो भ�ने 
कुरा मािथ उ�लेख भएकै छ । म�ुा च�नअुिघ चेकको 
रकम वा सोम�ये केही ितरकेो भ�ने �माण भए िबगो 
घट्ने वा ज�रवाना के कित ह�ने भ�ने बारमेा िवचार ह�न 
स��यो । तर यहा ँसो भएको अव�था नह�दँा पनुरावेदन 
िजिकर �वीकारयो�य दिेखएन । यी �ितवादी ितलबहादरु 
शाहले जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एिसया ब�कको  (३) 
 तीन लाखको चेक कािटिदएको र धारक ब�कमा सो 

रकम ज�मा गन� जादँा खातामा पया�� रकम मौ�दात 
नरहेको भनी भ�ुानी ह�न नसकेको अव�था �मािणत 
भएबाट अिभयोग मागदाबीअनसुार �ितवादीलाई 
िबगोबमोिजम  �.३,००,०००।- तीन लाख ज�रवाना 
र (१) एक मिहना कैदको सजाय ह�ने र जाहेरवालाले 
�ितवादीबाट िबगोबमोिजमको रकम भराई िलन पाउने 
ठह�याई भएको उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
दिेखन आयो ।

९. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, 
कारणह�बाट �ितवादी ितलबहादरु शाहले 
जाहेरवालालाई ३ ितन लाखको चेक कािटिदएकोमा 
रकम नभएको कारणले स�बि�धत ब�कबाट चेक 
िफता� आएको भ�ने देिखन आएकोले अिभयोग 
मागदाबीअनसुार �ितवादीले ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनसुारको कसरु गरेको 
भनी सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजम �ितवादीबाट 
जाहेरवालाले िबगो �.३,००,०००।- तीन लाख 
भराई िलन पाउने र िनज �ितवादीलाई िबगोबमोिजम 
�.३,००,०००।- तीन लाख ज�रवाना र (१) एक 
मिहना कैद ह�ने गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७५।३।३१ गते भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी ितलबहादरु 
शाहको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत: िविनता भारती
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २८ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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१०७०७ - गोिव�द राजवंशी िव. नेपाल सरकार

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७८।३।२०

०७६-CR-०४४२

म�ुाः- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : न�दलाल राजवंशीको छोरा 
िज�ला झापा, भ�परु नगरपािलका, वडा 
नं.६ घर भई हाल कारागार काया�लय झापामा 
थनुामा रहेको गोिव�द राजवंशी

िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम “धनबहादरु” को 

जाहेरीले नेपाल सरकार

§ बौि�क अपाङ्ग �यि�ले आफूले गन� काय� 
एव ं सोको प�रणाम�ित सजग नरहने र 
आफूउपर भएको कुनै आपरािधक काय��ित 
�ितकार गन� �मताको अभावसमेत ह�ने 
ह�दँा पीिडतले आ�नो बौि�क �मताको 
अभावको कारण कुनै �ितकार नगद�मा 
र शारी�रक जाचँ �ितवेदनमा शरीरमा 
सोको कुनै िच� नदेिखएको भ�न ेउ�लेख 
ह�दैँमा पीिडतका िव�� �ितवादीले गरकेो 
जबरज�ती करणीको काय�मा पीिडतको 
सहमित िथयो भनी मा�न निम�ने । 

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् वैतिनक 
अिधव�ा �ी इि�दरा िसलवाल

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा. �यायाधीश �ी माधव�साद अिधकारी
 झापा िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः

माननीय �यायाधीश �ी वीर�े�कुमार कण�
माननीय �यायाधीश �ी यमनुा भ�राई
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलास

फैसला
�या.�काशमान िसहं राउत : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार�े�िभ� पन� भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
िज�ला झापा, भ�परु नगरपािलका वडा 

नं.१ ि�थत पूव�मा भ�परुतफ�  आवतजावत गन� क�ची 
बाटो, पि�चममा झ� राजवंशीको घर, उ�रमा 
िनिखल राजवंशीको घर र दि�णमा कृ�ण मि�दर 
जाने क�ची सडक बाटो यित चारिक�लािभ� रहेको 
पूव� मोहडा भएको बासँको टाटीको बेरा र िटनको 
छानो भएको प�रवित�त नाम धनबहादरुको एकतले 
बर�डा भएको घर रहेको सो घरिभ� प�ने ढोकाबाट 
िभ� �वेश गरी हेदा�  दायापँ�� टाटीको भागमा उ�र 
दि�ण पारी िभ�ामा खाट सटाएर राखेको अव�थामा 
रहेको उ� खाटमा अपाङ्ग पीिडत प�रवित�त नाम 
धनमाया स�ुने गरकेो सोही खाटमा �ितवादी गोिव�द 
राजवंशीले पीिडत प�रवित�त नाम धनमायालाई िमित 
२०७३।१०।१६ गते िबहानको राित अ.ं२:०० बजेको 
समयमा जबरज�ती करणी गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।

�नण�य नं. १०७०७
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मेरो १ छोरा २ छोरीम�ये अ�यको िववाह 
भइसकेको ह�दँा का�छी छोरी वष� २८ क� प�रवित�त 
नाम धनमाया सानैदेिख बौि�क अपाङ्गता भई 
रा�ोसगँ बो�नसमेत नस�ने भएको ह�दँा हामीसगँ ब�दै 
आएक� िथइन् । य�तैमा िमित २०७३।१०।१५ गते 
बेलकुा िज�ला झापा भ�परु नगरपािलका वडा नं. ६ 
ब�ने गोिव�द राजवशंी पाह�ना आएको ह�दँा िनजलगायत 
घर प�रवार सबैले खाना खाई पाह�नालाई छु�ै घरको 
कोठामा सतुाई छोरी धनमाया आ�नै घरकोठामा 
सिुतन् भने म र �ीमती घर बािहर बर�डामा सतेुका 
िथयौ ँ । राित अ.ं२.०० बजेको समयितर छोरीको 
कोठामा खाट बजेको आवाज सनुी �ीमतीले छोरीलाई 
िपसाब ला�यो होला भनी उठाई बािहर बोलाई िपसाब 
गराएपिछ कोठामा स�ुन जान नमानेक� र छोरीको 
कोठामा खाटसमेत बजेको आवाज सनुी हेदा� गोिव�द 
राजवंशीलाई छोरीको िब�तरामा सिुतरहेको अव�थामा 
फेला परकेो �ीमतीले मलाई जानकारी गराएक�ले 
म उठी हामीले छोरीलाई सो�दा गोिव�द राजवंशी 
म सतेुको ठाउमँा आई मेरो मखु थनुी समाती मैले 
लगाएको कपडा िनजले खोली िदई िनजले पिन कपडा 
खोली मलाई जबरज�ती करणी ग�यो भनी बताएक� र 
गोिव�द राजवंशीलाई सो�दा पिन िनजले मैले ग�ती 
काम गरकेो हो भनी बताएकोले गोिव�द राजवंशीले 
मेरो बौि�क अपाङ्गता भएक� छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो ह�दँा प�ाउ गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलअनसुार कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरी दरखा�त । 

मेरो मानिसक अव�था सानैदेिख कमजोर 
भएको ह�दँा म �यित रा�ो भेउ पाउिँदन तथा म नेपाली 
भाषासमेत रा�ोसगँ बो�न तथा ब�ुन सि�दन । िमित 
२०७३।१०।१५ गते हा�ो घरमा िज�ला झापा भ�परु 
नगरपािलका वडा नं. ६ ब�ने गोिव�द राजवशंी पाह�ना 
आएका िथए । राित हामी सबैले खाना खाई िनज 
गोिव�द राजवंशीलाई अक� घरमा स�ुन पठाई हामी 

एउटा घरमा स�ुयौ ँ। बबुा आमा घरको बर�डा कोठामा 
स�ुनभुयो । म िभ� सधै ँस�ुने ठाउमँा सधैजँसो गरी ढोका 
ख�ुला राखी सिुतरहेको बेला िनज �ितवादी गोिव�द 
राजवंशी मेरो ओ�यानमा आई ए�कासी मैले लगाएको 
स�ुवालसमेतका कपडा खोली म मािथ चढी मलाई 
करणी गन� था�यो । िनजले वीय� िभ� वा बािहर कता 
झा�यो मलाई थाहा भएन । करणी गरकेो बेला आमाले 
मलाई िपसाब फेन� जाउ ँभनी बोलाएपिछ िनजले मलाई 
छाडी िदयो । �यसप�चात् मैले स�ुवाल लगाई िपसाब 
फेन� गई बािहर ै िसकुवामा उिभइरहेकाले आमाले मेरो 
कोठामा गई ब�ी बाली हेदा� िनज गोिव�द राजवंशीलाई 
मेरो ओ�यानमा सिुतरहेको अव�थामा देखी कानमा 
समाई बािहर िनका�न ुभएको हो । सोप�चात् आमाले 
मलाई सो�दा मैले म सिुतरहेको बेला गोिव�द राजवंशी 
आई मलाई चपु लाग भनी मेरो मखु थुिनिदई मैले 
लगाएको तलको कपडा खोिलिदई ममािथ चढी मलाई 
करणी गरकेो हो भनी सनुाई िदएक� ह� ँ । म बौि�क 
अपाङ्गता भएको फाइदा उठाई जबरज�ती करणी 
गन� �ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको प�रवित�त नाम धनमायाले गरेको 
कागज ।

मेरो ज�गा जिमन तथा ससरुालीसमेत 
जाहेरवालाको गाउमँा भएको ह�दँा िनज प�रवित�त नाम 
धनबहादरुसगँ २५/२६ वष� पिहलादेिख िचनजान 
िथयो । िनजकोमा किहलेकाही ँजानेसमेत गथ� ँ। वारदात 
ह�नभु�दा १ ह�ापिहला म जाहेरवालाको घरमा जादँा 
िनजले मलाई पराल रा�ने काम छ सहयोग ग�रिदन ुभनी 
भनेको ह�दँा सो िदन मेरो घरमा काम भएको कारण म १ 
ह�ापछािड आएर काम ग�रिद�छु भनी स�लाह गरेको 
िथए ँ । सो बखत मेरो जाहेरवालाको छोरी प�रवित�त 
नाम धनमायासगँ सामा�य िज�कँदै गफसमेत भएको 
िथयो । सो िदन म घर आई िमित २०७३।१०।१५ गते 
बेलकुा ५।६ बजेितर जाहेरवालाको घरमा गई खाना 
खाई भोिल िबहान काम गन� भनी स�लाह गरी गफ 
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ग�ररहेको बेला पीिडत प�रवित�त नाम धनमाया भाडँा 
सफा गन� भनी निजकै कलमा गएको देखी मसमेत 
िनज भएको �थानमा गएर गफ गदा� िज�काउदैँ राित 
म ितमी सतेुको कोठामा आउछुँ करणी गन� देउ भनी 
फकाए ँ। िनज पीिडत बौि�क अपाङ्गता भएको कारण 
नबोली इसारा गरी ह��छ भनेक� िथइन् । म छु�ै घरमा 
सतेु,ँ जाहेरवालाह� अक� घरको बर�डा कोठामा सतेु, 
पीिडत आ�नो कोठामा सिुतन् । घरका सबै मािनस 
सतेुको ह�दँा िमित २०७३।१०।१६ गते िबहानको 
अं.२.०० बजेको समयमा म उठी पीिडत सतेुको 
कोठामा जादँा ढोकासमेत नभएको ह�दँा कोठािभ� 
�वेश गरी पीिडतको मखु थनुी समाती कपडाह� 
खोिलिदई मैले लगाएको कपडासमेत खोली िनजको 
सवंेदनशील अङ्ग चलाई खेलाई जबरज�ती करणी 
गरी िनजसगैँ सिुतरहेको बेला पीिडतको आमाले 
बािहर बोलाई पीिडतलाई िपसाब गराएपिछ पीिडत 
कोठामा स�ुन जान नमानेकाले िभ� आई हेदा� खाटमा 
मलाई सिुतरहेको अव�थामा फेला पारकेो हो । मैले 
िनजह�सगँ माफ मा�दा माफ िदएनन् । बौि�क 
अपाङ्गता भएक� मिहलालाई जबरज�ती करणी गनु�  
मेरो ग�ती भयो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गोिव�द 
राजवंशीले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान कागज ।

पीिडत प�रवित�त नाम धनमाया मेरो छोरी 
ह�न् । िनज सानैदेिख बौि�क अपाङ्ग िछन् । �ितवादी 
गोिव�द राजवंशीको खेत हा�ो घर छेउमा भएको कारण 
िचनजान भई जाने आउनेसमेत गथ� । �ितवादी िमित 
२०७३।१०।१५ गते साझँ हा�ो घरमा आएकाले 
बेलकुाको खाना खान िदई �ितवादीलाई छु�ै घरमा 
सतुाई म र मेरो �ीमान्  हामी स�ुने गरकेो घरको बािहर 
बर�डामा स�ुयौ ँ भने पीिडत छोरी घरिभ� कोठामा 
सिुतन् । िमित २०७३।१०।१६ गते िबहानको राित 
अं.२.०० बजेको समयमा छोरी सतेुको कोठाको खाट 
बजेकाले छोरीलाई िपसाब लागेको ज�तो लागी बोलाई 
छोरीलाई िपसाब फेराई िभ� जानभ�दा नमानेको 

तथा छोरी बािहर ह�दँा पिन छोरी सतेुको कोठािभ�को 
खाट बजेकाले कुकुर प�यो होला ज�तो लागी िभ� 
पसी हेदा�  �ितवादी गोिव�द राजवंशीलाई सिुतरहेको 
अव�थामा फेला पारी कानमा समाई उठाउदँा पे�ट 
आधा खोलेको अव�थामा रहेको देखी सो कुरा मैले 
�ीमान् लाई सनुाएपिछ हामीले छोरीलाई सो�दा 
�ितवादी रातको समयमा छोरी सिुतरहेको ओ�यानमा 
गई चपु लाग नबोल भनी मखु थनुी िदई कपडासमेत 
खोली मािथ चढी िनजको स ुगन� मेरो स ुगन�मा िछराई 
नरा�ो काम गरेको भनी बताएक� र �ितवादीसमेतलाई 
सो स�ब�धमा सोधपछु गदा� मैले गलत काम गरे ँ
मलाई एकप�टलाई माफ ग�रिदन ु भनी बताएको 
ह�दँा �ितवादीले मेरो बौि�क अपाङ्ग छोरीलाई 
करणी गरकेोमा पूण� िव�वास ला�छ । �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
प�रवित�त नाम धनकेसरीले गरकेो कागज । 

पीिडत प�रवित�त नाम धनमाया मेरो न�द 
बिहनी ह�न् । िनज सानैदेिख बौि�क अपाङ्गता भएक� 
मिहला ह�न् । �ितवादी गोिव�द राजवंशीको हा�ो गाउमँा 
खेती भएकाले खेतीमा आउने जाने �ममा मैले िचनेको 
हो । वारदात िमित समयमा म आ�नै घरमा सिुतरहेको 
िथए ँ। सोही समयमा जाहेरवालाको घरमा ह�ला गरेको 
आवाज सनुी मसमेत गई ब�ुदा पीिडत प�रवित�त 
नाम धनमायालाई वारदात िमितको अिघ�लो िदन 
पाह�ना आएका �ितवादी गोिव�द राजवंशीले जाहेरीमा 
उि�लिखत िमित समयमा पीिडत सतेुको कोठामा गई 
पीिडतलाई चपु लाग भनी मखुसमेत थिुनिदई िनजले 
लगाएको तलको कपडा खोली पीिडतमािथ चढी 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी मसमेत भई पीिडतलाई 
सो�दा बताएक� ह�न् । सोप�चात् गोिव�द राजवंशीलाई 
सोधपछु गदा� िनजले मैले ग�ती गरे ँएक पटकको लािग 
माफ� िदनहुोस् भनी बताएका ह�न् । �ितवादीले बौि�क 
अपाङ्गता भएक� पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरेको 
ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, काि�क

900

प�रवित�त नाम धनकलाले गरकेो कागज ।
वारदात िमित समयमा �ितवादी गोिव�द 

राजवंशी पीिडत स�ुने गरकेो कोठामा कोही कसैले 
थाहा नपाउने गरी गई सिुतरहेक� पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरा सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ । जाहेरवालाको छोरी पीिडत सानैदेिख बौि�क 
�पमा अपाङ्गता भएक�ले रा�ोसगँ बो�नसमेत 
सि�दनन् । पीिडत प�रवित�त नाम धनमायालाई 
�ितवादी गोिव�द राजवंशीले जबरज�ती करणी 
गरकेोमा पूण� िव�वास ला�छ । �ितवादी जाहेरवालाको 
घरमा आवतजावतसमेत गन� गरकेो मलाई थाहा छ । 
घटनाप�चात् �ितवादीले आ�नो ग�ती भएको भनी 
माफ�समेत मागेको सनुी थाहा पाएको हो । योजनाब� 
घटना घटाउने प�ाउ �ितवादी गोिव�द राजवशंीलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही होस ् भ�नेसमेत बेहोराको 
िधरने राजवंशीसमेतले ग�रिदएको व�तिु�थित 
मचु�ुका ।

�ितवादी गोिव�द राजवंशीले जाहेरवालाको 
२८ वष�क� बौि�क अपाङ्ग छोरी प�रवित�त नाम 
धनमायालाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� भएकोले 
िनज �ितवादी गोिव�द राजवंशीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरु 
अपराधमा सोही महलको ३(५) नं. अनसुार सजाय 
गरी बौि�क अपाङ्गता भएक� अश� मिहलालाई 
जबरज�ती करणी गरउेपर सोही महलको ३ क नं. 
अनसुार थप सजायसमेत ह�न र सोही महलको १० 
र १०ग नं. अनसुार पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई 
भराइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोगप� ।

मैले जाहेरवालाको छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन । घटना भएको भिनएको िदन म 
आ�नै घरमा सतेुको िथए ँ । जाहेरवालाह�सगँ मेरो 
ज�गाको िवषयमा झगडा भएकोले सोही �रसइवी 
सा�ँनको लािग िनजह�ले मउपर य�तो जाहेरी 

िदएका ह�न् । मैले अिभयोगबमोिजमको कसरु नगरेको 
ह�दँा मैले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुन� हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गोिव�द राजवंशीले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बयान ।

पिछ ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
�ितवादी गोिव�द राजवंशीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ 
नं. को देहाय (२) बमोिजम थुनामा राखी म�ुाको 
पपु�� गन�का लािग अ.बं.१२१ नं.बमोिजमको थुनवुा 
पजु� िदई थुनामा रा�नका लािग �थानीय कारागार 
काया�लय झापामा पठाइिदन ुभ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७३।११।१२ गतेको स�ु अदालतको आदशे ।

�ितवादीले बौि�क अपाङ्गता भएक� मेरी 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । मेरो घरमा 
यी �ितवादी बेलकुा आएकोमा सबैजना खाना खाई 
सतेुको अव�थामा राित अचानक छोरी सतेुको खाट 
बजेको आवाज मेरो �ीमतीले सनुी छोरीलाई आफू 
सतेुको ठाउबँाट बोलाई बािहर िपसाब गन� गई फे�र 
छोरीलाई स�ुन िभ� पठाउदँा छोरी जान नमानेपिछ 
िकन य�तो ग�रन् भनी िभ� छोरी सतेुको खाटमा गई 
हेदा� मेरो �ीमतीले �ितवादी गोिव�द राजवंशीलाई 
दखेी िनज कराएप�चात् मलाई आई सबै कुरा बताउदँा 
मैले थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 
प�रवित�त नाम धनबहादरुले स�ु अदालतसम� गरेको 
बकप� ।

िमित २०७३।१०।१६ गते �ितवादीले मेरो 
कोठामा राित ३ बजेको समयमा आई मलाई एकजोर 
कपडा िकनेर �याइिदएको छ भनी कपडा िदएर 
मेरो मखु थनुी मलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो । 
मैले गरकेो घटना िववरण कागजको बेहोरा िठक छ 
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत प�रवित�त नाम धनमायाले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

घटना भएको मैले देिखन । मैले नदेखेको 
कुरा म हो भनी भ�न सि�दन । घटना भएको गाउमँा 
होह�ला पिन भएको मलाई थाहा छैन । �ितवादीको 
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चालचलन रा�ै िथयो । मेरो नजरमा �ितवादी य�तो 
काम गन� मािनस होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
गोिव�द राजवंशीको सा�ी िजतलाल राजवंशीले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

�ितवादीले मेरो छोरी पीिडत प�रवित�त नाम 
धनमायालाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । �ितवादी 
मेरो छोरी धनमाया स�ुने कोठामा मैले देखी मैले िनज 
�ितवादीलाई गाली गद� कानमा समाती बािहर िनकाली 
िनजलाई स�ुन िदएको ठाउमँा एक लाती हानी �यही ँ
पठाएक� ह� ँ। �यसपिछ मैले मेरो �ीमान् लाई उठाई सबै 
कुरा भनेक� ह� ँ। मैले ग�रिदएको घटना िववरण कागजको 
बेहोरामा भएको बेहोरा र सहीछाप मेर ै हो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण कागज गन� प�रवित�त नाम 
धनकेशरीले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

मैले सनेुअनसुार �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो हो । घटना�थल मचु�ुकाको 
बेहोरा सनुी पाए ँ । बेहोरा िठक छ सहीछाप मेर ै हो 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाका मािनस 
पानीलाल राजवंशीले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

घटना भएको हो भनी मैले ह�ला सनेुको 
ह� ँ। सोबार ेमलाई थाहा छैन । व�तिु�थित मचु�ुकामा 
भएको सहीछाप मेर ैहो, �हरीले लेखेको कागजमा सही 
गरकेो ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनस हावालाल राजवंशीले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी गोिव�द राजवंशीले अदालतमा 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो भए पिन मौकामा 
बयान गदा� कसरु �वीकार गरी बयान गरकेा तथा 
जाहेरवाला प�रवित�त नाम धनबहादरुले िनज 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएकोमा सो जाहेरीलाई 
अदालतसम� बकप� गदा� पिु� गरी िदएको, पीिडत 
प�रवित�त नाम धनमायाले अदालतसम� बकप� 
गदा� �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो 

भनी लेखाएको, व�तिु�थित मचु�ुका, घटनािववरण 
कागजसमेतका �माणबाट �ितवादी गोिव�द राजवंशीले 
बौि�क अपाङ्गता भएक� �यि� पीिडत प�रवित�त नाम 
धनमायालाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी गोिव�द राजवंशीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३(५) नं.बमोिजम 
५ वष� कैद र सोही ऐन महलको ३क नं.बमोिजम 
थप ५ वष�समेत गरी १० वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहछ�  । सोही ऐन महलको १० नं.बमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडत प�रवित�त नाम धनमायाले �.३०,०००।- 
�ितपूित�समेत भराइिदने ठहछ�  भ�ने स�ु झापा िज�ला 
अदालतको फैसला ।

जाहेरवालाले घटनाबार े िनजको �ीमतीले 
भनेर थाहा पाएको आधारमा जाहेरी दता� गराएको, 
जाहेरवालाको छोरी कुन िमित, किहलेदेिख बौि�क 
अपाङ्गता भएक� हो सो �प� उ�लेख नभएको, अका�ले 
भनेको सनेुको आधारबाट िदएको जाहेरीले अपराध 
�थािपत गराउने आधार �माण त�यगत व�तिुन� 
नभएको तथा म िनद�ष रहेको भ�ने कुरा मेरा सा�ी 
िजतलाल राजवशंीले अदालतमा गरकेो बकप�मा 
खलुाई िदएको, घटना�थल, व�तिु�थित मचु�ुका 
वारदात�थलमा ह�नपुन�मा इलाका �हरी काया�लयिभ� 
तयार गरी अिभयोग दाबीलाई जबरज�ती �थािपत गन� 
खोिजएको, म पनुरावेदकको शारी�रक जाचँमा Hymen 
Absent भनी उ�लेख भई आएकोसमेतका �माणबाट 
म पनुरावेदक िनद�ष सािबत ग�ररहेको अव�थामा 
िबनाआधार �माण मेरा सा�ी �माणको िववेचना 
िव�लेषण नगरी तथा वादी प�ले िमिसल संल�न 
��ततु गरकेो घटना�थल मचु�ुका, पीिडतले र िनजको 
आमाले गरकेो अितरि�जत बकप�, मेची अ�चल भ�परु 
झापाको डा�टरी �रपोट�  बौि�क अपाङ्गता भनेको 
आधारमा मा� कुनै �या�या िववेचना, मू�याङ्कन 
िव�लेषण नगरी मलाई जबरज�ती करणीमा १० वष� 
सजाय र ३० हजार �ितपूित� ठह�याई भएको फैसला 
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�िुटपूण� भएको ह�दँा मेरो उपयु�� पनुरावेदन िजिकर 
तथा िमिसल सलं�न �माणह� इ�साफको रोहमा 
अवल�बन गरी स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला 
बदर उ�टी गरी �याय पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादी 
गोिव�द राजवशंीले उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासमा िदएको पनुरावेदनप� । 

�ितवादीले पीिडतको िव�� जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी कसरु ठहर गरी जबरज�ती करणीको 
महलको ३(५) नं.बमोिजम ५ वष� कैद र पीिडत बौि�क 
अपाङ्ग भएक�ले सोबापत सोही महलको ३ क 
नं.बमोिजम ५ वष� थप कैद भई �ितवादीबाट पीिडतले 
�.३०,०००।- �ितपूित�  पाउने ठहर गरी झापा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।८।२८ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ� , �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७५।९।८ मा उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट भएको फैसला ।

जाहेरवालाको छोरी कुन िमितदेिख बौि�क 
अपाङ्गता भएक� हो सो �प� उ�लेख नभएको 
अव�था ह�दँाह�दँ ै अका�ले भनेको सनेुको आधारमा 
िदएको जाहेरीले अपराध �थािपत गराउने आधार, 
�माण, त�यगत र व�तिुन� छैन । िनजलाई बौि�क 
अपाङ्गताभ�दा मलाई धेर ैसजाय ह��छ भ�ने उ�े�यले 
मा� भिनएको हो । मेरो सा�ी िजतलाल राजवंशीले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप�लाई समेत बेवा�ता गनु�का 
साथै ��ततु म�ुाका त�यह�लाई व�तिुन� त�रकाबाट 
परी�णसमेत नग�रएको भ�ने पिु� भइरहेको अव�था 
छ । िमिसल सलं�न सबतु �माणह�ले म पनुरावेदकलाई 
िनद�ष सािबत ग�ररहेको अव�थामा िबनाआधार, �माण 
मेरा सा�ी �माणको िववेचना िव�लेषण त पर ैजावस् 
वादी प�ले िमिसल संल�न ��ततु गरकेो घटना�थल 
मचु�ुका पीिडतले र िनजको आमाले गरकेो अितरि�जत 
बकप� र मेची अ�चल अ�पताल भ�परु झापाको 
डा�टरी �रपोट�ले बौि�क अपाङ्गता भनेको आधारमा 

मा� कुनै �या�या िववेचना मू�याङ्कन तथा िव�लेषण 
नै नगरी मलाई जबरज�ती करणीमा १० वष� कैद र 
मैले ३० हजार �ितपूित� िदनपुन� ठह�याई फैसला गदा� 
मेरो उमेर पा�रवा�रक अव�थालाई समेत �यालै नगरी 
ग�रएको फैसला �वयम् �िुटपूण�, तक� हीन, �याियक 
नभएको ह�दँा स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको फैसला बदर 
गरी अिभयोग दाबी खारजे गरी सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी गोिव�द राजवशंीले यस अदालतमा 
िदएको पनुरावेदन प� ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दिैनक म�ुा 

पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी पनुरावेदक �ितवादी गोिव�द राजवंशीको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् वैतिनक अिधव�ा 
�ी इि�दरा िसलवालले स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी गोिव�द राजवशंीलाई सजाय ह�ने ठहर गरी 
भएको फैसला सदर ह�ने गरी उ�च अदालत िवराटनगर 
इलाम इजलासबाट भएको फैसला �िुटपूण� भई 
बदरभागी ह�दँा छलफल िनिम� ��यथ� िझकाइपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

मेरो छोरी प�रवित�त नाम धनमाया सानैदेिख 
बौि�क अपाङ्गता भई रा�ोसगँ बो�नसमेत नस�ने 
�यि�लाई �ितवादी गोिव�द राजवंशीले जबरज�ती 
करणी गरकेो ह�दँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलअनसुार कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने जाहेरी 
दरखा�तबाट उठान भएको ��ततु म�ुामा �ितवादीउपर 
त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ 
नं. को कसरुमा ऐ.को ३(५) नं.बमोिजम सजाय गरी 
ऐ. ३क नं. अनसुार थप सजायका साथै ऐ.को १० र 
१० ग नं. अनसुार पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई 
भराइपाउ ँभ�ने दाबी िलई स�ु अदालतमा अिभयोगप� 
दायर भएकोमा �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
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कसरु कायम गरी ५ वष� कैद र थप ५ वष�समेत गरी 
१० वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतले 
�.३०,०००।- �ितपूित�समेत भराई पाउने ठह�याई 
स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
भएको फैसलाउपर िच� नबझुाई उ� फैसला बदर 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर िलई �ितवादीको यस अदालतमा पनुरावेदन 
परी पेस भएको देिखयो । 

अब �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय तथा थप सजाय भई पीिडतलाई �ितपूित�समेत 
भराइिदने ठह�याएको स�ु झापा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा 
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, बौि�क 
अपाङ्गता भएक� आ�नी छोरी प�रवित�त नाम 
धनमायालाई �ितवादी गोिव�द राजवशंीले सबैजना 
खाना खाई सतेुको अव�थामा राित छोरी सतेुको 
खाट बजेको आवाज आएको आ�नो �ीमतीले 
सनुी छोरीलाई सतेुको ठाउबँाट बोलाई िपसाब गन� 
उठाई फेरी छोरीलाई स�ुन िभ� पठाउदँा छोरी जान 
नमानेपिछ िकन य�तो ग�रन् भनी छोरी सतेुको खाटमा 
गई हेदा� �ीमतीले �ितवादी गोिव�द राजवशंीलाई 
देखी कराएप�चात् �ीमतीले आफूलाई सबै कुरा 
बताउदँा थाहा पाएको भनी पीिडतका िपता जाहेरवाला 
प�रवित�त नाम धनबहादरुले �ितवादीका िव�� 
िकटानी जाहेरी िदई अनसु�धान �ार�भ भएको 
��ततु म�ुामा जाहेरवालाले आ�नो जाहेरी बेहोरा 
समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा बकप�समेत गरी िदएको 
देिख�छ । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� घटना 
घटेको भनेको राित आफू आ�नै घरमा भएको भनी 
इ�कारी बयान गर ेपिन अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 

पीिडतको घरमा गएको र राित पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो त�यमा सािबतै रही बयान गरेको 
दिेख�छ । �ितवादीको उ� सािबतीलाई घटनाका 
��य�दश� पीिडतक� आमा प�रवित�त नाम 
"धनकुमारीले" अनसु�धानको �ममा घटना भएको 
त�यमा िकटानी गद� कागज ग�रिदएको दिेख�छ 
भने अदालतमा बकप� गरी उ� बेहोरालाई समथ�न 
ग�रिदएको पाइ�छ । 

