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�ा�थन 
 

रा��य �या�यक ��त�ानले �वगत वष�ह� ज�तै यस वष� प�न पनुरावेदन अदालतको फैसलाह�को 

सँगालो २०७१ �कािशत गन� �ममा िज�ला अदालतह�बाट �ा� भएका ९१ वटा फैसलाह�लाई �व�भ� 

समूहमा �वभाजन गर� �व� �यि��वबाट अ�ययन भै �काशनयो�य भनी �सफा�रश तथा छनौट ग�रएका 

२८ वटा फैसलाह� "पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो २०७१" को �पमा �काशन ग�रएको 

छ।  

��ततु सँगालोको �काशन काय�मा �नद�शन, हौसला र �ो�साहन �दन ु हनेु काय�कार� �नद�शक 

माननीय �ी केशर� राज पि�डत�यू��त म आभार �य� गद�छु। यी फैसलाह�को संकलनको �ारि�भक 

चरणदेिख नै आव�यक �नद�शन, सझुाव र हौसला �दान तथा सँगालो �काशनको �यव�थापक�य प�मा 

योगदान �दन ुभएका ��त�ानका �याक�ट� तथा माननीय िज�ला �यायाधीश �ी राजे�� खरेल, त�काल�न 

तथा वत�मान रिज�ार �य �ी लेखनाथ पौडेल र �ी �वमल पौडेल��त आभार� रहेको छु।  

यस �काशनको लेआउट/�डजाइन गर� सँगालोलाई �काशनयो�य बनाउन ुभएकोमा ��त�ानका 

�काशन सहायक �ी �व�णबुहादरु ब�वाल र समयमै क��यटुर टाइप गर� सँगालोलाई �काशनयो�य 

बनाउने ��त�ानका सहयोगी �ी ��दप बोहरा, �ी गजे�� �े�, �ी सौरब भसुाल, ��त�ा �े�लाई हा�द�क 

ध�यबाद �दन चाह�छु। साथै म�ुण गन� फर�याट �से हाडीगाँउ र �यहाकँा सबै सहयोगी��त समेत 

ध�यबाद �दन चाह�छु।  
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स�ु फैसला गन� : मा.िज.�या.�ी �काश खरेल 

डोट� िज�ला अदालत 

स�ु फैसला �म�त : २०७०।३।१० 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ�को भई 

दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार छ : 

  िज�ला डोट� कप�लेक�-९ ि�थत पूव�मा सेर�गाढ, पि�ममा कप�लेक� जाने बाटो, उ�रमा 

�पपलको �ख, दि�णमा भीर भएको चार �क�ला ि�थत झोल�ेु पलुको कप�लेक� तफ� को झोल�ेु पलुको 

लडातार बाँधेको ज�मनको �थान निजकै बाटोको छेउबाट सेर�गाढस�म अ�दाजी २० �मटर भीर, सो 

भीरको टु�पोमा माटो खो��एको ज�तो, भीरमा रहेको सेलपाताको सानो हाँगो भाँिचई खोलामा रहेको, सो 

�ख त�काल भाँिचएको ज�तो, सोका पातह� मतृक बाबरुाजा शाह�को लास उठाएको भ�नएको �थानस�म 

रहेकाले उ� �थानस�म केह� व�त ु खसेको ज�तो देिखएको र उ� भीरमा मतृकलाई ��तवाद�ह� 

चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहराले धकेल� मारेको भ�े घटना�थल मचु�ुका ।  

  िज�ला डोट� कप�लेक�-९ ि�थत पूव�मा सेर�गाडको बगर, पि�ममा भीर तथा �पपलको �ख, 

उ�र दि�ण सेर�गाड रहेको चार�क�ला ि�थत झोल�ेु पलुको म�ुन पूव� टाउको पि�म ख�ुा भई सेतो 

कपडाले छोपी राखेको, मतृक बाबरुाजा शाह�को लासको दबैु घुडँा, �प�ँु, बाया ँ ख�ुाको पैतला, दायाँ 

हातको कु�हनामा, बाया ँहातको बढु� औ�लामा खो��एको । �नधारमा �नलो डाम, दायाँ आखँाको परेल�मा 

सानो घाउ भई रगत �न�केको, टाउको पछा�ड दबैु कानका �बचमा १ इ�च चौडा, ३ इ�च लामो ग�हरो 

घाउ भएको र कपालमा रगत लागेको भ�े लास जाँच �कृ�त मचु�ुका । 

�म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा ५ बजे मेरो छोरा बाबरुाजा शाह�लाई िज�ला डडे�धरुा 

म�ामाड�-१ ब�ने चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहराले राजपरुदेिख नै प�ाई, पैसा लटु� खाने �नयत 
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राखी िज�ला डोट� कप�लेक� गा.�व.स-९ वर�ाला भ�े �थानमा भीरबाट लडाई मारेको र पैसा लटु� 

खाएकाले �नजह� दबैुलाई कारबाह� ग�रपाउँ भ�े कृ�णबहादरु शाह�को जाहेर� दरखा�त ।  

  चेतबहादरु बोहराक� �दद� �बरामी भई डडे�धरुा अ�पतालमा भना� गराएको खबर �नजको घरमा 

छो�न म र चेतबहादरु बोहरा �म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा िज�ला डोट� कप�लेक� ९ सेर� जाने 

�ममा वर�ाला ि�थत सेर�गाडको झोल�ेु पलुमा पगेुप�छ पार�प�� मतृक समेत ५ जना अप�रिचत 

�यि�ह� र�सी खादैँ �थए । हामीले �नजह�लाई सेर� जाने बाटो सोधी जाने �ममा �नजह� म�ये एक 

जनाले अनेकन �� सो�धराखेको र हामीह�ले उ�र �दइराखेको अव�थामा �तनीह�म�ये एक जनालाई 

र�सी बढ� लागेकाले क�हले उ�ने क�हले ब�ने ग�रराखेका �थए । �नजसँग हा�ो कुरा भएन । प�छ 

�नजह�ले नै ख�यो ख�यो भनेका हनु ्। मा�छे खसे झ� आवाज हामीले प�न सनेुका ह� । सोह� �ममा 

मतृक बाहेक �यहाँ भएका ४ जनाले हामी ��तवाद�ह�लाई �नय��णमा �लई मतृक बाबरुाजा शाह�लाई 

खसालेको आरोप लगाएका हनु ्। हामीले मतृकलाई खसालेका होइन� भ�े समेत �यहोराको पूण�बहादरु 

बोहराले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते पूण�बहादरु बोहरा र म मेरो �दद� �बरामी भएको खबर गन� �दद�को 

घर सेर� गाउँ जाने �ममा िज�ला डोट� कप�लेक�-९ ि�थत सेर�गाढ झोल�ेु पलु निजकैको भीरमा�थ ५ 

जनाले र�सी सेवन ग�ररहेका अव�थामा हामीह�ले सेर� जाने बाटो सोधी जाने �ममा एक जनाले अनेक 

�� सोधेको र हामीह�ले उ�र �दइराखेको अव�थामा �नजह�बाटै ख�यो ख�यो भ�े आवाज आएको 

�थयो । हामीले प�न खसेको आवाज सनेुका ह� । प�छ �नजह�ले हामी ��तवाद�ह�लाई मतृकलाई 

खसाले भनी आरोप लगाएका हनु ्। हामीले मतृकलाई खसालेका होइन� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

चेतबहादरु बोहराले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान ।  

�म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा ४:३० बजे�तर म, देव भलु, कृ�ण साक�, सा�लभान साक�ले 

२ बोतल भिज�न खाई मतृक बाबरुाजा शाह�ले ना�ता गर� पाँचै जना सेर� गाउँतफ�  �हँ�दै गई �सर�सरे 

डाँडामा ब�य� । मतृकको फोन आएकाले �नजले म त जा�छु भनी अगा�ड �हँडेकाले अ.५ �मनेटप�छ 

हामी ४ जना �ह�� । हामी पलु वार� प�ुदा पार� झगडा गरेको आवाज स�ुनएको र पलुको �बचमा प�ुदा 

केह� खसेको आवाज आएकाले दौडेर गई बाटोमा उ�भएका ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु 

बोहरालाई समातेका ह� । तल नद�मा गएर हेदा� बाबरुाजाको लास देिखएको हो भ�े मेख शाह�ले �हर�मा 

गरेको कागज ।  

�म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा म, मेख शाह�, कृ�ण साक� र साल�भान साक�ले र�सी 

खाएप�छ बाबरुाजा शाह� स�हत पाँचै जना सेर� गाउँ जाने �ममा �सर�सरे डाडँाबाट मतृकको फोन 

आएकाले �नज केह� अगा�ड गएको र हामी ४ जना केह� पछा�ड आउने �ममा सेर�गाढ झोल�ेु पलु वार� 

प�ुदा पार� झगडा गरेको आवाज आएकाले हतार गर� �यहाँ जाने �ममा हामी पलुको �बचमा प�ुदा केह� 

खसेको आवाज सनुी पलु पार� प�ुदा चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरालाई देखी के खसेको भनी 

सो�दा मा�छे खसेको छ भनेकाले �नजह�लाई समेत तल ल�ग हेदा� मतृक बाबरुाजा शाह�को लास 

देिखएप�छ �नजह�लाई सोधपछु गदा� चेतबहादरु बोहराले अका� ��तवाद� पूण�बहादरु बोहराले खसालेको हो, 

मैले होइन भनेको हो भ�े �यहोराको देव भलुले �हर�मा गरेको कागज।  
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�म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा ४:३० बजे राजपरुबाट मतृकले अ�डा खाई म, मेख शाह�, 

देव भलु, कृ�ण साक�ले र�सी खाई सेर�गाउँ जाने �ममा �सर�सरे डाडँाबाट मतृकको फोन आएकाले �नज 

केह� अगा�ड गएको र हामीह� ४ जना केह� पछा�ड आउने �ममा पलु वार� प�ुदा पार�प�� झगडा गरेको 

आवाज आएकाले �छटो छ�रतो �हँ�दा हामी पलुको �बचमा प�ुदा केह� खसेको आवाज आएको र पार� 

प�ुदा ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरालाई देखी उनीह�लाई समेत नद�मा ल�ग हेदा� 

मतृक बाबरुाजा शाह�को लास भे�टएको हो । ��तवाद�ह�ले नै मतृकलाई खसालेको हो भ�े �यहोराको 

साल�भान साक�ले �हर�मा गरेको कागज ।  

�म�त २०६९।९।११ गतेका �दन म, मेख शाह�, देव भलु र साल�भान साक�ले राजपरुमा र�सी 

खाई बेलकुा मतृक बाबरुाजा शाह� स�हत ५ जना सेर� जाने �ममा �सर�सरे डाडँामा मतृकको फोन आई 

अिघ गएको र हामीह� �पसाब गर� �हँडेर पलुको वार� प�ुदा झगडा गरेको आवाज आएको, पलुको �बचमा 

प�ुदा केह� खसे ज�तो आवाज आएको र पलु पार� पगुी ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु 

बोहरालाई देखी हा�ो साथी दे�यौ भ�न सो�दा, एउटा मा�छे भीरमा खसेको कुरा �नजह�ले गरेकाले 

�नजह� समेतलाई तल लगी हेदा� मतृक बाबरुाजा शाह�को लास देिखएको र �यहा ँ��तवाद� बाहेक अ� 

कोह� नभएकाले मतृकको म�ृय ु ��तवाद�ह�बाट भएको भ�े �यहोराको कृ�ण साक�ले �हर�मा गरेको 

कागज ।  

�म�त २०६९।९।११ गते �दउँसो २:३० बजे�तर मतृक बाबरुाजा शाह� र मेख शाह�ले भिज�न 

र रोयल ��ेग तथा देव भलु, कृ�ण साक�, साल�भान साक�ले जेनल र सोफ� सबैले सँगै बसी अ�लेटसँग 

राजपरु ि�थत मेरो होटलमा बसी खाएका हनु ्भ�े �यहोराको नवीन ऐरले �हर�मा गरेको कागज। 

�म�त २०६९।९।११ गते साँझ ७ बजे म घरमै बसेको समयमा गाउँलेह�ले बाबरुाजा शाह� 

वर�ाला भ�े �थानमा मय� भनी खबर गरेप�छ मैले घटना�थलमा गई ��तवाद�ह�लाई �कन मारेको भनी 

सो�दा ��तवाद� चेतबहादरु बोहराले अका� ��तवाद� पूण�बहादरु बोहराले मतृकलाई ला�ाले हानी भीरमा 

खसालेको हो । हामी दबैु जनाले मारेका ह� भ�न भनेको हो । �नज ��तवाद�ह�ले राजपरुबाटै बाबरुाजा 

शाह�को �पछा गर� पैसा समेत लटु� झोल�ेु पलुको भीरबाट खसाल� टाउकोमा चोट लागी सोह� चोटका 

कारण मरेको हो भ�े �यहोराको कृ�ण शाह�ले �हर�मा गरेको कागज ।  

�म�त २०६९।९।११ गते म राजपरु ि�थत डेरामा भएको बेला फोनबाट मतृक बाबरुाजा 

शाह�को म�ृय ु भएको सनुी राती नै घटना�थल पगुी कुरो ब�ुदा सो �दन �दउँसोदेिख नै ��तवाद�ह� 

चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरा निजकको ज�लमा घमु�फर ग�ररहेका �थए भनी लोकबहादरु 

महाराबाट सनुी थाहा पाएको हुँ । मतृकलाई ��तवाद�ह�ले मारेकामा पूण� �व�ास ला�छ भ�े �यहोराको 

शेरबहादरु शाह�ले �हर�मा गरेको कागज ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा फोनबाट मतृक बाबरुाजा शाह�लाई मारेको खबर थाहा पाई 

घटना�थलमा पगुी ब�ुदा ��तवाद� पूण�बहादरु बोहराले ला�ाले हानी भीरमा फाल� मारेको हो भ�े कुरा 

सँगै रहेका अका� ��तवाद� चेतबहादरु बोहराले ि�वकारेको हो । �यसैले �नजह�ले मारेकोमा पूण� �व�ास 

ला�छ भ�े �यहोराको �द�लपकुमार शाह�ले �हर�मा गरेको कागज ।  
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�म�त २०६९।९।११ गते म आ�नै घरमा �थए । उ� �दन बेलकुा अ�ँयारो भएको 

अव�थामा गाउँलेह� दौडँदै गदा� के भयो भनी सो�दा मतृकलाई मारेर वर�ाला गाडमा फालेको छ भनी 

सनुी म घटना�थलमा प�ुदा मतृकको म�ृयकुो बारेमा दबैु जनालाई कृ�णबहादरु शाह�ले सो�दा चेतबहादरु 

बोहराले अका� ��तवाद� पूण�बहादरु बोहराले ला�ाले हानी भीरमा फाल� मारेको भ�े कुरा �वीकार गरेको 

म समेतले सनेुको हुँ । मतृक बाबरुाजा शाह�लाई ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहराले 

मारेको हो भ�े �यहोराको लोकबहादरु महराले �हर�मा गरेको कागज ।  

�म�त २०६९।९।११ गते म फुपूको घरमा गएको �थए ँ । दो�ो �दन मतृकको म�ृयकुो 

बारेमा सनुी थाहा पाएको हुँ । �बहान �नज ��तवाद�का गाउँबाट फोन माफ� त तपा�को भाउजू �बरामी 

छन ् भ�े खबर गरेको र यहाँबाट हामीह� आउँदैन� भ�े खबर पठाइसकेको अव�थामा समेत �नज 

��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरा �बरामी �दद�को घरमा खबर गन� बहाना बनाई आउन ु

र �नज ��तवाद�ह�ले मतृकलाई ला�ाले कुट�पट गर� हानी भीरमा फालेको कुरा गाउँले सम� 

�नजह�ले ि�वका�रसकेकाले मतृकको म�ृय ु��तवाद�ह�को कत��यबाट भएको कुरामा पूण� �व�ास ला�छ 

भ�े �यहोराको �मे�सं महराले �हर�मा गरेको कागज ।  

मतृकको म�ृयकुो कारणमा Blunt trauma, Head Injury भ�े �यहोराको िज�ला �वा��य 

काया�लय डोट�को शव पर��ण ��तवेदन । 

�म�त २०६९।९।११ गते म आ�नै घरमा �थए ँ । उ� �दनको �दउँसो १२/१ बजेको 

समयमा झोल�ेु पलुको पार�प�� कुलोमा एक जना पह�लो धका� भएको �याकेट लगाएको, होचो िजउ, 

गोरो वण�को केटा तथा अक� कालो �याकेट लगाएको, कपाल पालेको, पातलो र अ�लो िजउको गर� दईु 

जना अप�रिचत केटाह� राजपरुतफ�  जाँदै गरेको देखेक� हुँ । उ� �दनको राती १२ बजे�तर मतृक 

बाबरुाजा शाह�लाई चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहराले वर�ाला ि�थत झोल�ेु पलुको छेउमा भीरबाट 

खसाल� मारेको भ�े कुरा सनुी थाहा पाएक� हुँ । भो�लप�ट म समेतले घटना�थलमा गई मतृकको लास 

देखेक� हुँ भ�े समेत �यहोराको जमनुादेवी महराले �हर�मा गरेको कागज । 

�म�त २०६९।९।११ गते मलाई च��बहादरु बोहराले फोन गर� चेतबहादरु बोहराको �दद� 

�बमार� भई िज�ला अ�पताल डडे�धरुामा भना� गरेको छ खबर ग�र�दनू भनेकाले मैले �नजको घरमा 

खबर ग�र�दएक� हुँ । प�छ ब�ुदा ��तवाद� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरा �दद� �बरामी भएको 

खबर गन� गएका तथा �नजह�ले मतृक बाबरुाजा शाह�लाई कत��य गर� मारेको भ�े सनुी थाहा पाएक� 

हुँ । �नजह�ले मारे मारेनन ्मलाई थाहा भएन भ�े �यहोराको गौर� महराले �हर�मा गरेको कागज ।  

�म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा ६ बजे मतृक छोरा घरमा नआउँदा बाबरुाजा शाह�लाई 

फोन गदा� म वर�ाला प�ुगसके घरमा आउँदै छु भनेको �थयो । एक घ�टाप�छ मतृकको म�ृय ुभएको 

खबर सनुी घटना�थल प�ुदा गाउँलेह�ले ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरालाई घेर� 

राखेका र घटनाको बारेमा �नजह�सँग सो�दा ��तवाद� म�येको चेतबहादरु बोहराले पूण�बहादरु बोहराले 

ला�ाले हानी भीरमा फाल� म�ृय ु भएको कुरा ि�वकारेको र घटना हुँदा �यहाँ पगेुका मेख शाह�, देव 

भलु, कृ�ण साक�, साल�भान साक� समेतले मा�छे फालेको आवाज सनुी त�कालै घटना�थलबाट 
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��तवाद�लाई �नय��णमा �लएकाले मतृकको म�ृय ु �नज ��तवाद�ह�को कत��यबाट भएको कुरामा पूण� 

�व�ास छ भ�े �यहोराको सर�वती शाह�ले �हर�मा गरेको कागज ।  

�म�त २०६९।९।१० गते म �बरामी भई डडे�धरुा अ�पतालमा भना� भएक� �थए ँ। सो खबर 

पयुा�उन �म�त २०६९।९।११ गते मेरो भाइ चेतबहादरु बोहरा र भदैया पूण�बहादरु बोहरा मेरो घर 

सेर�तफ�  लागेका हनु ्। ऐ.१२ गते ��तवाद�ह�ले बाबरुाजा शाह�लाई वर�ाला भीरबाट फाल� मारेको छ 

भ�े खबर सनुी थाहा पाएक� हुँ । क�हले नआएको गाउँ र िचनजान तथा �रसइबी समेत नभएको 

अव�थामा �नजह�ले मारे ज�तो ला�दैन । ��तवाद�ह�लाई फसाउने �नयतले जाहेर� �दएको हनु ुपछ� । 

घटनाको बारेमा सनुी थाहा पाएक� हुँ भ�े �यहोराको ड�बर� महराले �हर�मा गरेको कागज ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते बेलकुा म आ�नै घरमा �थए ँ। उ� बेलकुा ६:३० बजे�तर मतृक 

बाबरुाजा शाह�लाई ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहराले वर�ाला ि�थत भीरमा फाल� 

मारेको भ�े खबर सनुी म घटना�थलमा जाँदा खोलाको छेउमा मतृकको लास देखेको हुँ । �यहाँ 

�नय��णमा �लई राखेका दबैु जना ��तवाद�ह�लाई कृ�ण शाह�ले सोधपछु गदा� ��तवाद�ह�ले मतृकसँग 

वाद�ववाद भई हामीले मतृकलाई ला�ाले हानी भीरमा खसाल� मारेका ह� भनी �वीकार ग�रसकेकाले 

मतृकको म�ृय ु�नज ��तवाद�ह�ले हातपात समेत गर� भीरमा खसाल� ला�ाले हानी टाउकोमा चोट लागी 

मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�े �यहोराको सरेु��बहादरु शाह�, नारायण�संह महरा, अजु�न भलु समेत जना 

३ ले ग�र�दएको क�रब एकै �मलानको व�तिु�थ�त मचु�ुका ।  

  ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहराले मतृकलाई ला�ाले हानी भीरबाट 

फा�ल�दएका कारण लागेको चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको त�य प�ु� भएकाले ��तवाद�ह�को उ� 

काय� मलुकु� ऐन �यान स�व�धी महलको १ नं. र १३ (३) नं. �वपर�तको कसरु अपराधमा �नज 

��तवाद�ह�लाई सोह� महलको १३ (३) नं. बमोिजम हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े िज�ला सरकार� 

व�कल काया�लय डोट�को अ�भयोग मागदाबी । 

  �म�त २०६९।९।११ गते म डडे�धरुाबाट डोट�को सेर�गाउँ भ�े ठाउँमा जाने �ममा 

बेलकुा�तर झोल�ेु पलुमा प�ुदा मतृक समेतका ५ जना �यि�ह� र�सी खाइरहेका �थए । निजकै गई 

�नजह�सँग सेर� जाने बाटो सो�ने �ममा तीम�ये १ जनाले अनेकन �� गरेको र हामीह�ले उ�र 

�दइरहेको अव�थामा मतृकलाई र�सी ला�ग स�ुे, ब�ने, उ�ने ग�ररहेको �थयो । एक�छन प�छ हामीले 

केह� खसेको आवाज स�ुय�, तर देखेन� । अ�ले प�न ख�यो ख�यो भ�दै �थए । �यह� समयमा 

�नजह�ले हामीह�लाई मतृकलाई खसालेको आरोप लगाएका हनु ् । हामीले मतृकलाई खोलाबाट 

�नकाल� �हर�मा खबर गर� भ�दा हामीलाई गाल� गर� दबैुको मोबाइल खोसेर गाउँलेह�लाई बोलाएप�छ 

गाउँलेह�ले म र चेतबहादरु बोहरालाई कुटेका हनु ्। जाहेर�मा मतृकलाई मारेको हो भनी �कन लेखाए, 

�नजको म�ृय ु के कसर� भयो मलाई थाहा भएन । हामीले मतृकलाई मारेका होइन� भ�े �यहोराको 

पूण�बहादरु बोहराले स�ु अदालतमा गरेको बयान ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते म डडे�धरुादेिख डोट�को सेर�गाउँ जाने �ममा बेलकु��तर सेर� 

नद�को झोल�ेु पलुमा प�ुदा मतृक समेतका ५ जना र�सी खाइ ब�सरहेका �थए । म र पूण�बहादरु 

बोहरा �यहाँ पगुी �तनीह�सँग बाटो सोधी जाने �ममा �नजह� म�येका एक जनाले अनेकन �� गर� 
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राखेको समयमा केह� खसेको आवाज स�ुनयो, मैले मा�छे देखेन । ख�यो ख�यो भ�े श�द हामीले प�न 

सनेुका ह� । �यसप�छ हामी समेत सबै जना तल खोलामा गई हेदा� बाबरुाजा शाह�को म�ृय ुभइसकेकाले 

पानीबाट बा�हर �याई अब �हर� र गाउँलेलाई फोन गर� भ�दा �नजह�ले गाउँलेलाई फोन गर� बोलाई 

हामीलाई गाउँलेह�ले मतृकलाई मारेको आरोप लगाई हातपात गरेका हनु ् । मैले जाहेरवालालाई 

घटना�थलमा पूण�बहादरु बोहराले मतृकलाई ला�ाले हानी भीरबाट फालेको हो भनी भनेको होइन । 

मतृकको म�ृय ुके कसर� भयो थाहा भएन । मैले मतृकको �पछा गरेको छैन । हामी दबैुले मतृकलाई 

पैसा लटु� खाने �नयतले मारेका प�न होइन� । जाहेरवालाले जाहेर�मा �कन लेखाए थाहा भएन भ�े 

�यहोराको चेतबहादरु बोहराले स�ु अदालतमा गरेको बयान ।  

  �म�त २०६९।९।११ गतेको बेलकु� ४ बजे�तर म �कुलबाट घर प�ुगसकेको �थए ँ। उ� 

�दनको ६ बजेको समयमा घटना�थलमा रहेका मेखबहादरु शाह� समेतले गाउँमा फोन गर� २ जनाले 

मतृकलाई कुट� भीरबाट खसाल� मारेको छ भनेकाले म समेत घटना�थलमा जाँदा दबैु ��तवाद�लाई 

घटनाका ��य�दश� तथा गाउँलेह�ले �नय��णमा �लई राखेका �थए । कालो वण� भएको ��तवाद�ले 

गोरो वण� भएको ��तवाद�लाई देखाउँदै यसले हानेर भीरबाट खसालेको हो । ��तवाद�ह�ले हामीह�बाट 

ग�ती भयो, हामी सजाय भो�न तयार छ�, हामीलाई केह� नगनु� होस ् भनी �वीकार गरेका हनु ् । 

��तवाद�ह�ले मतृकलाई कुट� भीरबाट फालेर मारेको भ�े कुरा सनुी थाहा पाएको हुँ भ�े समेत 

�यहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकाका सरेु��बहादरु शाह�ले स�ु अदालतमा गरेको बकप� ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते म आ�नै घरमा �थए । उ� �दनको बेलकु� ६ बजे�तर कृ�ण 

साक� समेतले घटना�थलबाट फोन गदा� गाउँमा ह�ला भएर घटना स�ब�धमा थाहा पाएको हुँ । 

�यसप�छ उ� रातीको १०-११ बजे�तर म समेत घटना�थलमा प�ुदा ��तवाद�ह�लाई �हर�को िज�मा 

लगाइसकेको �थयो । मैले घटनाका ��य�दश� कृ�ण साक� समेतसँग ब�ुदा ��तवाद�ह�ले लातले हानेर 

भीरबाट खसाल� मारेका हनु ् भनी भनेका �थए र ��तवाद�ह�लाई मतृकको बबुाले सो�दा हामीह�ले 

मारेका ह� भनी ��तवाद�ह�ले �वीकार गरेको कुरा सनुी थाहा पाएको हुँ भ�े समेत �यहोराको 

व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नस नारायण�संह महराले स�ु अदालतमा गरेको बकप� ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते बेलकु� ५.३० बजे म आ�नै घरमा �थए ँ। उ� बेलकु� सात 

बजे�तर घटनाका ��य�दश� मेख शाह� समेतले पूण�बहादरु बोहरा र चेतबहादरु बोहराले मतृक बाबरुाजा 

शाह�लाई मारेर भीरबाट फालेको छ भनेकाले म समेत घटना�थलमा पगुी ��तवाद�ह�सँग सोधपछु गदा� 

��तवाद�ह�ले बाबरुाजा शाह�लाई हामीले मारेका ह� भनी भनेका �थए । उ� समयमा लास 

घटना�थलमै �थयो । �यहाँ रहेका मेख शाह� समेतका �यि�ह�ले र�सी खाएको ज�तो �थएन । 

��तवाद�ह�लाई �थानीय गाउँले र ��य�दश�ले �नय��णमा �लई राखेका �थए । घटना�थलभ�दा 

मा�थ�तरको भीरको टु�पोमा माटो खो��एको, सेलमाताको हाँगा भाँिचएको �थयो । मतृक बाबरुाजा 

शाह�लाई ��तवाद�ह�ले आफैले मारेको भनी �वीकार गरेको तथा ��य�दश�को भनाइ अनसुार 

मतृकलाई ��तवाद�ह�ले नै मारेको हो भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला कृ�णबहादरु शाह�ले स�ु 

अदालतमा गरेको बकप� ।  
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  �म�त २०६९।९।११ गतेको �दन म सामान �क� राजपरु गएको �थए ँ । राजपरुमा मेख 

शाह�, साल�भान साक� र कृ�ण साक�सँग भेट भई हामी ४ जना सँगै आई राजपरु �यारेकको अगा�ड प�� 

बाबरुाजा शाह�सँग हा�ो भेट भई पाँचै जना घर फक� ने �ममा पलुको छेउमा म समेत ४ जना �पसाब 

गन� रौ�कय� । मतृक बाबरुाजा पलुभ�दा अगा�ड गई ��तवाद�ह�सँग वाद�ववाद हुँदा ��तवाद�ह�ले 

मतृकलाई टाउकोमा हानी फा�ल�दएका हनु ्। हामीले ��तवाद�ह�लाई समाती घटनाका बारेमा गाउँमा 

खबर गरेकाले गाउँबाट मतृकका बाब ुसमेतका ५०/६० जना मा�नस आई खोलामा रहेको पानीबाट 

मीनबहादरु शाह� र कृ�ण शाह�ले मतृकलाई �नकालेका हनु ्। मतृकका बबुाले ��तवाद�ह�लाई �कन 

फा�यौ भनी सो�दा जे भयो भयो मतृकलाई हामीले फालेका ह� भनेका �थए । मैले �हर�मा कागज गदा� 

म र मतृक समेतका पाँच जना नवीन होटलमा बसेका �थय� भनी भनेको �थएन । उ� कुरा �कन 

लेिखयो थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको �हर�मा कागज गन� देवबहादरु भलुले स�ु अदालतमा गरेको 

बकप� ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते म सामान �लन राजपरु गई बाबरुाजा शाह�सँग भेट भई म समेतका 

४ जना �यि�ह� �यारेक भएर जाँदै गदा� मतृकसँग भेट भई पाँचै जना पलुस�म सँगै गय� । �यसप�छ 

मतृकको मोबाइलमा फोन आएकाले उनी अगा�ड �हँडे, हामी पछा�ड �थय� । ��तवाद�ह� पलुको 

पार�प�� ब�सरहेका �थए । सोह� �ममा मतृकसँग ��तवाद�को भनाभन भई ��तवाद�ह�ले मतृकलाई 

टाउकोमा हानेर फालेको मैले आ�नै आखँाले देखेको हुँ । हामीले सो घटनाका बारेमा गाउँमा खबर 

गदा� ��तवाद�ह�ले हामीलाई नकु�न ु होस,् गाउँलेह�बाट बचाउन ु होस,् हामी सजाय भो�न तयार छ� 

भनी आफै सा�बत भइसकेकाले �नज ��तवाद�ह�लाई कसैले प�न कुट�पट गरेन� भ�े समेत �यहोराको 

�हर�मा कागज गन� मेखबहादरु शाह�ले स�ु अदालतमा गरेको बकप� ।  

  मैले सनेु अनसुार �म�त २०६९।९।११ गतेका �दन ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र 

पूण�बहादरु बोहरा, चेतबहादरु बोहराक� �दद� ड�बर� महराको घर सेर� जाने �ममा बाटामा 

��तवाद�ह�को मतृक समेतका मा�नससँग भेट भई ��तवाद�ले सेर� जाने बाटो कहाँ हो भनी मतृक 

समेतसँग सोधी ��तवाद�ह� सेर�गाउँ जान अगा�ड गएका अव�थामा पछा�ड मतृकसँग रहेका मा�नसह�ले 

मा�छे ख�यो �नका�ल�दन ुपय� भनी खोलामा गई खोलाबाट मतृकलाई �नका�दा �नजको म�ृय ुभइसकेको 

रहेछ । मतृकका साथीह�ले �हर�लाई खबर नगर� गाउँमा खबर गर� गाउँलेह� आई ��तवाद�ह�लाई 

कुट�पट गरेका हनु ् । ��तवाद�ह�ले मतृकसँग रहेको पैसा �लएका होइनन ् भ�े कुरा ��तवाद�ह�ले 

मलाई भनेकाले सनुी थाहा पाएको हुँ । ��तवाद�ह�ले मतृकलाई नमारेकाले �नजह�लाई सजाय हनु ुपन� 

होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� चेतबहादरु बोहराका सा�ी बहादरु�सं बोहराले स�ु अदालतमा गरेको 

बकप� ।  

  �म�त २०६९।९।२९ गते मैले अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको कागजको �यहोरा र सोमा 

भएको �या�चे सह�छाप समेत मेरो हो भ�े समेत �यहोराको �हर�मा कागज गन� ड�बर� महराले स�ु 

अदालतमा गरेको बकप� । 

  �म�त २०६९।९।११ गते ��तवाद� चेतबहादरुक� �दद� ड�बर� महरा डडे�धरुामा �बरामी 

भएक�ले सोको खबर गन�का ला�ग ��तवाद�ह� िज�ला डोट� कप�लेक� ि�थत ड�बर� महराको घर जाने 
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�ममा बाटोमा ��तवाद�ह�सँग को कसको भेट भयो मलाई थाहा भएन । ��तवाद�ह�को चालचलन 

खराब �थएन । �नजह� र�सी नखाने खालका सोझा केटा हनु ्। मैले घटनाका बारेमा अ�बाट सनुी 

थाहा पाएको हुँ । ��तवाद�ह�ले मतृकलाई मारेका होइनन ्भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� पूण�बहादरु 

बोहराका सा�ी च��बहादरु बोहराले स�ु अदालतमा गरेको बकप� ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते म आ�नो घरमा �थए ँ । मलाई ��तवाद�ह�ले भने अनसुार 

��तवाद�क� �दद� ड�बर� महरा �बरामी भएकाले डडे�धरुा अ�पतालमा भना� गराई ��तवाद�ह� ड�बर� 

महराको घरतफ�  जाँदै गदा� सेर�को पलुमा ब�सरहेका ४/५ जना मा�नसह�लाई ��तवाद�ह�ले सेर�गाउँ 

जाने बाटो कता हो भनी सो�दा �नजह�ले यह� हो भनी ��तवाद�ह� ४/५ �मटर अगा�ड गइसकेप�छ 

पछा�ड रहेका ती मा�नसह�ले मा�छे ख�यो भनी भनेको आवाज ��तवाद�ह�ले प�न सनेुका हनु ् । 

�यसप�छ �नजह�ले मतृकलाई खसेको �थानबाट मा�थ �याई मतृकलाई ��तवाद� र आफुह�ले मारेको 

होइन �नज र�सी खाएर आफै खसी मरेको हो भनी ती ४ जना केटाह�ले भनेका हनु ्। मतृकसँग 

��तवाद�को कुनै िचनजान, �रसइबी, लेनदेन नभएकाले मतृकलाई ��तवाद�ह�ले मानु� पन� कुनै कारण 

�थएन । ��तवाद�ह� र�सी नखाने रा�ो चालचलन भएका मा�नस हनु ्। �नजह�ले मतृकलाई मारेको 

कुरामा मलाई �व�ास ला�दैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� पूण�बहादरु बोहराका सा�ी �साद�सं 

बोहराले स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 

  �म�त २०६९।९।११ गते ब�हनी ड�बर� महरा �बरामी भएक�ले म डडे�धरुा अ�पतालमा गई 

�नजलाई भना� ग�रसकेप�छ ड�बर� महराको भाइ चेतबहादरु बोहरा र पूण� बोहरा �नज �बरामी भएको 

खबर गन� डोट�को सेर�गाउँ ि�थत ड�बर� महराको घरतफ�  जाने �ममा म समेत ��तवाद�ह�सँग िजपमा 

चढ� मछेला खोलास�म सँगै आई म आ�नो घर आएको हुँ । ��तवाद�ह� सेर� जान भनी उ� िजपमै 

गएका हनु ्। मैले ��तवाद�ह�लाई उ� घटनाका बारेमा सो�दा हामीले मतृकलाई मारेको होइन । 

�यहाँका मा�नसह�ले हामीलाई कुट�पट गर� पानीमा समेत डुबाएका हनु ् । हा�ो मतृकसँग लेनदेन 

,�रसइबी, िचनजान केह� प�न �थएन भनी ��तवाद�ह�ले मलाई भनेका हनु ्। ��तवाद�ह� �य�तो खराब 

काम गन�, र�सी खाने खालका मा�नस होइनन ्भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� चेतबहादरु बोहराका सा�ी 

दानबहादरु बोहराले स�ु अदालतमा गरेको बकप� ।  

  �म�त २०६९।९।११ गते मेरो बबुा �बरामी भएकाले �नजलाई चेक जाँच गन� राजपरु �लई 

आएको �थए ँ। उ� �दनको बेलकु� ५ बजे�तर म समेतका अ�य ४ जना राजपरुबाट सेर� जाने �ममा 

राजपरुको �यारेक निजकै मतृकसँग हा�ो भेट भई हामी पाँचै जना घर जाने �ममा सेर�को झोल�ेु 

पलुको वार� म समेत �पसाब गन� ला�य�, मतृक बाबरुाजा पलुबाट पार� गई मतृक र ��तवाद�ह�को 

झगडा भई ��तवाद�ह�ले मतृकलाई ला�ाले हानी खसाल� फाल� �दएका हनु ्। मतृकलाई फा�दा हामी 

४ जना पलुको �बचमा पगेुका �थय� । हामीह�ले ��तवाद�ह�लाई �कन फालेका ह� भनी समाती गाउँमा 

अजु�न भलुलाई खबर गरेका ह� । मैले �हर�मा गरेको कागजमा हामीले नवीन होटलमा र�सी खाएका 

हौ भनी मैले भनेको होइन भ�े समेत �यहोराको �हर�मा कागज गन� कृ�ण साक�ले स�ु अदालतमा 

गरेको बकप� ।  
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  �म�त २०६९।९।११ गते म काकाको उपचार गन� राजपरु गएको �थए ँ। �यसप�छ क�रब 

साँझ ५ बजे�तर म समेतका अ�य ४ जना घर फक� ने �ममा राजपरु �यारेकभ�दा अ�ल अगा�ड 

मतृकसँग भेट भई हामी पाँचै जना अगा�ड ब�� । हामीह� पलुको निजकै प�ुदा मतृकको फोन 

आएकाले मतृक हामीभ�दा अगा�ड गइसकेका �थए । हामीह� पलुको �बचमा प�ुदा ��तवाद�ह�ले 

मतृकलाई फालेको देखेका ह� । मैले �हर�मा कागज गदा� मतृकसँग बसी ना�ता खाएको �यहोरा भनेको 

होइन, कागजको अ�य �यहोरा साँचो हो भ�े समेत �यहोराको �हर�मा कागज गन� साल�भान साक�ले 

स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 

 ��तवाद�ह�को आ�ना सा�ीको बकप��ारा सम�थ�त इ�कार� बयान �म�सल सामेल रहेको  

देिखयो । वाद� नेपाल सरकारले ठोस र त�यमा आधा�रत श�ार�हत सबतु �माण पेस गर� ��तवाद�ह� 

उपरको अ�भयोग दाबी प�ु� गन� सकेको देिखएन । श�ा�पद जाहेर� दरखा�त तथा वाद�का सा�ीह�को 

�वरोधाभासपूण� कथनका आधारमा मा� ��तवाद�ह�लाई कसरुदार ठहर गर� अ�भयोग मागदाबी बमोिजम 

सजाय गन� �म�ने नदेिखँदा ��तवाद�ह�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको स�ु डोट� िज�ला 

अदालतको �म�त २०७०।३।१० को फैसला । 

 ��तवाद�ह�ले बाबरुाजा शाह�लाई मारेको हो भनी �कटानी जाहेर� परेको र सो जाहेर�लाई 

जाहेरवालाले अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत उपि�थत भई थप प�ु�ाइँ स�हत वा�त�वक कुरा 

खलुाई लेखाई �दएका छन ्। त�काल घटना�थलमा उपि�थत कृ�णबहादरु साक� समेतका मा�नसह�ले 

प�न आफुले देखे सनेुका स�य त�य कुराह� खलुाई कागज ग�र�दएका र उ� कागजलाई अदालत 

सम� उपि�थत भई बकप� समेत ग�र�दएका ि�थ�तमा जाहेर� दरखा�त र जाहेरवालाको बकप� एक 

आपसमा �वरोधाभासपूण� भनी गरेको स�ु अदालतको फैसला ��ुटपूण� हुँदा बदर गर� ��तवाद�ह�लाई 

अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन  

प� ।  

 यसमा डोट� िज�ला अदालतले ��तवाद�ह�लाई सफाइ �दने ठहराएको �म�त २०७०।३।१० 

को फैसला �माण मू�या�नको रोहमा फरक पन� स�ने देिखदा अ.वं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 

�नयमावल� २०४८ को �नयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई उपि�थत भए वा अव�ध नाघेप�छ 

�नयमानसुार पेस गनु� भ�े २०७०।६।८ गतेको आदेश ।  

 

यस अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� आज यस इजलास सम� पेस 

हनु आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक/वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �न. सह�याया�धव�ा �ी 

बाबरुाम अ�धकार�ले ��तवाद�ह� उपर परेको �कटानी जाहेर�को समथ�न हनेु गर� जाहेरवालाले अदालतमा 

बकप� ग�र�दएको र घटनाका ��य�दश� देव भलु, कृ�ण भलु, साल�भान साक� र मेखबहादरु शाह�ले 

गरेको मौकाको कागज र अदालतको बकप� समेतबाट बाबरुाजा शाह� र ��तवाद�ह� �बच वाद�ववाद 

भई ��तवाद�ह�ले ला�ा, म�ुाले �हार गर� बाबरुाजा शाह�लाई भीरबाट लडाएको प�ु� भइराखेकाले 

आरो�पत कसरुबाट सफाइ �दने ठहराएको स�ु डोट� िज�ला अदालतको फैसला बदर गर� 
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��तवाद�ह�लाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ु पछ� भनी बहस ��ततु गनु� भयो । 

��तवाद�ह�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी गो�व�द जोशीले जाहेरवाला र ��तवाद�ह� अलग 

अलग िज�लाका भएको, ��तवाद�ह�ले बाबरुाजा शाह�लाई मानु� पन� पूव� �रसइवी तथा मनसाय नरहेको, 

��तवाद�ह� अनसु�धान अ�धकार� र अदालतमा बयान गदा� समेत कसरु अपराध गरेकामा इ�कार रहेका 

र वारदात �थलमा खोलाबाट मतृकको लास �नका�नमा समेत म�त गरेको अव�था रहे भएबाट 

��तवाद�ह� �नद�ष रहेको प�ु� हुँदा स�ु अदालतले ��तवाद�ह�लाई सफाइ �दने ठहराएको फैसला 

यथावत रािखपाउँ भनी बहस ��ततु गनु� भयो ।  

 �म�सल अ�ययन गर� हेदा� �म�त २०६९।९।११ गते बेलकु� ५.०० बजेको समयमा मेरो 

छोरा राजपरुबाट घर आउने �ममा पैसा लटु� खाने �नयत राखी �बच बाटामा हातपात गर� झोल�ेु पलु 

निजकको भीरमा घो�याई भीरबाट लडाई छोरालाई मारेकाले ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु 

बोहरालाई काननुी कारबाह� ग�रपाउँ भनी कृ�णबहादरु शाह�ले �दएको जाहेर� दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको 

उठान भएको देिखयो । ��तवाद�ह�ले बाबरुाजा शाह�लाई ला�ाले हानी भीरबाट फालेको चोटबाट 

�नजको म�ृय ुभएको त�य प�ु� भएकाले ��तवाद�ह� चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरालाई मलुकु� 

ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ र १३ (३) नं. को कसरुमा सोह� १३ (३) नं. बमोिजम सजाय 

ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग दाबी रहेको पाइयो । ��तवाद�ह�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहराई 

स�ु डोट� िज�ला अदालतले गरेको फैसला उपर वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट यस अदालतमा 

पनुरावेदन परेको देिखयो ।  

 उपरो� सि��� त�य भएको ��ततु म�ुामा स�ु डोट� िज�ला अदालतको फैसला �मलेको छ, 

छैन ? वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�छ, स�दैन भ�े स�ब�धमा �नण�य �दन ुपन� हनु 

आयो । 

 �नण�यतफ�  �वचार गदा�, मेरा छोरा बाबरुाजा शाह� राजपरुबाट घरमा आइरहेको समयमा 

चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहराले प�ाई छोरासँग भएको पैसा लटु� खाने �नयत राखी हातपात 

समेत गर� वर�ाला भ�े ठाउँको झोल�े पलु निजकको भीरमा घो�याई भीरबाट लडाई मार� �नजसँग 

भएको रकम लटु� खाएकाले �नजह�लाई �यान स�ब�धी महल बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भनी 

जाहेरवाला कृ�णबहादरु शाह�ले �म�त २०६९।९।१२ मा जाहेर� दरखा�त गरेको पाइ�छ । त�प�ात 

जाहेरवालाले अनसु�धानका �ममा गाउँलेह�ले वार�ाला भ�े �थानमा छोरालाई मा¥यो भ�े खबर गरेप�छ 

मैले थाहा पाई म समेत घटना�थलमा जाँदा लास देख� । ��तवाद�ह�लाई सबै गाउँलेह�ले घेरा हाल� 

राखेका �थए । मैले ��तवाद� म�येको चेतबहादरु बोहरालाई सो�दा मतृकको पूण�बहादरु बोहरासँग झगडा 

भई पूण�बहादरुले मतृकलाई हातपात गर� ला�ाले हानी भीरमा फालेको हो । हामीह� दबैु जनाले 

मारेका ह� भनी सा�बत भएका हनु ्भनी मौकामा कागज गर� उ� मौकाको कागजको �यहोरा समथ�न 

गर� जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत भई बकप� ग�र�दएको देिख�छ । घटना�थल �कृ�त मचु�ुका, 

लास जाँच मचु�ुकाबाट मतृकको शर�र टाउकोमा घाउ चोट लागेको देिखनकुा साथै शव पर��ण 

��तवेदनबाट मतृकको म�ृय ुHead injury बाट भएको पाइ�छ ।  
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 अनसु�धानका �ममा बिुझएका ��य�दश� मेघ शाह�, देव भलु, साल�भान साक�, कृ�ण साक�ले 

मौकाको कागजमा मतृक �सर�सरे डाँडा प�ुदा घरबाट फोन आएकाले उ घर�तर अगा�ड गएको हो । 

हामी चार जना घटना भएको झोल�ुे पलुको वार� प�ुदा मा�नसह� कराएको ह�ला स�ुनयो । प�छ हामी 

चारै जना झगडा भयो �क भनेर दौडेर पलु �बचमा प�ुदा पलु पार� केह� खसेको आवाज स�ुनयो । 

अ�ँयारो भएकाले केह� देिखएन । पलु पार� जाँदा ��तवाद� चेतबहादरु र पूण�बहादरु उ�भएको देखी 

बाबरुाजा शाह� अगा�ड आएकामा �नजसँग झगडा भई फालेको हो �क भ�े श�ा ला�ग समातेका ह� । 

सो समयमा ��तवाद�ले एक जना �यि� भीरबाट खसेको छ भनेप�छ �तनीह� दबैु जनालाई �लएर गई 

हेदा� बाबरुाजा शाह�को म�ृय ुभइसकेको �थयो । घटना�थलमा ��तवाद� दईु जना र मतृक गर� �तन जना 

मा� भएकाले �नजह� �बच एकआपसमा वाद�ववाद भई ��तवाद�ह� दबैु जनाले फालेको हनु ुपद�छ । 

��तवाद�ह�ले मतृकलाई पलुबाट भीरमा फा�दा टाउकोमा चोट लागी म�ृय ुभएको हनु ुपछ� भनी एकै 

�मलानको कागज ग�र�दएको पाइ�छ । घटना �ववरण कागज गन� ��य�दश� मेखबहादरु शाह�ले 

बकप�मा ��तवाद�ह�को मतृकसँग भनाभन भई दबैुले मतृकको टाउकोमा हानेर फालेको मैले देखेको  

हुँ । �यसप�छ हामीले गाउँमा खबर ग¥य� । ��तवाद�ले हामीलाई नकु�नोस,् गाउँलेबाट बचाउनोस,् 

हामीले सजाय बेहोन� तयार छ� भनेको भनी बक� लेखाएको पाइ�छ । घटना �ववरण कागज गन� 

��य�दश� देवबहादरु भलुले बकप�मा बाबरुाजा शाह�सँग भेट भई �नज स�हत पाँच जना सँगै घर सेर� 

जानका ला�ग गएका ह� । हामी जाने �ममा पलुको छेउमा म समेत चार जना �पसाब फेन� रो�कएका 

ह� । मतृक बाबरुाजा सोह� समयमा पलुभ�दा अगा�ड गई ��तवाद�सँग मतृकको वाद�ववाद भई ��तवाद� 

दबैु जनाले मतृकको टाउकोमा हानी फा�ल�दएका हनु ् । मतृकलाई फा�ल�दएप�छ हामी चारै जनाले 

��तवाद�ह�लाई समाती गाउँको अजु�न भलुलाई खबर गरेको हो । मतृकका बाब ुआई ��तवाद�ह�लाई 

सो�दा ��तवाद�ले जे भयो भयो, मतृकलाई हामीले फा�य� भनी भनेको कुरा सनेुको हो भनी लेखाएको 

पाइ�छ । मौकामा कागज गन� कृ�ण साक�ले बकप�मा हामी पाँच जना घर जान भनी सँगै गई सेर�को 

झोल�ुे पलु वार� म समेत देव भलु, साल�भान साक� र मेख शाह� �पसाब गन� ला�य� । मतृक बाबरुाजा 

सो समयमा पलुबाट पार� गएका हनु ् । पलु पार� पगेुप�छ मतृक र ��तवाद�ह� �बच झगडा भई 

��तवाद� दबैु जनाले मतृकलाई हातले हानी खसाल� फा�ल�दएका हनु ्। मतृकलाई ��तवाद�ले फा�दा 

हामीह� चार जना पलुको �बचमा पगेुका �थय� भनी उ�लेख गरेको पाइ�छ । य�तै मौकामा कागज गन� 

��य�दश� साल�भान साक�ले बकप� गदा� हामीह� पलु निजक प�ुने समयमा मतृकको फोन आएकाले 

उनी हामीभ�दा केह� अगा�ड गइसकेका �थए । हामी चारै जना पलु वार� �पसाब गन� लागेका �थय� । 

�यसप�छ पलुको आधा भागमा प�ुने बेलामा सबैभ�दा अगा�ड मेख शाह�, �यसप�छ देव भलु, �यसप�छ म 

र अ�तमा कृ�ण साक� �थय� । सोह� समयमा ��तवाद� दबैुले मतृकलाई फालेको देखेका ह� भनी बक� 

लेखाइ�दएको पाइ�छ।  

 व�तिु�थ�त मचु�ुकाका अजु�न भलु, सरेु�� शाह� र नारायण�संह महराले मतृकको बाब ुसमेतले 

��तवाद�लाई सो�दा हामी दईु जना र मतृक �बचमा �ववाद भई �ववादका �ममा ��तवाद� पूण�बहादरु 

बोहराले ला�ाले हानी भीरमा फालेको र आफुले प�न कुट�पट गरेको हो भनी �वीकार गरेको हुँदा उ� 

वारदात ��तवाद� दबैु जनाले घटाएकामा पूण� �व�ास ला�छ भनी कागज गरेको पाइ�छ । �नजह� 



12 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

 

म�येका सरेु�� शाह� र नारायण�संह महराले अदालतको बकप�मा समेत उ� कुरालाई समथ�न गर� 

बकप� गरेको देिख�छ । ��तवाद�ह�ले गाउँ समाजका अगा�ड बाबरुाजा शाह�लाई हा�ाले हानी भीरबाट 

फालेको कुरा �वीकार गरेको कारणबाट �नजह�ले मारेकामा �व�ास ला�छ भनी �द�लपकुमार शाह�, 

लोकबहादरु महरा र सर�वती शाह�ले मौकामा कागज गरेको पाइ�छ । मौकामा कागज गन� शेरबहादरु 

शाह�ले मतृकलाई ��तवाद�ले मारेकामा �व�ाश �य� गरेको देिख�छ । घटना �ववरण कागज गन� 

ड�बर� महराले म �बरामी भएकाले मेरो भाइ चेतबहादरु बोहरा र भदैया पूण�बहादरु बोहरा मेरो घरमा 

खबर गर� मेरा �ीमानको फोन न�बर र उपचारका ला�ग रकम माग गन� सेर� जान भनी आएका हनु ्। 

िचनजानस�म नभएको ठाउँमा आई �यान मारे ज�तो ला�दैन भनी कागज गर� सोह� �यहोरालाई समथ�न 

गर� बकप� गरेको पाइ�छ । 

 ��तवाद�ह� अ�धकार �ा� अ�धकार� र अदालत सम�को बयानमा समेत मतृकलाई मारेको 

कुरामा इ�कार रह� बयान गरे ताप�न �दद� तथा फुपू नाताक� ड�बर� महरा �बरामी भएकामा �नजका 

घरमा खबर गन� सेर� जाने �ममा समहु गाडको वर�ाला भ�े �थानमा रहेको झोल�ेु पलु पार गरेप�छ 

५ जना अप�रिचत �यि�ह� पलुको छेउमा�थ बसी र�सी खाइरहेका अव�थामा देखी सेर� जाने बाटो 

सो�दा बताई प�रचय मा�ने र �दने काय� भएको, सोह� कुरा गदा� �नजह� म�येको �यि�ले ख�यो ख�यो 

भ�यो, मा�छे खसेको आवज स�ुनयो । प�छ �नजह� चार जनाले हामीह�लाई समाती तल खोलामा गई 

सबै �मलेर पानीबाट मतृकलाई बा�हर �नका�य� । सो बेला �नजको म�ृय ुभइसकेको �थयो । मतृकलाई 

हामीले घो�याई मार� फालेको होइन, �पछा समेत गरेको होइन । हामी उ�भएको �थानदेिख मतृक 

खसेको �थान १,२ �मटर ज�त �थयो, मतृकलाई खसेको देखेन� । मतृकका साथीह�ले ख�यो ख�यो 

भनेप�छ थाहा पाएको र �नज खसेको आवाज सनेुका ह� । मतृकको म�ृय ु के कसर� को कसको 

कत��यबाट भएको हो थाहा भएन भनी उ�लेख गरेको पाइ�छ । �नजका सा�ीह�ले ��तवाद�को 

�यहोरालाई समथ�न हनेु गर� कागज गरे ताप�न �नजह� ���यदश� नभई डडे�धरुामा नै रहे भएका 

देिख�छन ्। 

अब ��ततु कसरुमा यी ��तवाद�ह�को संल�नता छ वा छैन < भए यी ��तवाद�लाई के क�त 

सजाय हनु ु पन� हो भ�े स�दभ�मा �वचार गदा� �म�सल संल�न जाहेर� दरखा�त एवं मौकाको कागज, 

��य�दश�ह�को मौकाको कागज, घटना�थल �ववरण कागज गन� �यि�ह�को भनाइ, ��तवाद�ह�को 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� र अदालत सम�को बयान तथा जाहेरवाला एवं ��य�दश�ह�को अदालत 

सम�को बकप� लगायतका कागजातह� समेतका आधारमा �न�पण गनु� पन� हनु आयो । 

��तवाद�ह�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� र अदालतमा समेत बाबरुाजा शाह�लाई मारेको कुरामा इ�कार 

रह� बयान गरे ताप�न उ� �दन ��तवाद�ह� आ�नी �दद� तथा फुपूका घरमा �दद� �बरामी भएको खबर 

ग�र�दन सेर� गाउँ जान लागेको र बाबरुाजा समेतका अ�य �यि� आ�नो घरमा जाने �ममा बाटोमा 

भेट भई बाबरुाजा समेतका �यि�ह�भ�दा ��तवाद�ह� केह� अगा�ड गएको र �सर�सरे डाँडा भ�े 

�थानमा प�ुदा बाबरुाजा शाह�को घरबाट फोन आई �नज केह� अगा�ड बढ� साथै गएका देव भलु, मेख 

शाह�, कृ�ण साक� र शाल�भान साक� समेत सोह� समयमा �पसाब गन� ला�दा केह� प�छ परेको  

देिख�छ । बाबरुाजा शाह�भ�दा प�हले नै गएका ��तवाद�ह� पलुको पार� भागमा गई बसेको अव�थामा 
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मतृक बाबरुाजा शाह� केह� प�छ गएको भ�े कुरा ��य�दश�ह�को भनाइले प�ु� गरेको छ । 

��तवाद�ह�ले मतृक लगायतका �यि�ह� प�हले नै पलु पार� गई भीरज�तो ठाउँमा र�सी सेवन गर� 

ब�सरहेकामा आफुह�ले सेर� जाने बाटो सोधेको, मतृकलाई र�सीको नसा बढ� लागेकाले क�हले उ�ने 

क�हले ब�ने गरेको, सोह� र�सीको नसाको कारणले भीरबाट लडी म�ृय ु भएको हनु ु पछ� भ�े भनाइ 

�व�ासलायक एवं त�यस�त देिखँदैन । उ� �दन मतृकले र�सी सेवन नगरेको भ�े कुरा ��य�दश� 

देव भलु समेतको कागजबाट प�न ख�ुन आएको पाइ�छ । मतृक बाबरुाजा शाह�लाई घरबाट फोन 

आएका कारणले गदा� साथै आएका मेख शाह� समेत भ�दा �नज केह� अगा�ड बढेको अव�थामा पलु पार� 

रहेका ��तवाद�ह�सँग निजक रहेको कुरामा �ववाद देिखँदैन । बाबरुाजा शाह� ��तवाद�ह� रहेको 

ठाउँमा प�ुदा �यहाँ होह�ला वाद�ववाद भएको, सोको आवाज ��य�दश� देव भलु समेतका साथै गएका 

मा�नसह�ले पलु वार� सनुी अगा�ड बढ� पलुको �बच भागमा प�ुदा केह� खसेको आवाज सनुी ��तवाद� 

रहेको �थानमा पगुी त�काल ��तवाद�लाई सोधपछु गदा� ��तवाद�ले मा�नस खसेको भनेका साथै गएका 

�यि�ह�ले ��तवाद� समेतलाई साथै लगी खोलामा गई बाबरुाजा शाह�लाई पानीबाट बा�हर �नका�दा 

म�ृय ुभइसकेको देखी गाउँ �छमेकका मा�नसह�लाई मेख शाह� समेतले खबर गर� गाउँका जाहेरवाला 

समेतका मा�नसह� वारदात �थलमा आई जाहेरवालाले ��तवाद�लाई सोधपछु गदा� ��तवाद�ले मतृकसँग 

वाद�ववाद भई कुट�पट गर� ला�ाले हानी खसालेको कुरामा सा�बत भई सजाय भो�न तयार छ�, केह� 

नगनु� होस ्भनी गाउँ समाजका अगा�ड भनेको भ�े कुरा जाहेरवाला कृ�णबहादरु शाह�को मौकाको कागज 

एवं बकप�, मौकामा कागज गन� ��य�दश� देव भलु, मेख शाह�को मौकाको कागज र बकप�, उ� 

वारदातमा त�काल उपि�थत भई मौकामा कागज गन� अजु�न भलु, सरेु�� शाह�, नारायण�संह महरा, 

�द�लपकुमार शाह�, लोकबहादरु महरा, सर�वती शाह� र गौर�संह महराको मौकाको कागज एवं सरेु�� 

शाह�, नारायण�संह महराको अदालतको बकप� समेतबाट प�ु� हनु आएको पाइ�छ ।  

 यसर� ��तवाद�ह� पलुको पार�प�� रहेको र मतृक प�न सोह� �थानमा गएप�छ वाद�ववाद 

झगडा भई ��तवाद�ले बाबरुाजा शाह�लाई कुट�पट गर� पलुबाट फालेका कारणबाट �नजको म�ृय ुभएको 

भ�े कुरा जाहेरवाला लगायत ��य�दश� देव भलु समेतका मा�नसह�को भनाइबाट ख�ुन आउनकुा साथै 

मतृकलाई आफुले कुट�पट गर� पलुबाट खसाल� मारेको भ�े कुरा ��तवाद�ले त�काल गाउँ समाजका 

मा�नसह� अगा�ड �वीकार गरेको पाइ�छ । �य�तो गाउँ समाजका अगा�ड भएको सा�बती (Extra judicial 

confession) लाई �माणका �पमा �लन ुपन� ह�ुछ । यसलाई ��तवाद�ह�का �व��मा �माणमा �हण गन� कुनै 

काननुी बाधा देिखँदैन । ��तवाद�ह� वारदात �थलबाटै ��य�दश� स�हतका �थानीय �यि�ह�बाट 

प�ाउमा पर� �हर�लाई बझुाइएको अव�था �व�मान रहेको छ । �नज ��तवाद�ह� अ�धकार �ा� 

अ�धकार� र अदालतको बयानमा समेत मतृक बाबरुाम शाह�सँग १,२ �मटर निजक रहको भनी उ�लेख 

गरेको पाइ�छ । वारदात �थलमा ��तवाद� र मतृक बाहेक अ�य �यि� कोह� भएको देिखँदैन । 

��तवाद�ह� भएकै �थानमा वाद�ववाद, झैझगडा भएको केह� समय प�ात मतृक पलुबाट खसेको, सो 

खसेको आवाज ��य�दश�ह�ले सनेुको, देखेको अव�था हुँदा घटना�म एवं प�रि�थ�तज�य �माणबाट 

प�न ��तवाद�ह�ले घटना घटाएको भ�े देिखएको छ । घटना घटे प�ात गाउँ समाजका अगा�ड 

��तवाद�ह�ले बाबरुाजा शाह�लाई कुट�पट गर� पलुबाट खसाल� मारेको कुरामा ��तवाद�ह� सा�बत 
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रहेको आधारबाट ��तवाद�ह�ले उ� वारदात घटाएको होइन भनी भ� स�ने अव�था रहँदैन । 

��तवाद�ह�को अगा�ड उ� वारदात घ�न गएको कुरा त�य �माणबाट ख�ुन आएको छ तर उ� 

वारदात के कसर� भयो थाहा छैन, हामीले मारेको होइन भनी ��तवाद� पि�छन खोजेको देिख�छ । 

��य�दश� देव भलु समेतको मौकाको कागज एवं बकप�, जाहेर� दरखा�त, जाहेरवालाको मौकाको 

कागज एवं बकप� तथा व�तिु�थ�त मचु�ुकाका सरेु�� शाह�, नारायण�संह महरा समेतको कागज एवं 

बकप� समेतका आधारबाट मतृकको म�ृय ु��तवाद�सँग वाद�ववाद झैझगडा हुँदा ��तवाद�ले मतृकलाई 

कुट�पट गर� पलुबाट भीरमा खसाल� ठो�कएका कारणबाट म�ृय ु भएको देिख�छ, सो कुरा लास जाँच 

मचु�ुका एवं शव पर��ण ��तवेदनबाट समेत प�ु� हनु आएको छ । 

 ��तवाद�ह� डडे�धरुाका मा�नस भई �दद�को घरमा खबर ग�र�दन आएका, मतृक डोट� 

कप�लेक�का मा�नस भएको, �नजह� �बच पूव� �रसइवी एवं िचनजानस�म प�न नभएको हुँदा मतृकको 

पैसा ल�ुने �नयतले �पछा लागी मतृकलाई मारेको भ�े कुरा प�ु� हनु सकेको पाइँदैन । मतृकलाई 

मारेको कुरामा ��तवाद� अ�धकार �ा� अ�धकार� र अदालतमा समेत इ�कार रह� बयान गरे ताप�न 

��य�ादश� देव भलु समेतका मानीसह�ले यी ��तवाद� र मतृक �बच वाद�ववाद झैझगडा भई 

��तवाद�ह�लाई त�काल �रस उठ� आवेशमा आई मतृकलाई पलुबाट धके�दा भीर हुँदै खोलामा खसी 

टाउको ढु�ामा ठो�कई मतृकको म�ृय ुभएको कुरा प�ु� हुँदा ��ततु कसरु �यान स�ब�धी १३(३) नं. 

बमोिजमको नभई �यान स�ब�धीको १४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध भएको देिखयो । स�ु अदालतले 

��तवाद�लाई सफाइ �दने गरेको फैसला �मलेको नदेिखँदा केह� उ�ट� हनेु देिखयो ।  

 अतः ��तवाद�ह�लाई आरो�पत कसरुको अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दने गर� भएको स�ु डोट� 

िज�ला अदालतको �म�त २०७०।३।१० को फैसला केह� उ�ट� भई �म�सल संल�न �माण 

कागजातबाट �यनै ��तवाद�ह�ले त�काल उठेको �रसका कारणबाट बाबरुाजा शाह�लाई भीर (खो�सा) 

तफ�  धकेल� लडाएको हुँदा �नजको म�ृय ुभएको त�य �मािणत भएको देिखएकाले ��तवाद�ह� चेतबहादरु 

बोहरा र पूण�बहादरु बोहरालाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम जनह� 

१०(दश) वष� कैद सजाय हनेु ठहछ� । �यान स�ब�धीको १३ (३) नं. बमोिजम सजाय हनु ुपछ� भ�े 

हदस�म वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�दैन । अ� तप�सल बमोिजम गनू� ।  

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा स�ु डोट� िज�ला अदालतको फैसला केह� उ�ट� भई ��तवाद�ह�लाई जनह� १० 

(दश) वष� कैद हनेु ठहरेकाले �नजह� �म�त २०६९।९।१२ देिख २०६९।१०।७ स�म २५ (पि�चस 

�दन) थनुामा बसी �म�त २०६९।१०।८ मा छुटेको देिखँदा बाँक� कैद ९।११।०५ (नौ वष� एघार 

म�हना पाँच �दन) लगत कसी असलु गनु� भनी डोट� िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू .......................१ 

 

यो इ�साफमा िच� नबझेु सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ का �याद ७०(स�र�) 

�दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद��य चेतबहादरु बोहरा र पूण�बहादरु बोहरा 

तथा वाद� नेपाल सरकारको हकमा पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, �दपायललाई समेत पनुरावेदनको 

�याद �दनू ....................................................................................................................२ 
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न�ल मा�ने सरोकारवालाबाट �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई न�ल सार� सराइ�दनू ............... ..........३ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दनू ............................ .....४ 

     
  

(भानभु� शमा� �यौपाने) 

�यायाधीश 

उ� रायमा म सहमत छु ।     

 
 

(ई�र�साद ख�तवडा) 

का.म.ुम�ुय �यायाधीश  

 

इजलास अ�धकृत M ने��साद भसुाल 

क��यटुर टाइप गन� { M स�ुनता माल�  

 

इ�त स�वत ्२०७० साल पौष २३ गते रोज ३ मा शभुम ्...............। 
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�ी पनुरावेदन अदालत बटुवल 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी प�ुपराज कोइराला 

माननीय �यायाधीश �ी नारायण�साद �े� 

फैसला 

 

म�ुा : कत��य �यान  

म�ुा नं ०६९-cs-०३८२‚ �न.नं. १ 

 

शा�लकराम कोहारको जाहेराले जाहेर�ले नेपाल सरकार.........................................१ पनुरावेदक 

वाद� 

�व��  

िज�ला क�पलव�त ुसोम�डह� गा. �व.स. वडा नं. ९ सेमर� ब�ने �तलकराम यादवको छोरा 

घन�याम यादव .........................................................................................१ 

ऐ ऐ ब�ने गोवध�न कोहारक� �ीमती �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहार .......१ 

��यथ� 

��तवाद� 

 

म�ुा नं. ०६९-cs-०३९३‚ �न.नं. २  

िज�ला क�पलव�त ुसोम�डह� गा.�व.स. वडा नं. ९ सेमर� घर भई हाल �े�ीय कारागार 

काया�लय‚ सनसुर� थनुामा रहेका अि�वकाका छोरा भ�गन भ�े तौले�र  यादव ...........१ 

ऐ ऐ घर भई हाल �े�ीय कारगार काया�लय‚ सनसुर� थनुामा रहेका खदे�को छोरा भारत 

अ�हर......................................................................................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

 

�व��  

शा�लकराम कोहारको जाहेराले जाहेर�ले नेपाल सरकार.........................................१ 

 

��यथ� 

वाद� 

म�ुा नं. ०६९-cs-०४०५‚ �न.नं. ३  

िज�ला क�पलव�त ुसोम�डह� गा.�व.स. वडा नं. ९ सेमर� ब�ने �तलकराम यादवको छोरा 

घन�याम यादव .........................................................................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

शा�लकराम कोहारको जाहेराले जाहेर�ले नेपाल सरकार.........................................१  

 

��यथ� 

वाद� 

म�ुा नं. ०६९-cs-०४०४‚ �न.नं. ४  

िज�ला क�पलव�त ुसोम�डह� गा.�व.स. वडा नं. ९ सेमर� ब�ने गोवध�न कोहारक� �ीमती 

�तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहार ......................................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

शा�लकराम कोहारको जाहेराले जाहेर�ले नेपाल सरकार.........................................१ ��यथ� 

वाद� 
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म�ुा नं. ०६९-cs-०५९२‚ �न.नं. ५ (साधक) 
 

शा�लकराम कोहारको जाहेराले जाहेर�ले नेपाल सरकार.........................................१ 

 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

िज�ला क�पलव�त ुसोम�डह� गा.�व.स. वडा नं. ९ सेमर� ब�ने रामशरण कोहार .........१ 

 

��यथ� 

��तवाद� 

 

स�ु फैसला गन� �यायाधीश – �ी रामकृ�ण खनाल 

क�पलव�त ुिज�ला अदालत 

स�ु फैसला �म�त : २०६९।६।१७ 

�याय �शासन ऐन‚ २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यस अदालतमा दायर हनु आएको 

पनुरावेदन प� स�हतको ��ततु म�ुाको त�य र ठहर यस �कार छ । 

 

सि��� त�य : 

�म�त २०६६।७।५ गतेका �दन िज�ला क�पलव�त ुसोम�डह� गा.�व.स. वडा नं ९ सेमर� ब�ने 

भारत अ�हर यादव समेतले ऐ.ऐ ब�ने घन�याम कोहारलाई �थानीय रामशरण कोहराको �. ४०००।– 

चोर� आरोपमा छलफलमा बोलाई घन�याम कोहारलाई हात, लात‚ म�ुाले �नम�म त�रकाले कुट�पट 

गरेकामा �म�त २०६६।७।८ गतेका �दन क�रब १७:०० बजेको समयमा ��तवाद�ह�को कुट�पटका 

कारणबाट �नज घन�याम कोहारको म�ृय ु भएको भ�े समेत �यहोराको शा�लकराम कोहारको जाहेर� 

दरखा�त । 

िज�ला क�पलव�त ुसोम�डह� गाउँ �वकास स�म�त वडा नं. ९ सेमर� ि�थत पूव�मा �तलरैया भ�े 

र�ता कोहारको घर, पि�ममा भलुन कोहारको घर, उ�रमा केशर� यादवको घर र दि�णमा मतृक 

घन�याम कोहारको घर य�त चार �क�ला�भ� आगँनको उ�र साइडमा रहेको �नमको �खको फेदमा 

मतृक घन�याम कोहारको शव उ�र टाउको दि�ण ख�ुा गर� उ�ानो अव�थामा रहेको भ�े �यहोराको 

घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका । 

�भसेरा पर��ण ��तवेदनका आधारबाट मतृक घन�याम कोहारको म�ृय ुभएको कारण ख�ुन स�ने 

भ�े समेत �यहोराको शव पर��ण ��तवेदन । 

वारदात �म�त २०६६।७।५ गतेका �दन �थानीय रामशरण कोहारको �. ४०००।– मतृक 

घन�याम कोहारले चोर� गरेको �वषयमा वारदात �थलमा छलफलको ला�ग म समेत उपि�थत भएकामा 

घन�याम कोहारलाई पटक पटक उ� रकम चोरेको अ�भयोग �वीकार गन� लगाइएकामा �नजले सो काय� 

�वीकार नगरेकाले �नज मतृकलाई जाहेर� दरखा�तमा उि�लिखत मा�नसह� समेत भई गरेको कुट�पटको 

चोटका कारण �नज घन�याम कोहारको �म�त २०६६।७।८ गते अं १७:०० बजेको समयमा म�ृय ु

भएको भ�े थाहा पाई म समेत वारदात प�ात भागी फरार रहेकामा ि�थ�त सामा�य ब�यो होला भनी 
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गाउँतफ�  घ�ुने �ममा आउँदा प�ाउ परेको हुँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� भारत अ�हर यादवले 

अनसु�धान �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान । 

��तवाद� भारत अ�हर यादवको भनाइ बकाइमा पूण�तया समथ�न जनाउँदै मतृकलाई रामशरण 

यादव‚ घन�याम यादव‚ �तलरैया भ�े र�ता कोहार र आफु समेत भई कुट�पट गरेकामा सा�बत भई 

��तवाद� भ�गन भ�े तौले�र यादवले अनसु�धान �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान । 

मेरो भ�तजा घन�याम कोहारलाई �सडी‚ �यामरा मोबाइल समेतका सामान चोर� गरेको आरोपमा 

भारत अ�हर यादव समेतले कुट�पट गरेको भनी जाहेर� �दएकामा प�छ सो वारदात स�ब�धमा ब�ुदै जादँा 

�नज भ�तजालाई रामशरण कोहार र जाहेर� दरखा�तमा उि�लिखत मा�नसह� लगायत �तलरैया भ�े र�ता 

कोहार, घन�याम यादव समेतका मा�नसह�ले कुट�पट गरेको कारण �नजको म�ृय ु भएको भ�े बिुझन 

आएको भ�े समेत �यहोरामा जाहेरवाला शा�लकराम कोहारको कागज ।  

जाहेरवाला शा�लकराम कोहारको भनाइ बकाइलाई पूण�तया समथ�न जनाउँदै राधे�याम कोहारले 

गरेको कागज । 

मतृक घन�याम कोहारले �थानीय रामशरण कोहारको ४०००।– �पैया चोरेको �वषयमा 

गाउँमा छलफल भएकामा �नज घन�याम कोहारले मैले कोह� कसैको रकम चोरेको छैन भ�दा रामशरण 

कोहारले �नज घन�याम कोहारको हात बा�ँध�दई मार� भनी जाहेर� दरखा�तमा उि�लिखत मा�नसह� र 

�तलरैया भ�े र�ता कोहार घन�याम यादव‚ रामशरण कोहार समेतले �नज घन�याम कोहारलाई �नम�म र 

�नघा�त �पमा कुट�पट गरेको पीडाबाट �नज घन�याम कोहारको �म�त २०६६।७।८ मा म�ृय ुभएको 

थाहा पाई उि�लिखत ��तवाद�ह� समेत भागी फरार रहेको हुँदा �नजह� उपर कडा कारबाह� हनु ुपछ� 

भ�े समेत �यहोराको बिुझएका राधे�याम कोहार, न�दलाल कोहार, �वरला कोहार ग�र�दएको कागज र 

सोह� अन�ुपमा भागदार रैदास भलुन कोहार �कसोर� समेतले ग�र�दएको व�तिु�थ�त मचु�ुका । 

जाहेर� दरखा�त‚ जाहेरवालाले गरेको कागज‚ घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका‚ शव पर��ण 

��तवेदन‚ प�ाउ परेका ��तवाद�ह�ले गरेको बयान, अनसु�धानका �ममा बिुझएका �यि�ह�ले 

ग�र�दएको कागज र व�तिु�थ�त मचु�ुका समेतका कागज �माणह�का आधारमा �म�त २०६६।७।५ 

गतेको राती सोम�डह� गा.�व.स. वडा नं ९ सेमर� गाउँमा भएको छलफल भेलामा घन�याम कोहारलाई 

चोर� गरेको आरोप लगाई ��तवाद�ह�ले गरेको कुट�पटका कारण �म�त २०६६।७।८ गतेका �दन 

�नजको म�ृय ु भएको प�ु� भइरहेकाले �नज ��तवाद�ह� भारत अ�हर यादव‚ तौले�र यादव‚ रामशरण 

कोहार‚ घन�याम यादव र �तलरैया भ�े र�ता कोहारलाई मलुकु� ऐन‚ �यान स�ब�धी महलको १ नं 

बमोिजमको कसरु अपराधमा सोह� महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग प� । 

�म�त २०६६।७।५ गतेका �दन म मेरै घर प�रवारको साथमा �थए ँ । जाहेर� दरखा�तको 

�यहोरा झ�ुा हो । मैले घन�याम कोहारलाई कुट�पट गरेको होइन । म खेतमा काम ग�ररहेका बेला 

�हर�ले प�ाउ गरेका हनु ्। अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� भएको बयान मैले भने बमोिजम लेिखएको 

होइन । सह� गन� भने प�छ सह�छाप ग�र�दएको हुँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� भ�गन भ�े तौले�र 

यादवले अदालतमा गरेको बयान । 
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�म�त २०६६।७।५ गतेका �दन म मेरो भाइको घर बासँखोरमा गएको �थए ँ । जाहेर� 

दरखा�तमा मेरो नाम �कन राखेका हनु ्मलाई थाहा भएन । रामशरण कोहारको नगद �. ४०००।– 

चोर� गरेका स�ब�धमा प�ायत बसेको कुरा प�छ सनेुको �थए ँ । मैले राधे�याम कोहारलाई कुट�पट 

गरेको होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� भारत अ�हर यादवले अदालतमा गरेको बयान । 

स�ु अदालतका आदेश अनसुार �नज ��तवाद�ह� भ�गन भ�े तौले�र यादव र भारत अ�हर 

यादव थनुामा रह� ��ततु म�ुाको पपु�� भएको । 

के���य �हर� �व�ध �व�ान �योगशालाको �भसेरा पर��ण ��तवेदन िज�ला �हर� काया�लय 

क�पलव�तकुो च.नं. २७२८ �म�त २०६६।११।२३ को प� साथ �ा� भई �म�सल सामेल रहेको । 

�म�त २०६६।७।५ गतेका �दन म सोम�डह� गा.�व.स. अ�तग�त रहेको �वावल�बनको �म�टङमा 

गएको �थए ँ। उ� �दन साढे चारस�म सभामा बसी �यसप�छ �न�तो मा� रजवापरुमा गएको र �यहाँबाट 

का�त�क ९ गते मा� म आ�नो घर आएको हुँ । जाहेर� दरखा�तका बारेमा मलाई केह� थाहा छैन । के 

कसर� मतृकको म�ृय ु भएको हो मलाई थाहा छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रामशरण कोहारले 

अदालतमा गरेको बयान । 

जाहेर� दरखा�तको बारेमा मलाई केह� थाहा छैन । वारदातको समयमा म घरमा �थइन ँ। 

ममा�थ लगाइएको आरोप गलत हो । मैले मतृकलाई कुट�पट गरेको होइन भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद� घन�याम यादव अदालतमा गरेको बयान । 

मलाई घटनाका बारेमा थाहा छैन । मैले राधेशरण कोहारलाई िचनेकै प�न छैन र कुट�पट प�न 

गरेक� होइन । म घटना भएको �दन स�तनावपरुमा �थए ँ । मैले घटना घटाएको होइन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारले अदालतमा गरेको बयान । 

स�ु अदालतको आदेशानसुार ��तवाद�ह� रामशरण कोहार‚ घन�याम यादव र �तलरैया तथा 

र�ता कोहार भ�े गीता कोहार तारेखमा रह� ��ततु म�ुाको पपु�� भएको । 

अ�य�धक र�सी सेवनबाट म�ृय ु भएको हनु स�ने भ�े समेत �यहोराको च.नं. ४२० �म�त 

२०६७।१।८ को िज�ला सरकार� व�कल काया�लय क�पलव�तकुो प�साथ �ा� िज�ला �वा��य 

काया�लय क�पलव�तकुो च.नं. ८८४ �म�त २०६६।१२।३१ को प� �म�सल सामेल रहेको । 

�म�त २०६६।७।५ गते �दनभ�र र राती समेत ��तवाद� भ�गन भ�े तौले�र यादव आ�नो 

गाउँघरमै �थए । सो का�त�क ६ गते राती कुनै प�ायत वा मार�पटको घटना समेत केह� भएको छैन । 

भ�गन भ�े तौले�रसँग पि�पङ सेट भएकाले सो ५ गते राती १२ बजेस�म �सचाइँ स�ब�धमा कुरा गद� म 

समेत �नज तौले�र यादवको घरमा �थय� । �यसप�छ म आ�नो घरमा आए ँ। �नज तौले�र यादव आ�नो 

घरमा गई सतेुका हनु ्। यी ��तवाद� तौले�रलाई �यान म�ुामा झ�ुा फसाइएको छ। �नजले सफाइ 

पाउन ु पछ� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� तौले�र यादवको सा�ी म�ुा बरईले अदालतमा गरेको  

बकप� । 

�म�त २०६६ साल का�त�क ५ गते साझँ रामशरण कोहार मेरो घरमा �न�ता मा� आएका  

�थए । मेरो घरमा एक साताको भ�डारा �थयो । यी रामशरण अि�तमस�म भ�डारामा रह� सोह� ९ गते 
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आ�नो घर गएका हनु ्। यी ��तवाद� उपरको दाबी झ�ुा हो । उनी �नद�ष छन ्सफाइ पाउन ुपछ� भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� रामशरण कोहारको सा�ी गौर�श�र कोहारले अदालतमा गरेको बकप� । 

�म�त २०६६।७।४ गते साझँ मेरा घरमा साधहु�को भ�डारा भएकाले ��तवाद� घन�याम यादव 

म कहाँ �न�तो मा� आएका �थए । सो ४ गतेदेिख १० गतेस�म बसी १२ गते खाना खाई म कहाँबाट 

आ�नो घर गएका हनु ्। यी ��तवाद�ले कुट�पट गरेका होइनन‚् �यनी �नद�ष छन ्सफाइ पाउन ुपछ� भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� घन�याम यादवका सा�ी बहाब अ�हरले अदालतमा गरेको बकप� । 

�म�त २०६६।७।५ गतेका �दन गाउँमा घन�याम कोहारलाई चोर�को आरोप लगाई प�ायत 

भेला भएको र प�ायत उठेप�छ भारत अ�हर‚ तौले�रले �नजलाई छाती �प�ँुमा लात म�ुाले कुट�पट 

गरेका हनु ्। म प�न घटना हुँदा सोह� �थानमा �थए ँ। कुट�पटको चोटले मतृकको २०६६।७।८ गते 

म�ृय ुभएको हो । कुट�पटमा संल�न भई कसरु गन� ��तवाद�लाई सजाय हनु ुपछ� भ�े समेत �यहोराको 

व�तिु�थ�त मचु�ुकाका वाद� प�का सा�ी भागदार रैदासले अदालतमा गरेको बकप� । 

मेरो मूल घर घटना भएको ठाउँ सोम�डह� गा.�व.स. वडा नं. ९ मा पछ�। हाल डमुरा गा.�व.स. 

वडा नं. ५ मा बसोबास गछु� । घटना भइसकेप�छ थाहा पाएर घटना�थलमा पगु� । �यहाँ गई सनेु 

अनसुार मतृक घन�याम कोहारलाई चोर�को आरोप लगाई �म�त २०६६।७।४ गतेका रा�त प�ायत बसी 

भारत अ�हर यादव‚ तौले�र यादव म�ुय भई अ� �तलरैहया कोहार‚ रामशरण कोहार‚ समेत �मल� लात‚ 

हात‚ म�ुाले छाती‚ �प�ु‚ पेटमा कुट�पट गरेका हनु ् । सोह� चोटको पीडाबाट मतृकको �म�त 

२०६६।७।८ गते म�ृय ु भएको हो भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला शा�लकराम कोहारले अदालतमा 

गरेको बकप� । 

�म�त २०६६।७।५ का �दन ��तवाद� रामशरण कोहारको पैसा चोरेको आरोपमा प�ायत ज�मा 

भेला गर� मतृकलाई सोधपछु गदा� मतृकले इ�कार गदा� ��तवाद�ह� भारत अ�हर‚ तौले�र यादवले लाती 

म�ुाले हानेका हनु ्। �यह� कुट�पटको चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको हो। घटना मैले देखेको हुँ भ�े 

समेत �यहोराको अनसु�धानमा कागज गन� न�दलाल कोहारले अदालतमा गरेको बकप� । 

मेरो घर र तौले�रको एउटै गाउँमा आमने सामने छ । पानी पटाउने पाइप �सइराखेको �थए‚ँ 

पानी पटाउने बारेमा ��तवाद�सँग कुराकानी गदा� रातको १२ बजेको �थयो । कुराकानी हुँदाकै अव�थामा 

तौले�र यादव कहाँ म�ुु बरई प�न आएका �थए । उ� �म�त २०६६।७।५ गतेको कुरा हो । उ� 

�दन प�ायत भएको होइन‚ कुट�पटको घटना भएको होइन । �नज उपरको कत��य �यानको अ�भयोग 

दाबी झ�ुा हो । ��तवाद� �नद�ष छन‚् सफाइ पाउन ु पछ� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� भ�गन भ�े 

तौले�र अ�हर यादवका सा�ी राम �मलन चौधर�ले अदालतमा गरेको बकप� । 

�म�त २०६६।७।५ गते ��तवाद� �तलरैया भ�े र�ता कोहारक� आमा �बरामी हनु ुभएकाले �नज 

आ�नी आमाको घरमा गएक� हनु ्। २०६६।७।५ गते साँझदेिख आ�नो माइतीमा गई आ�नी आमाको 

�याहार स�भार गर� �यह�� रह� बसी १५ �दनप�छ फक� आएक� हनु ्। यी ��तवाद� उपरको कत��य 

�यानको अ�भयोग दाबी झ�ुा हो । उनी �नद�ष छन ्भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �तलरैया तथा र�ता 

कोहार भ�े गीता कोहारका सा�ी भेलई चमारले अदालतमा गरेको बकप� । 
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�म�त २०६६।७।५मा ��तवाद� भारत अ�हर �संहखोरको बासखोर गाउँमा �नजका भाइका घरमा 

�थए । घटना भएको भ�नएको �दन �नज आ�नो गाँउघरमा �थएनन ्। �यसैले �नजले झैझगडा कुट�पट 

केह� गरेका होइनन ्। मैले सो �दन �दन र रातभर उनलाई बाँसखोर भाइको घरमा देखेको हुँ । �यनलाई 

झ�ुा म�ुा लगाई फसाइएको हो‚ सफाइ पाउन ुपछ� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� भारत अ�हर यादवका 

सा�ी पजुार� अ�हरले अदालतमा गरेको बकप� । 

मतृकको लास जाँच गदा� २ �दन अगा�ड कुट�पटको प�ृभ�ूम रहेको �थयो । त�प�ात प�न 

म�ृयकुो कारण खलुाउन स�कए‚ म�ृयकुो कारण खलुाउन �भ�ी अ�ह� जाँचका ला�ग पठाइएको मतृकका 

पछा�ड �प�ँुमा २।३ से.मी. लामा घ�ेका डामह� �थए । अ�य�धक र�सी सेवनका कारण म�ृय ुभएको 

भ�े कुरा �भसेरा पर��ण ��तवेदनका आधारमा खलुाएक� हुँ भ�े समेत �यहोराको �वशेष� डा. म�नता 

सनुामले अदालतमा गरेको बकप� । 

स�ु अदालतमा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट �व�ान िज�ला �याया�धव�ा‚ जाहेरवालाका 

तफ� बाट �व�ान काननु �यवसायी र ��तवाद�ह�का तफ� बाट �व�ान काननु �यवसायीबाट छु�ाछुटै पेस 

भएको बहस नोटह� �म�सल संल�न रहेको । 

��तवाद�ह� भारत अ�हर यादव‚ भ�गन भ�े तौले�र यादव र रामशरण कोहारलाई अ�भयोग 

दाबी अनसुार मलुकु� ऐन‚ �यान स�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम जनह� ज�मकैद हनेु र 

��तवाद�ह� घन�याम यादव र �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारलाई �यान स�ब�धी महलको 

१७(३) नं. बमोिजम जनह� १ (एक) वष� कैद हनेु ठहछ� भ�े स�ु क�पलव�त ुिज�ला अदालतको �म�त 

२०६९।६।१७ को फैसला । 

मतृक घन�यामको म�ृय ुकत��यबाट भएको प�ु� भएकै कारणले ��तवाद�ह�लाई सजाय गरेको 

त�य �था�पत भएको र तौले�र अ�हर यादव अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहे प�न सो 

अनसु�धान अ�धकार� सम�को बयानका आधारमा �नजलाई अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय भएको र 

��तवाद�ह� �तलरैया तथा र�ता भ�े गीता कोहार र घन�याम यादवका हकमा सो सहअ�भय�ुको पोललाई 

�माणमा �लन इ�कार गर� भएको उ� फैसला सो हदस�म ��ुटपूण� हुँदा बदर गर� ��तवाद� घन�याम 

यादव र �तलरैया तथा र�ता भ�े गीता कोहारलाई अ�भयोग दाबीभ�दा कम सजाय गन� गर� भएको स�ु 

फैसला बदर गर� अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय गर� पाऊँ भ�े नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� । 

जाहेरवालाले जाहेर�मा उ�लेख गरेको आधार मा� �माण हनु नस�ने‚ मतृकको म�ृयकुा 

स�ब�धमा शव पर��ण ��तवेदनमा म�ृयकुो कारण �भसेरा जाँच भएप�छ मा� थाहा हनेु भनी ��तवेदनमा 

उ�लेख गरेकामा �भसेरामा अ�कोहल देिखएको भनी उ�लेख गरेकोमा �नजको म�ृय ुकुट�पटबाट नभएको 

भनी र�सीको सेवनबाट म�ृय ु भएको डा�टरको राय ��तवेदनबाट खलेुको‚ मतृकको शर�रमा कुनै 

�क�समको घाउ चोटपटक नरहेका अव�थामा हामी �नद�षलाई �माणह�को उिचत मू�या�न नै नगर� 

स�ुबाट सजाय गन� गर� भएको फैसला ��ुटय�ु रहेकाले बदर गर� �याय इ�साफ पाऊँ भ�े ��तवाद� 

तौले�र यादव र ��तवाद� भारत यादवको संय�ु पनुरावेदन प� । 
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��ततु म�ुाका ��तवाद� म�येका रामशरण कोहारका हकमा �म�त २०६९।६।१७ मा ��ततु 

म�ुामा ज�मकैद हनेु ठहर� फैसला भएको �नजका नाममा पनुरावेदनको �याद �म�त २०६९।९।५ मा 

तामेल भएकामा �म�सल संल�न तामेल� �यादबाट देिखएको एवं उ� तामेल� �म�तले ऐनका �याद�भ� 

�नजको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको रेकड� हेदा� नदेिखएको भनी स�बि�धत फाँटबाट लेखी 

आएको हुँदा �नज रामशरण कोहारको हकमा ��ततु म�ुा स�ु फैसला बमोिजम साधकको रोहबाट हे�रने 

गर� स�बि�धत दायर�मा दता� गर� �नयमानसुार पेस गनु� भ�े �म�त २०७०।१।२२ को यस अदालतको 

आदेश । 

वाद� नेपाल सरकारको ��तवाद� म�येका घन�याम यादव एवं गीता कोहार उपर पनुरावेदन दायर 

भएको र ��तवाद�ह� भारत अ�हर यादव‚ तौले�र यादव‚ घन�याम यादव‚ गीता कोहारको प�न पनुरावेदन 

परेको देिखयो । दोहोरो पनुरावेदन परेकामा एक अका�लाई पनुरावेदनको जानकार� गराउन र मतृक 

घन�याम कोहारको �भसेरा पर��ण ��तवेदनबाट म�ुयकुो कारण ख�ुन नसकेको भनी जा�नएको हुँदा सम� 

�माणको मू�या�नबाट स�ु फैसला फरक पन� स�ने देिखँदा छलफलका ला�ग अ.व. २०२ नं. एवं 

पनुरावेदन अदालत �नयमावल�‚ २०४८ को �नयम ४७ बमोिजम पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय 

बटुवललाई पेसीको जानकार� �दई �नयमानसुार पेस गनु� भ�े �म�त २०७०।३।१० को यस अदालतको 

आदेश । 

 

ठहर 

�नयम बमोिजम पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट �व�ान का.म.ु 

सह�याया�धव�ा �ी ई�र��साद ब�जाडेले र जाहेरवालाका तफ� बाट �व�ान अ�धव�ा �ी �भ�ुसाद �म�ले 

��तवाद�ह� घन�याम यादव र �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहार मतृकलाई मान� संल�न रहेको 

�म�सल संल�न �माणबाट सम�थ�त भएको हुँदा �नज ��तवाद�ह�लाई �यान स�ब�धका महलको १७(३) 

नं. बमोिजम सजाय गरेको स�ु अदालतको फैसला �मलेको अव�था छैन‚ तौले�र यादव‚ भारत अ�हर र 

रामशरण कोहारले मतृकलाई कुट�पट गरेको भ�े त�य सम�थ�त भइरहेको अव�था हुँदा �नज 

��तवाद�ह�लाई �यान स�ब�धीको महलको १३(३) नं. अ�तग�त सजाय गन� गरेको स�ु अदालतको 

फैसला �मलेको देिखएको छ‚ अत: वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज�कर‚ अ�भयोग दाबी अन�ुप 

सजाय ग�रन ु पछ� भनी र पनुरावेदक ��तवाद�ह� भारत अ�हर तौले�र यादव र घन�याम यादवमा 

तफ� बाट �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी कमलराज जोशीले मतृकको म�ृय ुकुट�पटका कारणबाट भएको भ�े 

प�ु� हनु सकेको छैन‚ �भसेराको पर��ण ��तवेदनबाट मतृकले मादक पदाथ� सेवन गरेको पाइएको ि�थ�त 

छ‚ मतृकको म�ृय ु कुट�पटका कारणबाट नभई मादक पदाथ� सेवन गरेका कारणाबाट भएको भ�े 

देिखएका ि�थ�तमा ��तवाद�ह� भारत अ�हर‚ तौले�र यादव र घन�याम यादव मतृकलाई मान� संल�न 

रहेको मा� स�कने अव�था छैन‚ �यसै गर� मतृकलाई मान� �नज ��तवाद�ह� संल�न रहेको नदेिखएको 

हुँदा �नज ��तवाद�ह�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपद�छ भनी बहस िज�कर ��ततु गनु� भयो । 

�यसै गर� ��तवाद� �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारका तफ� बाट �व�ान अ�धव�ा�य �ी 

सूय��साद �े� र �ी  ओम�साद पंगेनीले हा�ा प�को नाम स�ुमा जाहेरवालाले �दएको जाहेर�मा उ�लेख 
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गरेको अव�था छैन‚ हा�ो प� घटना�थलमा उपि�थत रहेको र मतृकलाई मान� संल�न नदेिखएको तथा 

अ�य �माणबाट सम�थ�त गरेको नदेिखएको अव�थामा केवल जाहेरवालाले प�छ कागज गदा� हा�ा प�को 

नाम उ�लेख गरेका आधारमा मा� हा�ो प�लाई कसरुदार मा� �म�दैन‚ अत: पनुरावेदक ��तवाद� गीता 

कोहारले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पद�छ भनी र ��तवाद� रामशरण कोहारका तफ� बाट �व�ान 

वैत�नक अ�धव�ा �ी गोमती सनुारले ��तवाद� रामशरण कोहार मतृकलाई मान� संल�न रहेको भ�े 

स�ब�धमा वाद� प�बाट त�यय�ु �माण ��ततु हनु सकेको नदेिखएको अव�थामा स�ु अदालतबाट �यान 

स�ब�धीको १३(३) नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय गन� गरेको फैसला �मलेको अव�था छैन‚ अत: �नज 

��तवाद�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपद�छ भनी बहस िज�कर ��ततु गनु� भयो । 

उि�लिखत बहस सनुी �म�सल अ�ययन गर� �नण�यतफ�  �वचार गदा� ��ततु म�ुामा �न�न �वषयमा 

�नण�य �दन ुपन� हनु आएको छ । 

१. मतृकको म�ृय ुकुट�पटका कारणबाट भएको हो‚ होइन ?  

२. ��तवाद�ह� मतृकलाई मान� संल�न रहेको अव�था छ‚ छैन ? 

३. स�ु क�पलव�त ुिज�ला अदालतको फैसला �मलेको छ‚ छैन ? 

यसमा सबै ��तवाद�ह�लाई �यान स�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग 

दाबी रहेकोमा क�पलव�त ु िज�ला अदालतबाट ��तवाद�ह� तौले�र यादव‚ भारत अ�हर र रामशरण 

कोहारलाई �यान स�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम जनह� एक वष� कैद हनेु ठहराई �म�त 

२०६९।६।१७ मा फैसला भएको देिख�छ । मतृकको म�ृय ु कुट�पटका कारणबाट नभएको र 

मतृकलाई मान� संल�न नरहेको हुँदा अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पद�छ भ�े ��तवाद�ह� तौले�र 

यादव‚ भारत अ�हर‚ घन�याम यादव र �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारलाई �यान स�ब�धीको 

१७(३) नं. बमोिजम सजाय गन� गरेको फैसला न�मलेकाले सो हदस�म फैसला केह� उ�ट� गर� �नज 

��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबी अन�ुप सजाय ग�रपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारको म�ुय पनुरावेदन 

िज�कर रहेको पाइ�छ । �यसै गर� ��तवाद� रामशरण कोहारको हकमा साधकको रोहमा पेस भएको 

देिखन आउँछ । 

�थम ��को हकमा �वचार गदा�‚ लास जाँच मचु�ुकाबाट मतृकको ढाडमा �नलडाम देिखएको‚ 

दायाँ ख�ुाको �पडौलामा कोत�रएको देिखएको‚ दाया ँ घुडँामा परुानो चोट रहेको भ�े देिख�छ । शव 

पर��ण ��तवेदनमा मतृकको म�ृयकुो कारण �भसेरा पर��णबाट मा� खलुाउन स�कने भएकाले भनी ख�ुन 

सकेको देिखँदैन । के���य �हर� �व�ध �व�ान �योगशालाको २०६६।८।९ को प�साथ संल�न 

�भसेराको पर��ण ��तवेदनमा "The sample no 1-2 has shown Positive test for Alcohol" भ�े �वशेष�को 

राय रहेको देिख�छ । अनसु�धानका �ममा अनसु�धान अ�धकृत सम� कागज गरेका न�दलाल कोहार र 

व�तिु�थ�त मचु�ुकाका भागदार रैदासले र जाहेरवालाले बकप� गदा� मतृकलाई रकम चोर� गरेको 

�वषयको स�ब�धमा छलफल हुँदा कुट�पट ग�रएको र सोह� कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको भनी 

लेखाएको पाइ�छ । शव पर��ण गर� राय �दने िच�क�सक डा. म�नता सनुामले म�ृयकुो कारण खलुाउन 

�भ�ी अ�ह� जाँचका ला�ग पठाइएको‚ मतृकका पछा�ड �प�ँुमा २।३ से.मी. लामा घ�ेका डामह� 
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�थए‚ अ�य�धक र�सी सेवनका कारण म�ृय ु भएको भ�े कुरा �भसेरा पर��ण ��तवेदनका आधारमा 

खलुाएक� हुँ भनी बकप� गरेको देिख�छ। मतृकको म�ृयकुो कारण यह� हो भ�े स�ब�धमा शव पर��ण 

��तवेदनबाट ख�ुन सकेको देिखन आउँदैन । 

�भसेरा पर��णबाट �भसेरा मादक पदाथ� पाइएको भ�े आधारमा मा� मादक पदाथ� सेवनको 

कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको मा� स�कने अव�था रहँदैन । �यसमा प�न मतृकको म�ृय ुमादक पदाथ� 

सेवन गरेका कारणबाट नै भएको भ�े �वशेष�को य�कन राय रहेको देिखँदैन। सामा�यतया �वशेष�को 

पर��णका आधारमा स�बि�धत �वषयमा रहेको उ�कृ� द�ता एवं �मताका आधारमा ��ततु हनेु भएकाले 

म�ुामा �वशेष�को रायले मह�वपूण� �थान ओग�दछ। �वशेष�को राय म�ुामा स��लत �व�भ� 

�माणह�म�ये एक मह�वपूण� �माण भए प�न इ�साफका �न�म� �वशेष�को राय नै अख�डनीय र 

�नणा�यक �माण ब� स�ने अव�था हुँदैन । �वशेष�को राय स��लत अ�य �माणबाट प�न सा�द�भ�क र 

�माण �ा� हनेु कुरालाई मा�ु पन� हनु आउँछ । यस ि�थ�तमा लास जाँच मचु�ुका‚ शव पर��ण 

��तवेदन‚ बिुझएका मा�नस न�दलाल कोहार र भागदार रैदासको बकप� र जाहेरवालाको बकप�बाट 

मतृकको म�ृय ुकुट�पटका कारणबाट भएको कुरा प�ु� भएको देिखन आयो । 

��तवाद�ह� तौले�र यादव‚ भारत अ�हर र रामशरण कोहार मतृकलाई मान� संल�न रहेको 

अव�था छ‚ छैन ? भ�ेतफ�  �वचार गदा� �नज ��तवाद�ह� अदालतमा बयान गदा� कसरु गरेको कुरामा 

इ�कार रहेको पाइ�छ । अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� ��तवाद� तौले�र यादवले रामशरण कोहारको 

�. ४०००।- चोर� गरेको अ�भयोगमा रामशरण कोहार समेतले घन�याम कोहारलाई हात‚ ला�ी‚ म�ुाले 

कुट�पट गरेको र म समेतले कुट�पट गरेको पीडाबाट �नजको म�ृय ुभएको थाहा पाउनासाथ फरार भएका 

ह� भनी र ��तवाद� भारत अ�हरले घन�याम कोहारलाई पटक पटक उ� रकम चोरेको अ�भयोग �वीकार 

गन� लगाइएकामा �नजले सो काय� �वीकार नगरेकाले म भारत यादव‚ तौले�र यादव र रामशरण कोहारले 

मतृक घन�याम कोहारको शर�रका �व�भ� भागमा हात‚ लात‚ म�ुाले कुट�पट गरेको भनी बयान गरेको 

देिख�छ । बिुझएका न�दलाल कोहारले २०६७।७।५ मा रामशरणको पैसा चोरेकामा मतृक 

घन�यामलाई बोलाई प�ायती गरेकामा चोरेको कुरालाई इ�कार गरेकाले ��तवाद�ह� भारत अ�हर र 

तौले�र यादवले मतृकलाई कुट�पट गरेको भनी बकप� गरेको पाइ�छ ।�यसै गर� जाहेरावालाले तौले�र 

यादव‚ रामशरण कोहार समेतले मतृकलाई लात म�ुाले छाती‚ �प�ँुमा कुट�पट गरेको र सोह� कारणबाट 

२०६६।६।८ मा मतृकको म�ृय ु भएको भनी बकप� गरेको देिख�छ । जाहेरवाला एवं उि�लिखत 

बिुझएका मा�नसह�को बकप�लाई अ�यथा मा� पन� अव�था �म�सल संल�न �माणबाट देिखँदैन । �यसै 

गर� बिुझएका उि�लिखत मा�नसह�को बकप�‚ जाहेरवालाको बकप� र लास जाचँ मचु�ुकाबाट 

��तवाद�ह� तौले�र यादव र भारत अ�हरले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयानलाई सम�थ�त 

भएको पाइ�छ । यसर� मतृक घन�याम कोहारलाई ��तवाद� रामशरण कोहारको �. ४०००।– चोर� 

भएको स�दभ�मा प�ायती गदा�को अव�थामा ��तवाद�ह� रामशरण कोहार‚ भारत अ�हर र तौले�र यादवले 

लात‚ म�ुाले कुट�पट गरेको त�यलाई जाहेरावालाको बकप�‚ बिुझएका उि�लिखत �यि�ह� न�दलाल 

कोहार र भागदार रैदासको बकप�‚ लास जाँच मचु�ुका‚ शव पर��ण ��तवेदन र ��तवाद�ह� भारत 



26 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

  

अ�हर र तौले�र यादवले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयानबाट सम�थ�त भएको देिखन  

आउँछ । 

��तवाद�ह� रामशरण कोहार तौले�र यादव र भारत आ�हरले मतृकलाई मानु� पन� �रसइबी 

रहेको कारणबाट जोिखमी ह�तयारले मतृकलाई �हार गरको भ�े �म�सलबाट देिखँदैन । �यसै गर� �नज 

��तवाद�ह�ले मतृकलाई मान� योजना बनाई मतृकलाई मान�का ला�ग कुट�पट गरेको भ�े प�न देिखन 

आउँदैन। मतृकलाई मान� मनसाय राखी �नज ��तवाद�ह�ले कुट�पट गरेको भ�े स�ब�धमा वाद� प�बाट 

�माण ��ततु हनु सकेको देिखँदैन। �यान स�ब�धीको १४ नं. मा "�यान �लन ुपन� स�मको इवी प�न 

रहेनछ‚ लकु� चोर�कन हानेको प�न रहेनछ‚ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा र�स था�न नसक� जोिखमी 

ह�तयारले हानेको वा �वष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा‚ ढंुगा‚ लात‚ म�ुा इ�या�दले हा�दा सोह� चोट 

पीरले ऐनका �याद�भ� �यान मरेका दश वष� कैद गनु�पछ�" भ�े �यव�था भएको देिख�छ । ��तवाद� 

रामशरण कोहारको �. ४०००।– चोर� भएको स�दभ�मा मतृकलाई बोलाई प�ायत गदा� चोर� गरेको 

भनी मतृकले �वीकार नगरेकाले मतृकलाई ��तवाद�ह� रामशरण कोहार‚ भारत अ�हर र तौले�र यादवले 

लात‚ म�ुाले कुट�पट गरेको भ�े �म�सल संल�न मा�थ उि�लिखत �माणबाट प�ु� भएको देिखएको हुँदा 

��तवाद�ह� रामशरण कोहार‚ भारत अ�हर र तौले�र यादवले �यान स�ब�धीको १४ नं. अ�तग�तको 

कसरु गरेको देिखन आउँछ । यस ि�थ�तमा ��तवाद�ह� तौले�र यादव र भारत अ�हरले अ�भयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउन ुपद�छ भ�े �व�ान व�र� अ�धव�ाको बहस िज�कर ��तवाद� रामशरण कोहारले 

अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पछ� भ�े �व�ान वैत�नक अ�धव�ाको बहस िज�कर र �नज 

��तवाद�ह�लाई �यान स�ब�धीको �व�ान का.म.ु सह�याया�धव�ाको बहस िज�करसँग सहमत हनु  

स�कएन । 

��तवा�दह� घन�याम यादव र �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारका हकमा �वचार 

गदा�‚ �नज ��तवाद�ह� अदालतमा बयान गदा� मतृकलाई कुट�पट गर� मान� संल�न रहेको कुरामा इ�कार 

रहेको पाइ�छ । जाहेरवालाले स�ुमा �दएको जाहेर�मा �नज ��तवाद�ह� प�न मतृकलाई कुट�पट गन� 

संल�न रहेको भनी उ�लेख गन� सकेको देिखँदैन। जाहेरवालाले �म�त २०६६।७।२५ मा कागज गदा� 

��तवाद�ह� गीता कोहार र घन�याम यादव प�न मतृकलाई कुट�पट गर� मान�मा संल�न रहेको भनी 

उ�लेख गरेकामा बकप� गदा� �नज ��तवाद�ह�ले यो यस तवरबाट मतृकलाई कुट�पट गरेको तथा �नज 

��तवाद�ह� यो यस तवरबाट मतल� रहेको भनी उ�लेख गन� सकेको पाइँदैन । बिुझएका न�दलाल 

कोहार र भागदार रैदासले बकप� गदा� समेत ��तवाद�ह� घन�याम यादव र गीता कोहार मतृकलाई 

कुट�पट गन� संल�न रहेको र �नज ��तवाद�ह� घटना�थलमा उपि�थ�त भएको भनी उ�लेख गन� सकेको 

देिखँदैन । �यसै गर� �नज ��तवाद�ह� मतृकलाई कुट�पट गन� संल�न रहेको र अ�य �क�समको मतलबी 

भई घटना�थलमा उपि�थत रहेको भ�े स�ब�धमा वाद� प�बाट �माण ��ततु हनु सकेको देिखँदैन । यस 

ि�थ�तमा ��तवाद�ह� घन�याम यादव र गीता कोहारलाई �यान स�ब�धीको १७ (३) नं. बमोिजम जनह� 

एक वष� कैद गन� गरेको क�पलव�त ु िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म मना�सव देिखन आएन । 
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�यसै गर� ��तवाद�ह� घन�याम यादव र गीता कोहारलाई अ�भयोग दाबी अन�ुप सजाय ग�रन ुपद�छ भ�े 

�व�ान का.म.ु सह�याया�धव�ाको बहस िज�करसँग सहमत हनु स�कएन । 

यस �कार‚ ��तवाद�ह� भारत अ�हर यादव र भ�गन भ�े तौले�र यादवले अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� गरेको बयान‚ लास जाँच मचु�ुका‚ शव पर��ण ��तवेदन‚ जाहेरवालाको बकप� एवं 

बिुझएका न�दलाल कोहार र भागदार रैदासको बकप�बाट ��तवाद�ह� भारत अ�हर यादव‚ भ�गन भ�े 

तौले�र यादव र रामशरण कोहारको कुट�पटबाट मतृकको म�ृय ु भएको सम�थ�त भएको देिखएको र 

�म�सल संल�न �माण कागजबाट मतृकलाई उि�लिखत ��तवाद�ह�ले मान� मनसाय राखी कुट�पट गरेको 

भ�े प�ु� भएको नदेिखएको तथा �म�सल संल�न उ� �माणबाट �नज ��तवाद�ह�ले मतृकलाई कुट�पट 

गरेको देिखएको हुँदा ��तवाद�ह� भारत अ�हर‚ भ�गन भ�े तौले�र यादव र रामशरण कोहारले �यान 

स�ब�धीको १४ नं. अ�तग�तको कसरु गरेको देिखन आयो । तसथ� ��तवाद�ह� भारत अ�हर यादव‚ 

भ�गन भ�े तौले�र यादव र रामशरण कोहारलाई �यान स�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम जनह� 

ज�मकैद गन� गरेको हदस�म स�ु अदालतको फैसला केह� उ�ट� भई �नज ��तवाद�ह�लाई �यान 

स�ब�धीको १४ नं. अनसुार जनह� १० (दश) वष� कैद हनेु ठहछ� । ��तवाद�ह� घन�याम कोहार र 

गीता कोहार घटना�थलमा उपि�थत रहेको र मतृकलाई मान� काय�को मतलबी रहेको भ�े �म�सल संल�न 

�माणबाट सम�थ�त हनु सकेको नदेिखएको हुँदा �नज ��तवाद�ह�लाई �यान स�ब�धीको १७ (३) नं. 

बमोिजम जनह� एक वष� कैद गन� गरेको हदस�म स�ु अदालतको फैसला केह� उ�ट� भई �नज 

��तवाद�ह� घन�याम यादव र �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहार उपरको वाद� नेपाल 

सरकारको अ�भयोग दाबी नप�ुने र �नज अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�ेस�म पनुरावेदक ��तवाद�ह� 

भ�गन भ�े तौले�र यादव र भारत अ�हरको पनुरावेदन िज�कर र ��तवाद�ह� घन�याम यादव र �तलरैया 

भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारलाई अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय गर� पाउँ भ�े वाद� नेपाल 

सरकारको पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�दैन । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� । 

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा उ�लेख भए बमोिजम स�ु फैसला केह� उ�ट� भई ��तवाद�ह� भारत अ�हर यादव‚ 

भ�गन भ�े तौले�र यादव र रामशरण कोहारलाई मलुकु� ऐन‚ �यान स�ब�धीको महलको १४ नं. 

बमोिजम जनह� १० (दश) वष� कैद हनेु ठहरेकाले स�ु क�पलव�त ु िज�ला अदालतबाट �नज 

��तवाद�ह�बाट जनह� ज�मकैद असलु गन� राखेको लगत क�ा गर� �नजह�लाई कैद� पजु� �दई लागेको 

उ� कैदको लगत कसी �न�न अनसुार गर� असलु उपर गनु� भनी स�ु िज�ला अदालतमा लेिख पठाउनू.१ 

(क) ��तवाद� भारत अ�हर यादव ��ततु म�ुाको रोहबाट �म�त २०६६।७।१८ गतेदेिख �हर� 

�हरासतमा तथा स�ु अदालतको आदेश समेतले थनामा ब�दै आएको देिखँदा �नजलाई लागेको 

उ� १० (दश) वष� कैदको हकमा �नज �हर� �हरासतमा बसेको �म�त २०६६।७।१८ गते 

देिख क�ा हनेु गर� लगत कसी काननु बमोिजम असलु गनू� । 

(ख) ��तवाद� भ�गन भ�े तौले�र यादव ��ततु म�ुाको रोहबाट �म�त २०६६।८।७ गतेदेिख 

�हर� �हरासत तथा स�ु अदालतको आदेश समेतले थनुामा ब�दै आएको देिखँदा �नजलाई 
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लागेको उ� १० (दश) वष� कैदको हकमा सोह� �म�त २०६६।८।७ गतेदेिख क�ा हनेु 

गर� लगत कसी काननु बमोिजम असलु गनू� । 

(ग) ��तवाद� रामशरण कोहार बे�ज ुदेिखँदा �नजलाई लागेको उ� १० (दश) वष� कैदको लगत 

कसी काननु बमोिजम असलु गनू� । 

��तवाद�ह� घन�याम यादव र �तलरैया भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारले सफाइ पाउने ठहरेकाले स�ु 

अदालतबाट �नजह�का हकमा राखेको कैदको लगत क�ा ग�र�दन ुभनी स�ुमा लेखी पठाउनू..............२ 

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� जानू भनी फैसलाको 

��त�ल�प साथै राखी पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय बटुवललाई पनुरावेदन �याद �दनू ................३ 

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद�ह� भारत 

अ�हर यादव भ�गन भ�े तौले�र यादव र रामशरण कोहारलाई पनुरावेदनको �याद �दनू ...................४ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम हनेु ठहरेकाले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� ��तवाद� घन�याम 

यादवले क�पलव�त ु िज�ला अदालतको आदेशानसुार �. ९०००।– (नौ हजार) नगद धरौट राखेको र 

�नज ��तवाद� तारेखमा रहेको देिखँदा उ� धरौट रकम �फता� �दन ु भनी काननुको �याद�भ� दरखा�त 

�दएमा फैसला अि�तम भएप�छ उ� धरौट� रकम �फता� �दन ु भनी स�ु क�पलव�त ु िज�ला अदालतमा 

लेखी पठाइ�दनू ..............................................................................................................५ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम हनेु ठहरेकाले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� ��तवाद� �तलरैया 

भ�े र�ता कोहार भ�े गीता कोहारले क�पलव�त ुिज�ला अदालतको आदेशानसुार �. ९०००।– ( नौ 

हजार) नगद धरौट राखेको र �नज ��तवाद� तारेखमा रहेको देिखँदा उ� धरौट रकम �फता� पाउँ भनी 

काननुको �याद�भ� दरखा�त �दएमा फैसला अि�तम भएप�छ उ� धरौट� रकम �फता� �दन ु भनी स�ु 

क�पलव�त ुिज�ला अदालतमा लेखी पठाइ�दन ु................ ......................................................६ 

 

सरोकारवालाले न�ल मागे �नयमानसुार न�ल �दनू ..................................................................७ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुा�दनू ..................................८ 

 

(नारायण�साद �े�) 

�यायाधीश 

उ� रायमा सहमत छु । 

(प�ुपराज कोइराला) 

 �यायाधीश 

इ�त स�बत २०७० साल �ावण २० गते रोज १ मा शभुम ्...........। 
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�ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डा 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डार� 

माननीय �यायाधीश �ी �वनोद �साद शमा� 

फैसला 

म�ुा नं. ०७०–CS–००३५ 

रिज�ेसन नं. ०७०–०७०–००१९८ 

�नण�य नं. ३९६ 

 

म�ुा : कत��य �यान । 
 

िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. १ घर भई हाल कारगार काया�लय भरतपरु 

िचतवनमा थनुामा रहेको शंकर ग�ुङको छोरा मनोज ग�ुङ ....................................१  

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

सलुोचना �े�को जाहेर�ले नेपाल सरकार.............................................................. ��यथ� 

वाद� 

तथा 

म�ुा नं. ०७०–CS–००५३ 

रिज�ेसन नं. ०८–०७०–००३०७ 

�नण�य नं. ३९७ 

 

�वनोद �धानको छोरा िचतवन िज�ला भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ �े�परु घर भई 

हाल कारागार काया�लय िचतवनमा थनुामा रहेको �रजन �धान.................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

सलुोचना �े�को जाहेर�ले नेपाल सरकार ............................................................ ��यथ� 

वाद� 

तथा 

म�ुा नं. ०७०–CS–००५४ 

रिज�ेसन नं. ०८–०७०–००३०८ 

�नण�य नं. ३९८ 

 

िचतवन िज�ला भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. १ घर भई हाल कारागार काया�लय 

िचतवनमा थनुामा रहेको िचनबहादरु �े�को छोरा महेश �े� .................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

सलुोचना �े�को जाहेर�ले नेपाल सरकार ............................................................ ��यथ� 

वाद� 

  



30 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

तथा 

म�ुा नं. ०७०–CS–००५५ 

रिज�ेसन नं. ०८–०७०–००३०९ 

�नण�य नं. ३९९ 

िचतवन िज�ला भरतपरु नगरपा�लका नगरपा�लका वडा नं. २ मा ब�ने शंकरमान �े�को 

छोरा �वकासमान �े� .................................................................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

सलुोचना �े�को जाहेर�ले नेपाल सरकार ............................................................ ��यथ� 

वाद� 

तथा 

म�ुा नं. ०७०–CS–००५६ 

रिज�ेसन नं. ०८–०७०–००३१० 

�नण�य नं. ४०० 

 

पूण�बहादरु लामाको छोरा िचतवन िज�ला भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ घर भई हाल 

िज�ला कारागार शाखा िचतवनमा थनुामा रहेको �वशाल लामा..................................१ पनुरावेदक 

��तवाद� राजकुमार �े�को छोरा ऐ.ऐ.. घर भई हाल ऐ.ऐ.. मा थनुामा रहेको सरेुश �े�...........१ 

ऐ. को छोरा ऐ.ऐ. घर भई हाल ऐ.ऐ. मा थनुामा रहेको रवीन �े� .........................१ 

 

�व�� 
 

िचतवन िज�ला भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ ब�ने सलुोचना �े� समेतको जाहेर�ले 

नेपाल सरकार ...........................................................................................१ 

��यथ� 

वाद� 

तथा 

म�ुा नं. ०७०–CS–००५६ 

रिज�ेसन नं. ०८–०७०–००३१० 

�नण�य नं. ४०१ 

 

िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ ब�ने सलुोचना �े� समेतको जाहेर�ले 

नेपाल सरकार ............................................................................................१ 

पनुरावेदक 

वाद� 

 

�व�� 
 

शंकरमान �े�को छोरा िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ ब�ने �वकासमान 

�े� ........................................................................................................१ 

��यथ� 

��तवाद� 

राजकुमार �े�को छोरा िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ ब�ने सरेुश 

�े�..........................................................................................................१ 

राजकुमार �े�को छोरा िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ ब�ने रवीन 

�े�..........................................................................................................१ 
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पूण�बहादरु लामाको छोरा िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. २ ब�ने सरेुश 

�े�..........................................................................................................१ 

 

स�ु फैसला गन� अदालत : �ी िचतवन िज�ला अदालत 

स�ु फैसला गन� माननीय �यायाधीश : �ी भोलानाथ चौलागाई 

स�ु फैसला �म�त : २०७०।२।२९ गते 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु म�ुाको 

सि��� त�य एवं ठहर यस �कार छ । 

 

त�य ख�ड 

१.  िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका वडा नं. १ ि�थत पूव�मा नारायणगढ, मिु�लन सडक ख�ड, �ि�म 

कलश होटल, उ�रमा पोखरा बसपाक�  क�पाउ�ड, सामदुा�यक वन, दि�णमा पोखरा बसपाक� बाट 

मिु�लन नारायणगढ सडक �न�कने बाटो य�त चार �क�ला�भ� रहेको पोखरा बसपाक� को पूव�तफ�  

नारायणी यातायात �यवसायी स�को काउ�टर रहेको, सो काउ�टरको अगा�डप�� उ�र दि�ण हनेु 

गर� १ थान �नलो बे�च रहेको, सो बे�च वरपर बे�चको पछा�डतफ�  रहेको ढोका निजक रगत ज�तो 

रातो पदाथ� लागेको सो सकेुको अव�थामा रहेको, उ� बे�चदेिख अं. १० �मटर दि�ततफ�  

काउ�टरको मेनगेटस�म भइँुमा रगतज�तो रातो पदाथ� लागी सकेुको अव�थामा रहेको, उ� बे�चको 

अगा�डतफ�  १ जोर छालाको च�पलको रहेको, सो च�पलमा रगतज�तो रातो पदाथ� लागेको, च�पल 

निजक कालो र� रहेको, उ� बे�चमा ब�सरहेको स�तोष �े�लाई �रजन समेतका �यि�ह�ले खुँडा, 

खकुुर� समेतले शर�रका �व�भ� भागमा �हार गर� घाइते बनाएको भनी देखाएको, सो �थानमा रहेको 

च�पल १ जोर, र�, भइँुमा लागेको रगत ज�तो रातो पदाथ� �हर�ले बरामद गर� �लई आएको भ�े 

समेत �यहोराको घटना�थल मचु�ुका ।  

२.  नारायणी यातायात �यवसायी स�का कम�चार� मेरो प�त स�तोष �े� �म�त २०६८।५।८ गते 

०६:३० बजेको समयमा पोखरा बसपाक� ि�थत काउ�टरमा बसी बसको �टकट का�दै गरेको 

अव�थामा वाइबा भ�े धनबहादरु ग�ुङ समेतका �यि�ह�ले प�तलाई मान� भनी धा�रलो ह�तयार खुँडा 

खकुुर�ले �हार ग�ररहेको अव�थामा या� ुतथा स�का कम�चार�ले रो�ने �यास गर� होह�ला गरेप�छ 

अ�यायीह� ह�तयार �लई भागेकाले उपचाराथ� िचतवन मे�डकल कलेजमा �याएको जानकार� भएको र 

प�तको अव�था ग�भीर भएको हुँदा घाउ जाँच केश फाराम ग�रपाउँ, प�छ छु�ै जाहेर� �दने छु भ�े 

समेत �यहोराको सलुोचना �े�को �नवेदन ।  

३.  नारायणी यातयात �यवसायी स�मा काम गन� म जाहेरवालाका प�त िज�ला िचतवन भरतपरु 

नगरपा�लका वडा नं. २ ब�ने वष� ३५ को स�तोष �े� �म�त २०६८।५।८ गते �बहान अं. 

०६:३० बजेको समयमा पोखरा बसपाक�  ि�थत सोह� यातायात �यवसायी स�को काउ�टरमा बसी 

�टकट का�टरहेका अव�थामा वाइबा भ�े धनबहादरु ग�ुङ, महेशक�त�न �े�, �रजन �े�, नवीन भ�े 

�वशाल लामा, सरेुश �े�, �वकास �े�, रवीन �े� समेतका �यि�ह�ले ए�ा�स धा�रलो ह�तयारले 
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टाउको लगायत शर�रका �व�भ� भागमा �हार गर� ग�भीर भाइते बनाएको हुँदा �नजह�लाई प�ाउ 

गर� �याई काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको सलुोचना �े�को जाहेर�  

दरखा�त ।  

४.  िज�ला िचतवन ग�ुजनगर ि�थत गो�ेनी भ�े �थानमा जे�सजको िश�वर भएको, म नारायणी जे�सजको 

उपा�या� भएको र उ� ज�ुजनगरमा हनेु िश�वरको संयोजक समेत भएको कारण �म�त 

२०६८।५।८ गते �बहान अं. ०६:३० बजेको समयमा म नारायणी जे�सजमा �थए,ँ ग�ुजनगरतफ�  

जान ला�दा पोखरा बसपाक� मा स�तोष �े�मा�थ खकुुर� �हार भयो र �नज घाइते भएको छ भ�े 

सनेुको हुँ । वारदातमा म गएको �थइन ँ। म र �नज स�तोष �े� अलग अलग यातायात �यवसायी 

स�मा काम गन� कम�चार� भएका कारण क�हलेकाह� � �टका �वषयमा झगडा हनेु ग�य� । सोह� 

कारणबाट जाहेर�मा मेरो नाम �कटान भएको हनु ुपछ� । उ� घटना जाहेर�मा �कटान भएका वाइबा 

भ�े धनबहादरु ग�ुङ, महेश �े�, क�त�न �े�, �रजन �े� समेतले घटना घटाएको हनु ु पछ� । 

�नजह�को घटना हनुभु�दा केह� �दन अगा�ड स�तोष �े�सँग झगडा भएको �थयो भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� �वकासमान �े�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान ।  

५.  सलुोचना �े�को जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� �वकासमान �े� समेत भएको �यान मान� 

उ�ोग म�ुामा वारदातमा घाइते भएका स�तोष �े�लाई िचतवन मे�डकल कलेजमा उपचराथ� �याएको 

जानकार� भई त�काल घाइतेको घटना �ववरण कागज गन� खो�दा िच�क�सकह�ले उपचारका �ममा 

रहेको र अव�था ग�भीर रहेकाले कागज गराउने प�रि�थ�त नभएका कारण �नजले घटनाका �ममा 

भएको �ववरण बताएको अव�थामा त�वीर स�हत �प� हनेु गर� रेकड� गर� �भ�डयो �स.डी.मा उतार 

गरेको हुँदा मचु�ुका स�हतको �भ�डयो �स.डी. पेस गरेको छु, �म�सल संल�न ग�रपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको �.ना.�न. सरेु�� धमलाको ��तवेदन ।  

६.  नारायणी यातयात �यवसायी स�को पोखरा बसपाक� ि�थत काउ�टरमा काम गद� आउन ुभएका मेरा 

मामा वष� ३५ का स�तोष �े� आ�नै काउ�टरमा बसी काम ग�ररहेका अव�थामा मामा स�तोष 

�े�लाई यातायात स�ब�धी �वषयलाई �ववादको �वषय बनाई �म�त २०६८।५।८ गते �बहान अं. 

