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रामशाहपथ, काठमाड
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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी नहकुल सवु ेदी
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
कायम मुकायम रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

स पादक : ी राम साद ब याल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी

कािशत सङ् या :

२५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

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

नेकाप, २०७४... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप २०७४, मङ्िसर, िन.नं.९८५०, पृ १३१५

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

सअ बल
ु ेिटन २०७४ ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बल
ु ेिटन, २०७४, मङ्िसर – १, पृ १

नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत बल
ु िे टन
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन्
ठे गाना

www.supremecourt.gov.np
 यो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ
तफ नेपाल कानन
ू पि का तथा
यसको तल सव च अदालत बल
ु ।
ु ेिटन मा ि लक गनहोस्
 २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि कामा समािव िनणयह पढ् न र
हाल िन:शु क डाउनलोड गन सिकनेछ ।

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा संिवधानसमेत हालस म कािशत
अिधकांश ऐन र िनयमावलीह नेपाली तथा अङ् ज
े ीमा र १९१०
सालको मल
ु क
ु ऐन, याय िवकािसनी एवम् िविभ न ऐितहािसक
द तावेजह िन:शु क पढ्न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।
ठे गाना
www.lawcommission.gov.np

मू य .३०।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सचू ी
. िन.नं./इजलास/
स.
िववरण

९८५०
पूण
1=

अपतु ाली हक
कायम

९८५१

2=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

९८५२

3=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 मुलुक ऐन, अपुतालीको महलको २ नं.
को काननू ी यव थाअनस
ु ार मन ननवु ती
देवी यादवको मृ युप ात् िनजक छोरी
पुनरावलोकनकता / वादी गु ज रया देवी
गुलज रया देवी
यादवनीको उ स पि मा वतः हक
यादवनी
थािपत भएको अव थामा उ ज गाको
िव
१३१५
नामसारी नभएकै आधारमा आ नो
गु जे री देवी
नाममा नामसारी गन हक ितवादीलाई
यादव
जुन कानूनले दान गरेको छ, सोही
काननू ी यव थाबमोिजम वादीको हकमा
समेत समान पले नामसारी गन नपाउने
भ ने अथ गन निम ने ।
यि लाई तोिकएको
 कुनै पिन
समयअगावै अवकाश िदनपु वू सनु वु ाइको
डा. गोिव द ट डन
मौका िदइनु पछ भ ने ाकृितक यायको
िव
सा त िस ा त रिहआएको छ । तुत
धानम ी तथा
स दभमा पशुपित े िवकास कोष ऐनले १३२१
मि प रषदको
्
सनु वु ाइको मौका िदनपु न िकटानी
कायालय,
यव था नगरेको भ ने आधारमा य तो
िसंहदरबारसमेत
िनणयले वैधािनकता पाउने भ न
निम ने ।
काम गरी जीवन िनवाह गन स म
रइस अहमद शेष 
भइसके का यि ले िपताले खाएको ऋण
िव
िपताको नामको स पि बाट भरी भराउ
बाँके िज ला
१३३०
गनबाट रो न पाउने हो भने घरको मु य
अदालत,
यि प रवारको भरण पोषण गनसमेतका
नेपालग ज
लािग यवहार गन अस म हन पु ने ।
i

९८५३
4=

संयु
उ ेषण

महेशकुमार िसंह
िव
अि तयार
दु पयोग
अनुस धान
आयोग, टंगाल,
काठमाड समेत

९८५४
5=

संयु
जबरज ती
करणी

९८५५
6=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

देवे िगरी
िव
नेपाल सरकार

रि जत बोहोरा
िव
काठमाड
उप यका
खानेपानी
िलिमटेड, मु य
कायलय,
काठमाड समेत

९८५६
7=

संयु
जबरज ती
करणी

िवजय सु दास
िव
नेपाल सरकार

 आयोजनाको आशातीत काय गित िबना
अनुमितप को नवीकरणको
ि या
अनुमित प को सत र िनदिशकाबमोिजम
अगािड बढे र अनमु ित प को नवीकरण १३३७
हनै नस ने ।

 आफूलाई जबज ती करणी भएको भनी
मिहलाले त यसिहत उजुर ग ररहेको
प र े यमा नेपाली समाजको वतमान
अव था, एउटी मिहलाको इ जत
ित ा ितको सामािजक ि कोण र
साँघुरो यौन वत ताको नेपाली
१३५२
प रवेशमा अ यथा थािपत हने अव था
नदेिखएस म एउटी मिहलाले रातको
समयमा दुई जना यि ह लाई एकसाथ
बोलाई पालै पालो करणी गन म जुरी
िदइन् होला भनेर िव ास गन सिकने
अव था नरहने ।
 वैकि पक उ मेदवारको सूची रािखनुको
औिच य र स दभ भ ने नै यो यता मको
िसफा रसमा परेका अिघ ला उ मेदवार
िनि चत समयिभ स बि धत पदमा
१३५९
नरहेमा वा सो पद र भएमा सोही पदमा
अक परी ा िलइरहनु नपन र वैकि पक
उ मेदवारलाई मैसगँ िसफा रस गनुपदछ
भ ने नै हने ।
 ितवादीले मौकामा गरेको बयानमा
जबरज ती करणीको उ ोगमा सािबतै
रहेको देिखएकोमा तित बा बयान गराई
जबरज ती करणीको कसुरमा सािबती १३६५
गराएको देिख छ जबिक तित बा बयान
गराउँदा अगािड प नभएका कुरामा
मा सोधी ट गराउनुपदछ भ ने कानूनी
ii

९८५७
8=

संयु
िनषेधा ा

९८५८
9=

संयु
कत य यान

९८५९
10=

संयु
जालसाजी

यव था भएकोमा ितवादीलाई अिघ नै
प सँग उ लेख गरेको कसुरसँग
अस बि धत कसुरमा सािबत गराएको
देिख छ जुन कुरा काननू र यायस मत
हन आउँदैन । तसथ उपयु िववेचनाबाट
ितवादीले जबरज ती कगणी गरेको
नभई जबरज ती करणीको उ ोगस म
गरेको त य समिथत भएको देिखने ।
 स पि को आ नो हक िनिहत रहेको
त यपण
ू एवम् सारभतू माण देखाउन
देवे साहसमेत
सके को अव थामा िनषेधा ा जारी ह छ ।
िव
ऐन ारा याभूत हकमा आघात पन
१३७५
जगदेव साह
आशंका य गनले सव थम आ नो
हलुवाई
हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा
(Substantially) थािपत गन स नु
पन ।
 ितवादीह उपरको कसुर मािणत हन
यो यो ितवादीह को य तो य तो
संल नतामा यसरी वारदात हन गएको हो
भनी प
पले देिखनुपन ह छ ।
नेपाल सरकार
संकिलत माणह
एक आपसमा
िव
समिथत रही शंकारिहत देिखनु पदछ । १३७८
िह मत िसंहसमेत
य तो नदेिखई संकिलत माणह
पर पर
िवरोधाभाषपूण
देिखई
ितवादीह ले कसुर गरेको हो भ ने ठोस
माणको अभाव भएमा कसुरदार
ठह याउन निम ने ।
 सा ी हनु र कारणी हनुमा ताि वक अ तर
पदछ । सा ीको हैिसयत अकाले गरेको
मेनसु कुमारी
यवहारको मािणत गछ भने कारणीको
चौधरीसमेत
हैिसयत यवहारको कता ब नु हो । तसथ
िव
१३८७
घरको मु य यि सा ीस म बसी गरेको
सबुरलाल
यवहारलाई लेनदेन यवहारको ८
चौधरीसमेत
नं.अ तगत कारणीले गरेको मा न
निम ने ।
iii

९८६०
11=

संयु
उ ेषण

९८६१
12=

संयु
कत य यान

९८६२
संयु
13=

गडालाई गोली
हानी घाइते
बनाएको

 स ा भनामा पाएको ज गा भोग चलन गन
नपाए यसको कुनै मह व रहँदैन । स ा
िव णुलाल
भना वा ितपूितबापत िदने भनेको ज गा
लािमछाने
का पिनक नभई वा तिवक हनुपन र
१३९१
िव
य तो ज गा स बि धत यि को भोग वा
नेपाल सरकार
िनय णमा आएको अव थामा मा
वा तिवक पमा हक ा त गरेको मा न
सिकने ।
 धामी झाँ ले सामािजक सेवा नभई
समाजमा अ धिव वास फैलाउने र
यसैको आडमा शोषण ग ररहेका छन्
भ ने पु ष, मिहला, बाल, युवा, ौढ
स जु महतोसमेत
सबैलाई बुझाउन ज री छ । बो सी
िव
१३९९
थाका िव
मा होइन यसको
नेपाल सरकार
कारकको पमा रहेको धामी झाँ
थाको िव
नै हा ो रा य, कानूनी
णाली र याय यव था उिभन
स नपु न ।
 कै द र ज रवानाको तजिबजी सजाय गदा
यायकताले सदैव कसुरदारको कसुरको
मा ालाई यान िदनपु न ह छ । तजिबजी
सजाय गदा अपराधमा संल न यि को
पूव आपरािधक ि याकलापलाई पिन
रणबहादुर कुमाल
िवचार गनुपन ह छ । िव बाट नै
िव
लोपो मुख हने स भावना भएको गडा १४२१
नेपाल सरकार
जाितको िशकार गरी खागको यापार
गन समूहको नेटवक नै हने गरेको छ । सबै
कसुरदारले गरेको कायको समि गत
प रमाणबाट नै अपराधले पूणता पाउने
हदँ ा हरेक अपराधीको भूिमका गि भर
कृितको मा नुपन ।
iv

९८६३
संयु
14=

जबरज ती
करणी

९८६४
15=

संयु
ब दी य ीकरण
९८६५

16=

संयु
िनषेधा ा

नेपाल सरकार
िव
ेम चौधरीसमेत

यामू तामाङ
िव
उ च अदालत,
पाटनसमेत

ेमशोभा तुलाधर
िव
महेश महजन

 कुनै पिन फौजदारी मु ामा जुन कसुर
ठहर ह छ, कानून मुतािबक फरक फरक
सजायको यव था भएकोमा तदनुकूलको
कानून मुतािबक कसुरदारलाई सजाय
गनपन
ु ह छ । ऐनले नै पीिडतको उमेरको
आधारमा कसरु कायम गरी सके पिछ
िमिसलसंल न माणबाट कायम भएको
उमेरको आधारमा नै कसुर कायम गरी
सजाय गनुपन भएको र पीिडतको उमेर
१४ वषभ दा मािथ १६ वष मुिनको भनी १४३६
उ लेख गरेको माणको आधारमा
ितवादीलाई वादी प ले ताव गरेको
सजायको दाबीमा ३(२) उ लेख गरेपिन
िमिसलबाट जबरज ती करणीको ३(३)
को कसुर थािपत भएपिछ ऐ. को ३(३)
अनस
ु ार नै ितवादीह लाई सजाय
गनपन
भएबाट य तो अव थामा
ु
दाबीभ दा बािहर गई सजाय भएको भनी
स झन निम ने ।
 कानून अनुसार अदालतबाट भएको
फैसला अनु पको ज रवाना सजाय ितन
नसके बापत कै दमा ब नुपन अविध भु ान १४४७
भइसके प ातको
् थुनालाई कानूनी थुना
मा न नसिकने ।
 करार ारा िसिजत करारीय हक र
दािय वले कानूनी हक र दािय वलाई
समा गन अिन कानूनी हक र दािय व १४५३
समा गरी छु ै हक र अिधकार िसजना
गन नस ने ।
v

९८६६
17=

संयु
उ ेषण

९८६७
18=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

९८६८
संयु
19=

मानव
बेचिबखन तथा
ओसारपसार

 सरकारी वा सावजिनक स पि यि को
नाउँमा दता हन हदँ ैन । सावजिनक
स पि सावजिनक नै कायम रहनु पदछ ।
कुनै स दभमा कुनै अमक
ु े ता खडा हन १४५९
पुगेको कुराको आडमा कानूनको
िछ ा वेषण गरी सावजिनक स पि लाई
िनजी स पि मा प रणत हन िदनु
आपि जनक कुरा हने ।
 िनि चत समहू वा वगका कमचारीह का
बाबुराम
बीच हने (आ त रक) ित पधा र खु ला
िस ालसमेत
ित पधाका बीच आधारभूत पमा नै
िव
िभ नता रह छ
। यस कारको
१४६७
लोक सेवा आयोग,
िभ नतातफ िवचार नगरी सबैको हकमा
के ीय कायालय,
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२
अनामनगरसमेत
(घ) र दफा २६ को यव था लागू ह छ
भ नु उिचत नहने ।
 याय णालीले ज रवाना र ितपूितलाई
समेत फरक गरी हेन आव यक छ ।
ज रवाना पीडकबाट भराइने र सजायको
एउटा प हो । ज रवाना रा यको कोषमा
जा छ । अिभयु ले ज रवाना ितन
नेपाल सरकार
नसके को अव थामा कै दको सजाय गरेर
िव
पिन असल
ु उपर ग र छ भने ितपिू त १४७७
शाि त िव.क.
पीिडतलाई यायको अनुभूित गराउने
पुन थापना र प रपूरणको एउटा मा यम
हो । ितपूित पीडकले ितन नसके मा
रा यले भनुपदछ र ितपूित पीिडतले
पाउने िवषय हो । ितपिू त पीडालाई
स बोधन गन एउटा मा यम हने ।
कृ णराम
िवजयान दसमेत
िव
अि तयार
दु पयोग
अनुस धान
आयोग, टंगाल,
काठमाड समेत

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक

vi

नामसारी गन हक ितवादीलाई जुन
कानूनले दान गरेको छ, सोही कानूनी
यव थाबमोिजम वादीको हकमा समेत
समान पले नामसारी गन नपाउने भ ने
अथ गन निम ने ।
( करण नं. ३)

नणय नं . ९८५०
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
फै सला िमित : २०७३।०९।०७
०७०-NF-०००६
मु ा : अपतु ाली हक कायम

पनु रावलोकनकता वादीको तफबाट :
यथ ितवादीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

पनु रावलोकनकता वादी : स री िज ला मानराजा सु फै सला गनःगा.िव.स. वडा नं. ५ ब ने कुसमु लाल यादवक
मा. यायाधीश ी अवधिवहारी साद िस हा
छोरी गल
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
ु ज रया देवी यादवनी
िव
मा.मु य यायाधीश ी दामोदर साद शमा
यथ ितवादी : ऐ.ऐ. वडा नं. ७ ब ने वौवालाल
माननीय यायाधीश ी कोमलनाथ शमा
यादवको म.ु स. गन गु जे री देवी यादव
यस अदालतमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी बलराम के .सी.
§ ननुवतीको मृ यु भइसके प ात् िनजको
मा. यायाधीश ी तािहर अली अ सारी
नाममा रहेको स पि मा िनजक छोरी
वादी गु ज रया देवी यादवनीको वतः
फै सला
हक थािपत भएको अव थामा िनजले
या. गोपाल पराजल
ु ी : यस अदालतको
अपुतालीको महलको २० नं. ले तोके को ३ िमित २०६६/११/१२ को फै सलाउपर याय शासन
वषिभ नािलस निदएकै आधारमा िनजको ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को ख ड (ख) बमोिजम
हक समा भई अ य हकवालामा जाने पनु रावलोकन गरी हेन अनमु ित दान भई दायर
भ ने अव था नरहने ।
हन आएको तुत मु ाको संि त य एवम् ठहर
§ मल
ु ुक ऐन, अपुतालीको महलको २ नं. यस कार छः
को कानूनी यव थाअनस
म िफरादीक आमा ननवु ितले ितवादी
ु ार मन ननवु ती
देवी यादवको मृ यपु ात् िनजक छोरी वौवालाल यादवसमेतसँग िमित २०२१/१२/२४
पुनरावलोकनकता / वादी गु ज रया देवी मा अंशब डा छुट्याई भोग चलन ग रआएको स री
यादवनीको उ स पि मा वतः हक िज ला, मानराजा गा.िव.स. वडा नं. ९(ख) िक.नं.
थािपत भएको अव थामा उ ज गाको २३ को ०-२-४१/२ र ऐ.ऐ. िक.नं. १४ को ०-२-१५
नामसारी नभएकै आधारमा आ नो नाममा समेत ०-४-१९१/२ ज गा मोल . १४,१३२ ।– पन
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
वौवलाल यादवले आ ना नाउँमा दता गराई िलएकोले
आमा ननवु ितको शेषपिछ अपतु ाली पाउने म एक
मा छोरी हँ । आमा वग य हँदा िह दू िविधअनस
ु ार
आमाको सदगत गन म वादी भएकोले अपतु ालीको
महलको २ नं. ज गा पजनी महलको २(क) नं.
बमोिजम वादीको नाउँमा हक कायम गरी सजिमन
िसफा रस बदर, िट पणी आदेश बदर, दता बदर गरी
मेरा नाउँमा दतासमेत कायम ग रपाउँ भ ने वादीको
िमित २०५७/९/२५ को िफराद प ।
िमित २०२१/१२/२४ मा र.नं. ३०४९
को पा रत ब डाप मा ननवु ितको अंशमा परेका ज गा
ितवादीम येको वौवालाल यादवको म जरु ी िलएर
मा बेचिबखन गन पाउने सत अनस
ु ार व. ननवु ित
वौवालाल यादवको निजक रहेको पाइ छ । वादीको
िफराद अपतु ालीको २० नं. को हद याद ३ वषिभ को
छै न । साथै वादीको िफराद लेखबाट ननवु ित २०२१
सालमै िभ न भएको हँदा मउपरको दाबी खारेजयो य
छ । वादीलाई िट पणी आदेश बदर गराउने हक छै न
भ नेसमेत यहोराको ६ जनाको संयु ितउ र प ।
यसमा ितवादीह झवर िव कमा, डोमी
सदा, अन ठाकुर, मकसदु न ठाकुर, मो. इि स, मो.
बद ल, ीलाल सदा, गा.िव.स. मानराजाले ितउ र
निफराई सु यादै गज
ु ारी बसेको पाइयो ।
सजिमनबाट ननवु ित २०५५ सालमा मरेको
हो भनी उ लेख भएपिन वादीले कागज गदा उ लेख
गरेको मृ यु िमित २०५५/११/१५ कसैले उ लेख गन
सके को पाइँदैन भने २०५५ सालमा मृ यु भएको पिु
हने मृ यु दता माण प समेत वादीले पेस गन नसके को
अव थामा धेरै वष अगाडी िलखतबाट थािपत
त यलाई सजिमनका यि को भनाइका आधारमा
मा अ यथा गन निमली वादीको आमा ननवु ित
२०२६ सालमै मरेको देिखन आएको साथै दाबीको
िक.नं. २३ र १४ को ज गा दता िवहीन अव थामा
नभई मालपोत कायालयको िमित २०५२/१०/१८

को िनणयले ितवादीका नाममा दतासमेत भइसके को
िफराद लेखबाट देिखएकाले अपतु ालीको २० नं. को
हद यादिभ
ततु िफराद परेको देिखन आएन ।
अतः हद याद नघाई परेको िफरादबाट इ साफ गन
निमली ततु िफराद अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारेज
हने ठहछ भ ने स री िज ला अदालतको फै सला ।
हद यादको कुरो उठाई नालेस खारेज गरेको
इ साफ कानूनस मत छै न । हद यादको कुरालाई सु
दताकै अव थामा हे रनु पदछ । सजिमनबाट ननवु ित
२०५५ सालमा मरेको हो भनी एकमतको सजिमन
छ । मृ यु दता माग पिन भएको छै न । गा.िव.स. बाट बु ने
य न पिन ग रएको छै न । २०२६ सालको फै सला र
तारेख पचा ितवादीबाट पेस भएकोमा पिु को लािग
अदालतले माण िमिसल नै निझकाई सामेल नै नगरी
प कै िव ासकै भरमा याय गनु कानूनी िु टपूण
भएकोले सु को इ साफ िमलेको छै न बदर ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन प ।
यसमा ितवादी र वादीको आमाबीच िमित
२०२१/१२/२४ मै रिज ेशन पा रत गरी अंशब डा
छु याई सके को अव थामा आमाको अंश भोगको
ज गामा अपतु ालीको २ नं. आकिषत हने भई इ साफ
नै गनपनमा
खारेज गरेको सु को फै सला फरक पन
ु
स ने देिखएकोले छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं.
बमोिजम यथ िझकाई पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालतको िमित २०६०/८/२९ को आदेश ।
यसमा पनु रावेदक गल
ु ज रया देवी व.
ननवु ती यादवको छोरी भएको कुरामा िववाद छै न ।
ननवु ती र यथ वौवालाल यादवबीच अंशब डा
भएको कुरा िमिसल संल न २०२१/१२/१२ को
ब डाप बाट देिख छ । ननवु ती यादवका नाममा
रहेको उि लिखत ज गा २०५२/१०/२८ को
मालपोत कायालयको िनणयअनस
ु ार वौवालालको
नाममा दता भएको देिख छ । ननवु तीको नामबाट
ह ता त रत नभएस मको अव थामा त काल कायम
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रहेको कानूनबमोिजम नै ज गाको वािम व िनधारण
हने भएकोले २०५२ सालमा ननवु तीको नाममा
रहेको ज गा, आमाको अपतु ाली वतः छोरीमा सन
भएकोले छोरीको िनिम अपतु ालीको २० नं. ले
गरेको हद यादको यव था आकिषत हने ि थित
रहँदैन । अतः ननवु तीको नाउँमा रहेको िक.नं. २३ र
१४ का ज गा आमाको स पि मा वभावत हक रहने
पनु रावेदक छोरीले दता नगराएकै कारणबाट यथ
वौवालालको नाममा दता नामसारी हन नस ने हँदा
अपतु ालीको २० नं. को हद यादिभ दायर हन
नआएको भनी िफराद खारेज गन गरेको स री िज ला
अदालतको फै सला निमली उ टी भई दाबीबमोिजम
दता बदर भई दाबीबमोिजम दतासमेत हने ठहछ
भ नेसमेत पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
२०६१/१०/७ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण
हँदा िच बझ
ु ेन । ननवु तीको मृ यु २०२६ सालमा
भएको त यमा िववाद छै न र त काल छोरीले
अपतु ाली पाउने ावधान रहेको देिखँदैन । २०३२
सालमा मा अ यादेश ारा छोरीले अपतु ाली पाउने
यव था भएकोमा ज गा ह ता तरण भएको िमितबाट
अपतु ालीको िववाद परेको र छोरीलाई अपतु ालीको
२० नं. को हद याद ला दैन भनी ग रएको फै सला
िु टपूण छ । अपतु ाली कसले खाने भ ने िववाद
उ प न भएपिछ अपतु ाली परेको अव थामा रहेको
कानून भावकारी हने सवमा य िस ा त हो । २०२६
सालमा ननवु ली वग य भई परेको अपतु ालीको
स ब धमा मेरा वग य पित वौवालालले व.
ननवु तीले ऋण िलई राजीनामा िलखत ग रिदएकोमा
ननवु ती उपर परेको २०२५ सालको दे.नं. ३५६५ को
िलखत पा रत मु ामा िमित २०२६/८/२९ मा िलखत
पा रत हने गरी भएको फै सलाउपर वौवालालले मु ा
सकार गरी पनु रावेदनसमेत गरी िमित २०२७/८/२३
मा सगरमाथा अ चल अदालत राजिवराज बे चबाट

भएको फै सलासमेतबाट अपतु ाली परेको समयमा
ननवु तीको अपतु ाली मेरा वग य पितबाहेक अ ले
खान पाउने अव था देिखँदनै ।
अपतु ाली वतः पाउने होइन । अपतु ाली
पाउनेले समयमा खो नु पछ । ननवु तीको नाम दताको
ज गा मेरा पित वौवालालको नाममा २०५२/१०/२८
मा नामसारी भई दता भइसके पिछ क रब ४ वष
१० मिहनापिछ परेको िफराद अपतु ालीको २० नं.
ज गा पजनीको १७ नं. ज गा िम नेको १८ नं. को
हद यादिभ नपरेकै कारणले सु अदालतले खारेजी
फै सला गरेको छ । अपतु ालीको २० नं. को हद याद
नघाई िदएको िफरादमा छोरीलाई हद याद ला दैन
भनी गरेको फै सला िु टपूण भएकाले उ फै सला
उ टी गरी सु िज ला अदालतको फै सला सदर हने
गरी फै सला ग रपाउँ भ ने ितवादीको यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन प ।
ततु िफरादबाट वादीले अपतु ाली हक
कायम गराउन खोजेको हो भने िनजले अपतु ालीको
२० नं. ले िनधा रत गरेको हद याद अथात् "अपतु ाली
परेको तीन वषिभ " नािलस िदनपु न नै ह छ । उ याद
नाघी आएको नािलस ला न नस ने भनी सोही दफाले
प यव था गरेको छ । आमाको अपतु ालीस ब धी
िववादमा छोरीको हकमा उ अपतु ालीको २० नं. को
हद याद नला ने भनी ऐनको या या गनु ऐनले गरेको
यव था र ऐनको उ े यिवपरीत ह छ । उ २० नं. को
हद याद अपतु ालीमा दाबी गन सबै हकवालाको हकमा
लागू हने यव था हो । यसको िवपरीत गएर हद याद
िवहीन दाबीको त यिभ वेश गरी अदालतले इ साफ
गन िम दैन । यसकारण आमाको नाममा पिहला दता
रहेको ज गामा छोरीको हक ला नु वाभािवक भएको
भ दै छोरीको अपतु ाली हक कायम स ब धमा उ
२० नं. को हद यादको समय सीमा ला न नस ने भनी
पनु रावेदन अदालतबाट ग रएको या या र िलइएको
िनणयाधार कानूनस मत देिखन आएन ।
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अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
अपतु ालीको २० नं. को हद याद नाघी परेको ततु
िफराद खारेज गनपनमा
स री िज ला अदालतको
ु
िमित २०५९/२/५ को खारेजी फै सला उ टी हने
ठहराएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला
िु टपूण भई निमलेकोले उ टी भई िफराद खारेज हने
ठह याएको सु स री िज ला अदालतको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०६६/११/१२ मा भएको
फै सला ।
आमा ननवु तीको हकवाला स तान एक मा
छोरी म वादी हँदाहँदै आमाको वगवासप ात् आमाको
नाममा रहेका ज गाह आ नो नाममा गराउन ज गा
पजनीको २क नं. ले जिहलेसक
ु ै पाउने कानूनी
यव था रहेको छ । मेरी आमासँग छु एर अलग भएका
वौवालालले ननवु तीको हकवाला हँ भनी ज गा दता
गराएका हन् । य तो कानूनी यव था र अव थासमेतको
मू याङ् कन गरी पनु रावेदन अदालतले मेरो नाममा
मागबमोिजम हने गरी भएको फै सला कानूनस मत
छ । पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला फरक
पन अव थामा मु ाका दवु ै प लाई िझकाई फै सला
गनपनमा
मलाई निझकाई पनु रावेदन अदालतको
ु
फै सला उ टी गरी भएको फै सला सव च अदालतबाट
ितपािदत निजर िस ा तसमेतको िु टपूण भएकाले
सो फै सला बदर गरी पनु रावेदन अदालतको फै सला
सदर ग रपाउँ भ ने वादी गल
ु ज रया देवी यादवनीको
िमित २०६८/७/२९ को पनु रावलोकन ग रपाउँ भ ने
िनवेदन प ।
यसमा िनवेिदका वादीका बाबु कुसमु लाल
यादव माइला र ितवादी वौवालाल यादव का छा भई
वादी ितवादी काका भितजी नाताको रहेको देिखयो ।
वादीका बाबक
ु ो मृ यपु ात् िनजक आमा ननवु ती र यी
ितवादीबीच िमित २०२१/१२/२४ मा रीतपूवकको

ब डाप पा रत गरी अलग अलग भएका र ननवु तीको
एक मा स तान यी िनवेिदका वादी भएकोमा िववाद
छै न । अपतु ालीको २ नं. अनस
ु ार मनको कोही नभएमा
मा सँग बसेका हकवाला वा य ता सँग बसेका
हकवाला नभए अ हकवालाले अपतु ाली पाउने
हो । तर ततु िववादमा मनको छोरी रहेक अव थामा
य तो स पि को हक अ हकवालामा सन नस ने
अव थामा ननवु तीको अपतु ाली खाने आफू हकवाला
भएको भनी यी ितवादीले भाउ यू ननवु तीको नामको
ज गा आ नो नाममा िमित २०५२/१०/१८ मा
नामसारी गराएको देिख छ । ितवादीले सु िज ला
अदालतसम िमित २०५८/११/१४ मा अ.बं. १३३
नं. अनस
ु ार कागज गदा ननवु तीको मृ यु २०२६
असोजमा भएको भनी उ लेख गरेको भई हद याद ३
वषिभ यी ितवादीले उ ज गा नामसारी नगराई
२०५२/१०/१८ मा मा नामसारी गराएको अव था
छ । मल
ु क
ु ऐन छै ठ संशोधन २०३३/४/२८ ले यी
ितवादीको हक समा गरी मनको छोरीमा हक वतः
भएकोमा यी ितवादीले उ स पि अपतु ाली परेको
भनी नामसारी गराएको ि यालाई कानूनी मा यता िदई
वादीको दाबी हद याद िवहीन भनी िफराद खारेज हने
भनी ठहर गरेको देिख छ । अपतु ालीको २० नं. को
यादिभ मा ितवादीलाई नलागेको हद याद वादीलाई
मा ला दछ भ न िम दैन । मल
ु क
ु ऐन छै ठ संशोधनले
अपतु ालीको हक मनको छोरीले पाउने गरी यव था
भई स पि को हक वतः यी वादीमा ह ता तरण हन
स ने अव थामा पिन वादीका हकमा अपतु ालीको
२० नं. को हद याद आकिषत हने तर वतः हक सन
नस ने अव थाको यि को हकमा उ हद याद
नला ने अथ गरी िफराद दाबी खारेज हने ठहर गरेको
फै सलामा ने.का.प. २०५६, िन.नं. ६७३३ पृ
४१४ मा ितपािदत िस ा त ितकूल िनणय भएको
देिखयो ।
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साथै यी वादीले सो स पि पाउने ठहर
गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
२०६१/१०/७ मा भएको फै सलाउपर ितवादीको
यस अदालतमा पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालतको फै सला उ टी गरी िफराद दाबी खारेज
हने ठहर गरी िमित २०६६/११/१२ मा फै सला भएको
देिखयो । पनु रावेदन अदालतको फै सलामा ताि वक
िभ नता हने गरी फै सला गदा य तो फै सलाबाट
य असर पन प लाई अ.बं. २०२ नं. बमोिजम
िझकाई उिचत सनु वु ाइको मौका दान गरी कानून,
यायका मा य िस ा त तथा यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतको अनशु रण गरी व छ
सनु वु ाइको याभूितका साथ माणबाट ठहरेबमोिजम
िनणयमा पु नपु नमा अ.बं. २०२ नं. समेतको योग नै
नगरी पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी गरी वादी
दाबी खारेज हने ठहर गरेको यस अदालतको िमित
२०६६/११/१२ को फै सला ने.का.प. २०५६, िन.नं.
६७३२ पृ ४०९ मा ितपािदत िस ा तिवपरीत भई
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को
अव था िव मान देिखँदा ततु मु ा पनु रावलोकन
गरी हेन िन सा दान ग रिदएको छ । दवु ै प लाई
सूचना जारी गरी तारेखमा राखी िनणयाथ पेस गनु भ ने
यस अदालत पूण इजलासबाट िमित २०७०/४/६ मा
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा पेस हन
आएका िमिसल संल न कागज माणह को अ ययन
गरी हेदा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
२०६१।१०।७ को फै सला उ टी गरी िफराद खारेज
हने ठह याई यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०६६/११/१२ मा भएको फै सला िमलेको छ छै न ?
पनु रावलोकनकता / वादी गु ज रया देवी यादवनीको
पनु रावलोकन िजिकर पु न स ने हो होइन ? भ ने

िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
यसमा आमा ननवु ितले ितवादी वौवालाल
यादवसँग िमित २०२१/१२/२४ मा अंशब डा गरी
भोगचलन गरी आएको िक.नं. २३ र १४ का ज गाह
ितवादी वौवालाल यादवले िमित २०५२।१०।१८ को
मालपोत कायालय स रीको िनणयले आ ना नाममा
नामसारी गराई िलएकोले आमाको शेषपिछ अपतु ाली
पाउने म एक मा छोरी भएकाले अपतु ालीको २ नं. तथा
ज गा पजनीको २क नं. बमोिजम म वादीका नाममा हक
कायम ग रपाउँ भ ने िफराद रहेको देिखयो । वादीको
िफराद अपतु ालीको महलको २० नं. को हद याद ३
वष नाघी दायर भएको हँदा िफराद खारेज ग रपाउँ
भ ने ितउ र यहोरा रहेकोमा सु स री िज ला
अदालतले अपतु ालीको २० नं. को हद यादिभ
िफराद नपरेको हँदा हद यादको आधारमा िफराद
खारेज हने ठहर गरी फै सला गरेको र आमाको नाउँमा
रहेको स पि मा वभावतः हक रहने छोरीले दता
नगराएकै कारणबाट वौवालालको नाममा दता नामसारी
हन नस ने हँदा हद यादका आधारमा िफराद खारेज
गन गरेको सु िज ला अदालतको फै सला उ टी
भई िफराद दाबीअनस
ु ार हने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजबाट भएको फै सला उ टी गरी
सु फै सला सदर हने ठह याई यस अदालतको संयु
इजलासबाट िमित २०६६/११/१२ मा भएको फै सला
उपर ततु पनु रावलोकन दायर भई िन सा दान भई
पेस हन आएको देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा वादी गु ज रया
देवी यादवनीक आमा ननवु ित र ितवादीम येका
वौवालाल यादव देवर भाउजू भई िमित २०२१/१२/२४
मा अंशब डा गरी छु िभ न भई बसेको देिख छ ।
ननवु तीदेवी यादवको २०२६ सालमा मृ यु भएको र
िनजक एक मा स तान वादी गु ज रयादेवी यादवनी
भएको कुरामा िववाद रहेको देिखँदैन । वादीक आमा
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ननवु ती यादव र ितवादीम येका वौवालाल यादवका
बीचमा िमित २०२१/१२/२४ मा भएको ब डाप मा
ननवु तीका ब डामा परेका िक.नं. १४ र २३ का
ज गाह ननवु तीको २०२६ सालमा मृ यु भएपिछ
वौवालाल यादवले २०५२/१०/१८ मा मालपोत
कायालयबाट आ नो नाममा दता गराएको देिख छ ।
मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको महलको २ नं. मा यस महलको
अ य न बरह को अधीनमा रही अपतु ाली पदा मनको
लो ने, वा नी, छोरा, अिववािहता छोरी, छोराको
छोरा वा िनजको अिववािहता छोरी भएस म अ ले
अपतु ाली पाउँदनै । मनको छोरा नभई िवधवा बहु ारी
भएमा िनजले छोरासरह अपतु ाली पाउँछे । य ता
कोही नभएमा िववािहता छोरी िववािहता छोरी पिन
नभए िनजका छोरा वा अिववािहता छोरी र िनजह
पिन नभए य तो अपतु ाली ऐनबमोिजमको हकवालाले
पाउँछन् भ ने यव था रहेको छ । साथै सोही महलको
२० नं. मा यस महलमा अ य हद याद लेिखएको
कुरामा बाहेक अपतु ाली परेको तीन वषिभ नािलस
निदए ला न स ै न भ ने यव था रहेको देिखयो ।
३. यसरी अपतु ालीको महलको २ नं. को
उ कानूनी यव था हेदा मनको हक खाने निजकको
कोही नभएमा मा अ य हकवालाले पाउने अव था
देिख छ । ततु िववादमा मनको छोरी यी वादी
गु ज रया देवी यादवनी रहेको कुरामा िववाद छै न ।
मनको छोरी रहेको अव थामा िनजको नाममा रहेको
स पि को हक अ हकवालामा सन स ने अव था
नरहेकोमा मतृ क ननवु ितको अपतु ाली खाने आफू
हकवाला भएको भनी ितवादी वौवालालले भाउ यू
ननवु तीका नामको ज गा आ नो नाममा िमित
२०५२/१०/१८ नामसारी गराई िलएको देिख छ ।
ितवादीले अपतु ाली परेको स पि को हकवाला आफू
भएको भनी उ िमितमा नामसारी गराएकोमा सु
िज ला अदालतबाट वादीको दाबी अपतु ालीको २०

नं. को हद याद नाघी दायर हन आएको भ ने आधारमा
िफराद खारेज हने ठहर गरी फै सला गरेको देिखयो ।
उ २० नं. को कानूनी यव था हेदा निजकको
हकवालालाई ३ वषिभ मा नालेस िदनपु न र अ य
हकवालाको लािग सो हद याद नला ने भ ने अव था
देिखँदनै । ननवु तीको मृ यु भइसके प ात् िनजको
नाममा रहेको स पि मा िनजक छोरी वादी गु ज रया
देवी यादवनीको वतः हक थािपत भएको अव थामा
िनजले अपतु ालीको महलको २० नं. ले तोके को ३
वषिभ नािलस निदएकै आधारमा िनजको हक समा
भई अ य हकवालामा जाने भ ने अव था रहँदनै ।
मनको छोरीले हद यादको आधारमा ज गा नामसारी
गराउन नपाउने हो भने ितवादीले २०५२ सालमा
आएर गराएको नामसारीले कानूनी मा यता पाउने भनी
या या गन सिकने अव था देिखँदैन । अपतु ालीको
महलको २ नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ार मन
ननवु ती देवी यादवको मृ यपु ात् िनजक छोरी यी
पनु रावलोकनकता / वादी गु ज रया देवी यादवनीको
उ स पि मा वतः हक थािपत भएको अव थामा
उ ज गाको नामसारी नभएकै आधारमा आ नो
नाममा नामसारी गन हक ितवादीलाई जनु कानूनले
दान गरेको छ, सोही कानूनी यव थाबमोिजम
वादीको हकमा समेत समान पले नामसारी गन
नपाउने भ ने अथ गन िम दैन ।
४. अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
आमाको मृ यपु ात् आमाको नाममा रहेको स पि मा
छोरीको वतः हक थािपत भएको अव थामा
हद यादको आधारमा िफराद खारेज हने ठहर गरी
सु स री िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी
गरी वादी दाबीबमोिजम ितवादीका नामको दता बदर
भई वादीको नाममा उ िक.नं. १४ र २३ को ज गा
दता हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट
भएको फै सला उ टी हने ठहर गरी अपतु ालीको २०
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नं. को हद याद नाघी िफराद परेको भनी हद यादको
आधारमा िफराद खारेज गन गरी सु स री िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी यस
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०६६/११/१२
मा भएको फै सला उ टी भई पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजको िमित २०६१/१०/७ को फै सला सदर
हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा यस अदालतको संयु
इजलासबाट िमित २०६६/११/१२ मा भएको फै सला
उ टी भई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला
सदर हने ठहरी फै सला भएकाले पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजको फै सलाको तपिसल ख डबमोिजम
ितवादी वौवालाल यादवका नाममा कायम रहेका
स री िज ला मानराजा गा.िव.स. वडा नं. ९(ख) का
िक.नं. १४ र २३ का ज गाह को दता बदर गरी उ
ज गाह वादी गु ज रया देवी यादवनीका नाममा दता
कायम ग रिदनु भनी स बि धत मालपोत कायालयमा
लेखी पठाउनु भनी सु स री िज ला अदालत
तहिसल शाखामा लेखी पठाउनू .........................१
वादीले िफराद दता गदा राखेको कोट फ
.९८५।२८ तथा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजमा
पनु रावेदन दायर गदा राखेको कोट फ .१४८।०५
र यस अदालतमा पनु रावलोकन गदा दािखल
गरेको पनु रावलोकन द तरु .१००।- समेत ज मा
.१२३३।३३ वादीले ितवादीबाट भराई पाउने हँदा
उ रकम भराइ पाउँ भनी ितवादीको यसै सरहदको
जेथा देखाई यादिभ वादीको दरखा त पन आए कुनै
द तरु निलई ितवादीबाट वादीलाई भराई िदनु भनी
सु स री िज ला अदालत तहिसल शाखामा लेखी
पठाइ िदनू ....................................................२
सरोकारवालाले ततु फै सलाको न कल माग गरे
िनयमानस
ु ार गरी न कल िदनू ...........................३

ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ..........४
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल पौष ७ गते रोज ५ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८५१
सव च अदालत,संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित :२०७२।११।०९
०७२-WO-०३०७
िवषयः- उ ेषण / परमादेश ।
िनवेदक : पशपु ित े िवकास कोष स चालक प रषदक
् ो
सद यसिचव पदबाट गैरकानूनी पले अवकास
िदइएका काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा
नं.९ ब ने डा. गोिव द ट डन
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड ंसमेत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
§ िवधाियका ारा िनिमत ऐनमा पदाविध
िकटान ग रनुको अथ िनयुि कताको
इ छाअनस
ु ार जिहलेसक
ु ै नहटायोस् भनी
िनयिु हने पदािधकारीको पिदय सरु ाको
याभुित गनु हो । यसरी कानूनले नै
िनि त पदाविध िकटानगरी िनयु भएका
पदािधकारीको तोिकएको अविधस म
बहाल रहन पाउने कानूनी हक ृजना
भएको मा नु पछ । य तो पदािधकारीको
िनयिु
िविधस मत त रकाले बदर
नभएस म तोिकएको अविधस म कामकाज
गन नपाउने भ न निम ने ।
§ पशुपित े िवकास कोषको सद य–
सिचव पद राजनीितक िनयुि को पद
नभई िवधाियका ारा िनिमत ऐनमा नै
पदाविध िकटान ग रएको कानून ारा
सिृ जत गैर राजनीितक पद रहेको पाइँदा
कायका रणीले कानूनी ावधानिवपरीत
आ नो तजिबजी अिधकार ठानी
बीचैमा हटाउन स ने देिखँदैन । साथै
य तो िवषयमा िनयुि कताको इ छा
अनक
ु ू लताको िस ा त (Doctrine of
Pleasure) ि याशील हन नस ने ।
( करण नं.३)
§ कुनै पिन यि लाई तोिकएको समयअगावै
अवकाश िदनुपूव सनु वु ाइको मौका
िदइनु पछ भ ने ाकृितक यायको
सा त िस ा त रिहआएको छ । तुत
स दभमा पशुपित े िवकास कोष ऐनले
सनु वु ाइको मौका िदनपु न िकटानी यव था
नगरेको भ ने आधारमा य तो िनणयले
वैधािनकता पाउने भ न निम ने ।
( करण नं.४)
§ कुनै खास गैरकानूनी काय भएगरेको

भ ने आधार नबनाई पदािधकार रहेको
अविधस म काम गन अयो य हने कुनै
धारणा बनाउन िम दैन । “अपे ाकृत”
काम गन नसके को भनेको के हो ?
यो तुलनायो य र कुनै वैध आधारमा
मू याङ् कनयो य हनुपछ । अमतु आधारमा
कसैको मू याङ् कन गन र कारवाहीको
आधार बनाउन िम दैन । अ य त मनोगत
आधार बनाई कानूनबमोिजम िनयु
भएको यि लाई अयो यता िसजना गन
नसिकने ।
( करण नं.५)
िनवेदकको तफबाट : िव ान व र अिधव ा सिु शल
कुमार प त, अिधव ा रमणकुमार े
िवप ीको तफबाट : सह यायािधव ा संिजवराज
रे मी, िव ान् अिधव ा य ह र फुयाँल, के दार
दाहाल
अवलि बत निजर :
§ स.अ.बल
ु ेिटन, वष २०, अंक २४, पूणाङ् क
४७४
स ब कानून :
§ पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४ को
दफा ८
आदेश
स. . या.क याण े : नेपालको संिवधान,
२०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोिजम
यसै अदालतको अिधकार े िभ पन भई दता हन
आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य र आदेश
यस कार छ :म िनवेदकले पशपु ित े को धािमक
सां कृितक एवम् परु ाताि वक िवषयमा िव ावा रिध
गरी यसै े मा िन ाथ भावले कायरत रहेको
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छु । मेरो यो यता र मताको आधारमा पशपु ित े
िवकास कोष स चालक प रषदका
् अ य माननीय
सं कृित पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ीको
िमित २०७०/०३/२५ को म ी तर िनणयअनस
ु ार
मलाई कोषको सद य–सिचव पदमा चार वषको
लािग मनोनयन ग रएको िथयो । मैले सोही िमितबाट
रा यले िदएको िज मेवारी आ नो यो यता र मताले
याएस म इमा दारीपूवक गद आइरहेको िथएँ ।
पशपु ित े को बहृ र िहतमा सि य भई कोषबाट
पा र िमक एवम् कुनै भ ा सिु वधासमेत निलई कोषको
िहतमा काम ग ररहेको अव थामा माननीय म ी यूले
कोषको िहतिवपरीत काम गन मलाई दबाब िदन खोजे
पिन कोषको िहतिवपरीत आ नू तफबाट कुनै काम
नहने भ दै आएको िथएँ । मेरो यही अडानलाई िवप ी
म ी यूले पूवा ह राखी जसरी भएपिन मलाई पदबाट
हटाउन लागी रहनु भएको िथयो ।
यसैबीच सं कृित पयटन तथा नाग रक
उड् डयन म ालयको िमित २०७२/०६/१३ को
प बाट कोषको साधन ोतको उिचत यव थापन
गन नसके को, कोषको गु योजना यवि थत पमा
लागू गन नसके को आिद िवषयमा के भएको हो,
तीन िदनिभ िववरण पेस गनु भनी मलाई भिनएको
िथयो । उ प अनस
ु ार सोिधएका स य त य
िववरणह िमित २०७२/०६/१५ मा िवप ी
सं कृित पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयमा
पेस गरेको िथएँ । यसैबीचमा म ी यूको अनमु ित
िलई िबदा वीकृत गराई नेपाल सरहद बािहर गएको
अव थामा सं कृित पयटन तथा नाग रक उड् डयन
म ीको िमित २०७२/०६/२० को िनणयानस
ु ार
मलाई अपमानपूवक अवकाश िदइएको यहोरा िमित
२०७२/०६/२४ मा अवकाश प बझ
ु ेपिछ जानकारी
हन आयो । मलाई सनु वु ाइको मौका निदई ाकृितक
यायको िस ा तिवपरीत हने गरी र चिलत कानूनको
िु ट गरी यथ नेपाल सरकार (मा.म ी तर) बाट

भएको िनणयले मेरो नेपालको संिवधानको धारा १६,
धारा १७(२)(च), धारा २७ ारा द संवैधािनक
हकबाट वि चत हन पगु ेको हँदा मेरो हक अिधकारको
पनु थापनाको लािग तथा माननीय म ी यूको
मलाई अवकाश िदने िनणय, सोअनस
ु ारको अवकाश
प , यथ सरु शे नेपाललाई िनयिु गन िनणय
बदर गराउने अ य वैकि पक कानूनी उपचारको
माग नभएकोले संिवधानको धारा ४६, १३३(२)
(३) बमोिजम स मािनत अदालतसम
ततु रट
िनवेदनसाथ उपि थत भएको छु ।
पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४ को
दफा ८ को उपदफा ८.२.१३ बमोिजम म िनवेदकलाई
चार वषको लािग कोषको सद य–सिचव पदमा
िनयु गन गरी िमित २०७०/०३/२५ मा िनणय भई
प पमा अविध तोिकएको छ । पशपु ित े िवकास
कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ को उपदफा ८.६ बमोिजम
सद य–सिचवको पदाविध चार वषको हने ावधान
छ । नेपाल सरकारले एकपटक ऐनबमोिजम िनयिु
गरेपिछ िवनाकारण अवकाश िदने ावधान उ ऐनमा
छै न । मेरो पदाविध बाँक छँदै मलाई के कित कारणले
यथ ले अवकाश िदएको हो, मलाई अवकाश िदने
गरी िनणय गदा मलाई सनु वु ाइको मौका िदनु नपन के
कारणले हो भ ने स ब धमा मलाई िदइएको अवकाश
प मा उ लेख छै न । मैले यथ कोषमा चार वषस म
काम गन पाउने मेरो कानूनी अिधकार उ ऐनले
िदएको छ । मेरो सद य–सिचव पद राजनीितक
िनयिु को पद नभई िवधाियका ारा िनिमत ऐनमा
नै चार वषको पदाविध िकटान ग रएको कानून ारा
सिृ जत गैरराजनीितक पद हो । यस कारको पदमा
िवभागीय म ीको फे रबदल भएको कारणबाट सद य–
सिचवसमेत िवभागीय म ीको इ छाअनस
ु ार फे रबदल
हन स ने होइन । मलाई पशपु ित े िवकास कोष ऐन,
२०४४ को दफा ८.३ बमोिजम अवकाश िदइएको
भिनएको छ । उ दफा ८.३ मा अ य बाट प रषदक
् ा
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सद यह मा आव यक थपघट वा हेरफे र हन स ने र
यसरी थपघट वा हेरफे र भएको सूचना नेपाल राजप मा
कािशत गनपन
ु भ ने यव था छ । ऐनको दफा ८.२
मा तोिकएका सद यह मा थपघट र हेरफे र गनस म
हो, तर तोिकएको अविध अगावै एउटालाई गैरकानूनी
ढंगले हटाई वा अवकाश िदई सोको स ामा अक
यि लाई िनयु गन पाउने अि तयार उ ऐनले
िदएको छै न । यथ ह बाट उ दफाको आ मिन
या या र गलत योग गरी म िनवेदकलाई अवकाश
िदने काय भएको छ ।
सशु ासन ( यव थापन तथा स चालन) ऐन,
२०६४ को दफा १६ र १७ बमोिजम िनणय गदा
पारदिशता कायम गनपन
ु र िनणय गदा आधार र कारण
खल
ु ाउनु पन कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
यथ म ीले मलाई अवकाश िदने गरी भएको
िनणयअनस
ु ारको अवकाश प मा अवकाश िदनपु न कुनै
आधार र कारण खल
ु ाइएको पाइँदैन । मलाई अवकाश
िदँदा सनु वु ाइको मौका निदइएको, अवकाश िदनपु न
आधार र कारण उ लेख नगनु भएकोले वे छाचारी
पमा िनणय भएको प छ । साथै ऐन, िनयम सूिचत
आदेश तथा िनणयसमेतबाट कुनै अविध तोिकिदइएको
िनयिु प मा तोिकएको अविधस म काम गन
पाउने वैध अपे ा रा न पाउने हक भएको यि का
हकमा िवना कानूनी ि या िनयिु कताको इ छा
अनक
ु ू लताको िस ा त (Doctrine of Pleasure)
ि याशील हन स दैन । सरकार वा सावजिनक
पदािधकारीका इ छा पिन कानून र यायका मा य
िस ा तअनु प नै प रचािलत हनपु छ ।
तसथ मािथका करणह मा उ लेख
भएबमोिजम यथ ह बाट म रट िनवेदकलाई पशपु ित
े िवकास कोषको सद य–सिचव पदबाट अवकाश
िदनेगरी भएको भिनएको यथ सं कृित पयटन तथा
नाग रक उड् डयन म ीको िमित २०७२/०६/२०
को िनणय, सोही िमितमा मेरो स ामा सद य–सिचव

िनयु ग रएका यथ सरु शे नेपाललाई िनयु
गन िनणय र िनयिु प , मलाई अवकाश िदइएको
सं कृित पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयको
च.नं.३५१ िमित २०७२/०६/२२ को प लगायत
स पूण काम कारवाहीह उ ेषणको आदेशले बदर
गरी यस स ब धमा नेपाल राजप मा सूचना काशन
भएको भए योसमेतका स पूण कामकारवाहीह
उ ेषणको आदेशले बदर गरी रट िनवेदकलाई
कानूनबमोिजमको अविधस म सद य–सिचवको
हैिसयतमा काम गन बाधा अवरोध नगरी काम गन
िदनु िदलाउनु र गैरकानूनी पमा रट िनवेदकलाई
अवकाश िदने ज ता काम कारवाही नगनु नगराउनु
भनी यथ ह का नाउँमा परमादेशलगायत उपयु
आ ा आदेश पज
ु जारी ग रपाऊँ । म रट िनवेदकलाई
अवकाश िदने गरी भएको यथ को उ िु टपूण
िनणय र प काया वयन भएको अव थामा मलाई
अपूरणीय ित हने अव था िव मान भएकोले ततु
रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म पशपु ित े
िवकास कोषको सद य–सिचव पदबाट अवकाश िदने
गरी सोही पदमा यथ सरु शे नेपाललाई मनोनयन
ग रएको िनणय काया वयन नगरी यथाि थितमा रा न,ु
भनी यथ ह को नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ ने यहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबतु माणसिहत याद सूचना पाएका
िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी नं. १
र २ को हकमा महा यायािधव ाको कायालयमाफत
र सो बाहेकका अ य िवप ीह ले आफै ँ वा आ नो
कानूनबमोिजमको ितिनधीमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र िनवेदनको ितिलिपसमेत
साथै राखी िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी गरी
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार
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गरी पेस गनू ।
अ त रम आदेशको माग भएको स दभमा हेदा
यी िनवेदक डा. गोिव द ट डन पशपु ित े िवकास
कोषको स चालक प रषदक
् ो सद य सिचव पदमा
२०७०।३।२५ को िनणयले चार (४) वषको लािग
मनोनयन भएकोमा िववाद छै न । िनज िनवेदकलाई
२०७०।६।२० को िनणयले सो पदबाट अवकाश
िदने सोही िनणयबाट उ पदमा िवप ी ी सरु शे
नेपाललाई नेपाल सरकारबाट मनोनयन ग रएको त य
िनवेदनसाथ ततु सं कृित, पयटन तथा नाग रक
उड् डयन म ालयको मश: च.नं. ३५१ र ३५२
को प ह बाट देिखन आएको छ । रट िनवेदकको
िनयिु पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४
अनस
ु ार भएकोमा सो ऐनको दफा ८ को उपदफा
८.६ मा मनोिनत सद यह को पदाविध चार वषको
हने यव था भएकोमा रट िनवेदकलाई सोभ दा
अगावै पदबाट हटाउने गरी भएको िवप ीह को काय
पदाविध स ब धमा यव था भएको उपयु दफा ८
को उपदफा ८.६ तथा यस अदालतको पाँच जना
यायाधीशको पूण इजलासबाट सरु शे साद यादव िव.
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत भएको
मु ामा ितपािदत िस ा तसमेत अनक
ु ू ल नभएको
हँदा सिु वधा र स तल
ु नको ि कोणबाट अ त रम
आदेश नगदा िनवेदकलाई अपूरणीय ितसमेत पु ने
अव था िव मान रहेकोले िनवेदनको अि तम टुंगो
नलागेस म रट िनवेदकलाई पशपु ित े िवकास
कोषको सद य सिचव पदबाट अवकाश िदने गरी जारी
भएको च.नं. ३५१ िमित २०७२।६।२२ को प र
सं कृित, पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयको
िमित २०७२।६।२० को िनणय रट िनवेदकको हकमा
काया वयन नगरी यथाि थितमा राखी िनवेदकलाई
सािबक पदबमोिजम पशपु ित े िवकास कोषको
सद य सिचव पदमा कामकाज गन िदनु िदलाउनु तथा
यथ सरु शे नेपाललाई पशपु ित े िवकास कोषको

सद य सिचवमा मनोनयन ग रएको बारेको यथ
सं कृित, पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयको
२०७२।६।२० को (माननीय मि तरीय) िनणय र
२०७२।६।२२ को च.नं. ३५२ को प काया वन
नगरी नगराई यथाि थितमा रा नु भनी सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१)
बमोिजम िवप ीह को नाममा अ त रम आदेश जारी
ग रिदएको छ भ ने यस अदालतको एक यायाधीशको
इजलासको आदेश ।
पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४
को दफा ८ मा पशपु ित े िवकास कोष स चालक
प रषदको
् गठनस ब धी यव था ग रएको छ । सोही
दफाको उपदफा ८.१ मा सं कृित, पयटन तथा
नाग रक उड् डयन म ी वा रा य म ी कोषको अ य
रहने उपदफा८.२.१३ मा अ य बाट मनोिनत यि
सद य-सिचव रहने यव था रहेको छ । जहाँस म
रट िनवेदकलाई पशपु ित े िवकास कोषको सद य
सिचवबाट अवकास िदइएको िवषय छ, त स ब धी
िनणय तथा काम कारवाहीमा यस कायालयको कुनै
संल नता नरहेको हँदा िनवेदन मागबमोिजम यस
कायालयका नाममा कुनै आदेश जारी हन नपन
भएबाट अस बि धत िनकाय यस कायालयलाई
यथ कायम गरी दायर ग रएको रट िनवेदन िनरथक
छ । अत: मािथ उि लिखत बदुँ ा माणको आधारमा
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालयको तफबाट पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४ को
दफा ८.२.१३ ले कोषका अ य लाई प रषदको
सद य सिचव मनोिनत गन स ने अिधकार िदएको
देिख छ । पशपु ित े को सवाङ् गीण िवकासमा पशपु ित
े िवकास कोषको मह वपूण भूिमका हने गदछ
र यसमा िवशेष गरी सद य सिचवको भूिमका बढी
हने देिख छ । िवप ीले सद य सिचवको पदमा रही
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अपे ाकृत पले कोषको काम कारवाही भावकारी
पले गन सके को नदेिखएको हँदा सोही ऐनको दफा ८
को उपदफा ८.२.१३ बमोिजम सद य सिचवको पदमा
पशपु ित े िवकास कोषका अ य का हैिसयतले
माननीय म ी तरबाट िनवेदकलाई अवकाश िदने
िनणय भई िनजको थानमा सरु शे नेपाललाई िनयिु
गनपरे
ु को हो । अतः िवप ीको िनवेदक िजिकर
औिच यहीन हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत सं कृित,
पयटन तथा नाग रक उड् ययन म ालयको तफबाट
पेस भएको िलिखत जवाफ ।
मलाई ग रएको मनोनयन
चिलत
कानूनबमोिजम छ । कोषको सद य सिचव पदमा
ग रएको मनोनयनमा के कुन कानूनी िु ट भएकोले
बदर गनपन
ु हो िवप ीले खल
ु ाउन स नभु एको छै न ।
पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.३
ले कोषको सद यमा आव यक थपघट वा हेरफे र गन
अिधकार कोषको अ य लाई िदएको कुरालाई रट
िनवेदकले अ यथा दाबी गन सके को छै न । ऐनको दफा
८.२.१३ बमोिजम कोषको अ य बाट मनोनयन हने
सद य सिचवलाई ऐनको दफा ८.३ बमोिजम अिधकार
योग गरी कोषको अ य ले नै हटाउनु वा अवकाश
िदनु तथा र पदमा नयाँ मनोनयन ग रनु गैरकानूनी
हन स दैन । कोषको सद य सिचव सावजिनक
पदािधकारी भएको कुरामा िववाद छै न । कुनै पिन
सावजिनक पदािधकारीको िनयिु र तोिकएको
पदाविध अिसिमत हँदैन भनी सव च अदालतबाट
समेत िस ा त ितपादन भएको छ । पशपु ित े
िवकास कोषस ब धी कानूनी यव थाबाट सद य
सिचव पदको पदपूितको लािग िव ापन गरी आवेदन
माग गरी ित पधा गराई िनयिु ग रने पद नभई
प रषदको
् अ य ले उपयु ठहराएको यि लाई
सद य सिचव मनोनयन गन पाउने
कानूनी
यव था हँदा उ कानूनी ावधानअनस
ु ार नै मेरो
मनोनयन भएको हो । तसथ चिलत कानूनबमोिजम

मेरो िनयिु भएको हँदा िवप ीको रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत िवप ी सरु शे नेपालको तफबाट
पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजसालसम पेस हन आएको ततु िनवेदनमा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी
सिु शल कुमार प त, अिधव ा ी रमणकुमार े ले
िनवेदकले सेवाभावले कुनै पा र िमक निलई िन:शु क
पशपु ित े िवकास कोषमा सेवा गरेको छ । िनजले
कोषको काम कारवाही रा री स पादन गन नसके को
भ न िवप ीले सके को छै न । सावजिनक पदमा िनयु
पदािधकारीलाई अवकाश िदनपु ूव सनु वु ाइको मौका
िदनपु छ भ ने ाकृितक यायको शा त िनयम हो ।
यो कुनै कानूनमा लेिखएको हनपु दन । िनवेदकलाई
अवकाश िदनपु ूव सनु वु ाइको मौका िदएको छै न ।
अ य ले िनयु गन भ दैमा तोिकएको अविधभ दा
अगािड हटाउन िम दैन । तसथ िनवेदकलाई अवकाश
िदने मि तरीय िनणय बदर गरी यथावत् पदमा रही
कामकाग गन पाउनपु न हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु छ भनी र िवप ी सं कृित पयटन
तथा नाग रक उड् डयन म ालयका तफबाट उपि थत
सह यायािधव ा ी सि जवराज रे मी, िवप ी सरु शे
नेपालका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य ी
ह र फुयाँल, ी के दार दाहालले िनवेदकले कोषको
सद य सिचवको हैिसयतमा रही िच बु दो ढंगबाट
पिदय िज मेवारी बहन गन स नभु एको छै न । िनजले
स पादन गरेको कामको िववरण मागी हेदा िच बु दो र
स तोषजनक काम भएको देिखएको छै न । पशपु ित े
िवकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८(३) ले पशपु ित
े िवकास कोषको सद यह मा हेरफे र थपघट गन
स ने अिधकार िदएको छ । ऐनमा नै सद य सिचवलाई
हटाउनु पूव सनु वु ाइको मौका दान गनपछ
ु भनी
उ लेख गरेको छै न । तसथ िनवेदकलाई अवकाश िदने
गरी भएको िनणय कानूनसङ् गत हँदा मागबमोिजमको
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आदेश जारी हनु पन होइन । रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िव ान् कानून यवसायीको बहस सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा यसमा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न हो, होइन ? भ ने स ब धमा
िनणय िदनपु न हन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िमित
२०७०/०३/२५ मा भएको िनणयानस
ु ार िनवेदकलाई
पशपु ित े िवकास कोषको सद य–सिचव पदमा
चार वषको लािग िनयु ग रएकोमा पदाविध भु ान
नहँदै सद य सिचव पदबाट अवकाश िदने र िवप ी
सरु शे नेपाललाई िनयिु गन गरी िमित २०७०।६।२०
मा भएको सं कृित पयटन तथा नाग रक उड् ययन
म ालयको मि तरीय िनणय उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी रट िनवेदकलाई कानूनबमोिजमको
अविधस म सद य सिचवको हैिसयतमा काम गन
कुनै अवरोध नगनु भनी परमादेशसमेतको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन दाबी रहेको
देिख छ । िवप ीको तफबाट पेस भएको िलिखत
जवाफमा पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४ को
दफा ८.२.१३ ले सो कोषका अ य लाई प रषदको
्
सद य सिचव मनोिनत गन स ने अिधकार िदएको
छ । िवप ीले सद य सिचवको पदमा रही अपे ाकृत
पले सो कोषको काम कारवाही भावकारी पले गन
नसके को हँदा पशपु ित े िवकास कोषका अ य का
हैिसयतले माननीय म ी तरबाट िनवेदकलाई
अवकाश िदने िनणय भई िनजको थानमा सरु शे
नेपाललाई िनयिु गनु परेको हो भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । सं कृित, पयटन तथा नाग रक उड् डयन
म ालयको िमित २०७०।३।२५ को िनणयानस
ु ार
रट िनवेदक डा. गोिव द ट डन लाई पशपु ित े
िवकास कोषको सद य सिचव पदमा चार (४) वषको
लािग मनोनयन ग रएको देिख छ । िनजलाई तोिकएको
पदाविध पूरा नहँदै िमित २०७२।६।२० को िनणयले

पशपु ित े िवकास कोषको सद य सिचव पदबाट
अवकाश िदने िनणय गरी सोही िमितको िनणयबाट उ
पदमा िवप ी ी सरु शे नेपाललाई मनोनयन ग रएको
त य िनवेदनसाथ ततु सं कृित, पयटन तथा
नाग रक उड् डयन म ालयको िमित २०७२।६।२०
को प बाट देिखन आएको छ ।
३. पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४
को दफा ८ को उपदफा ८.१ मा कोषको स पूण काम
कारवाहीको स चालन तथा रेखदेख गनका लािग
सं कृित, पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ी वा
रा य म ीको अ य तामा एक पशपु ित े िवकास
कोष स चालक प रषद् गठन ग रने यव था रहेको
देिख छ । उ कोषमा रहने पदािधकारीह म ये
अ य बाट कोषा य र सद य सिचवको मनोनयन
हने यव था रहेको पाइ छ । यसरी मनोिनत
सद यह को पदाविध ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा
८.६ बमोिजम चार वषको हने र िनजको पदाविध
सिकएपिछ पनु ः मनोिनत हन स नेछ भ ने यव था
रहेको देिख छ । यसरी नेपाल सरकार ारा मनोनयन
हने कोषको सद य सिचवको पदाविध चार वषको हने
भनी ऐनमा नै िनि त पदाविध िकटान ग रएको देिखन
आयो । िवधाियका ारा िनिमत ऐनमा पदाविध िकटान
ग रनक
ु ो अथ िनयिु कताको इ छाअनस
ु ार जिहलेसक
ुै
नहटायोस् भनी िनयिु हने पदािधकारीको पदीय
सरु ाको याभिु त गनु हो । यसरी कानूनले नै िनि त
पदाविध िकटानगरी िनयु भएका पदािधकारीको
तोिकएको अविधस म बहाल रहन पाउने कानूनी
हक ज
ृ ना भएको मा नपु छ । य तो पदािधकारीको
िनयिु
िविधस मत त रकाले बदर नभएस म
तोिकएको अविधस म कामकाज गन नपाउने भ न
िम दैन । पशपु ित े िवकास कोषको सद य–सिचव
पद राजनीितक िनयिु को पद नभई िवधाियका ारा
िनिमत ऐनमा नै पदाविध िकटान ग रएको कानून ारा
सिृ जत गैरराजनीितक पद रहेको पाइँदा कायका रणीले
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
कानूनी ावधान िवपरीत आ नो तजिबजी अिधकार
ठानी बीचैमा हटाउन स ने देिखँदैन । साथै य तो
िवषयमा िनयिु कताको इ छा अनक
ु ू लताको िस ा त
(Doctrine of Pleasure) ि याशील हन स दैन ।
४. िनवेदकलाई िनयिु ग रएको अविध
भ दा अगावै के कित कारणबाट हटाउनु परेको हो,
िवप ीबाट यसको प आधार कारण खल
ु ाउन
सके को देिखँदैन । िनवेदकलाई के कुन आरोपमा
हटाउनपु रेको हो सो स ब धमा हटाउनु पूव प ीकरण
माग ग रएको पिन देिखँदनै । पशपु ित े िवकास
कोषको काम कारवाही स ब धमा म ी तरीय
िनणयअनस
ु ार िववरण पेस गन भनी िनवेदकलाई
प ाचार ग रएकोमा िनवेदकले आ नो भएको
स यत य यहोरा खल
ु ाई िववरण पेस गरेको देिख छ ।
तथािप िनि चत आरोपबेगर िनवेदकले स पादन गरेको
काम कारवाहीको स ब धमा िववरणस म मािगएको
कुरालाई प ीकरणको दजा िदई सनु वु ाइको मदका
दान ग रएको भ न िम दैन । कुनै पिन यि लाई
तोिकएको समयअगावै अवकाश िदनु पूव सनु वु ाइको
मौका िदइनु पछ भ ने ाकृितक यायको सा त
िस ा त रिहआएको छ । ततु स दभमा पशपु ित
े िवकास कोष ऐनले सनु वु ाइको मौका िदनु पन
िकटानी यव था नगरेको भ ने आधारमा य तो
िनणयले वैधािनकता पाउने भ न िम दैन । सनु वु ाइको
मौका दान नगन हो भने यो कानूनले प सँग भनेको
हनपु छ । यसै स दभमा “कसैलाई अवकाशसमेतका
मा यमबाट िनजको सेवाको अ य गनपु ूव िनजलाई सो
बारेका आरोपको कारण खोली प ीकरण सोिधनपु न
ह छ । िनजले ततु गरेको प ीकरणको ब तगु त
मु याङकन गरी िच बु दो नपाइएमा कारण र आधार
खोली अवकाश वा बखा तसमेतका मा यमले सेवाको
अ य ग रएको िनणय गनपन
ु ह छ । अ यथा य तो
िनणयलाई वे छाचारी मा नपु न ह छ भनी सरु शे
यादव िव नेपाल सरकार भएको रट िनवेदनमा

(सव च अदालत बल
ु ेिटन वष २०, अंक २४,
पणु ाङ् क ४७४) यस अदालतबाट िस ा त ितपादन
भएको देिख छ । िनवेदकलाई प ीकरण नसोधी
तोिकएको पदाविध अगावै अवकाश िदएको, अवकाश
िदनपु न आधार र कारण उ लेख भएको नदेिखएको
हँदा ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत वे छाचारी
पमा िनणय भएको देिखयो ।
५. िनवेदकले सद यसिचव पदमा रही
अपे ाकृत पले कोषको काम कारवाही भावकारी
पले गन सके को नदेिखएको हँदा पशपु ित े िवकास
कोषको सद य सिचव पदबाट अवकाश िदइएको भ ने
सं कृित पयटन तथा नाग रक उड् ययन म ालयको
िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । िनवेदकलाई कुनै
खास काय योजना काया वयन गन सत तोक िनयिु
ग रएको पिन देिखँदैन । य तोमा कानूनबमोिजम
र सं थाको उ े य अनु प काम गनपन
ु अपे ा
ग र छ । कुनै खास गैरकानूनी काय भएगरेको भ ने
आधार नबनाई पदािधकार रहेको अविधस म काम गन
अयो य हने कुनै धारणा बनाउन िम दैन । “अपे ाकृत”
काम गन नसके को भनेको के हो? यो तल
ु नायो य
हनपु छ । अमतु आधारमा कसैको मू याङ् कन गन र
कारवाहीको आधार बनाउन िम दैन । अ य त मनोगत
आधार बनाई कानूनबमोिजम िनयु भएको यि लाई
अयो यता िसजना गन सिकँ दैन । साथै िनवेदकलाई
हटाउँदा िलइएका आधार हेदा कुनै गैरकानूनी काय गरे
गराएको भ ने नभई कोषको ोत साधनको यव थापन
गन नसके को वा गु योजना लागू गन नसके को भ ने
ज ता गो वारा कृितको आरोप लगाएको देिख छ ।
य ता सत र यसको लािग समय र सीमा िनयु गदा
नै तोके को वा िनयिु प चात् पिन िनवेदकलाई प र
िकटानी िनदश गरेको देिखँदैन र सोको पालना नगरेको
भ न सके को पिन देिखँदैन । गु योजना काया वयनका
लािग िनि चत समय, योजना र वातावरण िनमाण
गनपन
ु ह छ । गु योजना लागू गन लगायतका कोषको
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िवकाससँग स बि धत गितिविधमा कोषका सबै
सद यह को सामिु हक उ रदािय चको िवषय हो ।
यसरी सामिु हक उ रदािय वको िवषयमा िनवेदकको
कारणले मा नभएको नगरेको भ ने ज तो आरोप
लगाई िनता त िनजी उ रदािय वको िवषय हो भनी
भ दा िनवेदकलाई पदबाट हटाउनको लािग िनहँमा
खो ने िहसाबले आरोप लगाएको देिख छ । िनवेदकले
के क तो उ रदािय व पूरा नगरेको भ ने कुरा व तगु त
त यमा आधा रत रहेको देिखँदनै । य तो अ प
र गो वारा आरोप लगाई हटाउने आधार बनाउने हो
भने वयम् िनणयकताको पद र सेवाको औिच यमा
जितखेर पिन न उठाउन नसिकने भ ने हँदनै ।
िनवेदकलाई तोिकएको अविध अगावै हटाउने उ े यले
अमक
ु गैरकानूनी काय वा आचरणको दाग लगाउन
नस दा नस दै पिन फगत सेवाबाट हटाउने एक मा ै
उ े यले कि पत आधार िलई ग रएको िनणय व छ,
कानूनसङ् गत र िववेकसङ् गत हन स दैन ।
६. पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४
को दफा ८ को उपदफा ८.३ अनस
ु ार अ य लाई
नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी प रषदका
्
सद यह मा आव यक थपघट वा हेरफे र गन स ने
अिधकार िदएको देिख छ । तर यसको अथ िवभागीय
म ीको फे रबदल भएको कारणबाट िनयु भएका
पदािधकारीसमेत िवभागीय म ीको इ छाअनस
ु ार
फे रबदल हने भ ने होइन । साथै यसरी सद यह मा
थपघट वा हेरफे र भएको सूचना नेपाल राजप मा
कािशत गनु पनछ भ ने ऐनको यव थाअनस
ु ार
िनवेदकलाई हटाई िवप ी सरु शे नेपाललाई िनयिु
ग रएको स ब धमा ऐनको ावधानबमोिजम नेपाल
राजप मा सूचना कािशत भएको छ भनी िवप ी ारा
आ नो िनणयको बचाउ गन सके को पाइँदैन । कानूनले
नै पदािधकारीको थपघट भएमा नेपाल राजप मा
सूचना कािशत हनपन अिनवायता गरेबमोिजमको
सूचना कािशत नगरी िनवेदकलाई अवकाश िदएको

भ ने देिखँदा यस कारको अवकाशले वैधता पाउने
देिखएन ।
७. तसथ मािथका करणह मा िववेिचत
कानून र ितपािदत िस ा तसमेतका आधार
कारणबाट यथ सं कृित पयटन तथा नाग रक
उड् डयन म ीको िमित २०७२/०६/२० को रट
िनवेदकलाई पशपु ित े िवकास कोषको सद य–
सिचवबाट अवकाश िदने गरी भएको िनणय, सो
िनणयबमोिजम िनवेदकलाई अवकाश िदइएको
च.नं.३५१ िमित २०७२/०६/२२ को प , िनवेदकको
स ामा यथ सरु शे नेपाललाई सद य–सिचव
पदमा िनयु गन गरी भएको िमित २०७२/०६/२०
को िनणय र िनयिु प समेत कानूनिवपरीत रहेको
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश ारा
बदर हने ठहछ । अब िनवेदकलाई कानूनबमोिजम
तोिकएको पदाविधस म पशपु ित े िवकास कोषको
सद य सिचवको पदमा रिह कामकाज गन िदनु भनी
िवप ीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
हने ठहछ । ततु आदेशको जानकारी िवप ीलाई
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत (उपसिचव): सरु शे राज खनाल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ९ गते रोज १ शभु म् ।
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नणय नं . ९८५२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
आदेश िमित : २०७४।०१।२८
०७१-WO-०४७८
िवषयः- उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : िज ला बाँके सािबक नेपालग ज
नगरपािलका वडा नं. ४ हाल नेपालग ज
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ ब ने निफस
अहमद शेष-१, ऐ.ऐ. ब ने त नमु बानो शेष१, ऐ.ऐ. ब ने को रइस अहमद शेष
िव
िवप ी : बाँके िज ला अदालत, नेपालग ज

स पि पर सारी यि र सरकारी िबगो
भराउनु पन भनी नाबालकको िहतको
लािग िवशेष यव था गरेको हो । िबगोको
भ रभराउ गन योजनका लािग तायदात
जायजात तथा िललामसमेतको कारवाही
गदा १२ वषमिु नका नाबालक देिखएमा
मा यो कानूनी यव था आकिषत हने ।
§ कपाली तमसुक हदँ ा, मु ा दता हदँ ा र उ
मु ामा अदालतबाट फैसला हदँ ा ऋणीका
सगोलका स ततीह १२ वषमिु नको
नाबालक देिखए पिन यस अव थामा
मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको १९ नं. को देहाय
१ नं. आकिषत ह छ । सो समयमा िपताले
गरेको यवहारमा साबालक भइसके पिछ
िबगोको कारवाही हदँ ा अंश हकको न
उठाउने अिधकार य ता साबालक छोरा
छोरीलाई ह छ भनी अथ गन निम ने ।
( करण नं. ५)
§ काम गरी जीवन िनवाह गन स म
भइसके का यि ले िपताले खाएको ऋण
िपताको नामको स पि बाट भरी भराउ
गनबाट रो न पाउने हो भने घरको मु य
यि प रवारको भरण पोषण गनसमेतका
लािग यवहार गन अस म हन पु ने ।
( करण नं. ६)

§ मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको १९ नं. को
देहाय १ नं. ले २१ वष नपुगेका छोरा
छोरीको पूण संर क व िपतालाई सु पी
िपताले गन यवहार सदैव िनजका स तती
नाबालकह को प मा ह छ भनी भरोसा
गरेको पाइ छ । उ कानूनी यव थाले
अ यथा पुि भएमा बाहेक घरको मूलीले
आ ना नाममा भएका घर ज गा सु , िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ह रहर
िब , लेनदेनसमेत गरेका स पूण
दाहाल र िव ान अिधव ा राके शकुमार शमा
यवहारह य ता नाबालकको िहतमा िवप ीको तफबाट : िव ान् अिधव ा कृ ण साद
ह छन भनी मानेको छ । घर मल
सवु ेदी
ू ीको
यवहारबाट स पूण अचल स पि समा अवलि बत निजर :
भई १२ वष नपुगेका नाबालकको बीच ली
§ नेकाप २०६८, अंक ६, िन.नं.८६३२,
नहोस् भ ने उ े यले द ड सजायको २६
प.ृ ९९७
नं. ले य ता नाबालकको भागमा पन
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स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २६ नं.
आदेश
या.गोपाल पराजुली : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
यस अदालतमा दता हन आएको ततु िनवेदनको
संि त य र आदेश यस कार रहेको छःिनवेदकको िनवेदन यहोरा
वादी मोह मद अ यबु हलवाइ ितवादी
व. हिबबल
ु रहमान शेष भएको लेनदेन मु ामा ी
बाँके िज ला अदालतबाट वादी दाबीबमोिजमको
साँवा याज ितवादीबाट वादीले भराई िलन पाउने
ठहरी िमित २०५४/३/२४ गते भएको फै सलाउपर
ितवादीले पनु रावेदन नगरी अि तम रहेको छ । सो
फै सलाउपर वादी मोह मद अ यबु हलवाईले साँवा
याज कोट फ समेत भराई पाउन ितवादी व.
हिबबल
ु रहमान शेषको नाउँको ने.ग.न.पा. तालु
उ रलाइन िब को रयनटोल दि ण मख
ु ा नं. १३८ को
(क) ेणीको ज.िव. ०-१-१४ ज गा र सो मा बनेको
भइु तँ ले घर देखाई ी बाँके िज ला अदालतमा िमित
२०५४/६/१४ मा दरखा त गनभयो
। ने.ग.न.पा.
ु
तालक
ु उ रलाइन िब को रयनटोल दि ण मख
ु ा
नं. १३८ को (क) ेणीको ज.िव. ०-१-१४ ज गा र
सो मा बनेको भइु तँ ले घरसमेत नाबालकको हकमा
द ड सजायको २६ नं. बमोिजम पर सारी िललाम
ग रपाउँ भनी हामीले ी बाँके िज ला अदालतमा
२०७०/४/१८ गते िनवेदन दता गरेका िथय ।
िनवेदक निफस अहमद शेष, त नम बानो
शेष, र रिहस अहमद शेषसमेत ऋण खादाका अव थामा
१२ वषमिु नका देिखँदा द ड सजायको २६ नं. बमोिजम
हिवबल
ु रहमान शेषको नाममा दता रहेको उ घर
ज गासमेतबाट िनजह को अंश हक र िववाह खचसमेत

सारी िनयमानस
ु ार फै सला काया वय गनु र वादी मो
हसेन अहमद हलवाई, जगत नारायण चौधरीले िदएको
िनवेदनको स ब धमा अिघ परेको दरखा तलाई पिहलो
ाथिमकता िदने गरी िनयमानस
ु ार फै सला काया वयन
गनु भनी तहिसलदारबाट िमित २०७०।१०।१३
मा आदेश भयो । उ िनवेदनउपर िवप ी मोह मद
अयबु हलवाइले द ड सजायको ६१ नं. बमोिजम
गरेको िनवेदनमा ी बाँके िज ला अदालतका माननीय
िज ला यायाधीश यूबाट तहिसलदारको आदेश बदर
गन गरी िमित २०७१/२/२ मा आदेश भयो । उ
आदेशउपर पनु रावेदन अदालत, नेपालग जमा िनवेदन
गरेकोमा बाँके िज ला अदालतको िमित २०७१/२/२
आदेश िमलेको देिखँदा प रवतन गनु परेन भनी िमित
२०७१/६/२ मा आदेश भयो ।
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम ७४ को उपिनयम ४(३), िनयम ७५, द ड
सजायको २६ नं. को ावधानको ग भीर िु ट भएकोले
िललामी मचु ु कासमेतको काय उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रपाऊँ ।
िमित २०५४/११/१३ मा जायजात मचु ु का
हँदा म िनवेदक रिहस अहमद शेष वष ४ को, निफस
अहमद वष १० र तर नमु बानो वष ८ को रही हामी
नाबालक िथय । माननीय िज ला यायाधीश यूले
आदेश गदा सो जायजात मचु ु का बदर नभएको
त य उ लेख गनु भएको छ । बदर नभएको जायजात
मचु ु कालाई आधार मानी भएको िललामी कायमा द ड
सजायको २६ नं. बमोिजम हामी िनवेदक (नाबालक)
ह को अंश हक पर सारी िललाम गनपनमा
सो नगरी
ु
ने.का.प. २०६८ अंक ६ िन.नं. ८६३२ को आधारमा
हामी िनवेदकह को अंश हक िललाम गन आदेश
ग रएको छ । ने.का.प. २०६८ अंश ६ िन.नं. ८६३२
मा ितपािदत िस ा तअनस
ु ार समेत जायजात गदा
१२ वष मिु नकाको अंश हक पर सानपन
ु हो । ततु
मु ामा २०५४/११/१३ मा जायजात हँदा नाबालकको
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अंश पर सान काय भएको छै न । अतः द ड सजायको
२६ नं. को ि यािवपरीत हा ो अंशहक र िववाह
खच पर नसारी भएको िललामी मचु ु का तथा सो
आधारमा भएका स पूण काम कारवाही हामीह को
िहतिवपरीतका छन् ।
अतः हामी िनवेदकह नाबालक रहेको त य
िनिववाद रहेकोमा हामीह को प मा तहिसलदारबाट
िमित २०७०।१०।१३ मा भएको आदेश बदर गन
गरी बाँके िज ला अदालतबाट िमित ०७१/२/२ मा
भएको आदेश र सो आदेशलाई कानूनबमोिजमको भनी
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित ०७१/५/२
मा भएको आदेश र िललामी काय तथा सो आधारमा भए
गरेका स पूण काम कारवाही िनणयसमेत उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िनवेदकह को िववाह खच एवम्
अंशसमेत पर सारी कानूनबमोिजम िललामी काय गनु
गराउनु भनी उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै
िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस मका लािग िवप ी
मोहमद अयबु हलवु ाईको नाममा िललाम ग रएको घर
ज गा र अ य कुनै यि को नाममा हकह ता तरण
नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा ी सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१)
बमोिजम अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
यस अदालतको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो आधार
र कारण खल
ु ाई यो आदेश ा भएको िमितले बाटोका
यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी नं. १, २ र ३ का
हकमा महा यायािधव ाको कायालयमाफत र अ य
िवप ीका हकमा आफै ँ वा आ नो ितिनिधमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी रट िनवेदनको न कल
साथै राखी िवप ीह लाई सूचना पठाई सोको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई िलिखत जवाफ

परेपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु
साथै अ त रम आदेश जारी नहँदमै ा िनवेदकह लाई
अपूरणीय ित हने अव था नदेिखनक
ु ा साथै ततु
िवषयव तक
ु ो या या पूण सनु वु ाइको दौरानमा हनु
उपयु देिखँदा अ त रम आदेश जारी गन िमलेन ।
िवप ी बाँके िज ला अदालत नेपालग जको
िलिखत जवाफ यहोरा
यस अदालतको तहिसल शाखाबाट स मािनत
सव च अदालतको फै सलालगायत यस अदालत र
पनु रावेदन अदालतसमेतबाट भएको आदेशानस
ु ार
चिलत कानूनबमोिजम काम कारवाही स प न
ग रएको, यस अदालतबाट भएका काम कारवाहीबाट
िवप ी रट िनवेदकह को कुनै हकमा असर परेको
छै न । साधारण े ािधकारअ तगत कानूनबमोिजम
भएको कामकारवाही बदर गन रट े मा वेश गरेको
देिखएको हँदा, िनज रट िनवेदकह को रट िनवेदन
खारेज भागी छ । खारेज ग रपाऊँ ।
िवप ी मालपोत कायालय बाँकेको िलिखत जवाफ
िनवेदनमा खल
ु ाइएको िज ला बाँके
नेपालग ज नगरपािलका तालक
उ रलाईन
ु
िव को रयन टोल दि ण मख
ु ा नं. १३८ को (क)
णे ीको ज.िव. ०-१-१४ ज गा र सो मा बनेको भइु तँ ले
घर बहाल िवठौरी भएको र सो ज गाको मोठ े ता यस
कायालयमा नहने छ । उ ज गा यस कायालयको
नेपालग ज न.पा. अ तगतको रो का िकताबमा .
सं. १० मा िमित २०४९/१२/१६ र.नं. ४१६० को
ि ब धकको िलखत र बाँके िज ला अदालतको
च. नं. १४७६ िमित २०५३।६।८ को प ले हिबबल
ु
रहमानको नामबाट रो कास म रहेको देिखएको हँदा
यस कायालयलाई समेत िवप ी बनाई दायर भएको
रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
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िवप ी मोह मद अ युव हलवाइको िलिखत जवाफ
द ड सजायको २६ नं. को कानूनी
यव थाका स ब धमा सव च अदालतबाट संवत्
२०६६ सालको रट नं. ०६६-WO-०१०१ िनवेदक
टेकबहादरु िमथनु ितवादी यवु राज भ राईसमेत भएको
उ ेषण मु ामा (ने.का.प. २०६८ िन.नं. ८६३२ पृ
९९७) मा जायजात िललाम डाक गदा नै यि को
उमेर कित छ भनी हेनपन
ु र जायजात िललाम गदाको
िदनमा १२ वष उमेर पगु ेको वा सोभ दा मािथको रहेछ
भने य तो यि को अंशलगायत स पि जायजात
िललाम गनपछ
ु । जायजात िललाम गदाको िदनमा १२
वष पगु ेको वा सोभ दा मािथको उमेर रहेछ भने य तो
यि ले उ ऐनबमोिजम सिु वधा पाउँछ भ न निम ने
भनी िस ा त ितपािदत भएको छ । यी िवप ी
िनवदकह म ये निफसको उमेर वष २७, त नम
बानोको उमेर वष २५ र रइस अहमदको उमेर वष २१
रहेको िनवेदनबाट देिखएको हँदा द ड सजायको २६
नं. को सिु वधा पाउन स ने अव था छै न । िनवेदक
िववािहत, अिववािहत भनी ततु िनवेदनबाट माण
बझ
ु ी िनणय गन अव थासमेत हँदैन । उि लिखत
दि ण मख
ु ा नं. १३८ “क” ेणीको ज.िव. ०-१-१४
मा बनेको घर ज गा िललाम भई २०७१/७/२६ गते
िज ला बाँके नेपालग ज उम.न.पा. वडा नं. ४ ब ने
मो. आजम हलवाईले सकार गरेको कानूनस मत नै
छ । िललाम सकार भएको जानकारी हँदाहँदै िनजलाई
िवप ी कायम नग रएबाट िनवेदन नै त यपरक रहेको
छै न ।
िवप ी िनवेदकह ले द ड सजायको २६
नं. को सिु वधा पाउने गरी तहिसलदारबाट भएको
आदेश िज ला यायाधीश यूबाट २०७१/२/२
गते बदर गरेको र उ आदेश पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जबाट िमित २०७१/६/२ मा प रवतन गनु
नपन गरी आदेश भई िललामीसमेतको काम स प न
भइसके को हँदा िज ला यायाधीश र पनु रावेदन