३. िमिसल सलं�न बी ए�ड सी हि�पटल, 
िवता�मोडले िदएको �ितवेदनमा यी पीिडत बौि�क �पमा 
अपाङ्ग भएको त�य उ�लेख भएको देिख�छ । बौि�क 
अपाङ्ग रहेक� पीिडतले आफू िव�� �ितवादीले 
गरकेो यौनज�य काय�को बार े अनसु�धानको �ममा 
िकटानी कागज गद� अदालतमा बकप� गदा�  उ� बेहोरा 
समथ�न गरी बेहोरा लेखाइिदएको देिख�छ (स.ज.१२, 
१४, १५) पीिडत के, किहलेदेिख बौि�क अपाङ्ग 
छन् ? सोसमेतको त�य �मािणत आधारिबनै कसरु 
कायम ग�रएको भनी पनुरावेदक �ितवादीले िजिकर 
िलए पिन घटनाबार े परकेो िकटानी जाहेरीलगायत 
पीिडतक� आमा तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसको कथनअनसुार पीिडत २८ वष� उमेरक� भए 
पिन बौि�क �पमा अपाङ्ग रहेक� भ�ने िकटानी�पमा 
कागज ग�रिदएको देिखयो । बौि�क अपाङ्ग �यि�ले 
आफूले गन� काय� एवं सोको प�रणाम�ित सजग नरहने 
र आफूउपर भएको कुनै आपरािधक काय��ित �ितकार 
गन� �मताको अभावसमेत ह�ने ह�दँा पीिडतले आ�नो 
बौि�क �मताको अभावको कारण कुनै �ितकार 
नगद�मा र शारी�रक जाचँ �ितवेदनमा शरीरमा सोको 
कुनै िच� नदेिखएको भ�ने उ�लेख ह�दँमैा पीिडतका 
िव�� �ितवादीले गरकेो जबरज�ती करणीको काय�मा 
पीिडतको सहमित िथयो भनी मा�न िम�ने अव�था 
दिेखएन । 

४. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट �ितवादीले पीिडत िव�� जबरज�ती 
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करणी गरकेो ठह�याई �ितवादीलाई त�काल �चिलत 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(५) 
नं.बमोिजम ५ वष� कैद र ऐ.को ३ क नं.बमोिजम थप ५ 
वष� कैद ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतले �.३०,०००।- 
�ितपूित� पाउने ठह�याई भएको स�ु फैसला सदर ह�ने 
गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा 
अ�यथा नदेिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
एवं �ितवादीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् वैतिनक 
अिधव�ाको बहस बुदँासगँ सहमत ह�न सिकएन ।

५. अतः स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७४।०८।२८ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
िमित २०७५।०९।०८ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । फैसलाको जानकारी कैदमा 
रहेका �ितवादीलाई िदई ��ततु फैसला िव�तुीय 
�णालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत : य�मूित� �वाली
इित सवंत् २०७८ साल आषाढ २० गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत

माननीय �यायाधीश �ी नहकुल सवेुदी
फैसला िमित : २०७८।५।८

०७५-CR-१५२०

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला सनुसरी, बिबया 
गा.िव.स. वडा नं.८ प�रवित�त िज�ला 
सनुसरी, इन�वा नगरपािलका वडा नं.९ घर 
भई हाल �े�ीय कारागार काया�लय झ�ुका, 
सनुसरीमा कैदमा रहेका जगन ऋिषदेवको 
छोरा अजु�नकुमार ऋिषदेव

िव��
��यथ� / वादी : सोमन ऋिषदेवसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

§ मौकामा घटना िववरण कागज गन� 
�यि�ह� अदालतमा उपि�थत भई 
�ितवादीले घटना घटाएको होइन भनी 
बकप� गरकेो देिखए पिन भौितक एवम ्
वै�ािनक �माणबाट �थािपत त�यलाई 
मौिखक �माणले ख�डन गन� स�ने 
अव�था नरहने । 

§ वारदात त�य र प�रि�थितले किह�यै झुट 
बो�दैन तर सा�ी वा मौिखक �माण जिहले 
पिन मानवीय सवंेदनाबाट �भािवत ह�ने 
र अनपेि�त �भाव पन� स�ने स�भावना 
रहने ह�नाले मौिखक �माण �हण गदा� 

�नण�य नं. १०७०८
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िमिसलका अ�य �माणबाट समिथ�त भए 
नभएको सतक� तापूव�क ह�ेरनुपन� ।

(�करण नं.११)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल र िव�ान् 
अिधव�ा �ी राज ुकटुवाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४

िज�ला अदालतमा फैसला गन�ः
मा. �यायाधीश �ी नारायण�साद दाहाल
सनुसरी िज�ला अदालत

उ�च अदालतमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी उमेशराज पौड्याल
माननीय �यायाधीश �ी उमेशकुमार िसंह
उ�च अदालत, िवराटनगर 

फैसला
�या.नहकुल सवुेदी : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार�े�िभ� पन� ��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं 
ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
मेरो छोरा वष� २६ को िदपनारायण सदाको 

प�नी अ.ंवष� २५ क� तारादवेी ऋिषदवे मेरो बहुारी 
ह�न् । छोरा हाल िवदेशमा बसी आएको छ । बहुारी 
छु�ै बसी आफँै कमाउने आफँै सबैथोक गन� गरके� 
छन् । िमित २०७३।८।२ गते िबहानै मेरो आमा वष� ६५ 
क� भूिलदेवी ऋिषदवे बहुारीकहा ँ सगैँ ब�दै गरकेाले 
मेरो आमालाई सोधी म िदसा िपसाब गन� जा�छु भनी 
घरबाट बािहर गएका बखत मेरो छोरा बहुारी घरदेिख 

पूव� शकंरपरु शाखा नहरको िडलमा िबहानै ६ बजेको 
समयमा नहरको िडलमा मतृ अव�थामा फेला परेको 
हो र बहुारी के कसरी नहरको िडलमा टाउको िहलोमा 
भएको शरीर स�ुखा ठाउमँै घो�टो पररे मतृ अव�थामा 
रहेकोले पो�माट�म गराई दाह सं�कारको िनिम� 
लास िज�मा बझुाएपिछ अनसु�धानको �ममा घटना 
स�ब�धमा ख�ुने िबि�कै जाहेरी दरखा�त िदन आउने 
छु भ�नेसमेत बेहोराको शोभन ऋिषदेवको जाहेरी 
दरखा�त ।

िज�ला सनुसरी ज�पापरु गा.िव.स. वडा 
नं.९ ि�थत पूव�मा रजाक िमयाकँो धान खेत, पि�चममा 
िधर�े� शमा�को धान खेत र िवनोद ऋिषदेवको घर, 
उ�र तथा दि�णमा शाखा नहर यित चार िक�लािभ� 
उ�र दि�णमा रहेको सो नहरको पानीपेट १५ 
िफट ६ इ�च रहेको, सो नहरको पि�चम भागको 
िडलको पूव�पेटीमा रहेको लहरमा साडीको केही भाग 
अि�झएको, पि�चमप��को पूव�प��को पूव� िभ�ी पानी 
िडलको छेउमा मतृकको दाया ँख�ुामािथ बाया ँख�ुा तल 
खि�टएको, मतृकको टाउको केही पानी िहलो आएको 
ठाउमँा अनहुार तलितर गािडएको, टाउकोमािथ िहलो 
माटो रािखएको ज�तो दिेखएको, मतृकको टाउको पूव� 
ख�ुा पि�चम घो�टो अव�थामा मतृकको लास रहेको, 
मतृकको दाया ँ हातमािथ फक� पेटमिुन रहेको, बाया ँ
हात छाती तलबाट दि�णतफ�  ह�केला मािथ फक� को, 
मतृकको टाउकोदेिख उ�रमा मोबाइल िहलो पानीमा 
केही भाग डुबेको अव�थामा रहेको र केही भाग बािहर 
रहेको, मतृकले रातो, पहेलँो, ह�रयो र केही धक�  ब�ुा 
भएको �लाउज रातो गलुाबी र कालो रहेको िपङ्कमा 
कालो ब�ुा भएको �ा लगाएक� र �ा �लाउज केहीमािथ 
सरकेो, हातमा कालो रङ्गको चरुा लगाएक�, मतृकको 
ख�ुादिेख ५४.३ िफट, टाउकोदेिख ५५.८ िफट 
पि�चम दि�ण र ख�ुादेिख १८९.१ िफट, टाउकोदेिख 
१९३ िफट पि�चम उ�रमा िबजलुीको पोल रहेको, 
मतृकको टाउकोदेिख १ िफट उ�रमा कालो रङ्गको 
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मोबाइल रहेको, मतृकको मािथको दातँ देिखएको, बाया ँ
भागको कपाल दातँले दबेको देिखएको, िचउडँोमिुन 
एक ठाउमँा छाला कोत�रएको, टाउकोमािथ केही 
िहलो माटो रहेको, पेटको छाला कोत�रएको ज�तो 
देिखएको, दाया ँहातको कुिहनाको पछािडको भागको 
छाला िपि�सएको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
तथा लास जाचँ मचु�ुका ।

िमित २०७३।८।२ गते िबहान ०६:३० 
बजेको समयमा नहरमा लास छ भनी ह�ला ख�ला 
भएपिछ �थानीय मािनसह�समेत गएकाले म पिन गई 
हेदा�  तारादेवी ऋिषदेवको लास मतृ अव�थामा देखेको 
ह�,ँ िनजको म�ृय ु के कसरी भयो मलाई थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको स�ुदर ऋिषदेवले गरकेो घटना 
िववरण कागज । 

िमित २०७३।८।२ गते िबहान ४:०० बजेको 
समयमा हामी दवुैजना धान काट्न गएका िथय�, धान 
काट्दै जादँा अं. ६:१५ बजेको समयमा मेरो दवेरक� 
छोरी �रना आई िसगंीयावाली भाउजूलाई नहरमा मारी 
फालेको छ भ�दा हामी दवैु जना उ� नहरमा आएका 
ह� । िनज बहुारीले पिहला पिहला फोनमा िन�कै कुरा 
गिथ�न् । िनजसगँ कसलाई फोन गरकेो भ�दा मैले मेरो 
माइती घरमा फोन गरके� भ�ने गिथ�न् । छोराले िवदशेबाट 
रकम पठाए पिन गाउघँरका मािनससगँ सापटी िलई 
चलाउने गिथ�न् । मैले आ�नो सासूआमालाई रातको 
समयमा कित बेला घरबाट िन�केक� भनी सो�दा मलाई 
थाहा भएन भनी बताउनभुयो । गाउकँा मािनसह� 
सतेुपिछ घरबाट बािहर िन�क� जाने गरकेो कुरा थाहा 
पाएक� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको ब�चीयादवेी ऋिषदवेले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

मेरो भाइ र म आमासगँ ब�द ै आएका र 
मेरो बबुा पैसा कमाउन भनी िवदशे जानभुएको छ । 
मेरो हजरुआमाको नाममा पैसा पठाउन ु ह��छ । मेरो 
आमा फोनमा कुरा गनु�ह���यो, िमित २०७३।८।१ 
गते साझँको समयमा मेरो हजरुबबुा शोभन ऋिषदेव 

र स�ुदर अङ्कलले पिन �िमलाको आगँनमा र�सी 
खानभुयो । मेरो आमाले माछा, बनाएको अचार पिन 
िदनभुयो । हजरुबबुा खाई घर जानभुयो । हामीह� 
आमा, भाइ र मसमेत खाटमािथ स�ुय�, आमा राित 
कितखेर बािहर जानभुयो मलाई थाहा भएन, मेरी 
आमाको मरकेो लास नहरमा भेिटयो, कसले मार ेमैले 
दिेखन भ�नेसमेत बेहोराको िदिपका ऋिषदेवले गरेको 
घटना िववरण कागज ।

Sperm present in vagina भ�नेसमेत 
बेहोरा खलुाई the body for further investigation 
& higher center for suspected homicide 
भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला जन�वा�थ काया�लय, 
इन�वा अ�पतालको च.नं.१६७८ को प�सिहतको 
�ितवेदन ।

िज�ला �हरी काया�लय, सनुसरीको 
प�ानसुार स�बि�धत िनकायबाट �ा� भएको Call 
detail िमिसल सलं�न रहेको । 

तारादेवी ऋिषदवे िमित २०७३।८।२ गते 
िबहान अं. ६:३० बजेको समयमा ऐ. ि�थतमा रहेको 
शंकरपरु शाखाको नहरमा मतृ अव�थामा फेला परकेोले 
�यानस�ब�धी म�ुाको अनसु�धानको िसलिसलामा 
मतृक तारादेवी ऋिषदेवले �योग गन� मोबाइल न�बर 
९८०४३६६५०२ र ९८६२२७५८१५ को फोनबाट 
कल िडटे�स चेक जाचँ गदा� िमित २०७३।८।१ गते 
िबहानका राित मोबाइल न�बर ९८११०४४७३४ 
बाट र सोही िमितको राित २२:०१ सेके�ड र २२:०७ 
मा मोबाइल न�बर ९८२४३५५९२४ बाट फोन 
गरकेो दखेी सो न�बरको बारमेा ब�ुदा उि�लिखत 
मोबाइल न�बरह� िज�ला सनुसरी बिबया गा.िव.स. 
वडा नं. ९ ब�ने जगनलाल सदाको छोरा वष� १८ 
को अजु�न सदाले �योग गन� गरकेो बिुझएकाले िनज 
अजु�न सदालाई खोजतलास गरी प�ाउ गरी उ� 
घटनाका बारमेा सोधपछु गदा�  मतृक तारादेवी ऋिषदेव 
िनज अजु�नको िछमेक� भएको र तारादेवी ऋिषदवेसगँ 
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२०७३ को भा� मिहनादेिख सहमितका साथ 
शारी�रक यौनस�पक�  ह�दँ ैआएकोमा िनज तारादेवीले 
हामीिबचको स�ब�धको कारण गभ�वती भएको 
कुरा सनुाएपिछ आफू अिववािहत भएको कारणले 
गाउघँरमा मेरो गभ� रहेको भ�ने कुरा ख�ुने डर लागी 
िमित २०७३।८।१ गते िबहान मैले मोबाइल न�बर 
९८११०४४७३४ बाट िनज तारादेवीको मोबाइल 
न�बर ९८०४३६६५०२ मा फोन गरी बोलाउदँा 
िनज सो िदन नआएपिछ मैले फेरी िमित २०७३।८।१ 
गते राित मेरो मोबाइल ९८२४३५५९२४ बाट िनज 
तारादेवीको मोबाइल न�बर ९८०४३६६५०२ मा 
फोन गरी मेरो घरनिजकमा रहेको बासँघारीनिजक 
बोलाई िनज सो �थानमा आएपिछ पनु: सहमितमा 
नै यौनस�पक�  भइसकेप�चात् िनज तारादेवी भइुमँा 
सिुतरहेका बखत िनजको िजउमा घोडा चढी एउटा 
हातले िनज तारादवेीको मखु थुनी अक� हातले घाटँीमा 
समा�दा िनज हलचल गन� छाडी मरपेिछ लासलाई 
सोही �थानबाट बोक� ऐ.९ ि�थत शंकरपरु शाखाको 
नहरमा लगी सतुाई टाउकोमा माटोले छोपी िनजको 
मोबाइल निजकै पानीमा फािलिदई घरमा गई सतेुको ह� ँ
भनी बताएकाले िनज अजु�न सदालाई प�ाउ गरी यसै 
�ितवेदनसाथ आव�यक कारबाहीको लािग दािखला 
गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।८।११ गतेको 
�हरी �ितवेदन ।

म जाहेरवाला बबुा आमासगँ िभ�नै भई छोरा 
छोरी र �ीमतीलाई घर बनाई राखी म िवगत १३ 
मिहनाअगािड वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेश कतार 
गएको िथए ँ। िमित २०७३।८।२ गतेका िदन िबहान अं. 
६:३० बजेको समयमा मेरी �ीमती वष� २५/२६ क� 
तारादेवी ऋिषदेव घरदेिख पर रहेको शंकरपरु शाखाको 
नहरमा कसले मारी फािलिदएको अव�थामा फेला 
परके� छन् घरमा त�ु�त आउन भनी खबर पाउनसाथ 
म त�काल छु�ी मागी िमित २०७३।८।४ गतेका 
िदन घरमा आइपगेु,ँ मेरी �ीमतीलाई पो�टमाट�मको 

लािग िव.िप कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान 
घोपा धरानमा लगी पो�माट�म गरी �याएकाले मेरी 
�ीमतीको लास देखी हेरकेो ह� ँ । मेरी �ीमतीलाई 
को, कसले मारी फालेको रहेछ भनी �हरीले मेरी 
�ीमतीले �योग गन� मोबाइल ९८०४३६६५०२ 
न�बरको एन.सेल मोबाइल र ९८६२२७५८१५ 
न�बर नम�ते मोबाइलको कल िडटे�स चेक जाचँ गदा� 
मेरी �ीमतीलाई िबबया ९ ब�ने वष� १८ को अजु�न 
सदाले कत��य गरी मारी िदएको भ�ने ख�ुन आएकोले 
िनज अजु�न सदालाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम 
कडाभ�दा कडा कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िदपनारायण सदाको जाहेरी दरखा�त ।

शोभन ऋिषदेवको छोरा िदले भ�ने 
िदपनारायण सदा मेरो गाउलेँ दाज ु नाताका ह�न्,
िनज १ वष�अगािड वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा 
कतार जानभुएको िथयो । िनजको �ीमती तारादवेी 
ऋिषदेवले छोरा छोरीह�लाई आ�नै घरमा पालन 
पोषण गद� आएको, िनज भाउजू नाता पन� भएको 
ह�दँा िनजसगँ बोलचाल, ठ�ा, म�करी ह�दँ ैआएकोमा 
हामी दवैु जनािबच �ेम स�ब�ध ह�न गयो । �यसै�ममा 
आजभ�दा तीन मिहना अगािडदेिख नै िनजसगँ मेरो 
शारी�रक स�पक�  रहदँ ैआएको िथयो । हामी दवैु जना 
िबच िदउसँो राित जनुसकैु समयमा फोनमा कुरा ह�ने 
ग�य� । म �याला मजदरुी गन� धरान गएको िथए ँ । 
िनजसगँ फोनमा कुरा ह�दँा घर आउन ुएउटा कुरा छ 
भनी भ�दा म ितहारमा आउछुँ भनी ल�मीपूजाभ�दा 
२ िदनअगािड नै आ�नो घर आएको र िनजसगँ भेटी 
कुरा गदा� मेरो मिहनावारी रोिकएको भनी भ�दा मैले 
िनजलाई केही ह�दँैन भनी आ�वासन िददँै आएको 
िथए ँ। त�प�चात् पिन िनजसगँ किहले घरमा त किहले 
खेतको आली घटना�थलभ�दा पूव�तफ� को नहर िडल,
खेत, आलीसमेतमा शारी�रक स�ब�ध ह���यो । िनजले 
अब तपाइसँगँ िववाह गरी ब�छु भनी भ�दै आएकोमा 
मैले िनजलाई ब�चा गभ�पतन गराउन ुभनी भ�दा िनजले 
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नमानी मलाई िववाह गन� दबाब िदन थािलन् । िनजलाई 
आ�नो िपछा कसरी छोडाउने भ�ने सोची िनजलाई 
नमारी िपछा छुट्दैन, मान� पद�छ भ�ने मनमा सोची 
रातको समयमा बोलाई मान� योजना बनाई िनजलाई 
िमित २०७३।८।१ गते राित मैले िनज तारादेवी 
ऋिषदवेलाई फोन गरी बोलाउदँा िनज नआएकाले 
मैले फे�र िनजलाई िमित २०७३।८।१ गते राित अं.
२२:०५ बजेको समयमा शारी�रक स�पक�  रा�न 
िनजको घरछेउ बासँघारी र शौचालय भएको �थानमा 
बोलाएकोमा िनज आई िनजलाई फकाई िनजको 
मोबाइल आ�नो साथमा िलई िनजको संवेदनशील 
अङ्गह� चलाई भईुमँा सतुाई िनजको तथा आ�नो 
कपडा खोली िनजलाई १ पटक यौनस�पक�  राखेको 
हो । शारी�रक स�ब�ध भएप�चात् मैले िनजलाई 
बेिफकर भई सतुी नै रहेको मौका छोपी िनजको 
छाितमािथ चढी िनजको दवैु हात आ�नो ख�ुा ित�ाले 
�यापी आ�नो बाया ँ हातले िनजको कपाल िनजकै 
मखुमा खादँी थुनी आ�नो दािहने हातले िनजको 
घाटँी जोडले िथचेको हो । केही समयपिछ िनज 
बो�न छट्पटाउन छाडेपिछ आ�नो हात छाडी हेदा� 
िनजको सास ब�द भएछ । िनजको म�ृय ु भइसकेको 
िथयो, �यसपिछ मैले िनजलाई उठाई आ�नो बाया ँ
साइडको काधँमा बोक� उ� �थानदिेख पूव� केही पर 
ऐ. जा�पापरु वडा नं. ९ मा रहेको शंकरपरु नहरमा 
लगी फािलिदए ँ । बा�ँछक� भ�ने लागी म नहरमा गई 
पनु: िनजको टाउको नहरको िहलोमा गाडी टाउकोको 
मािथ िहलो थुपारी रािखिदए,ँ िनजको मोबाइल �यही 
नहरमा फािलिदए ँ। �यहाबँाट म आ�नो घरतफ�  गएको 
ह� ँ। मैले उ� वारदात घटना घटाउदँा कोही पिन िथएन 
कोही कसैले दखेको िथएन तर पिन �हरीले के कसरी 
थाहा पाई िमित २०७३।८।११ गते मलाई प�ाउ गरी 
�याएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अजु�नकुमार 
सदाले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

Cause of death is asphyxia due to 

throttling भ�नेसमेत बेहोराको तारादेवी ऋिषदेवको 
शव परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report) ।

मेरो छोरा शोभन ऋिषदेव सदाको दईु भाइ 
छोराह� छन् । जेठा छोरा िदले भ�ने िदप नारायण सदा, 
का�छो छोरा परमान�द सदा ह�न् । जेठा छोरा आ�नो 
आमा बबुा, भाइसमेतसगँ अलग भई िभ�द ै बसेका 
छन् । िनज नाित िदले भ�ने िदपनारायण सदा रोजगारको 
िसलिसलामा आजभ�दा क�रब १३ मिहनाअगािड नै 
िवदेश कतार गएका िथए । िनजको �ीमती तारादवेी 
ऋिषदेव, छोरा र छोरी मसमेत सगैँ एउटै घरमा ब�दै 
आएका िथय� । िमित २०७३।८।१ गते बेलकुा हामी 
सबैले खाना खाई िनज तारादवेी स�ुने घरमा तल 
भइुमँा ओ�यान लगाई सतेुक�, तारादेवीसमेत सोही 
घरमा रहेको खाटमा सतेुक� िथइन् । रातको समयमा 
के, कित, को, को िथए मलाई थाहा िथएन, बहुारी 
तारादेवीले आ�नो ब�चा मलाई िदई बािहर जा�छु 
भनी गएक� र मैले आ�नो साथमा ब�चालाई राखी 
सतेुकोमा बहुारी फक� नआएकोले मैले केही थाहा 
पाइन ँ । भोिलप�ट नाितनी बहुारीलाई मारी नहरमा 
फालेको थाहा पाए ँ। िनज तारादेवी ऋिषदेवलाई अजु�न 
सदाले करणी गरी घाटँी िथची कत��य गरी मारी उ� 
नहरमा फालेको ख�ुन आएको छ िनज अजु�न सदालाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
झलुी ऋिषदेवले ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

अजु�नकुमार ऋिषदवे मेरो िम�ने साथी 
िथयो । तारादवेी ऋिषदेवलाई करणी गरी कत��य गरी 
मारी नहरमा लगी फालेको भनी िनजलाई �हरीले 
प�ाउ गरी लगेको हो । अजु�नकुमार ऋिषदेवको मोबाइल 
नं.९८२४३५५९२४ र ९८११०४४७३४ हो । 
अ�को घटनामा संल�नता छ छैन अजु�नलाई नै थाहा 
ह�नपुछ�  । िनजले तारादेवीलाई कत��य गरी मारकेोमा 
मलाई पूण� िव�वास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको सिुजत 
ऋिषदेव सदाले ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

घटना�थल र तारादेवीको लास भे��एको 
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नहरसमेतको ��य दिेखने गरी तयार पा�रएको न�सा 
�केच तथा िमित २०७३।८।२१ मा ग�रएको झार 
मािडएको ज�तो देिखएको भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख 
भएको घटना�थल मचु�ुका िमिसल संल�न रहेको ।

�ितवादीले �योग गरकेो ९८२५३०८८८५ 
िसमसिहतको कालो रङ्गको �यामसङु मोबाइल 
�ितवादीको घरको कोठाबाट बरामद भएको र उ� 
नया ँ न�बर तारादेवीलाई कत��य गरी मारपेिछ �योग 
गरकेो भनी �ितवादीले बेहोरासमेत खलुाएको िमित 
२०७३।८।२१ को बरामदी मचु�ुका ।

म क�ा ७ मा �ी सर�वती मा�यिमक 
िव�ालय बिवया १ सनुसरीमा अ�यनरत छु, म सधै ँ
आ�नै गाउघँरमा ब�छु िमित २०७३।८।२ गते िबहान 
अं. ७:०० बजेको समयमा ऐ. ि�थत शंकरपरु नहरमा 
एकजना मिहलाको लास नहरमा छ भ�ने कुरा सनुी 
मसमेत अ�य मािनसह� उ� �थानमा गई हेदा� िनज 
मतृक तारादेवी ऋिषदेव रिहिछन् भ�ने बिुझएको ह� ँ । 
ऐ.बिवया ९ ब�ने अजु�नकुमार सदाले कत��य गरी 
मारकेो हो । िनजलाई �हरीले प�ाउ गरी लगको 
हो । िनजको मोबाइल स�पक�  न�बर ९८२४३५५९२४ 
र ९८११०४४७३४ हो । िनजले किहलेकाही ँ उ� 
न�बरह�बाट मेरो ९८०५३१८६१५ मा फोन गरी 
स�पक�  गन� गरकेो िथयो । िनज मेरो िम�ने साथी नै हो,
िनज अजु�न सदालाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा 
कारबाही गरी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको नरशेकुमार 
ख�वेको घटना िववरण कागज ।

मैले िज�ला सनुसरी, इन�वा नगरपािलका, 
वडा नं. ७ ि�थत रामधन मेहताको त�लो तलाको 
एउटा कोठा भाडामा िलई �याम िसता मोबाइल पसल 
स�चालन गद� आएको छु । िमित २०७३।८।२ गते िबहान 
०६:३० बजेको समयमा िज�ला सनुसरी, जा�पापरु 
गा.िव.स., वडा नं. ९ ि�थत नहरमा जाहेरवालाको 
�ीमती तारादेवी ऋिषदवेको लास रहेको कुरा सनुी 
थाहा पाएको र �यसको केही िदनपिछ िनजलाई 

कत��य गरी मान� बिवया गा.िव.स. वडा नं. ९ ब�ने 
अजु�नकुमार ऋिषदेवलाई �हरीले प�ाउ गरी लगेको 
भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको ह� ँ । िनज �ितवादीलाई 
मैले ९८२४३५५९२४ नं. को िसम िदएको ह� ँ । उ� 
िसम िलन आएका बेलामा िनजले कुनै कागजातह� 
बोक� �याएका िथएनन् । उ� िसम िज�ला भोजपरु, 
ितवारी भ��याङ गा.िव.स., वडा नं. २ ब�ने दगुा�दवेी 
काक�को नाममा दता� रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको 
�यामदवे यादवले गरकेो घटना िववरण कागज । 

िमित २०७३।।८।२ गते िबहान ०६:३० 
बजेको समयमा मेरो घरदेिख पूव�मा रहेको शंकरपरु 
शाखाको नहरमा जाहेरवालाको �ीमती तारादवेी 
ऋिषदेवको मतृ लास रहेको भ�ने कुरा मसमेतका 
मािनसह� उ� �थानमा गई हेदा� िनजलाई को 
कसले कत��य गरी मारकेो भ�ने कुरा ख�ुन आएको 
िथएन । केही िदनपिछ िनजलाई मेरै ठुलो बबुाको छोरा 
अजु�नकुमार सदाले कत��य गरी मारी नहरमा फालेको 
कुरा �हरीले प�ा लगाएपिछ िनजलाई प�ाउ गरी 
लगेको हो । िनजलाई कहा ँकसरी मारकेो हो मलाई थाहा 
भएन । हाल बझेुअनसुार मेरो घरको दि�णप�� िनजले 
आ�नै शौचालयको पछािड पूव�प�� तारादेवीलाई 
करणी गरी घाटँी िथची सोही ठाउमँा मारी सोही राित 
नै नहरमा फालेको कुरा स�ुनमा आएको छ । िनज 
अजु�नकुमार सदाले मोबाइल नं. ९८२४३५५९२४ 
र ९८११०४४७३४ बो�ने गरकेो िथयो, िनजलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
�ेम ऋिषदेवले गरकेो घटना िववरण कागज । 

िमित २०७३।८।२ गते िबहान क�रब ०६:३० 
बजेको समयमा गाउदँिेख पूव�मा रहेको शकंरपरु शाखा 
नहरमा जाहेरवालाको बहुारी तारादेवी ऋिषदेवको 
लास छ भ�ने सनुी मसमेतका �थानीय मािनसह� 
उ� �थानमा गई हेदा� मतृ लास देखेको हो । �हरीको 
टोली आई मचु�ुका गरी लास लगेको हो । िनजलाई 
को को भई के कसरी मारकेो हो भ�ने कुरा खलेुको 
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िथएन । �यसको केही िदनपिछ जाहेरवाला िदले भ�ने 
िदपनारायण सदाको �ीमती तारादेवी ऋिषदेवलाई 
ऐ. बिवया गा.िव.स वडा नं. ९ ब�ने अजु�नकुमार 
ऋिषदवेले कत��य गरी मारी उ� लास नहरमा फालेको 
भ�ने कुरा ख�ुन आएकोले िनजलाई �हरीले प�ाउ 
गरी लगेको हो । िनज �ितवादी मतृकको घर एकै 
ठाउमँा नै छ । िनजह� देवर भाउजू नाता पन� भएकाले 
किहलेकाही ँ िजि�कने गरकेा िथए । िनज तारादेवी 
ऋिषदवेलाई �ितवादी अजु�नकुमार सदाले करणी गरी 
घाटँी िथची मारी नहरमा फालेकोमा मलाई िव�वास 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको पाव�ती ऋिषदेवसमेतले एकै 
िमलान ह�ने गरी लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवले मलुकु� ऐन,
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. 
अ�तग�तको कसरु गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीलाई सोही 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोगप� ।

जाहेरी दरखा�त स�ब�धमा मलाई केही 
थाहा छैन । मतृक तारादवेी ऋिषदेवलाई मैले मारकेो 
होइन । के कसले मार े सो मलाई सोसमेत थाहा 
छैन । मोबाइलह�म�ये ९८०४३६६५०२ को 
मोबाइल तारादेवी ऋिषदवेको हो । ९८६२२७५८१५ 
नं. को मोबाइल कसको हो मलाई थाहा छैन । िनज 
मतृकसगँ मेरो किह�यै पिन फोन स�पक�  भएको 
िथएन । व�तिु�थित मचु�ुका तथा घटना िववरण 
कागज गन� �यि�ह�ले मउपर िकन य�तो बेहोरा 
लेखाए मलाई केही थाहा छैन । बरामद भई 
अिभयोगप�साथ दसीको �पमा रहेको मोबाइलमा 
एउटा तारादेवी ऋिषदेवको तथा एउटा मेरो काकाको 
छोरा �ेम ऋिषदेवले िवदेशबाट पठाई िदएका ह�दँा मैले 
चलाउने गरकेो मोबाइल हो । अिभयोग दाबीअनसुार 
मैले कुनै कसरु अपराध गरकेो छैन । म िनद�ष छु । 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई सजाय ह�ने होइन । 
अिभयोग दाबीबाट फुस�द िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत 

बेहोराको �ितवादी अजु�न ऋिषदवेले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

�ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवलाई मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११८ को देहाय २ 
नं.बमोिजम म�ुा पपु��को िनिम� थनुामा रा�न 
कारागार काया�लय, झ�ुका सनुसरीमा पठाइिदन ुभनी 
भएको सनुसरी िज�ला अदालतको आदशेानसुार सोही 
िमितमा िनज �ितवादीलाई थुनामा रा�न पठाइएको ।

�ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवसगँ गाउघँरमा 
नै भेट भएको हो । घटना घटेको भनेको िमित र समयमा 
अजु�न ऋिषदेव र म सगैँ छौ ँ । तारादेवी र अजु�निबच 
अवैध स�ब�ध केही िथएन, िनजले तारादेवीलाई कत��य 
गरी मारकेो मलाई िव�वास ला�दैन । अिभयोग दाबी 
झ�ुो हो, भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अजु�नकुमार 
ऋिषदेवका सा�ी करण ऋिषदेवले अदालतमा 
उपि�थत भई ग�रिदएको बकप� ।