०६।३० बजेको समयमा �वप�ीह� वाइबा भ�े धनबहादरु ग�ुङ, महेश �े�, राजभ�डार� थर 

बताउने क�त�न �े�, �रजन �े�, �वशाल भ�े नवीन लामा, सरेुश �े�, �वकास �े�, रवीन �े� 

समेतका �यि�ह�ले धा�रलो ह�तयार खकुुर�, तरबार समेतले टाउको लगायत शर�रका �व�भ� भागमा 

�हार गर� ग�भीर घाइते बनाएकामा माइजू सलुोचना �े�ले िज�ला �हर� काया�लय िचतवनमा �यान 

मान� उ�ोग म�ुामा जाहेर� �दई मामालाई थप उपचारका ला�ग काठमाड� ि�थत ��.�व.िश�ण 

अ�पतालमा �याई उपचार भइरहँदा उपचारकै �ममा �म�त २०६८।५।१३ गते �दउँसो अं. ३ 

बजेको समयमा मामा स�तोष �े�को म�ृय ु भएको हुँदा �नज अ�यायीह�लाई प�ाउ गर� काननु 

बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �वजय ग�ुङको जाहेर� दरखा�त ।  

७.  मतृक लासको शर�रमा भएका �या�डेजह� सरुि�त साथ हटाई हेदा� टाउकाको दायाँ भागमा ३ 

से.मी. लामो टाँका लगाएको घाउ रहेको, उ� घाउम�ुन दायाँ कानमा�थ ८ से.मी. लामो टाँका 

लगाएको घाउ रहेको, टाउकाको �बच भागमा ७ से.मी. लामो टाँका लगाएको घाउ रहेको, बाया ँ
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गालामा २ से.मी. लामो घाउ रहेको, दबैु ओठको �बच भागको बायाँ भागमा ५ से.मी. लामो घाउ 

रहेको, दायाँ हातको नाडीको �भ�ी भाग ह�केलाको जोन�देिख मा�थ नाडीमा ६ से.मी. लामो टाँका 

लगाएको घाउ रहेको, दाया ँ हातको बढु� औ�लाको फेदमा ह�केलामा १९ से.मी. लामो गोलाकार 

टाँका लगाएको घाउ रहेको, बढु� औ�लामा ि�टलको तारज�तो खा�ँदएको, बायाँ हातको कु�हनामा २२ 

से.मी. को गोलाकार टाँका लगाएको घाउ रहेको, कु�हनाभ�दा केह� मा�थ ि�टल तार खाँ�दएको घाउ 

रहेको, दा�हने कोखाम�ुन १ से.मी. लामो घाउ रहेको भ�े समेत �यहोराको लाससँग मचु�ुका ।  

८.  �म�त २०६८।५।८ गते �बहान अं. ०६:३० बजेको समयमा िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपा�लका 

वडा नं. १ पोखरा बसपाक� ि�थत नारायणी यातायात स�को काउ�टरमा �ुट�मा रहेका स�तोष 

�े�लाई प�ाउ परेको �वकासमान �े� र फरार रहेको वाइबा भ�े धनबहादरु ग�ुङ, महेश �े�, 

क�त�न राजभ�डार�, �रजन �े�, �वशाल भ�े नवीन लामा, सरेुश �े�, रवीन �े� समेतले खुँडा खकुर� 

�लई कोह� मोटरसाइकलमा र कोह� पैदल �हँडेर गई उ� काउ�टरमा घेरा हाल� �नज स�तोष 

�े�लाई खुँडा खकुुर� समेतले टाउको लगायत शर�रका �व�भ� भागमा �हार गर� ग�भीर घाइते 

बनाएकामा �नजको िचतवन मे�डकल कलेजबाट उपचारकै �ममा �म�त २०६८।५।१३ गते म�ृय ु

भएको हो भ�े समेत �यहोराको बिुझएका मा�नसह� पा�टेन घलान समेतले गरेको घटना �ववरण 

कागज ।  

९.=  CAUSE OF DEATH – MULTIPLE SHARP FORCE INJURIES TO THE HEAD, BOTH FOREARMS AND 

RIGHT HAND भ�े समेत �यहोराको मतृक स�तोष �े�को शव पर��ण ��तवेदन ।  

१०. ��तवाद�ह� �वकासमान �े�, वाइबा र धनबहादरु ग�ुङ भ�े मनोज ग�ुङ, महेश �े�, क�त�न 

राजभ�डार�, �रजन �े�, �वशाल भ�े नवीन लामा, सरेुश �े�, रवीन �े� समेतको घर खानतलासी गदा� 

अपराधमा �माण ला�ने दसीको सामान फेला नपरेको भ�े समेत �यहोराको खानतलासी मचु�ुका ।  

११. सवार� स�ालन तथा �टका �वषयमा समेत �वगतका समयदेिख नै मतृकसँग �ववाद गद� आएका 

�व�� ख�डमा उि�लिखत ��तवाद�ह�ले मान� नै �नयतले �म�त २०६८।५।८ गते �बहान ६:३० 

बजेको समयमा पोखरा बसपाक�  नारायणगढि�थत �टकट काउ�टरमा घेरा हाल� धा�रलो ह�तयार खुँडा, 

खकुुर� समेतले मतृक स�तोष �े�लाई शर�रका �व�भ� भागमा जथाभावी �हार गर� ग�भीर घाइते 

त�ुयाएको र �नज स�तोष �े�को �म�त २०६८।५।१३ गते िश�ण अ�पताल महाराजग�ज, 

काठमाड�मा उपचारका �ममा म�ृय ुभएको प�ु� हुँदा ��तवाद�ह� वाइबा र धनबहादरु ग�ुङ भ�े 

मनोज ग�ुङ, महेश �े�, क�त�न �े� भ�े क�त�न राजभ�डार�, �रजन �े� (�धान), नवीन भ�े �वशाल 

लामा, सरेुश �े�, �वकासमान �े� र रवीन �े�लाई मलुकु� ऐन �यान स�ब�धी महलको १ नं. र 

१३(१) नं. को कसरुमा सोह� महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको 

अ�भयोग प� ।  

१२. गत भा� ८ गतेका �दन जे�सज स�ाहको काय��म अ�तग�त म मूल स�म�तको संयोजक भएकाले सोह� 

काय��मका �सल�सलामा गो�ेनी �वजयनगर जाने काय��म �थयो । सोह� बखत �हर�ले फोन गर� 

बोलाएकाले म आफ�  �हर� काया�लयमा आएकामा अनसु�धानका ला�ग भनी मलाई �यह�� राखेका  

हनु ्। मसँग उ� �दन �बहान ६:०० बजेदेिख ६:३० बजेस�म जे�सज भवनमा मसँगै नारायणगढ 
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जे�सजका अ�य� �काश पौडेल, महासिचव �व�ण ुल�साल, िश�वर संयोजक �नर�जन �यौपाने, स�झना 

�े� �ोगाममा जानका ला�ग २५–३० जना तयार �थय� । �हर�ले खबर गरेप�छ मसँगै �काश पौडेल, 

खेम भ�राई, �नशेष अ�धकार� र म भई �हर� काया�लयमा आएका �थय� । सो घटनाका बारेमा मैले 

प�छ मा� थाहा पाएको हुँ । म सो घटनामा संल�न छैन । म उपरको जाहेर� झ�ुा हो । मलाई 

फसाउने �नयतले मेरो नाम उ�लेख गरेका हनु ्। स�तोष �े� साथी हो । कुनै �रसइवी �थएन । 

मैले कसरु अपराध नगरेको हुँदा मलाई सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

�वकासमान �े�ले स�ु अदालतमा गरेको बयान ।  

१३. उ� �दन �बहान म आ�नै घरमा �थए,ँ �म�त २०६८।५।७ गतेका �दन �दउँसो म काम खो�न 

पोखरा बसपाक� को �टकट काउ�टरमा गएकामा स�तोष �े�ले तँ �ट.भी. एच.आइ.भी. भएको मा�नस 

मेरो ठाउँमा नआइज भनी �रसाएर भनेको र �कन यसो भ�ु ह�ुछ भ�दा तँ �करा होस,् मेरो छेउमा 

नआइज भनी �रसाएर भनेकाले म �ँदै घर गए ँ। �पेस �े�ले समेत स�तोषले मलाई नरा�ो श�द 

भनेको सनेुका �थए । उ� कुरा मेरो �दमागमा खेलेको र सोह� �दनको राती धनबहादरु वाइबा भ�े 

मनोज ग�ुङले फोन गदा� मैले भो�ल �बहान मेरो घरमा आउन ुकाम छ भनेको र नभनोस ्भ� मैले 

टु�पो भाि�चएको खपुा� �लई धनबहादरुको मोटरसाइकलको पछा�ड बसी जाँदा �सँचाइको ओरालोनेर 

क�त�न राजभ�डार� र �रजन भेट भएको, मैले स�तोषसँग कुरा गन� जाउँ भनेप�छ हामी ४ जना पोखरा 

बसपाक�  काउ�टरमा गय� । मैले स�तोषसँग स�लाह गन� आएको भनी भ�दा साथीह�ले �यसो भ� 

ह�ु भ�दा म र स�तोष �बच �ववाद भई स�तोषले आ�नो पछा�डको दाउ म�तर �हार गदा� दाउले 

�भ�ामा ला�ग दाउ खसेको र दाउ क�त�नले �टपी स�तोषको क�चटमा �हार ग� यो । स�तोषले कुच� 

उचा�न ला�दा मैले र क�त�नले हात, ढाड, टाउकोमा �हार ग� य� । उसको शर�रमा धेरै चोट पर� 

रगत बगेको देखेर हामी चारै जना भागेर भोजाडको ज�लमा गई दाउ र खपुा� फालेर हेट�डा गएका 

ह� । क�त�न र �रजन काठमाड�तफ�  गएका र म र धनबहादरु काकड�भ�ा हुँदै भारत �सलगडुी गएका 

ह� । घटना हुँदा हामी ४ जना गएका ह� । स�तोषले म, धनबहादरु, क�त�न र �रजनको नाम उ�लेख 

गरेको सह� हो । अ�य ��तवाद�ह�को नाम उ�लेख गरेको सह� होइन । मैले मा�छे नै मान� 

�नयतले गएको होइन । �यहाँ गएप�छ �य�तो वातावरण बनेकाले मलाई काननु बमोिजम हेरेर सजाय 

हनु ुपछ� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� महेश �े�ले स�ु अदालतमा �नवेदनसाथ उपि�थत भई गरेको 

बयान ।  

१४. मेरो नाम मनोज ग�ुङ हो, अ�भयोग प�मा धनबहादरु भ�नएको रहेछ । �म�त २०६८।५।८ गतेका 

�दन �बहान ५ बजे म आ�नै घरमा �थए ँ। मलाई महेश �े�ले फोन गर� बसपाक� मा भेट� भनेकाले 

मेरो ना.७प. १५७४ नं. को प�सर मोटरसाइकलमा पोखरा बसपाक� को चौतारानेर जाँदा महेशसँग 

भेट भयो । उसले स�तोषले मलाई डो�मनट ग� यो भनेकाले बाइक लैजाँदै गदा� क�त�न र �रजन 

आएकाले भेट भयो । �यसप�छ महेश र क�त�न अ�फस�भ� गए, म र �रजन जाल� बा�हरबाट हेरेर 

ब�य�, उनीह�ले �भ� गफ गद� गदा� स�तोषले "ए त�ले केटाह� �याउने" भनेर दाउले महेशलाई �हार 

गदा� महेशले छलेको र दाउ �भ�ामा ला�न गई भइँुमा ख�न गयो । �यसप�छ महेशले �याएको 

खपुा�ले स�तोषको हातमा �हार ग� यो । �रजन र म आि�एर मा� यो, मा� यो भनी कराय� । क�त�नले 
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भइँुको दाउ �टपेर स�तोषको ढाड, हात, टाउकोमा �हार ग� यो । स�तोषले छे�न खोजेको �थयो, 

स�तोष भइँुमा लडेको �थयो, �यसप�छ हामी चारै जना भागेको हो । म र महेश खगेर� हुँदै हेट�डा 

गएका ह� । �रजन र क�त�न बसपाक� बाट कता लागे थाहा भएन । हामी ४ जना बाहेक कोह� 

गएको छैन । म घटना�थलमा गएको हुँ । क�त�न �े� र महेशले �हार गरेका हनु ्। मैले �हार 

गरेको होइन, घटना देखेको र घटना घटेप�छ भागेको हुँ । भा�न ुग�ती भयो, काननुले �दएको सजाय 

भो�न तयार छु भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� वाइबा भ�े मनोज ग�ुङले स�ु अदालतमा �नवेदनसाथ 

उपि�थत भई गरेको बयान ।  

१५. म यो घटनामा संल�न छैन । सो घटनाको बारेमा मलाई �य�तबेला थाहा भएन । घटना�थलभ�दा 

२०० �मटर पूव�तफ� को मेरो होटेलमा म गे�टह�का ला�ग ना�ता िचयाको �यव�था गद� �थए ँ । 

बसपाक� मा यातायात �यवसायीह� �बच झगडा भयो रे भ�ेस�म कुरा उ� �दन १०:०० बजे सनेुको 

�थए ँ । सो ठाउँमा यातायात �यवसायीह� �बच बरोबर झैझगडा हनेु गरेकाले मैले खासै वा�ता  

ग�रन ँ। म घटनामा भएको छैन । �नवेदनमा �कन मेरो नाम लेखाए �यो थाहा भएन । मेरो नाम 

उ�लेख हनु ुझ�ुा हो । मैले कुनै प�न कसरु अपराध गरेको छैन । मलाई सजाय हनु ुपन� होइन 

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� सरेुश �े�ले �नवेदनसाथ उपि�थत भई स�ु अदालतमा गरेको  

बयान ।  

१६. म घटना�थलमा गएको होइन मैले घटना घटाएको होइन । उ� �म�त ०६८।५।८ गतेका �दन 

�बहान आफुले काम गन� �रहाब से�टरमै �थए ँ। अिघ�लो रातीदेिख नै मैले �रहाब से�टरमा थाहा 

पाएको हुँ । सो घटनाका बारेमा �बहान १० बजे�तर मा� मैले ह�ला सनेुर थाहा भएन । म 

उपरको जाहेर� दरखा�तको �यहोरा झ�ुा हो । मैले अ�भयोग मागदाबी अनसुारको कसरु अपराध 

गरेको छैन । मलाई सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रवीनकुमार �े�ले 

�नवेदनसाथ उपि�थत भई स�ु अदालतमा गरेको बयान ।  

१७. �म�त २०६८।५।८ गतेका �दन �बहान म आ�नै घरमा �थए ँ । मेर� आमाको ढाड भाँि�चएर 

�बरामी हनुाले आमालाई उठाउने, खान खवुाउने समेत गर� घरमा बसेको �थए ँ। मलाई घटनाका 

बारेमा जानकार� छैन । सो घटनाका बारेमा �थानीय �ट.भी. �यानलबाट समाचार सनुी थाहा पाएको 

हुँ । नवीन भ�े �वशाल लामा म होइन । मेरो नाम �वशाल लामा हो । घटना घटेको �दन र 

समयमा मैले आमाको �याहार गर� बसेका अव�थामा सानीआमा �दलमाया लामा प�न आमालाई भे�न 

आउन ु भएको �थयो । जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो । म घटना�थलमा उपि�थत नभएको र मैले 

आरो�पत कसरु गरेको नहुँदा मलाई सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� नवीन भ�े 

�वशाल लामाले स�ु अदालतमा गरेको बयान ।  

१८. �म�त २०६८।५।८ गतेका �दन �बहान म घरबाट म�न�ङ वाक जान लागेको �थए ँ। क�त�न प�न 

मसँगै �थए । �यह� बेला महेश र वाइबा मोटरसाइकलमा आई बाइक रोकेर एक�छन काम छ, 

पोखरा बसपाक�  जाउँ भनेकाले क�त�नको बाइकमा पछा�ड बसी चारै जना पोखरा बसपाक�  गय� । 

�यहाँ पगेुप�छ महेश र वाइबा ओल�र महेश काउ�टर�भ� गए । हामी बा�हर बसेका �थय� । �भ� 

�ववाद गरेज�तो आवाज आएकाले हामी �तनै जना �भ� जाँदा महेश र �टकट काउ�टरको स�तोष 
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दाइ झगडा गरेकाले झगडा नगर� दाजहु� भ�दा महेशले तँ चपु भ�ु भयो । �यसप�छ म बा�हर 

आएर ए�लै �हँडेर घरमा आइ� २ �दनप�छ काठमाड� गएको हुँ । म हुँदा मार�पट भएको �थएन । 

�नवे�दका सलुोचनाले �कन मेरो नाम लेखाउन ुभयो थाहा भएन । म घटनामा संल�न छैन । मैले 

हानेको भ�े झ�ुा हो । घटनाभ�दा अग�ड म घटना�थलमा भएका कारण श�ा गरेका होलान ्। मैले 

�यान मान� काय� गरेको नहुँदा मलाइ� सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �रजन �े� 

�धानले स�ु अदालतमा गरेको बयान । 

१९. ��तवाद� क�त�न �े� भ�े राजभ�डार�का नाँउमा यस अदालतबाट जार� भएको ७० �दने �याद� पजु� 

�म�त २०६८।१०।२६ गते �नजका घरमा टाँस भइ� तामेल भएकामा �याद�भ� �नज ��तवाद� स�ु 

अदालतमा हािजर नभइ� �याद गजुार� फरार रहेको । 

२०. मैले �स.एम.सी.. हि�पटलमा मामा स�तोष �े�लाइ� भेट� मामालाइ� को कसले हानेका हनु ् भ�दा 

�वकासमान �े�, रवीन �े�, वाइबा भ�े धनबहादरु, �रजन �े�, महेश �े�, नवीन भ�े �वशाल लामा, 

सरेुश �े� समेतको नाम �लन ुभएको हो । मामा काउ�टरमा ब�दा पछा�डबाट �या�मै हानेको भ�ु 

भएको �थयो । भरतपरुमा उपचार हनु नसक� काठमाड�मा लगेको र म प�न प�छ भे�न गएको हुँ । 

मामाको उपचारका �ममा म�ृय ुभएप�छ मैले जाहेर� �दएको हुँ, मामालाइ� कुट�पट गरेको भदौ ८ गते 

हो । जाहेर� �यहोरा स�य हो, सह�छाप मेरै हो भनी जाहेरवाला �वजय ग�ुङले गरेको बकप� । 

२१. म पौने सात बजे अ�फसमा प�ुदा स�तोष रगता�य भएर उ�भएको देख� । �यसप�छ मैले स�तोषलाइ� 

बोकेर �कमा राखी �स.एम.सी.. मा �याएको र �लड चा�हयो भनेकाले म �लड खो�न भरतपरु �लड 

बै�मा पगेुको हुँ । म �लड �लइ� आउँदा स�तोष �े�ले मलाइ� हा�े �यि� भनेर ८ जनाको नाम 

�दएको रहेछ । �यह� �दन उपचार हनु नस�ने भनेप�छ �नजलाइ� हे�लक�टरमा काठमाड� लगेको  

हो । �यसप�छ म समेत घटना�थलमा गइ� ब�ुदा २ वटा मोटरसाइकलमा ४ जना आएका र हानेर 

भागेका रहेछन।् हामीलाइ� घटना�थल निजकको मा�नसले भनेर थाहा भएको हो । �भ�डयो �स.डी. 

हेरेर स�तोषले बोलेको हो भनी सह� गरेको हुँ । सह� मेरो हो भनी बिुझएका मा�नस सरुज जोशीले 

गरेको बकप� । 

२२. स�तोष �े� घाइते हुँदा �म�त ०६८।५।८ गते �बहान ८ बजे मे�डकल कलेजमा गएको र म जाँदा 

�नजले मलाइ� काउ�टरमा ब�दा हा�यो त�ले नछा� भनेका �थए । हा�े मा�नसको नाम भनेनन ्। 

�े�सङ �पमा पसेप�छ स�तोषलाइ� �े�सङ गर� रहेका बेला हा�े मा�छे वाइबा भ�े धनबहादरु ग�ुङ, 

महेश �े�, �रजन �े� र क�त�न �े� हनु ्भनेका �थए । डा�टरले मलाइ� बा�हर जान ुहोस ्भनेकाले 

म बा�हर गएको हुँ । म बा�हर गएप�छ �हर� �यामरा �लइ� �भ� गइ� िखचेर मलाइ� �हर� 

काया�लयमा बोलाइ� ��य��य देखाइ� बोलेको आवाज �ठक हो, होइन भनेको हामीले �ठक हो भनेर 

सह� गरेको हो भनी वाद�तफ� का �भ�डयो �स.डी. मचु�ुकाका मा�नस राजन काक�ले गरेको बकप� । 

२३. उ� �दन क�रब ७:००-७:३० बजेको समयमा म घाइते भे�न गएको �थए ँ। मैले भे�न जादँा उहाँ 

इमेज��सी वाड�मा होसमा नै हनु ुह�ु�यो । अनहुार, हात र टाउकामा चोट �थयो । म सो �भ�डयो 

�स.डी. तयार हुँदा �यह� हि�पटलको घाइतेलाइ� उपचार गराइरहेको क�मा �थए । �भ�डयो �यामरा 

�हर�ले �याएका र मलाइ� बा�हर जान ुभनेकामा म �यह�� बसेर �भ�डयो िखचेको हेरेर बसेको हुँ । 
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�हर�ले �� गदा� घाइतेले उ�र �दएका �थए । घाइतेले आफु काउ�टरमा ब�सरहेको बेला यसर� 

हा�यो, यो ��तवाद�ले हा�यो भनेर भनेका �थए । स�ुमा घाइतेले महेश �े�को नाम �लन ुभएको, 

�यसप�छ वाइबा भ�े धनबहादरु, �रजन, नवीन लामा, �वकास �े�, रवीन �े�, सरेुश �े� लगायतले 

भ�ु भएको �थयो । उ� �भ�डयो �स.डी. म समेतको रोहबरमा तयार भएको हो । मचु�ुकामा �हर� 

काया�लयमा आइ� सह� गरेको हुँ, मचु�ुका स�य हो, सह� मेरै हो । आज मलाइ� अदालतबाट 

देखाइएको �भ�डयो सोह� �भ�डयो हो भनी �भ�डयो �स.डी. मचु�ुकाका �व�पनकुमार �े�ले गरेको 

बकप� । 

24. �म�त २०६८।५।८ गते म र �.ज. �व�ण ु घाइतेको मौकाको कागज गराउन गएकामा त�काल 

कागज गराउने अव�था नभएको र घाइतेलाइ� काठमाड� लैजाने तयार� भएको तथा अ�पताल बा�हरको 

माहोल तनावपूण� भएकाले �डिजटल �यामराबाट घाइतेको �भ�डयो रेकड� गर� घटनाका बारेमा �.ज. 

�व�ण ुपौडेलले �� गरेका तथा मैले �डिजटल �यामराले िखचेको हुँ । सो �स.डी. तयार गदा� डा�टर, 

घाइतेका मा�छे समेत �थए । �तनै �यि�लाइ� मचु�ुकामा रािखएको हो । सो मचु�ुकाका र 

��तवेदनमा उि�लिखत �यहोरा र सह�छाप स�य हो भनी �भ�डयो �स.डी. मचु�ुकाका �.ना.�न. सरेु�� 

धमलाले गरेको बकप� । 

२५. मेरो �डउट� �बहान भएकाले �डउट�मा जाँदा स�तोष �े� उपर घटेको घटना बारे थाहा पाइ� नेसनल 

�सट� हि�पटल, नारायणगढ जाँदा नदेखेप�छ साथीलाइ� फोन गदा� �स.एम.सी. हि�पटल भनेकाले �बहान 

७:३०-८:०० बजे �स.एम.सी. हि�पटलमा घाइते भे�न गएको हुँ । घाइतेलाइ� भे�दा हातमा, 

शर�रमा चोट �थयो । �नज होसमा �थए । मैले �हर� काया�लयमा गइ� �भ�डयो �स.डी. देखाएप�छ 

सह� गरेको हुँ भनी �भ�डयो �स.डी. मचु�ुकाका मा�नस तेजबहादरु मगरले गरेको बकप� । 

२६. �म�त २०६८।५।८ गते �बहान ६:३० बजे अनसु�धान अ�धकृत तेम�ताप सेनले �.ना.�न. सरेु�� 

धमला र मलाइ� िचतवन मे�डकल कलेजमा पोखरा बसपाक� को घटनाका घाइते स�तोष �े�को 

मौकाको कागज गराउन पठाउन ुभएकाले िचतवन मे�डकल कलेज जादँा बा�हरको ि�थ�त तनावपूण� 

भएकाले िज�ला �हर� काया�लयबाट खटाइएका �.ज. ल�मण व�तीसँग सम�वय गर� हामी ३ जना 

म, �.ना.�न. सरेु�� धमला र ल�मण व�ती घाइते भएको क�मा गइ� घाइतेको कागज गराउन 

खो�दा घाइतेको कागज गराउन स�कने अव�था नहुँदा सरेु�� धमलाले �यामरामा रेकड� गनु� भएको 

हो ।मैले र ल�मण व�तीले को को �थए भनी सोधेका ह� । �यसप�छ �यह� हि�पटलमा �भ�डयो 

रेकड� गराएको मचु�ुका गर� डा�टर बलराम �यौपाने समेतलाइ� रोहबरमा राखी �यहाँ उपि�थत 

�यि�लाइ� रोहबरमा राखी मचु�ुकामा सह� गराएको हो । घाइतेको दबैु हातमा चोट लागेको र प�ी 

समेत बाँधेको हुँदा ले� स�ने अव�था �थएन । �भ�डयो रेकड�मा फरक छैन । सा�बक बमोिजम नै 

छ । सो मचु�ुका मैले नै गरेको हो भनी �भ�डयो �स.डी. मचु�ुका तयार गन� �.ज. �व�ण ुपौडेलले 

गरेको बकप� । 

२७. मैले देिखन,ँ �म�त २०६८।५।८ गते �बहान मैले स�तोष �े�लाइ� देखेको हुँ । �नजले साथीह�लाइ� 

भे�न आएको भनेर मेरो पसलबाट गएप�छ मेरो पसलबाट १५/२० कदम अगा�ड झगडा परेछ । 

गहुार गहुार भनेको सनुी पसलबाट बा�हर �न�कँदा महेश �े� भा�दै गरेको देखेको हुँ । 
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काउ�टर�भ�बाट रगता�ये भएर बा�हर �न�कँदै गरेको देख� । रगता�य हनेु स�तोष �े� रहेछन ्। 

महेश �े� भा�दै गरेको देखेको, ज�मा भएका मा�नसले महेशले हा�यो रे भनेको सनेुको हुँदा महेश 

�े�को कुटाइबाट स�तोष �े�को म�ृय ुभएको होला ज�तो ला�छ भनी ��तवाद� महेश �े�का सा�ी 

तीथ� �े�ले गरेको बकप� । 

२८. घटना घटेको भ�नएको समयमा म र रवीन �े� �मराकल फाउ�डेसन �े�परुमा नै छ� । �मराकल 

फाउ�डेसनमा भएको मा�नसले कुट�पट गर� मा� यो भ�े भनाइ झ�ुा हो भनी ��तवाद� रवीन �े�का 

सा�ी �भाकर जोशीले गरेको बकप� । 

२९. उ� काउ�टरमा महेश �े� समेतका मा�नसले स�तोष �े�लाइ� कुट�पट गर� २ वटा मोटरसाइकलमा 

भा�दै गरेको देखेको हुँ । महेश �े� भा�दै गरेको हुँदा �नजको कुटाइबाट स�तोष �े�को म�ृय ु

भएको ज�तो ला�छ भनी �. महेश �े�का सा�ी र�व �े� भ�े र�वकृ�ण अमा�यले गरेको बकप� । 

३०. �. �वकासमान �े� हामीसँगै नारायणगढ जे�सज सिचवालय भवनमा भएकाले �वकासमान घटनामा 

संल�न नहुँदा �नजलाइ� सजाय हनु ु पन� होइन भनी ��तवाद� �वकासमानका सा�ी �व�ण ु ल�सालले 

गरेको बकप� । 

३१. उ� समयमा म र ��तवाद� सरेुश �े� डि�फन होटलमा सँगै बसेका हुँदा �नजको घटनामा संल�नता 

छैन, �नजले सजाय पाउन ु पन� होइन भनी ��तवाद� सरेुश �े�का सा�ी �कसान �े�ले गरेको  

बकप� । 

३२. ��तवाद� रवीन �े� र म सँगै �मराकल फाउ�डेसनमा भएकाले �नजलाइ� सजाय हनु ुपन� होइन भनी 

��तवाद� रवीन �े�का सा�ी ग�ुन �े�ले गरेको बकप� । 

३३. उ� �दन �बहान ५:३० बजे डि�फन होटलमा रहेको र �बहान ९:३० बजेस�म सरेुश �े� मसँगै 

भएकाले �नजको वारदातमा संल�नता छैन भनी �. सरेुश �े�का सा�ी �स� �े�ले गरेको  

बकप� । 

३४. उ� घटना घटेको दन र समयमा �वकासमान �े� हामीसँगै नारायणगढ जे�सजमा रहेकाले �नजको 

घटनामा संल�नता छैन भनी �. �वकासमानका सा�ी �काश पौडेलले गरेको बकप� । 

३५. उ� �दन समयमा �वकासमान हामीसँगै रहेकाले �नज �नद�ष छन ् भनी �. �वकासमानका सा�ी 

�नर�न �यौपानेले गरेको बकप� । 

३६. �. �वशाल लामाका सा�ी नारायणी देवी ख�ीले उ� घटना घटेको �दन र समयमा �वशाल लामा 

घरमा आमाको �याहार गर� बसेको र घटनामा सामेल भएको नहुँदा �नजलाइ� सजाय हनु ुपन� होइन 

भ�े �. �वशाल लामाका सा�ी नारायणीदेवी ख�ी र �दपमाया लामाले गरेको बकप�। 

३७. मैले नदेखेको हुँदा मतृकको म�ृय ुको क�को �हारबाट भयो भ� सि�न,ँ मेरो �वचारमा �रजन �े� 

�नद�ष छन ्भनी ��तवाद� �रजन �े� �धानका सा�ी नारायण राजभ�डार�ले गरेको बकप� र �रजन 

�नद�ष छ भ�े ला�छ भनी सा�ी माया ग�ुङले गरेको बकप� । 

३८. ��तवाद� म�येका क�त�न �े� भ�े क�त�न राजभ�डार� फरार रहेको हुँदा �नजका हकमा मलुकु� ऐन, 

अ.बं. १९० नं. बमोिजम म�ुतबीमा रािख�दने ठहछ� । ��तवाद� महेश �े�, धनबहादरु ग�ुङ भ�े 

मनोज ग�ुङ र �रजन �े� (�धान) ले धा�रलो ह�तयार खकुुर�ले सामू�हक �हार गर� मतृकलाइ� घाइते 
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बनाइ� उपचारका �ममा मतृक स�तोष �े�को म�ृय ुभएको देिखँदा यी ��तवाद�ह�ले वाद� नेपाल 

सरकारको अ�भयोग मागदाबी बमोिजम आरो�पत कसरु गरेको ठहछ� । सो ठहना�ले �नजह�लाइ� 

मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(१) बमोिजम सव��व स�हत ज�मकैदको सजाय ह�ुछ । 

अ�य ��तवाद�ह� �वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� र नवीन भ�े �वशाल लामाले मतृकलाइ� 

�हार गरेको भ�े मतृकको भनाइबाट नदेिखए प�न यी ��तवाद�ह� वारदात�थलमा उपि�थत रह� अ�य 

��तवाद�ह�लाइ� वारदात घटाउन सहयोग प�ु याइ� मतृकलाइ� मान�मा संयोग ग�र�दएको मतृकको 

�भ�डयो �स.डी.मा �य� भनाइबाट प�ु� हनु आएको देिखँदा �नजह�लाइ� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १७(२) बमोिजम जनह� ५(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ुछ । �नजह�का हकमा सोह� 

महलको १३(१) बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े हदस�म अ�भयोग मागदाबी प�ुन स�दैन भ�े स�ु 

िचतवन िज�ला अदालतको �म�त २०७०।२।२९ फैसला । 

३९. म�ृयकुाल�न घोषणामा मतृक स�तोष �े�ले मेरो नाम �कटानी �पमा उ�लेख गरेको अव�था छैन । 

मतृकक� �ीमती सलुोचना �े�ले �दएको प�हलो जाहेर� र �वजय ग�ुङले �दएको दो�ो जाहेर� 

दरखा�तमा समेत मेरो नाम �कटानी अव�थामा उ�लेख गरेको अव�था छैन । मलाइ� केबल 

�हर�बाट नाम संशोधन ग�रएको भ�े आधारमा मा� मेरो नाम ��ततु म�ुामा ��तवाद�का �पमा 

उ�लेख ग�रएको अव�था हो । ��तवाद� महेश �े� र क�त�न �े�ले खुडँा र खपुा�ले पटक पटक 

�हार गरेको भनी �वीकार गरेको अव�थामा म ��तवाद� मनोज ग�ुङले मतृक स�तोष �े�लाइ� �हार 

गर� मारेको भनी �लएको आधार काननु स�मत नहुँदा स�ु फैसला उ�ट� गर� सफाइ पाउँ भ�े 

समेतको �यहोराको ��तवाद� मनोज ग�ुङको पनुरावेदन प� । 

४०. जाहेरवाला �वजय ग�ुङ र �स.डी. मचु�ुकाका �यि�ह�ले एवं बिुझएका �यि�ह�को बकप� 

समेतबाट म पनुरावेदक ��तवाद�ले वाद� दाबी बमोिजमको अपराध कसरु गरेको भ�े त�य �माणबाट 

प�ु� हनु नसकेको र म पनुरावेदक ��तवाद�ले �हार गरेको भ�े त�य �माण केह� कतैबाट प�ु� 

भएको छैन । वारदात हनुअुिघ नारायणी यातायात र चौतार� यातायात �बचमा कुनै �ववाद भएको भनी 

उ�लेख ग�रएको छैन । म �रजन �धान कुनै यातायात स�म�तमा प�न छैन । घाइतेलाइ� खकुुर�कै 

चोटले �हार गरेको हो भ�े त�य घा केश फारम शव पर��ण ��तवेदनबाट देिखएको छैन । खकुुर� 

समेत बरामद भएको छैन । घाइतेलाइ� मैले �हार गरेको भ�े वाद� प�ले प�ु� गन� नसकेका 

अव�थामा �वना आधार �माण अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनेु ठहर गरेको स�ु फैसला ��ुटपूण� 

हुँदा उ��ी गर� अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �रजन �धानको 

पनुरावेदन प� । 

41. म ��तवाद� महेश �े�को मतृक स�तोष �े�सँग कुनै �क�समको पूव� �रसइवी, झैझगडा, �लन�ुदन ु

समेत नभएको र �नजलाइ� मान�का ला�ग मैले कुनै �क�समको योजना समेत नबनाएको, मतृकले मलाइ� 

�म�त २०६८।५।८ गतेको अिघ�लो �दन तँ ए�स पी�डत होस,् एच.आइ.भी. स���मत होस ्भनी 

मलाइ� सा�ै हेला र घणृाका श�दह� �योग गरेका कारणले गदा� सो पीडाका कारणले मैले मतृक 

स�तोष �े�लाइ� �हार गरेको हुँ । मैले स�तोष �े�लाइ� मान�स�म गर� �हार गरेको होइन । म एक 

एच.आइ.भी. पी�डत हुँ । म �वगत लामो समयदेिख सधुार के��मा बसी उपचार गद� आएको �थए ँ। 
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अ�हले प�न मेरो �वा��य ि�थ�त उपचारको कमीका कारणले �दन ��त�दन कमजोर हुँदै गइराखेको  

छ । िचतवन िज�ला अदालतबाट �म�त २०७०।२।२९ गते फैसला हुँदा मलाइ� मलुकु� ऐन, अ.बं. 

१८८ को �योग गर� सो अनसुारको सजायमा कमी हनु ुपन� अव�थामा सोतफ�  �यानै न�दइ� गरेको 

फैसला काननु स�मत नहुँदा स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला उ�ट� गर� मलुकु� ऐन अ.बं. 

१८८ मा भएको काननुी �यव�था अनसुार इ�साफ ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� महेश 

�े�को पनुरावेदन प� । 

४२. मैले अ�भयोग दाबी बमोिजम कसरु अपराध गरेको छैन । वारदात घ�दाको अव�थामा म वारदातमा 

उपि�थत नभएको कुरा मेरा सा�ी �व�ण ु ल�साल-१ �नर�न �यौपाने-१, �काश पौडेल-१ समेतले 

अदालतमा आइ� बकप� गरेका छन ् । म वारदातको �दन २०६८।५।८ गते �बहान ६:३० 

बजेदेिख नै नारायणगढ ि�थत जे�सजको काया�लयमा गो�ेनी �वजयनगरमा �न:श�ुक �वा��य िश�वर 

स�ालनको तयार�मा ला�गरहेको भनी �नजह�ले उ�लेख गरेका छन ्। सो �दन उ� काय��म रहेको 

र म �यस काय��मको संयोजक, सरोकारवाला रहेकाले प�न मेरो �यहाँ उपि�थ�त रहन ु �वाभा�वक  

छ । म �यहाँ रहेकै समयमा �हर�ले मलाइ� बोलाउन आइ� लगेको भ�े �मािणत भइरहेको छ ।उ� 

त�यलाइ� वारदात भइसकेप�छ प�न सो काय��ममा प�ुन स�ने भ�े अथ� गर� मलाइ� कसरुदार ठहर 

ग�रएको छ । �थानको अ�तरले निजक भए प�न म उ� घटनामा उपि�थत भई अपराधज�य काय� 

गरेको भ�े �मािणत नहुँदास�म दरु�को �वषयलाइ� आधार बनाइ� मलाइ� कसरुदार ठहर हनु नस�नेमा 

मलाइ� कसरुदार ठहर गर� भएको स�ु फैसला ��ुटपूण� हुँदा उ�ट� गर� अ�भयोग दाबीबाट सफाइ 

पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �वकासमान �े�को पनुरावेदन प� । 

४३. हामीले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा पूण�त: इ�कार रह� बयान गरेको छ� । हामी वारदात �थलमा 

नरहेको भनी हा�ा सा�ीह�ले अदालतमा उपि�थत भइ� बकप� ग�र�दएका छन ्। हामीलाइ� मतृकको 

�भ�डयो �स.डी.बाट मान�मा संयोग पा�र�दएको भनी सजाय ग�रएको छ । सोह� �भ�डयो �स.डी. तयार 

हुँदा हामी रोहबरमा �थएन� भनी बकप� गरेका छ� । जाहेरवाला सलुोचना �े�ले त�काल जाहेर� 

�दँदा �भ�डयो �स.डी. का बारेमा केह� कुरा उ�लेख नगर� प�छ पेस गरेको �ववा�दत �भ�डयो �स.डी.का 

आधारमा हामीलाइ� सजाय गन� �म�दैन । हामी वारदातमा संल�न रहेको भ�े �मािणत नभएका 

अव�थामा हामीलाइ� सजाय गन� न�म�नेमा �वना आधार र कारण �यानज�तो ग�भीर कसरुमा हामीलाइ� 

सजाय गन� गरेको स�ु फैसला ��ुटपूण� हुँदा उ�ट� गर� सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद�ह� 

�वशाल लामा, सरेुश �े� र रवीन �े�को संय�ु पनुरावेदन प� । 

४४.  अनसु�धानका �ममा मतृकले आ�नो म�ृयकुा बारेमा र आफुलाइ� ह�तयार �हार गर� मान� 

�यि�ह�को नामावल� उ�लेख गदा� यी ��तवाद�ह�को नाम समेत उ�लेख गरेको देिखन आएको 

अव�थामा यी ��तवाद�ह� वारदात हुँदा वारदात �थलमा साइड साइडमा उपि�थत रह� मान�लाइ� 

संयोग पा�र�दएको हो मा� भ� �म�दैन । यी  ��तवाद�ह�ले समेत ह�तयार �हार गरेको त�य 

�भ�डयो �स.डी. तथा �स.डी. मचु�ुकाका �व�पनकुमार �े� समेतको बकप�बाट �मािणत हुँदाहुँदै �नज 

��तवाद�ह�लाइ� �यान स�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु ठहर नगर� सोह� महलको 

१७(२) नं. बमोिजमको कसरु कायम गर� सजाय गन� गरेको फैसला �माण ऐन, २०३१ को दफा 
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१० र दफा ११ तथा १८ समेतले ��ुटपूण� हुँदा उ�ट� गर� अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय ग�रपाउँ 

भ�े समेत �यहोराको वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� । 

४५. यसमा सरेुश �े� समेतको र नेपाल सरकारका तफ� बाट दोहोरो पनुरावेदन परेको देिखएको अव�था 

भएकाले सरेुश �े�, रवीन �े�, नवीन भ�े �वशाल लामा र �वकासमान �े� तथा नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन पर�परमा जानकार� गराइ� महेश �े�, धनबहादरु भ�े मनोज ग�ुङ र �रजन �े�को 

पनुरावेदनका स�ब�धमा पेसीको सूचना पनुरावेदन सरकार� व�कलको काया�लय, हेट�डालाइ� �दइ� 

�नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतको �म�त २०७०।७।५ को आदेश । 

 

ठहर ख�ड 

४६. �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुाको पनुरावेदन प� स�हतको स�ु �म�सल समेत अ�ययन गर� पनुरावेदक वाद� नेपाल सरकारका 

तफ� बाट उपि�थत पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय हेट�डाका �व�ान सह�याया�धव�ा �ी 

िचर�जीवी पराजलु�ले ��तवाद�ह� �वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� र नवीन भ�े �वकास 

लामालाइ� �यान स�ब�धी महलको १ नं. र १३(१) नं. को कसरु अपराधमा सोह� महलको १३(१) 

नं. बमोिजम सजाय हनु अ�भयोग मागदाबी �लएकामा �नजह�लाइ� सोह� महलको १७(२) नं. 

बमोिजम सजाय गन� गरेको स�ु फैसला ��टपूण� छ । अनसु�धानका �ममा घाइते स�तोष �े� 

कागज गन� अव�थाको नभइ� �नजले बोलेका कुराह� �भ�डयो रेकड� गरेकामा यी ��तवाद�ह� समेतले 

ह�तयार �हार गरेको भ�े उ�लेख भएको देिख�छ । सो कुरा प�ु� हनेु गर� �स.डी. मचु�ुकाका 

�व�पनकुमार �े� समेतले अदालतमा उपि�थत भइ� बकप� ग�र�दएबाट �नजह� समेत कसरु 

अपराधमा संल�न रहेको प�ु� भइरहेका अव�थामा �नजह�लाइ� अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनु ु

पछ� भनी बहस गनु� भएको छ । 

४७. ��तवाद� मनोज ग�ुङका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा�य सव��ी िशवबहादरु कोइराला तथा 

मीनबहादरु �े�ले CD मा भएको कुरा म�ृयकुाल�न घोषणा होइन, मचु�ुकामा ब�ने �यि�ले सो CD 

मचु�ुकामा ५\६ �दनप�छ सह� गरेको भनी बकप� गरेबाट सो CD को �व�सनीयता सं�द�ध छ, मेरा 

प�ले मतृकलाइ� मान�मा सहम�त देखाएको छैन, सा�बत हनेु ��तवाद�ले प�न २ जनाले �हका�एको 

भनेको छ, अ�य दइु� जनाको के भ�ूमका छ फैसलामा �ववेचना भएको छैन । यस अव�थामा मेरा 

प� �नद�ष देिखएको हुँदा सफाइ पाउन ुपछ� भनी बहस ��ततु गनु� भएको छ । 

४८. ��तवाद� महेश �े�का तफ� बाट �व�ान अ�धव�ा �ी यवुराज ओल�ले मतृकले नै दाउले हानेकाबाट 

मेरा प�ले आ�मर�ाका ला�ग �हका�एको हुँदा आरो�पत कसरुमा सजाय हनु ु पन� होइन भनी बहस 

��ततु गनु� भएको छ । ��तवाद�ह� �वकासमान �े�का तफ� बाट �व�ान अ�धव�ा �ी माधव 

ख�नयाले मेरा प�ह� चौतार� यातायातसँग स�ब� नहुँदा सो वारदात घटाउन ु पन� कारण नै छैन, 

�यसमा प�न मतृकका जेठान �व�पनले अदालतमा बकप� गदा� मतृकले चार जनाको नाम उ�लेख 

गरेको भनी �यहोरा लेखाएको र जाहेरवाल�ले अदालतमा बकप� नगरेका हुँदा �नजको जाहेर� �यहोरा 

�माणका ला�ग �ाहो नहनेु भनी तथा �नजह� तफ� बाट नै उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी केशव 
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का�लेले जाहेरवाल� ��य�दश� नभएको र कुन �ोतबाट मेरा प�ह�को नाम समावेश गरेको हो सो 

ख�ुन नसकेको हुँदा सो जाहेर� �माणमा �लन �म�ने देिखँदैन, CD ८ गते नै तयार भएको भ�नएकामा 

१४ गते मा� पेस भएको हुँदा सो CD सं�द�ध छ, �य�तो CD  लाइ� �माणमा �लई मेरा प�लाइ� 

कसरुदार ठहराउन �म�ने देिखँदैन, ��तवेदनले मतृकले ४ जनाको नाम मा� �लएको भनेको छ, मेरा 

प�ह�को अ�य� �थय� भ�े िज�कर �नजका सा�ीह�ले प�ु� गरेको हुँदा �नजह�ले अ�भयोग दाबीबाट 

पूण� सफाइ पाउन ुपछ� भनी बहस ��ततु गनु� भएको छ । 

४९. ��तवाद� �वशाल लामाका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी मन�साद भ�राइ�ले मेरा प� 

आरो�पत कसरुमा पूण� इ�कार छन,् वारदात �थलमा नरहेको त�य �नजका सा�ीह�ले प�ु� ग�र�दएका 

अव�थामा �नजह�ले मान� संयोग पा�र�दएको भ�े त�य समेत खि�डत भएको अव�था हुँदा पूण� सफाइ 

पाउन ुपछ� भनी बहस ��ततु गनु� भएको छ । 

५०. ��तवाद�ह� सरेुश, रवीन र �वकासमानका तफ� बाट �व�ान अ�धव�ा कृ�ण�साद पोखरेलले जाहेरवाल� 

��य�दश� नभएको र �नजको जाहेर� �यहोरा अदालतमा आई बकप� नगरेस�म प�ु� हनु नस�ने हुँदा 

सो जाहेर� समेतका आधारमा मेरा प�लाइ� कसरुदार ठहर गरेको न�मलेको हुँदा �नजह�ले पूण� 

सफाइ पाउन ुपछ� भनी बहस ��ततु गनु� भएको छ । 

51. ��तवाद� �रजन �धानका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी गणेश दाहालले CD मा �य� भएको 

कुरा �माण ऐनले म�ृयकुाल�न घोषणाका �पमा �लन �म�ने छैन, मेरा प�ले मतृकलाइ� मानु� पन� 

कारण छैन र अ�भयोग दाबीमा मानु� पन� जनु कारण देखाइएको छ �यसमा मेरा प�को संल�नता प�न 

छैन, �यस कारण मेरा प�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउन ुपछ� भनी बहस ��ततु गनु� भएको  

छ । 

५२. यसमा ��तवाद�ह� वाइबा र धनबहादरु ग�ुङ भ�े मनोज ग�ुङ, महेश �े�, क�त�न �े� भ�े क�त�न 

राजभ�डार�, �रजन �े� (�धान), नवीन भ�े �वशाल लामा, सरुज �े�, �वकासमान �े� र रवीन 

�े�लाइ� मलुकु� ऐन �यान स�ब�धी महलको १ नं. र १३ (१) नं. को कसरुमा सोह� महलको 

१३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग मागदाबी भएकामा ��तवाद�ह� 

महेश �े�, धनबहादरु ग�ुङ भ�े मनोज ग�ुङ र �रजन �े�लाइ� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १३(१) नं. बमोिजम सव�� स�हत ज�मकैद हनेु ठहर उपर �नजह�को र ��तवाद�ह�को 

�वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� र नवीन भ�े �वशाल लामालाइ� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १७(२) नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय हनेु ठहरको फैसला उपर �नजह�को र 

�नजह�लाइ� अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय नभए उपर वाद� नेपाल सरकारको ��ततु पनुरावेदन पन� 

आएको देिखँदा स�ु फैसला �मलेको छ वा छैन ? वाद� नेपाल सरकार र पनुरावेदक ��तवाद�ह�को 

पनुरावेदन िज�कर प�ुने हो वा होइन ? सोह� �वषयमा �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो । 

५३. पनुरावेदन िज�कर तथा �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस समेत �यानमा राखी �नण�यतफ�  �वचार 

गदा�, वारदातका बखत महेश �े�, वाइबा भ�े धनबहादरु ग�ुङ, क�त�न �े�, नवीन लामा, �रजन 

�े�, �वकास �े�, रमेश �े�, सरेुश �े� र रवीन �े� समेत भइ� मतृक स�तोष �े� काउ�टरमा 

बसी �टकट का�न लागेका अव�थामा खकुुर� समेत �लइ� आइ� �हार गरेका हनु ् भनी घाइतेले 
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बताएको VDO  रेकड�बाट देिखन आएको समेतका आधार �माणबाट सवार� स�ालन तथा �टको 

�वषयमा समेत �वगतका समयदेिख नै मतृकसँग �ववाद गद� ��तवाद�ह�ले मान� नै �नयतले �म�त 

२०६८।५।८ गते �बहान ६:३० बजेको समयमा नारायणगढ ि�थत पोखरा बसपाक�  �टकट 

काउ�टरमा घेरा हाल� धा�रलो ह�तयार खुँडा, खकुुर� समेतले मतृक स�तोष �े�लाइ� शर�रका �व�भ� 

भागमा जथाभावी �हार गर� ग�भीर घाइते त�ुयाएको र �नज स�तोष �े�को �म�त २०६८।५।१३ 

गते िश�ण अ�पताल महाराजगंज काठमाड�मा उपचारका �ममा म�ृय ु भएको प�ु� हनु आएबाट 

��तवाद�ह�लाइ� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. र १३(१) नं. को कसरुमा सोह� 

महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय हनु भ�े अ�भयोग मागदाबी रहेको देिख�छ । 

५४. स�ु अदालतले ��तवाद�ह� महेश �े�, धनबहादरु ग�ुङ भ�े मनोज ग�ुङ र �रजन �े� (�धान) 

लाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(१) बमोिजम सव��व स�हत ज�मकैदको सजाय हनेु र 

��तवाद�ह� �वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� र नवीन भ�े �वशाल लामालाइ� मलुकु� ऐन, 

�यान स�ब�धी महलको १७(२) बमोिजम जनह� ५(पाँच) वष� सजाय गन� गर� गरेको फैसला उपर 

वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट ��तवाद�ह� �वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� र नवीन भ�े 

�वशाल लामालाइ� �यान स�ब�धी महलको १७(२) नं. बमोिजम नभई सोह� भ�े मनोज ग�ुङ, �रजन 

�े� (�धान), �वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� र नवीन भ�े �वशाल लामाले आफुह� �नद�ष 

भएकाले अ�भयोग मागदाबीबाट पूण� �पमा सफाइ पाउन ु पद�छ भनी र ��तवाद� महेश �े�ले 

मतृकलाइ� मान�स�म गर� �हार नगरेको र आफु एच.आइ.भी पी�डत शार��रक रोगी �यि� भएकाले 

मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. को स�ुवधा �दान गर� स�ुको भ�दा कम सजाय ग�रपाउँ भनी छु�ाछु�ै 

पनुरावेदन दायर गरेको देिखयो । 

५५. �म�सल  संल�न यी �माणह�बाट देिखएका त�यको रोहमा ��ततु म�ुामा ��ेरत �माणह�को �ामािणक 

मू�य र �तनले कसरुदारह� उपरको आरो�पत कसरु प�ु� गछ�न ्गद�नन ्भ�े �व�षेण हनु ुपन� र सो 

प�र��ेबाट वाद� ��तवाद�ह�को पनुरावेदन िज�कर प�ु� हनेु नहनेु के अव�था छ भनी �वचार गनु� पन� 

देिख�छ । 

५६. कुनै प�न त�यलाइ� प�ु� वा ख�डन गन� �माणको आव�यकता ह�ुछ । Monir ले The term evidence 

in its legal and general acceptation includes all means by which any alleged fact is proved or 

disproved to the satisfaction of the court  भनेका छन ्। �य�तै सव��म �माण पेस गनु� पन� �माण 

काननुको मा�यता छ । �माण �ववादको �वषयसँग स�ब�धीत कुरामा सी�मत रहन ुपन�, सनुी जा�े 

�माण, �माण होइन र जसले जनु कुराको दाबी �ल�छ �यसले नै सो कुराको �माण प�ु याउन ुपन� प�न 

�माण काननुका आधारभतू �नयमह� हनु ् । ��ततु म�ुामा मतृक स�तोष �े�ले अ�पतालमा 

अ�भ�य� गरेको कथनको CD रेकड� ��ततु भएको छ । वाद� प�ले सो कथनलाइ� भर गर� 

आरो�पत सबैलाइ� कसरुदार कायम गनु� पन� भ�े दाबी �लएको देिख�छ भने ��तवाद� तफ� बाट सो CD 

सं�द�ध भएको र सोमा �य� भएको कथन मतृक स�तोष �े�को म�ृयकुाल�न घोषणाका �पमा �लन 

न�म�ने िज�कर �लएको देिख�छ । यस प�र��ेमा म�ृयकुाल�न घोषणाको काननुी र सै�ाि�तक पहल 

�व�षेण हनु ुपन� देिखयो । 
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५७. �माण ऐन, २०३१ को दफा ११ ले "कुनै मरेको �यि�ले आफु मन� लागेका अव�थामा होस छँदै 

आ�नो म�ृयकुो कारणका स�ब�धमा �य� गरेको कुरा �माणमा �लन ह�ुछ भ�े �यव�था गरेको  

छ । म�ृयकुाल�न घोषणा कुनै �यि�ले आ�नो म�ृयकुो कारण वा आ�नो म�ृय ुके कुन प�रि�थ�त वा 

काय�को प�रमाण �व�प भएको भनी �दइएको अ�भ�यि� हो । यसलाइ� �माणका �पमा �हण गनु� 

पन� म�ुय कारण मतृक वारदातको म�ुय ��य�दश� हनेु र �यस �माणलाइ� �हण नगरेमा �याय 

पराजय हनेु अव�था आउन न�दन ु नै हो । स�मा�नत सव��च अदालतबाट म�ृयकुाल�न घोषणाका 

स�ब�धमा ��तपा�दत �न�न �स�ा�तह� मह�वपूण� देिख�छन ्: 

 "मनु�अिघ होस छँदै मतृकले आ�नो म�ृयकुो कारणका स�ब�धमा �य� गरेको कुरा र घटनाका 

स�ब�धमा सो घटनाबाट पी�डत मा�नसले मौकामा �य� गरेका कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा १० र 

११ अनसुार �माणमा �लन �म�ने" (ने.का.प. २०६६, अ� ४, �न.नं. ८१३५) 

 "कुनै कागज म�ृयकुाल�न घोषणा हो वा होइन �न�य�ल गन� घोषणाकता�लाइ� आफु म�ृयकुो 

सि�कट रहेको आभास भएकै हनु ुपन� मानेको छ । �स�ा�तत: आफु प�ै मन� अव�थामा पगेुको आभास 

घोषणाकता�लाइ� भएको स�ब�धीत कागजबाट देिखएको छ भ�े �था�पत भएप�छ मा� �यसका अ�तरव�तमुा 

�वेश गन� �म�ने" 

 "मतृकको कथन म�ृयकुाल�न घोषणा हनुका ला�ग घोषणाकता� क�त समय�भ� मन� पछ� भ�े 

सीमारेखा तो�कएको हुँदैन तर, सो कथन र मतृकको म�ृयकुा बोच म�ृयकुा अ�य कारण र अव�था �व�मान 

हनु भने नहनेु" (ने.का.प. २०६७, अ� ४, �न.नं. ८३५४)  

 यस �माणलाइ� �हण गनु� पन� म�ुय कारणका स�ब�धमा एउटा अ��जेी म�ुामा यस �कार 

उ�लेख भएको छ : 

 The general principle on which this species of evidence admitted is that they are declarations 
made in extremity, when the party is at the point of death and when every hope of this worked has 
gone when every motive to falsehood is silenced and the mind is induced by the most powerful 
consideration to speak the truth, a situations solemn and so awful is considered by law as creating an 
obligation equal to that which is imposed way appositive oath administered in a court of justice. (R.V. 
woodcock (1789, leach 500) 

 यसको �ामािणक मू�य स�ब�धमा हेदा� �वधा�यकाले सा�ी गनु� पन� �माण काननुको सम��गत 

मा�यताको अपवादका �पमा राखेको हुँदा यसको �ामािणक मू�य रहेको सहज र �वाभा�वक �न�कष� हो । 

 Legislature in its wisdom has placed a dying declaration on per with evidence on oath for the 
reason that at the time when a man is in danger of losing himself it is hot likely that he would speak a 
falsehood and involve an innocent person.  There is no absolute rule of law hot is there any rule of 
prudence which has ripened into a rule of law that a dying declaration cannot form the sole basis of a 
conviction unless it is corroborated by independent evidence. 

५८. म�ृयकुाल�न घोषणा भ�नएको �माणलाइ� �हण गदा� र यसको �ववेचना गदा� अदालत आई बकप� 

गरेका सा�ीको कथन सरहकै मा�यता �दन ु पन� ह�ुछ । य��प सा�ी पर��ण सरह ��य� हनेु 

अवसर नहनेु हुँदा यस स�ब�धमा �वशे� �यान �दन ुपन� नै ह�ुछ । मतृक पूण� �पमा होसमा हनु ु

पन�, मतृकको कथन रेकड� �लखतको द�ु�ततामा अदालत �व��त हनु ु पन�, सो कथन घटनाको 

यथास�भव �छटो भएको हनु ुपन� ज�ता पूव�शत�ह� परुा भएको हनुपुछ�। यो पूव�शत�को सावधानीपूव�क 
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पर��ण गर� यस पर��णमा सफल भएको कथनलाई भरपद� �माणका �पमा �हण गनु� पछ� । 

भारतीय सव��त अदालतले य�तो कथन भरपद� �माण हो भनी �न�न�लिखत श�दमा भनेको छ : 

If the statement of dying person passes the test of careful scrutiny applied by the courts, it 
becomes a most reliable piece of evidence which does not require any corroboration 

तर अपूण� वा �म�सलमा देिखएका त�यह�सँग inconsistent  देिखएका अव�थामा भने यसको �ामािणक 

मू�य कम हनेु भ�नएको छ । आ�नो कुरा भ� स�ने अव�था सं�द�ध देिखएकामा प�न �यसलाई �माणमा 

�लन �म�ने हुँदैन । �य�तै �य� भएका कथनह� �याथ� भई दईु �या�या हनु स�ने अव�था भएमा भने 

अ�भय�ुका प�मा हनेु �या�या नै �हण यो�य ह�ुछ । यस स�दभ�मा हरेक म�ुाको त�यको रोहमा 

म�ृयकुाल�न घोषणालाई हेनु� पन�‚ म�ृयकुाल�न घोषणालाई सोझै कमजोर �माणका �पमा मा� नहनेु र अ�य 

�माण सरह म�ृयकुाल�न घोषणाको �ामािणक मू�य जाँच गनु� पन� �तन मा�यता �था�पत भएका देिख�छन ्। 

a. Each case must he determined on its own facts keeping in view the circumstances in which 
the dying declaration was made, 

b. It cannot be laid down as a general proposition that a dying declaration is a weaker kind of 
evidence, 

c. A dying declaration stands on the same footing as another piece of evidence and has to be 
judges in the light of surrounding circumstances and with reference to the principle governing 
the weighing the evidence. 

मा�थ ग�रएको �व�षेणबाट ��ततु म�ुामा मतृकले हि�पटलमा भनेका कुरालाई म�ृयकुाल�न 

घोषणाका �पमा �लन स�कने नै देिख�छ । �नजका कुराह� ��य��यमा रेकड� भएकामा सो ��य��यको 

रेक�ड�ङको �व�सनीयता �था�पत भएका हदस�म सो CD लाई �माणमा �लन �म�ने नै देिख�छ । 

५९. यस रोहमा ��ततु म�ुाको त�यह� हेदा� ��तवाद� महेश �े�ले अदालतमा बयान गदा� आफु समेत ४ 

जना पोखरा बस काउ�टरमा गएको र आफु र क�त�नले �हका�एको भनी बयान गरेका र ��तवाद� 

वाइबा भ�े मनोज ग�ुङ तथा �रजन �े�ले समेत सोह� �मलानको बयान गरेका छन ्। यसबाट यी 

��तवाद�ह�को घटना�थलमा उपि�थ�त र ��तवाद� म�येको महेश �े�ले धा�रलो ह�तयारले चोट 

छाडेकामा �ववाद छैन । ��तवाद�ह� सँगै ह�तयार �लई गएका मतृकका िजउमा ज�त� घाउ भएको 

सो कुट�पटको अि�तम चरणस�म �नजह� सँगै रहेका त�यह� �न�व�वाद �पले �था�पत भइरहेका  

छन ्। ��तवाद� महेश �े� बाहेक अ�य ��तवाद�ले आफुले चोट नछोडेको भने प�न चोट छो�नबाट 

बचाउ गरेको भ�े प�न देिखन आएको छैन । मतृक स�तोष �े�को म�ृयकुाल�न घोषणाले समेत यी 

��तवाद�ह�को वारदात �थलमा उपि�थ�तको प�ु� गरेको छ । मतृकलाई कुट�पट गन� ह�तयार �लई 

४ जना सँगै आएको, मतृकलाई धेरै पटक चोट �हार भएको �माणबाट देिखएको अव�थामा अ�य 

��तवाद�ह�ले प�न चोट छोडेको वा चोट छो�न संयोग पारेको वा चोट छो�ने ��तवाद�ह�ले 

�नध��सँग चोट छो�ने वातावरण बनाइ�दएको सहज‚ �वाभा�वक र ता�क� क �न�कष� हो । यस 

स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट �यान स�ब�धी महलको १३ नं. को �या�या गद� ��तपादन 

भएको �न�न�लिखत �स�ा�त मननीय देिख�छ :  

"�यान स�ब�धीको १३ नं. अ�तग�तको अपराधमा �यान मान� मनसाय �न�हत ह�ुछ । जोिखमी 

ह�तयारले �हार गरेकामा मनसाय नभए प�न वा त�काल आवेशमा �हार गरेका कारण �यान मन� पगेुका 

भए प�न उ� १३ नं. आक�ष�त हनेु" 
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मान� मनसाय भ�े कुरा अिघदेिखको हनु ुपछ� भ�े होइन । जनुसकैु बखत प�न मान� उ�े�यले कुनै काय� 

ग�र�छ भने �यो कत��य गर� मारेको ह�याकै वग�मा पन� जाने" (ने.का.प २०६५‚ अ� १०‚ �न.नं. 

८०२२) 

"मतृकको अस� ��या उपर अ�भय�ुले त�कालै भावावेशका अव�थामा ��त��या�मक �पमा 

मतृक उपर आ�मण गन� म�तगार बोलाउने वा उपय�ु र अनकूुल वातावरणको खोजी गर� मतृक उपर 

आ�मण गरेको अव�था छ भने �यस अव�थालाई आवेशको अव�था समा� भएको मा�नने हुँदा �य�तो 

ह�यालाई आवेश ��ेरत ह�याको सं�ा न�दई मनसाय ��ेरत ह�या नै मा�नने" 

"फौजदार� �व�धशा�मा मनसाय ��ेरत ह�या हनु ��तवाद�ले मान� मनसाय राखेको हनैु पन� मान� 

पन� खास कारण भई �यसका ला�ग तयार� र योजना ज�ता कुराह� रहन ुपन� मा�नए ताप�न सबै प�रि�थ�त 

र अव�थामा मनसाय ��ेरत ह�यामा योजना र तयार� हनैु पछ� भ�े अव�था नरहने" 

"अव�था र  प�रि�थ�त अन�ुप अ�भय�ुमा त�काल मतृक उपर �यान �लन ु पन� मनसाय त�व जागतृ 

भएको हनु स�छ । वारदातमा ��य� �माण भएको अव�थामा मानु� पन� खास कारणको खोजी गनु� 

उपय�ु नमा�नने" 

हरेक मनसाय ��ेरत ह�यामा घातक वा जोिखमी ह�तयारको �योग �नणा�यक त�व हनु स�दैन । 

साधारण लाठा‚ ढु�ा वा लात म�ुाको �नघा�त �योग म�ृयवुरण गराउनमा पया�� हनु स�छ । �यसैले आवेश 

��ेरत ह�यामा काननुले �नधा�रण गरेका सबै त�वह� एक आपसमा गाँ�सएर रहेको अव�था हनु ुअ�नवाय� 

हनेु" 

"मतृकले ��तवाद�ह�लाई अस� उ�ेिजत पान� कुनै प�न ��या वा �यवहार गरेको भ�े नदेिखएका 

अव�थामा मतृकलाई समूहगत �पमा कुट�पट गरेको र उपचारका ला�ग लगेको अव�थामा सोह� कुट�पटको 

ज�रयाबाट मतृकको म�ृय ुभएका अव�थामा ��तवाद�को काय� आवेश ��ेरत ह�याका �पमा �था�पत नभई 

मलुकु� ऐन‚ �यान स�ब�धी महलको १३(३) नं. अन�ुप मनसाय ��ेरत ह�याकै को�टमा पन� "(ने.का.प. 

२०६७‚ अ� ७‚ �न.नं. ८४१५) 

"कुनै प�न �कारको �यान स�ब�धी अपराध �स� गनु�पूव� �रसइवी मनसाय नै �प� देिखन ुपन� भ�े 

अका� मा�यता रहे प�न सदा सव�दा सोह� मापद�ड नै हरेक घटना वारदातमा अका� मापद�ड�भ� पद�छ 

भनी आ��त र �व��त भई सध� एउटै �न�कष� �व�दमुा प�ुन ुकदािचत ्सव�मा�य नहनेु" 

"घटनाको अव�था तथा त�काल �व�मान प�रि�थ�तलाई पनुमू��या�न गर� प�रि�थ�तज�य �माणको 

अि�त�वलाई नकान� उिचत हनु आउँदैन । तसथ� प�रि�थ�तज�य �माणको भ�ूमका तथा अि�त�वलाई 

�व�षेण र �ववेचना गनु� प�न �यि�कै सा�द�भ�क देिखने" (ने.का.प. २०६८‚ अ� २‚ �न.नं. ८५५३) । 

६०. यस �कार मा�थ �व�षेण ग�रएका �माणको मू�याकन तथा स�मा�नत सव��च अदालतबाट �था�पत 

�स�ा�तका रोहमा यी ��तवाद� महेश �े�‚ वाइबा भ�े मनोज ग�ुङ तथा �रजन �े�का हकमा 

अ�भयोग दाबी बमोिजम आरो�पत कसरु ठहर गरेको स�ु िज�ला अदालतको फैसला अ�यथा  

देिखएन । 
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६१. ��तवाद� म�येका महेश �े�का �व�ान अ�धव�ाले मेरा प�ले आ�मर�ाका ला�ग �हका�एको हुँदा 

आरो�पत कसरु ठहर हनु ुपन� होइन भनी ��ततु गनु� भएको बहसतफ�  �वचार गदा� मलुकु� ऐन‚ �यान 

स�ब�धी महलको ७ नं. को देहाय (१) मा �न�न �यव�था भएको देिख�छ : 

"....... कसैले हातह�तयार �लई वा न�लई आ�नो �यान �लनास�मको जोरजलुमु गन� लागेकामा 

�य�तालाई प�ाउ गन� वा गहुार म�त मा�न नस�कने वा मागे प�न बखतमा म�त प�ुन नस�ने वा 

�य�ताको प�जाबाट भागी उ�क� आ�नो �यान बचाउन समेत फुस�त नपाउने अव�थामा आफुले केह� नगरे 

आ�नो �यान रहँदैन भ�े परुा �व�ास भई �यान बचाउनका खा�तर उसै मौकामा केह� गदा� सो जलुमुीको 

�यान मरेको........... । 

यस काननुी �यव�थाबाट आफु भागी उ�क� आ�नो �यान बचाउन नस�ने र आफुले केह� नगरे 

आ�नो �यान समेत जाने अव�था हनु ुपछ� । सो �व�ास गनु� पन� स�मको अव�था आएको भनी देखाउन 

स�न ु पछ�। स�मा�नत सव��च अदालतबाट �यान �लनेस�मको अव�था पगेुको र गहुार म�त मा�न 

नसकेका अव�थामा मा� आ�मर�ाको िज�कर �लन पाउने (�ी ५ को सरकार �व. �पनारायण �संह 

ने.का.प. २०४२ प.ृ१९०) तथा �य�तो अव�था नदेिखए �यान स�ब�धीको ७(१) नं. अनसुार आ�मर�ाको 

िज�कर �लन नस�कने (ह�रमाया �व. �ी ५ को सरकार ने.का.प २०५१ प.ृ५०) भनी �स�ा�त ��तपादन 

भएको छ । 

�य�तै यस स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �न�न �स�ा�त यसमा सा�द�भ�क देिखएका 

छन ्: 

"कुनै प�न ह�या  औिच�यपूण� ��तर�ाको �स�ा�त अ�तग�त पर� ��तवाद�ले सजायबाट छुट पाउन 

सो ह�यामा बल अि�तम �वक�प (last resort) को �पमा �योग भएको हनु ु पद�छ । कुनै 

�यि�ले �यान �लने मनसायले कुनै प�न मा�यमबाट जोरजलुमु गरेका कारण �नजको �नय��ण 

वा प�ाबाट उ�कन नस�ने अव�था �सज�ना भएको वा �नजको �नय��णबाट भा�ने ‚ उ�कने‚ गहुार 

मागी सहयोग �ा� गन� स�ने वा �हर�लाई खबर गन� स�ने अव�था नभएबाट �य�तो जलुमुीका 

�व�� केह� गदा� �नजको म�ृय ु भएको �माणबाट देिखन ु औिच�यपूण� ��तर�ाको प�हलो 

आव�यकता हो । य�तो काय� त�काल नै हनु ु पद�छ । धेरै समयप�छ आफुलाई मतृकबाट 

�यानको खतरा �थयो भ�े ��तर�ाको आधार ब� नस�ने" 

"औिच�यपूण� ��तर�ा मानी सजायमा छुट �दनका ला�ग �यायकता�ले हेनु� पन� मह�वपूण� प� 

वारदातमा �यूनतम शि�को �योग‚ त�काल जोिखमको अव�था प�रव�त�त नभएको ‚ समानपुा�तक 

शि�को �योग भएको तथा आ�मणकार�ले जोिखमी ह�तयारको �योग गरेको छैन भने 

��तर�ाकता�ले प�न जोिखमी ह�तयार �योग गरेको हनु नहनेु तथा मतृकको ज�तो शि�को �योग 

��तवाद�ले प�न गरेको हनु ुपन�" 

"कुनै �यि�ले आफुमा�थ हातह�तयार स�हत वा र�हत कुनै प�न मा�यमबाट जोरजलुमु गरेको 

कारण �नजको �नय��ण वा प�ाबाट उ�कन नस�ने, गहुार म�त मा�न नस�ने वा मागे प�न बखतमा म�त 

प�ुन नस�ने वा �य�तो प�ाबाट भागी उ�क� आ�नो �यान बचाउन नस�ने अि�तम अव�था �सज�ना भएबाट 

�य�ता जलुमुीका �व�� मना�सब मा�फकको उिचत बल �योग गन� नपाइने होइन । तर �य�तो बल वा 
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शि� मना�सब �क�समबाट अथा�त औिच�य प�ु� हनेु �क�समबाट �योग भएको हनु ुपन�" (ने.का.प. २०७०‚ 

अ� ४‚ �न.नं. ९००२) । 

��ततु म�ुामा �नज ह�तयार �लई गएको �नजले ह�तयारले पटक पटक चोट छाडेको सँगै गएका 

अ�य ��तवाद�ह� घटना�थलमा नै मौजदु रहेका‚ मतृक ए�लै भएका अव�थामा यी ��तवाद�को �यान जाने 

अव�था रहेको देिखन आएको छैन । 

६२. �यसमा प�न आ�मर�ाकै ला�ग आव�यकताभ�दा बढ� बल �योग भएको अव�थामा आ�मर�ाको 

िज�कर �ा� नहनेु मा�यता काननु�व�ह�को प�न रहेको छ : 

"When the accused used lethal or excessive force than necessary warranted by the situation 
during the exercise of his/her right, the question of excessive private defense is arisen " (I.D. Elliott, 
Excusive self defense in common wealth law: A comment 22 Intel (L.P 732)). 

�छमेक� मलुकु भारतमा �च�लत भारतीय अपराध सं�हताको दफा १०० मा प�न आ�मर�ाको 

अ�धकार स�ब�धी काननुी �यव�था रहेको छ । यसलाई प�न सशत� भ�नएको छ : 

The section 100 of the code permits killing in self defense only when it was to repel on attack 
causing a reasonable apprehension of death, grievous hurt, rape, gratification of unnatural lust, 
abduction of kidnapping. 

यस �यव�थाको भारतीय �या�यक अ�यास स�ब�धमा काननु�व�ह�मा �न�न धारणा रहेको  

देिख�छ : 

The joint operation of these general and specific requirements is that in cases involving 
unlawful homicide, the court initially determines whether the killing was in order to repel any of the 
kinds of threats mentioned in sec if IPC. If none of these threats are present, the killing is excessive and 
the general plea of self defense fails. Even if one of these kinds of threats was present, the court must 
go on to decide whether the killing was reasonably necessary in the circumstances. if it was not, then 
the killing is likewise excessive and the general plea of self-defense is not made out. 

६३. स�मा�नत सव��च अदालतबाट प�न आव�यकताभ�दा बढ� बल �योगको अव�थालाई आ�मर�ाको 

प�र�ध�भ� नमानेको देिख�छ । �ी ५ को सरकार �व. बालम�र� आचाय� समेत (ने.का.प. २०३९ 

प.ृ २७९) तथा �ी ५ को सरकार �व. �हतरुाम ओल� मगन� (ने.का.प. २०४३ प.ृ ९२९) को 

म�ुामा जबरज�ती करणीको �यास गन� �यि�लाई मारेको त�य भएका म�ुाह�मा स�मा�नत सव��च 

अदालतले आ�मर�ाको काननुी �यव�थालाई �हण गरेको देिखँदैन । यी �व�षेणका प�र��ेमा ��ततु 

म�ुाका त�यह�बाट आ�मर�ाका ला�ग मतृकलाई मारेको भ�े �व�ान अ�धव�ाको िज�करसँग सहमत 

हनु स�कएन । 

६४. ��तवाद� महेश �े�ले मतृकलाई मन�स�म गर� �हार नगरेको र आफु HIV पी�डत शार��रक रोगी 

भएकाले अ.बं. १८८ नं. बमोिजमको स�ुवधा पाउन ुपन� भ�े पनुरावेदनमा िज�कर �लएको र सोह� 

अन�ुप �नजतफ� का �व�ान अ�धव�ाले बहस ��ततु गनु� भएको छ । सो स�दभ�मा �वचार गदा� 

मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. मा �न�न �यव�था रहेको देिख�छ : 

"ऐनले सव��व स�हत ज�मकैद वा ज�मकैद गनु� पन� भएका म�ुामा सा�बत ठहरे प�न इ�साफ गन� 

हा�कमका िच�ले भ�वत�य हो �क भ�ेस�मको श�ाले वा अपराध गरेको अव�था �वचार गदा� कसरुदारलाई 

ऐन बमोिजम सजाय �दँदा चक� हनेु भई घट� सजाय हनु ुपन� िच�ले देखेमा ऐनले गनु� पन� सजाय ठहराई 
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आ�ना िच�ले देखेको कारण स�हतको खलुासा राय प�न साधक तोकमा लेखी जाहेर गन� ह�ुछ । अि�तम 

�नण�य �दनेले प�न �य�तो देखेमा ऐनले हनेु सजायमा घटाई तो�न ह�ुछ ।"  

यस काननुी �यव�थाले वारदात भ�वत�य हो �क भ� हनेुस�मको श�ाको वा अपराध गरेको 

अव�था �वचार गदा� कसरुदारलाई ऐन बमोिजमको सजाय �दँदा चक� हनेु देखेमा य�तो सजाय घटाउने राय 

�दन स�कने देिख�छ । स�मा�नत सव��च अदालतबाट अ.बं. १८८ नं. को �योग स�ब�धमा केह� माग� 

�नद�शक �स�ा�तह� ��तपादन भएका छन ्। 

"अ.बं.१८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउँदा वा नघटाई हदैस�मको सजाय तो�दा �कन हदैस�मको 

सजाय गन� परेको हो कारण �वनाको पर�परागत कैद तो�ने वा घटाउने �ाणाल�को अ��य गर� अपराध 

गदा�को प�रि�थ�त‚ तयार�, ष���‚ योजना‚ अ�भय�ुको आपरा�धक अ�भलेख, अपराध गदा�को बखतको 

अ�भय�ुको सजगता, अपराध ग�रसकेप�छको अ�भय�ुको ��याकलाप, अ�भय�ुको आपरा�धक �गरोहसँग 

संल�नता एवं साँठगाँठ अपराध स��ठत अपराध हो होइन, क�तको �नम�मतापूव�क अपराध भएको हो, 

अपराध गदा� �योग ग�रएको हातह�तयार साधन एवं उपकरण, अ�भय�ुको उमेर, च�र�, पी�डतलाई पगेुको 

��त, पी�डतको प�रवारलाई पगेुको ��त‚ ��त अपरुणीय हो �क आ�द �व�भ� कुराह�लाई �यानमा राखेर 

अ�भय�ुले अब पनु: अपराध गन� आटँ र ग�ती नदोहो� याउने भनी अपराध मा�फकको उिचत कैद सजाय 

तो�न ुपन�" (�ी ५ को सरकार �व�� जगुन सदा समेत ने.का.प. २०६३ �न.नं. ७७५२) । 

६५. यसका साथै यस काननुी �यव�थाको �योग स�ब�धमा त�यका आधारमा क�तो अव�थामा �योग हनेु 

र क�तो अव�थामा �योग नहनेु स�ब�धमा �व�भ� �नण�यह� भए प�न सै�ाि�तक र अवधारणागत 

�ववेचना भएका केह� ��त�नधी �नण�यह� यस �कार रहेका छन ्: 

"अ.बं.१८८ नं. को �योग अ�सर गर� घटनाको अव�था र �कृ�त मतृकका ��याकलाप वारदात 

घटाउन अ�भ��ेरत गन� त�व वारदात घटाउन अपनाएको काय�शैल�, अ�भय�ुको मान�सक अव�था, मतृक र 

अ�भय�ु �बच भएका ��याकलाप ज�ता कुराह�मा अ�सर �नभ�र रहने" 

"अपराध र सजाय �बच स�तलुन कायम गन� स�ब�धमा अ.बं.१८८ नं. को �योग मनुा�सब 

आधार�बना आपरा�धक मनसाय तयार� र योजनाब� ढ�ले �ूर काय�शैल� अपनाई ग�रने ह�याका स�ब�धमा 

सजाय घटाउने अ�का �पमा �वक�सत गनु� उिचत नहनेु" 

"कसरु �वीकार गनु� र �ायि�त गनु�लाई मा� अ.बं.१८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने राय �य� 

गन� �नरपे� आधार बनाइन ुमनुा�सब नहनेु" (ने.का.प. २०६८ अ� ५ �न.नं. ८६१३) 

"�माणबाट कत��य �यानको कसरु गरेको देिखन आए ताप�न अपराध हुँदा र गदा�को प�रि�थ�त 

�वचार गदा�‚ भ�वत�य पन� गएको अथवा दघु�टनावश अचानक अपराध हनु गएको हो भ�े श�ा उ�प� 

भएका अव�थामा अ.बं.१८८ नं. को �योग गन� स�कने" 

"त�य र �माणको �व�षेणबाट �यान स�ब�धीको ५ नं. को अव�था ठहर गन� नस�कने भए ताप�न 

वारदातभ�दा प�हलाका घटना�मह� र वारदातको प�रि�थ�तबाट भ�वत�य हो भ�े लागेका अव�थामा 

सजायमा छुट �दने गर� अ.बं. १८८ नं. को �योग गन� स�कने" (ने.का.प. २०६५ अ� ७ �न.नं. ७९९३) 

"िच�मा ला�ने भ�े कुरा मनोगत हनु स�दैन । सव��थम आधार र कारणको �व�षेणबाट नै 

अ.बं. १८८ नं. को �योग हनेु वा नहनेु �न�कष� �नका�न ु पद�छ । �यायाधीशले गन� �नण�य साव�ज�नक 
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स�पि� हनु प�ुने भएबाट िच�मा ला�यो, तसथ� सजाय घटाइयो भ�ु नै अ.बं. १८८ नं. का ला�ग पया�� 

नहनेु" (ने.का.प. २०६९ अ� ६ �न.नं. ८८५३) 

स�मा�नत सव��च अदालतले "अ.बं. १८८ नं. को �योग गर� सजाय घटाउने राय �य� गन� 

सामा�य �नयम नभई यसको �योग अपवाद हनेु" मा�यता राखेको देिख�छ (ने.का.प. २०६५ अ� ११ 

�न.नं. ८०३९) । 

सो म�ुामा सव��च अदालतले अ.बं.१८८ नं. को �योग गर� सजाय घटाउँदा अदालतले देहायका 

कुरा र अव�थाह� �वचार प�ु याउन ुपन� भनी (क) �यान मन� गएको कारण‚ अव�था र प�रि�थ�त (ख) 

अपराधको तयार� योजना तथा अ�भय�ु र पी�डतका �बच पूव� �रसइवी‚ स�ब�ध (ग) अपराधमा संल�न 

अ�भय�ुह�को स��या (घ) �योग ग�रएको ह�तयार (ङ) मन�को शर�रमा देिखएको घाउचोट (च) �यान 

मा�रएको ठाउँ अव�था घटना�थल र समय (छ) अ�भय�ुको च�र� तथा आपरा�धक रेकड� तथा मन�को 

आपरा�धक रेकड�, मन�को आि�त प�रवार, मन�को घरको प�रवारको है�सयत र मन�को सम� आ�थ�क अव�था 

ज�ता कुराह�लाई समेत अदालतले �वचार प�ु याउन ुपन� भनी बहृत ्माग� �नद�शन गरेको छ ।  

६६. सव��च अदालतको उ� माग� दश�नका प�र��ेयमा ��ततु म�ुाका त�यह� हेदा� ��तवाद� महेश �े� 

खकुुर� �लई गएको र मतृकलाई पटक पटक चोट �हार गरेको, �नज फरार रह� अनसु�धानका 

�ममा उपि�थत नभएको ज�ता त�यह�को मौजदुगीबाट �नजका हकमा अ.बं. १८८ नं. को स�ुवधा 

�दान गनु� �यायस�त नहनेु देिखन आएबाट ��तवाद� र �व�ान अ�धव�ाको िज�करसँग सहमत हनु 

स�कएन ।  

६७. अ�य ��तवाद�ह� �वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� र नवीन भ�े �वशाल लामा उपर �यान 

स�ब�धी महलको १३(१) नं. को सजायको माग दाबी भएकामा �नजह�लाई �यान स�ब�धी 

महलको १७(२) नं. बमोिजम सजाय भए उपर १३(१) नं. बमोिजम सजाय हनु ु पन� भनी नेपाल 

सरकारको र सफाइ पाउन ुपन� भनी ��तवाद�ह�को पनुरावेदन परेको देिख�छ । ��तवाद� म�येका 

�वकासमान �े� आरो�पत कसरुमा अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� समेत र अ�य ��तवाद� अदालतमा 

आई आरो�पत कसरुमा इ�कार रह� बयान गरेका छन ् । �नजह�का सा�ीले �नजह�को बयान 

�यहोरालाई अदालतमा बकप� ग�र�दई प�ु� ग�र�दएका छन ्। यस अव�थामा �नजह�को आरो�पत 

कसरुमा संल�नता देिखने �माणह� के रहेछन ्भनी हेनु� पन� ह�ुछ । स�ु अदालतले जाहेर� दरखा�त 

र मतृकको �भ�डयो �सडीमा �य� भनाइबाट मतृकलाई �हार गरेको भ�े नदेिखए प�न यी 

��तवाद�ह� वारदात �थलमा उपि�थत रह� अ�य ��तवाद�ह�लाई वारदात घटाउन सहयोग प�ु याई 

मतृकलाई मान�मा संयोग पा�र�दएको भनी �यान स�ब�धीको १७(२) नं. बमोिजम सजाय गरेको 

देिख�छ । यसबाट �नजह�को उपि�थ�त वारदात �थलमा देिखएको भ�े स�ुको �न�कष� रहेको 

देिख�छ । जाहेरवाला ��ततु वारदातको ��य�दश� नभएको त�यमा �ववाद छैन । यस अव�थामा 

�नजको कथन अ�य �वत�� �माणबाट प�ु� हनु ु पछ� । �यान ज�तो ग�भीर फौजदार� अपराधमा 

कसरुदार कायम गन� व�त�ुन� �माणको आव�यकता ह�ुछ । स�मा�नत सव��च अदालतबाट यस 

स�ब�धमा �था�पत केह� ��त�न�ध �स�ा�तह� यस �कार रहेका छन ्:  
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“फौजदार� म�ुामा ��तवाद� उपरको कसरु �ववाद र�हत तवरले �मािणत गन� भार वाद� प�मा 

रहने काननुी �यव�था बमोिजम ��तवाद�ह�ले वारदातका �ममा को को, कसर� कसर�, के कुन 

त�रकाबाट वारदात घटाएको हो �यो कुराको प�ु� �म�सल �लखत �माणबाट देिखन ु फौजदार� �यायको 

रोहमा मह�वपूण� प� रहने”  

“फौजदार� �याय �शासनमा सरकार� प�को कत��य वारदातका बारेमा बयान गराउन ु�याद थ�न,ु 

अ�भयोग प� दायर गनु� र बहस पैरवी गनु�मा मा� �स�मत रहन ुहुँदैन, अ�भयोग दाबी �लइएका �यि�ह�को 

उ� अपराधमा के कुन त�रकाले संल�न रहेको �थयो, �नजको भ�ूमका घटनामा के क�तो �थयो, उ� कुरा 

प�ु� हनेु दसी �माण के क�ता छन ्सोको यथाथ� �ववरण �म�सलबाट देिखन ुपन�”  

“फौजदार� म�ुामा जाहेर� दरखा�त आफ� मा �माण होइन, �माण हनु स�दैन, केबल अपराध 

अनसु�धानको आधार मा� हनु स�छ । �यसलाई �वत�� आधार �माणह�बाट प�ु� ग�रएको हनु ुपछ� । 

�वत�� र �न�व�वाद सबदु �माणह�बाट आरो�पत कसरुको प�ु� हनु ु पछ� । जाहेर� दरखा�त र �हर�मा 

भएको सा�बती बयानका आधारमा मा� कसरुको ठहर गनु� �याय काननु समेतबाट न�म�ने" (ने.का.प. 

२०६० अ� ९÷१० �न.नं. ७२८५) ।  

“जाहेर�, घटनाका �वषयमा �दइने सूचनाको एक मा�यम हो । यसले �माण स�लनमा सहयोगीको 

भ�ूमका �नवा�ह गन� स�छ, �वयंले साथ�कता �ा� गद�न । यो आफ� मा अका� र �वत�� �माण नहनेु”  

“जाहेर� दरखा�तमा लेिखएका कुराह�लाई आधार बनाई अनसु�धानकता�ले अपराधका स�ब�धमा 

मह�वपूण� सूचना स�लन गर� स�भा�य अपराधीको प�हचान गन� र अपराध प�ु� गन� स�ने" (ने.का.प. 

२०६९ अ� १ �न.नं. ८७६०)  

"जाहेर� दरखा�तलाई अदालतले अ�य स��लत �माणका रोहमा पर��ण नगरेस�म वा अ�य 

�माणह�ले समथ�न (Correborate) नगरेस�म �य�तो जाहेर� दरखा�त आफ� मा �वत�� �माण हनु स�ैन । 

अ�य �माणबाट सम�थ�त नगरेस�म जाहेर� दरखा�त केवल अपराध अनसु�धानका �ममा मा� सहयोगी हनु 

स�छ । �यसैले जाहेर� दरखा�तलाई अ�भयोग लगाइएको कुनै प�न �यि�का �व�� �माणका �पमा 

�हण गनु�पूव� सो जाहेर� दरखा�तको �या�यक पर��ण �यि�कै आव�यक हनेु" 

"जाहेर� दरखा�तको मू�या�न गन� मह�वपूण� आधारका �पमा �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 

बमोिजम �य�तो जाहेर� �दने �यि� अथा�त जाहेरवाला �वयं सा�ीका �पमा अदालतमा उपि�थत भई 

आफुले जाहेर� दरखा�तमा लेखाएको जनाई अदालतमा बकप� गर� समथ�न गरेको ि�थ�त �व�मान हनु ु

पद�छ । अ�यथा कुनै प�न जाहेर�को �यहोराले अपराध प�ु� गन� �मािणत मह�व �हण गन� नस�ने" 

(�करण नं. ६) (ने.का.प. २०६९ अ� �न.नं. ८७६४) ।  

"कुनै वारदात �थलमा कसैको भौ�तक उपि�थ�त (Physical Presence) हुँदैमा वारदातमा संल�नता 

�थयो भनी ठह� याउन �यायस�त नहनेु" (ने.का.प. २०६९, अ� १ �न.नं. ८७५८)  

"केवल अ�भयोग लगाउन ु मा� कसरु �था�पत गन� आधार हनु स�दैन, अ�भयोग �मािणत गन� 

दा�य�व प�न वाद� प�ले बहन गनु� पछ� । फौजदार� म�ुामा श�ाका भरमा कसैलाई कसरुदार ठह� याउन 

न�म�ने" (ने.का.प. २०६६, अ� ४ �न.नं. ८११५) ।  
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"�याय �न�पण गन� �नकायबाट पर��ण ग�रएका �माणह�बाट वारदातमा ��तवाद�ह�को 

संल�नता प�ु� नभएका ि�थ�तमा आफुले पर��ण नगरेका �माणका आधारमा मा�ै कसैलाई दोषी करार गनु� 

फौजदार� �याय �यव�थाको ��तकूल हनु जाने"  

"प�रि�थ�तज�य �माण ज�हले प�न ��य� हनु ुपछ�, अनमुानबाट सम�थ�त हनेु �वषय होइन । के 

क�तो प�रि�थ�तज�य �माण हो भ�े कुरा �प� �पमा खलुाउन ुपछ�, घटनासँग स�बि�धत �व�भ� कडीह� 

मालाकार �पमा एक अका�सँग जो�डएका र �यसबाट प�रणामको �वाभा�वक �न�कष� आउन ुपन�" (ने.का.प. 

२०६४, अ� १२ �न.नं. ७९०८)  

६८. यी �स�ा�तह�का रोहमा हेदा� कसरुदार कायम हनु आरो�पत कसरु व�त�ुन� �माणह�बाट प�ु� हनु ु

पन� देिख�छ । �नजह�का हकमा �य�तो �माण के रहेछ भनी हे�रँदा ��तवाद�ह� वारदात �थलमा 

उपि�थत रह� अ�य ��तवाद�ह�लाई वारदात घटाउन सहयोग प�ु याएको भ�े मतृकको भनाइ रहेको 

भ�े स�ु अदालतको आधार �लएको देिखयो । सोतफ�  हेदा� मतृकले ४ जनाले हानेको भनी अ�य 

��तवाद�को नाम �लएकामा अ� प�न कोह� �थए �क भ�े ��मा यी ��तवाद�ह�को नाम �लएको 

देिख�छ । यसबाट यी ��तवाद�ह�ले चोट नछाडी वारदात �थलमा उपि�थत रहेको भ�े मतृकको 

भनाइ रहेको देिखयो । मतृकबाट वारदात �थलको के कुन ठाउँमा रहेको र चोट छा�ने 

��तवाद�ह�सँग के कुन काय� वा स�वाद माफ� त अ�य ��तवाद�ह�सँग जो�डएको भ�े �न�कष� 

�नकालेको हो सोको �ववरण आउन सकेको छैन । यस अव�थामा �नज मतृकको सो कथन घटनाका 

अ�य त�यह� ससु�त हनु ुवा रहन ुपन� ह�ुछ । म�ृयकाल�न घोषणा अन�ुपका स�दभ�मा�थ �व�षेण 

ग�रए अन�ुप यसलाई अ�य �माण अन�ुप हेनु� पन� ह�ुछ । यसलाई �न�न �स�ा�तका प�र��ेमा हेनु� 

पन� ह�ुछ :  

A dying declaration stands on the same footing another piece of evidence and has to be 
judged in the light of surrounding circumstances and with reference to the principle governing the 
weighing of evidence.  

६९. यस मा�यतालाई आ�मसात गर� हेदा�, मतृकको कथनको सो पाटोलाई अ�य �माणले समथ�न गनु�पन� 

देिख�छ। ��ततु म�ुामा वारदात �थलमा जानेर चोट छा�ने ��तवाद�ह�ले यी ��तवाद�ह�ले वारदात 

�थलमा छैनन ्भनी बयान गरेका छन ्। कसरुदार ठहर भएका ��तवाद�ह�सँग यी ��तवाद�ह�को 

यस स�दभ�मा कुनै स�ब�ध देिखने �माणह� ��ततु हनु सकेका छैनन ् । अनसु�धानका �ममा 

बिुझएका �यि� सरुज जोशीले "घटना�थलमा ब�ुदा २ वटा मोटरसाइकलमा आएका ४ जनाले हानेर 

भागेको जानकार� पाएको" भनी बकप�मा गरेका छन।् �भ�डयो �स.�ड. मचु�ुका �यि� राजन 

काक�ले घाइते स�तोष �े�को �े�स� ग�ररहेको बेला ४ जनाले हानेको भनी बकप� गर� �दएको 

देिख�छ । यसबाट मतृक स�तोष �े�ले नाम �लएको भनी कसरु आरो�पत ग�रएका यी 

��तवाद�ह�को उ� वारदात �थलमा उपि�थत कसरुदार ठहर भएका महेश �े� समेतको बयानबाट 

उपि�थत हनु आएको छैन । सो �भ�डयो रेकड� गनु� अिघस�म ४ जनाले हानेको भनी मतृकले भनेको 

मचु�ुकामा सह� गन� �यि� राजन काक�को कथन छ । वाद� प�को गवाह सरुज जोशीको समेत 

सह� गन� �यि� राजन काक�को कथन छ । �म�सल संल�न यी �माणको मौजदुगीमा �नजह�का 

हकमा �व�ततृ �ववरण नआएको तथा अ� प�न कोह� छ �क भ�े ��को जवाफमा मतृकले नाम 
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�लएका यी ��तवाद�ह�का हकमा मतृकको कथन inconsistent  देिखन आएको छ । यसबाट सो 

कथनलाई यी ��तवाद�ह�का हकमा कसरु �मािणत हनु स�नेस�मको �माणका �पमा �हण गन� 

स�कने देिखएन । सो कथन बाहेक यी ��तवाद�ह�को कसरुमा संल�नता देिखने �माणको अभाव 

रहेको छ । ��तवाद�ह� आरो�पत कसरुमा इ�कार रहेका र �नजह�को इ�कार� �नजह�का 

सा�ीह�ले प�ु� ग�र�दएको अव�था छ । 

७० यस �कार मा�थ उि�लिखत आधार र कारणह�ले गदा� �नज सरुज जोशीको बकप�बाट वारदात 

�थलमा २ वटा मोटरसाइकलमा ४ जना मा� आई मतृक स�तोष �े�लाई ह�तयार �हार गर� 

मरणास� बनाएको भ�े अ�भ�यि�ले ��तवाद�ह� नवीन भ�े �वशाल लामा, र�वन �े� र �वकासमान  

�े�को वारदातमा आ�नो संल�नता छैन भ�े इ�कार�लाई प�ु� गरेको देिख�छ । ��तवाद�का आ–

आ�ना सा�ीह�ले समेत वारदातको �दन ��तवाद�ह� वारदात�थलमा नभइ अ�य�ै आ–आ�नो काममा 

रहेका �थए भनी स�ु अदालतमा आई बकप� गरेको देिखए समेतबाट वारदातमा �नज ��तवाद�ह�को 

उपि�थ�त नभएको अव�थालाई प�ु� गरेको देिख�छ । यसबाट ��तवाद�ह� �वकासमान �े�, सरेुश 

�े�, रवीन �े� र नवीन भ�े �वशाल  लामालाई �यान स�ब�धी महलको १७(२) नं. को कसूर 

ठहर गरेको श�ु िज�ला अदालतको फैसला �मलेको देिखएन ।  

७१. तसथ�, �म�सल संल�न �माण तथा मा�थ �ववेिचत आधारह�बाट ��तवाद�ह� महेश �े� वाइबा भ�े 

धनबहादरु भ�े मनोज ग�ुङ, �रजन �े� समेत भई मतृक भएका ठाउँमा पगुी वाद�ववाद गरेको 

त�यमा �नजह� अदालतमा समेत सा�ब�त रहेका र मतृकले �नजह�ले ह�तयार �योग गरेको भनेको 

भनी बिुझएका सरुज जोशी समेतको बकप�बाट सम�थ�त भएका अव�थामा �नजह�ले आरो�पत कसरु 

गरेको ठहर गर� �यान स�ब�धी महलको १३ (१) बमोिजमको सजाय गरेको स�ुको सजाय �मलेकै 

देिखयो । अ�य ��तवाद�ह� �वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े� तथा नवीन भ�े �वशाल वारदात 

�थलमा रहेको भनी मतृकले नभनेको त�य सरुज जोशीको बकप�बाट देिखएको, कसरुमा ठहर भएका 

��तवाद�ह�ले वारदात �थलमा आ�नो मा� उपि�थ�त भएको, यी ��तवाद�ह�को उपि�थ�त नभएको 

भनी बयान गरेको, ��तवाद� �वकासमान �े�को अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� समेत र अ�य 

��तवाद�ह� अदालत सम� आरो�पत कसरुमा इ�कार रहेको, �नजह�को इ�कार� �नजह�का 

सा�ीह�बाट समेत सम�थ�त भएको देिखँदा �नजह� उपरको आरो�पत कसरु प�ु� हनु आएको नदेिखँदा 

�नजह�का हकमा �यान स�ब�धीको १७ (२) नं. बमोिजम सजाय गरेको स�ुको फैसला �मलेको 

नदेिखँदा �नजह�का हकमा स�ु फैसला उ�ट� भई ��तवाद� �वकासमान �े�, सरुज �े�, रवीन �े�, 

नवीन भ�े �वशाल लामाले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ� । स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 

�म�त २०७०।२।२९ को फैसला केह� उ�ट� हनेु ठहछ� । पनुरावेदक ��तवाद� महेश �े�, वाइबा 

भ�े धनबहादरु भ�े मनोज ग�ुङ, �रजन �े� तथा पनुरावेदक वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

िज�कर प�ुन स�दैन । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू�  । 
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तप�सल ख�ड 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला केह� उ�ट� भई ��तवाद�ह� 

�वकासमान �े�, सरेुश �े�, रवीन �े�, नवीन भ�े �वशाल लामा आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर� 

फैसला भएकाले स�ु फैसलाको तप�सल ख�डको देहाय ४ मा �नज ��तवाद�ह�लाई कैदमा रा� ने भनी 

ठे�कएकफ लगत पनुरावेदनको अव�था नाघेप�छ वा ��ततु म�ुाको अि�तम �कनारा लागेप�छ क�ा गनु� भनी 

स�ु िचतवन िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ..........................................................................१ 

 

��ततु म�ुा साधक सदरका ला�ग पनुरावेदन परे पनुरावेदनको रोहमा हेन� गर� र पनुरावेदन नपरे 

पनुरावेदनको अव�ध नाघेप�छ स�ल �म�सल �ी सव��च अदालतमा पठाइ�दनू ..................................२ 

यस इ�साफमा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� जान ु भनी ��तवाद�ह� 

महेश �े�, धनबहादरु भ�े मनोज ग�ुङ र �रजन �े� (�धान) लाई यस इ�साफमा िच� नबझेु ७० 

�दन�भ� �ी सव��च अदालतमा जान ुभनी �याद �दनू र फैसलाको जानकार� सरकार� व�कलको काया�लय, 

हेट�डालाई जानकार� �दनू....................................................................................................३ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू .....................................४ 

 
 

)�वनोद�साद शमा�(  

�यायाधीश 

उ� रायमा म सहमत छु । 

  

)प�ुषो�म भ�डार�(  

       �यायाधीश 

 

फैसला तयार पान� सहयोग गन� 

शाखा अ�धकृत�य : �ाने�� इटेनी, केशरनाथ अया�ल 

क��यटुर टाइप गन� : क. शि�मान कुमाल, .अ.  वाड लामा छुमी  

 

इ�त स�वत ्२०७० साल चै� म�हना ११ गते रोज ३ शभुम.्..............। 
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�ी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङ 

संय�ु इजलास 

 माननीय का.म.ु म�ुय �यायाधीश डा.�ी आन�द मोहन भ�राइ� 

 माननीय �यायाधीश �ी कृ�णलाल भ�राइ� 

फैसला 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.प.ुनं.------०७०-CS-००३९  

 

 म�ुा : �यान मान� उ�ोग 

 �न.नं. ----८१ 

 

िज�ला स�यान, ढाकाडम गा.�व.स. वडा नं. २ ब�ने वष� ३० को �दपे�� ख�का....... पनुरावेदक/ 

��तवाद� 

�व��  

र�तभान ख�काको जाहेर�ले नेपाल सरकार........................................................ ��यथ�/ 

वाद� 

स�ु फैसला गन� मा.िज.�या. : �ी य�राज भ� 

स�ु फैसला गन� अदालत : �कुम िज�ला अदालत 

स�ु फैसला भएको �म�त : २०७०/३/२३ 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� 

त�य र ठहर यस �कार छ : 

 

त�य ख�ड 

 मेरो छोरा शेरबहादरु ख�कासँग िज�ला स�यान, ढाकाडाम गा.�व.स. वडा नं. २ ब�ने �दपे�� 

ख�काले उधारो सामान �लएका �थए र छोराले पटक पटक उधारो सामानको �पैया मा�दा �दएका 

�थएनन।्सोह� �रसइबी राखी �म�त ०६९/६/२६ गतेको �बहान अं.१०.३० बजेको समयमा शेरबहादरु 

ख�कालाई लेनदेनको �वषयलाई �ववाद बनाई ��तवाद� �दपे�� ख�काले आ�ना साथमा रहेको खकुुर� 

�नकाल� ए�ासी घाँट�मा �हार गर� ग�भीर घाइते बनाएको अव�थामा निजकका मा�नसह� गई घाइते 

शेरबहादरु ख�काको �यान बचेको हो। �नज ��तवाद�ले घाइतेलाई �यानै �लने उ�े�यले उ� घटना 

घटाएका हनु।् �नज ��तवाद�लाई काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े �यहोराको र�तभान ख�काको जाहेर� 

दरखा�त। 

घाइते शेरबहादरु ख�काको घाँट�को बायातँफ�  ग�भीर चोट लागेको भ�े �यहोरा उ�लेख भएको 

िज�ला �वा��य काया�लय �कुमको घाउ जाँच केस फाराम ��तवेदन। 
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 िज�ला �कुम खारा गा.�व.स. वडा नं. २ ि�थत झ�ुनेटा भ�े �थानमा िज�ला स�यान ढाकाडाम 

गा.�व.स. वडा नं. २ ब�ने �दपे�� ख�काले �कुम शेरबहादरु ख�कालाई खकुुर� �हार गर� ग�भीर घाइते 

बनाएको चार �क�ला स�हतको घटना�थल मचु�ुका। 

 ��तवाद� �दपे�� ख�काले घाइते शेरबहादरु ख�कालाई �हार गरेको खकुुर� वारदात �थानदेिख ५ 

�मटरको दरु�मा रहेको १ �फट १ इ�च लामो खकुुर� थान १ र सोको कालो दाव थान १ समेत �हर�ले 

बरामद गरेको चार �क�ला स�हतको बरामद� खान तलासी मचु�ुका। 

 �म�त २०६९।६।२६ गतेको �बहान अ�दाजी १०.३० बजेको समयमा मैले शेरबहादरु 

ख�कासँग लेनदेनको �वषयलाई �ववाद बनाई आ�नो झोला�भ� रहेको दाव स�हतको खकुुर� �नकाल� �हार 

गरेको हो। प�हलो �हार गदा� घाइतेको घाटँ�को बायातँफ�  लागेको �थयो र दो�ो �हार गदा� पै�टको 

�याकेट�भ� राखेको मोबाइलमा�थ लागेको �थयो। मैले उ� वारदात घटाएको देखी वारदात �थान निजक 

रहेका मा�नसह� आएप�छ घाइतेको �यान बचेको हो। मा�नसह� धेरै आई मलाई वारदात घटाउनबाट 

रोकेप�छ मैले वारदातमा �योग गरेको खकुुर� वारदात �थानदेिख क�रब ५ �मटरको दरु�मा फाल� फरार 

भएको हुँ। मैले उ� वारदात �यानै �लने उ�े�य राखी घटाएको हुँ भ�े �यहोराको ��तवाद� �दपे�� 

ख�काको सा�बती बयान कागज। 

 �म�त २०६९/६/२६ गतेको �बहान अं.१०.३० बजेको समयमा म वारदात �थान निजकै �थए।ँ 

��तवाद� �दपे�� ख�का र घाइते शेरबहादरु ख�काले लेनदेनको �वषयमा कुराकानी गरेका �थए। सोह� 

लेनदेनको �वषयमा कुराकानी गन� �ममा मसँग प�न खाता छ भनी शेरबहादरु ख�का घो�टो परेको 

अव�थामा मौका छोपी ��तवाद� �दपे�� ख�काले आ�नो झोला�भ� लकुाई राखेको दाव स�हतको खकुुर� 

�नकाल� प�हलो �हार घाँट�को बायातँफ�  गरेका �थए र त�ु�तै दो�ो �हार प�न गदा� पै�ट�भ� रहेको 

मोबाइलमा लागी चोट ला�न पाएन। घाइतेको �यान म समेतको उपि�थ�तले गदा� बचेको हो। ��तवाद�ले 

घटना घटाई वारदात �थान निजकै �योग गरेको खकुुर� फाल� फरार भएका  

हनु।् उ� वारदात ��तवाद�ले �यानै �लने उ�े�य राखी घटाएकोमा �व�ास छ, �नजलाई काननु बमोिजम 

हनु ुपछ� भ�े �यहोराको �दपे�� ओल�को घटना �ववरण कागज। 

 �म�त २०६९/६/२६ गतेको अं.१०.३० बजेको समयमा म वारदात �थानदेिख केह� टाढा  

�थए।ँ ��तवाद� �दपे�� ख�काले घाइते शेरबहादरु ख�कालाई खकुुर� �हार गर� ग�भीर घाइते बनाएको भ�े 

जानकार� पाएप�छ म प�न वारदात �थानतफ�  गएको �थए।ँ घाइते शेरबहादरु ख�काको घाँट�को बायातँफ�  

ग�भीर चोट लागेको �थयो। ��तवाद�ले वारदातमा �योग गरेको खकुुर� वारदात �थानदेिख क�रब ५ 

�मटरको दरु�मा फाल� फरार भइसकेका �थए। घाइते बेहोस अव�थामा �थए। म समेतको सहयोगमा 

घाइतेलाई उ�ार गर� उपचारको ला�ग िज�ला �वा��य काया�लय �कुमतफ�  लगेको हो। ��तवाद�ले उ� 

वारदात घाइतेको �यानै �लने उ�े�यले घटाएका हनु।् �नजलाई काननु बमोिजम हनु ुपछ� भ�े �यहोराको 

महे�� ओल�को घटना �ववरण कागज। 

 �म�त २०६९/६/२६ गतेको अं. १०.३० बजेको समयमा िज�ला �कुम खारा गा.�व.स. वडा नं. 

१ ि�थत झ�ुनेटा बजारमा ��तवाद� �दपे�� ख�काले शेरबहादरु ख�कालाई खकुुर� �हार गर� ग�भीर घाइते 



पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 57 

 

 

बनाएको भ�े सनेुप�छ म प�न घटना�थलमा गएको �थए।ँ म घटना�थलमा प�ुदा ��तवाद�को घाटँ�मा 

खकुुर� �हार गरेको ग�भीर घाउचोट �थयो। घाइते बेहोस अव�थामा �थए। ��तवाद� �दपे�� ख�का 

वारदात घटाई फरार भइसकेका �थए। ��तवाद�ले परुानो लेनदेनको �रसइबीको कारणले गदा� घाइतेलाई 

खकुुर� �हार गर� घटना घटाएका हनु।् ��तवाद�ले उ� घटना घाइतेको �यानै �लने उ�े�यले गरेकामा 

�व�ास छ। वारदातको समयमा मा�नसह�को उपि�थत नभएको भए मान� स�ने भएकाले �नजलाई काननु 

बमोिजम हनु ुपछ� भ�े �यहोराको �मे ख�काको कागज। 

 �म�त २०६९/६/२६ गतेको अं.१०.३० बजेको समयमा शेरबहादरु ख�का र ��तवाद� �दपे�� 

ख�का समेत मेरो पसल अगा�ड आई बसेका �थए र �नज ��तवाद� र घाइते �बचमा परुानो �हसाब बारेमा 

कुराकानी गद� गरेका अव�थामा मौका छोपी ��तवाद�ले आ�नो साथमा रहेको खकुुर� �नकाल� शेरबहादरु 

ख�काको घाँट�को बायातँफ�  खकुुर� �हार गरेको देखी म समेत गई घाइतेको �यान बचाएका ह�। 

�यसप�छ ��तवाद� वारदात �थानदेिख क�रब ५ �मटरको दरु�मा वारदातमा �योग गरेको खकुुर� र दाव 

समेत फाल� फरार भएका हनु।् उ� घ�ना ��तवाद�ले घाइतेको �यानै मान� उ�े�य राखी घटाएका  

हनु।् म समेतको उपि�थत नभएको भए घाइतेको �यान मान� स�थे। �नज ��तवाद�लाई काननु बमोिजम 

सजाय हनुपुछ� भ�े �यहोराको िजतबहादरु ख�काको कागज। 

 �म�त २०६९/६/२६ गते अं.१०.३० बजेको समयमा म र धनबहादरु ओल� िजतबहादरु ख�काको 

पसल अगा�ड िचया �पउन ब�सरहेको अव�थामा के कुन ठाउँबाट ��तवाद� �दपे�� ख�का प�न म भएको 

�थानमा आइपगेु।हामीह� �बच केह� कुराकानी हनेु �ममा ��तवाद�ले हामी �बच भएको लेनदेनको �हसाब 

गर� भन� र मैले तपा�लाई �दन ुपन� केह� प�न छैन र तपाईसँग �लन ुपन� स�पूण� �पैया पाइसकेको छु भ�े 

कुराकानी हुँदाहुँदै ��तवाद�ले मलाई मौका छोपी आ�नो झोला�भ� लकुाई राखेको खकुुर� �नकाल� ए�ासी 

मेरो घाँट�को बायातँफ�  पछा�डको भागमा �हार गरे। सो �हारबाट म ग�भीर घाइते भए ँर मेरा साथमा 

रहेका धनबहादरु ओल�, िजतबहादरु ख�का समेतले मेरो �यान बचाएकोस�म थाहा छ। �यसप�छ म बेहोस 

भई मे�डकल कलेज नेपालग�मा उपचार हुँदा �म�त २०६९।६।२८ गतेको �दन मा� होसमा आएको 

�थए।ँ मेरो अव�था हालस�म प�न बो�न, रा�ोसँग �हँ�न र खाना खान समेत �म�न नस�ने छ। औषधी 

सेवन ग�ररहेको छु। वारदातको समयमा मा�नसह�को उपि�थत नभएको भए मलाई ��तवाद�ले मान� उ�े�य 

राखी उ� वारदात घटाएका हनु।् मलाई मान� उ�े�य राखी खकुुर� साथमा �लई �हँडेका रहेछन।् �नजलाई 

काननु बमोिजम हनु ुपछ� भ�े �यहोराको घाइते शेरबहादरु ख�काको कागज। 

 �म�त २०६९/६/२६ गतेको अं.१०.३० बजेको समयमा म र शेरबहादरु ख�का, िजतबहादरु 

ख�काको पसल अगा�ड िचया �पउन बसेको अव�थामा ��तवाद� �दपे�� ख�का के कुन ठाउँबाट गई बसेर 

शेरबहादरु ख�कासँग परुानो लेनदेनका बारेमा �हसाब गद� �थए। सोह� अव�थामा मौका छोपी ��तवाद�ले 

आ�नो झोला�भ� राखेको खकुुर� �नकाल� घाँट�को बायाँतफ�  �हार गर� ग�भीर घाइते बनाएका हनु।् म र 

िजतबहादरु ख�का समेतले घाइतेलाई बचाएका ह�। �यसप�छ ��तवाद�ले वारदातमा �योग गरेको खकुुर� र 

दाव वारदात �थानदेिख क�रब ५ �मटरको दरु�मा फाल� फरार भएका हनु।् अ�न घाइतेलाई उपचारका 

ला�ग िज�ला �वा��य काया�लय �कुमतफ�  पठाएको हो। उ� वारदात ��तवाद�ले घाइतेको �यानै �लने 
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उ�े�य राखी घटाएकामा �व�ास छ। म समेतको उपि�थ�तको कारणले गदा� घाइतेको �यान बचेको हो। 

�नज ��तवाद�लाई काननु बमोिजम हनु ुपछ� भ�े �यहोराको धन बहादरु ओल�को कागज। 

 ��तवाद� �दपे�� ख�काले घाइते शेरबहादरु ख�कालाई �यानै �लने उ�े�यले घाँट� ज�तो 

संवेदनशील �थानमा �हार गर� घाइते पारेकाले �नजको उ� काय� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ 

नं. �वपर�तको भई सोह� महलको १५ नं. को कसरु अपराध गरेकाले �नज �. �दपे�� ख�कालाई ऐ. �यान 

स�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम हनेु हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग प�। 

 पी�डतबाट मैले �. २५,०००।– �लन ुपन� �थयो। सो पैसा मा�दा �नजले तँलाई मैले पैसा �दन ु

पन� छैन, जहाँ जा�छस ् जा भनेप�छ �ववाद ब�न गयो। सो समयमा मलाई र पी�डतलाई बजारका 

मा�नसह�ले समाते। सो समयमा पी�डत शेरबहादरु ख�काको हातमा खकुुर� �थयो, सो खकुुर� �नजले 

कहाँबाट �याएका हनु ्सो मलाई थाहा छैन। बजारका मा�नसह�ले समातेप�छ मलाई माछ�न ्भ�े डरले 

फुि�कएर इलाका �हर� काया�लय झ�ुनेटामा गएको हुँ। पी�डतलाई �यान मान� उ�े�य �लई खकुुर� �हार 

गरेको होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �दपे�� ख�काले स�ु अदालत सम� गरेको बयान। 

 २०६९/६/२६ गते शेरबहादरु ख�कालाई ��तवाद� �दपे�� ख�काले स�यानी खकुुर�ले �यान मान� 

उ�े�यले घाँट�मा हानेका हनु ् र �नजलाई �दपे�� ओल� र धनबहादरु ओल�ले बचाएका हनु ् भ�े समेत 

�यहोराको वाद�का सा�ी महे�� ओल�ले गरेको बकप�। 

 २०६९/६/२६ गते शेरबहादरु ख�कालाई ��तवाद� �दपे�� ख�काले �यान मान� उ�े�यले घाँट�मा 

हानेका हनु ्र �नजलाइ� मैले र धनबहादरु ओल� भ�े �यि�ले बचाएका ह� भ�े समेत �यहोराको वाद�का 

सा�ी �दपे�� ओल�ले गरेको बकप�।  

 �म�त २०६९/६/२६ गते ऊ र म ब�सरहेको अव�थामा मैले ��तवाद� �दपे�� ख�कासँग केह� 

पैसाको कारोबार भएकाले मैले पैसा मा�दा ए�ा�स �दपे�� ख�काले मलाई मान� उ�े�यले खकुुर� �हार गर� 

प�हलो प�ट टाउकोमा, दो�ो प�ट हातमा र ते�ो प�ट ख�ुामा हानी घाइते बनाएका हनु।् �यसप�छ मैले 

हार गहुार गदा� �दपे�� ओल� र धनबहादरु ओल�ले �यहा ँआएर बचाएका हनु।् मैले काठमाड�, नेपालग� र 

दाङमा उपचार गरेको हुँ। अ�हले प�न �वा��य अव�था ग�भीर छ भ�े समेत �यहोराको पी�डत शेरबहादरु 

ख�काले गरेको बकप�। 

 ��तवाद�ले शेरबहादरु ख�कालाई खकुुर� �हार गर� �यान मान� उ�ोग गरेका होइनन।् अ�भयोग 

प� र जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो। ��तवाद�ले कसरुबाट सफाइ पाउन ु पन� हो भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद�का सा�ी थलबहादरु के.सी.ले गरेको बकप�। 

��तवाद� �दपे�� ख�काले अ�भयोग मागदाबी बमोिजम मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. 

�वपर�त १५ नं. को कसरु अपराध गरेकाले �नजलाइ� सोह� महलको १५ नं. बमोिजम ७ वष� कैद सजाय 

हनेु ठहछ� भ�े �कुम िज�ला अदालतको �म�त २०७०/३/२३ को फैसला।  

�कटानी जाहेर� �दने जाहेरवाला घटना�थलमा उपि�थत नभएका र �नज ��य�दश� समेत  

होइनन।् �नजले मौकाको जाहेर� �यहोरा अदालतमा उपि�थत भइ� बकप� गर� �मािणत गन� सकेको 

अव�था छैन भने जाहेर�को �यहोरामा ते�ो प�को उपि�थ�त समेत देिखएको छैन। खकुुर� बरामद भएको 
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भ�नए प�न बरामद� मचु�ुकामा मलाइ� रोहबरमा नरािखएको र मैले सो खकुुर�लाइ� सनाखत गरेको अव�था 

प�न छैन। मैले �हर�मा बयान गदा� मान� उ�े�यले हानेको भनी सा�बती बयान गरेको छैन। भनाभन हुँदा 

घाइतेस�म बनाएको हुँ। पूव� �रसइवी �थएन भनी बयान गरेको छु। मान� उ�े�यले हानेको भए कसले 

बचायो, कसले हात समा�यो, खकुुर� कसले �लयो केह� खलेुको छैन भने ते�ो प�को अ��या�सत ह�त�ेप 

समेत देिखँदैन। पी�डतकै भनाइ अनसुार सो वारदातको ��य�दश� को हो भ�े कुरा नै �वरोधाभासपूण� 

रहेको छ। उि�लिखत त�यह�बाट म �नद�ष रहेको त�य प�ु� हुँदाहुँदै �व�ा�सलो आधार �वना कसरुदार 

ठहर गर� सजाय गरेको स�ु फैसला ��ुटपूण� हुँदा बदर उ�ट� गर� अ�भयोग दाबीबाट छु�कारा �दलाइपाउँ 

भ�े ��तवाद�को पनुरावेदन। 

यसमा पी�डतलाइ� पन� गएको घाउ चोट र घटनाको प�रि�थ�त समेतको आधारमा �कुम िज�ला 

अदालतबाट �म�त २०७०/३/२३ मा भएको फैसला �वचारणीय देिखएकाले अ.वं. २०२ नं. तथा 

पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय तलुसीपरुलाइ� 

छलफलका �न�म� सूचना �दई �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतको आदेश।  

 

ठहर ख�ड 

�नयम बमोिजम पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 

स�हतको �म�सल अ�ययन ग�रयो। पनुरावेदक ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा�य �ी 

पदम�साद वै�दक र �ी मदन पो�लेले �यान मान� उ�ोग ठहन� ते�ो प�बाट ह�त�ेप गर� �यान बचेको 

हनु ुपन�मा सो छैन। जसको पसलअिघ घटना भएको भ�नएको छ, उसको बकप� छैन। लागेको भ�नएको 

चोट ग�भीर छैन। तसथ� �यान मान� उ�ोगमा कारबाह� गन� आधार नहुँदा स�ु फैसला उ�ट� हनु ुपछ� भ�े 

र वैकि�पक िज�करका �पमा कारबाह� नै हनेु भएमा म�ुा कुट�पटमा प�रणत हनु ुपछ� भ�े समेत बहस गनु� 

भयो। ��यथ� वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान सह�याया�धव�ा �ी धमा�न�द नाथले 

घाँट�मा ताकेर खकुुर�ले चोट छा�डएको छ, ते�ो प�को ह�त�ेपबाट �यान बचेको कुरा पी�डत र मौकामा 

कागज गन� �यि�ह�को बकप� समेतबाट प�ु� ह�ुछ। तसथ� उ�ोग कायम गरेको स�ु इ�साफ सदर हनु ु

पछ� भ�े समेत बहस गनु� भयो। 

पनुरावेदन स�हतको �म�सल अ�ययन गर� पनुरावेदक ��तवाद� र �वप�ी वाद� नेपाल सरकारको 

तफ� बाट ग�रएको बहस समेतलाई म�यनजर गदा� ��ततु म�ुामा देहायका �� नह�को �नरोपण गनु� पन� 

देिखन आयो।  

(क)  पी�डत उपर भएको काय� �यान मान� उ�ोगको प�रभाषा�भ� पछ� वा पद�न र ��ततु म�ुामा �यान मान� 

उ�ोगको अ�भयोग �था�पत हनु स�छ वा स�दैन ? 

(ख)  �नजलाई सजाय गरेको स�ु �कुम िज�ला अदालतको फैसला �मलेको छ वा छैन, पनुरावेदन िज�कर 

प�ुन स�छ वा स�दैन ? 

 सव��थम प�हलो ��तफ�  हेदा� यहा ँकेह� त�यह� बारे �काश पाद� उठाइएको �� नमा �वेश गनु� 

उपय�ु देिखन आयो। ��ततु म�ुाको उठान पी�डत शेरबहादरु ख�काका बाब ु र�तभान ख�काको 

जाहेर�बाट भएको छ। जाहेर�मा �दपे�� ख�काले लेनदेनको �वषयबाट उ�प� न �रसइबीका कारण छोरा 
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शेरबहादरुलाई �यान मान� योजना बनाई २०६९/६/२९ गते �बहान १०.३० बजे �कुमको झ�ुनेटा 

बजारमा �यान मान� उ�े�यले घाँट�मा हा�दा छोरा स�त घाइते भएको कुरा जाहेर�मा उ�लेख भएको छ। 

पी�डतलाई त�काल उपचारका ला�ग स�ले बजार ल�गएकामा �यहा ँउपचार हनु नसक� जहाजबाट नेपालग� 

लगी न�स�ङ होम र मे�डकल कलेजमा राखी उपचार ग�रएको भ� ने कुरा प�न �म�सलमा उ�लेख भएको छ। 

पी�डतको घाउ जाँच ��तवेदनमा Lacerated injury of posterior aspect of neck 8×1×2.5cm (from posterior 

border of left sternocleidomastoid to right occipital region भ� ने उ�लेख भएको पाइ�छ भने चोटको 

�कार (type of injury) मा injuries to veins, arterioles on posterior aspect of neck, injury to 

sternocleidomastoid भ�े उ�लेख भएको छ। घाटँ�मा नै खकुुर� �हार भएको हो भ� ने पी�डत शेरबहादरु 

ख�का र घटनाको ��य�दश� भ�नएका �दपे�� ओल� तथा धनबहादरु वल�को कागजबाट समेत देिख�छ। 

�य�तै गर� जनु खकुुर�बाट चोट �हार ग�रएको भ�नएको छ सो खकुुर� वारदात घटेको भ�नएको �थानदेिख 

५ �मटरको दरु�मा बरामद भएको भ� ने प�न बरामद� मचु�ुकाबाट देिख�छ।  

�म�सल संल�न यी त�यह�का प�ृ ठभ�ूममा अब पी�डत उपर भएको काय� �यान मान� उ�ोगको 

प�रभाषा�भ� पछ� वा पद�न ? अथा�त अ�भयोग प�मा दाबी �लइए बमोिजम �यान मान� उ�ोगको अ�भयोग 

�था�पत हनु स�छ वा स�दैन भ� नेतफ�  हेदा� उ�ोगको सै�ाि�तक प�, मलुकु� ऐन �यान स�ब�धीको १५ 

नं. मा उि�लिखत कसरु कायम हनुका ला�ग आव�यक पन� त�वह� र �यान मान� उ�ोगको कसरुमा 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तह� समेतको स�दभ�मा यस इजलास सम� ��ततु म�ुामा ती 

त�वह� �व�मान छन ्वा छैनन ्भनी हेनु� पन� हनु आयो।  

 �ार�भमा नै के कुरा �प� ट गन� ज�र� छ भने ''�यान मान� उ�ोग" बारे अ�हलेस�मको हा�ो 

���कोण अधरुो, अपरुो र स�ीण� छ। य�ता म�ुामा अपरा�धक काय� (Actus reus) लाई हामी पर�परागत 

�पमा ब�ुन अ�य�त छ�। जब �क उ�ोगको अपराध हनुका ला�ग हातह�तयार नै �योग हनु वा शार��रक 

आ�मण हनु अ�नवाय� हुँदैन तर य�ता �ववाद हामी सम� आउँदा हा�ो �थम �ि� ट के क�तो ह�तयार 

�योग भएको छ, �य�तै गर� के कुन �थानमा चोट परेको छ भ�दा प�न चोट क�त ग�भीर छ भ� नेतफ�  

जा�छ। ह�तयार प�न मह�वपूण� होला, चोटको गा�भीय� प�न सा�द�भ�क होला तर घटना�मको सम�ताको 

स�दभ�मा के मनसाय राखी गन� खोिजएको हो र के भएको छ भ� ने कुरालाई प�न उि�कै मह�वका साथ 

हे�रन ुपछ�। यो कुरालाई हामीले कदा�प भ�ुन �म�दैन।  

व�ततुः उ�ोगको अपराध “असफल अपराध” हो। अथा�त ्जनु काय� गन� सोच, समझ एवम ्मनसाय 

राखी पूण� अपराध घटाउने काय� ग�रएको ह�ुछ, उ�ोगमा सो काय� पूण� हनु पाएको हुँदैन। यसलाई �प� 

पाद� �व�धशा�ी George Fletcher ले उ�ोगलाई "असफल अपराध" भनेका छन।् असफल अपराधको 

��ा�त �दँदै उनी भ�छन ्: घटना य�तो प�न हनु स�छ, ह�याराले ब�दकु हा�नसकेको हनु स�छ तर सह� 

�नसाना लगाउनमा ऊ च�ुछ। ब�क ल�ुन गएको �यि� ब�कमा �वेश गर� ब�दकु प�न सो�याउँछ, तर 

रकम लटुनभु�दा प�हले ऊ प�ाउ पछ�; बल�कार�ले बला�कार गन� �यास गछ� तर पी�डतले आफु गभ�वती 

भएको भ�दै ऊबाट ब�द�छन;् ह�याराले कफ�मा �वष हा�लसकेको ह�ुछ तर जसलाई �वष �दन खोिजएको 
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हो उसले कफ� �पउन ुअगा�ड सो कफ� पो�छ। यी सबै पूण� हनु नसकेका काय�ह�ले उ�ोगको कसरुमा 

दा�य�व �सज�ना गन� स�छन:् उनकै श�दमा भ�दा : 

 Attempts are cases of failure. A would-be killer shoots, but his aim is off. A woman sent on 
robbery enters a bank and pulls a gun, but is arrested before she gets the money. A man tries to rape 
a woman, but she dissuades by telling him that she is pregnant. A man puts poison into his intended 
victim's coffee cup, but the latter spills the coffee before drinking it. All of these frustrated crimes are 

candidates for liability as criminal attempt. 1  

मा�थका सबै ��ा�तह�मा आपरा�धक काय� र आपरा�धक मनसाय दबैु त�वको उपि�थ�त हुँदाहुँदै 

प�न जनु मनसाय वा �नयत राखेर काय� गन� खोिजएको छ, सो कुरालाई �वशेष मह�वका साथ हे�र�छ। 

उ�ोगमा गन� खोिजएको काय� परुा नहनेु भएकै कारणबाट ��स� अपराध शा�ी�य ि�मथ र होगन -Smith & 

Hogan_ ले यसलाई "अपूण� अपराध" (inchoate offence_ भनेका छन्2। अपूण� अपराध भएकै कारणले 

उ�ोगको �कृ�त एवम ् �व�प �विश� ह�ुछ। यह� �विश�तालाई म�यनजर गद� उ�ोग भ� न�म�ने 

कसरुह� यसमा नप�न ्भ�का ला�ग यसमा मनसाय त�वलाई �वशेष सतक� तापूव�क हे�र�छ। उदाहरणाथ� 

ह�याको पूण� अपराध आवेशमा आई, होस नपरु ्याई वा हेलच�याइँ गरे प�न घ�न स�छ भने उ�ोग 

आपरा�धक मनसाय नराखी घ�दैन3। यस कुरालाई हा�ो �या�यक प�रपा�टमा हामीले प�न �वीकार गरेका 

छ�। उ�ोग स�ब�धी कसरुमा आपरा�धक काय� र मनसाय �बच रहेको यह� स�ब�धलाई �प� गद� अपराध 

शा�ी C. S. Kenny ले भनेका छन ्:   

Essence of attempt lies in the intention rather than in the acts done in furtherance thereof. 
In other words, the criminality is constituted more by mens rea than by the actus reus. Yet mens rea 
alone is not a crime, the court requires physical evidence; but so much as necessary to establish mens 
rea . 

�यसो भए आपरा�धक काय� -actus reus_ को कुन चरणमा उ�ोगको अपराध हनु जा�छ त भ�े अक� 

�� यसै स�दभ�मा हा�ा साम ुउ�प� ह�ुछ। यस बारे �व�भ� मलुकुमा अपनाइएको �या�यक �यवहार र 

���कोणमा सामा�य �पको �व�वधता पाइ�छ। उदाहरणाथ� अमे�रक� अदालतह�का ���मा उ�ोग ठहन�का 

ला�ग अ�भय�ु तयार�को चरणबाट सारभतू �पमा अिघ ब�दै -Taking substantial steps_ खतरनाक �पले 

आ�नो उ�े�यको निजक -In dangerous proximity to the end_ प�ुन ुपछ� भ�नएको छ। यस बारेमा एउटा 

म�ुामा भ�नएको प�न छ :  

The crux of determination of whether the acts are sufficient to constitute an attempt is 
whether, when given the specific intent to commit an offense, the acts taken in furtherance thereof 

are such that there is dangerous proximity to success in carrying out the attempt. 4 

 अ�ययनले के प�न देखाउँछ भने अमे�रक� अदालतह�ले आपरा�धक काय� (Actus reus_ को जनु 

मानक खडा गन� खोजेका छन,् �यह� मानक संय�ु अ�धरा�यमा खडा गन� खोिजएको छैन। अथा�त संय�ु 

अ�धरा�यमा उ�ोगको अपराध कायम हनुका ला�ग अमे�रकामा ज�तो "खतरनाक �पले आ�नो उ�े�यको 

                                                           
1  George Fletcher, RETHINKING CRIMINAL LAW, Oxford Univercity Press, 2000 at P.3 
2  J.C. Smith and B. Hogan, CRIMINAL LAW (12 Ed, David Ormerod ed; 2008, OUP) at p 379 
3  Kenny's OUTLINE OF CRIMINAL LAW ( 9 th ed. J.W. (cecil Turner 1966) at p.102  
4  People V. Paluch 222 N.E. 2d 508, 510 (Ill. App.ct. 1966)  
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निजक" रहन ुआव�यक हुँदैन, तयार�को चरणबाट अिघ बढ� आपरा�धक काय� गन� था�न ु नै उ�ोगको 

कसरु कायम गन� पया�� ह�ुछ। संय�ु अ�धरा�यको फौजदार� उ�ोग ऐन, -Criminal Attempt Act_ १९८१ 

को दफा १ को उपदफा (१) मा उ�ोगलाई प�रभाषा गद� भ�नएको छ :  

"If with intent to commit an offence to which this section applies, a person does an act which is 
more than merely preparatory to the commission of the offence, he is guilty of attempting to 
commit the offence."  

 यो कुरा �प�ै छ �क मा�थको प�रभाषामा क�तपय अमे�रक� रा�यह�का काननुमा भए ज�तो 

अपराध घटाउने स�दभ�मा ग�भीर �यास गरेको मा�नने कुनै काय� "Conduct constituting substantial step 

toward the commission of the offense"5 वा अमे�रक� अदालतह�ले भनेज�तो खतरनाक �पले आपरा�धक 

उ�े�यको निजक पगेुको-within dangerous proximity to the criminal end_ हनु ुआव�यक देखाइएको छैन। 

तयार�भ�दा अिघ बढेर अपराध घटाउन चा�लएको सामा�य कदम -Slightest conduct towards commission 

of an offence_ प�न आपरा�धक काय�को वग��भ� पन� स�छ6। उ�ोगको अपराधमा अपराधीको मनसाय र 

आपरा�धक काय� दबैु �व�मान हनु ुपन� आव�यकतालाई भने मा�थको प�रभाषामा �प�ैसँग रािखएको छ। 

बेलायतको ज�तै भारतीय काननुमा प�न उ�ोगको कसरुमा काय� (actus reus) लाई भ�दा मनसाय 

(intention) र �ान (knowledge) लाई मह�वपूण� मा�नएको छ7। जहा ँतयार�भ�दा अिघ बढेर ह�याको 

कसरु गन� अ�भय�ुले केह� काय� गछ� र सो काय� परुा हुँदा ह�या गरेको मा�न�छ भने अपूण� कसरु चा�हँ 

ह�याको उ�ोग मा�न�छ भ�े भारतीय काननुको मत छ। उ�ोग बारे भारतीय द�ड सं�हता (Indian Penal 

Code) १८६० को दफा ३०७ मा देहायको �यव�था ग�रएको छ :  

307. Attempt to murder.-- Whoever does any act with such intention or knowledge, and 
under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be 
punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall 
also be liable to fine; and, if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable 
either to 1[ imprisonment for life], or to such punishment as is hereinbefore mentioned. 

मा�थको �यव�थामा उ�ोगको कसरुमा पी�डतलाई चोट लागेको र नलागेको ि�थ�तलाई सजायको 

स�दभ�मा दईु वग�मा रािखएको छ। यसको अथ� के प�न हो भने तयार�को चरणबाट अिघ बढेर अ�भय�ुले 

केह� कुरा गरेको छ तर जनु प�रणाम �न�कन ुपन� हो सो �न�केको छैन, ज�तो ब�दकु फायर ग�रएको छ 

तर पी�डतलाई लागेको छैन, �वष खवुाउने �नयतले �वष �कनी खानामा �मसाइएको छ र पी�डतको टेबलमा 

रािखएको छ वा उसको नोकरलाई �दइएको छ तर पी�डतले खाइसकेको छैन भने प�न उ�ोगको कसरु 

कायम ह�ुछ।य�तोमा अ�भय�ुलाई १० वष�स�म कैद र ज�रवाना समेत हनु स�छ8।य�द पी�डतलाई चोट 

लागेको वा अ�य �क�समको शार��रक वा मान�सक ��त पगेुको छ भने सजाय ज�मकैदस�म प�न हनु 

                                                           
5  For e.g. Colorado Penal Code 6-18-2-101(1) 

6  J.C. Smith & B Hogan, Supra note 2 at p. 38 

7  जहा ँह�या गन� �प� मनसाय रािख काय� ग�रएको छ, �य�तै गर� य�तो शार��रक वा मान�सक ��त पयुा�इको छ 

जसमा कता�लाई य�तो काय�वाट पी�डतको म�ृय ुहन स�छ भ�े जानकार� छ, य�तो चोट जसको कारण सामा�य 

अव�थामा पी�डतको म�ृय ुहनु स�छ, यी सवै काय�ले व�ुनलाई म�त गछ�न।अ�भय�ुले �योग गरेको ह�तयार, 

कसरु गदा� वोलेको कुरा, �नयत, शर�रको कुन भागमा चोट छा�ो भ� ेआ�द कुरावाट मनसाय खो�न स�क�छ।  

8  हेनु� होस ्दफा ३०७ को �प�ीकरण क, ग, घ। 
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स�छ। यसर� हेदा� भारतीय काननुले तयार� र उ�ोगको �बचमा िझनो �वभाजन रेखा मा� कायम राखेको 

छ। द�ड �वधानमा आपरा�धक काय�को गा�भीय�लाई मनसाय वा �ानलाई ज�त जोड �दइएको छैन9। 

भारतीय काननुमा उ�ोगका स�ब�धमा रहेको �यव�थाको बारेमा यसो प�न भ�नने ग�रएको छ : 

Attempt to commit an offence can be said to begin when the preparation are complete and 
the culprit commences to do something with the intention of committing the offence, and which is a 
step towards the commission of the offence. The moment he commences to do an act with the 
necessary intention, he commences his attempt to commit the offence. 