अदालत, नेपालग जबाट भएको आदेशमा कुनै कानूनी
िु ट नहँदा िवप ीह को िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
िवप ी ी पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
िलिखत जवाफ
लेनदेनको िबगो भराई पाउँ मु ामा िमित
२०७१/२/२ गतेको बाँके िज ला अदालतबाट भएको
बेरीतको आदेश बदर ग रपाउँ भनी निफस अहमद
शेषसमेतको िनवेदन परी आदेशानस
ु ार बाँके िज ला
अदालतबाट ा हन आएको कै िफयत ितवेदन यस
अदालतको इजलाससम पेस हँदा यसमा यस बाँके
िज ला अदालतको िमित २०७१/२/२ को आदेश
िमलेकै देिखँदा प रवतन गनु परेन । कानूनबमोिजम
गनु भ ने िमित २०७१/६/२ मा आदेश भएको हो ।
यस अदालतबाट भए गरेका कायह कानूनस मत र
यायोिचत नै रहे भएको हँदा ततु िनवेदनको रोहबाट
यस अदालतको नाममा कुनै िकिसमको आदेश जारी
हनपु न होइन । िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
यस अदालतको अि तम आदेश
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी सनु वु ाइका
लािग पेस भएको ततु िनवेदन एवम् संल न माण
िमिसलह अ ययन गरी िनवेदकको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर दाहाल र िव ान्
अिधव ा ी राके श कुमार शमाले दाबीको घर ज गा
िबगो भराउने कारवाही व प जायजात तायदात गदा
िनवेदकह १२ वषभ दा मिु नका रहेका छन् । िललाम
हँदा १२ वष नाघेको कारणबाट नाबालकको अंश पर
सान नपन भ न िम दैन । बालबािलकाको सव म
िहतअनक
ु ू ल या या गरी नाबालकको अंश हकको
संर ण गनपनमा
नगरी िज ला अदालत र पनु रावेदन
ु
अदालतबाट भएका आदेश गैरकानूनी हँदा उ ेषणको
आदेशले बदर ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
यसै गरी यथ मोह मद अ यबु हलवाइको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी कृ ण साद
सवु ेदीले तायदाती मचु ु का िमित २०५४/११/१३ मा
भएको हो । उ मचु ु का स ब धमा िनवेदकह ले न
उठाएका छै नन् । तायदात हँदा ऋणी िनवेदकह का
िपता जीिवतै छन् । नाबालक छोराछोरीको लालन
पालन गन कानूनी दािय व र अिधकार िपताकै हो ।
यस त यलाई िनवेदकह ले तायदातउपर उजरु नगरी
वीकार नै गरेका छन । साधारण े ािधकारअ तगत
तहतह िनणय भई पनु रावेदन अदालतको आदेशानस
ु ार
दाबीको घर ज गा िमित २०७१/७/२६ मा िललाम भई
ते ो प मो. आजम हलवाइले सकार गरी िललामको
काय स प न भइसके को छ । िललाम भएपिछ िमित
२०७१/९/१३ मा तुत िनवेदन दता गदा सकार गन
यि लाई िवप ी बनाएको नहँदा मागबमोिजम आदेश
जारी हन स दैन । िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
प िवप ीबाट उपि थत हनभु एका िव ान्
व र अिधव ा र िव ान् अिधव ाह ले गनभएको
ु
उपयु बहस बदुँ ा र िनवेदकको िनवेदन दाबी एवम्
िवप ीह को िलिखत जवाफ िजिकरलाई ि गत गरी
िनवेदकह को मागबमोिजम फै सला काया वयनका
िसलिसलामा बाँके िज ला अदालत एवम् पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जबाट भएको आदेश बदर हने वा हो
होइन भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
२. िनणयतफ हेदा िनवेदकह का व.
िपता ितवादी हिबबल
ु रहमान शेषले यथ म येको
मोह मद अ यबु हलवाईबाट िलएको ऋण स ब धमा
लेनदेन मु ा परी साँवा र सोको कानूनबमोिजमको
याजसमेत धनी यथ मोह मद अ यबु हलवाईले
िलन पाउने ठहरी िमित २०५४/३/२४ मा बाँके
िज ला अदालतबाट भएको फै सला अि तम रहेको
भ नेमा िववाद छै न । उ फै सलाबमोिजमको साँवा र
याजसमेत भ रभराउको लािग िनवेदकह का िपता
ऋणीका नाउँको ज.िव. ०-१-१४ ज गा र सोमा बनेको

घरसमेत देखाई िमित २०५४/६/१४ मा फै सला
काया वयनका लािग दरखा त परेको देिख छ ।
दाबीको घर ज गा िललाम गन योजनाथ बाँके िज ला
अदालतबाट िमित २०५४/११/१३ मा तायदाती र
िमित २०५८/९/९ मा प चकृते मू याङ् कन भएको
िनवेदन संल न िबगोको िमिसलबाट देिखन आउँछ ।
उ िबगोस ब धी दरखा तको कारवाही हँदै जाँदा
िमित २०७०/४/१८ मा यी िनवेदकह द ड सजायको
२६ नं. अनस
ु ार हा ो स पि पर सारी िबगो भराई
पाउँ भनी बाँके िज ला अदालतका तहिसलदारसम
िनवेदन गन गएको देिखयो । तहिसलदारबाट िनवेदन
मागबमोिजम हने गरी भएको िमित २०७०/१०/१३
को आदेश मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ६१ नं. को
रोहमा बाँके िज ला अदालतबाट िमित २०७१/२/२
मा बदर भई उ आदेश पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जसमेतबाट अ.बं. १७ नं. को रोहमा जाँच
गदा िमित २०७१/६/२ मा सदर भएको पाइयो । द ड
सजायको २६ नं. अनस
ु ार िललाम गदा िनवेदकह को
अंश पर सानु नपन भनी पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जसमेतबाट भएका उपयु आदेशह बदर
ग रपाउँ भनी िनवेदकह ले िनवेदनमा दाबी िलएको
पाइयो ।
३. मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २६ नं.
अनस
ु ार नाबालकको हैिसयतले आ नो भागको अंश
पर सान िनवेदकह ले माग ग रएको दाबीको ज.िव.
०-१-१४ घर ज गा पनु रावेदन अदालतको आदेश
प ात् िमित २०७१/७/२६ मा िललाम भई ते ो
यि मो. आजम हलवाइले सकार गरी िबगोको
कारवाही नै िमित २०७१/१२/२६ मा तामेलीमा
गइसके को िबगोस ब धी कारवाहीको स कल
िमिसलबाट देिख छ । िललाम भइसके पिछ दता
भएको ततु िनवेदनमा िनवेदकह ले दाबीको घर
ज गा िललाम सकार गन यि लाई िवप ी कायम गन
सके को अव था छै न । जनु ज गाबाट हक सरु ि त गन
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माग ग रएको हो सो ज गाको हालको कानूनअनु पको
वािम वकतालाई नै िवप ी नबनाएको अव थामा
य तो ज गाको स ब धमा अदालतबाट जारी हने
आदेश काया वयन हन स ने ि थित नहँदा ार भमा
नै िनवेदन दाबी औिच यपूण रहेको देिखँदनै ।
४. तथािप िनवेदकह ले नाबालक ह , हामी
नाबालकह को कानूनी हक िहत संर ण ग रपाउँ
भनी दाबी िलएका र हा ो कानूनी णाली र यस
अदालतसमेतले नाबालकको सव म िहतलाई सदैव
याल गरी काम कारवाही गद आइरहेको प र े यमा
िवप ीह ारा भएको िबगो भ रभराउको काय मल
ु क
ु
ऐन, द ड सजायको २६ नं. ितकूल छ वा छै न भ ने
स ब धमा िव ेषण गनपन
ु देिखन आयो । मल
ु क
ु ऐन,
द.स. को २६ नं. मा “दिु नयाको िबगोबापतमा जायजात
गदा यो धन खाने १२ वषदेिख मािथका ऐनबमोिजम
मानु छु ीसँग बसेका वा यो धन खाँदा सँगै बसेका पिछ
िभ न हनेको अंशसमेत र सरकारी िबगोमा जायजात
गदा सो धन खाँदासँग ब ने सबै अंिशयारको अंश
जायजात गनपछ
ु ... भ ने कानूनी यव था भएको
देिख छ । उ कानूनी यव थाको सम अ ययन
गदा जायजात िललाम गन समयमा नाबालक १२ वष
नाघेका छन् छै नन् ? ितवादी ऋणीका अंिशयारबीचमा
अंशब डा भए नभएको के अव था छ ? सम
प रवारमा ब डा ला ने स पि के कित छ ? िबगो
भ रभराउको ममा िललाम हन लागेको स पि भ दा
अ स पि छ, छै न ? प रवारको मु य यि ले
गरेको कारोबार हो वा अ य सद यले गरेको हो ज ता
नह को स ब धमा यथोिचत यान िदँदै ऋणीका
नामको स पि को िललाम भएमा उ स पि मा
आि त १२ वष नपगु ेका नाबालकको बाँ न पाउने र
िश ा िद ा गन पाउने सव म िहतमा आघात पु न
जाने देिखएमा उ िललाम हन लागेको स पि बाट
य ता बालबािलकाको अंश हक बाहेक गरी िललामको
कारवाही गन िनदश गरेको देिख छ ।

५. ततु िनवेदनमा िनवेदकह का िपताले
राजीनामा िब नै गन योजनका लािग िमित
२०५२।६।१५ गते दाबीको घर ज गाको चिलत मू य
.१३,००,०००/- बझ
ु ी िलएको तर िलखत पा रत
हन नसक थैली कपालीमा प रणत भई अदालतको
अि तम फै सलाले साँवा र याज भरी पाउने ठहरेको
िबगो भराउने स ब धमा २०५४ सालबाट कारवाही
सु भई १७ वषपिछ २०७१ सालमा मा फै सला
काया वयन भएको देिख छ । िपताले कारोबार गदा र
िबगोको कारवाही सु हँदा िनवेदकह नाबालक रहे
पिन ततु िनवेदन दता गदा िनवेदकह मशः २७,
२५ र २१ वषका रही पूण पमा स म र साबालक
रहेको अव था छ । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं.
को देहाय १ नं. ले २१ वष नपगु ेका छोरा छोरीको
पूण संर क व िपतालाई सु पी िपताले गन यवहार
सदैव िनजका स तित नाबालकह को प मा ह छ
भनी भरोसा गरेको पाइ छ । उ कानूनी यव थाले
अ यथा पिु भएमा बाहेक घरको मूलीले आ ना
नाममा भएका घर ज गा सु , िब , लेनदेनसमेत
गरेका स पूण यवहारह य ता नाबालकको िहतमा
ह छन् भनी मानेको छ । घर मूलीको यवहारबाट
स पूण अचल स पि समा भई १२ वष नपगु ेका
नाबालकको बीच ली नहोस् भ ने उ े यले द ड
सजायको २६ नं. ले य ता नाबालकको भागमा पन
स पि पर सारी यि र सरकारी िबगो भराउनु पन
भनी नाबालकको िहतको लािग िवशेष यव था गरेको
हो । िबगोको भ रभराउ गन योजनका लािग तायदात
जायजात तथा िललामसमेतको कारवाही गदा १२
वषमिु नका नाबालक देिखएमा मा यो कानूनी यव था
आकिषत हने हो । तर कपाली तमसक
ु हँदा, मु ा दता
हँदा र उ मु ामा अदालतबाट फै सला हँदा ऋणीका
सगोलका स तितह १२ वष मिु नको नाबालक देिखए
पिन यस अव थामा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं.
को देहाय १ नं. आकिषत ह छ । सो समयमा िपताले
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गरेको यवहारमा साबालक भइसके पिछ िबगोको
कारवाही हँदा अंश हकको न उठाउने अिधकार
य ता साबालक छोरा छोरीलाई ह छ भनी अथ गन
िम दैन ।
६. ततु िववादमा िनवेदकह का व.
िपताले यथ म येको मोह मद अ यबु हलवु ाईसँग
लेनदेन कारोबार गदा, फै सला हँदा र िबगो भ रभराउका
लािग कारवाही सु गदा िनजह १२ वषमिु नका
नाबालक देिखए पिन द ड सजायको २६ नं. को
उपचार माग गरी ततु िनवेदन िलई यस अदालतमा
वेश गदा िनजह पूण वय क हनु भनेको पेसा
रोजगार यवसाय वा काम गरी जीवन िनवाह गन स म
हनु हो । काम गरी जीवन िनवाह गन स म भइसके का
यि ले िपताले खाएको ऋण िपताको नामको
स पि बाट भ रभराउ गनबाट रो न पाउने हो भने
घरको मु य यि प रवारको भरण पोषण गनसमेतका
लािग यवहार गन अस म हन पु छ । िनवेदकह ले
आ नो भागको अंश पर सान दाबी गरेको घर ज गा
िललाम नहँदै िनजह पूण वय क भइसके को हँदा
िनवेदकह को हकमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
२६ नं. आकिषत गरी सु िज ला अदालत एवम्
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट भएको आदेश
बदर गन िम ने देिखएन ।
७. यसै िवषयसँग स बि धत कानूनी न
समावेश भएको िनवेदक टेकबहादरु िमथुन िव
यवु राज भ राईसमेत भएको ने.का.प. २०६८, अंक
६, िन.नं. ८६३२ पृ ९९७ मा कािशत उ ेषणको
िनवेदनमा “जायजात िललाम डाक गदा नै यि को
उमेर कित छ भनी हेनपन
ु र जायजात िललाम गदाको
िदनमा १२ वष उमेर पगु ेको वा सोभ दा मािथको
रहेछ भने य तो यि को अंशलगायत स पि
जायजात िललाम गनपछ
ु । जायजात िललाम गदाको
िदनमा १२ वष उमेर पगु ेको वा सोभ दा मािथको उमेर
रहेछ भने य तो यि ले उ ऐनबमोिजम सिु वधा

पाउँछ भ न निम ने भनी िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ । िनवेदकह ले दाबीको घरज गा जायजात
तायदात हँदा हामी १२ वषमिु नका रहेको हँदा उ
िस ा त हामीह को हकमा आकिषत हन स दैन
भनी िजिकर िलए पिन िबगो भराउनेस ब धी
कारवाहीको अि तम िब दु भनेको िललाम स प न
हनु हो । िललामको कारवाही स प न नहँदास म द ड
सजायको २६ नं. को अव थाको िव मानता रिहरहने
ह छ । उ िस ा तमा जायजात िललाम गदाको
िदनमा १२ वषको उमेर पगु ेको भ ने उ लेख भएको
हँदा िललाम हँदा १२ वष नािघसके का िनवेदकह का
हकमा उ िस ा त आकिषत हन स ने नै देिख छ ।
८. यसैगरी ततु िववादमा नाबलकको
िहत छ छै न भ ने स दभमा हेदा िववािदत घर जगाको
जायजात र तायदात हँदै िमित २०५८/९/९ मा
प चिकत मू याङ् कन कायम हँदा १३ लाख मू य कायम
भएकोमा िमित २०७१/७/२६ मा डाँक िललाम हँदा
.४०,५१,०००/- (चालीस लाख एकाउ न हजार)
मा िललाम भएको अव था छ । िललाम बदरस ब धी
कारवाहीमा पूण ित पधा भई उ च मू यमा िललाम
भएको कारवाहीसमेतबाट िनवेदकह ले दाबी
गरेज तो िनजह को स पि स ब धी हकमा असर
परेको देिखँदनै । जहाँ नाबालकउपर अिहत ह छ वा
नाबालकलाई अ याय पन गरी िबगो भराउने काम
ग रएको ह छ य तो अव थामा नाबालकको सव म
िहतको लािग मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २६ नं. को
या या गरी नाबालकको िहतको संर ण गनपछ
ु । तर
ऋण िदँदा र िलँदाका अव थामा १३ लाखको मू य
कायम भएको स पि ऋण भु ानीका लािग िललाम
हँदा चालीस लाख एकाउ न हजार कायम भई सकार
गरेको अव थासमेत हँदा य तो िललाम कारवाही
िनवेदकह को िहतिवपरीत रहेछ भ नसमेत िमलेन ।
९. तसथ मािथ उि लिखत कानून र त यको
िववेचनाबाट बाँके िज ला अदालतका तहिसलदारबाट
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िनवेदकह को अंश हक र िववाह खचसमेत पर सारी
फै सला काया वयन गनु भनी िमित २०७०/१०/१३
मा भएको आदेश बदर गन गरी सोही अदालतको
इजलासबाट िमित २०७१/२/२ मा भएको आदेश
िमलेकै देिखँदा प रवतन ग ररहनु परेन भनी पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जबाट िमित २०७१/६/२ मा भएको
आदेश कानूनअनु पकै रही िमलेको देिखँदा उ
आदेशह उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने
िनवेदकह को िनवेदन दाबी पु न स दैन । िनवेदन
खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।

नणय नं . ९८५३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
फै सला िमित : २०७४।०७।२१
०७२-WO-००७५
मु ाः उ ेषण

रट िनवेदक : लिलतपरु िज ला लिलतपरु लिलतपरु
उ रायमा सहमत छु ।
उ.म.न.पा. वडा नं. १३ ि थत आन बलेफ
या. काशमान िसंह राउत
हाइ ो पावर ा.िल. को तफबाट अि तयार
ा ब ध िनदशक तथा आ ना हकमा समेत
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
ऐ. वडा नं. १३ ब ने वष ५९ को महेशकुमार
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् ।
िसंह
िव
िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
टंगाल, काठमाडौसमेत
§ नवीकरणको िनवेदन सँगसँगै नवीकरण
द तरु सामेल नगरी अनमु ित प को अविध
समा भएको दईु िदनपिछ द तरु समावेश
गरेको ि यालाई कानूनस मत मा न
निम ने ।
( करण नं. ६)
§ रा य र आयोजनाको अनुमित प ा
गन क पनी बीच अनुमित प ा गदाको
समयमा उि लिखत सतह दवु ै प बीच
लागू हने एक कारको कानून नै हो ।
ती सतह र त स ब धी ऐन, कानून र
िनदिशकाका ावधानह दु त समयमा
ज ताको त तै दुवै प ह ले नै पालना
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गनपन
ु ।
§ तोिकएको अविधमा आयोजनाको गित
जे ज तो भए पिन यसको काय गित
ितवेदन िलनेतफ अ सर नहने र जे
ज तो जित गित भए पिन यसतफ पूणतः
अनदेखा गरी के वल अनमु ित प लाई
नवीकरण गरी िदनेतफ मा अ सर
भइरहनु हदँ ैन । आयोजनाको अनुमित प
नवीकरण गनुपूव सो अविधस म गनुपन
काय गित स प न गनतफ आशा एवम्
उ साहजनक पमा गित भए नभएको
हेररे मा अनुमित प को नवीकरण गन
नगन तफ नै िनणय गनपन
ु ।
( करण नं. १३)
§ आयोजनाको आशातीत काय गित
िबना अनुमितप को नवीकरणको ि या
अनमु ित प को सत र िनदिशकाबमोिजम
अगािड बढेर अनुमित प को नवीकरण हनै
नस ने ।
( करण नं. १३)
रट िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ह रहर दाहाल, ब ीबहादरु काक , िव ान्
अिधव ाह ितलक शमशेर ज.ब.रा.,
माधवकुमार ब नेत, लिलतबहादरु ब नेत,
सेम त दाहाल
िवप ीको तफबाट : नायब महा यायािधव ा िकरण
पौडेल
अवलि बत निजर :
§ नेकाप २०३६, अंक १, िन.नं.४८३४
§ नेकाप २०३६, अंक १०, िन.नं.८२३५
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च), १३, १९

§ िव तु ् ऐन, २०४९
§ िव तु ् उ पादन सव ण िनयमावली, २०५०
§ जलिव तु ् आयोजना अनमु ित प स ब धी
िनदिशका, २०६८
आदेश
या.तेजबहादुर के .सी.: नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२)
बमोिजम पन आएको ततु रट िनवेदनको संि त
त य र ठहर यस कार छ :िनवेदक आन बलेफ हाइ ो ा.ली. ले बलेफ
बी जलिव तु ् आयोजनाको सव ण, अनमु ितप िमित
२०६९/२/१२ मा िव तु ् िवभागबाट ( मता ४.५३३
मे. वाट) ा गरी काम सु गरेको हो । अनमु ित
प को याद िमित २०७१/१/२६ स म तोिकएकोमा
िमित २०६९/१०/४ मा िव तु ् िवकासबाट े थप
भई तोिकएकै समयाविधस मका लािग अनमु ित
प ा भएकोमा े थप प ात् आयोजनाको
स भािवत मता २० मेगावाट अनमु ान ग रएको हो ।
प रणामतः िनवेदकले िमित २०६९/१०/४ देिख िमित
२०७१/१/२६ स म ज माज मी १ वष ४ मिहना मा
काय स पादन गन अवसर पाएको त यमा िववाद हन
स दैन । जबिक िनयमानस
ु ार सु को सव ण अनमु ित
प को याद क तीमा २ वष हनपु न र ज मा समयाविध
५ वषस म हने िकटानी कानूनी यव था िविधकताले
तोके को पाइ छ । यसै अविधमा सव णलगायत
अ य भौगिभक, हाइ ोलजीक कायह स प न गरी
िवप ी िवभागसम पेस ग रएको िथयो । थानीय /
वातावरणीय सम याले गदा ERT र Drill काय हन
नसके बाट स भा यता अ ययन ितवेदन पेस गन
समय अपगु भएको यहोरासमेत जाहेर ग रएको िथयो ।
हामीले पाएको बलेफ बी जलिव तु ्
आयोजना सव ण अनमु ित प को नवीकरण गन
िवप ी िव तु ् िवभागमाफत ीमान् सिचव यू सम
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पनु रावेदकका तफबाट स पादन गरेका काय गितको
यथाथ िववरण संल न राखी िमित २०७१/१/२२
मा िनवेदन / दरखा त पेस गरेका छ । पनु ः िमित
२०७१/२/१४ मा ा सव ण अनमु ितप को याद
िमित २०७१/१/२६ मा समा हने भएकोले १ वषको
मा याद थपका लािग अनरु ोध गरेका िथय । हा ो
याद थपको िनवेदनउपर कारवाही भए नभएको
जानकारी ा हन नसेकपिछ िमित २०७१/७/२८
मा अक प लेखी याद थप स ब धमा शी िनणय
हन अनरु ोध गरेका ह । यसैबीचमा ऊजा म ी यू
सम समेत याद थपस ब धी िवषयमा शी कारवाही
हन अनरु ोध गद प ाचार गरेका छ । हालस म
आयोजनाको सव णलगायतको कायमा क रब .३
करोड िनवेदकले लगानी ग रसके को छ ।
२०७१/३/१० मा हामीलाई पठाएको प को
जवाफमा पनु रावेदकको तफबाट तोिकएको यादिभ
जो जे भएको स य त य यहोराको िति या िमित
२०७१/३/१७ मा द.नं. ४६४८ बाट पेस गरेका िथय ।
िनवेदक क पनीको तफबाट ततु िति यामा खास
गरी आफूले पेस गरेको Inception Report अनस
ु ार
आयोजनाको मता २० मेगावाट भएकोले यसको
ठोस िन य ल आिथक स भा यता अ ययनप ात्
मा यिकन गन िम ने भएकोले हाललाई ४.५३३
मेगावाट मतामा नै नवीकरण गनपन
ु बा यता रहेको
यहोरा अनरु ोध छ भ दै पिछ स भािवत (Feasible)
हन आएमा सोबापत िनयमानस
ु ार ितनपन
ु थप राज व
समयमा चु ा गरी काय स चालन यथावत ग रने भनी
यथाथ यहोरा ततु गरेको िथयो । वीकृत मता
४.५३३ मेगावाट नवीकरणबापत ितनपन
.१०
ु
लाख राज समेत दािखला गरी अनमु ित नवीकरण
हने िव ासमा ितर ारत िथय । िवप ीले नवीकरण
गन वा नगन िनणय गन लगाएको समय अनमु ितको
अविधमा जोड् न कानूनले निम ने हँदा सो समयलाई
कटाई अनमु ितको याद थप ग रपाऊँ ।

िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगका तफबाट िनवेदक क पनीसमेतको िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ित त कालै र गनु भनी
िनणय गरी िवप ी ऊजा म ालयलगायतलाई कडािनदशन पठाएको भ ने यहोराको सावजिनक समाचार
कािशत भएको िथयो । सो स ब धमा यव थािपका
संसदको
् स बि धत सिमितमा समेत यापक छलफल
भएको िथयो । िवप ी ऊजा सिचवले िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ८ को कुनै पिन ि या अवल बन
नगरी िमित २०७१/९/११ मा नै अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िनणयको आधारमा बलेफ
बी जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ् उ पादन अनमु ित
प खारेज भएको तथा उ आयोजना नेपाल
सरकारको बा के टमा रािखएको भनी हतारहतार
िनणय गरेको बिु झन आयो । सो िनणयबारे आयोगलाई
बोधाथ प माफत जानकारी िदनु भएको त यबाट
आयोगको िनणय काया वयन गरेको पिु भएको छ ।
सो िनणय बारे हामीलाई जानकारी निदई िनणय गो य
राखी याद थपबारे कारवाहीमा म ी यू तरमा
हँदैछ भनी मौिखक पमा हामीलाई अलमलमा
पारी ितर ा गन बा य पा रयो । जलिव तु ् ज तो
समय, म र ठूलो धनराशी लगानी हने आयोजनाको
याद थप गन िवषयमा िवप ीह को अ यौल एवम्
अिनि चत काम कारवाहीले गदा आयोजनाको
काय स चालनमा ग भीर बाधा पु न गएको यहोरा
बार बारमा म ी तरमा समेत िलिखत पमा अनरु ोध
गद आएका िथय । िवप ी िव तु ् िवभागले िमित
२०७१/९/२१ को प को ितिलिप िनवेदकको
क पनीका कमचारी ी अ यतु साद पौडेललाई
अचानक िमित २०७२/३/११ मा बु न बा य पारेपिछ
मा अनमु ितप को याद थप ग रपाउँ भ ने हा ो
िनवेदनउपर कुनै कारवाही नगरी अनमु ित प खारेज
गरेको भ नेबारे जानकारी हन आयो िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई अ त रम संिवधान,
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
२०६३ को धारा १२० ले िनिद गरेको अिधकार
े बाहेक अ य पदािधकारी वा िनकायको अिधकार
े मािथ ह त ेप गन अिधकार ा छै न । िवप ी ऊजा
म ालयका सिचवसम िनवेदक क पनीले समयमा नै
िनयमानस
ु ार याद थप ग रपाउँ भनी . १० लाख
राज वसिहत िदएको िनवेदकको िनवेदनमािथ कुनै
कारवाही नगरी रा न कानूनले िम ने हँदैन । ला ने
राज वसिहत पेस भएको िनवेदनउपर कानूनबमोिजम
कारवाही तथा िनणय गन िवप ी कानूनतः बा य
हनहु छ । तर आ नो अिधकार े िभ को िवषव तमु ा
वत , िन प एवम् यायोिचत पमा िबना भेदभाव
कारवाही तथा िनणय गनपनमा
कसैको याद थप
ु
गन कसैको नथ ने गरेको, िनवेदकको याद थपको
कारवाही अिनिणत राखी वा अ यथा िनणय गरेको
भएपिन िव तु ् ऐन, २०४९ एवम् िव तु ् िनयमावली,
२०५० िवपरीतको त स ब धी गैरकानूनी कारवाही
िनणय बदर ग रपाऊँ । अिनिणत राखेको भए याद
थप स ब धमा कानूनबमोिजम कारवाही तथा िनणय
गनु भनी परमादेशसमेत िवप ीह का नाममा जारी
गरी याय पाऊँ । . १० लाखको राज याद थपको
योजनको लािग दािखला गरेको हँदा सो रकमलाई
योजनहीन बनाउन िम नेसमेत होइन । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३,
१९ ारा द मौिलक हक एवम् िव तु ् ऐन, २०४९
समेत ारा याभूित ा हक िबना कानूनी आधार,
माण अपहरण हने गरी कुनै पिन कारवाही तथा िनणय
गन िम दैन । िवप ीको गैरकानूनी अिधकार े िवहीन
िनणय बदर गरी िनवेदकको मौिलक एवम् कानूनी
हकको संर ण ग रपाऊँ ।
िवप ी ऊजा सिचवले िमित २०७१/९/११
मा उ पादन सभ अनमु ित प खारेज ग रएको भनी
िव तु ् िवभागले जारी गरेको िमित २०७१/९/२१ को
प मा कुन कानूनको के क तो ि या अनशु रण गरी
िनवेदकको अनमु ितप को खारेजीको िनणय गरेको हो

उ प मा के ही पिन खल
ु ाएको पाइएन । िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ८ एवम् िव तु ् िनयमावली, २०५०
को िनयम ८९ अ तगतको कारवाही गनपन
ु अव थामा
समेत िनवेदक क पनीले िव तु ् ऐन, २०४९ तथा
ऐ. िनयमावली, २०५० को के क तो कसरु वा
काय िनवेदकबाट हन गएको हो सोको
आरोप
खल
ु ाई िनवेदकलाई सफाई पेस गन मनािसब मौका
दान गनपन
ु ह छ । उि लिखत दफा ८ बमोिजम
बाहेक िनवेदकले ा गरेको अनमु ित प खारेज
गन र िनवेदकले व न गरेको िव तु ् आयोजना
नेपाल सरकारको बा के टमा रा ने र अ कसैलाई
दान गन अिधकारसमेत िवप ीलाई ा छै न । सो
आधारमा समेत िवप ीको गैरकानूनी कारवाही एवम्
िनणय बदरभागी हँदा उ ेषणको आदेश जारी गरी
बदर ग रपाऊँ । उि लिखत कानूनी आधार, माण
एवम् कारणबाट िवप ी ऊजा सिचव तरबाट भएको
भिनएको िमित २०७१/९/२१ को अनमु ित खारेज
गन िनणयसमेत गैरकानूनी एवम् अिधकार े िवहीन
हँदा स पूण िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनवेदकले याद थपका लािग पेस गरेको याद
थपस ब धी िनवेदनउपर वत एवम् यायोिचत
छानिबन गरी कानूनस मत िनणय गरी िनवेदकलाई
बलेफ बी जलिव तु ् आयोजनाको सव णलगायतका
काय स प न गन िदनु भ ने परमादेशलगायत अ य
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
रट िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएका
िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ीह को
हकमा महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई
िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ परे वा अविध नाघे पिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
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िनवेदकले अ त रम आदेश माग गरेतफ
िवचार गदा दवु ै प को कुरा सनु ी आदेश गनु उपयु
हने हँदा अ त रम आदेशको छलफलको लािग िमित
२०७२/५/६ गतेको पेसी तोक िवप ीलाई याद
सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७२/४/२७ को आदेश ।
यसमा िनवेदकले ा गरेको इजाजत प को
यादिभ हनपु न काम स प न नगरी नवीकरणको माग
गरेकोस म देिखए पिन सो नवीकरण पिन हन नसेकको
मौजदु ा अव थामा मागबमोिजम अ त रम आदेश
जारी हने ि थित नदेिखएकोले अ त रम आदेश जारी
गनु परेन भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको िमित
२०७२/५/१५ को आदेश ।
नेपाल सरकार ऊजा म ालयबाट िव तु ्
ऐन, िनयमिवपरीत िव तु ् िवकास िवभाग र ऊजा
म ालयका पदािधकारीसँग िमलोमतो गरी सव ण
अनमु ित प मा उ लेख भएको जिडत मता विृ , े
संशोधन आिद बहानामा सव णको अविध ल याउने,
एउटै ब कका नाममा पटकपटक अनमु ित प
जारी गन, नेपाल िव तु ् ािधकरणसँग भएको िव तु ्
ख रद िब
स झौताबमोिजम यापा रक पमा
िव तु ् उ पादन गनपन
ु अविधस म िनमाण काय नै
सु नगन व कह समेतलाई कारवाही ग रपाउँ
भनी यस आयोगमा पन आएको उजरु ीका स ब धमा
अनस
ु धान हँदा िस धपु ा चोक िज लाको बतासे र
जलबीर गा.िव.स. ह मा पन बलेफ खोलामा पिहचान
भएको ४.५३३ मे. वा. मताको बलेफ बी जलिव तु ्
आयोजनाको िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ित प
िमित २०६९/१/२७ मा आन बलेफ हाइ ो ा.िल.
को नाममा जारी भई जलिव तु ् आयोजना अनमु ित
प स ब धी िनदिशका २०६८ को नं. ५ (१) बमोिजम
अनमु ित प को याद समा हनु अिघ नै व कले
नवीकरणको लािग दरखा त पेस गरेको भए तापिन
सोही िनदिशकाको नं. ५(२) बमोिजम दरखा तसाथ

नवीकरण द तरु दािखला गरेको देिखँदनै । यसरी
थप भएको े बाट मता विृ भएकोमा वृ भएको
मताअनस
ु ार राज व दािखला नगरेको, जलिव तु ्
आयोजनाको अनमु ित प स ब धी िनदिशकाको
नं.५(२) अनस
ु ार नवीकरणको लािग िदइने
दरखा तसाथ नवीकरण द तुर दािखला नगरेको,
अनमु ित प को करण ७(ढ) मा २ वषको अविधिभ
गनपन
ु कायह उ लेख भएकोमा व कबाट सो
काय भएको नपाइएको, काय गितका स ब धमा
व कलाई िमित २०७१/३/१० मा प ीकरण
पेस गन लगाइएकोमा सो प ीकरणसमेत िच
बु दो नभएको भनी िवभागका महािनदशकले िमित
२०७१/५/२६ मा िट पणीमा उ लेख गनभएको
समेत
ु
देिखँदा िनदिशकाको नं. ५(४) समेतका आधारमा
आव यक कारवाही गन ऊजा म ालयमा लेखी
पठाउने भ ने यस आयोगको िमित २०७१/७/९ को
िनणयअनस
ु ार आव यक कारवाहीका लािग ऊजा
म ालयमा लेखी पठाइएकोस म हो । यस आयोगबाट
कानूनस मत भएको िनणयबाट िवप ी रट िनवेदकको
हक अिधकार हनन नभएको र िवप ी / रट िनवेदकले
आफूले पालना गनपन
ु सत पालना नगरेको त यलाई
लक
ु ाई रट े मा वेश गरेको देिखँदा िनज सफा हात
निलई स मािनत अदालतमा वेश गनभएको
हँदा उ
ु
रट िनवेदन थम ि मा नै खारेजभागी छ, खारेज
ग रपाऊँ । वैकि पक उपचार (Alternative remedy)
ा नहने अव थामा मा रट े बाट उपचार खो न
पाउने रटस ब धी अवधारणाको मा य िस ा त हो ।
आयोगबाट कानूनबमोिजम भएको िनणय / आदेशउपर
स बि धत अदालतमा पनु रावेदन गन सिकने कानूनी
यव था अि तयार दु पयोग आयोग ऐन, २०४८ को
दफा ३५ मा रहेको छ । तर िवप ीले सो पनु रावेदक य
कानूनी उपचारको माग अवल बन नगरी रट े मा
वेश गरेको हँदा िनज सफा हात निलई स मािनत
अदालतमा वेश गरेको देिखएकोले पिन उ रट
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िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
जलिव तु ् आयोजना अनमु ित प स ब धी
िनदिशका, २०६८ को दफा ५(२) अनस
ु ार सव ण
अनमु ित प नवीकरणको लािग दरखा त िदँदा
नै दरखा तसाथ िव तु ् िनयमावली, २०५० को
िनयमावली, २०५० को अनस
ु ूची ११ बमोिजमको
द तरु बझ
ु ाउनपु नमा व कले अनमु ितप को याद
समा भएपिछ द तरु बझ
ु ाएको अव था छ । साथै ऐ.
िनदिशकाको दफा ५ को उपदफा ३ अनस
ु ार अनमु ित
प नवीकरण गन योजनको लािग आयोजनाको
पिछ लो अविधको काय गितलाई मु य आधार
मािनने यव था छ । आयोजनाको काय गित
यादै यून देिखएको र िवप ी व कबाट ततु
Inception Report मा आयोजना २० मे.वाट को
लािग स भा य छ भनी उ लेख हँदाहँदै ४.५३३
मतामा नै नवीकरणको लािग माग गनको
ु कारणसिहत
िति या पेस गन १५ िदनको समय िदइएकोमा िमित
२०७१/३/१७ मा िवप ीबाट प ीकरण िदइएको
तर प ीकरण िच बु दो नभएको अव था र रट
िनवेदकले नवीकरणको लािग पेस गरेका कागजात
तथा गित िववरणह जाँचबझ
ु गरी काय गित यादै
यनू देिखएकोले अि तयार ा अिधकारीबाट उ
अनमु ित खारेज ग रएको हो । तसथ रट िनवेदन
खारेजभागी छ, खारेज ग रपाऊँ । कानूनले प पमा
नवीकरण गन निम ने यव था गरेकोमा नवीकरण गद
जाने हो भने कानूनको पालना नभई उ लङ् घन हन
जा छ । अतः चिलत कानूनको दायर बािहर गई कानून
पालना नगन सिु वधा माग गन अिधकार िवप ीलाई
छै न । आयोजनाको काया वयन ि यालाई नवीकरणले
अिनि चतता सज
ृ ना गन र सव णको काय नगरी
आयोजना ओगट् ने विृ लाई िन सािहत नगन हो
भने यो य व कसमेत स भा य मौकाबाट वि चत

हने अव था यायोिचत नहँदा रट िनवेदन खारेजभागी
छ । खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िव तु ्
िवकास िवभागको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
जलिव तु ् आयोजना अनमु ित प स ब धी
िनदिशका, २०६८ को दफा ५ को उपदफा (१) मा
अनमु ितप को नवीकरणको लािग अनमु ितप को याद
समा हनु अगावै िवभागमा दरखा त िदनपु नछ ।
यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा नवीकरणको
लािग दरखा त िदँदा िनयमावलीको अनूसूची ११
बमोिजमको द तरु यस िनदिशकाको अनस
ु ूचीबमोिजम
भ रएको फारामह तथा िवगतमा पेस गरेको काय
तािलकाअनस
ु ारको काय गित ितवेदन पेस गनपन
ु
कानूनी यव था रहेकोमा िनज व कले नवीकरणको
लािग िमित २०७१/१/२२ मा दरखा त िदएको,
सो दरखा तसाथ बझ
ु ाउनु पन नवीकरण द तरु
दािखला नगरी अनमु ितप को बहाल अविध गु ी
सके प ात् िमित २०७१/१/२८ मा मा नवीकरण
द तरु दािखला गरेको हँदा रट िनवेदन खारेज
भागी छ, खारेज ग रपाऊँ । जलिव तु ् आयोजना
अनमु ित प स ब धी िनदिशका, २०६८ को दफा
५ को उपदफा (३) मा अनमु ितप नवीकरण गन
योजनको लािग आयोजनाको पिछ लो अविधको
काय गितलाई नै मु य आधार मािनने छ । व कले
पेस गरेको काय गित ितवेदन स तोषजनक नभएको
देिखएमा वा िवभागले आव यक ठानेमा आयोजनाको
गित स ब धमा व कबाट ततु ीकरण गन
लगाउने वा िवभागले आ नो मातहतका कमचारी
खटाई आयोजनाको थलगत िनरी ण गराउन
स नेछ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा (४) मा मािथ
उि लिखत कुनै ि याबाट आयोजनाको थलगत
िनरी ण गराउन स नेछ । यसैगरी सोही दफाको
उपदफा (४) मा मािथ उि लिखत कुनै ि याबाट
आयोजनाको काय गित स तोषजनक नदेिखएमा
य तो आयोजनाको लािग जारी ग रएको अनमु ितप
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नवीकरण ग रने छै न । तर अनमु ितप नवीकरण गन
वा नगन िनणय गनअिघ
ु स बि धत व कलाई सफाई
पेस गन १५ िदनको समयाविध उपल ध गराइनेछ
भ ने कानूनी यव था रहेको छ । रट िनवेदकले रट
िनवेदनको करण नं. ३ मा सफाईको याद िदएको
कुरा वीकारसमेत गनभएको
र िनजको प ीकरण
ु
िच बु दो नदेिखएकोले नेपाल सरकार (सिचव तर)
को िमित २०७१/९/११ को िनणयअनस
ु ार व कको
नाममा जारी भएको िव तु ् उ पादनको सव ण
अनमु ितप खारेज गरी सोही िनदिशकाको दफा ८
अनस
ु ार सरकार आफै ँ ले वा अनय उपयु ि याबाट
िवकास गराइने आयोजनाह को सूचीमा रािखएको
हो ।
व कको नाममा जारी भएको िव तु ्
उ पादनको सव ण अनमु ितप को करण ७(ढ)
मा अनमु ितप दान भएको िमितबाट दईु वषको
अविधिभ व कले क तीमा Guidelines for
study of Hydro power project December,
२००३ बमोिजम आयोजनाको Topographical
mapping, surface Geological mapping,
Geophysical survey, Construction material
survey, Hydrological studies, sediment
sampling and Analysis स ब धी कायह स प न
गरी Geotechnical investigation तफ उ लेखनीय
गित गनपनछ
भ ने सत राखी अनमु ितप दान
ु
ग रएकोमा व कबाट िव तु ् उ पादनको सव ण
गरेको काय गित यादै यून भएकोले अनमु ितप
खारेज ग रएको हो । Inception report अनस
ु ार
आयोजनाको मता २० मे.वा. भएकोमा हाललाई
४.५३३ पमे.वा. मता नै नवीकरण गनपन
ु बा यता
रहेको भ ने कुरा वीकार गनु भएकोमा जलिव तु ्
िवकास नीित, २०५८ को ५.१ मा िव तु ्को ाह थ
आव यकता पूित गन देशको जलिव तु ् मताको
अिधकतम उपयोग ग रनेछ भ ने नीितगत यव था

रहेकोले २० मे.वा. मता उ पादन हने े मा ४.५३३
मे.वा. मताको सव ण अनमु ितप नवीकरण गदा सो
नीितगत यव थाको िवपरीत हन गई िव तु ् मताको
अिधकतम उपयोग नहने भएकोले रट िनवेदन
खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
ऊजा म ालय तथा सोको सिचवको तफबाट परेको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
रट िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ाह
ी ह रहर दाहाल, ी ब ीबहादरु
काक , िव ान् अिधव ाह
ी ितलक शमशेर
ज.ब.रा., ी माधवकुमार ब नेत, ी लिलतबहादरु
ब नेत, ी सेम त दाहालसमेतले िनवेदकले याद
थपको माग समयमै गरेको तथा ऐन िनयमअ तगत
५ वषस मको याद पटक-पटक वा एकै पटक थप
सिु वधा पाउन स ने कानूनी संर णको याभूितबाट
वि चत गद अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िनदशनबाट िनदिशत भई गरेको िनणय
अ यायपूण भएकोले अनमु ितप को याद थप गरी
अनमु ितप दान गनु भ ने परमादेशको आदेश
जारी ग रपाउँ भनी तथा नेपाल सरकारको तफबाट
उपि थत नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेलले
काय गितका स ब धमा व कलाई प ीकरण पेस
गन लगाएकोमा सो प ीकरण िच बु दो नभएको
भनी िवभागका महािनदशकले िमित २०७१/५/२६
मा िट पणीमा उ लेख गरेको देिखँदा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित २०७१/७/९
को िनणयअनस
ु ार आयोगको िनदशनबमोिजम भएको
भ नेसमेत देिखँदनै । उि लिखत आधारह बाट रट
िनवेदन खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहस सनु ी
ु
तथा दवु ै प बाट पेस भएको बहसनोटसमेत अ ययन
गरी िवचार गदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न हो होइन भनी िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
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िनवेदक आन बलेफ हाइ ोपावर ( ा.िल.
नं. ६७२६१) ा.िल. का ो. रहेका र िनजले बलेफ
बी जल िव तु ् आयोजना, ४.५३३ मेगावाट मताको
सव ण अनमु ित प िमित ०६९/१/२७ गतेदिे ख लागू
हने गरी िमित २०६९/२/१२ मा दईु वषको लािग ा
गरेकोमा सोको याद िमित २०७१/१/२६ स म रहेको
िथयो । २०६९/१०/४ मा िव तु ् िवकास िवभागबाट
आयोजनाको े एवम् मेगावाट मता पनु थप
ग रिदयो । सो कारणले १ वष ४ मिहना मा काम गन
पाए । आफूले स पादन गरेको काय गितको
िववरणसिहत १ (एक) वष याद थ नको लािग
२०७१/१/२२ मा िनवेदन पेस गरेको िथएँ । यसबारे
के ही िनणय भए नभएको जानकारी नपाएपिछ िमित
२०७१/७/२८ मा प ारा याद थपको िनणय हन
पनु ः अनरु ोध गरेको िथए, यसबारे कुनै िनणय नै
नगरी ए कासी िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ८ को
कुनै ि या नै अवल बन नगरी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले िनवेदक क पनीसमेतको िव तु ्
सव ण अनमु ित प र गनतफ आव यक कारवाही गनु
भनी गैरकानूनी िनणय गरी ऊजा म ालयसमेतलाई
पठाएको प बमोिजम मेरो अनमु ित प खारेज गन
गरेको सिचव तरको िमित ०७१/९/११ को िनणयबाट
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३ र १९ ारा याभूत ग रएको िनवेदकको
मौिलक एवम् कानूनी हक िबना कानूनी आधार एवम्
माण हनन् हन गएको हँदा मैले ा गरेको जल िव तु ्
आयोजनाको अनमु ित प खारेज गन गरी ऊजा सिचव
तरबाट भएको िनणय २०७१/९/११ को िनणय बदर
गरी िनवेदकको मौिलक एवम् कानूनी हकको संर ण
गरी आयोजनाले याद थपको िनणय यायस मत
पमा पूरा गरी आयोजना स चालन गन िदनु भनी
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी
रहेको छ ।
िवप ीह म ये नेपाल सरकार ऊजा

म ालय र िव तु ् िवकास िवभागको तफबाट पेस
हन आएको िलिखत जवाफमा िनवेदकले ा
गरेको आयोजनाको अनमु ित प को याद िमित
२०७१/१/२६ मा समा हने भएको हँदा ऐ. २२ गते नै
नवीकरणको लािग िनवेदन िदएका र ऐनको द तरु ऐ.
२८ गते मा दािखल गरेका छन् । िनवेदन अनमु ित प
खारेज गनु अिघ िनवेदकलाई ऐनको दफा ८ बमोिजम
प ीकरण पेस गन मौका िदइएको छ । िनवेदकले दईु
वषको अविधमा गन पन काय गित अनमु ित प को
सतबमोिजम नभई अित नै यून रही जलिव तु ्
आयोजना अनमु ित प स ब धी िनदिशका, २०६८
को (दो ो संशोधन, २०६९) दफा ५ को उपदफा ४
बमोिजम आयोजनाको गित स तोषजनक नभएकोले
िनवेदकको अनमु ित प खारेज ग रएको हो भ ने
यहोरा उ लेख रहेको छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकले आ नो
अनमु ित प खारेज गन िनणय अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले िनवेदकको अनमु ित प खारेज
गन स ब धमा आव यक कारवाही गनु भनी िमित
२०७१।७।९ मा िनणय गरी ऊजा म ालयसमेतलाई
जानकारी पठाएको प मा आधा रत रहेको छ
भनी िनवेदकले आ नो िनवेदनमा िजिकर िलएका
छन् । िमिसल संल न अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको उपयु िमितको िनणय ित हेदा, अनमु ित
प दान भएको िमितले दईु वषिभ व कले गनपन
ु
कायको गित यून रहेको, नवीकरण द तरु समेत
दािखल नगरेको र पेस गरेको प ीकरण िच बु दो
नभएकोले िनदिशकाको दफा ५(४) बमोिजमसमेतका
आधारमा आव यक कारवाही गन ऊजा म ालयमा
लेखी पठाउने भ ने यहोरा उ लेख छ । उ यहोरा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०७१/५/२४ र २०७१/७/११ को प बाट ऊजा
म ालयमा लेखी गएपिछ म ालयले िनवेदकको
सव णको अनमु ित प खारेज गन गरी िमित
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२०७१/९/११ मा भएको िनणय अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको उपयु प को िनदशनबाट
भािवत भएको हँदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको े ािधकारिवहीनको उ कायले ऊजा
म ालयको उ िनणय दूिषत भई बदरभागी छ भ ने
िनवेदकको िजिकर रहेको छ । उ िजिकरतफ िवचार
गदा, अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
िव तु ् ऐन, २०४९ र िव तु ् उ पादन सव ण
िनयमावली, २०५० अ तगत िनवेदकको िव तु ्
उ पादन सव ण अनमु ित प र वा खारेज गन
िवषयमा कुनै पिन कारवाही र िनणय गन अिधकार
भएको देिखँदैन । आ नो अिधकार े भ दा बािहर
गएर ऊजा म ालय एवम् िवभागलाई िनवेदकको उ
सव ण अनमु ित प नवीकरण गन / नगन स ब धमा
आव यक कारवाही गन भनी लेखी पठाएको प
आफै ँ मा दिू षत रहेको भ ने कुरा संिवधानको ि टमा
र साथै पनु रावेदक अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग यथ गोरखाप सं थान भएको उ ेषण मु ा
(ने.का.प.२०३६, अंक १, िन.नं.४८३४) र िनवेदक
नेपाल टक ए चे ज िव अि तयार दु पयोग
आयोग भएको उ ेषण (ने.का.प.२०३६, अंक
१०, िन.नं.८२३५) मु ामा ितपािदत िस ा तको
आधारमा कुनै ि िवधा मानी रहन पन आव यकता
देिखन आउँदनै ।
३. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको उपयु िनणय एवम् सोबमोिजमको
प ानस
ु ार नै िनवेदकले ा गरेको सव ण अनमु ित
प खारेज भएको हो भ ने एक मा आधारलाई
हेनभु दा पिन मु यतः िनवेदकले बलेफ बी जलिव तु ्
आयोजनाको सव ण अनमु ित प ा गरेपिछ
िनवेदकले सोको सतबमोिजम काय गरेका छन्, छै नन् ?
िनजले अनमु ित प को अविध थप गन िदएको िनवेदन
कारवाही यो य छ, छै न ? एवम् िनवेदकको अनमु ित प
खारेज गन गरी ऊजा िवभागबाट िमित २०७१।९।१

मा भएको िनणय ऐन, कानून एवम् िनदिशका २०६८
ले तोके को ि यास मत छ, छै न ? यस स ब धमा नै
मल
ु भूत पमा हेनपन
ु हन जा छ ।
४. िव तु ् ऐन, २०४८ को दफा ४ को
उपदफा (१) मा िव तु ्को सव ण, उ पादन गन चाहने
यि वा सं थाले तोिकएबमोिजमको िववरण खल
ु ाई
तोिकएको अिधकारीसम अनमु ितको लािग दरखा त
िदनपु न भ ने यव था रहेको छ । ऐ. उपदफा (२)
मा उपदफा (१) बमोिजम दरखा त परेको िमितले
िव तु ्को सव ण अनमु ित प को हकमा तीस िदनिभ
तोिकएबमोिजमको ढाँचामा सरोकारवालालाई अनमु ित
प िदनपु नछ भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
िव तु ् िनयमावली, २०५० को िनयम ८ मा िनयम ४,
५ वा ६ बमोिजम पन आएको दरखा तउपर िनयम
७ बमोिजम आव यक जाँचबझ
ु गरेपिछ सिचवले
दरखा तवालाको मागअनस
ु ार वा आव यक भए
संशोधनसमेत गरी मश: अनस
ु ूची ५(क), ५(ख),
५(ग) बमोिजमको ढाँचामा दरखा तवालालाई िव तु ्
उ पादन, शारण वा िवतरणको सव ण अनमु ित प
िदनपु नछ भ ने यव था रहेको पाइ छ । उपयु कानूनी
यव था सव ण अनमु ित प पाई पनु ः नवीकरण गन
स झौता नभई नयाँ सव ण अनमु ितस ब धी यव था
रहेको देिखन आउँछ । नेपाल सरकार ऊजा म ालयले
आ नो वािम वमा रहेको आयोजनाको सव णको
लािग िनवेदक क पनीको दरखा त परेर िव तु ् ऐन,
२०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा भएको कानूनी
यव थाबमोिजम सव ण अनमु ित प दान भएको र
िनवेदकले िमित २०६९।१।२७ देिख लागू हने गरी दईु
वषको लािग ४.५३३ मेगावाटको बलेफ बी जलिव तु ्
सव ण अनमु ित प िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ४
को उपदफा (२) र िव तु ् िनयमावली, २०५० को
िनयम ८ बमोिजम ा गरेको देिख छ ।
५. िनवेदकले आफूले ा गरेको अनमु ित
प को आधारमा सोको अविध थप गन िदएको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
िनवेदनको स ब धमा िव तु ् ऐन, २०४९, ऐ.
को िनयमावली, २०५० र िनदिशका, २०६८ र
स झौताका सतह समेत हेनपन
ु ह छ । िनवेदकले ा
गरेको अनमु ित प को सत (क) मा नेपाल सरकारबाट
जलिव तु ् आयोजनाह को अ ययन काय गदा
अपनाउनु पन ि याबारे तयार ग रएको “जलिव तु ्
आयोजना अनमु ित प स ब धी िनदिशका, २०६८
एवम् स झौता प मा उि लिखत “Guidelines for
study of Hydropower project, December
२००३” बमोिजम आयोजनाको अ ययन काय
स प न गरी ितवेदन पेस गनपनछ
भ ने यव था
ु
रहेको छ । यो बदुँ ाले आयोजनाको व कले अनमु ित
प को आधारमा काय गदा िनदिशकासमेतका
ावधानह लाई पूण पमा अपनाउनपु न ह छ ।
६. अनमु ितप को नवीकरण स ब धमा
जलिव तु ् आयोजना अनमु ित प स ब धी िनदिशका,
२०६८ को दफा ५ मा उ लेख ग रएको छ । उ
दफाको उपदफा (१) बमोिजम अनमु ित प को
नवीकरणको लािग याद समा हनु अगावै दरखा त
िदँदा ऐ. को उपदफा (२) बमोिजम द तरु एवम्
िवगतमा पेस गरेको कायतािलका अनस
ु ारको काय
गित पेस गनपन
ु छ । काय तािलकाबमोिजम िनधा रत
कायह तोिकएको यादिभ स प न हन नसके मा
सोको कारण र औिच यसमेत उ लेख गनपन
ु छ । ऐ.
दफा ५ को उपदफा (३) ले अनमु ित प नवीकरण
गन योजनको लािग आयोजनाको पिछ लो अविधको
काय गितलाई नै मु य आधार मानेको छ । व कले
पेस गरेको काय गित ितवेदन स तोषजनक नभएको
देिखएमा वा िवभागले आव यक ठानेमा आयोजनाको
गित स ब धमा व कबाट ततु ीकरण गन लगाउने
यव था रहेको छ । यसैगरी अनमु ित प को सत (च)
मा “ यस सं थाले पेस गरेको आयोजनास ब धी
काय तािलका (Work Schedule) अनस
ु ार अनमु ित
प को करण ६ मा उि लिखत अविधिभ स प न

गनपन
ु आव यक अ ययन कायह पूरा गरी िव तु ्
िवकास िवभागमा उि लिखत गितसिहतको गणु ा मक
ितवेदन तथा काय गित िववरणह स तोषजनक
पमा पेस गरी बाँक रहेका अ ययन कायह स प न
गन िव तु ् ऐन, २०४९ तथा िव तु ् िनयमावली,
२०५० बमोिजम नवीकरणको लािग दरखा त पेस
ग रएको अव थामा मा अनमु ित प को नवीकरण गन
सिकने छ, अ यथा अनमु ित प वतः र हनेछ” भ ने
यव था रहेको छ । उपयु ानस
ु ार अनमु ित प को
सत (च) को यव थाबमोिजम आयोजना ा यि
वा क पनीले आफूले ा गरेको आयोजनाको काय
तोिकएको अविधिभ पूरा गरी सोको गणु ा मक गित
तथा काय गितह स तोषजनक पमा पेस गनपन
ु
ह छ । िनदिशका २०६८ को दफा ५ को उपदफा
(२) ले नवीकरणको िनवेदन िदँदा आयोजनाको
कायतािलका अनस
ु ारको काय गित पेस गनपन
ु भ ने
यव था गरेको छ । काय तािलकाबमोिजम िनयिमत
कायह तोिकएको यादिभ स प न हन नगएकोमा
सोको कारण र औिच यसमेत उ लेख गनपन
ु
ह छ । ऐ. को उपदफा (३) ले अनमु ित प नवीकरण
गन योजनको लािग आयोजनाको पिछ लो अविधको
काय गितलाई नै मु य आधार मानेको छ । िनवेदकले
सव ण अनमु ित प को िनवेदन सोको याद समा हने
िमित २०७१/१/२६ गते अगावै २०७१/१/२२ गते नै
िदएपिन सोको द तरु भने िनवेदनसँग संल न नराखी
याद समा भएको िमितको दईु िदनपिछ अथात्
ऐ. २८ गते . दश लाख दािखल गरेको देिख छ ।
नवीकरणको िनवेदन सँगसँगै नवीकरण द तरु सामेल
नगरी अनमु ित प को अविध समा भएको दईु िदनपिछ
द तरु समावेश गरेको ि यालाई कानूनस मत मा न
िम दैन । िनवेदकले आ नो अनमु ित प नवीकरणको
लािग िनवेदन िदँदा िनदिशकाको दफा ४ को उपदफा
(२) ले तोके बमोिजम कुनै पिन काय गित पेस गरेको
देिखन आउँदैन । यसरी नै िनवेदकलाई अनमु ितप
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दान गदा उि लत सतअनस
ु ार काय नभएको कारणले िनजसँग माग गरेको िति यामा िनवेदकले पेस गरेको
Inception Report मा आयोजनाको े थप गरी मता २० मेगावाट भएको हँदा आयोजनाको ठोस िन य ल
आिथक स भा यता अ ययन प चात् मा यिकन गन िम ने भनी उि लिखत ४.५३३ मेगावाट मता नै
नवीकरणको लािग अनरु ोध ग रएको छ । िनवेदकले िमित २०६९/१/२७ गते ा गरेको अनमु ितप ४.५३३
मेगावाटको भएपिन िनवेदकलाई िमित २०६९/१०/४ मा बलेफ जल िव तु ्को २० मेगावाटको मता रहेकोले
उ मेगावाटस मको े समेत थिपएकोमा िनवेदकले यसरी थप गरेको मेगावाटको राज व द तरु एकातफ
ार भमा नै दािखल गरेका छै नन् भने अक तफ अनमु ित प को नवीकरणमा थप मेगावाटको समेत नवीकरण
हने माग गरेका पिन छै नन् र साथै उ थप मेगावाटको मताको काय आफूले गन नगन वा गन स ने नस ने
बारेमा ऊजा म ालयलाई यस स ब धमा समयमै कुनै जानकारी गराइएको समेत पाइँदैन । थप गरेको े
२० मेगावाटको राज व द तरु समेत दािखल नगरेको देिखएबाट िनवेदकले थप े मेगावाटको पिन अनमु ित
प ा गरेको मा नपु न हँदा उ २० मेगावाट मताको सव ण कायको गित झनै यून हन गएको पिु
ह छ । यस कार िनवेदकले अनमु ित प को नवीकरणको लािग िनवेदन पेस गदा उ आयोजनाको काय गित र
साथै िनवेदन द तरु समेत यादिभ ै िनवेदनसाथ पेस नगरेको देिखँदा उ कायको ि यासमेत िु टपूण रहेको
देिखन आयो ।
७. िनवेदकले ा गरेको सव ण अनमु ित प को सतको करण (ढ) मा अनमु ित प दान भएको
िमितबाट दईु वषको अविधिभ व कले क तीमा Guidelines for study of hydro power project
December २००३ बमोिजम आयोजनाको Topographical mapping, surface Geological mapping,
Geophysical survey, construction material survey, Hydrological studies, sediment sampling
and Analysis स ब धी कायह स प न गरी Geotechnical Investigation कायको उि लिखत गित
गनपनछ
ु भ ने यव था रहेको देिख छ । िनवेदकले पेस गरेको Inception report अनस
ु ार उ अविधमा िनवेदक
क पनीले स प न गरेको काय गित देहायबमोिजम रहेको देिख छ ।
.
सपन
काय तथा गितिविध
संि िववरण
सं.
ितशत
१
Topographical survey and mapping
Completed
१००%
२
Hydrological studies
In Progress
७५%
३
Sediment Sampling Analysis
In Progress
२५%
४ Surface Geoligical Mapping (Including discontinuity
Almost
९०%
surveys and rock mass classification)
Completed
५
Geotechnical Investigations (Test pits/audits:
Partially
५%
refraction/resistivity surveys, drillings etc.
completed
६
Construction Materials Survey
In Progress
३०%
७
Seismological Studies
To be Started
८
Design and Optimization
In Progress
१५%
९
Project Evaluation
In Progress
२०%
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८. मािथ उि लिखत स झौतामा उि लिखत
सतह का काय गित हेदा ९ वटा कायमा के बल
survey mapping, studies र rock mass
classification ज ता आयोजना तरका तीन वटा
कायह मा को गित रहेको देिखएको छ । बाँक छ
वटा मह वपूण कायह को काय गितह ५ देिख
३० ितशतस म रहेको छ । दईु वषको अविधिभ
पूरा गनपन
ु कायह को गित ितशतस म हनल
ु ाई
मू याङ् कनको ि कोणबाट गित उ मख
ु नभई अित
यनू गित रहेको मा नपु न हन जा छ ।
९. व कले बलेफ बी जल िव तु ्
आयोजनाको अनमु ितप नवीरकणको िनवेदन पेस
गदा पिछ लो अविधको काय गित नै पेस गरेको
ि थित छै न । नवीकरण द तरु पिन अनमु ित प को
अविध समा भएको दईु िदनपिछ दािखल गरेको
ि थित रहेको छ । ऊजा म ालयले व कसँग
िति या माग गरेकोमा व कले यस स ब धमा
पेस गरेको Inception report बाट पिन कायको
गित अित यून र स तोषजनक नरहेको अव था छ ।
दईु वषको आयोजना अविधमा व कले गरेको काय
गित स तोषजनक नदेिखएको अव थामा पिन िव तु ्
िवभागले िनदिशका २०६८ को दफा ५(३) बमोिजम
कमचारी खटाएर आयोजनाको थलगत िनरी ण
गराउन सके को देिखँदनै । िवभागले आयोजनाको
काय गितको थलगत पमा िनरी ण नगराएपिन
आयोजनाको काय गित नै अित यून रहेको त यलाई
व क वयम्ले वीकारेका छन् । काय गित अित
यून हनक
ु ो मख
ु कारण यिु यु पमा व कले
िदन सके को पाइँदैन । साथै आयोजनाको काय गित हन
नसके को मख
ु कारणमा सु अनमु ित प ा भएको
िमितले क रब ८ मिहनापिछ पनु ः े थप गरी भएको
ज मा २० मेगावाटको काय गन १६ मिहना समय मा
ा हन गएकोले समयको कमीको कारणले नै काय
गित हन नसके को भ ने भनाई रहे पिन व कले थप

े को पिन ार भमै राज व द तरु नितरेको र नवीकरण
गदा िदएको िनवेदनमा थप े समेत बारे नवीकरणको
माग नगरेको सोको राज व द तरु समेत नितरेको हँदा
सोको िजिकरलाई यिु यु पमा मा न िम ने देिखन
आएन ।
१०. िनवेदकको अनमु ित प नवीकरण नगरी
खारेज गन गरेको ऊजा म ालय, सिचव तरको
िनणय कानूनस मत छ, छै न ? भ ने स ब धमा हेदा,
िनवेदकले आ नो अनमु ित प खारेज गनु अिघ िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ८(१) मा “ थमतः अनमु ित
प ा यि ले िनयमिवपरीत काय गरेमा अविध
तोक य तो काममा आव यक सधु ार गन स बि धत
अनमु ित प ा यि लाई आदेश िदन स ने छ”
भ ने यव था रहेकोमा आफूलाई य तो आदेश पिन
ा नभएको र साथै अनमु ित प खारेज गनु अिघ ऐ.
दफाको उपदफा (३) बमोिजम सफाईको मौकासमेत
निदएकोले अनमु ित प खारेजीको िनणय ाकृितक
यायको िस ा तिवपरीत रहेको छ भ ने िजिकर रहेको
छ । िनवेदकले अनमु ितप नवीकरणको लािग िनवेदन
िदएपिछ िमित २०७१/३/१० मा िव तु ् िवकास
िवभागबाट िनवेदकले दईु वषको अविधमा गरेको काय
गित एवम् यस स ब धमा आ नो िति या पेस गन
भनेबमोिजम पेस भएको Inception रपोटबाट पिन
काय गित यादै यून रहेको देिख छ । िनवेदकसँग
आयोजनाको गित िववरण माग गरेको िति यालाई
ऐनको दफा ८(३) बमोिजमको मकसद पूरा हने गरी
नै सफाइको मौका दान ग रएको अव था छ । यसरी
िनवेदकको अनमु ित प खारेज हनपु ूव िनवेदकले
आयोजनाको स ब धमा िनवेदकलाई सफाई पेस गन
पया मौका िदएको देिख छ । िनवेदकले पेस गरेको
आयोजनाको काय गित ितवेदनबाट काय गित
यादै नै यून भएको हँदा के वल बहानाको पमा
सफाईको मौकाको अव था नै िदइएन भनेर िजिकर
मा उठाएको पाइ छ । िनवेदकको आयोजनाको काय

1348

गित यादै नै यून रहेकोले सो स ब धमा िनजसँग
ऐनको दफा ८(३) को ि या अवल बन गरी सफाई
पेस गन मौका व प िनवेदकसँग िति या माग गरी
आ नो भनाई पेस गन मौका िदई िनजको अनमु ित प
खारेज गन िनणय भएको देिखन आउँछ ।
११. िनवेदकले आयोजनाको अनमु ित प को
अविध िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५ बमोिजम
याद थ दै ५ वषस म ा गन सिक छ भ ने िजिकर
िलइएको पाइ छ । िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५(१)
मा “िव तु ्को सव णको लािग िदइने अनमु ित प को
अविध बढीमा ५ वषस मको हनेछ” भ ने यव था
रहेको छ । ऐनको उ
ावधानले आयोजनाको
अनमु ित प को आधारमा ५ वषस म थ न सिकने
भएपिन यसलाई िनरपे पमा हेन िम दैन ।
व कले आयोजनाको अनमु ित प को सत र िनयममा
उि लिखत ावधानह पूण पमा पालना गरी
सोअनस
ु ार काय गित नभएको अव थामा अनमु ित
प को याद थपको नवीकरण हन स ने अव था
िबलकुलै रहँदैन । अनमु ित प को नवीकरण हनको
लािग सोही अनमु ित प को सत (च) र िनदिशकाको
दफा ५ को उपदफा (२)(३) र (४) मा उ लेख भएको
यव थालाई व कले पूण पमा पालना गनपन
ु
ह छ । िनदिशकाको दफा ५ को उपदफा ४ (दो ो
संशोधन, २०६९) मा “कुनै पिन ि याबाट
आयोजनाको काय गित स तोषजनक नदेिखएमा
य तो आयोजनाको लािग जारी ग रएको अनमु ितप
नवीकरण ग रने छै न” भ ने ावधान रहेको हँदा
िनवेदकले पेस गरेको Inception Report एकातफ
स तोषजनक नभएको अव था छ भने अक तफ
िनवेदकलाई ऐनको दफा ८ र िनदिशका २०६८ (दो ो
संशोधन, २०६९) को दफा ५(४) बमोिजम आ नो
िति या िदन वा सफाई पेस गन भनेकोमा सोसमेत
स तोषजनक नदेिखएको अव था रहेको छ ।
१२. िनवेदकतफबाट उपि थत हनु भएका

िव ान् व र अिधव ा एवम् अिधव ाको बहस
एवम् बहस नोटमा समेत ऐनको दफा ५ बमोिजम
अनमु ित प को अविध नवीकरण ारा ५ वषस म थप
गन सिकने भ ने ी सव च अदालतबाट दईु वटा
मु ामा िस ा तह ितपािदत भएका छन् भनी निजर
पेस हन आएका छन् । निजरका पमा पेस भएका
ती मु ाह म ये िनवेदक का क िज ला पोखरा
उ.म.न.पा.११ रानीपौवा ि थत रिज ड कायालय
रहेको यामोलोङमा हाइ ोपावर डेभलपमे ट क पनी
ा.िल. को तफबाट अ. ा. स चालक अ य पोखरा
उ.म.न.पा. ७ ब ने सूय बहादरु के .सी. र यथ मं.प.
को कायालय एवम् ऊजा म ालय भएको ०७१-WO०९१४ को उ ेषणयु परमादेश मु ामा “कारण
र आधार नखल
ु ाई एवम् िनवेदकको दरखा तको
स ब धमा िवषयव तक
ु ो औिच यिभ वेश गरी
िनवेदकको हकमा ऊजा म ालयले िववेकस मत तथा
कानूनी िनणयको आधारमा र गरेको नदेिखएको”
भ ने िनणयाधार रहेको छ भने, िनवेदक का.िज.
का.म.न.पा.-१५ ि थत नेपाल आिथक सां कृितक
तथा यापा रक के
ा.िल. (ने ट) र िहम क सट
वाइ ट भे चरको तफबाट अि तयार ा ऐ.ऐ. वडा.
नं. ३ ब ने कुमार पा डे र िवप ी नेपाल सरकार ऊजा
म ालयसमेत भएको ०७०-WO-०२२६ को उ ेषण
परमादेशसमेतको मु ामा िनवेदकले िमित २०६७/५/२
मा िमित २०६७/९/२३ देिख २०६८/३/२२ स म
सव ण अनमु ितप / नवीकरणको लािग िनवेदन
िदएकोमा अनमु ित प को ५ वषको अविध पु ने उ
िमितस म याद थिपिदने भनी ५ वषको अविध
यतीत भइसके को १ वषपिछ २०६९/१०/८ गतेमा
२०६८/८/२२ गतेस मको १ वष अविधको नवीकरण
गरेको कारणले िनवेदकले काम गन नपाएको भ ने
औिच यको आधारमा रट जारी भएको अव था देिखँदा
ततु उ ेषण परमादेश मु ामा उ दवु ै मु ामा
उि लिखत िववाद र िजिकरभ दा िभ न िववादको
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त य रहेको र िनवेदकले २ वष अनमु ित प को याद
समा हनु के ही िदन अगावै िनवदेन िदए पिन द तरु
अनमु ित प को याद समा पिछ दािखल गरेको,
काय गित अित यून रहेको र सो बारेमा व कलाई
आ नो सफाई पेस गन मौका िदएको अव था हँदा
उ मु ाह मा अपनाइएका िनणय आधारह
ततु
मु ामा हणयो य रहे भएको देिखन आउँदनै ।
१३. साना जलिव तु ् आयोजनाको कायह
पिछ लो समयमा रा यले िनजी े बाट पिन गराउँदै
आएको छ । रा यले िनजी े लाई यसरी जलिव तु ्
आयोजनाह को सव णको अनमु ित प जारी गरेपिछ
सोको िनमाण स ब धमा पिन तोिकएका सतबमोिजमका
काय गितह समयमा भए नभएको बारे रा यले
पिन यसस ब धी ऐन, िनयम र िनदिशकाह को
ावधानलाई कडाइका पमा आ नो कानूनी कत य
(legal duty) स झेर काया वयन गराउन स नपु दछ,
भने आयोजनाको अनमु ित ा यि , सं था वा
क पनीले पिन सोको िनमाण काय सकभर तोिकएको
समय अगावै नै स प न गन आ नो िज मेवारीतफ
सजग रहनपु दछ । रा य र आयोजनाको अनमु ित
प ा गन क पनीबीच अनमु ित प ा गदाको
समयमा उि लिखत सतह दवु ै प बीच लागू हने एक
कारको कानून नै हो । ती सतह र त स ब धी ऐन,
कानून र िनदिशकाका ावधानह दु त समयमा
ज ताको त तै दवु ै प ह ले नै पालना गनपदछ
।
ु
अनमु ित प ा क पनीले िनदिशका २०६८ को
दफा ५ को उपदफा (२) र अनमु ित प को सत (च)
बमोिजम कायतािलका अनस
ु ार (Work Schedule)
काय गित िववरण पेस गनपन
ु र िनदिशकाको दफा
५ को उपदफा (३) ले अनमु ित प नवीकरणको लािग
पिछ लो अविधको काय गितलाई नै मु य आधार
मािनने भनेको छ । अनमु ित प को सत (ढ) मा अनमु ित
प ा गरेको दईु वषको अविधिभ स प न गनपन
ु
कायको कृित उ लेख छ तर ती म ये अिधकांश

कायको गित अती यून रहेको छ । यसरी अनमु ित
प ा क पनीले आफूले ा गरेको अनमु ित प मा
उि लिखत सत र िनदिशकामा उि लिखत काय गित
स प न गनपन
ु स ब धी यव थाह अनमु ित प को
अविधको नवीकरणको योजनको लािग माने वा नमाने
पिन काय गित गरे वा नगरे पिन हने वे छा रता
रहेको भ ने हँदैन । यी सतह र िनदिशकाको उपयु
यव थाबमोिजम अविधगत काय गित नभए पिन
अनमु ित प ५ वषको अविध वा आयोजना स प न
नभएको र स प न हनेतफ गित अगाडी बढेको
नभएपिन अझ सोभ दा पिन बढी अविधस म अनमु ित
प को नवीकरण हनैपन भ ने क पनीको कानूनी
अिधकार र य तो अव थामा पिन रा यले य ता
अनमु ित प ह को नवीकरण ग रिदनै पन बा या मक
कानूनी कत य हो भ नै िम दैन । ऊजा म ालय /
िवभागलाई नै अनमु ित प नवीकरण गन वा नगन
योजनको लािग िनदिशका २०६८ ले के ही कानूनी
कत य तोके को छ । िनदिशकाको दफा ५ को उपदफा
(३) ले व कले पेस गरेको काय गित स तोषजनक
नदेिखएमा वा िवभागले आव यक ठानेमा आयोजनाको
गित स ब धमा व कबाट तिु तकरण गन
लगाउने वा िवभागले आ नो मातहतको कमचारी
खटाई आयोजनाको थलगत िनरी ण गराउन
स ने भनी कानूनी कत य (legal duty) तोिकए
पिन ऊजा म ालय र िवभाग आफै ँ ले समय
समयमा आयोजनाको सपु रवे ण र कमचारीह बाट
थलगत िनरी ण गराएर ितवेदनह िलने गरेको
पाइँदैन । तोिकएको अविधमा आयोजनाको गित
जे ज तो भए पिन यसको काय गित ितवेदन
िलनेतफ अ सर नहने र जे ज तो जित गित भए
पिन यसतफ पूणतः अनदेखा गरी के वल अनमु ित
प लाई नवीकरण गरी िदनेतफ मा अ सर भई रहनु
हँदैन । आयोजनाको अनमु ित प नवीकरण गनपु ूव
सो अविधस म गनपन
ु काय गित स प न गनतफ
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आशा एवम् उ साहजनक पमा गित भए नभएको
हेररे मा अनमु ित प को नवीकरण गन नगनतफ नै
िनणय गनपन
ु ह छ । एकातफ समयमा तोिकएको
काय गित पूरा नगन अक तफ िबना काय गित
आयोजनाको अनमु ित प को नवीकरण ग रिदनपु न
भ ने िनवेदकको भनाई पर पर एवम् अ तरिवरोधको
पमा देिखन जा छन् । आयोजनाको आशातीत
काय गित िबना अनमु ितप को नवीकरणको ि या
अनमु ित प को सत र िनदिशकाबमोिजम अगािड बढेर
अनमु ित प को नवीकरण हनै स दैन । अनमु ित प को
नवीकरण गन नगन िवषय कायपािलकाको Wisdom
र े ािधकारिभ को िवषय हो भनी मा ने हो भने पिन
स बि धत ऐन, िनयम, िनदिशकाको यव था र अनमु ित
प ले तोके को सतको िसमािभ नै रहेर सरकारले जल
िव तु ् आयोजनाह को अनमु ितप को नवीकरण
गन नगन स ब धमा आ नो िनणयको े ािधकारको
सीमालाई हण र िठक पमा (Rightly) योगसमेत
गनपन
ु ह छ । ऐन, िनयम, िनदिशका र अनमु ित
प का सतले अनमु ित प को नवीकरणको पूव सतको
पमा के ही व तगु त आधारह तोिकिदएको छ भने
नवीकरण गन वा नगन िनणयको े ािधकार रा यले
योग गनपु ूव सतका पमा तोिकएका ती व तगु त
आधारह पूरा भए नभएतफ पिन अिनवाय पमा
हेनपन र मू याङ् कनसमेत गनपन
ु ह छ।
१४. कायपािलका र सोअ तगतका
िनकायका शासक य िनणयह पिन वे छाचारी,
िनदिशत र अ य िनकायको दबाब र िनदशनमा हन
हँदनै । ऊजा म ालय एवम् िवभागले पिन िव तु ्
ऐन र िनयमबमोिजम आफूलाई ा अिधकारको
वत र िववेकस मत ढंगले नै योग गनपदछ
।
ु
ततु िववादमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०७१/७/९ को िनणयबमोिजम
ेिषत िमित २०७१/७/११ को प मा िनवेदकले ा
गरेको बलेफ बी जलिव तु ् आयोजनाको सव णको

अनमु ित प को खारेजी गन स ब धमा कारवाही गनु
भिनएको िनदशन पालना गरी अनमु ित प र गरेकोले
ऊजा म ालय, सिचव तरको िमित २०७१/९/११
को िनणय वत एवम् स म छै न भ ने िनवेदन
िजिकरलाई हेदा, एकातफ िनवेदकले ा गरेको
आयोजनाको गित स ब धमा दईु वष अविधमा
अनमु ितप मा उि लिखत सतबमोिजम गित नभएको
अव था छ भने अक तफ िनवेदकलाई आ नो भनाई
रा ने पया मौका िदएर कारण र आधार खल
ु ाएर
िनवेदकको अनमु ित प नवीकरण नगरी र गन
गरी भएको िनणय वत र िन प एवम् कानूनको
ि या नै पगु ेको छै न भ न िम दैन । िनवेदकको
सव ण अनमु ित प को सत (च) र (ढ) एवम् िव तु ्
ऐन, २०४९ को दफा ८(१)(३) र िनदिशका २०६८
को (२०६९ मा भएको दो ो संशोधन) दफा ५ को
उपदफा (२)(३) र (४) का आधारमा हेदा ऊजा
म ालय, सिचव तरको िनवेदकको अनमु ितप र
गन गरी िमित २०७१/९/११ मा भएको िनणय पूणत:
त यपरक वत , िववेक र कानूनस मत नै रहेको
पिु हन आउँछ ।
१५. अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणबाट िनवेदकले आफूले ा गरेको जलिव तु ्
आयोजनाको अनमु ित प मा उि लिखत सत (च) र
(ढ) मा उ लेख भएबमोिजम दईु वषको अविधिभ
स प न गरी स नु पन कायको गित अित यून रहेको
र िनजलाई सोबारेको िति या पेस गन िदइएको
मौकामा िनजले पेस गरेको Inception Report र
िति या एवम् सफाई नै स तोषजनक नभएको र
अनमु ित प को समयाविध यितत भएको दईु िदनपिछ
नै नवीकरणको राज व द तरु दािखल गरेको आधारमा
िनवेदकको अनमु ित प नवीकरण नगरी दरखा त
एवम् अनमु ित प नै र गन गरी ऊजा म ालय सिचव
तरको िमित २०७१/९/११ को िनणय ऐन, िनयम
र िनदिशकास मत नै रहे भएको देिखँदा उ िनणय
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । रट िनवेदन खारेज भएको अव थामा बलेफ
बी जलिव तु ् आयोजना राि य बा के टमा गएको
हँदा सोको नयाँ अनमु ित प दान गन स ब धमा
अगािड आव यक कारवाही गनु गराउनहु ोला ।
ततु आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीह लाई िदनु । ततु रट
िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइ िदनू ।

नणय नं . ९८५४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
फै सला िमित : २०७४।०१।२९
०७१-CR-१३८९
मु ाः जबरज ती करणी ।

उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपकराज जोशी

पनु रावेदक / ितवादी : िज ला दाङ, हापरु गा.िव.स.
वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कायालय
तल
ु सीपरु मा कै दमा रहेको देवे िगरी
इजलास अिधकृत: समु न कुमार यौपाने
िव
यथ / वादी : प रवितत नामथर िज ला हरी
इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
कायालय दाङ (ञ) को जाहेरीले नेपाल सरकार
§ मोबाइलमा स पक भएको वा िमसकल
(miss call) गरेको भ ने आधारमा मा
करणीकै लािग ितवादीह लाई आम ण
भएको िथयो भनी अनमु ान गन निम ने ।
( करण नं. ४)
§ आफूलाई जबज ती करणी भएको भनी
मिहलाले त यसिहत उजुर ग ररहेको
प र े यमा नेपाली समाजको वतमान
अव था, एउटी मिहलाको इ जत
ित ा ितको सामािजक
ि कोण
र साँघुरो यौन वत ताको नेपाली
प रवेशमा अ यथा थािपत हने अव था
नदेिखएस म एउटी मिहलाले रातको
समयमा दुई जना यि ह लाई एकसाथ
बोलाई पालै पालो करणी गन म जुरी िदइन्

&
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होला भनेर िव ास गन सिकने अव था
िज ला दाङ, हापरु गा.िव.स. वडा नं. ४
नरहने ।
ि थत पूव भ मै सोता, पि चम दघु बहादरु यौपानेको
( करण नं. ५) खेतबारी, दि ण बाँझो खेतबारी र उ र दघु बहादरु
यौपानेको खेतबारी यित चार िक लािभ रहेको
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ाह
खरको झाडीमा िमित २०६९/१०/१३ गते राित अ.
नारायण साद देवकोटा र महािनधी सेढाइ
२१:०० बजेको समयमा प रवितत नाम थर िज ला
यथ वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा हरी कायालय दाङ (ञ) लाई देवे िगरीसमेतका
दगु ा खड् का
यि ले जबरज ती करणी गरेको भिनएको ठाउँमा
अवलि बत निजर :
माटो खोि एको, खर उखेिलएको, कुि चएको
स ब कानून :
भ नेसमेत यहोराको घटना थल कृित मचु ु का ।
प रवितत नाम थर िज ला हरी कायालय,
सु फै सला गनःदाङ (ञ) को वा य परी ण गदा िनजको शरीरमा
माननीय यायाधीश ी िव वमंगल आ ेय
कुने बािहरी चोटपटक नदेिखएको, िनजको योिनको
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
पछाडी भागमा सामा य चोट देिखएको, क या जाली
माननीय यायाधीश ी श भबु हादरु खड् का याितएको, घि एको िच देिख छ भ ने वा य
माननीय यायाधीश ी पदमराज भ
परी ण रपोट ।
ितवादीह माधव िगरी र देवे िगरीको
फै सला
वा य परी ण गदा िनजह को शरीरमा कुनै
या.दीपकराज जोशी : याय शासन ऐन, चोटपटक नदेिखएको, िलङ् गको अव था सामा य
२०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन अदालत, रहेको कपडाह को अव था सामा य रहेको िनजह ले
तल
ु सीपरु को िमित २०७१/९/२० को फै सलाउपर करणी गरेको वीकार गरेको भ ने वा य परी ण
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त त य र ितवेदन ।
ठहर यस कार छ :िमित २०६९/१०/१३ गतेको राित अं.
िमित २०६९/१०/१३ गते राित अ. २१:०० २१:०० बजेको समयमा जाहेरवाली प रवितत नाम
बजेको समयमा मामाका छोराछोरी वष ११/१२ का िज ला हरी कायालय दाङ (ञ) ले देवे िगरीलाई
भाई बिहनीह सँग सिु तरहेको अव थामा माधव िगरी फोनबाट माधव िगरीलाई पिन घरको दि णितरको
र देवे िगरी म सिु तरहेको घरको यालबाट िभ खरबारीमा िलएर आउनु भनेपिछ देवे िगरीले मलाई
वेश गरी मेरो मख
ु मालले थनु ी मलाई कोठाबाट जाउँ जाहेरवालीले बोलाएक छ भनेपिछ देवे िगरी र
लताद िघसारेर दवु ै जनाले घरदेिख दि णतफ रहेको म सो ठाउँमा जाँदा हामी पु नभु दा पिहला जाहेरवाली
खरक ीमा लगी मेरो घाँटी र मख
ु मा गलब दी मालले पिु गसके क िथइन् । हामी सबैको स लाह अनस
ु ार
बाँधी दवु ै जनाले जबरज ती करणी गरेको हँदा िनज म अिल पर गएर बसे ँ, देवे िगरीले जाहेरवालीलाई
अ यायीह लाई कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ यौन स पक ग रसके पिछ जाहेरवालीले मलाई बोलाई
भ नेसमेत यहोराको प रवितित नाम थर िज ला मैले ह छ क हँदैन भनी सोधेपिछ ह छ भिनन् र
हरी कायालय दाङ (ञ) को जाहेरी दरखा त ।
दवु ैको स लाहले मैले पिन एक पटक यौनस पक
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गरेको हँ । जाहेरवालीलाई मैले जबरज तीसँग नभई
िनजकै स लाह अनस
ु ार यौन स पक गरेको हँ । यस
अिघ २०६९ साल पौष मिहनाको २५/२६ गते ितर
पिन जाहेरवालीले सोही ठाउँमा देवे िगरी र मलाई
बोलाएको अव थामा देवे र मैले िनजलाई एक / एक
पटक यौन स पक गरेका ह । सो कुरा जाहेरवालीको
घर प रवारले थाहा पाएको कारणले जाहेरवालीले
मसमेतको नाममा िकटानी जाहेरी दरखा त िदएको
हनपु छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी माधव िगरीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६९/१०/१३ गतेको राित अं.
२१:०० बजेको समयमा जाहेरवालीले आ नो
मोबाइल नं. ९८०९७८३१७० बाट मेरो मोबाइल नं.
९८४७९६४१०६ मा िमसकल गरेपिछ मैले िनजलाई
कल गरेको हँ । फोनमा कुरा हँदा जाहेरवालीले माधव
िगरी र ितमी मेरो घरको दि णप रहेको झाडीमा
आउनु भनेपिछ म र माधव िगरी जाहेरवालीले
बोलाएको थानमा जाँदा हामीभ दा अगाडी
जाहेरवाली पिु गसके क िथइन । के िहिछन कुराकानी
भएपिछ जाहेरवालीकै सहमितमा माधव िगरी र मैले
जाहेरवालीलाई एक / एक पटक यौन स पक गरेपिछ
आ-आ नो घर गएका ह । २०६९ साल पौष मिहनाको
२५/२६ गतेितर पिन सोही थानमा जाहेरवालीको
सहमितमा माधव िगरी र मैले यौन स पक गरेका
िथय । सो कुरा जाहेरवालीको घर प रवारले थाहा
पाएको कारणले जाहेरवालीले मसमेतको नाममा
िकटानी जाहेरी दरखा त िदएको हनपु छ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी देवे िगरीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६९/१०/१३ गतेको राित
जाहेरवाली प रवितत नामथर िज ला हरी कायालय
दाङ (ञ) लाई ितवादी देवे िगरी र माधव िगरीले
घरको दि णतफ रहेको झाडीमा लगी पालैपालोसँग
जबरज ती करणी ग रसके पिछ जाहेरवालीलाई सोही

ठाउँमा लगी छोडी गएका हन् भ ने कुरा सनु ी थाहा
पाएपिछ जाहेरवालीको घरमा आउँदा जाहेरवालीको
कुता याितएको, कपाललगायत लगाएको कपडाह मा
धल
ु ो लागेको र शरीरका िविभ न भागमा कोत रएको
दाग देखेको हँ । यसरी सामिु हक पमा जबरज ती
करणी गन माधव िगरी र देवे िगरीलाई कानूनबमोिजम
कारवाही हनपु छ भ ने ितला ब नेत, बस ती बढु ाथोक
र मीना िव समेतले गरेको घटना िववरण कागज ।
िमित २०६९/१०/१३ गतेको राित हेमराज
िसजवाल, ल मी बढु ाथोक , घन याम बढु ाथोक ,
बस ता िसजवाल र प रवितत नाम थर िज ला हरी
कायालय, दाङ (ञ) एउटै कोठामा सिु तराखेका िथय ।
ितवादीह ले जाहेरवालीलाई कोठाबाट के कसरी लगे
थाहा भएन । ए कासी राितको समयमा जाहेरवाली ँ दै
आएपिछ मलाई देवे िगरी र माधव िगरीले जबरज ती
करणी गरे भनेपिछ थाहा पाएका ह । यसरी जबरज ती
करणी गन ितवादीह लाई कानूनबमोिजम कारवाही
हनपु छ भ ने यहोराको ल मी बढु ाथोक , बस ता
िसजवाल र हेमराज िसजवालसमेतले गरेको घटना
िववरण कागज ।
ितवादीह देवे िगरी र माधव िगरीले
िमित २०६९/१०/१३ गते राित पीिडत प रवितत
नामथर िज ला हरी कायालय, दाङ (ञ) लाई
सामिु हक पमा जबरज ती करणी गरी मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १ नं. िवपरीत ऐ.
३(क) नं. बमोिजमको कसरु गरेको हँदा ितवादीह
देवे िगरी र माधव िगरीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३ नं. को देहाय (४) बमोिजमको
सजायका साथै सोही महलको ३(क) नं. बमोिजम थप
सजाय हन तथा सोही महलको १० नं. बमोिजम िनज
ितवादीह बाट पीिडत जाहेरवालीलाई मनािसब
ितपूितसमेत भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी
नेपाल सरकारको अिभयोग प ।
पीिडत जाहेरवालीले ९८०९७८३१७० नं.