अजु�नकुमारले तारादेवीलाई कत��य गरी 
मानु�पन� कुनै कारण दिेखदैँन । िनजले मारकेो होइन । 
को कसले के गरी मार ेमलाई थाहा छैन । सज�िमन गदा� 
मा�छे नपगेुकोले मलाई सहीछाप गराएको हो । मतृक 
र �ितवादीिबचको शारी�रक स�ब�ध रहेको थाहा 
पाइएन, भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकामा 
रहेक� सितयादेवी ख�वेले अदालतमा उपि�थत भई 
ग�रिदएको बकप� ।

�ितवादी अजु�नले तारादवेीलाई मारकेोमा 
िव�वास ला�दैन । को कसले कसरी मार े मलाई �यो 
मलाई थाहा भएन । िनज �य�तो मान� मा�छे होइन । 
व�तिु�थित मचु�ुकामा मलाई नसोधी लेखी सहीछाप 
गराएको हो । �ितवादी िनद�ष छन् भ�नेसमेत बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकाका राम�साद ख�वेले अदालतमा 
उपि�थत भई ग�रिदएको बकप� ।

तारादेवीलाई को कसले मार े मलाई थाहा 
छैन । मैले देिखन ँ । घटना िववरण कागजमा भएको 
बेहोरा मेरो होइन । सो बेहोरा झ�ुा हो । सगैँ स�ुने 
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साथीलाई थाहा ह�नपुन� िथयो भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरण कागज गन� �ेम ऋिषदेवले अदालतमा 
उपि�थत भई ग�रिदएको बकप� ।

तारादेवी ऋिषदेवलाई के कसले, के कुन 
रीतले मारी फाले मलाई थाहा छैन । �हरीमा भएको 
कागज बेहोरा मलाई भनेर लेखेको होइन । अजु�न र 
म िम�ने साथी हौ ँ । िनजह�को मोबाइल नं. मलाई 
थाहा छैन । मतृक र अजु�निबच केही स�ब�ध िथएन 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन� सिुजत 
ऋिषदवेले अदालतमा उपि�थित भई ग�रिदएको 
बकप� ।

बहुारी तारादेवी ऋिषदेवको म�ृय ु के कसरी 
भयो थाहा भएन । िनज नहरको िडलमा मरकेो 
अव�थामा दखेेको ह� ँ। बहुारी तारा ऋिषदेवलाई कसले 
कसरी मा�यो �यो थाहा भएन । जाहेरी दरखा�तमा 
भएको �या�चे सहीछाप मेरो हो । बहुारीको �ेम 
स�ब�ध, शारी�रक स�ब�ध र फोन आउ जाउ भएको 
भ�ने मलाई केही थाहा िथएन । �ितवादीले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको कुनै कारण म देि�दन भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला सोमन ऋिषदेवले अदालतमा 
उपि�थत भई ग�रिदएको बकप� ।

Human semen was detected on 
exhibit nos.1, 3 and 7 तथा blood group of 
exhibit no.6 could not be detected due to 
decomposition भ�नेसमेत बेहोराको के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशालाबाट �ा� परी�ण �ितवेदन 
िमिसल संल�न रहेको ।

स�ु अदालतबाट �ितवादी अजु�नकुमार 
ऋिषदवेको भागको अंश रो�का गनु�  भ�ने आदेशअन�ुप 
अंश रो�का मचु�ुका गदा�  िनज �ितवादीको भाग ला�ने 
स�पि� नरहेको भनी भई आएको मचु�ुका िमिसल 
सलं�न रहेको । 

�ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवले तारादेवी 
ऋिषदवेलाई घाटँी िथची कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न 

आएकोले �ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदवेलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा ऐ.१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला ।

मतृक र आफूिबच अवैध यौन स�ब�ध ह�दँै 
आई गभ�समेत रहेकोले लोक ल�जाबाट ब�न कत��य 
गरी मारी लास फालेकोले कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 
जाहेरी �ितवेदन पर े पिन िनज मतृक र आफूिबच 
अवैध यौनस�ब�ध भएको द�ेने स�ुने मािनस रहेको 
दिेखदैँन । गभ�समेत रहेको भ�ने कुनै मेिडकल जाचँ 
वा �रपोट�बाट नदेिखएको, केबल अनमुानस�म 
ग�रएकोमा �यो अनमुान कहीकँतैबाट पिु� भएको 
छैन । मतृकले �योग गन� गरकेो ९८०४३६६५०२ 
र ९८६२२७५८१५ मा िमित २०७३।८।१ गते 
राित ०:१५ बजे ९८११०४४७३४ र सोही िमितको 
२२:०१ र २२:०७ मा ९८२४३५५९२४ बाट फोन 
स�पक�  गरकेो छ तर उ� कुनै फोन न�बरह� आ�नो 
हो भ�ने कहीकँतैबाट पिु� भएको छैन । आ�नो नाममा 
दता�समेत रहेको अव�था नदिेखएको नभए नगरेको 
कुरालाई मनगढ�ते आधार मानी आ�नो उ� घटना वा 
वारदातमा कुनै संल�नता नभई िनद�ष रहेको अव�थामा 
सनुसरी िज�ला अदालतले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु ठहर गरकेो िमित २०७४।९।११ गतेको फैसला 
दोषपूण� ह�दँा बदर गरी सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदवेको उ�च अदालत 
िवराटनगरमा परकेो पनुरावेदनप� ।

मतृक र �ितवादीिबच शारी�रक स�ब�ध रही 
मतृकको पेटमा गभ� रहन गएपिछ मतृकले �ितवादीलाई 
िववाह गन� दबाब िदएको कारण मतृकलाई मा�रएको 
भ�ने अिभयोग दाबी रहेकोमा मतृकको पेटमा गभ� 
रहेको िमिसल सलं�न �माण कागजातबाट नदेिखएको, 
९८२४३५५९२४ नं. को मोबाइल नं.�ितवादीको 
नाममा नरहेको, �ितवादीले अदालतसम� इ�कारी 
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बयान गरकेोसमेतका कागज �माणको मू�याङ्कनको 
रोहमा स�ुको फैसला िवचारणीय ह�दँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ नं.को �योजनाथ� छलफलको लािग उ�च 
सरकारी विकल काया�लय, िवराटनगरलाई जानकारी 
िदन ुभ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७५।४।१६ गतेको आदेश ।

�ितवादी अज�नकुमार ऋिषदवेले 
अनसु�धानको �ममा सािबती बयान गरकेो र सो 
बयान Call detail, घटना�थल मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, राि��य िविध िव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदन र िमिसलबाट घटनामा यी �ितवादी 
अजु�नकुमार ऋिषदेवबाहेक अ�य �यि� संल�न रहेको 
नदिेखएकोसमेतका िमिसल संल�न �वत�� �माण र 
आधारह�बाट यी �ितवादीले नै तारादेवी ऋिषदेवलाई 
कत��य गरी मारकेो पिु� भएको देिखदँा स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट �ितवादी अजु�नकुमार 
ऋिषदवेलाई मलुक� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� ठहर 
गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� 
अपराध संिहताको दफा ४०(२) बमोिजम सव��वतफ�  
सजाय नह�ने ह�दँा सव��वको सजाय काया��वयन नगनु�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७५।८।२ को उ�च 
अदालत िवराटनगरको फैसला । 

सािबती बयान आफँैमा अकाट्य �माण 
होइन । सािबती घटनाको �ङ्ृखलाले समिथ�त र 
पिु� ह�नपुद�छ । अनसु�धानको �ममा सङ्किलत 
�माणह�ले �ितवादीको सािबतीलाई पिु� गन� सकेको 
छैन । �वत�� �माणबाट वारदातमा �ितवादीको 
सलं�नता पिु� ह�न नसकेको अव�थामा �हरीको 
सािबती भएको भ�ने आधारमा मा�ै दोषी करार गन� 
िम�दैन । साथै �वत�� �माणले पिु� नभएस�म 
अदालतले �य�तो सािबती बयान मा�लाई आधार 
मानेर कसरु कायम गनु�  �यायसङ्गत र िववेकपूण� 
मा�न िम�दैन । बरामद भएको मोबाइलमा रहेको 

िसमकाड� �ितवादीको नाममा रहेको छैन । शव परी�ण 
�ितवेदन पिन अपूण� छ । मतृक तारादवेीको गभ� 
रहेकोसमेत देिखएको छैन । मतृकको योिनमा रहेको 
वीय� र �ितवादीको वीय� िभडेको परी�ण �ितवेदनबाट 
दिेखदैँन । वीय� निभडेको अव�थामा शंका र अ�दाजको 
भरमा कसरुमा �ितवादीको संल�नता मा�न िम�ने 
दिेखदैँन । जाहेरवालालगायत अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गन� �यि�ह�ले �ितवादीउपर िकटान 
गन� नसक� पूण� सफाइ िदई बकप� गरकेो अव�था 
छ । �ितवादीका सा�ीले इ�कारी बयानलाई पिु� 
ग�रिदएको अव�था पाइ�छ । �ितवादी र मतृकिबच 
अवैध स�ब�ध रहेको दे�ने, स�ुने र थाहा पाउने कोही 
दिेखदैँन । फौजदारी अिभयोग �मािणत ह�नका लािग सो 
काय� गन� मनसाय तयारी तथा प�रणाम �व�प ि�या 
भएको ह�नपुछ�  । अ�प� र िवरोधाभाषपूण� �माणको 
आधारमा कसैलाई दोषी िस� गन� िम�दैन । तसथ�, 
फौजदारी �यायको िस�ा�त र सव��च अदालतबाट 
ने.का.प.०५७, अङ्क ४, िन.नं.६८८३, प�ृ २६८ 
मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतलाई �ि�गत गरी सनुसरी 
िज�ला अदालतले कसरु ठहर गरकेो फैसला सदर 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको िमित २०७५।८।२ 
को फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीको यस अदालतमा परेको पनुरावेदन ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दिैनक म�ुा 

पेसी सूचीमा चढी िनणा�याथ� इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा िमिसल सलं�न कागजात 
अ�ययन ग�रयो । �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल र िव�ान् 
अिधव�ा �ी राज ु कटुवालले जाहेरी शंकाको भरमा 
परकेो छ, घटना घटेको दे�ने ��य�दश�को कोही 
छैन । अ�य �वत�� �माणह�ले समिथ�त नभएस�म 
�ितवादीको सािबती बयानलाई अकाट्य �माण मानी 
�ितवादीलाई दोषी करार गनु�  �यायोिचत ह�दैँन । बरामद 
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भएको मोबाइलह�को िसम �ितवादी अजु�नकुमार 
ऋिषदवेको नाममा छैन । जाहेरवालालगायत मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�ले मेरा प�लाई सफाइ ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको अव�था छ । मतृकको योिनमा 
भएको वीय� �ितवादीको हो भनी �मािणत भएको 
छैन साथै र� समूहह� परी�ण भई िभडेको अव�था 
देिखदँनै । मतृक गभ�वती रहेको शव परी�ण �ितवेदनबाट 
पिु� भएको छैन । उि�लिखत त�यह�तफ�  िवचार नगरी 
भएको फैसला कानून, फौजदारी �यायको िस�ा�त 
तथा �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल रही इ�साफको 
रोहमा फरक पन� स�ने ह�दँा ��यथ� िझकाउने आदेश 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

यसमा �ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदवेले 
तारादेवी ऋिषदेवलाई कत��य गरी मारकेाले िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१३(३) नं. अ�तग�तको कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोग दाबी रहेको ��ततु म�ुामा सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट िनज �ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहरी फैसला भएकोमा उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
स�ु फैसला सदर गरी मलुकु� अपराध संिहताको 
दफा ४०(२) बमोिजम सव��वतफ�  सजाय काया��वयन 
नह�ने र ज�मकैदस�म ह�ने गरी फैसला भएकोमा उ� 
फैसलामा �ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवले िच� 
नबझुाई यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो देिखयो ।

�ितवादीले आ�नो पनुरावेदनमा अदालतले 
�वत�� �माणले पिु� नभएको सािबती बयानलाई 
मा� आधार मानेर कसरु कायम गन� िम�दैन । 
मतृकको योिनमा भेिटएको वीय� र आ�नो वीय� 
िभडेको भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट देिखदँैन । बरामद 
भएको मोबाइलमा भएको िसम मेरो नाममा छैन । 
जाहेरवालालगायत अदालतमा उपि�थत भई बकप� 

गन� �यि�ह�ले आफूउपर िकटान गन� नसक� पूण� 
सफाइ िदई बकप� गरकेो र आ�नो मतृकसगँ अवैध 
स�ब�ध रहेको दे�ने, स�ुने र थाहा पाउने कोही 
नभएको अव�थामा सनुसरी िज�ला अदालतले 
मलाई कसरुदार ठहर गरकेो फैसला सदर गरकेो उ�च 
अदालत िवराटनगरको िमित २०७५।८।२ को फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सफाइ िदलाई पाउ ँभ�ने म�ुय 
िजिकर िलएको देिखयो ।

उि�लिखत त�य तथा पनुरावेदन िजिकर 
भएको ��ततु म�ुामा �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा िव�ान् अिधव�ाको 
तक� पूण� बहससमेत सनुी उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
भएको फैसला िमलेको छ वा छैन? पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 
होइन? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा� िमित 
२०७३।८।२ मा बहुारी तारादेवी ऋिषदेव मतृ 
अव�थामा फेला परकेो भ�ने शोभन ऋिषदेवको 
�ारि�भक जाहेरी भएकोमा घटना�थलबाट बरामद 
भएको तारादेवी ऋिषदेवको मोबाइलको call detail 
चेकजाचँ गदा� यी �ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवले 
�योग गन� गरकेो मोबाइल न�बरबाट पटकपटक 
तारादेवीको मोबाइलमा स�पक�  गरकेो देिखएको र 
िनजले िनज तारादेवीसगँको आ�नो अवैध स�ब�ध 
रहेको र मतृकले गभ�वती छु भनी बताएकाले िनजलाई 
कत��य गरी मारकेो ह� ँ भनी बताएकाले �ितवादी 
अजु�नकुमार ऋिषदेवउपर कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
�हरी �ितवेदन तथा तारादवेीका पित िदपनारायण 
सदाको जाहेरी दरखा�तसमेतबाट ��ततु म�ुाको 
उठान भएको दिेख�छ ।

३. मतृकको दाया ँहात अध�ख�ुचेको, अनहुार 
र टाउकोमािथ िहलो रािखएको तथा दातँ दबेको 
भ�नेसमेत बेहोराको लास �कृित मचु�ुका तथा घाटँी 
िथचेर िन�सािसएका कारण म�ृय ुभएको (Cause of 
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death is asphyxia due to throttling) भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल �माणबाट मतृक 
तारादेवी ऋिषदवेको म�ृय ु �वाभािवक �पमा भएको 
नभई कत��यबाट भएको त�य �थािपत ह�न आउछँ ।

४. अब को कसको के क�तो कत��यबाट 
मतृक तारादेवीको म�ृय ु भएको रहेछ भ�नेतफ�  हेदा� 
�ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवले स�ु अदालतमा 
बयान गदा� आ�नो तारादवेी ऋिषदेवसगँ अवैध 
स�ब�ध रहेको र िनजलाई कत��य गरी मारकेो कसरुमा 
इ�कार रहेको देिखए तापिन मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� “गाउलेँ दाज ु नाताका 
मतृकका �ीमान्  िदले भ�ने िदपनारायण सदा वैदेिशक 
रोजगारको िसलिसलामा १ वष� अगािड कतार गएका, 
भाउजू नाताक� मतृकसगँ बोलचाल ठ�ा म�करी 
ह�दैँ आएकोमा �ेम स�ब�ध ह�न गई क�रब ३ मिहना 
अगािडदिेख शारी�रक स�ब�ध रहेको, ल�मीपूजाभ�दा 
२ िदनअिघ िनजसगँ मेरो कुरा गदा� मतृकले मेरो 
मिहनावारी रोिकएको छ भ�दा केही ह�दँनै भनी 
आ�वसन िदई त�प�चात् पिन िनजसगँ शारी�रक 
स�ब�ध रा�दै आएको, मतृकले अब तपाइसँगँ िववाह 
गरी ब�छु भ�दा मतृकलाई गभ�पतन गराउन भनेको, 
िनजले सो कुरा नमानी िववाह गन� दबाब िदन थालेक�, 
िनजलाई नमारी आ�नो िपछा छुट्दैन भ�ने मनमा 
सोची रातको समयमा बोलाई मान� योजना बनाई 
िमित २०७३।८।१ गते िबहान फोन गरी बोलाउदँा 
नआएपिछ पनु: सोही िदन राित २२:०५ बजे फोन 
गरी बासँघारीमा बोलाई १ पटक यौन स�पक�  राखेपिछ 
िनज बेिफकर भई सिुतरहेको मौका छोपी िनजको 
छातीमािथ चढी िनजको दवैु हात आ�नो ख�ुा ित�ाले 
�यापी बाया ँ हातले िनजको कपाल िनजकै मखुमा 
खादँी थनुी दािहने हातले िनजको घाटँी िथची िनज 
बो�न छटपटाउन छाडेपिछ िनजलाई उठाई काधँमा 
बोक� ज�पापरु वडा नं. ९ ि�थत शंकरपरु नहरमा 

लगी फाली बा�ँने हो िक भ�ने लािग िनजको टाउको 
िहलोमा गाडी िनजको मोबाइल �यही ँ फाली घरतफ�  
गएको ह�"ँ भनी घटनाको िसलिसलेवार िववरण उ�लेख 
गरी आरोिपत कसरुमा सािबत रही बयान गरेको 
दिेखयो । उ� बयानमा �ितवादीले वारदातका िदन 
आ�नो ९८२४३५५९२४ न�बरको मोबाइलबाट 
मतृक तारादवेीको ९८०४३६६५०२ न�बरको 
मोबाइलमा फोन गरी मतृकलाई बोलाएको भनी आ�नो 
र मतृकको फोन न�बरसमेत उ�लेख गरकेो देिख�छ । 

५. �ितवादीले अदालतमा गरकेो बयान हेदा�  
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे तापिन वारदातका िदन 
िमित २०७४।८।१ गते राित १० बजे फोन स�पक�  
भएको मोबाइल न�बरम�ये ९८२४३५५९२४ को 
न�बरको मोबाइल आ�नो र ९८०४३६६५०२ 
न�बरको मोबाइल तारादेवी ऋिषदेवको हो भनी 
आ�नो र मतृक तारादेवीको मोबाइल न�बरसमेत 
सनाखत ग�रिदएको देिखन आउछँ । िमिसल संल�न 
िज�ला �हरी काया�लयमाफ� त �ा� Call detail 
हेदा� �ितवादीको �योगमा रहेको ९८२४३५५९२४ 
न�बरको मोबाइल र मतृक तारादेवीको �योगमा रहेको 
९८०४३६६५०२ न�बरको मोबाइलिबच वारदात 
िमित र समयलगायत िविभ�न समयमा पटकपटक 
स�पक�  भएको देिखएबाट आ�नो तारादेवी ऋिषदवेसगँ 
किह�यै फोन स�पक�  भएको छैन, वारदात िमित र 
समयमा फोन गरी बोलाएको होइन भनी �ितवादीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान खि�डत भएको देिखयो ।

६. अब िमिसल संल�न अ�य �वत�� 
�माणबाट �ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवले मौकामा 
गरकेो सािबती बयान वा अदालतको इ�कारी बयान के 
कुन समिथ�त ह��छ भ�नेतफ�  हेदा�  �ितवादीले मौकाको 
सािबती बयानमा मानु�अिघ िनजसगँ यौन स�पक�  
राखेको, त�प�चात् तारादेवी बेिफकर (िनि�फ��) 
सिुतरहेको अव�थामा दवैु घुडँाले हात टेक� बाया ँहातले 
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कपाल मखुमा हाली िदई दाया ँहातले घाटँी िथची च�न 
छटपटाउन छाडेपिछ बोकेर नहरमा लगी िहलोमा 
मखु गाडी िदई टाउकोमा िहलो हाली छोडी िहडेँको ह� ँ
भनी उ�लेख गरकेो देिखएकोमा िमिसल सलं�न लास 
जाचँ �कृित मचु�ुका हेदा�  मतृकको दातँले कपाल 
टोकेको, मखु िहलोमा गािडएको र टाउकोमा िहलो 
माटो रािखिदएको भ�ने देिखन आउदँा �ितवादीले 
��ततु गरकेो वारदातको िववरण घटना�थल/लास 
जाचँ मचु�ुकाबाट समिथ�त ह�न आउछँ । यसै गरी 
तारादेवी ऋिषदवेको भेिजनल �वावमा मानव वीय� 
(Human semen) पाइएको भ�ने के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट िनजले 
मानु�अिघ मतृकसगँ यौन स�ब�ध राखेको भनी बयानमा 
उि�लिखत बेहोरा समिथ�त ह�न आएको देिखयो । साथै 
मतृकको घाटँी िथची ह�या गरकेो भ�ने �ितवादीको 
कथन तारादेवीको शव परी�ण �ितवेदनमा उि�लिखत 
”Cause of death is asphyxia due to throttling”
अथा�त् घाटँी िथिचएको कारण िन�सािसएर म�ृय ु
भएको भ�ने म�ृयकुो कारणका स�ब�धमा िचिक�सकले 
�य� गरकेो रायबाट समिथ�त देिखन आयो । 

७. यसबाहेक �ितवादीले मौकाको बयानमा 
तारादेवीसगँ आ�नो �ेम स�ब�ध रहेको र िनजसगँ 
पटकपटक फोन स�पक�  ह�ने गरकेोसमेत बताएकोमा 
उ� त�य िमिसल संल�न Call detail बाट पिु� ह�न 
आउछँ । यसबाट �ितवादीले स�ु अदालतमा बयान 
गदा� मतृकसगँ किह�यै फोन स�पक�  नभएको गाउकँ� 
भाउजू नाताक� �यि� ह�न् भनी �य� गरकेो कथन 
पिु� ह�न स�दैन । अदालतको बयानमा �ितवादीले 
तारादेवीले �योग गरकेो न�बर ९८०४३६६५०२ हो 
भनी खलुाइिदएबाट पिन किह�यै फोन नगरकेो �यि� 
भए िनजको न�बर खलुाउन स�ने अव�था नरहने 
भएकाले समेत �ितवादीको कथन िव�वसनीय देिखन 
आएन ।

८. जहासँ�म मतृकलाई फोन गरकेो भनेको 
मोबाइल न�बर आ�नो नाममा नभएको, मतृक गभ�वती 
भएको भ�ने िमिसल �माणबाट पिु� नभएको, मतृकको 
योिनमा भएको वीय� �ितवादीको हो भनी जाचँबाट पिु� 
नभएको र मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले �ितवादी 
िनद�ष रहेको भनी गरकेो बकप�बाट सािबती बयान 
खि�डत भएको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
छ सो स�ब�धमा हेदा� �ितवादीको स�ु अदालतको 
बयानबाट ९८२४३५५९२४ न�बरको िसम दगुा�दवेी 
काक�को नाममा रहेको र दगुा�दवेी काक�ले फम�समेत 
भरी नलगेको सो िसम �ितवादीले �याम सीता मोबाइल 
से�टरबाट �.१५०।– मा ख�रद ग�रिलएको भ�ने देिखन 
आउछँ । मौकामा जाहेरवाला �ेम ऋिषदेवलगायतको 
�यि�ले सो न�बर ियनै �ितवादीको हो भनी 
खलुाइिदएको अव�था छ । िमित २०७३।८।२१ मा 
�ितवादीको घरबाट कालो रङ्गको सामसङु मोबाइल 
बरामद भएको र उ� मोबाइलमा ९८२५३०८८८५ 
न�बरको िसम �योग भएको देिखएकोमा सो स�ब�धमा 
�ितवादीले बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा बसी मैले 
९८२४३५५९२४ को िसम �योग गन� गथ�, तारादवेी 
ऋिषदेवलाई मा�रसकेको ५।६ िदनपिछ मैले उ� 
िसम भाचँी फाली िदई न� ग�रिदएको हो र हाल 
मोबाइलमा रहेको ९८२५३०८८८५ नं. को िसम 
�योग ग�ररहेको भनी नया ँ न�बरको िसमकाड� �योग 
गनु�  पना�को कारण उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले 
बरामदी मचु�ुकाको उ� बेहोरा�ित कुनै ��न उठाएको 
नदेिखदँा Call detail मा उ�लेख भएको मोबाइल 
न�बर आ�नो नभएको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर िमिसलबाट समिथ�त ह�न आएन । 

९. मतृक गभ�वती भए वा नभएको त�य 
��ततु म�ुामा ठहर गनु�पन� ��नसगँ स�ब� कुरा 
दिेखन आउदैँन । अदालतले इ�साफ गदा� ठहर गनु�पन� 
कुरा र �योसगँ स�ब� कुराको �माण ब�ुने हो । ��ततु 
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म�ुामा मतृक गभ�वती िथइन् वा िथइनन् भ�ने ��न न त 
ठहर गनु�पन� ��न हो न सोसगँ स�ब� कुरा । उ� त�य 
�ितवादी आफँैले मौकाको बयानमा मतृक तारादेवीले 
आफू गभ�वती भएको भनी िववाह गन� दबाब िदएको 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । उ� त�य िचिक�सक�य 
जाचँबाट �थािपत त�य नभई �ितवादी आफँैले �य� 
कथन भएकोमा मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट 
उ� त�य �थािपत नह�दँमैा सो त�य �ितवादीको 
िनद�िषताको �माण ह�न स�दैन ।

१०. मतृकको योिनमा भेिटएको वीय� 
�ितवादीसगँ िभडाएको नदिेखने भ�ने िजिकरका 
स�ब�धमा िवचार गदा� िमित २०७४।२।२८ को 
के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदन हेदा�  रगत र वीय�को नमनुा कुिहएको 
(decomposition) कारण परी�ण ह�न नसकेको 
उ�लेख छ । ��ततु म�ुाको वारदात प�र��य 
(Crime scene) मा न त वादी प�ले वारदातमा 
यी �ितवादीभ�दा अ�य �यि�ह�को उपि�थितलाई 
देखाएको छ न त �ितवादीले नै अ�य कोही कसैलाई 
पोल गरकेो दिेख�छ । �ितवादीले मौकामा गरकेो बयान 
लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन र Call 
detail समेतका �माणबाट समिथ�त भएको ि�थितमा 
�ितवादीले मतृकलाई मानु� पूव� िनजसगँ यौन स�पक�  
गरकेो भनी गरकेो बयान Vaginal swab मा भेिटएको 
मानव वीय�बाट पिु� ह�न आउछँ । वारदातमा ��य� 
परो� कुनै पिन त�रकाले अ�य �यि�को उपि�थित 
देिखदँनै । िमिसलबाट �ितवादीको संल�नताका 
स�ब�धमा आशकंा गन� आधार भएमा िन�चया�मक 
�माणका लािग वीय� परी�ण गरी िभडे निभडेको 
यिकन गनु�  अिनवाय�ता मा�न सिक��यो तर िमिसल 
�माणबाट �ितवादीको वीय� होइन िक भनी आशंका 
गनु�पन� ि�थित नदेिखएको अव�थामा वीय� परी�ण गरी 
निभडाइएको भ�ने आधारबाट �ितवादीले शङ्काको 

सिुवधा �ा� गन� स�ने अव�था दिेखएन ।
११. यसैगरी िमिसल सलं�न भौितक, 

वै�ािनक, िचिक�सक�य एवम् प�रि�थितज�य 
�माणले यी �ितवादीको संल�नता प�ुयाइ ँ ग�ररहेको 
अव�थामा मौकामा घटना िववरण कागज गन� 
�यि�ह� अदालतमा उपि�थत भई �ितवादीले घटना 
घटाएको होइन भनी बकप� गरकेो देिखए पिन भौितक 
एवम् वै�ािनक �माणबाट �थािपत त�यलाई मौिखक 
�माणले ख�डन गन� स�ने अव�था रहदँनै । मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�ले अदालतमा आई बकप� 
गदा� �य� गरकेा कुरा िमिसल संल�न अ�य �वत�� 
�माणले समथ�न भएको हदस�म मा� �माणमा �ा� 
ह��छ । व�ततुः वारदात त�य र प�रि�थितले किह�यै 
झटु बो�दैन तर सा�ी वा मौिखक �माण जिहले पिन 
मानवीय संवेदनाबाट �भािवत ह�ने र अनपेि�त �भाव 
पन� स�ने स�भावना रहने ह�नाले मौिखक �माण �हण 
गदा� िमिसलका अ�य �माणबाट समिथ�त भए नभएको 
सतक� तापूव�क हेन� आव�यक ह��छ । ��ततु म�ुामा 
घटना िववरण कागज गन� �यि�ह�को बकप� शव 
परी�ण �ितवेदन, िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण 
र Call detail समेतका �माणबाट �थािपत त�यको 
िवपरीत देिखदँा िमिसलबाट �थािपत त�य िव��को 
�य�तो बकप� कथनलाई �माणमा �ा� मा�न िम�ने 
दिेखएन ।

१२. यस�कार �ितवादी अजु�नकुमार 
ऋिषदेवले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
आरोिपत कसरुमा सािबत भई र स�ु अदालतमा 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिखएकोमा िनजको 
अदालतको वा अनसु�धान अिधकारीसम�को कुन 
भनाइ स�य रहेछ भनी परी�ण गदा� िनजको अदालतको 
इ�कारी बयान िमिसल संल�न अ�य �माणह�बाट 
समिथ�त ह�न सकेको पाइएन । व�ततु: �ितवादी सािबत 
रही गरकेो कथनले आफँैमा �माणको �थान �हण गन� 
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स�दनै तथािप िनजको सािबती बयान िमिसल सलं�न 
घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदन र Call detail लगायतका त�य �माण एवम् 
मतृकको लो�ने वैदेिशक रोजगारीमा गएको अव�थामा 
�ितवादीको िनजसगँ स�ब�ध कायम रहेको र मतृक 
तारादेवीले आफू गभ�वती छु भनी �ितवादीलाई भनेपिछ 
िनजबाट छुटकारा पाउन कत��य गनु�पन�स�मको 
कारण देिखएको एवं धरानमा काम गन� �ितवादी 
वारदातको समयमा वारदात�थल निजक घरमै रहेको 
बेहोरा िनजले स�ु अदालतमा बयान गदा�  उ�लेख 
गरकेो देिखएकोलगायतका वारदात प�रि�थितबाट 
समिथ�त भइरहेको देिखएको ह�दँा मतृकलाई कत��य 
गरी मारकेो भ�ने �ितवादीको सािबती बयान पिु� ह�न 
आएकोले �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�नेमा मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको 
फैसला मनािसब देिखदँा अ�यथा गनु�पन� देिखएन । 
�ितवादीको अदालतको इ�कारी बयान कुनै �वत�� 
र ठोस �माणबाट समिथ�त ह�न आएको नदेिखएकाले 
��यथ� िझकाइपाउ ँ भनी पनुरावेदक �ितवादीको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा र िव�ान् 
अिधव�ाह�ले गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

१३. अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण 
र �माणह�बाट �ितवादी अजु�नकुमार ऋिषदेवलाई 
मलुक� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं.को 
कसरु अपराधमा ऐ.१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� ठहर गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरी मलुक� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम िनजलाई सव��वको 
सजाय नह�ने भएकोले ज�मकैदको सजाय ठहर गरकेो 

उ�च अदालत िवराटनगरको िमित २०७५।८।२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
��ततु फैसलाको �ितिलिप संल�न गरी फैसला 
भएको जानकारी थुनामा रहेका पनुरावेदक �ितवादी 
र महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू .............१
सरोकारवालाले फैसलाको �ितिलिप पाउ ँ भनी 
रीतपूव�कको िनवेदन साथ माग गरमेा िनयमबमोिजम 
�ितिलिप उपल�ध गराइिदनू .............................२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गनु�का साथै 
फैसलाको िव�तुीय �ित अपलोड गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ...........................३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशमान िसंह राउत