�यसो भए क�तो छ त हा�ो काननुी �यव�था ? यहाँ सा�द�भ�क �� उ�छ। �प�ै छ, हामी कहाँ 

उ�ोग बारे सव��वीकृत ���कोणको �वकास हनु अझै बाँक� छ।मलुकु� ऐनको �व�भ� महल र अ�य �वशेष 

ऐनह�मा उ�ोगको कसरुमा सजायको �यव�था ग�रए प�न उ�ोगलाई �प�सँग प�रभाषा ग�रएको छैन10। 

यहाँ स�दभ� �यान मान� उ�ोगको हुँदा सो स�ब�धमा �यान स�ब�धीको १५ नं. मा ग�रएको �यव�थाको 

�व�षेण गनु� पन� हनु आएको छ। उ� १५ नं. मा देहायको �यव�था रहेको पाइ�छ :  

“�यान मान� मनसायले गोल� चलाउने वा बम हा�े वा घातक ह�तयारले का�ने वा मान�का ला�ग 

अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गर� मन�स�मको काम गरेकामा कुनै कारणले �यान मन� पाएको रहेनछ भने 

�य�तो काम गन� र गन� लगाउने तथा सो ठाउँमा गई बचन �दने वा म�त गन�लाई पाँच वष�देिख बा� वष�स�म 

कैद गनु� पछ�।”  

उपयु�� �यव�थामा �यान मान� उ�ोगको प�र�कृत प�रभाषा न�दइए प�न प�रभाषाज�य �यव�थाह� 

�व�मान रहेका छन।् उ� �यव�थाको �व�षेण गदा� उ�ोग ठहन�का ला�ग देहायका त�वह� �व�मान हनु ु

पन� देखाइएको छ : 

 अपरा�धक काय� वा वारदात मनसायपूव�क घटाइएको हनु ुपन�। 

 �य�तो आपरा�धक काय� अ�तग�त गोल� चलाउने वा बम हा�े वा घातक  

 ह�तयारले का�ने वा मान�को ला�ग अ� जनुसकैु काय� ग�रएको हनुस�ने। 

 काय� ग�भीर हनु ुपन� अथा�त “मन�स�मको” भए प�न कुनै कारणले �यान मन� नपाएको अव�था 

हनु ुपन�। 

 

�यान स�ब�धीको मा�थ विण�त १५ नं. मा �प�सँग उ�लेख भएको त�व “मनसाय” हो जसले 

उ�ोगको सै�ाि�तक प�सँग तादा�य रा�दछ। अथा�त ्उ�ोगमा प�न �यह� आपरा�धक मनसाय रहन ुपछ�, 

जनु कत��य �यानको कसरुका ला�ग आव�यक ह�ुछ। यहा ँ कुि�सत मनसाय, �नम�मता, दयाह�नता �यह� 

�ेणीको हनु ु पछ� जनु कत��य �यानमा ह�ुछ। यस बारेमा �व�धशा�ी यच.यल.ए. हाट� -H.L.A. Hart_ ले 

                                                           
9  State of Maharastra v Balram Bama Pate AIR 1983 SC 305 मा मन�स�मको चोट छाडेको हनु ज�र� छैन भ�नएको छ। �य�तै गर� 

Sarju Prasad v State of Bihar AIR 1965 SC 843 मा अ�भय�ुले छाडेको चोटले कुनै भाइटल अ� काटेन भनेर उ�ोग नहनेु होइन 

भ�नयो। �य�तै गर� Vasant Virthu Jadhav v. State of Maharashtra, (1997) 2 Crimes 539 (Bom). को म�ुामा The important thing to be 

borne in mind in determining the question whether an offence under section 307, is made out is the intention and not the injury 
(even if simple or minor);  

10  हालै म�यौदा भएको अपराध सं�हताले “आपरा�धक ष���, उ�ोग, �ो�साहन र म�तयार” शीष�कमा छु�ै प�र�छेदको �यव�था गरे प�न 

उ�ोगको रा�ोसँग प�रभाषा गरेको छैन। 
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कसैको संयो�गक ह�त�ेपका कारण उ�ोग सफल हुँदैन, अपराध घटाउने �सपमा कमी भए प�न �ूरतामा 

भने पूण� अपराध र उ�ोगमा केह� फरक हुँदैन धरणा रा�छन।् यस कुरालाई �प� गद� उनी भ�छन ्:  

"… There seems to be no difference in wickedness, though there may be in skill, between the 
successful and the unsuccessful attempt…... Very often an unsuccessful attempt is merely the 
accidental failure to commit the crime because somebody unexpectedly intervenes and 

frustrates the attempt. 11 

 अपराध घटाउन मनसाय त�व आव�यक पछ� भने यसलाई कहाँबाट खो�ने भ�े अक� सा�द�भ�क 

�� प�न यह���नर उ�छ। व�ततुः मनसाय त�व आपरा�धक काय�बाट नै खोिजने र हे�रने �वषय हो; �यसैले 

यो सध� मखु�रत अव�थामा हुँदैन। काय�को �कृ�त, स�भा�वत प�रणाम र सो प�रणाम �याउन अ�भय�ुले 

चालेका कदमह�बाट नै मनसाय त�वको खोजी ग�रन ु पछ�। यह� स�दभ�मा अ�भय�ुले आ�ना काय�को 

स�भा�वत प�रणाम य�तो हनु स�छ भ�े जानकार� वा �ान -Knowledge about possible consequence_ 

राखेको �थयो वा �थएन, काय�लाई हेर� य�तो काय�बाट य�तो प�रणाम �न�क�छ भनी सामा�य समझको 

�यि�ले प�न भ� स�ने अव�था अमकु वारदातमा �थयो वा �थएन भ�े कुरा हेर� मनसाय त�व बारे य�कन 

ग�रन ुपछ�। अथा�त ��तवाद�ले कसरु गन� मनसाय राखेको भ�े �प� �पमा भ� नस�कए प�न स�भा�वत 

प�रणाम बारे जानकार� राखेको �थयो वा सामा�य समझको �यि�ले य�तो प�रणाम बारे जानकार� रा�दछ 

भ� स�कने आव�था �थयो भने कसरुदारले मनसाय रहेकै मा�ु पछ� यहा ँ स�मा�नत सव��च अदालतले 

इ�लाम�ु�न जोलाहाको म�ुामा �य� गरेको धारणा सा�द�भ�क देिख�छ। सो म�ुामा भ�नएको छ : 

“�यान मान� उ�ोगका म�ुाह�मा �यान मान� मनसाय कुनैमा �प� नै देिखने ह�ुछ, कुनैमा अ�भय�ुले 

गरेको आपरा�धक ��याबाट उसको मनसाय प�ा लगाउन ुपछ� ” 12  

�य�तै गर� अपराधीको काय�बाट नै मनसाय त�वको खोजी ग�रन ुपन� भ�े बारे स�मा�नत सव��च 

अदालतले राधे�याम तेल�को म�ुामा अझ �प� गद� भनेको छ :  

“कुनै �यि�ले गरेको काय� क�तो छ भनी हेर� �नजले गरेको अपराधज�य काय�बाट नै मनसाय त�व 

प�हलाउन स�कने ह�ुछ। अपराधज�य काय�का अलावा अ�य आधारबाट �नका�न खोिजने मनसाय त�व 

व�तगुत पर��णमा आधा�रत रहँदैन। य�तो मा�यम अस�भव नभए प�न जोिखमपूण� भने अव�य  

ह�ुछ। अपराधज�य काय� नै मनसाय त�व प�ह�याउने सश� एवं भरपद� मा�यम हो। व�तगुत पर��णमा 

आधा�रत भएर �नका�लने �न�कष� हुँदा य�तो �न�कष� सध� कसी लगाएर जाँ�न स�कने ह�ुछ 13।”  

मनसाय त�व बारेमा य�त भनेर अब आपरा�धक काय�तफ�  हेर� : �यान स�ब�धीको १५ नं. मा 

आपरा�धक काय�ह�को एउटा सूची �दइएको छ, ज�तो “गोल� चलाउने, बम हा�े वा घातक ह�तयारले का�ने 

आ�द"। �प� नै छ यी अपरा�धक काय�का ��ा�त मा� हनु।् उ�ोगमा य�ता काय�को सूची लामै हनु 

स�छ। उदाहरणाथ� माछु� नै भ�े मनसायले वा मछ� भ�े जा�दाजा�दै कुनै ठाउँमा कैय� �दनस�म थ�ुु, �वष 

हा�न,ु शर�रमा आगो लगाउन ुवा ढोका थनुी घरमा आगो लगाउन ुवा कोठा�भ� अि�सजन स�कने ि�थ�त 

                                                           
 11  H.L.A. HART, PUNISHMENT & RESPONSIBILITY : ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF LAW (1968) 129-130 

 12  इ�लाम�ु�न जोलाहा �व. �ी ५ को सरकार, ने.का.प. २०४३, �न.नं. @*@^, प.ृ८१०, �डि�ल�साद �स�खडा �व. �ी ५ को सरकार, 

ने.का.प. २०३७, प.ृ १३९२, प.ृ १४८ मा प�न मनसायको खोिज यसर� नै ग�रन ुपन� अदालतको ���कोण छ। 

13  राधे�याम साह ुतेल� �व.�ी ५ को सरकार, ने.का.प.२०४३ �न.नं २६१७ प�ृ १०६ 
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पानु� वा तेजाब ख�याउन,ु जाडोमा कठाि��एर मछ� भनी नाबालक वा अश� �यि�लाई िचसो �नज�न 

ठाउँमा छा�ड�दन ुआ�द आ�द। यसर� हेदा� �यान मान� उ�ोग ठहन�को ला�ग सो गन� मनसाय राखी ग�रने 

जनुसकैु काय� प�न आपरा�धक काय�को वग��भ� पन� स�छ। स�भवतः यह� कुरालाई ���गत गर� 

�व�धकता�ले “�यान मान�को ला�ग अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गर�” भ�े श�द समूहको �योग प�न �यान 

स�ब�धीको १५ नं. मा गरेको हनु ुपछ�। यस इजलासको ���मा उ�ोगमा आपरा�धक काय� -Actus reus_ 

हनुका ला�ग “मन�स�मको काम गरेको” हनु ुपछ� तर सो काय� जे प�न हनु स�छ, यसको सूची अन�त ब� 

स�छ। �यसैले के काय� गर ्यो भ�े भ�दा प�न के क�तो प�रि�थ�तमा के क�त ग�भीर काय� गर ्यो र सो 

काय� पूण� अपराधको क�त निजक छ, व�ततुः उ�ोगमा हे�रन ुपन� कुरा यह� हो। यस प�लाई �यान न�दई 

क�तो ह�तयार �योग गर ्यो भ�े वा एकाक� �पमा चोट मा� हेर� वा �योग भएको ह�तयार मा� हेर� 

अमूक काय� उ�ोग हो वा होइन भनी ठहर ्याउन खो�य� भने हामी एउटा अ�यौलपूण� ि�थ�तमा प�ुदछ�। 

क�हले ब�दकु फायर भएको वा खकुुर�ले गध�नमा नै हा�दा प�न उ�ोग ठहर ्याउँदैन�14 भने क�हले छुरा 

�हार गरेकामा प�न उ�ोग ठहर ्याउँछ�15। 

 स��ेपमा, उ�ोग ठहन�को ला�ग केवल तयार� मा� नभई अ�भय�ुले वारदात घटाउने मनसायका 

साथ सोतफ�  ग�भीर �यास गरेको र सो काय� मा�थ भ�नए झ� खतरनाक �पले पूण� अपराधको निजक -

Dangerous proximity to the end_ हनु ुपछ�। अथा�त �यान स�ब�धीको १५ नं. मा उि�लिखत भाषामा भ�े 

हो भने “मन�स�मको काम” गदा� प�न “कुनै कारणले” �यान मन� नपाएको हनु ुपछ�।  

 अब यहाँ �यान स�ब�धीको १५ नं. मा “कुनै कारणले” भ�े उ�लेख भएकाले सो कारण के हनु 

स�ला भ�े िज�ासा उ�प� हनु स�छ। यसलाई हा�ो सव��च अदालतले पटक पटक �या�या गरेको  

छ। य��प ती सबै �या�याह� उ�ोगको �व�धशा�लाई �प� गन� वा यस �वषयमा मातहतका 

अदालतह�लाई माग�दश�न गन� �क�समका छैनन।् स�मा�नत सव��च अदालतले सिजलोसँग �य� गन� गरेको 

धारणा ते�ो प�को ह�त�ेपको �व�मानता हो16। “अ�भय�ुले �यान मान� भनी गरेको काय� ते�ो त�वको 

अ��या�सत �पमा अपझ�ट उपि�थ�त हनु गएका कारणले स�प� हनु नपाएको ह�ुछ” 17 भ�े स�मा�नत 

सव��च अदालतको ���कोण छ। तर यहाँ �प� हनु ुपन� कुरा के छ भने ते�ो त�वको उपि�थ�त भनेको 

सध� �य�तो त�वको भौ�तक उपि�थ�त मा� नहनु स�छ। यसो भ�ु �यान स�ब�धी १५ नं. मा �य�ु 

“कुनै कारणले” भ�े श�दावल�को सा�ोपा�ो अथ� हनु स�दैन। “कुनै कारण” भनेको यथाथ�मा जनुसकैु कारण 

हनु स�छ। ज�तो, अपराधीसँग सो काय� स�प� गन� सीप वा समय, �ोत र साधनको अभाव हनु,ु प�ाउ पछु� 

भ�े डरले भा�न,ु मर ्यो भनी छाडेकामा त�काल म�त पगुी अ�पताल लगी उपचार हनु स�न ुआ�द आ�द; 

अथा�त कारण अनेक हनु स�छन।् अझ क�तस�म भने पूण� अपराध हनु अस�भव ि�थ�तमा प�न उ�ोग 

                                                           
14  ने.का.प. २०६६ �न.नं. ८१३६, प.ृ ३०८, ने.का.प. २०५५, �न.नं. ६६०९, प.ृ ५७२ 

15  ने.का.प. २०४६ �न.नं. ३८१४, प.ृ ८६० 

16  �ी ५ को सरकार �व. रामबहादरु पौडेल, ने.का.प. २०६५, �न.नं ७९३६, प.ृ २४१ 

17  महे��राज बम �व. �ी ५ को सरकार, ने.का.प. २०५१, �न.नं. ४८९०, प.ृ २२६ 
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कसरु कायम हनु स�छ18।कुरा य�त मा� हो �क कुनै ते�ो प�को उपि�थ�त वा ह�त�ेपकार� 

प�रि�थ�तका कारण मनसाय राखी ग�रएको काय� परुा हनु पाएको हुँदैन।  

 स��ेपमा �यान स�ब�धीको १५ नं. वा अ�य कुनै अपराधको उ�ोगबारे �व�धस�मत ्�या�या गदा� 

यो �यव�थाको उ�े�य र समाजमा पान� �भावबारे प�न हामी सबैको �यान जान ुआव�यक छ। उ�ोगलाई 

कसरुको �पमा प�रभा�षत गरेर रा�यले अपराधको रोकथाममा सकारा�मक योगदान �दन स�छ भने पूण� 

अपराध र तयार�का �बचमा एउटा �नि�त वग�को अपराधलाई �वीकार गद� उपय�ु द�ड �दान गर� 

द�डह�नतालाई रो�ने �यास प�न गरेको ह�ुछ। �यान स�ब�धीको १५ नं. को �या�या गदा� हामीले यी 

कुराह�लाई �बस�न �म�दैन। उ�ोगको अपराधलाई अल�गै वग�को अपराधको �पमा �वीकार गनु�को उ�े�य 

बारेमा बेलायतको काननु सधुार आयोगले भनेको छ : 

"The present offense of attempt is the product of a delicate balancing exercise between two 
needs. On the one hand there is a need to allow effective intervention to prevent harm. On the 
other, there is a need to ensure that only sufficiently culpable individuals, whose conduct brings 

with it a clear threat of harm, are labeled and punished as 'attempters'." 19 

 उपयु�� सै�ाि�तक स�दभ�मा ��ततु म�ुामा पी�डत उपरको काय� �यान मान� उ�ोगको प�रभाषा�भ� 

पछ� वा पद�न भनी हेदा� यहा ँ��तवाद� �दपे�� ख�काले शेरबहादरु ख�कालाई घाँट�मा खकुुर�ले �हार गरेको 

कुरा �प� देिखएको छ। �वयं �दपे�� ख�काले नै अनसु�धान अ�धकार� सम� यसो भनी बयान गरेका छन ्

:  

 ''�म�त २०६९/६/२६ गतेको अ�दाजी १०.३० बजेको समयमा मैले घाइते शेरबहादरु 

ख�कालाई खकुुर� �हार गर� ग�भीर घाइते बनाई घ�न गएको हो।... लेनदेनको �हसाब गदा�को 

अव�थामा �ववाद हुँदा ... मैले मेरा साथमा रहेको खकुुर� दापबाट �नकाल� �हार गर� घाइते 

बनाएको हुँ।... प�हलो �हार घाँट�को बायाँतफ�  गरेर दो�ो �हार गदा� मोबाइलमा लागेको �थयो, 

कुन ख�ुामा �हार गर� �रसको आवेगमा थाहा पाइन र पनु: �हार गन� ला�दा �थानीय मा�नसह� 

आई �हार गन�बाट बचाएकाले �नज घाइतेको �यान बचेको हो।"  

 य��प अदालतमा बयान गदा� आफुले शेरबहादरुलाई खकुुर� �हार गरेको कुरामा �नजले इ�कार� 

बयान गरेका छन ्तर वारदात �थलमा पी�डतसँग लेनदेन �वषयमा �ववाद भएको, सो �ववाद हुँदा पी�डतको 

हातमा खकुुर� भएको, आफु र पी�डतलाई झ�ुनेटा बजारका मा�नसह�ले समातेको कुरालाई �वीकार गरेका 

छन।् �ववाद ब�दै गदा� आफु �यान बचाउन फुि�कएर इलाका �हर� काया�लयमा गएको भ� ने प�न �नजको 

बयान छ।उनी भ�छन ्: 

"�म�त २०६९।६।२६ गते �बहान १०।३० बजेको समयमा म काम �वशेषले झ�ुनेटा बजारमा 

गएको �थए।ँ सो समयमा... शेरबहादरु झ�ुनेटा बजारमा रहेछन।् सो समयमा मेरो र �नज 

शेरबहादरु ख�काको �बचमा कुरा उ�ो। �नज..बाट मैले केह� समय प�हले नै ... २५,०००। 

�पैया �लन ुपन� �थयो। सो पैसा मा�दा �नजले मलाई मैले पैसा �दन ुपन� छैन जहाँ जा�छस ्जा 

                                                           
18  Kenney's, Supra note 3 at P. 106 यसवारे उदाहरण �ददै उनी भ�छनस ्चोर� गन� खोिजएकोमा घर �र�ो भएको कारणले चोर� हनु 

नस�न।ु 
19  Smith & Hogan, Supra note 2 at P. 387 
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भनेप�छ �ववाद ब�न गयो। सो समयमा मलाई र पी�डतलाई बजारका मा�नसह�ले समाते। सो 

समयमा ... शेरबहादरु ख�काको हातमा खकुुर� �थयो। सो खकुुर� �नजले कहाँबाट �याएका हनु ्

मलाई थाहा छैन। बजारका मा�नसह�ले समातेप�छ मलाई माछ�न ्भ�े डरले म फुि�कएर इ.�.का. 

झ�ुनेटामा गएको हुँ।" 

��तवाद�को अदालतको उ� बयान सरसत� प�दा खकुुर� �हार आफुले गरेको नभई पी�डतले नै 

आफुलाई गन� खोजेको भनी �नजले िज�कर �लन खोजेको ज�तो देिख�छ। य�द ��तवाद�लाई नै पी�डतले 

�हार गन� खोजेको भए �नजलाई नभई शेरबहादरुलाई नै �नय��ण ग�रन ुपन� हो। फे�र �नज नै �कन �यहा ँ

ज�मा भएका मा�नसह�बाट फुि�कएर इलाका �हर� काया�लयमा जान ुप� यो त ? �य�तै गर� पी�डतले नै 

�लएको खकुुर�बाट �नजकै घाटँ�मा कसर� चोट ला�न प�ुयो त ? सो केह� कुरा ��तवाद�ले खलुाउन सकेको 

देिखँदैन। ��तवाद�को अदालतको बयान �वरोधाभासज�य त छँदैछ �म�सल संल�न अ�य �माण कागजह�ले 

प�न �नजको भनाइको प�ु� गद�नन।्  

अनसु�धान अ�धकार� सम� �वयं पी�डतले देहायको कुरा �य� गरेको �नजको कागजबाट 

देिख�छ।  

''�म�त २०६९।६।२६ गते अ�दाजी १०।३० बजे ... झ�ुनेटा बजारमा ...िजतबहादरु ख�काको 

पसलमा ��तवाद�सँग भेट भएप�छ �नजले हामीह� �बच �वगत समयमा भएको लेनदेनको कारोबारको 

�हसाब �कताब गर� भनेका �थए... �नजले आ�नो झोला खोले र सो झोला�भ� खकुुर� राखेका 

रहेछन।् सोह� खकुुर�ले मलाई घाट�को बायाँतफ�  �हार गरे। सो �हार गदा� मलाई घाट�मा ग�भीर 

चोट लागी भइँुमा ढल�। मलाई पनु: �हार गद� �थए मेरो साथमा रहेका धनबहादरु वल�... समेतका 

�यि�ह�ले आई छुटाएका �थए।...म त�कालै बेहोस भए.ँ..�म�त २०६९।६।२८ गतेको �दन 

मे�डकल कलेज नेपालग�मा उपचार भइरहेका अव�थामा होसमा आए.ँ.. ''  

 पी�डतले अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको यह� कागजलाई समथ�न गर� अदालतमा बकप� 

गरेका छन ् भने घटना�थलमा रहेका म�ये �दपे�� ओल�ले अदालतमा बकप� गदा� पी�डतलाई मैले र 

धनबहादरु वल� भ� ने �यि�ले बचाएका ह� भनेका छन।् �य�तै गर� अनसु�धान अ�धकार� सम� कागज 

गन� धनबहादरु वल�, िजतबहादरु ख�का, �मेबहादरु ख�का, महे�� वल� समेतको कागजबाट प�न ��तवाद� 

�दपे�� ख�काले नै शेरबहादरुलाई खकुुर� �हार गरेको र �नजह� समेतको ह�त�ेपबाट पी�डतको �यान 

बचेको कुराको पिु� ट हनु आउँछ।  

 �म�सल संल�न उपय�ु त�यह�को प�ृभ�ूममा अब ��तवाद�को काय� �यान स�ब�धीको १५ नं. ले 

प�रभा�षत गरे बमोिजम �यान मान� उ�ोगको प�रभाषा�भ� पछ� वा पद�न भनी हेदा� ��तवाद�तफ� का �व�ान 

अ�धव�ाले घाउ जाँच ��तवेदनमा ''Laceration'' भ�े श�द उ�लेख भएबाट सामा�य चोटस�म हुँदा उ�ोग 

नठहर� कुट�पटमा प�रणत हनु ु पछ� भ�े िज�कर �लन ु भएको छ। तर उ� घाउ जाँच ��तवेदनमा 

''Laceration'' मा� नभनी Lacerated injury of posterior aspect of neck 8×1×2.5cm from posterior border 

of left sternocleidomastoid to right occipital region प�न भ�नएको, चोटको �कार (type of injury) मा 

injuries to veins, arterioles on posterior aspect of neck, injury to sternocleidomastoid र ��तवेदनमा मन� 
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स�ने वा नस�ने भ� ने ख�डमा मन� स�ने अथा�त "Fatal" भ� ने उ�लेख भएको पाइ�छ। घाउ जाँच 

��तवेदनमा उ�लेख भएका दईु वटा �ा�व�धक श�दह� बारे �प� भई चोटको ल�बाइ, चौडाइ र ग�हराइ 

बारे �प� हनु स�य� भने हामी घाउको �कृ�त र वारदातको गा�भीय� बारेमा �प� हनु स�छ�। ��तवेदनमा 

sternocleidomastoid भ�े श�द �योग भएको छ। यो भनेको घाटँ�को साइडमा बा�हर� भागबाट छा�दा 

दरो देिखने माशंपेसी हो।�य�तै गर� arterioles भनेको सानो खालको आट�र� अथा�त मटुुबाट आउने सानो 

नसा हो भने veins भनेको मटुुतफ�  जाने नसा हो। तसथ� veins, arterioles र sternocleidomastoid मा 

समेत चोट ला�न ुभनेको ग�भीर कुरा हो। यो सामा�य छाला खइु�लएको �वषय होइन। पी�डतलाई यस 

�कारको चोट लागेको र घाउको ल�बाइ, चौडाइ र ग�हराइ 8×1×2.5cm रहेको भ�नएबाट यो केवल छाला 

खो��एको (laceration) �वषयस�म हो भनी अथ� गन� �म�ने देिखँदैन। �वचार गनु� पन� कुरा के प�न छ भने 

घाँट�मा नै ताकेर खकुुर�ले �हार गर� सकेप�छ मान� मनसायबाट चोट छाडेको भ�े नै अथ� ला�ने हुँदा 

सामा�य अव�थामा त चोट के क�त ला�यो भ� ने कुरा नै गौण �वषय ब� जा�छ।�यसमा�थ �म�सल संल�न 

पी�डत तथा च�म�दद सा�ीह�को बकप�, कागज तथा व�तिु�थ�त मचु�ुकाबाट पी�डत र ��तवाद�का 

�बचमा लेनदेन स�ब�धी �ववाद रहेको, ��तवाद� झोलामा खकुुर� राखी वारदात �थलमा गएको र पी�डतको 

गध�नमा नै ताकेर �हार गरेको, �बहानको समय झ�ुनेटा बजारको घटना भई त�काल उपि�थत �यि�ह�को 

ह�त�ेप र पी�डतको �याहार उपचार तदा�कता साथ भएको कारण �यान ब�न पाएको भ�े �प� देिखन 

आएको छ। लेनदेन स�ब�धी �ववादको छलफल गन� जादँा खकुुर� �लएर जान ुर �ववादकै �ममा खकुुर� 

िझक� घाँट�मा ताकेर �हार गनु�ले मान� मनसाय �थएन भ� न �म�ने ि�थ�त यहा ँदेिखएन। घटनाको समि� टमा 

मू�या�न गदा� यो मा�थ �ववेचना ग�रए ज�तै �यान मान� "असफल अपराध" वा "अपणु� अपराध" घटेको 

देिखँदा य�तोमा घाउको साइज नापी यो त कुट�पटमा प�रणत हनेु घटना हो भ� न ु�यायको उपहास हनु 

जाने देिख�छ। तसथ� कुट�पटमा प�रणत हनु ु पछ� भ� ने ��तवाद� तफ� का �व�ान अ�धव�ाको बहस 

िज�करसँग सहमत हनु स�कएन।  

अब स�ु �कुम िज�ला अदालतले गरेको फैसला �मलेको छ वा छैन भ�े दो�ो ��तफ�  हेदा� यहा ँ

स�ु िज�ला अदालतको फैसलाका दईु प�ह� म�ये �यान मान� उ�ोगको कसरु ठहराएको हदस�म 

��तवाद�को काय� ग�भीर देिखएको र सो काय� मनसाय र�हत �थयो भ� �म�ने नदेिखएबाट कसरु कायम 

गरेको हदस�म स�ु फैसलालाई अ�यथा भ�ु पन� देिखएन।अब जहासँ�म ��तवा�दलाई सात वष� कैदको 

सजाय गरेको प� छ, �यान स�ब�धीको १५ नं.मा "पाँच वष�देिख बा� वष�स�म कैद" को �यव�था ग�रएको 

स�दभ�मा �कन �यूनतम कैदभ�दा बढ� कैद गनु� आव�यक छ, सो बारेमा स�ु िज�ला अदालतले कुनै कारण 

खलुाएको पाइएन। �यूनतमभ�दा बढ� सजाय गदा� कसरुको गा�भीय� बढाउने त�वह� के हनु ्सो कुराको 

�ववेचना गनु� पन� ह�ुछ। तर यहाँ स�ु िज�ला अदालतले सो केह� नगर� सोझै सात वष� कैद गरेको देिखँदा 

सो हदस�म �या�यक मनको �योग गरेको देिखएन।पी�डत र ��तवाद� �बच प�हलेदेिख कारोबार भएको र 

सोह� स�दभ�मा लेनदेनको �ववाद रहेको देिख�छ। सोह� ज�रयाबाट �ववाद ब�न गएको अव�था यहा ँ

देिख�छ। सजाय �नधा�रणका �ममा यस प�बारे प�न मनन ् गनु� पन� ह�ुछ।अका�तफ�  ��तवाद�ले यो 

वारदातभ�दा प�हले कुनै फौजदार� कसरु गरेको भ�े केह� देिखँदैन। वारदात स��ठत �पमा भएको भ�े 
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प�न देिखँदैन, ��तवाद�को �यवहारका कारणले �नज सामािजक �पमा नै खतरा पैदा गन� �यि� भ�े प�न 

देिखँदैन। पी�डत र ��तवाद� क�रब क�रब समान उमेर समूहका, दबैु �ामीण प�ृभ�ूमका सामा�य �यि� 

देिख�छन।् यस ि�थ�तमा �यान स�ब�धीको १५ नं. मा उ�लेख भएको �यूनतम कैद पाचँ वष� कैद गरे 

प�न �यायको उ�े�य परुा हनेुमा स�ु िज�ला अदालतले यी कुराह� तफ�  ��� नपयुा�ई सात वष� कैदको 

सजाय गरेको देिखँदा सजाय तोकेको हदस�म सो फैसला न�मलेको देिखयो। 

प�रणाम �व�प स��ेपमा ��ततु म�ुामा ��तवाद� �दपे�� ख�काले पी�डत शेरबहादरु ख�काको 

घाँट�मा खकुुर� �हार गर� घाइते बनाएको र वारदात �थलमा त�काल हारगहुार पगुी समयमा औषधोपचार 

हनु पाइ� पी�डतको �यान बचेको देिखँदा �नज ��तवाद�ले मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धीको १ र १५ नं. को 

कसरु गरेको ठहराएको हदस�म स�ु �कुम िज�ला अदालतको �म�त २०७०/३/२३ को फैसला सदर 

हनेु। तर सजायको हकमा वारदातको प�रि�थ�तलाई सम�मा �व�षेण गदा� ७ (सात) वष� कैदको सजाय 

गरेको हदस�म उ� फैसला न�मलेकाले केह� उ�ट� भइ� �नज ��तवाद� �दपे�� ख�कालाइ� �यान 

स�ब�धीको १५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैदको सजाय हनेु ठहछ�।अ� तप�सल बमोिजम गनू�।  
 

तप�सल ख�ड 

स�ु फैसला केह� उ�ट� भई ��तवाद�लाइ� ५ वष� कैद सजाय हनेु ठहरेकाले स�ु फैसला बमोिजमको �म�त 

२०७०/५/७ को लगत नं. ४९४ कैद सजायको लगत क�ा गर� ��ततु फैसला बमोिजमको कैद 

सजायको लगत राखी असलु उपर गनु� भनी स�ु अदालतमा लेखी पठाइ�दनू....................................१ 

 

��ततु फैसलाको जानकार� पनुरावेदक ��तवाद�लाइ� तथा पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय तलुसीपरुलाई 

�दनू.................................................................................................................................२ 

 

न�ल मा�ने सरोकारवालालाई �नयमानसुार न�ल �दनू...............................................................३ 
 

दायर�को लगत काट� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू.........................................................४ 
   

      (आन�दमोहन भ�राइ�) 

का.म.ु�यायाधीश 

 उ� रायमा सहमत छु 
  

 (कृ�णलाल भ�राइ�)        

      �यायाधीश  

फैसला तयार पान�मा सहयोग गन�  

इजलास अ�धकृत�य : भपूाल भ�डार�, कमल कुमार आचाय�  

क��यटुर गन� : टा.ना.स.ु यादवबहादरु डाँगी 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज १ शभुम…्………। 



70 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

 

 
 



पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 71 

 

 
 

�ी पनुरावेदन अदालत हेट�डा 

संय�ु इजलास  

माननीय �यायाधीश �ी �तल�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी जीवनह�र अ�धकार� 

फैसला 

डायर� नं. ०६८ –CS-०४७९ 

म�ुा रिज�ेशन नं. ०८-०६८-०२२६२ 

�नण�य नं. २३४ 

 

म�ुा  : जबरज�ती करणी । 

 

�.ना.�न. सरेु�� यादवको ��तवेदनले नेपाल सरकार.................................................१ पनुरावेदक 

वाद� 

�व��  

िज�ला पसा� पस�नी �बता� गा.�व.स. वडा नं. १ घर भई हाल िज�ला पसा� वीरगंज 

उ.म.न.पा.वडा नं. १६ ब�ने रामच�� महतोको छोरा रमेश�साद कुशवाहा ..................१ 

��यथ� 

��तवाद� 

 

   स�ु फैसला गन� अदालत : पसा� िज�ला अदालत 

स�ु फैसला गन� �यायाधीश : �ी वै�नाथ ग�ुा 

स�ु फैसला भएको �म�त : २०६८।०७।०६                                                                                            

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� भई 

दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त त�य र ठहर यस �कार छ :       

 

त�य ख�ड 

1.  िज�ला पसा� वीरगंज उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० ि�थत उ�र घ�टाघर �लंकरोड, दि�ण खाल� 

ज�गा, पूव� सयप�ी होटल लज, पि� चम �या�� पसल य�त चार �क�ला�भ� उ�र सडक�तर ढोका 

भएको ५ तलाको प�ी घरमा होटल रेडरोज स�ालन गरेको, सो होटलको भइँुबाट प�हलो त�लाको 

कोठा नं. २०२ �नज रमेश�साद कुशवाहाले जबरज�ती करणी गरेको कोठा रहेको, सो कोठाको 

ढोका पूव� फक� को, कोठाको दि�णप�� �स�ल बेडको �व�तरा भएको, बेडको उ�रप�� ढोका छेउमा 

फोहोर ज�मा गन� ड� ट�बन रहेको, सो ड�ट�बन�भ� जोडी ���ट भएको ढाल रा� ने खोल रहेको र 

सोह� बा�ट�मा खोल निजकै �वय� ज�तो तरल पदाथ� भएको ढाल समेत रहेकाले सो समेत �हर�ले 

बरामद गर� �नज रमेश�साद कुशवाहालाई प�ाउ गर� �याएको भ�े समेत �यहोराको घटना�थल 

मचु�ुका । 
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2.  �म�त २०६८।४।१८ गते राती अ.�.पो. बसपाक�  वीरगंजबाट ग�ती ख�टई इलाकाका �व�भ� 

होटल लजह� चेक जाँच गद� जाँदा रातको २२:०० बजेको समयमा िज�ला पसा� वीरगंज 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० ि�थत घ�टाघर �लँकरोडमा रहेको होटेल रेडरोजमा पगुी चेक जाँच 

गद� जादँा सो होटलको २०२ नं. को कोठामा १ जना प�ुष �यि� र १ जना नाबा�लका केट� 

रहेको र �नज केट� पीडा परेकाले आि�एको ज�तो अव�थामा रहेकाले �नजह�को नाम थर र वतन 

सोधपछु गदा� प�ुष �यि� आ�नो घर िज�ला पसा� गा.�व.स. �सौनी �बता� वडा नं. १ घर भई हाल 

ऐ. वीरगंज-१५ मा औष�ध पसल गर� ब�छु, यी केट� मेरो साथीक� ब�हनी हनु ् भनेकोमा �नज 

केट�ले इ�कार गद� १ जना िचनजानको आ�ट� भ�े म�हलाले आ�नो छोराह�लाई भे�न भारत जाउँ 

भनी �म�त २०६८।४।१८ गते �बहान बटुवलबाट वीरगंज आउने बस चढ� आउँदा बसमा �भडभाड 

भएको, आ�ट� भ�े म�हला बसको पछा�ड बसेको, म बसको अगा�ड बसेकामा सो �दनको ११:०० 

बजे वीरगंज आइपगुी बसबाट ओ�ल�दा आ�ट�लाई नदेखी खो�दा समेत नभेटेकाले आफुसँग पैसा 

समेत नभएको हुँदा काम खो�दै वीरगंज ए�रयामा �हँ�दा यी रमेश�साद कुशवाहाको  औष�ध पसलमा 

पगेुक� र आ�नो �वलौना भ�दा �नजले मेरो साथीले वीरगंज भ�सार�तर काम लगाइ�द�छ, आज रात 

पन� ला�यो, �तमीलाई म एउटा लजमा रािख�द�छु भनी भनेकाले मेरो पीरमका� ब�ुने रा�ो मा�नस 

रहेछ, मलाई घर फ�क� ने भाडा �.५००।– �दनहुोस,् प�छ हजरुको साथीले लगाएको काम गर� 

हजरुको पैसा �त�र�द�छु भनेकामा �नजले मलाई �.५००।– समेत �दएको र पसल ब�द गर� 

वीरगंज घ�टाघरस�म लगी होटलमा खाना खवुाई कोठामा राखेकामा मैले �नजलाई अब तपा� 

जानहुोस ्भ�दा �तमीलाई काम लगाइ�दने साथी आउँदै छ भनी आलटाल गर� ब�दै �नज रमेश�साद 

कुशवाहाले जोर जलुमुमा पार� जबरज�ती करणी समेत ग� यो, यसले झठु बो�दै छ, मलाई उ�ार 

गर� �दनहुोस ् भनी �वलाप गरेक�ले त�काल सो कोठामा घटना�थल मचु�ुका गर� सो कोठाको 

उ�रप�� ढोका छेउमा फोहोर ज�मा गन� ड�ट�बन�भ� जोडी ���ट भएको ढाल रा� ने खोल कागज 

र सोह� बा�ट�मा खोल निजकै �वय� ज�तो तरल पदाथ� भएको ढाल समेत बरामद गर� �नज 

रमेश�साद कुशवाहालाई प�ाउ गर� �नज पी�डत वष� १४ क� नाबा�लका भएक� र ग�भीर �कृतीको 

म�ुा भएकाले नाम समेत गो�य राखी पी�डत पीडक तथा दसी समेत आव�यक कारबाह�का ला�ग 

दािखला गराएको भ�े �हर� ��तवेदन । 

3.  मेर� आमाको म २ वष�को हुँदा म�ृय ुभएको र मेरो बबुाले सानीआमा �याएकामा सानीआमा प�न १ 

भाइलाई ज�म �दई पोइल गएका कारण बबुाले म तथा भाइलाई साथमा �लई �याला मजदरु� गद� 

�व�भ� ठाउँमा �हँ�ने, बबुा �ायः र�सी सेवन गर� पाट� पौवामा स�ु ने गरेको, म समय समयमा �नज 

नाम थाहा नभएक� आ�ट�को घरमा जाने ब�ने गर� आएकामा �नज आ�ट�को दाजभुाइ र छोराह� 

भारतको आ�दावाद भ�े ठाउँ�तर मजदरु� गर� ब�ने हुँदा म प�न ३।४ म�हना अगा�ड �नज 

आ�ट�सँग भारतमा गई आ�ट�को भाइ छोरा समेतलाई भेटघाट गर� क�रब २० �दनज�त बसी 

आएक�मा यसै �ममा अं. २० �दन अगा�ड म आ�ट�को घर गई आ�ट�सँगै ब�दै गरेकामा आ�ट�ले 

फे�र प�न मेरो दाजभुाइ र छोराह�लाई भे�न भारत जाउँ भनेक�ले म �नज आ�ट�सँग �म�त 

२०६८।४।१८ गते �बहान बटुवलबाट वीरगंज आउने बसमा चढेकामा सो �दनको ११:०० बजे 
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वीरगंज आइपगुी बसबाट ओ�ल�दा आ�ट�लाई नदेखी खो�दा समेत नभेटेकाले आफुसँग पैसा समेत 

नभएको हुँदा काम खो�दै वीरगंज ए�रयामा �हँ�दा यी रमेश�साद कुशवाहाको  औष�ध पसलमा पगेुक� 

र आ�नो �वलौना भ�दा �नजले मेरो साथीले वीरगंज भंसार�तर काम लगाइ�द�छ, आज रात पन� 

ला�यो, �तमीलाई म एउटा लजमा रािख�द�छु भनी र मलाई घर फ�क� ने भाडा �. ५००।– 

�दनहुोस ्प�छ हजरुको साथीले लगाएको काम गर� हजरुको पैसा �त�र�द�छु भनेकामा �नजले मलाई 

�. ५००।– समेत �दएको र पसल ब�द गर� वीरगंज घ�टाघरस�म लगी होटलमा खाना खवुाई 

कोठामा राखेकामा मैले �नजलाई अब तपाई जानहुोस ्भ�दा �तमीलाई काम लगाइ�दने साथी आउँदै 

छ भनी आलटाल गर� ब�दै �नज रमेश�साद कुशवाहा �वाइलेट�तर गएकामा �नज �वाइलेटबाट 

�न�क� ए�ा�स आपरा�धक बल �योग गर� मलाई खाटमा लडाई ह�ला ग�रस ्कराइस ्भने मा�र�द�छु 

भनी ध�क� �दई जोर जलुमुमा पार� जबरज�ती करणी गरेको, �नजले सो आपरा�धक काय� गदा� ढाल 

�योग गरेको, नगरेको यौन स�पक�  स�ब�धी पूव� जानकार� नभएको तथा पी�डत भएको कारण मलाई 

थाहा नभएको, �हर� पगुी सो कोठाको घटना�थल मचु�ुका गर� सो कोठाको उ�रप�� ढोका छेउमा 

फोहोर ज�मा गन� ड�ट�बन�भ� जोडी ���ट भएको ढाल रा� ने खोल कागज र सोह� बा�ट�मा खोल 

निजकै �वय� ज�तो तरल पदाथ� भएको ढाल समेत बरामद गर� �नज रमेश�साद कुशवाहालाई प�ाउ 

गर� म समेतलाई यस काया�लयमा �याएको हो भ�े समेत �यहोराको पी�डत नाम थर प�रव�त�त 

िज�ला पसा� वीरगंज-१५ ब�ने वष� १४ क� र�मता कुमार�ले ग�र�दएको घटना �ववरण कागज । 

4. �म�त २०६८।४।१८ गते �दनको अं. ४ बजे�तर पी�डत केट� नाम थर प�रव�त�त र�मता कुमार� 

मेरो िज�ला पसा� वीरगंज-१६ ि�थत रमेश मे�डकल हल नामक औष�ध पसलमा आई आ�नो प�रचय 

�दँदै १ जना आ�ट�सँग आएकामा आ�ट�सँग �बछोड भई अलप� पर� , घर जाने पैसा छैन, काम गन� 

पाए प�न ह�ु�यो भनी अनेक �वलौना गर� मैले काम छैन भ�दा प�न �दनको ४ बजेदेिख साँझको 

७:३० बजेस�म बसेक�ले �नजसँग कुराकानी हुँदा �नजले करणी गन� प�न �द�छु �. ५००।– 

�दनहुोस,् रातभ�र मसँगै स�ु न,ु �बहान उठ� म घर जा�छु भनेक�ले मैले प�न ह�ुछ भनी औष�ध पसल 

ब�द गर� घ�टाघरस�म �र�सामा गई �र�साबाट ओल� लज खो�दै जाँदा रेडरोज होटेलमा पगुी �. 

४००।– मा २०२ नं. को कोठा बकु गर� होटल बा�हरको अक� होटलमा खाना खाई हामी दबैु 

जना लजमा गई रातको १० बजे भ�दा १०।१५ �मनेट अगा�ड �नज पी�डत केट�सँग सहम�तले 

आफुले आ�नै पसलबाट लगेको जोडी नामक ढाल �योग गर� १ पटक करणी गर� ढाल र ढालको 

खोल समेत कोठाको ड�ट�बनमा फाल� हामी दबैु जना स�ुतरहेकामा �हर� पगुी सोधपछु गदा� पी�डत 

केट�ले �हर�को ��तवेदन अनसुारको �यहोरा बताएक�ले �हर�ले सो ड�ट�बनमा भएको जोडी नामक 

ढालको खोल, �योग गरेको ढाल र मेरो साथबाट �योग नभएको ढाल थान ३ समेत बरामद गर� 

मलाई प�ाउ गर� �लई आएको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाको 

अनसु�धान अ�धकार� सम�को बयान कागज । 

5.  मैले �ी राजा महा�मा पूण�भ� मा.�व. पंचनगर २ भतुाहा नवलपरासीको �कुलमा ६ क�ास�म पढेर 

२०६७ सालको वा�ष�क पर��ा हनुभु�दा क�रब १ ह�ा अगा�डबाट पढाइ छाडेको हो । मेरो आमा 

म सानै हुँदा म�ृय ुभएको र बबुा प�न र�सी खाई �हँडी ठेगानको कुरा नगन� हुँदा मलाई मेरो ए�कन 
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ज�म �म�त थाहा छैन, मेरो ज�म �म�तको अ�भलेख मैले पढेको �कुलमा छ । सो अ�भलेख िझकाई 

�माण लगाइपाउँ भ�े समेत �यहोराको नाम थर प�रव�त�त र�मता कुमार�को कागज । 

6.  नाम, थर, वतन प�रव�त�त र�मता कुमार�को करणी भएको छ, छैन ए�कन भ� नस�कने तर �नजको 

योनीको हाइमन �या�तएको अव�था भएको र �नजको योनी तथा शर�रको अ�य भागमा चोट घाउ 

नभएको तथा पीडक रमेश�साद कुशवाहाको �ल� व�रपर� तथा शर�रको अ�य भागमा कुनै चोट घाउ 

नभएको र �ीको यौनरस समेत नभएको भ�े समेत �यहोराको ना.उ.�े. अ�पतालको �वा��य 

पर��ण गर� पठाएको प� तथा सोह� अ�पतालको �योगशालाको �रपोट� । 

7.  मैले २०६७ साल फा�गनु म�हनाबाट होटल रेडरोज स�ालन गर� आएकामा �म�त 

२०६८।४।१८ गते साँझ अं. ७.२५ बजेको समयमा यी ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहा र पी�डत 

केट� समेत मेरो होटलमा आई हामी मे�डकल चेकअपको ला�ग आएको आज �ढलो भयो, आज यह�� 

ब�न ुप� यो भनी घर सबैठवा पसा� नाम रमेश�साद भनी लेखाई कोठा नं. २०२ �स�ल बेडवाला 

बकु गर� �. ४००।– समेत �दई कोठामा झोला सामान राखी दबैु जना बा�हर गई केह� समयप�छ 

कोठामा आएको राती ९.३० बजेस�म �नज रमेश�साद कुशवाहा र केट� प�न सामा�य �पमा रहेका 

�थए । अं. १०:०० बजे�तर �हर�ह� आई होटल कोठा चेक गदा� २०२ नं. को कोठामा पगुी 

सोधपछु गदा� �नज केट� नभ�स अव�थामा भएक� र आि�एक� ज�ती रहेक�ले सोधखोज गदा� 

�हर�लाई ��तवेदनमा उ�लेख गरे अनसुारको �ववरण बताएक�ले �हर�ले �नज रमेश�साद 

कुशवाहालाई प�ाउ गर� �लई गएको हो भ�े समेत �यहोराको होटल रेडरोज स�ालक सागर 

ल�सालले ग�र�दएको कागज । 

8.  �म�त २०६८।४।१८ गते राती २२:०० बजेको समयमा िज�ला पसा� वीरगंज उ.म.नपा. वडा नं. 

१० ि�थत रहेको रेडरोज होटलमा प�रब�धबाट बेसहारा भएक� नाबा�लका केट�लाई ललाई फकाई 

�लई गई होटलमा नाम थर समेत गलत लेखाई नाबा�लका केट�लाई जोरजलुमुमा पार� जबरज�ती 

करणी ज�तो जघ�य अपराध गन� ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहालाई कडाभ�दा कडा कारबाह� हनु ु

पद�छ भ�े समेत �यहोराको �व�ालाल �साद, मनोजकुमार सरा�फ र स�ुनल थापा समेतले ग�र�दएको 

व�तिु�थ�त मचु�ुका । 

9. ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले गरेको काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 

कसरु अपराध हुँदा �नज उपर सोह� महलको ३(२) नं. बमोिजम सजाय हनु र सोह� महलको १० 

नं. बमोिजम ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाबाट पी�डत र�मता कुमार�लाई मना�सव ��तपू�त� समेत 

भराइपाउँ भ� ने अ�भयोग मागदाबी । 

10. मेरो साथबाट ढाल बरामद भएको छैन । होटलबाट मलाई प�ाउ गरेको होइन । पी�डत भ�नएको 

केट�लाई म िचि�दन । बरामद� मचु�ुकामा देखाइएको ढाल�भ� रहेको �वय� क�को हो, मलाई थाहा 

छैन । उ� �म�तमा म आ�नो घरमा सतेुको �थए ँ। �म�त २०६८।४।१९ गतेका �दन �बहान 

७.00 बजेको समयमा मैरै घरबाट मलाई प�ाउ गर� बरामद� मचु�ुकाको कागजमा समेत मलाई 

जबरज�ती सह�छाप गराउन लगाएका हनु ्। अ�भयोग दाबी बमोिजम अपराध नगरेको हुँदा मलाई 
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सजाय र पी�डतलाई �तीपू�त� �दलाई भराइ�दन ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रमेश�साद 

कुशवाहाले पसा� िज�ला अदालतमा गरेको बयान । 

11. ��ततु म�ुाका ��तवाद�सँग िचनजान छैन । देखाइएको कागजमा लागेको सह�छाप मेरै हो । 

�हर�ह�ले कागज लेिखसकेप�छ सह� गर भनेकामा मैले सह� छाप ग�र�दएको हो । कागज �यहोरा 

झ�ुा हो । रमेशले करणी गरेको होइन। यो घटनाभ�दा प�हला �ववाह भई आ�नो लो�नेसँग बसेका 

कारण मेरो योनीको हाइमन �या�तएको होला । मौकाको �यहोरा झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको 

पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�ले पसा� िज�ला अदालतमा गरेको बकप� । 

12. मैले मेरो आ�नो आखँाले देखेको होइन । पी�डत केट�ले �नज रमेश�साद कुशवाहा भ�े �यि�ले 

मलाई जबरज�ती करणी गरेको हुँदा मलाई उ�ार गनु� प� यो भनेक�ले दबैु जनालाई प�ाउ गर� 

आव�यक कारबाह�का ला�ग मैले �नवेदन �दएको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवेदक �.ना.�न. सरेु�� 

यादवले पसा� िज�ला अदालतमा गरेको बकप� । 

13. ��तवाद� रमेश कुशवाहा रा�ो चालचलनका मा�छे हनु।् �नजले जबरज�ती करणी ज�तो घिृणत काय� 

गन� खालको मा�छे होइन । �नजले पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको छैन भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद�का सा�ी �हरा �गर�ले पसा� िज�ला अदालतमा गरेको बकप� । 

14. ��तवाद�लाई जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को ३ (२) अनसुार सजाय गर� 

ऐ. को १० नं. बमोिजम ��तपू�त� पाउँ भ�े वाद� दाबी प�ुन स�दैन भ�े समेत �यहोराको पसा� 

िज�ला अदालतबाट �म�त २०६८।७।६ मा भएको फैसला । 

15. ��तवाद�ले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रह� बयान गरे प�न मौकामा बयान गदा� आरो�पत 

कसरु गरेकामा सा�बत भई बयान गरेको देिख�छ । ��तवाद�ले पी�डतको उमेरका स�ब�धमा कुनै 

�ववाद देखाउन सकेको देिखँदैन । पी�डतको अदालतमा बकप� हुँदा उमेर स�याई डबल राइ�टङ 

गरेको देिखएबाट उ� बकप�मा उ�लेख ग�रएको उमेरका आधारमा पी�डत उमेर पगेुक� मा� 

�व� वास गन� स�कने अव�था छैन । ��तवाद�ले पी�डतलाई करणी गदा� ढाल �योग गरेको र �योग 

गरेको ढाल समेत बरामद भएको अव�था रहेबाट ��तवाद�को �ल�मा यौन रस नपाइन ु तथा 

पी�डतको योनीमा �वय� नदेिखन ु�वाभा�वक हो । सामा�य सझुबझुको मा�नसले होटल कोठामा �योग 

गरेका ढाल �यि�कै छाडेर �हँ�ने र सोह� कोठामा अ�य मा�नस कोठा �वीकार गर� ब�ने भ�े कुरा 

�वाभा�वक देिखँदैन । होटलको एक कोठामा केटा मा�नस र केट� स�हत फेला पनु�, �नजह� बसेकै 

कोठामा ढाल बरामद भएको त�यलाई �वीकार गनु�, �योग भएको र ��तवाद� रमेश�साद 

कुशवाहाको पैसा रा� ने �यागबाट बरामद एकै नाम �कृ�तको ३ थान ढाल बरामद भएको देिखँदा 

पी�डतले अदालतमा गरेको अ�म�दो बकप�लाई आधार बनाई अ�य �म�सल संल�न �माणको 

समिुचत मू�या�न नै नगर� भएको फैसला ��ुटपूण� भएकाले बदर गर� स�ु अ�भयोग माग दाबी 

बमोिजम कसरुदार ठहर गर� सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �.ना.�न. सरेु�� यादवको 

��तवेदनले वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� । 

16. ��तवाद�ले अनसु�धान अ�धकृत सम� सहम�तले करणी गरेको भनी बयान गरे प�न पी�डत वष� १४ 

क� नाबा�लका रहेक� र �नजले अनसु�धान अ�धकृत सम� कागज गदा� ��तवाद�ले जबरज�ती करणी 
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गरेको भनी �कटान गरेको देिखँदा ��तवाद�लाई अ�भयोगबाट सफाइ पाउने गर� �म�त 

२०६८।७।६ मा भएको स�ु फैसला �माण मू�या�नका आधारमा फरक पन� स�ने देिखँदा 

छलफलका ला�ग ��यथ�लाई िझकाई �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतबाट �म�त 

२०६९।०७।१४ मा भएको आदेश । 

17. ��तवाद�को वतन िज�ला पसा� गा.�व.स. �सौनी �बता� वडा नं. १ भई वीरगंज उपमहानगरपा�लका 

वडा नं. १६ मा रमेश मे�डकल हल नामको औष�ध पसल स�ालन गर� बसेको भ�े उ�लेख भएको, 

यस अदालतबाट जार� भएको �याद सो वतनमा जार� नभई वडा नं. १९ मा जार� भई तामेल भएको 

देिखँदा र�तपूव�क तामेल भएको भ� �मलेन । अत: सो �याद बदर ग�र�दएको छ । अब 

��तवाद�को बाब ु बाजेको नाम समेत खलुाई �नजको �थायी बतनमा �याद जार� गर� तामेल भई 

आएप�छ �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतबाट �म�त २०६९।१२।४ मा भएको आदेश । 

18. �वा��य पर��ण �रपोट�बाट जबरज�ती करणी वा कुनै �क�समको करणी नभएको कुरा प�ु� छ । 

बरामद भनी देखाइएको ढालमा भएको �वय� म ��तवाद�को हो भ� ने कुरा प�न प�ु� �मािणत छैन । 

मैले अदालत सम� इ�कार� बयान गरेको छु भने सो मेरो इ�कार� बयानलाई मेरो सा�ी �हरा 

�गर�ले गरेको बकप� र पी�डत भ�नएक� नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�ले गरेको बकप�बाट प�ु� 

�मािणत छ । मेरो इ�कार� � वयम पी�डत भ�नएक� नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�को बकप� 

समेतबाट पिु� ट �मािणत भएकाले मलाई सफाइ �दने गर� भएको स�ु फैसला सदर ग�रपाउँ भ� ने 

समेत �यहोराको ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाको �लिखत ��तवाद । 

19. पी�डतको ज�म �म�तका स�ब�धमा �व�ालयको अ�भलेख उतार मगाएकामा �व�ालयको च.नं. ३६ 

�म�त २०६८।५।५ को प�ानसुार भनी �हर� स�ार प�बाट देिखएकामा �व�ालयको उ� च.नं. 

को प� स�लै ��त स�बि�धत काया�लयबाट िझकाई आएप�छ �नयमानसुार गर� पेस गनु� भ�े यस 

अदालतबाट �म�त २०७०।०६।१५ मा भएको आदेश । 

20. िज�ला �हर� काया�लय, पसा�को च.नं. ५१३९ �म�त २०७०।८।२७ को प�ानसुार �ा� �ी राजा 

पूण�भ� उ�च मा�य�मक �व�ालय, प�नगर, नवलपरासीको च नं ३६ �म�त २०६८।५।५ को 

प�बाट पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�को ज�म �म�त २०५४।५।६ रहेको �यहोरा खलु� 

आएको । 

 

ठहर ख�ड 

21. �नयमबमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� यस इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा 

पनुरावेदक वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, 

हेट�डाका �व�ान सह�याया�धव� ता �ी िचर�जीवी पराजलु�ले ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले 

अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रह� बयान गरे प�न मौकामा बयान गदा� आरो�पत कसरु 

गरेकामा सा�बत भई बयान गरेको, ��तवाद�ले पी�डतको उमेरको स�ब�धमा कुनै �ववाद देखाउन 

सकेको नदेिखएको, होटलको एक कोठामा केटा मा�नस केट� स�हत फेला पनु�, �नजह� बसेकै 

कोठाबाट ढाल बरामद भएको त�यलाई �वीकार गनु�, �योग भएको र �योग नभएको ��तवाद� 
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रमेश�साद कुशवाहाको पैसा रा� ने �यागबाट बरामद एकै नाम �कृ�तको ३ थान ढाल बरामद 

भएको देिखँदा पी�डतले अदालतमा गरेको अ�म�दो बकप�लाई आधार बनाई अ�य �म�सल संल�न 

�माणको समिुचत मू�या�न नै नगर� भएको फैसला ��ुटपूण� भएकाले �नजलाई सफाइ �दने गर� 

भएको स�ुको फैसला उ� ट� गर� अ�भयोग दाबी अनसुार ��तवाद�लाई सजाय हनु ु पद�छ भनी र 

��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान अ�धव� ता �ी ई� वरराज ढकालले पी�डत र 

��तवाद�को �वा��य पर��ण �रपोट�बाट जबरज�ती करणी वा कुनै  �क�समको करणी नभएको कुरा 

प�ु� छ, बरामद भनी देखाइएको ढालमा भएको �वय� ��तवाद�को नै हो भ� ने कुरा प�न प�ु� 

�मािणत छैन । ��तवाद�ले अदालत सम� इ�कार� बयान गरेको र सो इ�कार� बयानलाई �नजका 

सा�ी �हरा �गर�ले र पी�डत भ�नएक� नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�ले गरेको बकप� समेतबाट पिु� ट 

�मािणत भएकाले ��तवाद� रमेश कुशवाहालाई सफाइ �दने गर� भएको स�ु फैसला सदर हनु ुपद�छ 

भनी �� ततु गनु� भएको बहस समेत स�ुनयो । 

22. यसमा ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले गरेको काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 

को कसरु अपराध हुँदा �नज उपर सोह� महलको ३(२) नं. बमोिजम सजाय हनु र सोह� महलको 

१० नं. बमोिजम ��तवाद�बाट पी�डत र�मता कुमार�लाई मना�सव �तीपू�त� समेत भराइपाउँ भ� ने 

अ�भयोग मागदाबी भएको ��ततु म�ुामा स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट ��तवाद�लाई म.ु ऐ. 

जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को ३ (२) अनसुार सजाय गर� ऐ. को १० 

नं. बमोिजम ��तपू�त� भराइपाउँ भ�े वाद� दाबी प�ुन स�दैन भनी �म�त २०६८।७।६ मा फैसला 

भएकामा ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले सफाइ पाउने ठहराई भएको उ� फैसलामा िच� नबझुाई 

अ�भयोग मागदाबी बमोिजम ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहालाई सजाय हनु ुपद�छ भ� ने िज�कर �लँदै 

वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट ��ततु पनुरावेदन पन� आएको देिख�छ । 

23. उपयु�� �यहोराको पनुरावेदन िज�कर, बहस बुदँा र ��ततु �म�सल संल�न �माण कागजातह�को 

अ�ययन गर� �नण�यतफ�  �वचार गदा� यसमा ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले जबरज�ती करणीको 

आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहराई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट �म�त २०६८।७।६ मा 

भएको फैसला �मलेको छ छैन ? वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�ने हो होइन ? 

सोह� स�ब�धमा नै �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो । स�ु िज�ला अदालतबाट ��तवाद�लाई अ�भयोग 

मागदाबीबाट सफाइ �दने गर� फैसला गदा� म�ुयत: पी�डत भ�नएक� र�मता कुमार�ले अदालतमा 

बकप� गदा� ��तवाद�लाई सफाइ �दई बकप� गरेको र ��तवाद� प�न अदालतमा बयान गदा� 

इ�कार� बयान गरेको तथा �नजको सो इ�कार� सा�ीको बकप�बाट प�ु� भएको कुरालाई आधार 

बनाइएको पाइ�छ ।स�ु अदालतबाट फैसला गदा� �लइएका आधारह�, वाद� नेपाल सरकारका 

तफ� बाट पनुरावेदन प�मा �लइएका िज�करह� तथा ��तवाद�ले �लिखत ��तवादमा उ�लेख गरेका 

बुदँाह� समेतलाई �यानमा रा�दा ��ततु म�ुमा �न�न ��ह�मा ठहर गनु� पन� देिखन आयो :  

क.  ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले पी�डत र�मता कुमार�लाई करणीज�य काय� गरेको हो या  

होइन ?  
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ख.  ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले पी�डत र�मता कुमार�लाई करणीज�य काय� गरेको हो भने 

�नजले  गरेको उ� काय� जबरज�ती करणीको अपराध हो या होइन ? 

ग.  पी�डत र�मता कुमार�ले अदालतमा प�हले �य� गरेको भनाइका �वपर�त बकप� गरेको 

अव�थामा �य�तो भनाइको �ामािणक मह�व के हनेु ?  

घ.  ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहालाई आरो�पत कसरुबाट सफाइ �दने गर� स�ु िज�ला 

अदालतबाट भएको फैसला �मलेको छ वा छैन ? 

24. यसमा ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले पी�डत र�मता कुमार�लाई करणीज�य काय� गरेको हो या 

होइन भ�े प�हलो ��तफ�  �वचार गदा� �म�त २०६८।४।१८ गते रा�त �नय�मत ग�तीका 

�सि�सलामा होटेल रेडरोजमा पगुी चेकजाँच गदा� कोठा नं २०२ मा एक प�ुष र नाबा�लका केट� 

फेला परेको र सोधपछु गदा� केट�ले आफुलाई जोरजलुमुमा पार� जबरज�ती करणी गरेको भनी 

बताएक�, त�काल उ� कोठामा रहेको फोहोर फा�ने बाि�टनमा हेदा� वीय� ज�तो तरल पदाथ� 

रहेको �योग भएको जोडी क�पनीको ���ट भएको ढाल प�न भे�टएको तथा �नज रमेश�साद 

कुशवाहाको शर�र खानतलासी �लँदा प�न �नजको मनी �यागबाट �योग नभएको जोडी ���टकै ढाल 

फेला परेकोले कारबाह� ग�रपाउँ भनी �.ना.�न. सरेु�� यादव समेतको ��तवेदन परेप�छ ��ततु 

म�ुाको कारबाह� स�ु भएको पाइ�छ । पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�को कागज हुँदा मेरो 

आमाको म २ वष�को हुँदा म�ृय ुभएको र मेरो बबुाले सानीआमा �याएकोमा सानीआमा प�न १ 

भाइलाई ज�म �दई पोइल गएक� कारण बबुाले म तथा भाइलाई साथमा �लई �याला मजदरु� गद� 

�व�भ� ठाउँमा �हँ�ने, बबुा �ायः र�सी सेवन गर� पाट� पौवामा स�ु ने गरेको, म समय समयमा नाम 

थाहा नभएक� आ�ट�को घरमा जाने ब�ने गर� आएकामा �नज आ�ट�को दाज ु भाइ र छोराह� 

भारतको आ�दावाद भ�े ठाउँ�तर मजदरु� गर� ब�ने हुँदा म प�न ३।४ म�हना अगा�ड �नज 

आ�ट�सँग भारतमा गई आ�ट�को भाइ छोरा समेतलाई भेटघाट गर� क�रब २० �दनज�त बसी 

आएक� �थए ँ। यसै �ममा अं. २० �दन अगा�ड म आ�ट�को घर गई आ�ट�सँगै ब�दै गरेकामा 

आ�ट�ले फे�र प�न मेरो दाज ुभाइ र छोराह�लाई भे�न भारत जाउँ भनेक�ले म �नज आ�ट�सँग 

�म�त २०६८।४।१८ गते �बहान बटुवलबाट वीरगंज आउने बसमा चढेकामा सो �दनको ११:०० 

बजे वीरगंज आइपगुी बसबाट ओ�ल�दा आ�ट�लाई देिखन र खोजी गदा� समेत नभेटेकाले आफुसँग 

पैसा समेत नभएको हुँदा काम खो�दै वीरगंज ए�रयामा �हँ�दा यी रमेश�साद कुशवाहाको  औष�ध 

पसलमा पगेुक� र आ�नो �वलौना सनुाउँदा �नजले मेरो साथीले वीरगंज भ�सार�तर काम 

लगाइ�द�छ, आज रात पन� ला�यो, �तमीलाई म एउटा लजमा रािख�द�छु भनी र मलाई घर फ�क� ने 

भाडा �. ५००।- �दनहुोस ् प�छ हजरुको साथीले लगाएको काम गर� हजरुको पैसा �त�र�द�छु 

भनेकामा �नजले मलाई �. ५००।- समेत �दएको र पसल ब�द गर� वीरगंज घ�टाघरस�म लगी 

होटलमा खाना खवुाई कोठामा राखेकामा मैले �नजलाई अब तपाई जानहुोस ्भ�दा �तमीलाई काम 

लगाइ�दने साथी आउँदै छ भनी आलटाल गर� ब�दै �नज रमेश�साद कुशवाहा �वाइलेट�तर 

गएकामा �नज �वाइलेटबाट �न�क� ए�ा�स आपरा�धक बल �योग गर� मलाई खाटमा लडाई ह�ला 

ग�रस ्कराइस ्भने मा�र�द�छु भनी ध�क� �दई जोरजलुमुमा पार� जबरज�ती करणी गरेको, �नजले 
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सो आपरा�धक काय� गदा� ढाल �योग गरे नगरेको यौन स�पक�  स�ब�धी पूव� जानकार� नभएको 

तथा पी�डत भएको कारण मलाई थाहा नभएको, �हर� पगुी सो कोठाको घटना�थल मचु�ुका गर� 

सो कोठाको उ�रप�� ढोका छेउमा फोहोर ज�मा गन� ड�ट�बन�भ� जोडी ���ट भएको ढाल रा� ने 

खोल कागज र सोह� बा�ट�मा �वय� ज�तो तरल पदाथ� भएको ढाल समेत भे�टएकाले बरामद गर� 

�नज रमेश�साद कुशवाहालाई प�ाउ गर� म समेतलाई यस काया�लयमा �याएको हो भ�े समेतको 

�व�ततृ �यहोरा खलुाई ��तवाद�ले आफुलाई जबरज�ती करणी गरेको भनी लेखाइ�दएको पाइ�छ । 

अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� ��तवाद�ले �नज पी�डतलाई करणी गरेकामा सा�बत भई 

बयान गरेको अव�था छ । अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� �नज ��तवाद�ले पी�डतको 

राजीखसुी सहम�तले नै करणी गरेको भ�दै केवल जबरज�ती गरेकामा स�म इ�कार रह� बयान 

गरेको पाइ�छ । पी�डत र�मता कुमार�को नारायणी उप�े�ीय अ�पतलामा योनी पर��ण हुँदा 

sperm not found भनी उ�लेख भई आए प�न बरामद� ढालमा रहेको वीय� ज�तो तरल पदाथ� जाँ�न 

पठाएकामा के���य �हर� �व�ध �व�ान �योगशालाबाट मा�नसको वीय� भनी ��तवेदन �ा� भएको 

देिख�छ ।होटल रेडरोजका �यानेजर सागर ल�सालको कागज हुँदा ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहा 

र पी�डत र�मता कुमार� आ�नो होटलबाट प�ाउ परेका र बरामद� मचु�ुकामा उि�लिखत ढालह� 

वरामद भएको भनी प�ु� गर� कागज ग�र�दएको अव�था छ । ��तवेदक �.ना.�न. सरेु�� यादवले 

आ�नो ��तवेदन �यहोरालाई समथ�न गर� अदालतमा आई बकप� गरेको अव�था प�न छ । 

रातीको समयमा केटा र केट� होटलको कोठामा फेला पनु�, केट�ले ��तवाद� उपर जबरज�ती करणी 

गरेको भनी पोल गनु�, ��तवाद�ले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� �नज पी�डत र�मता 

कुमार�लाई करणी गरेकामा सा�बत भई बयान गनु�, त�काल सोह� कोठाबाट �योग भएको ढाल 

भे�टन,ु ��तवाद�को शर�र खानतलासी �लँदा बरामद भएको र �योग भएको क�पनीकै ढालसँग 

�म�दो जोडी ���टको �योग हनु बाकँ� ढाल �नजको मनी �यागबाट बरामद हनु ुआ�द �माणह�बाट 

��तवाद�ले पी�डत र�मता कुमार�लाई करणीज�य काय� गरेको प�ु� हनु आएको देिखएको छ ।  

25.  ��तवाद�ले अदालतमा बयान गदा� वारदात भयो भ�नएको रात आ�नै घरमा सतेुको भनी बयान 

गरेको र �नजका सा�ी �हरा �गर�ले प�न ��तवाद�को बयान �मलान हनेु गर� आ�नै घरमा सतेुको 

�थयो भनी बकप� गरेको देिखए प�न घटना�थल मचु�ुका र �.ना.�न. सरेु�� यादवको ��तवेदनबाट 

�नज ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहलाई वारदात घटेकै रात त�कालै वारदात �थलबाट प�ाउ गरेको 

देिखएको र यो �यहोरा होटेल �यानेजर सागर ल�सालको कागज �यहोराबाट प�न �मािणत भएको 

तथा पी�डत र�मता कुमार�को मौकाको कागज र ��तवाद�को अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको 

सा�ब�त बयानमा साम�ज�यता रहेको ि�थ�त हुँदा �नज ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाको अदालतमा 

भएको बयान र �नजको सा�ी �हरा �गर�को बकप� �यहोरा �तीत लायक मा� �म�ने देिखएन । 

26. ��तवाद�ले अदालतमा बयान गदा� सवाल ८ को जबाफमा स�ुको वा�याशंमा अनसु�धान अ�धकार� 

सम� भएको बयानलाई प�न न�दई सह� गन� लगाएको हो भनी बयान गरेको देिख�छ भने प�छ�लो 

वा�यांशमा �हर�ले कुट�पट गर� जबरज�ती सह�छाप गन� लगाएको हो भनी बयान गरेको  

देिख�छ । ��तवाद�को यो बयान �यहोरालाई नै अ�ययन गदा� प�न �नजको भनाइ �वरोधाभासय�ु 
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देिख�छ । प�न न�दई सह� गन� लगाएको र कुट�पट गर� सह�छाप गराएको कुरा एउटै होइन । 

कुट�पट गर� सह�छाप गराएको भए के कुन तरहसँग कसर� शर�रको कुन भागमा कुट�पट गरेको 

हो सो खलुाउन स�न ुपन�मा सो बमोिजमको कुनै कुरा खलुाउन सकेको प�न देिखँदैन । अनसु�धान 

अ�धकार� �वयं म�ुाको वाद� हनेु हनुाले म�ुाको एउटा प�का सम� भएको बयानलाई �माणमा 

�लन ुपदा� धेरै हो�सयार� अपनाउन ुपन� ह�ुछ । डर, धाक, ध�क�, �ास वा अनिुचत �भावमा पारेर 

प�न अ�भयोगमा सा�बत गराउने स�भावनालाई नकान� स�क� तर यसको अथ� अनसु�धान अ�धकार� 

सम� भएको बयानको कुनै मह�व नै नहनेु भ�े चाँ�ह होइन । अ�भय�ुको बयान नै प�न �हर� 

काया�लयमा नगरेर िज�ला सरकार� व�कल काया�लयमा िज�ला �याया�धव�ाका सम� हनेु �यव�था 

भएको हुँदा यो अव�थालाई प�न मनन गनु� पन� ह�ुछ । �यसैले अनसु�धान अ�धकार� सम�को 

बयान �वे�छा �व��को हो भने कम से कम यो यसर� �वे�छा �व�� बयान �दन वा सह�छाप गन� 

बा�य पा�रयो भनेर त भ� स�न ुपन� ह�ुछ । सो केह� नभनी केवल जबरज�ती सह�छाप गराएको 

भनेकै भरमा अ�य त�यगत �माणह�बाट �नजको अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको बयान �यहोरा 

सम�थ�त भइरहेको अव�थामा �वतः अमा�य गन� मना�सव हनेु देिखँदैन ।�माण ऐन, २०३१ को 

दफा ९(२) को ख�ड (क) मा उ�लेख भए अनसुार इ�छा �व�� बयान गन� ि�थ�तमा पार� �य� 

गरेको होइन भनी �व�ास गन� स�कने अव�थामा �नजको अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको 

बयानलाई �माणमा �लन �म�ने नै देिख�छ । स�मा�नत सव��च अदालतबाट प�न अदालत सम� 

��तवाद�ले डर �ास र कुट�पट गर� सा�बत रहेको भनी िज�कर �लए ताप�न सो कुराको प�ु� गन� 

नसकेका आधारमा अदालत सम�को बयानलाई �माणमा न�लइएका उदाहरणह� छन ् (हेनु�होस,् 

सकुबहादरु कुमाल �व. नेपाल सरकार, म�ुाः जबरज�ती करणी, नेकाप २०६५, अ� ५, �न. नं. 

७९६८, प�ृ ६२१) । यस ै गर� मौकामा अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� वारदातको �मब� 

�पमा उ�लेख गर� आरो�पत कसरुमा सा�बत रह� बयान गरेको अव�थामा यसलाई �वे�छाको 

होइन भनी �नजले िज�कर �लएको भए प�न अ�य �वत�� �माणबाट �मािणत गराउन सकेको नहुँदा 

सो सा�बती बयान �माण ऐन २०३१ को दफा ९(२)(क) ले �नजका �व�� �माण �ा� हनेु भनी 

अक� म�ुामा �स�ा�त ��तपादन भएको छ (हेनु�होस,् गोकण� खनाल �व. नेपाल सरकार, म�ुा : 

जबरज�ती करणी, नेकाप २०६५, अ� ११, �न. नं. ८०४२, प�ृ १३९६) । ��तवाद�ले 

अदालतमा आफु �व��को अभयोगलाई इ�कार गरेदेिख बाहेक मौकामा स��लत �नज �व��का 

�माणह�लाई ख�डन गन� सकेको अव�था प�न छैन । फौजदार� म�ुामा श�ाको स�ुवधा अ�भय�ुले 

पाउने सव�मा�य �स�ा�त रह� आएको छ तर यस �कारको श�ाको स�ुवधा पाउन श�ा प�न 

मना�सव आधारमा आधा�रत हनु ु पछ� । केवल श�ाका ला�ग श�ा सफाइको आधार ब�  

स�दैन । स�मा�नत सव��च अदालतबाट नेपाल सरकार �व. वीरबहादरु टमटा भएको जबरज�ती 

करणी म�ुामा ��तवाद�ले मौकामा स��लत �माणह� अ�यथा हनु ्भनी ख�डन हनेु गर� प�ु� गन� 

नसकेको, करणी गरेको त�य श�ा र�हत तबरबाट प�ु� नभएको भनी श�ाको स�ुवधा ��तवाद�ले 

पाउँछ भ�े �स�ा�तको गलत �या�या एवं �योग गर� आरो�पत कसरुबाट सफाइ �दन न�म�ने भनी 
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�स�ा�त ��तपादन भएको प�न पाइ�छ (हेनु�होस,् नेपाल सरकार �व. वीरबहादरु टमटा, म�ुा : 

जबरज�ती करणी, नेकाप २०६६, अ� ४, �न. नं. ८१२७, प�ृ ६३२) । 

27. जहाँस�म पी�डत र�मता कुमार�को योनी पर��ण हुँदा वीय� नभे�टएको भनी अ�पतालबाट �ा� 

��तवेदनलाई आधार बनाई ��तवाद�ले करणी नभएको त�य �था�पत भएको भनी �लएको िज�कर छ 

सो स�ब�धमा �वचार गदा� प�न म�हलाको योनी पर��ण हुँदा प�ुष वीय� फेला परे करणी भएको हनेु 

र फेला नपरे करणी भएको नहनेु भ�े कुरा अका� �माण हुँदैन । करणीको अपराधमा पी�डत 

म�हलाको योनी पर��ण हुँदा योनीमा प�ुष वीय� फेला परेमा करणीको काय� भएको �मािणत हनेु 

कुरा आउँछ तर प�ुष वीय� फेला नपरेको कारणले मा� करणीको काय� नभएको �मािणत  

गद�न ।करणीको काय� गदा� प�ुष वीय� �खलन नभएको अव�था छ वा क�डमको �योग भएको 

अव�था छ भने प�ुष वीय� फेला नपनु� अ�वाभा�वक हुँदैन । यसका अ�त�र� वारदातको क�त 

समयप�छ योनी पर��ण ग�रएको छ भ�े कुरामा प�न यो आधा�रत ह�ुछ ।��ततु म�ुामा मौकाको 

घटना�थल मचु�ुका र ��तवाद�को मौकाको बयानबाट समेत क�डमको �योग गर� करणी गरेको 

कुरा देिखइरहेको र वारदातको त�काल पछा�ड वीय� स�हतको ढाल बरामद भएकोबाट सो कुरा 

�मािणत भएको अव�था छ ।उ� बरामद� मचु�ुकामा ��तवाद� समेत रोहबरमा बसेको अव�था  

छ । स�मा�नत सव��च अदालतबाट प�न सबै जबरज�ती करणीको कसरुमा पी�डत म�हलाको 

योनीमा वीय� फेला पनु� पछ� भनी मा� न�म�ने भनी �स�ा�त ��तपादन भएको पाइ�छ (हेनु�होस,् राज ु

ब�नेत �व. नेपाल सरकार, म�ुा : जबरज�ती करणी, नेकाप २०६३, अ� ३, �न.नं. ७६६६, प�ृ 

३४३) । तसथ� योनी पर��ण हुँदा वीय� फेला नपरेको कुरा ��ततु म�ुामा करणी नभएको �मािणत 

हनेु आधार ब� स�ने अव�था छैन । 

28. मा�थका �करणह�मा उ�लेख भए अनसुार ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले पी�डत नाम प�रव�त�त 

र�मता कुमार�लाई करणीज�य काय� गरेको �मािणत भएको अव�थामा अब �नजले गरेको उ� 

करणीज�य काय� जबरज�ती करणीको अपराध हो या होइन भ�े दो�ो ��तफ�  �वचार गनु� पन� 

भएको छ । सामा�यतया जबरज�ती करणीको काय� भ�ाले पी�डत म�हलालाई �नजको इ�छा 

�वपर�त करणीको काय� गनु� भ�े बिुझ�छ । जबरज�ती श�द आफैमा इ�छा �व��को काय�बोधक 

छ । कुनै काय� इ�छा �व��को हो या होइन भ�े कुरा �व�भ� त�य र �माणह�बाट �मािणत हनु ु

पन� �वषय हो । पी�डतको शर�रमा देिखने घाउ चोट लगायतका ��तरोधका िच�हह� यसका 

�माणह� हनु स�दछन ् तर सबै अव�थामा ��तरोधका िच�हह� देिखने घाउ चोटह� ��सँग 

देिख�छन ्नै भ�े प�न हुँदैन ।क�तपय अव�थामा म�ुर� �लइएकै ि�थ�त भए प�न जबरज�ती मा�ु 

पन� हनु स�दछ, ज�तो डर, �ास, धाक देखाएर वा करकापमा पारेर वा अनिुचत �भावमा पारेर वा 

झ�ुयानमा पारेर वा जोरजलुमुमा पारेर प�न म�ुर� �लइएको त हनु स�दछ तथा�प यस �कारसँग 

�लइएको म�ुर�लाई सह� अथ�मा म�ुर� मा� नस�कने ह�ुछ । यह� ि�थ�तलाई �यानमा राखेर 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. मा कसैले कुनै म�हलालाई �नजको म�ुर� न�लई 

करणी गरेमा जबरज�ती करणी गरेको ठहछ� भनी �यव�था गनु�का अ�त�र� सोह� १ नं को 

�प�ीकरणमा डर, �ास, धाक देखाई वा करकाप, अनिुचत �भाव, झ�ुयानमा पार� वा जोरजलुमु 
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गर� वा अपहरण गर� वा शर�र ब�धक राखी �लएको म�ुर�लाई म�ुर� मा�नने छैन भनेर थप 

�यव�था ग�रएको पाइ�छ । म�ुर� न�लई करणी गरेमा जबरज�ती करणी गरेको मा�नने एउटा 

अव�था हो । यसका साथै केह� य�ता अव�थाह� ह�ुछन ्जनु अव�थामा पी�डतको सहम�त वा 

म�रु� हुँदाहुँदै प�न र यो �मािणत हुँदाहुँदै प�न म�ुर� नमा�नने र जबरज�ती मा�नने अव�था  

ह�ुछ । खास गरेर स�य र �यायपूण� समाजको �थापनाका खा�तर रा�यले समाजका �वशेष वग�को 

�हत संर�णका ला�ग काननु�ारा नै य�तो �यव�था गरेको ह�ुछ । ज�तो : होस ठेगानमा नरहेको 

अव�थाका �यि�बाट म�ुर� �लएको ि�थ�तलाई के भ�े ? बा�लग भइनसकेका क�लला उमेरका 

बालबा�लकाबाट म�ुर� �लएको ि�थ�तलाई के भ�े ? यी अव�थाह� भनेको य�तो अव�था हो जनु 

अव�थाका �यि�ह� आफुले �दएको म�ुर�को �कृ�त र प�रणाम ब�ुन नस�ने ह�ुछन ्। तर यो 

अव�थाको म�ुर�लाई मा�यता �दएर �यस आधारमा ग�रने काम �यवहारलाई प�न मा�यता �दने हो 

भने प�छस�म �यसबाट उ�प� हनेु द�ुप�रणामह� भो�गरहन ुपन� हनु स�दछ । यसैले �व�भ� काम 

कुराका ला�ग कसैले सहम�त �दएकोमा प�न काननुी �योजनका ला�ग ती सहम�तको मा�यता हनेु वा 

नहनेु भ�े कुरा सहम�त �दने �यि�को उमेर र अव�थामा आधा�रत हनेु गर� काननुमा नै �यव�था 

गन� �चलन कायम रह� आएको छ । ज�तो : करार ऐन, २०५६ को दफा ३ बमोिजम सो� वष� 

उमेर परुा नभएको र होस ठेगानमा नभएको �यि� करार गन� अयो�य हनेु �यव�था छ । मलुकु� 

ऐन, जमानी गन�को महलको ८ नं. मा १६ वष� नपगेुका मा�नसलाई कसैले जमानी �लन हुँदैन भ�े 

�यव�था ग�रएको पाइ�छ । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलको १८ नं. मा सो� वष� 

नपगेुका नाबालकले गरेको लेनदेन �यवहार सदर हुँदैन भ�े �यव�था ग�रएको छ । जबरज�ती 

करणीको अपराधका स�दभ�मा प�न सहम�त �दनस�ने �यूनतम उमेर (age of consent) को �यव�था 

गर� तो�कएको उमेर भ�दा कम उमेरका बा�लकाले करणीका ला�ग सहम�त �दएको भए प�न 

सहम�त नमा�नने �यव�था ग�रएको पाइ�छ ।�यसैले काननुले नै यौनकाय�का ला�ग सहम�त �दन 

अस�म मानेको उमेर र अव�थाका बा�लकाले सहम�त �दएको भ�े कुराले �य�तो उमेर अव�थाका 

बा�लकासँग भएको करणीलाई जबरज�ती करणी ठहराउने वा नठहराउने �वषयमा कुनै मह�व 

रा�दैन । यौन काय�का ला�ग सहम�त �दनस�ने उमेर �व�भ� मलुकुका काननुह�मा फरक फरक 

तो�कएका हनु स�छन ्। ज�तो अमे�रकाको �या�लफो�न�या रा�यमा १८ वष� र इ�लनोयस रा�यमा 

१७ वष� तो�कएको पाइ�छ भने भारतमा १६ वष� तो�कएको पाइ�छ । भारतमा भारतीय द�ड 

सं�हताको दफा ३७५ मा १६ वष� भ�दा कम उमेरक� केट�सँग �नजको म�ुर�ले करणी गरे प�न 

जबरज�ती करणी मा�नने �यव�था भएको पाइ�छ। य�तो �यव�था गनु�को पछा�ड रा�यले �नि�त 

उमेर भ�दा कम उमेरका बा�लकाह�मा रहने उमेरज�य अप�रप�वता तथा आ�थ�क, सामािजक र 

काननुी ���ले बा�लगह�को तलुनामा नाबा�लकाह�मा रहने शि� स�तलुनको असमान अव�थाका 

कारण �नजह� मा�थ हनुस�ने स�भा�वत शोषणज�य काय�ह�बाट संर�ण गन� उ�े�य रहेको  

ह�ुछ । अप�रप�वताका कारण बा�लकाह� करणीज�य काय�को �कृ�त र प�रणाम नबिुझकनै वा 

सानै कुराको लोभमा परेर सहम�त जनाउन स�दछन ् जसबाट सानै उमेरमा गभ�वती हनु गएमा 

आमाको है�सयतले वहन गनु� पन� दा�य�व वहन गन� नस�ने अथवा अ�न�छुक �पमा गभ�वती हनु ु
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पन� अव�था आइपन� प�न स�दछ ।यसै गर� क�ललो उमेरका कारण एउटा बा�लग �यि�लाई 

शार��रक �पमा ��तकार गन� नसकेको वा �नजले �सज�ना गरेको बा�या�मकताको ��तरोध गन� 

नसकेको अव�था हनेु तर �यसलाई �मािणत गन� नस�कने अव�था प�न हनु स�दछ । �वा��यकै 

कारणले प�न नाबा�लका अव�थामा गभा�धान उिचत मा�नदैँन ।यह� कारण �ववाहकै ला�ग प�न 

काननुमा �यूनतम उमेरको हद तो�कएको ह�ुछ । वा�तवमा म�ुर�लाई हामीले याि��क �पमा 

मा� ब�ुन ु प�न हुँदैन । म�ुर�ले इ�छाको �वत�� �योगको अव�थालाई बझुाउँछ जब �क 

नाबा�लका अव�था भनेको नै इ�छाको �वत�� �योग गन� नस�ने अव�था हो । इ�छाको �वत�� 

�योग गन� नस�ने भएकै कारण १६ वष�भ�दा म�ुनको बालकले कुनै अपराध गरे प�न �नजलाई 

सजायमा छुट हनेु �यव�था बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ मा ग�रएको  

छ । यसैले म�ुर� भ�ाले अथ�पूण� सहम�त भ�े ब�ुन ुपद�छ र नाबा�लका अव�था भनेको अथ�पूण� 

सहम�त �दन अ�म अव�था हो । यह� मा�यताका आधारमा नाबा�लकाको सहम�तले नै करणी 

गरेको भए प�न �य�तो सहम�तलाई काननुले बैधता न�दई दि�डत त�ुयाउने �यव�था गरेको  

ह�ुछ । सोह� बमोिजम हा�ो मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं मा प�न "कसैले कुनै 

...... सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकालाई �नजको म�ुर� �लई वा न�लई करणी गरेमा �नजले 

जबरज�ती करणी गरेको ठहछ�" भ�े �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 

29. ��ततु म�ुामा मा�थका �करणह�मा उ�लेख भए बमोिजम स��लत �माणह�बाट ��तवाद� 

रमेश�साद कुशवाहाले पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�लाई करणी गरेको कुरा �मािणत भएको 

छ । िज�ला �हर� काया�लय, पसा�को च नं ५१३९ �म�त २०७०।८।२७ को प�साथ �ा� �ी 

राजा महा�मा पूण�भ� उ�च मा�य�मक �व�ालय, प�नगर, नवलपरासीको च नं ३६ �म�त 

२०६८।५।५ को प�बाट पी�डत र�मता कुमार�को ज�म �म�त २०५४।५।६ रहेको देिखएको 

छ र �नज उपरको यो करणीको काय� �म�त २०६८।४।१८ मा भएको देिखएको छ । यसर� 

हेदा� करणी हुँदाका बखत पी�डत र�मता कुमार�को उमेर १४ वष�भ�दा प�न कम देिखएको र 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं मा १६ वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकालाई 

�नजको म�ुर�ले नै करणी गरे प�न जबरज�ती करणी गरेको ठहन� भनी �यव�था भएको देिखँदा 

��तवाद�ले पी�डत र�मता कुमार�को सहम�तले नै करणी गरेको हुँदा सजाय हनु ु पन� होइन भनी 

गरेको बयान �यहोरा र �लएको िज�करलाई आधार मानी अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ �दन �म�ने 

देिखएन ।  

30. अब पी�डत र�मता कुमार�ले अदालतमा प�हले �य� गरेको भनाइको �वपर�त बकप� गरेका 

अव�थामा �य�तो भनाइको �ामािणक मह�व के हनेु ? भ�े ��तफ�  प�न �वचार गनु� पन� भएको छ 

�कनभने ��ततु म�ुामा अनसु�धान अ�धकार� सम� मौकामा कागज गदा� पी�डत नाम प�रव�त�त 

र�मता कुमार�ले आफुलाई ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी लेखाएक� र अदालतमा बकप� 

गदा� मलाई ��तवाद�ले करणी गरेको होइन, मौकाको �यहोरा झ�ुा हो भनी लेखाएको  

पाइ�छ । योनी पर��ण गदा� क�याजाल� �या�तएको (hymen rupture) देिख�छ नी भनी सोधनी 

हुँदा यो घटनाभ�दा प�हले नै मेरो �ववाह भई आ�नो लो�नेसँग बसेका कारण मेरो योनीको हाइमन 
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�या�तएको होला भनी जवाफ �दएको देिख�छ ।पी�डत र�मता कुमार�को यह� बकप� �यहोरालाई 

आधार बनाई ��तवाद� तफ� का �व�ान काननु �यवसायीले ��तवाद�को अदालत सम�को इ�कार� 

बयान प�ु� भएकाले सफाइ �दएको स�ु अदालतको फैसला सदर हनु ु पछ� भनी बहसको 

�सल�सलामा उठाउन ुभएको छ ।  

31. फौजदार� म�ुामा सा�ी �यसमा प�न पी�डत सा�ीको भ�ूमका मह�वपूण� ह�ुछ । हा�ो ज�तो 

��त��दा�मक �णाल� अपनाएको र अनसु�धान ���यालाई पूण�तः भौ�तक �माणमा आधा�रत 

त�ुयाउन नस�कएको मलुकुमा मौिखक �माणमै बढ� भर पनु� पन� हुँदा य�ता सा�ीह� अझ बढ� 

मह�वपूण� ठा�न�छन ् । वा�तवमा अपराधीह�लाई �यायको कठघरामा �याई दि�डत त�ुयाउने 

काय�मा सा�ीको भ�ूमका अदालतका ला�ग आखँा र कानको �पमा रहेको ह�ुछ । तर आजकल 

सा�ीह� ��तकूल (hostile) ब�े �विृ� ब�दो छ र यो �विृ� सामा�य ज�तै भएको छ । यह� 

सम�यालाई स�बोधन गन�का ला�ग धेरै मलुकुह�मा सा�ी संर�ण काय��म लाग ु ग�रएको छ 

जसको उ�े�य अनसु�धानका बखत स��लत �माणह� अ�यथा हनु न�दई अदालती पर��णबाट 

�मािणत नभएस�म संरि�त भइरहने स�ुनि�तता �दलाउन ुर सा�ीह�को भौ�तक सरु�ाको ��याभ�ूत 

�दलाउन ुरहेको ह�ुछ । यस स�ब�धमा भारतीय सव��च अदालतको भनाइ मा�म�क छ । भ�नएको 

छ- "If ultimately truth is to be arrived at, the eyes and ears of justice have to be protected so 

that the interests of justice do not get incapacitated in the sense of making the proceedings 
before courts mere mock trials as are usually seen in movies. - Himanshu Singh v State of M P 

(2008) 4 SCR783, para 14) । हामीकहाँ यस �कारको सा�ी संर�ण काय��म लाग ुहनु सकेको 

छैन जसको कारणबाट सा�ी उपर डर, धाक, ध�क�, �ास, दबाब, अनिुचत �भाव र लोभलालचमा 

पारेर सह� कुरा बो�न नस�ने वा नचाहने अव�थामा पयुा�उने स�भावना �बल छ ।पी�डत 

बालबा�लकाको हकमा त झन �नजह�को संर�णको �� अझ बढ� मह�वपूण� छ ।पी�डतको 

असहायता र संवेदनशील अव�था एवं �या�यक ���यामा सहयोग गरे बापत उठाउन ुपन� जोिखमको 

�कृ�त र मा�ाको तलुनामा अ�भय�ु प�बाट �योग हनु स�ने दबाब र �भावको सहजताका कारण 

अदालतमा ��तकूल बकप� गन� स�भावना बढ� छ ।खासमा नेपालमा पी�डत बालबा�लकालाई 

�या�यक ���यामा �तनीह�को भ�ूमका र मह�वका बारे बझुाउने कुनै �णाल� नै �थापना ग�रएको 

छैन । �या�यक ���यामा �तनीह�को कत��य र दा�य�व के हनेु, अदालतमा �तनीह�ले के बकप� 

गदा� �यसको प�रणाम के ह�ुछ, अपराधीले सफाइ पाउँदा समाजमा �यसको असर के पछ� भ�े 

ज�ता ��मा जानकार� �वाह गराउने कुनै �णाल� छैन ।यसका साथै �या�यक ���यालाई परुा 

�पमा पी�डत बालमै�ी बनाउन प�न स�कएको छैन ।यसले गदा� पी�डत बा�लका �स�ा�ततः 

सरकार� सा�ी हनेु भए प�न �यवहारतः ��तवाद�कै �भाव र संर�णमा रह� अदालतमा प�न 

��तवाद�ले नै �याउने �विृ� बढ� देिखएको छ । य�तो अव�थामा पी�डत सा�ीले ��तवाद�को �हत 

��तकूल बकप� गन� आशा रा� ु�वाभा�वक हुँदैन । जब अव�था य�तो छ भने अदालतले प�न 

सा�ीको बकप�लाई याि��क �पमा मू�या�न गर� अदालतमा बकप� गदा� ��तकूल बकप� 

गरेको कुरालाई मा� आधार बनाएर अ�यथा �न�कष�मा प�ुन ु�न�य नै �यायस�त हुँदैन । 
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32. ��ततु म�ुाका पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार� १४ वष� प�न नपगेुक� नाबा�लका देिखएक�  

�छन ्। �नजक� आमा नभएको, बाबलेु प�न हेरचाह नगरेको, कुनै �थायी अ�भभावक प�न नभएको 

अव�थामा नाम प�न खलुाउन नस�ने एकजना अ�ट�सँग भारत�तर जान भनी वीरग� आइप�ुदा 

छ�लएर अलप� परेको अव�थामा ��तवाद�को स�पक� मा पगेुक� र सोह� अलप� अव�थाको फाइदा 

�लई ��तवाद�ले �नज उपर यौन शोषण गरेको देिख�छ ।अपराध घटेको घटना�थलमा त�कालै यी 

पी�डत र�मता कुमार�ले आफुलाई ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी बताएक� र �हर�मा 

कागज गदा� प�न सोह� �यहोराको कागज गरेको तथा ��तवाद�ले प�न अनसु�धान अ�धकार� सम� 

बयान गदा� करणी गरेकामा सा�बत भई जबरज�ती गरेकामा स�म इ�कार रहेकामा प�छ अदालतमा 

बयान गदा� करणी गरेकामा समेत इ�कार रहेको र पी�डत र�मता कुमार�ले प�न ��तवाद�ले 

आफुलाई करणी गरेको होइन भनी स�ु कागज �यहोराको ��तकूल �यहोरा लेखाएको पाइ�छ । 

�नज पी�डत बा�लकाको असहाय अव�था हेदा� ��तवाद�को डर, धाक, ध�ी वा अनिुचत �भावमा 

नपरेको भनी क�पना गन� स�कने अव�था छैन । �यसमा�थ हा�ो ज�तो समाजमा जबरज�ती 

करणीका पी�डत बा�लकाले सहन गनु� पन� जीवनभ�रको मनोवै�ा�नक चोट र कु�ठा एवं सामािजक 

बदनामी स�ब�धी कुराह� प�न मह�वपूण� छन ् । जबरज�ती करणीको पी�डत ठह�रनमुा 

��तवाद�लाई सजाय गराउने कुरा मा� मह�वपूण� छैन, आ�नो इ�जत, ��त�ा र च�र�मा सदूुर 

भ�व�यस�म आघात पन� अव�था प�न �बल छ । �यसैले जबरज�ती करणी म�ुामा अ�य म�ुामा 

ज�तो अ� गिणतीय �हसाबबाट हेनु�भ�दा प�न नार�को अि�मतामा ग�भीर आचँ आउने �वषय 

भएकाले अदालतले स�वेदनशील �पमा �वचार गनु� पन� ह�ुछ (हेनु�होस,् बमबहादरु कठायत �व. �ी 

५ को सरकार, म�ुा : जबरज�ती करणी, नेकाप २०६२, अ� १०, �न नं ७६११, प�ृ  

१२५१) । 

33. व�ततुः फौजदार� म�ुामा अ�भय�ुले अपराध गरेको हो या होइन भनी �न�कष�मा प�ुन ुपदा� �म�सल 

संल�न सबै �माणह�लाई स�पूण�तामा हे�रने कुरालाई नै उपय�ु अ�यास मा�ु पन� ह�ुछ । 

अपराधीलाई बचाउने �नयतले �वयं पी�डत लगायत कसैले बकप� ग�र�दएकै भरमा अपराधीलाई 

�नरपराधी ठहर गन� वा कसैले अ�भय�ु �व�� बकप� गद�मा अपराधी ठहराउन ु पन� ज�तो 

याि��क �णाल� �माण मू�या�नको रोहमा अपनाउन ुसह� ���कोण हनु स�दैन ।बयान वा बकप� 

एउटा �माण हनु स�छ तर अका� �माण होइन (हेनु�होस,् �ी ५ को सरकार �व. �याम माल�, 

म�ुा : जबरज�ती करणी, नेकाप २०६१, अ� ७, �न नं ७४११ प�ृ ८९३) । फे�र अदालतमा 

आएर स�ुको भनाइ �वपर�तको बकप� गरेकामा प�छ�लो भनाइ सह� र प�हलेको भनाइ झठुो भनी 

�सधा अनमुान गन� स�कने कुरा प�न होइन ।तसथ� अदालतमा �वपर�त बकप� गरे प�न सोह� 

आधारमा मा� प�हलेको भनाइलाई अ�वीकार गन� नहनेु मा�यताह� �वक�सत भई आएका छन ्। 

ज�तो सव��च अदालतबाट ×प�हला अनसु�धान अ�धकार� सम� जबरज�ती करणी भएको हो भनी 

कागज ग�र�दएको र सो कुरा ��तवाद�को बयान लगायतका अ�य �माणबाट प�ु� भइरहेको 

अव�थामा प�छ अदालतमा आएर जबरज�ती करणी भएको होइन भनी पी�डत तथा अ�य �यि�ले 

बकप� गरेको आधारमा मा� ��तवाद�को �वीकारोि� तथा िच�क�सक�य ��तवेदनको ��तकूल हनेु 
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गर� जबरज�ती करणी भएको होइन भ�े �न�कष�मा प�ुन नस�कने । अ�य �माणबाट कसरु गरेको 

भ�े प�ु� भइरहेका अव�थामा केवल पी�डत तथा अनसु�धान अ�धकार� सम� कागज गन� 

�यि�ह�ले प�हला आफुले भनेको भनाइको �वपर�त हनेु गर� गरेको बकप�को आधारमा मा� 

��तवाद�लाई सफाइ �दँदै जाने हो भने पी�डत तथा अ�य �यि� उपर अनिुचत �भाव पान� स�ने र 

अपराधीह�ले क�ह�यै प�न सजाय पाउने अव�था नआई द�डह�नताको ि�थ�त �सज�ना भई अ�ततः 

समाज नै अराजकतातफ�  जाने" भनी �स�ा�त ��तपादन भएको पाइ�छ (हेनु�होस,् नेपाल सरकार �व. 

नारायणबहादरु राउत, म�ुाः जबरज�ती करणी, नेकाप २०६६, अ� ६, �न नं ८१७९, प�ृ 

१०३८) । नेपालमा मा� होइन, �छमेक� मलुकु भारतमा प�न यो मा�यता �वक�सत भई आएको 

छ । ज�तो राधामोहन �संह �व. उ�र�देश रा�यको म�ुामा भारतीय सव��च अदालतले सा�ी 

��तकूल हुँदैमा उसका पूव� भनाइह� पूण�तः अ�वीकार ग�रने होइन, मू�या�नको रोहमा 

�व�ासलायक हदस�म �हण गन� स�क�छ भनी फैसलामा बोलेको पाइ�छ (हेनु�होस,् (2006) 2 SCC 

450) । यसै गर� राजे�� समेत �व. उ�र�देश रा�य कै अक� म�ुामा स�ुको �यहोराबाट फरक 

बकप� गद�मा प�छ�लो �यहोरालाई पूण�तः अ�व�सनीय मा� �म�दैन भनी फैसला ग�रएको पाइ�छ 

(हेनु�होस,् (2009) 13 SCC 480) । 

34. यसका अ�त�र� फौजदार� म�ुामा त�यगत �माणह� उपल�ध छन ् भने ती �माणह�ले सव��म 

�माणको �थान �हण गरेका ह�ुछन ् �कनभने �यि� झठुो बो�न स�छ तर त�य झठुो बो�न  

स�दैन । त�य आफै बो�छ, अ�बाट बोलाउन पद�न । �यसैले य�द त�यबाट देिखएको कुरा र 

�यि�को भनाइ �बच �वरोधाभास छ भने त�यबाट देिखएको कुराले �ाथ�मकता पाउन ु�वाभा�वक 

ह�ुछ । ��ततु म�ुामा ��तवाद� र पी�डत दवैु घटना�थल भ�नएको होटलबाट प�ाउ परेको एउटा 

त�य छ, होटलमा वीय� स�हतको ढाल फेला परेको अक� त�य छ, वीय� पर��णका ला�ग 

पठाइएकामा मा�नसको वीय� हो भनी पर��ण भई आएको अक� त�य छ र पी�डत बा�लकाको योनी 

पर��ण हुँदा क�याजाल� �या�तएको अक� त�य प�न छ । मौकामा ��तवाद�ले गरेको बयान र 

पी�डत र�मता कुमार�ले गरेको कागज �यहोरा यी त�यगत �माणह�बाट प�ु� भइरहेको अव�था  

छ । यसर� अदालतमा ��तकूल बकप� गरे प�न मौकामा गरेको कागज �यहोरा अ�य त�यगत 

�माणह�बाट प�ु� भएको अव�था छ भने मौकाको कागज �यहोरालाई �माणमा �लन हनेु 

मा�यताह� कायम भएका छन,् ज�तो : र�व��कुमार �व. ओ�रसा रा�य भएको म�ुामा भारतीय 

सव��च अदालतले भनेको छ - "It is well settled that the mere fact that a witness is declared 

hostile ... does not make him an unrealiable witness so as to exclude his evidence from 
consideration altogether. The evidence remains admissible in the trial and there is no legal bar to 

base a conviction upon his testimony if corroborated by other reliable evidence." (हेनु�होस,् AIR 

1977 SC 170; see also Podyami Sukada v State of M P, AIR 2010 SC 2977; Balu Sonba Shinde 
v State of Maharashtra, AIR 2002 SC 3137; Ram Swaroop v State of Rajasthan, AIR 2004 SC 
2943; Bhajju@ Karan Singh v State of M P (2012) SCC 327; Haradhan Das v State of U P 

(2013 (2) SCC 197) । हनु त यो म�ुाका पी�डतले आ�नो क�याजाल� यो घटनाभ�दा प�हले नै 

�ववाह भई आ�नो लो�नेसँग बसेका कारण �या�तएको होला भनी बकप� गरेको देिखएको छ 

ताप�न कोसँग �ववाह भएको हो �नजको नाम खलुाउन सकेको देिखँदैन । घटना घ�दाका अव�था 
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१४ वष� प�न नपगेुक� बा�लकाको प�हले नै �ववाह भएको भनी बताएको कुरा �तीतलायक प�न  

छैन ।अदालतमा बकप� गदा� प�न आफुलाई �हर�ले होटलबाट �याएको कुरा �वीकारेकै �छन ्र 

होटलमा अ�य कामका ला�ग गएको कुनै कुरा बताउन सकेक� छैनन ् । पी�डतले अदालतको 

बकप�मा भने ज�तै �हर�ले आफुखसुी �यहोरा लेखी सह� मा� गराएका हनु ्�क भनेर �वचार गदा� 

प�न �हर�मा कागज गदा� जनु �व�ालयमा अ�ययन गरेको भनी लेखाएक� �छन ्�यो �यहोरा सह� 

�मािणत भइरहेकोबाट उ� भनाइ प�न �व�ासयो�य देिखँदैन । बरामद� मचु�ुकामा लागेको 

सह�छापलाई प�न अ�यथा भनेको अव�था छैन । �हर�मा कागज गराउँदा माइती नेपाल शाखा, 

वीरग�का �मखु सं�गता परु�को रोहवरमा भएको देिखएबाट प�न �नज र�मता कुमार�को बकप� 

�यहोरा �व�ासलायक नभएको प�ु� भएको छ । 

35. अब ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहालाई आरो�पत कसरुबाट सफाइ �दने गर� स�ु िज�ला अदालतबाट 

भएको फैसला �मलेको छ वा छैन ? भ�े ��तफ�  �वचार गदा� मा�थ �व�भ� �करणह�मा उ�लेख 

भए बमोिजम ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�लाई करणी 

गरेको प�ु� भएको र मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं मा उ�लेख भए बमोिजम 

सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकालाई �नजको म�ुर� �लई करणी गरे प�न जबरज�ती करणी 

गरेको ठहन� �यव�था भइरहेको तथा �नज पी�डत र�मता कुमार�को उमेर वारदात हुँदाका अव�थामा 

सो� वष� पगेुको नदेिखएका स�दभ�मा �नज ��तवाद�लाई जबरज�ती करणीको कसरुदार ठहराउन ु

पन�मा नठहराई अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ �दने गर� भएको फैसला �मलेको देिखएन ।  

36. यस �कार ��तवाद� अदालतमा इ�कार रहे प�न �.ना.�न. सरेु�� यादवको मौकाको ��तवेदन र 

अदालतमा आई गरेको बकप�, घटना�थल तथा बरामद� मचु�ुका, �वा�थय पर��ण ��तवेदन, 

पी�डत नाम प�रवत�न र�मता कुमार�ले मौकामा गरेको कागज, ��तवाद�ले अनसु�धान अ�धकार� 

सम� गरेको बयान, होटल �यानेजर सागर ल�सालले ग�र�दएको कागज, के���य �हर� �व�ध 

�व�ान �योगशालाको पर��ण ��तवेदनबाट ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाले वष� १४ क� नाम 

प�रव�त�त र�मता कुमार�लाई म.ु ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरु गरेको 

�मािणत भएका अव�थामा �नज ��तवाद�लाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय गर� �नजबाट 

��तपू�त� समेत भराउन ुपन�मा स�ु पसा� िज�ला अदालतवाट अ�भयोग मागदाबी नप�ुने ठह� याई �म�त 

२०६८।७।६ मा भएको फैसला �मलेको नदेिखँदा उ�ट� हनेु ठहछ� । सो ठहना�ले �नज ��तवाद� 

रमेश�साद कुशवाहालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ को (२) नं. बमोिजम ८ 

(आठ) वष� कैद हनेु ठहछ� र सोह� महलको १० नं. बमोिजम ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाबाट 

पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�ले �. १,00,000।- (एक लाख �पैया) ��तपू�त� समेत 

भराई पाउने ठहछ� ।अ� तप�सल बमोिजम गनू� । 

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम स�ु फैसला उ�ट� भई ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहालाई मलुकु� 

ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ को (२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष�  कैद हनेु र सोह� महलको 

१० नं बमोिजम ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाबाट पी�डत नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�ले  �. 
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१,00,000।- (एक लाख �पैया) ��तपू�त� समेत भराई पाउने ठहरेकाले ��तवाद� रमेश कुशवाहाका 

नाँउमा सोह� �यहोराको लगत कसी लागेको कैद असलु गनू� र ��तवाद� रमेश�साद कुशवाहाबाट पी�डत 

नाम प�रव�त�त र�मता कुमार�लाई �. १,00,000।- (एक लाख �पैया) ��तपू�त� समेत काननुको र�त 

प�ु याई भराइ�दनू भनी स�ु पसा� िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ�दनू................................................१ 

 

यी फैसलामा िच� नबझेु ऐनका �याद�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� जान ु भनी फैसलाको 

��त�ल�प स�हत ��तवाद�लाई पनुरावेदनको �याद �दनू .............................................................२ 

 

फैसलाको ��त�ल�प समेत साथै राखी पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय हेट�डालाई फैसलाको जानकार� 

�दनू.............................................................................................................................३ 

��ततु म�ुाको पनुरावेदन दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार गर� अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दनू......................................................................................................................४ 

                
                                                                                 

 (�तल�साद �े� ठ)  

�यायाधीश 

   

उ� रायमा म सहमत छु ।                                   

                     

(जीवनह�र अ�धकार�)   

   �यायाधीश                     

 

फैसला तयार पान� सहयोग गन� 

शाखा अ�धकृत : धनी�साद चपा� 

ना.स ु: राजकुमार ला�मछाने 

क.अ. : शि� ठाकुर  

 

 इ�त स�वत ्२०७० माघ २७ गते रोज २ शभुम ्................। 



�ी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङ 

संय�ु इजलास 

         माननीय का.म.ु म�ुय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

        माननीय �यायाधीश �ी पदमराज भ� 

फैसला 

स�वत ्२०६८ सालको स.फौ.प.ुनं.----०६८-CS-०१६७ 

 

   म�ुा : जबरज�ती करणी ।  

�न.नं. -----------११५ 

 

प�रव�त�त नाम �कृ�तदेवीको जाहेर�ले नेपाल सरकार.......................................1 पनुरावेदक/वाद� 

�व��  

िज�ला दाङ, घोराह� न.पा. वडा नं.११ ब�ने भोला भ� ने �ललाबहादरु पछाई..........1 ��यथ�/ 

��तवाद� 

स�ु फैसला गन� मा.िज.�या. : �ी दयानाथ खरेल 

स�ु फैसला गन� अदालत :  दाङ देउखरु� िज�ला अदालत 

स�ु फैसला भएको �म�त : २०६८/०९/२४ 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� 

त�य र ठहर यस �कार छ : 

 

त�य ख�ड 

म जाहेरवाल�लाई अ�यायी भोला पछाईले २ वष� प�हलादेिख गैरकाननुी �पमा कमलर� राखेका 

�थए । �नज भोला पछाईले म�दरा सेवन गन� र �नजले म�दरा सेवन गरेको राती �नजका लो�ने �वा�नी 

अलग अलग कोठामा स�ु ने गद�थे । म जाहेरवाल� स�ु ने गरेको कोठामा रातको समयमा �भ�बाट च�ु कुल 

लगाएर स�ु ने गद�थ� र �नज भोला पछाई रातीको अव�थामा �ीमतीसँग स�ु न नपाएको �दन त�ले रातीमा 

�कन ढोकाको च�ु कुल लगाउँछेस ्? रातीमा तेरो कोह� पोइ आउँदैन भनी ह�काउने गद�थे । म लाट� 

केट�लाई कोठाको च�ु कुल नलगाई स�ु न बा�य पार� राती राती म सतेुको कोठामा आई जबरज�ती करणी 

गरेका र �म�त २०६७/११/२२ गते �नजक� �ीमती माइतमा गएको अव�थामा उ� �दन प�न 

जबरज�ती करणी गरेको, �म�त २०६७/१२/२९ गते प�न जबरज�ती करणी गरेको र �म�त 

२०६८/१/२ गते �बहान ८ बजेको समयमा मैले बैठक कोठामा झाड ुलगाउन लागेको अव�थामा �नज 

भोला पछाई उ� बैठक कोठामा आई बैठक कोठाको च�ु कुल लगाई जबरज�ती करणी गरेका  

हनु ्। �नजले घरको गेटको ताला समेत लगाई �यहाँबाट भा�न उ�कन समेत न�दएको र �नजले करणी 

गरेको कुरा क�हँ कतै ह�ला गरेमा �यान मार� �वाइलेटको से�ट� �ा�ीमा हा�ल�दने ध�क� समेत 

�दएकामा �म�त २०६८/१/३ गते मेरो आमा �दद� र दाज ुसमेतले �नजको घरबाट उ�ार गरेकाले जाहेर� 
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�दन आएक� हुँ । �नज भोला पछाईलाई कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको प�रव�त�त नाम 

�कृ�तदेवीको �म�त २०६८/१/६ मा दता� भएको जाहेर� दरखा�त ।  

  िज�ला दाङ, घोराह� नगरपा�लका वडा नं. ११ काठेकोल ि�थत पूव�मा भोला पछाईको �मल, 

पि�ममा �दपिशखा रोड, दि�णमा य�बहादरु वल�को घर, उ�रमा �डलबहादरु �गर�को घर य�त चार 

�क�ला�भ� भोला पछाईको घर, सो घरको �बच त�लाको बैठक कोठामा �कृ�तदेवीलाई भोला पछाईले 

जबरज�ती करणी गरेको भ�नएको घटना�थल �कृ�त मचु�ुका ।  

 रा�ी उप�े�ीय अ�पताल, दाङमा पर��ण गराउँदा �नज पी�डत �कृ�तदेवीको क�याजाल� 

�या�तएको छ भ�े योनी पर��ण �रपोट� ।  

 जाहेरवाल� �कृ�तदेवी आ�नो छोर� समानको घरको सद�य ज�तो भएकाले �नजलाई मैले 

जबरज�ती करणी गन� सो�नस�म सकेको होइन । �नजलाई जबरज�ती करणी गन� कुरै आउँदैन भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु पछाईले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान 

कागज । 

  �नज पी�डत �कृ�तदेवीको ज�म �म�त २०५२/७/७ उ�लेख भएको ज�म दता� �माणप�को 

��त�ल�प ।  

 �नज पी�डत मेर� ब�हनी हनु ्। �नजलाई २ वष� प�हलादेिख भोला पछाईको घरमा काम गन� 

राखेका �थय� । �नज �कृ�तदेवीलाई भोला पछाईले जबरज�ती करणी गर� उ�कन न�दई राखेको 

अव�थामा म समेतले �नज ब�हनीलाई ��तवाद�को घरबाट उ�ार गर� �याएका ह� । �नज पी�डतलाई 

भोला पछाईले जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको पी�डतको दाज ु िच�बहादरु चौधर�को 

घटना �ववरण कागज । 

 पी�डत जाहेरवाल� मेरो छोर� हनु ्। �नजलाई २ वष� प�हला भोला पछाईको घरमा काम गन� 

राखेका �थय� । �नज भोला पछाईले छोर� �कृ�तदेवीलाई जबरज�ती करणी गरेको �मना चौधर� �नज 

भोलाको घरमा गएको अव�थामा थाहा पाई �नज �मना चौधर� घरमा आई ब�हनीलाई �नजको घरबाट 

�फता� बोलाउन ुपर ्यो भनेक�ले फोनबाट पटक पटक �नज छोर�लाई घरमा �फता� पठाइदेऊ भ�दा समेत 

नपठाएकाले �म�त २०६८/१/३ गते म समेत घर प�रवार �नज ��तवाद�को घरमा जादँा �नजले उ�टै 

छोर�लाई चोर�को आरोप लगाइ� कुट�पट गरेको हो । २०६८/१/२ गते प�न जबरज�ती करणी गरेका  

रहेछन ् । प�छ �नज छोर�लाई म समेतले उ�ार गर� �याएक� हुँ भ�े �यहोराको पी�डतक� आमा 

आसकुमार� चौधर�ले ग�र�दएको घटना �ववरण कागज । 

  मेरो ब�हनी �कृ�तदेवीलाई भोला पछाईको घरमा काम गन�को ला�ग राखेका �थय� । मैले �नज 

भोलाबाट ऋण �याएक� �थए ँ। २०६७/१२/१६ गते उ� ऋण बझुाउन म भोलाको घरमा गएक� 

�थए ँ। �यहा ँ जाँदा ब�हनी �कृ�तदेवी रोएको देखी के भयो भनी सो�दा �नजले आफूलाई घर मा�लक 

भोला पछाईले जबरज�ती करणी गरेको कुरा बताएक� र �यसप�छ म घरमा आई उ� कुरा आमाबाब ु

समेतलाई भनेप�छ �नज ब�हनीलाई घरमा बोलाउने स�लाह भई भोला पछाईलाई ब�हनीलाई �फता� 

पठाइ�दन ु होस ् भ�दा �नजले नपठाइ�दएकाले �म�त २०६८/१/३ गते �नज ��तवाद�को घरबाट ब�हनी 
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�कृ�तलाई उ�ार गर� �याएको हो । �नज ब�हनीलाई �म�त २०६८/१/२ गते प�न �नज भोला पछाईले 

जबरज�ती करणी गरेका रहेछन ्भ�े �यहोराको पी�डतको �दद� �मना चौधर�को घटना �ववरण कागज । 

 भोला पछाई मेरा �छमेक� हनु ्। �नजले नाम प�रव�त�त �कृ�तदेवीलाई जबरज�ती करणी गरेको 

भ�े मलाई थाहा छैन भ�े �यहोराको प�ुपा शमा�ले गरेको घटना �ववरण कागज । 

 ��तवाद� भोला पछाईले जाहेरवाल�लाई जबरज�ती करणी गरे नगरेको मलाई थाहा छैन भ�े 

�यहोराको कमलबहादरु डाँगीले गरेको घटना �ववरण कागज । 

  भोला पछाईले �कृ�तदेवीलाई जबरज�ती करणी गरेकामा �व�ास ला�दैन भ�े �डलबहादरु �गर�ले 

गरेको घटना �ववरण कागज । 

 ��तवाद�ले नाम प�रव�त�त �कृ�तदेवीलाई जबरज�ती करणी गरेकामा �व�ास ला�दैन भ�े 

�यहोराको म�ज ुबढुाको घटना �ववरण कागज । 

 जाहेरवाल�लाई �नजका बाब ुर काकाले लगी ��तवाद�को घरमा रािख�दएका हनु ्। �नज भोला 

पछाईले जाहेरवाल�लाई जबरज�ती करणी गरेकामा �व�ास ला�दैन भ�े समेत �यहोराको भोला पछाईका 

ससरुा य�बहादरु �संह वल�ले गरेको घटना �ववरण कागज । 

 �म�सल संल�न �कृ�तदेवी (प�रव�त�त नाम) को जाहेर� दरखा�त, घटना�थल �कृ�त मचु�ुका, 

पी�डतको �वा��य पर��ण ��तवेदन, ��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु पछाईको बयान, अनसु�धानको 

�ममा कागज गन� �मना चौधर� समेतका मा�नसह�को कागजको �यहोरा समेतका आधार �माणबाट 

��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु पछाईले पी�डत जाहेरवाल�लाई २ वष�देिख घरमा क�लर� राखेकामा �नज 

��तवाद�क� �ीमती माइत गएको अव�थामा �म�त २०६७/११/२२ गते, ऐ. १२/२९ गते र �म�त 

२०६८।१।२ गते �बहान जबरज�ती करणी गर� सो कुरा क�हँ कसैलाई भनेमा �यान मार� फा�ल�दने 

ध�क� �दएको समेत देिखएकाले वष� १५ क� नाबा�लकालाई जबरज�ती करणी गन� ��तवाद� भोला भ�े 

�ललाबहादरु पछाईलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा सोह� महलको ३ 

नं. को देहाय ३ बमोिजम सजाय हनु र सोह� महलको १०ग नं. बमोिजम �नज ��तवाद�को अंश 

लगायतका अ�य स�पि� रो�ा राखी ऐ. जबरज�ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम पी�डतलाई 

��तवाद�बाट ��तपू�त� भराइपाउँ भ�े समेत �यहोराको वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग प� ।  

 पी�डतका बाबलेु धेरै छोराछोर� भएकाले खान लाउन मिु�कल प� यो छोर�लाई क�लर� रािख�दन ु

प� यो भनी भनेकाले �. २० हजार वा�ष�क �दई क�लर� राखेको हो । मैले �नज पी�डतलाई आ�नै छोर� 

सरह पालेर राखेको छु । जाहेरवाल� र मेर� छोर� सँगसँगै एउटै कोठामा स�ु ने गद�थे । �म�त 

२०६८/१/२ गते �बहान म पाहनुालाई काठमाड� जाने बसमा छो�नका ला�ग घोराह�को तलुसीपरु 

चोकमा आई पाहनुालाई �वदा गर� सो ७ बजे�तर �याड�म�टन खे�न भनी इ�� योगी, देवराज कँडेल 

समेतका साथीह�सँग गएको र ९.५० बजे�तर घरमा आएको हुँ । घरमा आई खाना खाई बजारतफ�  

जाउँ भनी पाइ�ट लगाउन खो�दा पाइ�टमा राखेको �. ५,०००।— हराएको देखी खोजतलास गन� 

�ममा �नज जाहेरवाल�को झोला खोल� हेदा� फेला परेकाले त�काल �नजको घरमा फोन गन� लगाई 

पी�डतक� �दद�, आमा, दाइ आउँदा �नजह�का साम�ेु यसलाई अब यस घरमा राि�दन भनी पी�डतलाई १ 

थ�पडस�म हानेको हुँ । सोह� थ�पड हानेका कारण यो झ�ुा म�ुा लगाएका हनु ्। मैले वारदात �म�त 
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एवं सोभ�दा अिघ प�न पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको छैन । झ�ुा अ�भयोग दाबीबाट सफाइ 

�दलाइपाउँ भ�े ��तवाद�ले स�ु अदालतमा गरेको बयान । 

 ��तवाद� भोला पछाईले मेर� ब�हनीलाई जबरज�ती करणी गरेका हनु ् भ�े समेत �यहोराको 

वाद�का सा�ी �मनाकुमार� चौधर�ले गरेको बकप� । 

 ��तवाद� भोला पछाईले मलाई पौष म�हनादेिख जबरज�ती करणी गन� लागेका हनु ्। बो�लस ्र 

अ�य� कतै भ�नस ्भने माछु� भनी ध�क� �दने गद�थे भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाल� �कृ�तदेवीले गरेको 

बकप� । 

 जाहेरवाल� �कृ�तदेवीलाई ��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु पछाईले जबरज�ती करणी गरेको 

होइन । जाहेर� दरखा�त �रसइबीले �दएको हो । अ�भयोग दाबी झ�ुा भएकाले सफाइ पाउन ुपछ� भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद�का सा�ी मनोजकुमार �यौपाने, देवीराम बढुाथोक�, सशुीला पौडेल, �वनबहादरु�सं 

वल�, स�ुबा चौधर� र इ�� योगीको क�रब एकै �मलानको बकप� । 

  जाहेर� उिचत समयमा दता� नभएको, जाहेर� अ.व.१२४ नं. को बा�या�मक काय��व�ध परुा 

नगरेको, मौकामा हारगहुार नगरेको, Hymen rapture करणीको �नणा�यक �माण मा� नस�कने, पी�डतको 

�वा��य पर��ण गदा� करणीज�य काय�को सकारा�मक �माण नभे�टएको, ��तवाद� अनसु�धान र अदालतमा 

बयान गदा� कारण स�हतको इ�कार� बयान गरेको, मौकामा कागज गन� �यि�ह�मा पी�डतको प�रवारको 

बाह�ुय भई घरमा पी�डतलाई ३ �दन राखी आपसी �मलोमतोमा भएको जाहेर� कागज भ�े ��तवाद�को 

बयानलाई अ�यथा भ� स�ने अव�था नभएको तथा पी�डतको �कटानी भनाइ अ�य �माणबाट प�ु� हनु 

पन�मा अ�भयोग दाबी प�ु� गन� दा�य�व भएको वाद�बाटै पेस भएका �माणह�ले श�ृलाब� मालाकडीका 

�पमा कसरु �मािणत गन� नसकेका हनुाले ��ततु म�ुामा ��तवाद� �ललाबहादरु पछाई उपरको जबरज�ती 

करणीको कसरु कायम हनु आएन तसथ� ��तवाद�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ� भ�े समेत 

�यहोराको स�ु दाङ देउखरु� िज�ला अदालतको �म�त २०६८/९/२४ को फैसला ।  

पी�डतले म नाबा�लका ��तवाद�को घरमा क�लर� बसेक� केट�लाइ� डर �ासमा पार� जबरज�ती 

पटक पटक करणी गन� गरेको भनी ��तवाद� उपर �कटानी जाहेर� �दइ� सोह� बमोिजम अदालतमा समेत 

�कटानी बकप� गरेक�, मौकामा कागज गन� �मनाकुमार�ले मौकामा कागज गदा� तथा अदालतमा बकप� 

गदा� ��तवाद� भोला पछाइ�ले पी�डतलाइ� जबरज�ती करणी गरेको भनी �कटानी �पमा उ�लेख गरेक�, 

��तवाद�ले वारदात �म�तमा आफु घरमा नभएको भनी िज�कर �लन नसकेको, चोर�को कसरुमा मैले 

कुट�पट गरेको हुँदा करणीको बात लगाएक� हनु ्भ�े बयान गरे प�न सो चोर�का स�ब�धमा क�हँ कतै 

जाहेर� �दएको नदेिखएको र सो चोर�को कसरु पी�डतले गरेको भ�े प�ु� हनु नसकेको, मौकामा बिुझएका 

पी�डतका आमा र दाजकुो कागज �यहोरा, पी�डतको �वा��य पर��ण ��तवेदनमा योनी�भ�को िझ�ल� 

�या�तएको भनी उ�लेख रहेको अव�था तथा जबरज�ती करणीमा ��य�दश� नहनु ु �वभा�वक नै रहेको 

अव�था समेतका �म�सल संल�न आधार �माणह�बाट यी ��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु पछाइ�ले 

आरो�पत कसरु गरेको कुरा प�ु� हुँदाहुँदै जबरज�ती करणी गरेको कुरा क�हँ कतै भनेमा मार� फा�ल�दने 

भनी ��तवाद�ले पी�डतलाइ� ध�क� �दएका कारण पी�डतले वारदातका बारेमा त�काल क�हँ कतै कोह� 

कसैलाइ� भ� नसक� घर प�रवारका सद�य भे�न आएको समयमा सो बारे बताएक�ले सो २ गतेको 
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वारदातका स�ब�धमा ६ गते जाहेर� दता� भएकामा �ढलो दता� भएको भ�े गलत अथ� लगाइ� तथा सव��च 

अदालतबाट ��तपा�दत (ने.का.प. २०६५, अ� १, �न.नं. ७९२३, प.ृ११०, म�ुा-जबरज�ती करणी) 

�स�ा�त समेतको ��तकूल हनेु गर� ��तवाद�लाइ� अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दने गर� भएको स�ु फैसला 

��ुटपूण� हुँदा बदर उ�ट� गर� ��तवाद�लाइ� अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय गर� पी�डतलाई ��तपू�त� समेत 

भराइपाउँ भ� ने वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।  

 यसमा नाबालक पी�डतले अदालत सम� गरेको बकप� तथा �नजको शार��रक पर��ण समेतका 

�माणह�को मू�या�नका प�र��ेयमा स�ुको फैसला फरक पन� स�ने देिखँदा छलफलका ला�ग अ.वं. 

२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई पेस गनु� 

भ�े यस अदालतको �म�त २०६९/२/१६ को आदेश ।  

 जाहेरवाल� �कृ�तदेवीलाई जाचँ गन� िच�क�सकलाई ७ �दन�भ� िझकाई बझुी पेस गनु� भ�े समेत 

�यहोराको �म�त २०७०/३/९ को आदेश । 

 �म�त २०७०/३/९ को आदेश बमोिजम िच�क�सक नम�न ला�मछानेको करार अव�ध समा� 

भएकाले �नजलाइ� �यहाँ हािजर गराउन न�म�ने भनी रा�� उप�े�ीय अ�पतालबाट लेखी आएकोले उ� 

�योजनका ला�ग अ�य िच�क�सक उ� अ�पतालबाट िझकाई बझुी पेस गनु� भ�े  यस अदालतको �म�त 

२०७०/३/१६ को आदेश ।  

 पी�डत �कृ�तदेवीको �वा��य पर��ण �रपोट� अनसुार �नजको योनी सिु�एको छैन, �या�तएको छैन 

र योनीमा घष�ण भएको घाउ देिखँदैन । शर�रको संवेदनशील एवं अ� कुनै अ�मा िचथो�रएको कोत�रएको 

घाउ पाइँदैन । �नजको योनी�भ�को िझ�ल� �या�तएको छ र �नजको योनीबाट पठाइएको �वाब पर��णमा 

श�ु�कट देिखएको छैन भ� ने समेत �यहोराको िच�क�सक स�देश पौडेलले गरेको बकप� । 

  

ठहर ख�ड 

 �नयम बमोिजम पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा �म�सल कागज अ�ययन  

ग�रयो । पनुरावेदकतफ� बाट उपि�थत �व�ान सह�याया�धव�ा �ी धमा�न�द नाथ तथा जाहेरवालाका 

तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी बामदेव शमा� र �व�ान अ�धव�ा �ी प�ुकरबहादरु भ�डार�ले 

नाबा�लका पी�डतलाई क�लर�का �पमा घरमा राखेको कुरा ��तवाद�ले �वीकार गरेका  

छन ्। �वा��य पर��णमा क�याजाल� �या�तएको भ�े देिखएको छ, पी�डतले �कटानी जाहेर� तथा बकप� 

गरेक� छन ्। पी�डतलाई ��तवाद�को घरबाट उ�ार ग�रएको भ�े पी�डतका प�रवारको भनाइ छ, सो कुरा 

पी�डतक� �दद� �मना चौधर�को बकप�बाट प�ु� ह�ुछ । यस ि�थ�तमा ��तवाद�लाई सफाइ �दएको 

�मलेको छैन, अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय हनु ुपछ� भ�े समेत बहस गनु� भयो । �य�तै गर� ��तवाद�का 

तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाह� �ी पदम�साद वै�दक, �ी गोकण� डाँगी, �ी मदन पो�ले तथा �ी 

रवी��कुमार �धतालले ��तवाद� इ�कार छ, समयमा जाहेर� परेको छैन, जाहेर�भ�दा प�हले घटना�थल 

मचु�ुका ग�रएको छ । आमा र दाजकुो बकप� छैन, जबरज�ती करणी भ�नएको छ, स�ष�का िच�हह� 

छैनन,्  पी�डतका काका स�ुबा चौधर�ले नै अदालतमा बकप� गदा� पी�डत क�लर� ब�न ु प�हले �क 

�ाइभरसँग पोइल गएको र आफु समेतले फका�ई �याएको भनेको छ । यस ि�थ�तमा क�याजाल� 
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��तवाद�को काय�बाट �या�तएको भ� �म�ने अव�था छैन । तसथ� ��तवाद�ले आरो�पत कसरु गरेको भ�े 

श�ा र�हत तवरबाट प�ु� नभएको हुँदा ��तवाद�लाई सफाइ �दन गरेको स�ु इ�साफ सदर हनु ुपछ� भ�े 

समेत बहस गनु� भयो ।   

 �नण�यतफ�  हेदा� पी�डत प�रव�त�त नाम �कृ�तदेवीको जाहेर�बाट अनसु�धान �ार�भ भएको ��ततु 

म�ुामा ��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु पछाईले �कृ�तदेवी उपर जबरज�ती करणी गर� मलुकु� ऐन, 

जबरज�ती करणीको महलको १ नं को कसरु गरेको हुँदा �नजलाइ� सोह� महलको ३ (३) नं. बमोिजम 

सजाय हनु र सोह� महलको १0 नं बमोिजम पी�डतलाई ��तवाद�बाट ��तपू�त� भराइ�दने समेत मागदाबी 

�लई अ�भयोग प� पेस भएकामा स�ु दाङ देउखरु� िज�ला अदालतबाट ��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु 

पछाईलाई अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दने ठहराई फैसला भएको रहेछ र सो फैसला न�मलेकाले उ�ट� भई 

��तवाद�लाई अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनु ु पछ� भ�े िज�कर �लई वाद� नेपाल सरकारको यस 

अदालत सम� पनुरावेदन परेको अव�था छ ।  

 �म�सल संल�न कागजातह�को अ�ययन प�ात जाहेरवाला समेत वाद� ��तवाद�का तफ� बाट 

उपि�थत �व�ानह�बाट �लइएको बहस िज�कर समेतलाई म�यनजर गदा� ��ततु म�ुामा देहायका 

��ह�को �न�पण गनु� पन� देिखन आयो ।  

(१) ��तवाद� उपर लगाइएको जबरज�ती करणीको अ�भयोग दाबी �था�पत हनु स�छ वा 

स�दैन ? 