1354

को मोबाइलबाट मेरो मोबाइल नं. ९८४७९६४१०६
मा िमसकल गरेपिछ मैले उसको मोबाइलमा फोन
गरेको हँ । फोनबाटै उसको घरदेिख के ही पर झाडीमा
ब ने ठेगान भई माधव िगरीलाई समेत िलएर आउनु
भनेकाले हामी दवु ै जना रातको अं. ८:३० ितर
घटना थल खरबारीमा जाँदा जाहेरवाली पिहला नै
गएर बसेक िथइन । यहाँ हा ो कुराकानी भई स लाह
र सहमितले पिहला मैले र पिछ माधवले पालैपालो
करणी गरेका ह । जबरज ती करणी गरेको हैन ।
शायद उसको घरका मािनसह ले थाहा पाएको हनाले
हामीउपर जाहेरी दरखा त िदएक होिलन् भ नेसमेत
यहोराको ितवादी देवे िगरीले अदालतसम
गरेको बयान ।
िमित २०६९/१०/१३ गते अं. ५ बजेितर
जाहेरवालीले देवे िगरीको मोबाइलमा िमसकल
गरेपिछ देवे ले जाहेरवालीको ९८०९७८३१७०
नं. को मोबाइलमा फोन गदा जाहेरवालीले हामी
दवु ैजनालाई उसको घरदेिख दि णितर रहेको
घटना थल खरबारीमा बोलाएपिछ हामी दवु ैजना
बेलक
ु अं. ८:३० बजेितर पु दा जाहेरवाली पिहले
नै पिु गसके क िथइन् । यसपिछ हामी एकिछन बसी
कुराकानी गरेपिछ जाहेरवालीकै इ छाअनस
ु ार पिहला
देवे ले र पिछ मैले यौनस पक गरेका ह । कुनै
करकाप जोर जल
ु मु गरी करणी गरेको हैन । जाहेरी
यहोरा झठु ा हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी माधव
िगरीले अदालतसम गरेको बयान ।
पिछ थप माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम
हने गरी हाल अ.बं. ११८ को देहाय २ बमोिजम
ितवादीह देवे िगरी र माधव िगरीलाई पपु का
लािग थनु ामा रा नु र ितवादी चु ा भइसके काले
पीिडत, घटना थल मचु ु का गन यि ह , मौकामा
बिु झएका मािनसह र ितवादीका सा ी बझ
ु ी
िनयमानस
ु ार पेस गनु र परी णका लािग पठाएको
भ ने रपोट ितवेदन िझकाई िमिसल सामेल रा नु

भ नेसमेत यहोराको िमित २०६९/११/९ गतेको
िज ला अदालतको आदेश ।
िमित २०६९/१०/१३ गते राित अं. ९:००
बजेितर म सबैको मामाको घरमा माधव िगरी र देवे
िगरी भ ने मािनसह आई यालबाट िभ पसी मलाई
बोक जबरज ती घरदेिख पि चमितर खरबारीमा लगी
पिहले माधव िगरी र यसपिछ देवे िगरीले पालैपालो
जबरज ती करणी गरेका हन् भ ने यहोराको पीिडत
जाहेरवाली प रवितत नामथर िज ला हरी कायालय,
दाङ (ञ) ले अदालतसम गरेको बकप ।
ितवादीह र जाहेरवाला बीचमा पटक
पटक भेटघाट र फोनमा कुराकानीसमेत हने गद यो ।
िमित २०६९/१०/१३ गतेको िदन पिन जाहेरवालीले
ितवादी देवे को मोबाइलमा फोन गरेक
िथइन् । जाहेरवाली र ितवादीह बीच उ िमितमा
जबरज ती करणी नभई िनजह को सहमितबाटै करणी
िलनु िदनु भएको हो भ ने यहोराको ितवादीका सा ी
सीता िगरीले अदालतमा गरेको बकप ।
जाहेरवाली
पीिडतलाई
िमित
२०६९/१०/१३ गतेको साँझितर माधव िगरी र देवे
िगरीले जबरज ती करणी गरेकाले ितवादीह लाई
सजाय हनपु न हो भ नेसमेत यहोराको वादी प का
सा ी ितला ब नेतले अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६९/१०/१३ गतेको बेलक
ु अं.
९:०० बजेको समयमा पीिडत िज ला हरी कायालय
दाङ (ञ) र ितवादीह बीच करणी िलनिु दनु भएकै
हो तर जबरज ती करणी भएको होइन । पीिडत र
ितवादीह बीच आपसी स लाह र सहमितबाटै
करणी िलनिु दनु भएको हो भ नेसमेत यहोराको
ितवादीका सा ी चडु ामणी िगरीले अदालतमा गरेको
बकप ।
िमित २०६९/१०/१३ गते राित दईु जना
मािनस हामी सतु ेको कोठामा आई िददीलाई उठाएर
ल न लागे । हामीलाई बोले, ह ला गरेपिछ मा रिद छ
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भनेकाले डरले हामीह ले के ही गन सके नौ ँ । िददीलाई
कोठाबाट उठाई घर बािहर लगेका िथए । िमित
२०६९/१०/१३ गतेको घटना िववरण कागजको
यहोरा र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो भ नेसमेत
यहोराको वादीका सा ी हेमराज िसजवालले
अदालतमा गरेको बकप ।
हामी सतु ेको ठाउँ कोठामा राित दईु जना मैले
निचनेका मािनस आएका िथए । ती मािनसह ले िददी
पीिडतलाई लगी गएका िथए । डरले हामीले के ही गन
सके न भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी ल मी
बढु ाथोक ले अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीह
उपर िकटानी जाहेरी,
पीिडतको वा य जाँच रपोट, पीिडत सँगसँगै
सतु ेका हेमराज िसजवाल र ल मी बढु ाथोक को
मौकाको कागज र अदालतसम को बकप , मौकामा
कागज गन मािनसह को कथन, माटो खोि एको र
खर उखेिलएको भ ने घटना थल कृित मचु ु का,
करणी गरेका ह भ ने ितवादीह को सािबती
बयानसमेतबाट जाहेरवाली पीिडतलाई ितवादीह ले
सामिु हक पमा जबरज ती करणी गरेको पिु हन
आएकोले ितवादीह देवे िगरी र माधव िगरीलाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ को
देहाय ४ बमोिजम ५(पाँच) वष कै द र ऐ. को ३(क)
नं. बमोिजम थप ५(पाँच) वष गरी ज मा १०(दश) वष
कै दको सजाय हने ठहछ । ितपूितको हकमा पीिडतले
ितवादीह बाट जनही .२५,०००/- (प चीस
हजार) ितपूितबापत भरी पाउने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको िमित २०७०/१२/०१० को दाङ देउखरु ी
िज ला अदालतको फै सला ।
हामी ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतसम बयान गदा पीिडत भिनएक िज ला
हरी कायालय दाङ (ञ) लाई जबरज ती करणी गरेका
होइनौ ँ । पीिडतसँग हा ो पिहलेदेिख नै िचनजान र ेम
स ब ध रहेकोले जाहेरवालीको सहमितबाटै िनजसँग

यौन स ब ध भएको हो । िनजसँग उ िमितभ दा
अिघ पिन सहमितमा करणी भएको र वारदात िमितका
िदन पीिडतले आ नो मोबाइलबाट देवे िगरीको
मोबाइलमा माधवलाई समेत िलई आउनु भनी फोन
गरी बोलाएक हन् । सो फोन संवादको रेकड बु ने भनी
आदेश भई नेपाल दूरस चार क पनीलाई समेत कल
िडटेल उपल ध गराउन प ाचार भएकोमा दूरस चार
क पनीबाट संवाद रेकड रा ने िविध नभएको भ ने
जवाफसमेत ा भएको अव था छ । यसरी सु
अदालतबाट फै सला हँदा आफूले गरेको आदेश
पूण पमा काया वयन नै नगरी हामीह लाई कै द
सजाय हने गरी फै सला ग रिदएको छ । पीिडतले आ नो
जाहेरी यहोरालाई अदालतसम आई पिु ग रिदएको
भ ने आधार िलइएको छ । पीिडतले घटनाको बारेमा
त काल कोही कसैसगँ नभनी कुनै िकिसमको ितकार
पिन नगरी चूप लागी बसेबाट पिन करणी हनमा िनजको
सहमित रहेको ह छ । वारदातको बारेमा अ ले
थाहा पाएपिछ आ नो इ जत जोगाउनका लािग पिन
िनजले आफ तह को बहकाउमा लािग हा ो िव
झु ा उजरु ी िदएक हन् । हामीह ले पीिडतको इ छा
िव जबरज ती करणी गरेको नभई सहमितले नै
करणी गरेको हँदा सु अदालतबाट हामीलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय गन गरी भएको फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई
पाउँ भ ने ितवादीह देवे िगरी र माधव िगरीको
पनु रावेदन अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
जाहेरवालीको
मोबाइल
नं.
९८०९७८३१७० बाट ितवादी देवे िगरीको
मोबाइल नं. ९८४७९६४१०६ मा िविभ न िमितमा
९ पटकस म फोन गरी कुरा भएको र ितवादी
माधव िगरीको मोबाइल नं. ९८१९५३३४६०
बाट जाहेरवालीको मोबाइल नं. मा २ पटक कुरा
भएको िमिसल संल न दूरस चारको Call Detail
Statement बाट देिखएको तथा जाहेरवाली र
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िनजका भाइबिहनीह सँगै सतु ेको कोठाको यालबाट
ितवादीह िभ पसेको जाहेरवाली र िनजका
भाइबिहनीह ले देखेको भ ने बकप भए पिन
बचाउको लािग जाहेरवाली वा अ य कसैले िवरोध
नगरेको अव था रहेको देिखँदा माण मू याङ् कनको
स दभमा सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको िमित
२०७०/१२/१० को फै सला फरक पन स ने देिखँदा
अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम पनु रावेदन सरकारी
विकल कायालय, तल
ु सीपरु लाई पेसीको जानकारी
िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालतको
िमित २०७१/७/२३ को आदेश ।
पीिडत प रवितत नामथर िज ला हरी
कायालय दाङ (ञ) को योिनको पछािडको भागमा
सामा य चोट देिखएको, क याजाली याितएको,
योिनमा घि एको िच देिख छ भ ने वा य
परी ण ितवेदनमा उ लेख हन,ु पीिडत जाहेरवालीले
ितवादीह ले आफूलाई कोठबाट जबरज ती उठाई
खरबारीमा लगी जबरज ती करणी गरेका हन् भनी
आ नो जाहेरीलाई पिु हने गरी अदालत आई बकप
गन,ु वारदात िमितमा पीिडतसँग सँगै सतु ेका हेमराज
िसजवाल र ल मी बढु ाथोिकले २ जना मािनस हामी
सतु ेको कोठामा आई िददीलाई जबरज ती उठाएर
लगेका हन् । ह ला गरेपिछ मा रिदने ध क िदएकोले
डरले के ही गन सके नौ ँ भनी मौकामा लेखाइिदएको
कागजलाई पिु गद अदालतमा बकप ग रिदन,ु
ितवादीह अदालतमा कसरु गरेतफ इ कार भई
बयान गरे पिन अनस
ु धान अिधकारीसम कसरु मा
सािबत भई बयान गन,ु तथा सहमितबाट करणी िलनु
िदनु भएको हो भ ने ितवादीह को अदालतको
बयानलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम
पिु गन सके कोसमेत नदेिखएबाट ितवादीह ले
पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेको त य
शंकारिहत पबाट मािणत हन आएको छ । अतः

ितवादीह देवे िगरी र माधव िगरीलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३ को देहाय ४ बमोिजम
५(पाँच) वष कै द गरी ज मा दश वष कै द सजाय हने
र ितवादीह बाट ितपूितबापत पीिडतलाई जनही
.२५,०००/- (प चीस हजार) भराई िदने ठह याई
गरेको सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको िमित
२०७०/१२/१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको िमित २०७१/९/२० को
पनु रावेदन अदालत, तु सीपरु को फै सला ।
हामीलाई दोषी ठहर गदा जाहेरीलाई मूल
आधार बनाइएको छ । तर जाहेरी वत माणबाट
पिु हन सके को छै न । हामीले करणी गरेको होइन
भनेको छै न । करणी त भएको हो तर जाहेरवालीको
सहमितले भएको हो । घरबाट िघसाद खरबारीमा
लगेको भए जाहेरवालीको शरीरमा घाउचोट हनपु न
सोसमेत शारी रक परी ण ितवेदनबाट देिखएको
छै न । क याजाली याितनु मा जबरज ती करणीको
िच होइन । सहमितमा नै हामीले करणी गरका
छ । जाहेरवालीको उमेर पगु ेको छ यस अव थामा
क याजाली नहनु वाभािवक हो । सु र पनु रावेदनका
फै सलाह ले य ता कुराह लाई आधार िलई भएको
फै सला िु टपूण हँदा बदर उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट
सफाई पाउँ भनी ितवादीह को यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी नारायण साद देवकोटा र महािनधी सेढाइले
जाहेरवाला र ितवादीह का बीच सहमितमा
करणी िलनु िदनु भएको त य जाहेरवालीले
ितवादीको मोबाइलमा गरेको फोनबाट पिन
छ । घरमा मािनसह को बीचमा सतु ेक जाहेरवालीलाई
ितवादीह ले बोक िघसारी लगेको भए िनजले कराउनु
िच याउनु पन, शरीरमा चोटपटक आिद देिखनपु नमा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
सो पिन देिखएको छै न । घर प रवारले थाहा पाएको
कारण मा जाहेरी परेको हो भ ने कुरा उ त यह ले
थािपत भएको अव थामा ितवादीह लाई सजाय
गन गरी भएको फै सला िमलेको छै न सफाई हनपु छ
भनी गनभएको
बहस तथा नेपाल सरकारको तफबाट
ु
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी दगु ा खड् काले
फोन गदमा करणी सहमितमा भएको भ न सिक न,
घरबाट जबरज ती लैजाँदा डरधाक ध क िदएर
लगेको भ ने कुरा जाहेरवालीको बकप तथा बिु झएका
यि ह को बकप समेतबाट देिखएको अव थामा
ितवादीह ले करणी गरेको वीकार गरेको देिखएको
ि थितमा िनजह लाई सजाय गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर हनपु छ भनी गनु
भएको बहस सनु ी िमिसलसमेत अ ययन गरी िवचार
गदा पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला िमलेको
छ छै न भनी िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा,
ितवादीह ले जाहेरवाली हरी कायालय दाङ (ञ)
लाई घरबाट जबरज ती खरबारीमा लगी जबरज ती
करणी गरेकोले जबरज ती करणीको १ नं. िवपरीत
३(क) बमोिजमको कसरु गरेकोले ३(४) नं. बमोिजम
सजाय गरी ३(क) नं. बमोिजमको थप सजायसमेत
गरी, पीिडतलाई ितपूितसमेत िदलाउन माग गरी
अिभयोग प दायर भएकोमा ितवादीह लाई जनही
१० वष कै द तथा .२५,०००/- ितपूित भराई िदने
गरी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भएकोमा सोमा िच
नबझ
ु ाई ितवादीह ले पनु रावेदन गरेको देिखयो ।
३. पीिडतलाई घरमा सिु तरहेको अव थामा
ितवादीह ले मालले मख
ु थनु ी, लताद बािहर
लगेको भ ने जाहेरी दरखा तबाट देिख छ । पीिडतसँगै
सतु ेका िनजका भाइ, बिहनी हेमराज िसजवाल र
ल मी बढु ाथोक ले अदालतमा आई बकप गदा
दईु जना मािनसह ले िददीलाई उठाई लान लागेको

र आफूह ले ह ला गन खो दा मा रिदने ध क
िदएकोले चपु लागी बसेका ह भनी खल
ु ाई िदएको
देिख छ । पीिडतले अदालतमा आई बकप गदासमेत
ितवादीह ले आफूलाई जबरज ती घरबाट बािहर
लगी जबरज ती करणी गरेका हन् भनी बकप
ग रिदएको अव था छ । बिु झएका ितला ब नेतले
ियनै ितवादीह ले पीिडतलाई जबज ती करणी
गरेका हन् भनी बकप समते ग रिदएको अव था
छ । यसरी बिु झएका यि , पीिडतसमेतले अदालतमा
आई आ नो जाहेरी, कागज यहोरालाई समथन
गरी ितवादीह ले जबज ती करणी गरेका हन् भनी
बकप ग रिदएको देिखएको छ । घटना थलको खर
मािडएको, माटो उि कएकोसमेतको अव था देिखएको
र पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदनले योिनमा
चोट देिखएको अव था छ । यी स पूण त य माणले
पीिडतलाई जबज ती करणी भएको भ ने जबज ती
करणीको आपरािधक त य (corpus delicti)
थािपत भएको देिखयो ।
४. ितवादीह ले बयान गदा जबरज ती
करणी गरेको नभई सहमितले करणी िलनिु दनु भएको
हो भनी भने तापिन पीिडतको वा य परी ण
ितवेदन हेदा योिनको पछाडी भागमा सामा य चोट
तथा घि एको िच देिखएको छ, पीिडतको कथन
ितवादीह िव
छ । ितवादीह ले आ नो
कथन थािपत / पिु गन ठोस माण पेस गन सके को
छै न । मोबाइलमा स पक भएको वा िमसकल (miss
call) गरेको भ ने आधारमा मा करणीकै लािग
ितवादीह लाई आम ण भएको िथयो भनी अनमु ान
गन पिन िम दैन ।
५. आफूलाई जबज ती करणी भएको भनी
मिहलाले त यसिहत उजरु ग ररहेको प र े यमा
नेपाली समाजको वतमान अव था, एउटी मिहलाको
इ जत ित ा ितको सामािजक ि कोण र साँघरु ो
यौन वत ताको नेपाली प रवेशमा अ यथा थािपत
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हने अव था नदेिखएस म एउटी मिहलाले रातको
नणय नं . ९८५५
समयमा दईु जना यि ह लाई एकसाथ बोलाई पालै
पालो करणी गन म जरु ी िदइन् होला भनेर िव ास गन
सिकने अव था रहँदनै । यसमािथ ततु वारदातमा
सव च अदालत, संयु इजलास
ितवादीह ले पीिडतलाई घरबाटै जबरज ती उठाई
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
लगेको भ ने कुरा हेमराज र ल मीले य देखेका
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
न् । िनजह ले सो कुरा अदालतमा आई बकप
आदेश िमित : २०७४।०५।०४
गदासमेत खल
०७२-WO-०००७
ु ाई िदएको अव था छ । पीिडतको
सहमितले करणी िलनिु दनु गरेको भए ितवादीह
उपर जाहेरी िदनपु न तथा अदालतमा समेत आई
िवषय : उ ेषण / परमादेश
बकप गनपन
ु अव था नै रहने िथएन । उि लिखत
अव थाह ले गदा सहमितमा करणी िलनु िदनभु एको िनवेदक : तनहँ िज ला, यास नगरपािलका वडा नं. ४
हो भ ने ितवादीह को कथनलाई मा न सिकने
ब ने रि जत बोहोरा
अव था रहेन ।
िव
६. अतः मािथ उि लिखत त य एवम् िवप ी : काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेड,
माणको आधारमा ितवादीह देवे िगरी र माधव
मु य कायालय, ि परु े र माग, काठमाड समेत
िगरीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको ठह याई
िनजह लाई मल
§ वैकि पक उ मेदवारको सूची रािखनुको
ु क
ु ऐन, जबज ती करणीको महलको
३ को देहाय ४ नं. बमोिजम जनही ५ वष कै द र ऐ. को
औिच य र स दभ भ ने नै यो यता मको
३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष कै द गरी ज मा जनही
िसफा रसमा परेका अिघ ला उ मेदवार
१० वष कै द गरी पीिडतलाई जनही २५,०००/िनि चत समयिभ स बि धत पदमा
(प चीस हजार पैयाँ) ितपूित ितवादीह बाट
नरहेमा वा सो पद र भएमा सोही पदमा
भराई िदने ठह याई भएको सु िज ला अदालतको
अक परी ा िलइरहनु नपन र वैकि पक
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
उ मेदवारलाई मैसगँ िसफा रस गनपदछ
ु
तल
भ ने नै हने ।
ु सीपरु को िमित २०७१/९/२० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदन
§ सु
िनयु
हने कमचारीलाई
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरी लगत क ा
परी णकालमा रािखनक
ु ो अथ सो
गरी अिभलेख शाखामा बझ
अविधिभ उ उ मेदवार कितपय
ु ाइिदनू ।
कारणले अयो य ठह रन स छ वा अ य
उ रायमा सहमत छु ।
कितपय कारणले िनयिु
िसफा रस
या. तेजबहादरु के .सी.
भएको पद सो अविधिभ र हन
स छ । यसरी सो अविधिभ उ मेदवार
इजलास अिधकृत : समु नकुमार यौपाने
अयो य ठह रएको अव थामा वा पद र
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २९ गते रोज ६ शभु म् ।
भएको अव थामा ित ा सूचीमा रहेका
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
वैकि पक उ मेदवारलाई नै िसफा रस
गनुपन ।
( करण नं. ४)
§ काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेड
कमचारी शासन िविनयमावली, २०६४
को १७(२) ले िनयुि प िलन नआएमा वा
िनयुि िलएको प िदनिभ कायालयमा
कुनै स पक नराखी हािजर नभएमा भ ने
ावधान तथा िविनयमावलीको िविनयम
१८(१) को परी णकालको यव थालाई
सा दिभक तथा वण म या या गनपन
ु
ह छ, जसले गदा एउटै पदमा त कालै
पटक पटक परी ा िलई रहनु नपरोस्
भनी वैकि पक उ मेदवारको िसफा रस
गन कानूनी यव था र प ितलाई समेत
प रपोिषत गन ।
( करण नं. ५)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ब चु
िसंह खड् का
िवप ीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेड
कमचारी शासन िविनयमावली, २०६४ को
िविनयम १७(२)
आदेश
या.दीपकराज जोशी : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा पन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त त य एवम् ठहर यस कार छ :िवप ी काठमाड उप यका खानेपानी
िलिमटेड क पनी ऐन, २०६३ बमोिजम थािपत भएको

नेपाल सरकारको पूण वािम व भएको िलिमटेड क पनी
हो । िवप ी िलिमटेडको पदपूित सिमितले “खु ला
तथा समावेशी ितयोिगता मक परी ा ारा पदपूित
सूचना” भनी िमित २०६९।११।१९ को गोरखाप मा
सावजिनक सूचना कािशत गरेकोमा सो सूचनाको
िव ापन नं. ३९।०६९।०७० को “ओभरिसयर” पद
(पद सं या २) मा म िनवेदकको यो यता पगु ेको हँदा
खु ला ितयोिगतामा सहभागी हनको लािग मैले
सो सूचनाको अिधनमा रही दरखा त फारम भरी
परी ामा सहभागी भई िलिखत परी ा उ ीण भएको
र अ तवातासमेत िदई िमित २०७१।०५।१० को
गोरखाप मा यसको प रणाम कािशत भएको र सो
प रणामअनस
ु ार िनवास गरु ागाई र गणेशकुमार म ल
यो यता म १ र २ मा छनौट हनु भएको र म िनवेदक
वैकि पक सूचीको पिहलो न बरमा परेको अव था
िथयो ।
काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेड
कमचारी शासन िविनयमावली, २०६४ (छै ट
संशोधनसिहत) को िविनयम १७(२) मा “ र
पदमा िनयिु को लािग िसफा रस भएको यि लाई
िसफा रस भएको िमितले एक मिहनािभ िनयिु गन
अिधकारीले पदको काय िववरणसिहत िनयिु प
िदई स नपु नछ तर िसफा रस भएको सूचना कािशत
भएको िमितले तीस िदनिभ पिन उ मेदवारले
िनयिु प िलन नआएमा वा िनयिु प िलएको
प िदनिभ कायालयमा कुनै स पक नराखी हािजर
नभएमा य ता उ मेदवारको नाम यो यता मबाट
हटाइएको सूचना कािशत गरी िनजको स ा ित ा
सूचीमा रहेका उ मेदवारलाई यो यता म अनस
ु ार
िनयिु िदन स नेछ” भ ने यव था छ । य तै गरी
काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेड कमचारी
शासन िविनयमावली, २०६४ (छै ट संशोधनसिहत)
को िविनयम १८(१) मा “क पनीको थायी पदमा
पिहलो पटक िनयिु गदा सबै तहमा एक वषस म
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परी णकालमा रािखनेछ, तर मिहला कमचारीको हकमा
६ मिहनास म परी णकालमा रािखनेछ” र िविनयम
१८(२) मा “परी णकालमा रहेका कुनै कमचारीको
सेवा स तोषजनक नभएमा य तो कमचारीलाई कुनै
पिन बखत क पनीको सेवाबाट हटाउन सिकनेछ
र यसरी हटाउन यस िविनयमावलीबमोिजम कुनै
कायिविध पूरा गनु आव यक पन छै न” भ ने यव था
भएबाट परी णकाल एक वषस म वैकि पक उ मेद्वार
( ित ा सूचीमा रहे भएको यि ) िनयिु को लािग
यो य रहने ह छ ।
यसरी िमित २०७१।०५।१२ मा ओभरिसयर
पदमा छनौट भएका दईु जना उ मे ार िनवास गरु ागाई ं
र गणेशकुमार म लम ये गणेशकुमार म लले िनयिु
प बझ
ु ेको ४/५ िदनपिछ नै ओभरिसयर पदवाट
राजीनामा िदएको हँदा म िनवेदक वैकि पक सूचीको
पिहलो उ मेदवार रहे भएको कारण वतः उ र
पदमा िनयिु पाउने पिहलो हकदार हँ । लोक सेवा
िनयमावली, २०६७ को िनयम ३४ख मा “िनयिु को
लािग िसफा रस ग रएको उ मेदवारको िसफा रस
भएको िमितले एक वषिभ मृ यु भई वा िनजले िनयिु
िलएको पदबाट राजीनामा िदई वा िनजको अ य पदमा
िनयिु भई िनजले िनयिु िलएको पद र हन आएमा
वैकि पक उ मेदवारको सूचीमा रहेका उ मेदवारलाई
यो यता मअनस
ु ार िनयिु को लािग िसफा रस गनछ”
भ ने यव थासमेत छ । म िनवेदक २०७१।०५।१२
को गोरखाप मा नितजा कािशत ग रएको सूचनाको
यो यता म अनस
ु ार वैकि पक सूचीको पिहलो
न बरमा परेको हँदा म िनवेदकले िनयिु पाउनु पन
कुरामा कुनै िववाद हन स दैन ।
यसरी िवप ी काठमाड उप यका
खानेपानी िलिमटेड क पनीले खु ला तथा समावेशी
ितयोिगता मक परी ा ारा पदपूित स ब धमा िमित
२०६९।११।१९ मा सावजिनक सूचना कािशत
गरी सो सूचनाको िव ापन नं. ३९।०६९।०७०

को ओभरिसयर पदको खु ला ितयोिगतामा
२०७१।०५।१२ को गोरखाप मा नितजा कािशत
भएको र सो नितजाअनस
ु ार िनवास गरु ागाई र
गणेशकुमार म ल यो यता म अनस
ु ार छनौट हनभु एको
र म वैकि पक सूचीको पिहलो न बरमा भएको आधार
र कारणबाट गणेशकुमार म लले राजीनामा िदएपिछ
मैले वतः उ र पदमा िनयिु पाउनु पन भनी
िवप ीह सँग अनरु ोध िनवेदन गरेकोमा आजभोिल
आजभोिल भनी आलटाल गरी राजीनामा िदएको माण
प निदई एक वषको समय यितत गन खोजेकोले
बा य भई स मािनत अदालतको शरणमा आएको छु ।
मािथका करणह मा उि लिखत त य
र कानूनको आधारमा िवप ीह को उ काम
कारवाहीबाट मलाई नेपालको अ त रम संिवधानको
धारा १२(३) (च),१३ ारा
मौिलक हक,
कानून ारा द कानूनी हकसमेत हनन हन गएको र
ती हकह चलन गराउने अ य कुनै वैकि पक एवम्
भावकारी उपचारको बाटोसमेत के ही नभएको हनाले
बा य भई नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम ततु रट िनवेदन
िलई स मािनत अदालतको शरणमा उपि थत भएको
छु । अतः स मािनत अदालतबाट नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम
असाधारण अिधकार े हण गरी िवप ीह ले म
िनवेदक (वैकि पक उ मेदवार) लाई िनयिु निदने
िकिसमले मेरो िव मा संिवधान र कानून
हकिहतको ितकूल हने गरी कुनै िनणय गरेको
भए सो िनणय एवम् प चारह लगायतका स पूण
काम कारवाहीह उ ेषणको आदेशले बदर गरी म
वैकि पक उ मेदवार ( ित ा सूचीमा) रहे भएको
यि लाई उि लिखत तवरबाट खाली भएको
ओभरिसयर पदमा िनयिु प िदनु भ नेसमेत
यहोराको परमादेशलगायत अ य जो चािहने उपयु
आ ा आदेश जारी ग रपाऊँ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
ततु मु ाको अि तम िकनारा ला न समय
ला ने भएको कारण उ खाली भएको ओभरिसयर
पदमा िमित २०७२।०५।११ पिछ खु ला तथा
समावेशी ितयोिगताबाट पदपूित गन स भावना
रहेको, यसरी पदपूित गरेमा म रट िनवेदक (वैकि पक
उ मेदवार) ले िनयिु पाउने स भावना टन गई
अ यायपूण र गैरकानूनी कायले य पाई म रट
िनवेदकलाई अपूरणीय ित हन जाने हँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ (१)
बमोिजम िवप ीह को नाउँमा ततु मु ाको अि तम
िकनारा नला दास म उ तवरबाट खाली भएको
ओभरिसयर पदपूित गन काय नगनु नगराउन,ु सो
पद खाली रा नु भ नेसमेत यहोराको अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट
िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन कानूनबमोिजमको आधार
र कारण भए यो आदेशको सूचना याद ा भएको
िमितले बाटाको यादबाहेक १५ (प ) िदनिभ आफै ँ
वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको
एक ित ितिलिप साथै राखी िवप ीह का नाममा
याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ ा भएपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू ।
िनवेदकले अ त रम आदेशको समेत माग
गरेको स ब धमा िवचार गदा त काल अ त रम आदेश
जारी गनपन
ु अव था िनवेदन यहोराबाट नदेिखएको र
िनवेदकको माग दाबी रट िनवेदनमा पूण सनु वु ाइ गदा
स बोधन हने िवषय हँदा िनवेदन मागअनस
ु ार अ त रम
आदेश जारी गन परेन भ ने यहोराको यस अदालतको
िमित २०७२।४।१५ को आदेश ।
काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेड
क पनी ऐन, २०६३ बमोिजम दता भएको दता नं.

९८४।०६३।०९।०९ को वाय िलिमटेड क पनी
हो । यस क पनीको आ नै ब धप , िनयमावली
र कमचारी शासन िविनयमावली, २०६४ (छै ठ
संशोधनसिहत) छ । यस क पनी नेपाल सरकारको पूण
वािम व भएको सं था नभई नेपाल सरकार, थानीय
िनकाय र िनजी े का संघ सं थाह को शेयर
लगानीको Public Private Partnership मा बनेको
PPP मोडलको िलिमटेड क पनी हो । रट िनवेदकले
भने ज तो लोक सेवा आयोग ऐन वा ऐ िनयमावली
यसमािथ लागू हने होइन ।
रट िनवेदकले भने ज तै िनज रट िनवेदक
वैकि पक उ मेदवारको पिहलो न बरमा रहेको
उ मेदवार हो । तर यस क पनीको कमचारी शासन
िविनयमावली, २०६४ को १७(२) मा “ र पदमा
िनयिु को लािग िसफा रस भएको यि लाई िसफा रस
भएको िमितले एक मिहनािभ िनयिु गन अिधकारीले
पदको काय िववरणसिहत िनयिु प िदई स नपु न तर
िसफा रस भएको सूचना कािशत भएको िमितले तीस
िदनिभ पिन उ मेदवारले िनयिु प िलन नआएमा
वा िनयिु प िलएको प िदनिभ कायालयमा कुनै
स पक नराखी हािजर नभएमा य ता उ मेदवारको
नाम यो यता मबाट हटाइएको सूचना कािशत गरी
िनजको स ा ित ा सूचीमा रहेका उ मेदवारलाई
यो यता म अनस
ु ार िनयिु िदन स नेछ” भ ने
यव था छ । खु ला तथा समावेशी ितयोिगता मक
परी ा ारा पदपूित सूचनाको िमित २०७१।५।१० मा
प रणाम कािशत भई सो प रणामबमोिजम िनवास
गरु ागाई ं र गणेशकुमार म ल यो यता म नं.१ र २
मा छनौट भई िमित २०७१।५।२० बमोिजम िनयिु
िलई काय गन थािलएकोमा गणेशकुमार म लले िमित
२०७१।५।३० मा आ नो पदबाट राजीनामा गरेकोमा
सो राजीनामा िमित २०७१।५।२९ देिख लागू हने गरी
िमित २०७१।६।१२ मा वीकृत भएको हो । यसैले
यसमा क पनीको क. .िव. २०६४ को १७(२) को

1362

अव था िव मान छै न ।
िनयिु पाएर काय ग रसके को कमचारीले
आ नो पदबाट राजीनामा गरी िमित २०७१।५।२९
देिख खाली रहेको पदमा िवप ी िनवेदकले लगभग
१० मिहनापिछ िवल ब गरी िमित २०७२।३।२१ मा
िनयिु का लािग िनवेदन िदनल
ु ाई कमचारी शासन
िविनयमावलीको १८(१) मा “क पनीको थायी पदमा
पिहलो पटक िनयिु गदा सबै तहमा एक वषस म
परी णकालमा रािखने छ, तर ...........” र १८(२)
मा “परी णकालमा रहेको कुनै कमचारीको सेवा
स तोषजनक नभएमा य तो कमचारीलाई कुनै पिन
बखत क पनीको सेवाबाट हटाउन सिकनेछ र यसरी
...” भ ने यव था भएबाट परी णकाल एक वषस म
वैकि पक उ मेदवार िनयिु को लािग यो य रहने छ
भनी आफूखशु ी या या गरी आ नो िनवेदनको
िवल बलाई ढाकछोप गन खोजेको देिख छ । तर
क पनीको क. .िव.२०६४ को दफा १२ (क)(१) मा
नयाँ सज
ृ ना भएको वा र दरब दी सामा यता नौ
मिहनािभ पदपूित ग रस नु पनछ भ ने यव थाबाट
सो पदमा पूरानो ि याबाट पदपूित गन अव था नै
समा त भइसके को छ । राजीनामा प ात् खाली रहेको
पदमा िवप ी िनवेदकले आफू वैकि पक उ मेदवार
रहेकोले िनयिु पाउँ भनी िमित २०७२।३।२१ मा
िनवेदन िदएको छ । सो िनवेदन मािथ हामीले कुनै िनणय
गन नपाउँदै हता रएर िमित २०७२।४।७ मा स मािनत
सव चमा रट दायर गरेको देिख छ । यसबाट
िवप ीको रट हतास मनि थतबाट सिृ जत भ ने प
झि कएको छ । िवप ीले आफूले िनवेदन िदएपिछ
सोमा स बि धत िनकायबाट िनणय नहँदास म पखनु
पन हो र िनणयउपर िच नबझ
ु ेको अव थामा मा
पनु रावेदन वा रट े मा वेश गन िनज िनवेदकको
कानूनी अिधकार िव मान हँदाहँदै हतास मनि थित
िलएर रट े मा वेश गनु स मािनत अदालत,
क पनी र वयम्को पिन समयको ववाद गनु हो ।

अतः यसरी िवप ीले मािथ करण करणमा उ लेख
गरेबमोिजम गलत पमा कानूनी यव थामा टेकेर,
कानूनको आफूखशु ी या या गद हतास मनि थितले
रट िनवेदन िदएकोले सो िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको काठमाड उप यका खानेपानी
िलिमटेडसमेतको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्् व र अिधव ा
ी ब चु िसंह खड् काले िसफा रसमा परेका
उ मेदवारले क पनीको िविनयमावलीको िविनयम
१७(२) को यादमा पद छाडेको अव था र १ वषको
परी णकालिभ ै भएकोसमेत अव थामा वैकि पक
१ नं. मा रहेको िनवेदकलाई िनयु गनपनमा
ु
नगरी आलटाल गरेकोले िनजलाई िनयु गनु भनी
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भनी गनभएको
ु
बहस सनु ी िमिसल अ ययन गरी िवचार गदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन भनी
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, िमित
२०६९।११।१९ को गोरखाप मा कािशत सूचनाको
िव ापन नं. ३९/०६९/०७० को ओभरिसयर
पद सं या २ मा िलिखत परी ा, अ तरवाता भई
गोरखाप मा कािशत सूचनाबमोिजम यी िनवेदक
वैकि पक सूचीमा पिहलो न बरमा परेको भ ने
कुरामा िववाद देिखँदनै । िनयिु पाउने िसफा रसको
यो यता मको २ नं. मा रहेका गणेशकुमार म लले िमित
२०७१।५।२० मा िनयिु बिु झिलई २०७१।५।३० मा
राजीनामा िदएको भ ने त य िलिखत जवाफबाट समेत
खल
ु ेको देिखएको छ । यसरी िनज गणेश कुमार म लले
प रणाम कािशत भएको एक मिहनािभ तथा िनयिु
बझ
ु ेको १५ िदनिभ ै राजीनामा िदएको देिख छ ।
३. काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेड
कमचारी शासन िविनयमावली, २०६४ को िविनयम
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१७(२) को यव था हेदा “.. िसफा रस भएको
सूचना कािशत भएको िमितले तीस िदनिभ पिन
उ मेदवारले िनयिु प िलन नआएमा वा िनयिु प
िलएको प िदनिभ कायालयमा कुनै स पक नराखी
हािजर नभएमा य ता उ मेदवारको नाम यो यता
मबाट हटाइएको सूचना कािशत गरी िनजको
स ा ित ा सूचीमा रहेको उ मेदवारलाई यो यता
मअनस
ु ार िनयिु िदनस ने छ” भ ने यव था
गरेको देिखयो । य तै गरी सोही िविनयमावलीको
िविनयम १८(१) मा “क पनीको थायी पदमा
पिहलो पटक िनयिु गदा सबै तहमा एक वषस म
परी ण कालमा रािखने छ...” भ ने यव थासमेत
गरेको देिख छ । नयाँ कमचारीको िनयिु िसफा रस,
परी णकाल र सोही नितजाबमोिजमका वैकि पक
उ मेदवारले पाउने अवसरको प र े यमा उि लिखत
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम १७(२) र १८(१)
(२) को यव थालाई एकै साथ एक अकाका पूरकको
पमा समेत िलनपु न देिख छ ।
४. वैकि पक उ मेदवारको सूची रािखनक
ु ो
औिच य र स दभ भ ने नै यो यता मको िसफा रसमा
परेका अिघ ला उ मेदवार िनि चत समयिभ
स बि धत पदमा नरहेमा वा सो पद र भएमा
सोही पदमा अक परी ा िलइरहनु नपन र वैकि पक
उ मेदवारलाई मैसगँ िसफा रस गनपदछ
भ ने
ु
नै हो । तुत िववादको स दभमा कुन अविधलाई
वैकि पक िसफा रस ग रन स ने अविध मा ने भनेर
हेदा सव थम िसफा रस भएको उ मेदवार उपि थत
हनु पन यादलाई र परी ण कालको अविधलाई
नै हेनपदछ
। यहाँ पिहलो अथात् िसफा रस भएको
ु
उ मेदवार हािजर हने यादमा उपि थत भइसके कोले
सोको न बाँक रहेन । अब परी ण कालको अविधको
स ब धमा हेनपन
ु ह छ । सु िनयु हने कमचारीलाई
परी ण कालमा रािखनक
ु ो अथ सो अविधिभ उ
उ मेदवार कितपय कारणले अयो य ठह रन स छ वा

अ य कितपय कारणले िनयिु िसफा रस भएको पद
सो अविधिभ र हन स छ । यसरी सो अविधिभ
उ मेदवार अयो य ठह रएको अव थामा वा पद र
भएको अव थामा ित ा सूचीमा रहेका वैकि पक
उ मेदवारलाई नै िसफा रस गनपन
ु ह छ । ततु
िववादको स दभमा हेदा िनयिु का लािग िसफा रस
भएका गणेशकुमार म लले िनयिु बिु झिलएको १५
िदनिभ ै राजीनामासमेत गरेकोले उ पद र
हन आएको अव था छ । यसै िवषयसँग सा दिभक
सै ाि तक आधार रहेको लोक सेवा आयोग िनयमावली,
२०६७ को िनयम ३४ को यव थासमेतले िनयिु को
िसफा रस भएको उ मेदवारको पद कुनै कारणबाट
१ वषिभ र हन आएमा वैकि पक उ मेदवारको
सूचीमा रहेका उ मेदवारलाई यो यता म अनस
ु ार
िसफा रस गनपन
ु गरी यव था गरेको देिख छ ।
५. िनवेदकलाई वैकि पक सूचीमा रािखएको
पदमा िनयिु को िसफा रस भएका उ मेदवार हािजर
भएर राजीनामा िदई १५ िदनिभ पद र भइरहेकै
अव था छ । सं थाको िविनयमावली, २०६४ को
१७(२) ले िनयिु प िलन नआएमा वा िनयिु
िलएको प िदनिभ कायालयमा कुनै स पक नराखी
हािजर नभएमा भ ने ावधान तथा िविनयमावलीको
िविनयम १८(१) को परी णकालको यव थालाई
सा दिभक तथा वण म या या गनपन
ु ह छ, जसले
गदा एउटै पदमा त कालै पटक पटक परी ा िलई
रहनु नपरोस् भनी वैकि पक उ मेदवारको िसफा रस
गन कानूनी यव था र प ितलाई समेत प रपोिषत
गदछ । अतः परी णकालको अविधिभ ै तथा िनयिु
बझ
ु ेकोसमेत १५ िदनिभ ै िनयिु िसफा रस भएका
उ मेदवारले िनयिु पाएको पद र भएको र यी
रट िनवेदक रि जत बोहरा वैकि पक यो यता मको
पिहलो न बरमा रहेको देिखएकोले िनजले िनयमानस
ु ार
िसफा रस भएको “ओभरिसयर” पदमा िनयिु पाउनु
पन देिखएको हँदा िनज िनवेदकलाई िनयमानस
ु ार गरी
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िनयिु प िदनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको
िव
आदेश जारी हने ठहछ । ततु आदेशको जानकारी िवप ी / वादी : रामेछाप िज ला भलाजोर गा.िव.स.
िवप ीह लाई िदनू । ततु मु ाको दायरीकको लगत
वडा नं. ६ घर भई हाल का.िज.म.न.पा. वडा
क ा गरी अिभलेख शाखामा बझ
नं. १८ मा ब ने वष ४१ क म जु नेपालीको
ु ाइ िदनू ।
जाहेरीले नेपाल सरकार
उ रायमा सहमत छु ।
या. पु षो म भ डारी
§ जबरज ती करणी ज तो अपराधमा
यायको रोहबाट यायको लािग
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
संवेदनशील हनपु न हो तर पिन अित
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभु म् ।
संवेदनशील भई एकतफ पमा िवचार
गदा याय मन जाने हदँ ा िववेकशील भई
माणको मू याङ् कन गरी यायमा पु नु
पन ।
&
§ पीिडतको बकप कसुरमा मु य कडी भए
पिन सो बकप को पु ट् याई ं शंकारिहत
पबाट नभएमा बकप लाई याि क
पबाट माणको पमा हण गरी सजाय
गनु िववेकयु मा न नसिकने ।
§ ितवादीले मौकामा गरेको बयानमा
नणय नं . ९८५६
जबरज ती करणीको उ ोगमा सािबतै
रहेको देिखएकोमा तित बा बयान गराई
सव च अदालत, संयु इजलास
जबरज ती करणीको कसुरमा सािबती
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
गराएको देिख छ जबिक तित बा बयान
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
गराउँदा अगािड प नभएका कुरामा
फै सला िमित : २०७४।०१।०५
मा सोधी ट गराउनुपदछ भ ने कानूनी
०७१-CR-०८७५
यव था भएकोमा ितवादीलाई अिघ
नै प सँग उ लेख गरेको कसुरसँग
मु ाः जबरज ती करणी ।
अस बि धत कसरु मा सािबत गराएको
देिख छ जुन कुरा कानून र यायस मत
पनु रावेदक / ितवादी : का े िज ला बालवु ापाटी
हन आउँदैन । तसथ उपयु िववेचनाबाट
गा.िव.स. वडा नं. ५ नगरकोट घर भई हाल
ितवादीले जबरज ती कगणी गरेको नभई
कारागार कायालय काठमाड अ तगत के ीय
जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको
कारागारमा थनु ामा रहेका वष २५ का िवजय
त य समिथत भएको देिखने ।
सु दास
( करण नं. ९)
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पनु रावेदक ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा
च बहादरु ब नेत
िवप ी वादीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
याम भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
§ जबरज ती करणीको महलको १ र ३(३) नं.
सु तहमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी िव णु साद कोइराला
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
माननीय यायाधीश ी ह र साद बगाले
फै सला
या. ओम काश िम : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम दायर भई
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त त य र ठहर
यस कार रहेछ:म जाहेरवालीको छोरी हाल नाम प रवतन
प रवितत "प रसर-ष" लाई ितवादी िवजय सु दासले
का.िज.म.न.पा. वडा नं. १८ नरदेवी ि थत मेरो
कोठामा कोही नभएको मौका पारी छोरीको संवदे नशील
अंगमा हात हा ने गरेको र िमित २०६९।१।३ गते
िबहान ११:०० बजेको समयमा छोरी मा कोठामा
भएको मौका पारी जबरज ती करणी गन खोजेको भनी
िनज छोरीले भनेक र व रप रका मािनसह बाट थाहा
पाएको हँदा िनज ितवादी िवजय सु दासलाई प ाउ
गरी जबरज ती करणी उ ोग महलअनस
ु ार हदैस म
कारवाही ग रपाउँ भ ने यहोराको म जु नेपालीको
जाहेरी दरखा त ।
का.िज.म.न.पा. वडा नं. १८ नरदेवी ि थत
पूवमा याम महजनको घर, पि चममा आयवु िदक

अ पताल, उ रमा नरे साद भल
ु को घर र
दि णमा बस त महजनको घर यित चारिक ला रहेको
अिमरमान शा यको ५ तले घरको मािथ लो तलामा
पूव मोहडामा जाहेरवाली म जु नेपालीको कोठा
रहेको उ कोठािभ हेदा पूवप ी सु ने बेड रहेको,
उ कोठािभ ितवादी िवजय सु दासले १३ वषक
"प रसर-ष" लाई जबरज ती करणी गन खोजेको भ ने
चार िक लासिहतको घटना थल मचु ु का ।
म का.िज.म.न.पा. वडा नं. १८ नरदेवीमा
बबु ा, आमा र भाइसँग ब छु, ितवादी िवजय
सु दासलाई मेरो बबु ाले िच नु हँदो रहेछ । िनज
ितवादी मेरो बबु ासँग अ.१ मिहना अगािड हा ो
कोठामा आउँदा िचनजान भएको हो । म क ा १ को
परी ा सिकएकोले कोठामा नै बिसरहेको अव थामा
३/४ िदन अगािड िनज ितवादी हा ो कोठामा
आयो । भाइ अिभषेक नेपालीलाई गाली गरी कोठा
बािहर िनकाली िदयो । म पिन िन कन खो दा िन कन
िदएन । मसँग मेरो घर जानपु छ, ितमीलाई म बढु ी बनाउँछु
भनी फकाई यस िदन . २० पिन िदयो । यसै ममा
िमित २०६९।१।३ गते िबहान अं. ११:०० बजेको
समयमा म र मेरो भाइ कोठामा बिसरहेको समयमा िनज
ितवादी कोठामा आई भाइलाई पैसा िदई बािहर पठाई
कोठाको ढोका लगाएर मेरो संवेदनशील अंगमा हात
हाली मलाई गलचामािथ लडाई मेरो कपडा जबरज ती
खोली करणी गन खो दा म िच याएको सनु ी वरपरका
मािनसह ले थाहा पाएकोले िनज ितवादी िवजय
सु दास कोठाबाट भागी गएका हन् । िनज ितवादीले
मलाई जबरज ती करणी उ ोग गरेको हो भ नेसमेत
यहोराको पीिडत "प रसर-ष" ले गरेको कागज ।
जाहेरवाली म जु नेपालीको कोठा र मेरो
पसल निजकै भएकोले िवगत ३ मिहनादेिख पीिडत
"प रसर-ष" र मेरो िचनजान भएको हो, िनजको बबु ा
र मेरो रा ो िचनजान भएकोले िनजह को कोठामा
म आउने जाने गदथे ँ । िनज पीिडतको भाइले मसँग
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साइवर जान पैसा मा ने गदथे र मैले िदने गदथे ँ ।
िमित २०६९।१।३ गते िबहान मेरो पसलमा पीिडत
"प रसर-ष" आएक िथइन् । िनज र मसँगै होटलमा
गएर खाजा खाई आ-आ नो कोठामा गएका ह , पिछ
म फे री पीिडतको कोठामा जाँदा कोठा ब द िथयो । मैले
ढोका धके लेरिभ पसे ँ, मलाई छ् याङ लागेको हँदा मैले
िनज पीिडतलाई िज याउने, संवेदनशील अंगह मा
चलाउने गदा िनज अ ठ् यारो मानी नचलाउनस
ु ् भ दै
िथइन् । िनजको हातमा समाई क सेर ता दा िनजले
आि एर बबु ालाई भनी िद छु भनेपिछ मैले िनजलाई
छाडी गएको हो । िनजलाई मैले धाक ध क िदएको
छै न । तर जबरज ती करणी गन उ े यले िनजको
संवेदनशील अंगह मा छुने, िकस खाने काय गरेको
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवजय सु दासले
मौकामा अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
पीिडत "प रसर-ष" को ज म िमित २०५४
असोज रहेको भ ने यहोराको कं के वरी िन.मा.िव.को
प ।
ितवादी िवजय सु दास मेरो बबु ासँग
कोठामा आएपिछ पटकपटक बबु ा आमा नभएको
समयमा आइरह यो । मलाई .१०।- / २०।- िदई
पसलमा जाउँ भ यो र जा न भ दा गाली गरी मलाई
िनकाली ढोका लगाई ब यो । िमित २०६९।१।३ गते
बबु ा आमा काममा गएपिछ म र िददी कोठामा ढोका
ब द गरी बिसरहेकोमा ितवादीले ढोका बे सरी
घचेटीिभ आई मलाई .१० ।- िदई बािहर िनकाली
िदयो । म फकर आउँदा ढोका लगाइएको िथयो । िददी
मलाई छोडीिदनु भनी कराई रहेक िथइन् । िददीले
धेरै बेरपिछ ढोका खो दा िददीको कपाल खोलेको,
कपडाह लथािलङ् ग िथयो । िनजले मेरो िददी
"प रसर-ष" लाई जबरज ती करणी गरेकोमा िव वास
ला छ भ ने यहोराको अिभषेक नेपालीको कागज र
सोही यहोरासँग मेल खाने गरी यनु ारायण दमाई र
स रता नेपालीको कागज ।

िनज पीिडतको वा य सामा य छ ।
क याजाली परु ानो याितएको छ । िनजको शरीरमा
कतै घाउचोट पटक छै न भ ने यहोराको सतु ी गहृ
थापाथलीको वा य परी ण ितवेदन ।
िमित २०६९।१।२ गते िदउँसो अ. १३:००
बजेको समयमा मेरो भाइ बािहर खे न गएको िथयो ।
म ए लै कोठामा पढेर बिसरहेको अव थामा ितवादी
मेरो कोठामा आई मेरो दवु ै हात समाई भइु मँ ा लडाई
मैले लगाएको सु वाल र पे टी खोली उसले लगाएको
पाइ ट र पे टी खोली ममािथ चढी िनजको िलङ् ग
मेरो योिनमा घस
ु ाई म िच याउँदा पिन जबरज ती
करणी ग रयो । मलाई धेरै बेरस म दःु खी र ो । िनज
ितवादीले यो कुरा बबु ा आमालाई भिनस् भने तेरो
बबु ा आमालाई मा रिद छु भनेकोले मैले कसैलाई पिन
भिनन । िनजले जबरज ती करणी गदा मेरो योिनबाट
रगत पिन आएको िथयो । आमाले थाहा पाउनु ह छ
भनेर पे टी धोइसके क िथएँ । भोिलप ट िमित
२०६९।१।३ गते पिन ११:०० बजेको समयमा िनजले
मलाई जबरज ती करणी गदा म िच याएको वरपरका
मािनसले सनु ेपिछ िनज ितवादी भागी गएको हो । िनज
ितवादी िवजय सु दासले मलाई जबरज ती करणी
गरेको हो । िनज ितवादीलाई जबरज ती करणीको
महलअनस
ु ार कारवाही ग रपाउँ भ ने यहोराको
पीिडत "प रषर-ष" ले ग रिदएको कागज ।
मेरो छोरी "प रसर-ष" ले िमित २०६९।१।३
गते कोठामा कोही नभएको मौकामा ितवादी िवजय
सु दासले जबरज ती करणी गन खोजेको भनी
बताएको हँदा मैले सोही िशषकमा जाहेरी दरखा त
लेखी पेस गरेको िथएँ । तर उ मु ा दता भएपिछ के ही
िदन पछाडी छोरीले मलाई ए लै भएको समयमा िनज
ितवादीले िमित २०६९।१।२ र ऐ. ३ गते जबरज ती
करणी गरेको र सोही िदनदेिख मलाई िपसाब फे न
ठाउँमा एकदमै पोली रहेको छ भिनन् अिन मैले यो कुरा
पिहला िकन नभनेको भनी सो दा बबु ाले कुट् नु ह छ,
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गाली गनहु छ भनी डरले नभनेको र कागज गदासमेत
नबताएको हँ भनी छोरीबाट
खु न आएको र
िनजको वा य परी ण ितवेदनमा समेत छोरीको
क याजाली याितएको छ भनी खल
ु ी आएको हँदा
त काल मैले िदएको जाहेरी दरखा तको मु ा िशषक
जबरज ती करणी उ ोग प रवतन गरी िनज ितवादी
िवजय सु दासलाई जबरज ती करणी मु ामा कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाली म जु
नेपालीले ग रिदएको कागज ।
पीिडतको बबु ासँग िचनजान भएपिछ म
िनजको कोठामा जाँदा पीिडतलाई िचनेको िथएँ । िमित
२०६९।१।२ गते अं. १३:०० बजेको समयमा म िनज
पीिडतको कोठामा गई िनजलाई गलचामािथ सतु ाई
िनजले लगाएको सु वाल र पे टी खोली मैले लगाएको
आ नो पाइ ट र पे टी खोली िनज पीिडतमािथ चढी
जबरज ती करणी गरे ँ । िनजले मलाई दु यो भनेपिछ
छाडी िदएँ । ऐ.३ गते जबरज ती करणी गन मनसायले
िनजको कोठामा गई जबरज ती करणी गन ला दा िनज
पीिडत कराई वरपरका मािनसह ले थाहा पाएपिछ
मैले छोडी गएको हँ, मेरो बयानको ममा जाहेरी
दरखा तलगायतका िमिसल संल न कागजातह बाट
िनज पीिडतले मलाई जबरज ती करणी उ ोग
मा भएको हो भ ने यहोरा उ लेख भएको िथयो ।
यसैले यहीबमोिजम बयान गरेको भए तापिन मैले
िनज "प रसर-ष" लाई जबरज ती करणी गरेको हो
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवजय सु दासले गरेको
तित बा बयान ।
ितवादी िवजय सु दासको उ काय मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ३(३) नं.
बमोिजमको कसरु अपराध भएको हँदा िनज ितवादी
िवजय सु दासलाई सोही जबरज ती करणीको महलको
३(३) नं. बमोिजम सजाय हन र सोही महलको १०
नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूित िदलाई
भराई पाउनसमेतको मागदाबी िलई स कल िमिसल

र प ाउ ितवादी िवजय सु दासलाई यसै अिभयोग
प साथ ततु ग रएको यहोरा सादर अनरु ोध छ
भ नेसमेत यहोराको अिभयोग माग दाबी ।
िमित २०६९।१।२ र ३ मा जाहेरवालीको
घरमा गएको होइन । ऐ. १ गते बेलक
ु ा जाहेरवालाका
ीमान्सँग पैसा मा न गएको िथएँ । उनी नसामा
रहेकोले काम भएन । िमित २०६९।१।८ गते र ऐ. २०
मा मौकामा भएको बयानमा गरेको सिहछाप मेरै हो ।
म पढेलेखेको मािनस नहँदा मेरो बयानमा लेखाएको
यहोरा मलाई नसनु ाएको हँदा के लेिखयो मलाई थाहा
छै न । मैले पीिडत र िनजको भाइलाई पैसा िदएको
होइन । मैले अिभयोग बमोिजमको कसरु नगरेकोले
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िवजय सु दासले काठमाड िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
यी ितवादीलाई कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई अ.बं. ११८
को देहाय २ बमोिजम थनु ामा रा न पठाइिदनु भनी
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१।३१
गते भएको आदेशानस
ु ार ितवादी हालस मै थनु ामा नै
रहेको िमिसल संल न माणबाट देिखएको ।
िनज ितवादीको आचरण रा ो रहेको छ ।
सानोितनो िसलाई कटाईको यवसाय गरेर प रवार
चलाउँदै आएका छन् । जाहेरवालीको लो ने र िवजय
सु दासको बीचमा लेनदेनको िवषयमा बाटोमा भनाभन
हँदा कुटिपट भएको हो । म जु नेपालीको भाइले
हरीलाई खबर गरेपिछ हरीले दवु ैलाई ल यो,
म जक
ु ो ीमान्लाई हरीले छोडेछ । भोिलप ट य तो
झु ा जाहेरी गरेको रहेछन् । "प रसर-ष" ले पटक पटक
गरेको कागज िव कुल झु ा हो । झु ा जाहेरी, झु ा
कागजसमेतबाट लगाइएको अिभयोग प समेत झु ा
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवजय सु दासका
सा ी उजेली प रयारले गरेको बकप ।
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मैले िमित २०६९।१।४ गते िदएको जाहेरी
दरखा त र िमित २०६९।१।२० गतेमा गरेको
कागजमा भएको यहोरा ठीक साँचो हो । म घरमा
नभएको अव थामा कोठाबाट छोरालाई बािहर
िनकालेर ितवादीले छोरीलाई जबरज ती करणी
गरेका हन् । ितवादीले लगातार ३ िदनस म उ कसरु
गद आएको य त छोराले देखेको रहेछ । छोराले
भनेपिछ मैले जाहेरी िदएक हँ । छोरीलाई सो दा सबै
कुरा बताएपिछ चेक गराउन थापाथली हि पटलमा
लगेपिछ ितवादीले मेरो छोरीलाई जबरज ती करणी
गरेको पिु भएको हो भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला
म जु नेपालीले गरेको बकप ।
िमित २०६९।१।५ मा गरेको कागजमा
भएको यहोरा ठीक साँचो हो । बबु ाआमा काममा गएको
बेलामा िबहान १० बजेितर ितवादी हा ो घरमा आएर
भाइलाई बािहर पठायो र मेरो िटसट जबरज ती खोली
मेरो मख
ु हातले थनु ी मलाई गलचामा लडायो र मलाई
खु ाले िथची मेरो छाती चलायो मैले पाइ टको फ नर
खो न नमा दा मा रिद छु भ यो र मेरो पाइ ट खोली
मलाई आधा घ टा जबरज ती करणी ग यो । ममीलाई
मामालाई सनु ायौ भने ममीलाई पिन मामालाई पिन
मा रिद छु भ यो । य तो गन मानेनौ भने ितमीलाई
मारेर ित ो सानो ममीलाई लैजा छु भ यो । भोिलप ट
मलाई करणी गन खो दा खो दै कोठाको तलितरको
आ टीले म कराएको सनु ेर अ सबैलाई खबर गरेपिछ
उ िन के र गएको हो भ नेसमेत यहोराको पीिडत
"प रसर-ष" ले गरेको बकप ।
िमित २०६९।१।१० गते महानगरीय हरी
प रसर, मिहला बालबािलका सेवा के कालीमाटीमा
पेस गरेको वा य परी ण ितवेदनमा भएको
सिहछाप र यहोरा मेरै हो भ नेसमेत यहोराको
िवशेष डा टर अिमला े ले गरेको बकप ।
िमित २०६९।१।१० गते महानगरीय हरी
प रसर, मिहला बालबािलका सेवा के कालीमाटीमा

पेस गरेको वा य परी ण ितवेदनमा भएको
सिहछाप र यहोरा मेरै हो । िनजको वा य अव था
सामा य नै िथयो । क याजाली परु ानो याितएको
िथयो । अ य यहोरा उ िमितको ितवेदनमै उ लेख
छ भ नेसमेत यहोराको िवशेष डा टर उषा े ठले
गरेको बकप ।
यसमा ितवादीको मौकाको तित बा बयान,
िकटानी जाहेरी, पीिडतको मौकाको कागज यहोरा,
मौकामा वारदात थल दे ने र थाहा पाउने पीिडतको
भाइ अिभषेक नेपालीले गरेको कागज, पीिडतको
वा य परी ण ितवेदन, मौकाको यहोरा पिु
हने गरी पीिडत जाहेरवालीको वा य परी ण गन
िचिक सकह ले गरेको बकप समेतबाट कसरु पिु
हन आएको देिखँदा ितवादी िवजय सु दासलाई
जबरज ती करणीको महलको ३(३) अनस
ु ार ६।०।०
(छ वष) कै द र पीिडतले ितवादीबाट ऐ. महलको १०
नं. अनस
ु ार चािलस हजार ितपूित भराई िलन पाउने
ठहछ भ ने सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७०।२।१६ मा भएको फै सला ।
िमित २०६९।१।४ मा जाहेरवालीले
जबरज ती करणी उ ोग मु ामा जाहेरी िदएक
हन् । मैले जाहेरवालीको छोरीलाई कुनै िकिसमको
यौन स पक नगरेको हँदा मेरो िव मा जबरज ती
करणीको झु ा अिभयोग प दायर भएको छ ।
जबरज ती करणीको जाहेरी नै नपरेको र जाहेरवाली
िनजको छोरी र मेरो तित बा बयानलाई पिु गन
अनस
ु धान नभएको, माण ऐन, २०३१ को दफा २५
अनस
ु ार वादीले मलाई जबरज ती करणी गरेको भनी
पिु गन नसके को, जाहेरी दरखा त आफै ँ मा माण
होइन, जाहेरीलाई अ य वत आधार माणबाट
पिु भएको हनपु छ भ ने निजर ितपादन भएको,
"प रसर-ष" को वा य परी ण रपोटमा िनजको
वा य सामा य रहेको, िनजको क याजाली परु ानो
याितएको र िनजको शरीरमा कही ँकतै घाउ चोट
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
पटक लागेको नदेिखएको भ ने रहेको, Modie’s
Medical Jurisprudence अनस
ु ार पीिडतको
शरीरमा जबरज ती करणी हने अव थामा बचाउनका
लािग ितकारा मक िच ह वा य परी णबाट
नदेिखएको र म पनु रावेदकको वा य परी णमा
No sign of sexual abuse seen at present
condition भनी उ लेख ग रएको आधार कारणबाट
सु अदालतको फै सला माण ऐन, २०३१ एवम्
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका
िव मा भई िु टपूण छ । उ फै सला बदर गरी म
पनु रावेदकलाई आरोिपत कसरु बाट पूण पमा सफाई
िदलाई याय पाउँ भ नेसमेत परु ावेदक ितवादीको
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनु रावेदन
िजिकर ।
ितवादी उपरको िकटानी जाहेरी, पीिडत
तथा जाहेरवालीले अनस
ु धानको ममा ग रिदएको
कागजलाई पिु हने गरी अदालतमा गरेको बकप ,
पीिडतको वा य परी ण ितवेदन तथा वा य
परी ण गन िचिक सकह ले अदालतमा उपि थित
भई ग रिदएको बकप , मौकामा वारदातको बारेमा थाहा
पाउने पीिडतका भाइ अिभषेक नेपालीले गरेको कागज
र ितवादीले अनस
ु धानको थम चरणमा जबरज ती
करणीको उ ोग गरेको भ ने त यमा सािबत भई गरेको
बयान तथा िनजले पीिडतको वा य परी णप ात्
अनस
ु धानको ममा तित बा बयान गदा पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको त यमा सािबती भई गरेको
बयानसमेतका आधार माणह बाट यी ितवादीले
आरोिपत जबरज ती करणीको कसरु गरेको त य पिु
भएको देिखँदा िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं.
बमोिजम ६ वष कै द हने र सोही महलको १० नं.
बमोिजम िनज ितवादीबाट पीिडतलाई . ४०,०००।ितपूित भराई िदने समेत ठहर गरेको सु काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०७०।२।१६ को फै सला

यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१।९ को
फै सला ।
मेराउपर जाहेरवालीले जबरज ती करणीको
उ ोगमा िकटानी जाहेरी दरखा त िदई सो अनु प
नै जाहेरवाली र पीिडतसमेतले मौकामा कागज गरेको
अव थामा पनु : जाहेरी यहोरामा फरक पन गरी
पीिडत र जाहेरवालीले जबरज ती करणी गरेको भ ने
यहोरा लेखाई पनु ः मलाई तित बा बयान गराई मलाई
जबरज ती करणीको कसरु मा सािबत गराई डर ास
देखाई जबरज ती सिहछाप गराएका र सोहीअनु प
गलत िकिसमले अिभयोग लगाई उ गलत अिभयोगको
आधारमा मेरो िव मा भएको िमित २०७०।२।१६
को काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई बदर
गरी मलाई सफाई िदने गरी फै सला गनु पनमा सो नगरी
सु फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सलामा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२ (१) को (क) र (ख) को अव था िव मान
भएको हँदा मु ा दोहो याई हेरी उ पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला बदर गरी सफाई पाउने गरी
फै सला ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवजय
सु दासको यस अदालतमा पन आएको िनवेदन प ।
यसमा सु जाहेरी दरखा त र पीिडतको
मौकाको कागज तथा ितवादीले मौकामा गरेको
पिहलो बयानसमेतका संकिलत सबदु माणबाट
जबरज ती करणी उ ोगमा तहिककात भएकोमा
क याजाली याितएको भ ने पीिडतको वा य
परी ण ितवेदनको आधारमा जबरज ती करणीतफ
अनस
ु धान भई अिभयोग प दायर भएबाट वादी दाबीका
आधारह पर पर िवरोधी तथा शंका पदसमेत देिखन
आई माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले िनरोिपत
माणको भारलाई वादीले शंकारिहत तवरबाट मािणत
गन सके को भ न िम ने देिखँदैन । य तो अव थामा
सु ले यी िनवेदक ितवादीलाई जबरज ती करणीको

1370

कसरु दार कायम गरी सजाय गरेको फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलामा माण
ऐन, २०३१ को दफा २५ र दफा ५४ को िु ट देिखन
आई याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क)
(ख) को अव था िव मान देिखँदा मु ा दोहो याई हेन
अनमु ित दान ग रिदएको छ । स बि धत िमिसल र
िवप ीलाई िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालत संयु इजलासबाट िमित २०७१।९।१७ मा
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा िमिसल अ ययन गरी ितवादीका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी च बहादरु ब नेतले
ितवादीउपर सु मा जबरज ती करणीको उ ोगमा
जाहेरी दरखा त परेको र पीिडतले पिन आफूलाई
ितवादीले करणी गन यास गरेको भनी मौकामा
कागज लेखाएकोमा पिछबाट पीिडतको वा य
परी ण ितवेदनमा परु ानो क याजाली याितएको
भ ने उि लिखत भएको कारणबाट जबरज ती
करणीतफ पनु : अनस
ु धान भई सोहीअनु प
जाहेरवाली र पीिडतको कागज गराई ितवादीलाई
समेत डर ासमा पारी पढे र नसनु ाई जबरज तीसँग
करणी गरेकोमा सािबत गराई तित बा बयान गराएको
हँदा जाहेरी दरखा तको यहोरा ितकूल जबरज ती
करणीतफको अिभयोग माग दाबी िलई अिभयोग प
दायर ग रएको र सोअनु प भएको सु फै सला तथा
सु फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सलासमेत िु टपूण हँदा उ पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला उ टी गरी यी ितवादीलाई सफाई
िदनपु दछ भनी गनभएको
बहस तथा िवप ी नेपाल
ु
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा
ी याम भ राईले ितवादीले आफूलाई जबरज ती
करणी गरेको भनी मौकामा गरेको कागजमा तथा
अदालतसम गरेको बकप मा समेत उ लेख

गरेबाट ितवादीले जबरज ती करणीको कसरु गरेको
भ ने समिथत भएको देिखँदा जबरज ती करणीको
अिभयोगमा ितवादीलाई सजाय ठहर गरेको सु
फै सला र सो फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला मनािसब नै हँदा सदर हनपु दछ
भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उपयु ानस
ु ारको त य, िनवेदन िजिकर र
बहस बदुँ ासमेत भएको ततु मु ामा सु काठमाड
िज ला अदालतबाट ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ६
वष कै द र सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई
ितवादीबाट .४०,०००।- ितपूितसमेत भराई
िदने ठहर गरेको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।१।९ गते भएको
फै सला िमले निमलेको के छ ? र ितवादीको िनवेदन
िजिकर पु न स ने नस ने के हो ? सो स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादीउपर
पीिडत "प रसर-ष" लाई जबरज ती करणी गरेकोले
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ३(३)
नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही महलको ३(३)
नं. बमोिजम सजाय गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम
ितवादीबाट पीिडतलाई मनािसब ितपूितसमेत
भराइिदने भ ने अिभयोग माग दाबी रहेकोमा
ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ६
वष कै द र १० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई
.४०,०००।- ितपूितसमेत भराई िदने ठहर गरी
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०७१।१।९ मा भएको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई
ितवादीका तफबाट यस अदालतमा मु ा दोहो याई
हेरी पाउँ भ ने िनवेदन परी सो िनवेदनमा दोहो याई
हेन अनमु ित दान भई पनु रावेदन दता भएको देिखन
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आयो ।
३. ितवादी िवजय सु दासले मेरी छोरी वष
१३ क नाम प रवितत "प रसर-ष" लाई ०६९।१।३
गतेका िदन िबहान ११:०० बजे कोठामा ए लै
रहेको अव थामा जबरज ती करणी गन खोजेको
भनी छोरी र व रप रका मािनसह बाट थाहा पाएक
हँदा िनजलाई जबरज ती करणी उ ोगमा कारवाही
ग रपाउँ भनी जाहेरवाली म जु नेपालीले ितवादीउपर
िकटानी जाहेरी िदएको देिख छ । ितवादीले िमित
२०६९।१।३ गतेका िदन िबहान ११:०० बजेको
समयमा भाइ र म आ नै कोठामा भएको अव थामा
ितवादी कोठामा आई भाइलाई बािहर जान लगाई
मलाई भइु मँ ा सतु ाई मेरो संवेदनशील अंगमा हात
लगाई मेरो कपडा खोली जबरज ती करणी गन
खो दा म िच याएक ले बािहरका मािनसह ले थाहा
पाई के भयो भनी ह ला गदा िनज ितवादी भागेका
हन् भनी पीिडत "प रसर-ष" ले मौकामा कागज गरेको
देिख छ । ितवादीले मौकामा अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयानमा आफूले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गन उ े यले िनजको संवेदनशील
अंगह मा छुने िकस खाने काय गरेकोमा िनजले
बबु ालाई भिनिद छु भनेक ले मैले छािडिदएको हँ भनी
लेखाएको पाइ छ ।
४. मौकामा कागज गन स रता नेपाली,
यनु ारायण दमाई र अिभषेक नेपालीले ितवादी
िवजय सु दासले पीिडत "प रसर-ष" लाई जबरज ती
करणीको यास गरेका हन् भनी लेखाएको देिखन
आयो । पीिडतको वा य परी ण ितवेदनमा
पीिडतको वा य सामा य छ, क याजाली परु ानो
याितएको छ, शरीरमा कुनै घाउचोट छै न भनी
सिु त गहृ थापाथलीको परी ण ितवेदनबाट देिखन
आएको ।
५. िमित २०६९।१।२ गते िदउँसो अं.
१३:०० बजेको समयमा म ए लै कोठामा रहेको

अव थामा ितवादी कोठामा आई मलाई समाती
भइु मँ ा लडाई िनजको िलङ् ग मेरो योिनमा घस
ु ाई म
िच याउँदा पिन जबरज ती करणी ग रर ो । िनजले
यो कुरा कसैलाई नभ नु भनेकाले मैले दख
ु े पिन
कसैलाई भनेक िथइन, भोिलप ट २०६९।१।३ गते
िबहान ११:०० बजेको समयमा पिन पनु ः कोठामा
आई मलाई जबरज ती करणी गरेकोमा म िच याएपिछ
बािहरका मािनसह ले थाहा पाई हो ह ला गदा िनज
भागेका हन् मैले ितवादीले करणी गरेको भनी भनेमा
सो कुरा आमाले बबु ालाई पिन भ नहु छ र बबु ाले
गाली गनहु छ भ ने डरले मैले आमालाई ितवादीले
जबरज ती करणी गन खोजेका िथए भनी भनेक छु
भनी पीिडत "प रसर-ष" ले िमित २०६९।१।२० मा
पनु ः कागज गरेको देिख छ ।
६. मेरी छोरी "प रसर-ष" ले िमित
२०६९।१।३ गते कोठामा कोही नभएको मौकामा
ितवादी िवजय सु दासले जबरज ती करणी गन
खोजेको भनी बताएक हँदा मैले सोही िशषकमा जाहेरी
दरखा त लेखी पेस गरेक दता भएकोमा के ही िदनपिछ
छोरीले मलाई ए लै भएको समयमा िनज ितवादीले
िमित २०६९।१।२ र ऐ. ३ गते जबरज ती करणी
गरेको र सोही िदनदेिख मलाई िपसाब फे न ठाउँमा
पोिलरहेको छ भिनन् अनी मैले यो कुरा पिहला िकन
नभनेको भनी सो दा बबु ाले कुट् नु ह छ गाली गनहु छ
भनी डरले नभनेक र कागज गदासमेत नबताएक हँ
भनी छोरीबाट खु न आएको र िनजको वा य
परी ण ितवेदनमा समेत छोरीको क याजाली
याितएको छ भनी खल
ु ी आएको हँदा त काल मैले
िदएको जाहेरी दरखा तको मु ा शीषक जबरज ती
करणी उ ोग प रवतन गरी िनज ितवादी िवजय
सु दासलाई जबरज ती करणी मु ामा कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाली म जु
नेपालीको िमित २०६९।१।२० मा पनु ः मौकामा
कागज गरेको पाइ छ ।

1372

७. पीिडतको बबु ासँग िचनजान भएकोले
िनजको कोठामा जाँदा पीिडतलाई िचनेको िथएँ, िमित
२०६९।१।२ गते अं. १३:०० बजेको समयमा म िनज
पीिडतको कोठामा गई िनजलाई गलचामािथ सतु ाई
िनजले लगाएको सु वाल र पे टी खोली मेरो पाइ ट र
पे टी खोली िनज पीिडतमािथ चढी जबरज ती करणी
गरे । िनजले मलाई दु यो भनेपिछ छािडिदएँ । ऐ. ३
गते जबरज ती करणी गन मनसायले िनजको कोठामा
गई जबरज ती करणी गन ला दा िनज पीिडत कराई
वरपरका मािनसह ले थाहा पाएपिछ मैले छोडी गएको
हँ, मेरो बयानको ममा जाहेरी दरखा तलगायतका
िमिसल संल न कागजातह बाट िनज पीिडतले
मलाई जबरज ती करणी उ ोग मा भएको हो भ ने
यहोरा उ लेख भएको िथयो । यसैले यहीबमोिजम
बयान गरेको भए तापिन मैले िनज "प रसर-ष" लाई
जबरज ती करणी गरेको हो भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िवजय सु दासले मौकामा अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको तित बा बयान देिखन आयो ।
८. यस कार ितवादीउपर सु मा
जबरज ती करणीको उ ोगमा िकटानी जाहेरी परी
अनस
ु धानको ि या अगािड बढ् ने ममा पीिडतले
पिन सु मा उ ोगतफ कै यहोरा उ लेख गरी कागज
लेखाएकोमा वा य परी ण ितवेदनमा पीिडतको
परु ानो क याजाली याितएको छ भ ने उ लेख भएबाट
जाहेरवाली र पीिडतको अनस
ु धान अिधकारीले पनु ः
कागज गराउँदा िनजह ले ितवादीले जबरज ती
करणी गरेका भनी लेखाएकाले सोअनु प ितवादीको
पनु ः तित बा बयान हँदा ितवादीले समेत पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको भनी सािबती बयान
लेखाएको देिख छ । त प ात् ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन जबरज ती करणीको महलको १ नं. र ३(३) नं.
बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही महलको ३(३)
नं. बमोिजम सजाय गरी १० नं. बमोिजम पीिडतलाई
ितवादीबाट मनािसब ितपूित भराइ िदनेसमेतको

मागदाबी िलई अिभयोगप दायर हन आएको
देिख छ । ितवादीले अदालतसम को बयानमा
आफूले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु नगरेको
भनी इ कारी बयान गरेको देिख छ । ितवादीउपर
सु मा जबरज ती करणीको उ ोगमा िकटानी जाहेरी
दता भई सोअनु प अनस
ु धान ि या सु हँदा
पीिडतले समेत ितवादीले आफूउपर जबरज ती
करणी गन यास गरेका भ ने यहोरा लेखाएको
देिख छ भने ितवादीले समेत पीिडतलाई करणी गन
यास गरेको भ ने यहोरा उ लेख गरी बयान गरेको
पाइ छ । यसथ जबरज ती करणीको उ ोगतफ
िकटानी जाहेरी परी सोही यहोरा समिथत हने गरी
पीिडतबाट मौकामा गरेको कागज यहोरा तथा
ितवादीको मौकाको बयानसमेतबाट ितवादीले सु
तथा पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला बदर गरी
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई पाउँ भनी िलएको
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
९. जबरज ती करणी ज तो अपराधमा
यायको रोहबाट यायको लािग संवेदनशील हनपु न
हो तर पिन अित संवेदनशील भई एकतफ पमा
िवचार गदा याय मन जाने हँदा िववेकशील भई
माणको मू याङ् कन गरी यायमा पु नपु न ह छ ।
ितवादीउपर सु मा करणी उ ोगतफ िकटानी जाहेरी
दता भई सोही अनु प पीिडतले मौकामा कागजसमेत
गरेकोमा ितवादीले समेत जबरज ती करणीको
उ ोगमा सािबतै रही बयान गरेकोमा जाहेरवाली
तथा पीिडतले मौकामा पनु ः गरेको कागजबाट
ितवादीउपर जबरज ती करणी गरेका हन् भ ने
यहोरा लेखाएबाट सोअनु प जबरज ती करणीको
अिभयोग ितवादीउपर लगाइएकोमा अदालतसम को
बकप मा समेत पीिडतले जबरज ती करणीको
अिभयोग समिथत हने गरी बकप गरेको देिख छ ।
पीिडतको बकप ततु कसरु मा मु य कडी भएपिन
सो बकप को पु ट् याई ं शंकारिहत पबाट नभएमा
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बकप लाई याि क पबाट माणको पमा हण
गरी सजाय गनु िववेकयु मा न सिकँ दैन िकनक
ितवादी उपर जबरज ती करणीको उ ोगमा िकटानी
जाहेरी परी अनस
ु धान ि या सु भएप ात् सु मा
पीिडतले समेत जबरज ती करणीको उ ोगको
वारदात समिथत हने गरी कागज लेखाएको पाइ छ जनु
कुरालाई मौकामा कागज गन अिभषेक नेपाली, स रता
नेपाली र यनु ारायण दमाईको मौकाको कागज यहोराले
समेत समिथत गरेको पाइ छ । पीिडतको वा य
परी ण ितवेदनमा परु ानो क याजाली याितएको
भ ने उ लेख भएकोमा िमित २०६९।१।२ तथा ३
गतेको वारदातबाट याितएको भए परी ण गदा दु ने
पो ने ज ता ल ण देिखने हँदा दाबी गरेको िमितको
वारदातमा याितएको भ ने कुरा तकस मत पबाट
मािणत भएको पाइएन । यसरी पीिडतको क या
जाली दाबीअनस
ु ार िमित २०६९।१।२ र िमित
२०६९।१।३ को करणीबाट याितएको भ ने कुरा
किहँकतैबाट मािणत हन आएको अव था नहँदा
फौजदारी यायको िस ा त मतु ािबक शंकाको सिु वधा
ितवादीले पाउने नै देिखन आयो । ितवादीले मौकामा
गरेको बयानमा जबरज ती करणीको उ ोगमा सािबतै
रहेको देिखएकोमा तित बा बयान गराई जबरज ती
करणीको कसरु मा सािबती गराएको देिख छ जबिक
तित बा बयान गराउँदा अगािड प नभएका कुरामा
मा सोधी
गराउनपु दछ भ ने कानूनी यव था
भएकोमा ितवादीलाई अिघ नै प सँग उ लेख
गरेको कसरु सँग अस बि धत कसरु मा सािबत
गराएको देिख छ जनु कुरा कानून र यायस मत हन
आउँदैन । तसथ उपयु िववेचनाबाट ितवादीले
जबरज ती कगणी गरेको नभई जबरज ती करणीको
उ ोगस म गरेको त य समिथत भएको देिखयो ।
१०. यसथ उपयु िववेिचत आधार
माणह बाट
ितवादीलाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको

महलको ३(३) नं. अनस
ु ार ६ वष कै द र १० नं. बमोिजम
पीिडतलाई ितवादीबाट .४०,०००।- ितपूित
भराइिदने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको फै सला
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०७१।१।९ को फै सला निमलेकोले उ टी भई
ितवादीले जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको
ठहछ, सो ठहनाले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
५ नं. बमोिजम ितवादीलाई ३ वष कै द सजाय हने
ठहछ । जबरज ती करणीको उ ोग ठहरेकोले ितपूित
भराई रहनु परेन । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१।९ को
फै सला उ टी भई ितवादी िवजय सु दासलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ३
वष कै द हने ठहरेकाले िनजको हकमा सु काठमाड
िज ला अदालतबाट राखेको कै दको लगत क ा गरी
ितवादी २०६९।१।४ देिख कै दमा रहेको देिखएकोले
िनजलाई यस अदालतबाट ठहरेको कै द वष ३ को
सजाय भु ान भइसके को देिखँदा अ य मु ाबाट
िनजलाई थुनामा रा न नपन भए ततु मु ाको
कै दबाट आजै मु ग रिदनु भनी सु िज ला अदालत
र स बि धत कारागार शाखामा लेखी पठाइिदनू -----१
ितवादी िवजय सु दासलाई जबरज ती करणीको
उ ोग गरेको ठहरेकाले सु िज ला अदालतले
राखेको ितपूित भराइ िदने लगत क ा गनभनी
ु सु
अदालतमा लेिखपठाइिदनू --------------------------२
ततु मु ाको दायरीको लगतक ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू -------------------------३
उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खडका
इजलास अिधकृत: कृ ण साद अिधकारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शभु म् ।
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नणय नं . ९८५७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
फै सला िमित : २०७३।१३।०१
०७२-CI-१६१३
मु ाः- िनषेधा ा ।

िनवेदकको तफबाट :
िवप ीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नाग रक अिधकार ऐन, २०१२
§ पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ३३क(१)
सु तहमा फै सला गन :
मा.मु य या. ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी उमेशकुमार िसंह

िनवेदक : िज ला स तरी, फुलकाही गाउँ िवकास
सिमित, वडा नं. ४ ब ने देवे साहसमेत
आदेश
िव
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.: याय शासन
िवप ी : िज ला स तरी, फुलकाही गाउँ िवकास ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोिजम यसै अदालतको
सिमित, वडा नं. ४ ब ने जगदेव साह हलवु ाई अिधकार े िभ पन भई दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवम् ठहर यस कार छः§ नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा
मेरो नाउँको िज ला स तरी, गाउँ िवकास
१७(२) बमोिजम िनषेधा ा जारी हनका सिमित फुलकाही, वडा नं. ४ को सािबक िक.नं. ३९५
लािग जुन स पि स ब धी हकमा आघात गाउँ लक नं. ५३ को ज.िब. ०-१-० अबल ज गा िमित
पन भिनएको हो सो स पि मा िनवेदकको २०६४।६।१६ मा रतलाल साह हलवु ाईबाट हालैको
पूण हक (Absolute Right) अथवा बकसप बाट ा गरी सोही िमितदेिख हालस म
िववादरिहत हक (Undisputed Right) िनिववाद पमा भोग चलन गद आइरहेकोमा कुनै
हनपन ।
िकिसमको िववाद ट टा छै न, िथएन । मेरो उि लिखत
§ स पि को आ नो हक िनिहत रहेको सािबक िक.नं. ३९५ को ०-१-० ज गामा िवप ीह ले
त यपूण एवम् सारभूत माण देखाउन घर बनाई छोडने छ भ दै ब दोब तीका साम ीह
सके को अव थामा िनषेधा ा जारी ख बा, बाँस, एलवे र, टायललगायतका साम ीह
ह छ । ऐन ारा याभूत हकमा आघात थपु ारी रहेको र कसैले रोकछे क गन आए यान
पन आशंका य गनले सव थम आ नो मानस मको ध क पूण भाषाह बो दै िहँिडरहेको हँदा
हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा यी िवप ीह मेरो िनिववािदत हकभोगको सािबक
(Substantially) थािपत गन स नु िक.नं. ३९५ को ज.िब.०-१-० ज गामा कुनै पिन बेला
पन ।
घर िनमाण काय गन स ने आशंका उ प न भएकोले
( करण नं.३) िवप ीह को नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी गरी
पाउने यो िनवेदन गन आएको छु । साथै मु ा टुङ्गो
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
ला न समय ला ने भएकोले पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३क. बमोिजम
िवप ीह को नाउँमा अ त रम आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेदक जगदेव साह
हलवु ाईको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हनु नपन हो?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएको
िमितले बाटाको यादबाहेक १५ (प ) िदनिभ
आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी आदेश र िनवेदनको
ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीका नाममा याद
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध यितत
भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । िनवेदकले अ त रम
आदेश जारी ग रपाउँ भनी माग गरेको स ब धमा
िनवेदकको उ ज गामा घर बनाउने ब दोब तीको
साम ीह थुपारी घर िनमाण गन गराउने काय नगनु
नगराउनु भनी पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ३३क(१) बमोिजम िवप ीह को
नाममा अ त रम आदेश जारी गरी िदइएको छ । ततु
आदेशको जानकारी िवप ीह लाई यथाशी िदई
िनयमानस
ु ार गनु होला भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७२।३।३ मा भएको
आदेश ।
२००४ साल सपट नापीमा िज ला स तरी,
ग ना मालझमनु ा मौजे, महलिनयाको रैती हामीह को
हजरु आमा बल
ु ती साहनी हलवु ाइनी नाउँमा नापी
भएको सािबक िक.नं.३९५ को भालु सासु सो पूव,
वतह माझी घर सो पि चम, लोदर सो उ र, न दी
साह सो दि णको ०-१-० ज गामा म कुशे र साहले ५
थान फुस, िटना ज ताको घरह बनाई भोग बसोबास
गरी आएका छ । घर बनाई बसी आएको ज गामा घर
बनाउने ब दोव तीका सामानह थपु ारी घर नबनाउनु