इजलास अिधकृतः िकरणकुमार िसंह
इित सवंत् २०७८ साल भा� ८ गते रोज ३ शभुम् ।

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

फैसला : २०७८।३।२२
०७७-RB-०१८१

म�ुा : ब�िकङ कसरु

पनुरावेदक / वादी : मनोजकुमार दासको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला पसा�, वीरग�ज 

महानगरपािलका, वडा नं.१४ ब�ने 
जगरनाथ�साद कुम�को छोरा वष� ४७ को 
अ�ण�साद कुम�

§ �यि� �यि�िबचको �यवहारबाट िसिज�त 
कसुरस�ब�धी �यवहार आपसमा 
िमिलसकेको अव�थामा ज�रवाना 
ठहर गरी रा�यको कोषमा रा�नु 
लोकक�याणकारी रा�यको मा�यता तथा 
सजाय िनधा�रणस�ब�धी मा�य �चलनका 
आधारमा �यायसङ्गत नह�ने । 

§ दािय�व रहकेो �यि�ले उ� दािय�व पूरा 
ग�रसकेको अव�थामा सोही �यि�बाट 
थप िबगोबमोिजमको ज�रवाना गरी 
रा�यकोषमा रा�दा पुनः रा�यलाई अनुिचत 
स�वृि� (unlawful enrichment) ह�ने 
अव�था िसज�ना ह�ने ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी ह�र शंकर �वाली
��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, िन.नं.१०२४१

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

काय��वयन) ऐन, २०७४
§ फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४
§ ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
मा. �यायाधीश �ी स�यमोहन जोशी था�
मा. �यायाधीश �ी अ�दलु अजीज मसुलमान

उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�ज

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९ उपदफा (१) को ख�ड (क) 
बमोिजम उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जको फैसलाउपर पनुरावेदन दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य र इजलासको ठहर 
यस�कार छः

त�य ख�ड
िवप�ी अ�ण�साद कुम�ले मसगँ िमित 

२०७५।१२।२७ मा केही िदनको लािग �.५०,०००।- 
(पचास हजार) �पैया ँसापटी िलएकोमा उ� भाखािभ� 
िनज िवप�ीले मलाई िफता� निदएपिछ मैले पटकपटक 
माग गदा� �ितवादीले ब�कबाट भ�ुानी िलन ुभनी कप�रटे 
डेभलपमे�ट ब�कको खाता नं.००१००००२६१५CA 
को चेक नं.००००५०४०६५ बाट भ�ुानी िलन ुभनी 
�. ५०,०००।- (पचास हजार) को चेक काटी िदएकोमा 
सो चेक भ�ुानीको लािग पटकपटक ब�कमा जादँा उ� 
चेक बराबरको पया��त रकम खातामा नभएको ह�दँा 

�नण�य नं. १०७०९
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चेक बाउ�स ग�रिदएकोले मैले िवप�ी अ�ण�साद 
कुम�लाई सो कुराको जानकारी गराउदँा िनजले कुनै 
िकिसमको �िति�या निदई मेरो पैसा िलने खाने 
िनयतले पैसा िदन आलटाल गरकेो र आ�नो खातामा 
रकम नभएको कुरा थाहा ह�दँाह�दँ ैचेक काटी िदएकोले 
िनज िवप�ी अ�ण�साद कुम�लाई ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरु 
अपराधअ�तग�त सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजम 
मेरो िलएको रकम िदलाई िवप�ीलाई हदैस�मको 
सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�त । 

जाहेरवाला मनोजकुमार दासले �ितवादी 
अ�ण�साद कुम�लाई िदनभुएको �.५०,०००।- 
(पचास हजार) �ितवादी अ�ण�साद कुम�सगँ माग 
गदा� िनज �ितवादीले उ� रकमबापत िनजले कप�रटे 
डेभलपमे�ट ब�कको खाता नं.००१००००२६१५CA 
को चेक नं.००००५०४०६५ बाट भ�ुानी िलन ुभनी 
�. ५०,०००।- (पचास हजार) को चेक काटी िदएकोमा 
सो चेक भ�ुानीको लािग पटकपटक ब�कमा जादँा उ� 
चेक बराबरको पया��त रकम खातामा नभएको ह�दँा 
बाउ�स ग�रिदएको हो । िनज �ितवादीले ब�कमा पया��त 
रकम नभएको थाहा ह�दँाह�दँै चेक काट्न ु भएको ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको संजयकुमार िसंहले लेखाइिदएको 
घटना िववरण कागज । 

म ठे�का पट्टाको काम गन� िसलिसलामा 
पैसाको खाचँो भएको ह�दँा िनज जाहेरवालासगँ केही 
िदनको लािग मैले नेपाली �.५०,०००।- (पचास हजार) 
िलएकोमा केही िदनपिछ िनजले मलाई िदएको नगदको 
माग गरमेा मसगँ रकम नभएकोले �.५०,०००।- 
(पचास हजार) को िमित २०७५।१२।०४ गतेका 
िदन मैले आ�नो नाउमँा भएको कप�रटेड डेभलपमे�ट 
ब�कको खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक 
नं.००००५०४०६५ बाट भ�ुानी िलन ु भनी �. 
५००००।- (पचास हजार) को चेक काटी िदएको 

िथए ँ । िनज जाहेरवालाले सो चेक साट्न जादँा ब�क 
खातामा पया��त रकम नभई बाउ�स भई भ�ुानी 
नभएको ह�दँा िनज जाहेरवालाले मलाई िवप�ी बनाई 
िज�ला �हरी काया�लय, पसा�मा ब�िकङ कसरु गरेको 
अपराधमा म�ुा िदएको ह�दँा सोही अपराधमा �हरीले 
मलाई प�ाउ गरी �याएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी अ�ण�साद कुम�को अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान ।

िवप�ी अ�ण�साद कुम�ले सापटी �व�प 
�.५०,०००।- (पचास हजार) िलएको सोबापत िनज 
�ितवादीले आ�नो नाउमँा रहेको कप�रटे डेभलपमे�ट 
ब�कको खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक 
नं.००००५०४०६५ बाट भ�ुानी िलन ु भनी �. 
५०,०००।- (पचास हजार) चेक काटी िदएको सो 
चेक साट्न जादँा पया��त रकम नभएको भनी िफता� 
भई चेक बाउ�स भएको भ�ने जाहेरी दरखा�त रहेको 
उ� जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न ह�ने गरी �ितवादीले 
समेत बयान गरकेो तथा बिुझएका �यि�ह�ले समेत 
िनज �ितवादीले खातामा रकम नभएको थाहा ह�दँाह�दँै 
चेक काटेको ह�दँा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३(ग) बमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा 
उ� कसरुमा िनज �ितवादीलाई िबगो �.५०,०००।- 
कायम गरी ऐ.दफा १५(१) बमोिजम सजाय ह�न र 
िबगोबमोिजमको रकम जाहेरवालालाई िदलाई भराई 
पाउ ँ भ�नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
प� ।

िमित २०७६।१०।२६ गतेको उि�लिखत 
िकटानी जाहेरीमा उ�लेख भएको रकम �.५०,०००।- 
(पचास हजार) कजा�को रकम हो र सोही रकमबापत 
मैले िमित २०७५।१२।०४ गतेको चेक काटी िदएको 
ह� ँ । चेकमा भएको सहीछाप मेरो हो । खातामा पया��त 
रकम नभई चेक बाउ�स भएमा ब�िकङ कसरुस�ब�धी 
सजाय ह��छ भ�ने कुरा थाहा िथएन । योभ�दा पिहला कुनै 
फौजदारी कसरुमा सजाय पाएको छैन । जाहेरवालालाई 
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उ� रकम ितरी भरपाईसमेत गराएको ह�दँा मलाई 
सजायबाट म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अ�ण�साद कुम�को अदालतसम�को बयान ।

यसमा यी �ितवादीले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसरु गरकेो 
�थिपत ह�न आएकोले िनजलाई ऐ.ऐ को दफा १५ 
(१) बमोिजम तजिबजी ७ (सात) िदन कैद ह�ने ठहछ�  । 
ज�रवाना तथा िबगोसमेतको मागदाबी स�ब�धमा िवचार 
गदा� चेकबमोिजमको रकम जाहेरवालाले बिुझसकेको 
भनी भरपाई पेस भएको र रकम बझुी भरपाई ग�रिदएको 
िठक हो भनी सनाखतसमेत ग�रिदएकोसमेतका 
िमिसल संल�न �माणह�को आधारमा िबगो भराई 
ज�रवानासमेत ह�नपुछ�  भ�नेसमेतको अिभयोग दाबी 
प�ुन स�ने देिखन आएन । �ितवादीको आचरण र 
म�ुाको �कृितसमेत िवचार गदा� यी �ितवादीलाई 
कैदमा नै रा�नपुन�स�मको अव�था नदेिखदँा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ 
बमोिजम कागज गराई ७ (सात) िदन कैदम�ये बाकँ� 
रहेको ५ (पाचँ) िदन कैदको �ितिदन �.३००।- (तीन 
सय) का दरले �.१५००।- (प�� सय) दािखल गराई 
कैदको लगतसमेत क�ा ग�रिदनपुन� ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जबाट िमित २०७६।११।१४ मा भएको 
फैसला ।

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा १५(१) बमोिजम कसरु ठहर भएको एवम् िबगो 
खलेुकोमा िबगो भराई िबगोबमोिजम ज�रवाना र 
तीन मिहनास�म कैद ह�ने कानूनी �यव�था रहेकोमा 
कसरु ठहर गरी यी �ितवादीलाई ७ िदन कैद गन� 
तर वारदातको धेर ै िदनपिछ मा� जाहेरवालाले 
�ितवादीबाट चेक कािटएको रकम पाएको देिखएकोमा 
िबगो �. ५०,०००।– खलेुको �प� ह�दँा कानूनी 
�यव�थाको उपे�ा गरी �ितवादीलाई िबगोबमोिजम 
ज�रवाना नगन� गरी उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 

इजलास वीरग�जबाट िमित २०७६।११।१४ मा 
भएको फैसला �िुटपूण� भएको ह�दँा बदरभागी छ भ�ने 
बेहोराको पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदनप� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी ह�र शकंर �वालीले ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) मा कसरु 
गरकेो ठहरमेा कैद र िबगोबमोिजमको ज�रवाना ह�ने 
कानूनी �यव�था रहेकोमा जाहेरवालाले चेकबमोिजमको 
रकम �ा� ग�रसकेको भ�ने आधारमा �ितवादीलाई कैद 
मा� गन� र ज�रवाना नगन� गरी भएको उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
िबगोबमोिजमको ज�रवानासमेत ग�रनपुन� ह�दँा ��यथ� 
िझकाउने अनमुित पाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

�ितवादी अ�ण�साद कुम�ले ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अ�तग�तको 
कसरु गरेकोले िनज �ितवादीलाई ब�िकङ कसरु सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोिजम 
सजायसमेत ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको अिभयोग प� 
रहेको देिख�छ । �ितवादीलाई ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरुमा ऐ. 
को १५(१) बमोिजम तजिबजी ७ िदन कैद सजाय 
ह�ने ठहछ�  र दाबीको िबगो जाहेरवालाले पाइसकेको 
ह�दँा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा १५(१) बमोिजम जाहेरवालालाई िबगो भराउन 
र �ितवादीलाई ज�रवाना ग�ररहन ु परने भ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा पनुरावेदन परकेो देिख�छ ।

उपयु��ानसुारको त�य, िमिसल संल�न 
कागजात, एव ं िव�ान् उप�यायािधव�ाले गनु�भएको 
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बहससमेतको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जले गरकेो फैसला 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने हो वा होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
अ�ण�साद कुम�ले जाहेरवाला मनोजकुमार 
दासलाई कप�रटे डेभलपमे�ट ब�कको 
खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक 
नं.००००५०४०६५ बाट �.५०,०००।– को 
चेक कािटिदएकोमा खातामा पया�� रकम मौ�दात 
नभएको ह�दँा उ� चेक सटही नभएको कारणबाट 
जाहेरी परकेो देिख�छ । जाहेरवालाको उ� जाहेरीलाई 
घटना िववरण कागजबाट समेत समथ�न भइरहेको 
पाइ�छ । �यसैगरी कप�रटे डेभलपमे�ट ब�कको िमित 
२०७६।१०।१९ को च.नं.०७/०७६-०७७ को 
प�मा यी �ितवादी अ�ण�साद कुम�को खाता नं. 
००१००००२६१५CA मा �.४७.१९ नगद मा� 
मौजदात रहेको र हालस�म �यही मौजदात रकम 
कायम भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । 
�य�तै जाहेरवाला मनोजकुमार दासले आ�नो एभर�े 
ब�क िलिमटेडमा रहेको खातामा �ितवादी अ�ण�साद 
कुम�बाट �ा�त चेक ज�मा गदा� राफसाफको लािग 
कप�रटे िवकास ब�कमा पठाएकोमा अपया�� रकम 
रहेको भनी चेक िफता� आएको भ�ने बेहोरा एभर�े 
ब�क िलिमटेडको िमित २०७६।०७।२४ को च.नं. 
७३४/२०७६/७७ को प�बाट दिेख�छ ।

३. ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३(ग) मा आ�नो खातामा मौ�दात रकम नभएको 
जानीजानी चेक काटी िदन ह�दैँन भ�ने कानूनी �यव�था 
��ट �पमा उ�लेख भएको छ । यस प�र�े��यमा 
�ितवादी अ�ण�साद कुम�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� स.ज. १२ मा "खातामा रकम नभएको 
थाहा ह�दँाह�दँै पिन केही िदनमा खातामा रकम ज�मा 

ग�रिद�छु भनी सोची आ�नो नाममा खाता रहेको 
कप�रटे डेभलपमे�ट ब�क ००१००००२६१५CA 
को चेक नं.००००५०४०६५ बाट �.५०,०००।– 
को चेक िमित २०७५।१२।४ मा काटी िदएको हो" 
भनी र अदालतसम�को बयानको स.ज. ७ मा "मेरो 
खातामा पया�� रकम नभएकोले भु�ानी ह�न नसकेको 
हो" र स.ज. ८ मा "मेरो खातामा पैसा िथएन तर मैले 
उ�लेख गरकेो िमितमा पैसा आउने िथयो कारणवश 
आउन सकेन" भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । 
यसरी �ितवादीले आ�नो कप�रटे डेभलपमे�ट ब�क 
००१००००२६१५CA नं. को खातामा पया�� रकम 
मौ�दात नभएको जानकारी ह�दँाह�दँ ै जाहेरवालालाई 
सोही खाताको ००००५०४०६५ न�बरको चेक 
कािटिदनलेु ��ततु कानूनी �यव�थाको उ�लङ्घन 
गरकेो होइन भ�न िम�ने अव�था रहेन । 

४. यसै स�ब�धमा “खातामा चेकमा उ�लेख 
ग�रएबमोिजम पया��त रकम नभएको भ�ने चेक 
जारी गन� �यि�लाई चेक जारी गन� बेलामा थाहा 
जानकारी भएको र उ� त�य थाहा ह�दँाह�दैँ िनजले 
दो�ो �यि�लाई रकम उ�लेख गरी चेक जारी गरकेो 
हो भने �य�तो काय� जानी जानी गरकेो मा�नपुन� 
ह��छ । व�तुतः चेक जारी ग�रन ेतर चेक भु�ानी ह�न 
नस�ने अव�थाको पूव�जानकारीसिहत चेक काट्ने 
तथा �यसको आधारमा भु�ानी िलने िदन ेकाय�ले 
नै कसुरलाई �थािपत गन� नगन� स�ब�धमा भूिमका 
खे�न े।” (ने.का.प २०७६, अङ्क ४, िन.नं.१०२४१) 
भनी मि�दरादेवी धजु ु �े� िव�� नेपाल सरकार 
भएको ब�िकङ कसरु म�ुामा यस अदालतबाट िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । 

५. यस�कार जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी 
र सोलाई समथ�न गन� गरी भएको घटना िववरण 
कागज, �ितवादीको अनसु�धान अिधकारी तथा 
अदालतसम�को सािबती बयान, स�बि�धत कप�रटे 
डेभलपमे�ट ब�कको िमित २०७६।१०।१९ को प� र 
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एभर�े ब�क िलिमटेडको िमित २०७६।०७।२४ को प� 
बेहोरालगायत िमिसल सलं�न अ�य कागजातबाट यी 
�ितवादी अ�ण�साद कुम�ले अिभयोग दाबीबमोिजम 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) 
को कसरु गरकेो कुरामा कुनै िववाद रहेन ।

६. अब �ितवादीलाई िबगोबमोिजमको 
ज�रवाना ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, यी �ितवादी िव�� िमित २०७६।११।१३ 
मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
३(ग) अ�तग�तको कसरु गरकेोले ब�िकङ कसरु सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोिजम 
सजायसमेत ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको अिभयोग प� 
दायर भएको देिख�छ । उ� अिभयोग दायर भएको 
िमित २०७६।११।१३ मा नै यी �ितवादीले िदएको 
चेकबमोिजमको स�पूण� रकम बिुझिलएको र अब 
उ�ा�त यी �ितवादीबाट कुनै लेनदेन बाकँ� छैन 
भनी पसा� िज�ला अदालतअगािड बसी जाहेरवाला 
मनोजकुमार दासले सही गरकेो भपा�ई कागज िमिसल 
सलं�न रहेको दिेख�छ र जाहेरवालाले �ितवादीबाट 
कािटिदएको चेक बराबरको �.५०,०००।- (पचास 
हजार) �पैया ँपाइसकेको भनी यस अदालतमा िनवेदन 
िदई उ� भरपाई कागजलाई सनाखतसमेत गरकेो 
देिख�छ । 

७. साथै �ितवादी अ�ण�साद कुम�ले 
अदालतसम� स.ज. १० मा "िमित २०७६ फा�गुण 
१३ गतेका िदन पसा�  िज�ला अदालतअगािड 
जाहेरवाला मनोजकुमार दासलाई �. ५०,०००।– 
िदएको छु" भनी बयान गरकेो देिख�छ । यसरी 
�ितवादीले जाहेरवालाबाट सापटी िलएको रकम िफता� 
ग�रसकेको र जाहेरवालाले दाबी िबगो पाइसकेको 
ह�दँा िबगो कायमै रहेको भनी अथ� लगाउन ु उिचत 
देिखदँनै । जाहेरवालालाई दाबीको िबगो भराइरहन पन� 
अव�थाको िव�मानता नह�दँा िबगो कायमै रहेको मानी 
�ितवादीलाई ज�रवाना गनु�समेत �यायोिचत ह�दैँन ।

८. फौजदारी कानूनको म�ुय उ�े�य भनेकै 
अिभय�ुलाई सजाय गनु�  र पीिडतलाई �यायको 
��याभूित गराउन ु हो । ��ततु म�ुामा पीिडत 
जाहेरवालाले आ�नो कानूनबमोिजमको उपचार 
�व�प आफूले सापटी िदएको रकम �ितवादीबाट 
िफता� पाइसकेको देिख�छ । �यसैगरी �ितवादीलाई 
सजाय �व�प ७ िदन कैद सजायसमेत गरेको 
दिेख�छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण र 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ (ख) मा सजाय 
िनधा�रण गन� �ममा सजायको उ�े�य �ा� गन� आव�यक 
ह�नेभ�दा चक� सजाय ह�न नह�ने कुरालाई िवचार गनु�पन� 
भनी उ�लेख गरकेो छ । यसरी जाहेरवालाले आफूले 
�ितवादीलाई सापटी िदएको रकम िफता� पाइसकेको 
अव�थामा �ितवादीलाई ज�रवाना नगरी ७ िदन कैद 
गदा� पिन िनजले गरकेो कसरु र कसरुबापत ग�रएको 
सजायमा स�तलुन कायम भई �यायको म�सद पूरा 
ह�ने नै देिख�छ ।

९. ''कसैले पिन अ�लाई हािन ह�ने गरी 
आफूलाई स�वृ� बनाउनु ह�ँदनै'' भ�ने Principle of 
Unjust Enrichment अथा�त् अनिुचत स�विृ�को 
िस�ा�त रहेको छ । एक �यि�ले अक� �यि�बाट लाभ 
िलएको छ र सोको बदलामा केही िदएको छैन भने �यस 
अव�थामा अनिुचत स�विृ� ह�न जा�छ । तर ��ततु 
म�ुामा जाहेरवालाले �ितवादीबाट चेकअनसुारको 
रकम (िबगो) पाइसकेको भ�ने देिख�छ । �यि� 
�यि�िबचको �यवहारबाट िसिज�त कसरुस�ब�धी 
�यवहार आपसमा िमिलसकेको अव�थामा ज�रवाना 
ठहर गरी रा�यको कोषमा रा�न ु लोकक�याणकारी 
रा�यको मा�यता तथा सजाय िनधा�रणस�ब�धी 
मा�य �चलनका आधारमा �यायसङ्गत ह�दैँन । लाभ 
�ा�त गन� �यि�ले उ� लाभ िफता� ितन� उ�रदािय�व 
पूरा ग�रसकेको अव�थामा सोही �यि�बाट थप 
िबगोबमोिजमको ज�रवाना गरी रा�यकोषमा रा�दा 
पनुः रा�यलाई अनिुचत स�विृ� (unlawful 
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enrichment) ह�ने अव�था िसज�ना ह��छ । तसथ�, 
यी �ितवादीबाट जाहेरवालाले रकम िफता� पाइसकेको 
तथा यी �ितवादीलाई िबगोबमोिजमको ज�रवाना नगदा� 
पीिडतको हक अिधकारमा कुनै ताि�वक वा नकारा�मक 
असर पन� अव�थासमेत नह�दँा �ितवादीलाई असलु 
भइसकेको िबगोबमोिजमको ज�रवाना ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

१०. अतः �ितवादी अ�ण�साद कुम�लाई 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
३(ग) को कसरुमा ऐ. को १५(१) बमोिजम तजिबजी 
७ िदन कैद सजाय ह�ने र दाबीको िबगो जाहेरवालाले 
पाइसकेको ह�दँा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१) बमोिजम जाहेरवालालाई िबगो 
भराउन र �ितवादीलाई ज�रवाना ग�ररहन ुनपन� साथै 
�ितवादीबाट मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १५५ बमोिजम कागज गराई ७ 
(सात) िदन कैदम�ये बाकँ� रहेको ५ (पाचँ) िदन कैदको 
�ितिदन �.३००।- (तीन सय) का दरले �.१५००।-
(प�� सय) दािखल गराई कैदको लगतसमेत क�ा गरी 
िदने ठह�याएको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जको िमित २०७६।११।१४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ��यथ� 
िझकाउने अनमुित िदनपुन� दिेखएन । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : मितना शा�य
इित सवंत्  २०७८ साल असार २२ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
फैसला िमित : २०७६।६।५

०७४-CR-०६५५

म�ुा: जबरज�ती करणी, बालयौन दरुाचार

पनुरावेदक / �ितवादी : ज�ुला िज�ला रारा िलही 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं.२ घर भई हाल 
कारागार काया�लय ज�ुलामा कैदमा रहेको नर े
साक�

िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ 

ज�ुला R (आर) को जाहेरीले नेपाल सरकार

§ मुख मैथुनलगायतको बला�कारको 
�व�पलाई मा�यता िदएको कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा जबरज�ती करणी 
हो वा होइन भनी �थािपत गदा� परी�ण 
गनु�पन� िवषयह� फरक रहकेो अव�थामा 
योिनमा ह�ने बला�कारको �माणह�को 
अनुस�धान र खोजी गनु�भ�दा मखु मैथुन 
वा गदु्�ार मैथुनबाट भएको बला�कारको 
लािग फरक त�रकाले अनसु�धान तथा 
�माणको खोजी, परी�ण र मू�याङ्कन 
ग�रनुपन� ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक 
कानून �यवसायी �ी इि�दरा िसलवाल

�नण�य नं. १०७१०
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��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ३, िन.नं.१०२१९
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ४, िन.नं.९९९८
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क ८, िन.नं.८८७८

स�ब� कानून :
§ �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�: 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी कृपासरु काक�
ज�ुला िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�: 
माननीय �यायाधीश �ी शेषराज िसवाकोटी
मा. �यायाधीश �ी रमेश�साद राजभ�डारी
उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलास

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : पनुरावेदन अदालत 

सखु�त, ज�ुला इजलासको िमित २०७४।०२।१८ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
९(१) बमोिजम पनुरावेदन परी पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि��त त�य र ठहर यस �कार छ:

त�य ख�ड
ज�ुला िज�ला रारािलही गाउ ँिवकास सिमित 

वडा नं.२ ब�ने �ितवादी नर े साक�ले मेरी छोरी 
प�रवित�त नाम आ.व. २०७२/०७३ ज�ुला S (एस) 
लाई िमित २०७३।१।७ का बेलकुा अं.५.०० बजेको 
समयमा बला�कार गन� मनसायले शरीर नाङ्गो बनाई 
आ�नो संवेदनशील अंग िलई बािलकाको मखुमा हाली 
अ�ाकृितक मैथनु गरी त�लो अङ्गमा समेत से�स गन� 
�यास गरी बालयौन दरुाचार गरकेोले िनज �ितवादी नर े
साक�लाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला 

R (आर) ले �हरी चौक� रारािलही ज�ुलामा िदएको 
िनवेदनप� ।

On examination: No bite marks, no 
finding suggestive of resilience or restraint, 
on inspection of rest of the body, no significant 
finding भ�ने �ितवादी नर ेसाक�को कणा�ली �वा��य 
िव�ान �ित�ान ज�ुलाको िमित २०७२।१।८ को 
�वा��य परी�ण �रपोट�  साथै "Note: Since more 
than 24 hours had already elapsed since 
the time of alleged incident, the child had 
already taken food and water multiple times 
and also the alleged assailant had already 
washed his body, no swabs were collected 
for investigation" भनी �वा��य परी�ण �रपोट�को 
नोटमा उ�लेख भएको ।

On examination: Genitalia and 
Perianal Region: No significant finding 
(No abrasion, Scratch mark or bite mark, 
Hymen- Intact, No Bruise), Oral Cavity: Lips 
Normal, Gums-Teeth Normal, No stain or 
bruises, Rest of Body: No significant finding 
भ�ने प�रवित�त नाम आ.व. २०७२/०७३ ज�ुला S 
(एस) को कणा�ली �वा��य िव�ान �ित�ान ज�ुलाको 
िमित २०७२।१।८ को �वा��य परी�ण �रपोट�  ।

मेरी नाबािलका छोरी वष� ५ क� प�रवित�त नाम 
आ.व. २०७२/०७३ ज�ुला S (एस) सीता मा�यािमक 
िव�ालय रारािलहीबाट पढेर घरतफ�  फिक� दै गदा�  िनज 
छोरीलाई अिहले यही पख� सगैँ जाउलँा भनी िमठाई िदई 
अ�म�याई िमित २०७३।१।७ को बेलकु� अ�दाजी 
५.०० बजेको समयमा �ितवादी नर ेसाक�ले आ�नो 
िलङ्ग बािलकाको मखुमा हाली अ�ाकृितक मैथनु 
तथा बालयौन दरुाचार गरकेोले िनज अ�यायीलाई 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१।१० को 



925

१०७१० - नर ेसाक� िव. नेपाल सरकार

प�रवित�त नाम आ.व. २०७२/०७३ ज�ुला R (आर) 
को जाहेरी दरखा�त ।

ज�ुला िज�ला रारािलही गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं.२ िपपलाखोला ि�थत पूव�मा रारागाउदँेिख 
�कुल जाने गोरटेो बाटो, पि�ममा वाईसथा�ला 
देिख ितलानदीमा िमिसने खहर े खोला, उ�रमा 
रारागाउदँिेख िलही गाउ ँ तफ�  जाने गोरटेो बाटो र 
दि�णमा बाईसथा�लादेिख ितला नदीमा िमिसने खहर े
खोला यी ४ िक�लािभ� पन� मेघबहादरु बढुाको खाली 
खेत सो खेतको कुनामा २०७३।१।७ गते बेलकुा 
अं. ५.०० बजेको समयमा �ितवादी नर े साक�ले 
प�रवित�त नाम आ.व. २०७२/०७३ ज�ुला S (एस) 
लाई जबरज�ती करणी तथा आ�नो िलङ्ग पीिडताको 
मखुमा घसुाई अ�ाकृितक मैथुन गरकेो भनी देखाइएको 
�थानको घटना�थल िववरण िठक साचँो छ साथै उ� 
घटना�थलमा सो वारदातसगँ स�बि�धत दशीका 
सामानह� फेला नपरकेो िठक साचँो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७३।१।१० को घटना�थल 
मचु�ुका ।

िमित २०७३।१।७ को बेलकुा िव�ालयबाट 
छु�ी भई घर फक� ने �ममा �कुल निजकै पसल गन� 
नर ेसाक� बाजेले नानी यता आउ चकलेट खाउ भनी 
बोलाएपिछ म गए ँ । च�लेट िदएनन् सगैँ घरमा जाउ ँ
भनेर आफूसगैँ िलएर घर जाने �ममा मेघ बढुाक� 
छोरीको बारीमा लगी बसे, आ�नो स�ुवाल खोली ससु ु
गन� िलङ्ग मेरो मखुमा राखी दधु चसेु ज�तो गरी चसु 
म चकलेट र पैसा िद�छु भनेपिछ मैले चसेु ँ। �यितकैमा 
उहालेँ मेरो स�ुवाल खोली मलाई समाती काखमा 
बसालेज�तो ग�ररहेकै अव�थामा गाउकँ� �रवना 
प�रयार अ�टी आएको दखेी बाजेले मलाई धकेली 
िदए । म दगुदु� �रवना अ�टी भएको ठाउनेँर गई बा�ता 
आउला ज�तो भएपिछ पटकपटक थ�ुन थाले अ�टीले 
के भयो भनी मलाई सोधेपिछ मैले सबै कुरा बताए ँ। नर े
बाजे कता गए मलाई थाहा भएन । िनज �रवना अ�टीले 

मेरो झरकेो स�ुवाल मािथ सारी मलाई सगैँ िलई मेरो 
घर निजकै छोडी माइत जा�छु भनी गएक� ह�न् । यो 
कुरा कसैलाई नभ�न ु भनेमा मा�रिद�छु भनी बाजेले 
भनेकाले मैले कसैलाई भिनन । भोिलप�ट �कुल जाने 
समयमा म �कुल जा�न नर े बाजेले यसो गछ� न् भनी 
मैले सबै कुरा बताएपिछ आमासमेत �थानीयवासीले 
नर े साक�लाई �हरीमा बझुाएका ह�न् । �ितवादी नर े
बाजेले मलाई आ�नो िलङ्ग मखुमा राखी चसुाएका, 
िनजले आ�नो ससु ुगन� सा�ो िचज िलङ्ग मेरो नाइटो, 
िदशा गन� भागको बािहरसमेत दलेका ह�न् । गाउकँ� 
�रवना आ�टी समयमै नआएक� भए मलाई जबरज�ती 
करणीसमेत ग�रस�थे होला भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७३।१।१७ को पीिडता प�रवित�त नाम आ.व. 
२०७२/०७३ ज�ुला S (एस) ले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७३।१।७ गते बेलकुा चार बजेितर 
पीिडता पढ्ने सीता मा�यािमक िव�ालय रारािलही 
�कुलबाट छु�ी भएप�ात् मेरो पसल छेउमा आइन् । 
�यसपिछ मैले िनजलाई अिलकित म�फली िदए ँ। िनज 
�यही बिसरिहन् । पिछ घर जाने �ममा पीिडताको र 
मेरो घर जाने बाटो फरकफरक भए पिन िनज आ�नो 
घर जाने बाटो भएर नगई मेरो घर जाने बाटोतफ�  मसगैँ 
पिछ पिछ आइन् । मूलबाटोबाट मेरो घरतफ�  जाने बाटो 
िनरको बारीमा मलाई थकाई लािग बसेप�ात् पीिडता 
आफँै आई मेरो काखमा बसी मेरो ग�ुाङ्ग िलङ्गमा 
हातहाली मैले लगाएको स�ुवालको तना सकु� आफँै 
खोली मेरो िलङ्ग समाती मखुमा रािखन् । मखुमा राखी 
च�ुन थालेपिछ मेरो िलङ्ग उ�ेिजत भई तीनपटक 
चिुसन् । �यि�कैमा गाउकँ� �रवना प�रयार आएको 
दखेी मैले िनजलाई धकेलेर अिल पर फाले ँ । िनजले 
पीिडतालाई यता िकन आएक� भनी सोधपछु गन� 
थालेपिछ म आ�नो घरितर गए ँ। �रवनाले पीिडतालाई 
आफँैसगैँ िलएर गइन् । मैले पीिडतालाई जबरज�ती 
करणी गरकेो छैन । िनजले आफँै मेरो स�ुवालको सकुा� 
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खोली िलङ्गमा मखु लगाई तीनपटक मेरो िलङ्ग 
चसुेक� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१।२० 
को �ितवादी नर ेसाक�ले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
सािबती बयान ।