(२) ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दने ठहराएको स�ु दाङ देउखरु� िज�ला 

अदालतको इ�साफ �मलेको छ वा छैन ? 

 उ� दईु ��ह�म�ये प�हलो ��तफ�  हेदा�, यहाँ केह� �ववाद र�हत त�यह�को उ�लेख गर� 

�ववाद��त त�यह�को �व�मान काननुको प�र��ेयमा �न�पण गनु� आव�यक देिखन आएको छ । यी 

पी�डत १५ वष�य नाबा�लका हनु ्। वारदात हनुभु�दा दईु वष� प�हलेदेिख �नज पी�डत ��तवाद�का घरमा 

क�लर� बसेक� �थइन ् र �नजलाई २०६८/१/३ मा �नजका आमा, �दद� र दाज ु समेतले ��तवाद�को 

घरबाट छुटाई लगेका हनु ्। यी कुराह�मा यहा ँकुनै �ववाद छैन । 

  अब जहासँ�म ��तवाद�ले पी�डत उपर जबरज�ती करणी गरेको भनी लगाइएको आरोप �था�पत 

ह�ुछ वा हुँदैन भ�े प�हलो �� छ । ��तवाद� आरो�पत कसरुमा अनसु�धान अ�धकार� र अदालत दबैुमा 

इ�कार रह� बयान गरेका छन ्। तर ��तवाद� उपर �नजकै घरमा क�लर�का �पमा काममा रािखएक� 

नाबा�लकाबाट �नजलाइ� एक पटक मा� नभई पटक पटक करणी गरेको भनी �कटानी जाहेर� परेको छ । 

पी�डतलाई ढोकाको च�ुुल नलगाई स�ु न बा�य पा�रने गरेको, �ीमती माइत गएको मौका पार� 

२०६७/११/२२ गते राती, �यसप�छ २०६८/१/२ गते �बहान जबरज�ती करणी गरेको कुरा जाहेर�मा 

उ�लेख भएको छ । �म�त २०६८/१/२ गतेको घटना बारे जाहेर�मा ''२०६८/१/२ गते �बहान अ�दाजी 

८ बजेको समयमा अ�यायीको घरको बैठक कोठामा कुचो लगाउन लागेको र �नजक� प� नी मा�थ�लो तलामा 

भात पकाउन गएको मौका छोपी बैठक कोठामै आई कोठाको च�ुुल लगाई भइँुमा लडाई जबरज�ती करणी 

गरेको'' भ�नएको छ । जाहेर�मा पी�डतले ��तवाद�को प�जाबाट भा�ने �यास गरेको तर नसकेकाले 

नारक�य जीवन �य�तत गरेको अव�थामा २०६८/१/३ गते आमा, �दद� र दाज ुआई आफुलाई उ�ार 
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ग�रएको भ�े कुरा प�न उ�लेख भएको छ । जाहेर�को यो �यहोरालाई समथ�न गद� पी�डतले अदालतमा 

बकप� गरेक� छन ्। �म�सल संल�न बकप� हेदा� �म�त २०६८/0४/0६ र २०६८/०४/०८  गर� 

दईु �दनस�म पी�डतलाइ� लगातार ५६ वटा ��ह� सोधी बकप� गराइएको छ र ��तवाद�तफ� बाट �तन 

जना काननु �यवसायीह�ले पी�डतलाइ� िजरह गनु� भएको छ । �य�त हुँदा प�न आफु उपर ��तवाद�बाट 

जबरज�ती करणी ग�रएको मूल भनाइमा पी�डत अ�वच�लत रहेको बकप�को अ�ययनबाट देिख�छ । 

जबरज�ती करणीको म�ुामा पी�डत नै घटनाको आधारभतू गवाह हो (अजु�नबहादरु पा�डे �व. �ी ५ को 

सरकार ने.का.प. २०६५ �न.नं. ७९२३ प�ृ ११०)  भ�े कुरालाइ� हामीले �बस�न �म�दैन । यहाँ 

पी�डतको बकप�को �यहोरा उनक� �दद� �मना चौधर�, आमा आसकुमार� चौधर� र दाज ु िच�बहादरु 

चौधर�को अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको कागज र �मनाकुमार�को अदालतमा भएको बकप� समेतबाट 

सम�थ�त भएको अव�था छ । ��तवाद�ले आफू उपर �यादती गरेको कुरा पी�डतले �नजलाइ� भे�न आएक� 

�दद� �मनाकुमार�लाइ� २०६७/१२/१६ मा भनेको र �मनाकुमार�ले घर प�रवारलाइ� पी�डतको ि�थ�त बारे 

अवगत गराएप�छ प�हला फोनबाट ब�हनीलाइ� पठाइदेउ भनी भोलालाइ� भनेको र नपठाएप�छ �म�त 

२०६८/१/३ मा पी�डतलाइ� उ�ार ग�रएको भ�े �मनाकुमार�को कागज र �नजको बकप� 

(स.ज.१३,१४) र अ�य आमा आसकुमार� र दाज ुिच�बहादरुको कागजबाट देिख�छ । यसर� सम�मा हेदा� 

आ�थ�क �बप�ताको कारण यी पी�डतलाई �नजको प�रवारले क�लर�का �पमा दईु वष�देिख ��तवाद�को 

घरमा काम गन� राखेको र यह� अव�धमा पटक पटक यी ��तवाद�ले पी�डत उपर करणी गरेको देिखन 

आउँछ । सो कुरा पी�डतको �वा��य पर��ण ��तवेदनमा "पी�डतको क�याजाल� �या�तएको छ" भ�नएबाट 

प�न प�ु� हनु आउँछ ।  

 यहाँ ��तवाद�तफ� बाट �व�ान अ�धव�ाह�ले ��तवाद�लाई सफाइ �दएको स�ु इ�साफ सदर हनु ु

पछ� भनी बहस गन� �ममा जाहेर� समयमा नपरेको, �नजको प�हले नै अक�  �यि�सँग �ववाह भएको भ�े 

आ�द तक� ह� उठाउन ुभएको छ । जहासँ�म जाहेर� समयमा नपरेको भ�े �� छ, यी पी�डत क�लर�का 

�पमा काय� गन� �नर�र नाबा�लका हनु,् �नजको प�रवारले आ�थ�क �बप�ताकै कारण केह� रकम पाउने 

लोभमा ��तवाद�कहा ँ काम गन� पठाएको अव�था हो । यी पी�डतलाई ��तवाद�को प�जाबाट �म�त 

२०६८/१/३ मा प�रवारले छुटाई लगेको,  २०६८/१/५ मा जाहेर� लेखी �हर�मा बझुाइएको र सो 

जाहेर� २०६८/०१/०६ को �म�त पार� दता� ग�रएको �म�सलबाट देिख�छ  । तसथ� यसर� ��तवाद�को 

क�जा �नय��णबाट छुटेको दईु �दन�भ�ै परेको जाहेर�लाई समयमा नपरेको भ� �म�ने देिखँदैन । �म�त 

२०६८/१/५ मा नै जाहेर� परेको देिखँदा सोह� �म�तमा ग�रएको व�तिु�थ�त मचु�ुका, �वा��य पर��ण गन� 

लेिखएको प�लाई जाहेर� पूव� नै लेिखएको भ� न�मलेको हुँदा गैरकाननुी भ� �म�ने देिखँदैन ।  

 अब जहासँ�म क�याजाल� �या�तएको �स� र प�रवेशको कुरा छ, सामा�यत: क�याजाल� 

�या�तँदैमा वा न�या�तँदैमा करणी भएको वा नभएको भनी ए�कनन ्भ� स�कँदैन तर जब आ�नो क�जा 

�नय��णमा दईु वष�देिख लगातार रहेको, आफैले संर�ण गनु� पन� र काननुको प�न संर�ण �ा� 

नाबा�लकाले करणीको आरोप लगाउँ�छन ्र �नजको �वा��य पर��ण गदा� क�याजाल� �या�तएको पाइ�छ 

भने �यो संवेदनशील �वषय ब�छ । अदालतले यो संवेदनशीलतालाइ� नजरअ�दाज गन� �म�दैन । 

क�याजाल� �या�तएको �स�लाई ��तवाद�तफ� का काननु �यवसायीह�ले पी�डत प�हले नै �क �ाइभरसँग 
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पोइल गई फका�ई �याइएको, �यसप�छ �नजले अक� �यि�सँग �ववाह गरेको भ�े पी�डतकै काका स�ुबा 

चौधर�ले बकप� (स.ज.६) गरेकोबाट क�याजाल� सोह� �स�ह�मा �या�तएको हनु स�छ भ�े कुरा 

उठाउन ुभएको छ । तर यहाँ ब�ुन ुपन� कुरा के छ भने स�ुबा चौधर� अनसु�धानमा कागज गन� �यि� 

होइनन,् उनी ��तवाद�का सा�ी हनु ्। �नजले ��तवाद�ले �लएको िज�कर प�ु� हनेु गर� आफुले देखे जानेको 

कुरा अदालतलाई �व�ास हनेु गर� �य� गरेमा स�म अदालतले  �वचार गन� हो । तर यहाँ स�ुबा चौधर�ले 

जे कुरा बकप�मा �य� गरेका छन,् जे कुराको िज�कर �लएका छन,् सो िज�करह� ��तवाद� �वयंले �लन 

सकेको छैन । ��तवाद� �वयंले �लन नसकेको िज�कर �नजका सा�ीले �लएको अव�थामा �य�तो िज�कर 

�माणको रोहमा �वीकार यो�य हनु स�दैन । यी पी�डत जाहेर� �दँदा १५ वष�क� छन ्र जाहेर� पनु�पूव� 

लगातार दइु� वष� ��तवाद�को घरमा क�लर� छन ्। यस ि�थ�तमा �नज क�हले �क �ाइ�भरसँग पोइल 

गइन?् यो कुरा बारे ��तवाद� �वयं मौन रहेको अव�था छ । तसथ� ��तवाद�ले नै िज�कर न�लएको कुराको 

प�छ अदालत ला�न ुपन� देिखँदैन । �यसमा�थ �य�तो बकप� गन� �यि� स�ुबा चौधर� उपर पी�डतले गाल� 

बेइ�जती म�ुा �दएकामा अदालतले दबैु म�ुा एकैसाथ राखी �नजको भनाइको समेत स�यास�यको छान�बन 

गर� �याय �न�पण गनु� पन�मा स�ु िज�ला अदालतले जबरज�ती करणी म�ुा �म�त २०६८/०९/२४ मा 

फैसला गरेको र गाल� बेइ�जती म�ुा सो �म�तमा फैसला नगर� �म�त २०६९/५/१३ मा मा� फैसला 

गरेको देिखन आएको छ र जबरज�ती करणी म�ुामा प�हले फैसला गर� प�छ गाल� बेइ�जती म�ुामा 

फैसला गन� र सो फैसला गदा� ''��तवाद� स�ुबा चौधर�ले जबरज�ती करणी म�ुामा �लला पछाइ�को सा�ी भई 

यस अदालतमा बकप� गदा� उ�लेख भएको �यहोरा झ�ुा भए सोह� म�ुाबाट झ�ुा बके बापत स�ुबा 

चौधर�लाइ� सजाय हनेु नै हनुाले ��ततु �लिखत बेइ�जतीको दाबी नप�ुने ठहछ�'' भ�े उ�लेख गरेको प�न 

�यायको रोहमा उिचत देिखँदैन । 

  पी�डतका आमा र दाजलेु बकप� नगरेको कुरालाई ��तवाद�का तफ� का �व�ान अ�धव�ाह�ले 

जोडदार �पमा उठाउन ुभएको छ । पी�डतलाई ��तवाद�को क�जाबाट छुटाउन �नजक� �दद� �मना चौधर�, 

आमा आसकुमार� र दाज ु िच�बहादरु सँगै गई क�जाबाट छुटाई घरमा �याएको कुरा मा�थ परेकै छ । 

�मना कुमार�ले �लएको ऋण बापत पी�डतलाई क�लर�का �पमा रािखएको हो भ�े �मनाकुमार�को बकप� 

(स.ज.१४) बाट देिखएको छ । अदालतले बकप� गन� बोलाएप�छ �म�त २०६८/२/३१ मा पी�डत र 

�नजक� �दद�, आमा र दाज ु गाउँमा नभे�टएको र कामका �सल�सलामा नेपालग�ज गएको भनी �हर�ले 

�दएको ��तवेदन प�न �म�सलमा भे�ट�छ (फा.नं.६७) । तर पनुः बकप�का ला�ग िज�ला सरकार� व�कल 

काया�लयबाट समय मागेप�छ िज�ला सरकार� व�कल काया�लयको �म�त २०६८/४/५ को प�बाट 

जाहेरवाल� पी�डत, �नजक� आमा आसकुमार� चौधर�, दाज ु िच�बहादरु चौधर� र �दद� �मनाकुमार� �म�त 

२०६८/४/५ गते अदालतमा उपि�थत भएको देिख�छ (फा.नं.८३) । तर सो �दन �मनाकुमार�को मा� 

बकप� गराइएको, २०६८/४/६ देिख ८ गतेस�म पी�डत �कृ�तदेवीको बकप� गराई �म�त 

२०६८/४/८ गते हािजर हनु आसकुमार� र िच�बहादरुलाई तारेख तो�कएको तारेख पचा� (फा.नं.८५) 

बाट देिख�छ । साथै पी�डतको �म�त २०६८/४/८ मा टु��एको बकप�मा आमा आशकुमार� रोहबरमा 

बसी सह� गरेको समेत देिखएको छ । यसर� चार चार �दनस�म अदालतमा उपि�थत रहेका सा�ीको 

बकप� हनु नसकेको ि�थ�त यहा ँदेिखँदा पी�डतह�लाई नै �व�छ सनुवुाइ �दान गन� स�दभ�मा स�ु िज�ला 
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अदालत च�ुन गएको देिखन आयो । अदालतले खोजेको समयमा उपि�थत भइरहेको �यि�लाई 

तदा�कतापूव�क बकप� नगराउने, फे�र पी�डतको आ�थ�क, सामािजक, शैि�क अव�था समेतबारे �नरपे� रह� 

उ�टै बकप� गन� नसकेको भनी दोष लगाउन ु�यायपूण� हुँदैन । अदालतमा �याय मा�न आउने प�ह� 

सबै समान हुँदैनन,् कोह� धनी कोह� ग�रब, कोह� िशि�त र कोह� अिशि�त, कोह� अ�लाइ� �ममा लगाउन 

स�ने र कोह� �म बे�न बा�य, कोह� सामािजक �पमा आ�भजा�य वग� कोह� सामािजक �पमा हे�पएको 

वग� आ�द आ�द । अदालतले यी असमानताह�लाइ� असा�द�भ�क मा�दै सबैलाइ� समान �याय �दान गन� 

स�न ुपद�छ । यह� नै �व�छ सनुवुाइ अ�तग�तको ''अदालत सम� प�ह�को समानता'' (Equality of the 

parties before the court)  भ�े �स�ा�तको मम� हो । चार चार �दनस�म �यायको याचना गद� अदालतमा 

उपि�थत म�ये केह� �यि�ह�को बकप� हनु सकेन भ�दैमा �व�मान �माणह�को �ास��क �या�या गर� 

�याय �दने दा�य�वबाट अदालत पि�छन �म�दैन । 

 जबरज�ती करणीको म�ुामा अदालतह�ले �वचार गनु� पन� अक� प� प�न छ । जबरज�ती करणी 

फौ�दार� अपराध मा� होइन यो स�मानपूव�क बा�ँन पाउने म�हलाह�को आधारभतू मानव अ�धकारको 

उ�ल�न प�न हो । ''अपराधीको पाश�वक मनोविृ� र वव�रतापूण� शार��रक एवं मान�सक आ�मणले पी�डत 

म�हलाले सहन ु पन� जीवनभ�रको मनोवै�ा�नक चोट र कु�ठा एवं पी�डत प�रवारले �यहोनु� पन� सामािजक 

बदनामी स�ब�धी त�यगत कुराह�'' (मधकुर राजभ�डार� �व�� �ी ५ को सरकार ने.का.प. २०५७ �न.नं. 

६९४९ प.ृ ७५०) लाइ� अदालतले नजर अ�दाज गन� �म�दैन । 

यसै स�दभ�मा भारतीय सव��च अदालतले State of karnataka V. Krishnappa(2000) 4SCC 75, मा 

�य� गरेको राय यहाँ सा�द�भ�क देिख�छ । सो म�ुामा भ�नएको छ : Sexual violence apart from being a 

dehumanizing act, is an intrusion on the right to privacy and sanctity of a female. It is a serious blow to 
her supreme honour and offends her self-esteem and dignity. It degrades and humilates the victim, and 
where the victim is a helpless innocent child, it leaves behind her a traumatic experience. ...Rape is not 
merely a physical assaualt- it is often destructive of the whole personality of the victim, a rapist 
degrades the very soul of the helpless female... The courts, therefore, shoulder a greater responsibility 
while trying an accused on charges of rape. They must deal with such cases with utmost sensitivity"( per 
A.S. Anand CJ)  

 जबरज�ती करणीको कसरुको गा�भीय� बारे य�त भनेर पनु: ��ततु म�ुामा उठाइएका कुराह�तफ�  

नै फक� । यहा ँजबरज�ती करणी भ�नएको छ तर स�ष�का िच�हह� छैनन ्भ�े ��तवाद�तफ� बाट िज�कर 

�लइएको छ । तर जब पी�डत र ��तवाद� असमान अव�था (Asymmetrical relation) मा रह�छन,् �य�तोमा 

उनीह� ��तरोध गन� स�ने अव�थामा नरहन प�न स�छन ्। �न�पाय उनीह� ��तवाद�को काय�मा लाचार 

�पमा समप�ण गछ�न ् । यो आम प�रि�थ�त हो, �यसैले सबै अव�थामा स�ष�का िच�हह� �म�सलमा 

भे�टँदैनन ् । यो म�ुाको �विश� प�रि�थ�तको स�दभ�मा थप के ब�ुन ज�र� छ भने पी�डत काननु�ारा 

संरि�त उमेरक� नाबा�लका �यि� हनु ् । �नजको हकमा करणी भएको त�य �था�पत हनु ु नै पया��  

ह�ुछ । �यसमा�थ यी पी�डत दईु वष�देिख लगातार ��तवाद�को �नय��णमा रहेक� छन ् र सो अव�धमा 

पटक पटक करणी भएको भ�े �कटानी आरोप छ । क�लर� ज�तो एक �कारको दास�वमा रहेक� 

नाबा�लकाले ��तवाद� उपर �नजकै घरमा ��तकार गन� स�छ भनी सहज अनमुान गन� न�म�ने र �नजको 

�वा��य पर��ण गदा� क�याजाल� �या�तएको भे�टएको अव�थामा �कटानी जाहेर�, बकप�, �नजक� �दद�को 
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बकप� तथा आमा र दाजकुा कागजह� लगायतका ��य� तथा प�रि�थ�तज�य �माणह�को स�दभ� स�हत 

�व�षेण नगर� स�ष�का िच�हह� नपाइएको भ�े तक� का आधारमा करणी नै भएको रहेनछ भ�ु तक�  तथा 

�ववेक स�मत हनेु देिखँदैन ।  

 यहाँ सा�द�भ�क �� अक� प�न छ, के प� यो त ��तवाद� उपर जबरज�ती करणीको आरोप लगाउन ु

पन� कारण ? ��तवाद�को भनाइ अनसुार यी पी�डतले २०६८/१/२ मा �. ५०००।- चोरेको र �नजको 

झोला खोल� हेदा� फेला परेको, �यसप�छ �नजको घरमा फोन गर� अब मैले घरमा राि�दन �तमीह�ले 

लैजाउ भनेकाले �नजह�ले म उपर �कटानी जाहेर� �दएका, प�हले प�न ५०/१०० चोन� आदत �थयो भनी 

िज�कर �लएको (अनसु�धानको बयान स.ज.१२) देिख�छ । यो कुरालाई पी�डतले अ�वीकार गरेक� छन ्

भने चोर� �वषयमा ��तवाद�को कह� कतै उजरु परेको प�न �म�सलबाट देिखँदैन । चोर� गरेको 

२०६८/१/२ मा भ�नएको छ, सो �दन पी�डतक� आमा स�हत प�रवारका सद�यह� ��तवाद�को घरमा 

नआई वैशाख ३ गते मा� आएका र छोर�लाइ� �लई गएका छन ्। आफुले क�लर� राखेक� �यि�लाई 

�फता� ग� यो भ�े सामा�य कुरामा नभए नगरेको कुरा गर� आफै उपर दाग ला�ने करणीको आरोप पी�डतले 

लगायो होला भनी मा� स�कने अव�था यहाँ देिखँदैन । 

 स��ेपमा पी�डतले �दएको �कटानी जाहेर�, �नजको �वा��य पर��ण ��तवेदन, �नजले अदालतमा 

गरेको बकप�, �नजक� �दद� �मना चौधर�ले गरेको कागज र बकप� एवं आमा आशकुमार� चौधर� र दाज ु

िच�बहादरुले गरेको मौकाको कागज समेतका ��य� तथा प�रि�थ�तज�य �माणह�बाट ��तवाद�ले आफुले 

क�लर�का �पमा आ�नो संर�णमा घरमा राखेक� प�रव�त�त नाम �कृ�तदेवी उपर जबरज�ती करणी गरेको 

भ�े आरोप �था�पत हनु आएको पाइयो । स�ु िज�ला अदालतले पी�डतको उमेर, आ�थ�क, सामािजक 

अव�था ��तवाद�सँगको स�ब�ध, �नजको �नय��ण तथा क�जामा रहेको अव�था समेतलाई बेवा�ता गर� 

अ�भयोग �था�पत हनु नस�ने ठहराएको �मलेको देिखएन । 

 प�रणामत: अब स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला वा �मलेको छ वा छैन भ�े दो�ो ��तफ�  

हेदा� मा�थ �ववेिचत आधार र कारणह�बाट ��तवाद� �ललाबहादर पछाइ�ले आ�नै घरमा कामका ला�ग 

रािखएक� नाबा�लका प�रव�त�त नाम �कृ�तदेवी उपर जबरज�ती करणी गर� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको १ र ३ नं. को कसरु गरेको देिखँदा �नजलाई अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दने गर� स�ु दाङ 

देउखरु� िज�ला अदालतबाट �म�त २०६८/९/२४ मा भएको फैसला �मलेको नदेिखएकाले उ� फैसला 

उ�ट� भई �नज ��तवाद� �ललाबहादरु पछाईलाई जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३ 

बमोिजम ६ वष� कैदको सजाय हनेु र सोह� महलको १० नं. बमोिजम �. ५०,०००।- (पचास हजार 

�पैया) ��तपू�त� बापत ��तवाद�बाट पी�डतलाई भराइ�दने ठहछ� । अ� तप�सल बमोिजम गनू� ।  

 

तप�सल ख�ड 

मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भए बमोिजम स�ु फैसला उ�ट� भइ� ��तवाद� भोला भ�े �ललाबहादरु 

पछाइ�लाइ� जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३ बमोिजम ६ वष� कैद सजाय र सोह� 

महलको १० नं. बमोिजम �. ५०,०००।- (पचास हजार �पैया) ��तपू�त� बापत ��तवाद�ले पी�डतलाई 



पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 99 

 

भराइ�दन ुपन� ठहरेकाले �नज ��तवाद� बे�ज ुहुँदा कैद सजायको लगत कसी असलु उपर गनू� भनी स�ु 

दाङ देउखरु� िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ�दनू.......................................................................१ 

 

पी�डतले ��तवाद�बाट �. ५०,०००।- (पचास हजार �पैया) ��तपू�त� बापत भराई पाउने ठहरेकाले 

��ततु म�ुाको अि�तम टु�ो लागेप�छ उ� रकम �दलाइ� भराइपाउँ भनी जाहेरवाल� पी�डतले दखा��त �दए 

�नयमानसुार �दलाइ� भराइ�दनू भनी स�ु दाङ देउखरु� िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ�दनू....२ 

 

��ततु फैसलाको जानकार� पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, तलुसीपरु र जाहेरवाल� समेतलाइ� 

�दनू.............................................................................................................................३ 

 

यस फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद� भोला भ�े 

�ललाबहादरु पछाइ�लाइ� पनुरावेदनको �याद �दनू.......................................................................४ 

 
 

न�ल मा�ने सरोकारवालालाई �नयमानसुार न�ल �दनू...............................................................५ 

 

दायर�को लगत काट� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू.........................................................६ 

 

 

 (आन�दमोहन भ�राइ�) 

का.म.ु म�ुय �यायाधीश 

उ� रायमा सहमत छु 

 

(पदमराज भ�)      

  �यायाधीश        

    

 फैसला तयार पान�मा सहयोग गन�      

इजलास अ�धकृत : भपूाल भ�डार�  

क��यटुर गन� : टा.ना.स.ु यादवबहादरु डाँगी 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल चै� ५ गते रोज ४ शभुम.्......।  
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�ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डा 

संय�ु इजलास  

माननीय �यायाधीश �ी �तल�साद �े� ठ 

माननीय �यायाधीश �ी सरोज�साद गौतम 

फैसला 

डायर� नं. ०६९–CS–०६९४ 

म�ुा रिज��ेसन नं. ०८–०६९–०२२५५ 

�नण�य नं. ९७ 

 

म�ुा : जबरज�ती करणी । 
 

हकुबहादरु अ�धकार�को छोरा िज�ला मकवानपरु हेट�डा नगरपा�लका वडा नं. ९ लामासरेु 

घरभई हाल �े�ीय कारागार भीमफेद�, मकवानपरुमा थनुामा रहेको भैरे भ�े भैरवबहादरु 

अ�धकार�............................................................................................................१ 

पुनरावेदक 

��तवाद� 

 

�व��  

एस.एम.ट� को जाहेर�ले नेपाल सरकार.....................................................................१ ��यथ� 

वाद� 

स�ु फैसला गन� अदालत : मकवानपरु िज�ला अदालत 

स�ु फैसला गन� �यायाधीश : �ी टेकनारायण कँुवर 

स�ु फैसला भएको �म�त : २०६९।०९।०९ 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� भई 

दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त त�य र ठहर यस �कार छ :  

      

त�य ख�ड 

1.  म जाहेरवाला प�त र�हत एकल म�हला एवं बौ��क अपा� भएक� ब�ृा �म�त २०६८।७।२६ गते 

साँझ १८:०० बजेको समयमा िज�ला मकवानपरु च�ुरयामाई-२ बदेलधापमा ब�ने मेर� ब�हनीको 

घरबाट हेट�डा नगरपा�लका वडा नं.९ लामासरेुमा मेर� अक� ब�हनीका घरमा पूजा भएको हुँदा ��तवाद� 

सूय�बहादरु �थ�ले चलाएको ना.१ ज. १६१२ नं. को सवार�बाट पशपु�तनगरतफ�  आउँदा आउँदै मलाई 

च�ुरयामाई-२ वन चेकपो� ट पछा�ड ज�लमा लगी सवार�बाट हात समातेर ओराल� डराई ध�काई 

जबरज�ती करणी गर� �नजका अ�य साथीह�लाई प�न फोनबाट बोलाई ६।७ जनाले पालैपालोसँग 

बला�कार गर� म बेहोस हुँदा मलाई छाडी गएछन ्। �बहानपख होस खलेुप�छ स�कनसक� घरगाउँमा 

पगुी जानकार� गराई स� सं�था समेतको सहयोगबाट जाहेर� �दन आएक� छु । �वप�ी सूय�बहादरु 

�थ�लाई प�ाउ गर� अ�य को को हनु ् �नजैबाट खलुाई काननु बमोिजम हदैस�म द�ड सजाय 



102 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

�दलाइपाऊँ भ�े समेत �यहोराको नाम प�रव�त�त पी�डत एस.एम.ट�.को २०६८।७।२७ को जाहेर� 

दरखा�त । 

2.  पी�डतको योनीको क�याजाल� �या�तएको छ भ�े समेत �यहोराको पी�डतको �वा��य जाँच पर��ण 

��तवेदन ।  

3.  म ना. १ ज. १६१२ नं. को माइ�ो बस चलाउने काम गन� गछु� । �म�त २०६८।७।२६ गते 

साँझ १८:०० बजेको समयमा बदेलधापबाट हेट�डा आउनको ला�ग चढ� च�ुरयामाई गा.�व.स. वडा नं. 

२ वन चेकपो� निजक आउँदा गाडीमा जाहेरवालालाई ए�लै देखी करणी गन� मन लागी गाडीबाट हात 

समाती ओराल� डराई ध�काई वन चेकपो� पछा�ड लगी �नजलाई जबरज�ती करणी गर� आ�नो 

मोबाइल फोनबाट भैरव अ�धकार�लाई जबरज�ती करणी गन� बोलाउँदा �नजका साथ अ�य दईुजना 

केटाह� आई पालैपालो जबरज�ती करणी गर� �नजलाई सोह� �थानमा छाडी हामी फरार भएका ह� 

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको �म�त 

२०६८।७।२९ को बयान । 

4.  जबरज�ती करणी म�ुामा भैरव अ�धकार�लाई खोजतलास गदा� फेला नपरेको र सो वारदातमा �नजसँग 

साथमा गएका गोपाल �मजार र �वनोद अ�धकार� समेत सोह� �दनदेिख फरार रहेको बिुझएकाले यो 

��तवेदन पेस गरेको छु भ�े समेत �यहोराको �.ज. �वकास थापाको �म�त २०६८।८।१३ को 

��तवेदन ।   

5.  �म�त २०६८।७।२६ गते साँझ िज�ला सूय�बहादरु लामाले चलाउने गरेको माइ�ो बसमा चढ� 

हेट�डा आउदै गरेक� जाहेरवालालाई च�ुरयामाई-२ वन चेकपो�मा आएप�छ हात तानी ज�लमा लगी 

जबरज�ती करणी गर� मोबाइलबाट भैरव अ�धकार�लाई बोलाई �नजसँग अ�य २ जना समेत आई 

जाहेरवालालाई जबरज�ती करणी गरेका हनु ् भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरणमा कागज गन� 

न�दमुाया नेगी समेतको �म�त २०६८।८।१४ को कागज । 

6.  �म�त २०६८।७।२६ गते हेट�डा लामासरेुमा ब�हनीको घरमा पूजा भएको हुँदा ��तवाद� सूय�बहादरुले 

चलाएको ना.१ज. १६१२ नं. को माइ�ो बसमा चढ� हेट�डा आउने �ममा च�ुरयामाई-२ वन 

चेकपो�मा आएप�छ मादक पदाथ� सेवन गर� गाडी चलाएका ��तवाद�ले ज�लमा गाडी रोक� डर �ास 

भयमा पार� जबरज�ती करणी गर� फोनबाट अ�य साथी समेत बोलाई ६/७ जनाले पालैपालो 

जबरज�ती करणी गदा� म बेहोस भए ँ। म व�ृ भएका कारण र रात परेका कारण चालक बाहेक 

अ�लाई िच� स�कन भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला एस.�ट.सी. को �म�त २०६८।८।२० को 

कागज । 

7.  ��तवाद�ह� सूय�बहादरु लामा, भैरे अ�धकार�, गोपाल �मजार र �वनोद अ�धकार� समेत भई 

जाहेरवालालाई सामू�हक �पमा जबरज�ती करणी गर� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 

नं. र ३ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेकाले �नजह� उपर सोह� ऐनको दफा ३(५) बमोिजम 

सजाय गर� सोह� महलको ३क बमोिजम थप सजाय हनु र सोह� महलको १० नं. बमोिजम पी�डतलाई 

��तपू�त� �दलाई भराई पाऊँ भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।८।२१ को अ�भयोग मागदाबी । 
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8.  �म�त २०६८।७।२६ गते बेलकुा ८:०० बजेको समयमा ना.१ज. १६१२ नं. को माइ�ो बस 

चलाई िज�ला मकवानपरु च�ुरयामाई गा.�व.स. वडा नं. १ बदेलधापबाट हेट�डा आउन भनी ला�दा 

जाहेरवाला हेट�डा आउन भनी आएकोमा वन चेकपो� निजक ज�लमा आइप�ुदा मेरो गाडी अचानक 

�टाट� नभई �ब��एको हुँदा मैले जाहेरवालालाई आउनहुोस ्म हाइवेस�म प�ु याइ�द�छु, तपा� अक�  गाडी 

चढ� हेट�डा जानहुोस,् मेरो गाडी �ब��यो भ�दा �नजले मलाई डर ला�छ जा� यह�� गाडीमै स�ुछु भनेक� 

हुँदा �नज जाहेरवाला मैले चलाएको गाडीको अगा�ड �सटमा स�ुतन ् र म पछा�ड �सटमा सतु� । म 

�नदाएको हुँदा ए�ा�स म�हला कराएको आवाज सनुी उ�दा म�हलाले �.३,०००।- हरायो भनी 

कराएको देखी के भयो भ�दा भैरे अ�धकार�, गोपाल �मजार, �वनोद अ�धकार� गाडीभ�दा अगा�ड गएको 

देखेको हो । मैले जाहेरवालालाई जबरज�ती करणी गरेको नहुँदा मलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम 

सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले मकवानपरु िज�ला अदालतमा 

�म�त २०६८।८।२२ मा गरेको बयान । 

10. थप �माणह� ब�ुदै जादँा ठहरे बमोिजम हनेु गर� ��तवाद� सूय�बहादरु लामालाई म�ुा पपु��का ला�ग 

मलुकु� ऐन, अ.वं.११८ को देहाय २ नं. बमोिजम थनुामा रा� न पठाइ�दने भ�े मकवानपरु िज�ला 

अदालतबाट �म�त २०६८।८।२२ मा भएको आदेश ।  

11. �य�तै सात आठ म�हना अगा�ड ज�तो कुरा हनु ुपछ� ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले �दउँसो ४ बजेको 

समय�तर गाउँबाट �यािजक बसमा पे�स�जर लोड गर� हेट�डा बजार�तर आउँदै �थए । सो समयमा म 

कुखरेनी खोला बगरमा �थए ँ। �नज सूय�बहादरुले चलाएको गाडी मेरो छेउमा रोक� मेरो गोडामा पन� 

गर� �पसाब ग�र�दयो । सोह� कुरामा �ववाद भई मैले एक थ�पड प�न हा�न�दएको �थए ँ। सो झगडा 

भएको दईु �दनप�छ प�ुलस केस मलाई प�न गरेको छ भ�े सनेुको �थए ँ। यह� २०६९ साल वैशाख 

म�हनामा मा� जबरज�ती करणीको केसमा मेरो प�न नाम परेको छ भ�े कुरा थाहा पाएको हुँ । 

२०६९ साल असार २० गते साँझको समयमा घर निजकैबाट �हर�ले प�ाउ गरेको हो । मैले 

जाहेरवालालाई जबरज�ती करणी गरेको छैन । �नजलाई िचनेको प�न छैन । मैले जबरज�ती करणी 

गरेको नहुँदा सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� भैरे भ�े भैरवबहादरु अ�धकार�ले 

�म�त २०६९।३।२२ मा मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरेको बयान । 

12. ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�लाई म�ुा पपु��का ला�ग थनुामा रा� ने भ�े �म�त २०६९।३।२४ को 

स�ु अदालतको आदेश ।  

13. ��तवाद�ह� गोपाल �मजार र �वनोद अ�धकार� मकवानपरु िज�ला अदालतबाट जार� भएको �यादमा 

हािजर नभई �याद गजुार� फरार रहेको । 

14. म �ाइभरलाई मा� िच�दछु । सामू�हक �पमा ६ जनाले जबरज�ती करणी गरे । �नजह�ले डर 

धाक ध�क� देखाई जबरज�ती करणी गरेका हनु ् । घटना राती ७ बजेको समयमा भएको हुँदा 

अ�ँयारोमा केह� ख�ुाउन स�कन । �नज �ाइभरले मोबाइल गर� बोलाएका सबै जनाले मलाई 

जबरज�ती करणी गरेका हनु ्। �ाइभरसँग सहम�तबाट करणी भएको हो । अ�यसँग होइन भ�े समेत 

�यहोराको जाहेरवाला पी�डत एस.एम.ट�.०६८।०६९ ले मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरेको  

वकप� । 



104 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

15. पी�डत एच.आइ.डी. �तर ब�हनीको घरमा आउने �ममा �यािजक गाडीका �ाइभरले कुखरेनी खोलाको 

बगरबाट मा�थ ज�लतफ�  लगी �ाइभर लगायत अ�य ६ जना गर� ७ जना भई �नजलाई अनिुचत काय� 

गरेका हनु ् भनी मलाई �नज पी�डतले भनेक� �थइन ्भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरणका मा�नस 

न�दमुाया नेगीले मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरेको वकप� । 

16. ��तवाद� सूय�बहादरु लामासँग ��तवाद� भैरव अ�धकार�को झगडा भएको हुँदा सो झगडाको �रसइबी 

साँ�न भैरव अ�धकार� उपर झ�ुा कुरा लेखाएका हनु ्। �नज भैरव अ�धकार�ले �य�तो काय� नगरेको 

हुँदा �नज उपरको अ�भयोग दाबी झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का 

सा�ी नवराज काक�ले मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरेको वकप� । 

17. ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले पी�डत जाहेरवालालाई आ�नो गाडीमा चढाई �याएको अव�थामा च�ुरयामाई 

ि�थत ज�लमा गाडी �ब��एकाले �यह�� ब�यो र ३ जना मा�छे आएर जाहेरवालालाई लगेर जबरज�ती 

करणी गरेका हनु ् । �नज सूय�बहादरुले पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको होइन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� सूय�बहादरु लामाको सा�ी गणेश बलले मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरेको 

वकप� । 

18. फरार रहेका ��तवाद�ह� गोपाल �मजार र �वनोद अ�धकार�का हकमा अ.वं. १९० नं. बमोिजम 

म�ुतबीमा रािख�दएको छ । ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको १ र ३ नं. को कसरुमा सोह� ऐनको दफा ३(५) बमोिजम ५ वष� कैद हनेु ठहछ� । यसका 

अ�त�र� सामू�हक �पमा करणी गरेकामा ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�लाई जबरज�ती करणीको 

३क नं. अनसुार थप पाँच वष� कैद हनेु ठहछ� । ��तवाद� सूय�बहादरु लामालाई अ�लाई बोलाई 

जबरज�ती करणी गन� लगाएकामा २ वष� ६ म�हना र सामू�हक �पमा सो काय� गरे गराएकामा थप २ 

वष� ६ म�हना समेत गर� ज�मा ५ वष� कैद सजाय हनेु ठहछ� ।  ��तपू�त�का हकमा ��तवाद� 

भैरवबहादरु अ�धकार�बाट जबरज�ती करणीको महलको १० नं. अनसुार एक लाख �प�या र ��तवाद� 

सूय�बहादरु लामाबाट �.५०,०००।- ��तपू�त� बापत पी�डतलाई भराइ�दने ठहछ� भ�े मकवानपरु 

िज�ला अदालतबाट २०६९।९।९ मा भएको फैसला ।  

19. म �व�� �कटानी जाहेर� रहेको छैन । जाहेरवालाले �ाइभरलाई मा� िच�दछु, अ�लाई िचि�दन भनी 

लेखाएक� �छन ्। जाहेरवालाले वकप� गदा� म अदालतमा उपि�थत छु, म करणीमा संल�न भएको 

भए मलाई िच�ु पन� �थयो । थप य�कन गन� अ.वं. १७३ नं बमोिजम सनाखत गराउन ुपन� �थयो । 

घटना �ववरणका न�दमाया नेगीले समेत मैले जबरज�ती करणी गरेको भनी लेखाउन सकेक� छैनन ्। 

मेरो �नद��षता प�ु� हनेु गर� सा�ीले वकप� ग�र�दएका हनुाले स�ु फैसला बदर गर� पाऊँ भ�े समेत 

�यहोराको भैरवबहादरु अ�धकार�को पनुरावेदन प� । 

20. यसमा पनुरावेदक ��तवाद�का �व��मा �कटानी जाहेर� नभएको र जाहेरवालाले अदालत सम� वकप� 

गदा� समेत यी पनुरावेदक ��तवाद�लाई पोल गन� नसकेको प�र��ेयमा मकवानपरु िज�ला अदालतको 

२०६९।९।९ को फैसला �माण मू�या�नको रोहमा �वचारणीय भई फरक पन� स�ने देिखँदा 

अ.वं.२०२ नं. को �योजनका ला�ग पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय हेट�डालाई पनुरावेदन प�को 
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��त�ल�प साथै राखी जानकार� गराई पेस गनु� भ�े यस अदालतबाट २०७०।६।१ मा भएको  

आदेश ।  

ठहर ख�ड 

21. �नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� यस इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा 

पनुरावेदक/��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी गणेश�साद 

दाहालले जाहेरवालाको मौकाको जाहेर� र अदालतमा गरेको वकप� बािझएको, घटना�थल �कृ�त 

मचु�ुकाले घटना घटेका कुराको �माण �दन सकेको नदेिखएको, जाहेर�मा ७ जनाले जबरज�ती करणी 

गरेको उ�लेख ग�रएकामा अदालतमा वकप� गदा� ६ जनाले गरेको भनी �वरोधाभासपूण� कुरा गरेको, 

सहअ�भय�ु सूय�बहादरु लामाले पोल गरेको भ�नएकामा �नजले बताएको स��या र जाहेरवालाले 

खलुाएको स��या प�न �म�न आएको नदेिखएको, शार��रक पर��ण ��तवेदनबाट �वय� फेला परेको 

नदेिखएको, जबरज�ती गरेको देिखने ��तरोधका कुनै िच�हह� नदेिखएको हुँदा स�ु फैसला उ�ट� गर� 

��तवाद�ले सफाइ पाउन ुपछ� भनी र �नज ��तवाद�कै तफ� बाट उपि�थत अका� �व�ान अ�धव�ा �ी 

मदनकुमार दाहालले जाहेरवालाले ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�को नाम �कटान गन� नसकेको, 

मौकामा निचनेको अव�था हो भने प�न प�छ सनाखत गराउन ु पन�मा सो बमोिजम सनाखत गराउन 

सकेको प�न नदेिखएको, ��तवाद� भैरवबहादरुलाई अका� ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले फोन गर� 

बोलाएको भ�नएकामा फोन गरेको �मािणत गन� सकेको प�न नदेिखएको समेतका हचवुा अनसु�धान एवं 

श�ाका आधारमा ��तवाद�लाई कसरुदार ठहर गरेको स�ु फैसला उ�ट� हनु ुपछ� भनी तथा ��यथ� 

वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, हेट�डाका �व�ान उप-

�याया�धव�ा �ी खडान�द गौतमले जाहेरवालाको �कटानी जाहेर� र अदालतमा आई गरेको वकप�, 

��तवाद� सूय�बहादरु लामाले गरेको पोल, शार��रक पर��ण ��तवेदन, मौकामा बिुझएका न�दमुायाको 

कागज �यहोरा र वकप� समेतका �माणह�बाट ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार� कसरुदार भएको 

�मािणत भइरहेको अव�थामा स�ु फैसला काननु र �याय स�त हुँदा सदर हनु ुपछ� भनी गनु� भएको 

बहस समेत स�ुनयो । 

22. उपयु�� बहस िज�कर र ��ततु �म�सल संल�न �माण कागजातह�को अ�ययन गर� �नण�यतफ�  �वचार 

गदा� ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का हकमा अ�भयोग दाबी बमोिजमको कसरुदार ठहराई भएको स�ु 

फैसला �मलेको छ छैन ? र पनुरावेदक ��तवाद�को पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�ने हो होइन ? सोह� 

�वषयमा �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो । 

23. ��ततु म�ुामा �म�त २०६८।७।२६ गते बेलकुा १८:०० बजे�तर ��तवाद�म�येका सूय�बहादरु लामाले 

चलाई �याएको ना.१ज. १६१२ नं. को गाडीमा चढ� आएक� पी�डत जाहेरवालालाई ��तवाद� 

सूय�बहादरु लामा र भैरवबहादरु अ�धकार� समेतका ४ जनाले जबरज�ती करणी गरेको भनी अ�भयोग 

लगाइएकामा ��तवाद�म�येका फरार ��तवाद�ह� गोपाल �मजार र �वनोद अ�धकार�का हकमा मलुकु� 

ऐन, अ.वं. १९० नं. बमोिजम म�ुतबीमा रा� ने, ��तवाद� सूय�बहादरु लामाका हकमा मलुकु� ऐन, 

जबरज�ती करणीको महलको ६ नं. र ३क नं. बमोिजम कैद सजाय तथा १० नं. बमोिजम 

�.५०,०००।- ��तपू�त� भराई �दन ुपन� गर� र ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का हकमा मलुकु� ऐन, 
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जबरज�ती करणीको महलको ३ को देहाय (५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद, ऐ. ३क नं. बमोिजम थप ५ 

वष� कैद र ऐ. १० नं. बमोिजम पी�डतलाई �.१ लाख ��तपू�त� भराई �दन ुपन� गर� स�ु मकवानपरु 

िज�ला अदालतबाट २०६९।९।९ मा फैसला भएकामा आ�ना हकमा भएको सो फैसला उपर िच� 

नबझुाई ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�को ��ततु पनुरावेदन प� पन� आएको देिख�छ । 

24. ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�ले पनुरावेदन प�मा उठाएका पनुरावेदन िज�करह�का स�ब�धमा �म�सल 

संल�न �माण कागजातह� अ�ययन गर� �वचार गदा� जाहेरवालाले �म�त २०६८।७।२७ गते जाहेर� 

�दँदा ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले चलाई �याएको ना.१ज. १६१२ को गाडीमा चढ� आउँदा आफू 

ए�लै रहेको र हेट�डाको एच.आइ.डी. निजक वनको चेकपो��नर आइप�ुदा गाडी रोक� हात समातेर 

ओराल� डर, धाक, ध�क� देखाई चेकपो� पछा�डको ज�लमा लगी �नज सूय�बहादरु लामाले जबरज�ती 

करणी गरेको तथा �नजले ग�रसकेप�छ फोनबाट अ� साथीह�लाई समेत बोलाई जबरज�ती करणी 

गराएको भ�दै जबरज�ती करणी गन�ह�मा िचनेका ��तवाद� सूय�बहादरु लामा र निचनेका अ�य गर� 

ज�मा ७ जना रहेका र जबरज�ती करणी गर� �यह�� छोडी गएछन,् भो�लप�ट �बहान होस ्खलेुप�छ 

घर गाउँमा पगुी अ�य �यि� र स�सं�थालाई जानकार� गराई जाहेर� �दएको भनी लेखाएको पाइ�छ । 

�म�त २०६८।८।२० मा गरेको कागजमा समेत क�रब जाहेर� �मलानकै �यहोरा लेखाएक� 

जाहेरवालाले अदालतमा आई वकप� गदा� ��तवाद� सूय�बहादरु लामासँग सहम�तमा करणी गरेको भ�दै 

ज�मा ६ जनाले करणी गरेको भनी लेखाएको, करणी भइसकेप�छ �ाइभर सूय�बहादरु लामा र आफू 

गाडीमै बसेको र भो�लप�ट �बहान ब�हनीको घर�तर गए ँभनी लेखाई स�ु �यहोराभ�दा फरक कथन 

लेखाएको पाइ�छ । समयको अ�तरालमा साना�तना सबै कुरा ज�ताको त�तै स�झनामा नरहन प�न 

स�ने स�भावनालाई नकान� स�कँदैन तर आफू उपर जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर र अमान�ुषक 

अपराध गन� ��तवाद�ह�को स��या, अपराधप�छ ज�लमै बसेको वा बसमा बसेको भ�े कुरा तथा 

भो�लप�ट आ�नो घर गाउँमा गएको वा ब�हनीको घरमा गएको भ�े ज�ता कुराह� �बस�को मा� 

�वाभा�वक देिखन आउँदैन । व�ततु: �नज जाहेरवालाले आफू उपर जबरज�ती करणी गरेको भनी 

लेखाएको भए प�न के क�तो �क�समको श�द र त�रका अपानएर डर, धाक, ध�क� �दएको हो सो केह� 

खलुाउन सकेको पाइँदैन । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. अनसुार कसैले कुनै 

म�हलालाई �नजको म�ुर� न�लई करणी गरेमा जबरज�ती करणी गरेको ठहन� हो । ��ततु म�ुाका 

पी�डत जाहेरवाला ५५ वष� उमेरक� छोरा छोर� र ना�त ना�तना समेत भएक� म�हला भएको देिखएकोमा 

य�द �नजको म�ुर� बेगर जबरज�ती करणी ग�रएको भए जबरज�ती ग�रएको वा ��तरोध गदा�का कुनै 

िच�ह वा संकेत देिखन ुपन�मा सो केह� देिखएको र खलुाइएको पाइँदैन । भा�न उ�कन खोजेको भ�े 

प�न देिखँदैन । उ�टो ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले हात समातेर बसबाट ओराल� लगेको भनी जाहेर�मा 

उ�लेख गरेक� �छन ्भने अदालतमा वकप� गदा� �नज सूय�बहादरु लामासँग सहम�त भई करणी �लन ु

�दन ुगरेको भनी वकप� गर� अ�य ��तवाद�का हकमा स�म सहम�त नरहेको लेखाएक� �छन ्। 

25. पनुरावेदक ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का हकमा जाहेरवालाले मौकाको जाहेर� दरखा�त, अनसु�धान 

अ�धकार� सम� गरेको कागज र अदालतमा गरेको वकप� समेत कह�� प�न �कटानी नाम उ�लेख गन� 

सकेको पाइद�न । जाहेर�मा निचनेका �यि�ह� प�न रहेको उ�लेख गरेको हुँदा नाम �कटान गन� 
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नसकेको अनमुान गन� स�कए प�न प�छ कारवाह�को चरणमा सनाखत गराई य�कन गराइएको अव�था 

प�न देिखँदैन । पी�डत जाहेरवालाले अदालतमा वकप� गदा�स�म प�न �नज ��तवाद� भैरवबहादरुलाई 

िचि�दन भनी वकप� गरेको देिखएको छ । बिुझएक� न�दमुाया नेगी, �वमला घलान र कौिशला 

�या�तानले प�न पी�डतको भनाईको आधारमा जबरज�ती गरेको भनी लेखाएको भए प�न �नजह�को 

भनाइ आफैले देखे जानेको त�यमा आधा�रत ��य� �माणको �पमा मा� स�कने अव�था छैन । 

��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का हकमा स�ु िज�ला अदालतबाट कसरुदार ठहर गदा� �लइएको म�ुय 

�माणमा ��तवाद� सूय�बहादरु लामा आफूले जबरज�ती करणी गरेप�छ फोनबाट अ� साथीह�लाई 

बोलाई करणी गराएको भनी जाहेरवालाले जाहेर�मा उ�लेख गरेको र ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले 

अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� सोह� जाहेर� �मलान हनेु गर� फोनबाट भैरवबहादरु अ�धकार� 

समेतलाई बोलाएको र �नज समेतले जाहेरवालालाई जबरज�ती करणी गरेको भनी पोल गर� बयान 

गरेको कुरालाई आधार बनाएको पाइ�छ । फोनबाट बोलाई जबरज�ती करणी गरे गराएको भ�े 

पोलको आधारमा अ�भयोग लगाइएकामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट फोन गरे नगरेको कुराको 

य�कन गन� �यासस�म प�न भएको पाइँदैन । अदालतमा बयान गदा� ��तवाद� सूय�बहादरु लामा आफू 

कसरुमा इ�कार रह� बयान गद� ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�ले गरेको प�न देिखन भनी बयान गरेका 

छन ्। ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�ले बयान गदा� कसरुमा इ�कार रह� बयान गरेको र �नजका 

सा�ी नवराज काक�ले सफाइ �दई वकप� गरेको देिख�छ । 

26. यस �कार ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार� कसरुमा इ�कार रह� बयान गरेको, जाहेरवालाका भनाइह� 

एक आपसमा बािझएको देिखएको, सहअ�भय�ु ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले अनसु�धान अ�धकार� 

सम� बयान गदा�स�म ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�लाई पोल गरेको भए प�न अदालतमा बयान गदा� 

पोल गरेको नदेिखएको, अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको पोललाई नै आधार मा�े हो भने प�न जाहेर� 

�यहोरा र �नजको बयान �यहोरामा स��त नदेिखएको, अ�य कुनै �वत�� र ��य� �माणबाट 

सहअ�भय�ुको पोल प�ु� हनु सकेको नदेिखएको, ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�ले जबरज�ती करणी 

गरेको भ�े कुरा वाद� प�बाट श�ा र�हत तवरले �मािणत गन� सकेको प�न नदेिखएको, केवल 

सहअ�भय�ु ��तवाद� सूय�बहादरु लामाले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� पोलेकै भरमा मा� 

जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर फौजदार� अपराधमा कसरुदार ठह� याउन �याय स�त हनेु नदेिखएकाले 

�नज ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का हकमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को 

देहाय (५) बमोिजम ५ वष� कैद हनेु र ऐ. ३क नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद हनेु तथा ऐ. १० नं. 

बमोिजम �नजबाट पी�डतलाई �.१ लाख ��तपू�त� भराई �दने ठह� याई स�ु मकवानपरु िज�ला 

अदालतबाट �म�त २०६९।९।९ मा भएको फैसला �मलेको नेदेिखँदा उ�ट� हनेु ठहछ� । सो ठहना�ले 

�नज ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�ले अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ� । 

27. यस म�ुामा पनुरावेदन नगन� ��तवाद� सूय�बहादरु लामाका हकमा मलुकु� ऐन, अ.वं. २०५ नं. बमोिजम 

�वचार गनु� पछ� �क भ�लाई ��तवाद�ह� गोपाल �मजार र �वनोद अ�धकार�का हकमा कारवाह� 

मलुतबी रहेको र �नजह� हािजर भई कारवाह� च�दाका बखत अ�यथा �नण�य हनु स�ने स�भावना 
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कायमै रहेको ि�थ�त हुँदा अ�हले यो म�ुाबाट �यसतफ�  बो�लरहन ु पन� देिखएन । अ�मा तप�सल 

बमोिजम गनु� ।  

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम मकवानपरु िज�ला अदालतबाट �म�त २०६९।९।९ मा भएको फैसला 

उ�ट� हनेु ठहर� ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�ले अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले �नज 

��तवाद� स�ु अदालतको फैसला बमोिजम कैदमा रहेको देिखँदा अ�य म�ुामा थनुा/कैदमा रा� न नपन� भए 

��ततु म�ुाबाट आजै कैदबाट म�ु ग�र�दन ु भनी कारागार काया�लय भीमफेद� मकवानपरुमा लेखी 

पठाइ�दनू....................................................................................................................................१ 

 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम मकवानपरु िज�ला अदालतबाट २०६९।९।९ मा भएको फैसला उ�ट� 

हनेु ठहरेकाले ��तवाद� भैरवबहादरु अ�धकार�का हकमा स�ु फैसला बमोिजम रािखएको कैद तथा 

��तपू�त�को लगत कायम नरहने हुँदा भैरवबहादरु अ�धकार�का हकमा रािखएको उ� लगत क�ा �यहोरा 

जनाई क�ा गनु� भनी स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ�दनू................................................२  

 

यस अदालतको फैसलामा िच� नबझेु �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम सव��च 

अदालतमा पनुरावेदन गनु� होला भनी पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय हेट�डालाई फैसलाको ��त�ल�प 

समेत साथै राखी ७० �दने पनुरावेदनको �याद �दनू..........................................................................३  

 

पनुरावेदन दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू.............................................४ 

 
 

(�तल�साद �े� ठ) 

�यायाधीश                                                         

उपयु�� रायमा म सहमत छु ।   

                                

(सरोज�साद गौतम) 

   �यायाधीश                       

 

फैसला तयार पान� सहयोग गन� 

इजलास अ�धकृतः उ�म �सलवाल 

ना.सःु राजकुमार ला�मछाने 

क��यटुर गन� क.अः शि� ठाकुर  

 

  इ�त स�वत ्२०७० मं�सर २५ गते रोज ३ शभुम ्......।  
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�ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डा 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी जीवनह�र अ�धकार� 

माननीय �यायाधीश �ी उमेशकुमार �संह 

फैसला 

दायर� नं. : ०६९-CS-०६५३ 

रिज�ेसन नं. : ०८–०६९–०२१४९ 

�नण�य नं. : १६३ 

 

म�ुा : जबरज�ती करणी । 
 

ममतादेवी �ीवा�तवको जाहेर�ले नेपाल सरकार................................................१ 

 

पनुरावेदक 

वाद� 

�व��  

िज�ला बारा भवानीपरु िजतपरु गा.�व.स. वडा नं. ३ ब�ने मदन साहा.....................१ 

 

��यथ� 

��तवाद� 

स�ु आदेश गन� अदालत : �ी बारा िज�ला अदालत 

स�ु आदेश गन� �यायाधीश : �ी �नलक�ठ उपा�याय 

स�ु आदेश भएको �म�त : २०६९।१०।८ (स�ुको ०६९-CR-००९८) 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८-१_ बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� भई 

दता� हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार छ : 

 

त�य ख�ड 

1.  पी�डतको नाम गो�य रा� ने �नद�िशका, २०६४ बमोिजम पी�डतको नाम ABC प�रव�त�त ग�रएको भ� ने 

मचु�ुका ।  

2.  �म�त २०६७।५।३ गतेका �दन मैले छोर� ABC लाई �. ३०।– �दई �दउँसो बजारमा गई आल,ु 

सोया�बन, तेल �लएर आउन ुभनी म आ�नो �कुलतफ�  काम गन� गएको बेलामा काम सक� घरमा 

आउँदा छोर�लाई रोएको देखी �नजलाई सोधपछु गदा� सामान �लन भनी �वप�ी मदन साहाको 

�कराना पसलमा गएका अव�थामा �नजले ललाई फकाई सामान �लने बहानामा आ�नो स�ु ने कोठामा 

लगी मेरो कपडा खोल� चाउचाउ खान �दई जबरज�ती करणी गरेको भनी छोर�को मखुबाट सनुी 

थाहा पाएकाले काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको ममतादेवीको जाहेर� 

दरखा�त ।  
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3.  िज�ला बारा भवानीपरु िजतपरु गा.�व.स. वडा नं. ३ ि�थत ��तवाद� मदन साहाको घर कोठामा 

भइँुमा कालो र �फका रातो र�का चरुाका ३ वटा टु�ा रहेको सोह� कोठा पलङमा �नज ABC लाई 

��तवाद� मदन साहाले जबरज�ती करणी गरेको भ� ने घटना�थल �कृ�त मचु�ुका ।  

4.  घटना�थलबाट बरामद भएको चरुाह�को टु�ा देखाउँदा उ� चरुाह�को टु�ा म�येका कालो 

र�को २ वटा चरुाम�ये एउटा चरुा फुट� टु�ा भएको मेरो हातमा भएको चरुाको टु�ा हो भ� ने 

�यहोराको पी�डतले गरेक� सनाखत कागज । 

5.  �म�त २०६७।५।३ गतेको �दउँसो ३/४ बजेको समयमा सामान �लन भनी ��तवाद� मदन साहाको 

पसलमा जाँदा �नज मदन साहा ए�लै पसलमा �थए । �. ३० मा आल,ु तेल सोया�बन मागेकाले 

आल ुर तेल �दई सोया�बन घरमा छ, मसँग मेरो घरमा �हँड भनी मलाई आ�नो घरमा �लई गई 

घरमा कोह� नभएको आ�नो स�ु ने कोठाको पलङमा लगी सतुाई चाउचाउ खान �दई मेरो कपडा 

खोल� जबरज�ती करणी गर� यो कुरा कसैलाई नभ� न ु भनी मलाई पठाएको हो भ� ने समेत 

�यहोराको पी�डत ABC को कागज ।  

6.  पी�डत ABC को जबरज�ती करणी भएको छ, छैन य�कन गन� नस�कने भ� ने �यहोराको �वा� �य 

पर��ण ��तवेदन ।  

7.  �म�त २०६७।५।३ गते अं. १६:०० बजेको समयमा िजतपरु बजारतफ�  गइरहेको अव�थामा 

��तवाद� मदन साहाको घर अगा�ड बाटोमा पी�डत ABC ��तवाद�को घरबाट �ँदै कराउँदै बाटोमा 

आएको देखी �नजसँग सो�दा मलाई मदन साहाले आ�नो घर�भ� लगी जबरज�ती करणी गरेको 

बताएक� �थइन ्भ� ने समेत �यहोराको राजे��लाल �ीवा�तव समेतले गरेको व�तिु�थ�त मचु�ुका । 

8.  यसमा जाहेर� दरखा�त, घटना�थल �कृ�त �ववरण मचु�ुका, पी�डत ABC को कागज, दसी सनाखत 

कागज, घाउ जाँच केस फारम, व�तिु�थ�त मचु�ुका समेतबाट �म�त २०६७।५।३ गते अं. 

१६:०० बजेको समयमा ��तवाद� मदन साहाले वष� ११ क� पी�डत ABC लाई जबरज�ती करणी 

गरेको वारदात पिु� ट हनु आएकाले ��तवाद� मदन साहाको उ� काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 

करणीको १ नं. मा प�रभा�षत कसरु अपराध गरेकामा सोह� महलको ३(२)नं. बमोिजम सजाय गर� 

पी�डतलाई सोह� महलको १० नं. बमोिजम ��तपू�त� समेत �दलाई भराइपाउँ भ� ने समेत �यहोराको 

अ�भयोग प� ।   

9.  यसमा फरार रहेका ��तवाद� मदन साहाका नाउँमा जार� भएको वारे�ट �याद पजु� �नजका घर 

दैलामा टाँस गरेको �म�त २०६७।८।१० को तामेल� �याद �म�सल सामेल रहेको । 

10. �म�त २०६७।५।३ गते आमाले �दन ुभएको �.३०।– �लई मदन साहाको पसलमा जाँदा तेलको 

ड�बा मेरो कोठामा प�ु याइदेउ भनी �नजले भनेको हुँदा प�ु याई फक� न ला�दा सँगै रहेका मदन 

साहाले ढोकाको च�ु कुल लगाई मलाई चाउचाउ खान �दई फकाई मेरो छातीमा समुस�ुयाई मैले 

लगाएको कपडा खोल� �क मा�थ सार� मलाई ओ�ानमा उ�ानो पार� सतुाई आ�नो �ल� बा�हर 

�नकाल� मेरो �त�ा र योनीमा द�न ला�दा मलाई दखुी छटपटाई �न ला�दा �नजले छोडी नरोउ घर 

जाउ कसैलाई नभ� न ुभनेकामा पीडा सहन नसक� घर आई आमा र �दद�लाई सबै कुरा बताएक� हुँ, 
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घटना �ववरण कागज र सोमा भएको �यहोरा सह�छाप समेत मेरै हो भनी पी�डत प�रव�त�त नाम 

ABC  ले अदालतमा गरेको बकप� । 

11. �म�त २०६७।५।३ गते मैले छोर�लाई आल ुतेल समेत �कनी �याउन ुभनी �.३०।– �दई आफु 

काममा गएकामा साँझ घर फक� आउँदा दबैु छोर� रोइरहेको देिख सो�दा बैनी पसलमा सामान 

�क� न जाँदा पसले मदन साहाले बैनीलाई जबरज�ती करणी गरेको कुरा बताई गाउँ समाज समेत 

भई �नज मदन साहाको घर जाँदा �नज फरार भएका हनु ्। जाहेर� दरखा� तमा भएको सह�छाप र 

�यहोरा समेत मेरो हो भनी जाहेरवाल� ममतादेवी �ीवा�तवले अदालतमा गरेको बकप� ।  

12. यसमा ��तवाद� मदन साहा अदालतबाट जार� भएको वारे�ट र �याद पजु�मा हािजर नभई फरार 

रहेको हुँदा �नजका नाममा मलुकु� ऐन, १९० नं. अनसुार म�ुतवीमा रािख�दने ठहछ� भ� ने स�ु बारा 

िज�ला अदालतको �म�त २०६८।८।५ को म�ुतवी आदेश । यसमा �नववेदक ��तवाद� मदन 

साहा ��ततु म�ुामा फरार� रह� मलुकु� ऐन, अ.वं. १९० नं. बमोिजम मलुतवी रहेकोमा आज �नज 

��तवाद� उपि�थत भै �नवेदन �दइ हािजर हनु आएको हुँदा म�ुतवीबाट जगाइ�दएको छ । 

सरकारवाद� फौजदार� दायर�मा दता� गर� �नयमानसुार गनु� भ� ने �म�त २०६९।१०।८ मा स�ु 

बारा िज�ला अदालतबाट भएको आदेश ।  

13. अ�भयोग दाबी पढ� वाची सनु�, पी�डतको बाबलुाई मैले खेत कमाउन �दएको �थए,ँ सो खेत प�छ 

�नजलाई कमाउन न�दएर खोसेको �थए,ँ सोह� �रसइबीबाट झ�ुा उजरु �दई म�ुा चलाएको हो, जाहेर� 

�यहोरा झ�ुा हो, घटना�थल मचु�ुकामा उ�लेख भएका चरुाका टु�ा मेर� �ीमतीका हनु,् पी�डत 

भ�नएक� �यि� मेरो पसलमा सामान ख�रद गन� आएक� हनु ् र सामान ख�रद गर� आ�नो घर 

गएक� हनु ्। मैले केह� गरेको होइन, वारदातको �म�तदेिख आजस�म म आ�नै पसल घरमा बसी 

आएको छु भनी ��तवाद� मदन साहाले �म�त २०६९।१०।८ मा अदालतमा गरेको बयान ।  

14. पी�डत ABC लाई जबरज�ती करणी गरेको भ� ने अ�भयोग दाबी रहेछ । घा केश फारममा कुनै 

िच�ह देिखएको छैन, पसलमा गएको अव�थामा स�ु ने कोठामा लगी पल�मा सतुाई पी�डतले 

लगाएको �क फका�एको भ� ने रहेछ । यो घटना करणी गन� आसयले �यसो गरेको देिख�छ । 

करणीको आसयले घर�भ� लगी सतुाएकोस�म देिखँदा जबरज�ती करणी वा करणी उ�ोग भ� न 

नस�कने भई मलुकु� ऐन, आशय करणीको १ नं. को प�रभाषा�भ� पन� देिख�छ । आशय करणी 

स.म.ुस. ऐन, २०४९ को अनसूुची १ �भ� पन� नदेिखँदा उ� ऐनको दफा २७ ले द�ुनयावाद� 

फौ�दार� दायर�मा दता� गर� काननु बमोिजम कारबाह� गनु� होला भनी स�ु अदालतबाट �म�त 

२०६९।१०।८ मा भएको आदेश ।    

15. �कराना पसलमा तेल �क� न गएक� बा�लकालाई ��तवाद�ले �भ� लगी जबरज�ती करणी गरेको कुरा 

पी�डतक� आमा घरमा आउँदा छोर� रोएको देखी सोधपछु गदा� करणी भएको त�य खलु� जाहेर� 

परेको देिख�छ । करणीका कारणबाट मान�सक वा शार��रक चोट नपर� �वना कारण बा�लका �न ु

पन� र आमालाई नभएको कुरा भ� न ुपन� वा �कटानी जाहेर� �दन ुपन� कुनै कारण छैन । मलुकु� 

ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को देहाय (ग) ले करणी हनुलाई योनीमा �ल� केह� मा� 
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�वेश भए प�न करणी भएको मा� न ुपन� गर� प�रभाषा गरेको छ । जबरज�ती करणीको वारदात 

हनुलाई योनी वरपर घाउ चोट हनु ुपन� गर� प�रभा�षत गरेको छैन र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तबाट प�न जबरज�ती करणी ठहर हनुलाई पी�डतको योनी वा शर�रमा घाउ चोट हनु ुपन�, 

�वय� �खलन भएको देिखन ुपन� ज�ता अव�था ��य� देिखन ुपद�छ भनेर सबै अव�थामा अपे�ा गन� 

�म�दैन भनी जबरज�ती करणी म�ुामा (तेजकुमार बढुाचोक� �व�� नेपाल सरकार बलेु�टन २०६७, 

वष� १९ अ� ५, प�ृ ठ १५) निजर �स�ा�त ��तपादन भएको छ । ��ततु म�ुामा प�न मौकामा 

�कटानी जाहेर� परेको छ । पी�डतको �कटानी कागज छ, अदालतमा जाहेरवाला र पी�डत समेतले 

�कटानी बकप� गरेका छन ्। साथै पी�डतको मौकाको घाउ जाँच केश फाराममा Sexual asseult  

pain or suprapubia rigion समेतको �यहोरा उ�लेख भएको छ भने �वशेष�को छु�ै �रपोट�मा 

जबरज�ती करणी भएको छ छैन ए�कन गन� नस�कने भनी उ�लेख भएको छ । पी�डतको उमेर 

११ वष� मा� रहेको अव�थामा करणी भएको छैन भनी �वशेष�ले भ� न ले� न नसकेको अव�थामा 

जबरज�ती करणी भएको नभएकोस�म ए�कन भएन भ� ने आधारमा पी�डत समेतको �कटानी बकप� 

समेतका सबतु �माणलाई नजरअ�दाज गर� म�ुा नै आसय करणीतफ�  प�रणत गन� गरेको फैसला 

��ुटपूण� छ । �कटानी जाहेर� पी�डतको कागज, मौकाको घाउ जाँच �रपोट�, अदालतमा भएको 

�कटानी बकप� समेतबाट जबरज�ती करणीको वारदात पिु� ट हुँदा हुँदै मौकामा ��तवाद� फरार 

रहेको कारणबाट म�ुा मलुतवीमा रहेको अव�थामा ��तवाद� �नवेदन स�हत हािजर हनु आई बयान 

गरेकै �दन म�ुा आसय करणीमा प�रणत गन� गरेको फैसला ��ुटपूण� हुँदा बदर गर� अ�भयोग 

मागदाबी बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ� ने नेपाल सरकारका तफ� बाट परेको  पनुरावेदन प� । 

16. पी�डतले अदालतमा आई �कटानी बकप� ग�र�दएको तथा पी�डतको घाउ जाँच केश फाराम समेतका 

�म�सल संल�न �माणह�को समिुचत मू�या�न नभइरहेको र तेजकुमार� बढुाथोक� �ब. नेपाल सरकार 

भएको म�ुा (स.अ.बलेु�टन २०६७ वष� १९ अ� ५ प�ृ ठ १५) मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट 

��तपा�दत �स�ा�तका स�दभ�मा स�ुको फैसला �वचारणीय भई फरक पन� स�ने देिखँदा छलफलका 

ला�ग मलुकु� ऐन, अ.वं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ 

बमोिजम ��यथ� िझकाई वा अव�ध �य�तत भएप�छ �नयमानसुार गर� पेस गनु� भनी यस अदालतबाट 

�म�त २०७०।५।२६ मा भएको आदेश ।  

17. यसमा जाहेर� पनु�, जाहेरवाल�ले बकप� गनु� मा�ै कसरु �था�पत हनु ुहोइन, जाहेरवाल� घटनाका 

��य�दश� होइनन ्। �कुलबाट फक� आएप�छ मा� छोर� रोएर सनुाएप�छ थाहा पाई जाहेर� परेको 

भ�नएको छ, पी�डतलाई करणी भएको भए �ने कराउने गदा� त�काल अ�य �यि�ह�ले समेत स�ु ने 

थाहा पाउने अव�था रह��यो, जाहेरवाल� र पी�डतको भनाई त�काल ग�रएको शार��रक प�र�णबाट 

पिु� ट भएको छैन, वाद� नेपाल सरकारले मौकाको तह�ककातमा गरेको कागज, घटना�थल �कृ�त 

मचु�ुकाका �यि� व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नसह� उपि�थत गराई बकप� गराई अ�भयोग दाबी 

पिु� ट �मािणत गन� सकेको छैन, �वप�ी िझकाउने आदेशमा आधार �लएको निजर ��ततु म�ुाको 

त�यसँग फरक छ, तसथ� यी उ�लेिखत आधारबाट वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट पन� आएको 
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पनुरावेदन खारेज गर� स�ु बारा िज�ला अदालतको आदेश सदर ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको 

��तवाद�को �लिखत ��तवाद ।  

 

ठहर ख�ड 

18. पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ५२ बमोिजम सा� ता�हक तथा आजको दै�नक 

पेसी सचुीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु जबरज�ती करणी म�ुामा पनुरावेदन प� स�हतको स�ु 

�म�सल कागजातह�को अ�ययन गर� पनुरावेदक वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 

पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय हेट�डाका �व�ान उप�याया�धव�ा �ी षडान�द गौतमले पी�डत 

वष� ११ क� नाम प�रव�त�त ABC लाई ��तवाद�ले आ�नो पसलमा कोह� नभएको मौका छोपी ललाई 

फकाई डर ध�क� देखाई घर�भ� ल�ग पल�मा सतुाई जबरज�ती करणी गरेको कुरा घटना�थलमा 

बरामद भएका पी�डतका चरुा, मौकाको जाहेर� र जाहेर�लाई सम�थ�त गन� गर� अदालतमा जाहेरवाल� 

र पी�डतले गरेको बकप� समेतका आधारमा अ�भयोग मागदाबी बमोिजम ��तवाद�लाई सजाय गनु� 

पन�मा आसय करणीतफ�  प�रणत गन� गरेको स�ुको आदेश ��ुटपूण� हुँदा उ�ट� गर� अ�भयोग 

मागदाबी बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भनी र ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी 

ई� वरराज ढकालले पी�डतको मे�डकल �रपोट�, ��तवाद�को इ�कार� बयान, वाद�ले आ�ना 

सा�ीह�लाई उपि�थत गराई बकप� समेत गन� नसकेको अव�था समेतका आधारमा स�ु 

अदालतको आदेशमा प�रवत�न गनु� पन� अव�था �व�मान नहुँदा स�ुको आदेश सदर ग�रपाउँ भनी 

गनु� भएको बहस समेत स�ुनयो ।  

19. यसमा ��तवाद� मदन साहाले वष� ११ �क प�रव�त�त नाम ABC लाई ललाई फकाई, डर ध�क� 

देखाई घरको ढोकाको च�ु कुल लगाई जबरज�ती करणी गरेको मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ 

नं. मा प�रभा�षत कसरु �था�पत भएकाले सोह� ऐनको ३(२) नं. बमोिजम सजाय र १० नं. 

बमोिजम �तीपू�त� समेत �दलाई भराइपाउँ भ� ने �यहोराको अ�भयोग प� र मैले जबरज�ती करणीको 

कुनै कसरु अपराध गरेको छैन मलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ु पन� होइन भनी 

��तवाद�ले आरो�पत कसरुमा इ�कार� बयान गरेको ��ततु म�ुामा ��ततु वारदात जबरज�ती 

करणीको वारदात नभई आसय करणीको १ नं. को प�रभाषा�भ� पन� भई द�ुनयावाद� फौजदार�मा 

प�रवत�न ग�र�दएको छ भ� ने स�ु िज�ला अदालतको आदेश उपर वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट 

पनुरावेदन पर� ��यथ� िझकाउने आदेश समेत भएको देिखयो । 

20. यसमा �म�सल संल�न कागजातह�को अ�ययन गर� वाद� तथा ��तवाद�को तफ� बाट उपि�थत �व�ान 

अ�धव�ाह�को बहस समेत सनुी स�ु बारा िज�ला अदालतको आदेश �मलेको छ वा छैन ? र 

पनुरावेदन िज�कर अनसुार ��तवाद�लाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ु पन� हो, होइन ? 

सोह� �वषयमा �नण�य �दन ुपन� हनु आयो ।  

21. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, पी�डत वष� ११ क� प�रव�त�त नाम ABC क� आमा ममतादेवी �ीवा�तवले 

�म�त २०६७।५।३ गते छोर� वष� ११ क� ABC लाई �.३०।- �दई आल,ु सोया�बन र तेल 
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�कनेर �याउन ुभनी म �कुल गएकोमा बेलकु� घर फक� आउँदा छोर� रोइरहेक� र के भयो भनी 

सो�दा �दउँसो सामान �लन मदन साहाको पसलमा जाँदा �नज मदन साहाले ललाई फकाई घरमा 

कोह� नभएको मौका पार� घरमा आ�नो स�ु ने कोठामा लगी सतुाई लगाएको कपडा खोल� 

जबरज�ती करणी गर� सो कुरा कसैलाई नभ� न भनी फकाई घरमा पठाएको भनी छोर�ले भनेको 

हुँदा जाहेर� दरखा�त �दन आएक� छु । कारबाह� ग�रपाउँ भनी �म�त २०६७।५।४ गते जाहेर� 

दरखा� त �दएको देिख�छ । उ� जाहेर� दरखा�त समथ�न गद� सामान �क� न जाँदा पसले मदन 

साहाले ABC लाई जबरज�ती करणी गरेको कुरा छोर�ले भनेबाट थाहा पाई जाहेर� दरखा�त �दएक� 

हुँ । सो प� चात मदन साहा भागी फरार भएका छन ्भनी �कटानी गर� अदालतमा आई बकप� 

गरेक� देिख�छ । पी�डत वष� ११ क� ABC ले अ�धकार �ा� त अ�धकार� सम� कागज गदा� घरमा 

�दद� ब�हनी मा� �थय�, आमाले मलाई �.३०।- �दई दोकानमा गएर आल,ु सोया�बन र तेल �लएर 

आउन ुभ� न ुभएकाले �दउँसो ३/४ बजे�तर हामीले सध� सामान �याउने मदन साहाको पसलमा गई 

सामान मा�दा आल ुर तेल �यह� पसलबाट �दई सोया�बन घरमा छ �यह��बाट �द�छु भनी घर लगे, 

घरमा कोह� नभएको अव�थामा मलाई �नजको स�ु ने कोठामा लगी चाउचाउ खान �दई मेरो शर�र 

छातीमा समुस�ुयाई मैले लगाएको क� ुखोल� �क मा�थ सार� मलाई �ब�तारामा उ�ानो पारेर सतुाई 

�तमीलाई केह� हुँदैन ह�ला नगर भनी �नजको आ�नो �ल� �नकाल� मेरो �त�ा तथा योनीमा दल� 

घमुाउन ला�दा के गरेको भ�दा केह� हुँदैन भ�दै �नजले आ�नो �ल� मेरो योनी�भ� �छराउन खो�दा 

मलाई दखुी छटपटाई �न ला�दा �नजले मलाई छोडी नरोई घर जाउ कसैलाई नभ� न ु भनी 

छा�ड�दएको हुँदा सामान �लई घरमा आई प�छ आमालाई भनेक� हुँ भनी कागज ग�र�दएक� छन ्भने 

अदालतमा आई बकप� गदा� अ�धकार �ा� त अ�धकार� सम� गरेको कागजलाई समथ�न गद� 

घटनाको स�व�तार वण�न गर� मदन साहाले जबरज�ती करणी गदा� दखुी छटपटाई �न ला�दा 

छोडेका हनु ्भ� ने लेखाइ�दएको छ । जबरज�ती करणीको वारदात भएको भ�नएको ��तवाद� मदन 

साहाको स�ु ने कोठाको खानतलासी गदा� चरुा फुटेका टु�ाह� बरामद भएको र पी�डत ABC ले 

कालो र�को मैले लगाएको चरुा फुटेका टु�ाह� हनु ् भनी बरामद भएका चरुाका टु�ाह�को 

सनाखत ग�र�दएको �म�सल संल� न कागजबाट देिख�छ । ��तवाद� मदन साहा फरार भई स�पूण� 

�माणह� बझुी अंश रो� का समेत गर� मलुतवी र�हसकेप�छ जाहेरवाला र पी�डत समेतलाई �भावमा 

पार� �नद�ष हनु ्भ� ने �नवेदन पार� अदालतमा �नवेदन साथ हािजर भई बयान गरेको देिख�छ । 

आफु �नद�ष भएको र ज�गाको �रसइबीबाट जाहेर� �दएको र �प�डतले कागज ग�र�दएका हनु ्भनी 

आफु फरार नभई दोकानमा नै काम गरेर बसेको �थए ँभनी बयान गरेको देिख�छ । ��तवाद� मदन 

साहाका नाउँमा वारे�ट जार� भई �हर�ले खोजतलास ग�ररहेको अव�थामा जाहेरवाला तथा पी�डतकै 

घर �छमेकमा रहेको �नजको घर दोकानमा बसी काम ग�ररहेको अव�था भए जाहेरवाला समेतका 

�यि�ले �हर�लाई खबर गन� स�ने ि�थ�त हनेु �थयो । यसर� जाहेरवाला समेतका �यि�ले दे� ने 

गर� वारे�ट जार� भई �हर�ले खोजतलास ग�ररहेको �यि� केह� नभएको ज�तो गर� आ�नो घर 

दोकानमा काम गर� ब�सरहेको �थए ँ भ� ने ��तवाद�को कथनलाई �व� वास गन� स�कने ि�थ�त  

देिखएन । यसर� �व� वास नै गन� नस�कने कुराको िज�कर �लई ��तवाद� मदन साहाले गरेको 
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इ�कार� बयानलाई प�न �व� वासयो�य मा� न स�ने अव�था देिखएन । पी�डतको नारायणी उप�े�ीय 

�वा��य �वकास स�म�तमा �म�त २०६७।५।९ मा जाँच भएको देिख�छ । घाउ जाचँ केश 

फारममा Sexual asseult  pain or suprapubia rigion भ� ने �यहोरा उ�लेख गर� जबरज�ती करणी 

भएको छ छैन ए�कन गन� नस�कने भनी उ�लेख गरेको देिख�छ । पी�डत नाबा�लकाको भनाइ 

समेतबाट प�न ��तवाद�ले आ�नो �ल� योनीमा पसाउन खो�दा दखुी �ने र छटपटाउने गदा� छोडेको 

भ� ने कथनबाट योनी�भ� ��तवाद�को स�पूण� �ल� पसेको भ� ने अव�था छैन । �ल�को घष�णबाट 

योनीको ओठमा दबाब पर� पीडा भएकै अव�थामा प�न �म�त २०६७।५।३ मा भएको घटना ६ 

�दनप�छ जाँच गदा� �नको भई सामा�य अव�थामा आएको देिखन ु �वाभा�वक हनेु हुँदा �वा��य 

प�र�ण ��तवेदनमा ए�कन गन� नस�कने ि�थ�त देिखन ुउपय�ु नै देिख�छ ।  

22. उपरो� बमोिजम घटनाबाट पी�डत बा�लकाले आफु��त भएको घिृणत र द�ुय�वहारपूण� काय�को 

स�व�तार खलुाई अनसु�धान अ�धकार� र अदालतमा बकप� गद� दखेुका कारणले छटपटाई रोएको 

कारणबाट ��तवाद�ले छोडेको भनी लेखाइ�दएको देिख�छ र सोह� कुरा जाहेरवाला समेतले �हर� र 

अदालतमा बकप� समेत गरेको छ। यसबाट पी�डतको छटपटाहट र �वाइबाट ��तवाद�ले आ�नो 

�ल� योनीमा दलदाल पार� प�न नपाउँदै छो�न ु पन� प�रि�थ�तको �सज�ना भएको पाइ�छ । 

��तवाद�ले �यस �कार करणी गरेप�छ दखेुकाले छटपटाई रोएको भ� ने उ�लेख गरेक� छन ्। यसर� 

उमेर नपगेुक� अवोध बा�लकाले छटपटाई �न ु�सवाए उसँग कुनै उपाय प�न भएन ।  

23. �व�धशा�ी मोद�ले प�ुष �ल�ले �ीको योनी भागलाई छुन ु मा� प�न जबरज�ती करणी हनुको 

पया�� त हनेु कुरा बताएका छन ्।  

उनले आ�नो श�दमा To constitute the offence of rape it is not necessary that there should be 

complete penetration of the penis with the emission of semen and the rupture of the hymen. 
Partial penetration of the penis within the labia major or the vulva or pudendum with or with 
out emission of semen or even an a atempt at penetration is quite sufficient for the purpose of 

the law  भनेका छन ्। (Medical jurisprudence and toxicology 23
rd

 edition p.897)  

24. �व�धशा�ी मोद�को उपरो� �ि� टकोणलाई अ�ीकार गद�  

"मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. अनसुार जबरज�ती करणीको वारदात कायम हनुको 

ला�ग योनी�भ� �ल� �वेश हनु ुपन� वा योनी�भ� �वय� �खलन भएको हनु ुपन�, क�याजाल� �या�तएको वा 

योनीको व�रप�र घाउचोट हनु ुपन� भ� ने कुरा उ�लेख नभएका अव�थामा �ल� र योनी �बच सामा�य घष�ण 

पया�� त देिखने, घटनासँग स�ब� अ�य त�यह�बाट जबरज�ती करणीको आपरा�धक काय� गरेको कुरा 

पिु� ट हनु आएको अव�थामा योनी�भ� �ल�को पूण� �वेश नभएको क�याजाल� न�या�तएको, �वय� � ख�लत 

नभएको भ� ने आधारमा अ�भय�ुलाई आरो�पत कसरुबाट म�ु गन� न�म�ने" भनी ने.का.प.२०६३ �न.नं. 

७६८२ प�ृ ठ ४६२ मा र  

यसै गर� जबरज�ती करणीको कसरु खास गर� म�हलाको शर�र र इ�जतमा�थ यौने�छा परुा गन� 

उ�े� यबाट ग�रने आ�मणको �पमा �लन ुपन� । अवोध अव�थाक� बा�लकालाई आ�नो �ल� चलाउन 

लगाउने र �नजको योनी�ारस�म �ल� प�ु याई �वय� �खलन गराई आ�नो यौन स�तिु� ट �लने काय�लाई 
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केवल करणीको उ�ोग मा� हो भनी �या�या गनु� जबरज�ती करणी स�ब�धी काननुी �यव�थाको भावना 

अनकूुल नहनेु । योनीमा �ल� �वेश नगरेस�म जबरज�ती करणीको कसरु हुँदैन भनी सबै अव�थामा 

�या�या गन� हो भने शार��रक �पमा कमजोर म�हलामा�थ हनेु यौनज�य अपराधबाट ��तवाद�ले उ�मिु� 

पाउने अव�था आउन स�ने" भनी ने.का.प.२०६३ �न.नं. ७६५२ प�ृ ठ २३२ मा सव��च अदालतबाट 

�स�ा�त ��तपा�दत भएको छ । 

25. �यसै गर� जबरज�ती करणीको अपराधमा पी�डतको भनाइ र बकाइले मह�वपूण� �माणको �थान 

�हण गद�छ । सामान उमेरका प�ुष र म�हला �बच प�न जबरज�ती करणीको अपराध हनु प�ुषको 

�ल� घसेुकै हनु ु पछ� भ� ने नभई सामा�य Penetration काय� नै जबरज�ती करणीको अपराधलाई 

पया�� त ह�ुछ । पी�डतको योनीको व�रपर� घाउ चोट हनु ुपन�, �वय� �खलन भएको देिखन ुपन� ज�ता 

अव�था ��य� देिखन ु पछ� भनेर सबै अव�थामा अपे�ा गन� �म�दैन । घटनाको प�रि�थ�त ज�य 

अव�थाह�बाट जबरज�ती करणी भएको पिु� ट ह�ुछ भने जबरज�ती करणी भएको मा�नने भनी 

सव��च अदालतको संय�ु इजलासबाट तेजबहादरु बढुाथोक� �व�� नेपाल सरकार भएको जबरज�ती 

करणी म�ुामा फैसला भएको देिख�छ (सव��च अदालत बलेु�टन वष� १९ अ� ५ २०६७ असार १-

१५ पूणा�� ४३१) ।  

26. पी�डत बाल�काले ��तवाद�ले आफुलाई जबरज�ती करणी गर ् यो भनी घटनाको स�व�तार �हर� र 

अदालतमा लेखाई �दएक� छन ्। पी�डत नाबा�लका जस उपर अपराध भएको छ उसले कुनै झ�ुो 

ब�न ु पन� कारण छैन । �हर� र अदालतमा एकै �मलानको कुरा �य� गनु�का साथै जाहेरवाल� 

आमालाई प�न सोह� कुरा भनेको छ सोका आधारमा आमाले जाहेर� �दई सोह� �मलानको बकप� 

गरेको छ । अपराधबाट पी�डत नाबालक र �नजक� आमाले कुनै �रसइबी बेगर आ�नो र आ�नी 

छोर�को सामािजक इ�जत र ��त� ठा समेतलाई ल�याइ�दएको जाहेर� दरखा�त र पी�डतको कागज 

तथा बकप�ह� भ�दा बढ� मह�वपूण� �माण के हनु स�छ ? यह� कारणले गदा� हा�ो �माण ऐन, 

२०३१ को दफा १०(१)(ख) मा पी�डतलाई �वषशे मह�वको सा�ीको �पमा राखेको छ । 

पी�डतलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) ले सा�ीका �पमा रा� नकुो पछा�ड पी�डत 

आफै अपराधको �सकार भएको कारण झटुो ब�दैन । पी�डतको एउटै ल�य आफु उपर अ�याय 

गन�लाई सजाय गराउन ु नै ह�ुछ । पी�डतले वा�त�वक दोषीलाई उ�मिु� �दएर अ�लाई सजाय 

गराउन चाहँदैन । यह� आधारबाट हेदा� पी�डत तथा �नजक� आमाले अ�भय�ुलाई �बना कारण पोल 

गनु� पन� अव�था देिखँदैन । �यनीह�ले गरेको �कटानीलाई अ�भय�ुको स�ु ने कोठा जहाँ अपरा�धक 

काय� भएको �थयो सो ठाउँबाट पी�डत बा�लकाको फुटेको चरुा बरामद हनु ु र सोको सनाखत 

पी�डतले गरेबाट घटनालाई ख�बीर गरेको ि�थ�त छ । पी�डतको घाउ जाँच केश फारम हेदा� 

Sexual assault pain or suprapulin rigion �यहोरा उ�लेख गर� जबरज�ती करणी भएको छ छैन 

ए�कन गन� नस�कने भ� ने देिख�छ । ३ गते भएको घटनामा ९ गते पी�डतको �वा��य पर��ण 

गरेको छ । ६/६ �दनप�छ ग�रएको पर��णमा ए�कन गन� नस�कने भ� न ु�वाभा�वकै देिख�छ । ६ 

�दनप�छ भएको पर��णकै आधारमा अ�य �माणलाई बेवा�ता गर� घटना भएको होइन भ� न स�कने 

अव�था भएन । आफु घर दोकानमा नै काम गरेर बसेको �थए,ँ फरार भएको होइन भनी अदालतमा 
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म�ुाको स�पूण� �माण बिुझसकेप�छ हािजर भई इ�कार� बयान गद� पी�डत र जाहेरवालासँग �रसइबी 

�थयो भ� ने िज�कर �लए प�न उ� कुराको पिु� ट गन� �माण ��तवाद�ले पेस गर� आ�नो भनाइलाई 

ख�बीर गराउन सकेको छैन । पी�डत र जाहेरवाला �न�न वग�य ग�रब प�रवारका �यि�लाई 

�भावमा पार� अदालतमा आई बकप� ग�रसकेप�छ ��तवाद�ले अपराध गरेको होइन भनी �नवेदन 

पान� लगाई फरार ��तवाद� अदालतमा उपि�थत भई इ�कार� बयान गरेबाट ��तवाद� जसर� भए प�न 

अपराध गरेको कुराबाट म�ु पाउन भरम�दरु कोिशस गरेको ��ट ह�ुछ । यसर� पी�डत नाबा�लका 

र �नजक� आमा जाहेरवाल�लाई �भावमा पारेर �माण �नमा�ण गर� आफु अदालतमा हािजर हनु गएको 

कुरा �म�सलबाट ��ट देिखएको हुँदा ��तवाद�ले गरेको इ�कार� बयानका आधारमा मा� उपरो� 

बमोिजमका �व� वसनीय र श�ृलाब� मालाकार �पमा आएका �माणलाई बेवा�ता गर� ��तवाद�ले 

अपराध गरेका होइनन ्भ� न स� ने अव�था देिखएन ।  

27. अत: जाहेरवालाको �कटानी जाहेर� दरखा�त र सोह� �मलानको अदालतमा आई गरेको बकप�, वष� 

११ क� पी�डत प�रव�त�त नाम ABC ले अ�धकार �ा� त अ�धकार� सम� आफुलाई ��तवाद�ले 

जबरज�ती करणी गरेको कुरा स�व�तार लेखाइ�दएको र अदालतमा आई सोह� �मलानको बकप� 

ग�र�दएको, घटना�थलमा चरुाका टु�ाह� बरामद भएको र ती चरुाका टु�ाह� पी�डतका चरुा 

फुटेका हनु ् भनी पी�डतबाट सनाखत भइराखेको ि�थ�त देिख�छ । जाहेरवाला तथा पी�डतको 

भनाइलाई समथ�न गर� कागज गन� �यि�ह�ले प�न ��तवाद� मदन साहाले जबरज�ती करणी गरको 

हुँदा प�ाउ गन� खो�दा फरार भएका हनु ् भनी लेखाइ�दएको सो कुराको पिु� ट ��तवाद� समयमा 

अनसु�धान अ�धकार� सम� उपि�थत भई अनसु�धान काय�मा सहयोग नगर� फरार रहेबाट 

पिु� टभएको ि�थ�त छ । पी�डतको घाउ जाँच केश फारममा समेत Sexual assault  pain or 

suprapubia rigion  भ�े �यहोरा उ�लेख भएको र नारायणी उप�े�ीय �वा��य �वकास स�म�तको 

�म�त २०६७।५।९ को प�बाट पी�डतको जबरज�ती करणी भएको छ छैन ए�कन गन� नस�कने 

भ� ने उ�लेख भएको ि�थ�तमा ��तवाद�ले उपरो� बमोिजमका �माणह�लाई ख�डन गन� सकेको 

ि�थ�त नदेिखँदा सव��च अदालत बलेु�टन २०६७ वष� १९ अ� ५ प�ृ ठ ७ ने.का.प. २०६३, �न.नं. 

७६८२ प�ृ ठ ४६२ र ने.का.प. २०६३ �न.नं. ७६५२ प�ृ ठ २३२ मा स�मा�नत सव��च 

अदालतबाट भएको फैसलाले �न�द�� ट गरेका �स�ा�त समेतबाट ��तवाद� मदन साहाले पी�डत 

प�रव�त�त नाम ABC लाई जबरज�ती करणी गरेको ठहछ� । पी�डतको उमेर वष� ११ को देिखँदा 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम कैद वष� ८ (आठ) ह�ुछ साथै पी�डत 

वष� ११ क� नाबा�लकाको �गरेको सामािजक ��त� ठा समेतको पनु�था�पना गन� स�भव नभए प�न 

�नजको �वा��य, िश�ा तथा पालनपोषण गर� स�म भई आ�म�नभ�र गराउने उ�े� यले नै ��तपू�त�को 

�यव�था काननुले गरेको हुँदा ��तवाद� �यापार �यवसाय गन� आ�थ�क है�सयत समेत भएको �यि� 

भएको हुँदा ऐ. को १० नं. बमोिजम पी�डतलाई �. ५,००,०००।- (पाँच लाख) ��तपू�त� ��तवाद� 

मदन साहाबाट भराइ�दने समेत ठहछ� । ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दने ठह� याएको 

स�ु बारा िज�ला अदालतको फैसला (आदेश) उ�ट� हनेु ठहछ� । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� ।  
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तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए अनसुार ��यथ� ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) 

नं. बमोिजम कैद वष� ८ (आठ) हनेु ठहरेकाले सो बमोिजम लगत कसी असलु उपर गनु� भनी स�ु 

िज�ला अदालतमा लगत �दनू ............................................................................................१ 

 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम 

पी�डतलाई �. ५,००,०००।- (पाँच लाख मा�) ��तपू�त� भराइ�दने ठहरेकाले सो भराइपाउँ भनी मलुकु� 

ऐन, द�ड सजायको ४२ नं. मा �न�द�� ट �याद�भ� ��तवाद�को यसै सरहदको जेथा देखाई पी�डतको 

दरखा�त परे काननु बमोिजम भ�रभराउ द�तरु �लई ��तवाद�बाट भराइ�दन ु भनी स�ुमा लगत 

�दनू.............................................................................................................................२ 

 

यो फैसलामा िच� नबझेु सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) मा �न�द�� ट �याद ७० 

�दन�भ� �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को ख�ड (ग) बमोिजम �ी सव��च अदालतमा 

पनुरावेदन गनु� होला भनी ��यथ� ��तवाद�का नाउँमा पनुरावेदको �याद जार� गनू� ...........................३ 

 

फैसलाको ��त�ल�प स�हतको जानकार� पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय हेट�डामा पठाइ�दनू...........४ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� फैसला स�हतको �म�सल �नयमानसुार यस अदालतको अ�भलेख 

शाखामा बझुाइ�दनू .........................................................................................................५ 

 
   

 (जीवनह�र अ�धकार�) 

�यायाधीश 

उ� रायमा म सहमत छु 

 

 (उमेश कुमार �संह) 

    �यायाधीश 

 
 

फैसला तयार पान� सहयोग गन� 

इजलास अ�धकृत : गोपी �व� वकमा� र वस�तराज कोइराला  

ना.स.ु : �मोद मैनाल�, कृ�ण�साद बराल 

टाइप गन� क.अ. : टाज�न कँुवर 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल पषु २२ गते रोज २ शभुम ्....................। 
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�ी पनुरावेदन अदालत जनकपरु 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी अ�नता मान�धर जोशी 

फैसला 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.प.ुनं. 

�न.नं. : २०० 

 

म�ुा : अपहरण तथा शर�र ब�धक । 
 

िज�ला सला�ह� हज�रया गा.�व.स. वडा नं.९ घर भइ� हाल कारागार शाखा काया�लय रौतहट 

गौरमा थनुामा ब�ने रामजी यादव .......................................................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

 

�व��  

िज�ला �हर� काया�लय रौतहटको जाहेर�ले नेपाल सरकार ....................................... १  ��यथ� 

��तवाद� 

 

स�ु फैसला गन� : मा. �यायाधीश : �ी अ�यतु �व� (सला�ह� िज�ला अदालत) 

 

�याय �शासन ऐन‚ २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु 

म�ुाको सि��� �ववरण यस �कार रहेको छ : 

 �म�त २०६६/१०/१ गते सतामढ� �ाम प�ायत कराहवा घर भइ� ऐ. सतामढ� �ताप नगर 

मह�ला ब�ने दयान�द महतोको छोरा वष� १३ को उमाका�त महतोलाइ� िज�ला सला�ह� हजर�या ९ ब�ने 

रामजी यादव समेतले अपहरण गर� घरमा �याइ� राखेको अव�थामा �नज रामजी यादवको घर खानतलासी 

गदा� ��तवाद� रामजी यादवका साथमा नलकटुवा ब�दकु २ थान र राम�वेश पासवान‚ स�ुनलकुमार यादव 

समेतको साथबाट गोल� राउ�ड ४ थान बरामद भएको खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका । 

 �म�त २०६६/१०/१ गते भारत �सतामढ� ब�ते दयान�द महतोको छोरा वष� १४ को उमाका�त 

महतोलाइ� अपहरण गर� नेपालमा �याइ� राखेको भ�े खबर �ा� हनु आएकामा िज�ला �हर� काया�लय 

रौतहटबाट �हर� ग�ती टोल� ख�टइ� �नज अपहरणकार�ह�लाइ� खोज तलास गद� जाँदा �म�त २०६६/१०/९ 

गते राती २०:०० बजेको समयमा िज�ला रौतहट �पपरा रजवाडा ९ ि�थत वागमती नद�मा आइप�ुदा 

अपहरणकार�ले �हर� ग�ती टोल�लाइ� देखी अ�धाध�ुध गोल� फायर गदा� �हर��ारा आ�मर�ाका ला�ग फायर 

गर� अपहरणकार�ह�म�ये रामजीकुमार यादव‚ नवीनकुमार यादव‚ स�ुनलकुमार यादव‚ राम�वेश पासवान 

समेतलाइ� प�ाउ गन� सफल भएको र अ�य अपहरणकार�ह� भागेको र प�ाउ ��तवाद�ह�को शर�र तलास 

गदा� हातह�तयार गोल� ग�ा समेत बरामद भएको र �नजह�को बयानका आधारमा अपह�रत बालक 

उमाका�त महतोलाइ� ��तवाद� राम�वेश पासवानको घरबाट अपहरण म�ु ग�रएकामा �नज अपहरणकार�ह� 

०६-०७०-०१३३२ 

०७०-CS-०२४१ 
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उपर अपहरण तथा शर�र ब�धक म�ुा िज�ला �हर� काया�लय सला�ह�मा दता� गर� कारबाह� हनु ुभ�े �.�न. 

�करणकुमार �संह समेतको �तवेदन । 

�म�त २०६६/१०/१ गते‚ भारत �सतामढ� ब�ने दयान�द महतोको छोरा वष� १३ को उमाका�त 

महतोलाइ� हामी ��तवाद� राम�वेश पासवान‚ रामजी यादव समेतले अपहरण गर� �याइ� फोनबाट �फरौती माग 

ग�ररहेका अव�थामा �हर�ले थाहा पाइ� खोज तलास गन� �ममा �हर��ारा दोहोरो �भड�त भइ� रामजीकुमार 

यादव‚ नवीनकुमार समेतका केह� साथीह�लाइ� �हर�ले प�ाउ गर� शर�र तलासी गदा� हातह�तयार गोल� 

समेत बरामद भएको हो भ�े एका�मलानका प�ाउ ��तवाद� नवीनकुमार यादव समेतको बयान कागज । 

 �म�त २०६६/१०/१ गते‚ भारत �सतामढ� ब�ने दयान�द महतोको छोरा वष� १३ को उमाका�त 

महतोलाइ� अपहरण गर� नेपालमा �याइ� लकुाइ� राखेको भ�े खबर �ा� भए प�ात �हर�को ग�ती टोल� 

ख�टइ� �नज अपहरणकार�ह�लाइ� खोज तलास गद� जाँदा �म�त २०६६/१०/९ गते राती १०:०० बजेको 

समयमा �नज रौतहट �पपरा राजवाडा ९ ि�थत वागमती नद�मा आइप�ुदा अपहरणकार�ह�ले �हर� ग�ती 

टोल�लाइ� देखी अ�धाध�ुध गोल� फायर गदा� �हर��ारा आ�मर�ाका ला�ग फायर गर� अपहरणकार�म�ये 

रामजीकुमार यादव‚ नवीनकुमार यादव‚ स�ुनलकुमार यादव‚ राम�वेश पासवान समेतलाइ� प�ाउ गन� सफल 

भएको र अ�य अपहरणकार�ह� भागेको र प�ाउ ��तवाद�ह�ले शर�र तलास गदा� हातह�तयार गोल� ग�ा 

समेत बरामद भएको र �नजह�को बयानको आधारमा अपह�रत बालक उमाका�त महतोलाइ� ��तवाद� 

राम�वेश पासवानको घरबाट उ�ार गर� प�ाउ ��तवाद�ह�लाइ� यस काया�लयबाट हातह�तयार खरखजाना 

म�ुा चलाइएको अपह�रत ब�चा िज.�.का. सला�ह� अ�तग�तबाट म�ुा चलाइएकामा घटना�थल तथा िज.�.का. 

सला�ह� अ�तग�त पन� भएकाले अपहरण तथा शर�र ब�धक म�ुा दता� गर� अनसु�धानका ला�ग िज.�.का. 

रौतहटको प� साथ �ा� हनु आएको �म�सल कागजात । 

 िज�ला सला�ह� स�ुदरपरु चहुडवा ९ ि�थत �सतारम पासवानको घर खानतलासी गदा� अपह�रत 

उमाका�त महतोलाइ� खाटमा सतुाइ� राखेको अव�थामा फेला पारेको भ�े �यहोराको घटना�थल  

मचु�ुका । 

 अपहरणकार�म�येका ��तवाद� रामजीकुमार यादव, स�ुनलकुमार यादव र नवीनकुमार यादव समेत 

प�ाउ गर� अनसु�धानका �ममा रािखएका ��तवाद�ह�लाइ� अपह�रत उमाका�त महतोले िचनी सनाखत गर� 

�दएको भ�े �यहोराको कागज । 

 �म�त २०६६/१०/०९ गते राती अ�दाजी २०:०० बजेको समयमा �.�न. �क�णकुमार �संह 

समेतको टोल�ले ग�ती गद� जाँदा िज�ला रौतहट �पपरा रजवाडा ९ ि�थत वागमती नद�मा आइप�ुदा 

अपहरणकार�ह� रामजीकुमार यादव‚ नवीनकुमार यादव‚ स�ुनलकुमार यादव‚ राम�वेश पासवान समेतलाइ� 

प�ाउ गन� सफल भएको र अ�य अपहरणकार�ह� भागेको र प�ाउ ��तवाद�ह�को शर�र तलास गदा� 

हातह�तयार गोल� ग�ा समेत बरामद भएको र �नजह�को बयानका आधारमा अपह�रत बाल उमाका�त 

महतोलाइ� ��तवाद� राम�वेश पासवानको घरबाट अपहरण म�ु गराएको हो भ�े �यहोराको बिुझएका 

मा�नसह�को कागज । 

 �म�त २०६६/१०/१ गते‚ मेरो छोरा वष� १३ उमाका�त महतोलाइ� �व�� ख�डमा उि�लिखत 

��तवाद� राम�वेश समेतले अपहरण गर� आ�नो घरमा �याइ� फोन माफ� त पचास हजार �प�या �फरौती माग 
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गरेकामा सोह� �प�या �लइ� �हर�लाइ� जानकार� गराइ� �हर� माफ� त अपहरणकार�ह� नवीनकुमार यादव 

समेतलाइ� प�ाउ गर� मेरो छोरा सकुशल म�ु गराएकामा काननु बमोिजम कारबाह� गर� पाऊँ भ�े 

�यहोराको दयान�द महतोको जाहेर� दरखा�त । 

 फरार ��तवाद�ह�लाइ� खोजतलास गदा� फेला नपरेको भ�े �यहोराको �हर� ��तवेदन । 

 मा�थ उि�लिखत ��तवाद�ह� राम�वेश पासवान‚ रामजी यादव‚ स�ुनलकुमार यादव‚ नवीनकुमार 

यादव र रमाका�त ठाकुर समेत �म�त २०६६/१०/१ गतेका �दन जाहेरवालाको छोरा उमाका�त महतोलाइ� 

भारत िज�ला �सतामढ� �तापनगर ि�थत आ�नै घरबाट अपहरण गर� ��तवाद� राम�वेश पासवानको घरमा 

बनाइ� राखेको अव�थामा िज.�.का. रौतहटको �हर� ग�ती टोल�ले म�ु गरेको हुँदा �नज ��तवाद�ह� 

राम�वेश पासवान‚ रामजी यादव‚ स�ुनलकुमार यादव र नवीनकुमार यादव र रमाका�त ठाकुर समेतको उ� 

काय� मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महलको १ नं. र २ नं. �वपर�तको कसरु 

अपराधमा �नज ��तवाद�ह� राम�वेश पासवान‚ रामजीकुमार यादव‚ नवीनकुमार यादव‚ स�ुनलकुमार यादव र 

रमाका�त ठाकुर समेत उपर ऐ. महलको ३ नं. बमोिजम सजाय हनुका साथै �नज अपह�रत उमाका�त महतो 

नाबालक हनुकुा साथै ��तवाद�ह� २ जना भ�दा बढ� संल�न भइ� उ� वारदात घटाउन पगेुका हनुाले �नज 

��तवाद�ह� राम�वेश पासवान‚ रामजी यादव‚ स�ुनलकुमार यादव र नवीनकुमार यादव र रमाका�त ठाकुर 

शमा� समेतलाइ� ऐ. मलहको ७ नं. र ९ नं. बमोिजम थप सजाय हनु र ऐ. महलको १२ नं. बमोिजम 

��तवाद�ह�बाट पी�डतलाइ� ��तपू�त� भराइ� �दन भ�े समेतको मागदाबी �लइ� स�ल अनसु�धान �म�सल यसै 

अ�भयोग प� साथ पेस ग�रएको छ । साथै प�ाउ ��तवाद�ह� राम�वेश पासवान‚ रामजी यादव‚ 

स�ुनलकुमार यादव र नवीनकुमार यादव समेत िज�ला �हर� काया�लय रौतहटबाट दायर भएको हातह�तयार 

खरखजाना म�ुामा िज�ला कारागार रौतहटमा पपु��का ला�ग थानामा रहेको हुँदा सोह� कारागारमा बझुी 

पाउन अनरुोध छ । ए�कन ठेगाना नखलेुका ��तवाद� असलम �मया‚ �दनेश ठाकुर‚ रामच�� यादव‚ लाल ु

पासवान‚ स�जय‚ पंकज समेतका हकमा ए�कन वतन ख�ुन आएका बखत काननु बमोिजम हनु अनरुोध  

छ । फरार ��तवाद� रमाका�त ठाकुरको नाममा �याद जार� हनु अनरुोध छ भ�े समेतको अ�भयोग दाबी । 

 जाहेर प� सनुाउँदा स�ुनपाए ँ । मैले कुनै प�न कसरु अपराध गरेको छैन । मलाइ� 

२०६६/१०/९ गते �हर�ले ए�ासी समाती सला�ह�मा प�ाउ गर� झ�ुा म�ुा लगाइ� थनेुका मा� हनु ्। 

मैले उमाका�त महतोलाइ� िचनेको प�न छैन । मैले अपहरण गरेको ब�धक बनाएको प�न हैन । म��तको 

उजरु� सबै झ�ुा हो । मलाइ� सजाय हनेु होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� नवीनकुमार यादवले गरेको 

बयान । 

 सो अ�भयोग प� सनुाउँदा स�ुनपाए ँ।मैले कुनै कसरु अपराध गरेको छैन । म उपर पोल उजरु� 

झ�ुा हुँदा मलाइ� सजाय हनेु होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रामजी यादवले गरेको बयान । 

 सो बयान सनुाउँदा स�ुनपाए ँ। �नजह�ले के कसो गरे मलाइ� थाहा भएन । म उपर पोल झ�ुा  

हो । मैले अपहरण गरे गराएको होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� स�ुनलकुमार यादवले गरेको  

बयान । 

 अ�भयोग प� सनुाउँदा स�ुनपाए ँ ।मैले कसरु अपराध गरेको छैन ।म उपर पोल उजरु� झ�ुा  

हनु ्। मलाइ� सजाय हनेु होइन भ�े समेत �यहोराको राम�वेश पासवानले गरेको बयान । 
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 ��तवाद� रमाका�त ठाकुर शमा�ले स�ु �यादै गजुार� बसेको । 

 �म�त २०६६/१०/९ गते ग�तीको �ममा �पपरा रजवाडा वडा नं. ९ को वागमती छेउमा प�ुदा 

अचानक हामीमा�थ फाय�रङ भयो, हामीले प�न ��तकार गर ्य� । हामी अगा�ड ब�दै जाँदा रामजी यादव 

समेत ४ जनालाइ� समा�य� । साथै उनीह�सँग भएको कटुवा पे�तोल र गोल� समेत बरामद गरेका ह� भ�े 

समेत �यहोराको �.ना.�न.राजकुमार साहले यस अदालतमा बकेको बकप� । 

 ��तवाद� राम�वेश पासवानको घरमा ब�चा उमाका�त महतोलाइ� लकुाइ� �छपाइ� राखेको होइन र 

बरामद उ�ार प�न गरेको हैन भ�े समेत �यहोराको घटना�थल मचु�ुकाका �यि� राम�वेश पासवानले 

बकेको कागज । 

 सो जाहेर� ��तवेदन सबै झ�ुा हो �कन�क �म�त २०६६/१०/९/१ गतेका �दन ��तवाद� राम�वेश 

पासवान मसँगै छ भ�े समेत �यहोराको राम�वेश पासवानको सा�ी ह�र�� पासवानले बकेको बकप� । 

 �म�त २०६६/१०/१ गतेका �दन ��तवाद� राम�वेश आ�नै गाउँमा छ अ� कुरो मलाइ� थाहा छैन 

भ�े समेत �यहोराको घटना�थल मचु�ुकाका �यि� गफुर पासवानले बकेको बकप� । 

 यी स�पूण� �यहोरा झ�ुा हनु ् �नज ��तवाद� नवीनकुमार यादव �म�त २०६६/१०/१ गतेका �दन 

गाउँमै मसँगै रह� बसेका छन ्भ�े समेत �यहोराको नवीनकुमार यादवको सा�ी रामनरेश रायले बकेको 

बकप� । 

 यी सबै ��तवेदन कागज झ�ुा हनु ्यी ��तवाद� गाउँमै छन ्। यी ��तवाद� घटनामा संल�न छैनन ्

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रामजी यादवका सा�ी रामउजीन रायले बकेको बकप� । 

 यी स�पूण� कागज बयान झटुा हनु ्। हजर�याबाट �पपर�या २१/२२ �क.मी. टाढा छ । उ� 

समयमा ��तवाद� स�ुनल आ�नै गाउँघरमा रहेकाले �हर�मा भएको बयान प�न झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद� स�ुनलकुमारको सा�ी �वहार� रायले बकेको बकप� । 

 �नज ��तवाद�ह� अदालत सम� आरो�पत कसरु��त इ�कार रह� बयान गरेको र अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� गरेको बयानमा आरो�पत कसरु��त सा�बत भइ� अ�भयोग प�मा उि�लिखत ��तवाद�ह���त 

एक आपसमा पोल समेत गरेको देिख�छ । अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� भएको बयान कुट�पट गर� 

गराएको हो भनी अदालतको बयानमा खलुाएको भए प�न कुट�पट भएको भ�े प�ु� भएको  

पाइँदैन ।संल�न खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुकामा उ�लेख भए बमोिजम ��तवाद�ह�बाट गोल� तथा 

ब�दकु बरामद भइ� हातह�तयार खरखजाना म�ुा दायर भएको भने अ�भयोग प�बाट देिखएको र उ� 

म�ुाबाट ३ वष� कैद भ�ुान ग�रएको भ�े आधारबाट प�न ��तवाद�ह�को अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को 

सा�बती बयान प�ु� भएको पाइयो । ��तवाद� रमाका�त ठाकुर जार� �यादमा हािजर नभइ� आ�नो सफाइको 

कुनै �माण �नजले पेस गन� सकेको प�न छैन । पी�डतलाइ� यो य�त �म�तदेिख नेपाल�भ� �वेश गराइ� राखेको 

भ�े �प� उ�लेख गर� ��तपू�त�तफ� को दाबी अ�भयोग प�मा �लएको नदेिखँदा ��तवाद� राम�वेश पासमानले 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयानमा �म�त २०६६/१०/२ देिख नै घरमा लकुाइ� पी�डतलाइ� 

राखेको भ�े उ�लेख भएको देिखँदा सोह� �म�तदेिखको ��तपू�त� पी�डतले भर� पाउने देिखन आयो ।तसथ� 

उपरो� आधार �माणबाट ��तवाद� राम�वेश पासवान‚ रामजी यादव‚ स�ुनलकुमार यादव‚ नवीन कुमार 

यादव‚ रमाका�त ठाकुर शमा�ले अ�भयोग प� मागदाबी बमोिजम कसरु गरेको ठहछ� । सो ठहना�ले �नज 
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��तवाद�ह�लाइ� अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महलको ३ नं. बमोिजम जनह� सात वष� कैद र 

पचास हजार �प�या ज�रवाना ह�ुछ । साथै �नज ��तवाद�ह�लाइ� स��ठत �पमा दइु�भ�दा बढ� �यि� �मल� 

कसरु गरेमा ऐ. को ७ नं. बमोिजम जनह� थप दइु� वष� कैद र पी�डत नाबालक हुँदा ऐ. को ९. नं. बमोिजम 

जनह� थप दइु� वष� कैद ह�ुछ । साथै पी�डतले ऐ. को १२ नं. बमोिजम ��तवाद�ह�बाट दामासाह�ले 

��तपू�त� समेत भर� पाउँछ भ�े समेत �यहोराको स�ु सला�ह� िज�ला अदालतको �म�त २०६९/९/८ को 

फैसला । 

 अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयान मेरो �व�छापूव�क भएको होइन �हर�ले डर �ास कुट�पट 

गर� सह�छाप गराएको हुँदा सो सा�बती बयानबाट दोषी ठहर गन� �म�दैन । मैले अदालतमा गरेको इ�कार� 

बयानलाइ� मेरो सा�ी राम उजैन रायले समथ�न गद� �नद�ष रहेको भनी �मािणत भएको  

छ । �हर� ��तवेदन र घटना �थल �कृ�त मचु�ुका एवम ्बरामद� मचु�ुकाको �यहोरा �म�त एक आपसमा 

मेल नखाइ� बािझएको �वरोधाभास कागजलाइ� �माणमा �लन �म�ने होइन । पी�डत भ�नएको उमाका�त महतो 

वा पी�डतको बबुा दयान�द महतोलाइ� अदालत सम� बकप� गराउन ु पन�मा‚ अ.वं. ११५ नं. बमोिजम 

पी�डतलाइ� ब�ुन ुपन�मा पी�डतलाइ� ब�ुदै नबझुी ग�रएका स�ु फैसला �माण ऐन‚ २०३१ तथा अ.वं. ११५ 

नं. समेत �वपर�त हुँदा सो फैसला बदर गर� अ�भयोग दा�बबाट सफाइ पाउँ भ�े समेत ��तवाद� रामजी 

यादवको पनुरावेदन प� । 

 अ�य ��तवाद� राम�वेश पासमान‚ स�ुनलकुमार यादव र नवीनकुमार यादव समेतले पनुरावेदन नगर� 

पनुरावेदनको �यादै गजुार� बसेको । 

 

यस अदालतको ठहर 

 �नयम बमोिजम आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा 

स�ु �म�सल अ�भयोग दाबी‚ ��तवाद�ह�को बयान‚ �म�सल संल�न त�यगत आधार �माण‚ पनुरावेदन 

स�हतको �म�सल अ�ययन गर� ��तवाद�ह�लाइ� दोषी ठहर ्याइ� सजाय गर� भएको स�ु फैसला �मलेको छ‚ 

छैन ? पनुरावेदक ��तवाद�को पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�छ‚ स�दैन ? सो स�ब�धमा �नण�य �दन ु पन� 

देिखयो ।  

 यसमा त�यावलोकन गर� हेदा�‚ ��तवाद�ह� राम�वेश पासमान‚ रामजी यादव‚ स�ुनलकुमार यादव‚ 

नवीन कुमार यादव र रमाका�त ठाकुर समेत �म�त २०६६/१०/१ गतेका �दन जाहेरवालाको छोरा 

उमाका�त महतोलाइ� भारत िज�ला �सतामढ� �तापनगर ि�थत आ�नै घरबाट अपहरण गर� ��तवाद� राम�वेश 

पासमानको घरमा ब�धक बनाइ� राखेको अव�थामा िज�ला �हर� काया�लय रौतहटको �हर� ग�ती टोल�ले 

म�ु गरेको हुँदा �नज ��तवाद�ह� राम�वेश पासमान‚ रामजी यादव‚ नवीन कुमार‚ रमाका�त ठाकुर 

समेतको उ� काय� मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महलको १ नं. २ नं. �वपर�तको 

कसरु अपराधमा �नज ��तवाद�ह� समेत उपर ऐ. मलहको ३ नं. बमोिजम सजाय हनुकुा साथै �नज अपह�रत 

उमाका�त महतो नाबालक हनुकुा साथै ��तवाद�ह� २ जनाभ�दा बढ� संल�न भइ� उ� वारदात घटाउन 

पगेुका हनुाले �नज ��तवाद�ह�लाइ� ऐ. महलको ७ नं. र ९ नं. बमोिजम थप सजाय हनु र ऐ. महलको १२ 

नं. बमोिजम ��तवाद�ह�बाट पी�डतलाइ� ��तपू�त� भराइ�दन भ�े समेतको अ�भयोग मागदाबी । ��तवाद� 
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राम�वेश पासमान‚ रामजी यादव‚ स�ुनलकुमार यादव‚ नवीनकुमार यादव‚ रमाका�त ठाकुर शमा�ले अ�भयोग 

प� मागदाबी बमोिजम कसरु गरेको ठहछ� भनी गरेको स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उपर 

िच� नबझुाइ� ��तवाद�ह�म�ये ��तवाद� रामजी यादवको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । 

अ�य ��तवाद�ह�को पनुरावेदन नपर� �याद गजुार� बसेको । 

 मूलत: �म�त २०६६/१०/१ का �दन जाहेरवाला दयान�द महतोको छोरा वष� १३ को उमाका�त 

महतोलाइ� ��तवाद�ह�ले अपहरण गरेको भ�े अ�भयोग दाबी प�ु� हनु आएको अव�था छ‚  

छैन ? सोह� स�ब�धमा य�कन �व�षेण गन� पन� देिखयो । 

 �नण�यतफ�  �वचार गदा�‚ अपहरण भएको भ�नएको त�यतफ�  ���गत गदा� �म�त २०६६/१०/१ गते 

छोरा वष� १३ को उमाका�त महतोलाइ� �व�� ख�डमा उि�लिखत ��तवाद� राम�वेश समेतले अपहरण गर� 

आ�नो घरमा �याइ� फोन माफ� त पचास हजार �पैया �फरौती माग गरेकामा सोह� �पैया �लइ� �हर�लाइ� 

जानकार� गराइ� �हर� माफ� त अपहरणकार�ह� नवीनकुमार यादव समेतलाइ� प�ाउ गर� मेरो छोरा सकुशल 

म�ु गराएकामा काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भनी जाहेर� �ववरण लेखाएको देिख�छ । सो जाहेर�लाइ� 

समथ�न हनेु गर� �म�त २०६६/१०/१ गते �सतामढ� गाउँ प�चायत कराहवा घर भइ� ऐ. �सतामढ� 

�तापनगर मह�ला ब�ने दयान�द महतोको वष� १३ को उमाका�त महतोलाइ� िज�ला सला�ह� हज�रया ९ 

ब�ने रामजी यादव समेतले अपहरण गर� घरमा �याइ� राखेको अव�थामा �नज यादवको घर खानतलासी गदा� 

��तवाद� रामजी यादवको साथमा नलकटुवा ब�दकु २ थान‚ राम�वेश पासवान‚ स�ुनलकुमार यादव समेतको 

साथबाट गोल� राउ�ड ४ थान बरामद भएको खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका‚ �सताराम पासमानको घर 

खानतलासी गदा� उमाका�त महतोलाइ� फेला पारेको भ�े घटना�थल मचु�ुका‚ वारदातमा प�ाउ परेका 

��तवाद�ह�को शर�र तलास गदा� हातह�तयार गोल�ग�ा समेत बरामद भएको र �नजह�को बयानका 

आधारमा अपह�रत उमाका�त महतोलाइ� ��तवाद� राम�वेश पासमानको घरबाट उपहरण म�ु ग�रएको हो 

भ�े �.ना.�न. समेतको ��तवेदन र सो ��तवेदन समेतलाइ� समथ�न गद� अदालत सम� आइ� बकप� समेत 

गरेको देिखयो । 

 सो त�य एमव ्�माणबाट बालक उमाका�त महतोको अपहरण भएको रहेछ र �यस वारदातमा यी 

��तवाद�ह�को समेत संल�नता रहेछ भनी स�ब�ध एवम ्प�रि�थ�तज�य �माणह�बाट प�ु� भएको देिखयो । 

 �म�त २०६६/१०/९ गते ग�तीका �ममा �पपरा रजवाडा वडा नं. ९ को वागमती छेउमा प�ुदा 

अचानक हामीमा�थ फाय�रङ भयो हामीले ��तकार गर ्य�‚ रामजी यादव समेत ४ जनालाइ� समा�य� साथै 

उनीह�सँग भएको कटुवा पे�तोल र गोल� समेत बरामद गरेका छ� भ�े �.ना.�न. ह�को अदालतमा समेत 

बकप� भएको अव�थामा उजरु� झ�ुा हो मलाइ� सजाय हनेु होइन भ�े पनुरावेदकको िज�करलाइ� �माण ऐन‚ 

२०३१ को दफा २७ अनसुार सो कुराको �माण परु ्याउने भार �नजको हनेु छ भ�े काननुी �यव�था 

अनसुार ��तवाद�ले कुनै मना�सव आधार �माण देखाउन सकेको पाइदैन । 

 सजाय हनु ुनपन� कुराको �माण ��तवाद�ले परु ्याउन ुपछ� (ने.का.प. २०५४‚ �न.नं. ६५१‚ डाल ु

भ�े बाटुल�माया �व�� �ी ५ को सरकार) भ�े स�मा�नत सव��च अदालतबाट �स�ा�त समेत ��तपा�दत 

भइसकेको छ । 
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 �स�ा�तत: अपहरण स��ठत अपहरण हो‚ भारतमा Indian penal code‚ को ३६० को प�रभाषा 

अनसुार "Whatever takes or entices any minor under sixteen years of age if a male, or under eighteen years 

of age if a Female, or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor 
or person of unsound mind, without consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from 

lawful guardianship‚ यसर� कसैले १६ वष�म�ुनको नाबालकबाट १८ वष�म�ुनको नाबा�लका वा कुनै मा�नस 

अ�व��य �यि�लाइ� �नजको काननुी संर�णबाट अलग गन� �नयतले लगेमा काननुी संर�क�वबाट अपहरण 

गरेको मा�न�छ ।  

 नेपालमा मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महलको १ नं. अनसुार "कसैले कुनै 

�यि�लाइ� बल �योग गर� वा �योग गन� ध�क� �दइ�‚ डर�ास देखाइ�‚ जोर जलुमु गर�‚ हातह�तयार देखाइ�‚ 

छलकपट गर�‚ झ�ुयानमा पार� वा नशाल ुवा मादक पदाथ� सेवन गराइ� वा कुनै यातायातको साधन कुनै 

�क�समले क�जा वा �नय��णमा �लइ� कुनै ठाउँमा जान बा�य गराउन वा कुनै �यि�लाइ� �नजको म�ुर� 

�वना वा नाबालक र मान�सक �पमा अ�व�थ �यि�लाइ� �नजको �हतका �न�म� �नजको बाब‚ु आमा वा 

संर�कको म�ुर� बाहेक कुनै ठाउँमा लैजान हुँदैन । सो गरे अपहरण गरेको मा�नने छ । 

 अथा�त दबैु प�रभाषाबाट के देिख�छ भने यो अपराधको वारदात परुा हनुका ला�ग सो अपराधको 

प�रभाषाले �नधा�रण गरेको �नि�त प�रणाम �न�केका अव�थामा सो अपराध परुा �पमा गरेको मा�न�छ । 

फौजदार� काननुमा प�रणामय�ु अपराध (Result crime) �मािणत हनुका ला�ग सो अपराधको आपरा�धक काय� 

(Actus Reus) आचरण (Conduct)‚ प�रि�थ�तह� (Circumstances) र प�रणाम (Consequences)  अथा�त �था�पत 

वा �मािणत भएको हनु ुपद�छ । 

 ��ततु म�ुामा ��तवाद�ह� �व�� १३ वष�को उमाका�त महतोलाइ� घरैबाट अपहरण गर� ��तवाद� 

राम�वेश पासमानको घरमा ब�धक बनाइ� राखेको भ�े आधारमा अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको 

महलको ३ नं.‚ ७ नं.‚ ९ नं. बमोिजमको सजायको र ऐ. को १२ नं. बमोिजम ��तपू�त�को मागदाबी 

अ�भयोग दाबी �लएकामा �नज ��तवाद�ह� अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयानमा कसरुमा सा�बती रहेको 

र ��तवाद�ह�ले एक आपसमा पोल समेत गरेको देिख�छ । अदालतमा आइ� बयान गदा� आरो�पत कसरुमा 

इ�कार रहेको देिखयो । 

 अदालतमा इ�कार� बयान गद�मा आरो�पत कसरु गरेको होइन भनी मा� �म�ने स�कने देिखएन । 

 यी ��तवाद�ह�को वारदातमा संल�नता रहेको भ�े त�य �.ना. �करणकुमार �संह र �.ना.�न. 

राजकुमार साहले गरेको ��तवेदन‚ सो ��तवेदन �यहोरालाइ� समथ�न हनेु गर� अदालत सम� उपि�थत भइ� 

गरेको बकप�‚ ��तवेदन साथ संल�न खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका अनसुार यी ��तवाद�ह�बाट गोल� 

तथा ब�दकु बरामद भइ� हातह�तयार तथा खरखजाना म�ुा दायर भएको भ�े अ�भयोग प�बाट देिखएको र 

��तवाद� राम�वेश पासमानले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� बयानमा २०६६/१०/२ देिख नै घरमा लकुाइ� 

पी�डत उमाका�त महतोलाइ� राखेको भ�े �यहोरा उ�लेख देिखएबाट र �तवाद�ह�ले अदालत सम� गरेको 

बयानमा हातह�तयार तथा खरखजाना म�ुाबाट ३ वष� कैद भ�ुान ग�ररहेको भ�े आधार कारणबाट समेत 

��तवाद�ह�को अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को सा�बती बयानबाट स�माण प�ु� भएको देिखँदा �यसलाइ� 

अ�यथा भ� स�कएन । पनुरावेदक ��तवाद�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयान �वे�छापूव�क गरेको 

होइन �हर�ले डर�ास देखाइ�‚ कुट�पट गर� सह�छाप गराएको भ�नएको सो कुट�पटको घाउ जाँच गराएको 
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��तवेदन �म�सल साथ देिखएन । �हर�ले कुट�पट गर� बयान गराएको भनेर मा� हुँदैन �यसलाइ� प�ु� समेत 

गनु� पछ� । �माण ऐन‚ २०३१ को दफा ९ अनसुार उ� बयान ��तवाद�ह�को इ�छा �व�� भएको भ�े 

प�ु� भएको नदेिखँदा �माणका �पमा �हण यो�य नै देिख�छ । सो आधारमा यी ��तवाद�को अदालत 

सम�को बयानको �यहोरा प�यार लायक देिखएन । 

 अत: मा�थ उि�लिखत �माणह�को मू�या�न‚ स�ब�ध काननुको �यव�था त�स�ब�धी काननुी 

�स�ा�त समेतका आधारमा ��तवाद�को सफाइ पाऊँ भ�े पनुरावेदन िज�कर औिच�यपूण� एवम ्तक�  स�त 

देिखन नआएको हुँदा यी ��तवाद� रामजी यादव समेतले अ�भयोग प� मागदाबी बमोिजम कसरु गरेको 

ठहर ्याइ� सो ठहना�ले �नज ��तवाद�लाइ� अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महलको ३ नं. बमोिजम 

जनह� सात वष� कैद र पचास हजार �पैया ज�रबाना हनेु साथै �नजह�ले स��ठत �पमा �मल� कसरु गरेमा 

ऐ. को ७ नं. बमोिजम जनह� थप दइु� वष� कैद र पी�डत नाबालक हुँदा ऐ. को ९ नं. बमोिजम जनह� थप 

दइु� वष� कैद समेत हनेु ठहर ्याइ� पी�डतले ऐ. को १२ नं. बमोिजम ��तवाद�ह�बाट दामासाह� ��तपू�त� समेत 

भर� पाउँछ भनी ठहराएको स�ु सला�ह� िज�ला अदालतको �म�त २०६९/९/८ को फैसला �मलेकै देिखँदा 

सदर हनेु ठहछ� । पनुरावेदकको पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�दैन । अ�मा तप�सल बमोिजम गनु� । 

 

तप�सल 

१. फैसलाको जानकार� पनुरावेदकलाइ� �दन ु। 

२. सरोकारवालाले न�ल मा�न आए �नयमानसुार द�तरु �लइ� न�ल सार� सराइ�दन ु। 

३. डायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा पठाइ�दन ु। 

 

(अ�नता मान�धर जोशी) 

�यायाधीश 

उ� रायमा म सहमत छु । 

  

(तेजबहादरु के.सी.) 