भनी यस स मािनत अदालतबाट िमित २०७२।३।३
मा जारी भएको िनषेधा ाको अ त रम आदेश कायम
रा न निम ने हँदा िवप ीले झु ा पमा गरेको रट
िनवेदन खारेज गरी फुसद पाउँ भ नेसमेत यहोराको
िवप ी कुशे वर साह हलवु ाईसमेतको संयु िलिखत
जवाफ ।
उि लिखत सािबक िक.नं.३९५ को ०-१० ज गाउपर िवप ीले क जा िखचोलाको दाबी गरेको
देिखँदा आशंकाको ि थितसमेत िव मान रहेको
देिखन आयो । स तरी िज ला अदालतमा परेको
उि लिखत ०७१-CP-२४९४ को मु ामा पिछ
ठहरेबमोिजम हने नै हँदा हाल के वल उ मु ा परेको
कारणले िनवेदकको नाउँमा लगत कायम भएको ज गा
स ब धमा िनवेदकको मागबमोिजम िनषेधा ाको
आदेश जारी गन इ कार गनु मनािसब देिखन आएन ।
स तरी िज ला अदालतमा परेको ०७१-CP-२४९४
को मु ामा पिछ ठहरेबमोिजम हुने गरी उ मु ा
िकनारा नलागु जेलस मका लािग िववािदत सािबक
िक.न .ं३९५ को ०-१-० ज गामा कुनै कारको
िनमाण काय नगनु नगराउन,ु ज गा क जा नगनु भनी
िवप ीह का नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
२०७२।४।२१ मा भएको फै सला ।
िज ला स तरी, गाउँ िवकास सिमित
फुलकाही, वडा नं.४ मौजे म हनीयाको सािबक
िक.नं.३९५ गाउँ लक नं. ५३ को ०-१-० ज गामा
हामीह को भोग रहेको भ ने िलिखत जवाफ हामीले
पेस गरेको अव थामा हामीह को भोग रहे नरहेको
स दभको माण मलक
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
१८४क. बमोिजम बु न पनमा सो नबुझी िनवेदकको
िनवेदन प लाई नै माणको पमा हण गरी
आशंकाको अव था भ ने कायम हन जाने गरी
िनषेधा ाको आदेश जारी भएको । स री िज ला
अदालतमा हामीले दायर गरेको ०७१-CP-२४९४ को
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गाउँ लक लगत बदर दता कायम मु ा चली रहँदास म
िनषेधा ा जारी हने अव था नभई िज ला अदालतको
े ािधकारमा रहेको मु ामा सोही मु ाबाट हने
अव था हँदाहँदै िनषेधा ाको आदेश जारी गन गरेको
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सलामा गि भर
िु ट रहेको छ । हामीह को सािबकदेिखको हकभोगको
उि लिखत ज गामा हामीह को भोग बसोबास रहेकै
भए पिन िवप ीले िकत हदमिु नको िलखत खडा गरी
गैरकानूनी पमा लगत कायम आपसमा िलखत पा रत
गरेको कायको िव
स तरी िज ला अदालतको
े ािधकारमा रहेको ०७१-CP-२४९४ को गाउँ लक
लगत बदर दता कायम मु ाको आधारबाट कसको
भोग रहेको भ ने त य पिन थािपत हुनेमा त लो
अदालतको माण बु ने े ािधकारमा समेत ह त ेप
हुन जाने गरी िनषेधा ाको िनवेदन जारी गन गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा गि भर िु ट रहेकोले
सो फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने कुशे वर साह हलवु ाई
समेतको यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ाको पनु रावेदनसिहतको िमिसल
अ ययन गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट
भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? िवप ीको पुनरावेदन
िजिकर पु न स ने हो, होइन ? सो स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
िनवेदकले िज ला स तरी, फु काही गाउँ
िवकास सिमित, वडा नं. ४(क) को सािबक िक.नं.
३९५ गाउँ लक नं. ५३ को े फल ०–१–० को
ज गा रतलाल हलवु ाईबाट िमित २०६४/६/१६ मा
रिज ेशन पा रत गरी िलएकोमा सोमा िवप ीह ले
घर बनाउने भनी ह त ेप गरी अित मण गन वल
आशंका भएकोले उ ज गामा ह त ेप नगनु भनी
िवप ीह को नाममा िनषेधा ा जारी गरी नाग रक
अिधकार ऐन, २०१२ ारा द आ नो नाग रक
अिधकार संर ण ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन माग

दाबी िलएकोमा सािबक िक.नं.३९५ को ज गा
हामीह ले भोग गरी आएका छ । सो ज गा स ब धमा
छु ै गाउँ लक लगत बदर दता कायम मु ा स री
िज ला अदालतमा दायर भई िवचाराधीन रहेको
हँदा हाल िनषेधा ा जारी गन िम दैन िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िलिखत जवाफ देिख छ । पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजले िववािदत ज गा िनवेदकको
सािबक िक.न ं३९५ को देिखन आएको भ ने आधारमा
िनषेधा ाको आदेश जारी गरेउपर देवे साहसमेतको
यस अदालतसम पनु रावेदन पन आएको अव था छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले िक.न.
३९५ को ०–१–० को ज गा रतलाल हलवु ाईबाट
िमित २०६४/६/१६ मा रिज ेशन पा रत गरी िलएको
र सोमा िवप ीह ले अित मण गन आशंका भएकोले
सो ज गामा ह त ेप नगनु भनी िनषेधा ाको माग
गरी ततु िनवेदन िदएको देिख छ । पनु रावेदकले
सो िक.नं. ३९५ को उ ज गा आफूह को नाममा
दता रहेको तथा आफूह को हक वािम विभ को हो
भ ने कुनै पिन दता े ताको आधारभूत माण पेस
गन सके को देिखँदैन । उ ज गा सािबक िक.नं ३९५
को दता े तािभ को हो भ ने पनु रावेदकको कथन
छ तर िमित २०२६।२।१५ मा भएको सव नापीमा
कायम रहेको उ िक.नं ३९५ को िफ डबक
ु को
माण संकेतमा यो ज गा सािबक िक.नं ३९५
िभ को हो भ ने यहोरा जिनएको देिखँदैन भने यी
पनु रावेदकले तत् स ब धमा ज गाको े ता रा ने
मालपोत कायालयको कुनै िन सा पिन पेस गन सके को
देिखँदनै । उ िक.न. ३९५ को ज गा पनु रावेदकले
आ नो नाममा कानूनबमोिजम दता गराउन र हकको
माण िलन सके को पिन देिखँदनै ।
३. नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा
१७(२) बमोिजम िनषेधा ा जारी हनका लािग जनु
स पि स ब धी हकमा आघात पन भिनएको हो सो
स पि मा िनवेदकको पूण हक (Absolute Right)
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अथवा िववादरिहत हक (Undisputed Right) हनपन
नणय नं . ९८५८
ह छ । स पि को आ नो हक िनिहत रहेको त यपूण
एवम् सारभूत माण देखाउन सके को अव थामा
िनषेधा ा जारी ह छ । ऐन ारा याभूत हकमा
सव च अदालत, संयु इजलास
आघात पन आशंका य गनले सव थम आ नो
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा
हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा (Substantially)
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
थािपत गन स नपु छ । यथ िनवेदकले दाबीको
फै सला िमित : २०७३।१०।०२
िक.नं. ३९५को ज गा रिज ेशन पास गरी ा त गरेको
०६८-CR-०५५४
देिख छ । सो ज गा पनु रावेदकले आ नो नाममा नापी
भएको वा अ य कुन ोतबाट ा त गरेको हो भ ने
मु ाः- कत य यान ।
खल
ु ाउन सके को देिखएन । िनषेधा ाको रोहमा कुनै
स पि मा हक वािम व कायम गन वा गराउन सिकने पनु रावेदक वादी : दगु ा साद का लेको जाहेरीले
हँदनै । फगत िज ला अदालतमा मु ा दायर गदमा
नेपाल सरकार
दता े ताबाट थािपत मा यता ितकूल अ यथा गन
िव
िम ने देिखँदैन ।
यथ ितवादी : कािलकोट िज ला, ओदानक
४. तसथ िक.नं ३९५ को ज गामा
गा.िव.स. वडा नं.२ ब ने यानु िसंहको छोरा
ह त ेप नगनु भनी पनु रावेदक िवप ीह का नाउँमा
िह मत िसंहसमेत
िनषेधा ा जारी गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजबाट िमित २०७२।४।२१ मा भएको आदेश
§ ितवादीह उपरको कसुर मािणत
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को
हन यो यो ितवादीह को य तो
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको
य तो संल नतामा यसरी वारदात हन
दायरीको लगत कटृा गरी िमिसल िनयमानस
गएको हो भनी प
पले देिखनुपन
ु ार बझ
ु ाई
िदनू ।
ह छ । संकिलत माणह एक आपसमा
समिथत रही शंकारिहत देिखनु पदछ ।
उ रायमा सहमत छु ।
य तो नदेिखई संकिलत माणह पर पर
या. सारदा साद िघिमरे
िवरोधाभाषपूण देिखई ितवादीह ले
कसुर गरेको हो भ ने ठोस माणको अभाव
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
भएमा कसुरदार ठह याउन निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल चै १ गते रोज ३ शभु म् ।
§ जाहेरी दरखा त आफैमा कुनै वत
माण नभएकोले अ य माणह बाट
पुि ट नभएस म जाहेरी दरखा तको कुनै
मािणक मू य नहने ।
&
§ राजनीितक मतभेद रहँदैमा मानस मको
मनसाय नै रहन जा छ भनेर भ न िम दैन ।
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य तो ितवादीह उपरको कसरु वादीले
िनस देह पमा मािणत गन नसके को
अव थामा कसैको मनोगत अथात् शंकाका
भरमा मा य गरेका कुरालाई आधार
बनाई दोषी ठहर गन निम ने ।
( करण नं. ६)
पनु रावेदक वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
दशरथ पंगेनी
यथ ितवादीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
१३(३) नं.
सु तहमा फै सला गन:माननीय यायाधीश ी िड लीरमण ितवारी
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी पवनकुमार शमा
माननीय यायाधीश ी िवदरु िव म थापा
आदेश
या.ह रकृ ण काक : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम दता हन
आएको ततु मु ाको त य र ठहर यस कार रहेको
छःिमित २०६६/०४/२२ गते बेलक
ु ा मेरो
घरमा आगो बा न लागेको समयमा मातक
ृ ा िसंह, ने
िसंह, कमल िसंह, मनोज भ ने मनराज िसंह, िह मत
िसंहसमेत १०/१५ जनाको ज था आई बािहर िन क
हामी तँलाई मान आएका ह भनी ममािथ हमला गरेपिछ
मेरो ीमती रोइकराई गदा िनजह घर बािहर गएपिछ
म यालबाट बािहर िन क भागी दाजु कुलान द
का लेको घरमा गएकोमा िवप ीह पिन यही ठाउँमा

आई दाजल
ु ाई हानेपिछ म र मेरो प रवार भागेपिछ िकन
भगाइस् भनी बबु ा महान द का लेलाई कुटिपट गरी
मारी लास बेप ा गरेका र भोिलप ट घटना थलमा
जाँदा बबु ाको टोपी र टकोट मा फे ला परेको हो
अ यायीह लाई कारवाही ग रपाउँ भ ने दगु ा साद
का लेको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६६/०४/२३ गते िज ला कािलकोट
ओदानकु गा.िव.स. वडा नं.३ ब ने मातक
ृ ा िसंह
समेतको १०/१५ जनाको ज थाले मेरो ीमतीलाई
कुटिपट गरी मेरो घरमा भएका स पूण धनमाल लटु ी
िलएकोले ितपूित भराई अपराधीह लाई कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको गा टे सनु ारको िनवेदन ।
कािलकोट ओदानक
ु गा.िव.स. वडा नं.३
ब ने मातक
ृ ा िसंह समेतका १०/१५ जनाको ज थाले
िमित २०६६/०४/२२ गते राित ९:३० बजेको
समयमा म कुलान द का लेको िनधारमा च कु हार
गरी बाबा महान द का लेलाई कुटिपट गरी बेप ा
गराएकाले िनज महान द का ले हालस म फे ला
नपरेकाले िनजको खोजतलास गरी अपराधीह लाई
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको कुलान द
का ले कृ णकला का लेको िनवेदन ।
िमित २०६६/०४/२२ गते अं. १० बजेितर
िज ला कािलकोट ओदानकु गा.िव.स. वडा नं. ३ ब ने
मातक
ृ ा िसंहसमेतका १०/१५ जनाले ऐ.ऐ. ब ने वडा
नं. १ ब ने दगु ा साद का ले लाई हमला गरी बेप ा
बनाएपिछ मेरो घरमा आई मलाई कुटिपट गरेकाले
घाउजाँच के श फाराम ग रपाउँ भ ने मनशोभा िव.क.को
िनवेदन ।
िमित २०६६/०४/२५ गते िदएको कत य
यान मु ाको जाहेरीमा िमित २०६६/०४/२२ गतेको
घटनामा य संल न रहेको ओदानकु गा.िव.स.वडा
नं.३ ब ने िवरे बहादरु िसंहको नाम छुटेको हनाले
िनजलाई प ाउ गरी कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको दगु ा साद का लेको िनवेदन ।
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कृ णलाल का ले, कुलान द का ले र
मनशोभा िव.क.को घाउ जाँच के श फाराम ा त भएको
रहेछ ।
कािलकोट ओदानकु-१ बाहनगाउँ ि थत पूव
लालमणी का लेको ज गा पि चम कुलान दको बारी
उ र रिव प रयारको ज गा दि ण कुलान द का लेको
बारी यी ४ िक लािभ कुलान द का लेको चार कोठे
घर सो घरको मूल ढोकादेिख अं. ३.५ िमटरको दरु ीमा
कालो रंगको टकोट र रातो रंगको उनीको टोपी सोही
घरको भा सा कोठामा रगत ज तो रातो टाटो र य त
गा ो र डोको छ रएको िमित २०६६/०४/२२ गते
राित ९:३० बजे ऐ.ऐ.वडा नं.३ ब ने मातक
ृ ा, ने ,
कमल, िवरे र िह मत िसंहले दगु ा साद का ले र
महान द का लेलाई कुटिपट गरी महान द का लेलाई
बेप ा पारेका हन् भ ने घटना थल मचु ु का ।
िमित २०६६/०४/२२ गते राित अं.११
बजेको समयमा महान द का ले, दगु ा साद का ले,
सनु के सा का ले, गा टे सनु ार र भोटे िव.क.लाई
कुटिपट गरेको सनु ेका ह राित भएको हनाले कसले
कुटिपट गरेको थाहा हन सके न । महान द का लेलाई
बेप ा पारे भ ने सनु ेका ह । हाल िनजलाई खोज
तलास गदा फे ला पारेका छै नन भ नेसमेत यहोराको
क रब क रब एकै िमलानको सनु के सा का ले, िड ली
प रयार र भदे दमाईको घटना िववरण कागज ।
िज ला कािलकोट ओदानकु गा.िव.स वडा
नं. २ ि थत पि चम भीमबहादरु िसंहको खेत पूव, उ र
र दि ण िज ली खोला यी चार िक लािभ खोलाको
पि चम िकनारमा रहेको दईु ठूला ढुंगाको खोचमा उ र
टाउको दि ण खु ा भई नाङ् गो अव थामा रहेको
मतृ क महान द का लेको घटना थल जाँच मचु ु का ।
िमित २०६६/०४/२२ गते अं.९:३० बजेको
समयमा मातक
ृ ा िसंह, िह मत िसंह लगायतका ५ जना
के टा आई कुलान द का लेसमेतलाई कुटिपट गरेका
हन भोिलप ट महान द का लेलाई खोजतलास गन

गएका ह िमित २०६६/०५/०३ गते िज ली खोलामा
मतृ अव थामा लाश छ भ ने थाहा भयो । मतृ क
महान द का लेलाई उि लिखत अपराधीह ले कत य
गरी मारी उ थानमा लगी फालेकोमा िव वास ला छ
भ नेसमेत यहोराको कृ णकलाको घटना िववरण
कागज ।
िमित २०६६/०५/०५ गते cause of death
due to cervical bone dislocation leading to
spinal cord injury लेखेको लास पो टमाटम रपोट ।
उि लिखत िमितमा मैले झैझगडा गरेको पिन
होइन मतृ क महान द का लेलाई मैले कत य गरी
मारेको पिन होइन जाहेरवाला र मेरो राजनीितक िवचार
फरक भई पिहला झगडा भएको रसइवीको कारणले
जाहेरी िदएको हनपु छ भ ने यहोराको ितवादी मातक
ृ ा
िसंहले अनस
ु धानको ममा गरेको बयान कागज ।
िमित २०६६/०४/२२ गते म मेरै घरमा
िथएँ । अक िदन िबहान २३ गते ने िसंह, कमला िसंह,
िह मत िसंहसँग भेट हँदा िचलखाया भ ने थानबाट
फक आउँदा िहजो राित दगु ा साद का ले, कुलान द
का ले र गा टे िव.क.सँग झगडा भयो भनी िनजह ले
भनेकाले सनु ी थाहा पाएको छु अ मलाई थाहा छै न
भ ने यहोराको ितवादी मनोज भ ने मनराज िसंहले
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान ।
िमित २०६६/०४/२२ गतेको झगडा
स ब धमा थाहा भएन । िमित २०६६/०५/०३
गते दाउरा उतान भनी िज ली खोलामा गएको
बेला मा छे को खु ाको पताला मा धिमलो पानीमा
देखेकोले गाउँघरका मािनस र हरीलाई खबर गरेका
ह भ नेसमेत यहोराको एकै िमलानको सकुरा िसंह,
उ जी िसंह र िभमबहादरु िसंहको घटना िववरण
कागज ।
िमित २०६६/०४/२२ गते राित खाना खाई
सु न कोठामा गएको अव थामा मािनसह को होह ला
सनु ेपिछ के रहेछ भनी हेन जाँदा २/४ जनाले मेरो
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ससरु ा महान द का लेलाई कुटिपट गद तेरो छोराले के
गछ, तँलाई पिन माछ भ ने मख
ु मा माल बाँधेकाले
कुट् ने यि ह लाई िच न सिकएन सोर ( वर) मातक
ृ ा
िसंहको ज तो िथयो । सो समयमा ससरु ालाई मान लागे
भनी िच याउँदा मलाई लखेटी रातभरी गोठमा सतु ेको
हँ भोिलप ट ससरु ाको खोजतलास गदा नभेिटएका र
िमित २०६६/०५/०३ गते िज ली खोलामा ससरु ा
महान द का लेको मतृ क अव थामा लास फे ला परेको
िनजको मृ यु िनज कुटिपट गन यि ले नै गरेका
हन् भ ने यहोराको सनु के शा का लेले गरेको घटना
िववरण कागज ।
िमित २०६६/०४/२२ गते राित ९:३०
बजेको समयमा ओदानकु ३ ब ने मातक
ृ ा िसंहसमेतका
के टाह मेरो घरमा आई म, मेरो ीमती, दाजु र
भाउजूसमेतलाई कुटिपट गरी बबु ा महान द का लेलाई
कुटिपट गरी मारी खोलामा फा ने ितवादीह लाई
भगाई फरार गराउने िज ला कािलकोट सक
ु ाटीया
१ ब ने कुमराज शाही र ऐ. गेला ६ ब ने ेमबहादरु
शाहीलाई कानूनी कारवाही ग रपाउँ भ ने एकै
िमलानको दगु ा साद का लेको िनवेदन तथा कुलान द
का लेको घटना िववरण कागज ।
ितवादी मातक
ृ ा िसंह, ने िसंह, कमल िसंह,
िह मत िसंह, तल
ु बहादरु िसंह, मनोज भ ने मनराज
िसंहसमेतले दगु ा साद का लेसमेतलाई कुटिपट गरी
िनजका बबु ा महान द का लेलाई कत य गरी मारी लास
खोलामा लगी िनजह ले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं. को कसरु अपराध गरेकाले
िनजह उपर २५ नं. बमोिजम सजाय हनाका साथै
फरार ितवादीह का नाममा याद जारी गरी कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग माग दाबी ।
िमित २०६६/०४/२२ गते म मेरै घरमा
सिु तरहेको िथएँ । उ राित एक जना बीरबहादरु
िसंहले झगडा भएको कुरा सनु ाई िनज गएपिछ हामी
जहान सु य । सतु ेको १५ िमनेटपिछ ितवादी ने ,

िह मत, िवरे र कमल िसंह मेरो घरमा आएपिछ
ितमीह कहाँबाट आयौ? झगडा गन को हो? भनी
सो दा हामीह ह सामा य झैझगडा भनाभन
भएको हो भनेकाले िनजह लाई झगडा गनु हँदनै
भनी स झाई बझ
ु ाई एक एक चोट हानी सतु ाएको
हँ । जाहेरवालासमेतको षड् य ले मलाई फसाउन
झु ा जाहेरी िदएका हन् । म िनद ष छु भ नेसमेत
यहोराको ितवादी मातक
ृ ा िसंहले सु कािलकोट
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
वारदातको समयमा म मेरै घरमा सतु ेको िथएँ ।
उ घटनामा म संल न छै न । मतृ क महान द का लेको
क को कत यबाट मृ यु भएको हो सो िवषयमा मलाई
थाहा छै न । अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलाई सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी मनोज
भ ने मनराज िसंहले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मलाई राजनीितक पूवा हीले मलाई ितवादी
बनाएका हन् मलाई अिभयोग माग दाबीबाट सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको एकै िमलानको
ितवादी ेमबहादरु शाही र कुमराज शाहीले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६६/०४/२२ गतेका िदन म
ने बहादरु िसंह, कमलबहादरु िसंह, िवरे बहादरु
िसंह िचलखाया भ ने ठाउँमा जा ा हेन गएका िथय ।
यस मु ाका अ य ितवादीह सँग भेट भएन । मतृ क
महान द का लेलाई िनजैका छोरा बहु ारीले आफै ँ मारी
खोलामा फाली हामीह लाई झु ा जाहेरी िदएका हन्
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िह मतबहादरु िसंहले
सु अदालतमा गरेको बयान ।
वारदातको िमितको राितमा म िह मत िसंह,
ने िसंह, िवरे िसंहसँग िनज जाहेरवाला र िनजका
दाजु कुलान दसँग धामी धमु ेलो गन ठाउँमा भेट भई
सामा य झगडा भएको हो । िनजका बाबु महान द
का लेसगँ मेरो भेट भएको होइन िनज महान दको
मृ यु िनजका छोरा र २/४ जना माओवादीबाट भएको

1381

नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
हनपु छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी कमलबहादरु
िसंहले सु अदालतमा गरेको बयान ।
वारदातको िमितमा जाहेरवालासँग सामा य
झगडा भएपिछ यस मु ाका अ य ितवादी मातक
ृ ा
िसंहको घरमा आई सबै कुरा बताउँदा िनजले हामीलाई
िपटी झगडा गनु हँदनै भनी स झाई आ नै घरमा
सतु ाएका हन् । मतृ क महान द का लेलाई मैलेसमेत
कत य गरी मारेको भ ने जाहेरी झु ा हो भ नेसमेत
यहोराको एकै िमलानको ितवादी िवरे बहादरु िसंह
र ने िसंहले सु अदालतमा गरेको बयान ।
जाहेरी दरखा त बारे मलाई के ही थाहा
छै न । मैले अिभयोग मागबमोिजम सजाय पाउनु पन
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी तल
ु बहादरु
िसंहले सु अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६६/०४/२२ गते म कुलान द
का लेको घरको गोठमा सतु ेको िथएँ । मैले हरीमा
गरेको कागज मेरो वे छाले गरेको होइन के लेखे थाहा
भएन । उ िदन झगडा भएको थाहा भएन भ नेसमेत
यहोराको िड ली प रयारले गरेको बकप ।
वारदातको िदन देवता हेराउने ठाउँमा अिल
अिल िववाद भएको हो । महान द का लेको मृ यु
स ब धमा मलाई के ही थाहा छै न भ ने यहोराको
ितवादी मातक
ृ ा िसंहको सा ी रणबहादरु िसंहले
गरेको बकप ।
वारदातको िमितमा िह मत, ने , िवरे र
कमल िसंह र दगु ा साद का लेबीच देवता हेराउने
िवषयमा सामा य िववाद भएको हो । मतृ कलाई मारेको
होइन भ नेसमेत यहोराको . तल
ु बहादरु िसंहका
सा ी धनबहादरु िसंहले गरेको बकप ।
वारदातको िमितमा देवता हेराउने िवषयमा
ितवादी र जाहेरवालाबीच सामा य िववाद भएको
हो । महान द का लेको मृ यु स ब धमा थाहा छै न
भ नेसमेत यहोराको ितवादी कमलबहादरु , ने र
िह मत िसंहका सा ी बलबहादरु िसंह र लालमणी

का लेले गरेको बकप ।
िमित २०६६/०४/२२ गते राित ितवादी
मातक
ृ ा िसंह, िवरे िसंह, ने िसंह, मनराज िसंह, तल
ु
िसंह र िह मत िसंहसमेत ए कासी मेरो घरमा आई
झगडा गरेकाले हामी भागी बाँ न सफल भएका ह ।
मेरा बबु ालाई यी ितवादीले मारेका हन् भ नेसमेत
यहोराको जाहेरवाला दगु ा साद का ले र मौकामा
कागज गन पु पकला शाही (का ले) ले गरेको क रब
एकै िमलानको बकप ।
. ेमबहादरु शाही र कुमराज शाही दवु ै
जनालाई कुनै सजाय हनपु न होइन । ियनी दवु ै जना
िति त यि भएकाले उहाँह को च र ह या गन
उ े यका साथ अिभयोग प लगाइएको हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी कमराज शाही र ेमबहादरु
शाहीका सा ी िच बहादरु िसंहले गरेको बकप ।
मातक
ृ ा िसंहले मेरो टाउकोमा च कुले
हानेपिछ हामी भागी गय । बबु ा महान द का ले
खलामा िथए, उनलाई िनज ितवादीह ले िपिटरहेका
िथए । भोिलप ट आउँदा बबु ालाई भेटाउन सिकएन
भ नेसमेत यहोराको मौकामा बिु झएका मािनस
कुलान द का लेले गरेको बकप ।
वारदातको िमितको राित म, ितवादी मातक
ृ ा
िसंह र अली िसंह ितनै जना मातक
ृ ा िसंहको घरमा
सतु ेका ह । . मातक
ृ ा िसंहले महान द का लेलाई
कत य गरी मारेको होइन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी मातृका िसंहका सा ी जमकला का लेले
गरेको बकप ।
िमिसल संल न आधार कारण र
प रि थितज य माणह बाट यी ितवादीह
िनद ष रहेछन् भ न सिकने अव था देिखँदैन । यसैले
मतृ क महान द का लेलाई ितवादी ने बहादरु िसंह,
कमलबहादरु िसंह, िह मतबहादरु िसंह िवरे बहादरु
िसंहले मारी खोलामा फालेको भ ने पिु हन आएकोले
अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु गरेको ठहछ । उ
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कसरु मा . िह मतबहादरु िसंहलाई म.ु ऐन. यान
स ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द हने र . ने बहादरु िसंह, वीरे बहादरु िसंह,
कमलबहादरु िसंहलाई बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ को दफा ११ (३) नं. बमोिजम दश वष कै द
हने ठहछ । अ य ितवादीम ये . मातक
ृ ा िसंह, तल
ु
ब. िसंह र मनराज िसंहले मतृ क महान द का लेको
मृ यमु ा संल न भएको र ितवादी ेमबहादरु शाही र
कुमेराज शाहीले अ ितवादीह लाई भगाएको भ ने
कुरा कही ँकतैबाट खु न नआएको के बल जाहेरवाला
र िनजका प रवारह को भनाइलाई मा आधार
िव वास मानी अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु
अपराध ठह याउन याय, कानूनसङ् गत नहने हँदा
िनजह को अिभयोग माग दाबीबाट सफाई पाउने
ठहनका
ु साथै ितवादी िह मतबहादरु िसंहलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम
हँदस
ै मको सजाय गदा चक पन जाने िच ले देखेको
हँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम तजिबजी
सजाय कै द वष १० (दश) मा हनपु न भनी राय जाहेर
गरेको छु भ नेसमेत यहोराको िमित २०६७/११/१७
को सु कािलकोट िज ला अदालतको फै सला ।
िमिसल संल न िनद ष रहेको कुरालाई
िववेचना िव ेषण र मू याङ् कन नै नगरी ामक र
का पिनक कथा व तक
ु ो आधारमा स प न ग रएको
उ फै सला बदरभागी भएकोले हा ा िनद िषताका
सबदु माणह लाई उिचत ढङ् गले मू याङ् कन
गरी सो फै सलालाई उ टी बदर गरी हामीलाई पूण
पले सफाइ िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको .
िवरे िसंह, िह मत िसंह, कमल िसंह र ने िसंहको
कारागार कायालय, कािलकोटमाफत दता भएको िमित
२०६७/१२/२१ को पनु रावेदन प ।
कािलकोट िज ला अदालतले वादीका
सा ी माणह को कुनै मू याङ् कन नै नगरी के बल
ितवादीह इ कार रहेको भ ने आधारमा मा

िव ख डमा उि लिखत ितवादी मातृका िसंह,
मनराज िसंह, तल
ु बहादरु िसंहलाई र िढलो उजरु ी
परेको र ितवादीह अदालतमा हािजर भएका भनी
कुमराज शाही र मे बहादरु शाहीलाई सफाई िदएको
फै सला माणको मू याङ् कनमा िु ट हँदा उ िमित
२०६७/११/१७ को फै सला सो हदस म बदर गरी
िनजह लाई समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
गरी पाउन भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको
तफबाट पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय,
जु लाको िमित २०६७/१२/२३ को पनु रावेदन प ।
ितवादीह ने बहादरु िसंह, कमलबहादरु
िसंह, िह मतबहादरु िसंह र िवरे बहादरु िसंहले
अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु गरेको ठह याई
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी
िमित २०६७/११/१७ मा गरेको सु फै सला िमलेको
नदेिखँदा सो हदस म उ टी बदर भई पनु रावेदक
ितवादीह ने बहादरु िसंह, कमलबहादरु िसंह,
िह मतबहादरु िसंह र िवरे बहादरु िसंहले पनु रावेदन
िजिकरअनस
ु ार अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने
ठहछ । अ य ितवादी मातक
ृ ा िसंह, मनोज भ ने
मनराज िसंह, तल
ु बहादरु िसंह, कमराज शाही र
ेमबहादरु शाहीका हकमा िमिसल संल न माणको
मू याङ् कन गरी अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने
गरी भएको सु फै सला िमलेकै देिखँदा सो हदस म
सदर हने ठहछ भ ने यहोराको पनु रावेदन अदालत,
जु लाको िमित २०६८/०३/१४ को फै सला ।
ितवादीह
र जाहेवालाह
बीच
राजनीितक मतभेद रहेको, एक आपसमा झगडा भएको
र झगडाप ात् ितवादीह एकै ठाउँमा ज मा भई
सतु ेको कुरालाई वयम् ितवादीह को बयानबाट
पिु हन आउँछ । कुलान द का लेको िनधारमा
चोट भएको वा य परी ण ितवेदनबाट देिखन
आउँछ । मतृ कलाई कुटिपट गरी मारेको भ ने त य
पो माटम रपोटको मतृ कको मे द डमा गि भर
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चोट लागी मृ यु भएको भ ने त यबाट समेत पिु हन
आउँछ । य तै ितवादीह ले मतृ कलाई
योजनाब पमा कुटिपट गरी ह या गरी लास
बेप ा पारेको कुरा घटना थल मचु ु कामा बरामद
भएको इ टकोट, टोपी र दागसमेतबाट पिु हन
आएको छ । य तो अव थामा सु फै सला उ टी
गरी ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सला िु टपूण भएकोले
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक मु ा
पेसी सूचीमा चढी इजलाससम पेस हन आएको
ततु मु ामा वादी नेपाल सरकारका तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी दशरथ
पंगेनीले ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी परेको
छ । ितवादीह र मतृ क प बीच राजनीितक कारणले
पूवा ह रहको र दवु ै प बीच झगडा कुटिपटसमेत
भएको त यलाई वयम् ितवादीह ले वीकार
समेत गरेका छन् । सो कुरा अ य बिु झएका यि को
भनाईबाट र कुलान द का लेको िनधारमा चोट लागेको
भ ने िनजको वा य परी ण ितवेदनबाट समेत
पिु ट हन जा छ । य तो अव थामा सु फै सला के ही
उ टी गरी ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण भएकोले उ टी
गरी अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादीह लाई सजाय
ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु । यसरी बहससमेत
सनु ी िमिसल अ ययन गरी िनणयतफ िवचार गदा,
ततु मु ामा सु फै सला के ही उ टी हने ठह याई
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको छ वा
छै न ? तथा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स छ वा स दैन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. यसमा ितवादीह मातक
ृ ा िसंह,

ने िसंह, कमल िसंह, िह मत िसंह, िवरे िसंह,
तल
ु बहादरु िसंह र मनोज भ ने मनराज िसंहसमेतले
दगु ा साद का लेसमेतलाई कुटिपट गनका
ु साथै
िनजका ७८ वष य बबु ा महान द का लेलाई कुटिपट
गरी कत य गरी मारी लास खोलामा लगी फाली मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३) नं.
बमोिजमको कसरु गरेकोले िनजह उपर ऐ. १३(३)
नं. अनस
ु ारको सजायको माग दाबी िलई र ितवादीह
म येका कुमराज शाही र ेमबहादरु शाहीले यान
मारेको चाल पाई कसरु मा संल न उि लिखत
ितवादीह लाई भगाई फरार गराएकोले िनजह लाई
ऐ. २५ नं. अनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भनी अिभयोग
प दायर भएको पाइ छ । सु कािलकोट िज ला
अदालतबाट ितवादीम येका मातक
ृ ा िसंह, तल
ु बहादरु
िसंह, मनराज िसंह, ेमबहादरु शाही र कुमराज
शाहीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह याई,
ितवादीम येका िह मतबहादरु िसंहलाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु मा सव सिहत ज मकै द हने र
ितवादीम येका ने बहादरु िसंह, िबरे बहादरु िसंह,
कमल बहादरु िसंहलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु मा नाबालक देिखएकोले १० वषमा कै द सजाय
हने ठह याई फै सला भएको पाइयो । सो फै सलाउपर
िह मतबहादरु िसंह, िवरे बहादरु िसंह, कमलबहादरु
िसंह र ने बहादरु िसंहको सफाई पाउनु पन भनी र
वादी नेपाल सरकारको सबै ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भनी पनु रावेदन परी
पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट सु फै सला के ही उ टी
भई सबै ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाई
पाउने ठह याई फै सला भएको देिखन आयो । उ
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भनी यस
अदालतमा पनु रावेदन परी आज इजलाससम पेस
हन आएको छ ।
३. यसमा िमित २०६६/०४/२२ गते
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ितवादीह म येका कुमराज शाही र ेम बहादरु
शाहीबाहेकका अ य ितवादीह मेरो घरमा आई
माछु भनी ध क िदएकोले म यालबाट बािहर
िन क दाजु कुलान द का लेको घरमा जाँदा
िनजह यही ँ गई दाजल
ु ाई हानेपिछ म र मेरो प रवार
भा दा छोरालाई िकन भगाइस् भनी बबु ा महान द
का लेलाई कुटिपट गरी मारेकोले कारवाही ग रपाउँ
भनी दगु ा साद का लेको िमित २०६६/०४/२५ को
जाहेरी दरखा तबाट ततु मु ाको उठान भएको
पाइएको छ । य तै मतृ क महान द का लेलाई मान
ितवादीह लाई भगाई यान मारेको कुरा दबाउने
कुमराज शाही र ेमबहादरु शाहीलाई कारवाही
ग रपाउँ भनी िमित २०६६।५।२५ मा िनज दगु ा साद
का लेले हरीमा िनवेदन िदएको पाइ छ । िनजले
सोही जाहेरी यहोराको समथन हने गरी अदालतमा
बकप ग रिदएको पाइएको छ । जाहेरवालाका दाजु
कुलान द का लेले र कृ णकला का लेले पिन जाहेरी
यहोरासँग िम ने िभड् ने गरी हरीसम िनवेदन
गरेको भएपिन कुलान द का लेले अनस
ु धानका
ममा कागज गदा ितवादी मातक
ृ ा िसंहले टच बाली
देखाएको भनी लेखाई िदएका र अदालतमा गरेको
बकप मा च कुले हानेको भनी पर पर बािझने गरी
लेखाई िदएको पाइएको छ । िनजको बकप मा मातक
ृ ा
िसंहले मेरो टाउकोमा च कुले हानेपिछ हामी भागी
गय । बबु ा महान द का ले खलामा उनलाई िपिटरहेका
िथए । भोिलप ट आउँदा बबु ालाई भेटाउन सिकएन
भ नेसमेत उ लेख छ ।
४. घटना िववरणका िड ली प रयारसमेतका
यि ह ले उ राित मतृ क महान द का लेसमेतका
यि लाई कुटिपट गरी मतृ कलाई बेप ा पारेको सनु ेको
मा हो अ य कुरा के ही थाहा छै न भनी लेखाई िदएको
पाइएको छ । सकुरा िसंह, उ जी िसंह र िभमबहादरु
िसंहले घटना िववरण कागजमा झगडाका स ब धमा
आफूह लाई थाहा नभएको र खोलामा गएको बेला

मािनसको पैताला देिखएकोले हरीमा खबर गरेको
हो भनी लेखाई िदएका छन् । यसै गरी मतृ कक
बहु ारी सनु के शा का लेले उ राित खाना खाई सु न
कोठामा गएको अव थामा हो ह ला सनु ेपिछ हेन
जाँदा २/४ जनाले मेरो ससरु ा महान द का लेलाई
कुटिपट गद िथए मख
ु मा माल बाँधेकाले कुट् ने
यि ह लाई िच न सिकएन वर मातक
ृ ा िसंहको
ज तो िथयो । म ससरु ालाई मान लागे भनी िच याउँदा
मलाई लखेटेकाले म रातभरी गोठमा सतु ेको हँ ।
भोिलप ट ससरु ाको खोजतलास गदा नभेिटई िमित
२०६६/०५/०३ गते िज ली खोलामा िनजको लास
फे ला परेको हो । कुटिपट गन यि ह ले नै मतृ कलाई
कत य गरी मारेका हन् भ ने यहोरा घटना िववरण
कागजमा लेखाई िदएको पाइएको छ । ितवादीम येका
मातक
ृ ा िसंह र मनराज िसंहले आफूह को घटनामा
कुनै संल नता नरहेको र के बल राजनीितक पूवा हका
कारण मा आफूउपर जाहेरी िदएको भनी कसरु मा
इ कार रही अनस
ु धानका ममा बयान ग रिदएको
देिखयो । िनजह ले अदालतमा बयान गदा पिन सोही
अनस
ु धानको बयानको समथन हने गरी लेखाई
िदएको देिख छ । अदालतको यादमा हािजर भएका
अ य ितवादीह िह मतबहादरु िसंह, कमलबहादरु
िसंह, िवरे बहादरु िसंह, तल
ु बहादरु िसंह, ने बहादरु
िसंह, ेमबहादरु शाही र कुमराज शाहीले पिन कसरु मा
इ कार रहेर नै अदालतमा बयान ग रिदएको पाइएको
छ । ितवादीह का सा ीह ले पिन मतृ कको मृ यमु ा
ितवादीह को कुनै संल नता नरहेको के बल देवता
हेराउने थानमा जाहेरवालासमेतसँग सामा य भनाभन
भएको भनी बकप मा लेखाई िदएका छन् । घटना
िववरण कागजका िड ली प रयारले आफूलाई झगडा
भएको िवषयमा के ही थाहा नभएको भनी अदालतमा
बकप ग रिदएको पाइयो ।
५. यसरी यी ितवादीह उपर कसरु गरेको
भनी िकटानी जाहेरी परेको देिखएपिन जाहेरीमा
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मतृ कलाई ितवादीह ले के कसरी को क ले
क तो चोट पु याए भनी खल
ु ाउन सके को पाइएन ।
जाहेरीमा जाहेरवालाले आफू भागेर गएपिछ आ नो
बबु ालाई ितवादीले कुटिपट गरेको भ ने उ लेख
छ । यसबाट यी जाहेरवालाले कुटिपट गरी मारेको
आफै ले नदेखी के बल आशंकाका आधारमा मा उ
कुरा लेखाई िदएको देिखन आउँछ । य तै पो माटम
रपोटबाट पिन मतृ कको शरीरमा कुटिपट गरेको कुनै
घाउँ चोट िनलडाम देिखएको भ ने उ लेख भएको
छै न । िमित २०६६/०४/२५ गते जाहेरी िदएकोमा
ऐ. २६ गते वारदातमा िवरे बहादरु िसंहको समेत
संल नता रहेकोले िनजलाई समेत कारवाही ग रपाउँ
भनी जाहेरवालाले िनवेदन िदएको र पनु ः १ मिहना
पिछ िमित २०६६/०५/२५ मा आएर कसरु दारलाई
भगाएको भनी कुमराज शाही र ेमबहादरु शाहीउपर
पिन िनवेदन िदएको पाइयो । यसरी पटक पटक जाहेरी
िदएबाट पिन जाहेरी घटनाको बारेमा यथाथ जानकारी
पाई िदएको हो भनी भ न सिकँ दैन । घटना थल
मचु ु काबाट पिन यी ितवादीह को नै वारदातमा
संल नता रहे भएको देिखने कुनै िचजव तु फे ला परेको
भ ने उ लेख छै न । जाहेरवालाका दाजु कुलान द
का लेले अनस
ृ ा िसंहले टच
ु धानको कागजमा मातक
लगाएको भनी र अदालतमा गरेको बकप मा च कुले
हानेको भनी पर पर बािझने गरी लेखाई िदएको र आफू
भागी गएपिछ बबु ालाई कुटिपट गरेको दो ो िदन खो दा
बबु ा नभेिटएकोले यी ितवादीह ले नै मारेको भनी
के बल शंकाका आधारमा मा लेखाई िदएको पाइयो ।
मौकामा बिु झएक मतृ कको बहु ारी सनु के शा का लेले
पिन कुटिपट गरेको देखेको भनी लेखाए पिन मख
ु मा
माल बाधेकोले को-को ले कुटिपट गरे भनी भ न
नसिकने भनी लेखाई िदएबाट पिन यी ितवादीह को
नै वारदातमा संल नता रहेको भनी यिकन भ न सिकने
देिखँदैन । मौकामा बिु झएका अ य यि ले पिन
झगडा भएको भ ने के वल सनु ेको सो बारेमा आफूलाई

के ही थाहा नभएको भनी लेखाइिदएबाट वारदातका
बारेमा िनजह लाई पिन कुनै जानकारी नभई के वल
ह लाका आधारमा मा लेखाई िदएको ट हन
जा छ । ितवादीह पिन अनस
ु धानमा र अदालतमा
कसरु गरेकोमा पूण इ कार रहेको र िनजको इ कारी
बयान िनजका सा ीह बाट समेत समिथत रहेको
देिख छ । यस कार िमिसलमा ितवादीको कसरु
पिु ट हने कुनै य माण तथा वारदात यी यी
यि को संल नतामा, यस कारण र यसरी भएको हो
भनी यिकन भ न स ने यि तथा माणको अभाव
रहेको पाइ छ ।
६. ितवादीह उपरको कसरु मािणत
हन यो यो ितवादीह को य तो य तो संल नतामा
यसरी वारदात हन गएको हो भनी प पले
देिखनपु न ह छ । संकिलत माणह एक आपसमा
समिथत रही शंकारिहत देिखनु पदछ । य तो नदेिखई
संकिलत माणह पर पर िवरोधाभाषपूण देिखई
ितवादीह ले कसरु गरेको हो भ ने ठोस माणको
अभाव भएमा कसरु दार ठह याउन िम दैन । ततु
मु ामा िमिसल संल न कागज माणह बाट जाहेरी
दरखा तको यहोरा कुनै व तिु न माणबाट पिु
हन सके को देिखँदनै । जाहेरी दरखा त आफै मा कुनै
वत माण नभएकोले अ य माणह बाट पिु
नभएस म जाहेरी दरखा तको कुनै मािणक मू य
हँदैन । ततु मु ामा जाहेरी दरखा तको यहोरा
पिु हन स ने शंकारिहत माणको िव मानता रहेको
पाइदैन । यी यथ ितवादीह ले अिभयोग दाबी
अनस
ु ारको कसरु गरेको भनी यिकन पमा बिु झएका
कुनै यि ले पिन भ न सके को पाइँदैन । के बल
ितवादीह सँग राजनीितक पवू ा ह रहेको र ह लाका
आधारमा मा यी ितवादीह उपर कसरु को आशंका
ग रएको देिख छ । मतृ कका छोरा कुलान द का लेको
अदालत र अनस
ु धानको भनाई पर पर बािझएको
छ । ितवादीह को मतृ कलाई मानस मको कुनै
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रसइबी रहेको पिन िमिसलबाट देिखँदनै । राजनीितक
नणय नं . ९८५९
मतभेद रहँदमै ा मानस मको मनसाय नै रहन जा छ
भनेर भ न िम दैन । य तो ितवादीह उपरको
कसरु वादीले िन:स देह पमा मािणत गन नसके को
सव च अदालत, संयु इजलास
अव थामा कसैको मनोगत अथात् शंकाका भरमा
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
मा य गरेका कुरालाई आधार बनाई दोषी ठहर
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
गन निम ने हँदा पनु रावेदन अदालत जु लाबाट
फै सला िमित : २०७३।०७।२४
ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको फै सलालाई
०६८-CR-०९६२
अ यथा मा न िमलेन ।
७. अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
मु ा : जालसाजी ।
यी ितवादीह ले कसरु गरेको देिखने शंकारिहत
माणको िमिसलमा अभाव रहेकोले सु कािलकोट पनु रावेदक / वादी : उदयपरु िज ला, जोिगदह गा.िव.स.
िज ला अदालतबाट िमित २०६७/११/१७ मा भएको वडा नं. ८ ब ने मेनसु कुमारी चौधरीसमेत
फै सला के ही उ टी हने ठह याई सबै ितवादीह लाई
िव
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी पनु रावेदन
यथ / ितवादी : उदयपरु िज ला, जोिगदह
अदालत, जु लाबाट िमित २०६८/०३/१४ मा भएको गा.िव.स. वडा नं. ८ ब ने सबरु लाल चौधरीसमेत
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
§ सा ी हनु र कारणी हनुमा ताि वक अ तर
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
पदछ । सा ीको हैिसयत अकाले गरेको
िमिसल िनयमानस
यवहारको मािणत गछ भने कारणीको
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
हैिसयत यवहारको कता ब नु हो । तसथ
उ रायमा सहमत छु ।
घरको मु य यि सा ीस म बसी
या. चोले शमशेर ज.ब.रा
गरेको यवहारलाई लेनदेन यवहारको ८
नं.अ तगत कारणीले गरेको मा न िमलेन ।
इजलास अिधकृत:- यदरु ाज शमा
अंश ब डाको १९ नं. को योग छोरा वा
इित संवत् २०७३ साल माघ २ गते रोज १ शभु म् ।
वा नी हुने अथात् बाबुको हकमा योग
हने हो । बाबुबाहेकका घरको मु यलाई
उ अंशब डाको १९ नं. आकिषत हुन
स ने देिखँदैन । सो अंशब डाको १९ नं. मा
पिन बाबु वयम् नै कारणी भएर यवहार
गरेको हनुपन ।
&
§ लेनदेन यवहारको १० नं. अनुसार
सगोलमा रहेका वादीह लाई सा ी नराखी
िनजह को म जुरीको िलखतसमेत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
नगराई रिज ेशन पा रत ग रएको
राजीनामा िलखतबाट वादीह को हक
गएको देिखएको अव थामा िकत कागजको
१८ नं. बमोिजम यादिभ नै दायर भएको
िफरादलाई अ यथा मा न निम ने ।
( करण नं.४)
पनु रावेदक / वादीको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ेमबहादरु खड् का, िव ान अिधव ा खगे
राउत
यथ / ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा
अिवनास कुमार याकुरेल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी य राज भ
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा.का.म.ु मु य या. ी लोके मि लक
माननीय यायाधीश ी ह रकुमार पोखरेल
फै सला
या. दीपककुमार काक : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त य र
ठहर यस कार छःिवप ीह र हामीबीचमा अंशब डा हन
बाँक छ । ब डा गनपन
ु स पूण स पि िवप ीको
िज मामा रहेकोमा ब डा गरी स पि पिन निदएको र
अंशसमेत निदएको हँदा िवप ीसमेत उपर अंश मु ा
िदई िवचाराधीन अव थामा छ । हा ोसमेत अंश हक
ला ने िज ला उदयपरु गा.िव.स. गाइघाट वडा नं.
६(क) िक.नं. ८३ को ज.िव. ०-२-० ऐ. ऐ. ८६ को
ज.िव. ०-३-० समेत ज मा ज.िव. ०-५-० ज गाको

थैली .५,००,०००।- राखी िवप ी सासु प टीदेवी
चौधरी ऋणी िवप ी हंसाकुमारी चौधरी धनी बनी
मालपोत कायालय, उदयपरु बाट र.नं. ३८३४ िमित
२०६५।१।१२ गते जालसाजी तवरबाट राजीनामा
िलखत रिज ेसन पा रत गराई दा.खा. समेत गरी
सो काय काशमा न याई गपु चपु राखी हा ो हक
मेट्ने उ े यले अंश हकबाट वि चत गराउने उ े यले
जालसाज गरेको हँदा िवप ीह लाई सजाय गरी
जालसाजबाट गरेको िलखत बदर ग रपाउँ भ ने िफराद
दाबी ।
लेनदेन यवहारको १० नं. को हद यादिभ
िफराद दायर नभई हद याद नाघी िफराद दायर
भएको हँदा खारेज ग रपाउँ भ ने ितवादी हंसाकुमारी
चौधरीको ितउ र प ।
घरको मु य यि को म जरु ीले घर खच
गनबापत भनी उ ज गा िब गरेको देिखँदा उ ज गा
ितवादी प टीदेवी चौधरीको नाउँमा भएकै कारण
िनज ितवादी प टीदेवी नामबाट ितवादी हंसाकुमारी
चौधरीको नाममा िब भई गएको देिखँदा, घरको मु य
यि कै स लाह र म जरु ीमा िब गरेको देिखँदा
घरको मु य यि कै स लाह म जरु ीमा िब गरेको
देिखन आयो । मल
ु क
ु ऐन अंशब डा महलको १९(१)
नं. ले अचलमा आधास म घर यवहार चलाउन घरको
मु यले िब गन पाउने कानूनी यव था भएकोमा,
यहाँ घरखच गनबापत नै भनी िब गरेको अव था
हँदा घर यवहार चलाउनलाई मु य यि ितवादी
सबरु लालकै म जरु ी र स लाहमा िब गरेकोलाई
वादीको हक मेिटएको भ ने अव था देिखन आएन ।
तसथ जालसाजी घोिषत ग रपाउँ भ नेसमेत वादीको
िफराद दाबी पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
सु उदयपरु िज ला अदालतको िमित २०६७।८।२६
को फै सला ।
हामी वादी ितवादीह को घरमूली सबरु लाल
चौधरी हन् र सबरु लाल चौधरीको प नी प टीदेवी
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घरमूली होइन भ ने हा ो पु तावलीबाटै पिु ह छ ।
प टीदेवीले िवप ी हंसाकमारी चौधरीलाई िब गदा
मल
ु क
ु ऐन लेनदेन यवहारको १० नं. बमोिजम हा ो
पिन म जरु ी िलनपु न र हामीलाई सा ी रा नपु न सो
नगरी राजीनामा प रत ग रिदएको हँदा िवप ीह
िमली जालसाज गरी हा ो अंशहक मारेको, मल
ु क
ु ऐन
अंशब डा महलको १९(१) को आधारलाई हेदा हामी
वादी ितवादीको घरमूली सबरु लाल चौधरी भएको
दाबीको िक.नं. ८३ र ८६ का ज गा िपता पख
ु ाको
पालाको भनी या या गन निम ने, उ ख रद गरी
िलएको ज गा पिन घरमूलीको नाउँमा दता नरहेको
हँदाहँदै अंशब डाको १९(१) नं. ले आधास म घर
चलाउन पाउने भनी ऐनलाई गलत िकिसमले या या
गरी ग रएको य कानूनी िु टपूण फै सला उ टी
गरी िफराद दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने मेनसु चौधरी,
रेणक
ु ा कुमारी चौधरी, कलावती चौधरीसमेतको
पनु रावेदन प ।
सबरु लाल चौधरी दाताको पित हन् र िनजले
सो राजीनामाको िलखतमा सिहछाप गरेका छन् ।
ज गा दता हने ज गाधनीले आ नो हक पु ने ज गा
कानूनको रीत पु याई हक ह ता तरण गरेको कायलाई
जालसाजको सं ा िदन िम दैन । तसथ उ िलखत
जालसाज ठहर नगन गरी उदयपरु िज ला अदालतबाट
िमित २०६७।८।२६ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजको िमित २०६८ ।३ ।१४ को फै सला ।
एकासगोलको प रवारमा रहेका हामी िनवेदक
वादीह को समेत अंश हक ला ने िवप ीम येक
प टीदेवीको नाममा दता कायम रहेको िक.नं. ८३ र
िक.नं. ८६ को ज गा हामीह को कुनै म जरु ी नै निलई
िवप ीले हंसाकुमारी चौधरीलाई र.नं ३८३४ िमित
२०६५।१।१२ गतेको िलखतबाट िलनिु दनु गरेका हँदा
हा ो अंशहकको स पि मा हा ो कुनै म जरु ी िवना नै
िब गन काय जालसाजीपूण रहेकोले बदर गनपनमा
ु

सु अदालतले गरेको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजबाट भएको फै सला िु टपूण हँदा
मु ा दोहो याई हेरी पाउँ भ ने यहोराको वादीह को
यस अदालतमा पन आएको िनवेदन ।
यसमा यसै लगाउको ०६८-RI-११५१
को अंश दता मु ामा आज यसै इजलासबाट मु ा
दोहो याई हेन िन सा दान भएको र सो मु ा ततु
मु ासँग अ तर भावी भएकोले ततु मु ामा समेत
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा
१ को ख ड (क) र (ख) अनस
ु ार मु ा दोहो याई हेन
िन सा दान ग रएको छ भ ने यस अदालतको िमित
२०६८।१०।२७ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादीको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ेमबहादरु खड् का
र िव ान् अिधव ा ी खगे राउतले वादीह को
अंशहकको स पि समेत िनजह को म जरु ी िवना नै
घरको मूली नै नभएको यि ले अ को हक नै मेटाउने
गरी िब गन काय जालसाजीपूण भएको हँदा बदर
ग रपाउँ भनी गनु भएको बहस र यथ को तफबाट
िव ान् अिधव ा ी अिवनास कुमार याकुरेलले
अ सगोलको स पि बाट नै वादीह को अंशहक
बराबरको स पि िलन स ने अव था भएको र घरको
मूलीसमेतलाई सा ी राखी घर यवहारको लागी िब
ग रएको हँदा यो काय जालसाजी नभएकोले सु
र पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको
हँदा सोही सदर ग रपाउँ भनी गनु भएको बहससमेत
सिु नयो ।
िव ान् व र अिधव ा एवम् िव ान्
अिधव ाह ले गनभएको
उपयु यहोराको बहस
ु
िजिकर सनु ी पनु रावेदन प सिहतका स कल िमिसल
कागजातह अ ययन गरी हेदा पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजबाट भएको फै सला िमलेको छ छै न ?
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ
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वा स दैन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा वादीह ले आ नो
िफरादमा हा ो अंश मान िनयतबाट िवप ीह बाट
िक.नं. ८३ र िक.नं. ८६ को ज गा हामीह को कुनै
म जरु ी नै निलई िवप ीले हंसाकुमारी चौधरीलाई र.नं
३८३४ िमित २०६५।१।१२ गतेको िलखतबाट िलनु
िदनु गरेका हँदा उ काय जालसाजीपूण रहेकोले
जालसाजी घोिषत गरी िलखत दता बदर ग रपाउँ
भ ने दाबी िलई ततु िफराद परेको देिख छ ।
ितवादीह ले िफराद गन वादीह को अंशहक
मान िनयतले िब नग रएको घरमूलीसमेत भई
घर यवहारको लािग सा ी बसी कारोबार ग रएको हँदा
िफराद दाबी खारेजभागी छ भ नेसमेत िजिकर िलएको
पाइ छ ।
३. लेनदेन यवहारको १० नं. मा अंश
नभएका अंिशयारले सगोलको अचल स पि
बेचिबखन गदा वा कुनै िकिसमले हक छाडी िदँदा ऐनले
आफूखशु ी गन पाउने अ को म जरु ी िलनु नपनमा
बाहेक अ मा एकाघरसँगका अंिशयार सबै सा ी
बसेको वा िनजह ले म जरु ीको िलखत ग रिदएको
भए मा प का ठहछ भ नेसमेत लेिखएको पाइ छ ।
वादीह एकासगोलमा रहेका अंिशयार रहेको कुरामा
कुनै िववाद देिखँदनै ।
४. ितवादीम येक ज गा िब गन
प टीदेवीको घरमूली सबरु लाल चौधरीको ीमती र
यी वादीह को सासु / हजरु आमा भ ने कुरामा िववाद
देिख न । िनजह सँग वादीह छु ी िभ न भएको
भ ने कुराको माण ितवादीह ले लेखाउन सके को
छै न । ितवादीह ले ज गा िब गदा सगोलमा रहेका
अंिशयार यी वादीह लाई सा ी राखी िलखत गरेको
वा िनजको म जरु ीको िलखत भएको भ ने देिखँदनै ।
घरको मु य यि ितवादी सबरु लाल चौधरी भ ने
कुरामा िववाद देिख न । वादीह ले बदर ग रपाउँ भनी

दाबी िलएको िलखत हेदा यसमा ितवादीम येका
सबरु लाल चौधरी सा ीस म रहेको पाइ छ । तर
घरको मु य सबरु लाल कारणी बनी आगे भई िलनु
िदनु गरी यवहार गरेको भ ने देिखँदनै । सा ी हनु
र कारणी हनमु ा ताि वक अ तर पदछ । सा ीको
हैिसयत अकाले गरेको यवहारको मािणत गछ भने
कारणीको हैिसयत यवहारको कता ब नु हो । तसथ
घरको मु य यि सा ीस म बसी गरेको यवहारलाई
लेनदेन यवहारको ८ नं. अ तगत कारणीले गरेको
मा न िमलेन । अंशब डाको १९ नं.को योग छोरा
वा वा नी हने अथात् बाबक
ु ो हकमा योग हने
हो । बाबु बाहेकका घरको मु यलाई उ अंशब डाको
१९ नं. आकिषत हन स ने देिखँदैन । सो अंशब डाको
१९ नं.मा पिन बाबु वयम् नै कारणी भएर यवहार
गरेको हनपु न ह छ । ततु मु ामा य तो अव था
िव मान नहँदा उ अंशब डाको १९ नं. को िजिकर
ासंिगक देिखएन । तसथ लेनदेन यवहारको १०
नं.अनस
ु ार सगोलमा रहेका वादीह लाई सा ी नराखी
िनजह को म जरु ीको िलखतसमेत नगराई रिज ेशन
पा रत ग रएको राजीनामा िलखतबाट वादीह को हक
गएको देिखएको अव थामा िकत कागजको १८ नं.
बमोिजम यादिभ नै दायर भएको िफरादलाई अ यथा
मा न िमलेन ।
५. अतः उपयु उ लेख भएअनस
ु ार
प टीदेवीको नाममा दता कायम रहेको िक.नं. ८३ र
िक.नं. ८६ को ज गा िवप ीले हंसाकुमारी चौधरीलाई
र.नं ३८३४ िमित २०६५।१।१२ गतेको िलखतबाट
गरेको राजीनामा जालसाजीपूण त रकाबाट ग रएको
देिखँदा वादीह को हकस मको उ टी भई वादीह का
नाउँमा दता हनेसमेत ठहछ । ज गा दता हने ज गाधनीले
हक ह ता तरण गरेको कायलाई जालसाजको
सं ा िदन निम ने भनी जालसाज ठहर नगन गरी
उदयपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
गन गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
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२०६८।३।१४ मा भएको फै सला निमलेको हँदा उ टी
नणय नं . ९८६०
हने ठहछ । ितवादी हंसा कुमारी चौधरीले रकम हाली
ज गा ख रद गरेको देिखँदा िनजले जालसाजी गरेको
भ न निमली ितवादी प टीदेवीले स म जालसाजी
सव च अदालत, संयु इजलास
गरेको ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
तपिसल
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम प टीदेवीको
आदेश िमित : २०७४।०१।१२
नाममा दता कायम रहेको िक.नं. ८३ र िक.नं.
०७१-WO-०२७९
८६ को ज गा िवप ीले हंसाकुमारी चौधरीलाई
.५,००,०००।– मोल िबगो राखी गरेको राजीनामाको
मु ा : उ ेषण
िलखत जालसाजीपूण त रकाबाट ग रएको देिखँदा
बदर गरी जालसाज ठहर गन गरी फै सला भएकोले िनवेदक : सािबक ते थमु िज ला, थो लङ
ु ् ग गा.िव.स.
जालसाजीको कागज गन गराउनेलाई िकत कागजको
वडा नं.६ हाल मोरङ िज ला, बयरवन
१० नं. बमोिजम िबगोको सयकडा प चीसबमोिजम हन
गा.िव.स. वडा नं.७ ब ने िव णल
ु ाल लािमछाने
आउने एक लाख प चीस हजार पैयाँको ज रवानाको
िव
लगत राखी ितवादी प टीदेवीबाट असल
ु उपर गनु िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
भनी सु अदालतमा लेखी पठाउने ....................१
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
§ स ा भनामा पाएको ज गा भोग चलन
ु ार गरी बझ
ु ाइ िदनू .............................२
गन नपाए यसको कुनै मह व रहँदैन ।
उ रायमा सहमत छु ।
स ा भना वा ितपूितबापत िदने भनेको
या. सारदा साद िघिमरे
ज गा का पिनक नभई वा तिवक हनुपन
र य तो ज गा स बि धत यि को भोग
इजलास अिधकृत : य साद आचाय
वा िनय णमा आएको अव थामा मा
वा तिवक पमा हक ा त गरेको मा न
इित संवत् २०७३ साल काि क २४ गते रोज ४ शभु म् ।
सिकने ।
( करण नं. ४)
§ रा यका तफबाट ३० वषभ दा बढी समय
यितत गदा पिन अित मण ग रएको
ज गा खाली हन नसके को अव थामा
आ नो दािय वबाट पूण पले पि छन
&
खो दा ज गाको भोगािधकार ा त
गनपन
ु यि लाई अ याय परेको अनुभूित
ह छ । रा यले आफूले स ा भनामा िदएको
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ज गा जुन योजनका लािग िदएको हो मोरङ सनु सरी िज ला वन े सु ढीकरण अिधकार
सोबमोिजम ह ता तरण भएको सिु नि चत स प न सिमितले २०३९ सालका िविभ न िमितमा
गन कत य रा यको हने ।
कािशत सूचनासमेतले स ा भना िदएका तथा िदन
( करण नं. ५) नपाउँदै बाँक रहेको ज गाह मा उनाउ यि ह आई
अित मण गरेको भ ने पिु ह छ । यसैगरी २०४५
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा नरे साद सालमा सो आयोगको सूचनाअनस
ु ार ज गाधनी पज
ु ा
गौतम
ा ग रसके का तर ज गा जोतभोग गन नसके का
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा खेमराज यि ह ले कारण खोली िनवेदनसमेत िदएका
वाली
िथय । यसैगरी के चना े स ा भना भोगचलन
अवलि बत निजर :
िववाद समाधान सिमित, २०५९ ले समेत हामीले ा
स ब कानून :
गरेको ज गा भोगचलन गराउन सके न ।
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
यसैगरी गहृ म ालयले के चना े ज गा
धारा १९(३)
भोगचलन स ब धमा सोिधएका प को जवाफमा िज ला
§ ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३
शासन कायालय, मोरङले िमित २०६८/०४/१३ मा
लेखेको प , वन िवभागको प को जवाफमा िज ला
आदेश
वन कायालय, मोरङले िमित २०६८/०३/१० मा
या. के दार साद चािलसे : त कालीन लेखेको प समेतबाट यो राि य सम या भएको र
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र वतमान ज गाधनीले कानूनी ि याबाट मा भोगचलन
धारा १०७(२) बमोिजम यस अदालतको े ािधकार गन स भव नरहेको भ ने कुरा पिु भई ततु िवषय
अ तगतको भई दायर हन आएको ततु रट राि य सम याको पमा रहेको छ ।
िनवेदनको संि त त य एवम् आदेश यस कार रहेको
हा ै मोरङमा सक
ु ु वासी सम या समाधान
छ:आयोग गठन भएकोले सो आयोगसम हामीह ले
म िनवेदक िव णल
ु ाल लािमछानेको नाम भोगचलन गन नपाएको सम या र अित मणकारीलाई
दताको मोरङ िज ला, बयरवन गा.िव.स.वडा नं.८(ढ) हटाइिदन अनरु ोध गदा सो िवषय आ नो अिधकार
को िक.नं.३ को ज गा िबगाहा १-१३-० र म ी साद े िभ नभएको तथा गहृ म ालयले िमित
मैनालीको ऐ.वडा नं.८(ढ) िक.नं.१२ को े फल २०६९/०३/०४ मा ज गाधनी माणपज
ु ा भएका तर
१-१०-० ज गा कोशी ट पु व यज तु आर णबाट ज गा भोगचलन गन नपाएको अव थामा भोगचलन
उठाइएका प रवारलाई नेपाल सरकारबाट २०४१ गन दािय व स बि धत यि कै हने र भोगचलन गन
सालमा स ा भना िदई मशः िमित २०४१/०५/२५ नसिकए कानूनी उपचारमा जानपु न भ ने िनणय गरी
र २०४१/०५/२७ मा ज गाधनी माणपज
ु ा ा िज ला शासन कायालय, मोरङमा प ाचार भएको
गरेको ज गा हो । लालपज
ु ा ा गरेको ज गा झोडा े भ ने जानकारी भयो ।
भई सरकारी लकडी कटान गरी नलगेस म हामीले
यसैबीच हामी िनवेदकसरह कोशी ट पबु ाट
भोगचलन गन स ने अव था िथएन । सो े मा उनाउ स ा भना ज गा ा गरेका पिव ामाया खरेलले
मािनसह आई बसेछन् । २०३८ सालमा गिठत गहृ म ालयको उ िनणयलाई चनु ौती िदई दायर
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गरेको ०६९-WO-१२०५ को उ ेषण मु ामा िमित
२०७०/११/२७ गते स मािनत अदालतबाट गहृ
म ालयको उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी िवप ीह को सम वयमा संय खडा गरी िववाद
रहेको थलोमा यसको काया वयन नगन,ु नगराउन,ु
िनवेदकलाई भोगचलन गन िदन,ु िदलाउनु भनी
परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।
ततु िवषय राि य सम याको पमा
रहेको र मल
ु क
ु ऐन, ज गा िम नेको महलसमेतको
वतमान कानूनी यव था पया त नभई यो िवषय सो
कानूनबमोिजम समाधान हने सम यासमेत नभएको
हँदा गहृ म ालयको िमित २०६९/०३/०४ को
िनणयसमेतबाट हामी िनवेदकह को नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा
३(च), धारा १३, १८ र १९ ारा द हकमा आघात
परेको हँदा धारा ३२ र १०७(२) अनु प ततु
िनवेदन गरेका छ ।
अतः गहृ म ालय (सिचव तर) को िमित
२०६९/०३/०४ गतेको िनणय तथा सोस ब धी काम
कारवाहीह उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी कोशी
ट पु व यज तु आर समेतबाट वष पिहले स ा भना
िलई ज गाधनी माणपज
ु ा ा गरेका र हालस म
भोगचलन गन नआएका सो के चना े समेतको ततु
सम या समाधानका लािग त काल उिचत ब ध गरी
सम या समाधान गरी हामी िनवेदकह ले ा त ज गा
यथास य चाँडो भोगचलन गराउन,ु हालस म सरकारले
भोगचलन गराउन नसके कोले हामी िनवेदकका ज गा
दता भएका िमितबाट हालस मको उिचत आ दानी
ितपूित / मआ
ु जाको पमा िदनु िदलाउनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
ग रपाऊँ । साथै िवषयव तक
ु ो आधारमा िछटो िनणय
हनपु न भएकाले मु ा सनु वु ाइको अ ािधकार पाउँ
भ नेसमेत यहोराको िव णल
ु ाल लािमछाने र ी साद
मैनालीको संयु िनवेदन प ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो? आदेश
जारी हन नपन मनािसब आधार, कारण र माण भए
सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद ा भएको िमितले १५
(प ) िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र िनवेदन
प को ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह को
नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा
अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै
यसै िवषयमा पिव ामाया खरेल िव नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालसमेत भएको
०६८-WO-१२०५ को उ ेषणयु परमादेशको रट
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७०/११/२७
मा भएको फै सलासिहतको िमिसल साथै राखी ततु
िनवेदनलाई अ ािधकार िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने िमित २०७१/०७/०४ को यस अदालतको
आदेश ।
िववादको िवषयको स दभमा ज गा िवतरण
गनलगायतको काममा यस म ालयको कुनै संल नता
नरहेको हँदा अस बि धत िनकाय यस म ालयलाई
िवप ी बनाई दायर ग रएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको कानून, याय, संिवधानसभा
तथा संसदीय मािमला म ालयको िलिखत जवाफ ।
िववादको िवषयव तस
ु गँ कुनै स ब ध नै
नरहेको कायका िव मा यस कायालयलाई िज मेवार
मानी रट िदन िम ने नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत जवाफ ।
यसमा िनवेदकसमेतका यि ह लाई कोशी
ट पु व यज तु आर समेतबाट अ य सान ममा
नेपाल सरकारबाट २०३८ सालमा गिठत मोरङ
िज ला वन सु ढीकरण अिधकार स प न सिमित
िवराटनगरबाट २०३९ र २०४१ सालमा ज गा स ा
भना दान गरेको र सो स ा भना िदएका े समेतमा

1393

नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
वनजङ् गल अित मण गरी मािनसह बसोबास गरेको
कारण सरकारले पहल गदासमेत िनवेदकलगायतका
ज गाधनीह ले आ नो ज गा भोगचलन गन
नसिकरहेकै अव थामा मोहनबहादरु काक समेतका
यि ह ले स मािनत अदालतमा रट दायर गरी सो
मु ामा िमित २०७०/११/२७ मा परमादेशको आदेश
भइसके को र सो आदेशको काया वयनको लािग मख
ु
िज ला अिधकारीको संयोजक वमा िज ला हरी
कायालयका मख
ु , थानीय िवकास अिधकारी,
मालपोत मख
ु , नापी मख
ु , भूिमसधु ार कायालयका
मख
ु र स बि धत गा.िव.स.सिचव सि मिलत
थानीय संय खडा गरी आदेशको काया वयन गन
लेखी पठाइसिकएको छ ।
अतः रट िनवेदकह को सम या समाधान
गन स ब धमा स मािनत अदालतबाट यसपूव नै
आदेश जारी भइसके को र सो आदेशको काया वयन
गनका लािग यस म ालयबाट स बि धत िनकायमा
समेत लेखी पठाइएको र सो प ाचारले िनवेदकको
सम यासमेत समाधान हने नै हँदा पनु ः सोही िवषयमा
यस म ालयको हकमा कुनै आदेश जारी हनपु न
नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको गहृ म ालयको िलिखत जवाफ ।
यस म ालयको कुनै काम कारवाहीबाट
िनवेदकह को हकमा असर नपरेको हँदा ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको िलिखत
जवाफ ।
वन े को अित मण हटाउने काय यस
म ालयको दािय विभ रहेको तर यि िवशेषको
नाममा दता भएका ज गाको भोगचलन गराउने काय
म ालयको अिधकारिभ नपन हँदा ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी
वन तथा भू-संर ण म ालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ीम येका िज ला शासन कायालय,

मोरङको नाउँको याद िमित २०७१/०८/०५ मा,
िवप ी मोरङ िज ला सक
ु ु वासी सम या समाधान
आयोगको नाउँको याद िमित २०७१/०८/०९ मा,
िवप ी मे टेने स नापी कायालय, मोरङको नाउँको याद
िमित २०७१/०८/२९ र िवप ी मालपोत कायालय,
मोरङको नाउँको याद िमित २०७१/०८/२९ मा
तामेल भएको भए तापिन यादिभ िलिखत जवाफ
नलगाई याद गज
ु ारी बसेको ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी नरे साद गौतमले कोशी ट पु व य ज तु
आर बाट उठाइका यी िनवेदकह लगायतका
प रवारलाई २०४१ सालमा नेपाल सरकारले स ा
भनामा ज गा उपल ध गराएको तर सो ज गा झोडा
े को भई लकडी कटान गरी नलगेस म बसोबास
गन अव था नरहेकोमा उनाउ यि ह आई
बसोबास गरेकाले हटाई िदन भनी अनरु ोध गदासमेत
थानीय शासनबाट पहल नभएपिछ य तै कृितको
पिव ामाया खरेल िव नेपाल सरकार, धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालसमेत भएको ०६९WO-१२०५ को उ ेषणयु परामदेशको रट
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७०/११/२७
मा आदेश जारी भइसके को हँदा ततु मु ामा
समेत िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनपु दछ
भनी तथा िवप ीह का तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी खेमराज वालीले ०६९-WO१२०५ को िनवेदनमा जारी भएको आदेशबमोिजम गहृ
म ालयबाट प ाचार भई मख
ु िज ला अिधकारीको
संयोजक वमा िज ला हरी कायालयका मख
ु ,
थानीय िवकास अिधकारी, मालपोत मख
ु , नापी
मख
ु , भूिमसधु ार कायालयका मख
ु र स बि धत
गा.िव.स. सिचव सि मिलत थानीय संय खडा
गरी आदेशको काया वयन गन सु भइसके काले
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िनवेदकह को सम यासमेत सोही सिमितबाट
समाधान हने हँदा आदेश जारी हनपु न होइन रट
िनवेदन खारेज ग रनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु बहस िजिकर रहेको ततु रट
िनवेदनमा िमिसल कागज अ ययन गरी हेदा, कोशी
ट पु व यज तु आर बाट उठाइका हामी िनवेदकह
लगायतका प रवारलाई २०४१ सालमा नेपाल
सरकारले स ा भनामा ज गा उपल ध गराएको तर सो
ज गा झोडा े को भई लकडी कटान गरी नलगेस म
बसोबास गन अव था नरहेकोमा उनाउ यि ह आई
बसोबास गरेकाले हटाई िदन भनी अनरु ोध गदासमेत
थानीय शासनबाट पहल नभएपिछ सोही ज गासँग
स बि धत यि ह म ये पिव ामाया खरेल िव
नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत भएको य तै कृितको ०६९-WO१२०५ को उ ेषणयु परामदेशको रट िनवेदनमा यस
अदालतबाट िमित २०७०/११/२७ मा आदेश जारी
भइसके को छ । कोशी ट पु व यज तु आर समेतबाट
वष पिहले स ा भना िलई ज गाधनी माणपज
ु ा
ा त गरेका र हालस म भोगचलन गन नआएका
सो के चना े समेतको ततु सम या समाधानका
लािग त काल उिचत ब ध गरी सम या समाधान
गरी हामी िनवेदकह ले ा त ज गा यथास य चाँडो
भोगचलन गराउन,ु हालस म सरकारले भोगचलन
गराउन नसके कोले हामी िनवेदकका ज गा दता भएका
िमितबाट हालस मको उिचत आ दानी ितपूित/
मआ
ु जाको पमा िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह का
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िनवेदन माग दाबी रहेकोमा िनवेदकसमेतका
यि ह लाई कोशी ट पु व यज तु आर समेतबाट
अ य सान ममा नेपाल सरकारबाट २०३८ सालमा
गिठत मोरङ िज ला वन सु ढीकरण अिधकार स प न
सिमित िवराटनगरबाट २०३९ र २०४१ सालमा
ज गा स ा भना दान गरेको र सो स ा भना िदएका

े समेतमा वनजङ् गल अित मण गरी मािनसह
बसोबास गरेको कारण सरकारले पहल गदासमेत
िनवेदकलगायतका ज गाधनीह ले आ नो ज गा
भोगचलन गन नसिकरहेकै अव थामा मोहनबहादरु
काक समेतका यि ह ले स मािनत अदालतमा
रट दायर गरी सो मु ामा िमित २०७०/११/२७
मा परमादेशको आदेश भइसके को र सो आदेशको
काया वयनको लािग मख
ु िज ला अिधकारीको
संयोजक वमा िज ला हरी कायालयका मख
ु ,
थानीय िवकास अिधकारी, मालपोत मख
ु , नापी
मख
ु , भूिमसधु ार कायालयका मख
ु र स बि धत
गा.िव.स.सिचव सि मिलत थानीय संय खडा
गरी आदेशको काया वयन गन लेखी पठाइसिकएको
हँदा मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न होइनसमेत
गहृ म ालयको िलिखत जवाफ तथा िनवेदकह को
सम यासँग आफूह स बि धत नरहेको हँदा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत मालपोत
कायालयबाहेकका अ य िवप ीह को िलिखत जवाफ
रहेको र मालपोत कायालयले िलिखत जवाफ नलगाई
सु याद गज
ु ारी बसेको देिखयो ।
उपयु बहस िजिकर र त य रहेको ततु
रट िनवेदनमा िमिसल कागज अ ययन गरी हेदा,
िनवेदकह को मागबमोिजम परमादेशको आदेश
जारी हनपु न हो वा होइन, सो िवषयमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
सो स दभमा हेदा, देहायका नह उपर
िनणय िदनपु न देिखन आयोः
(१) रा यले िव थािपत गराएका िनवेदकलाई
उपल ध गराएको ज गाको भोगचलन
गनपदा
ु िनवेदकह आफै ले सामा य कानूनी
कायिविध अपनाई भोगचलन गनपन
ु हो वा
रा यले नै भोगचलन गराई िदनपु न हो ?
(२) िव थािपत प रवारले ा गरेको ज गाको
हालस म भोगचलन गन नपाएबापतको
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मआ
ु जा पाउनु पन लगायत अ य आदेश व यज तु आर को योजनको लािग िववािदत के चना
िनवेदकको मागबमोिजम जारी हनपु न हो, े को ज गा स ा भनामा उपल ध गराएको िवषयमा
होइन ?
िववाद देिखँदैन । िनवेदकह ले ज गा स ा भनामा
पाएको कुरामा िववाद नभएपिछ सोबमोिजम ा गरेको
२. उि लिखत पिहलो िनणय बदुँ ाका पज
ु ाबमोिजम भोग गन पाउने हकमा िवरोध भएको भ ने
स ब धमा िवचार गदा, िनवेदकसमेतका यि ह लाई िलिखत जवाफमा समेत उ लेख छै न । यसथ ततु
कोशी ट पु व यज तु आर समेतबाट अ य सान मु ामा िन पण हने िवषय ज गा स ा भनाको नभई
ममा नेपाल सरकारबाट २०३८ सालमा गिठत मोरङ स ा भनाबापत पाएको ज गाको भोगचलन गन गराउने
िज ला वन सु ढीकरण अिधकार स प न सिमित, िवषय रहेको देिख छ ।
िवराटनगरबाट २०३९ र २०४१ सालमा ज गा स ा
३. गहृ म ालयले च.नं.५९७ िमित
भना दान गरेको र सो स ा भना िदएका े समेतमा २०६९/०३/०६ को प ारा िज ला शासन
वनजङ् गल अित मण गरी मािनसह बसोबास गरेको कायालय, मोरङलाई भोगचलन गनपन
ु दािय व
कारण सरकारले पहल गदासमेत िनवेदकलगायतका स बि धत यि को नै हने र भोग चलन गन नसके को
ज गाधनीह ले आ नो ज गा भोगचलन गन अव थामा कानूनी उपचारको लािग जान स ने
नसिकरहेकै अव थामा मोहनबहादरु काक समेतका नै हँदा उ म ालयबाट के ही गनपन
ु नदेिखएको
यि ह ले स मािनत अदालतमा रट दायर गरी सो भ ने यहोरा उ लेख गरी सो िवषयमा जानकारी
मु ामा िमित २०७०/११/२७ मा परमादेशको आदेश गराएको पाइ छ । अक तफ नेपाल राजप मा उ लेख
भइसके को र सो आदेशको काया वयनको लािग मख
भएअनस
ु
ु ार वन तथा भू–संर ण म ालयको िमित
िज ला अिधकारीको संयोजक वमा िज ला हरी २०३८/१०/२१ को सूचनाबमोिजम २०३८ सालमा
कायालयका मख
ु , थानीय िवकास अिधकारी, नै मोरङ सनु सरी िज ला वन े सु ढीकरण
मालपोत मख
ु , नापी मख
ु , भूिमसधु ार कायालयका अिधकार स प न सिमित गठन भई यसलाई स ा
मख
ु र स बि धत गा.िव.स.सिचव सि मिलत थानीय भना िदँदा ज गा पाउने ज गाधनीलाई ज गाधनी माण
संय खडा गरी आदेशको काया वयन गन लेखी पज
ु ा िदई ज गा खाली गराई िदने काम, कत य र
पठाइसिकएको छ, अतः रट िनवेदकह को सम या अिधकार तोिकिदएको पाइ छ । उ सिमितले २०३९
समाधान गन स ब धमा स मािनत अदालतबाट यसपूव सालमा िविभ न िमितमा सूचना कािशत गरी स ा
नै आदेश जारी भइसके को र सो आदेशको काया वयन भना िदएको ज गामा बसोबास गन यि ह लाई ज गा
गनका लािग यस म ालयबाट स बि धत िनकायमा खाली गराउन जानकारी गराएको पिन देिख छ । यसरी
समेत लेखी पठाइएको र सो प ाचारले िनवेदकको २०३८/०३९ सालदेिख नै रा य संय ले नै ज गा
सम यासमेत समाधान हने नै हँदा पनु ः सोही िवषयमा खाली गराउन पहल गद आएको र अ यमा २०६९
यस म ालयको हकमा कुनै आदेश जारी हनपु न सालमा उ ज गा ा गन ज गाधनी आफै ले कानूनी
नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत कारवाही गरी ा त गन स ने नै देिखएको भनी सिचव
यहोराको गहृ म ालयको िलिखत जवाफ रहेको भए तरीय िनणयबाट ज गा खाली गराउने ि यालाई
तापिन आजस म यी िनवेदकह ले स ा भनामा पाएको िवराम िदएको पाइयो ।
ज गा भोगचलन गन नपाएको अव था छ । कोसी ट पु
४. ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३ ले
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ज गा ा त गन आव यक ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको
मआ
ु जा िदने गरी नेपाल सरकारले जनु सक
ु ै ठाउँको
जितसक
ु ै ज गा ा गन स नेछ भनी यव था गरेको
छ । यस यव थाअनस
ु ार ज गा अिध हण ग रसके पिछ
ज गाधनीलाई मआ
ु जा व प स ा भनामा ज गा नै
उपल ध गराउने भनी एक पटक िनधो ग रसके पिछ
ज गाधनीलाई सो ज गामा भोगािधकार पिन थािपत
गराउनु रा यको कत य ह छ । उ दफामा “मआ
ु जा
िदने गरी” भ ने श दावलीअनस
ु ार रा यले ज गाधनी
पज
ु ा िदई ज गामा आफै ँ ले भोगािधकार थािपत नगराई
यि ले नै नालेस गन स ने भ न िम दैन । अ यथा
िनवेदकको ज गा ा गन स ने तर सोको स ा भनामा
पाएको ज गा भोग चलन गन नपाए यसको कुनै मह व
रहँदैन । स ा भना वा ितपूितबापत िदने भनेको ज गा
का पिनक नभई वा तिवक हनपु न र य तो ज गा
स बि धत यि को भोग वा िनय णमा आएको
अव थामा मा वा तिवक पमा हक ा त गरेको
मा न सिकने ह छ । ततु मु ामा ज गा रहेको ठाउँ
अित मणकारी ि याकलापको कारणले ज गाधनी
िनवेदकह को पहँच अव भएको भ ने मु य िजिकर
रहेको हँदा य तो अवरोध रहेको भए सो हटाउने
रा यको अ तिनिहत एवम् कानूनी कत यसमेत हन
आउँदछ । साथै अित मणकारीको कारणले भोग गन
नपाएको भ ने मु य सम या िनवेदकह ले देखाएको
हनाले यो िवषय हक बेहकको सम या नभई शाि त
सरु ाको सम या देिखन आउने हनाले समेत रा य
यस िवषयमा उ प न दािय वबाट पि छन िम ने
देिखँदैन ।
५. सरकारका तफबाट ज गाधनीलाई ज गा
खाली गराई िदन नपन र यि आफै ले नालेस गरी
चलन चलाउनेसमेतका काय गनपन
ु भ ने आशयको
िनणय गदा यि आफै ले नालेस गरी मु ा िजतेमा
पिन फै सला काया वयन गन काय अ ततः रा यको

नै हने कुरालाई मनन ग रएको देिखन आएन । वयं
रा य संय अ तगत पन िविभ न म ालयह र
थानीय िनकायको पहलले समेत टुंगो ला न नस ने
यस िवषयलाई ए लो यि ले कसरी आ नो हकको
पनु थापना गराउन स दछ भ ने िवषयमा िवचार गरी
िनणय गनपन
ु दािय व रा यको हने कुरालाई िबसन
हँदैन । रा यका तफबाट ३० वषभ दा बढी समय
यितत गदा पिन अित मण ग रएको ज गा खाली हन
नसके को अव थामा आ नो दािय वबाट पूण पले
पि छन खो दा ज गाको भोगािधकार ा त गनपन
ु
यि लाई अ याय परेको अनभु ूित ह छ । रा यले
आफूले स ा भनामा िदएको ज गा जनु योजनका
लािग िदएको हो सोबमोिजम ह ता तरण भएको
सिु नि चत गन कत य रा यको ह छ ।
६. दो ो िनणय बदुँ ातफ िवचार गदा,
स ा भनामा उपल ध गराइएका ज गाको सरकारले
भोगचलन गराउन नसके कोले िनवेदकका नाममा ज गा
दता भएका िमितबाट हालस मको उ ज गाह को
उिचत आ दानी थलगत िहसाब गरी एकमु ठ िदलाई
पाउनसमेत रट िनवेदकले माग गरेको देिख छ । यस
स दभमा त कालीन नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १९(३) ले यस कार यव था गरेको
पाइ छ :
“वै ािनक भूिमसधु ार काय म लागू
गदा वा सावजिनक िहतको लािग रा यले कुनै
यि को स पि अिध हण वा ा त गदा
वा य तो स पि उपर कुनै अिधकारको
िसजना गदा कानूनबमोिजमको ितपूित
िदइनेछ । ितपूित र सोको आधार र काय
णाली कानून ारा िनधारण ग रएबमोिजम
हनेछ ।”
७. ततु मु ामा ितपूित वा मआ
ु जाबापत
नेपाल सरकारले यी िनवेदकह लाई मोरङ िज लाको
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बयरवन गाउँ िवकास सिमितअ तगत िविभ न िक ा
नं. का ज गा उपल ध गराएको देिख छ । िव थािपत
यि ले मआ
ु जाबापत ज गा नै िलन चाहेकोमा ऐलानी
वा नेपाल सरकारको वािम व भएको वा नेपाल
सरकारले चिलत कानूनबमोिजम िब िवतरण गन
यव था भएको कुनै ज गा उपल ध भएमा नेपाल
सरकारले य तो ज गा नै स ामा िदन स नेछ भ ने
यव था ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा १४ ले
उ लेख गरेको हँदा ततु मु ामा मआ
ु जाबापत
कानूनतः िदइएको ज गालाई अ यथा भ न
िमलेन । स ा भनामा िदइएको ज गाह मा िच नबझ
े ो
ु क
िजिकर पिन िनवेदकको रहे भएको पाइँदनै । जहाँस म
िनवेदकको नाममा दता भएको िमितदेिख स ा भनामा
पाएको ज गाको आय ताअनस
ु ारको ितपूित पाउनु
पन भ ने िनवेदन िजिकर छ, यसतफ हेदा िनवेदकले
उ ितपूित के कुन कानूनको आधारमा पाउनु पन
हो, िनवेदनमा उ लेख गरेको देिखँदनै । स ा भनामा
उपल ध भएको ज गा वािम वकताले पाउन नसके मा
यसबापत के कित ितपूित पाउनपु न हो भ ने कुराको
प रक पना ज गा ाि त ऐन, २०३४ ले गरेको पिन
पाइँदैन । यसरी एकाितर प कानूनको अभाव छ भने
अक तफ ज गाको आय ता र थलगत मू याङ् कन
गरी यित पैयाँ नै ितपूित िदनु भनी रट े बाट
भ न िम ने पिन हँदनै ।
८. अतः स ा भनामा पाएको ज गाको
हालस म आय ताअनस
ु ार िनवेदकले ितपूित
पाउने अव था रहेको नदेिखए तापिन उ ज गाको
यथाथ र वा तिवक भोगािधकार यी िनवेदकह मा
रहने हनाले गहृ म ालय (सिचव तर) को िमित
२०६९।३।४ को िनणय र सो िनणयका आधारमा
िज. .का. मोरङलाई लेखेको च.नं. ५९७ िमित
२०६९/०३/०६ को प उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रिदएको छ भनी िनवेदक माया खरेल िव
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत

भएको ०६९-WO-१२०५ को उ ेषणयु परमादेश
मु ामा यस अदालतबाट िमित २०७०/११/२७
मा फै सला भइसके को हँदा िनवेदकह को नाममा
स ा भनामा िदइएका ज गाह को यथाथ अव था
बझ
ु ी कानूनबमोिजम कसैको हक थािपत भएको
देिखएमा बाहेक स ा भनाबापत ज गाको हकको
िलखत िनवेदकह ले ा त गनु अगावै वा ा त
हँदादेिख नै अनािधकृत अित मणको कारणले ा त
ज गाधनी पज
ु ाबमोिजम हकभोग गन नपाएको भए
जो चािहने सरु ा यव था िमलाई िनवेदकह लाई
े ताबमोिजम हक पगु ेको ज गामा भोग गन स ने
र भोग गन िदने सिु नि चत गन योजनको लािग गहृ
म ालय र भूिमसधु ार म ालयलगायत स बि धत
िवप ीह को सम वयमा संय खडा गरी िववाद रहेको
थलोमा यसको काया वयन गनु गराउन,ु िनवेदकलाई
भोगचलन गन िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेश जारी हने ठहछ । ततु आदेशको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत गहृ
म ालयसमेत सबै िवप ीह लाई उपल ध गराई
मु ाको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइ
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
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िव
यथ / वादी : झारी महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार

नणय नं . ९८६१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७३।०३।२१
०७१-CR-००८७
मु ाः कत य यान

०७१-CR-०१००
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला िचतवन, माडी बघ डा
गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. २ बघौडा घर भई
हाल कारागार कायालय, भरतपरु िचतवनमा
थनु ामा रहेको िव म महतोक छोरी वष २५
क ल मी महतो
िव
यथ / वादी : झारी महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार

पनु रावेदक / ितवादी : िज ला िचतवन, माडी बघ डा
०७१-CR-०५२०
गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ३ घर भई हाल पनु रावेदक / ितवादी : भारत पि चम च पारण
कारागार कायालय, भरतपरु मा थुनामा रहेको
गोवरैयादोना थाना घर भई िज ला िचतवन,
स जु महतोसमेत
माडी बघ डा गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. २
िव
मा डेरा भई हाल कारागार कायालय, भरतपरु ,
यथ / वादी : झारी महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार
िचतवनमा थनु ामा रहेको जगु े वर महतो
िव
०७१-CR-००८८
यथ / वादी : झारी महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला िचतवन, माडी बघ डा
गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ३ घर भई हाल
०७१-CR-०३७२
कारागार कायालय, भरतपरु मा थनु ामा रहेको पनु रावेदक / वादी : झारी महतोको जाहेरीले नेपाल
डोमा महतोको छोरा वष ५३ को िव म
सरकार
महतोसमेत
िव
िव
यथ / ितवादी : िज ला िचतवन, माडी बघ डा गाउँ
यथ / वादी : झारी महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार
िवकास सिमित, वडा नं. २ बघौडा ब ने िव म
महतोक छोरी वष २५ क ल मी महतोसमेत
०७१-CR-००८९
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला िचतवन, माडी बघ डा
§ कसैलाई बो सी वा बो साको आरोप
गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ३ धोवाह घर भई
लगाउनु, सताउनु, अपहेलना, वा
हाल कारागार कायालय, भरतपरु , िचतवनमा
विह करण गनु, आ मण गनु, सामािजक
थुनामा रहेको जीवन महतोको छोरा वष २९
बेइजित गनु वा मानु जघ य अपराध हो ।
को िव म महतोसमेत
कसैलाई बो सा बो सीको आरोप लगाउनु
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
मा पिन आरोिपत यि को स मानपूवक
बाँ न पाउने, वत पूवक िहँड्डुल,
कारोबार, यवसाय गन पाउने हकउपरको
आ मण हो । यस ि बाट यो मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ् घनको न
हन आउने ।
§ बो सी लगाएको भनी झारफुक गन
गराउने, बो सीको आरोप लगाई िहंसामा
उ ने वा य तो िहंसा हेरी ताली िपट् नेह
बो सीको अि त वमा िव वास गछन् ।
बो सीउपर शारी रक वा मानिसक िहंसामा
उ नेह आफूह ले बो सी भनी आरोप
लगाइएका यि ह उपर अ याय गरेको
ठा दैनन् ब आफूले याय खोजेको र
दैवी शि को आडमा याय िदएको महसुस
गछन् । यो मा यता र अ धिव वासबाट
समाजलाई बािहर निनकालेस म हामी यो
सम याबाट मु हन स दैन । यसको
िनि त सव थम बो सी-बो सा हदँ ैनन्
भ नेमा समाजलाई िव वास िदलाउनु पन ।
§ धामी झाँ ले सामािजक सेवा नभई
समाजमा अ धिव वास फैलाउने र यसैको
आडमा शोषण ग ररहेका छन् भ ने पु ष,
मिहला, बाल, यवु ा, ौढ सबैलाई बझ
ु ाउन
ज री छ । बो सी थाका िव मा
होइन यसको कारकको पमा रहेको
धामी झाँ थाको िव नै हा ो रा य,
कानूनी णाली र याय यव था उिभन
स नुपन ।
( करण नं. १२)

रे मी, िव ान् अिधव ा सिु नलकुमार पोखरेल,
सानमु ैया डंगोल र िवमला यादव
अवलि बत निजर :
§ नेकाप २०६२, िन.नं.७४९८, प.ृ २०५
स ब कानून :
§ यानस ब धीको महलको १३(३) र १३(४)
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज ला या. ी भोलानाथ चौलागाई
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
माननीय यायाधीश ी सरोज साद गौतम

फै सला
या.डा. आन दमोहन भ राई : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर
हन आएको ततु मु ाको संि त य र िनणय
यस कार छःिज ला िचतवन, बघौडा गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. २ ि थत पूवमा िलला चौधरीको घर, पि चममा
िव म महतोको घर, उ रमा ढेगनीदेवी महतोको गोठ,
दि णमा शिनचर चौधरीको खेत यित चार िक लािभ
जलेको पराल तथा खरानीले छोिपएको अव थामा
मतृ क ढे गनीदेवी महतोको लास रहेको, सो निजक
रगत ज तो पदाथ लागेको ढुङ्गा, काठको िचरेको
मढु ा, म तेलको ग ध आएको ह रयो जरिकन रहेको,
मतृ कको कपाल के ही जलेको, टाउको िनधार यापु
फुटेको, जलेको कारण िच न नस ने अव थामा
रहेको, दािहने कान याितएको, शरीरमा भएका
कपडाह जली के ही मा बाँक रहेको, क मरदेिख
मािथ अगािडको भाग जलेको योिन तथा मल ार जली
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा यदनु ाथ रातो कालो भएको भ नेसमेत यहोराको घटना थल
शमा
एवम् लास जाँच मचु ु का ।
ितवादीका तफबाट : िव ान् वैतिनक अिधव ा देवी
िज ला िचतवन, बघौडा गाउँ िवकास
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सिमित, वडा नं. २ ि थत घटना थलबाट म तेलको
ग ध आएको, जरिकन, २ ब ा सलाई, रगतज तो
पदाथ लागेको ढुङ्गा, बाँसको लाठी, दाउरा िचद गरेको
काठको ठुटो, मािनसको ज तो देिखने २ वटा दाँत र
अध जलेको चोलो कपडा बरामद ग रएको भ नेसमेत
यहोराको खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का ।
िव म महतोको िववािहत छोरी म जु महतो
िबरामी भएको िनहँमा गाउँकै जगु े वर महतोलाई
बोलाई बो सी बकाई मेरी बहु ारी वष ४० क
ढेगनीदेवी महतोलाई बो सीको आरोप लगाई यो
बो सीलाई नमारेस म धेरै मा छे माछ भनी १४/१५
िदनदेिख बहु ारीलाई बो सीको आरोप लगाई शारी रक
तथा मानिसक यातना िदँदै आएको र बहु ारी िमित
२०६८।११।५ गते िबहान गोठमा गोबर फा दै गरेको
अव थामा िवप ी िव म महतोसमेतले समाती आ नो
घरमा पु याई ढुङ्गा, लाठी, हात मु कासमेतले कुटिपट
गरी दवु ै तनमा टोक रगत चस
ु ी िबभ स त रकाले
ह या गरी घाँस पराल राखी आगोसमेत लगाएको हँदा
िनजह लाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको झारी महतोको जाहेरी
दरखा त ।
Cause of death is Burn Injury
भ नेसमेत यहोराको मतृ क ढेगनीदेवी महतोको शव
परी ण ितवेदन ।
मेरो बिहनी म जु र वाई ंिव म महतो िमित
२०६८।१०।२७ गते घरमा आएपिछ बिहनीले पेट
दु यो भनी झाँ जगु े वरकोमा हेराउन जाँदा ४/५
िदनस म आउनु पछ भनेकाले २ िदनपिछ म पिन
गएको हँ । हेराउँदा झाँ ले िछमेक बो सीले दःु ख
िदएको छ खतम पानपछ
ु भनेका िथए । घर फकपिछ
वाई ंले का दै ढेगनी बो सी हो यसलाई नमारी हँदैन
भ न थाले । िमित २०६८।११।४ गते रातभर आमा,
बबु ालगायत सबैलाई वाईलें एउटै कोठािभ राखी
का दै ढेगनीलाई आजै मानपछ
ु भनी कराए, भोिलप ट

िबहान ६.०० बजे वाई ं कुदेर बािहर िनि कए, हामी
पिन िनि कय । ढेगनी गोठमा रिहछन् बिहनी म जु
र वाई ंले जग ट् याएर ढुङ्गाले टाउकोमा हाने ।
दाउराको मडु ाले समेत हानेर मारी िदए । बाबु िव म
महतो र आमा िव िमया महतोले छे ने र हातले हा ने
गरेका हन । म र बिहनीह यही ँ िथय । हामीले घेरक
े ा
ह भ नेसमेत यहोराको ितवादी ल मी महतोले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरी ीमती म जु महतोको हातखु ा, पेट
दख
ु ेकोले हेराउन भनी जगु े वर महतो कहाँ जाँदा
झाँ ले ससरु ाली निजकै को मिहला बो सी छ ।
यसलाई खतम पानपछ
ु भनेका हन् । हेराउन जाँदै गदा
म र ीमतीसमेत का न थालेका ह । बु दै जाँदा गाउँकै
ढेगनीदेवी महतो बो सी भएको थाहा भयो । झाँ ले
बो सीलाई खतम गनपछ
ु भनेकोमा िव वास लागी मान
स लाह गरेका ह । िमित २०६८।११।४ गते रातभर
जागाराम बसी भोिलप ट िबहानै म बािहर िन कँ दा
ढेगनीलाई उसैको गोठमा देखेकोले म र ीमती दौडँदै
गई चु ठोमा समाती लछार पछार गरी मैले ढुङ्गाले
टाउकोमा हार गरी दाउरा िचन मडु ाले समेत हानी
मारी िदएको हँ । ीमतीले यालेनमा म तेल याई
मैले परालले छोपी िदएँ र सासल
ु े सलाई कोरेर आगो
लगाई िदएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी िव म
महतोले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरो माइली िददी म जु महतो िबरामी भएक ले
िमित २०६८।१०।२५ गते देिख हा ो घरमा आई
बसेक हन् । जगु े वर नाम गरेको झाँ लाई देखाउन
जाने भनी २०६८।१०।२७ गतेदेिख ५ िदनस म
लगातार जाँदा िददी र िभनाजु िव म महतोलाई समेत
देउता आयो भनी का ने गरेका िथए । झाँ ले घरमा
बो सीले सताएको छ भनी भनेको र घर निजकै क
ढेगनीदेवी महतो बो सी भएको थाहा भएपिछ िमित
२०६८।११।३ गतेदेिख िददी िभनाजु रातभर कामेर
ढेगनीलाई मानपछ
ु भनी कराएर हामीलाई समेत सु न
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
िदएका िथएनन् । २०६८।११।५ गते िबहान अ दाजी
६.०० बजे िभनाजु बािहर िन के र गोठमा मल फा दै
गरेक ढेगनीलाई तानेर लडाई ढुङ्गा र दाउराको
मडु ोले हानेर मारेका हन् । हामीले हात मु काले हा ने
छे ने गरेका ह भ नेसमेत यहोराको ितवादी स जु
महतोले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
िददी म जु महतो र िभनाजु िव म महतो
िमित २०६८।१०।२५ गते मामाको छोराको िववाहमा
गई २७ गते हा ो घरमा आउनु भएको िथयो । िददी
िबरामी भएक ले झाँ जगु े वर महतोकोमा हेराउन
जाँदा बो सी लागेको छ, िछमेककै मा छे बो सी हो ।
यसलाई खतम पानपछ
ु न दःु ख िदई रह छ भनेकोमा
ढेगनी बो सी रिहछ भनी िददी र िभनाजल
ु े का दै भनेका
िथए । िमित २०६८।११।४ गते िभनाजु रातभर कामी
सबैलाई सु न िदएका िथएनन् । िमित २०६८।११।५
गते िबहान िभनाजु बािहर िन के काले हामी पिन
पिछ ला य । आ नै गोठमा रहेक ढगनीलाई िददी र
िभनाजल
ु े तानेर याई टाउकोमा ढुङ्गा र दाउराको
मडु ोले हानेका हन् । िददी म जल
ु े लाठीले हानेक
हन् । बाबु आमाले हातैले िहकाएका हन् । हामीह ले
भा न निदई छे केका ह भ नेसमेत यहोराको ितवादी
कृ णकुमारी महतोले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
छोरी म जु महतो िबरामी भएक ले िमित
२०६८।१०।२७ गते झाँ जगु े वर महतोकोमा
हेराउन जाँदा घर छे उछाउ मै रहेक िवधवा मिहलाले
बो सी लगाई िदएको छ । यसलाई खतम पानपछ
ु भनी
बताएका हन् । छोरी र वाई ं िव म महतो लगातार
५ िदनस म झाँ कोमा गएको र घरमा आएपिछ दवु ै
जना का न थाले । हामीलाई ढेगनीदेवी महतोले बो सी
लगाई िदएक छन् भ ने गथ । िमित २०६८।११।४ गते
राित छोरी र वाई का
ं न थाले । वाई िव
ं म महतोले
ढेगनीले बो सी लगाइिदएको छ । यसलाई मानपछ
ु
भनेकाले मान पछ भनी सबैले स लाह गरी भोिलप ट

िबहान अ दाजी ६.०० बजे वाई िव
ं म महतो घरबाट
िन कनासाथ ढेगनीदेवी महतोलाई गोठमा देखी आज
यसलाई मानपछ
ु भनी बताएकाले हामी पिन बािहर
िन कय । ढेगनी भा न लागेक ले हामीले छे क समाती
याय । वाई ंले निजकै रहेको ढुङ्गाले टाउकोमा
िहकाए । हामीह ले हातमु का ला ताले हा य । छोरी
म जु महतोले बाँसको लाठीले िहकाई ढगनी बेहोस
अव थामा रहेक ले वाई ंले पनु ः िचद गरेको दाउराको
ठुटोले टाउकोमा हानेपिछ ढगनीको मृ यु भएको हो ।
छोरी म जल
ु े म तेल, सलाई िलई आइन् । वाईलें
पराल िलई आए यसपिछ म तेल ख याई आगो लगाई
िदएका ह भ नेसमेत यहोराको ितवादी िव िमया
महतोले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
छोरी म जु महतो िबरामी भएक ले झाँ
जगु े वर महतोकोमा हेराउन जाँदा झाँ ले िछमेकमा
बो सी रिहछ यही बो सी लागेको भनी बताएका
रहेछन् । ५ िदनस म लगातार हेराउन गएपिछ छोरी
म जु र वाई ं िव म महतो राितमा का दै बो सी
ढेगनी नै हो झाँ ले यसलाई खतम पानपछ
ु भनेका
छन् । खतम पारेपिछ सबैलाई रा ो ह छ भनेका छन्
भनी ब न थालेपिछ मसमेतलाई िव वास ला यो ।
िमित २०६८।११।४ गते राित छोरी वाई ं का दा म
पिन के ही कामेको ज तो ला यो । वाई ंले ढेगनीलाई
ख म पानपछ
ु भनेकाले मैलेसमेत सहमत जनाएको र
भोिलप ट िबहान वाई ं बािहर िन कनासाथ गोठमा
ढेगनीलाई देखी बो सी यही हो यसलाई मानपछ
ु
भनेकाले िनज भा न खो दा हामीह ले घेरा हाली
भा न उ कन निदई समातेपिछ वाई ंले छे उमा रहेको
ढुङ्गाले टाउकोमा िहकाए । छोरी म जल
ु े बाँसको
लाठीले हानी । हामी अ ले ला ती मु काले हा य ।
भइु मँ ा लडेपिछ अझै मरेको छै न भनी वाई ंले दाउरा
िचदािचदको मडु ोले टाउकोमा हानेपिछ ढेगनीको मृ यु
भएको हो । यसपिछ पराल राखी म तेल ख याई
आगो लगाई िदएका ह भ नेसमेत यहोराको ितवादी
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िव म महतोले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
बयान ।
के ही मिहनादेिख मेरो हात खु ा तथा पेट
दु ने भएकोले हेराउन भनी झाँ जगु े वर महतोकोमा
गएकोमा िनज झाँ ले घर निजकै को िवधवा मिहला
ढेगनीदेवी महतोले बो सी लगाई िदएको छ । यसलाई
ख म पानपछ
ु अिन ठीक ह छ भनेका हन् । यसपिछ
लगातार ५ िदन म झाँ कोमा जाने आउने गदा म
तथा पित िव म महतोसमेत का न थालेका ह । िमित
२०६८।११।४ गते राित घरका सबै जना जागराम बसी
ढेगनीदेवी महतोलाई मान भ ने स लाह गदा सबैले
सहमित जनाएपिछ भोिलप ट िबहानै बािहर िन कँ दा
ढेगनी गोठमा गोबर फाली रहेक रिहिछन् । बो सी यही
हो यसलाई मानपछ
ु भ दा भा न खोजेक ले कपालमा
समाती याई पित िव म महतोले ढुङ्गाले टाउकोमा
हार गरेका हन् । मैले बाँसको लाठीले हानेक हँ । पितले
पनु ः दाउरा िचदािचदको मडु ोले िहकाएका हन् । अ ले
यो बो सी हो यसलाई मानपछ भनी हातमु काले
िहकाएका हन् । िनज म रसके पिछ पितले अब आगो
लगाई जलाई िदएपिछ यसको शरीरमा भएको बो सी
भा छ भनेकाले मैले म तेल, सलाई िलई आएको र
पितले पराल याई शरीरमा रािखिदएपिछ आमाले
सलाई कोरी आगो लगाई िदएक हन् भ नेसमेत
यहोराको ितवादी म जु महतोले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
मैले आफू बसेको डेरा कोठामा देवी
देवताको फोटो टाँसी राखी सोही फोटोको अगािड
बसी झारफुक गन काम गछु । मेरोमा दैिनक िबरामी
मािनसह आई िनको भएको िव वास गरी फकने
गछन् । मैले हेदा देखेको कुरा भि दने गथ । य तैमा
म जु महतो िबरामी भएको भ दै िनज म जु महतो,
िव म महतो र िव िमया महतोसमेत आई हेराउन
आएको र ५ िदनस म आएपिछ के ही कम भएको छ
हेरी िदनपु यो भनेपिछ माइतीघरको िछमेक मिहला

ढेगनीदेवी महतोले दःु ख िदएको छ । यसलाई खतम
पानपछ
ु यसपिछ ित ो माइती घर तथा घरमा समेत
सख
ु शाि त ह छ भनेको िथएँ । िमित २०६८।११।५
गते िबहान िनज िव म महतोसमेतले िनज ढेगनीदेवी
महतोलाई मारी आगो लगाई िदएछन् । मैले बो सीलाई
झानपछ
ु खतम पानपछ
ु भनेको हँ । घटना थलमा
गएको िथइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी जगु े वर
महतो गरु ले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
बयान ।
झाँ जगु े वर महतो मेरो बिहनी वाई ंहन् ।
क रब ३/४ मिहनादेिख िनज वाई ंर बिहनी सर वती
महतोसमेत मेरो घरमा कोठा भाडामा िलई ब दै आएका
हन् । िनज जगु े वर महतोको कोठामा िदनमा २०/३०
जना मािनसह िबरामी भई हेराउन आउँछन् । य तैमा
िव म महतो, िनजको ीमती म जु महतो र आमा
बाबस
ु मेत हेराउन आएको देखेक हँ । िनजह लाई
जगु े वर महतोले के भनी पठाए मलाई थाहा िथएन ।
िमित २०६८।११।५ गते िनज िव म महतोसमेतले
ढेगनीदेवी महतोलाई ढुङ्गा लाठीसमेतले कुटिपट
गरी मारी म तेल ख याई आगो लगाई िदएको भ ने
सनु ेको हँ । िनजह लाई जगु े वर महतोले ढेगनी
बो सी हो यसैले दःु ख िदएको हो यसलाई झानपछ
ु
भनी पठाएको भनेपिछ थाहा पाएको हँ । घटनामा मेरो
संल नता छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी ल मी
महतोले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६८।११।५ गते िबहान आमा
ढेगनीदेवी महतो उठी गोबर फा न लागेको अव थामा
प लो घरको वाई ं िव म महतो र हजरु बबु ा िव म
महतोको घर प रवार सबै जनाले िमली आमालाई
बो सीको आरोप लगाई ढुङ्गा, लाठीसमेतले हानी
मारेका हन् भ नेसमेत यहोराको मतृ कका छोरा सिमर
महतो र छोरी िमना महतोले गरेको कागज ।
मेरो फुपाजु िव म महतो र फुपू म जु महतो
हा ो घरमा आएर ब नु भएकोमा कामेर ढेगनी ठूली
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
आमालाई बो सी छ । हामीलाई खान लागेको भ नु
भएको िथयो । िमित २०६८।११।४ गते घरिभ
हजरु बबु ा, हजरु आमा, फुपाजु र फुपहु एउटै कोठामा
ब नु भएको िथयो । अक िबहान भएपिछ बािहर
िन के र गोठमा रहेक ढेगनी ठूली आमालाई फुपाले
ढुङ्गाले टाउकोमा हानेको । अ सबैले बो सी भ दै
कुटेको, ठूलो म मीले म होइन भनेर कराउँदा फुपाले
ठूलो दाउराले हानेर मारेको अिन पराल याएर आगो
लगाई िदएको हो । ठूलो म मीलाई उनीह ले मारेको
मैले देखेक हँ भ नेसमेत यहोराको िल मा महतोले
गरेको कागज ।
जगु े वर महतो मेरो घरमा आई ५ वषस म
बसी मेरो खेत अिधया कमाई खाई पिहलेकै ब तीमा
फिकएको िथयो । सो समयमा िनज बेला बखतमा
बेहोस हने ग य । िमित २०६८।११।५ गते िबहान
ढेगनीदेवी महतोलाई बो सीको आरोप लगाई िव म
महतोसमेतले मारेको भ ने थाहा पाएको हँ, घटनाको
बारेमा बु दा जगु े वर महतोले झाँ बनेर ढेगनीलाई
बो सीको आरोप लगाएका कारण अ ितवादीह ले
मारेका भ ने सनु ी थाहा पाएको हँ भ नेसमेत यहोराको
हेमबहादरु बािनयाले गरेको कागज ।
ितवादी जगु े वर महतोले झाँ बनी म जु
महतोसमेतका मािनसलाई झारफुक गन गरेको र
ढेगनीदेवी महतोलाई हेराउने ममा बो सी छ भनेको
डेराकोठामा भगवानह को फोटो, ा का मालाह
समेत रहेको भ नेसमेत यहोराको ितवादी जगु े वर
महतोको डेराकोठाको मचु ु का ।
मेरो िददीको घरमा डेरा िलई बसेका बिहनी
वाई ं जगु े वर महतोले झाँ बनी झारफुकको काम
गन गरेका र बघौडा ६ ब ने िव म महतो र िनजक
ीमती म जु महतोसमेत हेराउन आउँदा वाई ं
जगु े वरले ढेगनीदेवी महतोले बो सी लगाई िदएक
छ ठीक पानपछ
ु भनेको हँदा िव म महतो, म जु
महतोसमेतका प रवारले िमित २०६८।११।५ गते

िनजलाई कुटिपट गरी मारेको भनी सनु ी थाहा पाएको हँ
भ नेसमेत यहोराको पशपु ितया महतोले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६८।११।५ गते िबहान ढेगनीदेवी
महतोलाई ितवादी िव म महतो, िव िमया महतो,
िव म महतो, ल मी महतो, म जु महतो, स जु महतो,
कृ णकुमारी महतोसमेतका अिभयु ह ले बो सीको
आरोप लगाई आ नै गोठमा गोबर फािलरहेको
अव थामा ढुङ्गा, दाउरा, लाठीसमेतले कुटिपट कत य
गरी मारी जलाएकासमेत हन् भ नेसमेत यहोराको
बिु झएका मािनसह िललाराम चौधरी, िजतनी महतो,
न दलाल चौधरी, भिव वर चौधरी, आशा चौधरी,
नारायण साद महतो, िड लीराम महतोसमेत जना ७
ले गरेको एकै िमलानको कागज ।
िमिसल संल न घटना थल कृित एवम्
मतृ क ढेगनी देवी महतोको लास जाँच मचु ु का, बरामदी
मचु ु का, झारी महतोको जाहेरी, ढेगनीदेवी महतोको
शव परी ण ितवेदन, घटना दे ने िल मा महतो,
सिमर महतो, िमना महतो, िजतनी महतो, न दलाल
चौधरीसमेतको कागज, ितवादीह िव म महतो,
म जु महतो, िव िमया महतो, िव म महतोसमेतको
बयान कागजसमेतका आधार माणह बाट ितवादी
जगु े वर महतोले ढेगनीदेवीलाई बो सी हो मारी खतम
पानपछ
ु भनी ितवादी म जु महतो तथा िनजका
पित िव म महतोसमेतलाई यान मानमा वचन
िदएको र ितवादीह िव म महतो, िनजको ीमती
म जु महतो, ितवादी म जु महतोको बाबु िव म
महतो, आमा िव िमया महतो, बिहनी कृ णकुमारी
महतो, स जु महतो र िददी ल मी महतोसमेत जना
७ ले ढेगनीदेवी महतोलाई बो सीको आरोपमा
ितवादी जगु े वर महतोसमेतको स लाहबमोिजम
मान पूवयोजना गरी िमित २०६८।११।५ गते िबहान
अ दाजी ६.०० बजे गोबर फा न गोठमा गएको
अव थामा िनज ढेगनीदेवीलाई समाती सबै जना भई
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घेरा हाली भा न उ कन निदई सामिु हक पमा हात,
मु का, लाठी, काठको ठुटो, ढुङ्गासमेतले टाउको
िनधार, याप,ु कान, तनसमेतमा सामिु हक पमा
कुटिपट गरी आगोसमेत लगाई िवभ स त रकाले
कत यबाट ह या गरी मारी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं. अनस
ु ारको कसरु गरेको
पिु ट भएको हँदा उ कसरु मा ितवादीह वष २६
को िव म महतो, वष ५० को िव म महतो, िव िमया
महतो, स जु महतो, म जु महतो, वष २५ को ल मी
महतो र कृ णकुमारी महतोलाई सोही महलको १३(३)
नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हन र ितवादी जगु े वर
महतोलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
१३(४) नं. अनस
ु ारको कसरु मा सोही महलको १३(४)
नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हन तथा ितवादीह
वष ३५ को ल मी महतो, सर वती महतो र पशपु ितया
महतोले मतृ क ढेगनीदेवी महतोलाई बो सी भनी मान
मत स लाहमा पसेको र अ िकिसमको मतलबी रहेको
देिखएकोले िनजह को उ काय यानस ब धीको
महलको १७(३) नं. अनस
ु ारको कसरु देिखँदा उ
कसरु मा िनज ितवादीह वष ३५ क ल मी महतो,
पशपु ितया महतो र सर वती महतोलाई सोही महलको
१७(३) नं. अनस
ु ार ६ मिहनादेिख ३ वषस म कै द
सजाय ग रपाउँ साथै ितवादीह ले ढेगनी देवीलाई
बो सीको आरोप लगाउने एवम् बो सीको आरोपमा
अमानवीय एवम् अपमानजनक यवहार गन एवम्
यातना िदने कायसमेत गरेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
अदलको महलको १० ख नं. ले य तो काय कसरु
मानेको हँदा उ कसरु मा समेत ितवादीह लाई ३
मिहनादेिख २ वषस म कै द वा पाँचहजार पैयाँदेिख
प चीस हजार पैयाँस म ज रवाना वा दवु ै सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प ।
मतृ क ढेगनीदेवी मेरो नाताले भाउजू
पदिछन् र िनज भाउजूलाई मैले किह यै पिन
बो सी भनी आरोप लगाएको होइन । हा ो घरमा

जगु े वर महतो गरु ौलाई बोलाई बो सी बकाएको पिन
होइन । ढेगनीदेवी महतोलाई मेरो बिहनी वाई ं िव म
महतोले मारेको भनी हामीसँग भनेकोले थाहा पाएको
हँ । भाउजू ढेगनीदेवी महतोलाई कसले के कसरी
मारे मैले आँखाले नदेखेकोले थाहा भएन । ढेगनीदेवी
महतोलाई मारेको कुरा स य हो । मेरो बिहनी वाई ं
िव म महतोले मैले ढेगनीलाई मारेको भ दै हा ो
घरमा आई भनेकाले मैले थाहा पाएको हँ । उ घटना
भएको भिनएको िमित र समयमा म आ नै घरमा िथएँ ।
घटना थलमा उपि थत िथइँन । वाई बाहे
ं क अ को
िथए । मलाई थाहा भएन । म घटना थलमा नगएकोले
के क तो अव था िथयो के कसरी कुन साधनबाट
मारे मलाई थाहा भएन । मेराउपरको जाहेरी झु ा हो ।
ढेगनीको गोठ र हा ो घर २/३ िमनेट फरकमा पछ मैले
भाउजू ढेगनी कराएको हार गहु ार मागेको सिु नन । वाई ं
िव म महतो र बिहनी म जु महतोसमेत २ जना िमली
भाउजू ढेगनीदेवी महतोलाई मारेको कुरा पिछ थाहा
भएको हो । मैले ढेगनीदेवी महतोलाई घेरा हाली मान
काय नगरेकोले मलाई सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िव म महतोक छोरी वष २५ क
ल मी महतोले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मलाई पिहलादेिख नै टाउको दु ने, का ने,
िदमाग फु के ज तो हने भएकोले वष ३६ को ल मी
महतोको घरमा डेरा गरी ब ने जगु े वर महतोको कोठामा
म, मेरो ीमती म जु महतो र सासु िव िमया महतोसमेत
भई गई देखाउँदा बाबामा चढाएको भोग रा ोसँग भएको
छै न । पनु ः पूजा गरी बोका चढाउ भनेकाले पूजाको लािग
ससरु ाली आई बसेको अव थामा मलाई पनु ः का ने
रंगटा ला ने िदमागले काम नगन भएको अव थामा
म ए लैले ढेगनीलाई ढुङ्गा र काठको मडु ाले हानी
मारी परालमा म तेल छक सलाई कोरी आगो लगाई
िदएको हँ । मैले ढेगनीलाई बो सीको आरोप लगाएको
होइन । वारदातमा मबाहेक अ कोही कसैको संल नता
छै न । सो अव थामा का ने िबरामी भएकोले थाहा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
नै नभई घटना घटाउन पगु ेको हँ । मैले रगत िपएको
होइन । मैले मारेको हँदा कानूनले तोके को सजाय
भो न तयार छु भ नेसमेत यहोराको ितवादी िव म
महतोले सु अदालतमा गरेको बयान ।
िददी म जु महतो िबरामी भएका कारण
जगु े वर कहाँ हेराउन भनी िददी िभनाजु र बबु ा
जानु भएको हो । झाँ ले के भने मलाई थाहा
भएन । िभनाजक
ु ो िदमाग अक भएको िथयो । फा गणु
४ गते राित िभनाजु िव म महतोले मलाई र आमालाई
गाली गद कोपन गरेका र यसको भोिलप ट िनजले
ढेगनीदेवीलाई कुटिपट गरी मारेको भ ने सनु क
े ो
हँ । िनजलाई मसमेतले कुटिपट गरी मारेको होइन ।
िनजलाई मान िभनाजु िव म महतो हन् । मसमेतले
मतृ कलाई भा न निदने गरी कुटिपट गरेको होइन । रगत
चस
ु ेको भ नेसमेत जाहेरी झु ा हो । अिघ लो राित
िभनाजल
ु े मलाई कुटिपट गरी मख
ु मा लाठी कोचेकोले
रगत आएको देिख मलाई झु ा आरोप लगाएका हन् ।
म च कर आएर िभ सतु ेको हँदा मैले थाहा पाइन ।
पिछ िनज म रसके पिछ बािहर िन कँ दा थाहा पाएक
हँ । अिलअिल जलेको देिखएको िथयो । मैले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु नगरेको र ढेगनी देवीलाई मान
योजना र कुटिपटसमेत गरेको नहँदा मलाई सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी स जु
महतोले सु अदालतमा गरेको बयान ।
जाहेरी यहोरा झु ा हो । मसमेतले ढेगनी
देवीलाई मारेको होइन । िमित २०६८ फागनु ५ गते
िबहान म आ नै घरमा िथएँ । घटना थल र मेरो घर
निजकै पन र घटना थलमा मा छे को ह ला सनु ेकोले
बािहर िन कँ दा ढेगनी देवीलाई िभनाजु िव म महतोले
मारेको कुरा थाहा पाएक हँ । के कारणले िनजलाई
मारे मलाई थाहा छै न । मैले कुटिपट र बो सीको
आरोपसमेत लगाएको होइन । माघ २८ गते झाँ कहाँ
हेराउन िददी म ज,ु िभनाजु िव म र आमा िव िमया
जानु भएको िथयो । िभनाजु फा गणु ३ र ४ गते

कामेका र ५ गते िबहान य तो घटना घटेको हो ।
मतृ कलाई बो सीको आरोप लगाएका पिन िथएन ।
बो सीको बारेमा िव वास पिन ला दैन । मैले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको नहँदा सजाय हनपु न
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी कृ णकुमारी
महतोले सु अदालतमा गरेको बयान ।
म र मेरो पित माइतीघर आएको अव थामा
पितको शरीर का ने भएकोले जगु े वर महतोको घर
कोठामा देखाउन म, पित र आमा गएकोमा सबै ठीक
छ । यो वाङ खाउ भनी वाङ खान िदएका र हामी
माघ २८ गतेदिे ख फा गणु ३ गतेस म फु न गएका र
झारफुक गरी िदएका िथए । म र पित आ नो घर बघौडा
६ धोवाहा गएकोमा पित पनु ः का न थालेकाले पनु ः ३
गते माइितघर आई बसेको र ४ गते राित पिन पितले
आमा िव िमया र बिहनी स जल
ु ाई कुटिपट गरेका र
फा गणु ५ गते िबहान मेरो भाउजू नाता पन ढेगनीदेवी
महतोलाई मारेछन् । मलाई बोलाई म तेल र लाइटर
याइदेउ भनेकाले म तेल र सलाई िलई जाँदा मेरा
पित िव मले ढेगनीलाई मा रसके को अव थामा मैले
देखेक िथएँ । पिछ आगो लगाई िदएका रहेछन् मैले
आगो लगाएको देिखन । मैले चु ठो समाउने, घेरा
हा ने मान काय गरेको होइन । पितले मारेको र पोलेको
कुरा घर आई भनेपिछ थाहा पाएको हँ । मैले ढेगनीलाई
बो सी भनेको होइन । मउपरको जाहेरी झु ा हो ।
मैले अपराध गरेको नहँदा मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी म जु महतोले सु
अदालतमा गरेको बयान ।
म आफूले माडी बघौडा-२ बैराठमा िचया
पसल गरी ब ने र मेरो घर बघौडा-२ बघौडामा मेरो
बिहनी सर वती र वाई ं जगु े वर महतो गरु ौलाई
ब न कोठा िदएक हँ । म पसलमा नै ब ने गदछु ।
िव म चौधरी र म जस
ु मेतले िनज गरु ौसँग झारफुक
गरे नगरेको मलाई थाहा भएन । घटना भएको िमित र
समयमा म िचया पसलमा नै िथएँ । ढे गनीलाई मारेको
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स ब धमा मलाई थाहा िथएन । सोही िदन ८/९
बजेितर हरी आई इलाका हरी कायालयमा लगेपिछ
ढेगनी मरेको थाहा भएको हो । ढेगनीलाई कसले िकन
कसरी मारे सो घटनामा को को िथए, मलाई थाहा
भएन । मउपरको जाहेरी झु ा हो । मैले ढेगनीलाई
निचनेको र िनजलाई बो सीसमेत भनेको छै न
मान गएकोसमेत नहँदा मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िव म महतोक छोरी
मागर महतोक ीमती ल मी महतोले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
जाहेरी यहोरा झु ा हो । मसमेतले मतृ कलाई
भा न उ कन निदई योजना बनाई कुटिपटसमेत
गरेको होइन । मतृ क जाहेरवालासँग हामीह को कुनै
रसइवी छै न । ढेगनी देवीलाई जवाई ं िव म महतोले
कुटिपटसमेत गरी मारेछन् । सो समयमा म आ नै
घरमा िथएँ । घटना भएको अिघ लो राित मेरो घरमा
वाई ं िव मले मलाई र स जल
ु ाई ए कासी बहलाए
ज तो गरी कुटिपट गरेका िथए । मलाई चोट लागेर
उिभन स ने अव थामा िथइन् । यो घटनापिछ
म घरबाट बािहर िन कदा वाई ंले कुटिपट गरेको,
आगो लगाएको देखेको होइन, म रसके पिछ देखेको
हँ । मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको नहँदा
मलाई दाबीबमोिजम सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िव िमया महतोले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
जाहेरवाला र मतृ कलाई मैले िचनेको
छै न । जाहेरी दरखा त झु ा हो । मैले मतृ कलाई भा न
उ कन नपाउने गरी छे केको पिन होइन । कुटिपट गरेको
छै न, घटना थल र मेरो घर पैदल िहँड्दा १ घ टा जित
ला छ जगु े वर मेरो बिहनी वाई ं भएकोले मलाई पिन
मु ा लगाएका होलान्, । घटना घटेको िदन म आ नै
घरमा िथएँ । को क ले ढेगनीलाई कुटिपट गरे मलाई
थाहा छै न, मतृ कलाई बो सीको आरोपमा कुटिपट गरी
मारे भ ने सनु ेको हँ । हरीले मलाई एक पटक हरी

कायालय आउनु भनेकाले म आएपिछ प ाउ गरेका
हन् । मैले ढेगनी देवीलाई बो सी भनेको पिन छै न
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको नहँदा मलाई
सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
पशपु ितया महतोले सु अदालतमा गरेको बयान ।
िव म महतो, िनजको ीमती र आमा
िव िमयासमेत ३ जना म भएको ठाउँमा ३ िदनस म
फु न आएका िथए । मैले जानेको झारफुक गरी िदएको
हो । हेराउने ममा िव मलाई ित ो बाबाले िव म
बाबाको भाकल गरेको छ । भाकल चढाउन भनेको
हँ । मैले ढेगनीलाई बो सी भनेको िथइन । ढेगनीलाई
मानपछ
ु भनेको िथइन । ढेगनीदेवी महतोलाई को
कसले के हितयारबाट मारे मलाई थाहा छै न । म घटना
वारदातमा संल न छै न । मलाई फा गनु ५ गते क रब
८ बजेितर प ाउ गरी इलाका हरी कायालयमा
याएपिछ घटना थाहा भएको हो । घटनामा मेरो कुनै
भूिमका, योजना र सहयोग छै न । मैले ढेगनीलाई बो सी
हो मानपछ
ु भनी वचन िदएको नहँदा सजाय हनपु न
होइन सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
जगु े वर महतो गरु ौले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो वाई ं िव मले मेरी छोरी म जु
महतोलाई स चो नभएको कारण मेरो घरमा आएका र
२/३ िदनस म जगु े वर महतो गरु ौको कोठामा झारफुक
गन जाने आउने गदथे । फा गणु ५ गते िबहान ६
बजेितर मेरो बहु ारी नाताक ढेगनी आ नो गोठमा
गोबर फािलरहेको अव थामा वाई ं िव म महतोले
अचानक घरबाट गई बहु ारी ढेगनीलाई लाठी, ढुङ्गा
र मढु ोसमेतको हितयार योग गरी घटना थलमा नै
मा रिदएछन् । म घरमा िनदाएको िथएँ । वाई ं िव मले
मा रसके पिछ िच याउँदै घरमा आएकोले के भयो भनी
सो दा ढेगनीलाई मा रिदएँ भनेकोले म हेन जाँदा ढेगनी
म रसके क रिहछन् । वाई ं पनु ः उ थानमा गई
परालले ढेगनीलाई पोलेका रहेछन् । उ वारदातमा
अ कोही संल न छै नन् । जाहेरी यहोरा झु ा हो ।

1407

नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
मैले कसरु अपराध नगरेको र कत य गरी मारेको नहँदा
र मैले किह यै पिन ढेगनीलाई बो सी भनेको नहँदा
सजाय हनपु न होइन सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी डोमा महतोको छोरा वष ५० को िव म
महतोले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मसमेत भई जाहेरवालाको बहु ारीलाई कत य
गरी मारेको भ ने कुरा झु ा हो । म घटना हँदाको समयमा
आ नै घरमा िथएँ । िबहान ७/८ बजेको समयमा हरी
घरमा आएर मेरो ीमान् जगु े वर महतोलाई िलन
आएका र हरीले मेरो ीमान्लाई िलन आएपिछ
मा िकन लैजान लागेको भ दा थानामा गएपिछ थाहा
ह छ भनेका िथए । मैले ढेगनीदेवी महतोलाई देखेको
छै न । जाहेरी यहोरा झु ा हो । घटना थलमा म
नभएको हँदा सो बारेमा मलाई थाहा भएन । जाहेरवाला
र मतृ कलाई िचनेको छै न । ितवादीम ये जगु े वर
मेरा पित, पशपु ितया र ल मी महतो मेरो िददी हन्
अ लाई िचि दन । म घटना थलमा गएक होइन ।
घटना स ब धमा मलाई थाहा भएन । मेरो ीमान्ले
आजस म कसैलाई बो सी भनेको मलाई थाहा
छै न । मउपरको अिभयोग झु ा हँदा र मैले कसरु गरेको
नहँदा सजाय पाउनु पन होइन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी सर वती महतोले सु अदालतमा उपि थत
भई गरेको बयान ।
ितवादीह ले मेरो बहु ारी ढेगनी देवीलाई
बो सीको आरोप लगाई ढुङ्गा, काठसमेतले हार
गरी मारेको र मतृ क लासलाई परालमा आगो लगाई
पोिलिदएका हन् । िनजह लाई कानूनबमोिजम
कारवाही हनपु छ भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला
झारी महतोले सु अदालतमा गरेको बकप ।
मतृ क ढेगनी देवीलाई ितवादीह सर वती
महतो, पशपु ित महतो, वष ३६ क ल मी महतो र
जगु े वर महतोले कत य गरी बो सीको आरोप लगाई
मारेका होइनन् । मतृ कलाई िव म महतोले मारी
परालको आगोले पोलेको भ ने सनु ी थाहा पाएको हँ

भ नेसमेत यहोराको ितवादीह सर वती महतो,
पशपु ित महतो, वष ३६ क ल मी महतो र जगु े वर
महतोका सा ी िव म महतोले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
मतृ क ढेगनी देवीको ह या भएको सनु ी थाहा
पाएको हँ । को कसले िमली मारेका हन् मलाई थाहा
भएन भ नेसमेत यहोराको ितवादीह िव म महतो,
िव िमया महतो, कृ णकुमारी महतो, स जु महतो,
म जु महतो, िव म महतो र ल मी महतोका सा ी
सोहन चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीह ले मतृ क ढेगनी देवीलाई
बो सीको आरोप लगाइ ढुङ्गा, काठसमेतले हार
ग ररहेको समयमा मसमेत भई छुट्याउन जाँदा
हामीलाई िव म महतोले लखेटेको हँदा सरु ाको लािग
हरीमा आई बसेको अव थामा ढेगनी देवीलाई आगो
लगाई पोिलिदए भनी सनु ी हरीसँग उ थानमा
गएको हँ । िनजह लाई कानूनबमोिजम कारवाही
हनपु छ भ नेसमेत यहोराको घटना िववरणका मािनस
भिव वर चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीह ले मतृ क ढेगनी देवीलाई
बो सीको आरोप लगाई ढुङ्गा, काठसमेतले हार
ग ररहेको समयमा मसमेत भई छुट्याउन जाँदा
मलाई िव म महतोले खक
ु ु री देखाई हा न खोजेको
हँदा सो थानबाट भागी गएको हँ । परबाट नै कसैले
सलाई याउ, कसैले पराल याउ भनी भनेको
सनु ेको हँ । आगोको धवु ाँ आएपिछ गाउँलेह समेत
गई िव मसमेतका अपराधीह भा न खो दा भा न
निदई हरीह लाई बझ
ु ाएको हो भ नेसमेत यहोराको
घटना िववरणका मािनस नारायण साद महतोले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६८।११।५ गते म मेरै घरमा
िथएँ । मेरो घर निजकै ढेगनी देवीको गोठ पछ । िव म
महतोसमेतका ितवादीह ले मतृ क ढेगनी देवीलाई
बो सीको आरोप लगाई कसैले ढुङ्गा, कसैले काठ र
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कसैले िचरपटसमेतले हार गरेको र उ हारबाट
ढेगनीदेवी ढलेको देखेको हँ । उनीह को जमात
धरै भएको हँदा म उ थानमा जान सिकन । पिछ
हरीह को सहयोगमा प ाउ गरी हरीमा बझ
ु ाएको
हो भ नेसमेत यहोराको घटना िववरणका मािनस
िललाराम चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६८।११।५ गते िबहान म सतु ेको
िथएँ । आमा गोठमा गोबर फा न गएको अव थामा
बािहर होह ला भयो म उठे ँ मेरी आमा गोठ िनरै बाँधेर
लड् नु भएको िथयो । टाउकोमा चोट भएको देखेको
िथएँ । यहाँ िव म, कृ ण कुमारी, स ज,ु म ज,ु अक
िव म र िव िमया महतोले ढुङ्गा मढु ा जे पायो यहीले
हानी मारेका हन् भ नेसमेत घटना िववरणका मािनस
मतृ क ढेगनीदेवी महतोका छोरा सिमर महतोले गरेको
बकप ।
िमित २०६८।११।५ गते िबहान ५ बजेितर
आमा गोठमा जानभु एको िथयो । गोठमा होह ला भई
आवाज आएको सनु े । माल माल भनेर आमा बोलेको
सनु ी बािहर आई हेदा आमालाई िव म महतो (िव म
महतोको वाई ं) ले टाउकोमा ढुङ्गाले हानेको चोटले
आमा लड् नु भयो अिन िव म महतो, िव िमया महतो
उनीह कै छोरीह कृ ण कुमारी, स ज,ु म ज,ु
ल मीसमेतले दाउरा, ढुङ्गा, मढु ासमेतले हानेका
हन् । यसपिछ पराल याई छोपी म ीतेल हाली आगो
लगाई िजउँदै जलाई मारेका हन् भ ने घटना िववरणक
मतृ क ढेगनीदेवी महतोक छोरी िमना महतोले गरेको
बकप ।
ितवादी जगु े वर महतोले झारफुक गदा
मतृ क बो सी हो िनजलाई खतम गरे मा रोग िनको
हने वचन िदएबमोिजम पूवयोजना र स लाह गरी
ितवादीम येका म जु महतोका पित िव म महतोले
ढुङ्गा र मढु ाले हार गरेको, िनजक ीमती ितवादी
म जु महतोले म तेल याई मतृ कको शरीरमा
ख याई िदएको र ितवादी िव िमया महतोले सलाई

कोरी मतृ कको शरीरमा आगो लगाई िदएको तथा
अ य ितवादी िव म महतो, ल मी महतो, िव म
महतोक छोरी स जु महतो, कृ णकुमारी महतोले
मतृ कलाई भा न उ कन नपाउने गरी मतृ कलाई
समाउने, हात मु काले हा ने गदा मतृ कको मृ यु हन
गएको देिखएको हँदा सबै ितवादीह ले हार गरेको
सामिु हक चोटबाट नै मतृ कको मृ यु भएको देिखन
आएकोले यी ितवादीह ले वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग मागदाबीबमोिजम आरोिपत कसरु गरेको
पिु हन आएको हँदा ितवादीह ल मी महतो,
िव म महतो, म जु महतो, स जु महतो, कृ णकुमारी
महतो, िव िमया महतो, िव म महतोलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम र
ितवादी जगु े वर महतोलाई सोही महलको १३(४) नं.
बमोिजम ज मकै दको सजाय ह छ । अ य ितवादीह
सर वती महतो, ल मी महतो र पशपु ितया महतोले
आरोिपत कसरु गरेको भ ने िमिसल संल न माण
कागजबाट देिखन आएको अव था नहँदा िनज
ितवादीह उपरको अिभयोग माग दाबी पु न
स दैन । आरोिपत कसरु बाट िनजह ले सफाई पाउने
ठहछ साथै अदलको महलको १० ख नं. अनस
ु ार सबै
ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी
पु न स दैन भ नेसमेत यहोराको सु िचतवन िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।९।२३ मा भएको फै सला ।
म सामा य िबरामीह को झारफुक गन
अनपढ यि हँ । मैले मतृ क ढेगनीदेवीलाई िचने
जानेको छै न । मैले ितवादी िव म महतोले ीमतीलाई
झारफुक गन याएकोमा िच दै निचनेको ढे गनीदेवीलाई
बो सी भनी कसरी भ न स छु । यसको कुनै आधार
जाहेरवालाले र अिभयोगमा समेत खल
ु ाउन सके को
छै न । ितवादी िव म महतोले अदालतमा बयान गदा
मतृ कलाई आफूले मारेको हँ अ कसैको संल नता
छै न भनी बयान गरेका छन् । जाहेरवालाले बकप
गदा शंका लािग जाहेरी िदएको उ लेख गरेका छन् ।
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के वल शंकाको आधारमा िदएको उजरु ीको आधारमा
मलाई हदैस म सजाय गरी भएको सु फै सला िु टपूण
हँदा बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक
ितवादी जगु े वर महतो गरु ौको पनु रावेदन प ।
हामी पनु रावेदकह ले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको भिनएको बयान हा ो वे छाले
गरेको होइन । अदालतमा हामीले गरेको इ कारी बयान
वत बयान हो । जनु बयान यहोरालाई हा ा
सा ीह ले समेत समथन गरी बकप ग रिदएको
अव था छ । ितवादी िव म महतोले अदालतमा बयान
गदा मतृ कलाई आफूले मारेको हँ । उ वारदातमा
अ कसैको संल नता छै न भनी बयान गरेका छन् ।
हामी पनु रावेदकह ले मतृ कलाई भा न उ कन नपाउने
गरी कपाल समाउने, हात मु काले हानेको भ ने कुनै
वत माण िमिसल संल न छै न । के ही यि ले
अनमु ान र शंकाको भरमा हा ो नाम िलँदमै ा हामीलाई
सजाय हनपु न नहँदा फौजदारी यायका मा य
िस ा तिवपरीत हामीलाई हदैस म सजाय गरी भएको
सु फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादीह ल मी महतो, स जु महतो र
कृ णकुमारी महतोको संयु पनु रावेदन प ।
म पिहलादेिख नै का ने, पागलपन ज तो
हने अ धिव वासी यि हँ । मैले सु अदालतमा
बयान गदा उ वारदात म ए लैले अ धिव वासका
कारण िवि मानिसक अव थामा घटाएको हँ भनी
मेरो यहोरा लेखाएको छुँ । म घटनामा सािबत भएपिछ
मलाई सो सािबतीबापतमा कम सजाय गनपनमा
सो
ु
सािबतको बारेमा के ही उ लेख नगरी हदैस मको
सजाय गन गरी भएको फै सला िु टपूण हँदा कम सजाय
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक ितवादी
िव म महतोको पनु रावेदन प ।
म पनु रावेदकले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको भिनएको बयान वे छाले गरेको होइन ।
अदालतमा मैले गरेको इ कारी बयान वत बयान

हो । जनु बयान यहोरालाई मेरा सा ीह ले समेत
समथन गरी बकप ग रिदएको अव था छ । ितवादी
मेरा पित िव म महतोले अदालतमा बयान गदा
मतृ कलाई आफूले मारेको हँ । उ वारदातमा अ
कसैको संल नता छै न भनी बयान गरेका छन् । घटनाको
मु य यि ले कसरु को बारेमा गरेको सािबतीलाई
वा तिवक होइन भनी अनमु ान गरी मलाई सजाय गन
िम ने होइन । मैले मतृ कलाई भा न उ कन नपाउने
गरी कपाल समाउने, हात मु काले हानेको र म तेल
सलाई याई िदएको भ ने कुनै वत माण िमिसल
संल न छै न । अनमु ान र शंकाको भरमा मलाई सजाय
हनपु न नहँदा फौजदारी यायका मा य िस ा तिवपरीत
मलाई हदैस म सजाय गरी भएको सु फै सला िु टपूण
हँदा बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक
ितवादी म जु महतोको पनु रावेदन प ।
हामी पनु रावेदकह ले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको भिनएको बयान हा ो वे छाले
गरेको होइन । अदालतमा हामीले गरेको इ कारी
बयान वत बयान हो । जनु बयान यहोरालाई
हा ा सा ीह ले समेत समथन गरी बकप ग रिदएको
अव था छ । ितवादी िव म महतोले अदालतमा बयान
गदा मतृ कलाई आफूले मारेको हँ । उ वारदातमा अ
कसैको संल नता छै न भनी बयान गरेका छन् । घटनाको
मु य यि ले कसरु को बारेमा गरेको सािबतीलाई
वा तिवक होइन भनी अनमु ान गरी हामीलाई सजाय गन
िम ने हँदनै । हामी पनु रावेदकह ले मतृ कलाई भा न
उ कन नपाउने गरी कपाल समाउने, हात मु काले
हानेको भ ने कुनै वत
माण िमिसल संल न
छै न । अनमु ान र शंकाको भरमा हामीलाई सजाय हनपु न
नहँदा फौजदारी यायका मा य िस ा तिवपरीत
हामीलाई हदैस म सजाय गरी भएको सु फै सला
िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादीह िव म महतो र िव िमया महतोको संयु
पनु रावेदन प ।
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अिभयोग मागदाबीबमोिजम ितवादीह
ल मी महतो, िव म महतो, म जु महतो, स जु
महतो, कृ णकुमारी महतो, िव िमया महतो, िव म
महतोलाई मल
ु क
ु ऐन, यानसम धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम र ितवादी जगु े वर महतोलाई
ऐ. १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गरेको
हदस म सु फै सला िमलेको र ितवादीह ले
बो सीको आरोपमा अमानवीय काय गनु अदलको
महलको १० ख नं. ले द डनीय अपराध हँदा सु
फै सलामा कुनै आधार कारणिबना नै सजाय गनु नपन
भनी गरेको फै सला सो हदस म निमलेको हँदा बदर
ग रपाऊँ । साथै ितवादीह सर वती महतो, ल मी
महतो र पशपु ितया महतो कसरु दार ठहर भएका
जगु े वर महतोका नाताका मा छे हन् भ ने िमिसल
संल न कागजातबाट पिु भएको अव था छ । िनजह
समेतले मतृ कलाई बो सीको आरोप लगाई िनजलाई
मानमा सहयोग गरेको भ ने िमिसल संल न माण
कागजबाट देिखन आएको अव था हँदाहँदै िनज
ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाई िदने
ठह याएको सु को फै सला सो हदस म निमलेको हँदा
िनजह समेतलाई अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार सजाय
ग रपाउँ भ ने समेत यहोराको पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन प ।
यसमा वादी नेपाल सरकार र ितवादीह
जगु े वर महतो, ल मी महतो, स जु महतो, कृ णकुमारी
महतो, िव म महतो (५१ वष), िव िमया महतो, िव म
महतो (२७ वष) र म जु महतोसमेतको पनु रावेदन
परेकाले दवु ै प लाई एक अकाको पनु रावेदन सनु ाई
साथै ितवादी ल मी महतो, पशपु ितया महतो र
सर वती महतोको हकमा अदालती ब दोब तको २०२
नं. र पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजमको ि या पूरा गरी िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनरावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०७०।४।२९ को आदेश ।

अदालतमा बयान गदा कसरु गरेको होइन
भनी भनेपिन वारदात थलमा उपि थत भएको
कुरालाई ितवादीह ले वीकार गरेका र घटनामा
के क तो भूिमका कसले िनवाह ग यो भनी प पाद
अनस
ु धान अिधकारीसम कसरु लाई वीकारी बयान
गरेको अव था भएको र मौकामा कागज गन मािनसह
मीना महतो, लीलाराम चौधरी, नारायण साद महतो,
भिव वर चौधरी, जीतन महतो र समीर महतोसमेतका
यि ह ले घटनालाई य देखेको यहोरा दसाउँदै
आ-आ नो यहोरा लेखाएको पाइ छ । अझ िललाराम
चौधरी जसले मौकाको आ नो भनाइलाई समथन गद
मािथ उि लिखत पनु रावेदक यी ितवादीह को नाम
उ लेख गरी कसैले ल ी, कसैले ढुङ्गा, कसैले िचरपट,
कसैले लौराले िपटेको देखेको हँ । ितवादीह को जमात
धेरै भएकोले मेरो के ही चलेन भनेर लेखाएका छन् भने
नारायण साद महतोले िललाराम चौधरीकै भनाईसँग
मेलखाने गरी आ नो मौकाको यहोरालाई समथन गरी
बकप गरेका र ितवादीह म येका िव म र िनजको
वाई ंले खक
ु ु री िलई मलाई नै लखेटेकोले पर भागेर
बसेको हँ भनी लेखाई िदएकोसमेत देिख छ । यसैगरी
घटना दे ने य दश सिमर महतो र मीना महतोले
पिन िललाराम चौधरी तथा नारायण साद महतोको
यहोरासँगै मेलखाने गरी ितवादीह को घटनामा
संल नता भएको बारेमा प िकटान गरी लेखाएको
देिख छ । घटना दे ने य दश भिव वर चौधरी र
जीतनी महतोको भनाई पिन सोही िकिसमको रहेको
पाइ छ । यस कार ितवादीह ल मी महतो, िव म
महतो, म जु महतो, कृ ण कुमारी महतो, िव िमया
महतो, िव म महतो, जगु े वर महतोसमेत आरोिपत
कसरु मा सािबत रही अनस
ु धान अिधकारीसम
िनजह ले बयान कागज गरेको, िकटानी जाहेरी
दरखा त, घटना थल िववरण तथा मौकाका यि ह
मीना महतो, िललाराम चौधरी, नारायण साद महतो,
भिव वर चौधरी, िजतनी महतो र समीर महतोसमेतले
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
य दश भई घटनामा ितवादीह को संल नता
बारेमा प लेखाई िदएको देिखँदा ितवादीह ल मी
महतो, िव म महतो, स जु महतो, कृ ण कुमारी महतो,
िव िमया महतो, िव म महतो र जगु े वर महतोको
हकमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम यानस ब धी
महलअ तगतको आरोिपत कसरु मा सजाय गन गरी
भएको सु फै सला िमलेको नै देिखयो ।
अब अदलको महलको १० ख नं. को
कसरु मा सजाय भएन र ितवादीह म ये सर वती
महतो, ल मी महतो तथा पशपु ित महतोलाई सफाई
िदएकोमा िच नबझ
ु ाई परेको नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गदा बो सी
भ ने कुराकै आरोपबाट घटना घटेको भ ने देिखई यो
कुरा घटनाको ज रयास म देिखन आएको र मानपछ
ु
भ ने कुरा ितवादी सर वती महतो, ल मी महतो र
पशपु ती महतोलाई थाहा िथयो भ ने कुरा उ लेख ग रए
पिन के कुन मा यमले सो कुरा यी ितवादीह लाई
थाहा िथयो यो िमिसलमा स माण थािपत नभएको
तथा ियिनह को घटनामा के क तो भूिमका रहेको
िथयो भ ने जाहेरीमा पिन प उ लेख नभएको र
य दश समेतले ियनीह लाई िकटान गरी प
लेखाउन नसके कोले अदलको १० ख अनस
ु ार
ितवादीह लाई सजाय भएन तथा ितवादीह
सर वती महतो, ल मी महतो र पशपु ती महतोलाई
सफाई िदएको िमलेन भ ने नेपाल सरकारको तफबाट
बसहमा उपि थत िव ान् उप यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ, मािथ
िववेिचत आधार कारणह बाट ितवादी जगु े वर
महतोलाई यानस ब धी महलको १३(४) र ल मी
महतो, िव म महतो, म जु महतो, स जु महतो, कृ ण
कुमारी महतो, िव िमया महतो, िव म महतो समेतका
ितवादीह लाई यानस ब धी महलको १३(३) नं.
ले सजाय गन गरी र अदलको १० ख नं. ले सजाय गरी
रहनु नपन तथा ितवादीह म ये सर वती महतो,

ल मी महतो र पशपु ितया महतोसमेतले अिभयोग
माग दाबीबाट सफाई पाउने ठह याई िचतवन िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।९।२३ मा भएको फै सला
िमलेको नै देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट िमित २०७१।१।९मा भएको
फै सला ।
म पनु रावेदक िव म महतो अपराध वीकार
गरी अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम बयान
गदा मतृ कलाई आफूले मारेको हँ । उ वारदातमा
अ कसैको संल नता छै न भनी बयान गरेको
छु । घटनाको मु य यि ले कसरु को बारेमा गरेको
सािबतीलाई वा तिवक होइन भनी अनमु ान गरी सबै
ितवादीलाई सजाय गन िम ने होइन । म ितवादी
म जु महतोले मतृ कलाई भा न उ कन नपाउने गरी
कपाल समाउने, हात मु काले हानेको र म तेल
सलाई याई िदएको भ ने कुनै वत
माण
िमिसल संल न छै न । घटनाका य ीदश भिनएका
यि ह ले उ वारदात रोकथाम गनपनमा
सो घटना
ु
देखेको भनी झु ा बकप गरेका हन् । अनमु ान र
शंकाको भरमा सजाय हनपु न नहँदा फौजदारी यायका
मा य िस ा तिवपरीत हामीलाई हदैस म सजाय गरी
भएको सु फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक ितवादी म जु महतो
र िव म महतोको संयु पनु रावेदन प ।
हामी पनु रावेदकह ले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको भिनएको बयान हा ो वे छाले
गरेको होइन । अदालतमा हामीले गरेको इ कारी बयान
वत बयान हो । जनु बयान यहोरालाई हा ा
सा ीह ले समेत समथन गरी बकप ग रिदएको
अव था छ । ितवादी िव म महतोले अदालतमा बयान
गदा मतृ कलाई आफूले मारेको हँ । उ वारदातमा अ
कसैको संल नता छै न भनी बयान गरेका छन् । घटनाको
मु य यि ले कसरु को बारेमा गरेको सािबतीलाई
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वा तिवक होइन भनी अनमु ान गरी हामीलाई सजाय
गन िम ने हँदनै । हामी पनु रावेदकह ले मतृ कलाई
भा न उ कन नपाउने गरी कपाल समाउने, हात
मु काले हानेको भ ने कुनै वत माण िमिसल
संल न छै न । जाहेरवालाले बकप गदा हा ो भूिमका
के हो हामीले के के संयोग पारी मतृ कको मृ यु भएको
भनी खल
ु ाउन स नु भएको छै न । अिभयोग दाबीममा
पिन अिभयोग लगाइएको छै न । उ वारदातमा
हा ो भूिमका प नगरी अनमु ान र शंकाको भरमा
हामीलाई सजाय हनपु न नहँदा फौजदारी यायका
मा य िस ा तिवपरीत हामीलाई हदैस म सजाय गरी
भएको सु फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादीह िव म महतो र
िव िमया महतोको संयु पनु रावेदन प ।
हामी पनु रावेदकह ले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको भिनएको बयान हा ो वे छाले
गरेको होइन । अदालतमा हामीले गरेको इ कारी बयान
वत बयान हो । जनु बयान यहोरालाई हा ा
सा ीह ले समेत समथन गरी बकप ग रिदएको
अव था छ । ितवादी िव म महतोले अदालतमा
बयान गदा मतृ कलाई आफूले मारेको हँ । उ
वारदातमा अ कसैको संल नता छै न भनी बयान
गरेका छन् । हामी पनु रावेदकह ले मतृ कलाई भा न
उ कन नपाउने गरी कपाल समाउने, हात मु काले
हानेको भ ने कुनै वत माण िमिसल संल न छै न ।
घरका सबै सद यलाई सजाय भएको अव था एकाितर
छ भने अक तफ जाहेरवाला र अ य य दश
भिनएका के ही यि ले अनमु ान र शंकाको भरमा हा ो
नाम िलँदमै ा हामीलाई सजाय हनपु न नहँदा फौजदारी
यायका मा य िस ा तिवपरीत हामीलाई हदैस म
सजाय गरी भएको सु फै सला सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िु टपूण हँदा
बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीह स जु

महतो र कृ णकुमारी महतोको संयु पनु रावेदन प ।
म पनु रावेदकले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको भिनएको बयान मेरो वे छाले गरेको होइन ।
अदालतमा मैले गरेको इ कारी बयान वत बयान
हो । जनु बयान यहोरालाई मेरा सा ीह ले समेत
समथन गरी बकप ग रिदएको अव था छ । ितवादी
िव म महतोले अदालतमा बयान गदा मतृ कलाई आफूले
मारेको हँ । उ वारदातमा अ कसैको संल नता छै न
भनी बयान गरेका छन् । मैले मतृ कलाई भा न उ कन
नपाउने गरी कपाल समाउने, हात मु काले हानेको
भ ने कुनै वत माण िमिसल संल न छै न । घरका
सबै सद यलाई सजाय भएको अव था एकाितर छ
भने अक तफ जाहेरवाला र अ य य दश भिनएका
के ही यि ले अनमु ान र शंकाको भरमा मेरो नाम
िलँदैमा मलाई सजाय हनपु न नहँदा फौजदारी यायका
मा य िस ा तिवपरीत मलाई हदैस म सजाय गरी
भएको सु फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादीह ल मी महतोको
पनु रावेदन प ।
अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितवादीह
ल मी महतो, िव म महतो, म जु महतो, स जु महतो,
कृ णकुमारी महतो, िव िमया महतो, िव म महतोलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम र ितवादी जगु े वर महतोलाई ऐ. १३(४) नं.
बमोिजम ज मकै दको सजाय गरेको हदस म सु फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको र
ितवादीह ले बो सीको आरोपमा अमानवीय काय
गनु अदलको महलको १० ख. नं. ले द डनीय अपराध
हँदा फै सलामा कुनै आधार कारणिबना नै सजाय गनु
नपन भनी गरेको फै सला सो हदस म निमलेको हँदा
बदर ग रपाऊँ । साथै ितवादीह सर वती महतो,
ल मी महतो र पशपु ितया महतो कसरु दार ठहर
भएका जगु े वर महतोका नाताका मा छे हन् भ ने

1413

नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
िमिसल संल न कागजातबाट पिु भएको अव था
छ । िनजह समेतले मतृ कलाई बो सीको आरोप
लगाई िनजलाई मानमा सहयोग गरेको भ ने िमिसल
संल न माण कागजबाट देिखन आएको अव था
हँदाहँदै िनज ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट
सफाई िदने ठह याएको सु को सदर हने ठह याएको
फै सला सो हदस म निमलेको हँदा िनजह समेतलाई
अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन प ।
म सामा य िबरामीह को झारफुक गन
अनपढ यि हँ । मैले मतृ क ढेगनीदेवीलाई िचने
जानेको छै न । मैले ितवादी िव म महतोले ीमतीलाई
झारफुक गन याएकोमा िच दै निचनेको ढेगनीदेवीलाई
बो सी भनी कसरी भ न स छु । यसको कुनै आधार
जाहेरवालाले र अिभयोगमा समेत खल
ु ाउन सके को
छै न । ितवादी िव म महतोले अदालतमा बयान गदा
मतृ कलाई आफूले मारेको हँ अ कसैको संल नता
छै न भनी बयान गरेका छन् । जाहेरवालाले बकप
गदा शंका लािग जाहेरी िदएको उ लेख गरेका छन् ।
के वल शंकाको आधारमा िदएको उजरु ीको आधारमा
मलाई हदैस म सजाय गरी भएको सु फै सला सदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला
िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदक ितवादी जगु े वर महतो गरु ौको पनु रावेदन
प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी यदनु ाथ शमाले
ितवादीह ल मी महतो, िव म महतो, म जु महतो,
स जु महतो, कृ णकुमारी महतो, िव िमया महतो,
िव म महतोलाई मतृ क ढेगनी देवीलाई कत य गरी
मारेकोमा ज मकै दको सजाय गरेको हदस म सु

फै सला सदर गरेको पनु रावेदनको फै सला िमलेको
र िनज ितवादीह ले मतृ कलाई बो सीको आरोप
लगाई अमानवीय काय गरेको प हँदाहँदै अदलको
महलको १० ख. नं. बमोिजम सजाय गनपनमा
कुनै
ु
आधार कारणिबना नै सजाय गनु नपन भनी गरेको
फै सला सो हदस म निमलेको हँदा बदर ग रपाउँ तथा
अ य ितवादीह सर वती महतो, ल मी महतो
र पशपु ितया महतोसमेतले गटु बनाई गरेको वारदात
संयु वारदात ह छ । पशपु ितया महतोसमेतले मानपछ
ु
भनेको भनी मतृ कक छोरी िल मी महतोले लेखाई
िदएको िमिसल संल न कागजातबाट पिु भइरहेको
अव थामा िनजह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाई
िदने ठह याएको हदस म निमलेको हँदा िनजह लाई
समेत मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७ नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
पनु रावेदक ितवादी जगु े वर महतो गरु ौको
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् अिधव ा ी
सिु नलकुमार पोखरेलले यी ितवादी उ वारदातमा
संल न भएको िमिसल संल न कागजातबाट पिु
भएको छै न । ितवादीम येका िव म महतोले
अदालतसम को बयानमा जगु े वरले मान भनेका
होइनन् िनज जगु े वर र मतृ क ढेगनीदेवीसँग अप रिचत
यि ह रहेको हँदा िबना आधार कारण ितवादी
जगु े वर महतो गरु ौलाई ज मकै दको सजाय गन गरी
भएको सु को फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िनजका हकमा बदर हनपु छ भनी
गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
पनु रावेदक ितवादी ल मी महतोको
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् अिधव ा य ी
सानमु ैया डंगोल र ी िवमला यादवले यी पनु रावेदकले
अदालतमा वत बयान गदा कसरु मा इ कारी
रही बयान यहोरा लेखाएका छन् । उ बयानलाई
िनजका सा ीसमेतले समथन गरी बकप ग रिदएको
देिख छ । यी ितवादीको वारदातमा के क तो
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संल नता िथयो भ ने जाहेरी तथा अिभयोग प मा
अिभयोजन प ले खल
ु ाउन सके को छै न । शंकाको
भरमा जाहेरी पदमा मा कसरु दार ठहर गन िम ने
होइन । जाहेरवाला यस वारदातका य दश समेत
होइनन् । मु य ितवादी िव म महतोले उ वारदात
आफूले घटाएको हो यस वारदातमा अ य कसको
संल नता छै न भनी बयान गरेका छन् । यी पनु रावेदकले
हरीमा कागज गदा घटनामा हेररे बसेको कुटिपटमा
स रक नभएको भ दै ितवादीम येका िव म महतोले
ढेगनीलाई मारेका हन् भनी लेखाएको हँदा सव वसिहत
ज मकै द गरेको फै सला निमलेकोले िनजलाई सफाई
हनपछ । यिद सजाय नै हने ि थितमा मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको १७(२) बमोिजम हनपु छ भनी
गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
पनु रावेदक ितवादीह िव म महतो
(२७ वष) र म जु महतो, स जु महतो, िव म महतो
(५१वष), िव िमया महतो, कृ णकुमारी महतोसमेतको
तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ा ी देवी
रे मीले पनु रावेदक ितवादीह म ये िव म महतो
(२७ वष) बाहेकका ितवादीह ले अदालतमा
बयान गदा कसरु मा इ कारी रही बयान गरेका छन् ।
उ बयानलाई िनजह का सा ीह ले समथन गरी
बकप ग रिदएको देिख छ । यी ितवादीह को
वारदातमा के क तो संल नता िथयो भ ने जाहेरी तथा
अिभयोगप मा अिभयोजन प ले खल
ु ाउन सके को
नहँदा के वल शंकाको भरमा जाहेरी पदमा कसरु दार
ठहर गन िम ने होइन । मु य ितवादी िव म महतोले
उ वारदात आफूले घटाएको हो यस वारदातमा अ य
कसैको संल नता छै न भनी बयान गरेको अव था हँदा
िव म महतो (२७ वष) बाहेकका ितवादीह लाई
कसरु दार ठहर गरेको फै सला बदर हनपु छ तथा
पनु रावेदक ितवादी िव म महतो (२७ वष) ले
अदालत र अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
कसरु मा सािबती रही बकप गरी अदालतसमेतलाई

सहयोग गरेको अव था हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
हदैस मको सजाय गन गरी भएको फै सला निमलेको
हँदा कम सजाय हनपु छ भनी गनभएको
बहस सनु ीयो ।
ु
िव ान् उप यायािधव ा तथा ितवादी
तफका कानूनी यवसायीह को उपयु बहस सनु ी
िनणयतफ िवचार गदा ततु मु ामा मल
ु त देहायका
नह को िन पण गनपन
ु हन आएको छ ।
(१) ततु मु ा के क तो कृितको हो ?
(२) यसमा ितवादीह उपर लगाइएको आरोप
थािपत हने अव था छ वा छै न । सो
स ब धमा िज ला र पनु रावेदन अदालतबाट
भएको फै सला िमलेको छ वा छै न ।
(३) ततु मु ाको िवशेष कृितको स दभमा
कुनै थप आदेश जारी हनपु न अव था छ वा
छै न ।
२. सव थम पिहलो नतफ हेदा ततु
मु ामा ढेगनी देवी महतोको ह या जनु िकिसमबाट
भएको भनी अिभयोग लगाइएको छ यो अ य सामा य
मु ाभ दा पथृ क कृितको छ । िमिसल हेदा अपराध
घट् नपु न भौितक कारण पीिडततफबाट उ प न
ग रएको अथात् ितवादीह को जीउ यान वा
स पि उपर कुनै भौितक आ मण ग रएको वा ित
पु याएको कारण वारदात घटेको अव था यो होइन ।
वतमान फौजदारी कानून वा यसअ तगत योग ग रने
कुनै िविधले खो न वा परी ण गन नस ने िवगतदेिख
थोपा रँदै आएको अ धिव वासमा आधा रत भई
मतृ कले ितवादीह लाई ित पु याएको वा पु याउन
खोजेको भ ने आधारहीन मा यताका कारण ततु
वारदात घटन गएको भ ने आरोप देिख छ । समाजमा
बो सा बो सी ह छन् र तीनले मािनस, जीवज तु
र खेतीबालीमा नो सानी पु याउन स छन् भ ने
आधारहीन मा यताको उ िव फोटनको पमा ततु
वारदात घट् न गएको भिनएको छ । यसैले ततु मु ा
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अ य यान मु ाभ दा फरक छ ।
३. अब ितवादीह उपर लागेको आरोप
थािपत हने अव था छ वा छै न भ ने दो ो नतफ
हेदा िमित २०६८।११।५ को िबहान िचतवनको बघौडा
गाउँको व तीमा घटेको एउटा जघ य अपराधको
िवषयलाई िलएर ततु मु ामा अनस
ु धान ार भ
भएको देिख छ । हरीह घटना थल पु दा ढेगनीदेवी
महतोको लास आधी जलेको अव था भेिटएको छ ।
घटना थल एवम् लास जाँच मचु ु कामा “मतृ कको
कपाल के ही जलेको, टाउको, िनधार, यापु फुटेको,
दािहने कान याितएको, शरीरमा भएका कपडाह
जली के ही मा बाँक रहेको, क मरदेिख मािथ
अगािडको भाग जलेको, योिन तथा मल ार जली
रातो कालो अव थामा रहेको र जलेको कारण लास
िच नै नसिकने अव थामा रहेको” भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । लाशको निजक रगत ज तो पदाथ
लागेको ढुङ्गा, काठको िचरेको दाउरो, म तेलको
ग ध आएको जरिकन रहेको भ ने मचु ु कामा उ लेख
भएको देिख छ । ढेगनीको ससरु ा झारी महतोले िदएको
जाहेरी अनस
ु ार िमित २०६८।११।५ को िबहान
आ नो गोठमा गोबर फा न गएक चालीस वष य
िवधवा ढेगनी देवी महतोलाई उनकै नातेदार िव म
महतोसमेतले समाती लछार पछार गद ढुङ्गा, लाठी,
हात, मु कासमेतले कुटिपट गरी दवु ै तनमा टोक
रगत चस
ु ी िवभ स त रकाले ह या गरेको र यसपिछ
घाँस पराल राखी आगो लगाएको भिनएको छ । य तो
काय कै य य दश को सामु ने भएकोबाट यसरी
मा रएक यि ढेगनीदेवी महतो हन् भ नेमा िववाद
देिखएन ।
४. अब उ वारदातमा को कसको संल नता
रहेछ भनी हेदा, ततु मु ामा प ाउ परेका यि ह को
बयान र अिभयोगप को यहोरासमेतबाट ढेगनीदेवी
महतोलाई बो सीको आरोप लगाई के ही समयदेिख
मानिसक यातना िदइँदै आएको भ ने देिख छ । सोही

ममा िमित २०६८।१०।२७ गते िज ला िचतवन
बघौडा गाउँ िवकास सिमित ब ने िव म महतो (५०
वष) र िव िमया महतोको घरमा िनज छोरी म जु र
वाई ं िव म महतो (२६ वष) आएको, माइती घरमा
आएपिछ म जु महतोले पेट दु यो, हात खु ा दु यो
भनी िबरामी परेको भनेपिछ िनजह भारत पि चम
च पारण घर भई सो समयमा बघौडा गाउँ िवकास
सिमितमा नै डेरा गरी झाँ (गरु ) को काम गन जगु े वर
महतो कहाँ हेराउन गएको, "िनजले ित ो िछमेक
िवधवा मिहला बो सी छ, यसले दःु ख िदएको छ,
िनजलाई ख म पानपछ"
ु भनेको र िनजकै कुरा प याई
र िनजकै कुरामा लागी िमित २०६८।११।५ को िबहान
६ बजे नै तुत वारदात घटन गएको भ ने अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गन म जु महतो, म जक
ु ो पित
िव म महतो (वष २६), म जक
ु आमा िव िमया
महतो र िनजको पित िव म महतो (वष ५०), म जक
ु
बिहनी ल मी महतो, कृ ण कुमारी र स जु महतोको
बयानबाट देिख छ । घटना म हेदा घटनापूव लगातार
४/५ िदनस म म जु िनजको पित िव म महतो र
प रवारका के ही सद यह झा कहाँ गएको, झा
कहाँबाट घर आएपिछ म जु र िनजको पित िव म
महतो का न थालेको र ढेगनीले बो सी लगाई िदएको
छ भनेको र िनजलाई मान स लाह गरेको भ ने खु न
आउँछ । घटनाको िदन िबहान ६ बजे िव म महतो
शशरु ाली घरबाट िन कनासाथ ढेगनीलाई िनजको
गोठमा गोबर फा दै गरेको देखी ए कासी झ टन
गएको, िव मसँग ससरु ाली प रवारका सबै सद यह
िन के को, ढेगनी भा न ला दा समाती, घेरा हाली
याएको र िनजलाई लछार पछार गद ढुङ्गा, लाठी,
हात मु का, ला ाले हानेको र िनजको मृ यु भएपिछ
परालले छोपी म तेल ख याई आगो लगाएको भ ने
खु न आउँछ । य तो आपरािधक कायमा म जु महतो,
िनजको पित िव म महतो (२६ वष), म जक
ु ा बाबु
आमा िव म महतो (५० वष) र िव िमया महतो,
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बिहनीह स ज,ु ल मी (२५ वष), कृ णकुमारी
महतो संल न रहेको भ ने िनजह को अनस
ु धान
अिधकारीम को बयानबाट खु न आउँछ । य िप
म जक
ु ो पित िव म महतो (२६ वष) बाहेक अ य
सबै ितवादीह अदालतमा बयान गदा इ कार रहेका
छन् र ह याको स पूण िज मेवारी िव म महतोले
िलएको छ । तर वारदातको व प र च मिददह को
अनस
ु धानको कागज र अदालतमा भएको बकप बाट
िनज ए लैले सबै काय गरेको नभई स पूण प रवारका
सद यह संल न भएको खु न आउँछ । उदाहरणको
लािग उ घटना दे ने ढेगनीका नाबालक छोराछोरी
सिमर महतो र िमना महतो सोही ठाउँक िनजह को
नातेदार िल मा महतो, बिु झएका िललाराम महतो,
िजतनी महतो, न दलाल चौधरी, भिव वर चौधरी,
नारायण महतो, िललाराम चौधरीसमेतको कागजबाट
स पूण प रवार नै वारदातमा संल न भएको
देिख छ । ढेगनीको बा वष य छोरा सिमर महतोले
बकप गदा वारदात हनपु ूवको रात आमा र बिहनीसमेत
सँगै सतु ेको, आमा िबहानै उठे र गोठमा गोबर फा न
गएको अव थामा बािहर होह ला भएपिछ उठे र हेदा
“आमा गोठिनर बािहर लडेको िथयो, टाउकोमा चोट
भएको देखेको, यहाँ िव म, कृ ण, स ज,ु म ज,ु
ल मी, अक िव म र िव िमया िथए । िव िमया,
िव म महतोसमेतले ढुङ्गा मढु ा जे पायो यहीले
हानेका रहेछन् (स.ज.५) िव म महतो, िव िमया
महतो, िनजका छोरीह र अक िव म महतोले
कसैले पराल याउने, कसैले म तेल याउने, कसैले
आगो लगाउने गरी म तेल हालेर परालले छोपी
आगो लगाउने काम गरेका हन् (स.ज.११)” भ ने
उ लेख गरेको पाइ छ । य तै आमा सँगसँगै सतु ेक
िनजक बिहनी ९ वष या िमना महतोले पिन बकप
गदा होह ला भई उठ् दा “माल माल भनेर आमाले
बोलेको सनु े” बािहर आई हेदा मािथ उ लेख गरेका
ितवादीह “कसैले दाउरा, कसैले मढु ासमेतले

हानेको, यसपिछ पराल याई छोपी म तेल हाली
आगो लगाई िजउँदै जलाएका हन्, सोही कारणबाट
आमा ढेगनी देवीको मृ यु भएको हो” (स.ज.७) भनी
प पमा उ लेख गरेको र मािथ उि लिखत कुरा
आफूले देखेको भ ने उ लेख गरेको (स.ज.१०)
पाइ छ । य तैगरी घटना घिटरहेको अव थामा
आफूसमेत भई छुट्याउन जाँदा िव म महतोले हा न
खोजेको र लखेटेको भ ने नारायण महतो र भिव वर
चौधरीको बकप बाट देिख छ । वारदात थलबाट
आगोको धवु ाँ आएपिछ गाउँलेह भेला भएको र
कसैले हरीलाई खबर गरेको अ य गाउँलहे ले
अिभयु ह लाई भा न उ कन निदएको भ ने पिन
य दश घटना िववरणका अदालतमा आई बकप
गन िडलाराम चौधरीसमेतको बकप बाट देिख छ ।
यसबाट ितवादीह म येका वारदात भएको थान र
घरमा रहे भएका म जु महतो िनजको पित िव म महतो
(२६ वष) म जक
ु ा बाबु आमा िव म महतो (५० वष)
र िव िमया महतो, बिहनीह ल मी महतो (२५ वष),
स जु महतो र कृ णकुमारी महतोसमेत भई ढेगनीदेवी
महतोलाई मानपछ
ु भ ने स लाहमा पसी कुट् न,
िपट् न, चोट हार गन र मृ यु भइसके पिछ जलाउनमा
य पमा संल न रहेको देिखयो । घटनाको सम मा
मू याङ् कन गदा घटना ु रतापूवक र िवभ स त रकाले
घटाइएको यहाँ कसैले छुट्याउन र ढेगनीको उ ार
गन नै नपाएको देिखयो । यस ि थितमा ह या कायमा
य पमा यी ितवादीह संल न देिखएका हँदा
िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय हने ठह याएको सु र
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आयो ।
५. अब ितवादीम येका झा (गरु ) को
जगु े वर महतोको हकमा हेदा िनज भारतीय देिखए
पिन बघ डा गाउँ िवकास सिमितमा डेरा गरी ब ने र
झारफुक, धामी झाँ को काम गन यि रहेको भ ने
मािथ उ लेख भइसके को छ । िव म महतो (२६ वष),
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िनजको ीमती म जु महतो, िनजको आमा िव िमया
महतो ३ िदनस म आ नोमा फु न आएको र आफूले
झारफुक गरेको कुरा िनजले अदालतमा पिन वीकार
गरेको देिख छ । अनस
ु धानमा बयान गदा आफूले ५
िदनस म झारफुक गरेको र के ही कम भएको छ हे रिदनु
प यो भनेपिछ “माइतीघरको िछमेक मिहला ढेगनीदेवी
महतोले बो सी लगाएर दःु ख िदएको छ यसलाई
ख म पानपछ,
यसपिछ माइती घरमा र ित ो घरमा
ु
सख
ु शाि त ह छ” भनी म जु महतोसमेतलाई भनेको
भनी उ लेख भएको छ । िनजउपर सह अिभयु ह
िव म महतो (२६ वष), म जु महतो, िव िमया
महतोसमेतको पोल रहेको पिन छ । य िप िनज
घटना घट् दा वारदात थलमा उपि थत देिखँदनै तर
ढेगनीलाई बो सीको आरोप लगाउने, बो सी ह छन् र
बो सीले मािनसलाई टुनामनु ा म ारा मान स छन्,
य तो काय ढेगनीले गरेको छ भनी अ धिव वासमा
बसीभूत बनाउँदै िनज “ढेगनीलाई ख म पानपछ
ु र
मारेमा मा िबरामी म जक
ु ो माइती र घरमा समेत सख
ु
शाि त ह छ” भनी िव वास िदलाउने यि देिख छ ।
यसरी िनजको कुरामा िव वास गरी र वचन मानी मािथ
उि लिखत अ य ितवादीह ले ढेगनीलाई बो सीको
आरोपमा कुट् ने, िपट् ने र म तेल ख याई परालले
छोपी िवभ स िकिसमले मान काय गरेको पाइँदा
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(४) को कसरु गरेको ठह याएको सु र पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेकै देिखयो ।
६. अब सु िचतवन िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालत, हेट डाले समेत अिभयोग
दाबीबाट सफाई िदएका ितवादी जगु े वरलाई कोठा
भाडामा रा ने ल मी महतो (३६ वष), पशपु ितया
महतो र सर वती महतोको हकमा हेदा, िनजह ले
आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
देिख छ । िनजह ढेगनीलाई ह या गन प रवारका
सद य पिन देिखँदैन । घटनाबारे अनस
ु धानमा सािबत