म आ�नो घरबाट माइती रारािलही गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं.५ मा जान भनी िहडेँक�मा 
घटना�थलमा प�ुदा �ितवादी नरे साक�ले आ�नो 
काखमा प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला 
S (एस) लाई रािखरहेको अव�थामा मैले देखेक� 
ह� ँ। मलाई देखेपिछ पीिडतालाई �ितवादीले म भएतफ�  
धकेली िदए र िनज �ितवादीले आ�नो कोछेको तलको 
भाग तलितर तानी हतारमा िमलाई स�ुवालको सकुा� 
बाधँी �यहाबँाट उठे । पीिडता म भएको �थानमा दौडदैँ 
आई �याच�याच थु�न थािलन् । बा�ता आउला ज�तो 
गरी वाकवाक गन� थालेपिछ मैले के भयो भनी िनज 
पीिडतालाई सो�दा नर ेबाजेले मलाई आ�नो िलङ्ग 
मखुमा राखी चसुाएका िनजले आ�नो ससु ुगन� सा�ो 
िचज िलङ्ग मेरो नाइटो चाकमा समेत रगडेका ह�न् भनी 
मलाई बताएक� िथइन् । �ितवादीले पीिडतालाई फकाई 
आ�नो िलङ्ग पीिडताको गदु�्ार र नाइटोमा रगडेको 
कुरा पीिडताबाट सनुी थाहा पाएक� ह� ँ। पीिडता म कहा ँ
आएपिछ पीिडताको स�ुवाल तल िथयो । उ� तल 
भएको स�ुवाल मैले तानेर मािथ लगाइिदएक� ह� ँ। िनज 
�ितवादी नर ेसाक�ले पीिडतालाई बालयौन द�ुय�वहार 
गरकेो पूण� िव�ास ला�छ । यिद म समयमा �यहा ँ
नपगेुक� भए िनजले पीिडतालाई बला�कार ग�रस�थे 
होला भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१।२१ गते 
�रवना प�रयारले गरकेो घटना िववरण कागज ।

पीिडता िव�ालयबाट आ�नो घरमा फक� ने 
�ममा �ितवादीले पीिडता बािलकालाई म�फली र 
िमठाईसमेत िदई पखा�ई केही समयपिछ सगैँ साथमा 
िलई घर आउने �ममा पीिडताको घर आउने बाटो 
नलगी अक�  बाटो लगी पाखो बारीमा थकाइला�यो भनी 
बसी पीिडत बािलकालाई मेरो िलङ्ग दधु चसेुझ� चसु 

भनी आ�नो िलङ्ग च�ुन लगाई बािलकाले लगाएको 
स�ुवालसमेत खोली नाइटो र ग�ुारसमेतमा रगडी 
बालयौन दरुाचार गरकेो भ�ने कुरा िनजको आमा र 
गाउघँरमा हो ह�ला भएपिछ सनुी थाहा पाएका ह� । 
नरबहादरु साक� र नर े साक� भ�ने �यि� एउटै ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको बखृ ब�नेत, जङ्गबहादरु ब�नेत 
र मनुबहादरु ब�नेतसमेतले एकै िमलानमा ग�रिदएको 
िमित २०७३।१।३० को घटना िववरण कागज ।

�ितवादीले मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलका १ नं.को देहाय (घ) र ९ क नं. िवपरीत 
कसरु गरकेाले िनजलाई सोही ऐनको ३ नं. को देहाय 
१ र ९ क नं.बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको १० 
नं.बमोिजम �ितवादीबाट पीिडता प�रवित�त नाम आ.व. 
२०७२/०७३ ज�ुला S (एस) लाई �ितपूित� भराई 
िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।२।३ 
को अिभयोगप� ।

जाहेरवाला र पीिडतासगँ मेरो कुनै �रसइवी 
लेनदेन केही पिन छैन । बािलका �कुलबाट फक� दा 
बाटोमा िहिँडरहेक� िथइन् । म पिन बाटोको पछािड 
पछािड िहिँडरहेको िथए ँ। म थकाई मान� बसेको ठाउमँा 
िनज पीिडता मेरो काखमा ब�न आइन्; बाजे भ�दै मेरो 
गोजी छामछुम ग�रन् । गोजीमा केही नभेटेपिछ काखमा 
बसेक� िथइन् । यि�कैमा हा�ै गाउकँ� मलाई नाम 
थाहा नभएक� (पशमुाक� बहुारी) आइरहेक� िथइन् । 
िनजले साथमा नाबािलकालाई िलएर गएक� ह�न । मैले 
नाबािलकालाई केही पिन गरकेो होइन । भुरँीखोलाको 
ज�गा मैले खाई आएकोमा गाउलेँह�को �रसइवी 
िथयो । ज�गाको िवषयमा भएको �रसइवीका कारण 
मलाई य�तो काम ग�यो भनी झ�ुा म�ुा िदएको ह�न 
स�छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नर ेसाक�ले स�ु 
ज�ुला िज�ला अदालतमा गरकेो िमित २०७३।२।३ 
को इ�कारी बयान ।

िमिसल संल�न त�काल �ा� �माणह�बाट 
यी �ितवादी कसरुदार होइनन् भ�ने िव�सनीय आधार 
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नदिेखदँा पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा हाललाई �ितवादी नर े साक�लाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११८ नं. को दहेाय (२) अन�ुप पपु��को िनिम� 
थनुामा राखी कारबाही गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
ज�ुला िज�ला अदालतका �े�तेदारबाट भएको िमित 
२०७३।२।४ को आदेश ।

स�ु ज�ुला िज�ला अदालतका �े�तेदारबाट 
भएको िमित २०७३।२।४ को आदेश िमलेकै दैिखदँा 
समथ�न गरी िदएको छ । अिभयोगप�मा उि�लिखत 
जाहेरवाला, घटना िववरण कागज गन� मािनसह�लाई 
बकप�को िनिम� िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
ज�ुलामाफ� त स�ु अदालतमा उपि�थत गराइिदन ु
भनी िमित तोक� िज�ला �हरी काया�लय, ज�ुलामा 
प�ाचार गरी १५ िदनिभ� बकप� गराउन,ु �ितवादीले 
आ�नो बयानमा राखेका सा�ीह�को बकप� गराउन,ु 
��ततु म�ुामा �ितपूित�को माग रहेको ह�दँा मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको १०ग बमोिजम �ितवादीको 
भागमा पन� अशं रो�का गनु�  र पीिडताको उमेर 
ख�ुनेस�ब�धी कागजातह� तथा ज�मदता�स�ब�धी 
अिभलेखको स�कलै रिज�टर पीिडताको �थायी 
वतनको गाउ ँ िवकास सिमित काया�लयबाट पेसीको 
िदन इजलाससम� देखाई लैजाने गरी िझकाउन ु
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु ज�ुला िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।२।१२ को आदेश ।

म र मेरो साथीह� �कूलबाट सगैँ घर आएका 
िथय� । मलाई बाजेले यहा ँआउ पिछ घर जाउली, म 
ितमीलाई िमठाई िद�छु भनेर मलाई पसलमा बोलाएर 
पैसा च�लेट िद�छु भनेर घरको बाटोितर निलई अक� 
बाटोमा िलएर आ�नो स�ुवाल खोली िलङ्ग िनकाली 
मेरो मखुमा राखी आमाको दधु चसेु ज�तै गरी चसु म 
ितमीलाई पैसा र च�लेट िद�छु भनेर आ�नो िलङ्ग 
मेरो नाइटो र िदशा गन� भागमा दलेका ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला S 
(एस) ले स�ु अदालतमा गरकेो िमित २०७३।२।२६ 

को बकप� ।
घटना घटेको समयमा म खेतमा िथए ँ । 

भोिलप�ट मेरी छोरी पीिडता प�रवित�त नाम ज�ुला 
S(एस) लाई �कुल जाउ ँभनी भ�दा पीिडता छोरीले 
�कुल निजकै सानो बाकस थापी �यापार �यवसाय गन� 
दमाई बाजे नर ेसाक�ले मलाई काखमा राखी आ�नो 
ससु ुगन� िलङ्ग मेरो मखुमा हा�छन्, मेरो ससु ुगन� ठाउमँा 
द�ुने गरी घोिचिदए, म जा�न भनी भनेपिछ उ� कुरा 
मलाई थाहा भएप�ात् मैले जाहेरी िदएको ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला R 
(आर) ले स�ु अदालतमा गरकेो िमित २०७३।२।२६ 
को बकप� ।

िमित २०७३।१।७ गते बेलकुा ५:०० बजेको 
समयमा म आ�नो घरबाट माइती घरमा जाने �ममा 
िपपलाखोला भ�ने एउटा सडोमा �ितवादी नर ेसाक�ले 
पीिडता प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला 
S (एस) लाई काखमा हालेर बसेको िथयो । म �यहा ँ
पगेुपिछ ए�कासी प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ 
ज�ुला S (एस) म भएको ठाउिँतर आइन् । मैले 
पीिडतालाई िकन अिहलेस�म यहा ँबसेक� भनी सो�दा 
�ितवादी नर ेसाक�ले मलाई आ�नो िलङ्ग चसु भनी 
मखुमा रािखिदए भनेर घटनाको बारमेा बताएक� ह�न् र 
िनजलाई मैले घरको छेउस�म प�ुयाएर म मेरो माइती 
घरमा गएक� ह� ँ । �ितवादीले पीिडता मसगँ आउने 
िबि�कै आ�नो मािथको कपडा तल साररे िछटो िछटो 
आ�नो घरितर गएको हो, भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरणमा कागज गन� �रवना प�रयारले स�ु ज�ुला 
िज�ला अदालतमा िमित २०७३।२।२६ को बकप� ।

पीिडता प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ 
ज�ुला S (एस) लाई रारािलही ि�थत िपपलखोलामा 
रहेको बारीको कुनामा लगी �ितवादी नर े साक�ले 
आ�नो िलङ्ग चसुाएको र पीिडताको स�ुवाल 
खोिलएको िथयो भ�ने सनेुको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरणमा कागज गन� जगंबहादरु ब�नेतले 
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स�ु ज�ुला िज�ला अदालतमा ग�रिदएको िमित 
२०७३।२।२६ को बकप� ।

िमित २०७३।१।८ को िबहान १०.०० 
बजेको समयमा �ितवादी नर े साक�को पसलमा 
मा�छेको िभड लागेको देखी म �यहा ँगई हेदा� प�रवित�त 
नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला S (एस) ले �ितवादी 
नर ेसाक�ले आफूलाई िलङ्ग चसुाएको कुरा भिनरहेको 
मैले सनेुको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरणमा 
कागज गन� मनुबहादरु ब�नेतसमेतले स�ु ज�ुला 
िज�ला अदालतमा ग�रिदएको िमित २०७३।२।२६ 
को बकप� ।

घटनाको भोिलप�ट म काय�रत िव�ालयको 
काया�लय सहयोगीले तपाइकँ� भा�जीलाई जबरज�ती 
करणी भएको भनी भनेपिछ मैले थाहा पाई के भएको 
रहेछ भनी सोधपछु गन� �ममा �ितवादी नर ेसाक�लाई 
�हरी चौक�मा �याएको कुरा थाहा पाएपिछ त�काल 
�यहा ँआई सोधपछु गदा�  पीिडता भा�जीले मलाई नर े
साक� बाजेले ससु ु गन� आ�नो िलङ्ग मेरो मखुमा 
हा�न लगाए र मेरो ससु ुगन�मा भा�ो घोची दखुाई िदए 
भ�ने कुरा म आफँैले सनुी थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरणमा कागज गन� वषृ ब�नेतले स�ु 
ज�ुला िज�ला अदालतमा गरकेो िमित २०७३।२।२६ 
को बकप� ।

गाउ ँिवकास सिमितको काया�लय, रारािलही 
ज�ुलाको च.नं.२७८ िमित २०७३।३।२७ को प�साथ 
�ा� ज�मदता�को स�कलै रिज�टर पेसीको िदन 
इजलाससम� देखाई िफता� पठाइएको र ज�म दता� 
िकताबको �ितिलिप िमिसल संल�न रहेको ।

�ितवादी नर ेसाक�का नाममा रहेका ज�गा स�ु 
िज�ला अदालतका आदेशानसुार िमित २०७३।३।७ 
को अंश रो�का मचु�ुका र ज�गा रो�कास�ब�धी 
मालपोत काया�लय, ज�ुलाको च.नं.१३१९ िमित 
२०७३।३।१४ को प� िमिसल संल�न रहेको ।

�ितवादीले बालयौन दरुाचार गरेको भ�ने 

जाहेरी बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी आफूले कसरु गरकेोमा 
सािबती भई �ितवादीले मौकामा गरकेो बयान 
कागजको बेहोरामा अदालतमा उपि�थत भई इ�कारी 
बयान गर े तापिन िनजले पीिडता उ� वारदातको 
समयमा आ�नो काखमा बसेको भनी अदालतकै 
बयानमा लेखाइिदएको, िनजको इ�कारी िजिकरको 
�ामािणक र अ�य िमिसल संल�न �वत�� �माणबाट 
प�ुट्याइ ँह�न नसकेको, जाहेरी बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी 
घटना िववरण कागजका पीिडतासमेतका मािनसह�ले 
र आ�नो जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी जाहेरवालीले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी आ�नो बेहोरा 
लेखाई िदएकोसमेतका आधारमा यी �ितवादीले 
पीिडता बािलकालाई यौन दरुाचार गरी कसरु गरकेो पिु� 
भएकाले िनज �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीअनसुार 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
दहेाय (घ) र ९ क नं. को कसरुमा सोही महलको ३ 
नं. को दहेाय (१) बमोिजम १० (दश) वष� कैद र सोही 
महलको ९ क नं. बमोिजम थप १ वष� कैदसमेत गरी 
ज�मा ११ वष� कैद सजाय ह�ने र सोही महलको ९क, 
१० नं. र १०ग नं.बमोिजम �ितवादीबाट पीिडताले 
�.५०,०००।– (पचास हजार) �ितपूित� भराई पाउने 
ठहछ�  भ�ने स�ु ज�ुला िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।३।२८ को फैसला ।

जबरज�ती करणी तथा यौन दरुाचार भ�ने 
कसरु �वा��य परी�णबाट �मािणत भएको अव�थामा 
मा� ठहर गन� िम�छ । अ�यथा शंकाको भरमा कसैलाई 
पिन दोषी ठहर गन� िम�दैन । शकंाको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउछँ भ�ने �यायको सव�मा�य िस�ा�तको िवपरीत 
ज�ुला िज�ला अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
बदर भागी छ । मेरो िलङ्ग बािलकाले चसेुको, िनजको 
गदु�्ार, नाइटोमा िलङ्ग रगडेको भ�ने ज�ता कुराह� 
िनता�त कपोलकि�पत ह�न् । सो कुनै कुरा पिु� ह�न 
सकेको छैन । मलाई िनयोिजत ढङ्गले मेरो िव��मा 
झठुा �माण सङ्कलन गरी एक ग�रब दिलत प�रवारको 
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�यि�लाई िवप�ीह�ले फसाएका मा� ह�न् र �हरीमा 
भएको मेरो बयान मलाई कुटिपट गरी पढ्न निदई मेरो 
इ�छािव�� गराएको हो भनी मैले अदालतमा आई 
�वत���पले बयान गरकेो कुरालाई अदालतले नजर 
अ�दाज गन� िम�ने होइन । य�तो वा�तिवकतालाई 
कुनै िवचार नगरी मलाई झ�ुा म�ुामा फसाइएको छ । 
म िनद�ष �ितवादीलाई गाउ ँघरको �रसइवी सा�ँनकै 
लािग िवप�ीह�ले नभए, नगरकेो कुरालाई भए गरकेो 
हो भनी मेरो िव��मा आ�ना मा�छे भेला ज�मा गराई 
परुानो �रसइवी सा�नका लािग मा� �माण संकलन 
गरी म एक िन�न �तरको व�ृ अव�थाको दिलतको 
आवाज सनुवुाइ नगरी मलाई जबरज�ती दोषी ठहर 
गन� गरी भएको स�ु ज�ुला िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।३।२८ गते भएको अ�यायपूण� फैसला बदर 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई �याय 
इ�साफ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नर े साक�को 
िमित २०७३।९।२७ मा उ�च अदालत सखु�त ज�ुला 
इजलासमा दायर भएको पनुरावेदन ।

स�ु ज�ुला िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. को �योजनाथ� 
छलफलको लािग उ�च सरकारी विकल काया�लय, 
ज�ुलालाई पेसीको जानकारी िदई पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७४।१।१२ को उ�च अदालत सखु�त ज�ुला 
इजलासको आदशे ।

पीिडताले अदालतसम� ग�रिदएको बकप�, 
मौकामा वारदात�थल प�ुने ��य�दश�ले पीिडता 
बािलकालाई काखमा राखेको देखेको, सो काखबाट 
उठी ब�ची आफूसम� आएक� र �ितवादीले हतप� 
आ�नो दौरा स�ुवालको तनुा िमलाएको भनी ग�रिदएको 
बकप�िबच एक आपसमा मेल खान गई यी पनुरावेदक 
�ितवादीले बालयौन दरुाचारको अथा�त् मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १(घ) को कसरु गरकेो 
देिखयो । यसरी �वय ं पीिडताको मौकाको भनाइ र 

अदालतमा समेत उपि�थत भई �य� गरकेो बकप� 
भनाइ एवं सम� िमिसल �माणबाट यी �ितवादीउपरको 
आरोिपत कसरु प�ुट्याइ ँ भइरहेको ि�थितमा स�ु 
ज�ुला िज�ला अदालतबाट �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को देहाय (घ) र ९क.नं. को कसरुमा 
सोही महलको ३ नं. को देहाय (१) बमोिजम १० (दश) 
वष� कैद र सोही महलको ९क.नं.बमोिजम थप १ वष� 
कैदसमेत गरी ज�मा ११ (एघार) वष� कैद सजाय ह�ने र 
सोही महलको ९क र १०ग. नं.बमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडताले �.५०,०००।– (पचास हजार) भराई 
पाउने गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
दिेखएन । अतः उि�लिखत त�यगत आधार र 
�माणबाट �ितवादी नर े साक�लाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को देहाय (घ) र ९क.नं. को कसरुमा 
सोही महलको ३ नं. को देहाय (१) बमोिजम १० (दश) 
वष� कैद र सोही महलको ९क. नं.बमोिजम थप १ वष� 
कैदसमेत गरी ज�मा ११ (एघार) वष� कैद सजाय ह�ने र 
सोही महलको ९क. र १०ग. नं.बमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडताले �.५०,०००।– (पचास हजार) �ितपूित�  
भराई िलन पाउने ठह�याई भएको स�ु ज�ुला िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।३।२८ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन भ�नेसमेत उ�च अदालत सखु�त ज�ुला 
इजलासको िमित २०७४।०२।१८ को फैसला । 

मेरो िलङ्ग बािलकाले चसुेको, िनजको 
गदु�्ार, नाइटोमा िलङ्ग रगडेको भ�ने ज�ता 
कुराह� िनता�त कपोलकि�पत ह�न् । सो कुनै कुरा 
पिु� ह�न सकेको छैन । िकनिक सो ि�या नै भएको 
होइन । मलाई सिुनयोिजत ढङ्गले मेरो िव��मा 
झ�ुा �माण संल�न गरी एक ग�रब दिलत प�रवारको 
�यि�लाई िवप�ीह�ले फसाएका मा� ह�न् । �हरीमा 
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भएको मेरो बयान मलाई कुटिपट गरी पढ्न निदई 
मेरो इ�छािव��मा गराइएको हो । मैले अदालतमा 
आई �वत���पले बयान गरेको कुरालाई अदालतले 
नजर अ�दाज गन� िम�ने होइन । म ७२ वष�को व�ृ 
अव�थाको मािनस भई मेरो िलङ्ग िवगत १० वष�देिख 
उ�ेिजत ह�दैँन य�तो वा�तिवकतालाई कुनै िवचार 
िव�ास नगरी मलाई झ�ुा म�ुामा फसाइएको हो । 
म �ितवादीलाई गाउघँरकै �रसइवी सा�ँनकै लािग 
िवप�ीह�ले नभए नगरकेो कुरालाई भए गरकेो हो भनी 
मेरो िव�� कृि�म �माण संल�न गरी िनद�ष �यि�लाई 
जबरज�ती दोषी ठहर गरकेो स�ु फैसला र पनुरावेदन 
तहको फैसला अ�यायपूण� भएकोले उ�टी गरी सफाइ 
िदलाइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नर ेसाक�ले 
उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलासमाफ� त यस 
अदालतमा चढाएको पनुरावेदन ।

यसमा पनुरावेदन �ितवादी नर े साक�ले 
कानून �यवसायी राखेको नदेिखदँा िनजको तफ� बाट 
बहस पैरवी गन� वैतिनक कानून �यवसायीलाई पेसीको 
जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतबाट िमित २०७६।०२।१४ गतेको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक 

पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक / �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
वैतिनक कानून �यवसायी �ी इि�दरा िसलवालले 
स�ुमा बालयौन दरुाचार र जबरज�ती करणीको 
�यास भएको भनी ठाडो िनवेदन िदएको अव�था छ 
। घटना भएको िमित २०७३।०१।०७ गते खलुाइएको 
छ भने सोको भोिलप�ट मा� ८ गते जबरज�ती करणी, 
यौनदरुाचार भएको भनी जाहेरी परकेो साथै �ितवादी 
नर े साक� अनसु�धानको िसलिसलामा कसरुमा 
सािबत रही बयान गरकेो भए तापिन �वत���पमा 
अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही प�रवित�त 
नाम आ.व. २०७२/०७३ ज�ुला S(एस) तथा घटना 

िववरण कागज गन� मािनसह�ले समेत लेखाएको 
बेहोरा झ�ुा हो, मैले नाबािलकालाई केही गरेको 
होइन । िनज पीिडता सानी ब�चीलाई म ७३ 
वष�को �यि�ले जबरज�ती करणी गन� कुर ै
भएन । अनसु�धानको �ममा मैले नभनेको नगरेको 
कुरा लेखाई सहीछाप गराएका ह�न् । उ� बयानमा मैले 
मेरो िलङ्ग िनज बािलकाले चसुेको भनी लेखेको रहेछ, 
मैले काखमा हालेको भनेको िथए ँ । िलङ्ग चसुेक� 
िथइन् भनेको होइन । बािलकालाई मैले अ�ाकृितक 
मैथनु, जबरज�ती करणी गरकेो होइन । Medical 
Report पिन नरहेको र �रसइवीले मलाई फसाएको 
भनी बयान गरकेो अव�था ह�दँा िनज �ितवादीले 
बालयौन दरुाचार जबरज�ती करणी गरकेो ठहर गनु�  
�यायसङ्गत नह�ने ह�दँा िनज �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ� , सफाइ नभएको ख�डमा 
पिन �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ बमोिजम कैद 
छुट ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  वैतिनक कानून �यवसायीले गनु�भएको बहस 
सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, 
होइन ? उ�च अदालत सखु�त ज�ुला इजलासको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? सो िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो ।

��ततु म�ुामा �ितवादी नर ेसाक�ले मलुकु� 
ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को देहाय (घ) 
र ९ क नं. िवपरीत कसरु गरकेाले िनजलाई सोही ऐनको 
३ नं. को दहेाय १ र ९ क नं.बमोिजम सजाय गरी सोही 
ऐनको १० नं.बमोिजम �ितवादीबाट पीिडता प�रवित�त 
नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला S(एस) लाई �ितपूित�  
भराई िदलाइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग दाबी 
रहेको देिख�छ । �ितवादी नर े साक�लाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार त�कालीन मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को देहाय (घ) र ९क. नं. को 
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कसरुमा सोही महलको ३ नं. को देहाय (१) बमोिजम 
१० (दश) वष� कैद र सोही महलको ९क. नं.बमोिजम 
थप १ वष� कैदसमेत गरी ज�मा ११ (एघार) वष� कैद 
सजाय ह�ने र सोही महलको ९क. र १०ग. नं.बमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडताले �.५०,०००।– (पचास 
हजार) �ितपूित� भराई िलन पाउने ठह�याई भएको 
स�ु ज�ुला िज�ला अदालतको िमित २०७३।३।२८ 
को फैसलाउपर �ितवादीको पनुरावेदन परकेोमा उ� 
फैसला सदर ह�ने ठहरी िमित २०७४।०२।१८ को 
उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलासबाट भएको 
फैसलामा िनज �ितवादी नर ेसाक�को यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस ह�न आएको देिख�छ ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मेरी नाबािलका 
छोरी वष� ५ क� प�रवित�त नाम आ.व. २०७२/०७३ 
ज�ुला S (एस) सीता मा�यिमक िव�ालय रारािलहीबाट 
पढेर घरतफ�  फिक� दै गदा� िनज छोरीलाई अिहले 
यही ँ पख� सगैँ जाउलँा भनी िमठाई िदई अ�म�याई 
िमित २०७३।१।७ को बेलकु� अ�दाजी ५:०० 
बजेको समयमा �ितवादी नर ेसाक�ले आ�नो िलङ्ग 
बािलकाको मखुमा हाली अ�ाकृितक मैथुन तथा 
बालयौन दरुाचार गरकेोले िनज अ�यायीलाई प�ाउ 
गरी कानूनबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
पीिडताको आमा प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ 
ज�ुला R (आर) को िकटानी जाहेरी दरखा�त परकेो 
देिख�छ । अनसु�धानको �ममा पीिडता प�रवित�त नाम 
आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला S(एस) ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� “िमित २०७३।१।७ को बेलकुा 
िव�ालयबाट छु�ी भई घर फक� ने �ममा �कुल निजकै 
पसल गन� नर ेसाक� बाजेले नानी यता आउ चकलेट 
खाउ भनी बोलाएपिछ म गए ँ । च�लेट िदएनन् । सगैँ 
घरमा जाउ ँभनेर आफूसगैँ िलएर घर जाने �ममा मेघ 
बढुाक� छोरीको बारीमा लगी बसे । आ�नो स�ुवाल 
खोली ससु ुगन� िलङ्ग मेरो मखुमा राखी दधु चसुे ज�तो 
गरी चसु म चकलेट र पैसा िद�छु भनेपिछ मैले चसेु ँ। 

�यि�कैमा उहालेँ मेरो स�ुवाल खोले । मैले बाजेको 
ससु ु चिुसरहेकै बखत बाजेले मलाई समाती काखमा 
बसाले ज�तो ग�ररहेकै अव�थामा गाउकँ� �रवना 
प�रयार अ�टी आएको देखी बाजेले मलाई धकेली िदए । 
म दगुदु� �रवना अ�टी भएको ठाउनेँर गई बा�ता आउला 
ज�तो भएपिछ पटकपटक थु�न थाले ँ । अ�टीले के 
भयो भनी मलाई सोधेपिछ मैले सबै कुरा बताए ँ । नर े
बाजे कता गए मलाई थाहा भएन । िनज �रवना अ�टीले 
मेरो झरकेो स�ुवाल मािथ सारी मलाई सगैँ िलई मेरो 
घर निजकै छोडी माइत जा�छु भनी गएक� ह�न् । यो 
कुरा कसैलाई नभ�न ु भनेमा मा�रिद�छु भनी बाजेले 
भनेकाले मैले कसैलाई भिनन ँ। भोिलप�ट �कुल जाने 
समयमा म �कुल जा�न नर े बाजेले यसो गछ� न् भनी 
मैले सबै कुरा बताएपिछ आमासमेत �थानीयवासीले 
नर े साक�लाई �हरीमा बझुाएका ह�न् । �ितवादी नर े
बाजेले मलाई आ�नो िलङ्ग मखुमा राखी चसुाएका र 
िनजले आ�नो ससु ुगन� सा�ो िचज िलङ्ग मेरो नाइटो 
िदसा गन� भागको बािहरसमेत दलेका ह�न् । गाउकँ� 
�रवना आ�टी समयमै नआएक� भए मलाई जबरज�ती 
करणीसमेत ग�रस�थे होला” भनी घटना िववरण 
कागज गरकेो दिेख�छ । सो बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
पीिडता प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला S 
(एस) ले "म र मेरो साथीह� �कुलबाट सगैँ घर आएका 
िथय� । मलाई बाजेले यहा ँआउ पिछ घर जाउली, म 
ितमीलाई िमठाई िद�छु भनेर मलाई पसलमा बोलाएर 
पैसा च�लेट िद�छु भनेर घरको बाटोितर निलई अक� 
बाटोमा िलएर आ�नो स�ुवाल खोली िलङ्ग िनकाली 
मेरो मखुमा राखी आमाको दधु चसेु ज�तै गरी चसु म 
ितमीलाई पैसा र च�लेट िद�छु भनेर आ�नो िलङ्ग 
मेरो नाइटो र िदसा गन� भागमा दलेका ह�न्" भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ ।

३. �यसैगरी, पीिडताले गरकेो घटना िववरण 
कागजमा नाम उ�लेख भएक� घटना ह�दँै गदा�को 
अव�था घटना�थलको ��य�दश� पीिडताले �रवना 
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अ�टी भनी खलुाएक� �रवना प�रयारले अनसु�धानको 
�ममा कागज गदा�  "म आ�नो घरबाट माइती जान भनी 
िहडेँक�मा घटना�थलमा प�ुदा �ितवादी नर े साक�ले 
आ�नो काखमा प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ 
ज�ुला S (एस) लाई रािखरहेको अव�थामा मैले 
देखेक� ह� ँ । मलाई दखेेपिछ पीिडतालाई �ितवादीले 
म भएतफ�  धकेली िदए र िनज �ितवादीले आ�नो 
दौराको भोटो तलको भाग तलितर तानी हतारमा 
िमलाई स�ुवालको सकुा� बाधँी �यहाबँाट उठे । पीिडता 
म भएको �थानमा दौडदँ ैआई मेरो दवैु ख�ुा अगँालोमा 
बाधँी �या�प समाती �याच�याच थु�न थािलन् । बा�ता 
आउला ज�तो गरी वाकवाक गन� थालेपिछ मैले के 
भयो भनी िनज पीिडतालाई सो�दा नर ेबाजेले मलाई 
आ�नो िलङ्ग मखुमा राखी च�ुन लगायो र मेरो 
स�ुवालसमेत खोली िनजले आ�नो ससु ु गन� सा�ो 
बनाई मेरो नाइटो, चाकमा समेत रगडेका ह�न् भनी मलाई 
बताइन् । �ितवादीले पीिडतालाई फकाई आ�नो 
िलङ्ग पीिडताको गदु ्�ारमा रगडेको नाइटोमा रगडेको 
कुरा पीिडताबाट सनुी थाहा पाएक� ह� ँ। पीिडता मकहा ँ
आउदँा पीिडताको स�ुवाल तल झरकेो िथयो । उ� 
तल भएको स�ुवाल मैले तानेर मािथ लगाइिदएक� 
ह� ँ । िनज �ितवादी नर ेसाक�ले पीिडतालाई बालयौन 
द�ुय�वहार गरकेो पूण� िव�ास ला�छ । यिद म समयमा 
�यहा ँ नपगेुक� भए िनजले पीिडतालाई बला�कार 
ग�रस�थे होला" भनी �प��पमा कागज गरी िदएको र 
सोही बेहोरा स�ु अदालतसम� गरकेो बकप�मा समेत 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