   �यायाधीश 

 

इ.स. कृ�णबहादरु काक� 

�न�मस: 

इ�त स�बत २०७१ साल माघ २९ गते रोज ४ मा शभुम.्...............। 
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�ी  पनुरावेदन अदालत, इलाम 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी गणुराज ढु�ेल 

माननीय �यायाधीश �ी �मोदकुमार �े� वै� 

फैसला 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.प.ुनं.२७२ 

कोड नं.०२–०७०–००२२४ 

०७०–अक–०१६६ 

�नण�य नं.१०० 

 

म�ुा :  सवार� दघु�टनाबाट म�ृय ुभएका मतृकका हकवालालाई ��तपू�त� । 

 

िज�ला पाँचथर सभुाङ गा.�व.स.वडा नं. ८ ब�ने मोहन�साद िशवाकोट� .......................१  

मे.१.त १७१२ नं. को �ा�टर �यव�थापक स�ालक महाल�मी �संह ए�ड �दस� �ा.�ल. 

ल�लतपरु १५, हाल म�य पहाडी राजमाग� �नमा�ण ठेकदार �नम�लकुमार उ�तेी...............१ 

पुनरावेदक 

��तवाद� 

 

�व��  

�नम�लकुमार उ�तेीको जाहेर�ले नेपाल सरकार ......................................................१      

 

��यथ� 

वाद� 

 

स�ु फैसला गन� : �.िज.अ.कोषह�र �नरौला 

स�ु काया�लय : िज�ला �शासन काया�लय, पाँचथर 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पर� 

दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार रहेको छ : 

िज�ला पाँचथर ओयाम गा.�व.स. वडा नं.३ ि�थत पूव�मा अल�ची बार�, पि�ममा बाँस �याङ, 

उ�रमा ठाडो खोला र दि�णमा ओ�ल�भर य�त चार �क�ला�भ� अवि�थत म�य पहाडी लोकमाग�को थपु� 

�याङथाप ुसडक ख�डको ओ�ल�भर ि�थतमा मे. १ त. १७१२ नं. को �ा�टर सडक ख�डबाट अं. 

४०० �मटर तल खसी दघु�टना हुँदा िज�ला ओखलढु�ा मूलखक�  गा.�व.स. वडा नं. ४ ब�ने का�छा 

भ�े ड�बरबहादरु तामाङ, िज�ला �स�धपुा�चोक ग�ुसा गा.�व.स.वडा नं. ३ ब�ने �वजय बमजन, ऐ.वडा 

नं. २ ब�ने स�बरे �थङ समेतको घटना�थलमा नै म�ृय ु भएको र चालक �मलन िशवाकोट�, लेबर 

िज�ला �स�धपुा�चोक ग�ुसा ६ ब�ने काब� बमजन समेत घाइते भएकामा उपचाराथ� लगेको साथै 

�ा�टर ��त��त अव�थामा रहेको देिखएको घटना�थल चार�क�ला स�हतको �ववरण ।  

िज�ला पाँचथर ओयाम गा.�व.स.वडा नं. ३ ि�थत पूव�मा अल�चीबार�, पि�ममा बाँस �याङ, 

उ�रमा ठाडो खोला र दि�णमा ओ�ल�भर य�त चार�क�ला�भ� अवि�थत म�य पहाडी लोकमाग�को थपु� 

�याङथाप ु सडक ख�डको ओ�ल�भर ि�थतमा मे. १ त. १७१२ नं.को �ा�टर दघु�टना हुँदा सोह� 
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�ा�टरमा रहेका लेबर स�बरे �थङको मतृक लास उ�र टाउको दि�ण खु�ा रह� घो�टो अव�थामा 

रहेको देिखएको घटना�थल लास जाँच मचु�ुका ।  

िज�ला पाँचथर ओयाम गा.�व.स. वडा नं. ३ ि�थत पूव�मा अल�चीबार�, पि�ममा बाँस �याङ, 

उ�रमा ठाडो खोला र दि�णमा ओ�ल�भर य�त चार �क�ला�भ� अवि�थत म�यपहाडी लोकमाग�को थपु� 

�याङथाप ुसडक ख�डको ओ�ल�भर ि�थतमा मे. १ त. १७१२ नं. को �ा�टर दघु�टना हुँदा सोह� 

�ा�टरमा रहेका लेबर का�छा भ�े ड�बरबहादरु तामाङको मतृ लास पि�म टाउको पूव� खु�ा रह� 

उ�ानो अव�थामा रहेको देिखएको घटना�थल लास जाँच मचु�ुका ।  

िज�ला पाँचथर ओयाम गा.�व.स. वडा नं. ३ ि�थत पूव�मा अल�चीबार�, पि�ममा बाँस �याङ, 

उ�रमा ठाडो खोला र दि�णमा ओ�ल�भर य�त चार �क�ला�भ� अवि�थत म�य पहाडी लोकमाग�को थपु� 

�याङथाप ुसडक ख�डको ओ�ल�भर ि�थतमा मे. १ त. १७१२ नं. को �ा�टर दघु�टना हुँदा सोह� 

�ा�टरमा रहेका लेबर �वजय बमजनको मतृ लास दि�ण टाउको उ�र खु�ा रह� उ�ानो अव�थामा 

रहेको देिखएको घटना�थल लास जाँच मचु�ुका ।  

�म�त २०६८।७।३० गते बेलकु� अं. ६:३० बजेको समयमा िज�ला पाँचथर ओयाम 

गा.�व.स. वडा नं. ३ ओ�ल�भर ि�थत सडक ख�डमा मे. १ त १७१२ नं.को �ा�टर दघु�टना हुँदा 

सोह� �ा�टरमा रहेका कामदार (लेबर) ह� ड�बरबहादरु तामाङ, �वजय बमजन, स�बरे �थङ समेतको 

घटना�थलमा नै म�ृय ुभएकामा उ� मतृक लासको पो�माट�म समेतको काय� स�प� भइसकेको हुँदा 

लास सदगत गन�का ला�ग िज�मा बिुझपाउँ भ�े समेत �यहोराको प�ुके गोले, �वर�संह लामा, मानबहादरु 

तामाङ समेतको संय�ु �नवेदन प� ।  

िज�ला �वा��य काया�लय पाँचथरको च.नं. ११३ �म�त २०६८।८।५ गतेको प�साथ �ा� 

�वजय बमजन, स�बरे �थङ, का�छा भ�े ड�बरबहादरु तामाङ समेतको शव पर��ण फाराम ��तवेदन ।  

�म�त २०६८।७।३० गते बेलकु� अं. ६:०० बजेको समयमा िज�ला पाँचथर ओयाम 

गा.�व.स. वडा नं. ३ म�य पहाडी लोकमाग�मा �संह ए�ड �दस� क�पनीले भाडामा �लएको मे.१त. 

१७१२ नं.को �ा�टरमा क�पनीका लेबरह�ले �या�बङ तार लोड गर� चालक �मलन िशवाकोट�ले 

चलाएको �ा�टर सडक ख�डबाट झर� दघु�टना हुँदा लेबरह� का�छा भ�े ड�बरबहादरु तामाङ, �वजय 

बमजन र स�बरे �थङ समेतको घटना�थलमा नै म�ृय ु भएको हुँदा चालकलाई प�ाउ गर� मतृकका 

आफ�त प�रवारलाई �क�रया खच� तथा ��तपू�त� समेत �दलाइपाउँ भ�े समेत �यहोराको �नम�लकुमार 

उ�ेतीको जाहेर� दरखा�त ।  

मे. १ त १७१२ नं. को �ा�टर �संह ए�ड �दस� क�पनीले भाडामा �लई स�ालन गद� 

आएको �थयो । चालक म �थए ँभने लेबरह� सोह� क�पनीका �थए । �म�त २०६८।७।३० गते 

�दनको अं. ४:०० बजेको समयमा पाँचथर थपु� ि�थतबाट �या�बङ तार लोड गर� �याङथापतुफ�  जान 

भनी मैले �ा�टर चलाई चार जना लेबरह� काब� बमजन, का�छा भ�े ड�बरबहादरु तामाङ, स�बरे 

�थङ, �वजय बमजन समेत �ा�टरको अगा�ड चालकको �सट छेउमा रहेको मडगा�डमा�थ बसेका  

�थए । ऐ. बेलकु� अं. ६:३० बजेको �थयो होला, हामी ओयाम–३ ओ�ल�भर ि�थत सडक ख�डमा 

पगेुका �थय� । उ� सडक ख�डमा खा�डाखु�डी भएको र �ा�टरमा �या�बङ तार समेतको लोड 
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अ�ल बढ� रहेका कारण �ा�टरलाई खा�डाबाट जोगाई लान ु प� यो भनी जोगाउन खो�दाखो�दै 

�ा�टर खा�डोमा प�न लागेका कारण �ेक लगाउन खो�दा �ेक लक खुि�कन गई �ा�टरको 

�बचको ठुलो च�ा खा�डो�भ� पसी �ा�टर उ��एकाले �ा�टरको अगा�ड इि�जनको भाग सो�रन गई 

�ा�टर अ�नयि��त भई �भरबाट खसेको �थयो । �भरबाट म समेत चारै जना लेबरह� झरेका  

�थय� । म र लेबर काब� बमजन घाइते भएकामा उपचार प�ात �ठक भएका ह� भने अ�य �तन जना 

लेबरह�को घटना�थलमा नै म�ृय ु भएको �थयो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �मलन िशवाकोट�ले 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान कागज ।  

�म�त २०६८।७।३० गते बेलकु�को समयमा म आ�नै घरमा �थए ँ। ऐ. बेलकु� अं. ६:३० 

बजेको समयमा ओ�ल�भर ि�थत सडक ख�डबाट मे. १ त १७१२ नं. को �ा�टर ख�दा स�बरे �थङ, 

�वजय बमजन, ड�बरबहादरु तामाङ समेतको घटना�थलमा नै म�ृय ुभएको र चालक �मलन िशवाकोट�, 

लेबर काब� बमजन समेत घाइते भएको भ�े कुरा सनुी थाहा पाएको हुँ । उ� कुरा सनुी 

घटना�थलमा जाँदा म�ृय ुभएका �तनै जनाको लास देखेको हुँ । घाइतेह�लाई भने उपचारका ला�ग 

ल�गसकेको रहेछ । मतृक दईु वटा लास चा�हँ सडक ख�डबाट लगभग ३०० �मटर तल �थए भने 

एउटा लास चा�हँ �ा�टरले �थिचराखेको अव�थामा �थयो । घटना स�ब�धमा ब�ुदा �ा�टरको �ेक 

लक खुि�कन गई खा�डोमा �ा�टर पसी उ��एकाले सडकबाट तल खसी दघु�टना भएको रहेछ भ�े 

समेत �ायः एकै �मलान �यहोराको सृजना राई, स�म�ला राई, �ी�साद योङया, �वलास योङया समेतले 

ग�र�दएको व�तिु�थ�त मचु�ुका ।  

�म�त २०६८।७।३० गते बेलकु�को समयमा म समेतले मे. १ त १७१२ नं.को �ा�टरमा 

थपु�बाट �संह ए�ड �दस� क�पनीको �या�बङ तार लोड गर� �याङथापतुफ�  गइरहेका �थयौ । ऐ. बेलकु� 

अं. ६:३० बजेको �थयो होला । ओयाम गा.�व.स. वडा नं. ३ ओ�ल�भर ि�थत सडक ख�डमा पगेुका 

�थय� । सडक ख�डमा खा�डाखु�डी भएका कारण चालकले जोगाउन खो�दाखो�दै �ा�टर 

उ��एकोले सडक ख�डबाट �ा�टरको अगा�डको इि�जनको भाग प�हले झर� �ा�टर खसेको  

�थयो । �ा�टर ख�दा म चालक �मलन िशवाकोट�, लेबर स�बरे �थङ, �वजय भ�े देशबहादरु बमजन, 

का�छा भ�े ड�बरबहादरु तामाङ समेत खसेका �थयौ । म �ा�टरसँगै खसी शर�रका �व�भ� भागमा 

चोटपटक लागी घाइते हनुकुा साथै च�र लागी बेहोस भए ँ। उपचार प�ात म होसमा आउँदा चालक 

र म घाइते भएका र अ�य �तन जनाको घटना�थलमा नै म�ृय ुभएको भ�े कुरा थाहा पाए ँ। मेरो 

स�पूण� औषधी उपचार खच� पाइसकेको छु । हाल मेरो �वा��य ि�थ�त सामा�य छ भ�े समेत 

�यहोराको काब� बमजनसँग बिुझएको घटना �ववरण कागज ।  

�म�त २०६८।७।३० गतेका �दन िज�ला पाँचथर सभुाङ–८ ब�ने मोहन िशवाकोट�सँग 

महाल�मी �संह ए�ड �दस� जे.�भ. ल�लतपरुले भाडामा �लएर स�ालन गरेको मे. १ त १७१२ नं. को 

�ा�टरमा िज�ला पाँचथर थपु� गा.�व.स. वडा नं. २ बाट सोह� �ा�टरका लेबर (हे�पर) ह�ले 

महाल�मी �संह ए�ड �दस�को तार लोड गर� लैजाँदै गदा� बेलकुा अं. ६:३० बजेको समयमा उ� 

�ा�टर िज�ला पाँचथर ओयाम गा.�व.स. वडा नं. ३ ओ�ल�भर ि�थत सडक ख�डबाट झर� दघु�टना 

हुँदा सोह� �ा�टरमा सवार भई आएका �ा�टरका लेबरह� िज�ला ओखलढु�ा मूलखक�  गा.�व.स. 
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वडा नं. ४ ब�ने का�छा भ�े ड�बरबहादरु तामाङ, िज�ला �स�धपुा�चोक ग�ुसा गा.�व.स. वडा नं. २ 

ब�ने सो�बरे �थङ र ऐ. वडा नं. ३ ब�ने �वजय भ�े देशबहादरु बमजन समेत जना �तनको 

घटना�थलमा नै म�ृय ुभएको हुँदा सवार� तथा यातायात �यव�था �नयमावल� (संशोधन स�हत) २०५४ 

को �नयम ५२ बमोिजम सवार� चालक, प�रचालक, चेकर, हे�पर सरु�ाकम� र वा अ�य कम�चार�को 

म�ृयकुा ला�ग �. ५,००,०००।– (पाँच लाख �पैया) को �बमा गराउन ुपन� छ भ�े उ�लेख भएको र 

ऐनको दफा १६३(६) ले �बमा क�पनीले �यहोनु� पन� ��तपू�त� बापतको �बमा रकम समेत स�मा�नत 

काया�लयबाटै भराइ�दन ुपन� �यव�था गरेको पाइ�छ । �बमा नगराइएको वा �बमा क�चा ठहरेमा समेत 

मतृकले पाउने उ� ��तपू�त�को रकम सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१) 

बमोिजम भराई �दन ु पन� काननुी �यव�था भएकामा �म�त २०६८।९।११ मा स�मा�नत काया�लयमा 

मे. १ त १७१२ नं.को �ा�टरका धनी मोहन�साद िशवाकोट� र सो �ा�टर �यव�थापक स�ालक 

�संह ए�ड �दस� क�पनी �ा.�ल.का �नम�लकुमार उ�ेतीका तफ� बाट मतृकह� उ� �ा�टरका लेबरह� 

भएको त�य �वीकार गर� मतृकह�का हकवाला �तनै जनालाई जनह� �. १,००,०००।– (एक लाख 

�पैया) भ�ुानी गरेको र प�छ �बमा बापत �ा� हनेु रकम समेत �नजै हकवालाह�लाई बझुाउने गर� 

गरेको भरपाई गरेको अव�था छ । सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(६) 

बमोिजम र �बमा गराएको नभए ��तवाद�ह�बाटै सोह� ऐनको दफा १६३(१) बमोिजम मतृक का�छा 

भ�े ड�बरबहादरु तामाङ, सो�बरे �थङ र �वजय भ�े देशबहादरु बमजनका हकवालाह� �मशः मतृक 

ड�बरबहादरु तामाङ, सो�बरे �थङ र �वजय भ�े देशबहादरु बमजन लामालाई जनह� �. 

४,००,०००।– ( चार लाख �पैया) का दरले ��तपू�त� बापतको रकम �दलाई भराई पाउन मागदाबी 

�लई पाँचथर िज�ला अदालत पाँचथरमा ��ततु अ�भयोग प�को �मािणत छाया��त यसैसाथ संल�न राखी 

अ�भयोजन ग�रएको छ भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग प� ।  

हामीले �बमा बापतको रकम �. १,००,०००।– का दरले बझुाइसकेको हुँदा हामीले ��तपू�त� 

�दन ुपन� होइन भ�े समेत एकै �मलन �यहोराको ��तवाद�ह� �मलन िशवाकोट�, मोहन�साद िशवाकोट�, 

�नम�लकुमार उ�ेतीले स�ु काया�लयमा गरेको बयान ।  

प�छ �माण ब�ुदै जाँदा हनेु गर� हाल ��तवाद�ह� �नम�लकुमार उ�ेती, मोहन�साद िशवाकोट�, 

�मलन िशवाकोट�लाई तारेखमा रा� न ुभ�े स�ु काया�लयको आदेश ।  

�म�त २०६८।७।३० गते भएको �ा�टर दघु�टनामा �ा�टर चालक ��तवाद� �मलन 

िशवाकोट� कसरुदार ठहर� १ म�हना कैद र �. ११००।– ज�रवाना भई �म�त २०६९।२।३ गते 

स�मा�नत पाँचथर िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाको ��त�ल�प �म�सल संल�न रहेको ।  

�ा�टर दघु�टनामा २ जना लेबरह�को म�ृय ु भएको हुँदा �नजह�ले के क�त ��तपू�त� 

बापतको रकम पाउन ु पन� हो, �बमा बापत के क�त पाउने हो खुलाई पठाइ�दन स�ु काया�लयको 

च.नं.३२० �म�त २०६९।५।५ च.नं. १०२७ �म�त २०६९।७।१७ च.नं. १६६२ �म�त 

२०६९।९।१६ को प�बाट लेखी पठाइएकामा �बमा स�ब�धमा �बमा गन� एवम ्��तपू�त� मागदाबी 

गन� दा�य�व सवार� धनीको नै हनेु हुँदा �बमा क�पनी र सवार� धनी �बच �बमा स�ब�धी स�झौता 

अनसुार र सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ८ र �नयमावल�, २०५४ को प�र�छेद 
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७ मा उ�लेख भएको भनी यातायात �यव�था काया�लयको च.नं. २०५९ �म�त २०६९।१०।२ को 

प�बाट लेिखआएको ।  

��तवाद�ह�ले २०६९ असोज ७ गते स�ु काया�लयमा हािजर हनु तो�क�दएको तारेख गजुार� 

बसेको �म�सलबाट देिखएको ।  

यातायात �यव�था ऐन तथा �नयमावल�मा यातायात सेवा स�ालन गन� सवार� धनी वा 

�यव�थापकले ऐनको दफा १४९ बमोिजम दघु�टना �बमा गराउँदा सो यातायात सेवामा संल�न सवार� 

चालक, प�रचालक, चेकर, हे�पर, सरु�ाकम� वा अ�य कम�चार�ह�को सवार� दघु�टनाको कारणबाट म�ृयृ 

भएमा �. ५,००,०००।– �बमा गराउन ु पन� भनी �नयमको प�र�छेद ७ दफा ५२ उपदफा २ मा 

�यव�था भएको र मतृकको प�रवारलाई ��तपू�त� बापत धनी वा �यव�थापकले �क�रया खच� बापत �. 

२५,०००।– समेत उपल�ध गराउन ुपन� �यव�था भएकामा ��तवाद�ह�ले सो गरेको भनी सबदु �माण 

पेस गन� सकेको नदेिखएको र ��तवाद�ह�ले स�ु काया�लयमा तारेख समेत गजुार� बसेको देिखँदा 

अ�भयोग मागदाबी अनसुार ��तवाद�ह� मतृकको हकदार रामसाल� माया तामाङ, बामन �थङ, चापलु 

बमजन लामालाई जनह� �. ४,००,०००।– का दरले ��तपू�त� �दने ठहछ� भ�े स�ु िज�ला �शासन 

काया�लय पाँचथरको �म�त २०७०।२।२४ को फैसला ।  

मतृक मा�नसह� सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १४९ र �नयमावल�को 

�नयम ५२ मा उि�लिखत �यि�ह� उ� दघु�टना��त �ा�टरका चालक, प�रचालक, सरु�ाकम�, 

चेकर, हे�पर तथा कम�चार� केह� प�न होइनन ्। उि�लिखत �यि� म�ये �मलन िशवाकोट� मा� चालक 

हनु ्। मतृकह� �तनै जना म ठेकदार �नम�लकुमार उ�ेतीको ठे�ामा काम गन� लेबरह� मा� हनु ्। 

य�तो अव�थामा �नजह�का हकवालाले सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १५० र 

�नयमावल�, २०५४ को �नयम ५३ बमोिजमको स�ुवधा मा� पाउने हनु ् । सो कुरामा मतृकका 

हकवालाह�सँग सहम�त भई �नजह�ले ऐनले पाउने स�ुवधा हामीले �दइसकेको छ� र �नजह�ले 

िज.�.का.को रोहबरमा �. १,००,०००।– का दरले र �बमा क�पनीबाट �. १,००,०००।– का दरले 

बझुी �लइसकेका छन ्। सो कुरा अ�भयोग प�मा उ�लेख भएकै छ । य�द �नजह� उ� ऐनको दफा 

१४९ र �नयमावल�को �नयम ५२ बमोिजमका �यि� भएका भए दफा १५० र �नयम ५९ 

बमोिजमको स�ुवधा नब�ुन ु पन� हो । यसर� मतृकका हकवालाह�सँग मतृकको है�सयतका �वषयमा 

सहम�त भई ��तपू�त� �. २,००,०००।– का दरले समेत बझुी �लइ�दइसकेका अव�थामा हा�ा उपर 

म�ुा नै दायर नहनु ु पन�मा हामीलाई दःुख �दने �नयतले म�ुा दायर गर� ऐन �नयममा नै नभएको 

�यव�था चालकबाट समेत ��तपू�त� भराउने गर� ग�रएको फैसला उ� ऐनको दफा १४९ र 

�नयमावल�को �नयम ५२ �वपर�त र �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ समेत �वपर�त भएकाले ��ुटपूण� 

स�ु फैसला बदर गर� हामी पनुरावेदक मोहन�साद िशवाकोट� र �नम�लकुमार उ�ेतीलाई अ�भयोग 

दाबीबाट फुस�द ग�रपाउँ भ�े पनुरावेदन प� ।  

यसमा के कुन ��तवाद�ले काननु बमोिजम के क�त दा�य�व बेहोनु� पन� हो भ�े य�कन नै नगर� 

एकम�ु �पमा सबै ��तवाद�ह�बाट सवार� दघु�टनामा म�ृय ुभएको मतृकका हकवालालाई जनह� �. 

४,००,०००।– (चार लाख) का दरले ��तपू�त� भराई �दने ठहराई स�ु िज�ला �शासन काया�लय 
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पाँचथरबाट �म�त २०७०।२।२४।६ मा भएको फैसला फरक पन� स�ने देिखँदा मलुकुी ऐन, अ.बं. 

२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ नं. बमोिजम छलफलका ला�ग 

पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय इलामलाई पेसीको सूचना �दई �नयमानसुार गर� पेस गनु� भ�े �म�त 

२०७०। ११।१२।२ को यस अदालतको आदेश ।  

 

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� इजलास सम� पेस भएको ��ततु पनुरावेदन 

स�हतको �म�सल अ�ययन गर� पनुरावेदक, ��तवाद�ह�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा�य 

तारानाथ पराजलु� र मदन ख�काले, मतृकका हकवालाह�ले पाउने रकम पाइसकेका छन,् �नजह� 

सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १४९ र ऐ. �नयमावल�, २०५४ को �नयम ५२ 

अ�तग�तका �यि� नै होइनन,् �नजह� ऐ. ऐनको दफा १५० र ऐ. �नयमावल�को �नयम ५३ 

अ�तग�तका �यि� हनु ्सो अन�ुप रकम �लइसकेको स�ु इ�साफ बदर गर� अ�भयोग दाबीबाट फुस�द 

�दलाइपाउँ भ�े समेत बहस ��ततु गनु� भयो ।  

��यथ�, वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, इलामका �व�ान 

शाखा अ�धकृत �नम�ला योङयाले, मतृकह� या� ुहोइनन ्लेबर हनु,् लेबर भएकाले सवार� तथा यातायात 

�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१) र ऐ. �नयमावल�, २०५४ को �नयम ५२ बमोिजम पाउन ु

पन� हो । लेबर हनु ् भ�े कुरा िज�ला �शासन काया�लयको भरपाईबाट प�ु� ह�ुछ भ�े समेत बहस 

��ततु गनु� भयो ।  

यसमा मतृकका हकवालाह�ले �. १,००,०००।– ��तवाद�बाट पाइसकेकाले सवार� तथा 

यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(६) बमोिजम र �बमा नगराएको भए ��तवाद�ह�बाट 

सोह� ऐनको दफा १६३(१) बमोिजम मतृकका हकवालालाई जनह� �. ४,००,०००।– (चार लाख) 

का दरले ��तपू�त� बापत रकम �दलाई भराइपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी रहेकामा, 

मतृकका हकदार रामसाल� माया तामाङ, बामन �थङ र चापलु बमजन लामालाई जनह� �. 

४,००,०००।– का दरले ��तपू�त� �दन ुपन� ठहछ� भनी स�ु पाँचथर िज�ला �शासन काया�लयको �म�त 

२०७०।२।२४।६ गतेको फैसला रहेछ ।  

पाँचथर िज�ला �शासन काया�लयको फैसलामा िच� बझेुन, मतृकका हकवालाह�सँग सहम�त 

भई ��तपू�त� बापत �. २,००,०००।– का दरले रकम बझुी �लइ�दइसकेका अव�थामा, ��तपू�त� 

भराउने ग�रएको फैसला सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १४९ र ऐ. �नयमावल�, 

२०५४ को �नयम ५२ �वपर�त भएकाले सो फैसला बदर गर� अ�भयोग दाबीबाट फुस�द पाउँ भ�े 

��तवाद�ह�को यस अदालत सम� पनुरावेदन पर�, मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� 

वाद�लाई छलफलमा िझकाउने आदेश समेत भएको रहेछ ।  

उि�लिखत पनुरावेदन िज�कर एवं दबैु प�का �व�ानह�को बहस िज�कर तथा �म�सल कागजात 

समेतलाई ���गत गर� स�ु काया�लयको फैसला �मलेको छ, छैन ? पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�ने, नस�ने 

के हो ? �यनै सा�द�भ�क ��ह�को �न�पण गनु� पन� देिखन आयो ।  
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इ�साफतफ�  �वचार गदा�, �म�त २०६८।७।३० गते बेलकु� अं. ६ बजेको समयमा िज�ला 

पाँचथर ओयाम–३ ि�थत म�य पहाडी लोकमाग�मा �संह ए�ड �दस� क�पनीले भाडामा �लएको मे. १ त 

१७१२ नं. को �ा�टर सडक ख�डबाट झर� दघु�टना हुँदा �ा�टर चालक �मलन िशवाकोट� रहेका 

र �नजले चलाएको उ� �ा�टरमा लेबरह� काब� बमजन, ड�बरबहादरु तामाङ, स�बरे �थङ र �वजय 

बमजन रहेकामा, �ा�टर दघु�टनाबाट �ा�टर चालक �मलन िशवाकोट� र लेबरम�ये काब� बमजन 

घाइते भएको र ड�बरबहादरु तामाङ, स�बरे �थङ र �वजय बमजनको घटना�थलमै म�ृय ुभएको भ�े 

घटना�थल मचु�ुका, जाहेर� दरखा�त, लास जाँच मचु�ुका, घटना �ववरण कागज गन� �यि�ह� तथा 

चालक �मलन िशवाकोट�को मौकाको कागज एवं अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयान तथा लेबर 

काब� बमजनको कागजबाट समेत प�ु� भइरहेको पाइयो । �ा�टर चालक �मलन िशवाकोट� उपर 

सवार� �यान म�ुा चल� चालक �मलन िशवाकोट� कसरुदार ठहर भई �नजलाई सजाय समेत हनेु गर� 

पाँचथर िज�ला अदालतबाट �म�त २०६९।२।३ गते फैसला भई अि�तम रहेको समेत देिखयो ।  

मे. १ त १७१२ नं. को �ा�टर धनी मोहन�साद िशवाकोट� देिखएको र �नजबाट सो 

�ा�टर भाडामा �संह ए�ड �दस� क�पनी �ा.�ल.ले स�ालन तथा �यव�थापन गर� आएको अव�था 

म�य पहाडी लोकमाग�को थपु� �याङथाप ुसडक ख�डमा �ा�टर दघु�टना भई �ा�टरमा रहेको ३ जना 

लेबर घटना�थलमै म�ृय ु भएको देिखयो । �ा�टर दघु�टना गराउने �ा�टर चालक �मलन 

िशवाकोट�लाई पाँचथर िज�ला अदालतबाट सजाय भइसकेकाले त�प�ात सो दघु�टनामा म�ृय ु हनेु 

�यि�ह�का हकवालाह�लाई काननु बमोिजम ��तपू�त� �दलाई पाउन ��ततु म�ुाको कारबाह� 

चलेकामा िज�ला �शासन काया�लय पाँचथरले ��तवाद�ह�बाट �. ४,००,०००।– का दरले मतृकका 

हकवालाह�लाई ��तपू�त� �दन ुपन� ठहर गरेको देिखयो । 

मे.१ त १७१२ नं. को �ा�टर धनी ��तवाद� म�येका मोहन�साद िशवाकोट� रहेका र 

�नजको सो �ा�टर �यव�थापक र स�ालक �संह ए�ड �दस� �ा.�ल. म�य पहाडी राजमाग�का ठेकेदार 

��तवाद� �नम�लकुमार उ�ेती रहेकामा, �म�त २०६८।७।३० गते पाँचथर थपु�बाट �ा�टरमा 

ठेकदारको सामान �या�बङ तार म�ृय ुहनेु लेबरह� समेतले लोड गर� सोह� �ा�टरमा �नजह� समेत 

सवार भई ग�त�य �थलतफ�  जाँदै गदा� सडकबाट �ा�टर झर� दघु�टना भई �ा�टरमा सवार लेबर ४ 

जना म�ये ३ जनाको घटना�थल मै म�ृय ुभएको देिख�छ । ��तवाद� मोहन िशवाकोट�को मे. १ त 

१७१२ नं.को �ा�टरमा ठेकदारको �या�बङ तार म�ृय ु हनेु लेबरह� समेत भई लोड गर� ग�त�य 

�थानमा सामान अनलोड गन� �नजह� समेत �ा�टरमा सवार भई गइरहेका अव�थामा �ा�टर 

दघु�टना भएकोबाट ठेकदारको कामका �सल�सलामै जाँदै गदा� �ा�टर दघु�टना भएको देिखँदा सो 

दघु�टनाबाट आई पन� दा�य�वबाट ��तवाद�ह� सवार� धनी र सवार� �यव�थापक एवं स�ालक समेतले 

उ�मिु� पाउने अव�था रहेन ।  

��तवाद�ह�ले स�ु काया�लयमै मतृकका हकवालाह�लाई �. १,००,०००।– का दरले 

��तपू�त� �दइसकेको र �बमा बापत प�न �. १,००,०००।– का दरले गर� ज�मा �. २,००,०००।– 

का दरले मतृकका हकवालाह�ले पाइसकेका छन ्। �यस अ�त�र�का दा�य�व हामीले बहन गनु� पन� 

होइन भ�े नै पनुरावेदन िज�कर रहेको हकमा हेदा�, �ा�टर �यव�थापक र स�ालक �संह ए�ड �दस� 
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�ा.�ल. म�य पहाडी राजमाग�का ठेकदार ��तवाद� �नम�लकुमार उ�ेती छन,् �नजले आ�ना लेबरह�लाई 

ठे�ाकै सामान �या�बङ तार �ा�टरबाट ओसान� काय�मा �योग गरेको देिख�छ । म�य पहाडी 

राजमाग�को सडक ख�ड �नमा�ण गन� �ममा यो दघु�टना भएको नभई �ा�टरमा मतृकह� लेबरका 

�पमा �योग भई �ा�टरको लेबरको काय� गदा�गद� �ा�टर दघु�टनामा पर� लेबरह�को म�ृय ुभएको 

देिख�छ ।  

सवार� धनी ��तवाद� मोहन िशवाकोट�ले �ा�टरको लेबर �बमा गराएको छु भनी �नजको 

बयानमा उ�लेख गन� सकेको पाइँदैन । ठेकदार ��तवाद� �नम�लकुमार उ�ेतीले ठे�ाको काममा भएको 

दघु�टना बापत लेबरको �बमा के क�त रकम को र के क�तो �कृ�तको �बमा गरेका हनु ् ? �बमा 

क�पनी र ठेकेदार क�पनी �बच भएको �बमा �माण प� एवं �बमा लेखको कागज ��तवाद�ह��ारा पेस 

गरे, भएको देिखँदैन । �ब�मत रकम अ� क�त हो ? सोस�म �नजह�ले खुलाएको पाइँदैन । �बमा 

क�पनीबाट दघु�टना बापत �. १,००,०००।– का दरले रकम मतृकका हकवालाह�ले बझेुकोस�म 

देिख�छ तर ठेकदारले सवार� तथा यातायात �यव�था �नयमावल� २०५४ को �नयम ५५(ख) बमोिजम 

�मखु िज�ला अ�धकार� सम� �बमा �माण प� र �बमा लेख कागज दघु�टना लग�ै पेस गनु� पन� 

काननुी दा�य�व रहेकामा सो कागजात समेत पेस नगरेको र ऐ. �नयमावल�को �नयम ५५(ग) को 

समयाव�ध�भ� �बमा रकम मतृकका हकवालालाई बझुाउन ुपन�मा सो बझुाएको अव�था प�न देिखएन ।  

सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१) मा “सवार� दघु�टनाबाट कुनै 

प�लाई कुनै प�न �क�समको हानी नो�सा�न प�ुन गएमा पी�डत प�लाई देहाय बमोिजम घा खच� र 

��तपू�त�को रकम चालक, सवार� धनी वा �यव�थापकबाट भराई �दन ुपछ�” भ�नएको र ऐ.ऐ.दफा १६३ 

(१) को देहाय ‘क’ मा “�यान मरेमा ते�ो प� �बमा नगराएको भए ते�ो प�ले पाउने दघु�टना �बमाको 

रकम ��तपू�त� �दन ुपन�छ” भ�े काननुी �यव�था रहेको देिख�छ भने ऐ.�नयमावल�, २०५४ को �नयम 

५२ (१)(२) मा “सवार� चालक, प�रचालक, चेकर, हे�पर, सरु�ाकम� र अ�य कम�चार�को दघु�टनाबाट 

भएको म�ृयकुो ला�ग �. ५,००,०००।– को �बमा गराउन ु पन�छ” भ�े काननुी �ावधान रहेको 

अव�थामा �ा�टर सवार� धनी वा स�ालक, �यव�थापकले सो बमोिजम �बमा गराउन ुपन� बा�या�मक 

काननुी �यव�थाको प�रपालना गरेको पाइएन । काननुले सवार� धनी वा स�ालक, �यव�थापकलाई 

दा�य�व सिु�पएको दे�दादे�दै �यसर� सवार� धनी वा स�ालक, �यव�थापकले �व�मान काननुलाई 

नजरअ�दाज गर� सो बमोिजम �बमा गराएको देिखएन । �ा�टर स�ालक र सवार� धनी समेतबाट 

संय�ु �पमा ��तपू�त� बापत ज�मा �. १,००,०००।– �दएकोलाई र �संह ए�ड �दस� �ा.�ल.ले �बमा 

बापतको �. १,००,०००।– �दएकोलाई नै �ा�टरको सवार� धनी र स�ालक �यव�थापकले 

�ा�टरको लेबरको �बमा गराउन ुपन� सवार� दघु�टना बापतको उि�लिखत काननुी �यव�था बमोिजम 

�बमा रकम ��तपू�त� �दएको भनी मा� कदा�प �म�दैन । काननुले तोकेको अ� बराबरको रकम �बमा, 

��तपू�त� बापत मतृकका हकवालाह�ले �ा� गन� पाउन ु पन�मा ��तपू�त�को रकम सवार� धनी र 

स�ालकबाट संय�ु �पमा �. एक लाख र ठेकदारका तफ� बाट गरेको �बमा बापत �. एकलाख गर� 

�. २,००,०००।– मतृकका हकवालाह�ले �ा� गरेकोलाई नै उि�लिखत काननु बमोिजमको �. 
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५,००,०००।– �बमा रकम ��तपू�त� बापत ��तवाद�ह�ले �दइसकेको मा� काननु एवं �याय स�मत 

हनेु देिखएन ।  

मतृकह� सवार� तथा यातायत �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १५० र ऐ. �नयमावल�, 

२०५४ को �नयम ५३ अ�तग�तका �यि� हनु ्भ�े पनुरावेदन िज�करतफ�  हेदा�, सवार� तथा यातायात 

�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १५० मा या�ी �बमा स�ब�धी �यव�था रह� सो दफा १५०(१) मा 

“तो�कएको बाटोमा यातायात सेवा स�ालन गन� सवार� धनी वा �यव�थापकले या�ा गन� ��येक या�ीको 

तो�कएको रकम दघु�टना �बमा गराउन ुपछ�” भ�े रहेको र ऐ. �नयमावल�, २०५४ को �नयम ५३ (१) 

मा या�ी बाहक सवार� साधनको हकमा सो सवार� साधनको �सट स��या बराबर र माल बाहक सवार� 

साधनका हकमा सो सवार� साधनको �ल ुबकुमा उ�लेख भए बमोिजम �सट स��या बराबरको �बमा 

गराउन ु पन� �यव�था रहेको र ऐ. �नयम ५३(२) ले उप�नयम (१) बमोिजम �बमा गराउँदा सवार� 

दघु�टनाबाट म�ृय ुभएकामा पाँच वष�मा�थका या�ीका ला�ग एक लाखको �बमा गराउन ुपन� भ�े �ावधान 

रहेको छ भने ऐ. ऐनको दफा ६(२) मा “साव�ज�नक सवार�लाई या�ी बाहेक र माल बाहक गर� ज�मा 

दईु �क�सममा �वभाजन ग�रने छ” भ�नएको तथा ऐ. दफा ६(३) मा या�ी बाहक साव�ज�नक सवार�लाई 

�दवा तथा रा�ी सेवामा �वभाजन ग�रएको समेत देिख�छ । ��ततु �ववादमा ऐ. ऐनको दफा ६(२) 

अ�तग�त या�ी बाहक नभई माल बाहक देिखएको र ऐ. ऐनको दफा ३ बमोिजम अनसूुची १ 

अ�तग�तको �ा�टर माल बाहक ठुलो सवार� साधन हो भ�े देिखन आयो । ऐ. ऐनको दफा 

१५०(१) मा या�ा गन� या�ीको तो�कएको रकमको दघु�टना �बमा गराउन ुपछ� भ�े �यव�था रहेकाले 

�ा�टर या�ी बाहक सवार� साधन होइन माल बाहक हो भ�े उि�लिखत काननुी �यव�थाले देखाएको 

र या�ी बाहक सवार� साधनले मा� या�ी ओसारपसार गन� र माल बाहक �ा�टर ज�ता सवार� 

साधनले या�ी ओसारपसार नगर� माल सामान ढुवानी गन� सवार� साधन भएको हुँदा मतृकह� ऐ. 

ऐनको दफा १५० अ�तग�तको या�ी बाहक सवार� साधनमा या�ा गन� या�ी हनु ्भ�े अथ� गन� �म�ने 

देिखन आएन । यसर� �ा�टर या�ी बाहक सवार� साधन नभई माल बाहक सवार� साधन भई माल 

बाहक सवार�ले �ल ु बकुमा उि�लिखत �सट स��या बराबरको �बमा गराउन ु पन� �यव�था ऐ. 

�नयमावल�को �नयम ५३(१) मा भएकाले मतृकह� �ा�टरमा या�ा गन� या�ी हनु ् भ�े समेत 

नदेिखई लेबर कामदार देिखएको ि�थ�तमा ��ततु �ववादमा दघु�टना��त मे. १ त १७१२ नं. को 

�ा�टरको कामदार लेबरको �बमा गराएको भ� नसकेको र लेबर �बमाको �बमा �माण प� एवं �बमा 

लेख लगायतका कागजात समेत �नजह�ले पेस नगरेकोबाट �ा�टर धनी र स�ालक, �यव�थापकले 

लेबर कामदार �बमा समेत नगराएका ि�थ�तमा ऐ. ऐनको दफाह� १५० र ऐ. �नयमावल� ५३ 

अ�तग�त मतृकह� �ा�टरका या�ी हनु ्भ�े पनुरावेदन िज�कर मा�य हनेु देिखएन ।  

��तवाद� �नम�लकुमार उ�ेतीले स�ु काया�लयमा बयान गदा� स.ज.३ मा “�क�रया खच� तथा 

��तपू�त� �दई दबैु प�को �. ४,०५,०००।– मा सहम�त भएको र �बमा रकम समेत लेबरले पाउने 

�. १,००,०००।– का दरले मतृकका हकदारले पाइसकेका छन”् भ�े बयान गरेको भए ताप�न 

��तपू�त� �. ४,०५,०००।– �दएको भ�े नदेिखएको र लेबरले �बमा रकम �. १,००,०००।– मा� 
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पाउने भ�े काननुी �यव�थाको अभावमा लेबरले �बमा रकम �. १,००,०००।– मा� पाउने अथ� गर� 

सो रकम �दएको भ�े �नजको बयान िज�कर समेत काननु स�मत मा� स�कएन ।  

यसर� ��तवाद� मोहन िशवाकोट� सवार� धनी र ��तवाद� �नम�लकुमार उ�ेती स�ालक एवं 

�यव�थापक रहेको मे. १ त १७१२ नं. �ा�टर ग�त�यतफ�  जाँदै गदा� सडकबाट झर� दघु�टना��त 

हुँदा �यस �ा�टरमा सवार लेबरह� ड�बरबहादरु तामाङ, �वजय बमजन र स�बरे �थङको 

घटना�थलमै म�ृय ु भएकामा �ववाद नरहेको र मतृकह� लेबर रहेको �नज ��तवाद�ह�ले स�ु 

काया�लयमा कागज गदा� समेत �वीकारै गरेको, मतृकह� या�ी समेत नदेिखएको ि�थ�तमा �ा�टर 

सवार� धनीले �ा�टरको कामदार, लेबरको �बमा गरेको समेत नदेिखँदा सवार� तथा यातायात �यव�था 

ऐन, २०४९ को दफा १६३(१) र ऐ. �नयमावल�, २०५४ को �नयम ५२ आकृ� हनेु देिखएकाले, सो 

काननुी �ावधान बमोिजम �नधा��रत �बमा रकम �. ५,००,०००।– बराबर ��तपू�त� बापत मतृकका 

हकवालाह�ले पाउन ु पन�मा �नजह�ले �. २,००,०००।– का दरले मा� �ा� गरेको र �. 

३,००,०००।– का दरले पाउन बाँक� नै देिखएको प�र�े�यमा सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, 

२०४९ को दफा १५० र ऐ. �नयमावल�, २०५४ को �नयम ५३ अ�तग�तको स�ुवधा मा� मतृकका 

हकवालाले पाउनेमा अ�य दा�य�व बहन गराउने ठह� याएको स�ु फैसला बदर ग�रपाउँ भ�े समेतको 

��तवाद�ह�को पनुरावेदन िज�कर एवं �यसको समथ�नमा बहस गन� �व�ान अ�धव�ाह�को िज�करसँग 

समेत सहमत हनु स�कएन ।  

अतः सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १४९, १६३ (१) र ऐ.ऐ. 

�नयमावल�, २०५४ को �नयम ५२ बमोिजम सवार� दघु�टनामा �. ५,००,०००।– (पाँच लाख) को 

�बमा गराउन ु पन�मा ��तवाद�ह�बाट ��तपू�त� र �बमा समेत गर� जनह� �. २,००,०००।– (दईु 

लाख) का दरले बझुी �लइसकेको र बाँक� �. ३,००,०००।– (�तन लाख) का दरले बझुाउन बाँक� 

देिखँदा सो बमोिजम मा� �दलाउने ठहर गनु� पन�मा �. ४,००,०००।– (चार लाख) जनह� भराउने 

गरेको हदस�म स�ु िज�ला �शासन काया�लय पाँचथरको �म�त २०७०।२।२४ गतेको फैसला 

न�मलेकाले केह� उ�ट� भई ��तवाद�ह�बाट दामासाह�ले मतृकका हकदारलाई जनह� �. 

३,००,०००।– (�तन लाख) ��तपू�त� भराई �दन ुपन� ठहछ� । अ�भयोग दाबीबाट फुस�द गराइपाउँ भ�े 

पनुरावेदक ��तवाद�ह�को पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�दैन । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� ।  

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम स�ु िज�ला �शासन काया�लय पाचँथरको �म�त 

२०७०।२।२४ गतेको फैसला न�मलेकाले केह� उ�ट� भई सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 

को दफा १४९, १६३ (१) र ऐ. ऐ. �नयमावल�, २०५४ को �नयम ५२ बमोिजम सवार� दघु�टनामा �. 

५,००,०००।– (पाँच लाख) को �बमा गराउन ुपन�मा ��तवाद�ह�बाट दामासाह�ले मतृकका हकदारले �. 

२,००,०००।– (दईु लाख) बझुी बाँक� रहेको ��तपू�त� रकम जनह� �. ३,००,०००।– (�तन लाख) 

भराइ�दन ु पन� ठहरेकाले ऐनका �याद�भ� दरखा�त �दए ��तवाद�ह�बाट मतृकको हकदारलाई उ� 

बमोिजम रकम �दलाई भराइ�दन ुभनी स�ु िज�ला �शासन काया�लय पाँचथरमा लेखी पठाउनू  ............१ 
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यो फैसला उपर िच� नबझेु �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) बमोिजम सरकार� म�ुा 

स�ब�धी ऐन,  २०४९ को दफा २६(१) नं. अनसुारको �याद ७० �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा 

पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद�ह�लाई पनुरावेदनको �याद �दनू ...........................................................२ 

 

फैसला भएको जानकार� पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय इलामलाई �दई ��ततु म�ुाको दायर�को 

लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ..................................................................३ 

      
 

(�मोदकुमार �े� वै�) 

�यायाधीश 

उ� रायमा मेरो सहम�त छ । 

 

(गणुराज ढु�ेल) 

    �यायाधीश 

 

इजलास अ�धकृत : �ी उषा �े�  

क��यटुर गन� : ह�रकुमार थापा मगर 

 

इ�त स�वत ्२०७१ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शभुम ्....................। 
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�ी पनुरावेदन अदालत, जनकपरु 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी पोषनाथ शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी राजे��कुमार पोखरेल 

फैसला 

�न.नं. ४५ 

२०६९ सालको  सं.फौ.प ुक.नं.०६–०६९–०१७०३ 

०६९–अक–०२३७ 

 

म�ुा : लाग ुऔषध । 

 

िज�ला महो�र� धमौरा गा.�व.स. वाड� नं.१ मा ब�ने केवलनारायण �े�को छोरा हाल 

कारागार काया�लय महो�र�मा थनुामा रहेको वष� २५ को अजय भ�े ग�ुजनारायण 

�े�..........................................................................................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

इलाका �हर� काया�लय व�द�वास महो�र�का �.स.�न. मध ु देउजाको ��तवेदनले नेपाल 

सरकार......................................................................................................१ 

�वप�ी 

वाद� 

  

स�ु फैसला गन� अदालत : महो�र� िज�ला अदालत 

स�ु फैसला गन� �यायाधीश:  मा.�या.ऋ�षराम �नरौला 

स�ु फैसला �म�त : २०६९।९।३ 

स�ु म�ुा नं.२०६८ सालको सं.फौ.नं.०१४२ 

 

महो�र� िज�ला अदालतको �म�त २०६९।९।३ को फैसला उपर �याय �शासन ऐन, २०४८ 

को दफा ८(१) बमोिजम ��तवाद� अजय भ�े ग�ुजनारायण �े�को पनुरावेदन पर� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार देिख�छ   

 

त�य ख�ड 

१. �म�त २०६७।१२।३० गते िशवह�र भ�े कमलराज �यौपानेको घर तलासी गदा� Corex १६ बोतल 

Spasmoproxyvon १६२ �यापसलु, Nitravet ६ टेबलेट बरामद भएको �नजलाई सोधपछु गदा� 

ग�ुजनारायण �े� ब�दै आएको घर देखाई उ� घर तलासी �लँदा Corex100 ml ३८ बोतल, 

Spasmoproxyvon २६४ �यापसलु बरामद भएको �नजह�ले �ब�� गर� नाफा गन� उ�े�यले घरमा 

राखेको, �नजह� लाग ुऔषधको �यापार� भएको हुँदा काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े �.स.�न. 

मध ुदेउजाको ��तवेदन । 

२. ��तवाद� कमराज �यौपानेको घर तलासी हुँदा Corex १६ बोतल Spasmo proxyvon १६२ 

�यापसलु, Nitravet ६ टेबलेट तथा ��तवाद� ग�ुजनारायण �े�को कोठा तलासी हुँदा Corex100 ml 
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३८ बोतल, Spasmoproxyvon २६४ �यापसलु समेत �हर�ले बरामद गर� लगेको �ठक साँचो हो 

भ�े बरामद� मचु�ुका । 

३. �म�त २०६७।१२।३० गते �हर�ले मेरो घर तलासी �लँदा Corex100 ml १६ बोतल, 

Spasmoproxyvon १६२ �यापसलु, Nitravet ६ टेबलेट बरामद भएको, उ� लाग ु पदाथ� मैले 

भारतबाट ख�रद गर� �याएको हो उ� पदाथ� बे�ने गरेको छु, नेपालमा Corex cough syrup ��त १ 

बोतलको �.२००।२५०, Spasmoproxyvon र Nitravet ��त १ को �.४।५ को दरले �ब�� ह�ुछ 

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� कमलराज �यौपानेको बयान । 

४. �म�त २०६७।१२।३० गते �हर�ले मेरो कोठाको तलासी �लँदा Corex 100 ml ३८ बोतल, 

Spasmoproxyvon २६४ �यापसलु बरामद भएको हो, जस म�ये १८ वटा Corex मेरो �दद� भारतको 

मधवापरु ब�ने राम ु �े�ले बे�नका ला�ग पठाई �दएको हो आ�थ�क फाईदाका ला�ग लाग ुऔषध 

ख�रद गर� स�य गरेको र �ब�� गन� गरेको छु नेपालमा Corex ��त बोतलको �.२००।२५०, 

Spasmoproxyvon ��त �यापसलु �.४।५ को दरले �ब�� ह�ुछ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

ग�ुजनारायण �े�को बयान । 

५. बरामद भएको अवैध औषधी जाँचका ला�ग पठाउँदा codine र Nitrazepam पाइएको छ भ�े समेत 

�यहोराको प�र�ण ��तवेदन ।  

६. ��तवाद� कमलराज �यौपाने र ग�ुजनारायण �े�को घर कोठामा भार� मा�ामा बरामद� मचु�ुकामा 

उ�लेख भए अनसुारको लाग ुपदाथ� बरामद भएको हो । उ� लाग ुपदाथ� भारतबाट ख�रद गर� 

स�य गरेको हो भ�े समेत �यहोराको बिुझएका मा�नसह�को  कागज । 

७. यसमा अनसु�धानको �ममा स��लत �.स.�न. मध ु देउजाको ��तवेदन, बरामद� मचु�ुका, 

��तवाद�ह�को बयान, के���य �हर� �व�ध �व�ान �योगशालाको पर��ण ��तवेदन, घटना �ववरण 

समेतका आधार �माणबाट �.कमलराज �यौपाने तथा ग�ुजनारायण �े� समेतका साथबाट लाग ु

औषध बरामद भएकामा �नज ��तवाद�ह�ले लाग ुऔषध �नय��ण ऐन, २०३३ को प�र�छेद २ दफा 

४(घ) (ङ) र (च) को कसरु गरेको देिखँदा �नजह�लाई ऐ.को ३ को दफा १४(१)(झ) बमोिजम 

दईुदेिख दस वष�स�म कैद र एक लाखदेिख �बस लाखस�म सजाय हनु र �.कमलराज �यौपानेले 

दो�ो पटक कसरु अपराध गरेकामा ऐ.को दफा १६ बमोिजम थप सजाय समेत हनु र फरार रहेका 

�.राम ु�े�लाई नेपाल सरहद�भ� फेला परेका बखत काननु बमोिजम सजाय हनु ��ततु ग�रने भ�े 

अ�भयोग मागदाबी ।  

८. बरामद� मचु�ुका अनसुार लाग ु औषध मेरा साथबाट बरामद भएको होइन, �हर�ले आपैm लेखी 

�याएकामा जबरज�ती सह�छाप गराएको हो । �हर�ले म उपर झठुो ��तवेदन �दएका हनु ्। मैले 

लाग ुऔषध सेवन गन� गरेको �थए,ँ हाल सेवन गरेको छैन । लाग ुऔषध मेरा कोठाबाट बरामद 

गरेको छैन । �हर�ले कहाँबाट बरामद गरे थाहा भएन । �. ग�ुजनारायण �े�ले गरेको बयान 

�यहोरा �नजलाई नै थाहा होला र बिुझएका ई�र नारायणको कागज �यहोरा झ�ुा हनु ्साथै अ�भयोग 

दाबी अनसुार लाग ुऔषध मेरा साथबाट बरामद नभएकाले सजाय हनु ुपन� होइन, म �नद�ष छु भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� कमलराज �यौपानेले अदालतमा गरेको बयान । 
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९. लाग ुऔषध मेरा साथबाट बरामद भएको होइन, �हर�ले आफैm के लेखी �याएकामा बल जबरज�ती 

सह�छाप गराएको हो । �हर�ले मेरो गंगा होटलमा �ववाद भएका कारण म उपर झ�ुो ��तवेदन 

�दएका हनु ्। मैले लाग ुऔषध सेवन गन� गरेको �थए,ँ हाल सेवन गरेको छैन र �ब�� �वतरण गन� 

गरेको छैन । लाग ुऔषध मेरो कोठाबाट बरामद गरेको छैन । �हर�ले कहाँबाट बरामद गरे थाहा 

भएन । �.कमलराज �यौपानेले गरेको बयान �यहोरा �नजलाई नै थाहा होला र बिुझएका 

ई�रनारायणको कागज �यहोरा झ�ुा हनु ् साथै अ�भयोग दाबी अनसुार लाग ुऔषध मेरा साथबाट 

बरामद नभएकाले सजाय हनु ु पन� होइन, म �नद�ष छु भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अजय भ�े 

ग�ुजनारायण �े�ले अदालतमा गरेको बयान ।  

१०. �म�त २०६७।१२।३० गतेका �दन कमलराज �यौपानेको घरबाट १६ वोतल को�डयन झोल 

१७२ �ाबलेट ह�रयो साइटाभेट च�ी ६ वटा र ग�ुजनारायण �े�को घरबाट बरामद� मचु�ुकामा 

उि�लिखत लाग ु औषध बरामद भई सह�छाप गर� ��तवेदन �दएको छु भ�े समेत �यहोराको 

खानतलास गर� बरामद� तयार गन� �.स.�न. ��तवेदक मधबुहादरु देउजाले अदालतमा गरेको  

बकप� ।  

११. ��तवाद� कमलराज �यौपाने रा� ै चाल चलनका मा�नस हनु,् �नजलाई बसपाक� बाट प�ाउ गर� 

ल�गएको हो । अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको �.कमलराज 

�यौपानेका सा�ी गंगा �े�ले अदालतमा गरेको बकप� । 

१२. �. ग�ुजनारायण �े�लाई �हर�ले बसपाक� बाट प�ाउ गर� लगेका हनु,् �नज रा� ैचालचलनका �यि� 

भएकाले अ�भयोग मागदाबी झ�ुा हनु,् �नजले लाग ुऔषध सेवन र �ब�� गन� गरेको मलाई थाहा छैन 

भ�े समेत �यहोराको �.ग�ुजनारायण �े�का सा�ी �काश �यौपानेले अदालतमा गरेको बकप� ।  

१३. 100 Ml को Corex ३८ बोतल Spasmoproxyvon २६४ �या�सलु �. ग�ुजनारायणको डेरा कोठाबाट 

बरामद भएको देिखएको र उ� औष�धमा Codine र Nitrazepam पाइएको भ�े Central police 

Forensic laboraloty को पर��ण ��तवेदन तथा आफुले डेढ दईु वष�अिघदेिख बरामद लाग ुऔषध 

सेवन गन� गरेको त�यस�म �वीकार गर� अदालत सम� बयान गरेको एवं अनसु�धान अ�धकार� 

सम�को मौकाको बयानमा भने आरो�पत कसरु गरेकामा सा�बती बयान गरेकामा सो सा�बत 

बयानलाई बरामद� मचु�ुका तयार गर� ��तवेदन पेस गन� �.स.�न. मधबुहादरु देउजाको बकप�ले 

समथ�न ग�ररहेको समेतका आधारमा लाग ुऔषध �नय��ण ऐन, २०३३ �ारा ��तबि�धत लाग ुऔषध 

स�य तथा ओसारपसार गन� गरेको �मािणत भएको देिखँदा �.म�येका ग�ुजनारायण �े�लाई ऐनको 

दफा १४(ङ) र (च) को कसरुमा सोह� ऐनको १४(१)(झ) अन�ुप कसरुको मा�ा अनसुार �.१ 

लाख ५० हजार ज�रवाना र अढाई वष� कैद हनेु ठहछ� भ�े समेतको स�ु अदालतको फैसला । 

१४. बरामद� मचु�ुकामा लागेको सह�छाप मेरो हो तर �यहोरामा भने �हर�ले बलज�ती सह�छाप गराएको 

हो । मौकाको बयान �वे�छाको होइन । काननु �वपर�त तयार ग�रएको बरामद� मचु�ुकाको कुनै 

औिच�य रहँदैन । ��ततु बरामद� काननु अनकूुलको छैन र बरामद� मचु�ुकाका गवाहको बकप� 

हनु नसक� अदालतमा अनपुि�थत रहेका अव�थामा �वे�छाले गरेको अदालतको बयानमा इ�कार 
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रहेको ि�थ�तमा कसरु कायम गर� सजाय गरेको स�ु फैसला ��ुटपूण� हुँदा सो उ�ट� गर� सफाइ 

पाउन ुपछ� भ�े ��तवाद� ग�ुजनारायण �े�को पनुरावेदन प� । 

१५. लाग ुऔषधको प�रमाणको आधारमा स�ु फैसला �वचारणीय देिखँदा मलुकु� ऐन, अ.वं.२०२ नं. तथा 

पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ बमोिजम छलफलका ला�ग पेसीको सूचना 

पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लयलाई �दई �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतको �म�त 

२०७०।६।२ को झ.िझ. आदेश ।  

 

ठहर ख�ड 

१६. �नयमानसुार सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� यस इजलास सम� पेस हनु आएको 

��ततु म�ुामा पनुरावेदक ��तवाद� अजय भ�े ग�ुजनारायण �े�का तप�mबाट उपि�थत वैत�नक काननु 

�यवसायी �व�ान अ�धव�ा �ी मनोजकुमार ठाकुरले मेरो प� अदालतको बयानमा आरो�पत कसरु 

आफुले नगरेको भनी इ�कार रहेकामा �नजको सो इ�कार� �नजको सा�ी माप�mत �मािणत भएको र 

गा.�व.स.का ��त�न�ध वा सद�य रोहबरमा नराखी गैरकाननुी त�रकाले तयार भएको बरामद� 

मचु�ुकाका आधारमा अ�भयोग दायर गर� बरामद� मचु�ुकाका �यि�को बकप� हनु नसकेका 

अव�थामा केवल �वे�छा �व��को मौकाको सा�बती बयानलाई आधार मानी कसरु कायम गर� सजाय 

कायम गरेको स�ु फैसला काननु र �यायको रोहमा न�मलेकाले सो फैसला उ�ट� गर� मेरो प�ले 

सफाइ पाउन ुपछ� भ�े समेतको बहस ��ततु गनु� भयो भने ��यथ� वाद�तप�mबाट उपि�थत पनुरावेदन 

सरकार� व�कल काया�लयका उप�याया�धव�ा �ी �काश �े�ले बरामद� मचु�ुका तयार गन� ��तवेदक 

�.स.�न. मधबुहादरु देउजाले आफुले ��तवाद�को डेरा कोठाबाट लाग ु औषध बरामद गरेको भनी 

बकप� गरेको र बरामद� मचु�ुकामा देखे जानेको भनी दईु जना �थानीय �यि� सा�ी राखी 

�नजह�को सह�छाप भएको तथा ��तवाद�को ��य� उपि�थ�तमा बरामद भई �नजले सह�छाप समेत 

गर� काननुको र�तपूव�क बरामद� मचु�ुका तयार भएको अव�था छ भने बरामद� मचु�ुका तयार गन� 

��तवेदक �.स.�न. मधबुहादरु देउजा अदालतमा उपि�थत भई बकप� गर� बरामद� �यहोरालाई 

�मािणत गरेको अव�था   छ । ��तवाद� मौकाको आपm्नो बयानमा आरो�पत कसरु गरेकामा पूण� 

सा�बत रहेको यस ि�थ�तमा अ�भयोग दाबी बमोिजमको कसरु कायम गर� सजाय गरेको स�ु फैसला 

काननुतः �मलेकै देिखँदा स�ु सदर हनु ुपछ� भ�े समेतको बहस पेस गनु� भयो ।  

१७. ��ततु म�ुाको त�यावलोकन गदा� आरो�पत ��तवाद�ह�ले लाग ुऔषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को 

प�र�छेद–२ दफा ४(घ) (ङ) र (च) को कसरु गरेको देिखँदा �नज ��तवाद�ह� कमलराज �यौपाने, 

ग�ुजनारायण �े� तथा राम ु�े�लाई लाग ुऔषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को प�र�छेद–३ को दफा 

१४(१)(झ) बमोिजम (दईु वष�देिख दश वष�स�म कैद र एक लाख �पैयादेिख �बस लाख �पैयास�म 

ज�रवाना) सजाय हनु तथा कमलराज �यौपाने सश� �हर� गण �छ�म�ता व�द�वासको प� जाहेर�ले 

वाद� नेपाल सरकार भएको लाग ुऔषध म�ुामा समेत ��तवाद� रहेको र उ� म�ुा समेत यसै 

अदालत सम� �वचाराधीन रहेकाले �नज ��तवाद�लाई लाग ुऔषध (�नय��ण) ऐन २०३३ को दफा 

१६ बमोिजम थप (५ वष� कैद र एक लाख �पैयास�म ज�रवाना) सजाय हनु मागदाबी �लई 
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अ�भयोग प� ��ततु भएको देिख�छ भने फरार ��तवाद� राम ु �े� भारतीय नाग�रक देिखँदा �नज 

नेपाल सरहद�भ� फेला परेका बखत वा प�ाउ परेका बखत उपि�थत गराइने भ�े �यहोरा समेत 

अ�भयोग प�मा उ�लेख गर� अदालत सम� ��ततु भएकामा म�ुामा ठहर गनु� पन� कुरा र सोसँग 

स�ब� कुराको �माण बझुी स�ु अदालतले ठहर �यहोरामा ��तवाद� म�येका ग�ुजनारायण �े� र 

कमलराज �यौपानेको हकमा �नजह�को घर÷डेरा कोठा खानतलासी हुँदाको �म�सल संल�न बरामद� 

मचु�ुकाबाट यी ��तवाद�ह�को घर÷डेरा कोठाबाट लाग ु औषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ �ारा 

��तबि�धत लाग ुऔषध फेला पर� सो बरामद� लाग ुपदाथ� पर��ण गदा� Codeine र Nitrazepam 

पाइएको भ�े ��तवेदन �ा� भएको र ��तवाद�ह� मौकामा कसरुमा सा�बत रहेकामा सो सा�बतीलाई 

बरामद� मचु�ुका तथा सो बरामद� मचु�ुका तयार गर� ��तवेदन पेस गन� ��तवेदकको बकप�ले 

�मािणत ग�ररहेका आधारमा ��तवाद�ह� कमलराज �यौपाने र ग�ुजनारायण �े� समेतले अ�भयोग 

दाबी अन�ुपको कसरु गरेको ठहर गर� �.म�येका ग�ुजनारायण �े�लाई १ लाख ५० हजार 

ज�रवाना र २ वष� ६ म�हना कैद तथा अका� ��तवाद� कमलराज �यौपानेको हकमा एक लाख 

ज�रवाना र दईु वष� कैद हनेु र यसै लगाउको स.फौ.नं.७४० को म�ुामा आजै फैसला भई �नजले 

यसै अन�ुपको सजाय पाएको प�र��ेयमा ऐनको दफा १६ बमोिजम थप ५० हजार ज�रवाना र ६ 

म�हना थप कैद समेत गर� ज�मा १,५०,०००।– ज�रवाना र २ वष� ६ म�हना कैद हनेु ठहर गर� 

स�ु अदालतबाट फैसला भएकामा �.म�येका कमलराज �यौपानेले आपm्नो नामको पनुरावेदनको �याद 

�म�त २०६९।१०।१८ मा आपैmले बझुी �याद�भ� पनुरावेदन नगर� स�ु फैसलामा िच� बझुाई 

बसेको अव�था देिखँदा �नजको हकमा तथा अ�भयोग प� साथ ��ततु नग�रएका ��तवाद� राम ु�े� 

फरार रहेका र भारतीय नाग�रक भएको हुँदा नेपाल सरहद�भ� फेला परेका बखत दािखला गन� गर� 

भनी अ�भयोग प�मा �यहोरा उ�लेख ग�रएको र हालस�म वाद� प�ले ��ततु गरेको नदेिखँदा �याद नै 

जार� हनु नस�ने �नज फरार�लाई उपि�थत गराउने �वषयमा अ�नि�तता रहेकाले �नजको हकमा समेत 

पनुरावेदनको रोहमा थप बो�लरहन ुज�र� देिखएन ।  

१८. ��तवाद� म�येका ग�ुजनारायण �े�ले भने स�ु फैसला उपर िच� नबझुाई ��ततु पनुरावेदन गरेको 

देिखँदा �नजका हकमा स�ु फैसला �मले न�मलेको के छ ? र �नजको पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�ने 

नस�ने हो ? भ�े स�दभ�मा �न�न ��को �या�यक �नरोपण गर� �न�कष�मा प�ुन ुवा�छनीय देिख�छ : 

(१) लाग ुऔषध भ�ाले के बिुझ�छ ?  

(२) ��ततु म�ुाका पनुरावेदक ��तवाद�को हकमा कसरु र सजायको दाबी �लइएको स�ब� 

काननुको दफाले के भ�छ ? 

(३) दाबी �मािणत हनु वा अ�मािणत हनुमा �नणा�यक भ�ूमका �नवा�ह गन� बरामद� लाग ु पदाथ� 

कसबाट, कहाँ के क�त प�रमाणमा बरामद भएको अव�था छ ? बरामद� लाग ुपदाथ�को �कृ�त, 

प�रमाणका स�ब�धमा बरामद� मचु�ुकाले के भ�छ ? र सो बरामद� पदाथ�को नमनुा पर��ण 

गर� �ा� �वशेष�को ��तवेदन �यहोराबाट बरामद� पदाथ� लाग ु औषधको प�रभाषा�भ� पछ�  

पद�न ? 
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(४) स�ु फैसला ��ुटपूण� भ�े पनुरावेदकले पनुरावेदन गदा� के क�ता आधार खलुाई सफाइको माग 

गरेको अव�था छ ? र ती माग यिु�य�ु र काननुस�मत छन ् छैनन ्? 

(५) तज�बजी सजाय तो�न ु पदा� अपनाउन ु पन� मापद�डको काननुी �यव�था के छ ? र �यसमा 

�यावहा�रक कमजोर� क�ता छन ्? दाबीको काननुी दफा अनसुार ��तवाद�ले कसरु गरेको ठहर 

गर� बरामद� प�रमाणको आधारमा तज�बजी सजाय कायम गरेको स�ु फैसला �ववेक स�मत र 

औिच�यपूण� छ छैन ? 

१९. लाग ुऔषध भ�ाले के बिुझ�छ ? भ�े प�हलो ��तफ�  �वचार गदा� �थमतः रा�यले लाग ुऔषध 

�नय��ण गनु� पना�को उ�े�यतप�m जानकार� �लन ुवा�छनीय देिख�छ । व�ततुः सव�साधारण जनताको 

सदाचार, �वा��य, स�ुवधा र आ�थ�क �हतमा ��तकूल असर पन� �दनबाट �नय��ण गन� प�ुनत उ�े�यले 

�वधा�यकाले लाग ुऔषध �नय��ण ऐन, २०३३ जार� गर� सो ऐनको दफा ३ ले लाग ुऔषधको 

प�रभाषा गर� प�रभा�षत लाग ुऔषधको तौल वा ग�ती वा प�रमाणका आधारमा कसरु र सजायको 

मा�ा �नधा�रण गरेको देिख�छ । उ� ऐन�ारा �नधा��रत लाग ुऔषधको– 

 खेती गन�, 

 उ�पादन गन�, 

 तैयार� गन�, 

 ख�रद गन�, 

 �ब�� �वतरण गन�,  

 �नकासी वा पैठार� गन�, 

 ओसारपसार गन�, 

 स�य गन� वा 

 सेवन गन�बाट �नषधे र �नय��ण गन� उ�े�यले �वशेष ऐनका �पमा यो ऐन लाग ुगनु� 

परेको भ�े कुरा उ� ऐनको ��तावना र प�रभाषाको अ�ययनबाट �प� ह�ुछ ।  

२०. मूलतः “लाग ुऔषध” भ�ाले उ� ऐनको दफा ३ प�रभाषा शीष�क अ�तग�त उि�लिखत १ देिख ६ क 

स�मका पदाथ� र सोह� शीष�क अ�तग�त ७ मा उि�लिखत नेपाल सरकारले समय समयमा राजप�मा 

सूचना �कािशत गर� तो�कएका �ाकृ�तक वा कृ��म लाग ु औषध तथा मनो��पक पदाथ� -

Psychotropics substance_ �तनका लवणह� तथा अ�य पदाथ� समेत स�झन ु पछ�” भनी प�रभा�षत 

ग�रएको देिख�छ भने नेपाल सरकारले ऐनको सो अ�धकार �योग गर� ०५१।२।२ स��या ५ मा 

सूचना �कािशत गर� लाग ुऔषध स�ब�धी व�तकुो फेह�र�त तोकेको अव�था छ ।  

२१. स�ुमा उठाइएको दो�ो �� पनुरावेदक ��तवाद� उपर �लइएको दाबीको स�ब� दफाले गरेको 

काननुी �यव�थातप�m हेदा�ः 

 लाग ुऔषध (�नय��ण� ऐन, २०३३ को प�र�छेद–२ दफा ४ �नषधे ग�रएका काय�ह� शीष�क 

अ�तग�त कुनै प�न �यि�ले देहायका काय�ह� गनु� हुँदैन : 

 दफा ४(घ) लाग ुऔषधको �ब�� �वतरण गन�,  

 दफा ४(ङ) लाग ुऔषधको �नकासी पैठार� गन�, 



पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 145 

 

दफा ४(च) लाग ुऔषध ख�रद गन�, स�य गन�, रा� ेवा ओसार पसार गन�, 

 दफा १४ द�ड सजाय शीष�क अ�तग�त दफा ४ अ�तग�त �नषधे ग�रएका काय� गन� 

�यि�लाई अपराधको मा�ा अनसुार देहाय बमोिजम सजाय हनेु छ भ�नएको छ भने दफा १४(१)(झ) मा 

मा�थ ख�ड (ज) मा लेिखएदेिख बाहेक अ�य �नष�ेधत काय� गन� �यि�लाई दईु वष�देिख १० वष�स�म कैद 

र एक लाख �पैयादेिख २० लाख �पैयास�म ज�रवाना हनेु छ”  भ�े काननुी �यव�था गरेको देिख�छ ।  

२२. कसबाट ? कहाँ ? र, के ? बरामद भएको भ�े ते�ो �� स�ब�धमा बरामद� मचु�ुकाको �यहोरा तथा 

बरामद� पदाथ�को नमनुा पर��ण ��तवेदनको �यहोराले के भ�छ सो हेदा� : 

बरामद� मचु�ुकामा “……… य�त ४ �क�ला�भ� अवि�थत प�ी घर गंगा �े�को रहेको सो घरमा 

४ कोठा रहेको सो ४ कोठाम�ये दि�ण मोहडा भएको पूव� साइडको कोठामा �नज गंगा �े�को भाइ 

ग�ुजनारायण �े� भाडामा ब�दै आएको उ� कोठा तलासी गदा� ��तबि�धत औष�ध Cores-100 ML 

�सलब�द� �ला��कको बो�ल थान ३८, Spasmoproxyvon cap २६४ बरामद भएकाले उ� औष�ध स�हत 

ग�ुजनारायण �े�लाई �हर�ले प�ाउ एवं बरामद गर� लगेको �ठक साँचो हो” भ�े �यहोरा लेखी सो मनुी 

देखे बमोिजम सह�छाप गन� �थानीय �यि� भनी रहमत पासवान र रािजव ख�का भनी �नजह�को ह�ता�र 

र �या�चे सह�छाप ग�रएको छ सोभ�दा म�ुन “म भाडामा ब�दै आएको कोठा तलासी गदा� र�तपूव�क तलासी 

�लएको र मेरो कोठा तलासी हुँदा मचु�ुकामा उि�लिखत औष�ध बरामद भएको �ठक साँचो हो भनी सह�छाप 

गन� ग�ुजनारायण �े�” लेखी सो �यहोरा लेिखएको कागजको बायाप�टृको �कनारामा �नज ग�ुजनारायण 

�े�को ह�ता�र र �या�चे लागेको देिख�छ भने “काम तामेल गन�मा” �.स.�न. मधबुहादरु देउजा– 

ई.�.का.व�द�वास महो�र� समेत लेखी २०६७ साल चै� ३० गतेको �म�त जनाइएको बरामद� मचु�ुकाको 

�यहोरा छ । यसबाट : 

प�हलो कुरा –  ��तवाद� ग�ुजनारायणको रोहबरमा लाग ुऔषध बरामद भएको छ । 

दो�ो कुरा – ��तवाद� ग�ुजनारायण भाडामा ब�दै आएको डेरा कोठाबाट बरामद भएको  

छ । 

ते�ो कुरा – बरामद� पदाथ� Cores-100 ML ३८ बो�ल छ भने Spasmo proxyvon cap 

२६४ भ�े देिख�छ । बरामद� पदाथ� र प�रमाण खलेुको छ ।  

चौथो कुरा – बरामद� मचु�ुका गदा� देखेको भनी बरामद� मचु�ुकामा २ जना �थानीय �यि� 

सा�ी बसी सह�छाप गरेको अव�था छ । 

पाँचो कुरा – तलासी हुँदा र बरामद� हुँदा ��तवाद� रोहबरमा बसी रह� सो मचु�ुकामा 

�नजको सह�छाप भएको छ । 

छैठ� कुरा – �.स.�न. मधबुहादरु देउजा, इ.�.का. व�द�वास महो�र�ले खानतलासी गर� 

बरामद गर� काम तामेल गन� �यि� भनी �नजको ह�ता�र भएको  छ ।  

२३. बरामद� मचु�ुका र�तपूव�कको नहुँदा सफाइ पाउन ुपछ� भनी पनुरावेदक ��तवाद�ले आपm्नो पनुरावेदन 

प�मा म�ुय िज�करका �पमा फोकस गरेको देिख�छ । तर सो मचु�ुका मा दईु जना �थानीय �यि� 

सा�ी राखी काननुले अि�तयार �दएको �.स.�न.बाट तलासी गर� अ.व.१७२ नं. ले �न�द�� गरेको 
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���या र काय��व�ध अन�ुप तयार भएको देिखँदा उ� पनुरावेदन िज�कर अ�मािणत र खि�डत भएको 

अव�था छ ।  

२४. अब बरामद� पदाथ�को नमनुा �नकाल� �वशेष�बाट पर��ण गराई �ा� ��तवेदनको �यहोरामा Codein 

र Nitrazepam पाइएको भ�दै Test Results अ�तग�तको �यहोरामा: 

१. भौ�तक सबतु नं. १ को ��त ५ एम.एल.मा ९.५ �म�ल�ाम को�डन फ�फेट वा ६.९९ 

�म�ल�ाम को�डन (१०० एम.एल. बो�लमा १९० �म�ल�ाम को�डन फ�फेट वा १३९.९७ 

�म�ल�ाम को�डन) पाइएको छ । 

२. भौ�तक सबदु नं.४ को ��त ५ एम.एल. मा ९.४ �म�ल�ाम को�डन फ�फेट वा ६.९२ 

�म�ल�ाम को�डन (६० एम.एल. बो�लमा ११२.८ �म�ल�ाम को�डन फ�फेट वा ८३.०४ 

�म�ल�ाम को�डन) पाइएको छ । 

३. भौ�तक सबतु नं.२ मा नाइ�ोजेपाम पाइएको छ.......आ�द । यसबाट : 

लाग ु औषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ३ को ख�ड (क) को उपख�ड ७ को 

�योजनका ला�ग नेपाल सरकारले २०५१।२।२ को राजप�मा सूचना �कािशत गर� 

तो�कएका लाग ुऔषधको व�तहु�को सूचीको २० नं. मा उि�लिखत वा�यांशले उ� पर��ण 

��तवेदनले औ��याएको ��त ५ एल.एम मा ९.५ �म�ल�ाम को�डन फ�फेट वा ६.९९ �म�ल�ाम 

को�डन भएको पदाथ� लाग ुऔषधको उ� प�रभाषा�भ� परेको छ भने उ� सूचीको  (ख) को 

देहाय (३) मा Nitrazepam प�न �नष�ेधत लाग ुऔषधको प�रभाषा�भ� परेको देिखँदा बरामद� 

पदाथ� अवैध लाग ुऔषध भएको भ�े �वषयमा �ववाद देिखएन । 

२५. स�ु अदालतले कसरु कायम गर� सजाय गरे उपर असहम�त �य� गर� पनुरावेदन गन� पाउने 

वैधा�नक बाटो अ�तग�त परेको पनुरावेदन प�को �यहोरामा �लइएका आधारलाई ग�भीर र 

स�मानजनक ���ले हेनु� र ती आधार काननुस�मत देिख�छ देिखँदैन भ�े �वषयमा �या�यक �व�षेण 

गर� �न�कष�मा प�ुन ुपनुरावेदन स�ेु अदालतको कत��य ह�ुछ । यसका ला�ग प�हलो कुरा, स�ुले 

सजाय गरेको �मलेन सफाइ पाउन ुपछ� भनी पनुरावेदक ��तवाद�ले ��ततु गरेको पनुरावेदन प�को 

अ�ययन मजबनुबाट देखाएका आधारको प�हचान गनु� पन� ह�ुछ भने दो�ो कुरा, ती आधार 

काननुस�मत भए नभएको कुरामा �म�सल संल�न त�य, �माण, काननु तथा स�मा�नत सव��च 

अदालतबाट य�तै त�य भएको म�ुाको रोहमा �या�या गर� माग� दश�न गरेको �या�यक �स�ा�त 

समेतको अ�ययन गर� सो सबैको ससु�त �या�या र  �व�षेणका आधारमा �न�कष�मा पगुी 

पनुरावेदक �वयंको आखँामा प�न आफुले �याय पाएको र �याय भएको अनभु�ूतको स�चार �दलाउन 

स�न ु पछ� । यस प�रपेर्�यमा स�ुमा उठाइएको चौथो �� सजाय कायम गरेको स�ु फैसला 

��ुटपूण� भएकाले सफाइ पाउन ु पछ� भनी ��तवाद�बाट �लइएका पनुरावेदन िज�करम�ये मा�थ 

उि�लिखत िज�करका अ�त�र� �न�न थप दईु िज�कर �लएको देिख�छ : 

(१) बरामद� मचु�ुका �हर�ले नै तयार गर� बलज�ती सह�छाप गराएको हो । मबाट बरामद 

भएको होइन । 
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(२) बरामद� मचु�ुकामा ब�ने �यि�लाई वाद�ले बकप� गराई काननुतः बरामद �था�पत गन� 

सकेको अव�था छैन । 

२६. उ� पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�ने, नस�ने, तथा मना�सव बेमना�सव के देिख�छ भ�े स�ब�धमा 

�न�कष�मा �व�षेण गनु�पूव� ��ततु �ववादका त�यसँग मेल खाने �कृ�तका स�मा�नत सव��च 

अदालतबाट ��तपा�दत भई माग�दश�न गरेका �न�न �या�यक �स�ा�तको जानकार� �लन ु सा�द�भ�क 

देिख�छ : 

(१) “अदालतमा ��तवाद�ह� इ�कार रहे प�न यी ��तवाद�ह�लाई �हर�ले अ�य कुन के कारणले 

आफुलाई पोलेको, �यसर� आरो�पत गन� अनसु�धान अ�धकार� उ�त हनु ुपन� अव�था �कन आयो 

सो लाग ुऔषध �नजबाट बरामद  नभएको भए को कहाँबाट कसर� बरामद भयो भ�े कुरा 

नदेखाइएकामा ��तवाद�लाई कसरुदार ठहराई यस ऐनको दफा ४ को ख�ड (घ) (ङ) र (च) 

मा विण�त काय� गरेकामा सोह� ऐनको दफा १४(१) (३) बमोिजम जनह� १५ वष� कैद र पाँच 

लाख �पैया ज�रवाना हनेु ठहछ�” (सबुोधकुमार उप�m प�प ु�व�� �ी ५ को सरकार, म�ुा लाग ु

औषध ने.का.प. ०६१ प�ृ १०७) 

(२) “��तवाद�बाट २१० वटा �ट�डजे�सक ��ुपनो�फन इ�जे�सन बरामद भएकामा सो लाग ुऔषधकै 

प�रभाषा�भ� परेकाले लाग ुऔषध ओसारपसार गरेको मानी ऐनको १४(१) (झ) बमोिजम २ वष� 

कैद र �.एक लाख ज�रवाना हनेु” (�वमलकुमार झा �व�� �ी ५ को सरकार म�ुा लाग ुऔषध 

ने.का.प.०६० प�ृ १०७) 

(३) �हर�मा गराइएको कागज कुट�पट गर� सह� गराएको हो भनी लेखाए प�न बरामद मचु�ुका, 

बरामद� मचु�ुकाको काम तामेल गन� म�येका एक जना अदालत सम� उपि�थत भई 

बरामद�लाई प�ु� हनेु गर� बकप� गरेको देिखएकामा कसरु मानी फेि�स�डलको मा�ा समेतलाई 

�वचार गर� यस ऐनको दफा ३(क) ७ अ�तग�तको कसरु गरेका आधारमा दफा १४(१) (झ) 

बमोिजम कैद वष� २ र ज�रवाना �. एक लाख सजाय हनेु (फुलमाया तामाङ �व�� �ी ५ को 

सरकार म�ुा लाग ुऔषध ने.का.प. ०५८ प�ृ २१६) 

(४) “��तवाद�ले अदालतमा आई बयान गदा� देखाएको फेि�स�डल आफुबाट बरामद नभएको र 

आफुले उ� कसरु नगरेको भनी बयान गरेको भए ताप�न सोको प�ु� समथ�न हनेु गर� कुनै ठोस 

�माण ��ततु गन� नसकेकामा कसरु कायम हनेु” (सरेु���संह �व�� �ी ५ को सरकार 

ने.का.प.०५६ प�ृ ३६८) 

 

उपयु�� उि�लिखत �स�ा�तको प�र��ेयमा– 

उ� १ नं. पनुरावेदन िज�करको स�ब�धमा �वचार गदा� जसले जे कुरा भ�छ सो कुरा स�माण 

�था�पत र �मािणत गन� दा�य�व सो कुरा भ�े प�मा �न�हत हनेु �माण काननुको सामा�य �स�ा�त हो । 

तर ��ततु म�ुाका ��तवाद�ले आफुलाई �हर�ले बरामद� मचु�ुकामा बलज�ती सह�छाप गराएको हो भ�े 

कुरा आधारभतू त�य र �माणबाट �मािणत गन� सकेको देिखँदैन । �वना आधार र कारण कसैले केह� 

भनेकै भरमा सो कुरा स�य त�य भ� स�कँदैन । �हर�ले �कन बलज�ती बरामद� मचु�ुका तयार गर� 
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��तवाद�लाई सह�छाप गराउन ुपरेको हो ? �यसो हो भने �याद थप गन� अदालतमा ��ततु गदा� सो को 

जनाउ ��तवाद�ले अदालतलाई �कन �दन स�न ु भएन ? आफुले अदालतको बयानमा भनेको उ� कुरा 

आफुले अनकूुल ठानी राखेका आ�ना सा�ी माप�mतस�म प�न �कन �मािणत गराउन स�न ुभएन ? �यसको 

स�दभ� स�हतको यिु�य�ु जवाफ ��तवाद�ले �दन स�न ुभएको देिखँदैन । जब �क यी ��तवाद�का सा�ी 

�काश �यौपानेले आ�नो बकप�को सवाल १८ मा ��तवाद�को डेरा कोठाबाट लाग ुऔषध बरामद गर� 

��तवाद�को रोहवरमा बरामद� मचु�ुका भएको हो होइन भनी सो�धएको ��को जवाफमा सो कुरा मलाई 

थाहा छैन भनी बकप� गरेको अव�था छ भने �नज ��तवाद�को लाग ुऔषध ओसार पसार गन� काममा 

संल�नता छ छैन भनी सो�धएको सवाल १९ को जवाफमा प�न मलाई थाहा छैन भनी अन�भ�ता �कट 

गरेको अव�था छ । ��तवाद� �वयं अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को मौकाको बयानमा कसरुमा सा�बत 

बनी अदालतको बयानको स.ज.६ मा मैले दईु अढाई वष� अिघदेिख लाग ुऔषध सेवन गद� आएका �थए भ�े 

कुरास�म �वीकार गर� बयान गरेबाट cfk'm लाग ुऔषधको द�ुयसनी भएको भ�े कुरा भने अदालतमा प�न 

अ�वीकार नगरेको अव�था छ । मौकाको कसरुको पूण� सा�बती र अदालतको आंिशक सा�बती बयान 

�यहोराले �नजको द�ुयसनी आचरण तथा तथा ओसार पसार तथा ख�रद स�यको ��यामा संल�नताको 

प�रप�ु� गछ� । आ�नो डेरा कोठाबाट बरामद भएको भनी बरामद� मचु�ुकाको �यहोरालाई ��तवाद�ले 

आ�नो मौकाको बयानमा �वीकार गरेको र सो मौकाको बयान अ�यथा भनी आ�ना सा�ी माप�mत �मािणत 

गराउन सकेकोस�म अव�था छैन । मलाई थाहा छैन भ�े सा�ीको भनाइले ��तवाद�को अदालतको 

इ�कार� िज�कर �मािणत भएको भ� मा� �म�दैन । जब �क लाग ुऔषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को 

दफा १२ ले आ�नो इ�कार� ठोस �माणबाट ��तवाद� �वयंले �मािणत गनु� पन� बा�या�मक काननुी �यव�था 

गरेको छ । सो काननुी �यव�था अनसुारको ठोस �माण ��तवाद�बाट ��ततु हनु सकेको छैन । भा�षक 

इ�कार�स�मको पनुरावेदन िज�कर कसरु अ�मािणतको आधार ब� स�दैन । कसरु कायम गरेको स�ु 

फैसला मना�सव नै देिख�छ ।  

२८. जहाँस�म बरामद� मचु�ुकामा ब�ने �यि�लाई वाद� प�ले उपि�थत गराउन र बकप�स�म गराउन 

नसकेका ि�थ�तमा सो मचु�ुकालाई आधार मानी स�ुले कसरु कायम गर� सजाय गरेको न�मलेको 

भ�े उ� २ नं. पनुरावेदन िज�करको �� छ सो स�ब�धमा �वचार गदा� बरामद� ��या स�प� गन� 

�.स.�न. मधबुहादरु देउजाको बकप� भई ��तवाद�को रोहबरमा �नजकै डेरा कोठाबाट बरामद भएको 

हो भनी �नजले बकप� गर� बरामद� �यहोरालाई �मािणत ग�ररहेकाले सो कुरा �माण ऐन, २०३१ को 

दफा १८ बमोिजम �ा� �माणको �ेणीमा पन� हुँदा सा�ीको उपि�थ�त र बकप� नभएको भनी सो 

बरामद� मचु�ुकालाई काननुतः अमा�य भ� मा� �म�दैन । काम तामेल गन� �यि�लाई ��य�दश� 

उ�च �ा� �माण मा�ु पन� ह�ुछ ।  “बरामद� मचु�ुकामा काम तामेल गन� �यि�ले बकेको कुरा 

प�न �माण ऐनको दफा १८ ले �माणको �पमा �हण गन� �म�छ” (हेमराज �व�� �ी ५ को 

सरकार ने.का.प. ०४९ प�ृ ४६८) भनी स�मा�नत सव��च अदालतबाट �स�ा�त समेत ��तपा�दत 

भई माग�दश�न ग�ररहेको प�र��ेयमा बरामद� मचु�ुकाका काम तामेल गन� �यि� बाहेक अ�य 

सा�ीको अनपुि�थ�त भएको भ�े कुराले सफाइको माग� �श�त गन� स�दैन । यस प�र��ेयमा 
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��तवाद�लाई ऐनको दफा ४ को देहाय (ङ) र (च) अनसुारको कसरु कायम गरेको स�ु फैसला 

काननुतः मना�सव नै देिख�छ । काननु अस�मत देिखँदैन । 

२९. स�ुमा उठाइएको पाँच� �� स�ब�धमा �व�षेण गनु� पदा� कुनै प�न रा� द�ड �नधा�रणको उ�े�य र 

नी�तमा स�ुप� र पारदश� हनु ु पछ� । काननु�ारा �नधा��रत तज�बजी सजायको त�लो र मा�थ�लो 

हद�भ� रह� के आधारमा सो हद�भ�को क�त सजाय �नधा�रण गनु� वा�छनीय ह�ुछ भ�े कुरामा 

सामा�य ऐन र �वषय �वषयमा बनेका ��येक �वशेष ऐनको उ�े�य, �यसले समाजमा पान� �भाव र 

असर समेतको अपराधको गा�भीय�का आधारमा �वधा�यका�ारा नै केह� �नि�त मापद�ड �नधा�रण हनु ु

वा�छनीय ह�ुछ । ज�तो धरौट वा जमानत तो�दा �वचार गनु� पन� कुरा भनी अ.वं.११८ को देहाय 

१० मा खलुाइएको छ । तर क�तपय अपराध र सजायको हकमा भने सामा�य ऐन र �वशेष ऐन 

समेतमा मापद�ड खलुाइएको छैन । उदाहरणका ला�ग अ.वं.१८८ नं.को �योगमा तथा अ�य 

अ�धकांश �वशेष ऐन समेतमा । य�तोमा अदालत �न�म�त काननुको मा�य �स�ा�त अन�ुप स�मा�नत 

सव��च अदालतले म�ुाको रोहमा �या�या�ारा केह� मापद�ड तोक� माग� दश�न गरेको अव�था भने 

�व�मान छ ।  

३०. अपराध र सजायको तज�बजी अ�धकार अ�तग�त सजाय तोक� भएको फैसलामा यदाकदा समाजमा 

स�त�ु�को मा�ा कम हनेु गरेको देिख�छ । �यसर� जनमानसमा स�त�ु� कम हनुमुा अनभुव ग�रएका 

केह� �यावहा�रक त�यमा : 

प�हलो कुरा हो अनसु�धान प� । अनौपचा�रक छलफलको �ममा �वयं अनसु�धान अ�धकार��ारा 

�य� हनेु गरेको लकेुको स�यमा अ��य तर बलवान राजनै�तक नेत�ृव तथा पद�य दबाब जो 

औपचा�रक �पमा अ�य� छ तर धेरै ब�लयो �पमा जरा गाडेको छ जसका कारण अनसु�धान 

�भा�वत बनेको छ भने �वशेष�ता र साधन �ोतको कमी छ जसका कारण अनसु�धान सबल र 

�भावकार� ब� सकेको छैन कमजोर छ । अनसु�धान कमजोर तर �व�मान �न�म�त काननु, 

अ�तरा���य मा�य �स�ा�त अन�ुपका हुँदा पी�डतमखुी �याय कम हनेु गरेको छ भ�े जनगनुासो प�न 

पूण� अस�य छ भ� स�कँदैन । 

दो�ो कुरा अनसु�धानमा उिचत �नद�श �दन स�ने काननुी कत��य बोकेका सरकार� व�कलमा �नद�शन 

�दने अ�यास -Exercise_ र साहसीपन -Boldness_ को कमी छ।अनसु�धानबाट ज�तो �म�सल 

आफुकहाँ �ा� ह�ुछ आखँा िच�लेर �यह� �म�सलका आधारमा अ�भयोग प� अदालत ��ततु हनेु 

�चलन छ ।  

ते�ो कुरा �यायाधीश �वयं प�न �ववेक� र �व�षेणपरक हनु नस�दा यदाकदा तज�बजी अ�धकारको 

�योगको सदपुयोग हनु नसकेको कुरालाई प�न नकान� �म�दैन । 

३१. उ� सबै प� स�म र �भावकार� बनी इि�छत सधुार हनुका ला�ग पारदश� मू�या�न प��त र 

आआ�नो स�ठन�भ� इमानदार र कुशल नेत�ृवको �नर�तरको �ढ इ�छा शि� र त�परताको ज�र� 

देिख�छ । भनसनु र चाकडीको पराजयमा नै �यायको िजत स�भव ह�ुछ ।  

३२. स�ुमा उठाइएको पाँचौ पूरक �� स�ब�धमा �वचार गदा� आरो�पत कसरु कायम भएका पनुरावेदक 

��तवाद� ग�ुजनारायण �े�लाई लाग ुऔषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) अनसुार 



150 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

दईु वष�देिख दश वष�स�म कैद र एक लाख �पैयादेिख �बस लाख �पैयास�म ज�रवाना हनेु काननुी 

�ावधान भएकामा �नज कसरुदार ��तवाद�लाई स�ुले तज�बजी अ�धकार �योग गर� कैद २ वष� ६ 

म�हना र ज�रवाना एक लाख ५० हजार हनेु ठहर गरेकामा सो ठहर फैसलामा स�ु �यायकता�बाट 

त�य र �माणको रोहमा अ�तःकरणको �मता �योग गर� �ववेक स�मत �पमा तज�बजी कैद र 

ज�रवाना तो�कएको अव�था छ छैन सो प�न पनुरावेदनको रोहमा जाँिचन ु र सो तज�बजी कैद 

ज�रवानामा थपघट गनु� पन� देिखएमा सधुार गर� ठहर बो�न ुवा�छनीय ह�ुछ ।  

३३. तज�बजी अ�धकारको �योग गदा� मूलतः �न�न कुराको सम�ताबाट �ववेक स�मत �पमा हेर� 

�वधा�यक� मनसाय अन�ुप �नधा�रण ग�रन ुउपय�ु हनेु ह�ुछ : 

१. अपराधको �कृ�त, अव�था र �व�प, 

२. बरामद� प�रमाणको तौल, ग�ती वा मा�ा, 

३. कसरुदारको आ�थ�क औकात तथा पा�रवा�रक अव�था, 

४. अपराधको गा�भीय� र �यसबाट समाजमा पन� �भाव र असर । 

३४. यस स�दभ�बाट ��ततु म�ुाको �संहावलोकन गदा�– पनुरावेदक ��तवाद�को मौकाको बयानको स.ज.१ 

लाई आधार मा�दा �नज पनुरावेदक ��तवाद� ज�गा ज�मन नभएको, �यि� हो भ�े देिख�छ भने बस 

काउ�टरमा �टकट का�ने पेसा गर� आमा, १ छोरा, १ छोर� �ीमती र आफु समेत ५ जनाको 

प�रवार स�हत कोठा भाडामा �लई बसी दै�नक गजुारा चलाउँदै आएको भ�े देिख�छ  । �नजको 

सोह� मौकाको बयानको स.ज. ९ मा केह� आ�थ�क फाइदा र सेवन गन� बानी लागेको कारण लाग ु

औषध ख�रद गर� स�य �ब�� गन� गरेको हुँ भनी �वीकार गरेको उ� संवेदनशील कसरुको 

�वीकारोि� �यहोरा समेतको रोहबाट �वचार गदा� तथा �म�सलको त�यले �नज कुनै �गरोह वा 

स�ठनको सद�य भएको भ�े नदेिखएको, �नज कुनै बल वा हातह�तयारको �योग�ारा लाग ुऔषधको 

काय�मा संल�न रहे भएको भ�े प�न नदेिखएको, नाबालकलाई लाग ुऔषधको आपरा�धक काय�मा 

संल�न गराएको अव�था प�न नभएको, शैि�क, सामािजक र सां�कृ�तक स�ठन ज�ता सं�थालाई 

मा�यम बनाई लाग ुऔषधको कारोबार गरेको भ�े प�न नदेिखएको र �नज साव�ज�नक जवाफदेह�को 

पदमा रहेको �यि� भएको भ�े प�न नदेिखँदा तथा भ�ूमह�न नेपाल� नाग�रकले जी�वका चलाउने 

उ�े�यले लाग ुऔषध ख�रद गर� ओसारपसार सेवन तथा स�य गरेको Corex 100 m.l. ३८ बो�ल 

र Spasmoproxyvon @^$ �या�सलु प�रमाणस�म �नजको डेरा कोठामा राखेको अव�थामा बरामद 

भएको देिखँदा उ� बरामद� लाग ुऔषधको प�रमाण वा मा�ा समेतको मा�थ विण�त त�यको �व�षेण 

तथा स�मा�नत सव��च अदालतबाट य�तै त�यसँग मेल खाने म�ुाको रोहमा तज�बजी सजायको मा�ा 

�नधा�रण स�ब�धमा माग�दश�न गरेका मापद�ड समेतलाई �ववेकपरक आखँाले ससु�त �पमा ���गत 

गदा� �नज ��तवाद� अजय भ�े ग�ुजनारायण �े�लाई स�ुले २ वष� ६ म�हना कैद र एक लाख 

पचास हजार ज�रवाना गन� गर� तोकेको तज�बजी सजायको मा�ालाई अनौिच�यपूण� भ� मा� �म�ने 

नदेिखँदा लाग ु औषधको प�रमाणको आधारमा स�ु फैसला �वचारणीय भ�े एकप�ीय सनुवुाइका 

भरमा भएको झ.िझ. आदेशसँग यो इजलास सहमत हनु सकेन । बरामद� लाग ुऔषधको प�रमाण -

volume_ र �म�सलले देखाएको सबै �कृ�त र अव�थाको सम�तामा तज�बजी अ�धकारको �योग गर� 
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स�ुले कायम गरेको सजाय काननुस�मत र �ववेकपरक नै देिखँदा उ� कायमी सजायलाई थपघट 

गर� प�रवत�न ग�ररहन ुपरेन । मना�सव नै देिखयो । 

 अतः ��तवाद� अजय भ�े ग�ुजनारायण �े�लाई अ�भयोग दाबी अनसुार कसरु कायम गर� २ वष� 

६ म�हना कैद र १ लाख पचास हजार ज�रवाना हनेु गर� तज�बजी सजाय तोकेको स�ु महो�र� िज�ला 

अदालतको �म�त २०६९।९।३ को फैसला काननुतः �मलेकै देिखँदा स�ु सदर हनेु ठहछ� । ��तवाद�को 

पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�दैन । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� । 

 

तप�सल 

१. ��ततु म�ुाको दायर�को लगत कटृा गर� अ�मा �नयमानसुार गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख 

शाखामा बझुाइ�दनू ।  

 
 

(पोषनाथ शमा�) 

�यायाधीश 

 
 

उ� रायमा सहमत छु । 

 

(राजे��कुमार पोखरेल) 

    �यायाधीश 

 

इजलाश अ�धकृत द�पे��कुमार �तवार� 

टा.ना.स.ु महमदु राइन 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल का�त�क ६ गते रोज ४ मा शभुम–्–––––––––––––– 
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�ी पनुरावेदन अदालत, जनकपरु 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरेल 

माननीय �यायाधीश �ी हेमराज प�त 

फैसला 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.प.ुनं. ०70-CS-०३९० 

�न. नं. – 303 

 

म�ुा : लाग ुऔषध गाँजा र चरेस समेत । 

 

िज�ला �स�धपुा�चोक, �पपल डाँडा गा.�व.स. वा.नं.४ मा घर भई हाल कारागार शाखा 

जले� वरमा थनुामा रहेका रामबहादरु थापाको छोरा �ीराम थापा ...........................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 

�व��  

इलाका �हर� काया�लय ब�द�वासमा काय�रत �.स.�न. फिण��बहादरु �े� ठको ��तवेदन 

जाहेर�ले नेपाल सरकार .............................................................................१ 

��यथ� 

वाद� 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.प.ुनं. ०70-CS-०१५८ 

�न. नं. – 30४ 

 

म�ुा : लाग ुऔषध गाँजा र चरेस समेत । 

इलाका �हर� काया�लय ब�द�वासमा काय�रत �.स.�न. फिण��बहादरु �े� ठको ��तवेदन 

जाहेर�ले नेपाल सरकार .............................................................................१ 

पनुरावेदक 

वाद� 

�व��  

िज�ला मकवानपरु,  हन�माडी गा.�व.स. वडा नं.५ मा घर भई हाल कारागार शाखा 

जले� वरमा थनुामा रहेका लालबहादरु तामाङको छोरा ��दप तामाङ .......................१ 

िज�ला धा�दङ,  केवलपरु गा.�व.स. वडा नं.३ मा ब�ने तारानाथ बा�कोटाको छोरा 

रणकुमार बा�कोटा ...................................................................................१ 

िज�ला काठमा�डौ, नैकाप गा.�व.स.वडा नं.६ मा ब�ने �वनोद ख�ी ........................१ 

��यथ� 

��तवाद� 

 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.प.ुनं. ०70-CS-०१५२ 

�न. नं. – 30४ 

म�ुा : लाग ुऔषध गाँजा र चरेस समेत । 

िज�ला कैलाल�,  धनगढ� न.पा. वाड� नं.२ मा घर भई हाल कारागार शाखा इलाममा 

ब�ने �वीण ब�नेत.....................................................................................१ 

पनुरावेदक 

��तवाद� 
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�व�� 

इलाका �हर� काया�लय ब�द�वासमा काय�रत �.स.�न. फिण��बहादरु �े� ठको ��तवेदन 

जाहेर�ले नेपाल सरकार .............................................................................१ 

��यथ� 

वाद� 

 

स�ु फैसला गन� माननीय िज. �यायाधीश : �ी नर�� वर भ�डार� 

स�ु िज�ला अदालत : महो�र� िज�ला अदालत 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� 

आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार छ : 

�म�त २०६८।१।२४ गते िज�ला महो�र� ब�द�वास-७ ि�थत राजमाग�मा ना.२ख ८८६३ नं. को 

�कमा श�ा लागी चेकजाँच गदा� िचजबलको काटु�नले छोपी लकुाई राखेको अव�थामा �लाि� टकको बोरामा 

�याक गर� रािखएको २९ पोका (८ ि�व�टल ९५ �कलो�ाम) गाँजा बरामद भएको र उ� �कका 

चालक �ीराम थापा, सहचालक �वीण ब�नेत र �कमा सवार �द�प तामाङ समेत प�ाउ परेकाले उ� 

�क स�हत �नजह�लाई �हर�ले प�ाउ एवं बरामद गर� लगेको �ठक साचँो हो भ�े समेत �यहोराको 

घटना�थल मचु�ुका। 

मेरो कमा�डमा खटेको �हर� ग�ती टोल�ले �म�त २०६८।१।२४ गते िज�ला महो�र� 

ब�द�वास-७ ि�थत पूव� पि� चम राजमाग�मा पि� चमबाट पूव�तफ�  जाँदै गरेको ना.२ख ८८६३ नं. को �कमा 

श�ा लागी चेकजाँच गदा� िचजबलको काटु�नले छोपी लकुाई राखेको अव�थामा �लाि� टकको बोरामा �याक 

गर� रािखएको २९ पोका (८ ि�व�टल ९५ �कलो �ाम) गाँजा बरामद भएको र उ� �कका चालक 

�ीराम थापा, सहचालक �वीण ब�नेत र �कमा सवार �द�प तामाङ समेत प�ाउ परेको हुँदा उ� �क, 

बरामद भएको गाँजा र �नज प�ाउ परेका �यि�ह�लाई यसै ��तवेदन साथ दािखला गरेको छु, काननु 

बमोिजम ग�रपाउँ भ�े �.स.�न. फिण��बहादरु �े� ठ समेतको �हर� ��तवेदन। 

म ना.२ख ८८६३ नं. को �कको चालक हुँ। �म�त २०६८।१।२३ गते का�पेला� चोकबाट 

�बता�मोडका ला�ग िचजबलह� �लई �हँडेको �थए ँ। बाटोमा धा�दङको नौ�बसे भ�े ठाउँमा प�ुदा साथी 

�द�प तामाङसँग भेट भयो । �नजले बाइरोडको बाटो हुँदै जाउँ पैसा आउने कुरो छ, भनेको �थयो । सो 

बाटो हुँदै मकवानपरु िज�लाको पालङु भ�े ठाउँमा खाना खाने �ममा गाँजा �यापार� का�छा भ�े 

�यि�सँग �द�प र मेरो भेट भई �. ३०,०००।– �पैयामा च�ुनया भ�े ठाउँबाट �बता�मोडका ला�ग २९ 

पोका गाँजा लाने कुरा भएको हो । सो ठाउँमा पगुी का�छाले लेबरबाट गाँजा लोड गराएको  

हो । गाँजा �लई आउने �ममा �म�त २०६८।१।२४ गते ब�द�वास-७ मा �हर�ले प�ाउ गरेको  

हो । आ�थ�क फाइदाको ला�ग गाजँा लोड गरेको हो । �क धनीलाई गाँजा स�ब�धी जानकार� र 

संल�नता छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �ीराम थापाको अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको बयान। 

म ना.२ख ८८६३ नं.को �कको सहचालकको काम गद� आएको �थए ँ। �म�त २०६८।१।२३ 

गते का�पेला� चोकबाट �बता�मोडका ला�ग िचजबलह� �लई आउने �ममा बाटोमा धा�दङ िज�लाको 

नौ�बसे भ�े ठाउँमा �द�प तामाङ �कमा चढेको हो । हामी बाइरोडको बाटो हुँदै मकवानपरुको पालङुमा 

आई खाना खाई बसेका �थय� । सो ठाउँमा गाँजा �यापार� का�छा लामासँग भेट भई �.३०,०००।– 
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�पैयामा गाँजा लाने कुराकानी भयो । च�ुनया भ�े ठाउँमा लेबरह�ले गाँजा लोड ग�र�दएका हनु ्। गाँजा 

�लई आउने �ममा �म�त २०६८।१।२४ गते िज�ला महो�र� ब�द�वास-७ मा �हर�ले प�ाउ गरेको  

हो । आ�थ�क फाइदाका ला�ग य�तो काय� गरेको हो भ�े �यहोराको ��तवाद� �वीण ब�नेतको अनसु�धान 

अ�धकार� सम� भएको बयान । 

�म�त २०६८।१।२३ गते घ�ुन भनी धा�दङ िज�लाको नौ�बसे�तर गएको �थए ँ। सो ठाउँमा 

साथी �ीराम थापाले चलाई �याएको ना.२ख ८८६३ नं. को �क रो�न लगाई चढेर आउने �ममा गाँजा 

�यापार� का�छा लामासँग भेट भई �. ३०,०००।– मा च�ुनयाबाट �बता�मोडका ला�ग २९ गाँजा लाने 

कुरा भयो । िचजबलको काटु�नह� साइड गर� लेबरह�ले गाँजा लोड गरेका हनु ्। �नज का�छा लामाले 

म �तमीह�सँग ढ�केवरमा भे�छु भनेको �थयो । गाँजा पगेुप�छ पैसा �लने �दने कुरा भएको �थयो । 

हामीबाट भएको कारोबार स�ब�धमा �क धनीलाई र िचजबल धनीलाई थाहा छैन भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद� �द�प तामाङको अनसु�धान सम� भएको बयान। 

पर��णका ला�ग पठाइएको भौ�तक सबदु नं. १ देिख २९ मा गाँजा पाइएको छ भ�े समेत 

�यहोराको पर��ण ��तवेदन। 

�म�त २०६८।२।८ गते गाजँा न� ट गन� आयोिजत काय��ममा बरामद भएको गाँजाको ड�लो 

फुटाउँदा �लाि� टकको �याकेटमा �याक ग�रएको १२ �याकेट (३ �कलो �ाम) चरेस ज�तो देिखने िचज 

बरामद भएको �ठक साँचो हो भ�े समेत �यहोराको इलाका �हर� काया�लय ब�द�वासको क�पाउ�डमा खडा 

गरेको बरामद� मचु�ुका। 

�म�त २०६८।१।२४ गते बरामद भएको गाजँालाई �म�त २०६८।२।८ गते न� ट गन� 

आयोिजत काय��ममा सो गाँजाको ड�लो फुटाउँदा �लाि� टकको �याकेटमा �याक ग�रएको १२ �याकेट 

(३ �कलो �ाम) चरेस ज�तो देिखने िचज बरामद भएकाले सो िचजको काननु बमोिजम मचु�ुका गर� 

आव�यक कारबाह�का ला�ग पेस गरेको छु भ�े समेत �यहोराको अनसु�धान अ�धकृत भवी�� बढुाथोक�को 

��तवेदन। 

पर��णका ला�ग पठाइएको ला�ग भौ�तक सबदु १ देिख १२ मा चरेस पाइएको छ भ�े समेत 

�यहोराको प�र�ण ��तवेदन। 

�म�त २०६८।१।२४ गते िज�ला महो�र� ब�द�वास-७ मा �हर� टोल�ले ना.२ख ८८६३ नं. 

को �कमा िचजबलको काटु�नले छोपी लकुाई राखेको अव�थामा २९ पोका (८ ि�व�टल ९५ �कलो 

�ाम) गाँजा बरामद भएको र उ� �कका चालक �ीराम थापा, सहचालक �वीण ब�नेत र �कमा सवार 

�द�प तामाङ प�ाउ परेकाले उ� �क, बरामद� गाँजा र ��तवाद�ह�लाई प�ाउ एवम ् बरामद गर� 

लगेको �ठक साँचो हो । उ� गाँजा �म�त २०६८।२।८ गते न� ट गन� �ममा गाँजाका ड�लाबाट १२ 

�याकेट (३ �कलो �ाम) चरेस समेत बरामद भएको सनेुको छु भ�े समेत �यहोराको २०६८।३।४ को 

व�तिु�थ�त मचु�ुका ।  

मा�थ उि�लिखत �हर� ��तवेदन, बरामद� मचु�ुका, पर��ण ��तवेदन, ��तवाद�ह�को बयान 

समेतका �माणह�बाट ��तवाद� �ीराम थापा, �द�प तामाङ, �वीण ब�नेत, का�छा लामाको काय� लाग ु

औषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को प�र�छेद २ को दफा ४ (क) को कसरु अपराध देिखँदा �नज 
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��तवाद�ह�लाई सोह� ऐनको प�र�छेद ३ दफा १४ (१) (घ) (५) बमोिजम २ वष�देिख १० वष�स�म 

कैद र १५०००।– देिख १,००,०००।– �पैयास�म ज�रवानाको सजाय हनु, ��तवाद� रणकुमार 

बा�कोटा सवार� धनी र सो सवार� भोगकता� �वनोद ख�ी रह� उ� सवार�मा ऐ. ऐनको दफा ४ ले �नषधे 

गरेको व�त ु  ओसारपसार भएबाट �नजह�ले ऐ. ऐनको दफा १५ को कसरु गरेकाले सोह� उ� अवैध 

लाग ुऔषध गाँजा कारोबारमा �योग भएको �कका धनी रणकुमार बा�कोटा भएको ना.२ख ८८६३ नं. 

को �क ऐ. ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत हनु तथा ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम ��तवाद� रामबहादरु 

नेगी म�तयार देिखँदा �नजलाई समेत सोह� दफा बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग 

मागदाबी। 

म इटहर�को ला�ग हेट�डाबाट �हँडेकोमा ब�द�वास चेक जाँचका �ममा गाँजा स�हत प�ाउ परेको 

हो । सो �कमा सवार मा�छेह� म�ये �ाइभर, खलासी र म समेत �थय� । एक जना मा�छे को �थयो 

मैले िच�नन ँ। अ� केह� थाहा छैन । बरामद� मचु�ुकामा उ�लेख भएको गाँजा कसको हो मलाई थाहा 

छैन । अ�भयोग प� अनसुार मलाई सजाय हनु ुपन� होइन, म �नद�ष छु भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

�द�प तामाङले अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६८।१।२३ गतेका �दन बनेपाबाट िचजबल लोड गर� ना.२ख ८८६३ नं. को 

�कबाट �वता�मोड जाने �ममा पालङु भ�े ठाउँमा आइप�ुदा ५-६ जना मा�छे आएर पे�तोल देखाई यो 

सामान लैजाउ भनेप�छ मैले डरले उसको सामान राखेको हुँ, प�छ ब�द�वास �हर�ले समातेप�छ गाँजा हो 

भनेर थाहा भयो । �द�प तामाङ हेट�डाबाट इटहर�का ला�ग �हँडेको हो । �नजसँग गाँजा प�ु याउने 

�वषयमा कुराकानी भएको छैन । �हर�मा लेिखएको सो स�ब�धी मेरो बयान झ�ुा हो । �क धनीलाई 

गाँजा स�ब�धी जानकार� छैन । अ�भयोग प� अनसुार मलाई सजाय हनु ुपन� होइन, छैन म �नद�ष छु भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� �ीराम थापाले अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६८।१।२३ गतेका �दन बनेपाबाट िचजबल लोड गर� ना.२ख ८८६३ नं. को 

�कबाट �वता�मोड जाने �ममा पालङु भ�े ठाउँमा आइप�ुदा ५-६ जना मा�छे आएर पे�तोल देखाई यो 

सामान लैजाउ भनेप�छ मैले डरले उसको सामान राखेको हो । गाडी �ीराम थापाले चलाएका �थए, 

सामान के हो थाहा भएन । ब�द�वास �हर�ले समातेप�छ गाँजा हो भनेर थाहा भयो । �द�प तामाङ 

हेट�डाबाट इटहर� जान ुछ भनी चढेको हो । �द�प तामाङको चालकसँग भेट भई कुरा भएको होइन,  

छैन । �क धनीलाई गाँजा स�ब�धी जानकार� छैन।अ�भयोग प� अनसुार मलाई सजाय हनु ुपन� होइन, 

छैन म �नद�ष छु भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �वीण ब�नेतले अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६८।१।२३ गते काठमाड�बाट बालाज ु ढुवानी सेवासँग �. १२,५००।– मा 

�वता�मोडस�मको एकतफ� भाडामा रहेको मेरो ना.२ख. ८८६३ नं. को �क भाडामा �दएको हो । दबैु 

प�को ह�ता�र भई �क िज�मा �दएको हो । अवैध गाँजा र चरेस समेत रा� न मैले गाडी �दएको  

होइन । �ाइभरले �बच बाटोमा कहाँ के गरे, थाहा छैन । सो सवार� ��तवाद� रणकुमार बा�कोटाको 

नाउँमा दता� रहेको र मैले �. ५,७०,०००।– �दई करारबाट बाँक� रकम �तन� गर� �लएको हो । 

अ�भयोग दाबी अनसुार मैले जानाजानी अवैध गाँजा चरेस  ओसारपसार गन� गाडी �दएको नहुँदा अ�भयोग 
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दाबी बमोिजम मलाई सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �वनोद ख�ीले अदालतमा 

�नवेदन साथ हािजर भई गरेको बयान। 

मेरो नाउँमा दता� रहेको ना.२ख ८८६३ नं. को �क ��तवाद� म�येको �वनोद ख�ीलाई स�झौता 

कागजबाट मैले �. ५,७०,०००।– �लई करारबाट बाँक� ��त म�हना �. २५,०००।– �तन� गर� 

�ब�� गर� सकेको छु । मेरो �पैया बाकँ� रहेको कारणले नामसार� नगराएको हो । उ� �क (हाल 

बरामद भएको) �वनोद ख�ीको हो । ��तवाद� �द�प तामाङ, �वीण ब�नेत, �ीराम थापासँग मेरो िचनजान 

छैन । सो �क �ब�� ग�रसकेकाले के ओसारपसार गरे मलाई थाहा छैन । अ�भयोग दाबी बमोिजम 

मलाई सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रणकुमार बा�कोटाले अदालतमा गरेको 

बयान। 

स�ु अदालतबाट ��तवाद� रामबहादरु नेगीको नाउँमा जार� भएको ७० �दने �यादमा ��तवाद�ले 

हािजर नभई �याद गजुार� बसेको। 

��तवाद� का�छा लामाको नाउँमा अदालतबाट जार� भएको ७० �दने �याद बेप�े तामेल भई 

�म�सल सामेल रहेको र अदालतबाट भएको आदेश बमोिजम �नज का�छा लामाको वा�त�वक वतन 

खलुाउन िज�ला सरकार� व�कल काया�लय माफ� त प�ाचार हुँदा य�कन वतन ख�ुन नसकेको भ�े �हर� 

चौक� भ�से मकवानपरुले इलाका �हर� काया�लय ब�द�वासलाई पठाएको च.नं. ३७३ को प� संल�न गर� 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय महो�र�ले अदालतलाई च.नं. ७२० �म�त २०६९।३।१२ को 

पठाएको प� �म�सल सामेल रहेको। 

��तवाद� रणकुमार बा�कोटाले अदालतबाट तो�कएको २०६९।१।३० गतेदेिखको तारेख गजुार� 

बसेको र था�ने थमाउने अव�था समेत बाँक� नरहेको। 

�म�त २०६८।१।२४ गते �बहान म �द�प तामाङ हेट�डामा सँगै �थय� । ना.२ख ८८६३ नं. 

को �कमा हेट�डाबाट इटहर� जान चढेको हो, �द�प तामाङसँग कुनै सामान �थएन, �द�प तामाङले सजाय 

पाउने होइन भ�े समेत �यहोराको �द�प तामाङका सा�ी सूय� बहादरु तामाङले अदालत सम� गरेको 

बकप�। 

�म�त २०६८।१।२३ गते राती काठमाड�बाट चढेर हेट�डा आई प�ुय� । हामी ��तवाद�सँग 

साथै छ� । काठमाड�बाट आउँदै गदा� पालङुमा आइपगेुप�छ एक जना �कमा च�न ुभयो । तल आएप�छ 

४-५ जना आई पे�तोल देखाई केह� सामान छ लोड गनु� प� यो भने । उनीह�ले नै �कमा लोड गरेका 

�थए । �क हेट�डा आएप�छ एच.आइ.डी. चोकमा ओल� म आ�नो बाटो लाग� । अ� मलाई केह� थाहा 

छैन । �कमा जबरज�ती गाँजा लोड गन� लगाएको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �ीराम थापा र 

�वीण ब�नेतका सा�ी �हराबहादरु थापाले अदालत सम� गरेको बकप� । 

�म�त २०६८।१।२४ गतेको �दन रात म र �वनोद ख�ी काठमाड�मै �थय� । �कमा नडु�स र 

िचजब�स लोड गर� �बता�मोड झापा प�ु याउनलाई �क �दएको हो । लाग ुऔषध बरामद भएको �वषयमा 

यी ��तवाद� �वनोद ख�ीको कुनै दोष अपराध छैन, �वनोद ख�ी उपरको अ�भयोग दाबी झ�ुा हो, अ�भयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �वनोद ख�ीका सा�ी मनोजकुमार राउत र 

रामे� वर ब�नेतले अदालत सम� गरेको बकप�। 
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�म�त २०६८।१।२४ गतेको ��तवेदन �यहोरा र बरामद� मचु�ुकामा भएको सह�छाप मेरो  

हो । सो ��तवेदन र मचु�ुका मैले तयार पारेको हुँ । ना.२ख ८८६३ नं. को �क ब�द�वास वाड� नं. ७ 

राजमाग�मा फेला पार� तलासी �लँदा िचजबलमा�थ २९ पोकामा ८ ि�व�टल ९५ �कलो �ाम गाँजा बरामद 

गरेको हुँ । चालक �ीराम थापा, सहचालक �वीण ब�नेत र �द�प तामाङ समेतलाई �नय��णमा �लई 

प�ाउ गरेको हुँ । अका� ��तवाद� �द�प तामाङ सोह� गाडीमा रहेका कारण �नजलाई प�ाउ गरेको हुँ । 

�द�प तामाङ �नद�ष हनु ्भ�े समेत �यहोराको बरामद� मचु�ुकाका मा�नस �वकास कोइराला र व�तिु�थ�त 

मचु�ुकाका मा�नस भवुन शाह� ठकुर�ले गरेको बकप�। 

वतन ख�ुन नआएप�छ वतन खलेुका बखत जगाई कारबाह� गन� गर� �नज का�छा लामाको 

हकमा तामेल�मा रहने ठहछ� । अका� ��तवाद� रामबहादरु नेगीको हकमा मलुतबी रहने ठहछ� । 

��तवाद�ह� म�ये चाकल �ीराम थापा र सहचालक �वीण ब�नेतले आरो�पत कसरुलाई �वीकार गरेकै 

देिखँदा र �नजह�ले अ� कसैको अवैध मागदाबी अन�ुप लाग ुऔषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 

१४ (१) (घ) ५ बमोिजम �नज दबैु जना ��तवाद�ह�लाई जनह� ४ (चार) वष� कैद र �. 

२५,०००।–(प�चीस हजार) जर�वाना हनेु ठहछ�। अका� ��तवाद� �द�प तामाङका हकमा �वचार गदा�, 

बरामद� मचु�ुका गन� र ��तवेदक समेत रहेका �.स.�न. फिण��बहादरु �े� ठले बकप� गदा� �नज �द�प 

तामाङ पेसे�जरका �पमा �कमा रहेको र गाँजा ओसारपसारमा �नजको संल�नता नरहेको भनी तथा सोह� 

�यहोराको बरामद� मचु�ुकाका �वकास कोइराला र व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नस �ी भवुन शाह� ठकुर�ले 

समेत बकप�मा लेखाई �दएकोबाट यी ��तवाद� �कमा सवार भएकै मा� कारणले आरो�पत कसरुमा 

कसरुदार हनु ् भ� स�कने अव�था नहुँदा आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ� । अका� ��तवाद� 

पूण�कुमार बा�कोटा र �वनोद ख�ीका हकमा �वचार गदा�, �नजह�लाई सवार� साधनको �वा�म�व र भोगमा 

रहेका कारणले ��तवाद� बनाएको देिखएको, ऐनको दफा १५ बमोिजम जानी जानी गाँजा ओसारपसारमा सो 

�क �योग गन� �दएको भ�े अव�था नदेिखएको, गाँजा रािखएको �वषयमा �नजह�लाई जानकार� नरहेको 

भ�े �ीराम थापा र �वीण ब�नेत समेतको बयानबाट देिखन आएको र �नजह�को अनमु�त र जानकार� 

बेगर गाँजा राखी ओसारपसार गरेका कारणले मा� �नज ��तवाद�ह�लाई सजाय गन� �यायोिचत नहुँदा 

�नजह�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ� । ओसारपसारमा �योग भएको ना.२ख ८८६३ नं. को 

�क �नजह�को सहम�त र म�ुर� बेगर �योग ग�रएको हुँदा सो जफततफ� को वाद� दाबी समेत प�ुन  

स�ैन । मोबाइल धनी रामबहादरु नेगी हाल फरार रहेकाले सो मोबाइल जफतका �वषयमा केह� 

बो�लरहन ुपरेन भ�े स�ु महो�र� िज�ला अदालतबाट �म�त २०६९।१०।२४ मा भएको फैसला। 

स�ु महो�र� िज�ला अदालतबाट भएको �म�त २०६९।१०।२४ गतेको फैसलामा काननु त�य 

तथा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त समेतको ग�भीर ��ुट रहे भएकाले महो�र� िज�ला 

अदालतको उ� २०६९।१०।२४ को फैसला उ�ट� गर� झ�ुा अ�भयोग दाबीबाट फुस�द �दलाई 

भराइपाउँ भ�े ��तवाद� �ीराम थापाको पनुरावेदन प�। 

��तवाद�ह� स�माण कसरुदार पिु� ट भएको हुँदा ��तवाद�ह� �द�प तामाङ, �वनोद ख�ी, रणकुमार 

बा�कोटालाई सजाय तथा दशीको �क समेत जफत गनु� पन�मा सो नगर� गरेको �म�त २०६९।१०।२४ 
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गतेको फैसला सो हदस�म बदर गर� स�ु अ�भयोग मागदाबी अनसुार ��तवाद�ह�लाई सजाय तथा दशीको 

�क समेत जफत ग�रपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन प�। 

स�ु महो�र� िज�ला अदालतबाट भएको �म�त २०६९।१०।२४ गतेको फैसलामा काननु त�य 

तथा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त समेतको ग�भीर ��ुट रहे भएकाले महो�र� िज�ला 

अदालतको उ� २०६९।१०।२४ को फैसला उ�ट� गर� झ�ुा अ�भयोग दाबीबाट फुस�द �दलाई 

भराइपाउँ भ�े ��तवाद� �वीण ब�नेतको पनुरावेदन प�। 

यसमा दबैु प�को पनुरावेदन परेको र मौकामा भएको बरामद� मचु�ुकामा ��तवाद� �द�प तामाङ 

रोहबरमा रह� सह�छाप गरेको र �नजले मौकामा अ�धकार �ा� त अ�धकार� सम� बयान गदा� कसरुमा 

सा�वती भई बयान गरेको अ�य सह अ�भय�ुले मौकामा बयान गदा� पोल गरेको ि�थ�तमा ��तवाद� �द�प 

तामाङलाई आरो�पत कसरुमा सफाइ �दने गर� स�ुले गरेको फैसला �माण मू�या�नको रोहमा फरक पन� 

स�ने देिखँदा मलुकु� ऐन अ.वं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत �नयमावल� २०४८ को �नयम ४७ 

बमोिजम ��यथ� िझकाई आए वा अव�ध नाघेप�छ �नयमानसुार गर� पेस गनु� भ�े यस अदालतको �म�त 

२०७०।१०।२२ गतेको आदेश। 

 

यस अदालतको ठहर 

 �नयमानसुार �नण�याथ� यस इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुाका �तन वटै पनुरावेदन प� 

स�हतको �म�सल अ�ययन गर� पनुरावेदक ��तवाद� �ीराम थापाका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी 

मकेुशकुमार काक�, पनुरावेदक ��तवाद� �वीण ब�नेतका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी 

�दपकबहादरु के. सी. तथा पनुरावेदक वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत पनुरावेदन सरकार� 

व�कल काया�लय जनकपरुका �व�ान सह�याया�धव�ा �ी मरुार��साद पौडेलले गनु� भएको बहस स�ुनयो । 

यसमा ��तवाद� �ीराम थापाले हाँक� चलाई �याएको ना २ ख ८८६३ नं. को �कबाट ८९५ �कलो�ाम 

गाजँा र ३ �कलो�ाम चरेस बरामद भएको र ��तवाद�ह�को सो काय� लाग ु औषध (�नय��ण) ऐन, 

२०३३ (यसप�छ यस ठहर ख�डमा ऐन भ�नएको) को दफा ४ को ख�ड (क) �ारा �नष�ेधत कसरु 

भएकाले ��तवाद� �ीराम थापा, �द�प तामाङ, �वीण ब�नेत र का�छा लामालाई सोह� ऐनको दफा १४ 

(१) (घ) (५) बमोिजम, �क धनी रणकुमार बा�कोटा र �क स�ालक �वनोद ख�ीलाई ऐनको दफा 

१५ बमोिजम, ��तवाद� रामबहादरु नेगीलाई ऐनको दफा १७ बमोिजम सजाय गर� लाग ुऔषध ढुवानी 

गन� �योग ग�रएको उ� �क ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग मागदाबी �लइएको 

��ततु म�ुामा का�छा तामाङको �प� वतन खलु� �याद तामेल हनु नसकेका कारणले �नजका हकमा 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम १९क बमोिजम तामेल�मा रािख�दने, फरार रहेका ��तवाद� 

रामबहादरु नेगीको हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मलुतबी रािख�दने, ��तवाद� �ीराम थापा र �वीण 

ब�नेतलाई ऐनको दफा १४ (१) (घ) (५) बमोिजम जनह� चार वष� कैद र �. २५,०००।- ज�रवाना 

हनेु, ��तवाद� �द�प तामाङ, रणकुमार बा�कोटा र �बनोद ख�ीले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने र 

लाग ुऔषध ढुवानी गन� �योग भएको उ� �क जफत नहनेु ठहर गर� महो�र� िज�ला अदालतबाट �म�त 

२०६९।१०।२४ मा भएको फैसला उपर कसरु गढाउ भएका ��तवाद� �ीराम थापा र �वीण ब�नेतको 
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पथृक पथृक �पमा र सफाइ पाउने ठहर भएका ��तवाद� र �क जफत नग�रए उपर वाद� नेपाल 

सरकारको पनुरावेदन पन� आएको रहेछ । 

पनुरावेदक �ीराम थापाका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाले आ�ना प�ले जानी जानी सो 

लाग ुऔषध आफुले चलाउने �कमा राखी ढुवानी गरेको नभई डर र �ासमा परेका कारणले बा�य भई 

ढुवानी गनु� परेको, बरामद� साम�ी लाग ुऔषध हो भ�े जानकार� �नजलाई नभएको, आरो�पत कसरु 

गरेकामा इ�कार रह� अदालतमा बयान गरेको र �नजका सा�ीले ��तवाद�ले आरो�पत कसरु गरेका होइनन ्

भनी बकप� गरेको अव�थामा �नजले कसरु गरेको ठहर गन� �म�ने �माणको अभावमा कसरुदार ठह� याएर 

सजाय गन� गर� भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला �मलेको नहुँदा सो फैसला उ�ट� गर� �नजलाई 

सफाइ �दने गर� फैसला ग�रपाउँ भ�े समेतको बहस ��ततु गनु� भयो । यसै गर� पनुरावेदक �वीण 

ब�नेतका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाले आ�नो प� �क चालक नभई सहचालक (खलासी) 

भएको, के क�तो सामान क�त रकममा कहाँस�म ढुवानी गन� वा नगन� भ�े कुराको �नण�य गन� है�सयत 

�नजको नभएको र रोजगार�का ला�ग �कमा सहचालकको काम गन� पन� बा�यता भएकाले सो लाग ुऔषध 

ढुवानी गन� �नजको कुनै भ�ूमका रहन स�ने अव�था नहुँदा �नजलाई सजाय हनेु ठहर गरेको स�ु िज�ला 

अदालतको फैसला न�मलेकाले सो उ�ट� गर� सफाइ �दलाइपाउँ भ�े समेतको बहस ��ततु गनु� भयो । 

यसै गर� पनुरावेदक नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान सह�याया�धव�ाले ��तवाद� �ीराम थापा 

र �वीण ब�नेतले अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको बयानबाट ��तवाद� �द�प तामाङको लाग ुऔषध 

ओसारपसारको काय�मा संल�नता रहेको देिखएको, लाग ुऔषध बरामद गदा� �नज सोह� �कमा या�ारत 

रहेको र बरामद� मचु�ुकाको रोहबरमा बसी �नजले सह�छाप समेत गरेको अव�थामा �नजलाई सफाइ �दने 

ठहर गरेको स�ु िज�ला अदालतको फैसला �नजको हकमा �मलेको नहुँदा उ�ट� गर� सजाय ग�रपाउन र 

�क धनी एवं स�ालक अ�य ��तवाद��य रणकुमार बा�कोटा र �बनोद ख�ीले जानी जानी लाग ुऔषध 

ढुवानी गन� �क उपल�ध गराएको अव�थामा लाग ुऔषध ढुवानी गन� �योग भएको सो सवार� साधन 

काननुत: जफत गनु� पन�मा सो नगर� �क धनी र �क स�ालकलाई दाबी बमोिजम सजाय नगर� सफाइ 

�दने ठहर गरेको स�ु अदालतको फैसला सो हदस�म �मलेको नहुँदा सबै ��यथ�ह�को हकमा उ�ट� गर� 

अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय गरेर �क समेत जफत ग�रपाउँ भ�े समेतको बहस ��ततु गनु� भयो । 

सम� �म�सल अ�ययन एवं उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीह�ले गनु� भएको बहस समेतका आधारमा 

यस म�ुामा �न�न ��ह�को �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो : 

(क) पनुरावेदक ��तवाद� �ीराम थापा र �वीण ब�नेतले आरो�पत कसरु गरेको हनु ् होइनन ् ? र 

�नजह�लाई सजाय गन� ठहर गरेको स�ु िज�ला अदालतको फैसला �मले न�मलेको के हो ? 