हने कुनै पिन ितवादीले िनजह घटना थलमा िथयो
वा वारदातमा संल न िथयो वा आफूह लाई उ साएको
िथयो भनेको पाइँदैन । यस ि थितमा िनजह उपरको
आरोप पिु हन स ने अव था िव मान नदेिखँदा
िनजह लाई सफाई िदने गरी भएको सु र पनु रावेदन
अदालतको फै सला अ यथा गनपन
ु देिखएन ।
७. गडाउ भएका ितवादीह उपर
ढेगनीलाई बो सी आरोपमा यातनासमेत िदई ह या
गरेको भनी मल
ु क
ु ऐन, अदलको महलको १०(ख)
को समेत अिभयोग लगाएको पाइ छ । उ अदलको
१०(ख) नं. मा देहायको यव था रहेको देिख छ ।
८. “कसैले कसैलाई बो सी वा बो सीको
आरोप लगाउने वा य तो आरोपमा िनजलाई
बसोबास गरेको ठाउँबाट िनकाला गन, सामािजक
बिह कार गन वा अ य कुनै अमानवीय वा अपमानजक
यवहार गन वा यातना िदने काम गरेमा वा कुनै रोग
लागेको यि लाई य तो रोग लागेको कारणबाट
ितर कार वा अमानवीय वा अपमानजक यवहार गरी
िनजलाई बसोबास गरेको ठाउँबाट िनकाला गरेमा तीन
मिहनादेिख दईु वषस म कै द वा पाँच हजार पैयाँदेिख
प चीस हजार पैयाँस म ज रवाना वा दवु ै सजाय
हनेछ ।”
९. उपयु यव थाले बो सा बो सीको
आरोप लगाउने, यातना िदने, अपमानजनक यवहार
गन वा अमानवीय काय गन कुरालाई कसरु मानेको
देिख छ । ततु मु ामा ढेगनीदेवी महतोलाई जे
जसरी बो सीको आरोप लगाउने, यातना िदने र मान
काय भयो य तो ि थितमा उ १०(ख) नं. को कसरु
कायम हने नै देिखयो । के वल सजायको हकमा स म
ितवादीह लाई यानस ब धीको १३(३) र १३(४)
नं. बमोिजम सजाय भएको र वारदात एउटै हँदा द ड
सजायका ८ र ३८ नं. को समेतको यव थाबाट थप
सजाय नहने ि थित देिखन आयो ।
१०. दो ो नको िन पण गन स दभमा
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यित कुरा भनेर अब ततु मु ा िवशेष कृितको
रहेको स दभमा कुनै आदेश हनपु न अव था छ
वा छै न भ ने ते ो नतफ हेर । िव ान िविधले
यित धेरै उ नती गरेको वतमान समयमा पिन हा ो
समाजमा मािनसह लाई बो सा बो सीको आरोपमा
सताउने, अपमान गन, यातना िदने, बिह करण गन
र मानस मका काय ह छन् र हा ो संिवधान, कानून,
हा ो याय णालीले यसलाई िनमूल गन सके को छै न
भ नु अ य त लाजमद कुरा हो । बो सीको आरोपमा
भएका घटनाह हेदा ए काइस सता दीमा पिन
बो सी थामा िव वास गन एिसया र अि काका के ही
अँ यारा कुनाह मा हा ो देश पछ । यो यथाथ हो ।
बो सीको आरोपमा मािनसह र िवशेषतः मिहला,
वृ , सामािजक पमा प र य , अ पसं यकह
सताइएका घटनाह बरोबर अखबारमा आइरह छन् ।
िकन य तो भइरहेको छ ? घटनाह िकन दोहरी रहेका
छन् ? िकन र कसरी यित सहज पमा ू र कायह
भइरहेका छन् ? िकन हा ो याय णालीले पीिडत,
उनका प रवार र स पूण समाजलाई याय सिु नि त
गन सिकरहेको छै न ? यसबारेमा ग भीर समी ा हन
आव यक देिख छ ।
११. बो सी था बारेमा ग रएका
अ ययनह ले के देखाउँछन् भने बो सीको मा यता,
चलन र िव वास कुनै न कुनै पले धम, इितहास
र सं कृितसँग जोिडएको िवषय हो । िह दू, इ लाम
र ि तान आिद धमका धािमक थह मा बो सी
बारेको िव ासलाई उदबोध
गराउने
ा तह
्
भेिट छन् । तर िश ाको चारसँगै जब जब मािनसह ले
िव ान र तकवादमा िव वास गन थाले तब समाजमा
बो सी वा बो सा ह छन् र ितनले मािनस, व तु भाउ
वा बाली नाली न गन स छन् भ ने कुरा हराउँदै
गए । अिहले पि चमी समाजमा बो सी थाको कुरा
नै इितहासको एउटा अँ यारो कथा बनेको छ । अिहले
यसलाई हनै नस ने कसरु (impossible Crime)

मािन छ । कानूनी िवकासको ि बाट हेदा इितहासको
कुनै चरणमा “बो सी लगाउनु अपराध हो” भिन यो
भने अिहले “बो सीको आरोप लगाउनु अपराध हो”
भ ने मा यतालाई िव वका अिधकांश िवकिसत र
िवकासशील मल
ु क
ु ह ले अंिगकार गद गैरहेका छन् ।
यसै अदालतबाट बो सीको आरोप लगाई हने गरेको
अ याय, अ याचार, उ पीडन, यातना िदने काय
रोकथाम, िनय ण एवम् सजाय गन भावकारी
ऐनको अभाव रहेकोले ऐनको तजमा
ु गनु भनी िमित
1
२०६१।४।२६ मा आदेश भएपिछ २०६३ सालमा
मल
ु क
ु ऐन अदलको १० (ख) को यव था ग रएको र
२०७२ सालदेिख “बो सीको आरोप (कसरु र सजाय)
ऐन” माफत हामीले अब “बो सीको आरोप लगाउनु
अपराध हो” भ ने पिछ लो मा यतालाई अङ् िगकार
गरेका छ । यो वागतयो य कुरा हो । कानूनी यव था
कायम गन बारे हामीह ले के ही गित गरेको भएपिन
यथाथ के हो भने हा ो समाज अझैपिन बो सा बो सी,
भूत ेत, धामी झा मा िव वास गछ । यसले गदा
सामािजक िवभेद, विह करण र ब चनाको ि थितको
सज
ृ ना भइरहेको र आिथक, सामािजक, शैि क पमा
सीमा तकृत वग नै यसबाट बढी भािवत र पीिडत
ब न पगु ेको अव था छ । अ सर वृ , प र य ,
अश मिहला वा रोग लागी ज मेका वा असामा य
ज मेका यि ह बो सा बो सीको आरोपमा
पछन् । यस खालका यि ह सताइएका
घटना मह ले देखाउँछन् ।
१२. कसैलाई बो सी वा बो साको आरोप
लगाउन,ु सताउन,ु अपहेलना, वा विह करण गन,ु
आ मण गन,ु सामािजक बेइजित गनु वा मानु जघ य
अपराध हो । कसैलाई बो सा बो सीको आरोप लगाउनु
मा पिन आरोिपत यि को स मानपूवक बाँ न
पाउने, वत पूवक िहँड्डुल, कारोबार, यवसाय
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रे मा थापासमेत िव
ी ५ को सरकार, मि प रषद्
सिचवालयसमेत, नेकाप २०६२, िन.नं.७४९८,२०५

नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
गन पाउने हकउपरको आ मण हो । यस ि बाट यो
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ् घनको न हो ।
मानव अिधकारस ब धी सािह यमा यसबारे िववेचना
भएको पिन छ ।2 तर अ ययनह ले के पिन देखाउँछन्
भने बो सी लगाएको भनी झारफुक गन गराउने,
बो सीको आरोप लगाई िहंसामा उ ने वा य तो िहंसा
हेरी ताली िपट् नेह बो सीको अि त वमा िव वास
गछन् । बो सीउपर शारी रक वा मानिसक िहंसामा
उ नेह आफूह ले बो सी भनी आरोप लगाइएका
यि ह उपर अ याय गरेको ठा दैनन् ब आफूले
याय खोजेको र दैवी शि को आडमा याय िदएको
महसस
ु गछन् । यो मा यता र अ धिव वासबाट
समाजलाई बािहर निनकालेस म हामी यो सम याबाट
मु हन स दैन । यसको िनि त सव थम बो सीबो सा हँदैनन् भ नेमा समाजलाई िव वास िदलाउनु
पछ । धामी झाँ ले सामािजक सेवा नभई समाजमा
अ धिव वास फै लाउने र यसैको आडमा शोषण
ग ररहेका छन् भ ने पु ष, मिहला, बाल, यवु ा, पौढ
सबैलाई बझ
ु ाउन ज री छ । बो सी थाका िव
मा होइन यसको कारकको पमा रहेको धामी
झाँ थाको िव नै हा ो रा य, कानूनी णाली
र याय यव था उिभन स नु पछ । यो वतमानको
आव यकता हो ।
१३. बो सी थाको िव
२०७२
सालमा यव थािपका संसदले
् एउटा ऐन िनमाण
गरेको कुरा मािथ उ लेख भइसके को छ । सो ऐनले
बो सा वा बो सीको आरोप लगाउने, आरोिपत
यि उसका प रवारका सद यलाई ू र अमानवीय
वा अपमानजनक यवहार गन, सामािजक विह कार
गन, बसेको ठाउँबाट िनका ने आिद कायलाई कसरु
कायम गरी सरकार वादी मु ाको पमा अनस
ु धान

गन र कसरु को गा भीयअनु प सजायको यव था
गरेको छ । साथै ऐनले पीिडतको उपचार गराउने,
पीिडतको संर ण गन, सरु ा यव था गन गराउने,
कसरु दारलाई थनु ामा राखी कारवाही गन आिद
कुराका साथै ितपूितको यव थासमेत ग रसके को
छ । पीिडतलाई सेवा के मा रा ने, कानूनी सहायता,
मनोिवमश वा मनोवै ािनक सेवा र आिथक सहायता
िदने र सचेतना काय म स चालन गन आिद ज ता
सकारा मक यव थाह उ ऐनमा ग रएका
छन् ।3 ऐन जारी भएको धेरै भई नसके को हँदा यसको
भावकारी काया वयन र प रमाजन गद लैजानु पन
आव यकता अब हा ो सामु नेमा छ । यसैले ततु
मु ाको िन पणसमेतको ममा समाजमा सचेतना
विृ को लािग “बो सा बो सी, भतु ेत हँदैनन् धामी
झाँ को बलले कुनै रोग वा ितलाई ठीक पान
सिकँ दैन, ठीक पान सिक छ भ नु अ धिव वासबाहेक
के ही होइन । जनु कुरा िव ानस मत छै न, यसलाई
वीकार ग रनु हँदनै ” यो स देश सोझो पमा
जनतासम पु याइनु पछ । बो सीको आरोप यससँग
जोिडएका आिथक, सामािजक, कानूनी याियक एवम्
मानव अिधकारस ब धी आयाम र यो कु थाको कसरी
अ य गन बारेमा रणनीितसिहतको िवषय िव ालयको
पाठ् य ममा समावेश गनु र स चार मा यम ारा चार
सारसमेत गनु भनी िश ा तथा स चार म ालयको
नाउँमा र ढेगनीदेवी महतोका नाबालक स तानह को
िश ादी ा, वा य र सरु ाको आव यक र उिचत
व ध िमलाउनु भनी मिहला, बालबािलका तथा
समाज क याण म ालय र गहृ म ालयसमेतका
नाउँमा आदेश जारी गनु यायको रोहमा आव यक
देिखन आयो ।
१४. अतः मािथ उि लिखत आधार

Report of the special Rapporteur Ms. Radhika
Comaraswamy on Violence Against Women, E/
CN.4/2002/83 (Jan 31, 2002)

यस िवषयमा ग रएको समी ाको लागी हेनहोस,
डा.
ु
आन दमोहन भ राई, बो सी बो साको आरोप र यायसँग
जोिडएका श्नह , कानून, अंक ११८, २०७३, पृ १९
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माणह बाट ढेगनीदेवी महतोलाई बो सीको आरोप
लगाई ह या गरी जलाउने कायमा ितवादीह
िव म महतो (२६ वष), िनजक ीमती म जु महतो,
म जक
ु ो बाबु िव म महतो (५० वष), िव िमया महतो,
म जु महतोको बिहनीह स जु महतो, ल मी महतो
(२५ वष), कृ णकुमारी महतोसमेत संल न देिखँदा
िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम र ितवादी जगु े वर महतोको
हकमा िनज यान मानमा वचन िदने कायमा संल न
देिखँदा यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम
सजाय गन गरेको सु िचतवन िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०७१।१।९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखयो । साथै यानस ब धीको १७ नं. को
अिभयोग लगाइएका ल मी महतो (३६ वष), सर वती
महतो, पशपु ितया महतोउपरको अिभयोग दाबी पु न
नसके कोले िनजह लाई सफाई िदने ठह याएको
सु र पनु रावेदन अदालतको फै सला पिन िमलेकै
देिखयो । तसथ पनु रावेदन अदालतको सो फै सला सदर
हने ठहछ । गडाउ भएका ितवादीह ले बो सीको
आरोप लगाई ढेगनीदेवी महतोको ह या गरेको हँदा
मल
ु क
ु ऐन, अदलको १० (ख) को कसरु कायम
ह छ । तर सजायको हकमा यानस ब धीको महलको
१३(३) र १३(४) नं. बमोिजम सजाय भइसके कोले
थप सजाय गनु परेन । साथै बो सा बो सी िव
सचेतनाको िनि त उपयु पाठ् य म तयार गरी
िव ालय तहको िश ामा समावेश गनु भनी िश ा
म ालय तथा स चार म ालयको नाउँमा र ढेगनीदेवी
महतोका स तानह सिमर महतो, िमना महतो र अ य
स तान भए उनीह को समेत िश ादी ा, वा य,
सरु ासमेतको समिु चत यव था गनु भनी मिहला,
बालबािलका तथा समाज क याण म ालय र गहृ
म ालयसमेतको नाउँमा आदेश जारी ग रिदएको
छ । आदेश काया वयनको िनि त फै सलाको

ितिलिप महा यायािधव ाको कायालयमाफत उ
म ालयह मा पठाई िदनू । साथै जाहेरवालालाई
पिन सु िज ला अदालतमाफत फै सलाको जानकारी
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल असार २१ गते रोज ४ शभु म्

&

नणय नं . ९८६२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
फै सला िमित : २०७३।१२।१३
मु ा : गडालाई गोली हानी घाइते बनाएको ।
०६८-CR-१०६३
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला िचतवन, मेघौली
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ३ घर भई हाल
कारागार कायालय भरतपरु मा थनु ामा रहेका
सक
ु बहादरु कुमालको छोरा रणबहादरु कुमाल
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िव
यथ / वादी : स.स.अ. अणनाथ बरालको जाहेरीले
नेपाल सरकार
०६८-CR-१०६४
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला नवलपरासी, नयाँ
बेलहानी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २ घर
भई हाल कारागार कायालय भरतपरु मा थुनामा
रहेका बाबल
ु ाल लामाको छोरा होमबहादरु
लामा
िव
यथ / वादी : स.स.अ. अणनाथ बरालको जाहेरीले
नेपाल सरकार
०६८-CR-११३६
यथ / वादी : स.स.अ. अणनाथ बरालको जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला नवलपरासी, नयाँ
बेलहानी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २ ब ने
बाबल
ु ाल लामाको छोरा होमबहादरु लामा
०६८-CR-११७३
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला नवलपरासी, नयाँ
बेलहानी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २ घर
भई हाल कारागार कायालय भरतपरु मा थुनामा
रहेका बाबल
ु ाल लामाको छोरा होमबहादरु
लामा
िव
यथ / वादी : स.स.अ. अणनाथ बरालको जाहेरीले
नेपाल सरकार
०६८-CR-११९३
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला िचतवन, मेघौली गाउँ
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िवकास सिमित वडा नं.३ घर भई हाल कारागार
कायालय भरतपरु मा थनु ामा रहेका स तबहादरु
भ ने पंकज कुमाल
िव
यथ / वादी : स.स.अ. अणनाथ बरालको जाहेरीले
नेपाल सरकार
§ लोपो मुख जाितलाई संर ण गन गडा
मान घाइते पान ज ता कसरु लाई ग भीर
कसरु मानी सजायको यव था हा ो
िव मान कानूनमा समेत कठोर पमा
रहेको छ । गडा मान योजनामा संल नता
भए तापिन हरेक यि को आआ नो
कसुरको भूिमका रहेको ह छ । ऐनले नै
तजिबजी सजायको यव था गरेको छ ।
तजिबजी सजायको योग पिन कसुरको
मा ाअनस
ु ार वा छनीय हने ।
§ कै द र ज रवानाको तजिबजी सजाय गदा
यायकताले सदैव कसरु दारको कसुरको
मा ालाई यान िदनुपन ह छ । तजिबजी
सजाय गदा अपराधमा संल न यि को
पूव आपरािधक ि याकलापलाई पिन
िवचार गनपन
ु ह छ । िव बाट नै लोपो मख
ु
हने स भावना भएको गडा जाितको
िशकार गरी खागको यापार गन समूहको
नेटवक नै हने गरेको छ । सबै कसुरदारले
गरेको कायको समि गत प रमाणबाट
नै अपराधले पूणता पाउने हदँ ा हरेक
अपराधीको भूिमका गि भर कृितको
मा नपु न ।
( करण नं.११)
§ िनकु ज े िभ गोली चलेको त य पुि ट
भइरहेको अव था, गडा घाइते देिखएको
भ ने ितवेदन र ितवादीह भेला भई

बसेको घरमा प ाउ पदा बरामद भएका
गडा मान ब दोब तीका सामानह
बरामद भएका प रि थितज य माण
र ितवादीह को कसरु अपराधलाई
वीकार गरी गरेको बयान कागजातबाट
आरोिपत कसरु मा
ितवादीह को
संल नता िथएन भ न नसिकने ।
( करण नं.१६)
पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट :
यथ / वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ान साद भस
ु ाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९ को दफा ५(क), दफा २८
सु तहमा फै सला गनः
मख
ु संर ण अिधकृत डा. ी नरे मान बाबु धान
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी पु षो म भ डारी
मा. यायाधीश ी स यमोहन जोशी था
फै सला
या. सारदा साद िघिमरे : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त य एवम्
ठहर यस कार छ :
िमित २०६४/५/२२ गते मेघौली गाउँ
िवकास सिमितको द नी गाउँको िसधा नारायणी पारी
िनकु जिभ गोली पड् केको सूचना पाई गाउँलेको
सहयोगमा डुङ्गा तरी ग ती गदा उ िदन के ही फे ला
नपरेको र भोिलप ट ग तीको ममा दािहने िफलामा
गोली लागी रगत चहु ाउँदै िहँडेको गडा फे ला परेको भनी

िसंसवार पो टले िमित २०६४/५/२४ मा पेस गरेको
मचु ु का एवम् ितवेदन ।
िससवार पो टको रपोटको आधारमा
गडालाई गोली हा ने मािनसको खोजी भइरहेको
िथयो । िमित २०६४/६/६ गते पिहला गडालाई गोली
हा ने मािनस फे री गडा मान आउँछन् भ ने सूचनाको
आधारमा िचतवन राि य िनकु जको ग ती टोलीले
ग ती गद जाँदा िज ला िचतवन, मेघौली गाउँ िवकास
सिमित, वडा नं. २ ब ने स तबहादरु कुमालको
घरनिजक मािनसह ज मा भएको देखी उ थानमा
जाँदा मािनसह भागाभाग गरेको र िनजह लाई घेरा
हाली समा ने ममा िज ला नवलपरासी, नयाँबेलहनी
गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. २ ब ने होमबहादरु
लामा, िज ला िचतवन, मेघौली गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ३ ब ने रणबहादरु कुमाल र ऐ.ऐ. वडा नं.२
ब ने माया कुमाललाई घेरा हाली समातेर सोधखोज
गदा गडा मान योजनाको लािग स लाह गन लागेको
भ ने कुरा खु न आएकोले िनजह लाई के रकार गदा
माया कुमालले आ नो घरमा रा न िदएको पोकोसमेत
याएर िदएकोमा उ पोकोमा रडबाट बनाएको
गोली, िससाको गोली, बा द र अ य ब दोब तीका
सामानह समेत फे ला परेकोले आव यक कारवाहीको
लािग िनजह लाई बरामद सामानसिहत िचतवन
राि य िनकु ज कायालयमा बझ
ु ाएको स.सं.अ. ी
अणनाथ बरालसमेतको िमित २०६४/६/६ गतेको
ितवेदन ।
माया कुमालले आ नो घरबाट िनकालेर
िदएको पोको फुकाई हेदा फे ला परेको गोली बा द र
ब दोब तीका सामानह समेत बरामद भएको िमित
२०६४/६/६ गतेको बरामदी मचु ु का ।
म गडा मारेको अिभयोगमा जेल बसी िन के को
क रब २ मिहना जित भयो । मेरो ससरु ाली गडाकोटमा
जाँदा नारायणगढमा िज ला िचतवन, कोराक गाउँ
िवकास सिमित कािलखोला ब ने राजकुमार जा र
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िज ला िचतवन खैरहनी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ४
ब ने बिु बहादरु जासँग भेट भयो । बिु बहादरु जा
मसँगै जेलमा बसेकाले िचनजान िथयो । िनजह ले
नारायणीको पल
ु निजक एका तमा लगी गडा मान कुरा
गरे । मैले यो कुरा िज ला िचतवन, मेघौली गाउँ िवकास
सिमित वडा नं. २ ब ने स तबहादरु कुमालसँग स लाह
गनु भने ँ । यसपिछ िनजह ले गडा मान योजना बनाई
िमित २०६४/५/२१ गते स तबहादरु कुमालको घरमा
गई बसी ऐ. २२ गते नारायणी नदी तरी िनकु जको
े मा गडालाई गोली हानेको र उ गडाको खाग
िलन भनी बिु बहादरु लामाको ल.ु १.प. ८१२३ नं.
र बिु बहादरु जाको साथीको अक मोटरसाइलमा
मेघौली साझापरु स म गई खाजा ना ता खाई बेलक
ु ा
होमबहादरु लामा र आफू ित ालयमा सतु ेको,
स तबहादरु आ नो घरमा फकको, बिु बहादरु जा,
राजकुमार जा र िथङ् ग भ ने मािनस मोटरसाइकलमा
फकका, पनु ः २०६४ साल असोज मिहनाको ६
गते राजकुमार जा, होमबहादरु लामा, स तबहादरु
कुमाल, माया कुमाल र मसमेत बसी गडा मान योजना
बनाइरहेको अव थामा िनकु जको ग ती टोलीले गोली,
बा द र ब दोब तीका सामानसिहत होमबहादरु लामा,
म र माया कुमाललाई प ाउ गरेको हो भनी ितवादी
रणबहादरु कुमालले अनस
ु धान अिधकारीसम िमित
२०६४/६/९ गते गरेको सािबती बयान ।
मैले गडा मान र खाग िब गन काय गरेको
छै न । तर मेरो ीमान् स तबहादरु कुमालका साथी
भनेर १३-१४ िदन पिहला आई बास बसेका मािनसले
िदएको सामानको पोको सरु ि त रािखिदएक हँ ।
उ पोकोमा फलामको रड काटेर बनाइएको गोली,
बा दलगायत िससाका गोली र अ य ब दोब तीका
सामान पिन रहेका िथए । म उ मािनसलाई
िचि दनँ । िनजह सँग मेरो ीमान् घरबािहर गई गो य
कुरा गरेको र के कुरा गरेको हो ? यो सामान के हो?
भनी पटक पटक सोधपछ
ु गदा गडा मानको लािग

याएको सामान हो, यो पोको नफुकाउनु भनी भनेकाले
उ सामान नहेरी रािखिदएको र िनकु जको ग ती
टोलीले होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र मलाई
प ाउ गन समयमा यो सामानको पोको मैले राखेको
ठाउँबाट िझक िदएको हँ भनी ितवादी माया कुमालले
अनस
ु धान अिधकारीसम िमित २०६४/६/८ मा
गरेको सािबती बयान ।
मैले गडा मारेको छै न र खाग िब यवसाय
गरेको रकम पिन पाएको छै न । तर मानको लािग
स लाह गरेको हो र गडा मान गएका साथीह लाई
खागसिहत नारायणगढस म िब को लािग लैजानको
लािग होमबहादरु लामाको ल.ु १.प. ८१२३ नं. को
मोटरसाइकल र साथीको अक मोटरसाइकलमा
मेघौली, साझापरु आई साथीह लाई भेट गदा गडालाई
गोली ताके को ठाउँमा नलागी पछािडको िफलामा
लागेकाले गडा नमरेकाले खाग लैजान पाइएन । यो
घटना २०६४ साल भा २२ गतेको हो । पनु ः ितज
मानेर २०६४ असोज ६ गते स तबहादरु कुमालको घर
निजक बसी गडा मान योजना बनाइरहेको अव थामा
िनकु जको ग ती टोलीले हमीलाई बरामद भएका
सामानसिहत प ाउ गरेको हो । भा २२ गते गडा
मान जानेमा स तबहादरु कुमाल, राजकुमार जा र
बौधे जा हन् । घटनामा िज ला िचतवन, मेघौली गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. २ ब ने स तबहादरु कुमाल,
ऐ.ऐ. वडा नं.३ ब ने रणबहादरु कुमाल, िज ला
िचतवन, कोराक गाउँ िवकास सिमित, कािलखोला
ब ने राजकुमार जा, िज ला िचतवन, खैरहनी
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ४ ब ने बिु बहादरु
जा, कोराक गाउँ िवकास सिमित ब ने बौधे जा
र ऐ.भ. ब ने िदपे भ ने रोगबहादरु कुमालसमेतका
मािनसह स लाह ग ररहेको अव थामा िनकु जको
ग ती टोलीले प ाउ गरी सोधखोज गदा स तबहादरु
कुमालक ीमती माया कुमाललाई हा ा साथीह ले
रा न िदएको सामानह िनका न लगाई हेरपे िछ
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हामीह लाई प ाउ गरी िनकु जका कमचारीह ले
याएका हन् भनी ितवादी होमबहादरु लामाले
अनस
ु धान अिधकारीसम िमित २०६४/६/९ गते
गरेको सािबती बयान ।
गडा मान जानको लािग ब दोब तीका सामान
ओसार पसार गन योग भएको िज ला नवलपरासी
नयाँ बेलहनी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २ ब ने
होमबहादरु लामाको ल.ु १ प. ८१२३ नं. मोटरसाइकल
प ाउ गरी िमित २०६४/६/१३ मा पेस भएको
ितवेदन ।
आफूसँग स तबहादरु कुमालको घरमा गएको
गडा मान योजनामा संल न मािनसह म ये बौधे जा
र अका रोगे भ ने िदपे जा हन् । मैले आ नो बयान
िदँदा भल
ु ेकोले नाम भ न नसके को हो भनी होमबहादरु
लामाले िमित २०६४/६/१५ गते गरेको तित बा
बयान ।
प ाउ परेका मािनसह गडा मान
ब दोब तीका सामानह सिहत प ाउ परेका हन् भनी
िज ला िचतवन, मेघौली गाउँ िवकास सिमित वडा नं.
२ ब ने दानबहादरु कुमालसमेतका मािनसह ले िमित
२०६४/६/१६ मा ग रिदएको सजिमन मचु ु का ।
िमिसल संल न माण कागजातह को
अ ययन गरी हेदा ितवादीह ले राि य िनकु ज
तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा ५(क)
मा िनषेिधत गरेको व यज तु गडालाई गोली हानी
घाइते बनाएकोमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोिजम
हदैस मको द ड सजाय हने मागदाबी िलएको िमित
२०६४/६/२७ गतेको अिभयोग प ।
मैले गडा मान र खाग िब गन काम गरेको
छै न । मेरो ीमान् स तबहादरु कुमालका साथीह
१३/१४ िदन पिहला मेरो घरमा आई बास बसेकोमा
ती मािनसह ले िदएको सामानको पोको सरु ि त
रािखिदएक हँ । उ पोकोमा फलामको रड काटेर
बनाइएको गोली, बा द, िससाका गोली र अ य सामान

पिन िथए । म मेरा ीमान्का साथीह लाई िचि दनँ ।
ितनीह सँग मेरो ीमान् घर बािहर गो य कुरा गदथे ।
तर के कुरा गदथे मलाई थाहा हँदनै यो । सामानको
बारेमा मैले सोधनी गदा गडा मानको लािग याएको
सामान हो भनी मेरा ीमान् स तबहादरु ले भनेकाले
सामानह नहेरी रािखिदएको िथएँ । िनकु जको ग ती
टोलीले होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र मलाई
प ाउ गन ममा घरमा रािखएको यो सामानको
पोको मैले राखेको ठाउँबाट िझक िदएको हँ भनी
ितवादी माया कुमालले िमित २०६४/६/२८ गते
सु कायालयसम गरेको बयान ।
२०६४ साल भदौ १९ गते मेरो ससरु ाली
गडाकोटमा जाँदा नारायणगढमा िज ला िचतवन,
कोराक गाउँ िवकास सिमित कालीखोला ब ने
राजकुमार जा र ऐ. खैरहनी गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ४ ब ने बिु बहादरु जासँग भेट भएको
हो । उनीह सँग भेट हँदा पिहला स तबहादरु
कुमालसँग गडा मान गएका रहेछन् । तर गडा मरेन,
यसै फिकएछन् । मैले मेरो वाई ं पन िज ला
िचतवन, मेघौली गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २ ब ने
स तबहादरु कुमाललाई भेटी सरस लाह गनु भनी
म ससरु ालीितर गएँ । बिु जाले मलाई भोिलप ट
नारायणी पल
ु मा भेट गन बोलाएको हँदा म भोिलप ट
जाँदा नारायणी पल
ु मा िनज बिु बहादरु जासँग भेट
भयो । यसै बखत िज ला नवलपरासी नयाँ बेलहनी२ ब ने होमबहादरु लामा र राजकुमार जासमेत सँगै
आएका िथए । यही नारायणी पल
ु मा बसी सरस लाह
गरी म ससरु ाली गएँ । भेट हँदा होमबहादरु लामाले
ल.ु १.प. ८१२३ नं. को मोटरसाइकल याएको
िथयो । मलाई पिन गडा मान जाउँ, गडा मान गोली, बा द
र ब दोब तीका सामानह हामीले यव था िमलाएका
छ भनी बिु बहादरु जाले भनेको िथयो । यसपिछ
२०६४ साल भदौ २२ गते २/३ बजे िदउँसोको समयमा
गडालाई गोली हानेका रहेछन् । गडालाई गोली हा न
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
जानेमा बिु बहादरु जा, िथङ र गालामा कोठी हने
जा र स तबहादरु कुमाल गएका िथए । गडा नमरेपिछ
बिु बहादरु जाले आ नो मोटरसाइकलमा चढाएर
मलाई नारायणगढबाट मेघौलीितर िलएर आएको
हो । हामी साझापरु को होटलमा बसेर खाजा खाय ।
यो िदन म यही ँ ित ालयमा सतु ेर भोिलप ट घर
गएँ । उनीह मोटरसाइकलमा फिकए भनी ितवादी
रणबहादरु कुमालले िमित २०६४/६/२८ गते सु
िनकु ज कायालयसम गरेको बयान ।
२०६४ साल भदौ २२ गते नारायणी नदीको
भंगालो तरी िनकु ज जङ् गलमा गई गडालाई गोली
हानेको हो । उ बेला गोली हा दा पछािडप िफलामा
लागी गडा भागी गयो । उ गडा मरे नमरेको थाहा
भएन । गडा मान जानेमा िज ला िचतवन, मेघौली गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. २ ब ने स तबहादरु कुमाल,
ऐ.ऐ. ब ने रणबहादरु कुमाल, ऐ. कोराक गाउँ िवकास
सिमित कािलखोला ब ने सक
ु बहादरु जाको छोरा
राजकुमार जा, िज ला िचतवन, खैरहनी गाउँ िवकास
सिमित वडा नं. ४ ब ने बिु बहादरु जा, ऐ. िज ला,
कोराक गाउँ िवकास सिमित ब ने िथङ् ग भ ने बौधे
तामाङ र राजकुमार जासँगै आएका ३५/३६ वषका
दािहने गालाको ओठनिजक कोठी भएका जासमेतका
मािनसह िमली गएका ह । गोली हा ने उनै कोठी
भएका जा हन् । स तबहादरु कुमालको घरबाट अ
मािनसह भागी कता गए थाहा भएन । यितबेला
स तबहादरु कुमालको ीमती माया कुमाल, रणबहादरु
कुमाल र म प ाउ भएका ह भनी ितवादी होमबहादरु
लामाले िमित २०६४/११/८ गते सु कायालयसम
गरेको बयान ।
२०६४ साल भा २२ गतेका िदन मेरो
जेठान रणबहादरु कुमालसिहत ४ जना मैले निचनेका
मािनसह मेरो घरमा आएका हन् । उनीह म ये
२ जनाले २ वटा िज सको झोलामा गडा मान
ब दोब तीका सामान याएका रहेछन् । यस िदन

राित मेरो घरमा बास बसेका हन् । राित खानाको
लािग उनीह ले चाउचाउ याएर पकाई खाएका
हन् । उ चाउचाउ मेरी ीमतीले पकाएको हो ।
आइ या ड जङ् गलमा िनकु ज े िभ गडा मान
भनी होमबहादरु लामासमेतका मािनसह गएका हन् ।
गडालाई िफलामा गोली ला यो । तर गडा मरेन । यही
गडा मान योग भएको ब दक
ु रणबहादरु कुमालले
मेघौली िससावासको वडा वनमा तारजाली लगाएको
ठाउँमा लक
ु ाएर राखेको रहेछ । म कारागार भरतपरु मा
भेट गन जाँदा मेरो जेठान रणबहादरु कुमालले लक
ु ाएर
राखेको ब दक
ु वडा वनको नारायणी नदीको भंगालोमा
फालेको हँ भनी ितवादी स तबहादरु भ ने पंकज
कुमालले िमित २०६५/३/२ गते सु कायालयसम
गरेको बयान ।
ततु मु ामा ितवादीह ले राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
दफा ५(क) र २६)१) बमोिजम कसरु अपराध
गरेको िमिसल संल न माण कागजातबाट पिु हन
आएकोले ितवादीह होमबहादरु लामा, रणबहादरु
कुमाललाई दफा २६(१) बमोिजम जनही १५ वष कै द
र .१,००,०००।– ज रवाना, ितवादी स तबहादरु
भ ने पंकज कुमाल र फरारी ितवादीह राजकुमार
जा, िथङ् ग भ ने बौधे तामाङ, रोगे भ ने िदपे जा
र बिु बहादरु जालाई सोही दफाबमोिजम १० वष
कै द र .५०,०००।– ज रवाना तथा ितवादी माया
कुमालले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको सु िचतवन राि य िनकु ज
कायालय, कसराबाट िमित २०६७/७/१६ गते भएको
फै सला ।
सु फै सलामा मेरो िच बझ
ु ेन । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धार २४(९) ले व छ
सनु वु ाइको हकलाई यभूत गरेको म िव को मु ामा
मलाई प ाउ गरे प ात् संिवधानको धारा २४(२) र
(१०) बमोिजम कानून यवसायी ारा स लाह तथा

1426

ितर ा गन पाउने हकबाट वि चत ग रयो । व छ
सनु वु ाइअ तगत संिवधानको धारा २४(८) अ तगत
आफू िव ग रएको कायवाहीको जानकारी पाउने
हक तथा नाग रक तथा राजनीितक अिधकारको
अ तराि य अनबु ध (ICCPR) को धारा १४(३)
(घ) ले "आ नो उपि थितमा सनु वु ाइ हने हक"
माण ऐन, २०३१ को दफा ४९(२) अनस
ु ार आ नो
उपि थितमा बकप हनपु न अिधकारह को हनन गद
व छ सनु वु ाइ नै नगरी मलाई दोषी करार ग रएको
छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १३, १४ र १५ नं. ले यव था
गरेको मेरो िस सनु वु ाइको हकलाई उ लङ् घन
गरी म िव
माण ा य य माणको अभाव
हँदाहँदै पिन मलाई दोषी ठहर गरी अिभयु उपरको
अिभयोग दाबी पिु ट गन वादी सफल हन सके को
अव थामा ितवादीलाई गन सिकने सजायभ दा
बढी सजाय गरी भएको सु को उपयु उि लिखत
संिवधान, अनबु ध तथा कानूनमा भएका बा या मक
यव थाह को ितकूल हने गरी भएको फै सला बदर
गरी आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने गरी फै सला
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी होमबहादरु
लामाको कारागार कायालय, िचतवनमाफत ा हन
आएको िमित २०६४/८/१७ गतेको पनु रावेदन प ।
सु फै सलामा मलाई िच बझ
ु ेन । मेरो
घरबाट बरामद भएका भिनएका सामानह मेरा
होइनन् । ती सामानह गडाका िशकार गनमा काम
ला ने अव थाका पिन छै नन् । सहअिभयु को पोल
बयान वत पमा मािणत हने माणको अभावमा
के वल बास ब न िदएको भ नेस म कारणले मेरो
अिभयोग पिु हँदैन । बकप , घटना थल एवम् लास
कृित मचु ु कामा मेरो नाम किहँकतै उ लेख छै न ।
मबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध भएको
भ ने कुराको वादी प ले कुनै ठोस सबदु माण के ही
पिन पेस गन नसके को अव थामा मलाई कसरु दार ठहर
गरेको सु कायालयको फै सला िव कुलै निमलेकोले

बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी याय
इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
स तबहादरु भ ने पंकज कुमालको कारागारमाफत
ा भएको िमित २०६७/९/१ गतेको पनु रावेदन प ।
सु फै सलामा िच बझ
ु ेन । मलाई गडालाई
गोली हानी घाइते बनाएको अिभयोग भए तापिन गोली
हानी घाइते बनाइएको भिनएको गोलीको खोकासमेत
किहँकतैबाट बरामद भई दशी माणको पमा पेस
हन नसके को अव थामा सहअिभयु को बयानको
भरमा (अ य माणबाट सहअिभयु को पोल समथन
नभएकोमा माणमा िलनु हँदनै । ने.का.प. २०५६,
अंक २, पृ १४२) आरोिपत कसरु मा संल न नभएको
यि लाई मु ामा फसाउने उ े यले शंकाको भरमा
मा मलाई १५ वष कै द र . एक लाख ज रवाना हने
ठहर गरी सु कायालयबाट भएको फै सला उि लिखत
निजर िस ा त एवम् चिलत कानूनी यव थासमेतका
आधारमा िु टपूण हँदा उ िु टपूण फै सला उ टी गरी
आरोिपत कसरु बाट सफाई िदलाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी रणबहादरु कुमाललको कारागार
कायालय, िचतवनमाफत ा हन आएको िमित
२०६७/९/२१ गतेको पनु रावेदन प ।
स तबहादरु भ ने पंकज कुमालले गडा मान
भनी िनकु ज े िभ आफू नगएको कुरा लेखाएको
अव थामा सो कुरासमेतलाई िववेचना र िव लेषण गरी
कारणसिहत सजाय तो नपु नमा यसो नगरी भएको
िचतवन राि य िनकु ज कायालयको फै सला फरक
पनस ने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. को
योजनाथ पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय,
हेट डालाई पेसीको सूचना िदई िमिसल िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०६८/२/१७
गतेको आदेश ।
सु कायालयबाट ितवादी स तबहादरु
भ ने पंकज कुमाललाई दाबीभ दा कम सजाय भएको र
ितवादी माया कुमालले सफाई पाएको हदस म सु को
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फै सलामा िच बझ
ु ेन । िकनक ितवादी स तबहादरु
भ ने पंकज कुमाललाई दाबीबमोिजम कसरु कायम
गरी सजाय गरेको भए पिन अ य ितवादीसरह
हदैस मको सजाय िनजलाई गरेको देिख न । यी
ितवादीलाई अ य ितवादीको तल
ु नामा कम सजाय
गदा यो य तो कारणबाट कम सजाय गनु परेको हो भनी
फै सलामा किहँकतै आधार कारणह खल
ु ाएको पिन
पाई ंदैन । यी ितवादी य तः गडालाई गोली हानी
घाइते तु याएको भ ने नभए तापिन गडा मान अ य
ितवादीसँग आ नै घरमा बसी सरस लाह गरेको र
सो कुरालाई ितवादी होमबहादरु लामाको बयानले
समेत समथन गरेको र गडा मान कायमा योग हने
ब दोब तीका सामानसमेत िनजैका घरबाट बरामद
भएको प देिखरहेको अव थामा गडा मान कायको
स लाह तथा सहमितमा िनज संल न रहेको र अ य
ितवादीसरहको कसरु गरेको भ ने पिु भइरहेको
अव थामा िनजलाई अ य ितवादीह भ दा कम
सजाय हनपु न अव था देिख न । अका ितवादी माया
कुमालले मु ा हेन अिधकारीसम बयान गदा गडा
मान कायमा संल न अ य मािनसह आ नो घरमा
आई लो नेसगँ सरस लाह गन गरेको वीकार गरेक
िछन् । गडा मान ब दोब तीका सामान फलामको
रड काटेर बनाएका गोली, बा द, िससाका गोली र
अ य सामान सरु ि तसाथ राखेक हँ भनी स.ज.३ मा
उ लेख गरेक िछन् । यसरी दल
ु भ गडा मान कायमा
योग हने साम ी सरु ि त राखेको वीकारोि ले
गडालाई गोली हानी घाइते तु याउनमु ा िनजको
समेत सहभािगता पिु हँदा यस कारको कसरु मा
संल न रहेक िनज ितवादीलाई दाबीबमोिजम सजाय
हनपु नमा सफाई िदने गरी भएको इ साफ उपयु
आधार माणबाट िु टपूण हँदा सु को फै सला सो
हदस म बदर गरी ितवादी स तबहादरु भ ने पंकज
कुमाललाई हदैस मको सजाय गरी र ितवादी माया
कुमाललाई दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत

यहोराको वादी नेपाल सरकारको तफबाट पनरु ावेदन
सरकारी विकल कायालय, हेट डामाफत दता हन
आएको िमित २०६८/५/२८ गतेको पनु रावेदन प ।
ितवादी पंकज कुमालसमेतको पनु रावेदनबाट
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम आदेश भएप ात् पंकज
कुमालसमेतको हकमा नेपाल सरकारको पनु रावेदन
परेको हँदा नेपाल सरकारको पनु रावेदन ितवादी
पंकज कुमाललाई जानकारी गराई र गडा मान कायमा
योग हने सामा ी सरु ि त राखे नराखेको स ब धमा
िववेचना नगरी ितवादी माया कुमाललाई सफाई
िदने गरी भएको फै सला िवचारणीय हँदा अ.बं. २०२
नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८
को िनयम ४७ बमोिजम िवप ी ितवादी ीमती
माया कुमाललाई िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६८/७/१
गतेको आदेश ।
मैले त काल मौकामा र सु कायालयको
इजलाससम बयान यहोरा मलाई के ही पिन थाहा
छै न, म िनद ष छु । म कुनै पिन कायमा संल न छै न भनी
इ कारी बयान गरेक िथएँ । म एक अनपढ जनजाितको
मिहलाले गरेको बयान कमचारीले आफ अजमाई
आफ लेखी मेरो सिहछाप गराएको हँदा उ मेरो झु ा
बयानबाट मैले उ मिु पाउनु पन भएकाले िवप ी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र यस अदालतको
िमित २०६८/७/१ गतेको आदेश मेरो िव मा कुनै
आधार माण तक
ु नभएकोले मलाई सफाई गन गरेको
सु फै सला सदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
यथ ितवादी माया कुमालको िमित २०६८/९/६
गते पनु रावेदन अदालतमा गरेको िलिखत ितवाद ।
यसमा ितवादीह होमबहादरु लामा,
रणबहादरु कुमाल र स तबहादरु भ ने पंकज कुमालले
आरोिपत कसरु गरेको ठहर गरेको सु िचतवन राि य
िनकु ज कायालय, कसराको िमित २०६४/७/१६
को फै सला िमलेकै देिखन आयो । सजायको हकमा
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कसरु को मा ाअनस
ु ार ऐनको मनसायिवपरीत बढी
सजाय गरेको हदस म के ही उ टी भई राि य
िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
दफा २६(१) अनस
ु ार ितवादी होमबहादरु लामा
र रणबहादरु कुमाललाई जनही १०/१० वष कै द र
.७५,०००।– का दरले ज रवाना तथा ितवादी
स तबहादरु भ ने पंकज कुमाललाई ८ वष कै द र
.५०,०००।– ज रवाना हने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको फै सला ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलामा
िच बझ
ु ेन । फै सलामा आधार िलइएको भिनएको
िससरवा पो ले िमित २०६४/५/२४ मा पेस गरेको
मचु ु कामा घाइते गडाको दािहने िफलामा सानो घाउ
भएको कारणले गोली हानेको भ ने मौिखक भनाईका
आधारमा गोली हानेको भनी कसरु अपराध ठहर
गन िम ने अव था हँदैन । गोली हािनएको भिनएका
ब दक
ु र गोली बरामद भएको छै न । घाइते भिनएको
गडाको फोटो िमिसल सामेल रािखएको अव था
छै न । अनस
ु धानको ममा गराइएको बयान मलाई
पढी वाची सनु ाएको अव था छै न । मेरो सािबती भनी
उ लेख भएको बयानलाई अ य माणले समिथत
गराउन सके को छै न । के वल सािबतीको आधारमा मा
मलाई सजाय गरेको फै सला िमलेको छै न । गडा घाइते
भएको भ ने कुरा िमिसल माणबाट व तिु न पमा
मािणत भएको छै न । य तो ि थितमा यूनतम सजाय
हने अव था रहेकोमा सोतफ यान पु न सके को
छै न । म पनु रावेदक ितवादी अ य मु ामा थुनामा
रहेको कारणले मा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु
गरेको कुरा मािणत हने होइन । यस घटनाको कसरु मा
मेरो संल नता देिखने कुनै पिन माण वादीले पेस
गन सके को छै न । य तो अव थामा िवना आधार
माण िचतवन राि य िनकु ज कायालय, कसराले
गरेको फै सला के ही उ टी गरी मलाई कै द तथा
ज रवानाको सजाय गरी भएको पनु रावेदन अदालत,

हेट डाको फै सला िमलेको नभई बदर भागी हँदा बदर
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने ितवादी
रणबहादरु कुमालको पनु रावेदन प ।
िचतवन राि य िनकु जको े िभ मेघौली
गाउँ िवकास सिमितको द नी गाउँको सीधा नारायणी
पारी गोली लागेको रगत चहु ाउँदै िहँडेको गडा फे ला
परेको भनी िससवार पो टले िमित २०६४/५/२४
मा गरेको मचु ु कामा मैले गडालाई गोली हानी घाइते
बनाएको भ ने कुरा उ लेख छै न । घाइते गडाको दािहने
िफलामा सानो घाउ भएको कारणले गोली हानेको भ ने
मौिखक भनाइका आधारमा गोली हानेको भनी कसरु
अपराध ठहर गन िम ने अव था हँदैन । ब दक
ु र गोली
फे ला पान वा बरामद भएको छै न । गडा घाइते भएको
भ ने त य फोटो िखची िमिसल सामेल रािखएको
अव था पिन छै न । िनकु जमा उपि थत गराई
िलइएको बयान मलाई पढी बाची सनु ाइएको छै न । मेरो
सािबती भनी उ लेख भएको बयानलाई िमिसल संल न
कुनै पिन माणबाट समिथत गराउन सके को अव था
छै न । के वल सािबतीको आधारमा मलाई सजाय गरेको
िमलेको छै न । गडा घाइते नै भएको अव थामा पिन
मलाई यूनतम सजाय हनपु न अव थातफ फै सलामा
यान पु न सके को छै न । यस घटनाको कसरु मा
मेरो संल नता देिखने कुनै पिन माण वादीले पेस
गन नसके को अव थामा अ य मु ामा थनु ामा रहेको
कारण मा सजायको आधार हन स दैन । य तो
अव थामा िवना आधार र कारण िचतवन राि य
िनकु ज कायालय, कसराले गरेको फै सला के ही उ टी
गरी मलाई कै द तथा ज रवानाको सजाय गरी भएको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िमलेको नहँदा
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने ितवादी
होमबहादरु लामाको यस अदालतमा दायर पनु रावेदन ।
अनस
ु धानको ममा र सु राि य
िनकु ज कायालय, कसरामा मेरो सािबती बयान
वे छाको होइन । िनकु जका कमचारीले पिहले नै
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लेखी तयार गरेको बयान कागजमा मेरो द तखत र
या चे सिहछाप लगाइएको मा हो । गडाको िशकार
गन अ ाितवादीह समेत म गएको होइन । कसले
उ किथत घाइते गडालाई गोली हा यो मलाई थाहा
छै न । ितवादी स तबहादरु कुमालको घरमा मसमेतको
ब दोब तीका सामान रा न िदएकोसमेत होइन ।
आफ वादी आफ यायकतासमेत भएका प ले मलाई
क जामा राखी फसाइएको हो । पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट सफाई पाएपिछ िवदेश गई याएको
पैसाले ख रद गरेको मोटरसाइकलसमेत जफत
गन गरी झु ा अिभयोग लगाइएको मा हो । वतमान
संिवधान र कानूनसरह लागू हने अ तराि य अनबु ध
(ICCPR) समेतले दान गरेको व छ सनु वु ाइको
मेरो अिधकारिवपरीत फै सला भएको छ । फौजदारी
मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादीको
हनेमा वत र व तिु न ठ माण वादी प ले पेस
गन सके का छै नन् । सामिु हक कसरु कायम गरी सजाय
गदासमेत ितपािदत िस ा तिवपरीत ग रएको हँदा
गि भर िु टपूण पमा रहेको िचतवन राि य िनकु ज,
कसराको फै सला सजायका स ब धमा के ही उ टी गरी
अ सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने
िनज ितवादी होमबहादरु लामाको यस अदालतमा
दायर पनु रावेदन प ।
ितवादीम येका होमबहादरु
लामा,
स तबहादरु भ ने पंकज कुमाल र रणबहादरु कुमालका
हकमा सु ले गरेको उप लो हदको सजाय (कै द
र ज रवाना) घटाउने गरी फै सला गदा िलइएका
आधारह मा प ता देिखँदनै । सजाय गदा विववेक य
अिधकारको योग गदा स ब त य, कानून एवम्
यायको मा य िस ा तका आधारमा गनपनमा
ु
सोको यिु सङ् गत आधार र कारण खल
ु ाउन सके को
देिखँदैन । मूलतः ब दोब तीका सामानह सिहत
संगिठत पमा गडालाई गोली हार गनु भनेको गडा मारी

यसको खाग त करी गनु नै हो । ितवादीह ले गडा
मान पूवयोजना बनाई समूहब पमा उ वारदातमा
संल न भई गोली फायर गरी गडालाई घाइते बनाएको
देिख छ । मौकामा प ाउ परी कसरु मा सािबती रहेका
यी ितवादीह अपराध स ब सामिु हक भूिमका र
संगिठत अपराधका व पलाई िव लेषण गरी उप लो
हदको सजाय हनपु नमा समान त यको आधारमा यी
ितवादीह बीच फरक फरक सजाय ठहर भएको
फै सला िु टपूण रहेको छ । दल
ु गँ स ब
ु भ व यज तस
अपराधलाई गि भर एवम् संिगन कृितको अपराधको
पमा अ तराि य सि ध, महासि धले मानेको
अव था छ । फौजदारी िविधशा मा व यज तु मारी
ितनका अङ् गह को िब यवसाय गन आपरािधक
काय आफै ँ मा Organized Crime को पमा
मािनएको छ । पटके ितवादीह संगिठत पमा गडा
ज तो संरि त तथा लोपो मख
ु व यज तु मारी खाग
त करी गन कायमा संल न भएको देिख छ । गडा मारी
ितनका अङ् गको त करी गन साझा उ े यको लािग
संगिठत पमा वारदातमा संल न ितवादीह का
हकमा समान कसरु का आधारमा समान पमा
सजाय हनपु नमा फरक फरक सजाय गरेको िमलेको
छै न । अपराधको कृित र संगिठत अपराधको
व पसमेतबाट कसरु मा संल न ितवादीह लाई
उप लो हदको सजाय हनपु नमा सु ले गरेको सजाय
घटाई ग रएको फै सला आ मिन र सजाय िनधारणका
स ब धमा वीकार गरेको िस ा त मा यतािवपरीत
छ । ितवादी माया कुमालले मु ा हेन अिधकारीसम
बयान गदा गडा मान ब दोब तीका सामानह सरु ि त
राखेको कुरालाई वीकार गरेको अव थामा उ
कसरु मा िनजको समेत संल नता रहेको र उ काय
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को
दफा २६(१) बमोिजम हने सजायको भागीदार देिखएको
अव थामा िु टपूण पमा माणको मू याङ् कन गरी
िनजलाई सफाई िदने गरी भएको फै सला िमलेको छै न ।
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ितवादीह म ये होमबहादरु लामा, स तबहादरु भ ने
पंकज कुमाल र रणबहादरु कुमालको हकमा कसरु तफ
सु फै सलालाई सदर गरी सजायको हद घटाएको
तफ र एउटै मु ामा समान कसरु दार ितवादी माया
कुमाललाई सफाइ िदने ठहर गरी भएको फै सला सो
हदस म िु टपूण हँदा बदर गरी ितवादीह लाई सु
अिभयोग मागदाबीबमोिजम उप लो हदको सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा
दायर पनु रावेदन प ।
िससवार पो टले िमित २०६४/५/२४ मा
पेस गरेको मचु ु कामा मैले गडालाई दािहने िफलामा
सानो घाउ भएको कारणले गोली हानेको भ ने मौिखक
भनाईका आधारमा गोली हानेको भनी कसरु अपराध
ठहर गन िम ने अव था हँदनै । गोली हानेको भए
के कुन िकिसमको ब दक
ु वा राईफलको गोली हानी
घाइते बनाएको हो सो ब दक
ु र गोलीसमेत फे ला पान
वा बरामद नभएको अव थामा गडा घाइते भएको भ ने
त य पिु गन सके को देिखँदैन । म ततु मु ाको
अनस
ु धानको ममा प ाउ वा हािजर भएको अव था
छै न । मु ाको अनस
ु धानको िसलिसलामा उपि थत
भई बयान नै नभएको मािनसलाई सािबत भएको भनी
कसरु अपराध ठहर गरेको िमलेको छै न । मैले गडालाई
गोली हानेको ब दक
ु ाउने काय गरेको हो भनी
ु स म लक
लेिखएको यहोरा मैले भनेबमोिजम लेिखएको हैन । सो
सािबती नै भनी मानेको अव थामा पिन ब दक
ु ाउने
ु लक
कायले गडालाई गोली हानेको र घाइते बनाएको भनी
सजाय गन िम दैन । फै सलामा एकातफ कानूनले
िनधारण गरेको उ चतम कसरु को सजाय हने कोटीमा
कायम गनपन
ु ि थित देिखएन भनी उ लेख ग रएको,
अक तफ सु फै सला कानूनसङ् गत नदेिखएको भनी
सु ले गरेको फै सलाअनस
ु ारको कै द र ज रवाना
कम गरी भएको सजायको आधार कारण उ लेख
नगरी भएको फै सला िमलेको छै न । उ चतम सजाय
गन िमलेन भनी ८ वष कै द र .५०,०००।– सजाय

गनपन
ु ठोस व तिु न आधार उ लेख भएको अव था
छै न । फै सलामा घटी सजाय गन मनसाय य भएको
यस अव थामा मलाई राि य िनकु ज तथा व यज तु
संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजमको
यनु तम सजाय पया त हने अव थातफ कुनै यान
निदएकोले वैकि पक पनु रावेदन िजिकरसमेत ततु
गदछु । उि लिखत आधारमा पनु रावेदन अदालत,
हेट डाबाट सु िचतवन राि य िनकु ज कायालय,
कसराले गरेको फै सला के ही उ टी गरी मलाई कै द
र ज रवाना हने गरी भएको फै सला बदर भागी हँदा
यथ िझकाई उ दवु ै फै सला बदर गरी याय
इ साफ पाउँ भ ने स तबहादरु भ ने पंकज कुमालको
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
संल न कागजातह को अ ययन गरी पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी ान साद भस
ु ालले द नी
गाउँको िसधा नारायणी नदी पारी िनकु जिभ पोथी
गडाको पछािडको दािहने िफलामा रगत चहु ाइरहेको
खो याउँदै िहँिडरहेको, रगत चिु हएको ठाउँमा ठूलो
घाउ नभएकोले गडालाई गोली लागेको हो भ ने िमित
२०६४/५/२३ को मचु ु काबाट देिख छ । गडालाई
ताके को ठाउँमा गोली नलागी िफलाितर लागी गडा
नमरेकाले खाग लगी िब गन पाइएन भनी मौकामा
र मु ा हेन अिधकारीसम ितवादी होमबहादरु
लामा, रणबहादरु कुमालसमेतले कसरु मा सािबत
रही बयान गरेको, स तबहादरु भ ने पंकज कुमाल
र माया कुमालसमेत गडा मान मत स लाहमा पसी
साथ सहयोगमा लागेको त यलाई बेवा ता गरी सबै
ितवादीह को उ अपराधमा संल नता रहेको समान
अव थाका कसरु दारमा माया कुमाललाई सफाई
िदने र अ य ितवादीह लाई िवना आधार कारण
सु फै सलालाई सदर गरी सजायको हद घटाएको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
ितवादीह लाई सु अिभयोग मागदाबीबमोिजम
उप लो हदको सजाय हनपु छ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
यसमा ितवादीह ले राि य िनकु ज
तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा ५क मा
िनषेध गरेको व यज तु िशकार गरेकोले िनजह लाई
सोही ऐनको दफा २६(१) बमोिजम हदैस मको
सजायको मागदाबी िलई अिभयोग प पेस भएकोमा
सु िचतवन राि य िनकु ज कायालय, कसराबाट
ितवादीह म ये होमबहादरु लामा, रणबहादरु
कुमाल, स तबहादरु भ ने पंकज कुमाल र फरारी
ितवादी राजकुमार जा, िथङ् ग भ ने बौधे तामाङ,
रोगे भ ने िदपे जा र बिु बहादरु जासमेतलाई
कसरु दार ठहर गरी ितवादीम येका स तबहादरु भ ने
पंकज कुमाललाई १० वष कै द र .५०,०००।–
ज रवाना र अ य ितवादीह लाई १५ वष कै द र
.१,००,०००।– ज रवाना हने तथा ितवादी माया
कुमालले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने ठहर गरेको
सु को फै सला सजायको हकमा कसरु को मा ाअनस
ु ार
ऐनको मनसायिवपरीत बढी सजाय गरेको हदस म के ही
उ टी भई राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनस
ु ार ितवादी
होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमाललाई जनही
१०/१० वष कै द र . ७५,०००।– का दरले ज रवाना
तथा ितवादी स तबहादरु भ ने पंकज कुमाललाई
८ वष कै द र .५०,०००।- ज रवाना हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६८/९/२६
गते फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर िच नबझ
ु ी
वादी नेपाल सरकार र ितवादीह होमबहादरु
लामा, स तबहादरु भ ने पंकज कुमाल र रणबहादरु
कुमालको यस अदालतमा छु ाछु ै पनु रावेदनप
दायर हन आएको देिखयो । ितवादी होमबहादरु
लामाको िमित२०६८/१२/१६ र २०६९/०१/२०मा

दोहोरो पनु रावेदनप दता भएको देिखँदा पिछ लो
पनु रावेदन प वाितल ग रिदएको छ । त स दभमा
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िमलेको छ,
छै न? पनु रावेदक वादी ितवादीह को पनु रावेदन
िजिकर पु ने, नपु ने के हो ? सोही स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िमित
२०६४/५/२२ गते मेघौली गाउँ िवकास सिमितको
द नी गाउँको िसधा नारायणी पारी िनकु जिभ गोली
पड् केको सूचना पाई गाउँलेको सहयोगमा डुङ्गा तरी
ग ती गदा उ िदन के ही फे ला नपरेको र भोिलप ट
ग तीको ममा दािहने िफलामा गोली लागी रगत
चहु ाउँदै िहँडेको पोथी गडा फे ला परेको भनी िससवु ार
पो टले िमित २०६४/५/२४ मा पेस गरेको ितवेदन
मचु ु काबाट ततु मु ाको उठान भएको रहेछ ।
३. बु दै जाँदा िमित २०६४/६/६
गते स तबहादरु कुमालको घरमा ज मा भई
खरखजानासिहत गडा मान योजना बनाइरहेको
अव थामा ितवादीह म येका होमबहादरु लामा,
रणबहादरु लामा र माया कुमाल सोही थानबाट प ाउ
परेका र अ य ितवादीह भागी गएका भ ने स.स.अ.
अणनाथ बरालसमेतको ितवेदन रहेको देिखयो ।
४. प ाउ परेका ितवादीह म ये
रणबहादरु कुमालले गडा मानको लािग स लाह गरेको
हो । साथीह लाई गडाको खागसिहत बजार लैजान
भनी मोटरसाइकलमा बजारबाट चढी मेघौली साझापरु
आई साथीह लाई भेट गदा गडालाई गोली हानेको
तर गडा नमरेकोले खाग लगी िब गन पाइएन ।
भा २२ गते हानेको गोलीबाट गडा नमरेकोले पनु ः
स लाह गरी असोज ५ गते गडा मान भनी साथीह
आएकोमा सोही समयमा मसमेत प ाउ परेको हँ । बिु
जा वाई,ं स तबहादरु कुमालसमेतको स लाहले
िनज स तबहादरु कुमालकै घरमा बास बसी २२
गते गडालाई गोली हानेकोमा ताके को ठाउँमा नलागी
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पछािडको िफलामा लागी गडा भागेकाले खाग काटेर
याउन नपाई फकका हन् भनी अनस
ु धानका ममा
बयान गरेको देिख छ ।
५. यसैगरी ितवादी स तबहादरु कुमालको
प नी माया कुमालले प ाउ पनभु दा १३/१४
िदन पिहला घरमा आएका मैले निचनेका ीमान्का
साथीह ले िदएको सामानको पोको सरु ि त
रािखिदएको हँ । उ पोकोमा फलामको रड काटेर
बनाएको गोलीलगायत बा द, िससाका गोली र अ य
ब दोब तीका सामान पिन रहेका िथए । होमबहादरु
लामा मेरो ीमान्का साथी हन् र गडा मान कामको
लािग आएका हन् । रणबहादरु कुमाल मेरा सहोदर दाइ
हन् भनी मौकामा बयान गरेको पाइ छ ।
६. अका ितवादी होमबहादरु लामाले सोही
बयान यहोरालाई समथन हने गरी स तबहादरु कुमाल
रणबहादरु कुमाल, राजकुमार जा, बिु बहादरु जा,
िथङ् ग भ ने बौधे तामाङसमेत िमली स लाह गरी
गडा मान योजना बनाएको हो । बिु बहादरु जासँग
जेलमा ब दा िचनजान भएको हो । पिहलो पटक गडा
मानको लािग याएको ब दोब तीका सामानह
माया कुमालले आ नो घरबाट िनकालेर याई ग ती
टोलीलाई िदएक हन् भनी बयान ग रिदएको पाइ छ ।
७. मौकाको उि लिखत बयान यहोरालाई
वीकार गरी ितवादी माया कुमालले र रणबहादरु
कुमालले मु ा हेन अिधकारी सु िचतवन राि य
िनकु ज कायालय, कसराका मख
ु संर ण
अिधकृतसम समेत आफूले गरेको कायको सिव तार
वणन गरी बयान ग रिदएको देिखयो ।
८. अनस
ु धानका ममा िहरासतबाट फरार
रहेका ितवादी होमबहादरु लामा पनु ः प ाउमा परी
िनजले िचतवन राि य िनकु ज कायालय, कसराका
िन. मख
ु संर ण अिधकृतसम बयान गदासमेत
प ाउ परेका अ य ितवादीह ले ग रिदएको बयानसँग
िम दो जु दो बयान गरी भा २२ गते गडालाई

गोली हानेको त यलाई वीकार गरी बयान गरेको
पाइ छ । िमित २०६४/६/६ मा प ाउ हँदा िनजले
फलामे रड काटेर बनाएका गोली थान-५ समेतका
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत सामानह बरामद
भएको यहोरालाई वीकार गरेको देिख छ ।
९. िमित २०६५/३/१ मा प ाउ परेका
अका ितवादी स तबहादरु भ ने पंकज कुमालले समेत
आ नो बयान यहोरामा रणबहादरु कुमालसिहतका
मािनसह घरमा आई गडा मान मत स लाह भई
होमबहादरु लामासमेतका मािनसह गई गडालाई
गोली हानेकोमा गडा मरेनछ । ितवादी रणबहादरु
कुमालले लक
ु ाई राखेको भ वा ब दक
ु मैले नारायणी
नदीको भंगालोमा फािलिदएको हँ भनी लेखाई िदएको
पाइ छ । आ नो घरबाट गडा मान ब दोब तीका
सामानह बरामद भएको ठीक साँचो हो भनी
िकटानी पमा पोल गरी बयान पिन गरेको देिख छ ।
घटना थलमा गोली पड् केको आवाजसमेत सनु ेको हँ
भनी सजिमन मचु ु काका मािनसह ले समेत खल
ु ाई
िदएकोमा जाहेरी र बरामदी मचु ु काको रोहबरमा ब ने
यामबहादरु खनालले समेत सोही यहोरालाई समथन
गरी बकप ग रिदएको पाइयो ।
१०. ितवादीम येका माया कुमालले
अनस
ु धानको ममा र मु ा हेन अिधकारीसम समेत
आफू खेित िकसान र याला मजदरु ी गरी खाने मािनस
भएको र आफूले निचनेका ीमान्का साथीह ले
याई रा न िदएको सामानह मैले हे रन । गडा मान
योग हने सामान भएको थाहा भएपिछ गडा मान
मा छे ह लाई बास ब न िदनहु दँ नै भनी ीमान्लाई
स झाउँदा यी सबै सामान फािलिदनपु छ भ दाभ दै
प ाउ गरेको हो । प ाउ पन ममा यो घरमा
रािखएको पोको मैले राखेको ठाउँबाट याई िदएको हो
भनी कसरु मा इ कार गरी यहोरा खल
ु ाई बयान गरी
िदएको पाइ छ । िनजको सो कसरु वारदातमा संल नता
िथयो भनी सािबत हने कुनै पिन ितवादीह ले
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
पोलस म पिन नगरेको अव थामा पितको आदेश मानी
काम गरेक ािमण िनर र मिहलालाई उ गडा मान
योग हने साम ी थाहै नपाई सरु ि त रािखिदएकै
आधारमा कसरु दार ठहर गनपन
ु अव था नभएकाले
िनजलाई सफाई िदने गरी भएको सु को फै सलालाई
नै सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला
अ यथा हो भनी भ न सिकने अव था िमिसल संल न
माण कागजातह बाट देिखएन ।
११. राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐनले संरि त व यज तक
ु ो संरि त सूचीमा “गडा”
लाई राखेको छ । िव बाट नै गडा जाित लोपो मख
ु
भई खतराको सूचीमा रहेको भ ने नेपाल प रहेको
“Convension on International Trade In
Endangered Species of Wild Fauna
and Fiora (CITES) मा समेत उ लेख भएको
देिख छ । लोपो मख
ु जाितलाई संर ण गन गडा
मान घाइते पान ज ता कसरु लाई गि भर कसरु मानी
सजायको यव था हा ो िव मान कानूनमा समेत
कठोर पमा रहेको छ । गडा मान योजनामा संल नता
भए तापिन हरेक यि को आ-आ नो कसरु को
भूिमका रहेको ह छा । ऐनले नै तजिबजी सजायको
यव था गरेको छ । तजिबजी सजायको योग पिन
कसरु को मा ाअनस
ु ार वा छनीय ह छ । यसथ कै द
र ज रवानाको तजिबजी सजाय गदा यायकताले
सदैव कसरु दारको कसरु को मा ालाई यान िदनु पन
ह छ । तजिबजी सजाय गदा अपराधमा संल न
यि को पूव आपरािधक ि याकलापलाई पिन िवचार
गनपन
ु ह छ । िव बाट नै लोपो मख
ु हने स भावना
भएको गडा जाितको िशकार गरी खागको यापार
गन समूहको नेटवक नै हने गरेको छ । सबै कसरु दारले
गरेको कायको समि गत प रमाणबाट नै अपराधले
पूणता पाउने हँदा हरेक अपराधीको भूिमका गि भर
कृितको मा नपु न ह छ ।
१२.
तुत मु ाको त यतफ हेदा

ितवादीम येका होमबहादरु लामा र रणबहादरु
कुमालको गडा मान योजनामा क तो संल नता िथयो
भनी िवचार गदा गडा मान भनी जानेमा रणबहादरु
कुमालसमेतका यि रहेको भनी िनज ितवादी
होमबहादरु लामाले अनस
ु धानको ममा र मु ा हेन
अिधकारीसम बयान ग रिदएको पाइ छ । ितवादी
रणबहादरु कुमालले चािहं आ नो बयान यहोरामा गडा
मान नगएको भनी गडा मान स लाहस ममा बसेको
हँ भनी लेखाइ िदएको पाइ छ । यसैगरी गडा मान
स तबहादरु कुमाल रणबहादरु कुमाल राजकुमार जा
बिु बहादरु जा िथङ् ग भ ने बौधे तामाङसमेत अका
एकजना िमली गएका ह भनी ितवादी होमबहादरु
लामाले मु ा हेन अिधकारीसम बयान ग रिदएको
देिख छ । प ाउ पदा स तबहादरु कुमालको घरमा
होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र स तबहादरु
कुमालको ीमती सँगसाथमा नै रहेको देिखयो । िनज
होम बहादरु लामाले यी ितवादीम ये स तबहादरु
कुमाललाई समेत पोल गरी बयान गरेपिन गडा मान
गएको कुरामा िनज आफ अनस
ु धानको ममा र मु ा
हेन अिधकारीसम को बयानमा समेत इ कार रहेको
तथा अ य ितवादीह ले िनजह लाई गडा मान
गएकोमा पोल गरेको पिन देिखँदैन । तर िनजकै घरबाट
गडा मान योग हने ब दोब तीका सामानह बरामद
भएको गडा मान योजना र कायमा िनजको सहमित
स लाह र सहयोग िथएन भ न सिकएन । होमबहादरु
लामा र रणबहादरु कुमाल गडा मान मु य योजनामा नै
रही सो गडालाई घाइते बनाउने कायमा संल नसमेत
भएको देिख छ भने िनज ितवादीह होमबहादरु
लामा र रणबहादरु कुमाल गडा मान योग ग रने साम ी
बरामद भएको थानबाट प ाउ परेका, स तबहादरु सो
समयमा घरमा नभएका र िनजसमेत फरार भएको भ ने
कतैबाट खु नसमेत नआएको अव थामा अनमु ानकै
भरमा मु य यि सरहकै हैिसयतमा सजाय ग रनु पछ
भ नु यायोिचत हँदैन । फौजदारी यायको िस ा तले
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येक यि लाई िनजले गरेको कसरु को मा ाअनस
ु ार
सजाय गनपन
ु ह छ । यस प र े यमा त काल
घटना थलबाट प ाउ परेका होमबहादरु लामा र
रणबहादरु कुमाललाई १० वष कै द र .७५,०००/ज रवाना तथा स तबहादरु कुमाललाई ८ वष कै द
र .५०,०००/- ज रवाना हने गरी भएको फै सला
मनािसब नै देिखयो ।
१३. िमित २०६४/५/२२ गते िचतवन
राि य िनकु जको े िभ मेघौली गाउँ िवकास
सिमितको द नी गाउँको सीधा नारायणी पारी गडालाई
गोली हानेको आवाज सनु ी खोजी गदा भोिलप ट पोथी
गडाको दािहने िफलामा रगत चहु ाउँदै िहँडेको फे ला
परेको भनी िससवार पो टले िमित २०६४/५/२४
मा पेस गरेको मचु ु का ितवेदन, प ाउ परेका
ितवादीह ले अनस
ु धानका ममा र सु फै सला
गन िचतवन राि य िनकु ज कायालय, कसरामा
बयान गदा आरोिपत कसरु अपराधमा सािबत रही
गरेको बयान, बरामदी मचु ु का र सजिमनसमेत
यि ह ले ग रिदएको कागज र बकप समेतबाट
यी ितवादीह को मत स लाह र संल नतामा गोली
हार भई गडालाई घाइते बनाएको कसरु थािपत हन
आएको छ ।
१४. राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा ५(क) मा "अिधकार ा त
अिधकारीबाट िलिखत अनमु ित निलई कुनै पिन
यि ले राि य िनकु ज तथा आर िभ व यज तक
ु ो
िशकार गन वा आखेटोपहार ओसारपसार गन नपाउने"
तथा सोही ऐनको दफा २६(१) मा "गैरकानूनी त रकाले
गडा, बाघ, हा ी, क तरु ी मगृ , वाँसे िचतवु ा, िहउँ
िचतवु ा वा गौरी गाई मान, घाइते बनाउने, ख रद गन,
िब गन वा ह ता तरण गरी िलने िदने तथा गडाको
खाग वा क तरु ीको वीना, िहउँ िचतवु ाको छाला तथा
य तै अ य संरि त व यज तक
ु ो आखेटोपहार रा ने,
ख रद गन, िब गन वा ओसारपसार गन यि लाई

पाँच लाख पैयाँदिे ख दस लाख पयास म ज रवाना
वा पाँच वषदेिख प वषस म कै द वा दवु ै सजाय
हनेछ" भ ने यव था रहेको देिखयो ।
१५. यसैगरी ऐनको दफा २८ मा "यो ऐन
वा यस ऐनअ तगत बनेका िनयमह को उ लङ् घन
गन कसरु दार दोषी ठह रएमा मु ा हेन अिधकारीले
अपराधिसत स बि धत आखेटोपहार, हातहितयार,
सवारीको साधन र अ य व तहु जफत गन स नेछ"
भ ने उ लेख भएको पाइयो ।
१६.
ततु
मु ामा पनु रावेदक
ितवादीह ले गडालाइ गोली लागेको भ ने त य
नै यिकन नभएको अव थामा गोली चलेको आवाज
सनु ेको भनी शंका र अनमु ानका आधारमा हामीह लाई
कसरु दार ठहर गरेको सु फै सला र सोही फै सलालाई
आधार र कारण िवना पनु रावेदन अदालतले के ही उ टी
गरी सजायस म घटाएको िमलेको नहँदा उ फै सला
बदर गरी सफाई पाउनु पछ भ ने नै मु य िजिकर
िलएको पाइ छ । िनकु ज े िभ गोली चलेको त य
पिु भइरहेको अव था, गडा घाइते देिखएको भ ने
ितवेदन र यी ितवादीह भेला भई बसेको घरमा
प ाउ पदा बरामद भएका गडा मान ब दोब तीका
सामानह बरामद भएका प रि थितज य माण र
ितवादीह को कसरु अपराधलाई वीकार गरी गरेको
बयान कागजातबाट उि लिखत आरोिपत कसरु मा यी
ितवादीह को संल नता िथएन भ ने यिु यु तक
र माणको अभावमा पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
फै सला मनािसब नै देिखयो ।
१७. तसथ, मािथ उि लिखत त य,
कानूनी यव था, आधार र कारणबाट ितवादी
माया कुमालको हकमा सफाई पाउने गरी भएको सु
फै सला सदर गरी अ य पनु रावेदक ितवादीह
होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र स तबहादरु
भ ने पंकज कुमाललाई आरोिपत कसरु गरेको
ठहर गरी सु िचतवन राि य िनकु ज कायालय,
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कसराले िमित २०६७/७/१६ मा गरेको फै सलामा
सजायमा के ही उ टी गरी ितवादी होमबहादरु लामा
र रणबहादरु कुमाललाई जनही १०/१० वष कै द र
.७५,०००।– का दरले ज रवाना तथा ितवादी
स तबहादरु भ ने पंकज कुमाललाई ८ वष कै द र
.५०,०००।– ज रवाना हने ठहर गरी पनु रावेदन
अदालत, हेट डाबाट भएको िमित २०६८/९/२६ को
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. िव व भर साद े
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
इित संवत् २०७३ साल चै १३ गते रोज १ शभु म् ।

नणय नं . ९८६३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७३।१२।०२
०७१-CR-०५८६
मु ा : जबरज ती करणी
पनु रावेदक / वादी : ठ गा डंगौरा था को जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : कै लाली िज ला हसिु लया
गा.िव.स. वडा नं. ६ ब ने ेम चौधरीसमेत
§ िमिसल माणबाट ितवादीह ले कसुर
गरेको मािणत भएपिछ दाबीबमोिजम
सजाय माग गरेको ऐनको दफाले
ितवादीह ले गरेको कसुरलाई समथन
गछ गदन ? सो कुरा याय कताले कानूनको
अ ययन गरी हेनपदछ
। सो सजाय
ु
गरेको ऐनको दफाले नसमेिटने देिखयो र
यही ऐनको अक दफामा भएको कानूनी
यव थाले भएको कसरु लाई समेिटने
देिखयो भने र वादी दाबीबमोिजम वादीले
माग गरेको सजायभ दा बढी हन जाँदैन
भने सो प रवतन गरेको दफाले माग गरेको
सजायमा भ दा बढी हदँ ैन भने सजायमा
प रवतन गन िम ने ।
( करण नं. ४)
§ कुनै पिन फौजदारी मु ामा जुन कसुर
ठहर ह छ, कानून मतु ािबक फरक फरक
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सजायको यव था भएकोमा तदनक
ु ू लको
कानून मतु ािबक कसुरदारलाई सजाय
गनपन
ु ह छ । ऐनले नै पीिडतको उमेरको
आधारमा कसरु कायम गरी सके पिछ
िमिसलसंल न माणबाट कायम भएको
उमेरको आधारमा नै कसुर कायम गरी
सजाय गनुपन भएको र पीिडतको उमेर
१४ वषभ दा मािथ १६ वष मिु नको
भनी उ लेख गरेको माणको आधारमा
ितवादीलाई वादी प ले ताव गरेको
सजायको दाबीमा ३(२) उ लेख गरेपिन
िमिसलबाट जबरज ती करणीको ३(३)
को कसुर थािपत भएपिछ ऐ. को ३(३)
अनस
ु ार नै ितवादीह लाई सजाय गनुपन
भएबाट य तो अव थामा दाबीभ दा बािहर
गई सजाय भएको भनी स झन निम ने ।
( करण नं. ५)
§ जाँच ितवेदन ा भएपिछ अनुस धानको
ममा पीिडत एउटा उमेर देखाउने अिन
जाँच गन मेिडकल बोडबाट कसरु को
स ब धमा पीिडतले देखाएभ दा फरक
देखाएपिछ सो उमेर के हो भनी यिकन गरी
अनस
ु धान गन प ले पीडतको उमेरबारे
यिकन गरी अिभयोग दायर गनपन
ु
हो । सो िवशेष ले उ लेख गरेको उमेर र
पीिडतले उ लेख गरेको उमेरबारे मौकामा
नै थाहा पाई अनदेखा गरी यसतफ के ही
उ लेख नगरी सो प िमिसल संल न राखी
अिभयोग प दायर गरेको अव थामा
यायकताले याय स पादन गन कायमा
उ प स ब धमा यिकन गन नपाउने
भ ने नहने ।
( करण नं. ६)

पनु रावेदक वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
नारायणबहादरु थापा
यथ ितवादीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ जबरज ती करणीको महलको ३(२), ३(३)
सु तहमा फै सला गनः
माननीय िज ला यायाधीश ी य राज भ
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा.का.म.ु मु य या. ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी रेव त बहादरु कुँवर
फै सला
या.सारदा साद िघिमरे : पनु रावेदन
अदालत, िदपायलको िमित २०७१।५।३ को
फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
९(१) बमोिजम वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस
अदालतमा पनु रावेदन परी पेस हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवम् ठहर यस कार छः
िमित २०६९।१०।०६ गते राित ९.३०
वजेको समयमा म जाहेरवालाक छोरी वष १२ क
धनगढी 'ओ' (प रवितत नाम) िपसाब फे न घर बािहर
आएको अव थामा ितवादी मे चौधरीसमेत जना
ितनले जबरज ती मख
ु यापी घर निजकै को जङ् गलमा
लगी पालै पालो सामिु हक पमा ितनै जनाले जबरज ती
करणी गरेको हँदा िनज ितवादीह लाई प ाउ गरी
कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िमित २०६९।१०।७ गतेको जाहेरी दरखा त ।
िज ला कै लाली हसिु लया गा.िव.स.वडा
नं.६ नमनु ा सामदु ाियक वन कमल पोखरी नदीको
िकनारि थत पूवमा ५ िमटर टाढा नमनु ा सामदु ाियक
वन, पि ममा ५० िमटर टाढा कमल पोखरी ताल,
उ रमा २०० िमटर टाढा गौरी गणेश सामदु ाियक
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
वन, दि णमा १०० िमटर टाढा नमनु ा सामदु ाियक
वन यित चार िक लािभ िज ला कै लाली हसिु लया
गा.िव.स.वडा न.६ ब ने ठ गा डगौराक छोरी वष १२
क 'धनगढी ओ' लाई ऐ.ऐ.ब ने सागर चौधरी, मे
चौधरी र कमल चौधरीले िमित २०६९।१०।६ गते
राित २२.०० बजेको समयमा सामिु हक बला कार
गरेको भनी देखाएको िमित २०६९।१०।७ गतेको
घटना थल मचु ु का ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित २१.००
बजेको समयमा ितवादी कमल चौधरी, ेम चौधरी
र सागर चौधरी मेरो घर कोठािभ पसी बबु ासँग झै–
झगडा गरी मलाई के ही टाढा जंगलमा लगी िनजह
ितनै जनाले मलाई पालैपालो जबरज ती करणी
गरेकोले िनजह लाई कानूनबमोिजम सजाय हनैपछ
भ नेसमेत यहोराको िमित २०६९।१०।७ गतेको
पीिडतले मौकामा गरेको कागज ।
पीिडतको योिन व रप र Moist छ, Libia
mijora सिु नएको एवम् क याजाली याितएको छ
भ नेसमेत यहोराको िमित २०६९।१०।१० गतेको
मेिडकल बोडको रपोट ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित मादक पदाथ
सेवन गरी पीिडतको घरमा गई ितवादी सागर चौधरी,
ेम चौधरी र मैले पीिडत 'धनगढी ओ' लाई िनजकै
घरबाट उठाई जंगलमा लगी पालैपालो जबरज ती
करणी गरेका ह , भ नेसमेत यहोराको िमित
२०६९।१०।८ गतेको कमल चौधरीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित ितवादी
सागर चौधरी, कमल चौधरी र म ेम चौधरीले पीिडत
'धनगढी ओ' लाई िनजकै घरबाट जंगलमा लगी
पालैपालो जबरज ती करणी गरेका हौ भ नेसमेत
यहोराको ेम चौधरीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान कागज ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित ितवादी

कमल चौधरी, ेम चौधरी र मैले पीिडत 'धनगढी
ओ' लाई िनजकै घरबाट जंगलमा लगी कमल चौधरी
र ेम चौधरीले जबरज ती करणी ग रसके पिछ मैले
पिन जबरज ती करणी गन ला दा िनजको योिनबाट
रगत िन के पिछ मैले यौन स पक गन नपाई छोडेको
हँ भ नेसमेत यहोराको सागर चौधरीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित ितवादी
सागर चौधरी, ेम चौधरी र कमल चौधरीले मादक
पदाथ र सी सेवन गरी जाहेरवालाको घरमा गई िनज
जाहेरवालासँग झै-झगडा गरी जाहेरवालाक छोरी
पीिडत 'धनगढी ओ' लाई जंगलमा लगी पालैपालो
जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा सनु ी थाहा पाएको
हँ भ नेसमेत यहोराको िमित २०६९।१०।१७ गतेको
रमेश चौधरीले मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित ितवादी
सागर चौधरी, ेम चौधरी र कमल चौधरीले मादक
पदाथ र सी सेवन गरी जाहेरवालाको घरमा गई िनज
जाहेरवालासँग वादिववाद गरी जाहेरवालाक छोरी
पीिडत 'धनगढी ओ' लाई डराई ध काई िनजको
इ छािवपरीत जंगलमा लगी पालैपालो सामिु हक पमा
जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा सनु ी थाहा पाएको
हँ भ नेसमेत यहोराको िमित २०६९।१०।२२ गतेको
कमल चौधरीले मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित ितवादी
सागर चौधरी, ेम चौधरी र कमल चौधरीले मादक
पदाथ र सी सेवन गरी जाहेरवालाको जबरज ती
ढोका खोली घरिभ वेश गरी िनज जाहेरवालासँग
झै झगडा गरी जाहेरवालाक छोरी पीिडत 'धनगढी
ओ' लाई नमनु ा सामदु ाियक वनिभ लगी पालैपालो
सामिु हक पमा जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा
पीिडतले भनेपिछ थाहा पाएक हँ भ नेसमेत यहोराको
िमित २०६९।१०।२५ गतेको अिनता चौधरीले
मौकामा गरेको कागज ।
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िमित २०६९।१०।०६ गते राित ितवादी
सागर चौधरी, ेम चौधरी र कमल चौधरीले मादक
पदाथ र सी सेवन गरी जाहेरवालाको घरमा गई िनज
जाहेरवालासँग झै-झगडा वादिववाद गरी जाहेरवालाक
छोरी पीिडत 'धनगढी ओ' लाई जंगलमा लगी पालैपालो
जबरज ती करणी गरेको हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको
िमित २०६९।१०।२५ गतेको सबु ण चौधरीले मौकामा
गरेको कागज ।
िमित २०६९।१०।०६ गते राित ितवादी
सागर चौधरी, ेम चौधरी र कमल चौधरीले मादक
पदाथ र सी सेवन गरी जाहेरवालाको घरमा गई
िनज जाहेरवालासँग झै–झगडा गरी धाक ध क िदई
जाहेरवालाक छोरी पीिडत 'धनगढी ओ' लाई िपसाब
फे न बािहर गएको अव थामा िनजको इ छािवपरीत मख
ु
यापी नमनु ा मिहला सामदु ाियक वनमा लगी पालैपालो
जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा सनु ी थाहा पाएका
हौ भ नेसमेत यहोराको िमित २०६९।१०।२८ गतेको
व तिु थित मचु ु का ।
ततु मु ामा ितवादीह ले रातको समयमा
र सी सेवन गरी जाहेरवालाको घरमा वेश गरी िनजक
नाबािलका वष १२ क छोरीलाई घरबाट जबरज ती
िलई गई नमनु ा मिहला सामदु ाियक वनमा पु याई ितनै
जनाले सामिु हक पमा जबरज ती करणी गरेको पिु
भई ितवादीह कमल चौधरी, मे चौधरी र सागर
चौधरीले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको १
नं.को कसरु अपराध गरेको हँदा िनज ितवादीह लाई
सोही ऐन महलको ३(२) नं.बमोिजम सजाय हन तथा
सोही महलको ३(क) नं.बमोिजम थप सजायसमेत हन
साथै ितवादीह बाट पीिडतलाई सोही महलको १०
र १०ग नं.बमोिजम मनािसब ितपूितसमेत िदलाई
भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प ।
उ िदन के टीको घरमा म ए लै गएको
िथएँ । उ िदन िदउँसो पिन म यो के टीको घरमा
गएको िथएँ । सो िदन िनज के टीक आमा िववाह भोज