४. साथै अदालतसम�समेत अनसु�धानमा 
लेखाएको बेहोरा प�ुट्याइ ँ गद� मौकाका सा�ीह� 
बखृ ब�नेत, जङ्गबहादरु ब�नेत र मनुबहादरु 
ब�नेतसमेतले पीिडता िव�ालयबाट आ�नो घरमा 
फक� ने �ममा �ितवादीले पीिडता बािलकालाई म�फली 
र िमठाईसमेत िदई पखा�ई केही समयपिछ सगैँ साथमा 
िलई घर आउने �ममा पीिडताको घर आउने बाटो 

नलगी अक�  बाटो लगी पाखो बारीमा थकाई ला�यो भनी 
बसी पीिडता बािलकालाई मेरो िलङ्ग दधु चसेुझ� चसु 
भनी आ�नो िलङ्ग च�ुन लगाई बािलकाले लगाएको 
स�ुवालसमेत खोली नाइटो र गदु् �ारसमेतमा रगेडी 
बालयौन दरुाचार गरकेो भ�ने कुरा िनजको आमा 
र गाउघँरमा हो ह�ला भएपिछ सनुी थाहा पाएका 
ह�, नरबहादरु साक� र नर े साक� भ�ने �यि� एउटै 
हो भ�नेसमेत बेहोराको एकै िमलानमा घटना िववरण 
कागज गरकेो देिख�छ । 

५. अब, �ितवादी नर ेसाक�ले अदालतसम� 
गरकेो इ�कारी बयानको स�दभ�मा हेदा�, िनज 
�ितवादीले उ� बयानमा पीिडता बािलका र आफू 
सगँसगैँ िहडँी थकाई मान� बसेको र सो अव�थामा 
पीिडता आ�नो काखमा बसेको �वीकार गरेको 
दिेख�छ । िनज �ितवादीले पीिडता काखमा िकन 
बसेको सोको कारणसमेत खलुाउन सकेको देिखदँनै । 
�ितवादीले अदालतमा गरकेो बयानको सवाल जवाफ 
३ मा जाहेरवाला र पीिडतासगँ कुनै �रसइवी लेनदेन 
छैन भनी लेखाएको पाइ�छ भने सोही बयानको सवाल 
जवाफ ११ मा गएर मा� ज�गाको िवषयमा �रसइवीका 
कारण पीिडताले झ�ुा म�ुा िदएको तथा पनुः सवाल 
जवाफ १५ मा म दिलत भएकोले मलाई फसाएका ह�न् 
भनी लेखाएको देिख�छ । कुन ज�गाको िववाद हो वा 
दिलत भनी कुनै गाली गलौच गरकेो �ितवादी �वयंले 
�प� नगरी एक जवाफ अक� जवाफसगँ बािझएको 
अव�था रहेकोबाट पिन िनजले आ�नो कसरुबाट 
उ�मिु� पाउन मा� स�ु अनसु�धानमा गरकेो सािबती 
बयानलाई ख�डन गरी इ�कार रहेको पाइ�छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७ तथा दफा २८ अनसुार 
िनज �ितवादीले आफू िनद�ष भएको िजिकर िलएकोमा 
आ�नो िजिकरलाई त�यगत व�तिुन� आधार पेस गरी 
िनद�िषता �मािणत गराउन सकेको देिखदँनै । साथै 
िनजले आ�नो बयानमा खलुाएका िवषय उनको आ�नै 
सा�ीह�बाट पिु� ह�न सकेको दिेखदँैन ।
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६. �ितवादीले बालयौन दुराचार 
नगरकेो भए एक अबोध क�ा १ मा अ�ययनरत 
५ वष�क� पीिडता बािलकाले �ितवादीले 
आफूलाई यौनदुराचार गरकेो भ�नुपन� कुनै कारण 
देिखँदैन । �रसइवीको कारण फसाएको भ�ने 
�ितवादीको िजिकर रहकेो भए तापिन अ�य कुनै 
आरोप नलगाई नाबािलका छोरीको च�र�मा 
�ितकूल असर पन� गरी पीिडताको आमाले िकटानी 
जाहरेी िदि�छन् र �वय ं पीिडताले पिन िवना कुनै 
आधार �माण झु�ा पोल गन� काय� गिछ�न ् भनी 
अनुमान लगाउनु तक� सङ्गत ह�दैँन । �ितवादीिव�� 
पीिडता बािलकालाई बालयौन दरुाचार गरकेो आरोपमा 
िकटानी जाहेरी परकेो र ५ वष�क� पीिडता बािलकाले 
यथाथ��पले आफूमािथ भएको यौनदरुाचारको 
अनैितक काय�उपर बाल अवोध �पमै त�यगत�पले 
घटना�मलाई �प� तथा िसलिसलेवार�पमा मेल खाने 
गरी लेखाइिदएको देिख�छ । सो घटना�ममा �रवना 
प�रयार आएर आफूलाई स�ुवाल लगाई िदएकोसमेत 
उ�लेख गरकेो र आ�नो कथन अदालतसम� आई 
�मािणत गरकेो दिेख�छ । घटना�ममा उपि�थत ह�ने 
�रवना प�रयारले अदालतसम� उपि�थत भई पीिडता 
बािलकालाई �ितवादीको काखमा दखेेक�, पीिडताको 
स�ुवाल मैले मािथ तानी लगाइिदएको भनी पीिडताको 
कथनसमेत पिु� गरकेो देिख�छ ।

७. यसरी िमिसल सलं�न िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, पीिडताले गरिदएको घटना िववरण कागज, 
��य�दश�ले ग�रिदएको घटना िववरण कागजसमेतबाट 
�ितवादीले पीिडता बािलकालाई जबरज�ती करणी, 
बाल यौनदरुाचार गरकेो पिु� भइरहेको अव�थामा 
अदालतमा मा� इ�कारी बयान गरकैे आधारमा 
�ितवादीले जबरज�ती करणी, यौन दरुाचार नगरकेो 
भ�ने कथन िव�सनीय देिखदैँन । यसै स�ब�धमा, 
�ितवादीको अदालतको इ�कारी बयानको िव��मा 
�माण यथ�े मौजुद रहकेो अव�थामा अदालतको 

इ�कारी बयान मा� िनद�िषता सािबत ह�ने एक मा� 
आधार ह�न नस�ने भनी पनुरावेदक / वादी नेपाल 
सरकार िव�� िवप�ी / �ितवादी च���साद ितवारी 
भ�ने च��बहादरु ितवारी भएको जबरज�ती करणी 
म�ुामा (ने.का.प. २०६९, अङ्क ८, िन.न. ८८७८) 
यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको 
दिेख�छ जसअनसुार �ितवादीले कसरु गरकेोमा 
िनजको इ�कारी बयान मा�ले कसरुदार कायम नह�ने 
आधार ब�न स�दैन । 

८. �यसैगरी, �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
जबरज�ती करणीको �माण देिखएन भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर र बहसमा उठेको ��नको स�ब�धमा िवचार 
गदा�, कणा�ली �वा��य िव�ान �ित�ान ज�ुलाले 
गरकेो पीिडताको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा On 
examination: Genitalia and Perianal 
Region: No significant finding (No 
abrasion, Scratch mark or bite mark, 
Hymen- Intact, No Bruise), Oral Cavity: 
Lips Normal, Gums-Teeth Normal, 
No stain or bruises, Rest of Body: No 
significant finding भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख 
भएको दिेख�छ । �ितवादी नर े साक�को �वा��य 
परी�ण �ितवेदन हेदा� , On examination: No 
bite marks, no finding suggestive of 
resilience or restraint, on inspection of 
rest of the body, no significant finding
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । पीिडता तथा 
�ितवादीको �वा��य परी�णमा केही नभेिटएको भनी 
उ� �वा��य परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भए तापिन 
सोही �ितवेदनको नोटमा "Note: Since more 
than 24 hours had already elapsed since 
the time of alleged incident, the child had 
already taken food and water multiple 
times and also the alleged assailant 
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had already washed his body, no swabs 
were collected for investigation" भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी घटनाको भोिलप�ट 
मा� �वा��य परी�ण भएको ह�दँा पीिडताले पानी र 
खाना खाइसकेको र अिभय�ुसमेतले नहुाई धवुाई गरी 
आएको अव�था रहेकोबाट वीय�ह�लगायतको परी�ण 
ह�न नसकेको भनी �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको देिख�छ ।

९. मूलतः जबरज�ती करणीको 
पर�परागत प�रभाषा र मा�यतामा नै प�रवत�न भई 
योिनमा ह�ने बला�कारबाट आज लैङ्िगक समानता 
कायम गन� तथा लैङ्िगक िहसंा अ��य गन� केही 
नपेाल ऐन सशंोधन गन� ऐन, २०७२ ले त�कालीन 
मलुक� ऐन, २०२० को जबरज�ती करणी महलमा 
१(घ) न.ं मा "गदु्�ार वा मखुमा िलङ्ग पसाएमा वा 
िलङ्गबाहके अ�य कुनै व�तु योिनमा �वेश गराएमा 
पिन जबरज�ती करणी गरकेो मािनने छ" भ�ने 
कानूनी �यव�था थप गरी मखु मैथुनलगायतको 
बला�कारको �व�पलाई मा�यता िदइएको आजको 
कानूनी �यव�थाको अव�थामा जबरज�ती करणी 
हो वा होइन भनी �थािपत गदा� परी�ण गनु�पन� 
िवषयह� फरक रहकेो अव�थामा योिनमा ह�ने 
बला�कारको �माणह�को अनुस�धान र खोजी 
गनु�भ�दा मखु मैथनु वा गुद्�ार मैथनुबाट भएको 
बला�कारको लािग फरक त�रकाले अनसु�धान तथा 
�माणको खोजी, परी�ण र म�ूयाङ्कन ग�रनुपन� 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा २४ घ�टाको समय 
अ�तरालपिछ पीिडताले पानी तथा खाना खाइसकेको 
र �ितवादीले नहुाइसकेको अव�थामा �वा��य 
परी�ण ग�रएको ह�दँा वीय�लगायतको परी�ण ह�न 
नसकेको अव�थामा �वा��य परी�ण �ितवेदनको 
घटनाको History मा �ितवादीले च�लेट िदने भनी 
उनको िलङ्ग मखुमा राखी चसुाएको र काठ ज�तो 
घो�ने सामानले नाइटो तथा िदसा गन� भागको 

बािहर रगडेको भनी पीिडताले गराएको िटपोट तथा 
पीिडताले वाकवाक आई थुकेको, बा�ता गरकेो भनी 
गरकेो कागजसमेतबाट �ितवादी नर ेसाक�ले पीिडता 
प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ ज�ुला S (एस) 
लाई मखु मैथनु गरी जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । तसथ�, �ितवादीले पीिडताको योिनमा नभई 
मखुमा िलङ्ग िछराई च�ुन लगाएको (Oral Sex) भ�ने 
अिभयोग दाबी रहेको स�दभ�मा योिनमा जबरज�ती 
करणीको �माण खो�न ुर िलङ्गलाई मखुमा राखी च�ुन 
िदइएको कारणले पीिडतालाई वाकवाक आई थकेुको, 
बा�ता गरकेो ि�थित रहेकोमा योिनमा बला�कारको 
िच� नभेिटएको भ�ने आधार िलई �ितवादी कसरुदार 
नरहेको भ�ने बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१०. �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(ख) मा 'कुनै काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा 
सो काम, घटना वा अव�थाबाट पीिडता भएका 
�यि�ले मौकामा वा �यसको त�काल अिघ वा 
पिछ �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन ह��छ' भनी 
उ�लेख ग�रएको छ । जबरज�ती करणी म�ुामा 
पीिडता बािलका नै घटनाको सा�ी र �माण 
ह�न् । ��तुत म�ुामा पीिडताले िसलिसलेवार �पमा 
मौकामा कागज गरकेो र सोलाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतसम� बकप� गरकेो तथा सामा�यतया 
जबरज�ती करणी म�ुामा ��य�दश� नह�न े तर 
��तुत म�ुामा मौकामा दे�ने �यि�समेत रहकेो र 
िनजले गरकेो मौकाको कागज बेहोरासमते घटनाको 
व�तुि�थित र प�रवेश तथा अ�य कागज गन�सगँ 
िमलेको देिखँदा �ितवादीले पीिडतामािथ जबरज�ती 
करणीको वारदात गरकेो पिु� भएको छ । यसै स�दभ�मा 
जबरज�ती करणीको वारदातको पिहलो कडी 
भनेको �वय ं पीिडत हो र यी पीिडतलाई ��य� 
र जीिवत �माण मा�नुपन� ह��छ भनी पनुरावेदक 
/ वादी नेपाल सरकार िव�� िवप�ी / �ितवादी 
च���साद ितवारी भ�ने च��बहादरु ितवारी भएको 
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जबरज�ती करणी म�ुामा (ने.का.प.२०६९, अङ्क 
८, िन.न.ं८८७८) यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत 
�ितपािदत भएको देिख�छ ।

११. जहासँ�म �ितवादी नर े साक�को 
उमेर ७५ वष� रहेकोले �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ बमोिजम कैद सजायमा छुट पाउनपुछ�  भ�ने 
�ितवादीका तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएको वैतिनक 
कानून �यवसायीको बहस िजिकर रहेको छ, सोतफ�  
हेदा� , �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
२(क) मा "�ये� नाग�रक भ�नाले, साठी वष� उमेर 
पूरा गरकेो नपेाली नाग�रक स�झनु पद�छ" भनी �ये� 
नाग�रकको प�रभाषा गरकेो पाइ�छ । िमिसल सलं�न 
रहेको नाग�रकता �माणप�को छाया�ँितमा यस म�ुाका 
�ितवादी नर े साक�को ज�म िमित २००१।१।१ गते 
उ�लेख भई िनज हाल ७५ वष�को उमेर पूरा ग�रसकेको 
देिखदँा िनज �ितवादी �ये� नाग�रक रहेकोमा दईुमत 
देिखदँनै । नेपालको संिवधानको धारा ४१ मा �ये� 
नाग�रकको हक िशष�कअ�तग�त “�ये� नाग�रकलाई 
रा�यबाट िवशेष सरं�ण तथा सामािजक सुर�ाको 
हक ह�ने छ” भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । यसै गरी 
�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले 
�ये� नाग�रकलाई कैद सजायमा छुट िदन सिकने भनी 
िन�न �यव�था गरकेो दिेख�छ ।

कैद सजायमा छुट िदन सिकनेः (१) �चिलत 
कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
सरकार वादी भई चलेको कुनै म�ुामा कैद सजाय 
पाई कैद भोिगरहकेो �ये� नाग�रकलाई िनजको 
उमेर र कसुरको अव�था हरेी देहायबमोिजमको 
कैद छुट िदन सिकने छः

(क) प�स�ी वष� उमरे पूरा भई स�री वष� 
ननाघेको �ये� नाग�रकलाई प�चीस 
�ितशतस�म,

(ख) स�री वष� उमेर पूरा भई पचह�र वष� 
ननाघेको �ये� नाग�रकलाई पचास 

�ितशतस�म, 
(ग) पचह�र वष� उमेर पूरा भएका �ये� 

नाग�रकलाई पचह�र �ितशतस�म,
(२) �चिलत कानूनमा जुनसकैु कुरा लेिखएको 

भए तापिन कैद सजाय पाएको अश� �ये� 
नाग�रक वा पचह�र वष� उमेर पूरा गरकेो 
�ये� नाग�रकलाई अदालतले कसुरको 
गा�भीय� हरेी कारागारमा नराखी हरेचाह 
के��मा रा�न आदेश िदन स�ने छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम हरेचाह 
के��मा रा�नसे�ब�धी अ�य �यव�था 
तोिकएबमोिजम ह�न ेछ ।

१२. यसै स�दभ�मा यस अदालतबाट 
नर�वज ग�ुङ िव. उ�च अदालत पोखरा भएको 
ब�दी��य�ीकरण परमादेश म�ुा (ने.का.प. २०७५, 
अङ्क ४, िन.न.ं ९९९८, पृ� ७७४) मा “कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) मा 
उि�लिखत "असल चालचलन भएका" र “स�री 
वष� उमरे पुगेका" कैदीह�को हकमा उ� िनयम 
२९(१क) मा उ�लेख भएबमोिजम नकारा�मक 
सूचीमा परकेा म�ुामा नै कैद परकेो भए पिन िनयम 
२९(२क) बमोिजम कैद छुट पाउन स�ने । �ये� 
नाग�रकलाई कानूनले �दान गरकेो सुिवधालाई 
सङ्कुिचत अथ�मा �हण गरी सुिवधा िदनबाट 
वि�चत गनु� मनािसब ह�दैँन" भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी पे�बा ग�ुङ िव�� कारागार 
काया�लय न�ख,ु लिलतपरु भएको ब�दी��य�ीकरण 
म�ुा (ने.का.प. २०७६, अङ्क ३, िन.न.ं १०२१९, 
पृ� ५४६) मा "हाल िनयम / काय�िविध र कैद सजाय 
छुट िदन स�ने अिधकारी िकटान नभएको कारणले 
सवैंधािनक र कानूनी �यव�थाको काया��वयन 
शू�यताको अव�थामा पु�न जान े ह�दँा सिंवधानले 
नै िवशेष सरं�ण गरकेो �ये� नाग�रक कैदीह�को 
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हकमा �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२ 
अनुसार कैद छुट िदन सिकने कैदीह�को हकमा 
यो आदेश�ा� भएको १५ िदनिभ� कानूनले 
तोकेको उमरे हदअनुसार सजाय छुट पाउन स�ने 
कैदीह�को उमरेअनुसारको सजाय �ितशत छुट 
तथा कसरुको सूचीसमेत तयार गनु� गराउनु"
भ�ने कारागार �यव�थापन िवभाग, कािलका�थान 
काठमाड�को नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रिदएको दिेख�छ र त�कालको लािग "उ�च 
अदालत र िज�ला अदालतह�ले उ�च अदालत 
िनयमावली, २०७३, िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०७५ र कारागार ऐन, २०१९ को दफा १८ को 
अिधकारसमेत �योग गरी आदेश �ा� भएको १५ 
िदनिभ� आफू मातहतका वा आ�नो �े�िभ� 
रहकेा कारागारमा िनरी�ण गरी �ये� नाग�रक ऐन, 
२०६३ को दफा १२(१) अनुसार कैद छुट िदन 
स�ने उमेर हद, शारी�रक एव ं मानिसक अव�था 
तथा कसुरको �कृितलाई हरेी त�कालै छोड्न 
आदेश िदनपुन� लागमेा छुटको �ितशत कायम 
गरी छुट िदनुपन� भए आव�यक िनण�य िलनु" भनी
स�पूण� उ�च अदालत र िज�ला अदालतह�को 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रसकेको 
देिख�छ । साथै "नेपालको सिंवधानले नै �ये� 
नाग�रकलाई िवशेष सरं�णको �यव�था गरकेो, 
�ये� नाग�रकको लािग िवशेष कानूनसमेत िनमा�ण 
गन� स�ने �यव�था गरकेो प�र��े�यमा िनिम�त �ये� 
नाग�रकको उमेर, शारी�रक र मानिसक अव�थाको 
कारणले आव�यक कानून �द� अिधकार तथा 
सुिवधा काया��वयनको िनिम� िज�मेवार िनकाय 
सि�य र सवेंदनशील ह�नु र गराउनु" भनी स�बि�धत 
िनकायह�लाई िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रसकेको 
अव�था रहेको दिेख�छ । यसरी �ये� नाग�रकले 
�ये� नाग�रक ऐन, २०६३ बमोिजम कैद सजायमा 
छुट पाउने स�ब�धमा यस अदालतबाट िनद�शना�मक 

आदेश भइसकेको प�र�े��यमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीले �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ बमोिजम �ा� 
गन� कैद सिुवधा स�बि�धत िनकायबाट िनयमानसुार 
�ा� गन� नै ह�दँा ��ततु पनुरावेदनको रोहबाट �यस 
स�ब�धमा िववेचना ग�ररहनपुन� देिखन आएन ।

१३. तसथ�, अिभय�ुको अदालतमा इ�कारी 
बयान रहे तापिन अनसु�धानको �ममा सािबती रहेको, 
पीिडताको आमा प�रवित�त नाम आ.व.२०७२/०७३ 
ज�ुला R (आर) ले िदएको िकटानी जाहेरी 
दरखा�तलाई समथ�न गन� गरी घटना िववरण कागज 
र अदालतसम� बकप�मा जाहेरवालीले अिभय�ुले 
पीिडतालाई मखुमैथनु गरकेो भनी तथा पीिडताले 
बालसलुभ भाषामा िनजलाई अिभय�ुले मखुमैथनु 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो एवं सो िववरणसगँ िम�ने 
गरी ��य�दश� �रवना प�रयारले घटना िववरण 
कागज तथा अदालतसम�को बकप�मा खलुाएको 
बेहोरासमेतबाट वारदात �थािपत भइरहेको ि�थितमा 
�ितवादी नर ेसाक�ले पीिडता प�रवित�त नाम आ.व. 
२०७२/०७३ ज�ुला S (एस) लाई जबरज�ती करणी, 
बाल यौन दरुाचार गरकेो ठह�याएको उ�च अदालत 
सखु�त ज�ुला इजलासको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने देिखएन ।

१४. अतः उि�लिखत त�यगत आधार 
र �माणबाट �ितवादी नर े साक�लाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार त�कालीन मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को देहाय (घ) र ९क. नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३ नं. को देहाय (१) बमोिजम 
१० (दश) वष� कैद र सोही महलको ९क. नं.बमोिजम 
थप १ वष� कैदसमेत गरी ज�मा ११ (एघार) वष� कैद 
सजाय ह�ने र सोही महलको ९क. र १०ग. नं.बमोिजम 
�ितवादी नर ेसाक�बाट पीिडता प�रवित�त नाम आ.व. 
२०७२/०७३ ज�ुला S (एस) ले �.५०,०००।– 
(पचास हजार) �ितपूित�  भराई िलन पाउने ठह�याई 
भएको स�ु ज�ुला िज�ला अदालतको िमित 



937

१०७११ - नेपाल सरकार िव. महे�� काक�

२०७३।३।२८ को फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
सखु�त ज�ुला इजलासको िमित २०७४।०२।१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । फैसलाको जानकारी 
कारागार काया�लय ज�ुलामाफ� त �ितवादी नर े
साक�लाई िदन ुभनी स�ु ज�ुला िज�ला अदालतलाई 
लेखी पठाइिदनू । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः धनिसंह िगरी, मितना शा�य
इित संवत् २०७६ साल असोज ५ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७८।३।१७
०७६-CR-१२३५

म�ुा:- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम व�ृ नया ँबाने�वर 
२६(८) ०७४/०७५ को जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला बा�लङु गलकोट 

नगरपािलका वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.३१ बाने�र ब�ने महे�� काक�

§ �ितवादीले िववाह गछु� भनेको कारण दुवैको 
सहमितबाट पटकपटक शारी�रक स�ब�ध 
भएको हो भनी पीिडतले अदालतमा बयान 
गरकेो देिख�छ । यसरी लामो समयदेिख 
शारी�रक स�ब�धमा रहकेा, �ितवादी 
र पीिडत सगैँ गई पटकपटक गभ�पतन 
गराएको, होटल र�े�र�ेटमा भेटघाट गन� 
गरकेो, �ितवादी र पीिडतिबच िववाहको 
िवषयलाई िलएर खटपट भई वारदात 
भएको क�रब ५ मिहना १२ िदनपिछ 
जाहरेी परकेो देिखँदा िनजह�िबचको 
शारी�रक स�ब�धमा �ितवादीले िववाह 
गन� गलत वा छलकपटपूण� िव�ास 
िदलाएर मा� शारी�रक स�ब�ध गरकेो 
हो वा िनजह�िबचमा सहमितमा स�ब�ध 
भई िववाह गन� िव�दुमा िववाद भई 
स�ब�धमा ित�ता आई अनसु�धान, 
अिभयोजन र अदालती �ि�या सु� 
भएको भ�ने स�ब�धमा अिभयोजन अ�प� 
देिखएको ह�दँा य�तो अ�प� अनसु�धान 
र अिभयोजनका आधारमा ग�रएको 
जबरज�ती करणी ठहर गन� फैसलालाई 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको फैसला िमलेकै देिखने । 

(�करण नं.१२)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी च��का�त खनाल

�नण�य नं. १०७११
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��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी भवुन िसंह थापा 
काठमाड� िज�ला अदालत

उ�च तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी य�राज भ�
माननीय �यायाधीश �ी नाितबाब ुलािमछाने
उ�च अदालत पाटन

फैसला
�या.ह�र�साद फुयाल : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः- 

त�य ख�ड
मलाई क�रब एक वष�अगािडदिेख �लोभनमा 

पारी िववाह गछु�  भनी महे�� काक�ले जबरज�ती 
करणी गद� आएको र िमित २०७४।५।२० गते िदउसँो 
अं.१५.०० बजेको समयमा कोटे�रि�थत काि�तपरु 
गे� हाउसमा खाजा खाउ ँ भनी म पीिडत व�ृ नया ँ
बाने�र २६(८) ०७४/०७५ लाई �ितवादी महे�� 
काक�ले गे� हाउसको २०५ नं. कोठामा लगी िभ�बाट 
चकुुल लगाई मैले लगाएको पाइ�ट र क��समेत खोली 
मैले नमा�दा नमा�दै २ पटक जबरज�ती करणी 
ग�रसकेर यो कुरा बािहर गएर कसैलाई नभ�न,ु भनेमा 
मा�रिद�छु भनी ध�क� िदई गे� हाउसबाटै बािहर 
िन�क� बेप�ा भई हालस�म फेला नपरकेो, िनजलाई 
खोजतलास गरी प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको प�रवित�त नाम व�ृ नया ँबाने�र 
२६(८) ०७४/०७५ को जाहेरी दरखा�त ।

काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 

वडा नं.३२ कोटे�र बासकु�नगर माग�ि�थत पूव�मा पाचँ 
त�ले प�क� घर, पि�ममा ितनकुनेतफ�  जाने प�क� 
सडक, उ�रमा प�ुषो�म पौडेलको चार त�ले प�क� 
घर र दि�णमा मानिसंह काक�को तीन त�ले प�क� 
घर रहेको यित चार िक�लािभ� सयु�बहादरु पौडेलले 
स�चालन गरकेो पि�म मोहडा भएको काि�तपरु गे� 
हाउस रहेको चार त�ले प�क� घर सो घरको दो�ो 
त�लाको पूव�तफ� को तीनवटा कोठाह�म�ये पिहलो 
कोठा नं.२०५ रहेको सोकोठामा पूव�तफ�  काठको 
टेबलुमा िट.िभ. रहेको िट.िभ. छेउमा सानो टेबलु 
रहेको दि�णतफ�  िभ�ामा टािँसएर राखेको अव�थामा 
ओ�यानसिहतको लो बेड रहेको सो लो बेडमा महे�� 
काक�ले वष� २४ क� प�रवित�त नाम व�ृ नया ँबाने�र 
२६(८) ०७४/०७५ लाई जबरज�ती करणी गरेको 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाको कागज ।

प�रवित�न नाम व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) 
०७४/०७५ को �वा��य परी�ण गदा� िनजको 
शारी�रक तथा मानिसक अव�था सामा�य रहेको, 
िनजको क�याजाली परुानो �याितएको दिेख�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको परोपकार �सूित तथा �ी रोग 
अ�पतालको �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

�ितवादी महे�� काक�सगँ मेरो िचनजान छैन, 
िनज �ितवादीले जाहेरवाली व�ृ नया ँबाने�र २६(८) 
०७४/०७५ लाई क�रब एक वष�अगािडदिेख िववाह 
गछु�  भनी पटकपटक जबरज�ती करणी गद� आएकोमा 
िमित २०७४।०५।२० गते िदउसँो अ.१५.०० बजेको 
समयमा खाजा खान जाउ ँ भनी काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.३२ कोटे�रि�थत 
काि�तपरु गे� हाउसको २०५ नं. कोठािभ� पीिडत 
व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) ०७४/०७५ लाई लगी 
कोठाको िभ�बाट चकुुल लगाई �ितवादी महे�� 
काक�ले प�रवित�त नाम व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) 
०७४/०७५ लाई धाक ध�क� िदई डर, �ासमा पारी 
जबरज�ती करणी गरी हाल फरार छन् । िववाह गछु�  
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भ�दै पटकपटक धाक ध�क� जबरज�ती करणी गन� 
िनज �ितवादी महे�� काक�लाई कानूनबमोिजम 
कारबाही होस् भ�नेसमेत बेहोराको उषा िव.क. र 
ब�ुकुमारी राईसमेतले लेखाई िदएको क�रब एकै 
बेहोराको कागज ।

�ितवादी महे�� काक� तथा पीिडतसगँ 
मेरो िचनजान छैन, िनज �ितवादी महे�� काक� तथा 
जाहेरवाली व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) ०७४/०७५ 
किहलेकाही ँमैले स�चालन गरकेो गे� हाउसमा आई 
केही समय तथा रातभर ब�ने गरेका िथए । िमित 
२०७४।५।२० गते िदउसँो अ.१५.०० बजेितर 
�ितवादी महे�� काक� तथा जाहेरवाली व�ृ नया ँ
बाने�र २६(८) ०७४/०७५ दवैुजना हामी एकिछन 
कोठामा बसेर जा�छौ ँ भनी काि�तपरु गे� हाउसमा 
रहेको रिज��र बकुमा महे�� काक�को नाम उ�लेख 
गरी बसेर गएका िथए, सो समयमा पीिडत व�ृ नया ँ
बाने�र २६(८) ०७४/०७५ लाई जबरज�ती करणी 
भएको मलाई थाहा भएन, िमित २०७४।११।२८ गतेका 
िदन जाहेरवाली व�ृ नया ँबाने�र २६(८) ०७४/०७५ 
सिहत �हरी टोली मेरो गे� हाउसमा आएपिछ घटनाको 
स�ब�धमा थाहा पाएको ह�,ँ मेरो गे� हाउसको २०५ नं. 
को कोठामा �ितवादी महे�� काक�ले पीिडत व�ृ नया ँ
बाने�र २६(८) ०७४/०७५ लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो पीिडतले बताएपिछ थाहा पाएको ह�,ँ िनजह� 
मेरो गे� हाउसमा आई इ��ी गरकेो बकुको �ितिलिप 
यसैसाथ पेस गरकेो छु भ�नेसमेत बेहोराको गे� हाउस 
स�चालक सयु�बहादरु पौडेलले स�ु अदालतमा गरकेो 
कागज ।

व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) ०७४/०७५ को 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी महे�� काक� 
भएको जबरज�ती करणी म�ुामा वारदातप�ात् फरार 
रहेका �ितवादी महे�� काक�को खोजतलास गदा� 
गराउदँा फेला नपरेको र िनजको वतन िज�ला बा�लङु 
गलकोट नगरपािलका वडा नं.७ म�म बतासेडाडँा घर 

भई काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.३१ बाने�र ब�ने िशव काक�को छोरा वष� २२ को 
महे�� काक� भ�ने ख�ुन आएको भ�नेसमेत बेहोराको 
�हरी �ितवेदन ।

�ितवादी महे�� काक�ले पीिडत व�ृ नया ँ
बाने�र २६(८) ०७४/०७५ लाई िववाह गछु�  भनी 
ललाई फकाई पटकपटक जबरज�ती करणी गरेको 
र अि�तम पटक िमित २०७४।५।२० गते िदउसँो 
अ.ं१५:०० बजे काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३२ कोटे�रि�थत काि�तपरु 
गे� हाउसको कोठा नं.२०५ मा वष� २५ क� पीिडत 
जाहेरवाला व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) ०७४/०७५ 
लाई �ितवादी महे�� काक�ले िववाह गछु�  भ�ने 
�लोभनमा पारी ललाई फकाई, धाक ध�क� िदई डर 
�ासमा पारी जबरज�ती करणी गरकेो स�माण पिु� ह�न 
आएकोले यी �ितवादी महे�� काक�लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको १ नं. मा प�रभािषत ३(५) 
नं.बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही महलको ३(५) 
नं.बमोिजम सजाय ह�न र १० नं.बमोिजम पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत िदलाई भराइपाऊँ । साथै �ितवादी 
महे�� काक� हालस�म फरार रहेको ह�दँा िनजको 
नाममा �याद जारी गरी कानूनबमोिजम ह�नसमेतको 
माग दाबी िलएको अिभयोगप� । 