(ख) ��तवाद� ��दप तामाङ, रणकुमार बा�कोटा र �बनोद ख�ीको यस म�ुाको कसरुमा संल�नता छ छैन 

? �नजह�लाई सफाइ �दने तथा लाग ुऔषध ढुवानी गन� �योग भएको �क जफत नहनेु ठहर गर� 

स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला �मलेको के हो ? र पनुरावेदक�यको पनुरावेदन िज�कर 

प�ुन स�छ स�ैन ? 

उपरो� ��ह�मा �वेश गर� �या�यक �न�कष� �नका�न ु पूव� लाग ु औषध स�ब�धी कसरुका 

स�ब�धमा छोटो चचा� गन� यस इजलासले आव�यक ठानेको छ । गैर काननुी �यापार �यवसायबाट बढ� 
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आय आज�न हनेु ���ले अवैध हातह�तयार तथा खरखजानाको कारोबारप�छ दो�ो दजा�मा पद�छ लाग ु

औषधको कारोबार । यसको उ�पादन, ख�रद, �ब��, स�य, ओसारपसार ज�ता �व�वध कारोबारमा कुनै एक 

�यि� �वशेषको मा� संल�नता नरह� स�ठना�मक (Organized) �पमा ह�ुछ र कारोबारमा संल�नह�को 

स�ाल प�न कुनै एक रा�को भभूागमा मा� नसाँघ�ुरएर एकभ�दा बढ� रा� (Transnational) स�म 

फै�लएको ह�ुछ । �व��यापी �पमा झा�ँगएको यसको कारोबार र स�ाल एवं जनमानसमा यसले प�ु याउने 

सम� नकारा�मक असरलाई म�यनजर गर� यसको उ�पादनदेिख सेवनस�मका ज�तो सकैु र जहा ँसकैुको 

कारोबारलाई �नय��ण गन� संय�ु रा� स� (United Nations Organization) �वयंले पहल गर� 

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988 नामक काननुी 

द�तावेज जार� गरेको छ।सो �व� सं�थाको सद�य हा�ो मलुकु प�न भएकाले सो Convention लाग ुगन� 

िज�मेबार� हा�ो काँधमा प�न आइपरेको छ । हा�ो आ�नै दि�ण ए�सयाका मलुकुह�लाई प�न लाग ु

औषधको सम�याले नगाँजेको होइन । �यसैले यसलाई �नय��ण गन� SAARC रा�का सद�य 

मलुकुह�बाट SAARC Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1990 नामक अक� 

काननुी द�तावेज जार� भई लाग ुभएको छ । SAARC रा�को सद�य भएका नाताले यस Convention 

लाई अ�रश: �यवहारमा उतान� अनसु�धान कता� (Investigator), अ�भयोजनकता� (Prosecutor), �यायकता� 

(Adjudicator) र सरोकारवाला (Stakeholder) सबैले आआ�ना �े�बाट स��यता देखाउन ुपरेको छ । 

लाग ुऔषध �नय��ण स�ब�धमा हा�ो आ�नै रा��य काननु, संय�ु रा� स�ले जार� गरेको यस स�ब�धी 

अ�तरा���य Convention र SAARC मलुकुले जार� गरेको �े�ीय �तरको उ� काननुी द�तावेज ज�ता 

चचा� ग�रएका उपरो� काननुी द�तावेजका �ावधानह�लाई म�यनजर गद� लाग ु औषध म�ुामा कसरु 

बेकसरुको �या�यक �न�कष�मा प�ुन ुपद�छ भ�े मा�यता यस इजलासले �लएको छ । 

 यस �स�लाई यह�� �बट मार� अब चचा� चलाऔ� �नण�य �दन ुपन� भनी मा�थ तय ग�रएको प�हलो 

�� उपर, जनु पनुरावेदक ��तवाद� �ीराम थापा र �वीण ब�नेतको पनुरावेदन िज�करसँग स�बि�धत  

छ । पनुरावेदक ��तवाद� �ीराम थापा लाग ुऔषध ढुवानी गन� �योग ग�रएको ना २ ख ८८६३ नं. को 

�कका चालक हनु ् भने पनुरावेदक ��तवाद� �वीण ब�नेत सो �कका सहचालक । ��तवाद� �ीराम 

थापाले चलाई �याएको उ� �क �हर�को श�ाको घेरामा पर� चेक जाँच गदा� सो �कमा उपरो� 

प�रमाणको लाग ुऔषध बरामद भएको अव�था छ । लाग ुऔषध बरामद गदा� तयार भएको बरामद� 

मचु�ुकाको रोहबरमा बसी दबैु पनुरावेदक ��तवाद�ले सह�छाप गरेको देिख�छ । बरामद� साम�ी लाग ु

औषध हो भनी के���य �हर� �व�ध �व�ान �योगशालाबाट �ा� पर��ण ��तवेदन �म�सल संल�न रहेको  

छ । का�पेला�ोकबाट �बता�मोडका ला�ग िचजबल �लएर आइरहेको अव�थामा नौ�बसेमा �द�प तामाङसँग 

भेट भई �नजले भने बमोिजम ��भवुन राजपथको बाटोबाट आउँदा पालङुमा का�छा भ�े �यि�सँग भेट 

भएको र �. ३०,०००।- �दने शत�मा लेबरबाट बरामद� लाग ुऔषध �कमा लोड गराई �लएर आउँदा 

�हर�ले प�ाउ गरेको हो भनी पनुरावेदक ��तवाद� �ीराम थापाले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान 

गरेको र अका� पनुरावेदक ��तवाद� �वीण ब�नेतले प�न सोह� �नकायमा सोह� �यहोरा �मलानको बयान 

गरेको �म�सल अ�ययनबाट देिख�छ। 
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 अदालतमा बयान गदा� पनुरावेदक ��तवाद� �ीराम थापाले का�पेला�ोकबाट �कमा िचजबल 

लोड गर� आउँदा पालङुमा ५-६ जना मा�नसले पे�तोल देखाई यो सामान लैजाउ भनेकाले डरले सो 

सामान �कमा राखेको हो भनी उ�लेख गरेको र अका� पनुरावेदक ��तवाद� �वीण ब�नेतले प�न सोह� 

�यहोरा उ�लेख गर� अदालतमा बयान गरेको देिख�छ । यस म�ुामा बरामद भएको लाग ुऔषध महो�र� 

िज�लाको ब�द�वासमा बरामद भएको हो । पालङुदेिख ब�द�वासस�म आउँदा बाटोमा धेरै �हर� काया�लयह� 

रहेका छन ्। पे�तोल देखाई डर �ासमा पार� उनाउ मा�नसले �कमा सामान लोड गर� ढुवानी गन� बा�य 

बनाएको भए बाटोमा भे�टएका ती �हर� काया�लयमा सो कुराको जानकार� गराउन ुसामा�य सझुबझुको 

कुरा हो । तर यी पनुरावेदक ��तवाद��यले सो गरेको नदेिखँदा उ� लाग ुऔषध ढुवानी गन� �नजह�को 

संल�नता रहेनछ भ� स�कने अव�था रहेन ।  

ऐनको दफा १२ मा “...�नजको साथमा रािखएको फेला परेमा �य�तो पदाथ� �नजले यो ऐन र यस 

ऐन अ�तग�त बनेको �नयम वा जार� ग�रएको आदेश बमोिजम �ा� गरेको वा राखेको हो भ�े कुराको �माण 

�नजैले पेस गनु� पन� छ । �य�तो �माण पेस गन� नसकेमा र अ�यथा �मािणत भएमा बाहेक �नजले यस ऐन 

अ�तग�त सजाय हनेु अपराध गरेको मा�नने छ” भ�े काननुी �ावधानको स�दभ�बाट �वचार गदा� पनुरावेदक 

��तवाद��यले �य�तो अ�यथा �मािणत गरेको �म�सलबाट देिखँदैन।तसथ� पनुरावेदक ��तवाद�ह�ले 

अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको सा�बती बयानलाई बरामद� मचु�ुका, के���य �हर� �व�ध �व�ान 

�योगशालाको पर��ण ��तवेदनले समथ�न गरेको र उ� दफा १२ को काननुी �ावधान समेतबाट 

�नजह�ले आरो�पत कसरु गरेको देिखँदा �नजह�ले सो कसरु गरेको ठहर गर� सजाय गन� ठहर ्याएको 

महो�र� िज�ला अदालतको फैसला �मलेकै देिखन आयो। 

अब चचा� चलाऔ� �नण�य �दन ु पन� भनी मा�थ तय ग�रएको दो�ो �� उपर।य��प ��तवाद� 

�ीराम थापा र �वीण ब�नेतको बयानबाट बरामद� लाग ुऔषध पालङुमा �कमा लोड गर� �बता�मोडस�म 

लैजान ला�गएको भ�े उ�लेख छ; तर सो लाग ुऔषध कहाँ उ�पादन भयो ? पालङुमा ककसले कसर� 

स�लन गरे ? �बता�मोड परु ्याएर सो लाग ुऔषध कसलाई िज�मा �दन ुपन� हो ? कसको घर वा गोदाममा 

लगेर रा� े हो ? भ�े ज�ता ��को जवाफ यस म�ुाको अनसु�धानको �ममा खोिजन ु अनसु�धानकै 

दायरा�भ� पन� कुरा हो र सो खोिजएको भए लाग ुऔषध कारोबार�ह�को ठुलै स�ालको उजागर प�न हनेु 

�थयो । यी यावत ् �वषयमा अनसु�धान कता� मौन रहेको देिखँदा अ�भयोग लगाइएका ��तवाद�का 

स�ब�धमा मा� �स�मत भई �नण�य �दन ुपन� अव�था यस म�ुामा छ । अतएव नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

िज�कर उपर �थमत: ��तवाद� �द�प तामाङका स�ब�धमा �वचार गर� । अका� ��तवाद� का�छा लामाले 

अ�ाए बमोिजम �नजले लाग ुऔषध ढुवानी गन� �क खोजी गन� �ममा आ�ना प�रिचत �ीराम थापासँग 

नौ�बसेमा भेट भई �नजले चलाई �याएको �क लाग ुऔषध ढुवानी गन� पालङुस�म �याएको भनी �नजले 

अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको बयानमा उ�लेख गरेको अव�था छ । बरामद भएको लाग ुऔषध सो 

�कमा लोड गर� �नज �वयं समेत सोह� �कमा चढेर या�ा गरेको र ब�द�वासस�म पगेुको लाग ुऔषध 

बरामद हुँदाकै अव�थामा �नज प�ाउ परेबाट देिख�छ । बरामद� मचु�ुकाको रोहबरमा बसी यी 

��तवाद�ले प�न सह�छाप गरेका छन ्। बरामद� लाग ुऔषधमा यी ��तवाद�को संल�नता नभए सो लोड 

ग�रएको �कमा बसेर या�ा गनु� पन� तक� स�त कारण प�न देिखँदैन । यथाथ�मा ��तवाद� �ीराम थापा र 
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�वीण ब�नेतले अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको बयानले यी ��तवाद�ले सोह� �नकायमा गरेको 

बयानलाई समथ�न गरेको अव�था छ । �नजको कसरुमा संल�नता नरहेको भए अ�य दईु जना ��तवाद�ले 

�नजलाई पोल गनु� पन� तक� स�त कारण प�न �म�सलबाट देिखँदैन । लाग ुऔषधको कारोबार स��ठत 

�पमा ग�रने अपराध भएकाले यसमा संल�नह�को स��या प�न धेरै जनाको ह�ुछ । नौ�बसेमा �क खोजी 

पालङुमा लाग ुऔषध लोड गराएर सोह� �कमा लाग ुऔषध बरामद भएको �थानस�म या�ा गरेको देिखँदा 

�नज सफेद रहेछन ् भ� �म�दैन । बरामद� लाग ु औषध ढुवानीमा सबै जनाको संल�नता जनाई यी 

��तवाद� समेतका अ�य दईु जना ��तवाद�ले गरेको बयानलाई बरामद� मचु�ुकाले समथ�न गरेको देिखँदा 

�नजको यस कसरुमा संल�नता रहेनछ भ� स�कने अव�था नभई �नजले आरो�पत कसरु गरेको प�ु� हनु 

आयो । यस ि�थ�तमा �नज ��तवाद� �द�प तामाङलाई आरो�पत कसरुबाट सफाइ �दने ठहर गरेको 

महो�र� िज�ला अदालतको फैसला यी ��तवाद�को हकमा �मलेको नदेिखँदा सो हदस�म उ�ट� भई 

�नजलाई ऐनको दफा १४ (१) (घ) (५) बमोिजम ५ (पाँच) वष� कैद र �. ५०,०००।-(पचास हजार) 

ज�रवाना हनेु ठहछ�। 

अब ��तवाद� रणकुमार बा�कोटा र �बनोद ख�ीका स�ब�धमा �वचार गर� । लाग ुऔषध ढुवानी 

गन� �योग भएको उ� ना२ख ८८६३ नं. को �क ��तवाद� रणकुमार बा�कोटाका नाममा दता� रहेको र 

�नजले सो �क स�झौता गर� अका� ��तवाद� �वनोद ख�ीलाई ह�ता�तरण गरेको �नज बा�कोटाले 

अदालतमा गरेको बयानमा उ�लेख छ । ��तवाद� �बनोद ख�ीले बयान गदा� प�न सो �क स�झौता गर� 

रणकुमारबाट आफुले �लएको �यहोरा उ�लेख गरेका छन ् । �म�सल संल�न रहेको �म�त 

२०६७।०५।०२ को स�झौता प�को ��त�ल�प हेदा� बा�कोटाबाट ख�ीले सो �क �. 

१०,७०,०००।- मा ख�रद गरेको देिख�छ । �क चालक ��तवाद� �ीराम थापाले अनसु�धान अ�धकार� 

सम� गरेको बयानमा लाग ुऔषध ढुवानी स�ब�धी जानकार� र संल�नता �क धनीको छैन भनी उ�लेख 

गरेका छन ्। �क स�ालक �नज �बनोद ख�ी र बालाजी ढुवानी सेवा �बच लाग ुऔषध बरामद भएको 

अिघ�लो �दन अथा�त �म�त २०६८।०१।२३ मा भएको स�झौता हेदा� सो �क िचजबल �लएर 

�बता�मोडस�म परु ्याउने र एकतफ� भाडा �. १२,०००।- तय भएको �यहोरा उ�लेख भएको देिखँदा 

�नज ख�ीले सो �क लाग ुऔषध ढुवानी गन� नभई िचजबल ढुवानी गन� पठाएको देिख�छ । यथाथ�मा 

��तवाद� रणकुमारले �क �ब�� ग�रसकेको र ��तवाद� �बनोद ख�ीले भाडा तय गर� िचजबल ढुवानी गन� 

�क �योग गराए बाहेक यी ��तवाद�ले ऐनको दफा १५ �ारा �नष�ेधत कसरु यो यस �कारले गरेको भ�े 

कुरा �म�सल संल�न सबदु �माणबाट नदेिखँदा �नजह� दबैु जनालाई आरो�पत कसरुबाट सफाइ �दने ठहर 

गरेको स�ु महो�र� िज�ला अदालतको फैसला यी ��तवाद��यको हकमा �मलेको देिखन आयो।  

जहाँस�म �क समेत जफत ग�रपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज�कर छ; �यसतफ�  

�वचार गदा� लाग ुऔषध ओसारपसार गन� �योग भएका सवार� साधन जफत हनेु स�ब�धी काननुी �ावधान 

ऐनको दफा १८ मा ग�रएको छ । उ� दफामा “...�य�तो लाग ुऔषध राखी ओसारपसार गन� �योग 

ग�रएका रेल तथा हवाईजहाज बाहेक जनुसकैु सवार� समेत जफत हनेुछ। 

तर सो सवार� �य�तो अपराध गन� �योग ग�रने वा ग�रएको कुरा सवार� धनीलाई थाहा �थएन भ�े 

कुराको �माण �नजले पेस गन� सकेमा भने �य�तो सवार� जफत ग�रने छैन ।” 
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यस अगा�डको अन�ुछेदमा �ववेचना ग�रए बमोिजम ��तवाद� रणकुमारले सो �क �वनोद ख�ीलाई 

ह�ता�तरण गर� सकेको र �नज �वनोद ख�ीलाई सो �क लाग ुऔषध ओसारपसारमा �योग ग�रएको भ�े 

कुराको जानकार� भएको �म�सलबाट नदेिखँदा लाग ुऔषध ओसारपसार गन� �योग भएको उ� ना २ ख 

८८६३ नं. को �क जफत नहनेु ठहर गरेको महो�र� िज�ला अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�ु पन� 

अव�था देिखन आएन। 

तसथ� मा�थ �करण �करणमा �ववेिचत आधार, �माण र कारणबाट महो�र� िज�ला अदालतबाट 

�म�त २०६९।१०।२४ मा भएको फैसला ��तवाद� �द�प तामाङको हकमा �मलेको नदेिखँदा �नजको 

हकमा सो फैसला केह� उ�ट� भई �नजलाई ऐनको दफा १४ (१) (घ) (५) बमोिजम ५(पाँच) वष� कैद 

र �. ५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना हनेु ठहछ� । आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउँ भ�े 

पनुरावेदक �ीराम थापा र �वीण ब�नेतको तथा रणकुमार बा�कोटा र �वनोद ख�ीलाई सजाय गर� लाग ु

औषध ढुवानी गन� �योग भएको ना२ख ८८६३ नं. को �क जफत ग�रपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�ैन । अ�य कुरामा तप�सल बमोिजम गनु� होला। 

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद� �द�प तामाङलाई ५ वष� कैद र �. ५०,०००।- ज�रवाना 

हनेु ठहर भएको र �नज �म�त २०६८।०१।२४ देिख �म�त २०६९।१०।२४ स�म १ वष� ९ म�हना 

थनुामा बसेको देिखँदा �नजलाई हनेु ठहर भएको कैद अव�धबाट थनुामा बसेको अव�ध क�ा गर� बाकँ� 

कैद र ज�रवाना �. ५०,०००।- लगत कसी असलु उपर गनु� होला भनी महो�र� िज�ला अदालतमा 

लेखी पठाइ�दन ुहोला........................................................................................................१ 

 

यस अदालतको फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� होला भनी ��तवाद� 

�द�प तामाङका नाममा पनुरावेदनको �याद �दन ुहोला .............................................................२ 

 

फैसलाको ��त�ल�प साथ राखी म�ुा फैसला भएको जानकार� पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, 

जनकपरु तथा थनुामा रहेका ��तवाद�लाई �दन ुहोला ...............................................................३ 

 

न�ल माग गन� सरोकारवालालाई �नयमानसुार गर� फैसलाको न�ल �दन ुहोला ..............................४ 

 

दायर�को लगत क�ा गर� �नयमानसुार �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन ुहोला.............................५ 

 

(ह�रकुमार पोखरेल) 

�यायाधीश 

उ� रायमा मेरो सहम�त छ। 

(हेमराज प�त) 

 �यायाधीश 

इ�त स�वत ्२०७१ साल जे� २१ गते रोज ४ शभुम ्.........। 
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�ी  पनुरावेदन अदालत पोखरा 

संय�ु इजलास 

माननीय का.म.ुम�ुय �यायाधीश �ी �व��भर�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी महेश�साद पडुासैनी 

फैसला 

�व�म स�वत ्२०७० को स.फौ.प.ुनं. २९४९(069-CS-0180) 

�नण�य नं. २१६ 

 

म�ुा : ठगी 

 

नेपाल जेसइुत सोसाइट�का सद�य फादर नोवट�को जाहेर�ले नेपाल सरकार ......................१ पनुरावेदक  

वाद� 

�व��  

�या�द� िज�ला �संगा गा.�व.स. वडा नं. ४ ब�ने च�बहादरु पनुको छोरा मनोज 

पनु...............................................................................................................१ 

�स�धपुा�चोक बाँसबार� गा.�व.स. वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाड� िज�ला काठमाड� 

म.न.पा. वडा नं. ६ च�ुचेपाट� ब�ने योवनाथ पराजलु�को छोरा राजन भ�े राजकुमार 

पराजलु�........................................................................................................१    

गोरखा िज�ला पालङुटार गा.�व.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाड� िज�ला काठमाड� 

म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल परुानो गणेश�थान ग�ल� ब�ने गंगाद�को छोरा गणेश 

देवकोटा .......................................................................................................१ 

वाद� 

��तवाद� 

 
           

स�ु फैसला गन� �यायाधीश : मा.�या. �ी हेमराज प�त 

का�क� िज�ला अदालत 

स�ु फैसला �म�त :  २०६९।३।१९ 

 

 स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उपर िच� नबझुी वाद� नेपाल सरकारका 

तफ� बाट �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन प� दता� हनु 

आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार छ : 

हा�ो नेपाल जेसइुत सोसाइट� सं�थाले पोखरामा शाखा �व�तारका ला�ग का�क� हे�जा ए�रयामा 

फरा�कलो ज�गा खोिजरहेकामा मनोज पनुले सं�थासँग स�पक�  गर� तपा�ह�ले खोजेज�तो र खोजेको 

�थानमा मैले ज�गा �मलाइ�द�छु भनी पटक पटक गर� सं�थाह�बाट कुल रकम �. 

६,००,००,०००।– (छ करोड मा�) �लएकामा �नजले सो �थानमा कुल ज�मा रकम �. 

४,३०,००,०००।– (चार करोड �तस लाख मा�) को ५७ रोपनी ४ आना दईु पैसाको ज�गा उपल�ध 
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गराइ�दएको अ�य ज�गा न�मलाइ�दने बताएकाले ज�गा �मलाउन वा रकम �फता� गन� अनरुोध गदा� �. 

५०,००,०००।– (पचासलाख मा�) रकम नगदै �फता� �दएकामा बाँक� रकम समेत �फता� गन� 

बहानामा बाउ�स चेक �दई सं�थालाई कुल रकम �. १,२०,००,०००।– (एक करोड �बस लाख 

मा�) ठगी गरेकाले �नज मनोज पनुलाई आव�यक कारबाह� गर� सो ठगी गरेको रकम �फता� 

�दलाइपाउँ भ�े �यहोराको फादर नोबट�को जाहेर� दरखा�त ।  

 मैले नेपाल जेसइुत सं�थालाई पोखरामा शाखा �व�तारका ला�ग भनी पोखरा का�क� हे�जा १ 

जैसीचौर भ�े �थानमा ८० रोपनी ज�गा �मलाइ�दने भनी सो सं�थाबाट �म�त २०६५।१२।२८ 

गतेदेिख �म�त २०६८।३।२१ गतेस�म �व�भ� �म�तमा ज�मा रकम �. ६,००,००,०००।– (छ 

करोड मा�) �लएको हुँ । �यसप�छ मैले उि�लिखत �थानमै ५७ रोपनी ४ आना २ पैसा �े�फल 

भएको ज�गाह� �मलाइ�दएको हुँ । कारणवश सो �थानमा अ�य ज�गाह� �मलाइ�दन नसकेकाले 

सं�थाले रकम �फता� मा�यो । रकम �फता� �दने �ममा नगदै �. ५०,००‚०००।– (पचास लाख) 

�फता� �दए ँ। अ�य रकम समेत �फता� �दनका ला�ग मेरो बै� खातामा नभएकाले सोह� ज�गाका मेरा 

पाट�नरह� राजकुमार पराजलु� र गणेश देवकोटाले प�छ खाता रकम राख�ला हाललाई चेक काट� �दन ु

होस ्भनेकाले कुल रकम �. ९१‚००‚०००।– (एकान�बे लाख मा�) का थान दईु चेक का�ट�दएको 

भए ताप�न समयमै खातामा रकम रा� न नसकेकाले उि�लिखत चेकह� बाउ�स भई आए । सो 

सं�थालाई म लागयत पाट�नरह�ले �फता� �दन ु पन� कुल रकम �. १,२०,००,०००।– (एक करोड 

�बस लाख मा�) हो । सो रकम म, राजन भ�े राजकुमार पराजलु� र गणेश देवकोटाले अ�य� लगानी 

लगाएका ह� । जनु रकम �तनै जनाको स�लाहमा गेम�साद रो�ाका नाममा का�क� िज�ला �पाकोट 

२ मा ४ रोपनी ६ आना घडेर�को ज�गा र शोभा अ�धकार� (देवकोटा) को नाममा काठमाड� िज�ला 

का.म.न.पा. ११ बबरमहल परुानो गणेश�थान ग�ल�मा रहेको घर नं. ५२ को घर ख�रद ग�रएको हो 

भ�े �यहोराको ��तवाद� मनोज पनुले गरेको बयान कागज ।  

 म समेतको स�लाह, सहम�त र संल�नतामा नेपाल जेसइुत सोसाइट�को पोखरा शाखाका ला�ग 

भनी का�क� िज�ला हे�जा १ जैसीचौर भ�े �थानमा ज�मा �े�फल ५७ रोपनी ४ आना २ पैसाका 

ज�गाह� ख�रद ग�र�दएको हो । सं�थासँग ज�गा ख�रद गन� स�ब�धमा सहम�त मनोज पनुले गरेको  

हनु ् । उ� सं�थाले पटक पटक गर� �नज मनोज पनुको बै� खातामा कुल रकम �. 

६,००,००,०००।– (छ करोड मा�) रािख�दएप�छ हामीह�ले सं�थालाई भनेकै �थानमा उि�लिखत 

�े�फलका ज�गा �मलाई �दय� । सं�थाबाट रकम �लने र ज�गाधनीह�लाई रकम �दने काय� साथी 

मनोज पनुले गरेका हनु ्। म र गणेश देवकोटाले ज�गाको अ�य काम गद��य� । कुल ८० रोपनी 

ज�गा �मलाइ�दने भनेका भए ताप�न कारणवश अ� ज�गा �मलाई �दन हामी असमथ� भय� । �यसप�छ 

सं�थाले �लएको ज�गाको �हसाब गदा� कुल रकम �. ४,३०,००,०००।– (चार करोड �तस लाख 

मा�) हनु आयो । बाँक� रकम सं�थाले �फता� �दनका ला�ग अनरुोध गदा� नगद �. ५०,००,०००।– 

(पचास लाख मा�) मनोजले �फता� �दए । बाँक� रकम प�न �फता� गन�का ला�ग दबाब �दएकाले 

हामीह�ले मनोज पनुको नामको इ�भे�टमे�ट बै�का ज�मा �. ९१,००,०००।– (एकान�बे लाख 

मा�) दईु वटा चेकह� काट� �दय� । सो समयमा खातामा रकम भने �थएन, कारणवश समयमा रकम 
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रा� न नसकेकाले चेकह� बाउ�स भई आए । सो सं�थालाई हामीह�ले �फता� �दन बाँक� रहेको रकम 

�. १,२०,००,०००।– (एक करोड �बस लाख मा�) म, मनोज पनु र गणेश देवकोटा समेतको 

स�लाहमा का�क� िज�ला �पाकोट २ ि�थतको गेम�साद रोकाको नाममा ४ रोपनी ६ आना घडेर�को 

ज�गा ख�रद गन� र काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. ११ बबरमहल परुानो गणेश�थान ग�ल�को घर नं. 

५२ को घर गणेश देवकोटाक� �ीमती शोभा अ�धकार� (देवकोटा) को नाममा ख�रद ग�रएको हो भ�े 

�यहोराको ��तवाद� राजन भ�े राजकुमार पराजलु�ले गरेको बयान ।  

 म नेपाल जेसइुत सोसाइट�, पोखरा शाखाको डाइरे�टर हुँ । हा�ो सं�थाको पोखरा शाखाका 

ला�ग का�क� िज�ला हे�जा १ ि�थतमा ८० रोपनी ज�गा उपल�ध गराइ�दने भनी मनोज पनुले 

सं�थाबाट �व�भ� �म�तमा �. ६,००,००,०००।– (छ करोड मा�) रकम �लएप�छ �व�भ� �म�तमा 

सोह� �थानमै भने ज�तै ५७ रोपनी ४ आना २ पैसा �े�फल भएका ज�गाह� ज�मा रकम �. 

४,३०,००,०००।– (चार करोड �तस लाख मा�) मा उपल�ध गराए प�न बाँक� ज�गा न�मलाउने 

बताएप�छ �लएको रकम �फता� गन� अनरुोध गदा� �. ५०,००,०००।– (पचास लाख मा�) नगदै �फता� 

�दएका बाँक� रकम समेत �फता� गन� अनरुोध गदा� दईु वटा बै�का चेक �दएकामा उि�लिखत चेकह� 

सा�न जाँदा बाउ�स भई आएकामा सो बारेमा समेत कुरा गर� रकम �फता� गन� अनरुोध गदा� �नज 

मनोज पनुले सं�थालाई स�पक�  नै नगर� कुल �. १,२०,००,०००।– (एक करोड �बस लाख मा�) 

ठगी गरेका हनु ् । सो रकम राजकुमार पराजलु�, गणेश देवकोटा र मनोज पनुले अ�य� लगानी 

लगाएका रहेछन ्भ�े �यहोराको फादर जे�सले ग�र�दएको घटना �ववरण कागज ।  

 बाउ�स भई आएका नेपाल इ�भे�टमे�ट बै�का चेकह� थान २ का फोटोकपी �म�सल संल�न 

रहेको । नेपाल जेसइुत सोसाइट�को नाममा का�क� िज�ला हे�जा गा.�व.स वडा नं. १ जैसीचौर 

ि�थतमा �व�भ� �म�तमा �व�भ� �यि�ह�बाट ज�मा �े�फल ५७ रोपनी ४ आना २ पैसा भएको 

�व�भ� �क�ा नं. का ज�गाह� नामसार� भई आएको भ�े मालपोत काया�लय का�क� पोखराको प� 

साथ संलगन कागजातह�बाट खु�न आएको ।  

 मनोज पनुले नेपाल जेसइुत सोसाइट�, पोखरा शाखाका ला�ग ८० रोपनी ज�गा का�क� िज�ला 

हे�जा १ मा �मलाइ�दन भनी ज�मा �. ६,००,००,०००।– (छ करोड मा�) �लएप�छ ५७ रोपनी ४ 

आना २ पैसा �े�फल भएका ज�गाह�को सोह� �थानमा कुल रकम �. ४,३०,००,०००।– (चार 

करोड �तस लाख मा�) मा �दएप�छ बाँक� ज�गा �दनका ला�ग आनाकान गरेकामा �क त ज�गा देउ 

न� रकम �फता� गर भनी अनरुोध गदा� �. ५०,००,०००।–(पचास लाख मा�) नगदै �फता� �दएको 

बाँक� �. १,२०,००,०००।– (एक करोड �बस लाख मा�) प�न �फता� �दने �नहुँमा रकम नै नभएको 

चेक �दएका �थए, प�छ स�पक�  समेत नगर� भागी �हँडेका �थए, सो ठगी गरेको रकम �नज मनोज पनु, 

गणेश देवकोटा र राज कुमार पराजलु� समेत �मलेर लगानी लगाएका हनु ्भ�े �यहोराको व�तिु�थ�त 

मचु�ुका ।  

 �म�सल संल�न जाहेर� दरखा�त, ��तवाद�ह�को बयान, बाउ�स चेक, मालपोत काया�लयबाट �ा� 

कागज, बिुझएका मा�नसह�को भनाइ लेखाइ समेतका आधार �माणह�बाट नेपाल जेसइुत सोसाइट� 

नामको सं�थाका ला�ग पोखरामा ज�गा आव�यक परेकामा का�क� िज�ला हे�जा १ मा ८९ रोपनी 



168 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

ज�गा ��तवाद�ह�ले �मलाइ�दने भनी �मलेमतो गर� उ� सं�थाबाट �. पाँच करोड �लएकामा सो 

सं�थालाई सोह� �थानकै ज�मा �. चार करोड �तस लाख बराबरको कुल �े�फल ५७ रोपनी ४ आना 

२ पैसाको ज�गा उपल�ध गराई पचास लाख नगदै �फता� �दएका र बाँक� रकम �. एक करोड �तस 

लाखको बाउ�स चेक �दएका र ठगी गर� �लएको रकम अ�य�ै लगानी समेत गर� ��तवाद� मनोज पनु, 

राजन भ�े राजकुमार पराजलु� र गणेश देवकोटा समेतले मलुकु� ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं. मा 

विण�त कसरु अपराध गरेको प�ु� भएकाले �नज ��तवाद�ह�लाई ४ नं. बमोिजम सजायँ गर� ऐ. ४ नं. 

अनसुार ठगी गरेको �बगो �. १,२०,००,०००।— ��तवाद�ह�बाट जाहेरवालालाई �फता� �दलाइपाउँ 

भ�े अ�भयोग प� मागदाबी । 

 जाहेरवालालाई ४ वष��भ�मा माग बमोिजमको ज�गा उपल�ध गराइ�दनका ला�ग स�झौता 

भएको हो, ज�गा उपल�ध गराइ�दने समय अझै बाँक� छ, हामी पाट�नर�सपमा काम गन� भएकाले 

साथीह�ले पैसा खातामा हाल� �द�छ� भनेकाले �व�ासका आधारमा चेक �दएको हो, ठगी गन� �नयतले 

चेक �दएको होइन, कारोबार लेनदेन �कृ�तको हो, रकम �द� भनेको होइन छैन, जाहेरवालालाई लगभग 

५७ रोपनी ज�गा उपल�ध गराएको छु, ज�गाको कारोबारमा म�द� आएकाले ज�गा उपल�ध गराउन 

नसकेको हुँ, अ�भयोग दाबीवबाट सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� मनोज पनुले अदालतमा 

गरेको बयान ।  

 म सह��तवाद� मनोज पनुको �ाइभेट कम�चार� हुँ, जाहेरवालालाई ज�गा उपल�ध गराउने 

�वषयमा क�हले क�तो स�झौता भयो मलाई थाहा छैन । मैले कुनै स�झौता गरेको छैन, तसथ� मैले 

सोको दा�य�व बहन गनु� पन� होइन । मैले मनोज पनुसँग काम गरेको पा�र��मक बाहेक अ�य रकम 

�लएको छैन । मनोज पनुले मलाई पोखराबाट �त�ो खातामा एक करोड �दइराख भनेकाले चेक �दएको 

हुँ, म �नद�ष छु, सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� राजकुमार पराजलु�ले अदालतमा गरेको 

बयान ।  

 ��तवाद� मनोज पनुसँगबाट �म�त २०६८।८।२२ गतेको थनुछेक आदेशानसुार माग भएको 

धरौट �. १,२०,५०,०००।— रा� न नसक� थनुामा बसी �म�त २०६८।१०।३ मा जेथा जमानी 

राखी तारेखमा बसेका र ��तवाद� राजकुमार पराजलु�सँगबाट माग भएको धरौट �. ३,००,०००।— 

नगद राखी तारेखमा बसी �नजले �म�त २०६८।१२।२९ गतेदेिखको तारेख गजुार� बसेका रहेछन ्।  

 म बो�ड�ङ �कुलमा पढाउने िश�क हुँ, ��तवाद� मनोज पनुसँग कुनै काम साझेदार गरेको छैन 

र �नजले मलाई कुनै �दन प�न रकम, चेक �दएका छैनन ्। ��तवाद� राजकुमार पराजलु�सँग प�न कुनै 

साझेदार� काम गरेको छैन । ��तवाद� मनोज पनु र जाहेरवालाका �बचमा क�तो करार गरे मलाई 

थाहा भएन । उ� काय�मा मेरो कुनै संल�नता छैन । �ीमतीको कमाइ र �ेस �ब�� गरेको रकमबाट 

काठमाड�मा घर ज�गा ख�रद गरेको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� गणेश देवकोटाले अदालतमा 

गरेको बयान ।  

 ��तवाद� गणेश देवकोटासँग �म�त २०६८।९।१३ गतेको थनुछेक आदेशानसुार माग भएको 

धरौट �. ८०,०००।— रा� न नसक� थनुामा बसी ऐ. १४ गते नगद धरौट राखी तारेखमा बसेका  

रहेछन ्।  
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 जाहेरवाला फादर नोबट�, ��तवाद� राजकुमार पराजलु�का सा�ी नवीन�साद भ�डार�, गणेश 

देवकोटाका सा�ी यम�साद ला�मछानेले गरेको बकप� �म�सल सामेल रहेछ । चेकको भ�ुानी हनु 

नसकेका ख�डमा ठगीमा म�ुा चलाउन नै �म�दैन, यो �वषय �व�नमेय अ�धकार प� ऐन अ�तग�त पन� 

हुँदा म�ुा खारेज ग�रपाउँ भ�े ��तवाद� प�बाट रहन ु भएका �व�ान अ�धव�ाको बहस िज�करतफ�  

�वचार गदा� �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ को दफा १०७क बमोिजम चेक अनादर भएमा चेक 

का�ने �यि�लाई हनेु सजाय समेत काननुी �यव�था रहेको, मलुकु� ऐन, �ारि�भक कथनको ४ नं. मा 

�वशेष काननुी �यव�था रहेभएमा सोह� बमोिजम हनेु भ�े उ�लेख भएको र चेक अनादर स�ब�धी 

काननुी �यव�था �वशेष �पमा ग�रराखेको देिखएकाले चेक बाउ�सको म�ुा ठगी �कृ�तको देिखन आएन, 

तथा�प दबैु प� �बच कारोबार भएको चेकको रकम �दन ुपन� कुरामा ��तवाद� सहमत नै र�हरहेकाले 

बाउ�स भएको चेकका स�दभ�मा �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ को दफा १०७ क नं. बमोिजमको 

कारबाह� ग�रमा�न जाहेरवाला म�ुा सकार ग�रमा�न आए ��ततु म�ुाबाटै कारबाह� गन� �म�ने गर� 

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ मा काननुी �यव�था रहेकाले म�ुा नै खारेज ग�रपाउँ 

भ�े बहस�सत सहमत हनु स�कएन । अतः जाहेरवालालाई सूचना �दई म�ुा सकार गन� आए सकार 

गराइ�दने, ��तवाद�ह�ले ठगीको कसरु गरेको भ�े अ�भयोग दाबी प�ुन नसक� ��तवाद�ह�ले सफाइ 

पाउने ठहद�छ भ�े समेतका �यहोराको स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसला ।  

स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट ठगीमा दायर भएको म�ुालाई स.म.ुस. ऐन, २०४९ को दफा 

२७ अनसुार द�ुनयावाद� फौजदार� म�ुामा प�रणत गरेको ��ुटपूण� छ । ��तवाद�ह�ले जाहेरवालाबाट 

६ करोड रकम �लएकामा �ववाद छैन । सो रकम म�ये ४ करोड ८० लाख बराबरको ज�गा र नगद 

जाहेरवालाले �ा� ग�रसकेको र बाँक� १ करोड २० लाख �बगोमा म�ुा चलेको देिख�छ । सो 

त�यलाई म�ुय ��तवाद� मनोज पनुले अदालतको बयानमा �वीकारै गरेको देिख�छ । १ करोड २० 

लाख रकम जाहेर� अनसुार ��तवाद�ह�बाट जाहेरवालालाई �फता� हनु ु पन� भई ठगीको काय� कायमै 

रहेको देिख�छ । अतः उि�लिखत आधारमा का�क� िज�ला अदालतको �म�त २०६९।३।१९ को 

फैसला ��ुटपूण� हुँदा बदर गर� अ�भयोग मागदाबी बमोिजम फैसला ग�रपाउँ भ�े िज�कर स�हतको वाद� 

नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।  

चेक बाउ�स भएको कुरामा ��तवाद�ह�ले �वीकार गरेको र चेक अनसुारको रकम बै�मा 

नभएको खाताको चेक �दने लगायतको काय� ठगीको महलको १, २ नं. बमोिजम ठगीको प�रभाषा�भ� 

पन� भनी फौ.प.ुनं. ०५३२ को खेमराज भ� �व�� नेपाल सरकार भएको ठगी म�ुामा �या�यक �स�ा�त 

��तपादन भइरहेका स�दभ�मा स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा काननुको �या�या�मक 

�� उ�प� भई इ�साफको रोहमा फरक पन� स�ने अव�था देिखएकाले अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� 

�वप�ीह�लाई िझकाई आएप�छ वा अव�ध नाघेप�छ �नयमानसुार गर� पेस गनु� भ�े �यहोराको यस 

अदालतबाट भएको आदेश ।  

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� यस इजलास सम� पेस हनु 

आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान सह�याया�धव�ा �ी 
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नारायण�साद पौडेलले ��तवाद� मनोज पनुले खातामा रकम नभएका दईु वटा चेक गर� ज�मा �. ९१ 

लाख जाहेरवालालाई �दएको देिख�छ । बाँक� नगद �. २९ लाख समेत गर� ज�मा �बगो �. १ 

करोड २० लाख ज�गा ख�रद ग�र�द�छु भनी जाहेरवालालाई झ�ुयाई ज�गा प�न ख�रद गर� न�दएको र 

रकम प�न �फता� नबझुाएको हुँदा सव��च अदालतबाट खेमराज भ� �व�� नेपाल सरकार भएको ठगी 

म�ुामा ��तपा�दत निजर समेतका आधारबाट ��तवाद�ले �मल� ठगी गरेको हुँदा ��तवाद�ह�लाई सफाइ 

�दई प�रणत गन� गर� भएको स�ुको िज�ला अदालतको फैसला ��ुटपूण� हुँदा बदर गर� अ�भयोग दाबी 

बमोिजम ��तवाद�ह�लाई सजाय गर� जाहेरवालाको रकम �फता� �दलाइ�दने गर� फैसला हनु ुपद�छ भनी 

गनु� भएको बहस स�ुनयो ।   

 �य�तै ��तवाद� मनोज पनुका तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी कृ�णबहादरु थापा 

र �व�ान अ�धव�ा �ी केशवराज बरालले मेरा प� र जाहेरवालाको सं�था नेपाल जेसइुत सोसाइट�का 

�बचमा का�क� हे�जामा ज�गा ख�रद �ब�� स�ब�धी �म�त २०६५।१२।२८ मा स�झौता भएको  

छ । सो स�झौता अनसुार जाहेरवालाको सं�थाबाट मनोज पनुलाई ज�गा ख�रद गन� �. ६ करोड 

आएको हो । सो म�ये नेपाल जेसइुत सोसाइट�लाई ज.रो. ५७–४–२–० ज�गा ख�रद गर� पजुा� समेत 

�ा� ग�रसकेकै हो । सो सं�थामा ज�गा ख�रद गदा� मेरा प� माफ� त नै ख�रद गन� स�झौता भएकामा 

जाहेरवाला सं�थाले �सधै ज�गाधनीसँग स�पक�  गर� थप ज�गा ख�रद गन� काय� गर� स�झौता �वपर�त 

काय� गरेका हनु ्। जाहेरवालालाई �फता� �दन पन� रकम मेरा प�को खातामा ज�गा ख�रद �ब�� गन� 

पाट�नर साथीह�ले ७ �दन�भ� ज�मा ग�र�द�छु भनेकाले चेकह� �दइएको हो । चेक अनादर स�ब�धी 

म�ुा �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ अ�तग�त पन� र मलुकु� ऐन सामा�य काननु भएको हुँदा ठगीको 

महल अ�तग�त ��ततु म�ुा आकष�ण नै हनेु होइन । मेरा प�ले जाहेरवालालाई �फता� �दन ुपन� बाँक� 

रकम �दन ुपन� हो भनी �हसाब �कताबमा फरक नपन� गर� इमानदार�का साथ �वीकार� बयान गरेका 

छन ्। करार�य दा�य�वको �वषय भएको र लेनदेन स�ब�धी �वषय भएको हुँदा र चेक अनादर स�ब�धी 

म�ुा ठगीको महल अ�तग�त नपन� हुँदा मेरा प�लाई ठगीको कसरुबाट सफाइ �दई प�रणत गन� गर� 

भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला �यायोिचत नै हुँदा सदर होस ्भनी गनु� भएको बहस स�ुनयो ।  

 �वप�ी ��तवाद� गणेश देवकोटाका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी मदन �तवार�ले मेरा 

प� उपर जाहेर� दरखा�तमा नाम उ�लेख छैन । सह��तवाद� मनोज पनुले गरेको बयानका आधारमा 

�बना सबदु �माण अ�भयोग लगाइएको छ । जाहेरवालालाई चेक �दने काय� र जाहेरवालासँग ��य� 

स�पक�  गर� रकम �लने ज�ता काय�मा मेरा प�को संल�नता नै छैन । चेक अनादर स�ब�धी म�ुा 

ठगीको महल अ�तग�त पन� नै होइन । अतः मेरा प�लाई सफाइ �दई प�रणत गर� भएको स�ु िज�ला 

अदालतको फैसला सदर होस ्भनी गनु� भएको बहस स�ुनयो । 

�म�सल संल�न त�य �माण समेतका कागजातह� अ�ययन गर�, �व�ान काननु �यवसायीह�को 

बहस िज�करलाई सनुी ��ततु म�ुामा �न�न ��ह�मा �नण�य �दन ुपन� देिख�छ ।  

(क)  चेक अनादर स�ब�धी म�ुा, सरकारवाद� भई च�ने फौजदार� कसरु मलुकु� ऐन, २०२० 

ठगीको महल अ�तग�त कारबाह� �कनारा गन� �म�ने हो वा होइन ?  
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(ख)  स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट ��ततु ठगी म�ुा ��तवाद�ह�ले ठगी गरेको नठहन� र 

जाहेरवालालाई सकार गन� सूचना �दई प�रणत गन� गर� भएको फैसला �मलेको छ छैन ?  

  

 अब प�हलो �� चेक अनादरको म�ुा ठगीको महल अ�तग�त कारबाह� �कनारा हनु स�ने हो 

होइन भ�ेतफ�  हेदा�, चेक अनादर स�ब�धी �वषय हाल छु�ाछु�ै दईु वटा ऐनमा कसरुज�य अपराध मानी 

कैद र ज�रवाना समेत हनेु भनी �न�न काननुी �यव�थाह� भएको देिख�छ ।  

(१)  �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा “बै�मा �न�ेप छैन वा �न�ेप भए 

प�न पया�� छैन भ�े जानी जानी कुनै �यि�ले चेक काट� कसैलाई ह�ता�तरण गरेमा र �यसर� 

ह�ता�तरण ग�रएको चेक भ�ुानीका ला�ग स�बि�धत बै� सम� ��ततु गदा� पया�� नभएका 

कारणबाट बै�बाट चेक अनादर भएमा चेक का�ने �यि�बाट चेकमा उि�लिखत रकम र �याज 

समेत धारकलाई भराई चेक का�ने �यि�लाई �तन म�हनास�म कैद वा �तन हजारस�म ज�रवाना 

वा दबैु सजाय हनेुछ ।”  

(२)  बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ मा कसैले प�न बै� वा �व�ीय सं�थामा खाता 

खो�दा वा रकम भ�ुानी माग गदा� देहायको काय� गन� हुँदैन भनी देहाय (ग) मा “आफूले 

काटेको चेकलाई खा�ने रकम आ�नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काट� भ�ुानी �लन वा 

�दन” भ�े उ�लेख भएको छ । �य�तो काय�लाई बै��ङ कसरु हनेु र सोह� ऐनको दफा १५ 

बमोिजम १० हजार �पैयास�म ज�रवाना हनेु भ�े काननुी �यव�था रहेको छ ।  

 वाद�तफ� का �व�ान सह�याया�धव�ाले बहसका �ममा उठाउन ु भएको खेमराज भ� �व�� 

नेपाल सरकार भएको ठगी म�ुामा (सव��च अदालत बलेु�टन २०६७, मं�सर १–१५ पूणा�� ४४१ प�ृ 

२७) ��तपा�दत �स�ा�त हेदा� “चेक अनसुारको रकम बै�मा नभएको खाताको चेक �दने लगायतको काय� 

ठगीको १ र २ नं. मा उ�लेख भएको ठगीको प�रभाषा�भ� पन� देिखएको छ । ज�गा �ब�� 

ग�रसकेप�छ सो �ब�� बापत पाउन ु पन� �पैया �नजले पाउन ु पन� कुरामा �ववाद छैन । य�द यी 

पनुरावेदक खेमराज भ�को �नयत सफा �थयो भने �नजले उ� �ब�� बापतको �पैया �ब�ेतालाई त�काल 

�दन,ु �दलाउन ु पन�मा सो गरेको देिखएन । यसबाट ��य�ः जाहेरवालाह�लाई नो�सान र आफूलाई 

फाइदा प�ु याउने काय� गरेको कुरा �प�ै देिखएका अव�थामा यी ��तवाद�ले ठगीको १ र २ नं. कसरु 

गरेको देिखँदा ठगीको काय�लाई सो �बगो जाहेरवालालाई भराई �बगो बमोिजम ज�रवाना हनेु” भ�े �यहोरा 

उ�लेख भई �म�त २०६७।३।१ मा फैसला भएको देिख�छ । सो ��तपा�दत निजरमा भएको 

�या�यालाई काननु सरह नै �यसको अनसुरण ग�र�छ र निजर �यायाधीश �न�म�त काननु नै हो । अतः 

चेक अनादर स�ब�धी �ववादमा ठगीको कसरु अ�तग�त पन� भनी निजर �था�पत भएको देिखयो ।  

 बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ र मलुकु� ऐन, २०२० को ठगीको महल अ�तग�त च�ने 

म�ुा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची (१) अ�तग�त पन� भई नेपाल सरकार वाद� हनेु 

देिख�छ । �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ अनसुार च�ने म�ुा द�ुनयावाद� भई अदालतमा �वेश गनु� 

पन� देिख�छ । चेक अनादर स�ब�धी �ववाद व�ततुः द�ुनयावाद� भई र सरकारवाद� भई फौजदार� 

काय��व�ध अ�तग�त समेत कारबाह� हनु जाने देिखन आयो । उ� काननुह�ले चेक अनादर स�ब�धी 
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�वषयलाई अपराध (OFFENCE)  कै �पमा राखी कैद ज�रवाना समेत हनेु काननुी �यव�था गरेको  

पाइ�छ । फरक य�त मा� देिख�छ �क �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ अनसुार �वेश गन� �सधै 

अदालतमा द�ुनयावाद� फौजदार� म�ुाको रोहबाट �वयं प� �वेश गन� र अ�य दईु वटा काननु अनसुार 

�हर�मा जाहेर� �दई रा�यले नै म�ुाको ��त�न�ध�व गन� ।  

  चेक अनादर स�ब�धी �ववाद India मा Negotiable instruments Act 1881 अनसुार 

द�ुनयावाद� भई कारबाह� �ार�भ हनेु देिख�छ, सो Act को section 138 मा चेक अनादर भएकामा चेक 

का�ने �यि�लाई दईु वष� कैद वा चेकमा उ�लेख भएको रकमको दो�बरस�म ज�रवाना हनु स�ने 

उ�लेख भएको पाइ�छ साथै चेक अनादरको �ववाद Indian Penal Code 1960 को Section 420 अनसुार 

Cheating and Fraud Case मा �हर�मा जाहेर� �दई कारबाह� हनु स�ने ि�थ�त प�न रहेको पाइ�छ । 

चेक अनादरका �ववादमा Out of court Settlement हनेु, म�य�थता र मेल�मलापबाट समाधान हनु स�ने 

अव�था �व�मान भइरहने हुँदा द�ुनयावाद� भई कारबाह� हनेु Negotiable Instruments Act अनसुार 

कारबाह� चलाउने काय�लाई ��य �दइन ुउपय�ु र �ठक रहने भनी भारतका काननु �यवसायीह�ले 

राय �दने गरेका छन ्।  

अतः भारतमा भएको उ� काननुी �यव�था हेदा� द�ुनयावाद� र सरकारवाद� भई फौजदार� 

काय��व�ध अनसुार चेक अनादरको �वषयमा अदालतमा �वेश गन� गरेको पाइ�छ । Indian Penal Code 

1960 फौजदार� कसरुको सं�हता भएको र फौजदार� कसरु स�ब�धी छु�ै �वशेष �यव�था भएको काननु 

हो । तर नेपालमा मलुकु� ऐन, २०२० सामा�य काननु (General Laws) का �पमा रहेको देिख�छ । 

मलुकु� ऐन, २०२० को �ारि�भक कथनको दफा ४ नं. मा “�वषय �वषयमा छु�ाछु�ै बनेका काननुमा 

लेिखएज�तमा सोह� काननु बमोिजम र सो काननुमा नलेिखएकामा यह� मलुकु� ऐन बमोिजम गनु� पछ�” भ�े 

काननुी �यव�था रहेको छ ।  

 �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ तथा बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक 

अनादर स�ब�धी �ववादको �वषय समेत उ� ऐन अनसुार कारबाह� �कनारा गन� �वशेष छु�ै काननुी 

�यव�था भएको देिखयो । मलुकु� ऐन, २०२० ठगीको महल अनसुार कारबाह� ग�रने �वषय उ� 

�ारि�भक कथनको �यव�था अनसुार सामा�य काननुको �ेणीमा रहन जाने देिख�छ । �वषय �वषयमा 

छु�ाछु�ै बनेका काननुमा लेिखएज�तमा सोह� काननु बमोिजम गनु� पन� हुँदा काननुतः चेक अनादर 

स�ब�धी �ववाद सामा�यतः “ठगी” को महल आक�ष�त हनेु ज�तो देिखन आउँदैन ।  

 स�मा�नत �ी सव��च अदालतबाट ��तपा�दत उ� निजरबाट चेक अनादरको �वषय ठगीको १ 

र २ नं. को प�रभाषा�भ� पन� भनी �या�या भएको छ । चेक अनादरका स�ब�धमा �वशेष काननुले 

छु�ाछु�ै �वशेष �यव�था समेत गरेको पाइ�छ । यस अव�थामा उ� ��तपा�दत निजर कायम भएको 

म�ुामा रहेको त�य, घटना, �कृ�त के क�तो रहेको रहेछ सो घटना त�यसँग �म�दोज�ुदो अव�था भएको 

म�ुा हो वा होइन सोतफ�  हेर� निजर आक�ष�त हनेु हो होइन ? �वचार गन� पन� अव�था रह�छ । 

 पनुरावेदक करम �संह भ�डार� �वप�ी कण�बहादरु च�द भएको चेक अनादर (लेनदेन) म�ुामा 

खातामा रकम नभएको १५।१५ लाखको २ थान चेक �दएको ठगी गरेको भनी परेको जाहेर�मा 

                                                           
   www. articles. Ecomonictimes.indiatimes.com/2013-06-24/news/40166475_1_cheque-bounces-defaulter-legal-recourse. 
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ठगीको १ र २ नं. को कसरु अपराध हुँदा ��तवाद�लाई ठगीको ४ नं. बमोिजम सजाय गर� ठगीको 

�बगो �. ३० लाख ��तवाद�ह�बाट जाहेरवालालाई भराइपाउँ भनी अ�भयोग दाबी रहेको । सो म�ुामा 

चेक अनादर भएको �वषय ठगीको प�रभाषा�भ� पन� नभई द�ुनयावाद� भई च�ने �व�नमेय अ�धकार प� 

ऐन, २०३४ को प�र�ध�भ� पन� देिखएकाले सो म�ुा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची 

१ र २ अ�तग�त नपन� हनुाले सरोकारवालालाई िझकाई �नजले सकार गरे वाद� प� कायम गर� यसै 

�म�सलबाट कारबाह� �कनारा गन� भनी �म�त २०६२।८।५ मा आदेश भएको । जाहेरवालाले सकार 

गर� चेक अनादर (लेनदेन) तफ�  कारबाह� उठान भई स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट वाद�ले 

��तवाद�बाट �. ३० लाख रकम भराई पाउने ठह� याएकामा सो उपर �ी सव��च अदालतमा 

पनुरावेदन परेकामा �न�न अनसुार �या�यक �स�ा�त ��तपा�दत भएको छ ।  

 “बै�मा मौ�दात नभएको वा पया�� मौ�दात नभएका कारणले चेक अनादर भएको त�यले मा� 

चेक �ा� गन� �यि�ले चेक जार� गन� �यि�लाई चेकमा उि�लिखत भए अनसुारको रकम ऋण �दएको 

रहेछ भ�े कुरा �वतः �मािणत हनु नस�ने” (ने.का.प.२०६९, चै� �न.नं. २७ प�ृ १७७८) 

 अतः चेक अनादर स�ब�धी �वषयमा ठगीको अ�भयोग प� दता� भए प�न ठगीको प�रभाषा 

अ�तग�त नपन� भनी द�ुनयावाद� भई च�ने ���याका ला�ग जाहेरवालालाई सकार गर� रकम भराइ�दने 

गर� फैसला भएको प�न देिख�छ ।  

 चेक अनादरको �वषय फौजदार� अपराधकै �ेणीमा राखी �य�तो चेक का�ने �यि�लाई कैद, 

ज�रवाना र चेक �ा� गन� �यि�लाई सावाँ �याज भराइ�दने गर� �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ ले 

काननुी �यव�था गरेको पाइ�छ । �यापार, �यवसाय, उ�ोग ध�दा, लेनदेनका �ममा �हसाब �कताबह� 

र�हरहेको ह�ुछ । कुनै �यि�ले कुनै �यि�लाई खातामा य�त समय�भ� रकम ज�मा हनु स�ने पूव� 

अनमुान गर� खातामा रकम नभएको अव�थामा प�न चेक का�ट�दन पन� अव�था नआई पन� होइन । 

कुनै कारणवश खातामा रकम ज�मा हनु नसकेको र चेक �ा� गन� �यि�लाई �तन� बझुाउन पन� बाँक� 

रहेको छ भनी इमानदार� साथ �हसाब �कताब देखाउने श�ु लेनदेनको कारोबार गन� �य�ता �यि�ह� 

र कुनै �यि�लाई हानी नो�सानी प�ु याई आफुलाई गलत त�रकाले फाइदा �ा� गन� खराब �नयत 

उ�े�यले (Guilty intention & Motive) जानी जानी कसैले खातामा रकम नभएको चेक का�ट�दने �य�ता 

�यि�ह�लाई एउटै टोकर� (Basket) मा राखी हेन� �म�ने होइन । �यसैले सबै चेक अनादरको �वषय 

ठगीको महल अ�तग�त नै पन� हो भनी भ� �म�ने देिखएन । अ�यथा �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, 

२०३४ मा भएको काननुी �यव�थाको कुनै अथ� रहन जाँदैन ।  

 स�मा�नत �ी सव��च अदालतबाट ��तपा�दत निजरको �वषय व�ततुः हेदा� ज�गा �ब�� गन� 

काय� भएको तर �ब�ेतालाई �ेताले खातामा रकम नै नभएको चेक काट� �दएको देिख�छ । �ब�ेताले 

ज�गा ह�ता�तरण ग�रसकेको तर सो बापत �ा� गन� रकमका हकमा खातामा रकम नै नभएको चेक 

�दने काय� भएको छ । �यसैले य�द जानी जानी �नयतवश बेइमानीका �नयतले ठगी गन� उ�े�यले चेक 

अनादर हनेु काय� भएको प�ु� ह�ुछ भने स�मा�नत �ी सव��च अदालतको उ� फैसला अनसुार ठगीको 

प�रभाषा अ�तग�त कारबाह� �कनारा हनु ु पन� देिखन आउँछ । अतः म�ुामा �व�मान रहेको त�य 

घटनाको समिुचत �मािणक मू�या�नबाट नै चेक अनादर स�ब�धी �ववादमा कुन द�ुनयावाद� भई 
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�व�नमेय अ�धकार प� ऐन, २०३४ अनसुार कारबाह� �कनारा हनेु हो र कुन म�ुा सरकारवाद� भई 

ठगीको अ�भयोग प� अनसुार भई कारबाह� �कनारा हनेु भनी �न�य�ल हनु ुपन� वा�छनीय देिख�छ ।  

अब, दो�ो ��तफ�  �वचार गदा� नेपाल जेसइुत सोसाइट� नामको सं�थाका ला�ग पोखरा हे�जामा 

८० रोपनी ज�गा �मलाइ�दने भनी ��तवाद�ह�को �मलेमतोमा जाहेरबालाको सं�थाबाट �. ६ करोड 

�लई �. ४ करोड ३० लाखको कुल �े�फल ५७ रोपनी ४ आना २ पैसा ज�गाह� उपल�ध 

गराएको, अ� ज�गा �मलाइ�दन आनाकानी गरेका कारण सं�थाले रकम �फता� गन� अनरुोध गदा� �. 

५० लाख नगद �फता� �दएका बाँक� रकम �. १ करोड २० लाख �फता� �दने �ममा ठगी गन� 

�नयतले बाउ�स चेक �दएकाले ��तवाद�ह�ले ठगीको १, २ नं. अनसुार कसरु गरेकाले ऐ. को ४ नं. 

बमोिजम �नज ��तवाद�ह�लाई सजाय गर� सोह� न�बर अनसुार ठगी गरेकामा �बगो �. १ करोड २० 

लाख ��तवाद�ह�बाट जाहेरवालालाई �फता� �दलाइपाउँ भ�े अ�भयोग प� दाबी रहेछ ।  

 नेपाल जेसइुत सोसाइट�का लागी ८० रोपनी ज�गा �मलाइ�द�छु भनी सं�थाका तफ� बाट 

२०६७ �ावण २० गतेका �दन मनोज पनुको काठमाड� बै�मा भएको खातामा पटक पटक गर� �. 

६ करोड ज�मा ग�र�दएको �नजले सोसाइट�का नाउँमा �. ४ करोड ३० लाखको �े�फल ५७–४–

२० ज�गा ख�रद गर� ने.�. ५० लाख नगद �फता� गरेका �थए । बाँक� रकम �फता� गनु� होस ्भ�दा 

नेपाल इ�भेट�मे�मट बै� �ल.को ने.�. ५१ लाखको चेक थान १ र ने.�. ४० लाखको चेक थान १ 

समेत �दएकामा दबैु चेक सा�न जाँदा बै�मा �पैया नभएको चेक �दएकाले सं�थालाई प�रप�मा पार� 

धोका �दई �. १ करोड २० लाख ठगी गरेको हुँदा कारबाह� गर� रकम �दलाई भराइपाउँ भनी �म�त 

२०६८।७।१३ मा जाहेर� दरखा�त परेको देिख�छ ।  

 �वगत १२।१३ वष� अगा�डदेिख ज�गा ख�रद �ब�� गन� �यवसाय गद� आएको �थए ँ। साथी 

राजकुमार पराजलु�, गणेश देवकोटा �मलेर सहकाय� गद� आएका �थय� । िचनजानका साथी �काश 

शमा�ले नेपाल जेसइुत सोसाइट� नामक सं�थाले पोखरामा फरा�कलो ज�गा खोिजरहेको छ भनी भनेकाले 

सो सं�थामा गई ज�गा ख�रद �ब�� गन� कुराकानी गर� �म�त २०६५।१२।२८ मा सो सं�थाले मेरो 

नेपाल इ�भे�टमे�ट बै�को खातामा �. ५० लाख एडभा�स �व�प रािख�दएको हो । �म�त 

२०६६।९।२८ स�म पटक पटक गर� मेरो सो खातामा �. ६ करोड ज�मा ग�र�दएको �थयो । सो 

सं�थालाई उपल�ध गराइ�दएको ज�गाको कुल मू�य ४ करोड ३० लाख हनु आयो र बाँक� रकमको 

ज�गा मैले उपल�ध गराउन ुअगावै सो ए�रयाका बा�स�दा र फादरका �बचमा �सधै स�पक�  हनु पगेुकाले 

ज�गाधनीबाट ज�गा ख�रद गन� कुरा स�ुनयो । ज�गा उपल�ध गराउन नसकेप�छ बाँक� रकम �फता� 

गर भनेकाले �. ५० लाख त�कालै �फता� ग�र�दए ँ। बाँक� रकम �फता� गन� दबाब �दएकाले बै�मा 

रकम नभए प�न �म�त २०७०।१०।२४ मा �. ४० लाखको र �म�त २०६६।११।३ मा �. ५१ 

लाखको चेक सं�थाका फादरलाई �दएको छु । कारोबारबाट आएको हाल अ�य� लगानी लगाएको 

रकम छु�ै आउँदै छ, �ा� भएप�छ खातामा राख�ला भनी साथी राजन भ�े राजकुमार पराजलु� र गणेश 

देवकोटाले भनेकाले खातामा रकम नभएको चेक का�ट�दएको हुँ भनी अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� 

��तवाद� मनोज पनुले बयान कागज गरेका छन ्।  
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 नेपाल जेसइुत सोसाइट� सं�थालाई पोखरामा ज�गा ख�रद गर� �दने काय�मा मनोज पनु, गणेश 

देवकोटा समेत �मल� काय� गरेका ह� । सो सं�थाबाट ६ करोड मनोज पनुले �लएको ४ करोड ३० 

लाखका ज�गा उपल�ध गराइ�दएको र सं�था र ज�गाधनी �बच �सधै ज�गा ख�रद �ब�� गन� चाहेकाले 

ज�गा उपल�ध गराउन असमथ� भयो । मनोज पनुले ५० लाख नगदै �फता� गरेका र अ�य� ठाउँको 

संय�ु कारोबार भएको ज�गा �ब�� गरेर रकम आउने सोचेर खातामा रकम नभएको चेक का�ट�दएका, 

खातामा हा�ने रकम समयमा आउन सकेन भनी अका� ��तवाद� राजन भ�े राजकुमार पराजलु�ले 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� बयान गरेका छन ्।  

 जाहेर� साथ पेस भएको बाउ�स चेकको फोटोकपी हेदा�, 06 Feb. 2010 (�व.सं. 

२०६६।१०।२४) मा �. ४० लाख र 15 Feb. 2010 (�व.सं. २०६६।११।३) मा �. ५१ 

लाखको नेपाल इ�भे�टमे�ट बै� �ल. को ��तवाद� मनोज पनुले जाहेरवालाको सं�थालाई �दएका चेकह� 

बाउ�स भएको बारेमा क�रब डेढ वष�प�छ आएर �म�त २०६८।७।१३ मा सो बाउ�स चेकका बारेमा 

समेत ठगी गरेको भनी जाहेर� परेको देिखयो । जाहेर�मा ८० रोपनी ज�गा पोखरा हे�जामा ख�रद 

गराइ�दने भनी �म�त २०६७।४।२० गतेदेिख ��तवाद� मनोज पनुको बै�को खातामा ६ करोड ज�मा 

ग�रएको भ�े उ�लेख छ । ६ करोडको कारोबार कुनै स�झौता �लखत भएको भ�े बारे जाहेर�मा कुनै 

त�य उ�लेख छैन । अनसु�धानका �ममा ��तवाद� मनोज पनुसँग बयान कागज हुँदा मौिखक सहम�त 

भएको भ�े उ�लेख छ । जाहेर�मा २०६७ �ावण म�हनादेिख रकम ��तवाद�को खातामा ज�मा 

ग�र�दएको भनी उ�लेख भए प�न अनसु�धानकै �ममा जाहेरवालाबाट पेस भएका ��तवाद� मनोज 

पनुका नाउँमा रकम ज�मा ग�रएको भौचर हेदा� ज�गा ख�रद गन� पे�क� �. ५० लाख २०६५ सालमा 

नै �दएको र चेक अनादर भएको चेक २०६६ सालको भएको हुँदा २०६७ �ावणमा मा� ��तवाद�को 

खातामा रकम ज�मा गरेको भ�े जाहेर�मा उ�लेख भएको �यहोरा �मलेको देिखएन ।  

 अदालतमा आई ��तवाद� मनोज पनुले सवाल १३ को जवाफमा जाहेरवालासँग ज�गा उपल�ध 

गराइ�दने भनी २०६५ चै�मा एउटा कागज भएको छ भनी उ�लेख गरेका छन ्साथै जाहेरवालालाई 

ज�गा उपल�ध गराउन �ढला भएको होइन समय बाँक� नै छ । उनीह�ले ज�गा चा�हँदैन भनी 

भनेकाले खातामा रकम अ�य साथीह�ले रािख�दने भ�े सहम�त र �व�ासका आधारमा चेक �दएको  

हुँ । जाहेरवालाई रकम �तनु� पन� हो �तनु� छ । जाहेरवालासँग भएको कारोबार ठगी नभई लेनदेन 

�कृ�तको हो भनी दाबीको कसरुमा इ�कार भई बयान गरेको पाइ�छ ।  

  ६ करोड रकमको ज�गा ख�रद �ब�� गन� कारोबार �वदेशी संल�न सं�थाले मौिखक �पमा 

�व�ासका आधारमा गरेको भनी अनसु�धानमा त�य �था�पत गन� खोजेको देिख�छ । नेपाल जेसइुत 

सोसाइट� र ��तवाद� मनोज पनुका �बचमा ज�गा �ब�� र ख�रद गन� स�ब�धमा �म�त 

२०६५।१२।२८ मा स�झौता भएको सो स�झौताको दफा १ मा का�क� हे�जा वाड� नं. १ ि�थत 

�व�भ� ज�गाधनीह�का नाउँमा दता� रहेको ५० रोपनी ज�गा ��त रोपनी ७,५०,०००।– का दरले 

जाहेरवालाका सं�थालाई ��तवाद� मनोज पनु मा�यम र सहयोगबाट ख�रद गन� र भ�व�यमा आव�यक 

पन� ज�गाको �लटसँग �मलान हनेु थप ज�गा ख�रद गन� चाहेमा उपल�ध गराउने भनी र दफा २ मा 

अ�ीम बैना बापत �. ५० लाख ��तवाद� मनोज पनुले बिुझ�लएको भनी र दफा नं. ७ मा मनोज 
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पनुले ज�गा पा�रत गर� न�दएमा बैनाको दो�बर जाहेरवाला सं�थालाई �तन� र ज�गा ख�रद गन� नआएर 

जाहेरवालाको सं�थालाई बैना रकम �फता� गन� बा�य नहनेु भनी शत�ह� समेत उ�लेख भई स�झौता 

करार भएको सो करारनामाको ��त�ल�पबाट देिख�छ ।  

 ०६५ सालको उ� करार भए प�ात ��तवाद� मनोज पनुलाई ५० लाख एडभा�स बापत 

रकम सन ्१०।४।०९ मा उपल�ध गराएको र सो करार स�झौता भए प�ात पटक पटक गर� 12 

April 09 देिख 4 June 09 स�म �. ६ करोड ��तवाद� मनोज पनुका खातामा ज�मा भएको भनी नेपाल 

जेसइुत सोसाइट�ले �मािणत ग�र�दएको अनसु�धानका �ममा पेस भएको �हसाबको �ववरणबाट  

देिख�छ ।  

 व�ततुः ��तवाद� मनोज पनु र जाहेरवालाको सं�था नेपाल जेसइुत सोसाइट�का �बचमा ज�गा 

उपल�ध गराइ�दने भनी मौिखक �पमा �व�ासका आधारमा कारोबार हनु गएको भ�े देिखन आएन । 

दबैु प�ले सहम�त गर� करार गरेको त�य उ� �लखत तथा �लखत प�ात भएका ��याकलापह�बाट 

देिखन आयो । ५० रोपनीभ�दा बढ� ज�गा आव�यक परे उपल�ध गराइ�दने भनी करार भएको र 

ज.रो. ५७–४–२–० ज�गा मनोज पनुले सो सं�थालाई उपल�ध गराइसकेको हुँदा ��तवाद� मनोज पनु 

माफ� त सो सं�थाले सो करारनामा बमोिजम नै ज�गा ख�रद गद� आएको देिख�छ ।  

 तसथ� ��ततु �ववादमा करार�य दा�य�वको समेत �� उपि�थत हनु आएको छ । करारमा 

दा�य�वह� �सज�ना गर� सो अनसुार गन� भनी �वयं प�ले �वीकार गरेको ह�ुछ । करार�य दा�य�वका 

�वषयमा सोह� करारमा उि�लिखत शत�ह� नै पालना गन� गराउने तफ�  काननुले छु�ै काय��व�ध �नधा�रण 

गरेको ह�ुछ । बैना लेनदेन समेत भएको छ । ज�गा �दन नसके बैनाको दो�बर रकम बझुाउन ुपन� 

भ�े करारमा उ�लेख छ ।  

 उ� खेमराज भ� �व�� नेपाल सरकार भएको ठगी म�ुामा �कािशत निजरको फैसलामा 

उि�लिखत �यहोराबाट ज�गा �ब�� गरेकामा �ब�� गन� �यि�लाई �क�े �यि�ले खातामा रकम 

नभएको चेक �दएको भ�े त�य देिख�छ । ज�गा �क�े सो बापत रकम न�दई खातामा नै �न�ेप 

नभएको चेक �दने काय� सो म�ुा भएको पाइ�छ । तर ��ततु म�ुामा ०६५ सालमा ��तवाद� र 

जाहेरवालाको सं�थाको �बचमा ज�गा �ब�� ख�रद उपल�ध गराइ�दने स�ब�धी स�झौता (करारनामा) नै 

भएको छ । ��तवाद�ले �े�फल ५७–४–२–० ज�गा जाहेरवालाको सं�थालाई उपल�ध गराइसकेका 

छन ्। ज�गा उपल�ध गराइ�दने ५० लाख बैना �लएको देिख�छ । अ�य ज�गा उपल�ध गराउन 

नस�कएप�छ ५० लाख जाहेरवालाको सं�थालाई �फता� �दइसकेका छन ् । बाँक� अ�भयोग दाबीमा 

उि�लिखत रकम जाहेरवालाको सं�थालाई �तन� बझुाउन पन� हो, �तन� छु, लेनदेन �यवहार हो भनी 

��तवाद�ले बयान गरेका छन ्। �फता� बझुाउन ुपन� म�येको बै�मा �न�ेप नै नरहेका दईु वटा चेकह� 

०६६ सालमा �दएकामा सो बारेमा ०६८ सालमा जाहेर� परेको �य�त �ढलो जाहेर� गनु� पन� आधार 

कारण नखुलेको समेतका त�यह� उ� ��तपा�दत निजरको त�य घटना �कृ�तसँग �मलेको देिखन 

नआएकाले ��तवाद�ह�को उ� �यवहारबाट ठगी गन� �नयत रहेको नदेिखँदा सो ��तपा�दत निजर यो 

म�ुामा आक�ष�त हनेु देिखन आएन । 
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 सं�थाका फादरले सोझै ज�गाधनीसँग स�पक�  गर� ज�गा ख�रद गन� लागेकाले अ� ज�गा 

उपल�ध गन� नस�कएको भ�े ��तवाद�ह�ले गरेको बयानबाट खु�न आएको छ । ४ करोड ३० लाख 

मू�यका ज�गा उपल�ध गराइसकेको, अ� ज�गा उपल�ध गराउन नसकेकाले �. ५० लाख 

जाहेरवालाको सं�थालाई �फता� �दइसकेको छ भ�े त�यमा �ववाद छैन । अब दईु थान अनादर भएको 

चेकको �. ९१ लाख र बाँक� नगद �. २९ लाख गर� ज�मा १ करोड २० लाख रकम ��तवाद�ले 

जाहेरवालाको सं�थालाई बझुाउन बाँक� रहेको भ�े अ�भयोग प�मा उ�लेख छ । जाहेरवालाको 

सं�थालाई ज�गा उपल�ध गराउन नसकेको र बाँक� रहेको रकम लेनदेनको �वषय भएको �तन� बझुाउन ु

छ भनी �वीकार गर� अदालतमा समेत ��तवाद� मनोज पनुले बयान गरेको हुँदा जाहेरवालाको 

सं�थालाई ��तवाद�ले रकम बझुाउन बाँक� रहेको भ�े त�यमा प�न �ववाद देिखएन ।   

 तसथ� उपय�ु �ववेिचत आधार �माणह�बाट जाहेरवाला र ��तवाद� मनोज पनुका �बचमा 

ज�गा ख�रद �ब�� गन� स�ब�धी स�झौता भएको, जाहेरवालाको सं�थाको नाउँमा ज�गाह� ख�रद समेत 

भएको, बाँक� �हसाब म�ये नगद �. ५० लाख जाहेरवालालाई �फता� बझुाइसकेको र बाँक� रहेको 

अ�भयोग प�मा उि�लिखत रकम लेनदेन �यवहार समेत अ�तग�तकै रहेको, ��तवाद�ह�ले ठगी गन� काय� 

गरेको नदेिखँदा अ�भयोग प�मा उि�लिखत रकमका स�ब�धमा जाहेरवालाले सकार गर� मा�न आए 

��ततु म�ुाबाटै कारबाह� �कनारा गन� �म�ने नै देिखयो । अतः जाहेरवालालाई सकार गन� सूचना �दई 

प�रणत गन� र अ�भयोग दाबीबाट ��तवाद�ह�ले सफाइ पाउने ठह� याई स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट 

�म�त २०६९।३।१९ मा भएको फैसला �मलेकै देिखँदा सदर हनेु ठहछ� । वाद� नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुा फैसला भएको जानकार� पनुरावेदन सरकार� व�कल 

काया�लयलाई �दनू । ��ततु म�ुाका फैसला क��यटुरमा अपलोड गर� दायर�को अ�भलेख क�ा गर� 

�म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू । न�ल मा�ने सरोकारवालालाई �नयमानसुार न�ल �दनू ।  

 
 

(�व��भर�साद �े�) 

का.म.ु म�ुय �यायाधीश 

उ� रायमा म सहमत छु ।  

 

(महेश�साद पडुासैनी) 

    �यायाधीश  

 

इजलास अ�धकृत : �ी भ�ूम�साद शमा�  

क��यटुर अपरेटर : ��देव साह 

इ�त स�वत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्...................। 



178 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 
 



पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 179 

 

�ी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङ 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णलाल भ�राई 

फैसला  

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.प.ुनं. .......................०७०-CS-०१२७ 

 

म�ुा : बह�ुववाह । 

इजलास नं.३ को �नण�य नं. .......................७४ 

 

ई� वर� ग�ुङको जाहेर�ले नेपाल सरकार ........................................................ पनुरावेदक/ 

वाद� 

�व��  

रो�पा िज�ला, खुं�ी गा.�व.स. वडा नं.२ घर भई हाल िज�ला काठमाड�, काठमाड� 

महानगरपा�लका वडा नं. ५ ब�ने नरबहादरु ग�ुङ ..........................................१   

ऐ.ऐ. ब�ने क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) ..............................................................१ 

��यथ�/ 

��तवाद� 

 

 
  

स�ु फैसला गन� मा.िज.�या : �ी उपे���साद गौतम 

स�ु फैसला गन� अदालत : रो�पा िज�ला अदालत 

स�ु फैसला भएको �म�त : २०७०/९/२३/३ 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� 

त�य र ठहर यस �कार छ : 

त�य ख�ड 

म जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ र मेरा �ीमान ् नरबहादरु ग�ुङको �म�त 2051/6/26 गते 

�ववाह भई हा�ो शार��रक स�ब�धबाट एउटा छोरा बे�ज ुग�ुङको ज�म भएको हो । हाल १६ वष�य 

छोरा बे�ज ुग�ुङ जी�वतै रहेको छ । भारतीय सेनामा रहेका मेरा �ीमान ्नरबहादरु ग�ुङले छोराको 

पढाइ खच� एवं मलाई समेत खान, लाउन, ब�न न�दई ह�ला ग�ररहेकाले बा�य भई �ीमान ्काय�रत 

गोखा� �िश�ण, के�� �सलोङ भारतमा गई केह� �पैयाँ समेत �याई छोराको पढाइ खच�मै उ� �पैयाँ 

खच� गरेक� �थए ँ। त�प� चात ्�ीमान ्नरबहादरु ग�ुङले झन ममा�थ द�ुय�वहार गन� खान, लाउन समेत 

न�दई �थायी घरबाट समेत �नकाला ग�र�दएकाले माइतीको शरणमा गई �नज लो�ने उपर अंश म�ुा 

दायर गर� कारबाह� हुँदा �नज ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले आ�नो ��तउ�र प�मा �म�त 2067 साल 

मं�सर म�हनामा दो�ी �ीमतीका �पमा क�र�मा बोहरालाई �ववाह गर� �याइराखेको छु भनी ��तउ�र 

�फराएकाले सोको जानकार� �म�त 2069/3/17 गतेका �दन न� कल �लई थाहा पाएकाले म घरमा 
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�ीमती हुँदाहुँदै दो�ी �ीमतीका �पमा �ीमान ्नरबहादरु ग�ुङले �ववाह गरेको र क�र�मा बोहरा जानी 

जानी दो�ी �ीमती भई बसेक�ले �नज दबैु जनालाई प�ाउ गर� काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े 

समेत �यहोराको �म�त 2069/5/1५ गते दता� गराएको जाहेर� दरखा�त ।  

��तवाद� नरबहादरु ग�ुङको जाहेरवाला ई�र� ग�ुङसँग 2051 सालमा �ेम �ववाह भई हाल 

वष� १६ को बे�ज ुग�ुङ नाम गरेको एक छोरा स�तान छ । जेठ� �ीमती रहँदारहँदै के कुन कारणले 

नरबहादरु ग�ुङले के कहाँ ब�ने बबुाको नाम थाहा नभएक� क�र�मा बोहरालाई 2069 सालको 

आषाढ म�हनामा िज�ला रो�पा, खुं�ी गा.�व.स. वडा नं.२ खुं�ीको �थायी घरमा 10/15 �दन �याई 

रा�दा देखी सो�दा मेरो का�छ� �ीमती हनु ्भनी भनेकाले दो�ो �ीमती �ववाह गरेको स�ब�धमा थाहा 

पाएका ह� भनी क�रब एकै �यहोरा �मलान हनेु गर� छु�ाछु�ै �पमा �टकाबहादरु सेन र मदनकुमार 

�संहले ग�र�दएको �म�त 2069/5/17 गतेको घटना �ववरण कागज ।  

�म�त 2051/6/26 गतेका �दन मेरो र जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ�बच �ेम �ववाह भई 

शार��रक स�ब�धबाट एक छोरा बे�ज ुग�ुङको ज�म भएको हो । रोजगारको �सल�सलामा म भारतीय 

सेनामा भत� भई छोरालाई काठमाड� दाइ ओम ग�ुङसँग राखेर पढाएको र प�छ आमा बबुा �वग�य 

भई सकेप�छ �ीमती ई�र� ग�ुङलाई प�न काठमाड� लगी फे�सी �टोर समेत खोल� �यापार 

�यवसायमा लगाइ�दएको �थए ँ। प�छ �नज �ीमतीले आयआज�न नदेखाई मनोगत ढ�ले �यवहार गन� 

लागेको, क�हले माता ब�छु, क�हले ��ि� चयन ब�छु भ�दै �हँ�ने गरेक�ले च�र�मा समेत श�ा ला�न 

थालेप�छ स�झाइ बझुाइ गदा� झ�क� ने, झगडा गन� हातपात गन� खो�ने गन� थालेकाले आिजत हैरान भई 

2067 साल मं�सर म�हनामा वष� ३० क� क�र�मा बोहरालाई काठमाड�मै दो�ो �ीमतीका �पमा 

�ववाह गरेको हुँ । मैले दो�ी �ीमती क�र�मा बोहरालाई �ववाह गरेको बारे जेठ� �ीमती ई�र� 

ग�ुङलाई प�ह�यै थाहा �थयो भ�े �यहोराको ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङको अ�धकार �ा� अ�धकार� 

सम�को बयान कागज ।  

��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङलाई 2051 साल असोज म�हनामा �ेम 

�ववाह गर� �नजह�बाट छोरा बे�ज ु ग�ुङको जायज�म भएको छ । �म�त 2069 साल आषाढ 

म�हनाको 16/17 गते कहाँ ब�ने थाहा नभएक� क�र�मा बोहोरालाई �ववाह गर� का�छ� �ीमती 

त�ुयाई �थायी वतन िज�ला रो�पा, खुं�ी गा.�व.स. वडा नं.२ घरमा �याई राखेको देखेको हुँ । का�छ� 

�ीमती �ववाह गरेको घरमा �याए प� चात जेठ� �ीमतीलाई खान लगाउन न�दई �थायी घरमा तालाब�द 

ग�र�दएकाले जाहेरवाल� हाल िज�ला दाङ, घोराह� नगरपा�लका वडा नं.१० मा डेरा कोठा �लई 

छोरालाई �या�पस पढाउँदै आएक� छन ् । हाल नरबहादरु ग�ुङले का�छ� �ीमती क�र�मा बोहरा 

(ग�ुङ) लाई काठमाड��तर डेरा कोठा �लई राखी बसोबास गछ�न ् भ�े समेत �यहोराको च��बहादरु 

�संह र क�रब सोह� �मलान हनेु गर� छु�ाछु�ै �पमा चाँदनी �े�, कृ�णबहादरु �संह र धन�साद �गर� 

समेतले ग�र�दएको घटना �ववरण कागज ।  

जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ र ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङ�बच �म�त 2051 साल असोज २६ गते 

�ेम �ववाह भई �नजह�को शार��रक स�ब�धबाट वष� १६ को छोरा बे�ज ुग�ुङ छन ्। बे�ज ुग�ुङ 

ठुलो बबुा ओम ग�ुङसाथ काठमाड�मा बसी पठनपाठन गन� भएकाले जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ क�हले 
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काठमाड� क�हले घरमा �यवहार �मलाउँदै आएक� �थइन ् । �म�त 2066 सालदेिख ��तवाद�ले 

जाहेरवाल� र छोरालाई ह�ला गर� हेर�वचार गद�नन ्भ�े सनेुका ह� । ई�र� ग�ुङ र छोरा बे�ज ुग�ुङ 

हाल िज�ला दाङ, घोराह� नगरपा�लका वडा नं.१० मा डेरा कोठा �लई ब�ने र छोरालाई �या�पस 

पढाउँ�छन ्। ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं.५ ब�ने 

बबुाको नाम थर थाहा नभएक� वष� ३० क� क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) लाई दो�ो �ववाह गर� का�छ� 

�ीमती त�ुयाई राखेको भ�े जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङले भने बमोिजम �म�त 2069/03/17 गते थाहा 

पाएका ह� । ��तवाद�ह� नरबहादरु ग�ुङ र क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) बाट जायज�म भए नभएको 

हामीलाई थाहा भएन । घरमा जेठ� �ीमती ई�र� ग�ुङ जी�वतै हुँदाहुँदै ��तवाद� �नजका �ीमान 

नरबहादरु ग�ुङले काठमाड� ब�ने क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) लाई दो�ो �ववाह गर� �ीमती त�ुयाई 

एकाघरमा राखेको �ठक साँचो हो भ�े �यहोराको �थानीय भ� भलादमी ब�ु�जीवी मा�नसह�ले �म�त 

2069/5/26 गते ग�र�दएको गाउँ सज��मन मचु�ुका।  

घरमा ई�र� ग�ुङ हुँदाहुँदै दो�ी �ीमतीका �पमा ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले क�र�मा 

बोहरालाई �ववाह गरेको र वष� १६ को छोरा बे�ज ु ग�ुङ काठमाड�मै बसी अ�ययन गरेको, 

जाहेरवाल�ले प�न सोह� ठाउँमा फे�सी �टोर खोल� �यवसाय प�न स� चालन गरेको अव�थामा सोह� 

ठाँउमा रहेक� �ीमती रहँदारहँदै जानी जानी का�छ� �ीमती भई ��तवाद� क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) ले 

�ववाह गरेको हुँदा बह�ुववाह गरेको त�य स�माण प�ु� हनु आयो । ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले एक 

छोरा स�हतक� �ीमती ई�र� ग�ुङ शार��रक तथा मान�सक �पले स�े अव�थामा घरमा छँदाछँदै र 

�नजले काननु बमोिजम जेठ� �ीमती ई�र� ग�ुङसँग स�ब�ध �व�छेद नगर� ��तवाद� क�र�मा बोहरा 

(ग�ुङ) सँग दो�ो �ववाह गर� मलुकु� ऐन, �बहाबार�को ९ नं. अनसुारको कसरु अपराध गरेको र 

��तवाद� नरबहादरु ग�ुङको घरमा एक छोरा वष� १६ को बे�ज ु ग�ुङ स�हत जेठ� �ीमती ई�र� 

ग�ुङ रहे भएको कुरा जानी जानी दो�ो �ववाह गर� का�छ� �ीमती बनी आई ��तवाद� क�र�मा बोहरा 

(ग�ुङ) ले सोह� महलको १० नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको हुँदा �नजह� उपर सोह� महलको 

१० नं. बमोिजम सजाय हनु मागदाबी �लई पेस भएको अ�भयोग प�।  

�म�त 2067 साल भा� म�हनामा घर डेराको परैु सरसामान फे�सी �टोर बेचेर डेराबाट 

�न�क� नगद, सनु समेत लगी �हना�मना गर� फोन स�पक�  गन� खो�दा फोन ि�वच अफ गरेर ब�सन ्। 

�म�त 2067 साल मं�सर म�हनामा क�र�मा बोहरासँग �ववाह गरेको छु । यो कुरा थाहा पाएर उनले 

�म�त 2068/3/19 गते आ�नै ह�ता�रले खुं�ी गा.�व.स. काया�लयबाट मैले २ वष� अगा�ड नै 

�ववाह गरेको �नज �ीमती ई�र� ग�ुङलाई खान लाउन न�दई घरबाट �नकाला गरेको हो भनी 

�सफा�रस गराई िज�ला �शासन काया�लय, रो�पाबाट प�न �सफा�रस गर� मेरो जा�गर गन� �नकाय 

भारतीय आम�मा उजरु� �दएक� जसका कारणले गदा� जा�गर छोडी जा�गर छो�दा आउने रकमलाई �तन 

भाग लगाई दईु भागमा पन� रकम �. 4,65,344।- मैले जा�गर गन� �नकायबाट अंश वापत बझुी 

�लएक� हनु ्। �पैयाँ �लएर आएको १० म�हनाप�छ आज मलाई बह�ुववाह म�ुा दायर गरेक� हनु ्। 

मलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ु पन� होइन �कन�क ई�र� ग�ुङले मैले दो�ो �ववाह 

गरेको कुरा प�हले नै थाहा पाएको हुँदा मैले सजाय पाउन ुपन� होइन । मेरो घर छोडी र स�पि�को 
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लथा�ल� पारेको हुँदा मैले दो�ो �ववाह गरेको हुँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले 

अदालतमा गरेको बयान ।  

यसमा �म�सल अ�ययन गर� थनुछेक आदेशतफ�  �वचार गदा� यी ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले 

अ�धकार �ा� अ�धकार� र यस अदालतमा बयान गदा� समेत जेठ� �ीमती जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ 

हुँदाहुँदै क�र�मा बोहरालाई 2067 साल मं�सरमा का�छ� �ीमतीका �पमा �ववाह गरेकामा �वीकार 

गर� बयान गरेको, �नज ��तवाद� लो�ने नरबहादरु ग�ुङले जेठ� �ीमती म जाहेरवाल� हुँदाहुँदै क�र�मा 

बोहरालाई का�छ� �ीमतीका �पमा �ववाह गरेको हुँदा कारबाह� ग�रपाउँ भनी ई�र� ग�ुङले जाहेर� 

दरखा�त �दएको, �य�तै �नज �तवाद� नरबहादरु ग�ुङले जेठ� �ीमती जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ हुँदाहुँदै 

क�र�मा बोहरालाई का�छ� �ीमतीका �पमा �ववाह गरेको भ�े �म�त 2069/3/17 मा थाहा पाए ँ

समेत भनी च��बहादरु �संह, चाँदनी �े�, कृ�णबहादरु �संह, �टकाबहादरु सेन र मदनकुमार �संहले 

�हर�मा कागज गरेको र धन�साद �गर� समेतले सज��मन मचु�ुकामा लेखाइ�दएको, ��तवाद�ले बयान 

साथ पेस गरेको िज�ला �शासन काया�लय रो�पाको �म�त 2068/3/20 गतेको �सफा�रस �यहोरा 

समेत स�बि�धत काया�लयबाट िझकाई �ा� नभएस�म अ�हले नै स�य साँचो हो भनी मा� स�कने 

अव�था नभएको र बह�ुववाह गरेकामा म�ुा दायर गन� स�बि�धत अ�धकार�ले नै थाहा पाएको �म�तलाई 

नै �बहाबार�को ११ नं. बमोिजम थाहा पाएको �म�त मा�ु पछ� भनी ने.का.प.2060, प�ृ 253 र 

ने.का.प.2063, प�ृ 554 मा स�मा�नत �ी सव��च अदालतबाट �स�ा�त ��तपादन भएको समेतका 

त�काल �ा� आधार �माणबाट यी ��तवाद� कसरुदार होइनन ् भ� स�कने अव�था नहुँदा प�छ ब�ुदै 

जाँदा ठहरे बमोिजम हनेु गर� म�ुा पपु��का ला�ग हाल यी ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङबाट अदालती 

ब�दोब�तको ११८ (५) र (१०) नं. बमोिजम नगद �.14,000।- (चौध हजार) वा सो बराबरको 

जेथा जमानी �दए �लई तारेखमा रा� नू, �दन नसके सोह� कारण जनाई काननु बमोिजम �सधा खान 

पाउने गर� अदालती ब�दोब�तको १२१ नं. बमोिजम थनुवुा पजु� �दई थनुामा रा� न �थानीय कारागार 

काया�लय रो�पा �लवाङमा पठाइ�दनू साथै फरार ��तवाद� क�र�मा बोहराका नाउँमा ३० �दने समा�ान 

�याद जार� गनू� भ�े �म�त 2069/5/27 गतेको स�ु िज�ला अदालतको आदेश ।  

मैले नरबहादरु ग�ुङलाई �म�त 2067 साल असोजदेिख िच�दछु । मैले �नज जाहेरवाल� 

ई�र� ग�ुङलाई यो म�ुा दता� भई कारबाह� चलेप�छ िचनेको हुँ । यो म�ुा दायर भएर कारबाह� 

नच�दाको समयभ�दा प�हले मेरा लो�ने नरबहादरु ग�ुङक� अक� �ीमती घरमा छन ्भ�े कुरा मलाई 

थाहा �थएन । अंश म�ुाको �फराद परेको र सोको ��तउ�र प� �फराउँदा म समेत �नज नरबहादरु 

ग�ुङक� का�छ� �ीमती हुँ भनी �नजले उ�लेख गरेको समेत मलाई थाहा �थएन । मैले अ�भयोग 

मागदाबी बमोिजम सजाय पाउन ुपन� होइन �कन�क �नज जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङले लगभग 1/2 वष� 

अगा�ड नै हामी अथा�त म र नरबहादरु ग�ुङले �ववाह गरेको कुरा थाहा पाइसकेको रहेछ भ�े कुरा 

प�छ अथा�त हाल आएर िज�ला �शासन काया�लय समेतबाट उतार गर� �लएका कागज �माणह� हेदा� 

थाहा पाए ँ। हद�याद गजुार� दता� हनु आएको अ�भयोग मागदाबी अनसुार मलाई सजाय हनु ुपन� होइन 

भ�े समेत �यहोराको अका� ��तवाद� क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) ले स�ु अदालतमा गरेको बयान । 
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ई�र� ग�ुङ घरमा नब�ने हुँदा ई�र� ग�ुङको म�जरु�बाट नरबहादरु ग�ुङले क�र�मा 

बोहरालाई �ववाह गरेका हनु ्। नरबहादरु ग�ुङले �ववाह गरेको कुरा जाहेरवालाले अगा�ड नै थाहा 

पाइस�न ुभएको �थयो । यो हद�याद कटाएर ई�र� ग�ुङले जाहेर� �दन ुभएको छ । ��तवाद�लाई 

बह�ुववाहमा सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको धन�साद �गर�ले स�ु अदालतमा गरेको 

बकप� ।  

जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ घरमा नब�ने माइतीमा बसी रा� ने हुँदा ई�र� ग�ुङको म�जरु� 

अनसुार ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) लाई दो�ो �ववाह गनु� भएको हो । ई�र� 

ग�ुङले हद�याद कटाई जाहेर� दरखा�त �दएको हुँदा ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङ र क�र�मा बोहरा 

(ग�ुङ) लाई बह�ुववाहमा सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको जगनाथ �गर�ले स�ु अदालतमा 

गरेको बकप� । 

जाहेरवाला र ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङ�बच दो�ो �ववाह गन� कुरामा प�हले नै सहम�त भएको 

हुँदा दो�ो �ववाह गरेको जाहेरवालाले अगा�ड नै थाहा पाउन ुभएको �थयो । जाहेर� दरखा�तमा उ�लेख 

ग�रएको �यहोरा झ�ुा हो । जाहेरवालाको सहम�त अनसुार ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले दो�ो �ववाह 

गरेकाले सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको मदन �संहले अदालतमा गरेको बकप� । 

जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ अलग ब�दै आएको र यी दबैु जाहेरवाल� र ��तवाद� नरबहादरु 

ग�ुङ�बच दो�ो �ववाह गन� कुरामा सहम�त भएको हुँदा प�हले नै जाहेरवाल�ले थाहा पाउन ु भएको  

�थयो । जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो । जाहेरवालाको म�जरु�ले ��तवाद�ले दो�ो �ववाह गरेको हुँदा 

अ�भयोग मागदाबी अनसुार सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको चाँदनी �े�ले अदालतमा गरेको 

बकप� ।  

��तवाद� नरबहादरु ग�ुङ मेरो �ीमान हनुहु�ुछ । �नजले दो�ो �ववाह गर� क�र�मा बोहरा 

(ग�ुङ) लाई दो�ो �ीमतीका �पमा �ववाह गनु� भएको हो । �नज ��तवाद�सँग म अलग ब�दै आएको 

कारणले गदा� दो�ो �ीमती �ववाह गनु� भएको हो । �ववाह गरेको घटना स�ब�धमा मलाई दो�ो 

�ववाह गछु� भनी सरस�लाह गरेकाले मैले दो�ो �ववाह गनु�होस ्भनी भनेको हुँदा मेरो म�जरु�ले दो�ो 

�ववाह गनु� भएको हो । अ�ले मलाई उ�काएको हुँदा अ�को भनाइमा लागेर जाहेर� दरखा�त �दएको 

हुँ भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङले स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा गरेको बकप� ।   

यसमा अ�भयोग प� हद�याद�भ�को नभई हद�याद �बह�न देिखँदा हद�याद नघाई आएको 

अ�भयोग मागदाबी बमोिजम यी ��तवाद�ह�लाई सजाय गन� �मलेन । अत: हद�याद �बह�न जाहेर� 

दरखा�त तथा सव��च अदालतको फैसला समेतका आधारमा ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङ र क�र�मा 

बोहरा (ग�ुङ) ले आरो�पत कसरुदार सफाइ पाउने ठहछ� । सो ठहना�ले वाद� नेपाल सरकारको 

अ�भयोग दाबी खारेज हनेु ठहछ� भनी स�ु रो�पा िज�ला अदालतले �म�त २०७०/९/२३ मा गरेको 

फैसला ।  

��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले अदालतमा समेत बयान गदा� मैले २०६७ सालमा नै क�र�मा 

बोहरासँग दो�ो �ववाह गरेको हुँ भनी जाहेर�लाई समथ�न गर� बयान गरेको अव�था छ । �बहाबार�को 

१० नं. मा भएको �यव�था अनसुार म�ुा चलाउने �नकायलाई थाहा जानकार� हनु ु पन� हो । 
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जाहेरवाला नेपाल सरकारको सरकार� सा�ी एवं सूचक मा� हो तसथ� �नजले थाहा पाएको हद�यादको 

गणना गर� अ�भयोग दाबी नप�ुने भनी स�ुले गरेको फैसला काननुी �पमा ��ुटपूण� भएकाले उ� 

फैसला उ�ट� गर� ��तवाद�ह�लाई स�ु अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय ग�रपाउँ भ� ने �यहोराको वाद� 

नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।  

��तवाद�ह�ले अदालत सम�को बयानमा बह�ुववाह गरेको कुरालाई �वीकार गरेका र 

जाहेरवाल� तथा ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङका �बच अ�भयोग प� दायर भएप�छ मा� स�ब�ध �व�छेद 

हनेु गर� �मलाप� भएको देिखँदा स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट अ�भयोग दाबी खारेज हनेु भनी भएको 

�म�त २०७०/९/२३/३ को फैसला �वचारणीय देिखँदा छलफलका ला�ग अ.वं.२०२ नं. तथा 

पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ बमोिजम �वप�ीह�लाई िझकाई उपि�थत हनु 

आए वा अव�ध नाघेप�छ �नयमानसुार पेस गनु� भनी यस अदालतबाट �म�त 2071/1/7 मा भएको 

आदेश ।  

 

ठहर ख�ड 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुामा पनुरावेदक वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, तलुसीपरुका 

�व�ान सह�याया�धव�ा �ी धमा�न�द नाथले ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले अनसु�धान अ�धकार� एवं 

अदालतमा बयान गदा� समेत का�छ� �ीमतीका �पमा क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) सँग �ववाह भएको भनी 

�वीकार गरेबाट बह�ुववाह भएकोमा �ववाद छैन । जाहेरवाला सरकार� प�को केवल सा�ी एवं सूचक 

मा� हो, �नजले थाह पाएका कारणबाट ��तवाद�ह�ले कसरुबाट उ�मिु� पाउने होइन, तसथ� स�ुको 

फैसला उ�ट� गर� स�ु अ�भयोग दाबी अनसुार ��तवाद�ह�लाई सजाय ग�रपाउँ भनी बहस ��ततु गनु� 

भयो ।  

��यथ� ��तवाद�ह�का तफ� बाट वैत�नक काननु �यवसायी �व�ान अ�धव�ा �ी �वीण 

ल�सालले ��तवाद�ह�ले दो�ो �ववाह गरेको भ� ने कुरा २०६८ सालमा नै थाहा पाएको भ� ने कुरा 

िज�ला �शासन काया�लय, रो�पाको प�साथ �ा� �सफा�रस प� एवं खुं�ी गा.�व.स. मा �दएको 

�नवेदनबाट देिख�छ । स�मा�नत सव��च अदालतको म�ुा नं.065-CR-०४६४ को देव चापागाईको 

जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार �व�� ��तवाद� कमलमोहन चापागाई भएको बह�ुववाह म�ुा �म�त 

२०६8/८/22 मा फैसला हुँदा जाहेरवालाले थाहा पाएको �म�तले ३ म�हना�भ� नालेस गन� पन� भनी 

हद�याद कायम भई ��तवाद�ह�ले सफाइ पाउने भनी फैसला भएको छ, तसथ� ��तपा�दत निजर 

समेतको आधारबाट म�ुा खारेज गर� ��तवाद�ह�ले सफाइ पाउने भनी भएको स�ु रो�पा िज�ला 

अदालतको फैसला �मलेको हुँदा सदर हनुपुछ� भनी बहस ��ततु गनु� भयो ।  

दबैु प�बाट उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर तथा �म�सल संल�न �माण 

हेर� ��ततु म�ुामा रो�पा िज�ला अदालतले नालेस हद�याद�भ� नपन� भनी म�ुा खारेज गर� 

��तवाद�ह�लाई सफाइ �दने गर� गरेको स�ु फैसला �मले, न�मलेको के रहेछ सो स�ब�धमा इ�साफ 

गनु� पन� देिखयो ।  
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घरमा �ीमती ई�र� ग�ुङ र जी�वत छोरा हुँदाहुँदै दो�ो �ीमतीका �पमा ��तवाद� नरबहादरु 

ग�ुङले क�र�मा बोहरालाई �ववाह गरेकाले �नजलाई �बहाबार�का महलको ९ नं. र ��तवाद� क�र�मा 

बोहरा (ग�ुङ) ले नरबहादरु ग�ुङ �ववा�हत प�ुष हनु भ�े जानी जानी का�छ� �ीमती भई आएकामा 

सोह� महलको १० नं. बमोिजमको कसरु गरेकामा दबैु जना ��तवाद�ह�लाई सोह� महलको १० नं. 

बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग दाबी भएकामा नालेस हद�याद�भ�को नहुँदा अ�भयोग दाबी 

खारेज भई ��तवाद�ह�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ� भनी स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट 

फैसला भएकामा सो फैसला उपर जाहेरवालाले थाहा पाएको ३ म�हना नाघेको भ�े आधारमा 

हद�यादको गणना गर� अ�भयोग दाबी नप�ुने भनी स�ु अदालतले गरेको फैसला ��ुटपूण� भएकाले उ� 

फैसला उ�ट� गर� ��तवाद�ह�लाई स�ु अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय ग�रपाउँ भ� ने वाद� नेपाल 

सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन पन� आई आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �वचाराथ� यस इजलास सम� 

पेस हनु आएको पाइयो । 

यस म�ुाको जाहेर� दखा��त, बिुझएका �यि�ह�ले गरेको कागज तथा अ�य �म�सल सामेल 

रहेका कगजात समेतका आधारमा ��तवाद� म�येका नरबहादरु ग�ुङले शार��रक तथा मान�सक �पले 

स�े अव�थामा रहेक� एक छोरा स�हतक� �ीमती ई�र� ग�ुङ घरमा हुँदाहुँदै काननु बमोिजम जेठ� 

�ीमतीसँग स�ब�ध कायम रहेकै अव�थामा ��तवाद� क�र�मा बोहरा (ग�ुङ) सँग दो�ो �ववाह गरेको 

कुरामा दबैु प�को मखु �मलेको पाइयो । स�ु िज�ला अदालतको फैसलामा प�न ��तवाद� म�येका 

नरबहादरु ग�ुङले घरमा प�हलो �ीमती हुँदाहुँदै क�र�मा बोहरासँग दो�ो �ववाह गरेको भ�े कुरालाई 

�वीकारै गरेको पाइँदा �यस स�ब�धमा यहाँ थप �ववेचना ग�ररहन परेन ।  

जहाँस�म ��तवाद�ह�ले �बहाबार�को महलको ११ नं. अनसुार हद�यादको �� उठाएका र 

स�ु िज�ला अदालतले प�न सोह� आधारमा म�ुा खारेज हनेु गर� फैसला गरेकाले �थमतः ��ततु 

म�ुाका ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले क�र�मा बोहरासँग क�हले �ववाह गरेका रहेछन ् ? अ�भयोग 

हद�याद�भ� दायर भएको छ, छैन ? त�स�ब�धमा �ववेचना गन� पन� देिखन आयो । ��तवाद� नरबहादरु 

ग�ुङले क�र�मा बोहरासँग �म�त २०६७ सालमा �ववाह गरेको हुँ भनी अनसु�धानका �ममा र 

अदालतमा समेत ��तउ�र बयान गरेकामा सो �यहोरालाई ख�डन गर� �नज ��तवाद�ले दो�ो �ववाह 

गरेको कुरा �म�त २०६९/३/१७ मा थाहा पाएको भनी �यसको क�रब २ म�हनाको अ�तरालमा 

२०६९/५/१४ मा िज�ला �हर� काया�लय, रो�पामा ई�र� ग�ुङको जाहेर� दरखा�त परेको र 

२०६९/५/२७ मा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट �नज र क�र�मा बोहरा ग�ुङ समेत उपर रो�पा 

िज�ला अदालतमा अ�भयोग प� पेस गरेको देिख�छ । यसर� जाहेरवाल�ले थाहा पाएको भ�नएका 

�म�तबाट २ म�हना १० �दनमा जाहेर� दता� गराएक� र म�ुाको अनसु�धान तथा अ�भयोजन जाहेर� 

दरखा�त दता� भएका �म�तले �दन १३ मा ��ततु म�ुा हेन� अ�धकार �ा� अदालतमा पेस भएको  

पाइ�छ ।  

यस म�ुाका अ�य त�य अवलोकन गदा� ��तवाद�ह�ले २०६७ सालमा �ववाह भएको भ�े 

िज�कर �लए प�न सोको व�त�ुन� �माण पेस गर� आ�नो बयानको �यहोरा खि�बर गन� सकेको  

पाइ� । गा.�व.स. काया�लय, खुं�ी तथा िज.�.का., रो�पाको �सफा�रस समेतको आधारमा नरबहादरुले 
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क�र�मा बोहरासँग दो�ो �ववाह गरेको भ�े जाहेरवाल�ले प�हले नै थाह पाएक� �थइन ् भ�े �मािणत 

भएको छ, भनी ��तवाद�ह�ले िज�कर �लन ुभएकोमा �यसतफ�  �वचार गदा� क�रब २ वष� प�हले दो�ो 

�ववाह गरेको भ�े �सफा�रस पाउँ भनी िज�ला �शासन काया�लय, रो�पामा जाहेरवाल�ले �नवेदन पेस 

गर� सोह� आधारमा �सफा�रस भएको देिख�छ, ताप�न �य�तकै आधारमा ��तवाद�ह�को प�हले नै �ववाह 

भएको र बह�ुववाहमा नालेस गन� हद�याद समा� भइसकेको भनी �न�कष�मा प�ुन �म�दैन �कन�क 

�सफा�रसको �यहोरा अ�य �माणबाट सम�थ�त छैन । अनसु�धानका �ममा बिुझएका �टकाबहादरु सेन, 

मदनकुमार �संह, चाँदनी �े�, कृ�णबहादरु �संह र धन�साद �गर� तथा सज��मनका मा�नस समेतले 

��तवाद� नरबहादरुले दो�ो �ववाह गरेको कुरा �म�त २०६९/३/१७ �तर थाह पाएको भनी लेखाएको 

पाइयो । अदालतमा बकप� गदा� हद�यादका कारण ��तवाद�ह�लाई सजाय गन� नहनेु भनी लेखाएको 

भए प�न २०६७ साल माग�मा नै नरबहादरुको दो�ो �ववाह भएको �थयो भनी �नजह�ले बकप�मा 

�प� गन� सकेको नपाइँदा जाहेर� दरखा�तमा जाहेरवाल�ले थाहा पाएको भनी लेखाएको भनेको �म�त नै 

�तीतलायक देिखँदा २०६७ माग�मा क�र�मासँग �ववाह गरेको भ�े ��तवाद�ह�को िज�करसँग सहमत 

हनु स�कएन ।  

अब ��तवाद�ह�ले भनेका �म�तमा नै �नजह�को �ववाह भएको रहेछ भनी मा�े हो भने प�न 

�बहाबार�को महलको ११ नं. ले थाहा पाएका �म�तले ३ म�हना�भ� नालेस गन� पन� भ�े काननुी 

�यव�था गरेको पाइ�छ । �य�तो अपराधको जानकार� कसले पाएप�छ हद�यादको गणना �ार�भ हनेु 

हो भ�े बारे बेलाबेलामा �व�भ� तहका अदालतह�मा �� उ�ने गरेको छ । बह�ुववाह म�ुा �हर� 

कम�चार�बाट अनसु�धान तहक�कात गर� महा�याया�धव�ा काया�लय मातहतका िज�ला सरकार� व�कल 

काया�लयह�ले वाद� नेपाल सरकारका नामबाट अदालतमा म�ुा दायर गन� पन� �यव�था सरकार� म�ुा 

स�ब�धी ऐन, ०४९ मा ग�रएको छ । नेपाल सरकार वाद� भई दायर हनेु म�ुामा क�तपय अव�थामा 

अपराधको जानकार� सरोकारवाला �नकायलाई नहोस ्भ�े चाहना नाग�रक समाजको प�न हनु स�छ । 

सामािजक वा पा�रवा�रक दबाबका कारणले समेत कसैले अपराध घटेको थाह पाएर प�न स�बि�धत 

�नकायमा सूचना त�काल न�दई बसेको हनु स�छ । अझ हा�ो ज�तो �पतसृ�ा�मक सोच रहेको 

मलुकुमा आ�ना प�तका �व�� उजरु गर� सजाय गराउने चाहना सामा�यत: प�ीले नराखेको प�न हनु 

स�छ । य�तो अव�थामा अदालतमा नालेस नेपाल सरकारका तफ� बाट दायर गन� पन�, तर अपराधको 

सूचना कसैले ३ म�हना�भ� नगरेमा �य�तो म�ुा अनसु�धान तथा अ�भयोजन गन� अ�धकार�लाई 

जानकार� नै हनु नपाई हद�यादको समा� हनेु अव�था प�न आई पन� स�छ । �बहाबार�को महलका 

११ नं. को काननुी �यव�थाको अथ� य�तो होला भनी क�पना गन� स�क� । नालेस भ�ाले वाद� 

नेपाल सरकारका तफ� बाट अदालतमा पेस गन� अ�भयोग प� समेतलाई स�झन ुपन� ह�ुछ भ�े काननुी 

�यव�था मलुकु� ऐनको �ारि�भक कथनको नं. ३ को ख�ड (ङ) मा ग�रएको पाइ�छ । नालेस जसले 

अदालतमा दायर गन� हो सो �यि� वा �नकायलाई जबस�म थाहा जानकार� हुँदैन, तबस�म हद�यादको 

गणना गनु� औिच�यपूण� हनेु देिखँदैन । तसथ�, सो महलको ११ नं.मा �यवि�थत हद�याद स�ब�धी 

�यव�थाको गणना म�ुा अनसु�धान गर� नालेस गन� अ�धकार�लाई जानकार� भएप�छ मा� �ार�भ हनेु 
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काननुी �यव�था हो भनी मा�ु पन� हनुाले २०६७ सालमा ��तवाद�ह�को �ववाह भएको मा�दा प�न यस 

म�ुाको अ�भयोग प� काननुले �नधा�रण गरेको समयाव�ध�भ�ै परेको मा�ु पन� देिखयो । 

�वशेष गर� िज�ला अदालत, रो�पाले फैसला गदा� पनुरावेदक ��तवाद� कमलमोहन चापागाई 

�व. देव चापागाईका जाहेर�ले नेपाल सरकार (ने.का.प.२०६८, अ� ११, पेज १८३२, �न.नं.०६५-CR-

०४६४ �नण�य �म�त २०६८/८/२२) र दगुा� थापाको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार �व. अमतृबहादरु 

काक� समेत भएको (२०६६ सालको फौ.प.ुनं. ०७१५, �म�त २०६७/११/५) मा स�मा�नत सव��च 

अदालतबाट भएका फैसला समेतका आधारमा ��ततु म�ुा खारेज गरेको देिख�छ । सव��च अदालत 

अ�भलेख अदालत हनुाले सो अदालतबाट ��तपा�दत काननुी �स�ा�त मातहतका अदालत तथा सबै 

�नकायह�ले पालना गनु� पन� संवैधा�नक �यव�था रहेको छ, तर प�हले परेका म�ुामा र प�छ परेका 

म�ुामा त�यह�को समानता भने अप�रहाय� आव�यकता अ�तग�त पद�छ । तसथ� मा�थ उि�लिखत म�ुा 

र यो म�ुका त�यह�मा के क�ता समानता रहेछन ् सो स�ब�धमा �ववेचना गन� सा�द�भ�क हनेु  

देिखयो । 

जहाँस�म कमलमोहन चापागाई समेत ��तवाद� भई चलेको बह�ुववाह म�ुामा ��तवाद� 

कमलमोहन चापागाईले च��माया धामीसँग २०४८ सालमा �ववाह गर� �नजह�को सहबासबाट २०५० 

र २०५५ सालमा दईु जना छोर�ह� ज�म�छन ्। २०५७ सालमा कमलमोहनले च��माया धामीलाई 

वाने�रि�थत घरमा लगेको एक म�हना प�ात जाहेरवाल� समेत सोह� घरमा आई जाहेरवाल� र 

��तवाद�ह� २०६३ सालस�म एकै घरमा बसोबास गद�छन ् । २०६२ सालमा दबैु ��तवाद�ह�को 

�ववाह दता� ह�ुछ । ��तवाद�ह�को सहबासबाट जि�मएका दबैु छोर�ह�को २०६२/१२/१५ 

ज�मदता�को काय� प�न स�प� ह�ुछ । जाहेरवाल� देव चापागाईले ��तवाद� म�येका कमलमोहन उपर 

२०६२ सालमा अंश चलन म�ुा प�न दायर गद��छन ् । यी त�यह�का कारण लामो समयस�म 

जाहेरवाल� र ��तवाद�ह� एउटै घरमा बसोबास गर� आएकामा २०४८ सालमा �ववाह भई २ छोर�ह� 

ज�मी �नजह� प�न ठुला भइसकेको अव�थामा क�रब १५ वष�को अ�तरालमा २०६३/१/१५ मा मा� 

��तवाद�ह� �बचमा �ववाह भएको थाहा पाए ँ भनी २०६३/३/७ मा जाहेर� दरखा�त �दएको र 

२०६३/३/३० मा अ�भयोग दायर गरेको कारण स�मा�नत सव��च अदालतबाट हद�यादको �� उठाई 

म�ुा खारेज गर� सो म�ुाका ��तवाद�ह�लाई पूण�त: सफाइ �दई फैसला भएको पाइ�छ ।  

मा�थ उि�लिखत म�ुाका त�य र ��ततु म�ुाका त�य एकैनासका छैनन ् । ��तवाद�ह�का 

बालब�चा भएको, �ववाह दता� भएको, एकै ठाँउमा बसोबास गरेको अव�था प�न छैन । बह�ुववाह भयो 

भनी ��तवाद�ले िज�कर �लएको अव�ध साँचो मा�दा प�न क�रब २१ म�हनामा नालेस परेको छ । 

पनुरावेदक ��तवाद� �दपक पा�डे �व. ��याथ� वाद� सर�वती पा�डेको जाहेर�ले नेपाल सरकार भएको 

बह�ुववाह म�ुामा (ने.का.प.२०६३, अ� ५, �न.नं. ७६९४, प�ृ ५५४) सरकारवाद� हनेु फौ�दार� 

म�ुामा म�ुा दायर गन� वाद�ले थाहा पाएको �म�तलाई मा�यता �दन पन�, जाहेरवालाले थाहा पाएको 

�म�तलाई मा� नहनेु भनी स�मा�नत सव��च अदालतको पूण� इजलासबाट बह�ुववाह भएको ३ 

म�हनाप�छ दायर भएका नालेसलाई मा�यता �दान गर� ��तवाद�ह�लाई सजाय भएको पाइ�छ । सो 

म�ुाका त�य र यस म�ुाका त�यह� प�न समान भएका र सो निजर अ�ा�पतक कायमै रहेको  
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पाइ�छ । कमलमोहन ��तवाद� भएको म�ुामा ��तपा�दत �स�ा�तले यस म�ुाका त�य बे�लै रहेका 

भ�दै सो म�ुामा ��तपा�दत �स�ा�तलाई अ�यथा नभनी स�मान नै गरेको पाइ�छ । फे�र पूण� 

इजलासबाट ��तपा�दत �स�ा�तलाई संय�ु इजलासबाट भएको �नण�यले �व�था�पत गन� प�न नस�ने हुँदा 

बह�ुववाह म�ुामा जाहेरवालाले थाहा पाएको �म�त कायम गर� म�ुा खारेज गनु� ��तवाद� �दपक पा�डे 

भएको म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतको पूण� इजलासबाट ��तपा�दत �स�ा�तको समेत अव�ा हनु 

प�ुदछ ।   

अब स�ु िज�ला अदालतले म�ुा खारेज गदा� अमतृबहादरु काक� ��तवाद� भएको बह�ुववाह 

म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत म�ुाको �स�ा�त समेतलाई उ�ृत गरेको देिखँदा सो 

म�ुाका त�यह�तफ�  म�यनजर रा�दा ��तवाद� अमतृबहादरु काक� र �नजको प�हल� �ीमती दगुा� थापा 

काक��बच �ववाह भएको १० वष�स�म प�न कुनै स�तान नभएको भ�े आधारमा दो�ो �ववाह गरेको 

भ�े उ�लेख भएको पाइ�छ । यस म�ुाका ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङक� �ीमती ई�र� ग�ुङ र 

�नजबाट ज�मेको जी�वत १ छोरा समेत भएकाले दईु म�ुाको म�ुय त�य नै �म�दैन । फे�र बह�ुववाह 

म�ुामा अंश �लई स�ब�ध �व�छेद गन� गर� अदालतमा �मलाप� गर� एकआपसमा अलग भएर बसेको 

भ�े त�यह�ले ��तवाद�ह�लाई सजाय ग�रँदा पा�रवा�रक र दा�प�य जीवनमा ग�भीर एवं नकारा�मक 

�भाव पन� जाने अव�था हनेु देिखँदैन । अमतृबहादरु काक� ��तवाद� भएको बह�ुववाह म�ुामा स�मा�नत 

सव��च अदालतले उ�लेख गरेको �नण�याधारमा उ� कुरा उ�लेख ग�रएकामा यस म�ुामा प�न स�ु 

िज�ला अदालतले सोह� त�य र कारण दसा�ई ��तवाद�ह�लाई सफाइ �दएको पाइ�छ । ��तवाद�ह�ले 

स�ब�ध �व�छेद नै ग�रसकेप�छ �नजह�को पा�रवा�रक र दा�प�य जीवन �वत: समा� हनेु भएकाले 

�यस स�ब�धमा ग�भीर एवं नकारा�मक �भाव पन� जा�छ भ�े तक�  गर� कसरुबाट सफाइ �दन कुनै 

प�न हालतमा �यायस�त मा� �म�दैन । फे�र प�हले बह�ुववाहको कसरु गन� �यसप�छ पी�डत 

जाहेरवाल�लाई अंश �दने, पर�परमा �मलाप� गन�, उनीसँग स�ब�ध �व�छेद गर� वैवा�हक स�ब�धको 

अ��य गन� आ�द ज�ता कारण र आधारमा प�हले �च�लत काननु �वपर�तको काय� ग�रसकेको कसरुबाट 

कसैलाई प�न सफाइ �दन �म�दैन । जाहेरवाल�ले अदालतमा बकप� गदा� आ�नो सहम�त �लई दो�ो 

�ववाह गरेको भनी उ�लेख गरेकामा त�स�ब�धी �लिखत �माण पेस गरेको पाइएन । प�हले आफैले 

जाहेर� गन� प�छ यो वा �यो होइन वा �थएन भनी �बना आधार ख�डन गन� जाहेरवाल�लाई �माण ऐन, 

२०३१ को दफा ३४ अनसुार �वब�धन �स�ा�तले प�न रोक लगाउँदछ । तसथ� अमतृबहादरु 

काक�को म�ुामा ��तपा�दत �स�ा�तको आधारमा समेत ��तवाद�ह�लाई कसरुबाट सफाइ �दने गर� 

भएको रो�पा िज�ला अदालतको फैसलालाई �यायोिचत मा� �मलेन । ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले 

घरमा �ीमती र छोरो हुँदाहुँदै क�र�मा बोहरासँग दो�ो �ववाह गरेको देिखँदा �नजले अ�भयोग दाबी 

बमोिजम �बहाबार�का महलको ९ नं. अनसुारको कसरु गरेकाले सोह� महलका १० नं. अनसुार सजाय 

गन� पन�मा म�ुा नै खारेज गर� सफाइ �दने गर� भएको स�ु रो�पा िज�ला अदालतको फैसला �मलेको 

नदेिखँदा उ�ट� हनेु ठहछ� ।  

अब ��तवाद� क�र�मा बोहरालाई सजाय गन� पन� नपन� के रहेछ भनी �वचार गदा� क�र�मा 

बोहराले नरबहादरु ग�ुङ प�हले नै �ववा�हत प�ुष हनु,् �नजका जी�वत �ीमती र छोरा समेत �थए भ�े 
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आफूलाई थाहा जानकार� नभएको भनी ��तउ�र बयानमा लेखाएको पाइयो । सह��तवाद� नरबहादरु 

ग�ुङले क�र�मा बोहरालाई सो कुराको पूव� जानकार� �थयो भनी पोलावट गरेको प�न पाइँदैन । 

मौकामा कागज गन� मा�नसह� र सज��मनका मा�नसले प�न �य�तो कसरु प�ु� हनेु गर� मौकामा समेत 

लेखाउन सकेको पाइएन । मौकाको जाहेर� दरखा�तमा प�न �य�तो कसरु �मािणत हनु स�ने कुनै 

ठोस र व�त�ुन� �माण पेस गरेको देिखएन । तसथ� �बहाबार�का महलको १० नं.ले जानी जानी दो�ी 

�ीमती बनी आउने म�हला ��तवाद�ह�लाई मा� कसरु कायम गर� सजाय गन� �म�ने देिखन आयो । 

तर ��ततु म�ुाक� ��तवाद� क�र�मा बोहराले जाहेरवाल� ई�र� ग�ुङ ��तवाद� नरबहादरुको प�हल� 

�ीमती र बे�ज ु ग�ुङ �नजह�बाट ज�मेका स�तान हनु ् भ�े कुराको जानकार� स�हत ��तवाद� 

नरबहादरुक� का�छ� �ीमती बनी अएको भ�े प�ु� हनु सकेको पाइएन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 

२५ ले फौ�दार� म�ुामा ��तवाद�को कसरु �मािणत गन� भार वाद�मा राखेकामा सो अनसुारको �माण 

अ�भयोजन प�ले पयुा�एको देिखएन । तसथ� क�र�मा ग�ुङ बोहराले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 

भनी भएका हदस�मको स�ु िज�ला अदालतको फैसला मना�सब देिखन आयो । 

यसमा नरबहादरु ग�ुङले क�र�मा बोहोरासँग �ववाह गरेको कुरा अदालतको फैसला समेतले 

�वीकार गरेको पाइयो । जाहेर� �यहोरा हेदा� ��तवाद� म�येका नरबहादरु ग�ुङले क�र�मा बोहरासँग 

दो�ो �ववाह गरे भनी उ�लेख गरेको कुरा �म�त २०६९/३/१७ गते दाङ देउखुर� िज�ला अदालतबाट 

न� कल सार� हेदा� थाहा पाएको �यहोरा जनाई �म�त २०६९/५/१४ मा िज�ला �हर� काया�लय, 

रो�पामा जाहेर� दरखा�त पेस गरेक� र �म�त २०६९/५/२७ मा अ�भयोग प� पेस गरेको अव�थामा 

हद�यादको कारण जनाई अ�भयोग प� खारेज गर� ��तवाद�ह�लाई सफाइ �दने गर� भएको रो�पा 

िज�ला अदालतको �म�त २०७०/९/२३ को फैसला ��ुटपूण� देिखँदा ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङलाई 

मलुकु� ऐन, �बहाबार�का महलको ९ नं. को कसरुमा ऐ. को १० नं. बमोिजम १ (एक) वष� कैद र 

�.५,०००।-  ज�रवाना ह�ुछ । ��तवाद� म�येक� क�र�मा ग�ुङले नरबहादरुका प�हलो �ीमती र 

छोरा छन ्भ� ने जानी जानी �ववाह गरेको भ� ने अ�भयोग दाबी वाद� प�बाट प�ु� गन� सकेको नदेिखँदा 

�नजले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ� । क�र�मा ग�ुङलाई समेत अ�भयोग दाबी बमोिजम 

सजाय ग�रपाउँ भ� ने वाद� नेपाल सरकारको पनुरावेदन सो हदस�म प�ुन स�दैन । अ�मा तप�सल 

बमोिजम गनू� । 

 

तप�सल ख�ड 

मा�थ इ�साफ ख�डमा ठहरे बमोिजम ��तवाद� म�येक� क�र�मा ग�ुङले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 

ठहर� फैसला भएकाले �नजका हकमा केह� ग�ररहन ुपरेन .........................................................1 

 

यसमा ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङलाइ� 1 (एक) वष� कैद र �. 5000।- ज�रवाना हनेु ठहर� फैसला 

भएकाले ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङ �म�त 2069/5/15 देिख �म�त 2069/5/26 गतेस�म 12 �दन 

थनुामा रहेको देिखएकाले बाँक� 11 म�हना १८ �दन भ�ुान गनु� पन� कैदको हकमा ��तवाद�का नाममा 

कैदको लगत क�न ुभनी स�ु अदालतमा लेखी पठाउनू ............................................................2 
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यसमा ��तवाद� म�येक� क�र�मा बोहराले स�ु अदालतमा राखेको धरौट� रकम �. 14,000।- �फता� 

मा�न आएमा �नयमानसुार गर� �फता� �दन ुर ��तवाद� नरबहादरु ग�ुङले स�ु अदालतमा राखेको धरौट� 

रकम �. 14,000।- म�ये यस अदालतको फैसलाले लागेको ज�रवाना �. 5000।- सदर �याहा गर� 

म�ुाको अि�तम टु�ो लागेप�छ बाकँ� रकम �. 9000।- �फता� मा�न आएमा कैद सजाय भ�ुान 

भएप�छ �नयमानसुार गर� �फता� �दन ुभनी स�ु अदालतमा लेखी पठाउनू.........................................3 

 

यसमा पनुरावेदक वाद� नेपाल सरकारलाइ� फैसलाको जानकार� �दनू ............................................4 

 

यसमा सरोकारवालाबाट न�ल मा�न आएमा �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लइ� न�ल �दनू ....................5 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत काट� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन ु....................................6 

 
 

(च�डीराज ढकाल) 

�यायाधीश 

उ� रायमा सहमत छु ।                                

 

  (कृ�णलाल भ�राइ�) 

     �यायाधीश 

 

इजलास सहायक ना.स.ु : गोकण� वल� 

 

इ�त स�वत ्2071 साल असार 23 गते रोज 2 शभुम ्........................। 
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�ी पनुरावेदन अदालत, बागलङु 

संय�ु इजलास 

माननीय  �यायधीश �ी लेखनाथ िघ�मरे 

माननीय �यायाधीश �ी न�दलाल महतो (था�) 

फैसला  

स�वत ्२०६९ सालको द.ुफौ.नं. ०६९-CP-००१४, �न.नं.३० 

 

म�ुा : जालसाज/�ववाह बदर । 

 

गो�व�दबहादरु बा�नयाक� प�ी �या�द� िज�ला पलुाचौर गा.�व.स. वडा नं. ८ घर भई हाल 

काठमाड� िज�ला ग�गब ु गा.�व.स. वडा नं. ४ ब�ने वष� ३० क� ह�रकला झाँ�� भ�े 

गीतादेवी बा�नया ...........................................................................................................१   

पनुरावेदक/ 

��तवाद� 

 

�व��  

भ�बहादरु बा�नयाको छोरा, �या�द� िज�ला पलुाचौर गा.�व.स. वडा नं. ८ घर भई हाल 

काठमाड� िज�ला ग�गब ु गा.�व.स. वडा नं. ४ �मलन टोल ब�ने वष� ४० का गो�व�द 

बा�नया  ....................................................................................................................१ 

��यथ�/ 

वाद� 

 

 

स�ु फैसला गन� 

मा.�या. �ी �वनोद�साद शमा�  

�ी �या�द� िज�ला अदालत 

 

�याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� 

��ततु म�ुाको सि��� त�य यस �कार छ । 

यी �वप�ी ग�ुमी िज�ला �दगाम गा.�व.स. वडा नं. ९ ब�ने नरबहादरु सूय�वंशीक� छोर� हनु ्। 

�यनले ऐ. िज�ला प�ल�कोट गा.�व.स. वडा नं. १ ब�ने ल�लबहादरु झाँ��सँग �ववाह गर� �म�त 

२०६४।२।२ मा ह�रकला झाँ��का नामबाट िज�ला �शासन काया�लय ग�ुमीबाट नाग�रकता �माण 

प� �ा� गरेक� र प�छ �म�त २०६५।७।१८ मा सोह� काया�लयबाट गीतादेवी सूय�वंशीका नामबाट 

नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लएक� र�हछन ्। �वप�ीले �ललबहादरु झाँ��सँग �ववाह गरे प�ात 

�नजह�को सहबासबाट दईु छोराको जायज�म भएको कुरा छोराह� समेतका हकमा संर�क भई 

�वप�ी �वयंले �म�त २०६५।७।४ मा ग�ुमी िज�ला अदालतमा अंश नामसार� म�ुा दायर गर� �म�त 

२०६६।१।४ मा �फता� �लएको अंश नामसार� म�ुाले ��ट गद�छ । यी �वप�ीले गीतादेवी 

सूय�वंशीको नामबाट नेपाल� नाग�रकताको �माण प� प�न �योगमा �याउने, ह�रकला झाँ��का नामबाट 

स�तान ज�माउँदै जाने, लो�ने उपर अंश म�ुा प�न दायर गन� यी �वप�ी एउटै �यि� हनु ्भ�े मलाई 

थाहा जानकार� नहुँदाकै अव�थामा �म�त २०६५।८।१५ मा मसँग बेनी बजारमा भेट हुँदा आफु 

अ�ववा�हत भएको प�रचय �दई मसँग �बहे गछु� भनी मलाई छा�दै नछाडेक� हुँदा �नजसँग मैले �ववाह 
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गरेको हो । मेरो आ�नै सनाखतमा �म�त २०६६।१२।१३ मा िज�ला �शासन काया�लय �या�द�बाट 

गीतादेवी बा�नया कायम भई नेपाल� नाग�रकताको �माण प� समेत �ा� गरेकाबाट यी �वप�ीले आफु 

अ�ववा�हत भनी झ�ुाई आफुलाई फाइदा र मलाई नो�सा�न प�ु याउने उ�े�यले मेर� �ीमती ब�े र 

नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लने जालसाजी काय� गरेको प�ु� हनेु, हाल आएर मलाई मान�सक तथा 

शार��रक क� �दने, मेरा उपर अंश म�ुा दायर गन�, घरमा अनाव�यक झगडा गन� र मेरो करोड�को 

स�पि�मा लोभलालच राखी जालसाजपूण� काय� गरेक�ले यी �वप�ीलाई �कत� कागजका महलको १० नं. 