खान धनगढी आएक िथइन् । के टीले आज राित मेरो
घरमा आउनु भनेर िदउसै भनेको हँदा म के टीको घरमा
गएको हँ । यो के टी मेरो साली नाताक पिन भएक
हँदा सो राित म के टीसँगै आधा घ टा जित सतु ेको
िथएँ । हामी दवु ै जनाको करणी गन मन भई सटु ु क
घरबाट िन क निजकै को जंगलमा गई दईु पटक करणी
हामी दवु ैबीच भएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
कमल चौधरीले सु अदालतमा गरेको बयान ।
२०६९।१०।६ गते राित हा ो गाउँ निजकै
नाच भइरहेको िथयो । हामी ितनै जना साथी भएको
हँदा ेम चौधरी र म सागर दवु ै जना कमललाई िलन
िनज कमल चौधरीको घर गय । नाच हेन जाउँ भ दा
कमलले हामीह लाई मेरो नानी (आमाको आमा) को
घरमा गई जाँड खाऔ ं भ यो । अिन हामीह कमलको
नानी (आमाको आमा) सु बा देवी चौधरीको घरमा गई
एक एक कचौरा जाँड खायौ ँ । कमलले हामी दवु ै जना
ेम र मलाई तपाईह यतै ब नहु ोस् म सालीको घरमा
जा छु भनी हामीलाई यतै छोडी पीिडत भिनएक
'धनगढी ओ' को घरमा गएका हन् । कमलले अबेर
गरेपिछ हामीह 'धनगढी ओ' को घरमा जाँदा कमल
र 'धनगढी ओ' अंगालो मारी उिभएको देखेका ह ।
यसपिछ हामीले कमललाई नाच हेन जाउँ भ दा आज
पानी परेको छ भनेपिछ हामीह आ–आ नो घर सु न
गय , हामीह मे र मैले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको होइन, जाहेरी झु ा हो भ नेसमेत यहोराको
ितवादी सागर चौधरीले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
िमित २०६९।१०।६ गतेको राित हा ो गाउँ
निजकै को 'के ' गाउँमा नाच भइरहेको िथयो । नाच हेन
भनी म र सागर, कमल चौधरीको घर गय । यि कै मा
कमल चौधरीले नानी (आमाको आमा) कहाँ जाँड खान
जाउँ भनेर भ यो । हामीह ितनै जना सो जाँड खाने
ठाउँ सु बादेवी चौधरीको घर गय । यहाँ कमलले
जाँड एक कचौरा खायो, यसपिछ हामीह लाई म
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सालीको घर जा छु भनी गयो । सागर चौधरी र म यतै
ब यौ ँ । एक घ टा जितको समय भएकाले हामी
कमललाई िलन पीिडत 'धनगढी ओ' को घरमा गय ।
यहाँ कमल चौधरी र 'धनगढी ओ' सँगै उिभएका िथए ।
नाच हेन जाउँ भ दा कमलले पानी पदछ आज नजाउँ
भनेपिछ हामीह आ–आ नो घर गय भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ेम चौधरीले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
उ राित ितवादी सागर चौधरी, ेम चौधरी
र कमल चौधरी हा ो घरमा आई बबु ासँग झगडा
गरे । म िपसाब गन बािहर िन के को बेला यी ितनै
जना ितवादीले मलाई बोके र जंगलमा लगेर २ जना
ितवादी कमल चौधरी र ेम चौधरीले जबरज ती
करणी गरेका हन् । ितवादी सागरले मेरो रगत देखेर
करणी गरेन भ नेसमेत यहोराको पीिडत 'धनगढी ओ'
(प रवितत नाम) ले सु अदालतमा गरेको बकप ।
उ िमितमा ितवादीह मेरो घरमा आई
जाँड खाएका िथए । ितवादी कमल चौधरी सालीको
घरमा बोलाएकोले जाँदछ
ै ु, ितमीह यही ँ जाड र सी
खाई गफ गर, म एकिछन पिछ आउँछु भनी गएको
हो । . कमल चौधरी धेरै बेरस म पिन नआएपिछ .
ेम चौधरी र सागर चौधरी लगभग १ घ टापिछ मेरो
घरबाट िन के र गएका हन् । कमल चौधरी ए लैले
सहमितमा करणी गरेको हनपु छ । अ य ितवादीह
िनद ष हन् भ नेसमेत यहोराको ितवादी ेम
चौधरीका सा ी सु बादेवी चौधरीले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
िनज पीिडतलाई ितवादी कमल चौधरीले
के टीको सहमितले करणी गरेका हन् । अ य २ जना
ितवादी ेम र सागरले करणी गरेको होइन भ नेसमेत
यहोराको घटना िववरणमा कागज गन अिनता
चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
उ वारदातमा जबरज ती करणी गरेको
होइन । ितवादी कमल चौधरी र पीिडतबीच

साली िभनाको नाता पछ । ियनीह बीच माया ेम
िथयो । एक दो ोको घरमा आउने जाने गथ । ितवादी
कमल चौधरीले करणी ग यो िक गरेन मलाई थाहा
भएन । अ य २ जनाले करणी गरेका होइनन् भ नेसमेत
यहोराको ितवादी सागर चौधरीका सा ी लालरु ाम
चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी कमल चौधरी र पीिडतको
पिहलेदिे ख माया ेम िथयो । यी दवु ैले लो ने वा नी
ब ने कुरासमेत गरेका िथए । उ िमितमा ितवादी
कमल चौधरी पीिडतको घरमा गई पीिडतलाई िलई
जंगलमा गयो । पीिडतको बबु ाले मेरो छोरीलाई
कमलले भगाई ल यो खोजी गरी िदनु भनी भ दा
खो न पीिडतको बबु ा, अिनता, सवु दनीलगायतका
चार जना गए । पिछ फकर आउँदा कमल र पीिडत
मा घरमा आएका हन् । राजीखशु ीले यी २ जनाले
करणी गरेका होलान् । ितवादीह ेम चौधरी र सागर
चौधरीको उ घटनामा कुनै संल नता छै न । गाउँमा
यिह कुराको ह ला छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
कमल चौधरीका सा ी चल
ु ी कुमालले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादी कमल चौधरीले करणी गरेको
हो । अ
ितवादीले जबरज ती करणी गरेका
होइनन् । ितवादी कमलले जबरज ती करणी गरेको
होइन, सहमितमा निजकै को जंगलमा करणी गरेको हो
भ नेसमेत यहोराको व तिु थित मचु ु काका मािनस
ने लाल चौधरीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीह ३ जनाले बल कार गन मेरो
छोरीलाई जंगलमा लगेका हन् । उनीह ले जंगलमा
लगेपिछ मैले गाउँमा ह ला गरेको हँ । ितवादीह
कमल र ेम २ जनाले जबरज ती करणी गरेको हो
भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला ठ गा डगौराले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
जाहेरवाला ठ गा डगौरा था को त ययु
िकटानी जाहेरी दरखा त र िनजले यस अदालतमा
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समेत आई गरेको बकप , घटना थल कृित
मचु ु का, पीिडत 'धनगढी ओ' (प रवितत नाम) ले
गरेको त ययु घटना िववरण कागज र िनजले सो
कागजको यहोरालाई समथन गरी यस अदालतमा
समेत आई गरेको बकप , Libia mijora सिु नएको छ
भ नेसमेत यहोराको सेती अ चल अ पताल िवकास
सिमितको रप टसमेतबाट िनज ितवादीह ले िमित
२०६९।१०।६ गते राित ९ बजे िज ला कै लाली
हसिु लया गा.िव.स.वडा नं. ६ ि थत नमनु ा सामदु ाियक
वनमा पीिडत वष १२ क 'धनगढी ओ' (प रवितत
नाम) लाई जबरज ती लगी सामिु हक पमा बला कार
गरेको त य पिु हन आएकोले िनज ितवादी ेम
चौधरी, कमल चौधरी र सागर चौधरीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. को कसरु मा
सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम जनही ८ (आठ) वष
कै द सजाय हने र सामिु हक बला कार गरेको देिखँदा
ऐ. महलको ३ (क) नं. बमोिजम जनही थप ५ (पाँच)
वष गरी ज मा १३ वष कै द सजाय हने ठहछ । य तै
िनज ितवादीह बाट जनही . १०,०००।– (दश
हजार) सोही महलको १० नं.बमोिजम पीिडतलाई
ितपूितसमेत भराई िदने ठहछ भ ने िमित
२०७०।१०।८ गतेको कै लाली िज ला अदालतको
फै सला ।
पीिडतले अदालतमा बकप गदा दईु जनाले
करणी गरेको तर मैले जबरज ती करणी नगरेको भनी
स.ज. १७ मा उ लेख गरेको, अ य यहोरा हरीले
आफै ले लेखेको भनेक िछन् । जसबाट िनज पीिडतको
कथनले मेरो िनद िषतालाई ् याएको छ । घटनाको
बारेमा त कालै थाहा पाउने पीिडतको बबु ा र फै सला
गदा आधार िलइएका व तिु थित मचु ु काका अिनता
चौधरी र ने लाल चौधरीको बकप बाट समेत मैले
अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु नगरेको थािपत
भइराखेको अव थामा कै लाली िज ला अदालतले
फौजदारी यायको िस ा तिवपरीत मलाई सजाय

गन गरेको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी सफाई पाउँ
भ ने ितवादी सागर चौधरीको पनु रावेदन अदालत,
िदपायलमा परेको पनु रावेदन प ।
पीिडतक आमा धनगढी आएको बेला
पीिडतले सटु ु क आज राित मेरो घरमा आउनु
भनेक ले पीिडतको घरमा राित गएको हँ भनी ितवादी
कमल चौधरीले पीिडतलाई िनजको सहमितमा करणी
िलनिु दनु भएको कुरा पिु हने गरी बयान लेखाएका
छन् । वा य परी ण रपोटबाट पिन जबरज ती
करणी भएको भ ने देिखँदैन । वादीका सा ीह ले
समेत कमल चौधरीले पीिडतको सहमितमा िववाह
गन सतमा करणी िलनिु दनु भएको हो भनी अदालतमा
बकप गरेबाट पिन मेरो िनद िषता मािणत ह छ ।
कमल चौधरीको साथमा सु बादेवी चौधरीको घरस म
गएकै आधारमा मलाई समेत दोषी ठहराई गरेको
कै लाली िज ला अदालतको फै सला िु टपूण हँदा
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउनु पछ भ ने
ितवादी ेम चौधरीको पनु रावेदन अदालतमा परेको
पनु रावेदन प ।
सु कै लाली िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।८।४ मा भएको फै सला माण मू याङ् कनको
रोहमा फरक पन स ने देिखँदा अ.बं. २०२ नं. एवम्
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७
को योजनाथ पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय,
िदपायललाई जानकारी िदई िनयमानस
ु ार गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०७१।३।१ गतेको आदेश ।
िमिसल संल न आधार, कारण र
माणह बाट ितवादीह
ेम चौधरी र कमल
चौधरीलाई जबरज ती करणीको कसरु मा जनही
८(आठ) वष कै द सजाय र सामिु हक पमा जबरज ती
करणी गरेतफ उ महलको ३(क) नं. बमोिजम जनही
थप ५(पाँच) वष कै द हने तथा िनजह ितवादी
ेम चौधरी र कमल चौधरीबाट पीिडत धनगढी 'ओ'
लाई जनही दश हजार पैयाँ ितपूित भराई िदने
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ठहर गरेको सु कै लाली िज ला अदालतको िमित
२०७०।१०।४ को फै सला सो हदस म मनािसब हँदा
सदर हने ठहछ । कसरु ठहर गदा ऐनको दफा उ लेख
गरेकोस म िमलेको नदेिखएकोले सु ले मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको ३(२) नं. बमोिजमको
कसरु कायम गरेको कुराको हदस म के ही उ टी भई ऐ.
महलको ३(३) नं. बमोिजमको कसरु कायम भई सोही
कानूनबमोिजम मािथ लेिखएअनस
ु ार ितवादी कमल
चौधरी र ेम चौधरीलाई सजाय हने ठहछ । साथै,
ितवादी सागर चौधरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सजाय हने ठहर गरेको सु फै सला के ही उ टी भई िनज
ितवादी सागर चौधरीले १६ वष मिु नक बािलकालाई
ितवादी कमल चौधरी र ितवादी ेम चौधरी भ ने
ेमबहादरु कुमालले करणी गन कुरा थाहा पाई हल गरी
सँगै गएको, पीिडतलाई समाउने र पीडकको कायमा
म त िदने काय गरेको कसरु मा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ४ नं. बमोिजम ६(छ)
वष कै द सजाय हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, िदपालयको िमित २०७१।५।३
को फै सला ।
जाहेरीमा पीिडतको उमेर १२ वष लेखाए
बमोिजम अिभयोग प मा १२ वष नै कायम गरी
ितवादीह उपर सजायको ताव ग रएको छ ।
पीिडतले बकप गदा १२ वष नै उमेर लेखाएक छन् ।
सोही उमेरलाई आधार बनाई सु िज ला अदालतले
सजाय गरेकोमा पनु रावेदन अदालत िदपायलले
पनु रावेदन िजिकर नै नरहेको उमेर स ब धमा मेिडकल
रपोटको उमेरलाई आधार बनाई फै सला गरेको
देिख छ । बाल याय कायिविध िनयमावली, २०६३
को िनयम १५ बमोिजमका उमेर िनधारण गन कागजको
खोजिबन नगरी िचिक सकको परी ण ितवेदनको
अनमु ािनत उमेरलाई माणमा हण गरी गरेको
फै सला बाल याय कायिविध िनयमावली, २०६३ को
िनयम १५ को या या मक िु ट रहेको छ । पीिडतले

कागज गदा ितवादी सागर चौधरीले आफूमािथ
सामिु हक पमा जबरज ती करणी गरेका हन् भनी
लेखाएको, ितवादी सागर चौधरीले अनस
ु धानमा
बयान गदा पीिडतलाई जबरज ती करणी गन िनजको
योिनमा मेरो िलङ् ग लगाई जबरज ती करणी गन ला दा
िनजको योिनबाट रगत िन के पिछ मैले यौन स पक गन
नपाई छाडेको हँ भनी बयान गरेको अव थामा कसरु दार
ठहर नगरी म त गरेको भनी ऐ. ४ नं. बमोिजम सजाय
गरेको िमलेको छै न । ितवादी कमल चौधरी र ेम
चौधरीको हकमा जबरज ती करणीको ३(३) नं.
बमोिजमको कसरु ठह याएको हदस म कै फै सला
बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ठहर गरी
सु कै लाली िज ला अदालतको फै सला सदर कायम
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको
तफबाट यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ितवादीह ले मौकामा र सु अदालतमा
बयान गदा पीिडतको उमेर स ब धमा कुनै िववाद
नदेखाई पनु रावेदन अदालत, िदपायलमा पनु रावेदन
गदासमेत उमेर स ब धमा कुनै िजिकर निलएको
अव थामा पीिडतको वा य पीर ण ितवेदनमा
िनजको उमेर अ दाजी १४-१६ वष भनी उ लेख
भएको आधारमा मा सोही उमेरलाई पीिडतको उमेर
कायम गन गरी तथा अनस
ु धानमा ितवादीम येका
सागर चौधरीले सािबती बयान गरेको अव थामा
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ४ नं.
अनस
ु ार मितयार मा कायम गरी सु फै सला के ही
उ टी गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने
देिखँदा अ.बं. २०२ नं. योजनाथ यथ ह लाई
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित २०७३।६।४
को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको तफबाट िव ान् उप यायािधव ा ी
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नारायणबहादरु थापाले पीिडतको उमेरको स ब धमा
िववाद नै उठेको छै न । उमेरमा िववाद भएमा मा
माणका आधारमा ठहर गनपन
ु ह छ । जाहेरी
अिभयोग प , पीिडतले गरेको कागज, बकप समेतमा
पीिडतको उमेर १२ वष होइन भनी िजिकर निलएको
अव थामा मेिडकल रपोटमा पीिडतको उमेरको जाँच
गरेको अविधमा पीिडतको उमेर १४-१६ वषक भनी
लेखेकोलाई आधार िलई गरेको फै सला िमलेको छै न ।
ितवादी सागर चौधरीले अनस
ु धान अिधकारीसम
कसरु मा सािबत रही पीिडतलाई जबरज ती करणी
गन आ नो िलङ् ग पीिडतको योिनमा लगाउन ला दा
िनजको योिनबाट रगत िन के कोले यौन स पक गन
नपाई छोडेको हँ भनी बयान गरेको छ । पीिडतले
कागज गदा ितवादी सागर चौधरीसमेतले आफू मािथ
सामिु हक पमा जबरज ती करणी गरेका हन भनी
लेखाएक िछन् । यस कार ितवादी सागर चौधरीले
पीिडतको योिनिभ िलङ् ग धके ली सके पिछ रगत
देखेको र िलङ् ग बािहर िनकालेको भ ने कुरा
देिखई अिभयोग दाबीबमोिजम सामिु हक जबरज ती
करणी गरेको देिखँदा देिखँदै, िनज ितवादीलाई अ य
ितवादीह लाई जबरज ती करणी गन म त मा
गरेको ठहर गरी सजाय गरेको निमलेको हँदा िनज
ितवादी सागर चौधरीलाई समेत मागदाबी बमोिजम
सजाय हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
यसमा सु कै लाली िज ला अदालतबाट
ितवादीह ले पीिडतलाई जबरज ती करणीको कसरु
गरेको ठह याई जबरज ती करणीको ३(२) बमोिजम
जनही ८ वषका दरले कै द सजाय र पीिडत प रवितत
नाम 'धनगढी ओ' लाई सामिु हक पमा करणी गरेको
देिखँदा ऐ. को ३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष कै द गरी
ज मा १३ वष कै द सजाय हने तथा ितवादीह बाट
पीिडतले जनही १०,००० ।– का दरले ितपूितसमेत
भराई पाउने ठहर गरी भएको फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलाउपर पनु रावेदन अदालत,

िदपालयमा पनु रावेदन परेकोमा सो अदालतबाट
िनणय हँदा उि लिखत सजाय गन ठहर गरी भएको
सो हदस म मनािसब हँदा सदर हने तर ितवादी
मे चौधरी र कमल चौधरीको हकमा कसरु ठहर गदा
ऐनको दफा िमलेको नदेिखँदा ऐ. ऐ. को ३(२) नं.
बमोिजमको कसरु कायम गरेको हदस म के ही उ टी
भई जबरज ती करणीको ३(३) नं. बमोिजम कसरु
कायम भई सोही कानूनबमोिजम मािथ लेिखएअनस
ु ार
ितवादी ेम चौधरी र कमल चौधरीलाई सजाय हने
र ितवादी सागर चौधरीको हकमा सु फै सला के ही
उ टी भई िनज ितवादी सागर चौधरीले १६ वष
मिु नक बािलकालाई ितवादी कमल चौधरी र ेम
चौधरी भ ने ेमबहादरु कुमालले करणी गन कुरा थाहा
पाई सँगै गएको पीिडतलाई समाउने पीडकको कायमा
म त िदने काय गरेको कसरु मा िनजलाई जबरज ती
करणी महलको ४ नं. बमोिजम ६ वष कै द हने ठहछ
भ ने फै सला भएको देिख छ । सो फै सला उपर
िच नबझ
ु ाई वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस
अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ यस इजलाससम
पेस भएको रहेछ ।
पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको
फै सलाउपर ितवादीह ेम चौधरी, कमल चौधरी
र सागर चौधरीले यस अदालतमा पनु रावेदन गरेको
नदेिखँदा यसतफ के ही बोिलरहन परेन ।
अब वादी नेपाल सरकारले आ नो पनु रावेदन
प मा जाहेरीमा पीिडतको उमेर १२ वष लेखाएबमोिजम
अिभयोग प मा १२ वष नै लेखाएको पीिडतले बकप
गदा १२ वष नै उमेर लेखाएक मा सोही उमेरलाई
आधार मानी सु िज ला अदालतले फै सला गरेको
तर पनु रावेदन अदालत, िदपायलले पनु रावेदन िजिकर
नै नरहेको िवषयमा वेश गरी पीिडतको उमेर जाँच
गरी उ लेख गरेको मेिडकल रपोटको उमेरलाई
आधार बनाई फै सला गरेको िमलेको छै न । बाल
याय कायिविध िनयमावली, २०६३ को िनयम १५
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
बमोिजम उमेर िनधारण गन अ य ाथिमक माण
कागजको खोजिबन नगरी िचिक सकको परी ण
ितवेदनमा उि लिखत अनमु ािनत उमेरलाई साँचो
माणमा हण गरी गरेको फै सला उ उमेर िनधारण
गन स ब धमा भएको िनयमावलीको यव थाको
या या मक िु ट रहेको छ । साथै ितवादी सागर
चौधरीलाई दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर नगरी म त
गरेको भनी ऐ.ऐनको ४ नं. बमोिजम सजाय गन गरेको
र मेिडकल ितवेदनमा उि लिखत रायको आधारमा
ितवादीह कमल चौधरी र ेम चौधरीको हकमा
जबरज ती करणीको ३(३) नं. बमोिजम कसरु ठहर
गरेको हदस मको फै सला िु टपूण भएकोले बदर गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम ग रपाउँ भनी
िजिकर िलएको पाइ छ ।
उपयु अनस
ु ारको त य तथा बहस बदुँ ा
रहेको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट
भएको फै सला िमलेको छ, छै न र वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स दैन भ ने िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यी प रवितत
नाम 'धनगढी ओ' लाई ितवादीह ले घरबाट
िनकाली निजकै रहेको जंगलमा लगी जबरज ती
करणी गरेकाले सजाय ग रपाउँ भ ने जाहेरी दरखा त
दता भएपिछ ततु मु ाको अनस
ु धान सु भएको
देिख छ । अनस
ु धानको ममा पीिडतको शरीर जाँच
गन पठाएको यहोराको प मा देहायका कुरा उ लेख
गरी पठाई िदनु भनी पीिडतको वा य परी ण
ग रिदने बारे सेती अ चल अ पताललाई अनस
ु धान
अिधकृतले िमित २०६९।१०।७ पठाएको प को
७ नं. को बदँु ामा पीिडतको यिकन उमेर कित छ ?
पीिडतलाई करणी भएको छ छै न ? परी ण गरी पठाई
िदनु भनी च.नं. ४००९ को प पठाई पीिडतलाई
अ पताल पठाएको देिख छ । प ा भएपिछ सेती
अ चल अ पतालले पीिडतको वा य परी ण र

उमेर यिकन गन ३ जनाको मेिडकल बोड गठन गरी
परी ण गरी उमेरलगायत अ य िववरण उ लेख गरी
जवाफ पठाएको देिख छ । उ प बमोिजम पीिडतको
वा य परी ण गरी राय पठाउन ३ जना सद य
भएको बोडले पीिडतको उमेर १४-१६ वष भनी
उ लेख गद पीिडतको योिन व रप र Moist छ, Libia
mijora सिु नएको, क याजाली याितएको छ भ ने
उ लेख गरी ितवेदन पठाएको देिख छ ।
३. अब ितवादीह लाई आरोिपत कसरु
गरेकोमा के कित सजाय हने हो भनी हेदा जबरज ती
करणीको महलको ३(३) बमोिजम सजाय गरी सामिु हक
पमा जबरज ती करणी गरेको देिखँदा थप ५ वष
कै द गन गरी पीिडतले ितवादीह सँग दश हजारका
दरले ितपूित पाउने गरी भएको फै सला मनािसब हँदा
सदर हने भनी पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भएको
पाइ छ । कसरु ठहर गदा ऐनको दफा ३(२) ले माग गरेको
सजायस म उ लेख गरेकोस म िमलेको नदेिखएकोले
सु को फै सला मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
महलको ३(३) बमोिजम को कसरु कायम गरेको कुराको
हदस म के ही उ टी भई ऐ. महलको ३(३) नं. बमोिजम
कसरु कायम भई सोही कानूनबमोिजम ितवादी कमल
चौधरी र ेम चौधरीलाई सजाय हने ठहराई पनु रावेदन
अदालतबाट फै सला भएको देिख छ ।
४. िमिसल माणबाट ितवादीह ले कसरु
गरेको मािणत भएपिछ दाबीबमोिजम सजाय माग
गरेको ऐनको दफाले ितवादीह ले गरेको कसरु लाई
समथन गछ गदन ? सो कुरा याय कताले कानूनको
अ ययन गरी हेनपदछ
। सो सजाय गरेको ऐनको
ु
दफाले नसमेिटने देिखयो र यही ऐनको अक दफामा
भएको कानूनी यव थाले भएको कसरु लाई समेिटने
देिखयो भने र वादी दाबीबमोिजम वादीले माग गरेको
सजायभ दा बढी हन जाँदैन भने सो प रवतन गरेको
दफाले माग गरेको सजायमा भ दा बढी हँदैन भने
सजायमा प रवतन गन िम ने नै ह छ ।
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५. वादी नेपाल सरकारले दायर गरेको
अिभयोग प मा जबरज ती करणीको ३(२) को कसरु मा
सजाय ग रपाउँ दाबी िलएको पाइ छ । ततु मु ाको
अनस
ु धानको ममा पीिडतको वा य परी ण
गन पठाएको प मा पीिडतको उमेरसमेत यिकन गन
पठाएकोमा वा य िवशेष बाट पीिडतको वा य
जाँच गरी रपोटमा उ लेख गरी सोको अलावा िनजको
उमेर पिन यिकन गरी पठाएको देिख छ । जसअनस
ु ार
पीिडतको उमेर १४-१६ वष भनी उ लेख भएको
पाइ छ । जाहेरवाली, पीिडत र ितवादीले बयान गदा
आ नो उमेर वष १२ भनी उ लेख गरेको र सोही
कथनको आधारमा वादी प ले सजायको मागदाबी
गरेको भएपिन फौजदारी मु ामा दाबी मािणत गन भार
वादी प को हने िस ा तअनस
ु ार पीिडतको उमेर १२
वषको हो भ ने देिखने बाल याय कायिविध िनयमावली
२०६३ को िनयम १५ बमोिजमको कुनै माण संकलन
ग रएको पाइँदैन । जबक वादी प ले नै संकलन गरेको
पीिडतको उमेर जाँचको ितवेदनबाट िनजको उमेर
१४-१६ वषको भ ने िदिखई रहेको र अ य उमेर खु ने
माण प ह वादी प बाट पेस भएको नदेिखएको
अव थामा डा टरको बोडबाट उमेर जाँचका ममा
उ लेख गरेको उमेरलाई मा नपु न कानूनी यव था
उि लिखत िनयमावलीले गरेको अव थामा यसलाई
ई कार गन सिकँ दैन । कुनै पिन फौजदारी मु ामा
जनु कसरु ठहर ह छ, कानून मतु ािबक फरक फरक
सजायको यव था भएकोमा तदनक
ु ू लको कानून
मतु ािबक कसरु दारलाई सजाय गनपन
ु ह छ । ततु
मु ामा पिन ऐनले नै पीिडतको उमेरको आधारमा
कसरु कायम गरी सके पिछ िमिसल संल न माणबाट
कायम भएको उमेरको आधारमा नै कसरु कायम गरी
सजाय गनपन
ु भएको र पीिडतको उमेर १४ वषभ दा
मािथ १६ वष मिु नको भनी उ लेख गरेको माणको
आधारमा ितवादीलाई वादी प ले ताव गरेको
सजायको दाबीमा ३(२) उ लेख गरेपिन िमिसलबाट

जबरज ती करणीको ३(३) को कसरु थािपत भएपिछ
ऐ. को ३(३) अनस
ु ार नै ितवादीह लाई सजाय
गनपन
ु भएबाट य तो अव थामा दाबीभ दा बािहर गई
सजाय भएको भनी स झन िम दैन ।
६. यस कारण पीिडतको उमेर स ब धमा
िमिसलमा िववाद नभएको र ितवादीले पिन उमेर
स ब धमा िजिकर निलएको िवषयमा पनु रावेदन
अदालतले उमेरमा िववाद िनकाली ितवादीलाई
कम सजाय गरेको िमलेको छै न भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार
गदा, मौकामा अनस
ु धानको ममा अिधकार ा
अिधकारीले पीिडतको वा य परी ण गरी पठाई
िदने भनी पीिडतको उमेर जाँच हँदा पीिडतको उमेर
१४-१६ वषिभ भ ने समूहगत पमा पीिडतको
शरीर जाँच गन िचिक सकले बोड गठन गरी जवाफ
पठाएको देिख छ । यसरी जाँच ितवेदन ा भएपिछ
अनस
ु धानको ममा पीिडत एउटा उमेर देखाउने
अिन जाँच गन मेिडकल बोडबाट कसरु को स ब धमा
पीिडतले देखाएभ दा फरक देखाएपिछ सो उमेर के
हो भनी यिकन गरी अनस
ु धान गन प ले पीिडतको
उमेरबारे यिकन गरी अिभयोग दायर गनपन
ु हो । सो
िवशेष ले उ लेख गरेको उमेर र पीिडतले उ लेख
गरेको उमेरबारे मौकामा नै थाहा पाई अनदेखा गरी
यसतफ के ही उ लेख नगरी सो प िमिसल संल न
राखी अिभयोग प दायर गरेको अव थामा यायकताले
याय स पादन गन कायमा उ प स ब धमा यिकन
गन नपाउने भ ने हँदैन ।
७. िमिसलबाट पीिडतको उमेर १२ वष
देखाइएको छ भने मेिडकल रपोटमा १४-१६ भ ने
उ लेख गरेको अव थामा यिकन उमेर कित हने
भनी बाल याय कायिविध िनयमावली िनयम १५
मा भएको यव थाअनस
ु ार पिहलोमा अ पतालबाट
जारी ग रएको बालकको ज मदता माण प मा
उ लेख भएको ज मिमित, सो नभएमा थािनय
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पि जकािधकारीबाट जारी भएको ज मदता माण
प मा उ लेख भएको ज मिमित सो पिन नभएमा
िव ालयको चा रि क माण प मा उि लिखत
ज मिमित वा िव ालय भना हँदा उ लेख गरेको
ज मिमित र सो पिन नभएमा सरकारी अ पतालबाट
उमेर परी ण गरी िदएको रायबाट देिखएको उमेरबाट
बालकको उमेर िनधारण गनपछ
ु भ ने यव था भएको
हँदा ततु मु ामा उ िनयममा उि लिखत पिहला
तीन िकिसमका उमेर िनधारण गन माणह नभएको
अव थामा मेिडकल बोडको रपोटमा उ लेख ग रएको
उमेरलाई आधार मानी ितवादीउपर कसरु िनधारण
गरी सजाय भएको देिखएकोले सो लाई अ यथा भ नु
पन अव था छै न । वादी नेपाल सरकारले आफूले
दायर गरेको अिभयोगप मा पीिडतको उमेर जाँच
गरी उमेर उ लेख भएको प िमिसलसाथ रा ने तर
आफै ले राखेको प लाई माणमा िलन िम दैन भनी
िलएको िजिकर मनािसब हन स दैन । याियक मा यता
र माण कानूनअनक
ु ू लको हनपु दछ । तसथ िववाद नै
नभएको पीिडतको उमेरको स ब धमा पीिडतको उमेर
कम गरी ितवादीह लाई कम सजाय गरेको फै सला
िमलेको छै न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
८. ितवादी सागर चौधरीले ितवादीम ये
कमल चौधरी र ेम चौधरीले जबरज ती करणी
ग रसके पिछ म पिन जबरज ती गन जाँदा पीिडतको
योिनबाट रगत िन के पिछ यौन स पक नगरी
छोिडिदएको हँ भनी मौकामा र अदालतमा बयान गद
ितवादीम ये कमल चौधरीसँगै जाँड खाने ठाउँमा
सु बादेवीको घर गएको यहाँ एक कचौरा जाँड
खाइसके पिछ हामीलाई कमलले ितमीह यही ँ बस म
सालीको घर जा छु भनी गयो । म र ेम यही ँ ब य ।
१ घ टाजितको समयमा नआएपिछ कमललाई िलन
जाँदा पीिडत र कमल सँगै उिभएका िथए भनी आफूले
वारदात घटाएतफ इ कार रही पीिडत प रवितत नाम

'धनगडी ओ' को घरस म गएको त य वीकार गरेको
देिख छ ।
९. पीिडतले अदालतसम बकप गदा आफू
वारदात घटेको िदन िपसाब फे न घर बािहर िन के को
बेला तीनै जना ितवादीह ले बोके र जंगलमा लगी
२ जना ितवादी ेम चौधरी र कमल चौधरीले
जबरज ती करणी गरेका हन् । ितवादी सागरले मेरो
योिनबाट रगत बगेको देखेर करणी गरेन भनी यहोरा
उ लेख गरेको देिख छ । जाहेरवालाले पिन पीिडत मेरी
छोरीलाई जंगलमा लगेपिछ मैले गाउँमा ह ला गरेको
हँ । कमल र मे ले जबरज ती करणी गरेको हो, सागरले
करणी गरेका होइनन् भनी अदालतसम बकप गरेको
देिख छ । ितवादी कमल चौधरीका सा ी चु ली
कुमारले ितवादी र पीिडतबीच माया ेम भएकोले
कमलले राजी खस
ु ीले करणी गरेका हन । ितवादी
सागरले करणी गरेको होइन भनी बकप गरेको
देिख छ । य तै घटना िववरणमा कागज गन अिनता
चौधरी र नेपालाल चौधरीले पिन कमल चौधरीले
जाहेरवालाको छोरीलाई सहमितमा जंगलमा लगी
करणी गरेको हो सागरले करणी गरेनन् भनी उ लेख
गरेको देिख छ । ितवादी कमल चौधरीले पिन आफूले
राजीखस
ु ीले करणी गरेको हँ सागरले होइन भनी
अदालतमा बयान गरेको देिख छ ।
१०. जबरज ती करणी ज तो अपराधमा
य वारदात दे ने र भो ने यि पीिडत नै हने
भएकोले िनज पीिडतको भनाईलाई मह वपूण थान
िदनपु छ । य तो घटनामा पीडक र पीिडत मा
य दश हने भएकाले पीिडतको भनाईलाई बढी
मािणत मह व िदनपु दछ । िकनक उसले य गरेको
भनाईले ऊ मािथ अपराध भएका ि याको बारेमा
मब पले य गदछ जनु कुरा स य त यमा
आधा रत भएको ह छ । ततु मु ामा ितवादी
सागरले पीिडतलाई करणी नगरेको भनी बयान गरेको र
पीिडतले आफूमािथ ितवादीह कमल र ेमले मा
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करणी गरेका हन् । सागरले आफूलाई जंगलतफ लगे
पिन मेरो योिनबाट रगत आएको देखेको हँदा िनजले
स पक गरेको होइन भनी उ लेख गरेको त यलाई
अ यथा भ न सिकने अव था हँदनै ।
११.
यसैगरी मािथ उि लिखत
जाहेरवालाको र पीिडतको अदालतमा भएको बकप ,
ितवादी सागर र कमलले अदालतमा गरेको बयानबाट
ितवादी सागरले पीिडतलाई जबरज ती करणी
गरेको नभई अ य दईु जना ितवादीह ले पीिडतलाई
करणी गन कायमा सहयोग गन भ ने त य प पमा
देिखई उि लिखत माणबाट सो कुरा थािपत भएको
देिखएबाट िनज ितवादीलाई दाबीबमोिजम सजाय
नगरी जबरज ती करणीको ४ नं. बमोिजमको कसरु
कायम गरी सोहीबमोिजम सजाय गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न सिकएन ।
अत, सो फै सला मनािसब हँदा सो स ब धमा नेपाल
सरकारले िलएको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने
देिखएन ।
१२. अतः उि लिखत िववेिचत आधार
माणह बाट ितवादी कमल चौधरी र ेम चौधरीलाई
जबरज ती करणीको कसरु मा जबरज ती करणीको
३(३) नं. बमोिजम १४ वषमािथ १६ वषभ दा कम
उमेरक बािलकालाई जबरज ती करणी गरेको
कसरु ठहर गरी िनज ितवादीह लाई ८ वष कै द र
सामिु हक पमा जबरज ती करणी गरेकोले ऐ. को ३
क नं. बमोिजम थप ५ वष कै दसमेत गरी ज मा १३
वष कै द हने र सु कै लाली िज ला अदालतको िमित
२०७०।१०।८ को फै सलाले ितवादी कमल र ेम
चौधरीको हकमा सजाय गरेको सो हदस म सदर हने
ठहराएको पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित
२०७१।५।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । ितवादी सागर चौधरीलाई सु िज ला
अदालतले जबरज ती करणीको महलको ३(२)
नं. बमोिजम ८ वष र ३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष

कै द हने गरी गरेको फै सला के ही उ टी गरी ऐ. को ४
नं. बमोिजम ६ वष कै द गरेको पनु रावेदन अदालत,
िदपायलको िमित २०७१।५।३ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरी लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृत : जीवनकुमार भ डारी
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८६४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
आदेश िमित : २०७३।९।२८
०७३-WH-००३८
मु ाः- ब दी य ीकरण
िनवेदक : िस धपु ा चोक िज ला, मािमङ गा.िव.स.वडा
नं.८ घर भई हाल के ीय कारागार कायालय
ि परु े वर काठमाड मा थनु ामा रहेका हामू
तामाङ
िव
िवप ी : उ च अदालत, पाटनसमेत
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§ कै दको कृित हेदा यसलाई कै दको नै
सजाय भई कै द ब नुपनलाई एक कारको
र ज रवानाबापत कै द ब नपु नलाई अक
कारको भनी फरक छुट् याउन सिकँ दैन ।
जे जसरी कै द ब नुपरे पिन कै दको कृित
एउटै हने ।
§ फैसलामा कै दको सजाय तोिकएकोमा
थनु ामा परेको िमितबाट गणना गन र
ज रवानाबापत कै दमा ब नुपरेमा फैसला
भएको िमितबाट मा गणना ग रने भनेबाट
एउटै कृितको िवषयव तमु ा दोहोरो
मापद ड अपनाई असमानता िसजना हन
गएको मािनने ।
§ ज रवानाबापत कै दमा रा दाको अविधलाई
फैसला भएको िमितबाट मा गणना
गन गरी छु ै कानूनी यव था नभएको
अव थामा ज रवानाबापत कै द तो नपु दा
फैसला भएको िमितबाट िहसाब गन हो भने
अगािड अनुस धान तथा पुप का ममा
यितत गरेको थुनाको कुनै औिच यता
पुि हन नसक यि अ यायमा पन जाने
देिख छ । यसैले ज रवाना नितरेबापत
हने कै दको िहसाब गदा पिन प ाउ परेको
िदनदेिख नै लागू हने गरी एकमु ठ िहसाब
गनुपन ।
( करण नं. ३)
§ कानूनी यव थाभ दा बािहर गई गरेको
िनणय वा िनणयको िवषयव तुबाट
स बि धत प लाई माका पन गएमा
िनजलाई उिचत उपचार दान गन
अदालतले य तो िनणय वा िनणयको
कुनै अंश बदर गन उपयु आदेश जारी
गन स ने ।
§ फैसलाको तपिसल ख डमा उ लेख गरे

पिन कानूनले समथन गन नस ने कुरालाई
प लाई मका पन गरी काया वयन गन
निम ने ।
§ कानून अनस
ु ार अदालतबाट भएको
फैसला अनु पको ज रवाना सजाय ितन
नसके बापत कै दमा ब नुपन अविध भु ान
भइसके प ातको
् थुनालाई कानूनी थुना
मा न नसिकने ।
( करण नं. ४)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ब ीबहादरु
काक , लभ साद मैनाली, कृ ण साद
सापकोटा र िव ान् अिधव ा कमलमिण े
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा गीता
िति सना
अवलि बत निजर :
§ नेकाप २०४९, अंक १, िन.नं.४४६०
स ब कानून :
§ भ सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ र ५७(१)
आदेश
या.ह रकृ ण काक : नेपालको संिवधानको
धारा १३३(२) बमोिजम यस अदालतको े ािधकार
अ तगतको भई दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त त य एवम् आदेश यस कार रहेको
छःम िनवेदक िव अवैध पमा ९ के .जी.
सनु याई भ सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ र
५७(१) बमोिजम अपराध गरेको ठह याई मलाई
िबगो .४,०६,६३,५७५।- ज रवाना, कै द वष
३ र बरामद भएको ९ के .जी. सनु जफत हने गरी
िवप ी िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट िमित
२०७३/०२/३० मा फै सला भयो । सो फै सलाउपर
मैले पनु रावेदन गदा उ च अदालत, पाटनबाट सु
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अदालतले ९ के .जी. सनु जफत हने ठह याएको
हदस म िमलेकै देिखएकोले सो हदस म सु
फै सला सदर हने र सजायको हकमा िबगोबमोिजम
ज रवाना गदा मा यायको म सद पूरा हने देिखँदा
िबगोबमोिजमको .४,०६,६३,५७५।- ज रवाना
मा हने र सु ले ३ वष कै द हने गरी फै सला गरेको
उ टी हने ठह याई िमित २०७३/०७/२३ मा फै सला
भयो । सो फै सलाअनस
ु ार मलाई भएको ज रवाना
.४,०६,६३,५७५।- नबझ
ु ाएमा सोबापत कै द
गदा द ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ अनस
ु ार
सो कसरु मा हने कै दको उप लो हदको आधाभ दा
बढी नहने गरी ठे नपु न ह छ । जसअनस
ु ार मलाई
ज रवाना नितरेबापत कै द गनपदा
ु भ सार ऐन, २०६४
को दफा ५७(१) को (च) बमोिजम हने अिधकतम
कै द सजाय ५ वषको आधाले हन आउने २ वष ६
मिहना मा कै द गनपन
ु िथयो । सो अनस
ु ार म िमित
२०७०/०८/१९ गतेबाट थनु ामा रही उ च अदालत,
पाटनबाट फै सला हँदास म २ वष ११ मिहना २६
िदन कै दमा बिससके कोले फै सला भएको िमितमा नै
मैले कै दबाट छुट्कारा पाउनपु नमा सो नगरी मलाई
िवप ीह ले थुनामा नै राखेको छ । उ च अदालतको
उ फै सलाको तपिसल ख डमा ितवादीलाई
िबगोबमोिजम .४,०६,६३,५७५।- ज रवाना हने
ठहरेकोले िनज ितवादीलाई लागेको ज रवानाम ये
िनज िमित २०७०/०८/१९ गतेबाट हालस म २ वष
११ मिहना २६ िदन थनु ामा रही द ड सजायको ५३
नं. अनस
ु ार िदन १ को .२५ का दरले ज मा ज रवाना
.२६,९००।- भु ान ग रसके को देिखँदा सो क ा
गरी बाँक रहेको ज रवाना .४,०६,३६,६७५।दािखला गरे आजै कै दबाट मु ग रिदनू, नबझ
ु ाए द ड
सजायको ३८(२) अनस
ु ार सो ज रवानाबापत आजका
िमितले हन स ने कै दको उप लो हदको आधा २ वष
६ मिहना अथात् िमित २०७६/०१/२२ स म कै दमा
राखी िमित २०७६/०१/२३ का िदन कै दमु ग रिदनु

भनी िस धपु ा चोक िज ला अदालत र स बि धत
कारागार कायालयमा समेत लेखी पठाउनु भ ने
उ लेख भएको रहेछ । यसरी ज रवानाबापत कै दको
िहसाब गदा म थनु ामा बसेको िमितबाट गणना गरी
मलाई कै दमु गनपनमा
सो िहसाब नगरी फै सला
ु
भएको िमितदेिख पनु ः २ वष ६ मिहना कै दमा रा ने
गरी तपिसलमा उ लेख गरेको गैरकानूनी छ । य तो
गैरकानूनी थुनाबाट मु ग रिदनु भनी िवप ीह को
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन ।
िमित २०७३/०९/१४ मा यस अदालतबाट
िवप ीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको ।
यसमा यस उ च अदालत, पाटनबाट भएको
िमित २०७३/०७/०३ को फै सलाको तपिसल ख डमा
ितवादीलाई िबगोबमोिजम .४,०६,६३,५७५।ज रवाना हने ठहरेकोले िनज ितवादीलाई लागेको
ज रवानाम ये िनज िमित २०७०/०८/१९ गतेबाट
हालस म २ वष ११ मिहना २६ िदन थनु ामा रही
द ड सजायको ५३ नं. अनस
ु ार िदन १ को .२५।का दरले ज मा ज रवाना .२६,९००।- भु ान
ग रसके को देिखँदा सो क ा गरी बाँक रहेको ज रवाना
.४,०६,३६,६७५।- दािखला गरे आजै कै दबाट
मु ग रिदन,ु नबझ
ु ाए द ड सजायको ३८(२)
अनस
ु ार सो ज रवानाबापत आजका िमितले हन
स ने कै दको उप लो हदको आधा २ वष ६ मिहना
अथात् िमित २०७६/०१/२२ स म कै दमा राखी
िमित २०७६/०१/२३ का िदन कै दमु ग रिदनु भनी
िस धपु ा चोक िज ला अदालत र स बि धत कारागार
कायालयमा समेत लेखी पठाउनु भ ने उ लेख भएको
हो । िनवेदकले सो फै सलाको सामा य िु ट स याई
पाउँ भनी िनवेदन गरेकोमा इजलाससम पेस हँदा
यसमा िनवेदकले संशोधन ग रपाउँ भनी माग गरेको
िवषय याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ३ एवम्
उ च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ११५ मा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
उ लेख भएअनस
ु ारको आदेशको लेखाइ वा छपाइमा
परेको सामा य िु ट भ ने नदेिखँदा मागबमोिजमको
संशोधन गन िमलेन भ ने िमित २०७३/०९/०४ मा
आदेश भएको छ । उ आदेश कानूनस मत भएकोले
िनवेदन मागअनस
ु ार रट जारी हनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको उ च अदालत, पाटनको िलिखत जवाफ ।
अिधकार ा त िनकाय तथा अिधकारीको
आदेशले िनवेदकलाई यस कायालयले कानूनबमोिजम
थुना वा कै दमा राखेको हँदा यस कायालयको हकमा
उ रट िनवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको कारागार कायालय,
जग नाथदेवलको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले यस अदालतलाई िवप ी
बनाउनपु न कुनै कारण छै न । तसथ िनवेदन
मागबमोिजम यस अदालतका नाममा रट आदेश जारी
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको िस धपु ा चोक
िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकका तफबाट िव ान् व र ठ अिधव ा ी
ब ीबहादरु काक , ी लभ साद मैनाली, ी
कृ ण साद सापकोटा र िव ान् अिधव ा ी
कमलमिण े ठले भ सार ऐन, २०६४ को दफा
५७(१)(च) मा अिधकतम कै द सजाय ५ वष तोके को
छ । ज रवानाको सजाय भएकोमा सो ज रवाना
नितरेकोले कै द गदा द ड सजायको ३८ नं.को देहाय
२ अनस
ु ार हने अिधकतम कै द सजायको आधाभ दा
बढी गन पाइँदैन । सोअनस
ु ार यी िनवेदकलाई
ज रवानाबापत कै द गदा ज मा २ वष ६ मिहना मा
कै द गनपदछ
। सो २ वष ६ मिहनाको अविध िनज
ु
पपु को लािग थनु ामा बसेको िमितबाट नै गणना
ग रनपु दछ । फै सला भएको िमितबाट उ कै द सजाय
गणना गदा यी िनवेदक कानूनबाट ा त सिु वधाबाट
वि चत हन पगु ी िनजको वत ता नै गु न जाने ह छ

भनी बहस गनभयो
ु । यसैगरी िवप ीह को तफबाट
िव ान् सह यायािधव ा गीता िति सनाले फै सलामा
िच नबझ
ु े पनु रावेदन गनु भनी यी िनवेदकलाई
पनु रावेदनको याद िदएको नै छ । यिद फै सलामा
उ लेख भएको कुनै कुरामा उ मु ाका ितवादी यी
िनवेदकलाई िच नबझ
ु ेको भए पनु रावेदन गनपनमा
ु
सो नगरी रटको मा यमबाट यस अदालतमा वेश
गरेको िमलेको छै न । याियक िनकायले कानूनबमोिजम
गरेको फै सलामा उ लेख भएको कुरालाई रट जारी
गरी बदर गराउन निम ने हँदा रट खारेज ग रपाउँ
भनी बहस गनभयो
ु । यसरी दवु ै प का तफबाट ततु
बहससमेत सनु ी िमिसल अ ययन गरी हेदा यसमा
िनवेदन मागअनस
ु ारको रट जारी ह छ वा हँदनै भ ने
िवषयमा नै िवचार गनपन
ु हन आयो ।
यसमा वादी नेपाल सरकार र ितवादी यी
िनवेदक हामू तामाङ भएको सनु चोरी पैठारी मु मा
िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट यी िनवेदकलाई
कै द वष ३ र ज रवाना .४,०६,६३,५७५ ।- ज रवाना
हने ठहरी फै सला भएको पाइयो । सो फै सलाउपर यी
िनवेदकको पनु रावेदन परी उ च अदालत, पाटनबाट
िनजलाई तीन वष कै द हने ठह याएस म फै सला के ही
उ टी गरी िनजलाई भ सार ऐन, २०६४ को दफा
५७(१) अनस
ु ार िबगोबमोिजम .४,०६,६३,५७५।ज रवाना मा हने ठहरी फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलाको तपिसल ख डमा ितवादीलाई
िबगोबमोिजम .४,०६,६३,५७५।- ज रवाना मा हने
ठहरेकोले िनज ितवादीलाई लागेको ज रवानाम ये
िनज िमित २०७०/०८/१९ गतेबाट हालस म २ वष
११ मिहना २६ िदन थनु ामा रही द ड सजायको ५३
नं. अनस
ु ार िदन १ को .२५ का दरले ज मा ज रवाना
.२६,९०० ।- भु ान ग रसके को देिखँदा सो क ा गरी
बाँक रहेको ज रवाना .४,०६,३६,६७५।- दािखला
गरे आजै कै दबाट मु ग रिदन,ु नबझ
ु ाए द ड सजायको
३८ (२) अनस
ु ार सो ज रवानाबापत आजका िमितले
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हन स ने कै दको उप लो हदको आधा २ वष ६ मिहना
अथात् िमित २०७६/०१/२२ स म कै दमा राखी
िमित २०७६/०१/२३ का िदन कै दमु ग रिदनु भनी
िस धपु ा चोक िज ला अदालत र स बि धत कारागार
कायालयमा समेत लेखी पठाउनु भ ने उ लेख भएको
देिखयो । सोही तपिसल ख डमा उ लेख भएअनस
ु ार
यी िनवेदकलाई कै दमा राखेको पाइयो । यसरी कै दमा
राखेउपर यी िनवेदकको आफूले ज रवाना नितरे
बापत २ वष ६ मिहना कै दमा ब नपु न अविध िमित
२०७०/०८/१९ गतेदिे ख उ च अदालतबाट फै सला
हँदाको िमित २०७३/०७/२३ स म ज मा २ वष
११ मिहना २६ िदन थुनामा वा कै दमा बसी भु ान
ग रसके कोले आफूलाई उ फै सला भएकै िमितमा
कै दमु गनपनमा
नगरेकोले ब दी य ीकरणको
ु
रट जारी गरी थनु ामु ग रपाउँ भनी यस अदालतमा
ततु िनवेदन दता हन आएको छ । उ फै सलाको
तपिसल ख डमा उ लेख भएको उपयु ानस
ु ारको
यहोरा संशोधन ग रपाउँ भनी यी िनवेदकले िनवेदन
दता गराएकोमा उ च अदालत, पाटनबाट यसमा
िनवेदकले संसोधन ग रपाउँ भनी माग गरेको िवषय
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ३ एवम् उ च
अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ११५ मा
उ लेख भए अनस
ु ारको आदेशको लेखाइ वा छपाइमा
परेको सामा य िु ट भ ने नदेिखँदा मागबमोिजमको
संशोधन गन िमलेन भनी िमित २०७३/०९/०४ मा
आदेशसमेत भएको पाइएको छ ।
२. उपयु ानस
ु ारको स दभमा यी िनवेदकको
मागअनस
ु ार आदेश जारी गन िम छ, िम दैन ? भ ने
स ब धमा िवचार गदा यसस ब धी कानूनी यव थाका
बारेमा िववेचना गनपन
ु हन आयो । मल
ु क
ु ऐ,न द ड
सजायको महलको ३८ नं.को देहाय २ मा कै द वा
ज रवानाम ये कुनै वा दवु ै सजाय हन स ने अपराधमा
ज रवाना मा को सजाय भएकोमा सो ज रवाना
नितरेबापतको कै दको सजाय ठे नपु दा सो अपराधमा

हन स ने कै दको उप लो हदको आधाभ दा बढी
नहने अविधस मको मा कै द ठे नपु छ भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । यस कानूनी यव थाअनस
ु ार
कै द वा ज रवानाम ये कुनै वा दवु ै सजाय हन स ने
अपराधमा ज रवाना मा भएकोमा सो ज रवाना
नितरी सोबापत कै द गनपदा
ु जितसक
ु ै ज रवाना भएमा
पिन हन स ने कै दको उप लो हदको आधाभ दा
बढी नहने गरी कै दमा रा नपु न देिख छ । यसैगरी
यस स ब धमा यस अदालतबाट रट िनवेदकलाई
ज रवाना मा को सजाय भएको हनाले मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको ३८(२) नं. बमोिजम ज रवानाको
कै द ठे नपु दा सो अपराधमा हन स ने कै दको उप लो
हदको आधा मा ठे नपु न भनी (ने.का.प.२०४९,
अंक १, िन.नं.४४६०) मा िस ा तसमेत ितपािदत
छ । यसबाट य तो अव थामा द ड सजायको ५३
नं. अनस
ु ारको सरकारी िबगो ज रवानासमेत कुनै
सरकारी रकमबापत कै द ठे नपु दा १ िदनको २५
पैयाँका दरले कै द ठे नपु छ भ ने यव थाअनस
ु ार
ज रवाना बराबरको रकम नबझ
ु ु जेलस म थनु ामा
नै रािखरहनपु छ भ ने ि थित देिखँदनै । अब यी
िनवेदकलाई अिभयोग माग दाबी अनस
ु ार कै द हने
उप लो हद कित हो भनी हेदा यी िनवेदकलाई भ सार
ऐन, २०६४ को दफा ३८ र ५७(१) बमोिजमको कसरु
गरेको ठहर भई िनजलाई सु ले ऐ.को दफा ५७(१)
(च) अनस
ु ार ३ वष कै द र ऐ.को दफा ५७(१) अनस
ु ार
िबगोबमोिजम ज रवाना गरेको सु फै सला के ही
उ टी अथात् कै द गरेको हकमा स म उ टी भई सोही
ऐनको दफा ५७(१) अनस
ु ार िबगोबमोिजम ज रवाना
मा भएको पाइएको छ । उ दफा ५७(१)(च) मा ३
वषदेिख ५ वषस म कै द हन स ने ावधान रहेको छ ।
अथात् यी िनवेदकलाई अिभयोग माग दाबी अनस
ु ारको
ऐनको दफाअनस
ु ार अिधकतम ५ वषमा कै द हन
स ने देिख छ । यसरी अिधकतम ५ वष मा कै दसमेत
हन स ने कसरु मा ज रवाना मा भएको अव थामा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
द ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ अनस
ु ार ज रवाना
नितरी ज रवानाबापत कै द ठे नपु दा सो ५ वषको
आधा २ वष ६ मिहना मा कै द तो नपु न ह छ ।
३. यसरी िनवेदकलाई ज रवाना नितरेबापत
कै दमा रा नपु दा २ वष ६ मिहना मा कै दमा रािखनेमा
उ कै दको गणना िनज थुनामा बसेको िमितबाट नै क ा
हने हो वा फै सला भएको िमितबाट सो अविध गणना
हने गरी कै दमा रा नपु न हो भ ने स ब धमा िवचार
गनपन
ु हन आयो । मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
१२० नं.मा पपु को िनिम थनु ामा रहेको यि लाई
मु ा फै सला हँदा ला ने ठह रएको ज रवाना वा कै दको
सजायको अङ् कमा िनज थिु नएको िदन िमनाहा िदई
बाँक मा असल
ु ग रने वा कै द ग रनेछ भ ने यव था
रहेको छ । यसै यव थाअनस
ु ार ितवादीलाई हने
सजाय िनज हरी िहरासतमा रहेकै िमितबाट गणना
गरी िनजलाई हने सजायको िहसाब ग रनपु न ह छ ।
ज रवाना नितरेबापत कै दको सजाय गनपदा
ु फै सला
भएको िमितबाट मा लागू हने गरी छु ै िहसाब गनपन
ु
गरी कानूनी यव था रहे भएको पाइँदैन । कै दको कृित
हेदा यसलाई कै दको नै सजाय भई कै द ब नपु नलाई
एक कारको र ज रवानाबापत कै द ब नपु नलाई
अक कारको भनी फरक छुट्याउन सिकँ दैन । जे
जसरी कै द ब नपु रे पिन कै दको कृित एउटै ह छ ।
यसैले फै सलामा कै दको सजाय तोिकएकोमा थनु ामा
परेको िमितबाट गणना गन र ज रवानाबापत कै दमा
ब नपु रेमा फै सला भएको िमितबाट मा गणना ग रने
भनेबाट एउटै कृितको िवषयव तमु ा दोहोरो मापद ड
अपनाई असमानता िसजना हन गएको मािनने ह छ ।
ज रवानाबापत कै दमा रा दाको अविधलाई फै सला
भएको िमितबाट मा गणना गन गरी छु ै कानूनी
यव था नभएको अव थामा िनजलाई ज रवानाबापत
कै द तो नपु दा फै सला भएको िमितबाट िहसाब गन हो
भने िनजले अगािड अनस
ु धान तथा पपु का ममा
यितत गरेको थुनाको कुनै औिच यता पिु हन नसक

यि अ यायमा पन जाने देिख छ । यसैले ज रवाना
नितरेबापत हने कै दको िहसाब गदा पिन िनज प ाउ
परेको िदनदेिख नै लागू हने गरी एकमु िहसाब गनपन
ु
ह छ।
४. अब िवप ीह ले फै सलाको तपिसल
ख डमा
ितवादीलाई
.४,०६,६३,५७५।ज रवाना मा हने ठहरेकोले सो ज रवानाम ये िनज
िमित २०७०/०८/१९ गतेबाट हालस म २ वष ११
मिहना २६ िदन थुनामा रही द ड सजायको ५३ नं.
अनस
ु ार िदन १ को .२५ का दरले ज मा ज रवाना
.२६,९००।- भु ान ग रसके कोले सो क ा गरी बाँक
रहेको ज रवाना .४,०६,३६,६७५।- दािखला गरे
आजै कै दबाट मु ग रिदन,ु नबझ
ु ाए सोबापत आजका
िमितले २ वष ६ मिहना अथात् िमित २०७६/०१/२२
स म कै दमा रा नु भनी उ लेख भएकोले िनजलाई
कै दमु नग रएको हो भनी आ नो िलिखत जवाफमा
उ लेख गरेको पाइ छ । यसरी फै सला हँदास मको िदन
१ को .२५ का दरले भएको ज रवानामा कटाउने र
सो कटाई बाँक रहन गएको ज रवानाको हकमा मा
हने कै दको उप लो हदको आधाभ दा बढी नहने
गरी कै दमा ब नपु न भ ने तपिसल ख डको यहोरा
कुन कानूनका आधारमा हो भ ने के ही खल
ु ाएको
पाइँदैन । साथै स बि धत कानूनी यव था हेदा पिन
य तो िकिसमको ावधान रहे भएको देिखन आएन ।
य तो कानूनी यव थाभ दा बािहर गई गरेको िनणय
वा िनणयको िवषयव तबु ाट स बि धत प लाई माका
पन गएमा िनजलाई उिचत उपचार दान गन यस
अदालतले य तो िनणय वा िनणयको कुनै अंश बदर
गन उपयु आदेश जारी गन स ने नै ह छ । ततु
स दभमा पिन फै सलाको तपिसल ख डमा उ लेख
गरेको उ िवषय कुनै पिन कानूनी यव था तथा
तकबाट समथन नभइरहेको साथै उ मु ाका ितवादी
यी िनवेदकलाई सो तपिसल ख डमा उि लिखत
िवषयले कानूनी सिु वधा उपयोगमा वि चत गरी माका
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पन गएको अव थामा यस अदालतबाट उपचार दान
ग रने नै ह छ । फै सलाको तपिसल ख डमा उ लेख
गरे पिन कानूनले समथन गन नस ने कुरालाई
प लाई माका पन गरी काया वयन गन िम दैन ।
ब दी य ीकरणको उ े य गैरकानूनी थनु ाबाट मु
गनु नै ह छ । कानूनअनस
ु ार अदालतबाट भएको
फै सलाअनु पको ज रवाना सजाय ितन नसके बापत
कै दमा ब नपु न अविध भु ान भइसके प चात्को
थुनालाई कानूनी थनु ा मा न सिकँ दैन ।
५. अतः मािथ िववेिचत आधार तथा
कारणबाट यी िनवेदकलाई सनु चोरी पैठारी मु ामा
उ च अदालत, पाटनबाट िमित २०७३/०७/२३
मा भएको .४,०६,६३,५७५।- ज रवाना नितरे
नबझ
ु ाएबापत सो मु ामा भ सार ऐन, २०६४ को दफा
५७(१)(च) अनस
ु ार िनजलाई हनस ने अिधकतम
कै द वष ५ को मल
ु क
ु ऐन अ.बं. द डसजायको
महलको ३८ नं. को देहाय २ बमोिजम हने आधा
अविध अथात् २ वष ६ मिहनास मको कै द सजाय यी
ितवादी थनु ामा परेको अविधबाट नै गणना गनपन
ु हँदा
सोअनस
ु ार गणना गदा सो कै द अविध िनजले भु ान
ग रसके को देिखएकोले िनजलाई कै दबाट मु ग रिदनु
भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रिदएको छ ।
अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
ब दी य ीकरणको आदेश जारी भएकोले यी िनवेदक
हामू तामाङलाई अ य कुनै कारणले थुनामा रा नु
नपन भए उ सनु चोरी पैठारी मु ामा आजै कै दबाट
मु ग रिदनु भनी स बि धत िज ला अदालतमाफत
स बि धत कारागार कायालयमा लेखी पठाइिदनु भनी
फै सला भएको िमित २०७३/०९/२८ मा संि त
आदेश भइसके कोले सो स ब धमा के ही ग ररहन
परेन । अब उ च अदालत, पाटनको िमित
२०७३/०७/२३ को फै सलाअनस
ु ार यी िनवेदकको
नाममा फै सला भएको िमितले २ वष ६ मिहनाको

कै दको लगत क ी नगरेको भए सो क ा ग रिदनु
भनी सु िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा लेखी
पठाइिदनू --------------------------------------------१
आदेशको ितिलिपसिहतको जानकारी िवप ीह लाई
िदनू --------------------------------------------------२
ततु िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू -------------------------३
उ रायमा सहमत छु ।
या. काशमान िसंह राउत
इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७३ साल पौष २८ गते रोज ५ शभु म् ।
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सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७३।०६।०९
०६५-WO-०४२०

§

मु ाः- उ ेषण
िनवेदक : िज ला काठमाड , काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ९ िसनामंगल ब ने
कृ णराम िवजयान दसमेत
िव
िवप ी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टंगाल, काठमाड समेत
§ दु प रणाम स याउने कुराको आडमा
अि तयार दु पयोग अनुस धान
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§

आयोगलाइ जुनसुकै िवषयमा िनणय गन
छुट दान भएको स झन निम ने ।
जुन कामका लािग कानूनले जसलाई
अिधकार िदएको छ, सो काय सोही
िनकाय वा अिधकारीले गनु पदछ ।
कानून ारा अि तयारी पाएका िनकाय
वा अिधकारीको े ािधकारमा ह त ेप
वा संकुचन हने गरी अ य कुनै िनकाय
वा पदािधकारीले अिधकार योग गन
पाउँदैन । अिधकारिवहीन िनकायबाट
भएको काम कारवाहीले कानूनी मा यता
पाउन स ै न । िनणयको प रणाम सारमा
जितसक
ु ै रा ो भए पिन े ािधकारिवहीन
िनणयको कानूनी मा यता नरहने ।
कुनै ज गाको दता बदर गन िनणय गन
पाउने अिधकार िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई कुनै
कानूनले दान गरेको देिखँदैन । आफूमा
हदँ ै नभएको अि तयार योग गनु िवप ी
आयोगका लािग शोभनीय कुरा हन
नस ने ।
( करण नं. ३)
कसैको हक बेहक स ब धमा िनणय
गदा कानून, त य र माणको िववेकपूण
मू याङ् कन गरी िनणय गन अिधकारीले
आ नो उ रदािय वमा बुि म ा र
सदिववेक योग गरेको हनु आव यक
ठािन छ । कसैको िनदशन वा ायोजनमा
ग रने िनणयलाई याियक िववेकयु
िनणय मा न निम ने ।
( करण नं. ५)
सरकारी वा सावजिनक स पि यि को
नाउँमा दता हन हदँ ैन । सावजिनक स पि
सावजिनक नै कायम रहनु पदछ । कुनै
स दभमा कुनै अमक
ु े ता खडा हन पुगेको
कुराको आडमा कानूनको िछ ा वेषण गरी

नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
सावजिनक स पि लाई िनजी स पि मा
प रणत हन िदनु आपि जनक कुरा हने ।
( करण नं. ६)
§ ज गाको नापी हदँ ा सािबक े ताभ दा
के ही नरबढी वा नरघटी हनु वाभािवक
मािनए पिन लगभग दो बर े फल देिखनु
वाभािवक हदँ ैन । ज गाको चार िक ला
अथात् साँध िसमाना सािबकअनुसार
उही यथावत् कायम रहेको अव थामा
ज गाको े फलस म पिछ नापी हदँ ा के ही
सामा य पमा फरक पनलाई
ु नरबढी वा
नरघटी मा न सिक छ । आधारभूत पमा
नै े फल धेरै देिखएकोलाई नरबढी भ न
निम ने ।
§ ज गा दता गन काय कानूनी
औपचा रकताको िवषय मा नभएर
उ रदािय व वा जवाफदेिहताको िवषय
पिन हो । सरकारी वा सावजिनक ज गा
यि का नाउँमा दता ग रएमा वभावतः
यस कुराको कानूनी उ रदािय व पिन
िनणय गन अिधकारीमा रहने ।
( करण नं. ७)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ह रहर दाहाल, श भु थापा, िव ान् अिधव ा
मरु ारी सापकोटा
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य िड लीरमण
आचाय, िनमला भ डारी र शरद साद
कोइराला
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४
आदेश
या. ई र साद खितवडा : नेपाल अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यसै

अदालतको े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको
ततु िनवेदनको संि त य एवम् ठहर यस कार
छःहामी िनवेदकको नाउँमा सािबक भीमसेनगोला
गाउँ प चायत वडा नं. १(क) िक.नं. ९९ को े फल
२-२-०-० र िक.नं. ९८ े फल ३-१३-२-० ज गा
िनिववाद हक भोगमा रहेकोमा २०४५ सालमा पनु :
सभ नापी हँदा का.म.न.पा. वडा नं. १० िसट नं.
१०२-११४७-०९ िक.नं. ११२ े फल ११-१०-० कायम भएकोमा संयु
पमा भोगचलन गरी
घर टहरा िनमाण गरी कि टने टल एके डेमी नामक
कूललाई बहालमा िदएका छौ । सभ नापी भएप ात्
हामी िनवेदकले ज.ध. . पज
ु ा ा नहँदै त कालीन
ी ५ को सरकार ारा गिठत रावल आयोगको
ितवेदनअनस
ु ार हामी िनवेदकह र हामी िनवेदकका
ज गा रहेको े को व रप रका ज गाह समेत रो का
रहेको हँदा ज.ध. .पज
ु ा ा हन सके को िथएन । हामी
िनवेदकको ज गाभ दा उ र र दि णतफका ज.ध.
ह ले आ-आ नो ज.ध. . पज
ु ा िलएको भ ने कुरा
थाहा पाएपिछ हामीले पिन े ता पज
ु ा अ याविधक
ग रपाउँ भनी िमित २०६३।२।१४ मा द.नं. २३०९९
मा मालपोत कायालय िड लीबजार काठमाड मा
िनवेदन गरेको र उ कारवाहीको टुंगो लागेको छै न ।
उ िक.नं. ११२ को े फल ११-१-०-०
ज गालाइ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
िमित २०६५।५।२० गते पज
ु ा पठाउने स ब धमा
भनी मालपोत कायालय िड लीबजार काठमाड लाई
"सािबक िक.नं. ९९ र ९८ मशः े फल २-२-०० र ३-१३-२-० को हाल नापी हँदा िक.नं. ११२
े फल ११-१-०-० कायम गरी नापी भई यस
ज गामा सािबकको िक.नं. ९८ र ९९ तथा खोला
उकासको सरकारी ६-०-२-० ज गासमेत गाभी नापी
भएको देिखएकोले कृ णराम र िवजयान दको नामको
सािबकको िक.नं. ९८ र ९९ को े फल कायम िक ा
११२ बाट क ा गरी सोको ज गाधनी माण पज
ु ाको
ितिलिप आयोगमा पठाउन मालपोत कायालयलाई
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लेखी पठाउने भनी आयोगबाट िमित २०६५।५।१८
मा िनणय भएकोले िनणयानस
ु ार काया वयन गरी
आयोगलाई जानकारी पठाउनु हन अनरु ोध ग र छ"
भनी िज ला शासन कायालय, काठमाड र ी जागतृ ी
नगर िवकास सिमितलाई बोधाथ िदई प लेिखएको
रहेछ । आयोगको उ प ानस
ु ार मालपोत कायालय,
िड लीबजारले िमित २०६५।५।२४ मा नापी
कायालय, िड लीबजारलाई िक.का. गरी पठाइिदने
भनी प ेिषत गरी नापी शाखा काठमाड ले सो प
मतु ािबक िमित २०६५।६।५ मा हा ो िक.नं. ११२
लाई िक.नं. ६४७ को े फल ६-०-२-० ज गा नेपाल
सरकारको नाममा बागमती नदी उकास भनी तथा बाँक
िक.नं. ६४८ को े फल ५-०-२-० ज गा हामीह को
रहने गरी न सामा िक ाकाट गरी पठाएको रहेछ ।
मालपोत कायालय, िड लीबजारले िमित २०६५।६।९
गते आयोगको प ानस
ु ार हने गरी िक.नं. ११२ िक.का.
गरी हाल कायम िक.नं. ६४७ े फल ३०६८.३४
(व.मी.) (६-०-२-०) नेपाल सरकार बागमती खोला
घस
ु ेकोतफ र िक.नं. ६४८ े फल २५६०.८६ व.मी.
(५-०-२-०) बाँक ज.ध. भनी िक.का. भई आएकोले
िक.नं. ६४७ े फल ३०६८.३४ व.मी. (६-०-२०) ज गा नेपाल सरकारका नाममा े ता खडा गरी
सोको जानकारी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग र िज ला शासन कायालय, काठमाड लाई
िदनपु न भ ने िट पणी सदर भई हामीह को ज गा
नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भएको भ ने ह ला
सनु ी उ िनणयह को न कल िमित २०६५।९।३ मा
सारी जानकारी हन आयो ।
िवप ी आयोगको उपयु िनणयबाट हामी
िनवेदकह को िनिववाद हक भोगको उ ज गालाई
नापी शाखा, काठमाड बाट िक ाकाट गरी मालपोत
कायालय, िड लीबजारबाट िमित २०६५।६।९ मा
िनणय गरी नेपाल सरकारको नाउँमा ज.ध. पज
ु ासमेत
तयार गनलगायतका स पूण िनणय एवम् काम
कारवाही अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०४८, मालपोत ऐन, २०३४ एवम् ाकृितक

यायको िस ा तसमेत ितकूल भई िनवेदकह को
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३(१)
र १९ ारा द मौिलक हकमा आघात पु नक
ु ो साथै
चिलत नेपाल कानून ारा ा कानूनी हकसमेत
कुि ठत भएकोले संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम
स मािनत अदालतसम उपि थत भएका छ । हामी
िनवेदकको सािबक िक.नं. ९९ र ९८ को मशः
े फल २-२-०-० र ३-१३-२-० समेत कूल ज.रो.
५-१५-२-० रहेकोमा हालको े फल ११-१-०० बाट ६-०-२-० घटाउँदा ५-०-२-० े फल मा
बाँक रह छ । जबिक हामी िनवेदकको सािबक दताको
े फल ५-१५-२-० रहेको छ । यथाथमा नापी हँदाको
अव थामा नरघटी वा नरबढी ह छ । नरबढी ज गा
स बि धत ज गाधनीकै हने छ । यसैले आयोगले
आफूले गरेको िनणयमा कुनै व तिु न आधार अवल बन
नगरी हा ो नरबढी ज गा म येबाट लगत क ा गन गरी
िदएको िनदशन सारतः गैरकानूनी रहेको छ । साथै
नापी शाखा र मालपोत कायालय, िड लीबजारसमेतले
हामी िनवेदकलाई बु दै नबझ
ु ी गरेको िनणय ाकृितक
यायको िस ा त र कानून ितकूलसमेत रहेको हँदा
अि तयार दु पयोग अनस धान आयोगको िनणय र
सो िनणयको आधारमा भएको स पूण काम कारवाही
बदरभागी रहेकोले नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १३(१), १९ ारा द स पि को
हकसमेतको मौिलक हक कुि ठत भएकोले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
अ तगत उ ेषणको आदेश वा अ य उपयु आदेश
जारी गरी यथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६५।५।१८ को िनणय तथा
आयोगबाट ेिषत प ह का साथै यथ आयोगको
िनणयानस
ु ार जारी भएको िनदशन तथा यथ
मालपोत कायालयको िमित २०६५।६।९ को िनणय
एवम् यथ नापी शाखाले गरेको िक.का. समेत
बदर गरी पनु ः कानूनबमोिजम िनवेदकह लाई समेत
ितवाद गन मौका दान गरी माणको मू याङ् कन र
त यको िव ेषण गरी िनणय गनु भनी यथ ह को
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदक कृ णराम िवजयान दसमेतको िनवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो? यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह लाई
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आए वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०६५।१०।१२ को आदेश ।
मालपोत कायालयको आदेशअनस
ु ार
िक ाकाट गरेको र गनपन
ु अव थासमेत हँदा
सोही अनस
ु ार िक ाकाटस म ग रएको हो । यस
कायालयलाई िवप ी बनाउन नपनमा िवप ी बनाई
दायर गनु भएको िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने नापी कायालय िड लीबजार, काठमाड को
िलिखत जवाफ ।
सािबक िभमसेनगोला वडा नं. १(क) िक.नं.
९९ को े फल २-२-०-० र िक.नं. ९८ को े फल
३-१३-२-० ज गा पनु ः नापीबाट का.म.न.पा. वडा
नं. १० िसट नं. १०२-११४७-०९ िक.नं. ११२
को े फल ११-१-०-० कायम भएको छ । खोला
उकासको सरकारी ज गा ६-०-२-० समेत गािभई
नापी गराएको हँदा कृ णरामसमेतका नामको सािबक
िक.नं. ९८ र ९९ को नाताबाट कायम भएको िक.नं.
११२ बाट क ा गरी सोको ज.ध. माण पज
ु ाको
ितिलिप आयोगमा पठाउन मालपोत कायालयलाई
लेखी पठाउने भनी िमित २०६५।५।१८ मा भएको
िनणयअनस
ु ार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट लेखी आएको र सोही आधारमा सािबक
बागमती खोला घस
ु ेकै तफ िक.का. गन नापी शाखामा
पठाएकोमा िक.नं. ११२ बदर गरी ६४७ को े.फ.
६-०-२-० नेपाल सरकारका नाममा र िक.नं. ६४८
को े फल ५-०-२-० बाँक कायम भइ िक.का. भइ
आएप ात् यस कायालयबाट भएको िमित २०६५।६।९
को िनणयबाट सोहीबमोिजम िक.नं. ६४७ को
ज गा नेपाल सरकारको नाममा कायम ग रएको हो ।

अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको
िनणय र िनणय काया वयनतफ भएको आदेशसिहतको
जनाउ ा हन आएपिछ आदेशको पालना गरी िनणय
ग रएको हँदा िवप ीको मागदाबीबमोिजमको आदेश
जारी हनु नपन हँदा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
मालपोत कायालय, िड लीबजारको िलिखत जवाफ ।
सािबकको िक.नं.९८ र ९९ गरी े फल
५-१५-२-० रोपनी र हाल नापीमा का.म.न.पा. वडा
नं. १० िक.नं. ११२ े फल ११-१-०-० कायम
भई नापन सा भएको र खोला उकासको े फल
६-०-२-० ज गा िमची भोगचलन गरेको देिखएको
हँदा उ सरकारी ज गा कानूनबमोिजम संर ण
हनपु न देिखएकोले हाल सािबक भएको िक.नं. ११२
बाट िनवेदक कृ णाराम िवजयान दसमेतको नामको
सािबक े फल क ा गरी बाँक ६-०-२-० ज गा
नेपाल सरकारका नाममा दता े ता कायम गन
मालपोत कायालय िड लीबजारलाई ले ने भनी यस
आयोगबाट िमित २०६५।५।१८ मा िनणय भएको
हो । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १२ख ले कुनै अनिु चत कायबाट
उ प न दु प रणाम स याउन स बि धत अिधकारी
वा िनकायलाई लेखी पठाउन स ने भएको र ऐ.
ऐनको दफा २८(१)(ग) ले समेत कुनै पिन सरकारी
िनकायबाट भए गरेका िु टलाई स याउन वा यसबाट
उ प न सम याको िनराकरण गन सझ
ु ाव िदन स ने
अिधकार आयोगलाई रहे भएकाले रट िनवेदकले
उठाएको िजिकर कानूनस मत नहँदा ततु रट
िनवेदन खारेजभागी छ भ ने अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको िलिखत जवाफ ।
अि तयारको प बमोिजम नापी शाखामाफत
नापन सा जाँच भई माणको मू याङ् कन गरी
यि को सािबकको दता े ताबमोिजमको ज गा
छु याई बाँक ज गा सावजिनक भई नेपाल सरकारका
नाममा दता े ता तयार गन गरी भएको िनणय
चिलत कानूनअनु पको भएको र उ सावजिनक
सरकारी ज गा हाल यस सिमितको भोगािधकारमा
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भई सावजिनक योगमा याई सिकएको ि थित हँदा
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने जागिृ त नगर
िवकास सिमितको िलिखत जवाफ ।
चिलत कानूनबमोिजम िज लाि थत
सरकारी िनकायबाट भए गरेका काम कारवाहीका
स ब धमा रट िनवेदकह ले यस म ालयलाई िवप ी
बनाइएको उिचत छै न । ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको
िलिखत जवाफ ।
मु ा िवचाराधीन रहेको समयमा िववािदत
घर ज गामा नै ितकूल भाव पान गरी काम कारवाही
गन िवप ीह उ त रहेकोले ततु रट िनवेदनको
टुङ्गो नलागेस म िववािदत घर ज गामा कुनै िकिसमको
क जा िलने काय नगनु र सो घर ज गामा अित मण
गन गरी पखाललगायतका िनमाण काय नगनु
नगराउन,ु िव मान संरचनालाई यथाि थितमा रा नु
भनी यथ का नाउँमा सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ त रम आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदक कृ णराम िवजयान दसमेतको
िनवेदन ।
यसमा सबै यथ ह को िलिखत जवाफ
परी सके को देिखँदा िनवेदनको अि तम सनु वु ाइ गनु
नै उिचत हने देिखँदा सनु वु ाइको लािग कानूनबमोिजम
पेस गनू । अ त रम आदेश जारी गरी रहनु परेन भ ने
यस अदालतको िमित २०६६।४।१८ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात
अ ययन ग रयो । िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ाह ी ह रहर दहाल, ी श भु थापा
र िव ान् अिधव ा ी मरु ारी सापकोटाले िनवेदकको
नाउँको सािबक भीमसेनगोला गा. पं. वडा नं. १(क)
िक.नं. ९९ को े फल २-२-०-० र िक.नं. ९८
े फल ३-१३-२-० गरी ज मा े.फ.५-१५-२-०
ज गा रहेको र सोही ज गा २०४५ सालमा सभ नापी
हँदा का.म.न.पा. वडा नं. १० िक.नं. ११२ े फल
११-१-०-० कायम भई नापी भई के ही नरबढीस म

भएको हो । उ िक.नं. ११२ को े फल ११-१-०० ज गा स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले मालपोत कायालय, िड लीबजार
काठमाड लाई प लेखी सािबक िक.नं. ९९ र ९८
को मशः े फल २-२-०-० र ३-१३-२-० को
हाल नापीमा िक.नं.११२ े फल ११-१-०-० कायम
भई खोला उकासको सरकारी ६-०-२-० ज गा समेत
गाभी नापी भएको भनी सो क ा गन आयोगबाट िमित
२०६५।५।१८ मा िनणय गरी िनदशन िदएबमोिजम
िनवेदकलाइ नबझ
ु ी ाकृितक याय िस ा तिवपरीत
मालपोत कायालयबाट िमित २०६५।६।९ मा िनणय
भएको छ । नापी शाखाले गरेको िक ाकाटसमेतका
कामकारवाही, लेिखएका प बदर गरी िनवेदकको
माण बझ
ु ी िनणय गनु भनी परमादेशसमेतको आदेश
जारी ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
िवप ीम ये जागिृ त नगर िवकास सिमितको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य ी िनमला
भ डारी र ी शरद साद कोइरालाले िनवेदकको
सािबक े ताबमोिजमको ज गामा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले कुनै ह त ेप नगरेको र सािबक
े ताबमोिजमको ज गा छु ाइ कामकारवाही भएको
छ । के ही ज गास म नरबढी हनेमा े.फ. ६-०-२-०
ज गा नै नरबढी भएको भ न िम दैन । सावजिनक नदी
उकासको ज गालाई नरबढी भएको भ ने िजिकरसमेत
कानूनस मत छै न । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
बहस गनभयो
ु । िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
िड लीरमण आचायले िफ डबक
ु मा जिनएको कुरा
दता हकको अि तम माण होइन । िनवेदकको सािबक
े ताबमोिजमको ज गामा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले कुनै ह त ेप गरेको छै न ।
सािबक े ताबमोिजमको ज गा छु ाइ भएको िनणय
एवम् कामकारवाही बदर हनपु न र कुनै आदेश जारी
हनपु न नहदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
बहस गनभयो
ु । नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी रमा पराजल
ु ीले नेपाल
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
सरकार ारा गिठत रावल आयोगले िववादको ज गामा
सरकारी ज गा घस
ु ेको भनी ितवेदनमा उ लेख गरेको
र िववादको िक.नं.११२ मा सािबकको ोतभ दा बढी
ज गा देिखएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२४(२) मा कुनै सरकारी वा सावजिनक ज गा यि
िवशेषको नाउँमा दता गरी आवाद गरेकोमा य तो दता
वत: बदर हने र लगत क ा हने कानूनी यव था रहेको
छ । सोबमोिजम नै भएको काम कारवाही कानूनसङ् गत
हँदा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
अब यसमा िवप ीह बाट भए ग रएका िनणय
एवम् काम कारवाही कानूनअनक
ु ू ल छन् वा छै नन्?
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हने हो, होइन?
भ ने मा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकको नाउँमा
सािबक भीमसेनगोला गा. पं. वडा नं. १(क) िक.नं. ९९
को े फल २-२-०-० र िक.नं. ९८ े फल ३-१३२-० गरी ज मा े.फ.५-१५-२-० ज गा रहेको त यमा
िववाद देिखएन । ज गाको २०४५ सालमा सभ नापी
हँदा का.म.न.पा. वडा नं. १० िक.नं. ११२ े फल
११-१-०-० कायम भएको पाइयो । उ िक.नं. ११२
को े फल ११-१-०-० ज गा स ब धमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले मालपोत कायालय
िड लीबजार काठमाड लाई प लेखी सािबक िक.नं.
९९ र ९८ को हाल नापीबाट कायम भएको िक.नं.
११२ को ज गामा बागमती खोला उकासको ६-०-२० सरकारी ज गासमेत गाभी नापी भएकोले सो क ा
गन भनी आयोगबाट िमित २०६५।५।१८ मा िनणय
गरी िनदशन िदएको पाइयो । उि लिखत प बमोिजम
मालपोत कायालयले िमित २०६५।६।९ मा िनणय
गरेको र नापी शाखाले िक ाकाट गरेको देिखयो ।
िक.नं. ११२ को ज गा िक ाकाट हँदा िक.नं. ६४७
को े फल ६-०-२-० नदी उकास भनी नेपाल
सरकारको नाउँमा र बाँक िक.नं. ६४८ को े फल
५-०-२-० ज गा िनवेदकह का नाउँमा कायम रहने

गरी े ता कायम ग रएको देिखयो । उपयु बमोिजम
िक ाकाट गरी िक.नं. ६४७ को ६-०-२-० ज गा
नेपाल सरकारका नाउँमा दता े ता खडा गन िनणय
गदा रट िनवेदकलाइ बझ
ु ेको वा ितवादको मौका
दान गरेको देिखन आएन । मालपोत कायालयबाट
के वल अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िनणय काया वयन गन कायस म ग रएको पाइयो ।
३. अब सव थम अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट ततु िवषयमा भएको िनणय
एवम् काम कारवाही कानूनअनक
ु ू ल छ वा छै न भनी
िवचार गनु आव यक देिख छ । िववािदत ज गा दता
गदा नदी उकास सावजिनक ज गा घस
ु ाई यि को
नाममा दता ग रएकाले अनिु चत कायबाट उ प न
दु प रणाम स याउन िनणय गरी लेखी पठाएको भ ने
उ आयोगको िजिकर रहेको देिखयो । त काल
चिलत कानूनी यव थाअनस
ु ार उ आयोगले
"अनिु चत काय" स ब धमा छानिबन गन स ने र
दु प रणाम स याउन स ने अि तयारी पाएकोसमेत
देिख छ । तर यो अि तयारी योगका के ही वाि छत
सीमाह अव य छन् । दु प रणाम स याउने कुराको
आडमा आयोगलाइ जनु सक
ु ै िवषयमा िनणय गन छुट
दान भएको स झन िम दैन । खास खास िवषयमा
िनणय गन अिधकार कानूनले िनि त िनकाय वा
अिधकारीलाई दान गरेको पाइ छ । ज गा दता गन
वा भएको दता बदर गन काय मालपोत ऐन, २०३४
लगायतका कानूनबमोिजम भूिम यव थापनस ब धी
काय गन सरकारी िनकायबाट ग र छ । जनु कामका
लािग कानूनले जसलाई अिधकार िदएको छ, सो
काय सोही िनकाय वा अिधकारीले गनु पदछ ।
कानून ारा अि तयारी पाएका िनकाय वा अिधकारीको
े ािधकारमा ह त ेप वा संकुचन हने गरी अ य
कुनै िनकाय वा पदािधकारीले अिधकार योग गन
पाउँदैन । अिधकारिवहीन िनकायबाट भएको
काम कारवाहीले कानूनी मा यता पाउन
स ै न । िनणयको प रणाम सारमा जितसक
ु ै रा ो
भए पिन े ािधकारिवहीन िनणयको कानूनी मा यता
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रहँदैन । कानूनको शासन, आधिु नक सावजिनक
यव थापनस ब धी मा यता वा सावजिनक
जवाफदेिहताको िस ा त आिद कुनै पिन ि ले
हेदा पिन अिधकार े ा मक यव थाको अनशु ीलन
अिनवाय देिख छ । अ य िनकाय वा पदािधकारीबाट
अि तयारको दु पयोग हन गएमा यसलाई कानूनको
दायरामा याउन भूिमका िनवाह गनपन
ु अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग वयम् अि तयारको
दु पयोगकता हन हँदैन । यस प मा िवशेष सतकता र
संवेदनशीलता अपनाउन वा छनीय छ ।
४. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४
बमोिजम सरकारी वा सावजिनक ज गा कुनै यि को
नाममा दता ग रएको रहेछ भने पिन यसले मा यता
पाउँदैन । यस कारको दता जिहलेसक
ु ै पिन बदर
हन स छ । यो कानून काया वयन गन कत य,
उ रदािय व, अिधकार तथा िज मेवारी स बि धत
मालपोत अिधकृतमा रहेको देिख छ । कुनै ज गाको दता
बदर गन िनणय गन पाउने अिधकार िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई कुनै कानूनले दान
गरेको देिखँदनै । आफूमा हँदै नभएको अि तयार
योग गनु िवप ी आयोगका लािग शोभनीय कुरा हन
स ै न । ाचारको सङ् ग उठान भएको र छानिबन
ग रएको अव था ह यो भने ततु िवषयलाई के ही
फरक ढंगले हेनपन
ु ि थित पिन रह यो । नदी उकास
सावजिनक ज गा यि को नाउँमा दता गराएको
िन कषमा पगु ेको अव थामा स बि धत अिधकारीह
उपर कारवाही चलाइ िनजह लाइ कानूनको दायरामा
याउनु आयोगको िज मेवारीको कुरा िथयो । तर
ततु िववादको स दभमा यस कारको अव था
पिन देिखएन । यस अव थामा ज गाको दता बदर गनु
भनी िनणय गरेकोबाट िवप ी आयोगले े ािधकार
नाघेर आ नो अिधकारको दु पयोग गरेको देिखन
आयो । तसथ िवप ी आयोगबाट िमित २०६५।५।१८
मा भएको िववािदत िनणय र त स ब धी काम
कारवाहीलाई कानूनअनक
ु ू ल मा न िमलेन ।
५. िवप ीम येको मालपोत कायालय,