जाहेरवाला प�रवित�त नाम नया ँ बाने�र 
२६(८) ०७४/०७५ क�ा ११ र १२ मा ि�िमयर 
कलेजमा सगैँ अ�ययन गन� मेरो साथी ह�न् । िनजसगँ 
कलेजमा अ�ययन गदा� सगैँ खाजा खाने र कुराकानी 
ह�नेस�म गद��यो । िनज क�ा १२ मा असफल भएको र म 
पास भई हाल क�स�टे�सीमाफ� त िवदेश जान पोखरामा 
तयारी ग�ररहेको छु । िनज जाहेरवालालाई मैले िववाह 
गछु�  भनेको छैन । िमित २०७५।५।२० गते काठमाड� 
आएको अव�थामा फोन गरी िनज जाहेरवालीले 
कोटे�रि�थत काि�तपरु गे� हाउसमा खाजा खान 
बोलाएको र म �यहा ँप�ुदा िनजले िवशेष कुराकानी गनु�  
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छ, कोठामा बसी कुराकानी गनु�प�यो भनेकाले कोठा 
िलई बसेको र कुराकानी ह�दँा िनजले मलाई िववाहको 
लािग भनेक� र मैले िनजलाई हाल िववाह गन� असमथ� 
छु भनेपिछ िनजलाई मैले िनजको घरमा लगी छाडी 
िदएको िथए ँ । कुरा गन� भनेबाट आ�नो नामसिहत 
होटलको रिज��रमा सही गरी कुराकानीस�म भएको 
करणी भएको िथएन । होटलवालाले पेस गरकेो उ� 
रिज��रमा लेिखएको महे�� काक�, ठेगाना र फोन 
न�बर लेिखएको अ�रह� मेरो होइन सही मेरो 
हो । जाहेरवालीले �कुटी चलाउने गद�िथन् । िनजको 
क�याजाली कसरी �याितएको हो सो स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा छैन । मैले करणी गरी िनजको क�याजाली 
�याितएको होइन । जाहेरवालीलाई मैले किहले पिन 
िववाह गछु�  भनी डर, �ासमा पारी करणी गरकेो 
छैन । मैले भदौ २० गते जबरज�ती करणी गरकेो र 
पीिडत भएको भनी छ मिहनापिछ अथा�त् फा�गणु २ 
गते जाहेरी िदएक� िछन्, िनजलाई मैले जबरज�ती 
करणी गरकेो भए सो गे� हाउस निजक कोटे�र �हरी 
चौक�मा उजरु गनु�पन�मा नया ँबाने�रमा उजरुी िदएक� 
िछन् । जाहेरवाली सायद मलाई �ेम गद�िथन् होला 
र िनजको िववाहको ��ताव मैले अ�वीकार गरकेो 
कारण होटलमा सही गरकेो आधारमा मलाई िववाह 
गन� बा�य पान� झ�ुा जाहेरी िदइन्, मलाई लागेको 
अिभयोग दाबी स�य साचँो नभई झ�ुा रहेकोले मैले 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउनपुन� होइन सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी महे�� काक�ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
हाल यी �ितवादी महे�� काक�लाई सािबक मलुकु� ऐन 
अ.बं.११८ को देहाय (२) नं.बमोिजम थनुामा राखी 
म�ुा पपु�� गन� िसलिसलामा िनयमानसुारको िसधा खान 
पाउने गरी यी �ितवादीलाई थनुामा रा�न मलुकु� ऐन 
अ.बं.१२१ नं.बमोिजमको थुनवुा पजु� िदई स�बि�धत 
कारागार काया�लयमा पठाउने गरी मलुकु� ऐन, 

अ.बं.१२४(ग) नं.बमोिजम यो आदेश पचा� ग�रिदएको 
छ । �ितवादी च�ुा भइसकेको र ��ततु म�ुा सािबक 
मलुकु� ऐनअ�तग�त दायर भएको ह�दँा सािबक िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २३(ग) सगँ 
स�बि�धत िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा ह�दँा �ितवादीको 
सा�ी �ितवादीमाफ� त र वादी नेपाल सरकारका सा�ी 
गवाह जाहेरवाला, घटना िववरणमा कागज गन� मािनस 
र मौकामा कागज गन� सूय�बहादरु पौडेलसमेतलाई 
िमित २०७५।६।९ गतेका िदन उपि�थत गराइिदन ु
भनी स�बि�धत �हरी काया�लयलाई प�ाचार गरी 
सोको जानकारी िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
काठमाड�लाई िदई िनयमानसुार गनु�  भ�ने िमित 
२०७५।५।३१ को स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
आदेश ।

उ� आदेशानसुार िनज �ितवादी महे�� 
काक�लाई म�ुा पपु��को लािग िनयमानसुारको िसधा 
खान पाउने गरी मलुकु� ऐन अ.बं.१२१ नं.बमोिजमको 
थनुवुा पजु� िदई थनुामा रा�न स�बि�धत कारागार 
काया�लय जग�नाथदवेल काठमाड�मा थनुामा रा�न 
पठाइएको िमिसलबाट देिखएको ।

�ितवादी महे�� काक�लाई म सानैदेिख 
िच�दछु । ऊ �यसरी कसैलाई जबरज�ती गन� 
आचरण भएको मािनस होइन । यी �ितवादीले िनज 
जाहेरवालालाई जबरज�ती करणी नगरकेोले सजाय 
ह�नपुन� होइन िकनभने उसको चालचलन बानी बेहोरा 
असल छ । साथीसाथीिबचमा मनमटुाव भई अदालतमा 
िवनाकारण म�ुा गन� हो भने समाजमा अराजकता 
निन�तेला भ�न पिन त सिकँदैन । उनीह�िबचको 
आपसी मनमटुावले गदा� यो म�ुा दायर भएको हो ज�तो 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको सा�ी िदपक 
के.सी. ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीले जाहेरवालालाई जबरज�ती 
करणी नगरकेोले जबरज�ती करणी म�ुामा सजाय 
ह�नपुन� होइन । म �ितवादीलाई रा�ोसगँ िच�दछु । 
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उसको चालचलन �यवहार असल छ । हामी सगैँ एकै 
कोठामा ब�दै आएका साथी ह� भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी राजे�� बोहराले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िमित २०७४।११।९ गतेको घटना िववरण 
कागजमा भएको बेहोरा महे�� काक�सगँ पटकपटक 
यौन स�पक�  गरकेो तथा म ितमीलाई िववाह गछु�  भनी 
जबरज�ती करणी गद� आएको भ�ने कुरा पीिडत व�ृ 
नया ँबाने�र २६(८) ०७४/०७५ ले मलाई बताएकाले 
थाहा पाएको ह� ँ । �यस समयमा कोठािभ� के कसो 
भएको हो मलाई थाहा छैन । कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�ने नह�ने के कसो हो मलाई थाहा छैन । उ� भनाइ 
बेहोरा मेरो होइन । उ� कागजमा भएको सहीछाप मेरो 
हो । उ� िमितमा होटलमा इ��ी गररे भ�याङबाट मािथ 
गए, दवुैजना हासँी खसुी नै आएका िथए । उ� गे� 
हाउसको २०५ नं. कोठामा क�रब २ घ�टाजित बसी 
हासँी खसुीसाथ रमाइलोसगँ काउ�टरमा आई केटीले 
आ�नो पस� िझक� होटलको िबल ितरी गएका ह�न् । 
उ� िमितभ�दा अगािड पिन पटकपटक मेरो होटेलमा 
आई ब�ने, खाजा खाने गररे जाने गद�थे र पीिडतले 
िनजलाई जबरज�ती भएको कुरा उ�लेख गरके� 
िथइनन् भ�नेसमेत बेहोराको वादीको सा�ी एवं गे� 
हाउसका मािलक सूय�बहादरु पौडेलले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

जाहेरी दरखा�तमा भएको बेहोरा र सहीछाप 
मेरो हो । मलाई �ितवादी महे�� काक�ले िवगत केही 
समय अगािडदेिख नै मसगँ िववाह गछु�  भनेर हामीिबचमा 
शारी�रक स�पक�  ह�ने गरकेो िथयो । तर पिछ ०७४ 
साल भदौ २० गते मलाई �ितवादीले कोटे�रि�थत 
काि�तपरु गे� हाउसमा ल�यो र यौन स�पक� का लािग 
��ताव ग�यो मैले िववाह गद�नौ भने यो ��ताव मलाई 
�वीकार छैन भ�दा उसले मलाई �यस समयमा 
जबरज�ती करणी गरकेो हो । पिहलो पटक करणी गदा� 
मलाई अिलअिल लाज र डर भएको िथयो, �यसैले 

य�तो कुरा कसरी भ�ने पिन भयो । अक�ितर मलाई 
�ितवादीले िववाह गछु�समेत भनेको िथयो �यसैले उजरु 
ग�रन ँ । �ितवादीले िववाह गछु�  भनेको कारण दवैुको 
सहमितबाट पटकपटक शारी�रक स�ब�ध भएको हो । 
पिछ िववाह नगन� भएर नै उजरुी िदएको होइन िकनभने 
�यस घटनाको समयमा उसको यौन ��तावलाई 
अ�वीकार गदा� पिन आ�नो प�ुषाथ� देखाएर करणी 
गरकेोले उजरुी िदएको हो । डर र लाजले गदा� मैले उ� 
िदन कतै पिन उजरुी गन� सिकन भ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) 
०७४/०७५ ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी महे�� काक� र जोहरवालीिबच �ेम 
स�ब�ध रहेको बहानामा ितमीलाई िववाह गछु�  भनेर 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । जाहेरवाली र म सगैँ 
नोकरी गद��य� । �यस समयमा जाहेरवालीले नै भनेर 
थाहा पाएक� ह� ँ। जाहेरवालीले मसगँ महे�� काक�लाई 
िचनाउदँा मेरो केटा साथी हो । उसले मलाई पटकपटक 
जबरज�ती करणी गन� गछ�  भनेर िचनाउन ु ह���यो 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीको सा�ी बिुझएका मािनस 
उषा िव.क.ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

यसमा पीिडतको �वा��य परी�ण गन� 
िवशेष� डा�टरलाई िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
काठमाड�माफ� त उपि�थत गराउन ु भनी स�बि�धत 
�हरी काया�लयलाई प� लेखी पठाई उपि�थत भएपिछ 
बकप�को लािग इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७५।८।२७ को काठमाड� िज�ला अदालतको 
आदेश ।

प�रवित�त नाम व�ृ नया ँ बाने�र २६(८) 
०७४/०७५ को �वा��य परी�ण मैले गरेको 
हो । �वा��य परी�ण गदा� पीिडतको शारी�रक तथा 
मानिसक अव�था सामा�य दिेख��यो । िनजको 
क�याजाली परुानो �याितएको िथयो । िनजको शरीरमा 
त�कालीन सङ्घष�का ल�ण केही पिन देिखएको 
िथएन । शारी�रक स�पक�  भएको २४ घ�टािभ�ै 
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परी�ण भयो भने �यसको ल�ण रिहरह�छ । सोभ�दा 
पिछ भयो भने यिकनसाथ भ�न सिकँदैन । पीिडतले 
िदएको बयानअनसुार िनजलाई िवगत ३ वष�देिख 
�ितवादीले Sexually and Physically Abuse 
गरकेो र िनजको बयानअनसुार अि�तम पटक २०७४ 
साल भदौमा भएको िथयो र पीिडतको शारी�रक 
परी�ण मैले २०७४।१०।२८ मा गरकेो िथए ँ । 
पीिडतको बयानअनसुार �ितवादी चाही ँ पीिडतको 
कलेजको साथी रहेको र उनीह� दईुिबच �ेम स�ब�ध 
रहेको ४ वष� भएको र �ेम स�ब�ध स�ु भएको १ 
वष�पिछ �ितवादीले पीिडतलाई इ�छािवपरीत यौन 
स�पक�  राखेको र नमानेबापत िनजलाई शारी�रक 
यातना िदने गरकेो र साथै �यान मान�समेत ध�क� िदने 
गरकेो बताएक� िथइन् र िवगत ३ वष�िभ� पीिडतले २ 
पटक गभ�पतन पिन ग�रसकेको कुरा बताएक� िथइन् 
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतको �वा��य परी�ण गन� 
िवशेष� डा. सिुजता �े�ले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादी महे�� काक�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. मा प�रभािषत सोही महलको 
३(५) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही महलको 
३(५) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद साजय गरी सोही 
महलको १० नं.बमोिजम यी �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�.५०,०००।– हजार �ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने 
ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।११।२ मा भएको फैसला ।

जाहेरवाला र �ितवादी एकै कलेजमा पढ्ने, 
एक आपसमा िम�ने साथी भएकोले केही समय 
अगािडदिेख सगँसगैँ िहड्ँडुल गन�, खाजा खाने, 
शारी�रक स�ब�धसमेत रा�ने गरी आएको Girl 
Friend, Boy Friend भएको अव�था हो । िनज 
पीिडतको उमेरले प�रप�क वष� २५ छ । वारदात भएको 
िमितभ�दा ५ मिहना ८ िदनपिछ मा� �वा��य परी�ण 

भएको र ५ मिहना १२ िदनपिछ िमित २०७४।११।२ 
मा मा� जाहेरी दखा��त परकेो छ । वारदातको लामो 
समयको अ�तरालमा ग�रएको �वा��य परी�णको 
कुनै �ामािणक मह�व ह�दैँन । जबरज�ती करणी 
वारदातले ह�ने हो । िववाह गर ेजबरज�ती करणी नह�ने 
िववाह नगर ेजबरज�ती करणी ह�ने भ�ने होइन । अतः 
म �ितवादीले पीिडतलाई करणी नै नगरकेो र करणी 
गरकेो भए पिन दवुैजनाको सहमितबाट उमेर पगेुको 
मिहलासगँ यौन स�ब�ध भए जबरज�ती करणी नह�ने 
भ�ने पिु� ह�दँाह�दँ ैपिन अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ठहर गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला बदर 
गरी म पनुरावेदक �ितवादीलाई आरोिपत कसरु तथा 
सजायबाट पूण�तः सफाइ िदलाई �याय इ�साफ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी महे�� काक�को उ�च 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावदेनप� । 

यसमा मौकामा कागज गन� गे� हाउस 
स�चालक सूय�बहादरु पौडेलले मौकामा गरकेो कागज 
तथा िनजको अदालतमा भएको बकप�समेतबाट स�ु 
फैसला िवचारणीय देिखदँा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १४० (३) तथा उ�च 
अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ६४ बमोिजम 
उ�च सरकारी विकल काया�लय, पाटनलाई पेसीको 
सूचना िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७५।२।२८। को आदेश ।

यसमा Sofy नामबाट Facebook 
Message ि��ट गरी पेस गरकेो र सो Message 
िमिसल सलं�न रहेको देिखदँा उ� Message को 
कुराकानी को-को िबच भएको हो ? �ितवादीमाफ� त 
पेस भएको हो, होइन िनजलाई यस अदालतमा िझकाई 
कागज गराई खलुाउन लगाई सोको रकेड� बाकँ� रहेको 
भए पनुः �ितिलिप पेस गराई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने उ�च अदालत पाटनको िमित २०७६।३।१६ को 
आदेश ।

िमिसल सामेल Facebook Message 
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ि��ट दखेे ँ सनुे ँ । कुराकानी म र यी जाहेरवालािबच 
भएको हो । मेरोउपर जाहेरी िदनभु�दा ४/५ मिहना 
अगािड िनज जाहेरवालाले मलाई गरकेो Message 
ह�न् । उ� message ह�को �ममा मैले पेस गन� 
�याएको ह� ँ । उ� message ह�मा मैले जवाफ 
फका�एको िथइन ँ । सो बेला मेरो Account Block 
िथयो भनी �ितवादी महे�� काक�ले उ�च अदालत 
पाटनमा उपि�थत भई गरकेो सनाखत बयान ।

�ितवादी महे�� काक�लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं.बमोिजम 
पाचँ वष� कैद र सोही महलको १० नं.बमोिजम यी 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.५०,०००।– हजार 
�ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने ठहर गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।११।२ 
मा भएको फैसला निमलेकोले उ�टी भई बदर ह�ने 
ठह�याई आरोिपत कसरु पिु� ह�ने �माण नह�दँा िनज 
�ितवादी महे�� काक�लाई आरोिपत कसरु अपराधबाट 
सफाइ िदने ठहर गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।४।१४ मा भएको फैसला ।

��ततु म�ुाको मूल आधार नै िववाह गन� 
आ�ासन िदई पीिडतलाई अनिुचत दबाब, �भावमा 
पारी आफूले जहा ँ बोलायो �यही ँ आउने, जहा ँ
भ�यो �यहा ँजाने, जे गन� भ�यो �यो गन� िदने ज�ता 
माया �ेमका कुरा रची ग�रएका दरुाशयय�ु काय�ले 
पीिडतलाई उसले भनेको मा�न बा�य बनाएको र 
पटकपटक यौन िहंसाको िसकार बनाएको अव�था छ । 
फरार अिभय�ुको �पमा म�ुा दायर भएको अव�थामा 
अदालतमा आई यी �ितवादीले आफू फरार रहनकुो 
कुनै कारणसमेत उ�लेख गरकेो अव�था पिन छैन । 
शारी�रक स�पक�  भएको २४ घ�टा िबतेपिछ �यसका 
ल�णह� यिकनसाथ भ�न नसिकने भनी पीिडतको 
�वा��य परी�ण गन� डा. सिुजता �े�को बकप�बाट 
समिथ�त भएकोले वारदातको ५ मिहना १२ िदनपिछ 
जाहेरी परकेो कारणले जबरज�ती करणीका िच�ह� 

नदेिखन ु �वाभािवक हो । आफूलाई िववाह गन� भए 
िकन उजरु गन� भनी अि�तम समयस�म पीिडतले 
�ित�ा गरी बसेको यथाथ�लाई शंका गरी �चिलत 
हद�यादको बा�या�मक �यव�था उ�लङ्घन ह�ने गरी 
कानूनबमोिजमको �यादिभ� उजरुी गरकेो अव�थालाई 
गलत �या�या गरी उ�च अदालत पाटनबाट यी 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
भएकोले उ� फैसला बदर गरी स�ु सदर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको पनुरावेदन 
प� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजातह�को अ�ययन 
ग�रयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी च��का�त 
खनालले �ितवादीले पीिडतलाई िववाह गन� आ�ासन 
िदई अनिुचत दबाब, �भावमा पारी माया �ेमका कुरा 
रची ग�रएका दरुाशयय�ु काय�ले पीिडतलाई उसले 
भनेको मा�न बा�य बनाएको र पटकपटक यौन िहसंाको 
िसकार बनाएको अव�था छ । अदालतमा आई यी 
�ितवादीले आफू फरार रहनकुो कुनै कारणस�म पिन 
उ�लेख गन� सकेको छैन । शारी�रक स�पक�  भएको 
२४ घ�टा िबतेपिछ �यसका ल�णह� यिकनसाथ 
भ�न नसिकने भनी �वा�थ परी�ण गन� िचिक�सकले 
भनेको र िढलो गरी जाहेरी परकेो कारणले जबरज�ती 
करणीका िच�ह� नदेिखन ु �वाभािवक रहेकोतफ�  
िवचार नगरी उ�च अदालत पाटनबाट यी �ितवादीलाई 
सफाइ िदने गरी भएको �िुटपूण� फैसला बदर गरी यी 
�ितवादी महे�� काक�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गन� गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
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उपयु��ानसुारको त�यगत िवषय र बहस 
िजिकरसमेत भएको ��तुत म�ुामा उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, 
स�दनै ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, पीिडत व�ृ नया ँ
बाने�र २६(८) ०७४/०७५ लाई िववाह गछु�  भनी 
ललाई फकाई पटकपटक जबरज�ती करणी गरकेो 
र अि�तम पटक िमित २०७४।५।२० गते िदउसँो 
अं.१५:०० बजे कोटे�रि�थत काि�तपरु गे� हाउसको 
कोठा नं.२०५ मा यी पीिडतलाई �ितवादी महे�� 
काक�ले िववाह गछु�  भ�ने �लोभनमा पारी जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न आएकोले यी �ितवादी महे�� 
काक�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ 
नं. मा प�रभािषत ३(५) नं.बमोिजमको कसरु अपराधमा 
सोही महलको ३(५) नं.बमोिजम सजाय ह�न र सोही 
महलको १० नं.बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�समेत 
िदलाई भराइपाउ ँ भ�नेसमेतको अिभयोग मागदाबी 
भएकोमा �ितवादी महे�� काक�लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं.बमोिजम 
पाचँ वष� कैद र सोही महलको १० नं.बमोिजम यी 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.५०,०००।– हजार 
�ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने ठहर गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला बदर 
गरी यी �ितवादी महे�� काक�ले आरोिपत कसरु 
अपराधबाट सफाइ पाउने ठहर गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको फैसलामा िच� नबझुाई पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो दिेखयो ।

३. अब �ितवादीले सफाइ पाउने गरी भएको 
उ�च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरेको स�ु अदालतको 
फैसला सदर कायम ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�,

क�रब एक वष� अगािडदिेख �लोभनमा पारी िववाह गछु�  
भनी महे�� काक�ले जबरज�ती करणी गद� आएको 
र िमित २०७४।५।२० गते िदउसँो अं.१५:०० बजे 
कोटे�रि�थत काि�तपरु गे� हाउसको कोठा नं. २०५ 
मा खाजा खान भनी लगी िभ�बाट चकुुल लगाई मैले 
नमा�दा नमा�द ै �ितवादी महे�� काक�ले मलाई २ 
पटक जबरज�ती करणी गरपेिछ यो कुरा कसैलाई भने 
मा�रिदने ध�क� िदई बािहर िन�क� बेप�ा भई हालस�म 
फेला नपरकेोले िनजलाई खोजतलास गरी कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने प�रवित�त नाम व�ृ नया ँबाने�र २६(८) 
०७४/०७५ को जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको 
अनसु�धान �ार�भ भएको देिखयो ।

४. पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
िनजको शारी�रक र मानिसक अव�था सामा�य 
रहेको । पीिडतको शरीरमा सङ्घष�को ल�ण केही पिन 
नदेिखएको, Hymen no intact, old tear present 
भ�ने परोपकार �सूित तथा �ी रोग अ�पतालको 
�वा�थ परी�ण �ितवेदनबाट देिख�छ । 

५. �ितवादी महे�� काक�ले िवगत केही समय 
अगािडदेिख नै मसगँ िववाह गछु�  भनेर हामीिबचमा 
शारी�रक स�पक�  ह�ने गरकेो िथयो । पिछ�लो पटक 
२०७४ साल भदौ २० गते मलाई �ितवादीले 
कोटे�रि�थत काि�तपरु गे� हाउसमा ल�यो र यौन 
स�पक� का लािग ��ताव ग�यो मैले िववाह गद�नौ भने यो 
��ताव मलाई �वीकार छैन भ�दा उसले मलाई �यस 
समयमा जबरज�ती करणी गरकेो हो । �ितवादीले 
िववाह गछु�  भनेको कारण दवैुको सहमितबाट पटकपटक 
शारी�रक स�ब�ध भएको हो । उ� घटनाको समयमा 
उसको यौन ��तावलाई अ�वीकार गदा� पिन आ�नो 
प�ुषाथ� दखेाएर करणी गरकेोले उजरुी िदएको हो । डर 
र लाजले गदा� मैले उ� िदन कतै पिन उजरुी गन� सिकन 
भनी जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी केही फरक 
त�यसमेत उ�लेख गरी जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
व�ृ नया ँबाने�र २६(८) ०७४/०७५ ले अदालतमा 
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बकप� गरकेो दिेख�छ ।
६. जाहेरवाला क�ा ११ र १२ मा 

ि�िमयर कलेजमा सगैँ अ�ययन गन� मेरो साथी ह�न् । 
िनजसगँ कलेजमा अ�ययन गदा� सगैँ खाजा खाने र 
कुराकानीस�म ह�ने गद��यो । िमित २०७५।०५।२० 
मा काि�तपरु गे� हाउसमा पीिडत जाहेरवालाले 
खाजा खान बोलाएकोले गएको ह� ँ । िनजले मलाई 
�यहा ँ िववाह गन� भनेकोमा मैले िनजलाई हाल िववाह 
गन� असमथ� छु भनी िनजको घरमा लगी छािडिदएको 
िथए ँ । मैले िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी आरोिपत कसरुमा पूण�इ�कार रही अदालतमा 
बयान गरकेो देिख�छ । 

७. पीिडतको �वा��य परी�ण मैले 
०७४।१०।२८ मा गरकेो ह� ँ । �वा��य परी�ण गदा� 
पीिडतको शारी�रक र मानिसक अव�था सामा�य 
देिख��यो । िनजको क�याजाली परुानो �याितएको 
िथयो । िनजको शरीरमा सङ्घष�का ल�ण केही पिन 
देिखएको िथएन । पीिडतले बताएनसुार िनजलाई िवगत 
३ वष�देिख �ितवादीले Sexually and Physically 
Abuse गन� र अि�तम पटक २०७४ साल भदौमा 
जबरज�ती करणी भएको िथयो । �ितवादी पीिडतको 
कलेजको साथी रहेको र उनीह� दईुिबच �ेम स�ब�ध 
भएको ४ वष� भएको र �ेम स�ब�ध स�ु भएको १ 
वष�पिछ �ितवादीले पीिडतको इ�छािवपरीत यौन 
स�पक�  राखेको र िवगत ३ वष�िभ� पीिडतले २ पटक 
गभ�पतन पिन ग�रसकेको कुरा बताएक� िथइन् भनी 
पीिडतको �वा��य परी�ण गन� िवशेष� डा. सिुजता 
�े�ले बकप�मा उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

८. �ितवादी महे�� काक�सगँ पटकपटक 
यौन स�पक�  गरकेो तथा िववाह गछु�  भनी जबरज�ती 
करणी गद� आएको भ�ने कुरा पीिडतले मलाई 
बताएकाले थाहा पाएको ह� ँ । �यस समयमा कोठािभ� 
के कसो भएको हो र कानूनबमोिजम कारबाही ह�ने नह�ने 
के कसो हो मलाई थाहा छैन । िमित २०७४।५।२० गते 

होटलमा इ��ी गररे मािथ कोठामा गए, दवुैजना हासँी 
खसुी नै आएका िथए । गे� हाउसको २०५ नं. कोठामा 
क�रब २ घ�टाजित बसी हासँी खसुीसाथ रमाइलोसगँ 
काउ�टरमा आई केटीले आ�नो पस� िझक� होटलको 
िबल ितरी गएका ह�न् । उ� िमितभ�दा अगािड पिन 
पटकपटक मेरो होटेलमा आई ब�ने, खाजा खाने गररे 
जाने गद�थे र पीिडतले उ� िदन िनजलाई जबरज�ती 
भएको कुरा उ�लेख गरके� िथइनन् भनी िमित 
२०७४।११।९ को घटना िववरण कागज गन� वादीको 
सा�ी एवं गे� हाउस स�चालक सूय�बहादरु पौडेलले 
अदालतमा बकप� गरकेो पाइ�छ ।

९. पीिडत र �ितवादी एउटै कलेजमा पढ्ने 
साथी साथी भई िनजह�िबच िवगत ४ वष�देिख �ेम 
स�ब�ध रही आएकोमा क�रब एक वष� अगािडदेिख 
िववाह गछु�  भनी महे�� काक�ले जबरज�ती करणी गद� 
आएको र वारदातको िदन गे� हाउसमा खाजा खान 
भनी कोठामा लगी मैले नमा�दा नमा�द ै �ितवादी 
महे�� काक�ले मलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो 
भ�ने पीिडतको बयान रहेको छ । िमित २०७४।५।२० 
मा भएको उ� वारदातको जाहेरी पीिडतले िढलो 
गरी िमित २०७४।११।२ मा िदएकोमा यी �ितवादी 
महे�� काक� उ� कसरुमा इ�कार रहेका छन् । 
िमित २०७४।५।२० गते होटलमा इ��ी गररे मािथ 
कोठामा गई क�रब २ घ�टाजित बसी हासँी खसुीसाथ 
रमाइलोसगँ काउ�टरमा आई केटीले होटलको िबल 
ितरी गएका ह�न् । पीिडतले िनजलाई जबरज�ती भएको 
कुरा उ�लेख गरके� िथइनन् । यसभ�दा अगािड पिन 
पटकपटक होटेलमा आई ब�ने, खाजा खाने गद�थे 
भनी उ� गे� हाउस स�चालक सूय�बहादरु पौडेलको 
बकप�बाट देिख�छ । �यसैगरी पीिडतको शारी�रक 
र मानिसक अव�था सामा�य रहेको र िनजको 
क�याजाली परुानो �याितएको र शरीरमा सङ्घष�का 
कुनै पिन ल�ण नदिेखएको भ�ने �वा�थ परी�ण गन� 
िचिक�सकको बकप�बाट देिख�छ । 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, काि�क

946

१०. �वा��य परी�ण ह�दँा पीिडतको 
शारी�रक र मानिसक अव�था सामा�य रहेको र 
पीिडतको शरीरमा जबरज�ती करणीका सङ्घष�को 
ल�ण केही पिन नदेिखएको, Hymen no intact, 
old tear present देिखदैँन भ�ने �वा��य परी�ण 
गन� डा�टरको बकप�बाट देिख�छ । वारदात िमित 
समयमा पीिडत िच�याएको कराएको वा आफूलाई 
जबरज�ती गरकेो कुरा गे� हाउसका कुनै पिन 
कम�चारीलाई त�काल भ�न सकेको पिन िमिसलबाट 
देिखदँनै । पीिडत जाहेरवाली जबरज�ती करणीको 
कसरु अपराधबाट अ�यायमा परकेो भए निजकको 
�हरी काया�लयमा उजरु गनु�पन�मा हद�यादिभ�ै भए 
पिन वारदातपिछ िनकै िवल�ब गरी जाहेरी दखा��त 
िदएको पाइ�छ ।

११. ��ततु म�ुामा यी �ितवादीले गे� 
हाउसमा पीिडतले िववाहको ��ताव राखेको र 
िनजले अ�वीकार गरपेिछ पीिडतलाई िनजको घरमा 
छोडेको, पीिडतले भने ज�तो जबरज�ती करणी 
नगरकेो भनी मौकामा गरकेो बयान बेहोरालाई समथ�न 
ह�ने गरी कसरुमा इ�कार रही अदालतमा बयान गरकेो 
पाइ�छ । वारदात भएको भिनएको िमितबाट लामो 
समयको अ�तरालपिछ ग�रएको �वा�थ परी�ण 
�ितवेदन �माणयो�य नदेिखएको, अिभयोजन प�का 
सा�ीह�ले ग�रिदएको बकप�ले उ� वारदातमा 
जबरज�ती करणी भएको हो भनी पिु� गन� �या� र 
िव�ािसलो आधारह� नह�नकुा साथै वारदात भएको 
भिनएको गे� हाउसका स�चालक  सूय�बहादरु पौडेलले 
उ� िदन पीिडत र यी �ितवादी गे� हाउसको कोठामा 
गई क�रब दईु घ�टा जित बसी हासँीखसुीसाथ 
रमाइलोसगँ काउ�टरमा आई केटीले होटलको िबल 
ितरी गएका ह�न् । पीिडतले िनजलाई जबरज�ती 
भएको कुरा उ�लेख नगरकेो र यसभ�दा अगािड पिन 
पटकपटक होटेलमा आई ब�ने, खाजा खाने गद�थे भनी 
उ�लेख ग�रिदएसमेतबाट पीिडत र यी �ितवादी एउटै 

कलेजमा पढ्ने साथी भई िनजह�िबच िवगत लामो 
समयदिेख स�ब�ध रहेको प�र�े��यमा भएको भिनएको 
शारी�रक स�ब�धको ��ततु वारदात िववादा�पद 
दिेखन आयो । 