बमोिजम सजाय गर� �म�त २०६५।८।१५ मा म र �वप�ी �बच भएको �ववाह बदर गर� �म�त 

२०६६।१२।१३ मा मेरा नामबाट �लएको नेपाल� नाग�रकताको �माण प� समेत बदर ग�रपाउँ भ�े 

समेत �यहोराको वाद� गो�व�द बा�नयाको �फराद प� । 

वाद� गो�व�द बा�नया र म �बच �ववाह भएको कुरा पलुाचौर गा.�व.स.को काया�लयबाट �म�त 

२०६६।१२।१३ मा भएको �ववाह दता� �माण प�, र सोह� �म�तमा भएको नाता �मािणत �माण प�, 

ग�ुमी िज�ला �शासन काया�लयबाट �लएको नेपाल� नाग�रकताको �माण प�मा प�तको नाम समावेश 

गर� �म�त २०६५।७।१८ मा �लएको संशो�धत नाग�रकता �माण प� र िज�ला �शासन काया�लय 

�या�द�बाट �म�त २०६६।१२।१३ मा �लएको संशो�धत नेपाल� नाग�रकताको �माण प� समेतबाट 

प�ु� भएकाले �नज र म �बच �वतः लो�ने �वा�नीको नाता स�ब�ध भएको कुरा �न�व�वाद छ । 

�नजसँग �ववाह हनुपूुव� नै म एकल म�हला भएका बारेमा सबै कुरा थाहा जानकार� भएप�छ �नजले 

मसँग �ववाह गछु� भ�े िज�ी गन� र नगरेमा मलाई प�न मान� र आफु प�न मन� ध�क� �दएकाले �नज 

�वप�ी र म �बच वैवा�हक स�ब�ध �था�पत भएको हो । �वप�ी �वयंले नै �ववाह दता�, नाता �मािणत 

�माण प� र आफै बसी सनाखत गर� िज�ला �शासन काया�लयबाट मैले नेपाल� नाग�रकताको �माण 

प� �ा� गरेक� हुँदा नाग�रकता बदरमा उजरु� ला�ने होइन । काननुतः भएको �ववाहका स�ब�धमा 

�वप�ी प�त गो�व�द बा�नयाले मलुकु� ऐन �बहेवार�को महल बमोिजम �ववाह बदर ग�रपाउँ भनी ना�लस 

�दन सकेको अव�था छैन । �वप�ीले आ�नी जेठ� �ीमती र छोराछोर� भएको कुरा मसँग ढाँट� मलाई 

झ�ुयानमा पार� �ववाह गरेका हनु ्। मैले �वप�ी लो�ने समेत उपर काठमाड� िज�ला अदालतमा अंश 

म�ुा दायर गरेकामा मलाई अंशबाट वि�त गन�, अंश �दँदाको अव�था ल�याउने उ�े�यले यो झ�ुा म�ुा 

�दएका हनु ् । प�त गो�व�द बा�नयाको नाम समावेश गर� मेरा नाम थर उ�लेख गर� नाग�रकताको 

�माण प� �लने काय�मा आफै संल�न भएकामा हाल आएर �ववाह बदरमा �� उठाउने हका�धकार 

�वप�ीलाई छैन । अनाव�यक दःुख �दने �नयतले दायर गरेको झ�ुा म�ुा खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको ह�रकला झाँ�� भ�े गीतादेवी बा�नयाको ��तउ�र प� । 

यी ��तवाद� गीतादेवी बा�नया भ�े ह�रकला झाँ�� नरबहादरु सूय�वंशीक� छोर� हनु ् । 

ल�लबहादरु झाँ��सँग �ववाह गरेप�छ ह�रकला झाँ��का नाममा नाग�रकता �लएक�, प�छ पनुः गो�व�द 

बा�नयासँग �ववाह गर� गीतादेवी बा�नया कायम भई िज�ला �शासन काया�लय �या�द�बाट नाग�रकता 

�लएक� हुँदा एउटै �यि�ले ३ वटा नाग�रकता �लन �म�ने होइन । आफु �ववा�हत भएर प�न क�या 

केट� हुँ भनी झ�ुयानमा पार� नाम प�रवत�न गर� नाग�रकता �लई गो�व�द बा�नयासँग �ववाह गनु� 
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जालसाजीपूण� काय� हो भ�े समेत �यहोराको वाद�का सा�ी कण�बहादरु िज.सी.ले स�ु अदालतमा गरेको 

बकप� ।  

��तवाद� गीतादेवी बा�नया भ�नएक� ह�रकलाले आफु क�या केट� बनेर गीतादेवी सूय�वंशीका 

नाममा ग�ुमी िज�लाबाट नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लएकामा �यसप�छ �यनको वाद� गो�व�द 

बा�नयासँग �ववाह भएप�छ ��तवाद�को नाग�रकता �या�द� िज�लाबाट �नका�ने काम भएको तथा आफु 

�ववा�हत भएर प�न ढाँटछल गर� झ�ुयानमा पार� जालसाजपूण� त�रकाले गो�व�द बा�नयासँग �ववाह गर� 

नाग�रकता समेत �लएकाले गो�व�द बा�नयासँग भएको �ववाह बदर हनु ु पद�छ भ�े समेत �यहोराको 

वाद�का सा�ी यामबहादरु के.सी.ले स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 

��तवाद�ले वाद�लाई झ�ुयानमा पार� �ववाह भएको नभई दबैु जनाको राजीखुसीमा �ववाह 

भएको हो । ��तवाद� गीतादेवी बा�नयाले गो�व�द बा�नयासँग �ववाह गनु�भ�दा प�हला आ�ना स�पूण� 

कुरा भ�ु भएको �थयो । दबैु जनाको सहम�तमा �ववाह भएको हुँदा �ववाह बदर हनु ुपन� होइन भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद�का सा�ी रामकुमार थापा मगरले स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 

��तवाद� ह�रकला झाँ��को प�हले �ववाह भई �नजबाट जायज�म भएको तथा प�तको म�ृय ु

भएको त�य ��तवाद�ले वाद�लाई जानकार� �दएको भ�े सबतु �माणबाट प�ु� हनु नआएको र 

��तवाद�ले वाद� गो�व�द बा�नयासँग �ववाह ग�रसकेप�छ �यसअिघ �दएको अंश म�ुामा प�छ �ववाह 

नभएज�तै अंश बझुी म�ुा �फता� �लइसकेको देिखएबाट समेत �नजले �ववाह भएको तथा जायज�म 

भएको कुरा ढाँट� �ववाह गरेको देिखएबाट दाबी बमोिजमको �ववाह बदर हनेु ठहछ� । जालसाजतफ�  

��तवाद� गीतादेवी बा�नया भ�े ह�रकला झाँ��लाई �कत� कागजको १० नं. बमोिजम �. २००।– 

ज�रवाना हनेु ठहछ� भ�े �यहोराको स�ु �या�द� िज�ला अदालतले �म�त २०६९।८।१२ मा गरेको 

फैसला ।  

��तवाद�को �ववा�हता प�त परलोक भएप�छ �नजबाट ज�मेका छोराको संर�क भई बसेको, 

ब�चा समेतका हकमा अंश म�ुा चलेको समेतको पा�रवा�रक तथा �यि�गत �यहोरा समेत थाहा पाएका 

वाद�को सहम�तमा �ववाह गरेको हो । प�तको हकवालाका तफ� बाट �ा� हनेु अंश समेत �लए प�ात 

�नजको स�लाहमा �ववाह भई नाता �मािणत तथा नाग�रकता �माण प� समेत �लएकामा हाल आएर 

झ�ुयाई �ववाह गरेको भ� �म�ने होइन । यी वाद�का उपर काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको 

म�ुामा �नण�य नहुँदै हतारमा दाबी ठहर गर� भएको फैसला �मलेको छैन । एकल म�हलाले पढेलेखेका 

वाद�लाई झ�ुयानमा पार� ढाँट� �ववाह गन� स�ने अव�था समेत नभएको तथा मलाई अंश हकबाट 

वि�त गन� �नयतवश ��ततु म�ुा दायर भएकामा सो बमोिजम जालसाजी तथा �ववाह बदर हनेु ठहरेको 

स�ुको फैसला बदर गर� ��तउ�र िज�कर बमोिजम �ववाह यथावत कायम ग�रपाउँ भनी ��तवाद� 

गीतादेवी बा�नयाले यस अदालतमा दायर गरेको पनुरावेदन प� ।  

��ततु म�ुामा �म�सल संल�न सबतु �माणको मू�या�नका स�दभ�मा स�ु अदालतको फैसला 

फरक पन� स�ने देिखँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत �नयमावल� २०४८ को �नयम ४७ 

बमोिजम ��यथ�लाई िझकाई आएप�छ वा �याद नाघेप�छ �नयमानसुार गर� पेस गनु� भ�े �म�त 

२०७०।३।२३ गतेको यस अदालतको आदेश ।  
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अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� यस इजलास सम� पेस 

भएको ��ततु म�ुामा ��तवाद� पनुरावेदकका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाह� रमेश ख�का तथा 

भू�म�र गौतमले ०५८ सालमा ल�लबहादरु झाँ��सँग �ववाह गरेक� ��तवाद� २०६२ साल माघ 

म�हनामा प�त परलोक भएप�छ नाबालक छोराको संर�कका नाताले ग�ुमी िज�ला अदालतमा अंश म�ुा 

दता� गरेको हो । सो �बचमा वाद�सँग आपसी सहम�तमा �ववाह गर� प�तप�ीका �पमा बसेको अव�था 

वाद�को सनाखतमा �नजलाई प�त देखाई नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लई नाता �मािणत समेत 

भएकामा यसलाई यी वाद�ले अ�यथा भ� सकेको पाइँदैन । ग�ुमी िज�ला अदालतमा चलेको अंशम�ुा 

�फता� भए प�ात मा� वाद� ��तवाद�का �बचमा �ववाह दता� भएको देिखए ताप�न सो अगावै आपसमा 

प�तप�ीका �पमा बसेकामा काठमाड�मा चलेको अंश लगायतका म�ुामा वाद�ले ��तवाद�लाई प�ीका 

�पमा इ�कार गरेबाट हाल प�ी भनी �ववाह बदरको दाबी �लने वाद�को �यवहार सफा रहेको मा� 

�म�दैन । ��तवाद�ले प�हलो प�तका हकवालाको नाताले अंश �ा� गरेप�छ मा� �व�धवत ्�पमा �ववाह 

दता� गरेको वाद�को �यवहार आफैमा दरुाशयपूण� देिख�छ । �यसमा प�न ��तवाद�ले आ�नो त�कालको 

प�रवेश बमोिजम नाग�रकताको �माण प� �ा� गरेको काय�लाई जालसाजीको सं�ा �दन �म�दैन । 

��तवाद�ले आ�नो यथाथ� �यहोरा बताई सहम�तमा �ववाह भएको अव�थामा ढाँट� �ववाह गरेको भनी 

वाद�ले �लएको दाबीमा सा�पि�क अ�धकारबाट ��तवाद�लाई वि�त गन� �नयत लकेुको ��ट रहेको  

छ । प�हलो प�ी तथा स�तान समेत भएका यी वाद�ले सो कुरा लकुाई ��तवाद�सँग �ववाह गरेको 

अव�था हुँदा सो िज�मेवार�बाट वाद�ले पि�छन �म�दैन । �बहेवार�को महलको ११ नं. बमोिजम 

हद�याद�भ� म�ुा दायर भएको छैन । जालसाजी म�ुाबाट �ववाह बदर गन� समेत स�कने अव�था 

नहुँदा वाद� ��तवाद�का �बचमा भएको �ववाह बदर गन� गरेको स�ुको फैसला �मलेको नभई बदर गर� 

पनुरावेदन िज�कर बमोिजम वैवा�हक स�ब�ध यथावत ्�पमा रािखपाउँ भनी बहस गनु� भयो । �य�तै 

��याथ� वाद�का तफ� बाट रहन ुभएका �व�ान व�र� अ�धव�ा प�नाथ शमा� तथा �व�ान अ�धव�ा राज ु

गौतमले ��तवाद�का नामबाट �लएको प�हलो नाग�रकतामा प�तको नाम उ�लेख भएकामा दो�ामा 

प�तको महल खाल� भएबाट आफुलाई �ववाह नगरेको क�या देखाएको ��ट छ । ते�ो नाग�रकतामा 

वाद�लाई प�त देखाएको पाइए ताप�न प�हलो नाग�रकता बदर गराउन सकेको छैन । ��ततु म�ुा 

�यि�गत घटना दता� ऐन अ�तग�त होइन जसमा उ� ऐनले तोकेको ���या परुा गनु� परोस ्। दाबी 

�वश�ु �बहेवार�को महलको ८ नं. �वपर�त �ववाह गरेको तफ�  लि�त हुँदा सो बमोिजम नै हेनु� पन� 

ह�ुछ । �ववाह दता� �माण प�मा �ववाह भएको म�हना उ�लेख भएबाट यसलाई इ�कार गन�  

�म�दैन । माइतीतफ� को प�रचय खु�ने गर� नाग�रकताको �माण प� �लन ु तथा प�ीले प�तका 

हकवालाका �पमा अंश �ा� गन� काय�बाट ��तवाद�ले आ�नो है�सयत लकुाई वाद�लाई गमुराहमा पार� 

�ववाह गरेको देिख�छ । उ� �ववाह बदर गन� ठहर गरेको स�ुको फैसला �मलेको हुँदा सदर होस ्

भनी बहस िज�कर ��ततु गनु� भयो ।  

ग�ुमी िज�ला �दगाम गा.�व.स. वडा नं. ९ ब�ने नरबहादरु सूय�वंशीक� छोर� ह�रकलाले 

ल�लबहादरु झाँ��सँग �ववाह गर� �नजको नामबाट नाग�रकताको �माण प� �लएको �नजका तफ� बाट 
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स�तान समेत ज�मेकामा �नज ल�लबहादरु परलोक भएप�छ गीतादेवी सूय�वंशीका नामबाट पनुः 

नाग�रकताको �माण प� �ा� गरको तथा सो वा�त�वकता लकुाई वाद�लाई गमुराहमा पार� �ववाह गर� 

प�ीका �पमा बसेकामा �नजले �लएको नाग�रकताको �माण प� तथा �नजले ग�ुमी िज�ला अदालतमा 

ह�रकला झाँ��का नामबाट �दएको म�ुाका कागजतबाट �नजले आफुलाई क�या भनी ढाँट� वाद�सँग 

बह�ुववाह गरेको अव�था हुँदा जाससाजीमा सजाय गर� आपसमा भएको �ववाह बदर ग�रपाउँ भनी 

वाद�ले दाबी �लएको ��ततु म�ुामा वाद� दाबी बमोिजम प�तप�ी �बचमा भएको �ववाह बदर गर� 

जालसाजीतफ�  समेत ��तवाद�लाई सजाय गन� गरेको स�ुको फैसलामा िच� नबझुी उ� फैसला बदर 

गर� वाद� ��तवाद�को वैवा�हक स�ब�ध यथावत ् कायम रािखपाउँ भ�े समेतको पनुरावेदन िज�कर 

��तवाद�ले �लएको पाइयो ।  

मा�थ उि�लिखत दबैु तफ� का �व�ानह�को बहस िज�करलाई ���मा राखी उि�लिखत म�ुाको 

त�यको रोहमा स�ु �या�द� िज�ला अदालतले वाद� ��तवाद�का �बचमा भएको �ववाह बदर गरेको 

फैसला �मलेको छ, छैन ? सो को �न�कष�मा प�ुनपूुव� �न�न �� नह�को �नराकरण गनु� पन� अव�था 

देिखयो ।  

(क)  वाद� ��तवाद�को �बचमा �ववाह भएको हो, होइन ? हो भने क�हले भएको हो ?  

(ख)  पटक पटक ��तवाद�ले �नजका नामबाट नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लएको काय� 

वाद�को हक�हतमा असर प�ुने जालसाजी ��या हो, होइन ?  

(ग)  ��तवाद�ले वाद�लाई �नजको पा�रवा�रक तथा �यि�गत अव�था बारे यथाथ� कुरा नबताई 

ढाँट� �ववाह गरेको अव�था छ, छैन ?  

घ)  ��तवाद�ले �यहोरा ढाँट� वाद�सँग �ववाह गरेको तथा जालसाजी ��या गरेको भनी वाद� 

दाबी प�ुने ठहर गरेको स�ुको फैसला �मलेको छ, छैन ?  

उि�लिखत �� न �नराकरण �योजनाथ� �थमतः प�हलो ��तफ�  �वचार गदा�, ��तवाद�ले �यनै 

वाद� समेतका उपर काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरेको अंश तथा मानाचामल लगायतका म�ुामा 

��तउ�र �दँदा वाद�ले ��तवाद�लाई प�ीका �पमा �वीकार नगर� नातामा �ववाद देखाएको �म�सल 

सामेल रहेको स�बि�धत कागजातको ��त�ल�पबाट देिख�छ । तथा�प वाद�को �फराद लेखेबाट 

��तवाद�सँग �म�त २०६५।८।१५ मा �या�द�को बेनी बजारमा भेटघाट िचनाजान समेत भई सोह� 

समयदेिख प�ीका �पमा रहेबसेको भनी उ�लेख गरेको पाइएको छ । �म�त २०६६।१२।१३ मा 

जार� भएको �ववाह दता�को �माण प�बाट समेत यी वाद� ��तवाद�का �बचमा �म�त २०६५।८।१५ 

मा �ववाह भएको �यहोरा उ�लेख भएको ि�थ�त छ । दबैु प�को सूचनाको आधारमा स�बि�धत 

�नकायले �यि�गत घटना दता� गन� काननुी �यव�था भएको तथा �य�तो सूचना आ�नो अनकूुल प�छ 

प�न �दन स�कने �यव�थाको �व�मानतामा यथाथ�मा �ववाह भएको भनी उ�लेख भएको �दनलाई नै 

आपसमा �ववाह भएको मा�ु पन� न�क �ववाह दता�को �माण प� जार� भएको �दनलाई । यसबाट वाद� 

��तवाद�ले आपसमा �ववाह गरेभएको भनी उ�लेख गरेको �म�त ०६५।८।१५ मा नै दबैु प�को 

�बचमा �ववाह भएको भनी मा�ु पन� अव�था हुँदा �ववाह दता�को �माण प� जार� भएको �म�तमा �ववाह 
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भएको भनी ��तवाद�ले �लएको पनुरावेदन िज�कर तथा ��तवाद� तफ� का �व�ान अ�धव�ाह�को बहस 

िज�करलाई �वीकार गन� स�कने अव�था भएन । 

��तवाद�ले पटक पटक नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लएको समेतका काम वाद�को 

हक�हतमा आघात प�ुने �कृ�तको जालसाजी ��या हो, होइन भनी दो�ो ��तफ�  �वचार गदा�, �म�सल 

सामेल भएको नेपाल� नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प अवलोकन गदा� सा�वकमा ल�लबहादरु 

झाँ��सँग �ववाह गरे प�ात ०६४।२।२ मा प�तको महलमा �नज ल�लबहादरु झाँ��लाई देखाई 

ह�रकला झाँ��का नामबाट, ०६५।७।१८ मा प�तको नाम, थर, वतन महल खाल� राखी बाब ु

नरबहादरु सूय�वंशीलाई देखाई गीतादेवी सूय�वंशीका नामबाट तथा ०६६।१२।१३ मा प�तका �थानमा 

यी वाद�को नाम देखाई गीतादेवी बा�नयाको नामबाट नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लएको पाइएको 

छ । प�छ�लो पटकको नाग�रकताको �माण प� �यनै वाद�को �सफा�रस तथा सनाखतमा भएकामा 

समेत �ववाद छैन । प�हलो प�त ल�लबहादरु परलोक भएको भनी वाद� तथा ��तवाद�ले समेत �वीकार 

गरका छन ् । यहाँ यी ��तवाद�ले �ववा�हता प�त परलोक भएप�छ माइतीको थरबाट दो�ो 

नाग�रकताको �माण प� �लएको तथा वाद�सँग �ववाह गरे प�ात वाद�लाई प�त देखाई ते�ो नाग�रकता 

�लएको ि�थ�त छ । काननु बमोिजम प�हले �लएको नाग�रकताको �माण प� बदर गरेको समेत 

पाइएको छैन । य�तोमा स�बि�धत काननुले �सज�ना गरेको आपरा�धक दा�य�वबाट ��तवाद�ले उ�मिु� 

पाउने नपाउने �वषय ब� स�ला तथा�प यो ��ततु म�ुाबाट हे�रने �वषय भने प�ै होइन । �य�तै 

�ववा�हता प�हलो प�तको हकवालाका है�सयतले स�बि�धत अदालतमा दायर भएको अंश म�ुाबाट अंश 

�ा� गर� यी वाद�सँग �ववाह गरेको ��तवाद�को �यवहारलाई समेत सरोकारवालाको चासोबाट काननु 

बमोिजम उपचार खो�ने अव�था होला तथा�प �यसलाई समेत ��ततु म�ुाबाट �ववादको �वषय बनाउन 

आव�यक देिखँदैन ।  

 जहाँस�म ��तवाद�को काम कारबाह�लाई जालसाजीको सं�ा �दएको वाद� दाबीको हकमा 

�वचार गदा�, अका�को हक मे�ने, हद�याद तारेख, जाने वा कुनै तरहसँग नो�सान पान� इ�या�द जनुसकैु 

मतलबले होस ्नगरे नभएको कुरा भए गरेको हो भनी वा �म�त अ� फरक पार� सह�छाप गर�, गराई 

कागज बनाए, बनाउन लगाए, जालसाजी गरेको ठहछ� भनी �कत� कागजको ३ नं. ले जालसाजी ��याको 

प�रभाषा गरेको तथा �य�तो काम गन� गराउनेलाई ऐ १० नं. ले �नि�त सजायको �यव�था समेत 

गरेको पाइ�छ । यहाँ वाद�ले ��तवाद� उपर �ववा�हता म�हलाले क�या कुमार� भनी देखाउन सो 

बमोिजम नाग�रकताको �माण प� समेत �लई प�ी बनी काला�तरमा आ�नो स�पि� ह�याउन अनेकन 

म�ुा �दएको समेतको काय�लाई जालसाजी मानी सजायको माग गरेको पाइएको छ । तथा�प ��तवाद�ले 

प�हला �ववा�हत प�तको नामबाट नाग�रकताको �माण प� �लएको, �नज परलोक भए प�ात माइतीको 

थर उ�लेख गर� दो�ो नाग�रकताको �माण प� �लएको तथा वाद�सँग �ववाह गरे प�ात �नजका 

�सफा�रसमा ते�ो नाग�रकताको �माण प� �लई प�तप�ीको है�सयतमा बसेको अव�था आपसी �यवहार 

न�मल� काननु बमोिजम सा�पि�क हक�ा��का ला�ग म�ुा दायर गरेको अव�था हो । यसबाट 

��तवाद�को उि�लिखत काय� आ�नो �यि�गत प�हचान तथा स�पि� स�ब�धी काननुी अ�धकार �ा��का 

ला�ग भए गरेको पाइएबाट यसमा वाद�को हक �हतमा आघात पगेुको भनी मा� �म�ने अव�था हुँदैन । 
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�यसमा प�न �यनै वाद�को �सफा�रस तथा सनाखतमा अि�तम पटक �म�त ०६६।१२।१३ मा गीतादेवी 

बा�नयाका नामबाट नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �लएको पाइएबाट वाद� समेतको सहम�तमा भएको 

उ� काय�लाई वाद� उपरको जाससाजी ��याका �पमा �वीकार गन� �म�ने भएन । यसथ� वाद� दाबी 

बमोिजम जालसाजीमा ��तवाद�लाई सजाय गरेको स�ुको फैसला �मलेको भनी मा� स�कने अव�था यहाँ 

देिखएन ।  

अब ��तवाद�ले आ�नो पा�रवा�रक तथा �यि�गत अव�थाबारे यथाथ� कुरा वाद�लाई नबताई 

ढाँट� �ववाह गरेको हो होइन भनी ते�ो मूल ��तफ�  �वचार गदा�, ��तवाद�ले सा�वकमा ल�लबहादरु 

झाँ��सँग �ववाह गर� �नजका तफ� बाट दईु स�तान समेत ज�म भएको, प�त परलोक भएप�छ नाम समेत 

प�रवत�न गर� नाग�रकताको �माण प� �लई अ�ववा�हता भएको भनी �यहोरा ढाँट� आफुसँग �ववाह 

गरेको भनी �ववाह बदरका ला�ग वाद�ले दाबी �लएको तथा सोका आधारका �पमा पटक पटक 

��तवाद�ले नाम प�रवत�न गर� नाग�रकताको �माण प� �लएको तथा सा�वक प�तका हकवालाका नाताले 

अंश समेत �लएको अव�थालाई �लएको पाइयो । यहाँ ��तवाद�ले आ�नो त�काल तथा प�रव�त�त 

अव�थामा पटक पटक नाग�रकताको �माण प� �लएको तथा छोरा समेतको हकमा सा�वक प�तका 

अंिशयारसँग अंश �लएको ि�थ�तको हकमा मा�थ �ववेचना भइसकेकाले �यसतफ�  थप उ�लेख गनु� पन� 

आव�यकता यहाँ रहेन । ��तवाद�ले आफुसँग �यि�गत �यहोरा ढाँट� �ववाह गरेको भनी �बहेवार�को 

महलको ८ नं. �वपर�तको कसरु मानी �ववाह बदरका ला�ग �फराद �दएको ि�थ�त छ । सधवा, �वधवा 

वा स�ब�ध �व�छेद भइसकेक� �वा�नी मा�नसलाई क�या हो भनी ढाँट� �ववाह भएकामा �यसर� 

झ�ुयानमा पर� �ववाह गन�ले म�ुर नगरे �ववाह बदर ह�ुछ भनी �बहेवार�को महलको ८ नं. मा तथा 

य�तोमा थाहा पाएको �म�तले �तन म�हना�भ� नालेस न�दए ला�न स�दैन भनी ऐ. ११ नं. मा म�ुा 

दायर गन� हद�यादको �यव�था समेत भएको पाइ�छ । स�ु िज�ला अदालतबाट ��तवाद�ले �ववा�हता 

प�तका नामबाट नाग�रकताको �माण प� �लएकामा पनुः प�त परलोक भएप�छ नाम तथा है�सयत समेत 

प�रवत�न गर� नाग�रकताको �माण प� �लएको तथा सा�वक प�तको अंिशयारबाट अंश �लएको काय� 

वाद�लाई जानकार� नग�रएको तथा ��तवाद�को �वगत तथा त�प�ातको ��याकलाप वाद�लाई जानकार� 

भएको त�य �माणले सम�थ�त नभएको भ�े समेतका आधारमा ��तवाद�ले वाद�सँग पूव� �ववा�हताको 

है�सयत लकुाई �ववाह गरेको �न�कष�मा पगुी दाबी बमोिजम �ववाह बदर गरेको पाइ�छ । तथा�प 

��तवाद�को ��तउ�र िज�कर अवलोकन गदा� ��तवाद�ले आफु �ववा�हता भई प�त परलोक भएको तथा 

�नजका तफ� बाट स�तान समेत भएकामा �नजह�को तफ� बाट अंश म�ुा दायर गर� कारबाह�मा रहेको 

समेत स�पूण� कुरा वाद�लाई थाहा जानकार� भएकामा �नजको स�लाहमा दो�ो तथा ते�ो पटकको 

नाग�रकताको �माण प� �लएको तथा �ववाह भएको लामो समयप�छ मा� �ववाह दता� गरेको हो भनी 

वाद� दाबीलाई पूण� �पले ख�डन गरेको पाइ�छ । सामा�यतया उमेर पगेुका प�ुष तथा म�हलाका 

�बचमा वैवा�हक स�ब�ध कायम हुँदाको बखत आपसमा के क�तो कुराकानी तथा सहम�त भए, के 

क�तो जानकार� एक आपसमा �लइयो �दइयो �यसको प�ु� गन� ��य� �माणको अभाव नै ह�ुछ । 

य�तोमा प�को आपसी �यवहार तथा प�रि�थ�तका आधारमा �न�कष�मा प�ुन ु नै �ववेक स�त तथा 

�यायोिचत ह�ुछ ।  
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यहाँ वाद�ले ��तवाद�सँग �ववाह गनु�पदा�को अव�थालाई �फराद प�मा यसर� िच�ण गरेको 

देिख�छ । “��तवाद�को अव�थाका बारेमा मलाई �प� जानकार� नहुँदाको अव�थामा गत 

०६५।८।१५ गते आफु अ�ववा�हत भएको बहाना बनाई बेनी बजारको �यरुोडमा भेट भई मसँग 

िचनाजानी गर� लह�सई एकै रातमा छो�दै नछोडी मेर� �ीमतीका �पमा आइलागेक� हनु ्।” (�करण 

२) वाद�को उ� भनाइबाट वाद� तथा ��तवाद�का �बचमा पूव� िचनाजानी नै नभएको तथा अक�मात 

वाद� ��तवाद�को घरदेिख टाढा अ�य�ै �या�द�को बेनी बजारमा भएको, भेटमा िचनाजानी गर� त�काल 

प�ीका �पमा ��तवाद�लाई �वीकार गन� बा�य भएको भ�े देिख�छ । तथा�प यी वाद� समेत प�ी तथा 

स�तान समेत भएको �ववा�हता प�ुष भएको तथा ��तवाद� समेत �ववा�हता भई प�त परलोक भई दईु 

वटा स�तान �नजका संर�णमा रहेबसेको ि�थ�तमा एक अका�को पा�रवा�रक तथा �यि�गत अव�थाको 

बारेमा �बना जानकार� अक�मात �ववाह भए गरेको भनी सामा�य समझ भएको �यि�ले समेत �वीकार 

गन� स�कने हुँदैन । �यसमा प�न वाद� दाबी बमोिजम ०६५।८।१५ मा आपसमा �ववाह गरेको 

देिख�छ । य�तोमा ०६६।१२।१३ मा मा� �ववाह दता�, नाता �मािणत तथा आफुले सनाखत गर� 

वाद�ले ��तवाद�का नाममा नाग�रकताको �माण प� बनाइ�दन ुपन� अ�य िच�ब�ुदो कारण देिखँदैन । 

यहाँ ��तवाद�ले �म�त ०६५।७।४ मा ग�ुमी िज�ला अदालतमा अंश म�ुा दायर गरे प�ात 

०६५।८।१५ मा वाद�सँग �ववाह गरेको तथा ०६६।१।४ मा अंश बापतको स�पि� �ा� गर� उ� 

म�ुा �फता� �लएप�छ मा� ०६६।१२।१३ मा �व�धवत ् �ववाह दता� गरेको अव�था देिखएबाट यी 

वाद�को ��तवाद�ले पूव� प�तका हकवालाका नाताले �ा� हनेु स�पि� �लनेखाने �नयत रहेको समेत सहजै 

अनमुान गनु� पन� ह�ुछ । यसलाई वाद�ले त�यय�ु �माणले ख�डन गरेको अव�था समेत छैन ।  

यी वाद�ले ��तवाद�का नामबाट पटक पटक �लएको नाग�रकताको �माण प� तथा ग�ुमी 

िज�ला अदालतमा दायर भएको तथा �फता� �लएको अंश म�ुामा समावेश कागज प�को न�ल �लए 

प�ात �नजले अ�ववा�हता भएको भनी ढाँट� �ववाह गरेको भ�े आधार देखाई �फराद �दएको ि�थ�त  

छ । तथा�प ०६५।८।१५ मा �ववाह गर� प�ीका �पमा साथै बसेक� ��तवाद� घर छोडी 

बेिज�लामा गई म�ुाको ���यामा समावेश भएको जानकार� वाद�लाई �थएन भनी �व�ास गन�  

स�कँदैन । ०६५।८।१५ मा �ववाह गर� प�तप�ीका �पमा रह� बसेका अव�थामा भएको 

असमझदार�का कारण यी ��तवाद�ले वाद�का समेत उपर �म�त ०६९।१।३ मा अंश, मानाचामल 

लगायतका म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरेकामा त�काल ��तवादका �ममा ��तवाद�लाई 

नातामा �ववाद देखाई प�ीका �पमा �वीकार समेत नगन� यी वाद�ले �म�त ०६९।२।१९ मा 

��तवाद�लाई प�ी मानी �नजसँगको �ववाह बदरको दाबी �लई ��ततु म�ुा दायर गरेकोबाट यथाथ�मा यी 

वाद� सफा तथा श�ु �दयले अदालतमा �वेश गरेको भनी स�झन मा� �म�ने अव�था समेत यहाँ 

देिखँदैन । साथै मा�थ �ववेिचत आधार कारण समेतबाट ��तवाद�ले आ�नो �यि�गत तथा पा�रवा�रक 

�ववरण तथा �यहोरा समेत ढाँट� वाद�सँग �ववाह गरेको भनी वाद�ले �लएको दाबी व�त�ुन� �माणले 

सम�थ�त नभएको तथा आपसी समझदार�मा एउट� एकल म�हला ��तवाद�ले प�हलो प�ी तथा स�तान 

समेत भएका वाद�सँग �ववाह गर� बसेकामा वाद�सँग नै सा�पि�क अ�धकारका ला�ग काननुी लडाइँ 

चलेका बखत ती अ�धकारमा आघात प�ुने गर� अनमुानका भरमा ढाँट� �ववाह गरेको भनी �ववाह बदर 
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हनु ु �न�य प�न �यायका रोहमा �म�ने अव�था हुँदैन । अत: ��तवाद�ले आ�नो पा�रवा�रक तथा 

�यि�गत अव�था नबताई अ�ववा�हता भनी ढाँट� वाद�सँग �ववाह गरेको भनी �न�कष�मा प�ुन स�कने 

ि�थ�त यहाँ देिखएन ।  

मा�थ �ववेिचत त�यका रोहमा वाद� दाबी प�ुने गर� भएको स�ुको फैसला �मले न�मलेको के 

हो �यसतफ�  �वचार गदा�, ��तवाद�ले प�हलो प�तको नाम देखाई नाग�रकताको �माण प� �लएको �नजको 

अंिशयारका उपर नाबालक छोराह�का हकमा समेत संर�क बनी अंश म�ुा दायर गरेको तथा अंश 

समेत �लएको त�यको जानकार� वाद�लाई नगराएको र सोको जानकार� वाद�लाई भएको �माणले 

सम�थ�त नभएको भ�े समेतको आधारमा ��तवाद�ले पूव� �ववाह तथा जायज�म समेत भएको त�य ढाँट� 

वाद�सँग �ववाह गरेको �न�कष�मा पगुी दाबी बमोिजम �ववाह बदर गर� ��तवाद�लाई जालसाजीतफ�  

सजाय समेत स�ु अदालतले गरेकामा सो बदरतफ�  ��तवाद�को पनुरावेदन िज�कर रहेको छ । तथा�प 

��तवाद�ले �ववा�हता प�तको नाम देखाई नाग�रकताको �माण प� �लएको, �नजको म�ृयपु�छ माइतीको 

थरबाट पनुः अक� �माण प� �लएको तथा नाबालक छोरा समेतका हकमा अंशम�ुा दायर गर� 

���यामा रहेको समेतको काय� वाद� समेतको सहम�त तथा जानकार�मा भएकाले जालसाजी ��या नहनेु 

भनी �न�कष�मा प�ुगस�कएको छ । य�तै ��तवाद�ले वाद�सँग �ववाह गर� साथै बसे प�ात आपसमा 

�ववाह दता�, नाता �माण प� तथा नेपाल� नाग�रकताको �माण प� ��तवाद�ले �ा� गदा�को बखतस�म 

एकै साथसँगोलमा बसेका यी वाद�लाई ��तवाद�को पा�रवा�रक तथा �यि�गत अव�थाका बारेमा पूण� 

जानकार� रहेको तथा ��तवाद�ले आ�नो �यि�गत तथा पा�रवा�रक �यहोरा ढाँट� वाद�सँग �ववाह गरेको 

देिखने व�त�ुन� �माण समेतको अभावमा वाद� दाबीलाई �वीकार गन� नस�कने भनी सो त�यमा समेत 

मा�थ ख�ड ख�डमा �ववेचना भई यो इजलास �न�कष�मा प�ुगसकेको अव�था हुँदा यहाँ वाद� दाबी प�ुने 

गर� भएको स�ुको फैसला �मलेको भनी मा� �मलेन ।  

अतः मा�थ �करण �करणमा �ववेिचत आधार कारण तथा �माण समेतबाट ��तवाद�ले 

जालसाजी गर�, आ�नो पा�रवा�रक तथा �यि�गत �यहोरा ढाँट�, झ�ुयाई वाद�सँग �ववाह गरेको भनी 

वाद�ले �लएको दाबी व�त�ुन� तथा �व�सनीय �माणले सम�थ�त भएको नपाइँदा वाद� दाबी बमोिजम 

वाद� ��तवाद�का �बचमा भएको �ववाह बदर गर� ��तवाद�लाई जालसाजीमा सजाय समेत गरेको स�ु 

�या�द� िज�ला अदालतको �म�त ०६९।८।१२ को फैसला �मलेको नदेिखँदा ��तवाद�को पनुरावेदन 

िज�कर बमोिजम उ�ट� भई ��तवाद�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने तथा वाद� ��तवाद� प�तप�ी 

कायम भई बसेको �ववाह समेत यथावत सदर कायम रहने ठहछ� । अ� तप�सल बमोिजम गनू� ।  

 

तप�सल 

१. मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम पनुरावेदक ��तवाद� र �वप�ी वाद� �बचको लो�ने�वा�नीको 

स�ब�ध कायमै रहने तथा ��तवाद� ह�रकला झाँ�� भ�े गीतादेवी बा�नयाले जालसाजतफ� को आरो�पत 

कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर� फैसला भएकाले �नजलाई स�ुबाट ठहर भएको ज�रवाना �. २००।– 

ऐनको र�त प�ु याई �फता� मा�न आए म�ुा अि�तम टु�ो लागेप�छ �फता� �दनू ...............................१   
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२. ��ततु इ�साफमा िच� नबझेुमा ३५ �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� भनी ��यथ� वाद� 

गो�व�द बा�नयालाई पनुरावेदनको �याद �दनू ......................................................................१   

३. ��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� पनुरावेदन परे �म�सल �ी सव��च अदालतमा पठाइ�दने गर� 

अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू .........................................................................................१ 

 
 

 (लेखनाथ िघ�मरे) 

�यायाधीश 

उ� रायमा सहमत छु ।   

 

न�दलाल महतो (था�) 

   �यायाधीश  

 

इजलास नं. २ 

इजलास सहायक : ना.स.ु नवराज रे�मी   

क.अ. : झलकराज पौडेल   

 

इ�त स�वत ्२०७० साल असोज १५ गते रोज ३ शभुम ्.............। 
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�ी पनुरावेदन अदालत, पाटन 

संय�ु वािण�य इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी भीमबहादरु बोहरा 

माननीय �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी 

फैसला 

स�वत ्२०70 सालको म�ुा नं. 070-CB-0030                                                                                   

इजलास नं. :   २ 

�नण�य नं. : 90 

 

म�ुाः– बै��ङ कसरु । 

                                                                                                                                                                             

अशोक लामाको जाहेर�ले नेपाल सरकार.................................................................1 वाद� 

�व��  

काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपा�लका, वडा नं. २, बालवुाटार घर भई हाल काठमाड� 

िज�ला, गैर�घाट ब�ने प�ुयकेशर� उपा�यायको छोरा �करणकेशर� उपा�याय.....................१  

 

��तवाद� 

 
  

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) बमोिजम यस अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु 

म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस�कार छ : 

 

त�य ख�ड 

1. काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपा�लका, वडा नं. ३१ ि�थत �सट� माक� ट �ा.�ल. का 

स�ालकह� �याम म�ुमी �े� ठ र �जाराज भ�डार�ले मसँग �. ५,००,०००।- सापट� �लन ु

भएको �थयो । सो रकम �नजह�सँग माग गन� जाँदा उ� �ा.�ल. ख�रद गन� भनी आएका 

�करणकेशर� उपा�यायले �सट� माक� ट �ा.�ल. �म�त 2070।2।30 गतेको स�झौता बमोिजम 

मैले ख�रद ग�रसकेको छु, �नजह�ले बझुाउन ुपन� रकम म बझुाउने छु भनी कबलु गर� �म�त 

2070।4।32 मा मैले भ�ुानी पाउने गर� मेरो नाममा चेक का�ट�दएकोमा उ� चेक पटक 

पटक भ�ुानीका ला�ग पेस गदा� खातामा पया�� त रकम नभएकाले भ�ुानी हनु नसकेको र 

��तवाद�ले ठगी गरेको थाहा हनु आएको हुँदा काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको 

अशोक लामाको जाहेर� दरखा�त । 

2. जाहेरवाला अशोक लामा तामाङको नाममा का�टएको �करणकेशर� उपा�यायको खाता रहेको 

�स�टज�स बै� इ�टरनेसनल �ल. को �. ५,००,०००।- चेक तथा उ� चेक बाउ�स भएको 

चेक �रटन� ि�लप । 

३. काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. ३१ परुानो बसपाक� ि�थत रहेको �सट� 

माक� ट �ा.�ल. का स�ालक सरेु���साद दाहाल तथा �याम म�ुमी, �जाराम भ�डार� हनु ्। उ� 

�ा.�ल. काठमाड� महानगरपा�लकासँग काननुी ���या परुा गर� मैले �लने भनी आपसी स�झौता 



202 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

गरेकामा �नजह�ले अशोक लामाले बझुाउन ुपन� रकम �. ५,००,०००।- स�ालकह�लाई मैले 

�दन ु पन� रकम म�येबाट क�ा हनेु गर� �दने सहम�त भएकाले �नजका नाममा मैले �. 

५,००,०००।- को चेक का�ट�दएको हो । �सट� माक� ट �म�त 2070।4।1 गतेबाट मेरो 

िज�मामा आउन ु पन�मा हालस�म प�न काठमाड� महानगरपा�लकाबाट �लज �ा�सफर भई मेरो 

नाममा आइनसकेकाले मैले �दने भ�नएको रकम खातामा ज�मा नगरेको हो । शत� बमोिजम 

�ा.�ल. मेरा नाममा आएप�छ �नज जाहेरवालालाई �सट� माक� टले �दन ुपन� रकम म बझुाउने छु 

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �करणकेशर� उपा�यायको अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको 

बयान । 

४. �सट� माक� टको स�ालकह� �याम म�ुमी �े� ठ र �जाराज भ�डार�ले जाहेरवालाबाट �. 

५,००,०००।- सापट� �लएको उ� रकम माग गदा� ��तवाद� �करणकेशर� उपा�यायले आफुले 

बझुाउने भनी कबलु गरेकोले सो रकम बराबरको चेक का�ट�दएकामा उ� चेक भ�ुानीका ला�ग 

पेस गदा� खातामा पया�� त रकम नरहेको कारण भ�ुानी हनु नसकेका हुँदा ��तवाद�ले ठगी गरेको 

��ट भएकाले काननु बमोिजम हनु ुपछ� भ�े समेत �यहोराको मीनबहादरु तामाङको कागज । 

५. म तथा �याम म�ुमी �े� ठले �सट� माक� ट �ा.�ल. स�ालन गद� आएकामा �म�त 2070।4।1 

गतेबाट केशर� उपा�यायले स�ालन गन� गर� स�झौता गरेकामा उ� �ा.�ल. का तफ� बाट 

जाहेरवाला अशोक लामालाई बझुाउन ु पन� रकम �. ५,००,०००।- प�छ स�ालन गन� 

�करणकेशर� उपा�यायले नै बझुाउने सहम�त भएकामा �नजले अशोक लामाको नाममा �. 

५,००,०००।- को चेक का�ट�दएका रहेछन ्। सो चेक खातामा रकम नरहेका कारण बाउ�स 

भएको कुरा थाहा पाएको हो भ�े समेत �यहोराको �जाराज भ�डार� तथा �याम म�ुमी �े� ठको 

कागज । 

६. ��तवाद� �करणकेशर� उपा�यायले �म�त 2070।3।20 मा �सट� माक� ट ख�रद ग�रसकेप�छ 

जाहेरवाला अशोक लामा तामाङलाई �दन ु पन� कबोल बमोिजमको रकम �. ५,००,०००।- 

�फता� �दन भनी आ�नो नाममा रहेको �स�टजन बै� इ�टरनेसनलको खातामा आफुले काटेको 

चेकलाई खा�ने रकम नभएको जानी जानी जाहेरवाला अशोक लामालाई �. ५,००,०००।- को 

चेक काट� �दई बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) बमोिजमको कसरु 

गरेकाले �नज ��तवाद�लाई सोह� ऐनको दफा 15(१) बमोिजमको सजाय हनु मागदाबी �लइएको 

�म�त 2070।6।8 को अ�भयोग प� । 

7. जाहेर� बमोिजम �सट� माक� ट काठमाड� महानगरपा�लकाबाट मेरा नाममा आइसकेप�छ मा� 

उसलाई रकम भ�ुानी �दने भनेकामा हालस�म मेरा नाममा �लज �ा�सफर भई आइनसकेको हुँदा 

�नजलाई भ�ुानी �दन नसकेको हो । उ� चेक मैले काटेको एवं �यसमा भएको ह�ता�र मेरै 

हो र रकम उ�लेख गरेको अ�र समेत मेरै हो । अ�भयोग बमोिजम मलाई सजाय हनु ु पन� 

होइन । �सट� माक� ट मेरो नाममा नआई सकेकाले उ� काय� हनु नसकेको हो । मेरो नाममा 

आउने �बि�कै �नजलाई भ�ुानी �दनेछु भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �करणकेशर� उपा�यायले 

यस अदालतमा �म�त 2070।6।9 मा गरेको बयान । 
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8. ��तवाद�ले मौकामा अ�धकार �ा� त अनसु�धान अ�धकार� र यस अदालतमा बयान गदा� समेत 

दाबीको चेकमा भएको सह�छाप आफुले नै गर� चेक �दएको कुरामा सा�बत रह� बयान गरेको 

पाइ�छ भने �म�सल संल�न �स�टज�स बै� इ�टरनेसनल �ल. को सन ्21/8/2013 को चेक 

�रटन� ि�लपको छाया��त हेदा� समेत रेफर टु �यर भ�े उ�लेख गरेको पाइएकाले त�काल �ा� 

�माणह�बाट �नज ��तवाद� �नद�ष हनु ्भ� स�कने अव�था नदेिखएकाले प�छ ठहरे बमोिजम हनेु 

गर� हाल ��तवाद� �करणकेशर� उपा�यायबाट मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय (५) (१०) नं. 

अनसुार �. 3,000।– (�तन हजार �पैयाँ) नगद धरौट� वा सो बराबरको जेथा जमानी वा बै� 

�यारे�ट� �लई ��ततु म�ुामा पपु��को �न�म� तारेखमा रा� नू । उ� धरौट� �दन नसके काननु 

बमोिजम थनुवुा पजु� �दई सीधा खान पाउने गर� थनुामा राखी कारबाह� गन� गर� मलुकु� ऐन, 

अ.बं. १२४ ग नं. बमोिजम यो आदेश पचा� ग�र�दएका छ� भ�े समेत �यहोराको यस अदालतको 

�म�त 2070।6।9 को थनुछेक आदेश । 

 

ठहर ख�ड 

९. �नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका 

तफ� बाट उपि�थत �व�ान उप�याया�धव�ा �ी उमाका�त पौडेल र ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान अ�धव�ा �ी �सताराम अ�धकार�ले गनु� भएको बहस बुँदाह� देहाय बमोिजम रहेका छन ्: 

 

�व�ान उप�याया�धव�ा �ी उमाका�त पौडेल �व�ान अ�धव�ा �ी �सताराम अ�धकार� 

 ��तवाद�ले आ�नो खातामा पया�� त रकम 

नभएको जानी जानी सह�छाप गर� 

जाहेरवालालाई चेक �दएकोमा �ववाद  

छैन । �यसर� �दएको उ� चेक बै�बाट 

अनादर भएको त�य �म�सल संल�न 

�माणबाट पिु� ट भएको छ । 

 ��ततु म�ुा बै��ङ कसरु अ�तग�त नै  

पद�छ । य�द �व�नमेय अ�धकार प� ऐन 

अ�तग�तको चेक अनादर म�ुाका �पमा 

देिखएमा ��ततु म�ुालाई अनादर म�ुामा 

प�रणत गन� समेत काननुत: न�म�ने अव�था 

देिखँदैन । 

 तसथ�, अ�भयोग दाबी बमोिजम ��तवाद�लाई 

सजाय होस ्। 

 ��तवाद�ले केह� �दनप�छ भ�ुानी पाउने 

गर� चेक �दएको हो । 

 चेक बमोिजमको रकम �दन म� जरु गदा�गद� 

म�ुा चलाइएको हो ।  

 बै�लाई हानी नो�सानी भएको अव�था 

नहुँदा बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 

2064 ��ततु �ववादमा आक�ष�त हनेु 

अव�था छैन । 

 व�ततु: ��ततु म�ुा �व�नमेय अ�धकार प� 

ऐन अ�तग�त पद�छ । तर ��ततु म�ुालाई 

चेक अनादर म�ुाको �पमा प�रणत गन� 

समेत �म�दैन । 

 तसथ�, य�तो म�ुा हेन� अ�धकार �े�को 

अभाव समेत भएको हुँदा अ�भयोग दाबी 

खारेज होस ्। 
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10. वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान उप�याया�धव�ा र ��तवाद�का तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान अ�धव�ाले गनु� भएको बहस सनुी ��ततु म�ुाको �म�सल अ�ययन गर� हेदा�, 

वाद� नेपाल सरकारले मूलत: ��तवाद� �करणकेशर� उपा�यायले जाहेरवाला अशोक लामालाई 

खातामा पया�� त मौ�दात नभएको चेक काट� �दएकामा उ� चेक भ�ुानीका ला�ग पेस गदा� 

खातामा पया�� त रकम नभएकाले भ�ुानी हनु नसकेको हुँदा �नज ��तवाद�को उ� काय� बै��ङ 

कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दपा ३(ग) को कसरु हुँदा �नजलाई सोह� ऐनको दफा 

1५(१) बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भनी अ�भयोग दाबी �लएको देिख�छ । �नज ��तवाद�ले 

मौकामा अ�धकार �ा� त अ�धकार� र यस अदालतमा समेत दाबीको चेकमा भएको सह�छाप 

आफुले नै गर� चेक �दएको कुरामा सा�बत रह� बयान गरेको देिख�छ । �म�सल संल�न 

�स�टज�स बै� इ�टरनेसनल �ल�मटेडको सन ् 21-08-2013 को चेक �रटन� ि�लपको 

छाया��तमा "Refer to drawer" भ�े उ�लेख भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा मूलत: अ�भयोग 

दाबी बमोिजमको कसरु ��तवाद�ले गरेका हनु ्वा होइनन ्? �नजलाई अ�भयोग दाबी बमोिजम 

सजाय हनु ुपन� हो वा होइन ? भ�े स�दभ�मा �नण�य गनु�पूव� देहायका �� नह�को �न�पण हनु ु

पन� देिखएको छ । 

  

 ��ततु �ववादमा बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) एवं दफा 

१५(१) आक�ष�त हनु स�ने हो वा होइन ? 

 ��ततु �ववाद हेन� अ�धकार �े� (Jurisdiction) यस अदालतको वािण�य इजलासमा 

अ�त�न��हत छ वा छैन ? 

 ��ततु �ववादलाई अक� म�ुामा प�रणत गर� म�ुा सान� �म�ने अव�था छ वा छैन ? 

 

11. सव��थम प�हलो �� नको स�दभ�मा हेदा�, ��ततु बै��ङ कसरु म�ुा फौजदार� म�ुा भएकामा �ववाद 

छैन । फौजदार� म�ुामा अपराधको �� न समावेश भएको ह�ुछ । य�तो म�ुामा अपराधीलाई 

द�ड सजाय �दने ल�य रािख�छ । फौजदार� म�ुा �वषयव�त ु वा अपराधको ग�भीरता अनसुार 

रा�य वा समाज वा �यि� �व��को हनु स�छ । �यनै र य�तै त�यह�लाई म�यनजर गर� 

�वधा�यकाले फौजदार� म�ुाको स�दभ�मा �नि� चत मापद�ड समेत �दएको ह�ुछ । फौजदार� काननु 

�नमा�ण गदा� मा�नसका केह� �नि� चत �यवहारह�लाई �नषेध गन� र �नषे�धत काय� गरेमा सजाय 

गन� �वधा�यक� उ�े�य �न�हत रहेको ह�ुछ । फौजदार� काननु �वपर�त कुनै काय� गरेको भनी 

�� न उठेको अव�थामा सो काय�लाई �च�लत फौजदार� काननुले कसरु मानेको छ वा छैन भनी 

अवलोकन गनु� अ�नवाय� ह�ुछ । यस स�दभ�मा मानव अ�धकारको �व� व�यापी घोषणाप�, 1948 

ले "No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission 

which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the 
time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that 

was applicable at the time the penal offence was committed."1 भ�े �यव�था गर� कुनै 

                                      
1 Universal Declaration of Human Rights,1948, Art 11(2). 
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काय� गदा� वा नगदा�को बखत राि� �य वा अ�तरा�ि� �य काननु अ�तग�त द�डनीय कसरु नमा�नने 

�य�ता काय�का ला�ग कुनै प�न �यि�लाई द�डनीय कसरुको दोषी नठहराइने र सो द�डनीय 

कसरु गदा�को बखत लाग ुरहेको सजायभ�दा बढ� सजाय नग�रने �नद�श गरेको पाइ�छ । �य�तै 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा�ि� �य ��त�ा प�, 1966 ले "No one shall 

be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not 
constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it 
was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was 
applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the 
commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter 

penalty, the offender shall benefit thereby." 2  भ�े �यव�था गर� मानव अ�धकारको 

�व� व�यापी घोषणा प�को धारा ११(२) ले ज�तै �नद�श गरेको पाइ�छ ।  

12. बालअ�धकार स�ब�धी महासि�ध, 1989 ले "No child shall be alleged as, be accused of, or 

recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were 

not prohibited by national or international law at the time they were committed."3 भ�े 

�यव�था गर� कुनै काय� गरेको समयमा राि� �य तथा अ�तरा�ि� �य काननु�ारा �नषेध नग�रएका 

�य�ता काय� गरेको वा नगरेका कारणबाट मा� कुनै प�न बालबा�लकालाई फौजदार� काननु 

उ�ल�न गरेको आरोप नलगाइने वा अ�भय�ु नबनाइने वा �नजले फौजदार� काननु उ�ल�न 

गरेको नमा�नने स�ुनि� चत गरेको पाइ�छ ।  

13. मा�थ उि�लिखत अ�तरा�ि� �य द�तावेजह�को भावनालाई आ�मसात ् गर� नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, 2063 ले त�काल �च�लत काननुले सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत कुनै �यि� 

सजायको भागी नहनेु र कुनै प�न �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा �च�लत काननुमा 

तो�कएभ�दा बढ� सजाय न�दइने �याय स�ब�धी हकका �पमा �थान �दइएको छ . 4  �य�तै 

नाग�रक अ�धकार ऐन, 2012 ले प�न कुनै �यि�लाई प�न त�काल �च�लत नेपाल काननुले 

सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत कुनै सजाय नहनेु र कसरु गदा�को अव�थामा �च�लत नेपाल 

काननुमा तो�कएभ�दा बढ� सजाय न�दइने नाग�रक अ�धकारका �पमा �थान �दइएको छ ।5 यस 

प�रवेशमा कुनै प�न �यि�ले गरेको काय� कसरु हो वा होइन भनी �नधा�रण गदा� �च�लत 

फौजदार� काननुले �य�तो काय�लाई �नषेध गरेको छ वा छैन भनी अवलोकन गनु� पन� ह�ुछ । 

व�ततु: कुनै प�न ग�रएको वा नग�रएको काय� �च�लत फौजदार� काननुको �वपर�त नभएमा �यस 

काय�लाई लिचलो �या�याको मा�यम अपनाई कसरु कायम गन� �म�दैन । फौजदार� काननुको 

�या�या गदा� वा लाग ु गदा� अ�रश: एवं कठोर �पमा गनु� पछ� । तसथ� कसरुको प�रभाषामा 

कठोर �या�याको �स�ा�त (Principle of strict construction) आक�ष�त हनेु मा�यता रहेको 

पाइ�छ । यस स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट "....कुनै कसरुका स�ब�धमा काननुमा 

���वधाजनक (Ambiguity) अव�था छ र ग�रएको काय� कसरु हो वा होइन भ�े �प� टताका साथ 

                                      
2   International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art 15(1). 
3  Convention on the Rights of the Child, 1989, Art 40(2) (A) 
4   नेपालको अ�त�रम सं�वधान, 2063, धारा 24(४) 

5  नाग�रक अ�धकार ऐन, 2012, दफा ११(१)  
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य�कन गन� नस�कने अव�था छ भने �य�तो अव�थामा अ�भय�ुको प�मा �या�या हनु ुपन� फौजदार� 

काननुको �स�ा�त हो । कठोर �या�याको �स�ा�त (Principle of strict construction) प�न 

यसैमा आधा�रत रहेको पाइ�छ ।......अ�भयोिजत कसरु अपराध भए नभएको स�ब�धमा सं�द�ध वा 

���वधाको ि�थ�त �सज�ना भएमा �य�तो अव�थामा अ�भयोजन दाबीलाई अपनाउन स�कने ि�थ�त 

नहुँदा फौजदार� काननुमा उ�लेख नभएको वा �च�लत काननुले कसरुको �पमा इ��त नगरेको 

काय�लाई कसरुको सं�ा �दन काननुत: न�म�ने नै हनु आउँछ ।..... कुनै काय� कसरु भएको वा 

नभएको भनी य�कन गन� �वगतको काननुी �यव�था के �थयो वा खारेज भैसकेको वा संशोधन भएको 

काननुमा खारेज वा संशोधन हनुअुिघ के क�तो �यव�था �थयो भनी �वगतमा �च�लत काननुी 

�योजन र स�दभ�लाई �लएर �वधा�यक� मनसाय प�ा लगाउने काननु �या�याको �स�ा�त फौजदार� 

काननुमा लाग ुहनु स�दैन ।"6 भनी काननुी �स�ा�त ��तपादन भइरहेको पाइ�छ । 

14. यस प�रवेश एवं प�र�े�यमा अब ��ततु �ववादको स�दभ�मा हेदा�, वाद� नेपाल सरकारले मूलत: 

��तवाद�ले आ�नो बै� खातामा रकमाभाव भएको जानी जानी जाहेरवालालाई चेक का�ट�दएको तर 

चेकमा उि�लिखत रकम भ�ुानी गन� खा�ने �न�ेप ��तवाद�को खातामा मौ�दात नभएको कारण 

देखाई बै�ले चेक अनादर गर� भ�ुानी न�दएकाले बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को 

दफा 3(ग) को कसरुमा सोह� ऐनको दफा १५(१) बमोिजम ��तवाद�लाई सजाय ग�रपाउँ भनी 

अ�भयोग दाबी �लएको देिख�छ । 

15. ��तवाद�ले आफुले नै सह�छाप गर� चेक काटेर �दएको कुरा समेत �वीकार गर� बयान गरेको 

देिख�छ । �म�सल संल�न �माणबाट रकमाभावमा चेक अनादर भई भ�ुानी हनु नसकेको त�य 

�था�पत भएको प�न देिख�छ । व�ततु: आ�नो खातामा रकमाभाव भएको जानी जानी चेक 

का�ट�दएको र �य�तो चेकबाट भ�ुानी हनु नसक� चेक अनादर भएको वा �य�तो चेकबाट रकम 

भ�ुानी �लने �दने गर� भएको ��यालाई �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, 2034 को दफा 107क र 

बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) दबैु काननुी �ावधानले कसरुका �पमा 

समेटेको पाइ�छ । ��ततु �ववादमा ��तवाद�को उ� ��या दईु ऐनम�ये कुन ऐन अ�तग�तको 

कसरु हो ? अथा�त ��ततु �ववादमा कुन ऐन आक�ष�त हनु स�ने हो ? भ�े �ारि�भक �� न ��ट 

�पमा य�कन हनु ुआव�यक देिखन आएको छ । यस स�दभ�मा उ� दबैु ऐनको �ावधानलाई 

अवलोकन गर� हेदा� देहायका ऐनले देहाय बमोिजमको काननुी �यव�था गरेको देिख�छ । 

 

�व�नमेय अ�धकार प� ऐन, 2034 

16. बै��ङ कारोबारलाई स�ुयवि�थत गन�का ला�ग �व�नमेय अ�धकार प�को प�रभाषा गन� र 

त�स�ब�धी अ�य �यव�था गन� उ�े�यले बनाइएको यस ऐनको दफा १०७क. ले बै�मा आ�नो 

�न�ेप छैन वा �न�ेप भए प�न पया�� त छैन भ�े जानी जानी कुनै �यि�ले चेक काट� कसैलाई 

ह�ता�तरण गरेमा र �यसर� ह�ता�तरण ग�रएको चेक भ�ुानीका ला�ग स�बि�धत बै� सम� 

��ततु गदा� पया�� त �न�ेप नभएका कारणबाट बै�बाट चेक अनादर भएमा चेक का�ने �यि�बाट 

                                      
6   नेपाल काननु प��का, 2069 �न.नं.8860 प.ृ1096 
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चेकमा उि�लिखत रकम र �याज समेत धारकलाई भराई चेक का�ने �यि�लाई �तन म�हनास�म 

कैद वा �तन हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दवैु सजाय हनेु काननुी �यव�था गरेको पाइ�छ । 

��ततु काननुी �यव�थाले मूलत: आ�नो खातामा �न�ेप छैन वा भए प�न पया�� त छैन भ�े जानी 

जानी कुनै �यि�ले चेक काटेर कसैलाई �दएको र धारकले सो चेक स�ब� बै� सम� ��ततु 

गदा� चेकमा उि�लिखत रकम भ�ुानी �दन प�ुने �न�ेप खातामा मौ�दात नभएका कारणबाट 

भ�ुानी न�दई बै�ले चेक अनादर गरेको अव�थालाई समेटेको देिख�छ । यस काननुी �यव�थाले 

भ�ुानी मा�ने धारकलाई कसरुदारका �पमा उ� घोष गरेको छैन तर रकमाभावमा चेक का�ने 

�यि�लाई मा� कसरुदारका �पमा उ� घोष गरेको छ । �स�ा�तत: खातामा रकम पया�� 

नभएका कारणले भ�ुानी नहनेु य�तो चेकलाई बै��ङ �णाल�मा Bad Cheque वा Bounce Cheque 

सं�ा �दने ग�र�छ । Black's Law Dictionary मा Bad Cheque को अथ� �न�नानसुार उ�लेख गरेको 

पाइ�छ- "A check which is dishonored on presentation for payment because of no, or 

insufficient, funds or closed bank account."7 व�ततु चेक अनादर हनेु गर� चेक का�न ुहुँदैन 

भ�े स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट देहाय बमोिजमका काननुी �स�ा�तसमेत ��तपादन 

भइरहेको पाइ�छ : 

 "चेक भ�ुानी रोकेको र चेक �फता� भएको भ�े उ�लेख गरेको देिखएकाले वाद�को 

चेकको अनादर भएको...."8 

 "�बना आधार र कारण चेकको भ�ुानी रोक� �नय�मत �पमा हनेु भ�ुानी �णाल�मा 

अ�व� वास खडा गर� आफ� ले जार� गरेको चेकबाट हनेु भ�ुानीमा अवरोध खडा गरेकाले 

सो ���यालाई चेकको अनादर गरेको मानी कालो सूचीमा रा� ने ���या अगा�ड बढाउने 

बै�को काय� काननु �वपर�त रहेछ भनी मा� न�म�ने"9 

 "कसैले  कसैको नाममा चेक काटेप�छ सो चेकको भ�ुानी हनु ुपद�छ । चेक का�ने र 

सो चेकको भ�ुानी रो�ने हो भने यसले बै��ङ प��त��त सव�साधारणको �व� वसनीयता 

अ�भवृ�� गन� नस�कने"10 

 बै�मा रहेको खातामा पया�� त �न�ेप नभएको अव�थामा चेक काट� वाद�लाई �दएको कुरा 

�न�व�वाद �पमा �था�पत भई चेक अनादर गरेकाले ��तवाद�ह�लाई �व�नमेय अ�धकार 

प� ऐन, 2034 को दफा १०७क. अनसुार.....ज�रवाना हनेु"11 

 

बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064  

17. बै� तथा �व�ीय सं�थाको कारोबारमा हनु स�ने कसरुज�य काय�बाट बै� तथा �व�ीय 

�णाल�मा पन� असर र जोिखमलाई �यून गर� बै� तथा �व�ीय �णाल���त �व� वसनीयता 

                                      
7 Henry Compbell Black, Black's Law Dictionary, 6th edi., P. 139.  
8 सव��च अदालत बलेु�टन, 2063 पूणा�� 340 प.ृ 9 । 

9 नेपाल काननु प��का, 2067 �न.नं.8361 प.ृ687 । 

10 नेपाल काननु प��का, 2068 �न.नं.8627 प.ृ893 । 

11 नेपाल काननु प��का, 2070 �न.नं.8950 प.ृ137 । 
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अ�भवृ�� गन� उ�े�यले बनाइएको यस ऐनको दफा ३ ले कसैले प�न बै� वा �व�ीय सं�थामा 

खाता खो�दा वा रकम भ�ुानी माग गदा� देहायको काय� गन� नहनेु काननुी �यव�था गरेको 

पाइ�छ : 

(क) न� कल� कागजात पेस गर� खाता खो�न वा जानी जानी खाता खो�ल�दन, 

(ख) काननु बमोिजम बाहेक का�प�नक वा अ�य �यि� वा सं�थाका नाममा खाता 

खो�न वा खाता खो�ल�दन, 

(ग) आफुले काटेको चेकलाई खा�ने रकम आ�नो खातामा नभएको जानी जानी चेक 

काट� भ�ुानी �लन वा �दन । 

 

18. ��ततु �ववादसँग स�ब� दफा ३ को ख�ड (ग) ले मूलत: आफुले काटेको चेकलाई खा�ने रकम 

आ�नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काट� भ�ुानी �लने वा �दने काय�लाई �नषेध गर� �य�तो 

काय� गन�लाई कसरुदारका �पमा समेटेको देिख�छ । ��ततु दफा ३ मा �य�ु "खाता खो�न वा 

खो�ल�दन" र "भ�ुानी �लन वा �दन" ज�ता श�दावल�ले खाता खो�ने र भ�ुानी �लने सेवा�ाह� 

मा� होइन, �य�तो खाता खो�ल�दने र भ�ुानी �दने काय�मा संल�न बै�को कम�चार� समेत 

कसरुदारका �पमा समेटेको देिख�छ । 

19. व�ततु: बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) को कसरु �था�पत हनुका ला�ग 

आ�नो खातामा पया�� त �न�ेप नभए ताप�न चेक काट� भ�ुानी �लएकै अव�था हनु ुपन� स�दभ�मा 

स�मा�नत सव��च अदालतबाट "यी �नवेदक �वकास पौडेल जनरल फाइना�स �ल�मटेडको �ाहक र 

ऋणी भएको र �नजले उ� सं�थाबाट ऋण �लन �धतो �दइरहेको अव�था भए प�न आ�नो खातामा 

पया�� त �न�ेप नभएको अव�थामा चेक काट� भ�ुानी �लएको देिखँदा सो काय� बै��ङ कसरु तथा 

सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) अ�तग�तको काय� देिखएको...." 12  भनी �या�या भएको  

पाइ�छ । 

20. मा�थ उि�लिखत दबैु ऐनको काननुी �ावधान र त�स�ब�धमा ��तपा�दत काननुी �स�ा�तह� 

समेतको अ�ययन गर� हेदा� यी दबैु काननुी �ावधानमा आफुले काटेको चेकको रकम भ�ुानी �दन 

खा�ने �न�ेप आ�नो खातामा नभएको कुरा जानी जानी चेक का�ने ��या समान �पमा समा�हत 

भएको देिखए ताप�न देहाय बमोिजमका केह� आधारभूत अ�तर रहेको देिख�छ : 

 

�व�नमेय अ�धकारप� ऐन, 2034 को दफा 

107क. को काननुी �ावधान 

बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा 

३(ग) को काननुी �ावधान 

क. यसमा चेक िख�ने (Drawer) ले चेक काट� 

धारक (Bearer) लाई �दने ��या उ�लेख  

छ । 

क. यसमा चेक िख�ने (Drawer) ले चेक 

कसैलाई �दने ��या उ�लेख छैन । 

ख. यसमा धारक (Bearer) को उपि�थ�त 

अ�नवाय� ह�ुछ । 

ख. यसमा धारक (Bearer) को अ�नवाय�ता  

देिखँदैन । 

                                      
12  सव��च अदालत बलेु�टन, 2070 पूणा�� 502 प.ृ22 । 
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ग. यसमा चेक अनादर ह�ुछ । ग. यसमा चेक अनादर नभई भ�ुानी  

ह�ुछ । 

घ. यसमा खातामा पया�� त �न�ेप नभएका 

कारणले चेक बमोिजमको रकम भ�ुानी 

भएको हुँदैन । 

घ. खातामा पया�� त �न�ेप नभए प�न चेक 

बमोिजमको रकम भ�ुानी �लने �दने ��या 

स�प� न भइसकेको ह�ुछ । 

ङ. यसमा चेक िख�ने (Drawer) �यि� मा� 

कसरुदार ह�ुछ । 

ङ. यसमा चेक बमोिजमको रकम �लने �दने 

दबैु प� कसरुदार ह�ुछन ्। 

च. यसमा धारकलाई हानी नो�सानी भएको  

ह�ुछ । 

च. यसमा बै�लाई हानी नो�सानी भएको 

ह�ुछ । 

छ. यो �यि�वाद� फौजदार� म�ुा हो । छ. यो सरकारवाद� फौजदार� म�ुा हो । 

ज. कसरुदारलाई कैद वा ज�रवाना वा दबैु सजाय 

ह�ुछ । 

ज. कसरुदारलाई ज�रवाना मा� ह�ुछ । 

झ. चेक िख�ने (Drawer) प�बाट चेकमा 

उि�लिखत रकम र �याज समेत धारक 

(Bearer) लाई भराइ�दने �यव�था छ ।  

झ. यसमा �य�तो �यव�था देिखँदैन । 

 

21. यसर� दबैु काननुी �ावधानमा प�रभा�षत कसरुको �कृ�त र �तनमा रहेका आधारभूत अ�तरको 

अवलोकन प� चात ��ततु �ववादमा �म�सल संल�न स�पूण� �माण कागजह� समेत अ�ययन गर� 

हेदा� देहायका त�यह� �न�व�वाद �पमा �था�पत भएको देिख�छ : 

 ��ततु म�ुाको ��तवाद�ले आ�नो खातामा पया�� त �न�ेप नभएको जानी जानी बझुाउन ु

पन� रकम वापत जाहेरवालालाई चेक काटेर �दएको । 

 ��तवाद�को खातामा चेक बमोिजमको रकम भ�ुानी �दन पया�� मौ�दात नहुँदा बै�ले 

चेक अनादर गर� रकम भ�ुानी नभएको । 

 रकम भ�ुानी नभएका कारणबाट मका� पन� प� धारक (Bearer) जाहेरवाला भएको । 

 रकम भ�ुानीको ��या नै नभएकाले चेक िख�ने (Drawer) प� बाहेक अ�लाई 

कसरुदार भ� स�कने अव�था नदेिखएको । 

22. मा�थ उि�लिखत त�यह�बाट ��ततु �ववादमा मूलत: खातामा रकमाभाव भएको कारणले चेक 

अनादर भई रकम भ�ुानी हनु नसकेको देिख�छ । यसर� बै�को खातामा रकमाभाव भएका 

कारणले चेक अनादर भएको अव�थामा �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, 2034 को दफा 

१०७क. नै आक�ष�त हनेु देिख�छ । तर आफुले काटेको चेकलाई खा�ने रकम आ�नो 

खातामा नभएको जानी जानी चेक काट� भ�ुानी �लने �दने काय� स�प� न भइसकेका अव�थामा 

भने बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) आक�ष�त हनेु देिख�छ ।  

23. व�ततु: रकमाभावको कारणले चेक अनादरस�म भएको तर रकम भ�ुानी नै नभएको अव�थामा 

अथा�त अ�भयोिजत अपराधका आव�यक�य त�वह�को अभावमा बलपूव�क �या�या गर� बै��ङ 

कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) आक�ष�त ह�ुछ भ� मा�थ उि�लिखत काननुी 
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�स�ा�त, फौजदार� �यायका मा�य �स�ा�त र कठोर �या�याको �स�ा�त  (Principle of strict 

construction) ले अनमु�त �दान गद�न । तसथ� ��ततु �ववादमा बै��ङ कसरु तथा सजाय 

ऐन, 2064 को दफा ३(ग) एवं दफा १५(१) आक�ष�त हनु स�ने अव�था देिखएन । 

24. दो�ो �� नका स�दभ�मा �वचार गदा�, मा�थ �ववेिचत आधार र कारणबाट ��ततु म�ुा बै��ङ कसरु 

तथा सजाय ऐन, 2064 अ�तग�तको नभई �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, 2034 अ�तग�तको  

हो । बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा १८ ले सो ऐन अ�तग�त सजाय हनेु म�ुा 

नेपाल सरकार वाद� हनेु र �य�तो म�ुा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 2049 को अनसूुची-१ मा 

समावेश हनेु �यव�था गरेको पाइ�छ । सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 2049 ले उ� ऐनको 

अनसूुची-१ मा समा�व� ट भएको म�ुाको अनसु�धान �हर�बाट हनेु र सरकार� व�कलले म�ुा दायर 

गनु� पन� �यव�था गरेको पाइ�छ । �म�त 2066।4।5 को नेपाल राजप�मा �कािशत सूचनाले 

बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 अ�तग�तका म�ुा स�बि�धत वािण�य इजलासमा दायर हनेु 

गर� तो�कएको हुँदा सो ऐन अ�तग�तका म�ुा हेन� अ�धकार �े� (Jurisdiction) यस अदालतको 

वािण�य इजलासमा अ�त�न��हत रहेकामा �ववाद छैन । तर �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, 2034 

को दफा १०७क. अ�तग�तको म�ुा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 2049 को अनसूुची-१ मा 

समावेश भएको देिखँदैन । अत: उ� ऐनको दफा १०७क. अ�तग�तको म�ुा �यि�वाद� हनेु 

देिख�छ । �य�तो म�ुाको अनसु�धान गन� र अ�भयोग लगाउने अ�धकार �मश: �हर� अ�धकृत र 

सरकार� व�कललाई �च�लत काननुले �दान गरेको पाइँदैन। यसको साथै �च�लत काननुले 

�य�तो म�ुाको स�ु कारबाह� र �कनारा गन� अ�धकार �े� (Jurisdiction) यस अदालतको 

वािण�य इजलासलाई �दान गरेको प�न देिखँदैन । अत: ��ततु �ववाद हेन� अ�धकार �े� 

(Jurisdiction) यस अदालतको वािण�य इजलासमा अ�त�न��हत रहेको अव�था देिखएन । मलुकु� 

ऐन, अदालती ब�दोब�तको ३५ नं. ले अ�धकार �े�को अभावमा ग�रएको �नण�य �न��भा�वत 

ह�ुछ भनी उ� घोष गरेको पाइ�छ । यस स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट "कुनै �या�यक 

�नकायले आ�नो अ�धकार �े� बा�हरको म�ुा हेरे �छनेको बदर हनेु...."13 भनी काननुी �स�ा�त 

समेत ��तपादन भइरहेका प�र�े�यमा �व�नमेय अ�धकार प� ऐन, 2034 को दफा १०७क. 

अ�तग�त पन� म�ुाको स�ु कारबाह� र �कनारा गन� अ�धकार �े�को �स�ा�त (Principle of 

Jurisdiction) ले यस अदालतको वािण�य इजलासलाई अनमु�त �दान गद�न ।  

25. अब अि�तम �� नको स�दभ�मा �वचार गदा�, सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 2049 को दफा २७ ले 

सो ऐनबमोिजम नेपाल सरकार वाद� भई दायर भएको कुनै म�ुा अनसूुची-१ वा २ �भ� नपन� भ�े 

देिखएमा अदालतले आदेश �दई सरोकारवाला �यि�लाई िझकाई �नजले सकार गरेमा वाद� प� 

कायम गर� सोह� म�ुाको �म�सलबाट �च�लत काननु बमोिजम कारबाह� �कनारा गनु� पन� �वय�था 

गरेको पाइ�छ । यस काननुी �यव�था बमोिजम ��ततु सरकार वाद� बै��ङ कसरु म�ुालाई 

�यि�वाद� चेक अनादर म�ुामा प�रणत गदा� जाहेरवालालाई वाद� प� कायम गर� सोह� म�ुाको 

�म�सलबाट �च�लत काननु बमोिजम कारबाह� �कनारा गनु� पन� देिख�छ । यसका साथै 

                                      
13   नेपाल काननु प��का, 2042 �न.नं.2315 प.ृ305 । 
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जाहेरवालालाई वाद� प� कायम गरेप�छ यो म�ुा हेन� अ�धकार �े� यस अदालतको वािण�य 

इजलासको नभई स�ब� िज�ला अदालतको ह�ुछ । तर यस अदालतमा दायर भएको ��ततु 

म�ुाको स� कल �म�सल कारबाह� र �कनाराका ला�ग मातहतका िज�ला अदालतमा सान� वा 

पठाउन �म�ने काननुी आधार देिखँदैन । यस स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट देहाय 

बमोिजमका काननुी �स�ा�त समेत ��तपादन भइरहेको पाइ�छ : 

 "अन�धकृत �नकायबाट भएको कारबाह� र �नण�य बदर हनेु अव�थामा फेर� कारबाह� र 

�नण�य हनुका ला�ग म�ुा अ�धकार �ा� त �नकायमा पठाउने �यव�था नै काननुले गरेको  

छैन ।"14 

 "कुनै �या�यक �नकायले आ�नो अ�धकार �े� बा�हरको म�ुा हेरे �छनेको बदर हनेु 

भएप�छ सो प�ररहेको म�ुाबाट फेर� कारबाह� �कनारा गन� भनी उ� म�ुा अ�धकार �ा� त 

�नकायमा पठाउने �यव�था �च�लत नेपाल काननुमा भएको पाइ� न ।"15 

 स�बि�धत िज�ला अदालतमा उजरु गन� जान ु पन�मा काननुी बाटो छोडी बा.अ.अ. मा 

�दएको उजरु� �े�ा�धकार�भ� नपन� ।"16 

 "पनुरावेदन अदालतमा परेको �फरादलाई स�वा गर� िज�ला अदालतमा पठाउने �यव�था 

काननुले गरेको देिखन आउँदैन ।"17 

26. यस प�र�े�यमा ��ततु म�ुालाई सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 2049 को दफा २७ बमोिजम 

अक� म�ुामा प�रणत गर� सा�धकार अदालतमा म�ुा सान� �च�लत काननुले अनमु�त �दान  

गद�न । 

27. मा�थ �ववेिचत आधार एवं कारणबाट ��ततु म�ुा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 2049 को 

अनसूुची-१ मा समावेश भएको बै��ङ कसरु तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(ग) अ�तग�तको 

सरकारवाद� म�ुाका �पमा देिखएन । अत: यस म�ुाको स�ु कारबाह� र �कनारा गन� अ�धकार 

�े� यस अदालतको वािण�य इजलासमा अ�त�न��हत रहेको नहुँदा मलुकु� ऐन, अदालती 

ब�दोब�तको १८० नं. ले अ�भयोग दाबी खारेज हनेु ठहछ� । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� । 

 

तप�सल ख�ड 

(क) ��ततु फैसलामा िच� नबझेु ऐनका �याद ७० �दन�भ� पनुरावेदन गन� �ी सव��च अदालत 

जान ु होला भनी �ी पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय पाटनलाई पनुरावेदनको �याद  

�दनू ।    

(ख) अ�भयोग दाबी खारेज हनेु गर� फैसला भएकाले ��तवाद�ले र.नं.04७ �म�त 

2070।6।9 मा �. 3,000।- धरौट� राखेको देिखँदा ��ततु म�ुा अि�तम �कनारा 

भएप�छ उ� धरौट� रकम �फता� पाउँ भनी ऐनको �याद�भ� ��तवाद�को दरखा�त पन� 

                                      
14   नेपाल काननु प��का, 2030 �न.नं.777 प.ृ302 । 

15   नेपाल काननु प��का, 2042 �न.नं.2315 प.ृ305 । 

16  नेपाल काननु प��का, 2047 �न.नं.4089 प.ृ205 । 

17  नेपाल काननु प��का, 2055 �न.नं.6605 प.ृ549 । 
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आए उ� धरौट� �. 3,000।- �नजलाई �फता� �दनू भनी यस अदालतको लेखा 

शाखालाई जानकार� �दनू । 

(ग) ��ततु फैसलाको �व�तुीय ��त अपलोड गर� सोको �न�सा फैसलाको �पठमा जनाइ�दनू । 

(घ) ��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार गर� बझुाइ�दनू ।                  

       
          

           

                     (�ा�रकामान जोशी)  

                         �यायाधीश 

 

उ� रायमा म सहमत छु । 

 
     

(भीमबहादरु बोहरा) 

     �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� सहयोग गन� 

इजलास अ�धकृत :  नवराज काक� 

क��यटुर अपरेटर :  यकेुश गौतम  

 

इ�त स�वत ्२०७० साल मं�सर 14 गते रोज ६ शभुम.्............। 
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�ी पनुरावेदन अदालत, पाटन 

संय�ु वािण�य इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी थीरबहादरु काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद बगाले 

फैसला 

स�वत ्२०६७ सालको ०६७-FJ– ०१८४ 

इजलास नं. ३ 

�नण�य नं. १०४ 

 

म�ुाः– ब��क� कसूर । 
 

अथ� म��ालयको प� जाहेर�ले नेपाल सरकार........................................................१ वाद� 

�व��  

िज�ला ओखलढु�ा, पा�ले गा.�व.स.,वडा नं.८ घर भई हाल का.िज,.का.म.न.पा.,वडा नं.३४ 

ब�ने �संहवीर तामा�को नाती, दज� बहादरु तामा�को छोरा वष� ४९ को ड�बर बहादरु 

तामा�........................................................................................................१ 

िज�ला ग�ुमी, ख�ुकोट गा.�व.स., वडा नं.५ ब�ने दलबहादरु थापाको छोरा वष� ४० को 

कण� बहादरु थापा..........................................................................................१ 

िज�ला खोटा�, पाथेका गा.�व.स., वडा नं. ४ घर भई हाल का.िज.,का.म.न.पा., वडा नं. 

३४ब�ने र� बहादरु राईको नाती, �संह बहादरु राईको छोरा बष� ४२ को धन �साद 

राई............................................................................................................१ 

का.िज.,का.म.न.पा.,वडा नं १३ का�लमाट� ब�ने पदमदास �े�को छोरा राजे�� दास 

�े�...........................................................................................................१ 

का.िज.,का.म.न.पा., वडा नं. १६ ब�ने रामजी रानामगरको छोरा वष� ३९ को �दपक राना 

मगर..........................................................................................................१ 

िज�ला मोर�, �बराटनगर उम.न.पा.,वडा नं १ घर भई का.िज.,का.म.न.पा.,वडा नं ९ बि�स 

पतुल� ब�ने ओम�काश नौलखाको छोरा वष� ३६ को ��वण नौलखा ..........................१ 

भारत राज�थान िचडवा गा�धीचोक घर भई हाल का.िज.,का.म.न.पा.,वडा नं.५माल�गाउँ 

ब�ने गौर� शंकर अड�ुकयाको नाती, िशव कुमार अड�ुकयाको छोरा वष� ३८ को राकेश 

कुमार अड�ुकया.............................................................................................१ 

का.िज.,का.म.न.पा.,वडा नं १३ काल�माट� घर हनेु �बनोद जाजो�डयाको छोर� वष� ३३ क� 

�िच जाजो�डया ............................................................................................१ 

का.िज.,का.म.न.पा.,वडा नं ५ मा�लगाउँ घर हनेु ह�रगोपालको खेतानको छोरा वष� ३३ क� 

पनुम खेतान.................................................................................................१ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��तवाद� 
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�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार �भ�को भै 

दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छः– 

 

त�य ख�ड 

१. कृ�ष �मेरुा होि�डङ �ा.�ल का संचालक पनुम खेतानको नाममा रहेको ल�मी ब�क �ल.को १५६३२ 

�क�ा शेयर र राकेश कुमार अड�ुकयाको नाममा दता� भएको नेपाल मे�था �ोडक�स �ा.�ल को नाममा 

रहेका नेशनल हाई�ो पावरको ३८८१० �क�ा शेयर �धतो रािख गोखा� डेभलोपमे�ट ब�कका पूव� 

संचालक ��वण नौलाखा एकल संचालक रहेको नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.को नाउँमा गोरखा डेभलपमे�ट 

ब�कबाट �वीकृत कजा� �. ३ करोड �म�त २०६६।११।१८ मा ऋणीलाई कजा� �वाह भएकोमा 

२०६७ साल चै� मसा�तस�म साँवा �. १,६८ लाख र �याज �. ७.०० लाख असलु उपर हनु ुपन� 

देिखएको, सो कजा�को भ�ुानी अव�ध समा� भई सकेको, ऋणीले कजा� भ�ुानी गन� अव�ध �भ� सो 

कजा� च�ुा नगरेको, उ� कजा� �वाह गन� काय�मा ड�बरबहादरु तामा� (ब�जन), धन�साद राई, 

राजे��दाश �े�, पनुम खेतान, राकेशकुमार अड�ुकया, ��वण नौलखा, र �िच जोजो�डया समेत स��य भई 

यस ब�कको �नद�शन �बप�रत कजा� �लने �दने काय�मा संल�न रहेका र अ�य �यि� र पदा�धकार�ह� 

अनसु�धानको �ममा देिखन स�ने भ�े समेत �यहोराको नेपाल रा� ब�क के���य काया�लय �ब�ीय 

सं�था सपु�रवे�ण �बभागको �न�र�ण ��तवेदन । 

२.    ऋणी नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.का संचालक ��वण नौलखा एकल संचालक हनु, 

 उ� क�पनी �म�त २०६६।५।८ मा क�पनी रिज�ारको काया�लयमा �.१०० का दरका 

२५००० सेयर हनेु गर� �थापना । (३२–४३) 

३. ऋण �दने �नण�य �म�त २०६६।१०।७  

 नेशनल ब�ुलयनको एकल संचालक ��वण नौलखालाई �म�त २०६६।१०।७ मा गोखा� 

�वकास ब�क बाट �.३ करोड ऋण �दने �नण�य (४१) ।  

४.  पनुम खेतानले �दएको सेयरको रो�ा म�जरु� ०६६।११।१८ (४५) ।  

५. शेयर रो�ा �म�त २०६६।११।१८ रो�ा रा� (�म�त २०६६।११।१९ मा रो�ा राखेको)  

 पनुम खेतानको लि�म ब�क १५६३२ �क�ा सेयर र नेपाल मे�या �ोड�सको �ा.�ल.को लि�म 

ब�कको ३८८१० �क�ा सेयर रो�ा रािखएको । (४६–४७) 

६.  कजा� �नवेदन (०६६।११।१)  

 कुनै रकम उ�लेख नगर� कजा�को लागी �नवेदन पेश ग�रएको (४८)  

७. सं�थागत जमानत नेशनल ब�ुलयन र �यि�गत जमानत ��वण नौलखा बसेको (५०–६४)  

८.  कजा� �वीकृत २०६६।११।१८  

 �.३ करोड पाउने �वीकृत (६५–६६) 

९. ऋण �लएको (२०६६।११।१८)  

 �.३ करोड ऋण �लएको ��वण नौलखाले (७७–८१) 
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१०. शेयर फुकुवा  

 नेपाल मे�था �ोड�स �ा.�ल.को नामको ७३४७६ �क�ा सेयर फुकुवा ग�र�दन महा�व�धक 

दास �े�को प� (७१–७४) । 

११.  कजा� �म�त �याद २०६७।१०।१९/०६७।१२।१८ 

 साँवा १,६८,२२,०००।– र �याज १३६१८९।१४ बाँक� रहेकोले �म�त २०६७।११।३ 

�भ� �तन� जानकार� ��वण नौलखालाई �दइएको (८४) । 

 साँवा १६८२२०००।– र �याज ५९८३४४।२० (८५) 

१२.  कृ�ष �मेरुा होि�डङ �ा.�ल का संचालक पनुम खेतानको नाममा रहेको ल�मी ब�क �ल.को १५६३२ 

�क�ा शेयर राकेश कुमार अड�ुकयाले नाममा दता� भएको नेपाल मे�था �ोड��स �ा.�ल.को नाममा 

रहेको नेशनल होई�ो पावरको २८३८१० �क�ा शेयर �नयमपूव�क �धतो रािख नेशनल व�ुलयन 

�ा.�ल.लाई कजा� आवेदनमा संल�न कागजह�का आधारमा �कृया प�ु यषाई ऋणकजा� �वाह भएको हो, 

त�का�लन अव�थामा �धतो सरु�णवाट ब�कको ऋण सहजै असलु उपर हनु स�ने अव�था �थयो, अ�हले 

प�न असलु उपर हनु स�दछ भ�े ला�छ, लामो समय भएको कारण ए�कन भ� स�द�न, ब�कले कजा� 

अस�ुलको ���या अबल�बन गन� स�ने ह�ुछ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� ड�बर बहादरु तामा� 

(ब�जन)ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको वयान । 

१३. नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.का संचालक ��वण नौलखाले �बना �योजन �.३ करोड गोखा� डे.ब�कबाट ऋण 

�लई सो ऋण सह� सदपुयोग हनु नसकेकोले बाँक� रहेको साँवा र �याज स�हत 

�.१,८०,१३,७७६।१२ �हना�मना भई ब�कलाई हानी नो�सानी भएको हुँदा उ� ऋण �दने र �लने 

��तवाद�ह�को काय� ब��कङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च)(छ) र ८,९ �बप�रतको 

कसरु वारदात �स� हनु आयो । नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.का ��वण नौलखालाई �बना �योजन उ� 

क�पनीको कारोवारको कुनै म�ुयाकंन नगर� हचवुाको भरमा ब�कका संचालक समेत भएका ��वण 

नौलखालाई गोखा� ब�कका �दपक रानामगर, कण� थापा, राजे�� दास �े�, धन �साद राई, र ड�वर 

बहादरु ब�जन भई ऋण �वीकृत गर� ऋण �दान गरेको त�य ऋण �वीकृत गदा�को कागजातबाट 

देिख�छ, उ� ऋण �वाह गदा� रािखएका �धतो सेयरह� ऋण �त�र स�न ुअिघ नै ��तवाद� म�येका 

राजे�� दास �े�ले नेपाल मे�था �ोड�स �ा.�ल.नामको सेयर फुकुवा गर� �दन प� लेखेको हुँदा ऋण 

�दंदा देिख �धतो फुकुवा गदा� स�म ��तवाद�ह�ले बद�नयत साथ काय� गरेको प�ु� भएको भनी वाद� 

नेपाल सरकारको तफ� बाट देहायका ��तवाद�ह� उपर देहाय बमोिजमको अ�भयोग दावी रहेको । 

 
 

(क) ��तवाद�ह� �दपक राना मगर, कण�बहादरु थापा, राजे��दास �े�, धन�साद राई र ड�वर बहादरु तामा� 

(ब�जन)को हकमाः-  

यी ��तवाद�ह�ले सह-��तवाद� ��वण नौलखा संचालक भएको नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.लाई �यसको 

आ�थ�क कारोवार समेत नहेर� हचवुाको भरमा �.३ करोड ऋण �दई सो को भ�ुानी हनु बाकँ� सावँा र 

�याज �.१,८०,१३७७६।१२ ब�कलाई हानी नो�सानी प�ु याएकोले �नजह�को सो काय� ब��कङ कसरु तथा 
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सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च)(छ) ८ र ९ �वप�रत भएको हुँदा �नजह�लाई सोह� ऐनको दफा १५(२) 

(घ) अनसुार सजाय गर� �वगो भराई �वगो बमोिजम जर�वाना समेत गर�पाऊँ भ�े अ�भयोग दावी ।  

 

(ख) ��वन नौलखाको हकमाः- 

यी ��तवाद�ले कुनै कारोवार नगरेको नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.को नाममा �.३ करोड ऋण �लई सो 

ऋण सह� सदपुयोग नगरेको र कजा� म�ये �.१,८०,१३,७७६।१२ �तन� बाँक� रहेको हुँदा ब�कलाई उ� 

रकम हानी नो�सानी प¥ुयाएको देिखएकोले �नजको सो काय� ब��कङ कसरु तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा 

७(च) र (छ) तथा दफा ८ र ९ �बप�रतको कसरु देिखंदा �नजलाई सोह� ऐनको दफा १५(२) (घ) अनसुार 

अनसुार ३ वष� देखी ५ वष� स�म कैद र �बगो भराई �बगो बमोिजमको जर�वाना समेत हनु माग दावी 

�लएको । 

  

(ग) ��तवाद�ह� �िच जाजो�डया, राकेश कुमार अड�ुकया र पनुम खेतानको हकमाः-  

�नजह� म�ये �िच जाजो�डया कृषी �मेरुा होि�डङ क�पनीको संचालक रहेको, सो क�पनी गोखा� 

डे.ब�कको सं�थागत सेयर धनी भएको, र राकेश कुमार अड�ुकया �िच जाजो�डयाको प�त भएको तथा पनुम 

खेतना प�न कृषी �मेरुा होि�डङ क�पनीको संचालक भएकोले �नजह�ले नेशनल ब�ुलयनका ��वण 

नौलखालाई ऋण �लन आफनो क�पनीको सेयर �धतो �दई �नज ��वण नौलखाले गोखा� ब�कबाट �.३ करोड 

ऋण �लई सो को द�ुपयोग गर� ब�कलाई �.१,८०,१३,७७६।१२ �तन� बाँक� रहेको देिखएकोले उ� रकम 

ब�कलाई हानी नो�सानी प¥ुयाएका र �नजह�को सो काय� ब��कङ कसरु तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ९ 

�बप�रतको कसरु देिखंदा �नजह�लाई सोह� ऐनको दफा १५(२) (घ) अनसुार अनसुार ३ वष� देिख ५ वष� 

स�म कैद र �बगो भराई �बगो बमोिजमको जर�बाना हनु माग दावी �लएको। 

  

१४. म गोखा� �वकास ब�कको �थापना कालदेिख २०६७ साल माघ ४/५ स�म संचालक स�म�तको अ�य� 

पदमा काय�रत रह� । नेपाल रा� ब�कबाट ि�वकृत कजा� लगानी नी�त बमोिजम कजा� �वाह  

ग�र��यो । लगानी शाखाबाट �सफा�रश भई आएप�छ �धतो हेर� जमानीकता�को जमानी�लई कजा� �वाह 

ग�र��यो । ल�मी ब�कको शेयर �धतोमा रािख लगानी भएको हो र लगा�न गदा� �स�ल� �भ�ै राखी 

शेयर रो� का समेत ग�रएको हो र उ� शेयर रो� काबाट कजा� असलु उपर ग�रने ���या श�ु 

ग�रएको छ भ�े स�ु नमा आएको छ । कजा� �वाह गदा�का अव�थामा ल�मी �वकास ब�कको १५६२२ 

�क�ा शेयर र मे�था �ो��सन �ा.�ल.को ल�मी ब�कको ३८८१० �क�ा शेयर �धतो राखी �धतो 

सरु�ण वापतमा लगा�न नी�त बमोिजम �लई रो� का रािखएको र सं�थागत जमानत नेशनल ब�ुलयनको 

र �यि�गत जमानत ��वण नौलखाको �लईएको हो । नेशनल ब�ुलयनको �ो�ाइटर कजा� �वाह 

गदा�को अव�थामा ��वण नौलाखा �ो�ाइटर �थए । ब�कको पूव� संचालकको �हसावले �नजसँग िचनजान 

�थयो । अ�य कारोवारको वारेमा िचनजान �थएन । नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.लाई रा� ब�कबाट ि�वकृत 

कजा� नी�त बमोिजम कजा� �वाह ग�रएको र आव�यक सवै ���या परुा ग�रएको  

हो । अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयानको �यहोरामा क�तपय कुराह� मैले भने भ�दा बढ� 

लेिखएको छ । ब�कको स�चालक स�म�तले �दएको अि�तयार�को सीमा �भ� रह� असल �नयतले 
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लगा�न ग�रएको र लगा�न सरु�ीत छ । उ� ऋण असलु उपर ह�ुछ । कजा� असलु उपरको 

छलफल गदा� गद� मलाई प�ाउ ग�रएको हो । ऋणी क�पनी जमानीकता�सँग मेरो कुनै संल�नता  

छैन । मैले ब�कलाई नो�सानी प�ु याएको छैन, नो�सानी प�ु याउने उ�े�यले काय� नगरेको नहुँदा मेरा 

सवदु �माण बझुी अ�भयोग दावीबाट सफाई पाउन ु पछ� भ�े समेत ��तवाद� ड�वरबहादरु तामाङ 

(ब�जन)ले यस अदालतमा �म�त २०६८।३।२८ मा गरेको वयान ।  

१५. मेरो काय� िज�मेवार� र कजा� �नती �नयमानसुार कजा�को स�पूण� कारोवार कजा� �वभागबाट हनेु 

स�व�धमा लगाउको ०६७-FJ-०१७८ को म�ुामा वयान गदा� स�पूण� �ववरण खलुाई �माण कागजात 

स�हत वयान ग�रसकेको छु । सो लाई �माण लगाई इ�साफ ग�रपाऊँ । ��ततु अ�भयोग दावीको 

स�व�धमा कजा�को कारोवार कजा� �वभागबाट हनेु हुँदा यसमा मेरो �मलोमतो संल�नता छैन ।��ततु 

कजा�को ि�वकृती तथा ि�वकृती प� चात ्काया��वयनमा मेरो कुनै प�न स�ल�नता रहको नै छैन । 

�व�भ� क�पनीको शेयर �धतो राखी कजा� �वाह हुँदा मैले ब�कलाई हानी नो�सानी प�ु याउने कुनै काय� 

नगरेको र वद�नयत नरहेको हुँदा सफाई पाउँ भ�े समेत ��तवाद� कण�बहादरु थापाले �म�त 

२०६८।६।२७ मा यस अदालतमा गरेको वयान ।  

१६. नेशनल ब�ुलयनका ��वण नौलाखाले गरेको कजा�कारोवारमा मैले कुनै प�न �धतो शेयर �दएको छैन, 

�धतोको स�व�धमा ३ माच� २०१० को मेमोरे�डम समेतले �प� गरेको छ । पनुम खेतानको 

�यि�गत नामको ल�मी ब�क �ल. र मेरा प�त राकेश कुमार अड�ुकया समेत शेयरध�न रहेको नेपाल 

मे�था �ोड�शनका नामको नेशनल हाइ�ो पावरको नाउको शेयर �धतो �दएको अव�था देिख�छ । 

यसर� मेरो नाउँको कुनै प�न शेयर �धतो रा� न �दएको अव�था छैन र उ� कजा� कारोबारमा मेरो कुनै 

स�ल�नता �मलोमतो नहुँदा झठुा अ�भयोग दावीबाट सफाई पाऊँ । मेमोरे�डमा मेरो नाउँको कुनै प�न 

शेयर उ�लेख नभएको र मैले उ� कजा� कारोबारमा कुनै �धतो न�दएको हुँदा कजा� �वाह गन� काय�मा 

मेरो संल�नता छैन । मेरा उपर अ�भयोग दावी के कसर� लगाएको हो भ� ने नै �प� छैन । मलाई 

�वना आधार म�ुा लगाएको हो । ब�कलाई हानी नो�सानी पान� मेरो कुनै प�न बद�नयत र संल�न 

नरहेको हुँदा मैले अ�भयोग मागदावीबाट सफाई पाउन ुपछ� भ� ने समेत ��तवाद� �िच जाजो�डयाले �म�त 

२०६८।७।३ मा यस अदालतम गरेको वयान । 

१७. म स�चालक भएको नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.ले ल�मी ब�क �ल. को ६५१०८ �क�ा र नेशनल 

हाइडोपावरको ३८८१० �क�ा शेयर �धतो �दई �. ३ करोडको शेयर कजा� �लएकोमा �व�भ� न �म�तमा 

शेयर �ब�� गर� कजा� साँवा �याज �तद� आएको अव�थामा अव ९८ लाख ७६ हजार साँवा र क�रव 

६५ हजार �याज मा� �तन� वाँ�क रहेको छ । वाकँ� रहेको कजा� समेत ब�कलाई च�ुा गद� आउने 

�ममा मेरा �व�� झ�ुा म�ुा दायर गरेको भएताप�न ब�कबाट �लएको कजा�को साँवा �याज �तनु� 

वझुाउन आफु ��तव� रहेको र �मशः �तद� आएकोमा वाँक� रहेको साँवा �याज समेत �मश �तद� 

जानेछु । मैले �लने कजा�को दो�बर भ�दा बढ� मू�यको शेयर �धतो �दई रो� का रहेको छ । शेयर 

कजा� �लने �कृया सो को मू�या�न समेत नेपाल रा� ब�कबाट जार� �नद�शन न�वर २ को दफा १६ 

अनसुारको �कृया परुा गराई कजा� �लएको हुँदा दावी झठुा छ, सफाई पाउँ । रा� ब�कको �नर��ण 

��तवेदन र अ�भयोग दावी झठुा हो । मैले ब�कलाई कुनै हानी नो�सानी प�ु याउने उ�े�यले कजा� 
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कारोबार गरेको नभै �यावसायी काय�को ला�ग बैकको कजा� सरु�ीत हनेु �कृयाबाट यथे� �धतो रािख 

कजा� �लएको हुँदा अ�भयोग दावीबाट सफाई पाउँ भ�े ��तवाद� ��वण नौलाखाले �म�त 

२०६८।७।१८ गते यस अदालतमा गरेको वयान । 

१८. मैले नेपाल रा� ब�कको �न�र�ण ��तवेदन पढ�बाँची सनुाउँदा स�ुनपाए ँ। नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.का 

संचालक ��वण नौलाखाको अनरुोध अनसुार मेरो �यि�गत नाममा रहेको ल�मी ब�क �ल. को 

१५६३२ �क�ा शेयर गोखा� �वकास ब�कमा �धतो �दएको काय� कानून ��तकूल छैन, नेपाल मे�था 

�ोड�टसको नामको नेशनल हाइ�ोपावरको नाउँको कारोवारमा मेरो कुनै संल�नता र बद�नयत रहेको 

नहुँदा नेपाल रा� ब�कको �न�र�ण ��तवेदनले औ�याएको कसूर मैले नगरेको हुँदा मैले सजाय पाउन ु

पन� होइन । उ� कजा� �दने �लने काय�मा मेरो कुनै संल�नता नरहेको साथै कजा� �दने �नण�य 

लगायतका कामकारवाह� मबाट नभएको र केवल ऋिणको अनरुोधमा �यि�गत नाउँको शेयर �धतो 

स�म �दएको हुँदा मेरा उपर लगाइएको अ�भयोग दावी झ�ुा हो । मैले ब�कलाई कुनै हानी नो�सानी 

प�ु याएको छैन । मेरो यसैलगाउको ०६७-FJ-०१८६ को म�ुामा रािखएको सा�ीह� नै ��ततु म�ुाका 

हकमा समेत बिुझपाउँ भ�े ��तवाद� पनुम खेतानले �म�त २०६८।७।२३ मा गरेको  

वयान ।  

१९. नेपाल मे�था �ोड�टस �ा.�ल. म समेतको शेयरधनी रहेको क�पनी हो। जसमा मेरो लगभग २५ शेयर 

रहेको छ । उ� क�पनीले ख�रद गरेको ल�मी ब�क �ल�मटेडको शेयर नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.लाई 

गोखा� �वकास व�कबाट कजा� �लने �योजनका ला�ग �धतो सरु�ण रा� न �दएको हो । उ� ब�कबाट 

नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.ले कजा� �लएको हो र कजा� के क�त �लए �दएको हो मलाई थाहा छैन । कजा� 

�लने �दने कुरामा मेरो संल�नता छैन । नेशनल ब�ुलयनले कजा� �लंदा मैले उ� शेयर केवल 

�यापार�क �योजनका ला�ग �योग गन� स�म �दएको हो । शेयर �धतो राखेको कारणले �न�र�ण 

��तवेदनले भने अनसुार मैले ब�कलाई कुनै �क�समको हानी नो�सानी प�ु याएको  

छैन । �न�र�ण ��तवेदन झ�ुा हो । मैले �यापार�क �योजनका ला�ग �दएको शेयर केवल �धतो 

सरु�ण वापतमा �योग गन� �दएको स�म हो । कजा� च�ुा नभई शेयरको रो� का फूकुवा भयो भ�े 

कुरा मलाई थाहा जानकार� हनेु कुरा होइन, शेयरको रो� का फुकुवा हनेु कुरामा मेरो संल�नता हनेुनै 

होइन, �यो ब�कको काम हो, अ� मलाई थाहा छैन । मलाई अ�भयोग दावी अनसुारको सजाय हनुपुन� 

होइन । मेरो शेयर �धतो सरु�ण �दने काय�ले व�कलाई हानी नो�सानी नपगेुको हुँदा अ�भयोग दावी 

स�य होइन, सफाई पाउँ भ�े समेत ��तवाद� राकेश कुमार अड�ुकयाले �म�त २०६८।७।२५ मा 

गरेको वयान ।  

२०. म गोरखा �वकास ब�कमा सहायक �ब�धकको �पमा �थापना कालदेिखनै काय�रत रहेको छु । उ� 

ब�कमा कम�चार�को है�सयत र सं�थापकको है�सयतले ४ हजार �क�ा शेयर रहेको छ । मैले हाउिज� 

लोन वापत � १५ लाख �लएकोमा हाल वझुाउन क�रव १३ लाख ज�त बाँक� छ । अ� मेरा 

निजकका नातेदारले ऋण �लएका छैनन ्।हाल उ� ब�क नेपाल रा� ब�कबाट सम�या��त ब�कका 

�पमा घोषणा भएको छ । तर स�चालक भैरहेको अव�था छ । �डपोिजत �फता� र ऋण उठाउने काय� 

मा� भैरहेको छ । नेशनल ब�ुल�नयम �ा.�ल.लाई कजा� �वाह गरेको �ठक हो । स�चालक स�म�तमा 
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छलफल गर� उ� ऋण �लने �दने सै�ाि�तक सहमती भएप�छ कजा� स�म�तले �दएको �नद�शन बमोिजम 

मैले कजा� स�व�धी �कृयागत काय�ह� स�पादन गरेको हो । दावी बमोिजमको कसूर नगरेको हुँदा 

जाहेर� अनसुार हनुपुन� होइन । मलाई �. ५० लाख स�मको कजा� �वीकृत गन� अ�धकार छ । सो 

मा�थको कजा� �वीकृत गन� अ�धकार मलाई छैन । कजा�का ला�ग स�चालक स�म�तमा छलफल गर� 

�ारि�भक �वीकृत भएप�छ कजा� फायल तयार गन� म काय�रत कजा� शाखामा आएप�छ सो कजा�को 

ला�ग मैले गनु� पन� काय� स�म गन� हो । सो कजा�मा मेरो कुनै राय र सहमती रहेको हुँदैन । 

मा�थ�लो पदा�धकार�को �नद�शनमा मैले काम स�पादन स�म गरेको हुँ । सो कजा� स�ब�धी 

कागजह�मा मैले सह� गनु� पन� �थानमा भएका सह�ह� मेरै हनु ्। म सो सं�थाको कजा� शाखाको 

कम�चार� भएकोले कजा� स�म�तले भने बमोिजम कजा� स�ब�धी फायलस�म मैले तयार गरेको हुँ । 

अ�भयोग दावी बमोिजमको कसूर मैले नगरेको हुँदा मैले यस म�ुामा सजाय पाउन ुपन� होइन । उ� 

कजा� म�ये हाल साँवा �याज गर� ज�मा ९८ लाख बाँक� रहेकाले मैले ��ततु म�ुामा सफाइ पाउन ु

पछ� भ�े समेत ��तवाद� �दपक राना मगरले यस अदालतमा �म�त २०६९।६।२१ मा गरेको  

वयान । 

२१. गोरखा �वकास ब�कमा �थापनाकाल �व.सं. २०६१ सालदेिख नै संचालक स�म�तको सद�य र�ह 

आएकोमा रा� ब�कको �नद�शन बमोिजम नयाँ संचालक स�म�त गठन गरेप� चात ् �म�त २०६७ साल 

चै� २८ देिख म पदम�ु भएको हुँ । सो ब�कमा मेरो कर�व १ लाख २ हजार �क�ा सं�थापक शेयर 

रहेको छ । सो ब�कबाट म र मेरो निजकका �यि�ह�ले कुनै कजा� �लएको छैन� । म संचालक 

रहेको अव�धमा बीचमा क�रव ३ (तीन) वष� कजा� उप-स�म�तको सद�यको �पमा रह� काय� गरेको 

�थए ँ। म ब�कको संचालक मा� हुँ । कजा�का ला�ग स�बि�धत ऋणीले �नवेदन �दए प� चात ्कजा� 

�वभागले स�पूण� ���या पूरा गर� �यव�थापन �वभागमा पठाउँदछ । �यव�थापन �वभागले ती स�पूण� 

कागजातको अ�ययन गर� कजा� �दन उपय�ु छ भ� ने �सफा�रस गद�छ । सो �सफा�रस गर� सकेप�छ 

�यव�थापन �वभागका सद�यह�ले काय�कार� अ�य� सम� पेश गद�छन ्। काय�कार� अ�य�ले कजा� 

उप-स�म�तको बैठक बोलाई उ� कजा� फायल बारे छलफल गर� कजा� �दन उपय�ु देिखएमा 

संचालक स�म�त सम� पेश गद�छ । मलाई कजा� �वीकृत गन� यक�न सीमा अ�हले थाहा भएन । तर 

आ�नो अ�धकार�े� �भ�को कजा� �वभागले �वीकृत गद�छ । सो भ�दा मा�थको हकमा �यव�थापन 

स�मतले र �. ७ करोड भ�दा मा�थको हकमा संचालक स�म�तले कजा� �वीकृत गद�छ । सोह� ���या 

बमोिजम कजा� �वीकृत ग�रएको हो । कजा� �वीकृत गन� गर� भएको �नण�यमा स�ह गन� स�मको काय� 

मेरो काम अ�तग�त पद�छ । तर �वीकृत भैसकेका कजा� द�ुपयोग भएको कुरा मलाई जानकार�  

हुँदैन । सो कुरा ब�क �यव�थापनले हेन� कुरा हो । म ब�कको काय�कार� संचालक नभएकोले ब�कका 

दै�नक ��याकलापमा मेरो कुनै भ�ूमका रहँदैन । यी सबै काय� ब�क �यव�थापनले नै गन� हो । मैले 

अ�भयोग दावी अनसुारको कसूर नगरेकोले मलाई सजाय हनु ुपन� होइन । ऋणीसँग �मलेमतो गर� 

�यि�गत लाभका ला�ग कुनै काय� गरेको छैन । ब�कको �नयम अनसुार �नण�य ���यामा स�हस�म 

गरेको हुँ । ऋणी नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.लाई शेयर �धतो राखी ब��क� नी�त अनसुार कजा� �वाह 

भएको हो । उ� कजा� �वीकृत गन� �नण�यमा भएको सह� मेरो हो । कजा�का स�व�धमा प�ु याउन ुपन� 
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सबै ���या प�ु याउने िज�मेवार� कजा� �वभाग र �यव�थापन स�म�तको हो । म संचालक र कजा� उप-

स�म�तको सद�य मा� रहेकोले मैले सजाय पाउन ु पन� होइन भ�न ��तवाद� धन�साद राईले �म�त 

२०७०।१।४ मा गरेको वयान।  

२२. मेरो प� राकेश अड�ुकयाको नाममा कुनै कजा� �लएको छैन सह�वतीयकरण कजा�को वारेमा थाहा छ 

तर �व�ततृ �ववरण सह�वतीयकरण कजा� �लने क�पनीका संचालकबाट थाहा हनेु छ। मेरो प� �िच 

जाजो�डयाको नाममा कुनै कला� �लएको छैन सहवी�तयाकरणकजा� �लने क�पनीका संचालकबाट नै थाहा 

हनेु छ मलाई थाहा छैन भ�े �म�त २०७०।५।११ मा वारेस भागवत �साद चौधर�ले गरेको  

कागज । 

२३. हाल गोरखा �वकास ब�कको �यव�थापन नेपाल रा� ब�कले िज�मा �लएको छ र सह�व�ीयकरण ऋण 

कजा� �वाह भएका ब�कको ऋण कृ�ष �मेरुा होि�डप� �ा.�ल.का स�ब�धमा हाल ब�कले कुनै कारवाह� 

गरेको मेरो जानकार�मा छैन । ऋण �वाह भएका उ�ोगह� नेपाल सरकार, क�पनी रिज�ारको 

काया�लयमा दता� भएका छन ् । मा�थ उ�लेिखत �यहोराको कागज गर� �दए भ�े �म�त 

२०७०।५।११ मा �दपक राना मगरले गरेको कागज।  

२४. ��तवाद� ��वण नौलखा एकल संचालक भएको नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल.ले �. ३,००,००,०००।- कजा� 

�लएकोमा �म�त २०७०।६।६ स�ममा साँवा �. ९२,०४,०००।- र �याज �. ११,५८,७५६।५४ 

वाँ�क रहेको स�पूण� शेयर �व�� गर� आंिशक हज�ना भ�ुानी गरेको भ�े गोरखा �वकास ब�कको �म�त 

२०७०।६।६ को प� ।  

२५. म�ुा नं.FJ-१८४ मा ने� नल ब�ुलयन �ा.�ल.लाई कजा� �वाह हुँदा सह�वि�यकरण िशष�क अ�तग�त ऋण 

�वाह भएको नभई �धतो सरु�ण �या�� रािख कजा� �वाह गरेको हो । कजा� सरुि�त छ छैन 

लगायतका �धतो कजा�को बारेमा स�पूण� काय� गर� �व� लेषण गन� र कजा� �दन उपय�ु हो होईन भ�न 

�सफा�रस गन� काय� कजा� �वभागको भएको हुँदा मलाई अ� कुरा थाहा भएन । उ� क�पनी रिज�ाड� 

काया�लयमा �ा.�ल. क�पनीको �पमा दता� भएको र �थाई लेखा नं. समेत �लएको �माण प�को 

फोटोकपी समेत स�बि�धत ऋणी क�पनीले कजा� �वाह गनु� पूव� ब�कमा पेश गरेको  

�थयो । हाल उ� क�पनीले ब�कको स�पूण� कजा� च�ुा गर� सकेको भ�े स�ु नमा आएको र म 

कारागार शाखा �ड�ल�वजारमा थनुामा रहेको हुँदा अ�य मलाई केह� थाहा जानकार� भएन भ�े 

ड�वरबहादरु तामाङ (व�जन)ले �म�त २०७०।६।१८ मा गरेको कागज।  

 

ठहर ख�ड 

२६. �नयमानसुार सा�ाह�क तथा दै�नक पेशी सूिचमा चढ� �नणा�याथ� यस इजलाश सम� पेश हनु आएको 

��ततु म�ुाको अ�भयोग मागदावी तफ�  हेदा�, ��वण नौलाखा एकल संचालक रहेको नेशनल ब�ुलयन 

�ा.�ल. को कारोवारको कुनै मू�या�न नगर� �वना �योजन हचवुाको भरमा नेपाल रा� ब�कको �नद�शन 

�वप�रत कृ�ष �मेरुा होि�ड� �ा.�ल.का संचालक पनुम खेतानको नाममा रहेको ल�मी ब�कको 

१५,६३२ �क�ा शेयर र राकेशकुमार अड�ुकयाको नाममा दता� रहेको नेपाल मे�था �ोड�स �ा.�ल.को 

नाउँमा रहेको नेशनल हाइ�ो पावरको ३८,८१० �क�ा शेयर �धतो राखी नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.को 
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नाउँमा �. ३ करोड गोखा� डेभलपमे�ट ब�कबाट ऋण �लई सो ऋण सदपुयोग हनु नसकेको र कजा� 

�तन� वाँक� रहेको साँवा र �याज स�हत �.१,८०,१३,७७६।१२ �हना�मना भई ब�कलाई हानी 

नो�सानी भएकोले ��तवाद�ह�को काय� बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७, ८ र ९ 

�वप�रत कसूर वारदात भएको �स� हनु आएको हुँदा उ� कजा� �वाह गन� �सफा�रस गन� र �वीकृत 

गन� ब�कका काय�कार� अ�य� तथा पदा�धकार�ह� ड�बरबहादरु तामाङ (ब�जन), धन�साद राई, 

कण�बहादरु थापा, �दपक राना मगर, राजे��दास �े� र कजा� द�ुपयोग गन� ��वण नौलाखालाई सोह� 

ऐनको दफा १५ (२) (घ) अनसुार कैद र उ� नो�सानी �वगो बमोिजम जर�वाना गर� �नज 

��तवाद�ह�बाट ब�कलाई �वगो समेत भराई पाउँ भ�े अ�भयोग माग दावी देिखयो । साथै ��तवाद�ह� 

म�येका �िच जाजो�डया र पनुम खेतान ब�कको सं�थापक शेयरधनी भएको कृ�ष �मेरुा होि�ड� 

�ा.�ल.का संचालक रहेका र मे�था �ोड�स �ा.�ल.का संचालक राकेश कुमार अड�ुकया �िच 

जाजो�डयाको प�त हनु ्। �नजह�ले ल�मी ब�क तथा नेशनल हाइ�ो पावरमा रहेको शेयर �धतो �दई 

ऋणीले गोखा� �वकास ब�कबाट कजा� �लएको र उ� कजा� द�ुपयोग भई ब�कलाई �. 

१,८०,१३,७७६।१२ हानी नो�सानी प�ु याएको हुँदा �नजह�को सो काय� बै�क� कसरु तथा सजाय 

ऐन, २०६४ को दफा ९ �वप�रतको कसूर देिखंदा �नजह�लाई सोह� ऐन को दफा १५ (२) (घ) 

अनसुार कैद र नो�सानी �वगो बमोिजम ज�रवाना गर� �नज ��तवाद�ह�बाट ब�कलाई उ� �वगो समेत 

भराई पाउँ भ�े अ�भयोग माग दावी रहेको देिख�छ।  

२७. ��ततु म�ुामा जाहेरवाला नेपाल रा� ब�कको तफ� बाट बहसको �ममा उपि�थत �व�ान अ�धव�ाह� 

�ी रेशमराज रे�मी र हेमराज �ावल�ले गोखा� �वकास ब�कमा कजा� �वाह गदा� र ब�कको आ�त�रक 

काम कारवाह�मा अ�नय�मतता भएको वारेमा रा� ब�कलाई �व�भ� न �ोतबाट जानकार� हनु आएकोले 

ब�कको काम कारवाह�मा सधुार गन� नेपाल रा� ब�कले पटक-पटक �नद�शन �दंदै आएको र �नद�शन 

पालना नगरेको कारण �थलगत �नर��ण गरेको हो । उ� ब�कको �थलगत �नर��ण ��तवेदनमा 

औ�ंयाइएका आ�थ�क अ�नय�मतताको �वषयमा नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ९८ ले �दएको 

िज�मेवार� अनसुार ��ततु म�ुासँग स�बि�धत कजा� �वाहको �वषय समेतमा आव�यक अनसु�धान र 

कारवाह�को ला�ग नेपाल रा� ब�कले जाहेर� �दएको हो । ��तवाद�ह�ले रा� ब�कको �नद�शन, ब�कको 

कजा� �नती २०६५ र आ�थ�क �शासन �व�नयमावल�, २०६५ �वप�रत शेयर �धतो राखी ऋणीलाई 

कजा� �वाह गरेका कारण अ�भयोग मागदावी बमोिजम ब�कलाई हानी नो�सानी भएको भ�े समेतको 

तक� पूण� बहस गनु� भयो। �यसैगर� गोरखा �वकास ब�कका तफ� बाट �व�ान अ�धव�ा �ी बाबरुाम 

दाहालले ��तवाद�ह� पनुम खेतान, राकेश कुमार अड�ुकया र �िच जाजो�डयाबाट शेयर �धतो �दन 

लगाई ब�कको कजा� नी�त तथा आ�थ�क �शासन स�व�धी �व�नयमावल� र रा� ब�कबाट जार� भएको 

�नद�शन तथा �नद� िशका एवं �च�लत ब��क� कारोवार स�व�धी कानून �वप�रत शेयर �धतो �लई शेयरको 

वा�त�वक �व� लेषण नगर� कजा� �सफा�रश गन� र �वीकृत गन� ब�कको संचालक पदा�धकार� र कम�चार� 

समेतका ��तवाद�ह�ले ऋणीलाई कजा� �वाह गर� आ�थ�क अ�नय�मतता गरेको हुँदा ब�कलाई हानी 

नो�सानी हनु गई �न�ेपकता�ह�को हक �हतमा समेत असर पन� गएकोले ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग 

मागदावी बमोिजम सजाय हनु ुपद�छ भनी बहस ��ततु गनु� भयो । वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट 
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�वशेष सरकार� व�कल काया�लय, काठमा�ड�का �व�ान उप�याया�धव�ाह� �य �ी धने� वर पौडेल र 

उमाका�त पौडेलले गोखा� �वकास ब�कका पूव� संचालक ��वण नौलाखा एकल संचालक रहेको नेशनल 

व�ुलयन �ा.�ल.लाई कजा� �वाह गदा� ��तवाद�ह� म�येका ब�कका कजा� �मखु �दपक राना मगर, 

महा�व�धक राजे��दास �े� र सहायक महा�ब�धक कण�बहादरु थापा समेत रहेको �यव�थापन 

स�म�तले सह-��तवाद�ह� पनुम खेतान र राकेश कुमार अड�ुकयाले �धतो जमानत �दएको ल�मी ब�क र 

नेशनल हाइ�ोपावरको शेयरको बजार मू�यको पया�� �व� लेषण र मू�या�न नै नगर� �वना �योजन 

हचवुाको भरमा नेपाल रा� ब�कको पूव� �वीकृ�त न�लई उ� ब�कको �नद�शन �वप�रत ब�कलाई हानी 

नो�सानी र ऋणीलाई नाजायज फाइदा प�ुने गर� बद�नयत पूव�क कजा� �वीकृ�तको ला�ग काय�कार�णी 

स�म�तमा �सफा�रस गरेका र ��तवाद�ह� म�ये ब�कका काय�कार� अ�य� ड�बरबहादरु ब�जन, 

संचालक सद�य धन�साद राई र महा�ब�धक राजे��दाश �े� समेत रहेको काय�का�रणी स�म�तले 

ऋणी �ा.�ल.लाई � ३ करोड कजा� �वीकृत गदा� �धतोको पया�� �व� लेषण नगर�, ऋणी सं�थाको 

आ�थ�क र �व�ीय है�सयतको मू�या�न नगर�, ब�कसँग �वि�य सरोकार भएका �यि�का नाउँको शेयर 

�धतो �लई, ब�कको कजा� नी�त, २०६५ तथा आ�थ�क �शासन �व�नयमावल�, २०६५ को �वप�रत कजा� 

�वीकृत गन� �नण�य गर� ऋणीलाई कजा� �वाह गर� ब�कलाई हानी नो�सानी प�ु याई ��तवाद�ह�ले 

आरो�पत कसूर गरेको हुँदा कजा� �सफा�रस गन�, कजा� �वीकृत गन� ब�कका पदा�धकार�ह� र शेयर 

�धतो �दने र ऋणी �ा.�ल. का संचालक ��तवाद� ��बण नौलाखालाई अ�भयोग माग दावी बमोिजम द�ड 

सजाय गर� नो�सानी �वगो ��तवाद�ह�बाट ब�कलाई भराई पाउँ भ�े समेतको तक� पूण� बहस गनु�  

भयो ।  

२८. ��तवाद�ह� म�येका ब�कका सहायक महा�व�धक कण�बहादरु थापाको तफ� बाट रहन ु भएका �व�ान 

ब�र� अ�धव�ा �ी शिुशल कुमार प�त र �ब�ान अ�धव�ाह� �ी नरे�� �साद गौतम र सरोजकृ�ण 

िघ�मरे तथा ब�कका कजा� �मखु ��तवाद� �दपक रानामगरका तफ� बाट रहन ु भएका �व�ान ब�र� 

अ�धव�ा �ी पूण�मान शा�य र �व�ान अ�धव�ा �ी भीम ब�जाराले आ�नो प� यी ��तवाद�ह�ले 

केवल कजा� �सफा�रस गन� �यव�थापन स�म�तको सद�यको है�सयतले सह� स�म गरेका छन ्। �य 

��तवाद�ह�ले गरेको काम कारवाह�को �नय��ण, रेखदेख र जाँचवझु (Check and Balance ) गन� 

िज�मेवार� ब�कको काय�कार� �मखु( CEO) तथा अ�य� दबैुको िज�मेवार� �लएका सह-��तवाद� 

ड�बरबहादरु ब�जनको हो । कजा� �सफा�रस गदा� �या�� �धतो �लएको छ, छैन, ऋणीको आ�थ�क 

है�सयत �व� वसनीय छ, छैन र जनु उ�े�यको ला�ग कजा� माग भएको छ सो को सदपुयोग हनु स�ने 

संभावना छ, छैन र कजा� �वाह गन� ���यागत काय� परुा भएको छ, छैन आ�दको �व� लेषण र 

आकँलन गरेरमा� कजा� �वीकृत गन� अि�तयार �ा� स�म�त वा पदा�धकार�ले �नण�य गनु� पन� ह�ुछ । 

तसथ� कजा� �सफा�रस गन� र �वीकृत गन� पदा�धकार�लाई एउटै �क�समको फौजदार� कसरु र सजायको 

माग दावी �लई दायर भएको अ�भयोग माग दावी �यायसंगत छैन । �वीकृत कजा� �वाह गदा� ब�कलाई 

भएको हानी नो�सानीको िज�मेवार� कजा� �वीकृत गन� पदा�धकार�ले �लन ुपन� भएकोले ��तवाद�ह� 

कण�बहादरु थापा र �दपक राना मगरले आरो�पत कसूरबाट सफाई पाउन ुपछ� भ�न बहस गनु� भयो । 

�यसैगर� ��तवाद� धन�साद राईका तफ� बाट रहन ु भएका �व�ान अ�धव�ाह� �ी कु�साङ लामा र 
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हरे�� �साद राईले यी ��तवाद� ब�कका गैर काय�कार� संचालक मा� हनु । कजा� �सफा�रस स�म�तले 

कजा� �वाह गन� स�पूण� ���या परुा गर� �सफा�रस गरेको कजा� �वीकृत गन� �नण�यमा काय�कार�णी 

स�म�तको सद�यको है�सयतले सह� स�म गरेका हनु ्। �य ��तवाद�को ब�कका दै�नक काम कारवाह� 

र कजा� द�ुपयोग वारेमा रेखदेख तथा �नय��ण गन� िज�मेवार� हुँदैन । कजा� �सफा�रसको ���या परुा 

गन� र �धतोको �व� लेषण गन� िज�मेवार� कजा� �वभागका पदा�धकार�को हो । शेयर �धतो राखी 

ऋणीलाई कजा� �वाह गन� काय�मा यी ��तवाद�को कुनै बद�नयत र �वाथ� छैन । कजा� �वीकृत गदा� 

�य ��तवाद�ले ऋणीबाट कुनै अनिुचत लाभ �लएका छैनन ्। ब�कको �शास�नक तथा आ�थ�क �नय��ण 

र रेखदेखको स�पूण� िज�मेवार� �लएका काय�कार� अ�य�को संयोजक�वमा ग�ठत काय�कार�णी 

स�म�तको सद�यको �पमा रह� कजा� नी�त तथा कानूनको पर��ध �भ� रह� भएको �नण�यमा सह� गन� 

काय� फौजदार� कसरु हनु स�ैन । ऋणीले भाखा �भ� कजा� न�तरेको वा कजा� द�ुपयोग गरेको 

�वषयमा �य ��तवाद�लाई िज�मेवार बनाउन न�म�ने समेतका आधार कारणह�बाट �य ��तवाद�ले 

आरो�पत कसरुबाट सफाई पाउन पद�छ भ�न बहस गनु� भयो । अका� ��तवाद� ब�कका काय�कार� 

अ�य� ड�वरबहादरु ब�जनका तफ� बाट रहन ुभएका �व�ान व�र� अ�धव�ाह� डा. रंिजतभ� �धाना� 

�ी श�भ ु थापा र �ी माधव �साद वा�कोटा तथा �व�ान अ�धव�ाह� �ी रमन कुमार �े�, �ी 

कृ�णबहादरु थापा र �ी कु�साङ लामाले �य ��तवाद�ले ल�मी ब�क र नेशनल हाइ�ोपावर कंपनीको 

शेयर �धतो राखी ऋणीलाई कजा� �वीकृत गदा� कुनै बद�नयत राखेको वा अनिुचत लाभ �लएको त�य 

वाद� प�ले प�ु� गन� सकेको छैन । ब�कका कजा� �मखु समेत रहेको ३ सद�यीय �यव�थापन 

स�म�तले कजा� �वाह गन� स�पूण� �कृया प�ु याई कजा� �वीकृतीको ला�ग �सफा�रस गरेप�छ यी 

��तवाद�को सयोजक�वमा रहेको काय�कार�णी स�म�तले कजा� �वीकृत गरेको हो । ऋणी नेशनल 

व�ुलयन �ा.�ल. का संचालक ��वण नौलाखाले गोखा� �वकास ब�कको संचालक पदबाट राजीनामा �दए 

प� चात �नज संचालक रहेको उ� �ा.�ल.लाई ब�कले कजा� �वाह गरेको हो । उ� काय�लाई �च�लत 

कानूनले बिज�त गरेको छैन । �व�भ� न ब�क तथा �व�ीय सं�थाको शेयर �धतो राखी कजा� �वाह गन� 

ब�क तथा �व�ीय सं�था स�व�धी ऐन, २०६३, बै�क� कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ र नेपाल रा� 

ब�क ऐन, २०५८ समेतले व�देज लगाएको छैन । ब�कको कजा� तथा लगा�न नी�त २०६५ तथा 

आ�थ�क �शासन �व�नयमावल�, २०६५ र नेपाल रा� ब�कको एक�कृत �नद� िशका, २०६७ को �नद�शन 

नं. २ को दफा १६ मा उ�लेिखत शेयरको मू�या�न गन� ���याको अ�धनमा रह� कजा� �वाह गरेको 

काय�लाई अ�नय�मत र गैर कानूनी काय� भनी कसरु कायम गन� �म�दैन । यसर� ऐन काननु तथा नी�त 

�नद�शनह� समेतको अ�धनमा रह� �वाह भएको कजा� न�तरे वा द�ुपयोग गरेमा कजा� असलु� ���या 

अनसुार ऋणीबाट असलु गनु�पन� ह�ुछ । कजा� �वीकृत गन�लाई ऋण असलु�को दा�य�व थोपन� र 

कसरु कायम गर� सजाय गन� �म�दैन। ऋण असलु�को स�व�धमा ब�क तथा �व�ीय सं�था स�ब�धी 

ऐन (BAFIA ACT )२०६३ को दफा ५७ र ब�क तथा �व�ीय सं�थाको ऋण असलु� ऐन, (DRT 

ACT) २०५८ को दफा १४ को कारवाह� र ���यामा नगई ��ततु अ�भयोग माग दावी अनसुार 

बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अ�तग�तको फौजदार� कसरु कायम गन� न�म�ने हुँदा ��तवाद� 

ड�बरबहादरु ब�जनले आरो�पत कसरुबाट सफाई पाउन ुपद�छ भनी बहस गनु� भयो।  
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२९. ��तवाद� म�येका ��वण नौलाखाका तफ� बाट रहन ुभएका �व�ान अ�धव�ाह� �ी मेघराज पोखरेल, �ी 

जयनारायण पौडेल र �ी नरे�� �साद गौतमले ब�क तथा �व�ीय सं�था स�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 

४८ ले ब�कका वाहालवाला संचालकलाई �व�ीय �वाथ� भएको क�पनी वा सं�थाबाट कुनै �क�समको 

कजा� वा स�ुवधा �लई कारोवार गन� ब�देज लगाएको छ । तथापी यी ��तवाद� ��वण नौलाखाले गोखा� 

�वकास ब�कको संचालक पदबाट �म�त २०६६।११।१ मा राजीनामा �दईसकेकाले �नजलाई उ� 

ब�कबाट बै�क� कारोवार गन� ब�देज ला�दैन । �नजको नेशनल व�ुलयन �ा.�ल. को च�ुा पूजँी सँग 

कजा� �दने काय�को ताद�यता हुँदैन । शेयर �धतो राखी कजा� �लन कुनै प�रयोजना चा�हदैन । य�तो 

कजा� काहाँ कसर� खच� गन� हो भ�न खलुाउन नपन� हुँदा आफुखसुी खच� गन� पाउने कजा� हो । 

ऋणीले कजा� न�तरे कजा� असलु� �कृया�ारा असलु गनु� पछ� । �यसैगर� �व�भ� न ब�क तथा �व�ीय 

सं�थाको शेयर �धतो राखी कजा� �लन ब�कको कजा� नी�त तथा आ�थ�क �शासन �नयमावल� र नेपाल 

रा� ब�कको �नद�शन समेतबाट ब�देज नलगाइएकोले कजा� �वाह गन� ब�कले �धतो पया��ताको �व� लेषण 

गर� शरु�ण �वीकार गर� कजा� �वाह गरेको हुँदा ��ततु कजा� �नयम कानून स�मत छ । यी 

��तवाद�ले �लएको कजा� म�ये केह� मा� असलु हनु बाँक� रहेकोले BAfIA ACT, 2063 र DRT ACT, 

2058 बमोिजम देवानी काय��व�ध अनसुार असलु�को कारवाह� नचलाई �सधै बै�क� कसूर स�व�धी 

फौजदार� कारवाह� चलाउन न�म�ने हुँदा यी ��तवाद�ले सफाई पाउन ु पछ� भनी बहस गनु� भयो। 

�यसैगर� ��तवाद�ह� म�ये पनुम खेतान, �िच जाजो�डया र राकेशकुमार अड�ुकयाको तफ� बाट रहन ु

भएका �व�ान अ�धव�ाह� सरेु�� ख�का र नरे���साद गौतमले ��तवाद� म�येक� �ची जाजो�डयाले 

��ततु म�ुामा उ�लेिखत कजा� �वाह गन� काय�मा कुनै �धतो सरु�ण न�दएक� र उ� कजा� �वाह गन� 

काय�मा �नजको कुनै संल�नता छैन । ��तवाद� म�येक� पनुम खेतान कृ�ष �मेरुा होि�ड� �ा.�ल.को 

संचालक रहेताप�न उ� �ा.�ल.को शेयर �धतो राखी ऋणीलाई कजा� �वाह भएको होइन । �नजले 

आ�नो नाउँको ल�मी ब�कको नीजी शेयर �धतो �दएक� छन।् अका� ��तवाद� राकेशकुमार अड�ुकयाले 

आ�नो नाउँमा दता� रहेको मे�था �ोड�स �ा.�ल. को शेयर ऋणीलाई �धतो रा� न �दएका हनु ् । 

�नजको गोखा� �वकास ब�कसँग कुनै �व�ीय �वाथ� छैन । ब�कले कजा� �वाह गदा�को शेयरको मू�य 

�मशः प�छ घ�दै गएमा ऋणीबाट शरु�ण वापत थप �धतो �लने काय� ब�कको हो । ऋणीलाई कजा� 

�वाह हुँदा शेयर �धतो �दएकै कारणले मा� �य ��तवाद�ह�ले आरो�पत कसरु गरेको भनी सजाय गन� 

�म�दैन । यी ��तवाद�ह�ले आरोपीत कसरुबाट सफाई पाउन ु पद�छ भनी गनु� भएको बहस समेत 

स�ुनयो ।  

३०. उपरो� बहस िज�कर तथा �म�सल संल�न कागज �माणह�को अ�ययन गदा� ��ततु म�ुामा �न�न 

�� नह�को �नरोपण गर� �नण�य �दन ुपन� देिखयो ।  

(क)  ब�क तथा �व�ीय सं�थाको शेयर �धतो राखी ब�कले कजा� �वाह गदा� नेपाल रा� ब�कको पूव� 

�वीकृ�त �लन अ�नवाय� छ, छैन ? 