काठमाड बाट िमित २०६५।६।९ मा ग रएको िववािदत
िनणयको औिच यतफ िवचार गदा उ िनणयमा
मूलतः दईु कारका ग भीर कानूनी िु ट िव मान
रहेको देिखन आयो :
(क) कसैका िव कुनै िनणय गनपु ूव िनजलाई
सनु वु ाइको उिचत अवसर िदनु अिनवाय
ह छ । ाकृितक यायको िस ा तको पमा
यस मा यतालाई हा ो याय णालीमा
आ मसात् ग रँदै आएको छ । सनु वु ाइको
अवसरबाट वि चत गरी भएका अनेक
िनणयह यस अदालतबाट बदर ग रएका
छन् र सनु वु ाइको मौका िदनपु न कुरालाई
अिनवाय पमा पालना गनपन
ु भनी पटकपटक िस ा त ितपादन भएका छन् । यस
सङ् गमा िववािदत िनणय हेदा यी रट
िनवेदकह लाई सनु वु ाइको कुनै अवसर नै
निदई िनणय ग रएको देिखयो । िववािदत
िक.नं. ११२ को ११-१-०-० ज गाको
िफ डबक
ु लगायतका नापी े ता िनवेदक
कृ णराम िवजयान दसमेतका नाउँमा खडा
भएको भ ने त य ततु हन आएको
देिख छ । सो े ता सही वा गलत जे जसरी
तयार भएको भए पिन एउटा े ता तयार
भएपिछ यसलाई अ यथा िक ाकाट, दता
आिद गनपु ूव िनवेदकह लाई सनु वु ाइको
अवसर दान गनु आव यक िथयो । तर यस
कारको मौका दान ग रएको देिखएन ।
एकतफ पमा वे छाचारी तवरबाट ज गाको
िक ाकाट गरी के ही ज गा नेपाल सरकारको
नाउँमा दता गन गरी िनणय ग रएको
पाइयो । यसरी भएको िनणयलाई कानूनको
उिचत ि या अनशु रण गरी िनणय भएको
मा न िम दैन ।
(ख) कसैको हक बेहक स ब धमा िनणय
गदा कानून, त य र माणको िववेकपूण
मू याङ् कन गरी िनणय गन अिधकारीले
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
आ नो उ रदािय वमा बिु म ा र सद्िववेक
योग गरेको हनु आव यक ठािन छ । कसैको
िनदशन वा ायोजनमा ग रने िनणयलाई
याियक िववेकयु िनणय मा न िम दैन । यस
कुरालाई पिन कानूनी वा याियक यवहारमा
एक मा य िस ा तको पमा आ मसात्
गरी आएको छ । िवप ी मालपोत कायालय,
काठमाड बाट िमित २०६५।६।९ मा भएको
िववािदत िनणय हेदा मालपोत अिधकृतले
त य, कानून र माणको मू याङ् कन आ नो
सदिववे
् क योग गरेर िन कषमा पगु ेको नभई
के वल िवप ीम येको अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले अिधकार े ा मक
िु ट गरी गरेको िनणयको काया वयनस म
गरेको देिखन आयो । यस कारको िनदिशत
वा ायोिजत िनणय िु टपूण मािन छन् ।
तसथ पिन िववािदत िमित २०६५।६।९ को
िनणयलाई कानूनअनक
ु ू ल मा न िमलेन ।
६. अतः िवप ीम येको अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले आ नो े ािधकार नाघी िनणय
गरी प ाचार गरेको देिखएको, मालपोत कायालयले
िनणय गदा रट िनवेदकलाइ बझ
ु ेको वा सनु वु ाइको
मौका दान गरेको नदेिखएको र िववािदत िनणय
गदा मालपोत कायालयले याियक मन योग नगरी
िनदिशत कायस म गरेको देिखएको हँदा िवप ीह को
काम कारवाही कानूनत: ि यागत पमा िु टपूण
देिखन आएकाले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६५।५।१८ को िनणय, मालपोत
कायालयको िमित २०६५।६।९ को िनणय तथा तत्
स ब धमा भए ग रएका काम कारवाही र लेिखएका
प ह समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ ।
७. सरकारी वा सावजिनक स पि यि को
नाउँमा दता हन हँदैन । सावजिनक स पि सावजिनक
नै कायम रहनु पदछ । कुनै स दभमा कुनै अमक
ु े ता
खडा हन पगु ेको कुराको आडमा कानूनको िछ ा वेषण

गरी सावजिनक स पि लाई िनजी स पि मा प रणत
हन िदनु आपि जनक कुरा हो । िववािदत िक.नं.
११२ को ११-१-०-० ज गा बागमती नदी छे उमा
रहेको देिख छ । रट िनवेदकले आ नो हकको सािबक
ोतको पमा िक.नं. ९८ र ९९ मा मशः ३-१३२-० र २-२-०-० गरी कूल ५-१५-२-० ज गा रहेको
भ ने देखाएको पाइ छ । हालको नापीबाट िक.नं. ११२
मा िनवेदकले देखाएको सािबक ोतभ दा लगभग
दो बर े फलको ज गा देिखएको छ । ज गाको नापी
हँदा सािबक े ताभ दा के ही नरबढी वा नरघटी हनु
वाभािवक मािनए पिन लगभग दो बर े फल देिखनु
वाभािवक हँदैन । ज गाको चार िक ला अथात् साँध
िसमाना सािबकअनस
ु ार उही यथावत् कायम रहेको
अव थामा ज गाको े फलस म पिछ नापी हँदा के ही
सामा य पमा फरक पनलाई
नरबढी वा नरघटी
ु
मा न सिक छ । आधारभूत पमा नै े फल धेरै
देिखएकोलाई नरबढी भ न िम दैन । ज गा बागमती
नदी उकास हो भनी िवप ीह बाट िजिकर ग रएको
पाइ छ । व ततु ः न साबाट पिन िववािदत ज गा
बागमती नदी िकनारमा रहेको देिख छ । बागमती
नदी िकनारका ज गा मश: मानव व तीमा प रणत
हँदै आएको र नदीको े लाइ साँघरु ो पा रएको कुरा
एउटा कटु यथाथ हो । नरबढीको नाउँमा सावजिनक
ज गालाइ िनजी ज गामा घस
ु ाएर हड ने ग रएका
ा तह पिन कितपय िववादका स दभमा देिखने
गरेका छन् । "िक ला देखाएर िज ला नै हड ने"
लोकोि च रताथ नहोस् भ नेतफ पिन ज गा शासन
गन िनकायह को समिु चत यानाकषण हन वा छनीय
देिख छ । स भवत: बागमती नदी िकनारका ज गा
अिनयिमत तवरबाट दता भएका त यलाइ िव ेषण
गरेर नै रावल आयोगले ज गा रो का रा ने ि या
अपनाइ ितवेदन िदएको हन स छ । यी सबै प मा
समयमै सम मा ि गत गरी सावजिनक स पि को
समिु चत यव थापन ग रनु आव यक देिख छ । ज गा
दता गन काय कानूनी औपचा रकताको िवषय मा
नभएर उ रदािय व वा जवाफदेिहताको िवषय पिन
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हो । सरकारी वा सावजिनक ज गा यि का नाउँमा दता
नणय नं . ९८६७
ग रएमा वभावतः यस कुराको कानूनी उ रदािय व
पिन िनणय गन अिधकारीमा रह छ । उि लिखत
सम प मा ग भीरतापूवक िवचार गरी अब यसमा
सव च अदालत, संयु इजलास
जे जो बु नपु न हो बझ
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
ु ी, रट िनवेदकलाइ सनु वु ाइको
अवसरसमेत दान गरी, िववािदत ज गा, खोलाको
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
सािबक र हालको बहाव ि थित, न सा, े ता,
आदेश िमित : २०७४।०२।१६
ज गाको भौितक ि थित, हालको भोगािधकारको
०७१-WO-०१५४
अव था आिद सबै प मा माण बझ
ु ी, िवप ीम येको
भीमसेनगोलाि थत जागिृ तनगर िवकास सिमितका
मु ाः उ ेषण / परमादेश
पदािधकारीह सिहत थानीय भ भलादमीह
्
समेतलाई बझ
ु ी, आव यकतानस
ु ार सजिमनसमेत िनवेदक : उदयपरु िज ला, पंचावती गाउँ िवकास
गराई सबै त य र माणह को यायोिचत मु याङ् कन
सिमित वडा नं. २ घर भई हाल पररा म ालय
गरी सरकारी वा सावजिनक ज गा कुनै यि का
अ तगत नेपाली राजदतु ावास नयाँ िद लीमा
नाउँमा दता भई नजाने, सावजिनक ज गा सावजिनक
नेपाल पररा सेवा, राजप अनङ् िकत थम
नै कायम रहने अव था सिु नि त हने गरी मालपोत ऐन,
ेणी, तृतीय सिचव (नायब सु बासरह) पदमा
२०३४ को दफा २४ समेतलाइ म येनजर राखी यो
कायरत बाबरु ाम िस ालसमेत
आदेशको जानकारी ा भएको िमितले ६ मिहनािभ
िव
िववािदत ज गाको दता स ब धमा कानूनबमोिजम िवप ी : लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय,
िनणय गनु गराउनु भनी मालपोत कायालय,
अनामनगर, काठमाड समेत
काठमाड समेतका िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ ।यो आदेशको काया वयनको
§ िनि चत समूह वा वगका कमचारीह का
लािग महा यायािधव ाको कायालयमाफत मालपोत
बीच हने (आ त रक) ित पधा र खु ला
कायालय काठमाड समेतका िवप ीह लाई जानकारी
ित पधाका बीच आधारभूत पमा नै
िदई ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
िभ नता रह छ । यस कारको िभ नतातफ
िमिसल िनयमानस
िवचार नगरी सबैको हकमा िनजामती सेवा
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) र दफा २६
उ रायमा सहमत छु ।
को यव था लागू ह छ भ नु उिचत नहने ।
या. अिनलकुमार िस हा
§ खु ला ितयोिगता र सेवा प रवतनका
लािग ग रने आ त रक ितयोिगताको
इजलास अिधकृत :
कुरामा गुणा मक पमा पिन फरक अव था
इित संवत् २०७३ साल आि न ९ गते रोज १ शभु म् ।
रह छ । खु ला ित पधाको आधारमा
िनयुि भएका कमचारीले पिहले गरेको
सेवालाई िनर तरता िदएको अव थामा
&
यसलाई बढुवा योजनका लािग सेवा
अविधको पमा गणना गन निम ने भनी
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कुनै कानूनले िनषेध गरेको देिखँदैन ।
कानूनले ब देज नलगाएको अव था हदँ ा
िनधा रत ि याअनुसार सेवा प रवतन
गन कमचारीह का हकमा आकिषत हने
ऐनको दफा २२(घ) र दफा २६ अनुसारकै
ब देज खु ला ित पधाका आधारमा
िनयिु भएका कमचारीका हकमा पिन
लागू ह छ भ नु मनािसब नदेिखने ।
§ िनजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१क
अनस
ु ार ग रने बढुवा समयब पदो नती
(Time bound promotion) स ब धी
यव था भएकाले यसलाई अ य कारको
बढुवा
ि याभ दा फरक अथमा
कमचारीलाई लामो अविध सेवा गरेबापत
ो साहन व प ग रने बढुवाको पमा
हे रनु पन ।
( करण नं. ६)
§ पिछ लो िमितमा बढुवा भयो भ दैमा
अनिु चत र गैरकानूनी तवरबाट पिहले
बढुवा हनबाट वि चत ग रएको कुराको
समुिचत उपचार ा त भएको स झन
िम दैन । यसो ग रएमा िनवेदकको वृि
िवकासको वै अपे ामा ितकूल असर
पन जाने अव था रह छ । सम याियक
ि टले हेदा पिन यस कारको ि थित
कायम रहन िदनु उिचत नहने ।
( करण नं. ९)

आदेश
या. ई वर साद खितवडा : त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र
धारा १०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त य एवम् ठहर आदेश यस कार
छः
हामी िनवेदकह को िनजामती सेवामा वेश
िनवेदक बाबरु ाम िस ालको िमित २०५९/४/२६,
ओमकुमार भ डारीको िमित २०६०/१/३० र
भोजराज भस
ु ालको िमित २०६०/२/१ मा भएको
र समान तहको परी ामा सहभागी हन पाउने कानूनी
यव थाअनस
ु ार खल
ु ा ितयोिगता माफत िनवेदक
बाबरु ाम िस ाल िमित २०६६/८/१८ मा, ओमकुमार
भ डारी िमित २०६७/९/२९ मा र भोजराज भस
ु ाल
िमित २०६५/११/१५ मा पररा सेवाको रा.प.अनं.
थम ेणीको पदमा िनयिु पाएको कुरामा िववाद
छै न । यसैबीच आयोग ारा िमित २०७०/८/२६ गते
सूचना नं. ४४९/०७०-०७१ मा कािशत बढुवा
सूचना नं. २२२/०७०-०७१ मा पररा सेवा रा.प.
ततृ ीय ेणीको पदसं या ३(तीन) जे ता र काय
स पादन मू याङ् कनका आधारमा बढुवा गन गरी
िव ापन काशन भई स भा य उ मेदवारको हैिसयतले
दरखा त फारम बझ
ु ाएका र िवप ीह समेत ित पध
िथय । बढुवा सिमितले िमित २०७१/२/१३ गते
िनणय गरी उ िव ािपत ३ (तीन) पदमा िवप ीह
ीकृ ण थापा, थान साद शमा र ह र साद अयालको
नाम िसफा रस गरी िमित २०७१/२/१४ को
िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह श भु गोरखाप मा सूचना कािशत ग रयो । उ बढुवा
थापा, ह र साद उ ेती तथा िव ान् अिधव ा िसफा रसमा िच नबझ
ु ी लोक सेवा आयोगमा उजरु ी
नारायण साद पराजल
गदा "...उजरु कताह को शासन सेवाबाट त कालीन
ु ी
िवप ीको तफबाट :
कुटनीितक समूह अथात् हालको पररा सेवामा सेवा
अवलि बत निजर :
प रवतन भएको देिखएको, एउटा सेवा समूहबाट समान
स ब कानून :
ेणीको अक सेवा समूहमा सेवा प रवतन भएका
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) कमचारीको हकमा हाल कायरत सेवा समूहको पदमा
५ वष सेवा अविध नपगु ी बढुवाको लािग स भा य
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उ मेदवार ब न स ने अव था िव मान नरहेको
ि थितमा बढुवा सिमितले उजरु कताह हाल कायरत
सेवा समूहको पदमा ५ वष सेवा अविध नपगु ेको कारण
िनजह को बढुवा नगन गरी िमित २०७१/२/१३
मा गरेको िनणय िमलेकै देिखँदा उजरु कताह को
उजरु ी िजिकर पु न नस ने...." भनी िनणय गरेको
रहेछ । हा ो जे ठताको गणना सु िनयिु िमितबाटै
हनपु नमा िनजामती सेवाऐनको दफा २१ र २४घ१क
ले तोके को बढुवाको लािग चािहने यूनतम सेवा अविध
र शैि क यो यता िनवेदकह सँग रहेको अव थामा
यसको उपे ा गद कानूनमा कतै यव था नभएको
बढुवा हने पदकै सेवा समूहमा रही यूनतम सेवा अविध
पूरा गरेको हनपु छ भ ने सत राखी पररा सेवामा ५
वष सेवा अविध नै नपगु ेको भनी िवप ीह बाट भएको
िनणय गैरकानूनी र बदरभागी छ ।
िनजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ१क को
यव था नै जे ठता र काय स पादन मू याङ् कन ारा
ग रने बढुवाका लािग ग रएको मूल यव था हो । उ
दफाको उपदफा (१) ले "यस ऐनमा अ य जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन बढुवा सिमितले जे ठता र
काय स पादन मू याङ् कनको आधारमा बढुवाको लािग
िसफा रस गदा बढुवा हने पदभ दा एक ेणी मिु नको
पदमा सबैभ दा बढी सेवा अविध भएका उ मेदवारलाई
देहायबमोिजमको आधारमा बढुवाको िसफा रस
गनछ" भ ने यव था गरेको छ । उ दफाको ज म
नै िमित २०६९/१२/२९ को अ यादेशले गरेको
संशोधनबाट भएको हो । तसथ, िवप ी आयोगले िमित
२०७१/५/५ को िनणयमा उ लेख गरेको यो यव था
ार भ हनपु ूवका अ बढुवा स ब धमा भएका
कानूनका यव था, आयोगका वा अदालतका िनणय
यस बढुवामा आकिषत हँदनै न् ।
िनवेदकह िनजामती सेवा ऐनको दफा
२६ अनस
ु ार सेवा, समूह वा उपसमूह प रवतन गरी
पररा सेवामा आएका कमचारी होइन । हा ो
हकमा िनजामती सेवा ऐनको दफा २२ को ख ड (घ)
आकिषत हन स दैन । उ दफा २२ को ख ड (घ) को

यव था सेवा, समूह प रवतन गरी आउने कमचारीको
हकमा लागू हने यव था हो । हा ो पररा सेवामा
भएको िनयिु दफा २६ अ तगतको ि याबाट
पाएको िनयिु होइन । िनजामती सेवा ऐनको दफा
२१ मा पिन बढुवाको िनिम उ मेदवार हन बढुवा
हने पदको ेणीभ दा एक ेणीमिु नको पदको लािग
तोिकएबमोिजमको शैि क यो यता र रा.प. पदको
िनिम पाँच वष सेवा अविध पगु ेको हनपु न यव था
रहेको छ । िवप ीले िनणयमा उ लेख गरेज तो
बढुवा हने पदकै सेवा समूहअ तगतको यूनतम सेवा
अविध पगु ेको हनपु न यव था उ दफाले गरेको
छै न । यसरी हा ो बढुवा हने पदको ेणीभ दा एक
ेणीमिु नको पदमा काय गरेको सेवा अविध उ
दरखा त गन अि तम िमितस म हाल बढुवा िसफा रस
ग रएका िवप ीह तीनै जनाको सेवा अविध हामी
िनवेदकह को भ दा कम रहेको िनिववाद छ । िवप ी
आयोगले िमित २०७०/८/२६ मा कािशत सूचना नं.
४४९/०७०-०७१ को सूचनामा िनजामती सेवा िन.
को िनयम ७६ को यव था लागू हने पिन होइन । यसरी
सूचनामा पिन नभएको र अक बढुवा (काय मताको
मू याङ् कन ारा ग रने बढुवा) को लािग यवि थत
कानूनी यव थाका सत यस बढुवामा आकिषत
हने पिन होइन । हा ो ज तै अव था र ि थितका
शरदराज आरणलाई िवप ी आयोगले पररा सेवामा
आउनभु दा अगािडको नोकरी अविधलाई समेत
गणना गरी बढुवाको लािग िसफा रस गन िनणय
िमित २०७१/३/५ (२३३/०७०-०७१) मा गरेको
कुरा उ हामीसँग स बि धत िमित २०७१/५/४ को
िनणयमा समेत उ लेख गरेको छ । तर सो अिघ लो
िनणय प रवतन गनपन
ु कारण र आधारसमेत खल
ु ाउन
सके को छै न ।
मािथ उि लिखत त य र कानूनको आधारमा
िवप ी बढुवा सिमितको िमित २०७१/२/१३ को
िनणय र िमित २०७१/२/१४ को सूचना आयोगबाट
िमित २०७१/५/४ मा भएको िनणय तथा सो
िनणयका आधारमा िवप ीह
ीकृ ण थापा,
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थान साद शमा र ह र साद अयाललाई िनयिु
िदइएको भए य तो बढुवा िनयिु लगायत हामी
िनवेदकलाई ितकूल असर पन गरी भएका अ य काम
कारवाहीसमेत स पूण उ ेषणको आदेशले बदर गरी
उ थानमा िनवेदकह लाई िसफा रस गरी हाल
िवप ीह लाई बढुवा गरेकै िमितबाट जे ठता कायम
हने गरी िनवेदकह लाई बढुवा िनयिु लगायत अ य
सिु वधाह समेत िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह का
नाउँमा अ त रम आदेशसिहत सनु वु ाइमा अ ािधकार
िदई परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवदेकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन भए आधार, कारणसिहत यो
आदेश ा त भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का
नाममा यो आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप साथै
राखी याद सूचना पठाई यादिभ िलिखत जवाफ
परे वा अविध नाघपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । ततु
रट िनवेदन कमचारीको विृ िवकाससँग स बि धत
भई िछटो िकनारा गन आव यक देिखएकोले सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(च५)
बमोिजम अ ािधकार िदइएको छ भ ने यस अदालतको
िमित २०७१/५/१९ को आदेश ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को
ख ड (घ) ले सेवा वा समूह प रवतन गरेको कमचारी
भए यसरी सेवा वा समूह प रवतन भएको िमितले तीन
वष र आफले िनवेदन िदई सेवा र समूह प रवतन गरेको
भए यसरी सेवा समूह प रवतन गरेको िमितले पाँच
वषको अविधभर बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार
हन नपाउने गरी यव था गरेको छ । िनवेदकह ले
त कालीन अव थामा िव मान कानूनका ावधानलाई
वीकार गरी आफले िनवेदन िदई लोक सेवा आयोगको
परी ामा सामेल भई शासन सेवा, सामा य शासन
समूहको रा.प.अनं. थम ेणीको पदबाट पररा
सेवामा सेवा प रवतन गरेको अव थामा अिहले पररा

सेवाको रा.प.ततृ ीय ेणीमा बढुवा सिमितले बढुवामा
समावेश नगराएकोले बढुवा हन पाउँ भनी मागदाबी िलई
िनवेदन िदनु आफै ँ मा िवरोधाभाषपूण देिख छ । बढुवा
सिमितले यादिभ ा त भएका कागजातह को
मू याङ् कन गरी कानूनको अिधनमा रही कानूनस मत्
गरेको बढुवाको िनणयका स ब धमा िनवेदकह को
हक अिधकार, सेवा सिु वधा तथा विृ िवकासमा असर
पन गरी यस म ालयबाट कुनै काम कारवाही तथा
िनणय नभएकोले िनवेदन यहोरा झु ा हँदा खारेज
ग रपाउँ भ ने सामा य शासन म ालयको तफबाट
ततु िलिखत जवाफ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२
(घ) मा दफा २६ बमोिजम सेवा वा समूह प रवतन
गरेको कमचारी भए यसरी सेवा वा समूह प रवतन
भएको िमितले तीन वष र आफले िनवेदन िदई सेवा
वा समूह प रवतन गरेको भए यसरी सेवा वा समूह
प रवतन गरेको िमितले पाँच वषको अविधभर बढुवाको
लािग स भा य उ मेदवार हन नपाउने यव था
भएको देिख छ । रट िनवेदकह म ये ओमकुमार
भ डारी िमित २०६७/९/२९ मा, भोजराज भस
ु ाल
िमित २०६५/११/१५ मा र बाबरु ाम िस ाल िमित
२०६६/८/१८ मा नेपाल पररा सेवाको ना.स.ु पदमा
िनयु भएको देिख छ । रट िनवेदकह वयम्ले
समान पदमा सेवा प रवतन गन चाहेको र परी ाको
मा यम ारा समान पदमा कायरत रहेको भ ने
देिखएको, ऐनको दफा २४घ१क बमोिजम बढुवा हन
पिन ऐनको दफा २१ तथा िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ७६ बमोिजम राजप ांिकत पदको
िनिम स बि धत सेवा, समूह वा उपसमूहको
पदमा ५ वष सेवा अविध पगु ेको हनपु न देिख छ ।
िनवेदकह को शासन सेवाको ना.स.ु पदमा िनयिु
भएको िमितबाट सेवा अविध गणना गदा ५ वषभ दा
बढी सेवा अविध देिखए तापिन नेपाल पररा सेवाको
ना.स.ु पदमा िनयिु भएको िमितले सो अविध पगु ेको
देिखँदनै । एउटा सेवा समूहबाट समान ेणीको अक
सेवा समूहमा सेवा प रवतन भएका कमचारीह को
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हकमा हाल कायरत सेवा समूहको पदमा ५ वष सेवा
अविध नपगु ी बढुवाको लािग स भा य उ मेदार ब न
स ने अव था िव मान नरहेको ि थितमा बढुवा
सिमितले उजरु कताह हाल कायरत सेवा समूहको
पदमा ५ वष सेवा अविध नपगु ेको कारण िनजह को
बढुवा नगन गरी िमित २०७१/२/१३ मा िनणय
गरेको र सो िनणय चिलत कानूनबमोिजम नै भएकोले
ततु िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी हनपु न
नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने लोक
सेवा आयोग, के ि य कायालयको तफबाट ततु
िलिखत जवाफ ।
कािशत सूचनाबमोिजम जे ठता र काय
स पादन मू याङ् कन ारा हने बढुवाको लािग लोक सेवा
आयोगमा दरखा त िदएका ११ जना उ मेदवारम येबाट
िमित २०७१/२/१३ को िनणयानस
ु ार बढुवा सिमितले
बढुवा िसफा रस गरेअनु प िमित २०७१/५/४
मा यस म ालयबाट बढुवा िनयिु िदइएको हो ।
िनवेदकह बाबरु ाम िस ाल िमित २०६६/८/१८
मा, ओमकुमार भ डारी िमित २०६७/९/२९ मा र
भोजराज भस
ु ाल िमित २०६५/११/१५ मा पररा
सेवाको राजप अनंिकत थम ेणीको पदमा लोक
सेवा आयोगबाट िलइएको समान तहको पदको लािग
भएको खु ला ितयोिगता मक परी ाबाट छनौट भई
िनयिु पाएको कुरामा िववाद छै न । िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ७६ बमोिजम बढुवाको
स भा य उ मेदवार हन र पदभ दा एक ेणी मिु नका
स बि धत सेवा, समूह वा उपसमूहअ तगत िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) को
ख ड (ख) बमोिजम सेवा अविध पगु ेका कमचारीह
स भा य उ मेदवार हने यव था रहेको छ । बढुवा
ग रने पदको लािग आव यक पन सेवा अविध र
स भा य उ मेदवार हनको लािग जे ठता गणना ग रने
(असार मसा तको िहसाबले) अविधसमेतको यव था
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७४ को
उपिनयम (२) मा उ लेख भएको देिख छ । िनजह
स भा य उ मेदवार हन जे ठता गणना ग रने अविध

०७० असार मसा तस ममा नेपाल पररा सेवा,
रा.प.अनं. थम ेणीमा िनजामती सेवा ऐनको दफा
२१ बमोिजम तोिकएको सेवा अविध ५ वष नपगु ेको
कारणले बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार नै नभएको
अव थामा रट िनवेदकह को बढुवा हने भ ने
न नै रहेको छै न । बढुवा सिमितले रट िनवेदनमा
िवप ी बनाइएका ीकृ ण थापा, ह र साद अयाल
र थान साद शमासमेतका ज मा ८ जना स भा य
उ मेदवारह म ये िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा २४घ१क को उपदफा (१) को ख ड (क) र
(ग) मा उि लिखत आधारह पूरा गरेका, जे ठता
र कायस पादन मू याङ् कनको आधारमा तयार
पा रएको यो यता म अनस
ु ार नं. १, २, ३ मा परेका
उ मेदवारह लाई बढुवा सिमितले बढुवाको लािग
िसफा रस गरेको हँदा रट िनवेदन खारेज भागी
छ । बढुवाको स भा य उ मेदवारको लािग दफा
२१ बमोिजम यो यता हनक
ु ो अलावा िनयम ७६
बमोिजम स बि धत समूहमा जोिडएको सेवा अविध
अथात् समूहीकृत भएको अविधको यो यतासमेत
हनपु न अिनवायता देिखएको ितपािदत निजर
िस ा तसमेतको आधारमा िनवेदकह स भा य
उ मेदवार नै ब न स ने ि थित नदेिखएको हँदा रट
खारेज ग रपाउँ भ ने बढुवा सिमित, बढुवा सिमितको
सिचवालय, पररा म ालयको तफबाट ततु
िलिखत जवाफ ।
म नेपाल शासन सेवा, पररा समूहको
रा.प.अनं. ततृ ीय ेणीमा िमित २०३६/२/९ मा र
सोही समूहको रा.प.अनं. ि तीय ेणी ख रदार पदमा
िमित २०३८ साल काितकदेिख सेवा वेश गरी िमित
२०६३/६/१३ देिख जे ता कायम हने गरी पररा
म ालयको िमित २०६३/७/१६ को िनणयअनस
ु ार
सोही िमितमा बढुवा िनयिु पाई सोही सेवा समूहको
रा.प.अनं. थम ेणी नायब सु बा पदमा काय गरी
आएको िथएँ । नेपाल पररा सेवा रा.प.अनं. थम
ेणी नायब सु बा पदमा रट िनवेदकह मभ दा धेरै
पछाडी िनयिु हनु भएको हो । ततु बढुवाको सूचना
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
कािशत हँदाका बखत स भा य उ मेदवार हन जे ठता
गणना ग रने अविध २०७० असार मसा तस ममा
िवप ी रट िनवेदकह को िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ७४(२) को कानूनी यव थाअनस
ु ार
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा
(१) को ख ड (ख) र ऐजनको दफा २२ बमोिजम
बढुवा ग रने पदको लािग आव यक पन सेवा अविध
र स भा य उ मेदवार हन जे ठता गणना ग रने अविध
नै पगु ेको छै न । िवप ी िनवेदकह को सेवा अविध
नै नपगु ेको कारणले बढुवा सिमितबाट मलगायतका
ह र साद अयाल, ीकृ ण थापाको िसफा रस भई
िमित २०७१/३/१८ देिख जे ठता कायम हने गरी
नेपाल पररा सेवा, राजप ांिकत ततृ ीय ेणी शाखा
अिधकृत पदमा िमित २०७१/५/४ मा बढुवा िनयिु
पाई पद थापनासमेत भइसके को अव था छ ।
िवप ीह को नेपाल पररा सेवाको रा.प.
अनं. थम ेणीको पदमा सेवा अविध ५ वष नपगु ेको
र अ य सेवा समूहमा गरेको सेवा अविधलाई गणना गरी
पररा सेवाको बढुवाको लािग सेवा अविध कायम गन
िम दैन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१
को या या गदा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ७६ र ऐजनको िनयम ७४(२) समेतलाई
हेरी गनपदछ
। ऐनको दफा २४घ१क बमोिजमको
ु
बढुवाको लािग पिन स बि धत सेवा समूहमा रही दफा
२१(१) को ख ड (ख) बमोिजमको सेवा अविध पूरा
गरेको हनपु दछ । िनयम ७६ को बनोटले नै जे ठता
र काय मताको मू याङ् कन ारा बढुवा हनको िनि त
स बि धत सेवामा मा नभई स बि धत समूह,
उपसमूहअ तगत ऐनको दफा २१(१) को ख ड (ख)
बमोिजम सेवा अविध पगु ेको हनपु दछ । िवप ीह ले
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोिजम
सेवा प रवतन गनभएको
होइन । िनजामती सेवा ऐन,
ु
२०४९ को दफा २२ को ख ड (घ) मा दफा २६
बमोिजम सेवा वा समूह प रवतन गरेको कमचारीह
यसरी सेवा वा समूह प रवतन भएको िमितले तीन वष
र आफै ँ ले िनवेदन िदई सेवा वा समूह प रवतन गरेको

भए यसरी सेवा वा समूह प रवतन गरेको िमितले ५
वषको अविधभर बढुवाका लािग स भा य उ मेदवार
हन नपाउने कानूनी यव था गरेको हँदा िवप ीह
दफा २६ बमोिजम सेवा प रवतन गरेको नभई आ नै
वइ छाले खल
ु ा ित पधा मक परी ामा समान
तहमा परी ा िदनु भई नेपाल पररा सेवामा वेश
गनु भएको हँदा सेवा वा समूह प रवतन गरेको ५
वषको अविधस म िवप ीह बढुवाका लािग स भा य
उ मेदवार हन स ने अव था नै रहँदैन । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को (ते ो संशोधन) अ यादेश
२०६९ को दफा २४घ१क को यव था बमोिजम
बढुवा हनको लािग दफा २१ बमोिजम सेवा अविध
र दफा २२ बमोिजम अयो य नभएको हनपु न कानूनी
यव था छ । दफा २४घ१क को या या गदा दफा
२१, दफा २२ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ७६ को यव थालाई अलग गरी या या गन
िम दैन । रट िनवेदकले उ लेख गरेको गोिव दराज
पौडेलको मु ामा ितपािदत िस ा त ततु मु ामा
आकृ हन स दैन । सो मु ाको त य र िन पण गन
िवषय फरक रहेको छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा २४घ१क को उपदफा (१) को ख ड (क)
बमोिजम आव यक पन कायस पादन मू याङ् कनबापत
अंक िवप ीह को रहेको छै न । नेपाल शासन सेवा,
सामा य शासन समूहमा रहँदा गरेको कायस पादन
मू याङ् कनलाई नेपाल पररा सेवाको बढुवामा
गणना गन िम दैन । सेवा समूह प रवतन हने िवि कै
काय मताको आधारमा हने बढुवामा सो सेवामा काय
गरी अनभु व नै ा त नगरेको अव थामा अक सेवा
समूहमा गरेको जे ठता र काय मताको मू याङ् कनको
आधारमा बढुवा हनपु दछ भनी दाबी गनु कुनै पिन
हालतमा यायोिचत हन स दैन ।
मैले पररा म ालयको िमित २०७१/५/४
को बढुवा िनयिु पाई नेपाल पररा सेवा राजप ांिकत
ततृ ीय ेणी शाखा अिधकृत पदमा िनयिु भई सोही
िमितमा पद थापनासमेत भई हाल अिनवाय अवकास
पाइसके को छु । िवप ीह ले िमित २०७१/५/१६ मा
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ततु रट िनवेदन गनभएको
रहेछ । बढुवा सिमित
ु
र संवैधािनक िनकाय लोक सेवा आयोगबाट भएको
िनणय कानूनस मत रहेको र बढुवा सिमित एवम् लोक
सेवा आयोगबाट भएको िनणयबाट िवप ीह को कुनै
कानूनी तथा संवैधािनक हकको हनन नभएको हँदा
िवप ीह को रट िनवेदन खारेज गरी बढुवा सिमितको
िमित २०७१/२/१३ को िनणय र िमित २०७१/२/१४
को सूचना तथा लोक सेवा आयोगबाट िमित
२०७१/५/४ मा भएको िनणय र िमित २०७१/५/४
मा पररा म ालयबाट भएको मेरो बढुवा िनयिु
लगायतका िनणय, प ाचार यथावत् कायम गरी
िवप ीह को झु ा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िवप ी थान साद शमाको तथा ह र साद अयाल र
ीकृ ण थापाको सोही िमलान यहोराको छु ाछु ै
िलिखत जवाफ ।
लोक सेवा आयोगबाट कािशत बढुवा
सूचना नं. २२२/०७०-०७१ को नेपाल पररा
सेवा, राजप ांिकत ततृ ीय ेणी, र पद सं या ३,
जे ठता र काय स पादन मू याङ् कन ारा हने बढुवाका
लािग लोक सेवा आयोगमा दरखा त िदएका ११ जना
उ मेदवारम येबाट िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा २०(१क) बमोिजम गिठत बढुवा सिमितको िमित
२०७१/२/१३ को िनणयानस
ु ार देहायबमोिजमको
यो यता मको उ मेदवारह लाई बढुवाको लािग
िसफा रस गन िनणय भई िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा २०(४) र दफा २४च को योजनको लािग
कािशत िमित २०७१/२/१४ को सूचनाबमोिजम ी
कृ ण थापा, थान साद शमा र ह र साद अयाललाई
बढुवा िसफा रस गरेअनु प िनजह लाई िमित
२०७१/५/४ मा यस म ालयबाट बढुवा िनयिु
िदइएको हो । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ७६ बमोिजम बढुवाको स भा य उ मेदवार हन
र पदभ दा एक ेणीमिु नका स बि धत सेवा, समूह
वा उपसमूहअ तगत िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा २१ को उपदफा (१) को ख ड (ख) बमोिजम
सेवा अविध पगु ेका कमचारीह स भा य उ मेदवार हने

यव था रहेको छ । बढुवा ग रने जे ठता गणना ग रने
(असार मसा तको िहसाबले) अविधसमेतको यव था
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७४ को
उपिनयम (२) मा उ लेख भएको देिख छ । िवप ी रट
िनवेदकह नेपाल पररा सेवाको रा.प.अनं. थम
ेणीमा मशः िमित २०६६/८/१८, २०६७/९/२९
र २०६५/११/१५ मा िनयिु भएका र िनजह को
नेपाल पररा सेवामा िनजामती सेवा ऐनको दफा
२१ बमोिजम तोिकएको सेवा अविध ५ वष नपगु ेको
कारणले बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार नै नभएको
अव थामा बढुवा हने भ ने नै नरहेको हँदा य तै
कृितको िववाद रहेको मिण साद भ राई रट िनवेदक
भएको मु ामा ितपािदत निजर िस ा तसमेतका
आधारमा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
नेपाल सरकार, पररा म ालयको तफबाट ततु
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा िमिसल
कागजात अ ययन गरी रट िनवेदकको तफबाट
उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ाह
ी श भु
थापा, ी ह र साद उ ेती तथा िव ान् अिधव ा ी
नारायण साद पराजल
ु ीले रट िनवेदकह िनजामती
सेवामा बहालवाला कमचारी भएको र त कालीन
कानूनी यव थाअ तगत समान तहको पदमा खु ला
ित पधा मक परी ा उ ीण गरी अक सेवामा वेश
गरेका यि ह हन् । िनजामती सेवा ऐनको दफा २६
को यव थाअनस
ु ार बहालवाला कमचारीह ले मा
ित पधा गन पाउने गरी स चालन भएको परी ामा
सामेल भई िनजह ले सेवा प रवतन गरेको अव था
नभएको हँदा िनजह को हकमा यो दफा आकिषत
हन स दैन । सेवा समूह रो न पाउने गरी कानूनमा
यव था भएअनस
ु ार नै समान तहको परी ा उ ीण
गरी अटुट पमा सेवा गद आएका यी िनवेदकह लाई
िनजामती सेवाकै अक सेवा समूहमा सेवा गरेको
अविध गणना नहने गरी िनणय गदा िनजह को विृ
िवकासमा नै असर पन र िनजह को यो यता, मताको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
समेत कदर नहने हँदा िवप ीह को िनणय बदर गरी
रट िनवेदकह को अनभु व, काम गरेको अविधलाई
गणना गरी बढुवा िमित कायम गन परमादेशलगायतका
जो चािहने आ ा आदेश जारी हनपु छ भनी गनभएको
ु
बहस िजिकरसमेत सिु नयो ।
अब यसमा रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी हनपु न हो, होइन ? सोही स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकह ले
िनजामती सेवाको नेपाल शासन सेवामा सेवा
वेश गरी सोप ात् कानूनमा यव था भएबमोिजम
समान तहको पदमा खल
ु ा ितयोिगतामा समावेश
भई परी ा उ ीण गरी हाल कायरत रहेको नेपाल
पररा सेवामा वेश गरेको त यमा िववाद
देिखएन । िनवेदकह कायरत पररा सेवामा र
पदपूितका लािग कािशत सूचनाअनस
ु ारको पदमा
उ मेदवार हन िदनबाट वि चत गरी शासन समूहमा
सेवा गरेको कायकाललाई मा यता निदई मािथ लो
ेणीमा बढुवा हने अव थाबाट वि चत गन गरी
भएका िनणय र सो िनणयलाई सदर गन गरी भएका
िनणयबाट आ नो बढुवा हन पाउने हक अिधकारमा
आघात परेको भ ने नै िनवेदन िजिकर रहेको
देिख छ । िनवेदकह बाबरु ाम िस ाल िमित
२०५९/४/२६ मा, ओमकुमार भ डारी िमित
२०६०/१/३० मा र भोजराज भस
ु ाल िमित
२०६०/२/१ मा िनजामती सेवा सामा य शासन
समूहको रा.प.अनं. थम ेणीको पदमा सेवा वेश
गरी मशः िमित २०६६/८/१८, २०६७/९/२९ र
२०६५/११/१५ मा िनजामती सेवाकै समान तहको
पररा सेवाको रा.प.अनं. थम ेणीको पदमा
कानूनमा यव था भएबमोिजम खल
ु ा ितयोिगतामा
सामेल भई उ ीण भएको र िनयिु ा त गरी सेवारत
रहेको त यमा िववाद छै न ।
३. लोक सेवा आयोग ारा िमित
२०७०/८/२६ गते सूचना नं. ४४९/०७०-०७१
मा कािशत बढुवा सूचना नं. २२२/०७०-०७१ मा

पररा सेवा, रा.प. ततृ ीय ेणीको पदसं या ३ जे ठता
र कायस पादन मू याङ् कनका आधारमा बढुवा गन
गरी िव ापन काशन भएकोमा यी िनवेदकह समेतले
स भा य उ मेदवारका हैिसयतले दरखा त फाराम
बझ
ु ाएको देिख छ । तत्प ात् बढुवास ब धी िनणय
गदा िनवेदकह बाहेकका अ य िवप ीह को नाम
िसफा रस भएकोमा िच नबझ
ु ी लोक सेवा आयोगमा
उजरु ी िदएको पाइयो । सो उजरु ी स ब धमा िनणय गदा
िनवेदकह को हाल कायरत सेवा समूहको पदमा ५
वषको सेवा अविध नपगु ेको कारण जनाई िनजह को
बढुवा नगन गरी बढुवा सिमितले गरेको िनणय लोक
सेवा आयोगबाट सदर भएको भ ने िलिखत जवाफको
यहोराबाट समेत देिखयो ।
४. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२१(१) मा "बढुवाको िनिम उ मेदवार हन बढुवा
हने पदको ेणीभ दा एक ेणी मिु नको पदको लािग
तोिकएको शैि क यो यता र राजप अनंिकत पदको
िनिम तीन वष, राजप ांिकत पदको िनिम पाँच
वष यूनतम सेवा अविध पगु ेको हनपु न" यव था
रहेको देिख छ । सोही ऐनको दफा २२ को ख ड
(घ) मा "दफा २६ बमोिजम सेवा वा समूह प रवतन
गरेको कमचारी भए यसरी सेवा वा समूह प रवतन
भएको िमितले तीन वष र आफले िनवेदन िदई सेवा
वा समूह प रवतन गरेको भए यसरी सेवा वा समूह
प रवतन गरेको िमितले ५ वषको अविधभर" बढुवाको
लािग स भा य उ मेदवार हन नपाउने यव था रहेको
पाइयो । ऐनको दफा २६ मा "नेपाल सरकारलाई
िनजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको
कुनै ेणीको कुनै िवशेष यो यता भएको कमचारीको
आव यकता परी यो सेवा, समूह वा उपसमूहिभ ैबाट
स वा र बढुवा ारा पूित गन नसिकने भई अ य
िनजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा प रवतन
गरी पदपूित गनपन
ु भएमा नेपाल सरकारले सोको माग
गरी लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पनछ । लोक सेवा
आयोगबाट कािशत िव ापनमा तोिकएको यो यता
भएका समान ेणीका िनजामती कमचारीह को
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बीचमा ित पधा मक परी ाको मा यमबाट छनौट
भएका िनजामती कमचारीको नेपाल सरकारले
सेवा,समूह वा उपसमूह प रवतन गनछ" भ ने यव था
रहेको देिख छ ।
५. पदपूित गन ि या स ब धमा िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोिजम काय मताको
मू याङ् कन, आ त रक ितयोिगता मक परी ा तथा
जे ठता र कायस पादन मू याङ् कन ारा ितशत
िनधारण भई र पदपूित ग रने गरी यव था गरेको
पाइयो । दफा २० ले िविभ न पदह मा बढुवाको
लािग िसफा रस गन बढुवा सिमितको यव था गरेको
देिखयो । दफा २४घ१क मा जे ठता र काय स पादन
मू याङ् कन ारा हने बढुवा स ब धमा यव था रहेको
देिख छ । उ दफा २४घ१क मा बढुवा सिमितले
जे ठता र कायस पादन मू याङ् कनको आधारमा
बढुवाको लािग िसफा रस गदा बढुवा हने पदभ दा एक
ेणी मिु नको पदमा सबैभ दा बढी सेवा अविध भएका
उ मेदवारलाई देहायबमोिजमको आधारमा बढुवा
िसफा रस गनछ भनी उ लेख भएको र देहायको ख ड
(क) मा "बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन जित
वषको सेवा अविध आव यक पन हो पिछ लो यित
वषको कायस पादन मू याङ् कन औसतमा प चान बे
ितशत वा सोभ दा बढी अङ् क ा त गरेको भनी
उ लेख भएको देिख छ ।
६. मािथ उि लिखत कानूनी ावधानको
स दभमा रट िनवेदकह को सेवा वेश ि थितको
मू याङ् कन ग रनु आव यक देिख छ । िनजामती
सेवाको सामा य शासन समूहको रा.प. अनंिकत
थम ेणीको पदमा िनवेदकह म येका बाबरु ाम
िस ाल िमित २०५९/४/२६ मा, ओमकुमार
भ डारी िमित २०६०/१/३० मा र भोजराज भस
ु ाल
िमित २०६०/२/१ मा िनयिु भएको त यमा िववाद
छै न । िनजह को सेवा अविधबीचमा कुनै यहोराले
टुटेको भ ने पिन देिखँदनै । यसरी गणना गदा िव ािपत
पदमा उ मेदवार हँदाको अव थामा िनजह को रा.प.
अनं. थम ेणीको पदमा १० वषभ दा बढी नै सेवा

अविध रहेको देिखन आउँदछ । िनवेदकह पररा
सेवा समूहतफको पदमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा २६ बमोिजम सेवा, समूह प रवतन गरी
गएको नभएर खु ला ित पधाबाट छनौट भई गएको
देिख छ । िनि चत समूह वा वगका कमचारीह का बीच
हने (आ त रक) ित पधा र खु ला ित पधाकाबीच
आधारभूत पमा नै िभ नता रह छ । यस कारको
िभ नतातफ िवचार नगरी सबैको हकमा िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) र दफा २६ को यव था
लागू ह छ भ नु उिचत हँदैन । खु ला ितयोिगता र
सेवा प रवतनका लािग ग रने आ त रक ितयोिगताको
कुरामा गणु ा मक पमा पिन फरक अव था
रह छ । खु ला ित पधाको आधारमा िनयिु भएका
कमचारीले पिहले गरेको सेवालाई िनर तरता िदएको
अव थामा यसलाई बढुवा योजनका लािग सेवा
अविधको पमा गणना गन निम ने भनी कुनै कानूनले
िनषेध गरेको देिखँदैन । कानूनले ब देज नलगाएको
अव था हँदा िनधा रत ि याअनस
ु ार सेवा प रवतन
गन कमचारीह का हकमा आकिषत हने ऐनको
दफा २२(घ) र दफा २६ अनस
ु ारकै ब देज खु ला
ित पधाका आधारमा िनयिु भएका कमचारीका
हकमा पिन लागू ह छ भ नु मनािसब देिखँदैन ।
ऐनको दफा २४घ१क अनस
ु ार ग रने बढुवा समयब
पदो नती (Time bound promotion) स ब धी
यव था भएकाले यसलाई अ य कारको बढुवा
ि याभ दा फरक अथमा कमचारीलाई लामो अविध
सेवा गरेबापत ो साहन व प ग रने बढुवाको पमा
हे रनु पदछ ।
७. मािथ िववेचना ग रएअनस
ु ार खल
ु ा
ित पधा मक परी ाका लािग भ रएको दरखा त
फारामलाई सेवा प रवतनका लािग दफा २६ अनस
ु ार
िदइने सरह कै िनवेदन हो भ न िम दैन । िनवेदकह
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोिजम
लोक सेवा आयोगबाट कािशत सूचनाबमोिजम वा
आफले िनवेदन िदई िनजामती कमचारीह का बीचमा
आ त रक ित पधा गरी पररा सेवामा वेश गरेका
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
नभई त कालीन कानूनी यव थाबमोिजम समान
तहको पररा सेवाको राजप अनंिकत थम ेणीको
पदमा खु ला ित पधा मक परी ाको ि याबाट
समान तहमा वेश गरेको भ ने देिखएको छ । तसथ,
िनजह को हकमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२२ को ख ड (घ) को यव था आकिषत हन स ने
अव था देिखएन । दफा २६ मा िनधा रत ि याबाहेक
अ य ि याबाट िनजामती सेवाको एक सेवाबाट
अक सेवा, समूहमा वेश गरेका कमचारीको हकमा
बढुवाको उ मेदवार हनका लािग दफा २२ को ख ड
(घ) ले ब देज गरेको भनी अथ गनु मनािसब हँदनै । यस
स ब धमा िनवेदक परशरु ाम दाहाल िवप ी लोक सेवा
आयोग, के ि य कायालय, अनामनगर काठमाड समेत
भएको ०६९-wo-१०४५ को िनवेदनका स दभमा
यस अदालतबाट िमित २०७१/६/२९/४ मा िववेचना
भई िस ा त कायम भएको छ । यसरी ितपािदत
िस ा तका ि टले िवचार गदासमेत िनवेदकह लाई
बढुवा ि यामा समावेश नगन गरी भएको िनणय
िु टपूण देिखन आयो ।
८. अब िनवेदन मागबमोिजम बढुवा सूचना
नं. २२२/०७०-०७१ अनस
ु ार ीकृ ण थापासमेतका
िवप ीह लाई पररा सेवाको रा.प. ततृ ीय ेणीको
पदमा बढुवा गन गरी भएको िनणय बदर गरी यी
िनवेदकह लाई बढुवा गनु भनी आदेश जारी हनपु न
हो वा होइन ? भ ने नमा िवचार गनपन
ु हन आएको
छ । मािथका करणह मा िववेचना ग रएअनस
ु ार
यी िनवेदकह लाई कानून ितकूल बढुवा ि यामा
सामेल नगरी अनिु चत तबरबाट वि चत ग रएको
देिखएको छ । तथािप िनवेदकह को बढुवा अिहले
भइसके को र िनजह रा.प. ततृ ीय ेणीको अिधकृत
पदमा कायरत रहेको भ ने देिखन आएको छ । बढुवा
िनयिु पाइसके का यि का हकमा उही पदमा बढुवा
गनपन
ु अव था र योजन रहँदैन । िनवेदकह को
बढुवा हने योजन पूरा भइसके को हँदा ीकृ ण
थापासमेतका िवप ीह लाई बढुवा गन गरी भएको
काम कारवाही र िनणयह बदर ग ररहन परेन । तसथ,

िनवेदन मागबमोिजम िववािदत िनणयह उ ेषणको
आदेशबाट बदर गनको
ु औिच य देिखन आएन ।
९. रट िनवेदकह िववािदत िव ापन नं.
२२२/०७०-०७१ बमोिजम बढुवा भएका ीकृ ण
थापासमेतका िवप ीह भ दा रा.प. अनंिकत थम
ेणीको पदमा पिछ िनयु भएका किन कमचारी
हन् भ ने देिखएको छै न । िनवेदकह नै व र ठ हन
भ ने त य खु न आएको छ । शैि क यो यता, काय
स पादन मू याङ् कन, तािलम, भौगोिलक े मा
काम गरेको अनभु वलगायत बढुवाका लािग आव यक
यो यताका ि ले यी िनवेदकह लाई बढुवा गनु नपन
वा नहने कुनै कारण िथयो भ ने पिन िवप ीह तफबाट
िजिकर ग रएको पाइएन । यी िनवेदकह म ये बाबरु ाम
िस ाल र ओम कुमार भ डारी िमित २०७२/३/२६
मा तथा भोजराज भस
ु ाल िमित २०७३/१/१३
देिख जे ठता कायम हने गरी नेपाल पररा सेवा,
राजप ांिकत ततृ ीय ेणी, शाखा अिधकृत पदमा बढुवा
िनयिु तथा पद थापनासमेत भएको भ ने िनजह का
स ब धमा पेस भएका िमिसल संल न बढुवा िनयिु
प को ितिलतपबाट देिखएको छ । िनवेदकह
बढुवाका लािग यो य भएर नै अक िव ापनअनस
ु ार
िनजह लाई बढुवा ग रएको देिख छ । यस अव थामा
पिछ भएको िव ापनअनस
ु ार िनवेदकह को बढुवा
भएको िमित कायम रा दा िनजह को विृ िवकासमा
अनिु चत असर पन जाने देिखयो । पिछ लो िमितमा
बढुवा भयो भ दैमा अनिु चत र गैरकानूनी तवरबाट
पिहले बढुवा हनबाट वि चत ग रएको कुराको समिु चत
उपचार ा त भएको स झन िम दैन । यसो ग रएमा
िनवेदकको विृ िवकासको वै अपे ामा ितकूल
असर पन जाने अव था रह छ । सम याियक ि टले
हेदा पिन यस कारको ि थित कायम रहन िदनु उिचत
हँदैन । िनवेदक परशरु ाम दाहाल िवप ी लोक सेवा
आयोगसमेत (०६९-WO-१०४५) को िनवेदनमा िमित
२०७१/६/२९ मा भएको आदेश र िनवेदन टेकनाथ
हमागाई िवप ी लोक सेवा आयोगसमेत (०६९-WO०९०१) को िनवेदनमा िमित २०७३/१०/४ मा भएको

1476

आदेशका स दभमा यस अदालतबाट भएको या या
नणय नं . ९८६८
र ितपािदत िस ा तसमेतका ि टले पिन यी
िनवेदकह को जे ठता योजनका लािग बढुवा िमित
यायोिचत पमा िनधारण गनु मनािसब देिखयो ।
सव च अदालत, संयु इजलास
१०. अतः यसमा िनवेदकह लाई अनिु चत
माननीय यायाधीश डा.आन दमोहन भ राई
र गैरकानूनी तवरबाट बढुवा ि यामा सामेल हनबाट
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
वि चत गरी िवप ीह
ीकृ ण थापा, ह र साद
फै सला िमित : २०७४।०४।२७
अयाल र थान साद शमाको बढुवा कायम हने गरी
०७२-CR-०८७९
िनधारण ग रएको िमित २०७१/३/१८ लाई नै जे ठता
योजनका लािग यी रट िनवेदकह रा.प. ततृ ीय
मु ाः- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
ेणीको अिधकृत पदमा िनयु भएको िमित कायम
गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको पनु रावेदक / वादी : प रवितत नाम अ सराको जाहेरीले
आदेश जारी हने ठहछ । आदेशको जानकारी
नेपाल सरकार
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िव
िदनू । ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िवप ी / ितवादी : िज ला िचतवन, भरतपरु
िमिसल िनयमानस
नगरपािलका वडा नं.१३ शाि त िव.क.
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १६ गते रोज ३ शभु म् ।
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§ पीिडतलाई यायको अनुभूत गराउन
रा यले पिन िज मेवारी िलनु पदछ
भ दै ितपूितमा सरकारको दािय व
अ तराि य कानूनी मापद डलाई
नेपालको संिवधान तथा कानूनले के ही
हदस म आ मसात् ग रसके को अव थामा
सोको काया वयनको लािग रा य तथा
रा यका हरेक संरचना संवेदनशील र
ग भीर हनुपन ।
§ िव मान कानूनी यव था र य तो
कानूनी यव था ग रँदाको प रवेशलाई
कानून या या गदा हे रनु पदछ । सो कानून
कुन प रवेशमा याइएको हो र यसका
माफतबाट के क ता उ े य हािसल गन
खोिजएको हो भ ने कुराको खोजी गनु नै
कानून या याको उ े य हनपु न ।
§ याय णालीले ज रवाना र ितपूितलाई
समेत फरक गरी हेन आव यक छ ।
ज रवाना पीडकबाट भराइने र सजायको

नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
एउटा प हो । ज रवाना रा यको कोषमा
जा छ । अिभयु ले ज रवाना ितन नसके को
अव थामा कै दको सजाय गरेर पिन असल
ु
उपर ग र छ भने ितपूित पीिडतलाई
यायको अनभ
ु ूित गराउने पुन थापना र
प रपूरणको एउटा मा यम हो । ितपूित
पीडकले ितन नसके मा रा यले भनपदछ
ु
र ितपूित पीिडतले पाउने िवषय हो ।
ितपूित पीडालाई स बोधन गन एउटा
मा यम हने ।
( करण नं. ५)
पनु रावेदक वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
िटके दाहाल
िवप ी ितवादीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १७
सु तहमा फै सला गन:
माननीय यायाधीश ी किव साद यौपाने
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी काशच गजरु ल
े
मा. यायाधीश ी अ दल
ु लमान
ु अजीज मस
फै सला
या. सपना धान म ल : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम
यसै अदालतको े ािधकारिभ को भई पनु रावेदन
अदालत, बटु वलको िमित २०७१/०७/१८ को
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको तफबाट दोहो याई
पाउँ भनी परेको िनवेदनमा िमित २०७२।६।१४ मा
िन सा दान भई पेस हन आएको ततु मु ाको त य
र ठहर यस कार रहेको छःिमित २०६९।७।२ गते पज
ु ा डाँगी घत मगर
र यमी डाँगीसमेतको िमलेमतोमा वैदेिशक रोजगारको

लागी कुवेत पठाइिद छु भनी शाि त िव.क.ले भारततफ
िलई जाने ममा भैरहवा बसपाक ि थत एवीसी
नेपालको शाखा कायालय सूचना तथा परामश के का
कमचारीले सोधपछ
ु गदा ितवादी शाि त िव.क.ले
मलाई छाडी भागेको हँदा िनज ितवादीह ले वैदेिशक
रोजगारको बहाना बनाई भारतमा लगी िब गन िलई
आएको िव ास लागेकोले िनजह लाई कानूनबमोिजम
कारवाही होस् भ नेसमेत यहोराको नाम प रवितत
अ सराको जाहेरी दरखा त ।
आव यक कारवाहीको लागी मािनस प ाउ
गरी दािखला गरेको भ ने समेत यहोराको हरी
ितवेदन ।
िमित २०६९।६।११ गते पज
ु ा डाँगी घत
मगरले वैदेिशक रोजगारको लािग कुवेत पठाईिद छु भनी
भनेकाले िमित २०६९।६।१२ गते पासपोट बनाउन
भनी िनजसँगै पु पा भ डारीसमेत भई काठमाड गई सो
िदन महाल मी होटलमा राखी िनज पैसा िलई आउँछु
भनी तल
ु सीपरु ितर गएका हन् । िमित २०६९।६।१४
गते पज
ु ा डाँगी घत मगर आई मसमेतलाई िलई
पासपोट बनाउन गएकोमा िमित २०६९।६।२१
गते पासपोट ब छ भनी भनेकाले पनु : हामी सोही
होटलमा आई बसेका ह र िमित २०६९।६।२८ गते
म समेतले आ–आ नो पासपोट िलई आएका ह र
यमी डाँगीले मिहलाह लाई काठमाड बाट कुवेत
पठाउन ितब ध छ भारतको िद ली हँदै जानपु छ
भनी मसमेत भई िनज यमी डाँगीसँग बटु वल आएको
हँ । बटु वल आई िनज यमी डाँगीले मलाई शाि त िव.क.
को िज मा िदई िनजले अ यलाई िलई कहाँ गए थाहा
भएन । िमित २०६९।६।२९ गते िनज शाि त िव.क.
सँग भैरहवा हँदै जाने ममा भैरहवा बसपाक ि थत
एवीसी नेपालको शाखा कायालय सूचना तथा परामश
के का कमचारीले सोधपछ
ु गदा ितवादी शाि त
िव.क.ले मलाई छाडी भागेकोले िनज ितवादीह ले
मलाई वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा कुवेत पठाई
िद छु भनी झु यानमा पारी भारतको िद लीमा लगी
बेचिबखन गनको लािग िलई गएकोमा पूण िव वास
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ला छ भ नेसमेत यहोराको पीिडत नाम प रवितत
अ सराले गरेको बयान कागज ।
िमित २०६९।६।२० गते म आ नो माइती
घरबाट पज
ु ा डाँगी घत मगरको घरमा बसी िमित
२०६९।६।२८ गते बटु वलस म आउँदा िनज पज
ु ा डाँगी
घत मगरक आमा यमी डाँगीले ९८१६२१४९३१ नं.
बाट फोन गरी ितमी बटु वलमा नै ब नु मैले के टीह
िलई आएको छु सँगै जाउला भनी भनेकाले म सो िदन
बटु वलमा नै बसेको हँ । िमित २०६९।६।२९ गते िनज
यमी डाँगीले ४ जना के टीह िलई आई ३ जनालाई
िनजले नै िलई गई नाम परीवितत अ सरालाई मैले िलई
जाने ममा भैरहवा बसपाकि थत एवीसी नेपालको
कमचारीह ले हामी २ जनालाई रोक सोधपछ
ु गदा म
उ थानबाट भागी गएको हँ । िनज पज
ु ा डाँगी घत
मगर, यामी डाँगीसमेतसँग मेरो साउदी जाने ममा
िचनजान भएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
शाि त िव.क. ले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
बयान कागज ।
िमित २०६९।६।२९ गते पिछ नाम थाहा
भएका नाम प रवितत अ सरालाई ितवादी शाि त
िव.क.ले यमी डाँगी, पज
ु ा डाँगी घत मगरसमेतको
िमलेमतोमा वैदिे शक रोजगारको बहाना गराई लैजाँदै गदा
भैरहवा बसपाकि थत एवीसी नेपालको कमचारीह ले
सोधपछ
ु गदा ितवादी शाि त िव.क. भागी गएका
हन् । पीिडतलाई िनज शाि त िव.क.समेतले वैदेिशक
रोजगारको बहाना बनाई भारततफ िब िवतरण गन
िलई गएको हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको व तिु थित
मचु ु का ।
िमित २०६९।६।२९ गते नाम प रवितत
अ सरालाई त काल नाम थाहा नभएका मिहलाले
संिकत अव थामा िलई आएको देखी िनज अ सरालाई
रोक सोधपछ
ु गदा िनजलाई िलई आएक ितवादी
शाि त िव.क. भागी गएक हन् । िनज अ सरालाई
सोधपछ
ु गदा यमी डाँगी र पज
ु ा डाँगी घत मगरले
वैदेिशक रोजगारको लािग पठाई िद छु भनी िनज शाि त
िव.क.को िज मा लगाई पठाई िदएको भनी बताई िदएक

हँदा िनज अ सरालाई भारतको िद लीमा लगी िब
गन ितवादी शाि त िव.क. समेतले िलई गएकोमा शंका
ला छ भनी एिवसी नेपाल शाखा भैरहवाक सहजकता
गीता जोशीले गरेको घटना िववरण कागज ।
ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा ओसार
पसार िनय ण ऐन २०६४ को दफा ३ को िवपरीत
दफा ४ (२) को (ख) बमोिजम कसरु अपराध गरेको
हँदा िनजह लाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा
(२) को कसरु गरेकाले उ कसरु मा ितवादी पज
ु ा
डाँगी मगर र यमी डाँगीलाई सोही ऐनको दफा १५(१)
(ङ)(२) बमोिजम र ितवादी शाि त िव.क.लाई ऐ.को
दफा १५(१)(ज) बमोिजम सजाय गरी ऐ.को दफा
१७ बमोिजम पीिडतलाई ितपूित िदलाई भराई पाउँ
साथै ितवादी पज
ु ा डाँगी घत मगर र यमी डाँगी
घत मगरको नाममा याद जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको अिभयोग प ।
नाम प रवितत अ सरालाई िचनेको छै न,
सह ितवादीह लाई िचनेको छु, रसइवी के ही छै न,
पिहला मैले सह- ितवादी पज
ु ा डाँगी र यमी डाँगीलाई
िचनेको िथएँ, म िवदेश जाने आउने गरेको िथएँ, म
४ मिहना िवदेश कुवेत बसी िबरामी भएर डेढ मिहना
पिहला नेपाल आएको िथएँ, पनु ः मेरो साउदीमा िभसा
आएपिछ म भारतको बाटो साउदी जाने भनी तयारीसाथ
िहँडेको छु, म यसरी बािहर जाने कुरा पज
ु ा डाँगीलाई
थाहा िथयो, बािहर जाने ममा बटु वल देउराली
होटलमा आई बसेक िथएँ, पज
ु ा डाँगीले म पिन जाँदैछु
सँगै जाउँला भनेक ले फोन गरेर बसपाक िलन आउँदा
आमा यमी डाँगी र निचनेका २ वटी के टी िथए, यमी
डाँगीले ितमी र २ वटा के टी सँगै सनु ौली पारी बसपाक
िनर आउ यही ँ खाना खाएर जाउँला भ नभु यो, २
वटी के टीसमेत बस चढी भैरहवा बसपाकमा आउँदा
एिबसी नेपालले मसमेत २ जनालाई समाए । मलाई
िज. .का.मा बझ
ु ाए, म वैदेिशक रोजगारीमा जान भनी
िहँडेको छु, मेरो आरोिपत कसरु मा कुनै संल नता
र भूिमका छै न, मलाई िकन जाहेरी िदए थाहा भएन
भ ने समेत यहोराको ितवादी शाि त िव.क.ले सु
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नेपाल कानून पि का, २०७४, मङ् िसर
अदालतसम गरेको बयान ।
िमित २०६९।६।२९ गते िबहान १० बजेको
समयमा ड् यटु ीमा भैरहवा बसपाकमा िथएँ सो समयमा
शंका पद अव थामा दईु वटा के टीह देखेपिछ
सोधपछ
ु गदा प रवितत नाम अ सरालाई भारतमा लगी
बेचिबखन गन उ े यले शाि त िव.क.ले िलएर आएको
रहेछ, यसपिछ पीिडत अ सरालाई हा ो सं थामा
राखी शाि त िव.क.लाई सोधपछ
ु गदा हामी सनु ौली
बजार जाने हो भनेक िथइन्, िनजलाई सोही िदन
हरीसम बझ
ु ाएका ह भ नेसमेत यहोराको ए.िव.सी
नेपालक कमचारी िगता जोशीले सु अदालतसम
आई गरेको बकप ।
िमिसल संल न िकटानी जाहेरी, पीिडतलाई
शाि त िव.क.समेतले वैदेिशक रोजगारीको बहाना
बनाई भारततफ िब िवतरण गन िलई गएको हनपु छ
भ नेसमेत यहोराको व तिु थित मचु ु का, घटना
िववरण कागज, पीिडतको मािणत बयानसमेतका
आधार माणह बाट ितवादी शाि त िव.क.लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसार
पसार (िनय ण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज)
बमोिजम ५ वष कै द र . २५,०००।– (प चीस हजार)
ज रवाना हने ठहछ । पीिडतलाई ितपूित भराई पाउँ
भ ने हदस मको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी
रहेकोमा मूल योजनाकार ितवादीह को वतनसमेत
नखल
ु ाई यी ितवादीको स पि समेत नखल
ु ाई मूल
योजनाकारकै स दभमा िनजह को हकमा तामेलीमा
रहेको प र े यसमेतबाट वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग दाबी पु न स दैन । फरार ितवादीह
पज
ु ा डाँगी र यमी डाँगीको हकमा िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम १९ क ४ अनस
ु ार
तामेलीमा रािखिदने ठहछ भ नेसमेत यहोराको सु
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०७०।५।२४
मा भएको फै सला ।
पीिडत भिनएक अ सराले िदएको जाहेरीमा
कुनै स यता छै न । मैले िनजलाइ िब गन उ े यले िलइ
िहँडेको होइन । पज
ु ा डाँगीसमेतले भैरहवा बसपाकस म

पु याइ िदनु भनेकाले यहाँस म आफू जाँदा सँगै लगी
िदएको हो । जाहेरवालीले के कुराको स लाह गरी पज
ु ा
र यमीका साथमा आएक हन् । िनजले नै जा ने कुरा
हो । प पमा स लाह षड् य मा म सामेल भएको
पिु हने अव था नहँदा र मेरो यि गत वाथसमेत
मािणत हने अव था नरहेको ि थितमा के वल सँगै
गएको कारणले मा म दोषी मािणत हने होइन ।
बनावटी जाहेरी र मािणत बयान मेरो िव
माण
ला ने होइन । म पनु रावेिदका पटक पटक िवदेश गएक
हँदा मेरो साथमा पासपोटसमेतका कागज नहने कुरै
हँदैन । अिधकार ा त अिधकारीको बयान माणमा
िलने र सो बयानमा पटक पटक िवदेश गएको कुरा
लेिखएकोमा य तो यि सँग पासपोट ह छ भ ने
अनमु ान गन नसके को, व तिु थितका कुनै पिन
यि ले अदालतमा बकप नगरेको हँदा माण ऐन,
२०३१ ले य ता कुरा माणमा िलन िम दैन । मौकामा
कागज गन ए.िव.सी. नेपालक िगता जोशीले बकप
गदा घटना िमित २०६९।६।२ मा भएको र मलाइ
सोही िदन हरी कायालयमा बझ
ु ाएको भनी उ लेख
गरेक छन् । मौकाको कागजमा घटना २०६९।६।२९
मा भएको भ ने र अदालतमा २०६९।६।२ मा घटना
भएको भ ने यहोरा उ लेख गरी पर पर बािझएको
कागज र बकप लाइ आधारमानी भएको फै सला
ग भीर िु टपूण हँदा प देही िज ला अदालतको उ
फै सला बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
शाि त िव.क.को पनु रावेदन प ।
ितवादी शाि त िव.क.ले अिधकार ा त
अिधकारीसम र अदालतमा समेत गरेको बयानबाट
पीिडतलाइ सह ितवादीह को िमलोमतोमा बटु वलबाट
भैरहवा बसपाकस म याइ सोधपछ
ु को ममा भागेको
देिखँदा वारदातमा िनजको संल नता रहेको पिु ट
ह छ । फरार सह ितवादीह को भनाइमा लागेर
आफूले निचनेका पीिडतलाइ भैरहवास म लैजानु
पन कुनै कारण रहेको भ न नस ने ितवादीउपरको
आरोिपत कसरु ठहर भइ सजायसमेत भइसके को य तो
ि थितमा ितपूित भराउने तफको दाबी नपु ने गरी
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सु अदालतबाट भएको फै सला कानूनसङ् गत छै न ।
फै सलामा मूल तवादीह को वतन र यी ितवादीको
स पि नखल
ु ेको कारण देखाइ ितपूिततफको दाबी
पु दैन भिनएको छ । ितपूितको अ य ितवादीह को
वतन वा स पि सँग कुनै स ब ध हँदैन । ितपूितको
रकम ऐनमा यव था भएबमोिजम अदालतले
कसरु दारलाइ भएको ज रवानाको ५०% मा नघट् ने गरी
कसरु दारबाट पीिडतलाइ भराइ िदनपु न ह छ । सु ले
यी ितवादीलाइ कसरु दार ठह याई दाबीबमोिजम
सजाय गरी सके पिछ ऐनमा भएको यव थाअनस
ु ार
भएको ज रवानाको ५०% मा नघट् ने गरी ितपूित
िनधारण गरी भराइ िदनपु नमा सो नगरी भएको फै सला
सो हदस म िु टपूण रहेकाले बदर ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन प ।
सु
प देही िज ला अदालतको िमित
२०७०।५।२४ को फै सला उपर ितवादी शाि त
िव.क.को तफबाट ०७०-CS-०३७५ नं. को
पनु रावेदनप र वादी नेपाल सरकारका तफबाट ०७०CS-०३७५ नं. को पनु रावेदनप दता भई दोहोरो
पनु रावेदन परेको देिखँदा नेपाल सरकारबाट परेको
पनु रावेदन ितवादीलाइ सनु ाइ र ितवादीबाट परेको
पनु रावेदनको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाइ िदइ
अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ को योजनाथ िनयमानस
ु ार
गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०७१।५।२९ को आदेश ।
ितवादी शाि त िव.क.लाइ मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
१५(१)(ज) बमोिजम ५ वष कै द र . २५,०००।–
(प चीस हजार) ज रवाना हने गरी भएको सु प देही
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।५।२४ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
सरकार र ितवादी शाि त िव.क.को पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ ने पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०७१।७।१८ को फै सला ।
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार

(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) मा अदालतले
कसरु दारलाइ भएको ज रवानाको पचास ितशत
बराबरको रकममा नघट् ने गरी िनजबाट पीिडतलाइ
मनािसब मािफकको रकम भराइ िदनपु न कानूनी
यव था रहेकोमा सु अदालतले यी ितवादीलाइ
कसरु दार कायम गरी सके पिछ ितपूित िदलाउनु पन
भ ने कानूनी यव था रहेको र मु य कसरु दारबाट मा
ितपूित भराउने यव था नभएको तथा कसरु दारलाई
वग करणसमेत नगरेको अव थामा ितवादी शाि त
िव.क.को आिथक ि थित खल
ु ाई दाबी गन नसके को
आधारमा ितपूित नभराउने गरी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट फै सलाको भएको छ । ऐनको दफा १७ मा
अिभयोग दाबी िलँदा ितवादीको आिथक ि थितसमेत
खल
ु ाउनु पन प यव था नभएको र उ कानूनमा
पीिडतका लािग दान ग रने ितपूित रकम कसरु दार
भएको ज रवाना रकमबाट भराउने प यव था
भएको हँदा कै द ज रवाना गन तर ज रवानाको रकमबाट
ितपूित दान नगन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको िमित २०७१।७।१८ को फै सला िु टपूण
हँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम मु ा दोहो याई हेरी सो हदस म बदर
गरी पीिडतलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितपूित
भराइ पाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको िनवेदन प ।
यसमा ितवादीलाई दाबीबमोिजम मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम ५ वष कै द
र .२५,०००।– (प चीस हजार) ज रवाना हने
ठहर भएकोमा सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम समेत
भराई िदनपु नमा सो नगरी भएको पनु रावेदन अदालत,
बटु वलको िमित २०७१।७।१८ को फै सलामा उ
ऐनको दफा १५(१)(ङ)२, ऐ. १७ नं. तथा माण ऐन,
२०३१ को दफा १२(१)(क) बमोिजम मु ा दोहो याई
हेन िन सा दान गरी िदएको छ । िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७२।६।१४ को
आदेश ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक पेसी
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सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा वादी नेपाल
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा
ी िटके दाहालले ितवादीह पज
ु ा डाँगी घत
मगर र यमी डाँगीको हकमा मु ा तामेलीमा रहेको र
ितवादी शाि त िव.क.लाई कसरु ठहर गरेपिछ ठहरेको
ज रवानाको कि तमा पिन आधा ितपूित पीिडतलाई
भराउनु पन कानूनी यव थािवपरीत भएको िु टपूण
हँदा उ टी गरी ितपूित भराउने गरी फै सला हनु पदछ
भनी गनभएको
बहससमेत सिनयो ।
ु
ततु
मु ामा सु , रेकड र
पनु रावेदनसिहतको स कल िमिसल अ ययन गरी
हेदा, ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा ओसार
पसार िनय ण ऐन, २०६४ को दफा ३ को िवपरीत
दफा ४ (२) को (ख) बमोिजम कसरु अपराध गरेको
हँदा िनजह लाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा
(२) को कसरु गरेकाले उ कसरु मा ितवादी पज
ु ा
डाँगी मगर र यमी डाँगीलाई सोही ऐनको दफा १५(१)
(ङ)(२) बमोिजम र ितवादी शाि त िव.क.लाई ऐ.को
दफा १५(१)(ज) बमोिजम सजाय गरी ऐ.को दफा १७
बमोिजम पीिडतलाई ितपूित िदलाई भ ने अिभयोग
माग दाबी रहेकोमा ितवादी शाि त िव.क.लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसार
पसार (िनय ण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज)
बमोिजम ५ वष कै द र . २५,०००।– (प चीस
हजार) ज रवाना हने पीिडतलाई ितपूित भराई पाउँ
भ ने वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पु न
स दैन । फरार ितवादीह पज
ु ा डाँगी र यमी डाँगीको
हकमा िज ला अदालत िनयमावली २०५२ को िनयम
१९क (४) अनस
ु ार तामेलीमा रािखिदने ठह याई सु
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०७०।५।२४
मा फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर ितवादी शाि त
िव.क. र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन परेकोमा
ितवादी शाि त िव.क.लाइ मानव बेचिबखन तथा
ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ज) बमोिजम ५ वष कै द र . २५,०००।– (प चीस
हजार) ज रवाना हने गरी भएको सु प देही िज ला

अदालतबाट िमित २०७०।५।२४ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार
र ितवादी शाि त िव.क.को पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन भ ने पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०७१।७।१८ मा फै सला भएको र सो फै सलाउपर
वादी नेपाल सरकारको तफबाट याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम मु ा दोहो याई
हेरी पाउँ भ ने िनवेदन परी यस अदालतबाट िमित
२०७२।६।१४ मा मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
भई ततु मु ा पेस हन आएको देिखयो ।
उि लिखत बहस िजिकर र त य भएको
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०७१।७।१८ मा भएको फै सला िमलेको छ वा छै न ?
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. सो स दभमा हेदा, नेपालको संिवधानको
धारा २१(२) ले "अपराध पीिडतले कानूनबमोिजम
सामािजक पनु ः थापना र ितपूितसिहतको याय
पाउने हक हनेछ ।" भ ने मौिलक हकको यव था
गरेको छ ।
३. मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ मा ितपूित
स ब धमा िन न यव था रहेको छः
"दफा १७(१) अदालतले कसरु दारलाइ भएको
ज रवानाको पचास ितशत बराबरको रकममा
नघट् ने गरी िनजबाट पीिडतलाइ मनािसब
मािफकको ितपूित भराइ िदनु पनछ ।"
"दफा १७(१क) उपदफा (१) मा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन कसरु दारको यून
आिथक हैिसयत भएको वा अ य कुनै कारणले
कसरु दारबाट पीिडतले ितपूित पाउन नस ने
अव था देिखएमा अदालतले दफा १४
बमोिजमको पनु थापना कोषबाट पीिडतलाई
मनािसब ितपूित भराई िदने आदेश गन
स नेछ ।"
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४. नेपालको संिवधानले नै पीिडतमख
ु ी
याय णालीको प रक पना गरेको देिख छ । याय
गरेर मा हँदैन, गरेको ज तो पिन देिखनु पछ भ ने
यायको िस ा त र ममलाई पिन यायकताले हे का
रा नु पन ह छ । पीडकलाई सजाय िदएर मा
यायको सिु नि चतता हन स दैन भनी द डना मक
याय णाली (Retributive justice system) सँगै
अब पनु ः थापक य याय णाली (Restorative
justice system) ितर हा ो याय णाली उ मख
ु
भइरहेको छ । सोही अनस
ु ार हाल मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसारस ब धी ऐन, २०६४ तथा मल
ु क
ु
ऐन, जबज ती करणीको महलमा संशोधनह भएर
ग रएको छ । यसले गदा, अब यायको सिु नि चतताको
िनि त पीिडतलाई माणको सा ीको पमा मा हेन
प ितलाई प र याग गनु आव यक छ । मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसारस ब धी ऐन, २०६४ को दफा १७
ले कसरु दारबाट ितपूित भराउने यव था गरेको छ
भने अनस
ु धान गन िनकायले अदालतलाई "मनािसब
मािफकको ितपूित" भराउनको लािग आव यक
सूचनाह उपल ध गराउनु पछ । ज रवानाको पचास
ितशत बराबरको रकममा नघट् ने गरी ितपूित
भराउने भ नक
ु ो अथ ज रवानाबाटै ितपूित भराउने
भ ने होइन । यो ज रवानाको अित र भराइनु पन
कुरा हो । ज रवानाको पचास ितशत बराबरको
रकममा नघट् ने गरी भनेर िवधाियकाले यूनतम
रकमको सीमा औ ं याउन खोजेको हो । पीिडतलाई
यायको अनभु ूत गराउन रा यले पिन िज मेवारी
िलनु पदछ भ दै ितपूितमा सरकारको दािय व
अ तराि य कानूनी मापद डलाई नेपालको संिवधान
तथा कानूनले के ही हदस म आ मसात् ग रसके को
अव थामा सोको काया वयनको लािग रा य तथा
रा यका हरेक संरचना संवेदनशील र ग भीर
हनपु छ । िव मान कानूनी यव था र य तो कानूनी
यव था ग रँदाको प रवेशलाई कानून या या गदा
हे रनु पदछ । सो कानून कुन प रवेशमा याइएको
हो र यसका माफतबाट के क ता उ े य हािसल
गन खोिजएको हो भ ने कुराको खोजी गनु नै कानून

या याको उ े य हनपु दछ ।
५. याय णालीले ज रवाना र ितपूितलाई
समेत फरक गरी हेन आव यक छ । ज रवाना पीडकबाट
भराइने र सजायको एउटा प हो । ज रवाना रा यको
कोषमा जा छ । अिभयु ले ज रवाना ितन नसके को
अव थामा कै दको सजाय गरेर पिन असल
ु उपर ग र छ
भने ितपूित चाही ँ पीिडतलाई यायको अनभु ूित
गराउने पनु थापना र प रपूरणको एउटा मा यम हो ।
ितपूित पीडकले ितन नसके मा रा यले भनु पदछ र
ितपूित पीिडतले पाउने िवषय हो । ितपूित पीडालाई
स बोधन गन एउटा मा यम हो ।
६. मािथ उि लिखत कानूनी यव थाको
स ब धमा ततु मु ामा हेदा, ितवादी शाि त
िव.क.लाइ मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम
५ वष कै द र .२५,०००।– (प चीस हजार) ज रवाना
हने ठह याइ सु र पनु रावेदन अदालतबाट फै सला
ग रएको छ । तर अिभयोग दाबीबमोिजमको ितवादी
शाि त िव.क.बाट िनजलाई ग रएको ज रवानाको
पचास ितशत बराबरको रकममा नघट् ने गरी
पीिडतलाई ितपूित भराउने गरी फै सला गनपनमा
सो
ु
ग रएको पाइएन । यिद कसरु दारको आिथक हैिसयत
कमजोर भएको कारणबाट भराउन नस ने अव था
भएमा मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा १४ बमोिजम थापना भएको
रा यको कोषबाट ऐ. ऐनको दफा १७(१क) बमोिजम
ितपूित भराउने गरी फै सला गन स ने कानूनी
यव था हँदाहँदै सोतफ िवचार नगरी ितवादी शाि त
िव.क.को आिथक ि थित खल
ु ाई दाबी गन नसके को
भ ने आधारमा ितपूित नभराउने गरी पनु रावेदन
अदालत, बटु वलबाट भएको फै सला कानून र याय
सङ् गत देिखएन ।
७. अतः मािथ िववेिचत आधार,
माणसमेतबाट ितवादी शाि त िव.क.लाई मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम ५ वष कै द र
.२५,०००।– (प चीस हजार) ज रवाना हने ठह याइ
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सके पिछ ऐ. ऐनको दफा १७(१) र १७(१क) बमोिजम
िनज ितवादीलाई ठहरेको ज रवानाको पचास
ितशतमा नघटाई पीिडतलाई मनािसब ितपूित भराई
िदने गरी फै सला गनपनमा
ितपूिततफको वादी नेपाल
ु
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७१/०७/१८
को फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
भई मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा १७(१) बमोिजम ितवादी शाि त
िव.क.बाट पीिडतले ितपूितबापत .१५,०००।–
भराई िलन पाउने र यसरी भराउनु पन ितपूितको
रकम कसरु दारको आिथक हैिसयत कमजोर भएको
कारणबाट भराउन नस ने अव था भएमा ऐ. ऐनको
दफा १७(१क) बमोिजम पनु थापना कोषबाट पीिडत
िदने ठहछ ।
८. अनस
ु धान र अिभयोजनको दौरानमा
ितपूितको सिु नि चतता गन स दभमा खल
ु ाउनु पन
कुराबारे प कानूनी यव था भएको नदेिखएकाले
यस स ब धमा आव यक कानून बनाउनु भनी नेपाल
सरकारका नाममा िनदशना मक आदेशसमेत जारी
ग रिदएको छ । संसदबाट
् कानून नबनाएस म िन न
िनदिशकालाई आधार मानी मु ाको अनस
ु धान
तथा अिभयोजन गनसमेत आदेश जारी ग रिदएको
छ । सोको जानकारी सबै मु ा अनस
ु धान गन हरी
कायालयह , सरकारी विकल कायालयह लाई
गराउन भनी महा यायािधव ाको कायालयलाई र
सबै अदालतह लाई जानकारी गराउनु भनी यस
अदालतका रिज ारलाई फै सलाको ितिलिपसिहत
जानकारी गराउनु । अ तपिसलबमोिजम गनू ।
अनस
ु धान र अिभयोजनको ि यामा
नै पीिडतलाई सामािजक, मानिसक र शारी रक
पमा परेको िहंसा वा ितको उ लेख गनका
ु साथै
पनु थापनाका आव यकताबारे समेत उ लेख ग रनु
पन ।
अनस
ु धान र अिभयोजनको ममा नै पीडक
वा अिभयु को आिथक हैिसयत खु ने िववरणह
खल
ु ाई अिभयोगप मा प ग रनु पन ।

कसरु दारको आिथक हैिसयत कमजोर रही
ितपूित भराउन नस ने अव थामा के कित ितपूित
कसरु दारबाट र के कित ितपूित दफा १४ बमोिजमको
पनु थापना कोषबाट भराउने हो ? फै सलामा उ लेख
गनपन
ु ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम ितपूिततफको
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
िमित २०७१/०७/१८ को फै सला सो हदस म
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
१७(१) बमोिजम ितवादी शाि त िव.क.बाट पीिडतले
ितपूित बापत .१५,०००।–भराई िलन पाउने र
यसरी भराउनु पन ितपूितको रकम कसरु दारको
आिथक हैिसयत कमजोर भएको कारणबाट भराउन
नस ने अव था देिखन आएमा ऐ. ऐनको दफा
१७(१क) बमोिजम पनु थापना कोषबाट पीिडतलाई
भराई िदनू ....................................................१
ततु फै सला अि तम भएकाले पीिडतलाई यो
फै सलाको जानकारी िदई पीिडतले ितवादी शाि त
िव.क.बाट भराई िलन पाउने ठहरेको उ ितपूित
रकम िनज ितवादीबाट भराई िदन सिकने भए
िनजबाट भराई िदनु र िनजबाट भराउन नस ने भए
पनु थापना कोषबाट भराई िदन भनी मिहला तथा
बालबािलका कायालय, प देहीमा लेखी पठाउनु
भनी सु अदालतमा लेखी पठाउनू .....................२
ततु फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदनू ..........................................३
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ...............................४
उ रायमा सहमत छु ।
या.डा.आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
इित संवत् २०७४ साल ावण २७ गते रोज ६ शभु म् ।
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