१२. �ितवादी महे�� काक�ले िवगत केही 
समय अगािडदिेख नै पीिडतलाई िववाह गछु�  भनी 
शारी�रक स�पक�  ह�ने गरकेोमा पिछ�लो पटक २०७४ 
साल भदौ २० गते �ितवादीले गे� हाउसमा लगी यौन 
स�पक� का लािग ��ताव ग�यो मैले िववाह गद�नौ भने यो 
��ताव मलाई �वीकार छैन भ�दा िनजले जबरज�ती 
करणी गरकेो हो । �ितवादीले िववाह गछु�  भनेको कारण 
दवुैको सहमितबाट पटकपटक शारी�रक स�ब�ध भएको 
हो भनी पीिडतले अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । 
यसरी लामो समयदेिख शारी�रक स�ब�धमा रहेका, 
यी �ितवादी र पीिडत सगैँ गई पटकपटक गभ�पतन 
गराएको, होटल र�े� र�ेटमा भेटघाट गन� गरकेो र उ� 
िदन यी �ितवादी र पीिडतिबच िववाहको िवषयलाई 
िलएर खटपट भई वारदात भएको क�रब ५ मिहना 
१२ िदनपिछ जाहेरी परकेो देिखदँा िनजह�िबचको 
शारी�रक स�ब�धमा �ितवादीले िववाह गन� गलत 
वा छलकपटपूण� िव�ास िदलाएर मा� शारी�रक 
स�ब�ध गरकेो हो वा िनजह�िबचमा सहमितमा 
स�ब�ध भई िववाह गन� िव�दमुा िववाद भई स�ब�धमा 
ित�ता आई अनसु�धान, अिभयोजन र अदालती 
�ि�या स�ु भएको भ�ने स�ब�धमा अिभयोजन 
अ�प� दिेखएको ह�दँा य�तो अ�प� अनसु�धान र 
अिभयोजनका आधारमा ग�रएको िज�ला अदालतको 
जबरज�ती करणी ठहर गन� फैसलालाई उ�टी गरी यी 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा उ� 
फैसला बदर गरी स�ु सदर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन र बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । 

१३. तसथ�, मािथ िववेिचत त�यगत आधार र 
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कारणसमेतबाट यी �ितवादी महे�� काक�लाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं.बमोिजम 
पाचँ वष� कैद र सोही महलको १० नं.बमोिजम यी 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.५०,०००।– (पचास 
हजार) �ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने ठहर गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।११।२ 
मा भएको फैसला बदर गरी यी �ितवादी महे�� 
काक�लाई आरोिपत कसरु अपराधबाट सफाइ िदने 
ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६।४।१४ 
मा भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
इित सवंत् २०७८ साल असार १७ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

 सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।५।१७

०७०-CI-१२७१

म�ुाः- अशं दपोट

पनुरावेदक / �ितवादी : गणेशबहादरुको छोरा भ�परु 
िज�ला, चागँ ु गा.िव.स. वडा नं. ७ ब�ने 
रामच�� बढुाथोक�

िव��
��यथ� / वादी : भ�परु िज�ला, चागँ ुगा.िव.स. वडा 

नं. ७ हाल काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१४ कुले�वर 
नयाबँ�ती डेरा गरी ब�ने िनम�ला बढुाथोक�

§ दबाए िछपाएको ��न सबै अंिशयारह�िबच 
अंश म�ुा चली सबैले अदालतको 
आदेशबमोिजम तायदाती फाटँवारी पेस 
गदा� दबाए िछपाएको छैन भनी कागज गरकेो 
तर अंशब�डा गनु�पन� स�पि� नदेखाई 
दबाए िछपाएको अव�थामा उपि�थत 
ह�ने िवषय हो । अशं म�ुा पदा� �यवहार 
�माणबाट पिहले नै छु�ी िभ�न भएको ठहर 
फैसला भएको अिंशयारले दबाए िछपाएमा 
नािलस गन� पाउने नदेिखन े। 

(�करण नं.५)

�नण�य नं. १०७१२
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पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी राम�साद भ�डारी "सभंव" तथा िव�ान् 
अिधव�ा �ी ह�रकृ�ण काय�थ

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
कु�मा�वर सापकोटा

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०४४, अङ्क ७, िन.नं.३१५२
§ ने.का.प.२०४७, अङ्क ४, िन.नं.४२२७

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा. �यायाधीश �ी प�ुषो�म�साद ढकाल
 भ�परु िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा. �यायाधीश �ी राजे���साद राजभ�डारी
 मा. �यायाधीश �ी स�यराज ग�ुङ
 पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.�काशकुमार ढंुगाना : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ तथा हाल �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार�े�िभ� पन� भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एवम् ठहर यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
िपता गणेशबहादरु र माता वेदकुमारीका ६ 

भाइ छोराह�मा जेठा िवप�ी िदलबहादरु-१, मािहला 
रामच��-१, सािँहला कृ�णबहादरु-१, कािँहला 
शारदाको पित गोिव�द-१, ठािँहला म िव�णबुहादरु-१ 
र का�छा िनम�लाको पित भरतबहादरु बढुाथोक�-
१ समेतका प�रवारमा तीनवटी छोरीह� िववाह भई 
माताको िमित २०४७।३।३० मा परलोक भइसकेको 

बाकँ� अंिशयारह�मा रीतपूव�क अंशब�डा भए पिन 
वादी िदलबहादरु र �ितवादी गणेशबहादरु भएको अंश 
म�ुामा वादीले छुट्याई िलन पाउने ठहरी, भ�परु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०५०।३।१३ मा फैसला 
भई पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०५१।१।२१ मा 
स�ु सदर भएको र म वादी िव�णबुहादरु बढुाथोक� र 
�ितवादी िवप�ीह�समेत भएको २०६३।५।२७ मा 
अशंचलन म�ुा दता�  भई भ�परु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६४।९।४ मा वादीले सािबक अिघ�लो म�ुामा 
अशं पाइसकेको वादी प�ुन नस�ने ठहराई फैसला 
भएको छ । सोहीबमोिजम गणेशबहादरुका नाउमँा दता� 
ह�न बाकँ� िक.नं. १०६, १०७, १७८ र १८० को 
ज�गाम�येबाट रामच��क� प�नी मािहली बढुाथोक�को 
नाममा �े�फल २-०-० हक छाडी िक.नं. ३५१ र बाकँ� 
िक.नं. ३५२ कायम भई आएको ज�गाह� िवप�ीह�ले 
भोगचलन गरी आएको त�यलाई लकुाई िछपाई खाने 
िनयतले उि�लिखत अशं म�ुामा तायदाती फाटँवारी 
पेस गरकेो ह�दँा दपोट ठहराई उ� िक�ा ज�गाबाट 
समेत अंशपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६५।९।९ 
गतेको वादी िव�णबुहादरु बढुाथोक�को िफराद दाबी । 

भ�परु िज�ला, चागँ ुगा.िव.स. वडा नं.७(क) 
िक.नं. १०६, १०७, १७८, १८० को ज�गादपोट 
गरकेो िफराद स�ब�धमा िववािदत िक.नं. १०६ र १०७ 
का दता�  बाकँ� ज�गाह� म एकासगोलको बहुारीको 
हैिसयतले दता� नामसारी गरी पाउने अव�थाका 
ज�गाह� ह�न् । मैले िक.नं. १७८ बाट िक�ाकाट भई 
कायमी िक.नं. ३५१ को ज�गाबाट मोही बाडँफाटँ गरी 
िलई कायम भएको �े�फल १-०-० ज�गा दपोट नठहन� 
र सािबक म�ुामा म �ितवादी कारणी नभएको ह�दँा 
��ततु िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िनम�ला बढुाथोक�को िमित २०६६।१।२८ 
को �ितउ�र िजिकर । 
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िवप�ी िव�णबुहादरुले अशं म�ुाको िफराद 
िदएको र दाबी नप�ुने भनी फैसला भएको त�य िफरादीले 
�वीकार गरकेो अव�थामा िक.नं. १७८ बाट कायमी 
िक.नं. ३५१ मािहली बढुाथोक�का नाममा रहेको पैतकृ 
स�पि� होइन, सो ज�गाको मोही स�ब�धमा िनम�ला 
बढुाथोक�ले िववाद गरकेाले हाल पनुरावेदन अदालत 
पाटन र सव��च अदालतमा िवचाराधीन अव�थामा छ, 
सो त�य िवप�ीमा जानकारी ह�दँाह�दैँ उ� त�यलाई 
लकुाई गरकेो िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी रामच�� बढुाथोक�को �ितउ�र 
िजिकर ।

अंशब�डाका स�ब�धमा पेस भएको 
तायदातीमा मसगँ तायदाती नमागी केवल 
गणेशबहादरुसगँ मा� तायदाती मागेको हामीलाई 
अ.बं. १३९ नं.बमोिजम बिुझएको उ� फैसलामा 
िमित २०३१।१।१ भ�दा अिघ नै मानो छु�ी िभ�न 
भई बसेको बेहोरा �थािपत भएको ह�दँा िक.नं. १७८ 
र१८० का ज�गा िनजी आज�नका ह�दँा ब�डा गनु�पन� 
स�पि� नभएको िवप�ीले किहले मोिहयानी नामसारी र 
किहले अशं दपोट ग�रपाउ ँभनी �याएको िवब�धनय�ु 
िफराद खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�को �ितउ�र िजिकर ।

चागँनुारायण गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं. 
१०६ र १०७ का ज�गा प�ुय�ली हकको स�पि� 
होइन । उ� ज�गा ससरुा मोही रहेको िबता� ज�गा 
हो । हाल अका� अंिशयार रामच�� बढुाथोक�ले जोतभोग 
गरी आउन ुभएको छ । िबता�वालाले र.ैप.नगरकेो ह�दँा 
मोहीले र.ैप. गरी िलन पाउने ज�गा हो र िक.नं. ३५१ र 
३५२ ज�गामा वादीको हक प�ुने होइन । �े�ता कायम 
भएको �यि�को ज�गा भएकाले वादी दाबी बनावटी 
भएकाले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
शारदा बढुाथोक�को िमित २०६५।४।२३ गतेको 

�ितउ�र िजिकर । 
दाबीको िक.नं. १०६, १०७, १७८ र 

१८० को ज�गामा वादीको अंश हकै कायम ह�नस�ने 
नदेिखएकोले अंश हक कायम ह�न नस�ने ज�गा 
अशंब�डाको २७ नं.बमोिजम दपोटसमेत ठहन� 
नस�ने ह�दँा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।११।११ को फैसला ।

िक.नं. १०६, १०७, १७८ र १८० को ज�गा 
िपता गणेशबहादरुका नाममा रहेका पैतकृ स�पि� 
ह�न् । तीम�ये िक.नं १०६ र १०७ दता� ह�न बाकँ� 
ज�गा ह�न् भने िक.नं. १७८ र १८० का ज�गा िपता 
गणेशबहादरुको नामबाट िवप�ी कृ�णबहादरुको नाममा 
कायम भई िनजबाट िक.नं. १७८ म�ये िक�ाकाट भई 
िक.नं. ३५१ मािहली बढुाथोक�को र िक.नं. ३५२ 
िनज कृ�णबहादरुका नाममा कायम रहेको अव�थामा 
उ� िक.नं. का ज�गा स�ुको अंश म�ुामा तायदाती 
फाटँवारीमा नदेखाई दबाई लकुाई राखेकाले अंश 
दपोट ठह�याउनपुन�मा दाबी प�ुन नस�ने ठहयाएको 
स�ु फैसला अंशब�डाको २७ नं. िवपरीत छ । पैतकृ 
स�पि�मा अिंशयारको �वतः अंश हक ह�ने ह�दँा हक 
कायम गराई रा�नपुन� अव�था नै रहदँैन । तसथ�, स�ु 
फैसला बदर गरी दाबीबमोिजम दपोट ठह�याई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी िव�णबुहादरु बढुाथोक�को 
िमित २०६७।०६।०३ मा पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

िववादको ज�गामा िनम�लाको हक प�ुने 
होइन, िबता� ज�गा हो । जोताहा मोहीको हैिसयतले 
मैले जोत कमोद गरी र.ैप.मा कारबाही चलाएको ज�गा 
हो । तसथ�, मोही लागेको िबता� ज�गा देिखदँा दपोटमा 
िलएको दाबी खारजे ह�ने ठहछ�  भनी फैसला गनु�पन�मा 
िबता� ज�गाका स�ब�धमा नबोली लगाउको म�ुामा 
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िनम�ला बढुाथोक�को नाममा दता� नामसारी हक कायम 
ह�ने ठहरी फैसला भएकोले भ�ने बुदँा उ�लेख गरी 
भएको फैसला सो हदस�म �िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको रामच�� बढुाथोक�को िमित 
२०६७।०६।१९ मा पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा लगाउको दे.प.ुनं. ०६७-DP-०३१५ 
को दता� नामसारी हक कायम म�ुामा आजै ��यथ� 
िझकाउने आदेश भएकोले ��ततु म�ुा उ� म�ुाको 
अ�तर�भावी देिखदँा यसमा पिन छलफलको लािग 
अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग 
��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०६८।५।८ को पनुरावेदन अदालत पाटनको 
आदशे ।

यसमा िदलबहादरु बढुाथोक� वादी र 
गणेशबहादरु बढुाथोक� �ितवादी भई चलेको अंश म�ुामा 
रामच�� बढुाथोक�समेतका अ�य अंिशयारह�लाई 
अ.बं.१३९ नं.बमोिजम िझकाई बिुझदँा भरतबहादरु 
बढुाथोक�बाहेक अ�य हामी सबै अिंशयारह�ले 
बाबसुगँ पाउनपुन� सबै अंश भाग पाइसकेका छ�, पाउन 
बाकँ� छैन भनी कागज गरकेाले िमित २०३१।१।१ 
देिख सबै अिंशयारह� छु�ाछु�ै खित उपित गरी 
आएको देिखई �यवहार �माणबाट पिहले नै छु�ी िभ�न 
भएको देिखदँा अंश पाउ ँभ�ने दाबी नप�ुने ठहर फैसला 
गरकेोले यी पनुरावेदक रामच�� बढुाथोक� अंश म�ुा 
िदनपूुव� नै बाब ु गणेशबहादरुबाट घिटबढी जे भए 
पिन अंश िलई पाई छु�ी िभ�न भएको देिखएको ह�दँा 
िनजले बाब ुगणेशबहादरुको �वग� भइसकेपिछ ��ततु 
दपोट म�ुा िदन पाउने अव�था देिखदँनै । तसथ�, स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 

अदालत पाटनबाट िमित २०६९।६।१ मा भएको 
फैसला ।

यसमा स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याई गरकेो फैसला सो हदस�म 
मनािसब देिखएको भए पिन सोही फैसलाको पेटबोलीमा 
गणेशबहादरुको नामको ज�गा एकासगोलको बहुारीको 
नाताले िनजको शेषपिछ �ितवादी िनम�ला बढुाथोक�को 
नाममा दता� नामसारी हक कायम ह�ने ठहरी लगाउको 
हक कायम म�ुामा आजै फैसला भएकोले दाबी खारजे 
ह�ने भनी भएको फैसलाको सो बुदँास�म िमलेको 
नदेिखदँा बदर ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन गरकेोमा मेरो पनुरावेदन िजिकरमा 
बो�दै नबोली स�ु फैसला यथावत् कायम गन� गरी 
फैसला भएको दिेखन आयो । यसरी मैले पनुरावेदन 
गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत पाटनले गरेको 
फैसलाको ठहर ख�डमा कहीकँतै नबोली भएको उ� 
फैसला अ.बं.१९२ नं.को रोहमा �िुटपूण� दिेख�छ । साथै 
िववादको ज�गा िनम�लाको हक प�ुने ज�गा नभई िबता� 
ज�गा हो । जोताहा मोहीको हैिसयतले मैले जोत कमोद 
गरी र.ैप. दता�को लािग कारबाही चलाएको अव�था छ । 
यस�कार मैले िदएको पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा 
�याियक मनको �योग नगरी भएको उि�लिखत 
फैसला अ.बं. १८४(क) एवम् सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत ने.का.प. २०४१, िन.नं. २१०३, प.ृ७६२ 
मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएको ह�दँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क)
(ख) को समेतका आधारमा म�ुा दोहो�याई हेरी 
स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको रामच�� 
बढुाथोक�को तफ� बाट िमित २०६९।९।२४ मा यस 
अदालतमा परकेो िनवेदनप� ।

यसमा यसै लगाउको ियनै िनवेदक र िवप�ी 
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भएको ०६९-RI-१११६ को दता� नामसारी हक कायम 
म�ुामा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गन� आदेश भएकोले 
��ततु म�ुा पिन सोही म�ुासगँ अ�तर�भावी भएकोले 
सोही म�ुामा उि�लिखत आधार कारणबाट ��ततु 
म�ुामा पिन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रिदएको छ । िनयमबमोिजम गरी पेस 
गनु�  भ�ने िमित २०७१।२।१६ मा यस अदालतबाट 
भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 

सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल 
तथा सलं�न कागजातह�को अ�ययन गरी पनुरावेदक 
वादीको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी राम�साद भ�डारी "संभव" तथा िव�ान् 
अिधव�ा �ी ह�रकृ�ण काय�थले िववािदत िक.नं. 
१०६ र १०७ को ज�गा िबता�  हो । सो ज�गाको मोही 
गणेशबहादरु रहेकोमा िववाद देिखदँनै । िबता� उ�मूलन 
ऐन, २०१६ को दफा ७(४) र ७(क) बमोिजम िबता� 
ज�गा मोहीका नाममा मा� र.ैप. ह�ने कानूनी �यव�था 
रहेको प�र�े��यमा िमित २०५०|१|२ मा गणेशबहादरु 
बढुाथोक�ले रामच�� बढुाथोक�लाई ग�रिदएको 
बकसप�मा रामच�� बढुाथोक�ले िनजलाई पालनपोषण 
गरकेो भ�ने उ�लेख भएको त�यले गणेशबहादरु 
बढुाथोक�लाई रामच�� बढुाथोक�ले नै पालनपोषण 
गरकेो देिखई िनजको अपतुाली रामच�� बढुाथोक�ले 
पाउने दिेख�छ । यसरी गणेशबहादरु बढुाथोक�को 
अपतुाली पाउने यी पनुरावेदक रामच�� बढुाथोक�ले 
मोहीका हैिसयतले उ� ज�गा र.ैप. दता�को लािग 
मालपोत काया�लय भ�परुमा िमित २०६५।९।१३ मा 
िनवेदन िदई कारबाही चलेको अव�थामा गणेशबहादरु 

बढुाथोक�को स�पि�मा रामच�� बढुाथोक�को हक 
नला�ने भनी अशं दपोटलाई जायज ठह�याई गरेको 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा बदर गरी पनुरावेदन मागबमोिजम ग�रपाउ ँ
भनी तथा ��यथ� �ितवादी िनम�ला बढुाथोक�को 
तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान् अिधव�ा �ी 
कु�मा�वर सापकोटाले गणेशबहादरु बढुाथोक� र 
भरतबहादरु बढुाथोक� सगोलमा रही अ� अंिशयारह� 
छु�ी िभ�न भई अलग भएको त�य यसअिघ चलेको 
अशं म�ुाह�मा रामच�� बढुाथोक�ले गरकेो बयान, 
�ितउ�प� र सव��च अदालतबाट उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट िनवेदनमा भएको आदेशमा उि�लिखत 
बेहोराले समेत पिु� गरकेाले गणेशबहादरु बढुाथोक�को 
नाउकँो स�पि� भरतबहादरु बढुाथोक�बाहेक अ�ले 
पाउने अव�था रहेको नह�दँा अशंदपोट गरकेो भ�ने 
िजिकर आधारिवहीन रहेको दिेख�छ । अतः स�ु 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

��ततु म�ुामा स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो, होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

यसमा �व. गणेशबहादरु बढुाथोक� यी 
रामच�� बढुाथोक�समेतका छोराह�सगँ छु�ी िभ�न 
भई का�छो छोरा �व. भरतबहादरु बढुाथोक�सगँ 
सगोलमा बसेको अव�था भई �वतः गणेशबहादरु 
बढुाथोक�को अशं भागको स�पि� भरतबहादरु 
बढुाथोक�को अशंमा सि�निहत ह�ने ह�दँा छु�ी िभ�न 
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भई बसेका छोराह� यी रामच�� बढुाथोक�समेतले 
गणेशबहादरु बढुाथोक�को स�पि�मा अपतुाली 
हक ला�ने अव�था नदेिखदँा िववािदत ज�गाह�मा 
िनजह�को हक कायम ह�न स�ने अव�था नदेिखई 
�व. भरतबहादरु बढुाथोक�को �ीमती िनम�ला 
बढुाथोक�को हक कायम ह�ने अव�था देिखन आएकोले 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसलाउपर िच� नबझुाई िववादको ज�गा िनम�लाको 
हक प�ुने होइन िबता� ज�गा हो । जोताहा मोहीको 
हैिसयतले मैले जोत कमोद गरी र.ैप.मा कारबाही 
चलाएको ज�गा हो । तसथ�, मोही लागेको िबता�  ज�गा 
देिखदँा दपोटमा िलएको दाबी खारजे ह�ने गरी फैसला 
गनु�पन�मा िबता� ज�गाका स�ब�धमा नबोली लगाउको 
म�ुामा िनम�ला बढुाथोक�को नाममा दता� नामसारी हक 
कायम ह�ने गरी फैसला भएकोले भ�ने बुदँा उ�लेख 
गरी भएको फैसलाको हदस�म उ� फैसला उ�टी 
गरी �याय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
रामच�� बढुाथोक�को तफ� बाट यस अदालतमा म�ुा 
दोहो�याई पाउन िनवेदन परी उ� िनवेदनउपर यस 
अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दता� भई सनुवुाइको लािग पेस ह�न 
आएको देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, वादी िदलबहादरु 
बढुाथोक� �ितवादी गणेशबहादरु बढुाथोक� भएको 
अंश म�ुामा भएको फैसला बेहोरामा िदलबहादरुले 
गणेशबहादरुलाई मा�ै �ितवादी बनाई माताको 
�वग� भइसकेको हामी ६ भाइ छोराह� र िपता 
गणेशबहादरुसमेत अलग ब�ने भएकाले र रीतपूव�क 
अंश गराई मा�दा नमानेकाले िमित २०२०।२।५ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी ७ ख�डको १ ख�ड 
अंश िदलाइपाउ ँभ�ने दाबी िलएकोमा गणेशबहादरुले 

मेरो पैतकृ स�पि� नभएको र आ�नो पालामा आज�को 
स�पि� खसु गन� पाउने ह�दँा का�छो छोरा भरतबहादरु 
बढुाथोक�बाहेक सबै छोराह�लाई अशंहक िदइसकेको 
छु । यी पनुरावेदक �ितवादी रामच�� बढुाथोक�ले पिन 
आ�नो भाग िलई पाई भोग गरकेो ह�दँा अशं िदनपुन� 
होइन भनी र अ.बं. १३९ नं.बमोिजम बिुझएका अ�य 
�ितवादीह� कृ�णबहादरु बढुाथोक�, गोिव�दबहादरु 
बढुाथोक� र िव�णबुहादरु बढुाथोक�समेतले बयान गदा� 
घरसारमै िविभ�न िलखतबाट हामी सबै छोराह�ले 
अशं पाइसकेका छ�, अंश पाउन बाकँ� छैन भ�ने बेहोरा 
लेखाएको देिख�छ । 

३. यसरी गणेशबहादरु बढुाथोक� र अ�य 
अिंशयारह�ले अंश िलन िदन बाकँ� छैन भ�ने िजिकर 
िलए पिन स�ु िज�ला अदालतले गणेशबहादरु 
बढुाथोक�सगँ तायदाती फाटँवारी मा�दा तायदातीमा 
ज�मा ३७ रोपनी १० आना ज�गा देिखई ७ भाग 
लगाउदँा एक अिंशयारको भागमा ५ रोपनी ६ आना 
ज�गा पन� आउने देिखएको र यी पनुरावेदक �ितवादी 
रामच�� बढुाथोक�लगायत अ�य अंिशयारह�ले 
घटीबढीसमेतलाई अंश पाएको �वीकार गरकेो र 
िव�णबुहादरु बढुाथोक�ले ५ रोपनी ६ आनाम�ये ३ 
रोपनी अशं पाइसकेको र २ रोपनी ६ आना अंश पाउन 
बाकँ� देिखएकाले उ� नपगु अंशस�म गणेशबहादरु 
बढुाथोक�को नाउमँा रहेको ज�गाबाट छुट्याइिदई 
चलन चलाइिदने गरी स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला पनुरावेदन अदालत पाटनबाट सदर 
भएको दिेख�छ ।

४. यसैगरी िदलबहादरु बढुाथोक� वादी 
भई चलेको अंश म�ुामा यी पनुरावेदक रामच�� 
बढुाथोक�ले अ.ब.ं १३९ नं.बमोिजम बयान गदा� ��ट 
�पमा बाब ुगणेशबहादरुबाट पाउनपुन� अंश पाइसकेको 
छु, पाउन बाकँ� छैन भ�ने बेहोरा लेखाएको आधारमा 
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िनजबाट तायदाती फाटँवारी माग नगरी गणेशबहादरु 
बढुाथोक�ले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीअनसुार 
स�पूण� स�पि�को िहसाब गरी अ� अिंशयारले 
घटीबढी अंश पाएको भए पिन सोलाई नै �वीकार 
गरी बसेकाले िदलबहादरु बढुाथोक�ले िहसाबशाि�त 
पाउने २ रोपनी ६ आनास�म थप अंश पाउने फैसला 
भएकाले उ� म�ुामा यी रामच�� बढुाथोक�समेत 
पिहले नै बाबबुाट अंश िलई �यवहार �माणबाट छु�ी 
िभ�न भएको देिखयो ।

५. अंश पाउने स�पि� दबाए िछपाएको 
स�ब�धमा �चिलत कानून हेदा�, मलुकु� ऐन 
अंशब�डाको महलको २७ नं. मा “दबाए िछपाएको 
छैन भनी कागज ग�रसकेपिछ दबाए िछपाएको 
ठह�यो भने �यो धनमाल दबाउनेले पाउँदैन । 
नदबाउने अ� अंिशयारले ऐनबमोिजम अशं गरी 
खान पाउँछन ् । दबाए िछपाएकोमा सजाय ह�दैँन" 
भ�ने र ऐ.३५ न.ं ले “दबाए िछपाएको पाउँ भ�न 
आएमा िभ�निभ�न िजउस�म मा� नािलस ला�छ”
भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । मिुनलाल साह कान ु
िव�� स�ुदरलाल साह कानसुमेत भएको अंश दपोट 
म�ुामा स�मािनत सव��च अदालतबाट “अशंको 
तायदाती निदने �यि�ले पिन अंश दपोट गरकेो 
भनी मा�नु अशंब�डाको २७ न.ं को आशयिवपरीत 
ह�ने" (ने.का.प. २०४७, अङ्क ४, प�ृ ३५६, िन.नं. 
४२२७) भनी र रामे�वर यादवसमेत िव�� रामलखन 
यादवसमेत भएको अंश दपोट म�ुामा “अशंब�डाको 
२७ न.ं को �यव�था ह�ेरएमा दबाए िछपाएको 
छैन भनी कागज ग�रसकेपिछ दबाए िछपाएको 
ठह�यो भने �यो धनमाल दबाउनेले पाउँदैन अ� 
नदबाउने अिंशयारले ऐनबमोिजम अशं गरी खान 
पाउँछन ्भ�नेसमेतको �यव�था भएको पाइ�छ" (ने.
का.प.२०४४, अङ्क ७, प�ृ ७५४, िन.नं. ३१५२) 

भ�ने निजरसमेत कायम भएको दिेख�छ । उ� कानूनी 
�यव�था एवं सव��च अदालतबाट �थािपत निजरले 
��ट �पमा अंशब�डाको २० र २१ नं. बमोिजम 
तायदाती फाटँवारी माग भई तायदाती िदनपुन�ले 
तायदाती पेस गदा�  “दबाए िछपाएको छैन” भनी कागज 
ग�रसकेपिछ अंशब�डा गनु�पन� स�पि� तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख नगरी जानी जानी दबाइिछपाई 
खाने िनयतले लकुाएको ठहर े �य�तो स�पि� 
दबाउनेले नपाई नदबाउनेले पाउने र दबाए िछपाएको 
कुरामा िभ�निभ�न िजउस�म मा� अथा�त् दबाउने 
�यि� जीिवत रहदँाकै अव�थामा नालेस िदनपुन� भ�ने 
दिेख�छ । यस म�ुाको त�य हेदा� यी पनुरावेदकले 
िदलबहादरु वादी भई चलेको अंश म�ुामा आफूले 
बाबबुाट पिहले नै अशंबापत ज�गा िलई पाई सक� 
िलन बाकँ� छैन भनी बयान गरकेो आधारमा �यवहार 
�माणबाट छु�ी िभ�न भएको ठहर फैसला भएको 
कारणले उ� म�ुामा िनजले तायदाती पेस गरी दबाए 
िछपाएको छैन भनी कागज गरकेोसमेत देिखदँैन भने 
सो म�ुामा तायदाती फाटँवारी पेस गरी दबाए िछपाएको 
छैन भनी कागज गन� गणेशबहादरु बढुाथोक�को धेर ै
वष�पिहले अथा�त् २०५५ सालमा �वग� भइसकेकोले 
अशंब�डाको ३५ नं.को हद�यादिभ� पिन ��ततु म�ुा 
दायर भएको देिखदँैन । दबाए िछपाएको ��न सबै 
अिंशयारह�िबच अंश म�ुा चली सबैले अदालतको 
आदेशबमोिजम तायदाती फाटँवारी पेस गदा�  दबाए 
िछपाएको छैन भनी कागज गरकेो तर अंशब�डा गनु�पन� 
स�पि� नदेखाई दबाए िछपाएको अव�थामा उपि�थत 
ह�ने िवषय हो । अशं म�ुा पदा� �यवहार �माणबाट पिहले 
नै छु�ी िभ�न भएको ठहर फैसला भएको अंिशयारले 
दबाए िछपाएमा नािलस गन� पाउने देिखदँैन ।

६. यस�कार मािथ िववेिचत म�ुाको त�य, 
आधार र कारणबाट �व. गणेशबहादरु बढुाथोक� यी 
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रामच�� बढुाथोक�समेतका छोराह�सगँ छु�ी िभ�न 
भई का�छो छोरा �व. भरतबहादरु बढुाथोक�सगँ 
सगोलमा बसेको अव�था भई मािथ उि�लिखत कानूनी 
�यव�था र िस�ा�तको आधारमा अंश दपोटको ��न 
उठ्ने कानूनी आधार देिखदँैन । �यसैले पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार दबाई िछपाई अशं दपोट गरकेो नठहरी 
�वतः गणेशबहादरु बढुाथोक�को अशं भागको स�पि� 
भरतबहादरु बढुाथोक�को अंशमा सि�निहत ह�ने ह�दँा 
छु�ी िभ�न भई बसेका छोराह�समेतको गणेशबहादरु 
बढुाथोक�को स�पि�मा अंश दपोट हक ला�ने अव�था 
नदिेखदँा िववािदत ज�गाह�मा �व. भरतबहादरु 
बढुाथोक�को �ीमती िनम�ला बढुाथोक�को हक कायम 
ह�ने अव�था देिखयो ।

७. तसथ�, मािथ िववेिचत म�ुाको त�य, 
आधार र कारणह�बाट समेत स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतबाट उि�लिखत ज�गाह�मा यी पनुरावेदक 
�ितवादीको समेत अशं हक कायम ह�न स�ने 
नदिेखएकोले अंश हक कायम ह�न नस�ने ज�गा 
अंशब�डाको २७ नं.बमोिजम दपोट ठहन� नस�ने र 
िववािदत ज�गा िबता� ज�गा नभएकोले यी पनुरावेदकको 

नाममा र.ैप. दता� नह�ने भई �व. गणेशबहादरुसगैँ 
सगोलमा बसेका �व. भरतबहादरु बढुाथोक�को 
�ीमती िनम�ला बढुाथोक�को हक कायम ह�ने गरी 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।६।१ मा भएको 
फैसला कानूनस�मत िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर तथा म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको आधारसगँ 
िमिसल स�ब� म�ुाको त�य र �माणको आधारमा 
सहमत ह�न नसिकई िनजको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
फैसला िव�तुीय मा�यममा अपलोड गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
इित सवंत् २०७६ साल भा� १७ गते रोज ३ शभुम् ।
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