(ख)  ब�कबाट ऋणीलाई कजा� �वाह गदा� �च�लत कानून तथा कजा� नी�तको मापद�ड �वपर�त भएको 

काम कारवाह� र खराब कजा� असलु� स�व�धमा BAFIA ACT 2063 तथा DRT ACT, 2058 
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अ�तग�त कारवाह� चलाउन ुपन� हो वा बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को कारवाह� 

आक�ष�त हनेु हो ?  

(ग)  ��तवाद�ह�ले अ�भयोग माग दावी बमोिजमको आरो�पत बै�क� कसरु गरेका हनु, होइनन?् र 

�नजह�लाई आरो�पत कसरुमा सजाय हनु ुपन� हो वा होइन ?  

३१. सव��थम ब�क तथा �ब�ीय सं�थाको शेयर �धतो राखी ब�कले कजा� �वाह गदा� नेपाल रा� ब�कको पूव� 

�वीकृ�त �लन अ�नवाय� छ, छैन भ� ने �� न तफ�  �वचार गदा�, �च�लत कानूनले ब�क तथा �ब�ीय 

सं�थाको शेयरलाई क�तो �कृ�तको संप�तको �पमा व�ग�करण गरेको छ भ� ने �वषय मह�वपूण� हनु 

आउछ । आ�थ�क उदार�करण�ारा उ�ोग, �यापार र �यावसायका �े�मा लगानी �व��न गर� 

मलुकुको आ�थ�क �वकासमा ग�तशीलता �याउन तथा कंपनीको सं�थापना, संचालन तथा �शासनलाई 

अझ बढ� सगुम, सरल र पारदिश� वनाउने उ�े�य राखी सो को लागी कानूनी �यव�था गन� तजु�मा 

ग�रएको कंपनी ऐन, २०६३ को दफा ४२ ले शेयर तथा �डबे�चरलाई चल संप�त सरह �व�� गन� वा 

�धतो ब�धक रा� न स�कने �कृ�तको संप�तको �पमा काननुी संर�ण �दएको पाइ�छ । �यसैगर� सम� 

बै�क� तथा �व�ीय �णाल���त �व� वासनीयताको अ�भब�ृ� गन�, �न�ेपकता�ह�को हक �हतको संर�ण र 

स�व��न गन�, सव�साधारणलाई गणु�तर�य तथा भरपद� बै�क� तथा �व�ीय सेवा उपल�ध गराउने र यस 

�े�मा जोिखम कम गन� तथा उदार�करण गर� अथ�त��लाई सवल तथा स�ुढ वनाउने उ�े�यले 

आव�यक कानूनी �यव�था गन� वनेको ब�क तथा �व�ीय सं�था स�व�धी ऐन, (BAFIA ACT) २०६३ 

को दफा ९ को उपदफा (२) मा कारोबार संचालन गरेको ५ वष�को अव�ध प�छ नेपाल रा� ब�कले 

तोकेको शत�को अ�धनमा रह� ब�क वा �ब�ीय सं�थाको सं�थापकले आ�नो नामको शेयर �व�� गन� वा 

�धतो ब�धक रा� न स�ने कानूनी �यव�था गरेको छ भने सोह� ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) को 

देहाय (ब) ले गोखा� �वकास ब�क समेतका (ख) वग�मा व�ग�कृत �वकास ब�कह�ले नेपाल रा� ब�कले 

तो�क �दएको सीमा �भ� रह� शेयर �डबे�चर, व�ड ऋणप�, वचत प� वा अ�य �व�ीय उपकरणह�को 

मा�यमबाट पूिँज पर�चालन गन� स�ने कानूनी �यव�था गरेको समेत पाई�छ । नेपाल रा� ब�कले 

इजाजत प� �ा� �व�ीय सं�थाह�लाई जार� गरेको एक�कृत �नद�शन, २०६७ को �नद�शन नं २ को 

दफा १६ मा Margin Landing �कृ�तको शेयर सरु�ण राखी �वाह हनेु कजा�को स�ब�धमा �धतो प� 

वजारमा सूिचकृत सं�थाह�को शेयरको �धतो मू�या�न गदा� ब�क तथा �ब�ीय सं�थाह�ले नेपाल 

�धतोप� �व�नमय बजार �ल�मटेडबाट �कािशत प�छ�लो १८० काय� �दनको अि�तम मू�यको औषत 

मू�य वा शेयरको �च�लत बजार मू�य म�ये जनु कम ह�ुछ, सो रकमको आधारमा ब�क तथा �व�ीय 

सं�था आफैले कजा�मा हनेु जोिखम �यूनीकरण हनेु गर� आव�यक Margin कायम गरेर मा� शेयर 

�धतो कजा� �वाह गन� स�कने छ भ�े �नद�शन ��ततु कजा� �वाह हनु ु पूव�नै जार� भैसकेको देिखंदा 

उ� �नद�शनको अ�धनमा रह� ��ततु कजा� �वाह गदा� नेपाल रा� ब�कको छु�ै �कृ�तको �वीकृत वा 

अनमु�त �लई रहन ुपन� अव�था देिखएन ।�यसैगर� नेपाल रा� ब�कबाट �वीकृती गोखा� �वकास ब�कको 

कजा� तथा लगानी नी�त, २०६५ र आ�थ�क �शासन स�व�धी �व�नयमावल�, २०६५ समेतले इजाजत 

�ा� ब�क तथा �व�ीय सं�थामा कुनै �यि� �वशेष वा क�पनीको नाउँमा रहेको शेयर �धतो राखी कजा� 

�वाह गन� कुनै रोकतोक वा ब�देज लगाएको ि�थ�त नदेिखंदा सह-��तवाद�ह� राकेश कुमार अड�ुकया 
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र पनुम खेतानले म�जरु� �दएको शेयर �धतो राखी ऋणी नेशनल ब�ुलयन �ा.�ल. लाई कजा� �वाह गदा� 

अ�नवाय� �पमा नेपाल रा� ब�कको पूब� �वीकृ�त �लन ुपन�मा �य�तो �वीकृ�त न�लई कजा� �वाह गन� 

काय� अ�नय�मत तथा ��ुटपूण� भएको छ भ� ने वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान 

उप�याया�धव�ाह�ले ��ततु गनु� भएको बहस िज�कर संग यो इजलास सहमत हनु सकेन ।  

३२. ब�कबाट ऋणीलाई कजा� �वाह गदा� �च�लत कानून तथा कजा� लगानी नी�तको मापद�ड �वप�रत भएको 

काम कारवाह� र खराव कजा� असलु� स�व�धमा BAFIA- ACT, 2063 तथा DRT ACT, 2058 

अ�तग�तको कारवाह� चलाउन ुपन� हो वा बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को कारवाह� आक�ष�त 

हनेु हो ? भ� ने दो�ो �� नका स�ब�धमा �वचार गदा�, बै�क� तथा �व�ीय कारोवार गन� इजाजत �ा� 

ब�क तथा �व�ीय सं�थाले नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ७९ र ८० नं. बमोिजम 

�नयमनकार� �नकाय नेपाल रा� ब�क�ारा आव�यक �नयम तथा �ब�नयम वनाउन जार� भएको आदेश 

�नद�शन तथा सूचनाह�, म�ुा तथा कजा� लगानी र असलु� समेतका �वषयमा समय-समयमा �दएको 

�नद�शनह�को अ�नवाय� �पमा पालना गनु� पन� र सो को अ�धनमा रह� �य�ता ब�क तथा �व�ीय सं�थाले 

बनाएका �वीकृत कजा� तथा लगानी नी�त एवं आ�त�रक आ�थ�क �शासन स�व�धी �व�नयमावल�को 

मापद�ड तथा ब�क तथा �व�ीय सं�था स�व�धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोिजम आफूलाई मा�य 

हनेु चल अचल संपती सरु�णमा �लई वा आ�नो �हतको सरु�ा हनेु गर� उिचत जमानतमा ऋणीलाई 

कजा� �दान गनु� पन� काननुी दा�य�व र अ�धकार ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�लाई �दान ग�रएको छ । 

उ� अ�धकारको अ�धनमा रह� असल �नयतले Business Purpose को लागी कजा� लगा�न भएको र 

कजा� लगा�न ���यामा अ�नय�मतता भएको तथा �च�लत वै�क� कारोवार स�व�धी ऐन कानून तथा 

�नयम �व�नयमको उ�लंघन गर� कजा� �वाह गरेको भ� ने �� न नउठेको वा नदेिखएको ि�थ�तमा कजा� 

�वाह गन� ब�क तथा �व�ीय सं�थाका संचालक तथा कम�चार�ह� समेतका पदा�धकार� उपर नेपाल रा� 

ब�क ऐन, २०५८ को दफा ९५, ९६, ९९ र १०० न. तथा BAFIA ACT , 2063 को दफा ७०, ७१ 

र ७४ अ�तग�तको कावा�ह� र ब��क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ देिख १४ स�मको 

कसरुमा दफा १५ मा उ�लेिखत सजाय गन� समेतका काननुी कारवाह� गनु� पन� अव�थाको �ृजना नै 

हुँदैन । �य�तो अव�थाको �ृजना नभएको र कजा� �वाह गदा� काननुको ���या परुा गर� �व�ध स�मत 

कजा� �वाह भएको ि�थ�तमा ऋणीले शत� र कब�ुलयत बमोिजम भाखा �भ� कजा� च�ुा नगरेको 

अव�थामा BAFIA ACT, 2063 को दफा ५७ मा उ�लेिखत कजा� असलु� स�ब�धी ���या अवल�वन 

गर� ऋणीले कजा� �लंदा �धतो सरु�ण वापत राखेको स�प�त �ललाम गर� �लन काननुी ���या अपनाई 

कजा� असलु� गनु� पन� ह�ुछ । �यसर� ऋणीले �धतो राखेको स�पि�बाट कजा�को साँवा �याज असलु 

हनु नसकेमा ऋणीको �वा�म�वमा रहेको �नजको हक ला�ने कुनै प�न चल अचल संपतीबाट �च�लत 

कानून बमोिजम ब�क तथा �व�ीय सं�थाले आ�नो सावँा �याज असलु गन� स�ने काननुी �यव�था छ । 

य�तो ऋण असलु� ���यामा जाँदा सव��थम शरु�णमा रहेको �धतो �ललाम गदा� ब�क आफैले �ललामी 

सूचना �नकाल� प� चकृत� मू�या�न गराई असूल गन� स�ने हुँदा अ�य अदालती वा सरकार� �नकायको 

साहारा न�लईकन कजा� असूल� गन� स�ने र �धतोले कजा�को सावँा �याज असलु नभएको ख�डमा 

ऋणीको अ�य चल अचल संप�ीबाट कजा� असलु गन�को ला�ग �व�ीय सं�थालाई प�न �यि� सरह 
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सरकार� �नकाय वा अदालती कारवाह�को ���यामा जान ुपन� ह�ुछ। �य�तो ���यामा जानको ला�ग 

ब�क तथा �व�ीय सं�थाको ऋण असलु� ऐन, ( DRT ACT )२०५८ को दफा १४ को उपदफा (७) 

को देहाय (क) (ख) को अव�था परुा गर� सोह� ऐनको दफा १५ मा उ�लेिखत हद�याद �भ� ऋण 

असलु� �यायाधीकरण सम� उजरु� �नवेदन �दन ु पन� र उ� �यायाधीकरणको �नण�यानसुार ऋणीको 

चल अचल संपतीबाट ब�क तथा �व�ीय सं�थाले कजा� असलु� गन� कानूनी �ावधान रहेको छ । य�तो 

�कृ�तको ऋण असलु� ���या �वश�ुद ऋणीसँग कजा� असलु� गन� देवानी दा�य�व (Civil Liability ) को 

�वषयमा मा� सी�मत रहेको ह�ुछ । तर ��ततु म�ुाको अ�भयोग माग दावी केवल ऋणीसँग कजा� 

असलु�को स�दभ�मा मा� सी�मत नभई कजा� �वाह गन� पदा�धकार�ह� र �धतो जमानत �दने 

�यि�ह�को बद�नयत र अ�नय�मत काम कारवाह�को �वषयमा फौ�दार� दा�य�व (Criminal Liability) 

को �� न उठाई ��तवाद�ह� उपर बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अ�तग�तको अपराध तथा 

कसरुमा सोह� ऐन बमोिजम सजायको माग दावी �लई अ�भयोगप� दायर भएको पाइ�छ ।  

३३. अव ��ततु म�ुामा बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ आक�ष�त हनेु हो, होइन भ� ने �� न 

स�व�धमा �वचार गदा�, सव��थम त BAFIA ACT, 2063 तथा DRT ACT, 2058 बहाल हुँदा हुँदै बै�क� 

कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ आउनकुो उ�े�य के हो भ�े तफ�  ऐनको ��तावनालाई हेनु� पन�  

ह�ुछ । सो ऐनको ��तावनामा " ब�क तथा �व�ीय सं�थाको कारोवारमा हनु स�ने कसरुज�य 

काय�बाट ब�क तथा �व�ीय �णाल�मा पन� असर र जोिखमलाई �यून गर� ब�क तथा �व�ीय �णाल���त 

�व� वासनीयता अ�भब�ृ� गन� बै�क� कसरु तथा सजायका स�व�धमा कानूनी �यव�था गन� बा� छ�नय 

भएकाले" यो ऐन वनाउन परेको भ�े उ�लेख भएको देिखंदा अ�य �च�लत बै�क� कारोबार सँग 

स�वि�धत नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ तथा BAFIA ACT, २०६३ समेतका सामा�य सजाय हनेु 

�कृ�तका ऐन कानूनको मा�यमबाट बै�क� कारोवारमा हनु स�ने आध�ुनक �कृ�तका स�ुनयोिजत 

कसरुज�य काय� (Financial Crime) लाई �नय��ण तथा सजाय गन� �भावकार�ता हनु नसकेको र �य�ता 

कसरुज�य काय�बाट ब�क तथा �व�ीय �णाल�मा पन� असर र जोिखमलाई �यून गर� यस �णाल�को 

�व� वस�नयता वढाउदै लैजान ुपरेको कारणले ��ततु नयाँ ऐन वनाइएको भ�े कुरा ऐनको ��तावनाको 

अ�त�न��हत भावनाबाट �� ह�ुछ । तथापी बै�क� कारोवारमा के क�तो कसरुज�य नी�तगत 

बद�नयतपूण� काय� ह�ुछन ् र ब�क तथा �व�ीय सं�थाका संचालक वा उ�चपद�थ कम�चार�ह�को 

संल�नता �वना �य�तो कसरुज�य काय� हनु स�छ, स�ैन भ�े समेतका �� नह� ��ततु म�ुामा 

सि� नह�त देिख�छन ्। खासगर� Banking तथा Business Crime मा �व�मान हनेु त�वह� म�ये Acts of 

cheating fraud, Undue Emblezments of property (स�प�तको अनिुचत अपचलन ), Misuse of Board 

of Direetor's power, Banking Resources and property ज�ता ��याकलाप र काय�ह� पद�छन। 

जसमा बद�नयत र बेइमानीको �नयत अ�तर�नह�त रहेको ह�ुछ । बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, 

२०६४ को प�र�छेद २ मा ऐनको दफा ३ देिख १४ स�म य�तै �कृ�तका न� कल� कागज पेश गर� 

खाता खो�ने, खातामा रकम नभएको जा�दा जा�दै अक�लाई धोका (Fraud) �दन चेक काटेर �दने, 

अन�धकृत �पमा कजा� �लने वा �दने उ�े�यले गलत झ�ुा वा नभएको नरहेको �व�ीय �ववरण पेश गर� 

कृ��म �यवसाय खडा गन�, झ�ुा �ववरणको आधारमा प�रयोजना लागत अ�वभा�वक �पमा वढाउने, 
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�धतोको अ�वभा�वक �पमा वढ� मू�या�न गन�, आफूलाई �ा� भएको अि�तयार�का �वीकृत सीमा 

भ�दा वा�हर गई कजा� स�ुवधा �ा� गन� वा उपल�ध गराउने, कागजात वा खाताबह� स�याई क�त� 

(Cheating ) गन� र कजा� तथा ब�कबाट अ�य स�ुवधा �दलाए वापत अनिुचत लाभ �लने वा �दने समेतका 

काय�ह�लाई वै�क� कसूर अ�तग�त राखेको पाई�छ । ��ततु म�ुा लगायत अ�य लगाउका म�ुाह�मा 

समेत य�तै �कृ�तका कसरुज�य काय�ह� ��तवाद�ह�ले गरे गराएका भ� ने �� न उठाई सजायको माग 

दावी �लई अ�भयोग दायर हनु आएको अव�था देिखंदा अ�भयोग प�मा उ�लेिखत �कृ�तका कसरु ज�य 

काय�मा ��ततु बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ आक�ष�त हनेु नै देिखयो । ��ततु म�ुामा उ� 

ऐन आक�ष�त हनेु नभई BAFIA ACT, 2063 र DRT ACT, 2058 को काय��वधी लाग ुहनु ुपन� हो भ�े 

��तवाद�ह� तफ� का �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर समेतमा यो इजलास सहमत हनु  

सकेन ।  

३४. ��तवाद�ह�ले अ�भयोग माग दावी बमोिजमको आरो�पत बै�क� कसरु गरेका हनु होइनन ्र �नजह�लाई 

आरो�पत कसरुमा सजाय हनु पन� हो, होइन ? भ� ने अि�तम �� नका स�व�धमा �नण�य �न�कष�मा प�ुन ु

पवु� ��ततु म�ुामा के क�तो पद�य िज�मेवार� भएको पदा�धकार�ह� र ऋणी तथा �धतो जमानत �दने 

�यि�ह� उपर के क�तो अ�भयोग माग दावी �लइएको छ, कजा� �वाह गदा� �नजह�ले के क�तो 

दा�य�व र भ�ूमका �नवा�ह गनु� पन� हो र कजा� �लने तथा कजा� �वाह गन� ���यामा कसरुज�य ��या 

भएको छ, छैन भ� ने स�दभ�मा समेत �ववेचना गन� उपय�ु तथा सा�द�भ�क हनेु महशसु गर� सोको 

�ववेचना �न�नानसुार ग�रएको छ ।  

(क) सव��थम ��तवाद� म�येका ड�बरबहादरु तामा� (ब�जन) गोखा� �वकास ब�कका काय�कार� 

अ�य�, राजे��दाश �े� सोह� ब�कका महा�ब�धक, कण�बहादरु थापा सहायक �ब�धक, 

धन�साद राई गैर काय�कार� संचालक र �दपक राना मगर ब�कका कजा� �वभाग �मखुको 

पदमा काय�रत रहेका िज�मेवार पदा�धकार� देिख�छन । �नजह� म�ये राजे��दास �े�, 

कण�बहादरु थापा र �दपक राना मगरले कजा� �यव�थापन स�म�तको पदा�धकार�को है�सयतले 

ऋणी नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.लाई शेयर �धतो राखी �. ३ करोड कजा� �वाह गन�का ला�ग 

�म�त २०६६।११।१८ अथा�त ्March 2, 2010 मा काय�का�रणी स�म�तलाई �सफा�रस गरेका 

र ड�बरबहादरु ब�जन, धन �साद राई र राजे��दाश �े�ले काय�कार�णी स�म�तको 

पदा�धकार�को है�सयतले सोह� �दन ऋणीको माग बमोिजम कजा� �वीकृ�त गरेको ि�थ�त 

देिखयो । उ� ऋण रकम म�ये साँवा �याज समेत गर� �.१,८०,१३,७७६।१२ ऋणीबाट 

असलु हनु नसक� ब�कलाई हानी नो�सानी प�ुन गएको हुँदा ऋणीको आ�थ�क है�सयत र 

कारोवार तथा �धतो रहेको शेयरको �व�ततृ र उिचत �व� लेषण नगर� हचवुाको भरमा 

ऋणीलाई कजा� �वाह गन� �सफा�रस गन� र कजा� �वीकृत गन� �य ��तवाद�ह� उपर बै�क� 

कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७, ८ र ९ �वप�रतको कसरुमा �नजह�लाई सोह� 

ऐनको दफा १५ (२) (घ) बमोिजम सजाय र उ� नो�सानी �वगो बमोिजम जर�वाना गर� 

नो�सानी �वगो �नज ��तवाद�ह�बाट समेत ब�कलाई भराई पाउँ भ� ने समेतको अ�भयोग माग 
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दावी भएको ��ततु म�ुामा ��तवाद�ह� म�ये क-कसले के- क�तो फौजदार� दा�य�व 

(Criminal Liability) बेहोनु� पन� हो भ� ने नै मूल �� न सि� न�हत रहेको छ ।  

(ख)  �नज ��तवाद�ह� उ� Public Company को �पमा रहेको ब�कका Agent तथा Trusty हनु र 

�नजह�ले कुनै प�न काम कारवाह� र �नण�य गदा� �व�ीय कंपनी तथा �न�ेपकता� एवं �हत�ाह� 

(Beneficiary) ��त उ�रदायी र जवाफदेह� हनेु गर� कत��य�न� भई काय� स�पादन गनु� पन� 

ह�ुछ । �यसैले य�ता संचालक र पदा�धकार�को काम, कत��य, जवाफदेह� तथा दा�य�वलाई 

मूल �पमा २ �क�समले हे�र�छ । प�हलो �ममा �य�ता पदा�धकार�ले सधै कंपनीको �वाथ� 

तथा �हत अनकुुल हनेु गर� �व� वसनीय ढंगले काम गनु� पन� कत��य (Fiduciary Duty to 

loyalty and good Faith for Best Interest of Company) र दो�ो �ममा �नजह�ले कुशलता, 

सावधानी तथा द�ताका साथ काम गनु�पन� पद�य जवाफदेह� तथा दा�य�व (Duty of care and 

skill ) पद�छ । नेपालको कंपनी ऐन, २०६३ को दफा ९४ (४) मा प�न य�तो पदा�धकार�ले 

कंपनीको �हतको ला�ग इमा�दार�पूव�क असल �नयतले काम गनु� पन� र �य�तो असल �नयत 

नराखी वा कारोवारमा वेइमानी गर� क�पनीलाई हानी नो�सानी प�ुन गएको देिखंएमा �य�ता 

पदा�धकार�बाट �य�तो हानी नो�सानी �यि�गत �पमा असलु उपर गन� स�ने �यव�था छ । 

�यसैगर� नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ९५ र BAFIA ACT, 2063 को दफा ७० 

मा �य�ता काय�लाई कसरुज�य काय� गरेको मा�नने �यव�था प�न गरेको छ । BAFIA ACT, 

2063 को दफा १८ ले संचालक हनु अयो�यता र दफा १९ ले स� चालकको पदमा �नय�ु 

हनु अनभुवी तथा द� �यि�को आब�यकता महससु गर� संचालक हनु ् �नातककोपाधीको 

शैि�क यो�यता हा�सल गरेको समेत हनु ु पन� �कटानी �यव�था गर� संचालक कंपनी वा 

�व�ीय सं�था��त बढ� िज�मेवार हनुपन� अ�भ�ाय राखेको देिख�छ । �यसैले �नजह�लाई 

सिु�पएको िज�मेवार� र कत��यमा Reasonable Responsibility Perform भएको देिख�छ, 

देिखदैन, �नजह�ले काय� संपादन गदा� �व� �यि� वा �वशेष�को सहयोग (Expert Hire ) 

गरेका छन, छैनन ्र कत��य र जवाफदेह� इमा�दार�पूव�क परुा नगर� लापरवाह� र हेलचे�ाई 

गरेको भए सो को मा�ा र हद प�न �नयमनकार� �नकाय वा कानून काया��वयन गन� 

पदा�धकार�ले मू�या�न गनु� पन� ह�ुछ । �यसमाथी प�न संचालकह�को जवाफदेह�ता र 

उ�रदा�य�व (Liability and Responsibility of Board Director) लाई प�न फरक-फरक 

���कोणले मू�या�न गनु� पन� अव�था हनु स�छ । Director र Manager को भ�ूमका अलग 

हनु स�छ । तर एउटै �यि� सं�थाको Managing Director अथा�त Executive Board 

Director छ भने उसको िज�मेवार� बढ� ह�ुछ । उसको कंपनीको Director र Full timer 

employer दवैु है�सयत हनेु हुँदा दै�नक �शासनीक, आ�थ�क र सं�थाले �नवा�ह गनु� पन� अ�य 

��याकलापको समेत रेखदेख र �नय��ण गनु� पन� दा�य�व उसैमा रह�छ । उसले ठूलो 

िज�मेवार� बहन गनु� पनु� भएको कारण उसलाई क�पनीबाट वढ� पार���मक लगायतका स�ुवधा 

र भ�ा �ा� भएको ह�ुछ । तर Non Executive Director वा पदा�धकार�ले केवल संचालक 

स�म�तको बैठकमा सहभागी हनेु र आफूले गरेको �नण�यको हदस�म जवाफदेह� वहन गनु� पन� 
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हुँदा उसको Limited Status ह�ुछ । उसलाई �म�ट� भ�ा वाहेक अ�य पार���मक स�ुवधा 

सं�थाले उपल�ध नगराउने हुँदा सं�थाका दै�नक ��याकलाप र �शास�नक दा�य�वाट ऊ अलग 

रह�छ । उसले सद�ववेक (Good Conscience) र सामा�य सझुबझु (Common prudence) ले 

काय� गनु� पन� ह�ुछ । Executive Director लाई सं�था वा क�पनीको स�पूण� ��याकलाप वा 

िज�मेवार� Wholesaole Responsibility) रहने हुँदा उसलाई �दान ग�रएको अ�धकार (Power of 

Authority) र िज�मेवार� वहन गन� उसले बढ� इमा�दार�ता र सं�थाको सव��कृ� �हतमा काम 

गन� वातावरणको �ृजना गर� िज�मेवार उ�च पद�थ कम�चार� र संचालक स�म�तका 

पदा�धकार�लाई प�न सोह� अन�ुप काय� स�पादन गन� अ�भ��ेरत गन� िज�मेवार� प�न वहन गनु� 

पन� ह�ुछ । यस अथ�मा ��ततु म�ुाको कजा� �बाहको स�दभ�लाई हेदा� ��तवाद� म�येका 

ड�बर बहादरु तामाङ (ब�जन) ब�कका काय�कार� अ�य�को पदमा रह� िज�मेवार� संहालेका 

हुँदा उपरो� विण�त Fiduciary Duty �नज ��तवाद�ले अ�य ��तवाद�को अनपुातमा वढ� 

िज�मेवार�का साथ �नवा�ह गनु� पन� देिख�छ । तथापी सामू�हक �पमा ग�रएको �नण�यमा भने 

समानपुा�तक �पमा अथा�त ् सामू�हक जवाफदेह�ता ( Collective Responsibility) को 

�स�ा�तलाई नै �ा� यता �दन ुपन� ह�ुछ ।  

(ग)  ��तवाद�ह� म�ये अनपुि�थत ��तवाद� राजे��दास �े� मौकामा प�ाउ नपरेका र यस 

अदालतबाट जार� भएको �यादमा समेत हािजर नभई �नजले आफु उपरको अ�भयोग मागदावी 

ख�डन गन� नसक� आरो�पत कसरुलाई �वीकार� वसेको अव�था देिख�छ ।�नज बाहेकका 

अ�य उपि�थत ��तवाद�ह�ले ऋणी नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.लाई कजा� �वाह गदा� कुनै 

अ�नय�मत र बद�नयतको काय� नगरेको र नेपाल रा� ब�कको �नद�शन तथा कजा� लगानी तथा 

असलु� समेतको एक�कृत �नद� िशका, २०६७ को �नद�शन नं २ को दफा १६ समेतका ऐन 

कानूनह�को पर��ध �भ� रह� ऋणीलाई कजा� �वाह गदा� �धतो दाता पनुम खेतानका नाममा 

रहेको ल�मी ब�कको १५,६३२ �क�ा शेयर र राकेश कुमार अड�ुकयाको नाममा दता� रहेको 

नेपाल मे�था �ोड�स �ा.�ल. को नेशनल हाइ�ोपावरको ३८,८१० �क�ा शेयर �धतो राखी 

शेयरको �व� लेषण तथा शेयर बजार मू�यको १८० �दनको औसत मू�या�न समेत गर� 

सरु�ीत �धतो �लई �. ३ करोड कजा� �वीकृत गन� गराउने र कजा� रकम भ�ुानी �दने काय� 

भएको हुँदा अ�भयोग माग दावीबाट सफाई पाउन ुपछ� भ�न आरो�पत कसूरमा ��तवाद�ह�ले 

पूण�त इ�कार रह� वयान गरेको देिख�छ। तथापी ऋणी �ा.�ल.ले उ� कजा� भाखा �भ� च�ुा 

गरेको अव�था देिखदैन । ��ततु अ�भयोगप� दायर हुँदा स�म साँवा �याज समेत �. 

१,८०,१३,७७६।१२ कजा� च�ुा गन� वाँ�क रहेको देिख�छ भने अ�भयोगप� दायर भए 

प� चात ्केह� ऋण च�ुा भएको देिखएताप�न हाल स�म �. ९२,०४,०००।- कजा� असलु 

हनु बाँक� नै रहेको ि�थ�त �व�मान देिखयो । �म�सल संल�न कजा� फाइल हेदा� ऋणीले 

कजा� आवेदन फारममा कजा�को रकम उ�लेख गरेको देिखंदैन । सह-��तवाद� राकेश कुमार 

अड�ुकया र पनुम खेतानबाट शेयर �धतो �लई कजा� �सफा�रस गन� �यव�थापन स�म�तका 

पदा�धकार� समेत रहेका ��तवाद�ह� राजे��दास �े�, कण�बहादरु थापा र �दपक राना मगरले 
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ऋणीलाई �. ३ करोड कजा� �दन �सफा�रस गरेका र काय�कार�णी स�म�तमा रहेका 

��तवाद�ह� ड�बर बहादरु तामा� (ब�जन), धन�साद राई र राजे��दाश �े�ले उ� कजा� 

ि�वकृत गरेको अव�था देिख�छ । �यसर� �नजह�ले �धतोमा �लएको शेयरको शेयर बजारको 

मू�य �मशः घ�दै गएको अब�थालाई ���गत गर� �धतोको पया�� �व� लेषण गनु� पन� र 

�धतोमा रहेको शेयरको औषत मू�यको अनपुातमा मािज�न अंक वढाएर कम जोिखम हनेु गर� 

कजा� �वाह गनु� पन�मा कम मािज�न राखी बढ� जोिखम �लई कजा� �वाह गरेको ि�थ�त 

देिखएको र �मश शेयरको बजार मू�य घ�दै गएको ि�थ�तमा ऋणीबाट थप �धतो �लने तफ�  

��तवाद�ह�ले पहल गर� कजा� सरु�ीत गरेको अव�था प�न देिखएन। �यसैगर� गोखा� �वकास 

ब�कका पूव� स�चालक तथा ऋणी �ा.�ल.का एकल संचालक तथा �यि�गत जमानी �दने 

��तवाद� ��वण नौलाखाले कजा� रकम उ�लेख नगर� कजा� आवेदन पेश गरेको र कजा� �लंदा 

�या� �धतो न�दई ब�कलाई हानी नो�सानी हनेु र आफुलाई गैर कानूनी लाभ वा फाइदा 

(Illegal Enrichedment) �लने काय� गरेको देिखनकुा साथै ब�कसँग कजा� �लंदा गरेको कब�ुलयत 

र शत� समेत उ�लंघन गर� भाखा �भ� कजा� च�ुा गरेको समेत देिखएन । यसर� कजा� �वाह 

गदा� कजा� �सफा�रस गन� र �वीकृत गन� ��तवाद�ह� र ऋणी �ा.�ल.का संचालक ��तवाद� 

��वण नौलाखा समेतले आपसमा �मलेमतो गर� आफुलाई �ा� भएको अि� तयार� तथा �वीकृत 

कजा� सीमा भ�दा बा�हर गई कजा� स�ुवधा वा सह�ुलयत �ा� गन� वा उपल�ध गराउने काय� 

गरेको त�य प�ु� हनु आयो।  

(३५) उपरो� विण�त आधार �माणबाट ऋणी नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.लाई �. ३ करोड कजा� �वाह भएको र 

�धतोमा रािखएको शेयर �ललाम गदा� समेत गोखा� �वकास ब�कको �. ९२,०,४०००।- कजा� असलु 

गन� बाँक� रहेको भ� ने त�य उ� ब�कबाट हाल �ा� २४ माच� सन ् २०१४ को ब�क �टेटमे�ट 

समेतबाट सम�थ�त हनु आएको देिखयो । उ� कजा� �वाह गदा� पया�� मा�ामा शेयर �धतो न�लई कजा� 

�वीकृत गन� गराउने ��तवाद�ह� ड�बरबहादरु तामाङ (ब�जन), धन�साद राई र राजे��दाश �े� तथा 

ऋणी �ा.�ल. का एकल संचालक ��वण नौलाखाले बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ 

(घ) समेतको कसरु गरेको देिखंदा �नजह�लाई सोह� ऐनको दफा १५ (२) (ग) बमोिजम जनह� २ वष� 

कैद र कजा� नी�त तथा �च�लन कानून �वपर�त कजा� सीमाभ�दा बढ� �वाह भएको असलु हनु वाँक� 

कजा�को �वगो �.९२,०४०००।- को-दामाशाह�ले हनेु �. २३,०१०००।- ज�रवाना समेत हनेु ठहछ� 

। साथै उ� ऋणीबाटअसलु हनु वाँक� रहेको कजा� �वगो �. ९२,०,४०००।- ऋणी �ा.�ल.को 

नाउँको कजा� रकम विुझ �लने ��तवाद� ��वण नौलाखाबाट गोखा� �वकास बैकंलाई भराई �दने समेत 

ठहछ� । �यसैगर� सो कजा� �वीकृतका लागी कजा� सीमा भ�दा बा�हर गई कजा� �ब� लेषण तथा 

�सफा�रस गन� काय� गर� उ� बै�क� कसरु गन� सघाउ प�ु याउने ��तवाद� कण�बहादरु थापा र द�पक 

रानामगरलाई सोह� ऐनको दफा १५ (६) बमोिजम जनह� १ वष� कैद र �. ११,५०,५००।ज�रवाना 

समेत हनेु ठहछ� ।��ततु म�ुामा अ�भयोग प�मा दावीको �वगो भर� भराउ हुँदा स�मको �याज भराई 

पाउन मागदावी �लएको देिखदैन । तथापी �य�तो �याज ब�कको आय-�भ� पन� भएकोले उपरो� ठहरे 

बमोिजमको �वगोको भर� भराउ हुँदाको �दन स�मको �याज भराई पाउँ भ�न �च�लत कानून बमोिजम 
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ब�कले दा�व गरेको वखत ठहरे बमोिजम हनेु नै हुँदा ��ततु फौजदार� म�ुाको रोहबाट देवानी म�ुा सरह 

उ� �वगोको �याज भराई �दने तफ�  बो�न �म�ने देिखएन ।  

३६. अव ��तवाद�ह� म�येका �िच जाजो�डया, राकेश कुमार अड�ुकया र पनुम खेतानले आरो�पत कसरु 

गरेका हनु, होइन ? भ�े स�व�धमा �वचार गदा�, �िच जाजो�डया ��तवाद� राकेशकुमार अड�ुकयाको 

�ीमती नाताक� स�म देिखएको र �नजले ऋणी नेशनल व�ुलयन �ा.�ल. को कजा� वापत आ�नो नाउँको 

कुनै �धतो वा जमानत �दएको वा उ� कजा� �वाह गन� �नजको कुनै भ�ूमका रहे भएको प�ु� हनु 

नसकेकोले �नजले अ�भयोग दावी अनसुारको कुनै फौजदार� दा�य�व �यहोनु� पन� अव�था समेत  

देिखदैन । अका� ��तवाद� राकेशकुमार अड�ुकयाले �नजको नाउँमा दता� रहेको नेपाल मे�था �ोड�स 

�ा.�ल.को नाउँमा रहेको नेशनल हाइ�ोपावर कंपनीको ३८,८१० �क�ा शेयर ऋणी �ा.�ल.ले �लएको 

कजा� वापत �धतो स�म रािख �दएको पाइ�छ। �नजको गोखा� �वकास ब�कसँग यो यस �कारको �व�ीय 

�वाथ� रहे भएको भ�े �व� वासनीय तथा भरपद� �माण वाद� प�ले गजुान� सकेको पाइदैन भने यी 

��तवाद�ले ऋणी �ा.�ल.लाई कजा� �वाह गराउने काय�मा कुनै �नणा�यक भ�ूमका �नवा�ह गरेको भ�े 

त�य प�न �था�पत हनु आएको पाइदैन । यसका अ�त�र� �नज ��तवाद�ले �दएको शेयर �धतोलाई 

ब�कले �वीकार गर� ऋणीलाई कजा� �वाह गरेको र उ� कजा� अशलु� गन� िशलिशलामा सो �धतो 

�ललाम गर� ब�कले कजा� असलु गरेको ि�थ�त देिखंदा प�न उ� शेयरको औिच�य नै समा� भैसकेको 

अव�था छ । �यसैगर� गोखा� �वकास ब�कले ऋणी नेशनल व�ुलयन �ा.�ल.लाई कजा� �वाह गदा� 

��तवाद� म�येक� पनुम खेतानले समेत आ�नो नाउँमा रहेको ल�मी ब�कको १५,६३२ �क�ा शेयर 

�धतो राखी �दएको देिख�छ । कुनै प�न इजाजत �ा� ब�क वा �व�ीय सं�थाको चल संप�ी सरहको 

शेयर �धतो राखी कजा� �लन �दन कंपनी ऐन, २०६३ को दफा ४२, ब�क तथा �ब�ीय सं�था स�ब�धी 

ऐन, २०६३ (BAFIA ACT, 2063 ) को दफा ९ को उपदफा (२) तथा दफा ४७ को उपदफा (२) 

को देहाय (ब) र रा� ब�कले जार� गरेको कजा� लगानी तथा असलु� स�व�धी �वीकृत �नद�शन नं २ 

को दफा १६ ले समेत कुनै ब�देज र रोक नलगाई छुट �दएको स�व�धमा मा�थ�लो बुदँा नं ३१ मा 

�व�ततृ �ववेचना भईसकेको छ। �यसर� काननुको पर��ध �भ� रह� कजा� �वाहको लागी शेयर �धतो 

राखी �दने काय� कसरुज�य ��या �भ� पन� भनी अथ� गन� �म�दैन । जहाँ स�म गोखा� �वकास ब�कमा 

�य ��तवाद� पनुम खेतानको �व�ीय �वाथ� रहेको भ�े वाद� प�ले उठाएको �� नका स�व�धमा हेदा�, �य 

��तवाद� गोखा� �वकास ब�कको सं�थागत शेयर ध�न भएको कृ�ष �मेरुा होि�ड� कंपनीको संचालन 

सद�य रहेको त�यमा �ववाद देिखदैन । तर �नजले आ�नो नाउँमा गोखा� �वकास ब�कको शेयर धारण 

गरेको देिखदैन। �नज ��तवाद�ले आफु संचालक रहेको गोखा� �वकास ब�कसँग सरोकार भएको उ� 

सं�थाको सं�थागत शेयर �धतो रा� न �दएको अव�था नभई �नजले आ�नो नाउँको �नजी तथा �वत�� 

�पमा रहेको ल�मी ब�कको साधारण शेयर ऋणी �ा.�ल.ले कजा� �लंदा गोखा� �वकास ब�कमा �धतो 

राखी �दएको अव�था स�म देिख�छ । यसर� यी ��तवाद� संचालक रहेको कंपनीले गोखा� �वकास 

ब�कबाट कजा� �लएको वा ऋणीको कजा� वापत उ� कंपनीको शेयर सो ब�कमा �धतो �दएको अव�था 

नदेिखंदा यी ��तवाद�ले आ�नो नाउँमा रहेको अ�य ब�क तथा �व�ीय सं�थामा �वत�� तथा �नजी 

�पमा रहेको शेयर �धतो रा� ने तथा सो को �व�� �वतरण गन� ज�ता स�पि� स�व�धी अ�धकार 
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(Right to Property)उपभोग तथा �योग गन� नपाउने तथा �नजले �धतो रािख�दएको उ� शेयरलाई 

�व�ीय �वाथ� रहेको कारोवार भनी अथ� गन� �म�ने समेत देिखदैन । यसका अ�त�र� यी ��तवाद�ले 

ऋणीलाई कजा� �लंदा �धतो �दएको उ� शेयर सो ब�कले ���यागत �पमा �धतोमा �वीकारेको र कजा� 

असलु�को �ममा उ� �धतोमा रहेको शेयर �ललाम गर� ब�कले आ�नो लेना असलु ग�रसकेको अव�था 

समेत �व�मान देिखंदा उ� शेयरको औिच�य समेत वाँक� रहेको देिखदैन । �यसैगर� मा�थ�लो 

�करणमा �ववेचना भए अनसुार उ� ब�कले ऋणी �ा.�ल. लाई यी ��तवाद�ह�बाट शेयर �धतो �लई 

�वाह गरेको कजा� म�ये �धतो �ललाम समेतको ���याबाट असलु� गदा� केवल साँवा �याज समेत गर� 

�. ९२,०,४०००।- मा� असलु हनु बाँक� रहेको र उ� रकम सह-��तवाद� ��वण नौलाखाबाट 

ब�कलाई भराई �दने समेत ठहर� फैसला भैसकेको प�र��ेयमा �य ��तवाद�ह�ले उ� असलु� हनु बाँक� 

कजा�को दा�य�व वेहोनु� पन� अव�था समेत देिखएन । तसथ�, उपरो� विण�त आधार �माणह�बाट यी 

��तवाद�ह� �िच जाजो�डया, राकेश कुमार अड�ुकया र पनुम खेतानले अ�भयोग माग दावी बमोिजमको 

कसरु गरेको भ�े त�य प�ु� हनु नआएकोले �नजह�ले आरो�पत कसरुबाट सफाई पाउने ठहछ� । अ� 

तप�सलमा लेिखएका कुरामा सोह� बमोिजम गन� गर� मलुकु� ऐन अ.बं. १८६ नं. बमोिजम यो फैसला 

ग�र �दएको छ।  

  
 

तप�सल 

  देहायका ��तवाद�ह�का हकमा म�ुा अि�तम �कनारा हुँदा ठहरे बमोिजम हनेु गर� हाल 

�न�नानसुारको कैद तथा ज�रवानाको लगत राखी कानून बमोिजम गनू� । 

क) मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद� ड�बरबहादरु तामाङ (ब�जन)लाई बै�क� कसरु 

तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (२) (ग) बमोिजम २ ( दईु वष�) कैद र �. 

२३,०१,०००। (तेइस लाख एक हजार) ज�रवाना समेत हनेु ठहर� फैसला भएकोले �नज 

��तवाद� ड�बरबहादरु तामा� (ब�जन) �म�त २०६८।४।३ देिख यस अदालतको आदेशानसुार 

धरौट� रा� न नसक� हाल स�म थनुामा नै रहेकोले �नजलाई ठहरेको उ� कैदको लगत कसी 

कानून अनसुार असलु गनु� र ठहरेको ज�रवानाको हकमा लगत राखी �नज ��तवाद�ह�बाट उ� 

जर�वाना असलु उपर गनु� । जर�वाना असलु उपर हनु नसकेमा मलुकु� ऐन द�ड सजायको 

महलको ३८ नं. को पर�धीमा रह� सोह� महलको ५३ नं. बमोिजम क�ी हनेु गर� उपरो� 

ज�रवाना रकम वापत �नजलाई कैद ठेक� लगत असलु गनु� भनी काठमा�ड� िज�ला अदालतमा 

लेिख पठाई �दनू। 

ख) ��तवाद� धन�साद राईलाई बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (२) (ग) 

बमोिजम २ (दईु) वष� कैद र �. २३,०१,०००।- (तेइसलाख एक हजार) ज�रवाना हनेु ठहर� 

फैसला भएकोले �नजलाई ठहरेको कैद म�ये यस अदालतको �म�त २०७०।१।८ को 

आदेशानसुार �नजबाट यस म�ुामा � १,००,०००।- (एक लाख) धरौट माग भएकोमा त�काल 

उ� धरौट �दन नसक� थनुामा रहेकोमा सो धरौट वापत �नज ��तवाद�ले झापा िज�ला दमक 

न.पा.वडा नं. ३ (क) �क.नं. २० र २१ को �े�फल �मशः ०-१५-० र ०-८-० भएको 



234 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

रमेश कुमार �गर�को नाउँको ज�गा जेथा जमानी तथा यस म�ुामा समेत गो� वारा �पमा ब�क 

�यारे�ट� राखी �म�त २०७०।२।१ देिख तारेखमा रहेको देिखएकोले �नजलाई ठहरेको उ� 

कैदको लगत कसी कानून अनसुार असरु गनु� । जर�वानाको हकमा ठहरे बमोिजम लगत कसी 

�नजले जर�वाना �तरे सोह� बमोिजम लगत क�ा गनु� र न�तरे �नजलाई लागेको ज�रवाना बापत 

मलुकु� ऐन द�ड सजायको महल बमोिजम उ� �धतो �ललाम तथा ब�क �यारे�ट� सदर �याहा 

गर� ज�रवाना असलु भएप�छ रो� का रािखएको जेथा तथा ब�क �यारे�ट� बाँक� हनेु भए कानून 

बमोिजम फुकुवा ग�र�दन ुर सो जेथा तथा ब�क �यारे�ट�बाट जर�वाना असलु हनु नसके जर�वाना 

वापत मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ नं. को पर�धी �भ� रह� सोह� महलको ५३ नं. 

बमोिजम लगत क�ी हनेु गर� �नजलाई कैद ठेक� असलु गनु� भनी काठमा�डौ िज�ला अदालतमा 

लेिख पठाई �दनू । 

ग) श�ु �यादै गजुार� ब�ने ��तवाद� राजे��दास �े�लाई बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 

को दफा १५ (२) (ग) बमोिजम २ वष� कैद र �. २३,०१,०००। (तेइसलाख एक हजार) 

ज�रवाना समेत हनेु ठहर� फैसला भएकोले �नजलाई लागेको कैद र ज�रवानाको लगत कसी 

कैदको हकमा सोह� बमोिजम असलु गनु� र जर�वानाको हकमा �नजले जर�वाना �तरे सोह� 

बमोिजम असलु जनाउन ुर न�तरेमा मलुकु� ऐन द�ड सजायको महलको ३८ नं. को पर�धी �भ� 

रह� सोह� महलको ५३ नं. बमोिजम लगत क�ा हनेु गर� कैद ठेगी असलु उपर गनु� भनी 

काठमा�डौ िज�ला अदालतमा लेिख पठाई �दनू ।  

घ) ��तवाद� ��वण नौलाखालाई बै�क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (२) (ग) 

बमोिजम २ (दईु) वष� कैद र �. २३,०१,०००।- (तेइसलाख एक हजार) ज�रवाना हनेु र 

असलु हनु वाँक� कजा� �वगो �. ९२,०४,०००।- (बयान�वे लाख चार हजार) �नजबाट असलु 

उपर गनु� पन� ठहर� फैसला भएकोले �नज ��तवाद� यस अदालतको �म�त २०६८।७।२० को 

आदेशानसुार थनुामै रहेको देिखंदा �नजलाई लागेको कैदको लगत कसी कानून बमोिजम असलु 

उपर गनु� र �नजलाई ठहरे बमोिजमको �वगो र ज�रवानाको लगत कसी �नजबाट �वगो र 

जर�वाना असलु उपर भएमा �नजलाई अ�य म�ुाबाट थनुामा रा� न नपन� भए थनुाम�ु गर� �दन ु

र असलु उपर नभएमा ज�रवाना रकम वापत मलुकु� ऐन द�ड सजायको ३८ नं. को पर�धी 

�भ� रह� सोह� महलको ५३ नं. बमोिजम लगत क�ी हनेु गर� �नज ��तवाद�लाई ज�रवाना 

वापत समेत कैद ठेक� असलु गनु� र �वगो वापतको रकम �नजको चल अचल स�पि� देखाइ 

गोखा� �वकास ब�कले �वगो असलु उपरका ला�ग दरखा�त �दएका बखत कानून बमोिजम असलु 

गनु� भनी काठमा�डौ िज�ला अदालतमा लगत रा� न लेखी पठाई �दनू । 

ङ) ��तवाद� म�येका कण�बहादरु थापालाई वै�क� कसरु ऐन, २०६४ को दफा १५ (६) बमोिजम 

१ वष� कैद र � ११,५०,५००।- (एघार लाख पचास हजार पाँचसय) ज�रवाना समेत हनेु 

ठहर� फैसला भएकोले �नज ��तवाद� �म�त २०६८।६।२९ को यस अदालतको आदेशले 

पपु��को लागी थनुामै रहेकामा यी ��तवाद� �ी सव��च अदालतको �म�त २०६९।७।१९ को 

आदेशले तारेखमा रहेको देिखंदा �नजलाई ठहरेको कैदको लगत कसी कानून बमोिजम असलु 
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गनु� र ज�रवाना वापतको रकमको लगत कसी �नजबाट असलु उपर भएमा असलु� जनाउन ुर 

असलु हनु नसकेमा मलुकु� ऐन द�ड सजायको ३८ नं. नं. को पर��ध �भ� रह� सोह� महलको 

५३ नं. बमोिजम लगत क�ी हनेु गर� उपरो� ज�रवाना वापत �नजलाई कैद ठेक� असलु गनु� 

भनी काठमा�डौ िज�ला अदालतमा लेिख पठाई �दनू । 

च) ��तवाद� �दपक राना मगरलाई ब��क� कसरु ऐन, २०६४ को दफा १५ (६) बमोिजम एक वष� 

कैद र � ११,५०,५००।- ( एघार लाख पचास हजार पाँच सय) ज�रवाना समेत हनेु ठहर� 

फैसला भएकोले �नज ��तवाद�बाट यस अदालतको �म�त २०६९।६।२३ को आदेश बमोिजम 

� २ लाख धरौट माग भएकोमा सो धरौट वापत �नजले नवुाकोट िज�ला ककनी गा.�व.स.वडा 

नं ५ को कुलमान लामाको नाउँमा दता� कायम रहेको �क.नं. २३ र ६४ को �े.फ. �मशः 

६-११-१-० र ६-१-३-३ ज�गा जेथा जमानी रािख �म�त २०६९।७।२७ देिख तारेखमा 

रहेको देिखएकोले �नजलाई ठहरेको कैदको लगत कसी कानून बमोिजम असलु उपर गनु� र 

ज�रवानाका हकमा ठहरे बमोिजमको लगत कसी कानून बमोिजम �नजबाट असलु उपर गनु� । 

सो ज�रवाना असलु हनु नसकेमा मलुकु� ऐन द�ड सजायको महल बमोिजम उ� जेथा �ललामी 

गर� ज�रवाना असलु उपर भएप�छ रो� का रािखएको जेथा बाँक� रहे कानून बमोिजम फुकुवा 

ग�र�दन।ु सो जेथाबाट जर�वाना असलु हनु नसके मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ नं. 

को पर�धी �भ� रह� सोह� महलको ५३ नं. बमोिजम लगत क�ी हनेु गर� ज�रवाना वापत समेत 

कैद ठेक� असलु गनु� भनी काठमा�डौ िज�ला अदालतमा लेिख पठाई �दनू। 

छ) ��तवाद�ह� राकेश कुमार अड�ुकया, �ची जाजो�डया र पनुम खेतानले आरो�पत कसरुबाट 

सफाई पाउने ठहर� फैसला भएकोले �नजह� म�ये यस अदालतमा �ज ु हाँिजर रहेका �िच 

जाजो�डया र राकेश कुमार अड�ुकयाले यस अदालतको आदेशानसुार �मशः �म�त 

२०६८।०७।०३ र ०६८।७।२७ मा र.नं. ३३९ र ४२५ बाट राखेको नगद धरौट जनह� 

� १,००,०००। (एकलाख) ��ततु म�ुा अि�तम �कनार भएप�छ �फता� पाउन दरखा�त �दए 

मलुकु� ऐन अ.बं. १२४ (१) नं. को �रतप�ु याई कानून बमोिजम �फता� �दन ुर अका� ��तवाद� 

पनुम खेतानले यस अदालतबाट तो�कपाएको �म�त २०६९।१।७ को तारेख गजुार� था�ने 

थमाउने �याद समेत गजुार� वसेको देिखएकोले �नजले �म�त २०६८।७।२३ को र.नं. ४१३ 

बाट राखेको धरौट� � १,००,०००।- (एक लाख) मलुकु� ऐन अ.बं. १२४ नं. बमोिजम 

जफत गर� सदर �याहा गनु� भनी यस अदालतको लेखा शाखालाई जानकार�  

�दनू । 

ज) यस अदालतको फैसला उपर िच� नवझेुमा काननुका �याद ७० (स�र�) �दन �भ� �ी सव��च 

अदालत काठमा�ड�मा पनुरावेदन गन� जान ु भनी ��तवाद�ह� ड�वरबहादरु तामा� (ब�जन), 

कण�बहादरु थापा, धन�साद राई, �दपक राना मगर र ��वण नौलाखालाई पनुरावेदनको �याद 

�दनू र �वशेष सरकार� व�कल काया�लय काठमाड�लाई सोह� बमोिजम पनुरावेदनको �याद स�हत 

फैसलाको जनाउ पठाई �दनू।  
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झ) श�ु �यादै गजुार� हािजर नहनेु ��तवाद� राजे��दास �े�लाई मलुकु� ऐन अदालती ब�दोव�तको 

२०८ नं. बमोिजम पनुरावेदन �याद �दन ुपरेन ।  

ञ) फैसलाको �व�तुीय ��त अपलोड गर� सरोकारवालाले न� कल मागे �नयमानसुार न� कल �दई 

मूल दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल सरुि�त रा� न अ�भलेख शाखामा बझुाई �दनू । 

 
 
        

    (ह�र�साद बगाले)  

               �यायाधीश 

 

उ� रायमा म सहमत छु । 

 

 (थीरबहादरु काक�)      

       �यायाधीश  

 

फैसला तयार गन� सहयोग गन� 

इजलास अ�धकृतः– �बमल रे�मी 

क��यटुर टाईप गन�ः– नारायण �साद आचाय� 

 

ई�त स�बत ्२०७० साल चै� ११ गते रोज ३ शभुम.्.................... 
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�ी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङ 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल 

                           माननीय �यायाधीश �ी मेघनाथ भ�राई 

फैसला 

स�वत ्२०६९ सालको दे.प.ुनं. ...................................०६९–DP–००२३ 

�नण�य नं. ........................५ 

 

म�ुा : अंश । 

 

दाङ घोराह� नगरपा�लका वडा नं.११ �ा�फक टोल घर भई हाल सौ�डयार गा.�व.स. वडा 

नं.७ ब�ने सषुमा प�रयार सनुार .......................................................................... 

पनुरावेदक/ 

वाद� 

�व��  

दाङ घोराह� नगरपा�लका वडा नं.११ �ा�फक टोल घर भई हाल म�यपि�म सडक  

�ड�भजन काया�लय दाङ घोराह�मा सवार� चालक पदमा काय�रत शोभाराम सनुार..............१ 

ऐ.ऐ. ब�ने कृ�णादेवी सनुार .............................................................................२ 

ऐ.ऐ. ब�ने �व�म�संह सनुार ............................................................................३ 

ऐ.ऐ. ब�ने बो�ध�संह सनुार ..............................................................................४ 

ऐ.ऐ. ब�ने मोहन�संह सनुार .............................................................................५ 

��यथ�/ 

��तवाद� 

 

स�ु फैसला गन� मा.िज.�या. : �ी दयानाथ खरेल 

स�ु फैसला गन� अदालत : दाङ देउखरु� िज�ला अदालत 

स�ु फैसला भएको �म�त : २०६९/२/३० 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� 

त�य र ठहर यस�कार छ : 

 �वप�ी म�येका मोहन�संह सनुार र म �फराद� अनेरा�व�वयकुो िज�ला क�मट�को सद�य भई 

एउटै स�ठनमा काम गन� �सल�सलामा िचनजान भई हामी दईु �बच माया �मे बसी �म�त २०६७/४/१९ 

गते �मे �ववाह गर� �नज प�त मोहन�संह सनुारले मलाई आ�नो घरमा लगी घर प�रवारले सहज �पमा 

�वीकार गनु� भयो । �ववाह भएको क�रब �तन म�हनाको �बचमा �नज प�तले मसँग ससाना कुरामा �नहुँ 

खोजी कुट�पट, गाल�गलौज गन�, मान�सक र शार��रक यातना �दई मेरो घरमा ब�न पाउँदैनस ् भनी 

लछारपछार गर� घरबाट �नकाला गरेकाले �वप�ीह�को िज�मामा रहेको स�पूण� स�पि�को फाँटवार� 

अंशव�डाको २०,२१, २२,२३ नं. बमोिजम �लई मूल अंिशयार ५ जना भएकाले ५ ख�ड गर� मेरा प�त 

मोहन�संह सनुारको भागमा पन� १ ख�डलाई २ ख�ड गर� १ ख�ड अंश �दलाइपाउँ भ�े समेत �यहोराको 

�म�त २०६८/७/२९ को सषुमा प�रयार सनुारको �फराद प� । 
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 �वप�ी �फराद�सँग हामी ��तवाद�ह�को कुनै नाता स�ब�ध छैन । �वप�ीलाई ��तवाद� म�येको 

मोहन�संह सनुारले कुनै �क�समको �ववाह दता� गरेको, �ववाह गरेको फोटो र नेपाल� सं�कारको कुनै �माण 

रहेको छैन । �नजलाई �ववाह गन� वा नगन� आ�ासन वा स�लाह समेत �दएको छैन । मोहन�संह 

सनुारको कुनै �ीमती छैन । �वप�ी �फराद�ले हामीह�को मान ��त�ामा हानी हनेु गर� अनेक श�दजाल 

�योग गर� गैरनाताको मा�नसले नाता�भ�को भनी हामीह�को �व��मा गाल� बेइ�जती म�ुा दायर गरेका 

छ� । यी �वप�ी वाद�लाई मैले �ववाह गरेको, घरमा �याएको र कुट�पट गर� घरबाट �नकाला गरेको भ�े 

भनाइ सरासर झ�ुा हो । �फराद� हामी ��तवाद�को नाता प�ुता�भ�को कुनै प�न अंिशयार नभएकाले 

आफुलाई अंिशयार भएको भनी अंश म�ुा दायर गन� �वप�ीलाई हकदैया नभएको हुँदा ��ततु म�ुाको दाबी 

नै खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको मोहन�संह सनुार समेत जना पाचँको संय�ु ��तउ�र प� ।  

 यी वाद�लाई मैले �ववाह गरेको होइन र �नज मेर� �ीमती प�न होइनन ्। �नज मेर� �ीमती 

नभएको हुँदा मैले अंश �दन ुपन� होइन । वाद� दाबी झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� मोहन�संह 

सनुारले अ.वं.८० नं. बमोिजम नातामा गरेको बयान।  

यी ��तवाद�सँग मेरो �म�त २०६७/४/१९ मा �मे �ववाह भएको हो । यी ��तवाद� मोहन�संह 

सनुार मेरा �ीमान नाताको हनुहु�ुछ र कृ�णादेवी सनुार सासू, शोभाराम सनुार ससरुा र अ� ��तवाद�ह� 

मेरो देवर, जेठाज ुनाताका हनुहु�ुछ । ��तवाद�ले मलाई खान लाउन न�दई घरबाट �नकाला गरेको हुँदा 

अंश पाउन ु पछ� भ�े समेत �यहोराको वाद� सषुमा प�रयारले अ.वं. ८० नं. बमोिजम नातामा गरेको 

बयान।  

वाद� ��तवाद�को मखु न�मलेको देिखँदा वाद�ले िज�ला �हर� काया�लय दाङमा �दएको �नवेदन 

िज�ला �हर� काया�लय दाङबाट �ा� भई �म�सल सामेल रहेको तथा वाद�ले फोटो स�हतको मतदाता 

प�रचय प� गराउने �ममा �ववरण भर� �नवा�चन काया�लयमा पेस गरेको �ववरण समेतको कागजातको 

स�लै ��त �नवा�चन काया�लयबाट �ा� भई �म�सल सामेल रहेको र यी वाद� ��तवाद� �बच �ववाह भए 

नभएको, �ववाह गर� घरमा लगी राखे, नराखेको, घरबाट �नकाला गरेको स�ब�धमा ��तवाद� रहेको वतनमा 

गई वाद� ��तवाद�ह�लाई रोहवरमा राखी य�कन �यहोरा खलुाई �थानीय सज��मन मचु�ुका गर� सो 

सज��मन मचु�ुका �म�सल सामेल रहेको ।   

यी वाद� सषुमा प�रयार र ��तवाद� मोहन�संह सनुार �बच �ववाह भएको �ववाह दता�, फोटो, 

नाग�रकता आ�द �लखत �माण �म�सल संल�न नरहेको, �ववाह भई ��तवाद�कै घरमा बसेको भनेको 

समयमा वाद�ले �नवा�चन आयोग सम� �म�त २०६७/१२/२० मा तयार भएको फोटो स�हतको मतदाता 

नामावल� तथा �यि�गत �ववरण स�लन फाराममा प�त पि�को महलमा प�त मोहन�संह सनुारको नाम 

उ�लेख नभई खाल� राखेको र आ�नो वतन समेत दाङ धना� गा.�व.स. वडा नं. ४ उ�लेख गरेको देिखँदा 

आफैले भरेको �ववरणमा आफुलाई कुमार� भनी �प� �पमा उ�लेख गरेकाले यी वाद� ��तवाद� �बच प�त 

पि�को नाता कायम हनेु देिखँदैन । यसर� नाता नै कायम नभएको अव�थामा वाद� दाबी बमोिजम वाद�ले 

��तवाद�बाट अंश पाउँ भ�े दाबी नप�ुने ठहछ� भ�े �म�त २०६९/२/३० मा भएको स�ु दाङ देउखरु� 

िज�ला अदालतको फैसला । 
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म पनुरावेदक वाद� सषुमा प�रयार र ��यथ� ��तवाद� मोहन�संह सनुार एउटै �व�ाथ� स�ठनमा 

संल�न रह� काम गन� �सल�सलामा िचनजान भई हामी �बच �मे बसी �म�त २०६७/४/१९ मा सँगै मन� 

िजउने कसम खाई �मे �ववाह गरेका ह� । �ववाह गदा� कुनै काया�लयमा नगई �ववाह गरेकाले �ववाह 

दता� नग�रएको हो । �ववाह दता� गराउँ भ�दा प�छ गराउँला भनी ��तवाद�ले भनेकाले �ववाह दता� �माण 

प� नभएको हो । कुनै प�न नार�ले आ�नो अि�मता, इ�जत, च�र���त आचँ आउने गर� कुनै लो�ने 

मा�नसलाई मेरो लो�ने हो भनी भ�ु पन� कुनै कारण �थएन । मैले हा�ो �ववाह हनुभु�दा प�हले नै 

माइतीबाट नाग�रकता �माण प� बनाइसकेकाले �यसमा प�तको नाम उ�लेख नभएको हो । स�ु 

अदालतबाट भएको सज��मन मचु�ुकामा उि�लिखत कुनै कुरा फैसलामा उ�लेख नगर� मैले स�ु अदालतमा 

नाता स�ब�धमा गरेको बयानलाई �माणमा न�लई मेरा देिखजा�े सा�ी समेत नबझुी केवल नाग�रकता, 

�ववाह दता� �माणप�, फोटो समेत �लखत �माण केह� नभएको भनी �नवा�चन �योजनको ला�ग स�लन 

ग�रएको आफैले भरेको मतदाता नामावल� तथा �यि�गत �ववरणमा अ� कसैले भ�र�दएको �ववरणलाई 

आधार �लई स�ु दाङ देउखरु� िज�ला अदालतबाट फैसला भएको छ । उ� मतदाता नामावल� फाराम 

मैले नभरेक� र कसले भरेको हो मलाई अ.वं. ७८ नं. बमोिजमको ���या परुा नगर� �यसमा रहेको सह� 

मेरो हो होइन भनी सनाखत समेत नगराई एका�ी �पमा कुमार� रहेको भनी �माणको मू�या�न नै नगर� 

�माण ऐन, अ.वं. १८४(क) र १८५ नं. समेतको �वपर�त ग�रएको स�ु फैसला बदरभागी भएकाले मेरो 

स�ु �फराद दाबी बमोिजम ग�रपाउँ भ�े पनुरावेदक वाद�को पनुरावेदन प�।  

नाता कायममा वाद� ��तवाद�का�बच मखु न�मलेको अव�थामा वाद� ��तवाद�का सा�ी बझुी 

इ�साफ गनु� पन�मा सो नगर� ग�रएको, सज��मन मचु�ुकालाई �माणमा न�लएको र �नवा�चन आयोगको 

�यि�गत �ववरण स�लन फाराम अ.वं. ७८ नं. बमोिजम नदेखाई, नसनुाई ग�रएको स�ु दाङ देउखरु� 

िज�ला अदालतको फैसला फरक पन� स�ने देिखँदा छलफलका ला�ग अ.वं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 

अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई उपि�थत हनु आए वा �याद 

नाघेप�छ �फराद ��तउ�र प�मा उि�लिखत सा�ी बझुी �म�सल संल�न �नवा�चन आयोगबाट �ा�  

�यि�गत फारामलाई अ.वं. ७८ नं.को ���या परुा गर� �नयमानसुार पेस गनू� भ�े यस अदालतको 

आदेश। 

वाद�का सा�ी �भमका�त दाहाल र पजुा गौतम प�रयारले वाद� ��तवाद� �बच २०६७ सालमा 

�ववाह भएको हो, सो �म�तमा म आ�नै घरमा रहेक� �थए ँ। वाद�ले अंश पाउन ुपछ� भनी पजुा गौतम 

प�रयारले गनु� भएको बकप� �म�सल सामेल रहेको।  

��तवाद�का सा�ी रवी�� गौतमले वाद� ��तवाद� �बच �मे स�ब�ध नभएको र �ववाह प�न 

नभएको भनी गनु� भएको बकप� र प�ुपा वल�ले �फराद� सषुमा प�रयारले �दएको �फराद �यहोरा झ�ुा  

हो । प�तवाद� मोहन�संह सनुारसँग वाद� सषुमा प�रयारको �ववाह भएको होइन, छैन । �ववाह नै नभएक� 

मा�छेलाई अंश �दन ुपन� होइन । म र ��तवाद�ह� सडक �ड�भजन काया�लयको �वाट�रमा ब�दै आएको 

हुँदा ��तवाद� मोहन�संह सनुारले वाद�लाई �ववाह गर� घरमा �याएको मैले दखेक� छैन भनी गनु� भएको 

बकप� �म�सल सामेल रहेको।  
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मतदाता नामावल� स�लन फाराम र �यि�गत फाराम मैले भरेको होइन।फाराममा भ�रएको 

स�पूण� �ववरण झ�ुा हो । यसमा भएको सह�छाप मेरो होइन । मलाई फसाउन जालसाज गरेर भ�रएको 

हो । फाराम कसले भरेको हो मलाई थाहा भएन भनी वाद� सषुमा प�रयारले अ.वं. ७८ नं. बमोिजम 

गरेको बयान �म�सल सामेल रहेको।  

वाद�ले गरेको बयान झ�ुा हो । मतदाता नामावल� स�लन फाराम �म�त २०६७/१२/२० मा 

वाद� आफैले �वयं उपि�थत भई भरेक� र �यसमा आ�नो वतन धना�-४ वस�तपरु राखेक� छन ्। स�लक 

ड�बरकुमार �े� सम� आफै उपि�थत भई सह�छाप गर� भरेको हो । जालसाज होइन । जालसाज भ�े 

वाद�लाई सजाय हनु ुपछ� । मतदाता नामावल� स�लन गदा� �यि� �वयं उपि�थत हनु ुपछ� र औ�ठा छाप 

��या�नङ गर� लगेको छ, सो र स�लक �ी ड�मरकुमार �े� समेतलाई बिुझपाउँ भ�े ��तवाद� मोहन�संह 

सनुारले अ.वं. ७८ नं. बमोिजम गरेको ��तबयान �म�सल सामेल रहेको ।  

��तवाद� मोहन�संह सनुारले �माण लगाइपाउँ भनी पेस गरेको, पनुरावेदक वाद� सषुमा प�रयारले �नवा�चन 

आयोग दाङबाट �लइएको फोटो स�हतको मतदाता नामावल� तथा �यि�गत स�लन फाराममा रहेको 

इले��ो�नक भो�टङको छायाँ��त �म�सल सामेल रहेको।  

 

अदालतको ठहर 

 �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुामा पनुरावेदक वाद�का तफ� बाट उपि�थत हनु भएका �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी वामदेव शमा� र 

अ�धव�ा �ी प�ुकरबहादरु भ�डार�ले वाद� र ��तवाद� म�येका मोहन�संह सनुार लो�ने �वा�नी नाताका 

हनु ्। �यनीह� �बचमा �मे �ववाह भएको हो, हुँदै नभएको �ववाहमा लो�ने �वा�नी हो भनी एक म�हलाले 

�फराद गद� �हँ�ने अव�था हुँदैन । वाद�का सा�ीले �फराद �यहोरा समथ�न गर� बकप� गरेका छन ्। 

सज��मनमा ब�ने �यि�म�ये जना ३ ले �फराद दाबीलाई समथ�न गर� लेखाएको देिख�छ । मतदाता 

नामावल�को �यहोरा जालसाजी हो, तसथ� वाद� र ��तवाद� म�येका मोहन�संह सनुार प�त पि� नाताका हुँदा 

अंश पाउन ुपन�मा नपाउने भनी गरेको स�ु दाङ देउखरु� िज�ला अदालतको फैसला गैरकाननुी भएकाले सो 

फैसला बदर उ�ट� ग�रपाउँ भनी गनु� भएको बहस स�ुनयो। 

�यसै गर� ��यथ� ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत हनु ुभएका �व�ान अ�धव�ा�य �ी पदम�साद 

वै�दक र �ी मदन पो�लेले वाद�तफ� बाट �ववाह भएको भ�े ठोस �माण पेस भएको छैन । पनुरावे�दकाले 

�ववाह भएको भ�नएको �म�तभ�दा प�छ तयार भएको फोटो स�हतको मतदाता नामावल�मा ��तवाद�लाई 

प�त भनी नाम लेखाउन सकेको देिखँदैन । फारामलाई जालसाज भनेकामा को, कसले जालसाज गरेको हो 

भ� सि�न भनी लेखाएको देिख�छ । ��तवाद�का सा�ीले �ववाह भएको होइन भनी इ�कार� ��तउ�र 

�यहोरा समथ�न गर� बकप� गरेको देिख�छ । सज�मीनमा ब�ने �यि�म�ये जना ३ ले ��तउ�र िज�कर 

समथ�न गर� लेखाएको देिख�छ, वाद� ��तवाद�का �बच नाता कायम नहनेु भएकाले अंश पाउने होइन तसथ� 

स�ु दाङ देउखरु� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला �मलेकै देिखँदा सदर हनु ुपछ� भनी गनु� भएको बहस 

समेत स�ुनयो।  
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यसमा दबैु प�का �व�ान काननु �यवसायीले गनु� भएको बहस िज�कर तथा �म�सल सामेल रहेका 

सबदु �माण अवलोकन गर� दाङ देउखरु� िज�ला अदालतबाट वाद� सषुमा प�रयार सनुार तथा मोहन�संह 

सनुारका �बचमा लो�ने �वा�नीको नाता कायम नहनेु हुँदा वाद�ले ��तवाद�बाट अंश समेत नपाउने ठहराई 

गरेको फैसला बदर उ�ट� गर� लो�ने �वा�नीको नाता कायम गर� ��तवाद�ह�बाट अंश समेत �दलाई 

भराइपाउँ भनी वाद�को ��ततु पनुरावेदन परेको देिखँदा यस म�ुामा देहायका कुरामा �नण�य �दन पन� 

देिखयो : 

१. क�तो ���याबाट स�प� भएको काय�लाई �ववाह मा�े हो ? 

२. वाद� र ��तवाद� म�येका मोहन�संह सनुार �बचको काय� �ववाह हो, होइन र �नजह�लाई लो�ने 

�वा�नी नाताका मा� �म�छ वा �म�दैन ? 

३. वाद�ले ��तवाद�ह�बाट अंश पाउने अव�था छ वा छैन ? 

४. पनुरावेदक वाद�को पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�छ वा स�दैन ? 

अब क�तो ���याबाट स�प� भएको काय�लाई �ववाह मा�े हो ?  भनी प�हलो ��तफ�  �वचार 

गदा�  �व�भ� जा�त, वग�, समदुाय �बचमा के, क�तो काय�लाई �ववाह मा�े भनी पथृक पथृक �यहोराको 

काननु, र�त र पर�परा �चलनमा रह� आएको पाइ�छ । इङ�या�ड र वे�समा �थानीय अ�धकार�को 

�वीकृ�तका आधारमा �ववाह स�प� गन� �यव�था भएको पाइ�छ । �यहाँको काननुी �यव�था अनसुार Civil 

ceremony or a religious ceremony अपनाएर �ववाह हनेु गद�छ। 

"In both cases, the following legal requirements must be met: 

 The marriage must be conducted by a person or in the presence of a person authorized to 
register marriages in the district 

 The marriage must be entered in the marriage register and signed by parties, two witnesses, 
the person who conducted the ceremony and, if that person is not authorized to register 

marriages, the person who is registering the marriage."1 

�छमेक� देश भारतमा क�तो अव�थामा भएको काय� �ववाह मा�नदँो रहेछ भनी हेदा� दो�ो �ववाह 

गरेकाले कारबाह� ग�रपाउँ भनी दायर भएको म�ुामा "…Prosecution for bigamy under section 494 it was 

necessary to establish that the second marriage had been duly performed in accordance with the 
essential religious rites applicable to the form of marriage gone through. The court held prima facie 

the expression "whoever marriage and whose marriage is a valid one"2  उ� म�ुामा �ह�द ु �ववाह 

ऐन, १९५५ को दफा १७ ले �नधा�रण गरेको ���या अनसुार �ववाह भएको भनी अ�भयोजन प�ले �माण 

नपयुा�एको भ�े आधारमा ��तवाद�लाई सजायबाट उ�मिु� �दएको पाइ�छ । अक� म�ुामा "The court 

thus held that for purposes of section 494, the marriage in question should have been celebrated 

with proper ceremonies and in due form."3 भ�नएको पाइ�छ ।  

                                                           
1.  http://www.adviceguide.org.uk/england/relationships_e/relationships_living_together_marriage_and_civil_ 

partnership_e/getting_married.htm, Getting Marriage, Visited on August 26, 2013. 

2. Bhaurao Shankar Lakhande v State of Maharastra (Air 1965 Sc 1564), Cited from  Indian Practice of Bigamy 

case  Fifty years of the Supreme Court of India its Grasp and Reach, the Indian Law Institute, oxford University 
Press First Published 2009, 717-718.  

3. Kanwal Ram v Himanchal Pradesh, Administration (AIR 1966 SC 614).  
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"There was no evidence of Datta Homa and Satpadi having been performed at the time of second 

marriage and the existence of the custom in the community of putting the Yarn thread instead of 
Mangal sutra was neither mentioned in the complaint nor proved in the evidence. It was held that 

conviction under section 494 of the code could not be sustained."4 भनी अक� म�ुामा ��तवाद�लाई 

सफाइ �दएको पाइएको छ । तर प�हलो �ववाह �व�धपूव�क गरेको नभई �ीमती �याएकाले सजाय हनु पन� 

होइन भनेकामा दो�ो �ववाह सामािजक र�त र पर�परा अनसुार �ववाह गरेको अक� म�ुामा भने 

��तवाद�लाई सजाय भएको पाइ�छ । ज�तै : "The accused in this plea against the charge stated: True I 

have married ten years after my wife deserted me and went away' the Supreme Court held the plea 
of guilt afore referred to could at best be understood to mean that the first appellant had taken a 
wife but that admission did not necessarily mean that he had taken the second wife after solemnizing 
a Hindu marriage with her after performing due ceremonies of marriage. Such plea, which he need 
not have even entered upon, and which was ignorable by the court, did not absolve the prosecution 
to otherwise prove its case that the marriage in question was performed in a regular way so as to visit 

him with penal consequences."5 

�व�वधताय�ु भौगो�लक अव�था भएको नेपाल� समाजमा �व�भ� जातीह�को बसोबास भएको र 

आआ�नो जातको सं�कृ�त, र�त र पर�परा अनसुार �ववाह स�प� हनेु गरेको पाइ�छ । नेपाल काननुमा 

केटा र केट�को �बचका यौनस�पक�  कायम भई ब�चा समेत भएको वा नभएको अव�थामा अदालतमा आई 

लो�ने �वा�नी नाता कायम भई हनेु गरेको �ववाह, �ह�दू र�त र पर�परा अनसुार �व�भ� देवदेवीको पूजा 

आरधाना गर� हनेु पर�परागत �ववाह, केटाले केट�लाई मन पराएर  औ�ठ� माला �दएर ग�रने �ववाह, केटा 

केट� आपसमा मन �मलेर पर�परमा हनेु �ववाह, दता� �ववाह तथा केटा केट� २० वष�को उमेर पगेुप�छ 

आपसी सहम�त र म�जरु�बाट ग�रने �ववाह नेपाल� समाजमा �चलनमा रहेको पाइ�छ । उ� काननुी 

�यव�थाबाट �ववाह भनेको केटा र केट�का �बचमा �वशेष उ�सव वा समारोह गर� स�प� ग�रने काय�, 

केटा र केट� �बचमा प�हला यौनस�पक�  कायम हनु गई म�हलाले ब�चा समेत ज�माइसकेको अव�था वा 

ब�चा भई नसकेको अव�था तथा केटा केट�का �बचमा पर�परको सहम�तबाट हनेु काय� तथा दता� �ववाह 

समेतलाई �ववाहको �पमा मा�यता �दई आएको पाइ�छ । तथा�प वाद� अ�पूण� राणा �वप�ी ��तवाद� 

गोरखश�शेर ज.व.रा. समेत भएको म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतले कसैले प�हले ब�चा ज�माइसकेर 

प�छ मा� �ववाह गरेको प�न हनु स�छ । कोह� केटा केट� �ववाह नगरेर प�न लामो समयस�म एकै 

साथमा समय �बताउन स�छन ्। तसथ� प�हला शार��रक स�पक�  भइसकेको भनी �न�कष�मा प�ुन �म�ने 

देिखँदैन । यस म�ुामा ��तपा�दत �स�ा�तले प�हले यौनस�पक�  कायम भई ब�चा भइसकेका वा ब�चा भई 

नसकेका तर यौनस�पक�  हनेु गरेको अव�थाका केटा केट�को �बचको स�ब�धलाई �ववाह मानी आएको यो 

म�ुाभ�दा पूव� स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तलाई चनुौ�त �दँदै �वशेष उ�सव र 

समारोहबाट हनेु गरेका �ववाहले मा� मा�यता पाउने ज�तो गर� पर�परागत �पमा मानी आएको 

�चलनलाई हटाएको देिख�छ । अतः ��ततु काननुी �स�ा�तबाट केट�ले �मे �ववाह भएको हो भनी 

उ�लेख गरेका सामा�य तक� को आधारलाई �ववाहको पूवा�धार मा� �म�ने देिखँदैन ।  

                                                           
4. L Obulamma v L Venkata Reddy (AIR 1979, 848).  
5. P Satyanarayana v p. Malliaiab (AIR 1997 CriLJ 211). 
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अब वाद� र ��तवाद� म�येका मोहन�संह सनुार �बचको काय� �ववाह हो, होइन र �नजह�लाई 

लो�ने �वा�नी नाताका मा� �म�छ वा �म�दैन भनी दो�ो ��तफ�  �वचार गदा� यस म�ुाक� वाद� अथा�त 

पनुरावे�दका सषुमा प�रयार सनुारले ��तवाद� म�येका मोहन�संह सनुारसँग आ�नो २०६७÷४÷१९ गते �मे 

�ववाह भएकाले अंश �दलाइपाउँ भ�े �फराद दाबी गरेको देिख�छ । सो अव�ध उ�ा�त ��तवाद�का घरमा 

बसी आएको भ�े दाबी गरे प�न सोको �न�व�वाद �पमा प�ु�ाइँ गन� सकेको पाइँदैन । �ववाह पर�परागत 

तवरले वैवा�हक समारोह गर� ज�ती लगी गरेको भ�े देिखन आउँदैन । कुनै देवी देवताको मि�दरमा लगी 

�स�दूर, चरुा, पोते, �टका लगाइ�दएको भ�े वाद�को भनाइ प�न देिखँदैन। 

��तवाद�सँग साथै बसेको भने प�न शार��रक स�पक�  समेत कायम भई आएको, ब�चा भइसकेको 

वा हनेु स�भावना रहेको भ�े प�न छैन । वाद� सषुमा प�रयारको �फराद दाबीलाई ��तवाद� म�येका 

मोहन�संह सनुारले पूण�तः इ�कार गरेको अव�था छ । �ववाह हुँदाका बखतका फोटाह� देखाउन सकेको 

पाइँदैन । �ववाह दता�को �माण प�, नाग�रकता ज�ता �लिखत �माणका मा�यमबाट आ�नो दाबी प�ु� 

गरेको अव�था प�न छैन ।  

प�हलो ��मा ६ �कारबाट हनेु �ववाह नेपाल काननुले �यव�था गरेको भनी �ववेचना ग�रएकामा 

यी वाद� र ��तवाद�को �ववाह भएको भनी �न�कष�मा प�ुन स�कने ग�भीर �माण �म�सलमा मौजदु  

देिखँदैन । अदालतको आदेशानसुार भएको सज��मन मचु�ुकामा ब�ने ६ जना म�ये ३ जनाले वाद�को 

�ववाह ��तवाद�सँग भएको हो भनी लेखाए प�न यो �म�तमा य�तो ���याबाट �ववाह स�प� भएको हो, 

�ववाह समारोहमा हामी समेत उपि�थत �थयौ भ� सकेको पाइँदैन । वाद�का सा�ीले प�न �ववाहको �म�त 

समेत खलुाई त�यय�ु �पमा आ�नो भनाइ राखी वाद�को दाबी बमोिजम नाता कायम हनु पन� भनी 

बकप� गन� सकेको देिखँदैन । 

��तवाद�ले वाद�सँग आ�नो �ववाह नभएको भनी इ�कार� �यहोराको ��तउ�र पेस गर� अ.वं. ८० 

नं. बमोिजम बयान गदा� प�न सोह� �यहोरा लेखाएको देिख�छ । �नजका सा�ीह�ले इ�कार� ��तउ�रको 

�यहोरा समथ�न गर� वाद�ले ��तवाद�बाट अंश पाउन ुपन� होइन भनी बकप� गरेको देिख�छ । बिुझएका 

सज��मनका मदन के.सी., प�ुपा वल� र �नमा वल�ले ��तवाद� वाद�को लो�ने नाताको नपन� भएकाले अंश 

पाउने होइन भनी लेखाई �दएको देिख�छ । प�ुपा वल�ले त ��तवाद�ह� आफुह� ब�ने गरेको घरमा 

बसी आएकोमा कुनै प�न �दन पनुरावे�दका ��तवाद�को सो घरमा आएक� �थइनन ् भनी लेखाएको  

देिख�छ । यी वाद�ले ��तवाद� म�येका मोहन�संह सनुारसँग �म�त २०६७/४/१९ मा �मे �ववाह भएको 

भनी लेखाएकामा �म�त २०६७/१२/२० मा फोटो स�हतको मतदाता नामावल� तथा �यि�गत �ववरण 

स�लन फाराममा भ�रएको �यहोरा हेदा� आफुलाई �ववा�हता र ��तवाद� मोहन�संह सनुारलाई लो�ने भनी 

लेखाउन सकेको देिखँदैन । साथै फोटो स�हतको मतदाता नामावल�मा प�तको नाम भनेको महल खाल� 

देिखएको छ । साथै वाद� ��तवाद� �बच �ववाह भएको भ�े अ�य ठोस, भरपद� र �व�सनीय �माण प�न 

वाद�ले पेस गन� सकेको देिखँदैन । फोटो स�हतको मतदाता नामावल� तथा �यि�गत �ववरण स�लन 

फारामलाई जालसाज भनेकामा अ.वं. ७८ नं. बमोिजम बयान गदा� कसले जालसाज गरेको हो भ� 

सि�न, सा�ी सबदु छैन भनी उ�लेख गरेको देिख�छ । यस ि�थ�तमा वाद�को ��तवाद� म�येका 
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मोहन�संह सनुारसँग �ववाह भएको भ�े �मािणत हनु नसकेको हनुाले लो�ने �व�नीको नाता कायम ग�रपाउँ 

भ�े वाद� दाबी प�ुन स�ैन । 

अब वाद�ले ��तवाद�ह�बाट अंश पाउने अव�था छ वा छैन ?  भनी ते�ो ��तफ�  �वचार गदा� 

वाद�ले मोहन�संह सनुारसँग �मे �ववाह भएको भनी गरेको दाबी नेपाल� काननुी �यव�थाले मा�यता �दान 

गरेको �ववाहको प�र�ध�भ� पन� नदेिखएकाले लो�ने �वा�नीको नाता कायम हनु नस�ने भनी मा�थका 

�करणमा �ववेचना भइसकेको छ । खास गर� पनुरावे�दका वाद�ले ��तवाद�ह� मोहन�संह सनुारसँग �ववाह 

भएको भनी वैवा�हक स�ब�धको नाताले अंश माग गरेको पाइ�छ । वाद� र ��तवाद� म�येका मोहन�संह 

सनुारसँगको �ववाह वाद�ले �मािणत गन� नसकेकाले लो�ने �वा�नीको नाता नै कायम नहनेु देिखँदा वाद�ले 

दाबी बमोिजम ��तवाद�ह�बाट अंश पाउने अव�था देिखन आएन। 

अब वाद�को पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�छ वा स�ैन ? भनी चौथो तथा अि�तम ��तफ�  �वचार 

गदा� दाङ देउखरु� िज�ला अदालतबाट वाद� सषुमा प�रयार सनुार तथा मोहन�संह सनुारका �बचमा लो�ने 

�वा�नीको नाता कायम नहनेु हुँदा वाद�ले ��तवाद�बाट अंश नपाउने ठहराई गरेको फैसला बदर उ�ट� 

गर� लो�ने �वा�नीको नाता कायम गर� ��तवाद�बाट अंश समेत �दलाइ भराइपाउँ भनी वाद�को ��ततु 

पनुरावेदन परेको देिख�छ । पनुरावे�दका वाद�को ��तवाद� म�येका मोहन�संह सनुारसँग �ववाह भएको 

नदेिखँदा लो�ने �वा�नीको स�ब�ध नै कायम हनु नस�ने देिखएकाले वैवा�हक स�ब�धको आधारमा अंश 

माग गरेको पनुरावे�दका वाद�को अंशतफ� को दाबी समेत प�ुन नस�ने भनी मा�थका �करणह�मा �व�ततृ 

�ववेचना गर� स�कएको हुँदा स�ु दाङ देउखरु� िज�ला अदालतले �म�त २०६९/२/३० मा गरेको फैसला 

�मलेकै देिखँदा सदर हनेु ठहछ� । पनुरावेदक वाद�को पनुरावेदन िज�कर प�ुन स�दैन । फैसलाको 

जानकार� पनुरावेदक वाद� तथा ��यथ� ��तवाद� दबैु थर�लाई �दई �म�सल अ�भलेख शाखामा पठाइ�दनू ।  

 
                                                      

                                                       (च�डीराज ढकाल) 

उ� रायमा सहमत छु ।                                       �यायाधीश 

 

   (मेघनाथ भ�राई)  

    �यायाधीश  

 

इजलास सहायक : ना.स.ु गोकण� वल�  

 

इ�त स�वत ्२०७० साल भा� ४ गते रोज ३ शभुम.्...................। 
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�ी पनुरावेदन अदालत, बागलङु 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी नीता गौतम द�ि�त 

माननीय �यायाधीश �ी न�दलाल महतो (था�) 

फैसला । 

स�वत ्२०६९ सालको द.ुदे.नं ०६९ - DP -०००५, �न.नं. १५ 

 

म�ुा : अंश । 

 

बागलङु िज�ला बा.न.पा. वडा नं ४ ब�ने �व. दगुा�नारायण भार�को म.ुस. गन� त�ुसीनारायण 

भार�................................................................... ........................................१ 

पनुरावेदक/ 

��तवाद� 

�व��  

बागलङु िज�ला बा.न.पा. वडा नं ४ ब�ने मानबहादरुको छोरा िशवओम भार� ..............१ �वप�ी/ 

वाद� 

स�ु फैसला गन� 

मा.�या. �ी �ड�ल�रमण �तवार� 

�ी बागलङु िज�ला अदालत 

     

�याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु 

म�ुाको सि��� त�य यस �कार छ । 

�फराद� मेरा बाब ु काजीमान भ�े मानबहादरुका २ वट� �ीमतीह� म�ये जेठ� सौतेनी 

आमातफ� बाट जेठो ह�रा भार� तथा राजकुमार भार� र का�छ�प�� आमा जगतकुमार� तफ� बाट �वप�ी 

म�येका ह�रओम भार� र मथरुा ओम भार� तथा म �फराद� गर� ५ छोराह� तथा दबैु आमाप��बाट १४ 

वट� छोर�ह�को जाजय�म भएकामा सबै �दद�ह�को �ववाह भइसकेका बाब ुमानबहादरु २०५५ सालमा र 

मेर� आमाको २०४२ सालमा म�ृय ुभइसकेको हुँदा हालस�म अंश गनु� पन� ज�मा अंिशयारह� ५ जना 

मा� भएकामा �वप�ी ह�रा र राजकुमार भार� बाबकुो म�ृय ुहनुपूुव�देिख नै आ�नो चल धनमाल �लई मानो 

बेगल भई अलग �पमा ब�न ुभएको, �वप�ी ह�रओम तथा मथरुाओम २०३२ सालदेिख नै चल धनमाल 

�लई अलग बसी आउन ुभएको छ । नापीका बखत सँगोलको ब�डा हनेु घरज�गा आमा जगतकुमार� र 

��तवाद� ह�रओम भार�का नाउँमा दता� भएको छ । खेतबार�ह� घरसारमा ब�डा गर� छु�ाछु�ै कमाई 

भएका बखत ��तवाद� ह�रओम भार�का धेरै �ीमती भएका कारण अंश म�ुा पार� अंशब�डा गर� छु�ाई 

�लन ुभएको �यहोरा हालै मा� थाहा पाएकाले ब�डा मचु�ुका दता� बदरतफ�  आजै छु�ै �फराद दायर गर� 

मैले पाउने र�तपूव�कको अंश छु�ाई पाउन यो �फराद �लई आएको छु । तसथ� जो जे ब�ुन ुपद�छ बझुी 

ब�डा गनु� पन� स�पि� �वप�ी दाजहु� समेत िज�मामा हुँदा �फराद परेको अिघ�लो �दनलाई मानो 

छु��एको �म�त कायम गर� अंशब�डाका २०, २१, २२ र २३ नं. बमोिजम तायदाती फाँटवार� दािखला 

गन� लगाई ५ भागको १ भाग अंश �दलाइपाउँ भ�े समेतको �फराद प� । 
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हाल ५ जना अंिशयार छ� । मेरा �पता ह�रा भ�े बमबहादरुले पाउन ुपन� अंश मैले आजस�म 

पाएको छैन । मेरा �पताले अंश पाउने ज�गा केह� �व. का�छ�आमा जगतकुमार� र केह� ��तवाद� 

ह�रओम भार�का नाउँमा दता� छ । ज�गा वाद�ले नै भोगचलन गर� आउन ुभएको छ । सा�हँला बाजे 

�व. अ�मरबहादरुले बाजेह� समेतलाई सा�ी रािख�दन ु भएको बकस प�को स�पि� समेतबाट जीवन 

गजुार� आएको छु । यसै म�ुाको ब�डा छु�ाउने �ममा मेरा �वग�य �पताले पाउने १ अंश मैले छु�ाई 

�लन पाउने नै छु भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� दगुा�नारायण भार�को ��तउ�र प� । 

हामी अंश गन� बाँक� ५ अंिशयार छ� । मैले �पताजीबाट चल स�पि� समेत अंश बापत केह� 

पाएको छैन । मेरा नाउँमा ब�डा गनु� पन� कुनै चल अचल स�पि� नभएको हुँदा म उपरको �फराद दाबी 

झ�ुा हो । ��ततु म�ुाबाट नै मैले पाउने ऐन मतुा�बकको ब�डा छु�ाई मलाई �दलाई वाद�बाट रहेको 

कोट� फ� जफत गर� �याय पाउँ भ�े समेतको ��तवाद� राजकुमार भार�को ��तउ�र प� । 

हामी ५ अंिशयार छ� । दाज ुह�रओम र म मथरुाओम २०३२ सालमा मान ुछु�ी बेगल भई 

आएको हो । हा�ो अंश भएको छैन । मलाई १ अंश �दलाई भराइपाउँ भ�े समेतको ��तवाद� 

मथरुाओम भार�को ��तउ�र प� । 

��तवाद� म�येका ह�रओम भार�का नाउँको इतलायनामा �याद २०६०।४।२० मा तामेल 

भएकामा �नज ��तवाद�ले ��तउ�र नगर� स�ु �यादै गजुार� बसेको रहेछ ।  

वाद�का सा�ी अि�नकुमार �े� र ह�रकृ�ण भार�ले �नज वाद� �मलान हनेु गर� ��तवाद� 

मथरुाओम भार�का सा�ी अि�नकुमार �े�, ��तवाद� दगुा�नारायण भार�को सा�ी लालजंग रा.भ.ले ��तवाद� 

राजकुमार भार�का सा�ी गोपाल�साद ओझाले �नज ��तवाद� �मलान हनेु गर� गरेको बकप� �म�सल 

सामेल रहेछ ।  

वाद� र उपि�थत ��तवाद�ह�ले पेस गरेको तायदाती फाँटवार�को दरखा�त �म�सल संल�न  

रहेछ । ��तवाद� म�येका ह�रओम भार� यस अदालतबाट जार� भएको प�ाउ पजु�को �यादमा हािजर वा 

प�ाउमा पर� नआएकाले �नज िज�माको ब�डा गनु� पन� स�पि�को तायदाती फाँटवार� वाद�बाट पेस भएको 

रहेछ ।  

वाद� िशवओम भार�ले ��तवाद�ह�सँगबाट �म�त २०६१।६।१९ गते वाद�ले ��तवाद�ह�बाट ५ 

भागको १ भाग अंश भाग छु�ाई �लन पाउने गर� यसै अदालतबाट �म�त २०६१।६।१९ मा भएको 

फैसला �म�सल सामेल रहेछ । 

�म�त २०६२।७।१७ मा अ.बं. ११० नं. बमोिजम र�तपूव�क इतलायनामाको �याद तामेल भई 

��तवाद गन� मौकाबाट वि�त भएकाले अ.बं. २०८ बमोिजम ��तउ�र दता� ग�रपाउँ भ�े �यहोराको 

ह�रओम भार�को �नवेदन प� र उ� �नवेदनमा �नजको जायजेथा घर �ीस�पि� सा�बकको वतनमा भएको 

हुँदा �नवेदन माग काननु र �याय स�त देिखन आएन भनी उ� �नवेदनमा यस अदालतबाट भएको  

आदेश । 

स�मा�नत �ी सव��च अदालतमा उ��षेणय�ु परमादेश जार� ग�रपाउँ भनी ह�रओम भार�ले �रट 

�नवेदन दायर गर� उ� �रट �नवेदन उपर बटुवलमा बसोबास गन� मा�नसका नामको �यादमा बागलङुमा 

जार� भई �नवेदक र �नजका जहान प�रवार समेत घरमा फेला नपरेको भनी घरदैलोमा टाँस गरेको �याद 
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काननुको र�तपूव�क मा� �म�दैन, यस ि�थ�तमा बागलङु िज�ला अदालतबाट �नवेदकका नाममा �म�त 

२०६०।४।२० मा तामेल भएको �याद अ.बं. ११० नं. को र�त पगुी तामेल भएको मा� �मलेन । 

र�तपूव�क �याद तामेल नभई एकत�फ�  फैसला भएको अव�थामा अ.बं. २०८ नं. बमोिजम फैसला भएको 

६ म�हना�भ� थाहा पाएका �म�तले ३५ �दन�भ� �नवेदक झग�डयाले ��तउ�र �दन �याएकामा �लई 

कारबाह� गनु� पन�मा सो नगर� �नवेदकले अ.बं. २०८ नं. बमोिजम ��तउ�र दता� ग�रपाउँ भनी �दएको 

�नवेदनमा �नवेदन माग काननु स�त देिखन आएन भनी बागलङु िज�ला अदालतबाट �म�त २०६२।७।७ 

मा भएको आदेश र सो उपर अ.बं. १७ नं. अ�तग�त परेको उजरु�मा पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट 

�म�त २०६३।७।१६ मा बागलङु िज�ला अदालतको आदेशमा कुनै प�रवत�न गनु� परेन भनी भएको 

आदेश समेत अ.बं. ११० नं. र २०८ नं. �वपर�त हुँदा उ��षेणको आदेश�ारा बदर ग�र�दएको छ । 

�नवेदकले अ.बं. २०८ नं. बमोिजम र�तपूव�क ��तउ�र लेखी �याद�भ� �याए काननु बमोिजम गर� �लई 

म�ुामा काननु बमोिजम कारबाह� गर� �नण�य गनु� भनी �वप�ी बागलङु िज�ला अदालतका नाममा परमादेश 

समेत जार� हनेु ठहछ� भनी �म�त २०६५ फा�गणु ९ गते �ी सव��च अदालतबाट भएको उ��षेण तथा 

परमादेशको आदेश । 

�म�त २०६६।१०।२७ मा स�मा�नत �ी सव��च अदालतबाट २०६५।११।९ मा भएको 

फैसलाको ��त�लपी साथै रािख ��तउ�र दता� गर� तारेखमा रहन पाउँ भनी �दएको �नवेदन माग मना�सव 

देिखँदा ��तवाद� ह�रओम भार�को ��तउ�र दता� गर� अंश म�ुाका वाद� िशवओम भार� तथा ��तवाद� 

राजकुमार भार�लाई जनाउ �याद �दन ुभ�े समेतको स�ु अदालतबाट भएको आदेश । 

�वप�ी वाद�ले उ�लेख गरेको प�ुतेवार�मा मेरो कुनै �ववाद छैन । प�ुतेवार� बाहेक स�पूण� 

�फराददाबी झ�ुा हो । �म�त २०५९।५।२१ देिख म बटुवलमा बसाइँ सराइ गर� आएको छु । वाद� 

समेतसँग २०६०।१।१५ मा भेटघाट गर� अंश स�ब�धमा छलफल समेत भएको होइन । वाद� र 

सह��तवाद�ह� �बच स�लाह गर� मेरा नाममा दता� रहेको स�पि�बाट अंशब�डा गराई मलाई आआ�नो 

नाममा दता� भएको स�पि�बाट वि�त गराउने �नयतले उ� म�ुामा �नजह�ले स�य त�य लकुाएका 

रहेछन ्साथै २०३१ सालमा आमा जगतकुमार� भार�ले आ�नो पेवाधनबाट केह� ज�गा �ा� गनु� भएकामा 

�ी अंश धनको १,४,५ नं. ले उ� ज�गा उहालेँ आफुखसु गन� पाउने हो । आमा जगतकुमार� भार�ले 

आ�नो दाइजो पेवाधनले आफुले राजीनामाबाट हक �ा� गनु� प�हले हामी सबै भाइको अंशब�डा ला�ने 

स�पि� राजकुमार एवं मथरुाओम र दगुा�नारायणका नाममा रहे भएकाले उ�बाट समेत मैले ५ भागको १ 

भाग अंश पाउन ुपन� हो । आमा जगतकुमार� भार�ले �ीअंश धनको १,४,५ अ�तग�त हक �ा� गराई 

आएको अचल स�पि� आमाले आफुखसुी गन� पाउने हो । उ� स�पि� आमाले आफुखसुी म ��तवाद�का 

नाममा दता� गराइ�दन ुभएकाले उ� ब�डा गन� नपन� हो । य�तो ब�डा गन� कर नला�ने स�पि�बाट मा� 

भाग �ह�सा लगाई खान वाद� तथा सह��तवाद�ह�ले मेरो २०५९ सालमै भएको बसाइँ सराइमा गलत 

वतन लेखाएको कुरा �माण ख�डमा पेस गरेको बसाइँ सराइले �मािणत गन� हुँदा झ�ुा वाद� दाबीबाट 

फुस�द पाउँ भ�े समेत �यहोराको ह�रओम भार�को ��तउ�र प� । 

यस अदालतका आदेशानसुार ��तवाद� म�येका ह�रओम भार� र वाद�बाट पेस भएको फाँटवार� 

दरखा�त �म�सल सामेल रहेछ ।  
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मेरा बाब ु �व. दगुा�नारायण भार�का नाममा र दाज ु बाबनुारायण भार�का नाममा रहेको बा.िज. 

का�लका आ.गा.�व.स. वडा न ५ �क.नं. ३३ को खरबार� �े.फ. ०–१३–३–१, ऐ ऐ �क.नं. ५३ को 

�े.फ. ०–६–३–३ को ज�गा ब�डा ला�ने होइन भनी ��तवाद� �व. दगुा�नारायण भार�का छोरा 

त�ुसीनारायण भार�ले �म�त २०६८।९।१ मा जाहेर गन� आएको भनी यस अदालतमा �दएको �नवेदन 

�म�सल सामेल रहेछ ।  

वाद� ��तवाद�ह� �बच नातामा र अंिशयार सद�यमा कुनै �ववाद देिखँदैन । वाद�ले 

��तवाद�ह�सँगबाट १ भाग अंश पाउने कुरामा दबैु प�का सा�ीह� सहम�त भई बकप� गरेको अव�था 

देिखन आउँछ । यी वाद� ��तवाद�ह� �बच अंशब�डा भइसकेको समेत नदेिखएका ि�थ�तमा वाद�ले 

��तवाद�ह�बाट अंश पाउने नै देिखन आयो । ��तवाद� म�येका ह�रओम भार�ले आमा जगतकुमार� 

भार�का नाउँका ज�गाह� अंिशयारह�मा ब�डा ला�न ुपन� होइन भनी आफुले पेस गरेको फाँटवार�मा पेस 

गरे प�न र अक� ��तवाद� दगुा�नारायण भार�को छोरा त�ुसीनारायण भार�ले ०६८।९।१ गते पेस गरेको 

�नवेदनबाट वाद�ले पेस गरेको तायदाती फाँटवार�मा उ�लेख गरेका �क.नं. ३३ र ५२ का ज�गाह� 

ब�डा नला�ने ज�गा हनु ्भनी दाबी िज�कर �लएको देिखए ताप�न उ� ज�गाह� ब�डा नला�न ुपना�का 

कारण स�हतको ठोस �लखत �माण पेस गन� नसकेको हुँदा �नवेदन �दएकै भर आधारमा मा� अंश नला�ने 

ज�गा हनु ्भनी भ� स�कने अव�था समेत देिखँदैन । तसथ� यी वाद� ��तवाद�ह�ले पेस दािखला गरेको 

दता� �े�ता �मले �भडेका ज�गाह�बाट नरमकरम �मलाई वाद�ले ��तवाद�बाट ५ भागको १ भाग अंश 

छु�ाई �लन पाउने ठहछ� भ�े समेत �यहोराको स�ु बागलङु िज�ला अदालतको �म�त २०६८।१०।२९ 

गतेको फैसला ।  

मेरा �पता दगुा�नारायण भार�ले आ�नो सा�हँला बाजे अ�मरबहादरुसँग शेषप�छको बकस प� 

२०१०।१०।२९ गते ग�ुमी मालबाट रिज�ेसन गर� पाएको ज�गाबाट वाद�ले अंश पाउन ु पछ� भ�े 

वाद� दाबी नभएको र सा�ीह�ले प�न उ� बकस प�को ज�गा म�येबाट वाद�ले अंश पाउन ुपछ� भनी 

बकप� गनु� भएको छैन । सा�ीह�ले वाद� ��तवाद� ५ अंिशयार भएको उनीह� �बच ला�ने ब�डाबाट 

१ ब�डा वाद�ले पाउने भ�े हो । �फराद लेखबाट म पनुरावेदकको �पता वाद�को भ�तजा दगुा�नारायण 

िज�मामा ब�डा गनु� पन� स�पि� छ भ�े वाद� लेख भएको देिखँदैन । नापीका बखत परुानो पैतकृ तथा 

सँगोलमा ब�डा हनेु घरज�गाह� म�ये केह� आमा जगतकुमार� तथा दाज ु ��तवाद� ह�रओम भार�का 

नाउँमा नापी दता� समेत भएको उ�लेख गनु� भएको छ । यसबाट अंशब�डा ला�ने ज�गा जगतकुमार� र 

ह�रओम भार�का नाउँमा रहे भएको �प� ह�ुछ । बा�लङु िज�ला अदालतबाट �म�त २०६१।१।१५ मा 

फाँटवार�को आदेश गदा� मेरा �पताले आ�नो िज�मा ब�डा ला�ने स�पि� नभएको दरखा�त पेस भएको छ 

र �यसमा वाद� एवं अ�य ��तवाद�ह�ले ब�डा ला�ने स�पि� दगुा�नारायणसँग छ भनी सनाखत गनु� भएको 

छैन । �म�त २०६१।६।१९ गते भएको फैसलामा �व. दगुा�नारायणको नाउँको ज�गा ब�डा गनु� नपन� 

गर� फैसला भएको छ भने उ� फैसलामा वाद�ले िच� बझुाई ब�न ु भएको छ । �पताजी �व. 

दगुा�नारायणको �म�त २०६५।९।२० मा �वग�य भएप�छ उहाँका जेठा छोरा बाबनुारायण, अ�ववा�हता 

छोर� सान ुभार�, म पनुरावेदक र भाइ रामनारायण समेतलाई नजरअ�दाज गर� बाबनुारायणलाई समेत ब�ुदै 

नबझुी �पताजीका नाउँमा रहेको आ�ना सा�हँला बाजेले बकस प� ग�र�दएको �क.नं. ३३ र ५२ का 
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ज�गाह� समेत वाद�ले फाँटवार�मा समावेश गनु� भएको र सो बारे �क.नं. ३३ र ५२ का ज�गा ब�डा 

ला�ने होइन भनी मैले जाहेर गरेको �थए ँ। �यसमा वाद� र अ�य ��तवाद�ह�ले �बम�त जनाउन ुभएको 

अव�था समेत देिखँदैन । ��तवाद� ह�रओम भार�क� �ीमती �डलकुमार� र �व�णकुुमार� भार� वाद� र 

��तवाद� ह�रओम भार� भएका अंश म�ुाह�मा �क.नं. ३३ र ५२ का घरज�गाह� ब�डा नभएको 

यथाथ�तालाई उ� म�ुाह�बाट दसा�एको समेत छ । मेरा �व. आमा पदमकुमार� र �पता �व. 

दगुा�नारायणले सा�हँला बढुा बाबा र सा�हँल� बढु� बजैको पालताल सेवा रेखदेख गर� �ा� गनु� भएको 

शेषप�छको ज�गा वाद�ले दाबी गन� पाउने कुनै काननुी आधार समेत नभएको र स�ु बागलङु िज�ला 

अदालतको �म�त २०६८।१०।२९ को फैसला गलत तक� मा आधा�रत, काननु समेत ��तकूल हुँदा सो 

फैसला बदर गर� मेरो पनुरावेदन िज�कर समेत हेर� सोह� अनसुार �याय गर� इ�साफ पाउँ भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� दगुा�नारायण भार�को म�ुा सकार गन� त�ुसीनारायण भार�को पनुरावेदन प� ।  

यसमा वाद� िशवओम भार�ले अंश म�ुाको �करण नं. ३ मा उ�लेख गरेका ब�डा मचु�ुका दता� 

बदर म�ुाको स�ल �म�सल र सोसँग स�बि�धत अ�य �म�सल भए बागलङु िज�ला अदालतबाट िझकाई 

आएप�छ �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतको �म�त २०६९।९।२४ को आदेश ।  

यसमा पनुरावेदक दगुा�नारायण भार�ले आ�ना काका नाताका अ�मरबहादरुबाट २०१० सालमा 

शेषप�छको बकस प��ारा �ा� भएको भनेको �क.नं. ३३ र ५२ को ज�गा अंिशयार �बच ब�डा हनेु 

ठह� याउँदा सो स�ब�धमा कुनै �ववेचना नै नगर� भएको स�ुको फैसला �वचारणीय देिखएकाले छलफलका 

ला�ग अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ४७ बमोिजम ��यथ� 

िझकाई आएप�छ वा अव�ध �य�तत भएप�छ �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतको �म�त 

२०६९।१२।७ को आदेश ।  

 

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� यस इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुामा पनुरावेदन स�हत स�ु �म�सल अ�ययन ग�रयो ।  

पनुरावेदक ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी काजीगाउँले �े�ले पनुरावेदक 

त�ुसीनारायण भार�का �पता, वाद� एवं अ�य ��तवाद�ह�को अंिशयार नभई बाजे ह�रा भ�े बमबहादरु वाद� 

एवं ��तवाद�का अंिशयार हुँदा मेरो प�को बाजे मानो बेगल भएप�छ मेरा प�का बाबलेु ४०।५० 

वष�स�म सा�हँला बाबा र साइल� आमा �व. जगतकुमार� �े�को पालताल सेवा रेखदेख गर� �क�रया काज 

समेत गर� ग�ुमी मालबाट पा�रत गर� �ा� गरेको शेषप�छको बकस प�को �क.नं. ३३ र ५२ का 

ज�गाह� बमबहादरुको अंिशयारलाई ब�डा ला�ने होइन । मेरा प�ले उनै सा�हँला बाजे अ�मरबहादरुले 

�दन ुभएको बकस प�को ज�गा स�पि�बाट जीवन गजुारा गर� आइराखेको छ । मेरा प� िज�मा वाद�ले 

पाउने अंश छैन र उ� �क.नं. को ज�गाबाट वाद�ले अंश पाउन ुपछ� भ�े दाबी प�न नभएको हुँदा अ�य 

स�पि�बाट वाद�ले अंश पाउने हनु उ� बकसबाट पाएको ज�गा मेरो प�को आफुखसुी एकलौट� हुँदा 

ब�डा ला�ने होइन भनी गनु� भएको बहस तथा ��यथ� वाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी 

ह�र�साद शमा�ले मेरा प� वाद� िशवओम भार� र ��तवाद�ह� �बच नातामा र अंिशयार रहे भएको कुरामा 
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�ववाद छैन भने हालस�म वाद�ले अंश पाएका प�न छैनन ्। वाद�ले ��तवाद�ह�बाट १ भाग अंश पाउने 

कुरामा मखु �मलेको र दबैु प�का सा�ी समेतले बकप� गर� प�ु� ग�र�दएका छन ्। �क.नं. ३३ र 

�क.नं. ५२ का ज�गाह� ��तवाद� दगुा�नारायण भार�का छोरा त�ुसीनारायणले पेस गरेको �नवेदनबाट उ� 

ज�गा �क�ा बकसबाट �ा� भएको ज�गा भएको र ब�डा नला�ने हनु ् भनी दाबी िज�कर �लए ताप�न 

�नजले उ� ज�गाह� ब�डा नला�न ुपना�को कारण स�हतको कुनै ठोस �लखत �माण पेस गन� नसकेका 

कारण �नवेदनकै भरमा मा� ब�डा नला�ने भ� �म�दैन । तसथ� दबैु प�बाट पेस हनु आएको तायदाती 

फाँटवार�मा उि�लिखत स�पूण� ज�गा �क�ा स�पि�बाट मेरो प�ले १ भाग अंश पाउन ुपद�छ, स�ु फैसला 

सदर कायम होस ्भनी बहस गनु� भयो ।  

उपरो�ानसुारको बहस सनुी �म�सल अ�ययन गर� हेदा� बाब ुकाजीमान भ�े मानबहादरुका २ 

वट� �ीमतीह� म�ये जेठ� सौतेनी आमातफ� बाट जेठा ह�रा भार� तथा राजकुमार भार� र का�छ�प�� आमा 

जगतकुमार� तफ� बाट ह�रओम भार� र मथरुाओम भार� तथा �फराद� िशवओम भार� गर� ५ छोराह� तथा 

१४ छोर�ह�को ज�म भएकामा सबै �दद�ह�को �ववाह भइसकेका बाब ुमानबहादरु २०५५ सालमा र 

आमा जगतकुमार�को २०४२ सालमा म�ृय ुभइसकेको हालस�म अंश गनु� पन� ज�मा अंिशयाराह� ५ जना 

भएकामा ह�रा र राजकुमार बाबकुो म�ृय ुहनुपूुव�देिख नै चल धनमाल �लई मानो बेगल भई अलग ब�न ु

भएको र ह�रओम तथा मथरुाओम २०३२ सालदेिख अलग बसी आएको । नापीका बखत सँगोलको 

ब�डा हनेु घर ज�गा आमा जगतकुमार� र ��तवाद� ह�रओम भार�का नाउँमा दता� भएको छ । ह�रओम 

भार�का धेरै �ीमती भएका कारण �नजह� �बच अंश म�ुा पर� अंशब�डा गर� छु�ाई �लन ुभएको तफ�  

छु�ै ब�डा मचु�ुका दता� बदर म�ुा �दएको र यस म�ुामा �फराद परेको अिघ�लो �दनलाई मान ुछु��एको 

�म�त कायम गर� ५ भागको १ भाग अंश पाउँ भनी वाद� िशवओम भार�को �फराद दाबी भएको देिखयो ।  

हामी ५ जना अंिशयार छ� । �पता ह�रा भ�े बमबहादरुले पाउन ुपन� अंश मैले आजस�म पाएको 

छैन । अंश पाउने ज�गा �व. का�छ� आमा जगतकुमार� र ��तवाद� ह�रओम भार�का नाउँमा दता� छ । 

सा�हँला बाजे �व. अ�मरबहादरुले बाजेह�लाई समेत सा�ी रािख�दन ु भएको बकस प�को स�पि� 

समेतबाट जीवन गजुार� आएको छु । मेरा �वग�य �पताले पाउने १ अंश मैले छु�ाई �लन पाउने नै छु 

भ�े समेत �यहोराको पनुरावेदक त�ुसीनारायण भार�का �पता दगुा�नारायण भार�को ��तउ�र परेको  

देिखयो ।  

��तवाद�ह� राजकुमार भार� र मथरुाओम भार�को हामी ५ जना अंिशयार छ� । हा�ो अंश 

भएको छैन । दाज ुह�रओम र म मथरुाओम २०३२ सालमा छु�ी �भ� भएको हो । मलाई अंश �दलाई 

भराइपाउँ भनी ��तवाद� दगुा�नारायण भार�को ��तउ�र �यहोरा �मलानको छु�ाछु�ै ��तउ�र परेको  

पाइयो ।  

��तवाद� म�येका ह�रओम भार�ले स�ु �याद गजुारेका कारण �नज िज�माको ब�डा गनु� पन� 

स�पि�को फाँटवार� वाद� िशवओम भार�बाट पेस भई िशवओम भार�ले ��तवाद�ह�बाट ५ भागको १ भाग 

अंश पाउने ठहर� स�ु िज�ला अदालतबाट �म�त २०६१।६।१९ मा फैसला भएको देिखयो ।  

��तवाद� ह�रओम भार�ले ��तवाद गन� मौकाबाट वि�त भए भनी सव��च अदालतमा उ��षेण 

समेतको �नवेदन दता� गरे प�ात सव��च अदालतबाट र�तपूव�क ��तउ�र लेखी �यादै�भ� �याए काननु 
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बमोिजम ग�र�लई �नण�य गनु� भनी आदेश भए प�ात ��तवाद� ह�रओम भार�को ��तउ�र परेको देिखयो । 

उ� ��तउ�र प�मा हामी सबै भाइको अंशब�डा ला�ने स�पि� दगुा�नारायण समेतका नाममा रहे भएकाले 

उ�बाट समेत मैले ५ भागको १ भाग अंश पाउन ु पन� हो भ�े िज�कर �लएको देिखयो । ��तवाद� 

म�येका ह�रओम भार� र वाद�बाट तायदाती पनुः पेस भएको पाइयो । ��तवाद� त�ुसीनारायण भार�ले मेरा 

बाब ुदगुा�नारायण भार�का नाममा रहेको �क.नं. ३३ र �क.नं. ५३ को ज�गा ब�डा ला�ने होइन भनी 

�नवेदन �दएको देिखयो ।  

स�ु िज�ला अदालतबाट वाद� ��तवाद�ह� �बच नातामा र अंिशयार सद�यमा कुनै �ववाद 

नदेिखएको, वाद�ले काननु बमोिजम अंश �लई पाइसकेको छ भ�े ��तउ�र िज�कर नरहेको र वाद�ले अंश 

पाउने कुरामा दबैु प�का सा�ी सहमत भई बकप� गरेको अव�था देिखएको र �क.नं. ३३ र �क.नं. ५२ 

का ज�गाह�का स�ब�धमा ��तवाद� दगुा�नारायण भार�का छोरा त�ुसीनारायण भार�ले �म�त २०६८।९।१ 

गते पेस गरेको �नवेदनबाट ब�डा नला�ने ज�गा हनु ्भनी दाबी िज�कर �लएको भए ताप�न सो स�ब�धमा 

कुनै ठोस �लिखत �माण पेस गन� नसकेको हुँदा सो ज�गा समेतबाट वाद�ले ��तवाद�बाट ५ भागको १ 

भाग अंश छु�ाई �लन पाउने ठहछ� भनी फैसला भएको पाइयो । उ� �क�ा नं. ३३ र ५२ �क.नं. का 

ज�गाह� ब�डा लगाइएको हदस�म िच� नबझुाई ��तवाद� त�ुसीनारायण भार�को पनुरावेदन परेको  

देिखयो ।  

पनुरावेदनमा म�ुयतः दगुा�नारायण भार�का �पता ह�रा भ�े बमबहादरुको �म�त २००० सालमा 

म�ृय ु भएको, सा�हँला बाजे अ�मरबहादरुका छोराछोर� स�तान कोह� नभएको हुँदा �नजको घरमा १२ 

वष�को उमेरदेिख बसेको र अ�मरबहादरुले दगुा�नारायणलाई २०१०।१०।२९ मा ग�ुमी मालबाट 

रिज�ेसन गर� उ� ज�गा �दएकाले ब�डा हनु ुपन� ज�गा होइन भ�े िज�कर �लएको देिखयो ।  

अब उि�लिखत त�य, पनुरावेदन िज�कर र बहस िज�कर रहेको ��ततु म�ुामा �ववा�दत �क.नं. 

३३ र �क.नं. ५२ का ज�गाह� के क�तो �कृ�तको ज�गा हो ? उ� ज�गा वाद� ��तवाद�ह� समेतका 

अंिशयारह�का �बचमा ब�डा हनु ुपन� �कृ�तको ज�गा हो होइन ? स�ु िज�ला अदालतको फैसला �मले 

न�मलेको के हो ? ��तवाद� दगुा�नारायण भार�को म.ुस. गन� त�ुसीनारायण भार�को पनुरावेदन िज�कर प�ुन 

स�छ स�दैन भनी �नण�य �दन ुपन� देिखयो ।  

�नण�यतफ�  �वचार गदा� यसमा ��ततु म�ुाका अ�य वाद� तथा ��तवाद�ले ५ भागको १ भाग अंश 

पाउने गर� भएको फैसला उपर पनुरावेदन नगर� बसेको र केवल ��तवाद� दगुा�नारायण भार�को म.ुस. गन� 

त�ुसीनारायण भार�ले �क.नं. ३३, �क.नं. ५२ को ज�गा समेत ब�डा गरेको कुरामा स�म िच� नबझुाई 

पनुरावेदन गरेको देिखँदा स�ु फैसलाको अ�य �वषयह�मा थप �वचार ग�ररहन परेन ।  

उ� �क.नं. ३३, ५२ को स�दभ�मा �वचार गदा� उ� ज�गालाई पनुरावेदक ��तवाद� दगुा�नारायण 

भार�को म.ुस. गन� त�ुसीनारायणले २०१०।१०।२९ मा ग�ुमी मालबाट पा�रत गराई �लएको शेषप�छको 

बकस प�को �लखतको ज�गा भनी िज�कर �लएको र �म�सलमा उ� शेषप�छको बकस प�को �लखत 

समेत संल�न रहेको देिखयो । उ� शेषप�छको बकस प�को �लखत हेदा� मेरो घरमा म र मेरो �ववा�हता 

�वा�नी मा� रहे भएको, छोराछोर� कोह� जायज�म नै नभएको म र मेर� �वा�नी व�ृ भई कामकाज गन� 

नस�ने भई �तमी ना�तले अिघदेिख एकाघर सारमा बसी कामकाज गर� हा�ो टहल चाकर� पालन गरेकाले 
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३ प�ुता�भ�कै हकदार ना�त समेत हुँदा �रझ बापतमा मेरो चल अचल �ीस�पि� �तमी मेरा सहोदर दाज ु

काजीमानको ना�त बमबहादरुको छोरा दगुा�नारायण �े�लाई शेषप�छको बकस प� ग�र�दय� । अब 

आइ�दालाई प�न मेरो र मेर� �वा�नीको जीवन रह�ुजेल सा�बक बमोिजम पालताल, �याहार, टहल, चाकर� 

गर� काल भेटाई मरेप�छ काज�क�रया �प�डपानी समेत गर� बाकँ� रहेको चल अचल स�पि� गै�को सबै 

�तमी ना�तले आ�नो जानी भोग गर� खान ु�यहोनु� भ�े समेतको �यहोरा उ�लेख भएको देिखयो । उ� 

बकस प� �लखतमा वाद�का बाब ुकाजीमान, शेषप�छको बकस प� ग�र�दने अ�मरबहादरु �े�क� �ीमती 

र टेकनारायण �े� सा�ी बसेको देिखयो । उ� पा�रत शेषप�छको बकस प�को �लखतबाट ��तवाद� 

दगुा�नारायण भार�ले आ�ना सा�हँला बाजे अ�मरबहादरु �े�बाट ज�गा बकस पाएको भ�े कुरामा कुनै 

�ववाद रहेको देिखएन । उ� शेषप�छको बकस प� �लखतमा �वयं वाद�का बाब ु काजीमान �े� 

रोहवरमा सा�ी बसेको र सो शेषप�छको बकस प� �लखतका स�ब�धमा हालस�म कोह� कसैले कुनै 

�ववाद उठाएको ि�थ�त समेत �म�सल संल�न �माण कागजातबाट देिखन नआएकाले उ� शेषप�छको 

बकस प�को ज�गालाई बकस �दने अ�मरबहादरुको एकलौट� अंश हक रहेको ज�गा भ�े देिखन आई 

उ� ज�गामा यी वाद� ��तवाद�का बाब ुकाजीमानको नै कुनै अंश हक नरहेको भनी मा�ु पन� देिखयो ।  

वाद�ले आ�नो �फरादको �करण (२) मा “�वप�ी ह�रा र राजकुमार भार� बाबकुो म�ृय ुहनु ुपन� 

नै आ�नो चल धनमाल �लई मानो बेगल भई अलग �पमा ब�न ु भएको” भ�े �यहोरा उ�लेख भएको 

देिखन आएको छ । सो त�यलाई अ�य ��तवाद�ह�ले ��तउ�रमा कुनै �ववाद उठाउन सकेको  

देिखँदैन । यसबाट ��तवाद� दगुा�नारायण भार�का बाब ु ह�रा भ�े बमबहादरु वाद� ��तवाद� समेतका 

अंिशयारह�बाट मानो बेगल भई ख�तउप�त आ�नो गर� बसेको भ�े कुरालाई वाद� ��तवाद�ह�ले �वीकार 

गरेको देिखन आयो । ��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले ��तउ�रमा दगुा�नारायण भार�का बाब ु ह�रा भ�े 

बमबहादरुको २००० सालको म�ृय ु भएको भ�े उ�लेख गरेको देिखन आएको र �नजले ��तउ�रमा 

उ�लेख गरेको उ� �यहोराका स�ब�धमा प�न �म�सलबाट कुनै �ववाद रहेको देिखएन । यसर� हेदा� 

२००० सालभ�दा अगा�ड नै ��तवाद� दगुा�नारायण भार�का बाब ु ह�रा भ�े बमबहादरु भार� अ�य 

अंिशयारह�सँग मानो बेगल भई बसेको भनी मा�ु पन� देिखन आयो । ��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले 

आ�ना सा�हँला बाजे अ�मरबहादरु �े�बाट २०१०।१०।२९ मा शेषप�छको बकस प� पाउँदाको 

अव�थाभ�दा अगा�डदेिख नै ��तवाद� दगुा�नारायण भार�का बाब ु ह�रा भ�े बमबहादरु भार� अ�य 

��तवाद�ह�बाट मानो बेगल भई बसेको भ�े देिखन आयो । �म�सल संल�न उ� �म�त 

२०१०।१०।२९ को पा�रत शेषप�छको बकस प� �लखतको �यहोराबाट सो समयमा ��तवाद� 

दगुा�नारायण भार� आ�ना सा�हँला बाजे अ�मरबहादरु �े� तथा साइल� बजैको हेरचाह गर� �नजह�को 

साथ एकाघर सँगमा बसेको भ�े देिखन आयो । यसर� वाद� ��तवाद�को �फराद ��तउ�र र उ� �म�त 

२०१०।१०।२९ को शेषप�छको बकस प�को �लखतको �यहोराबाट समेत उ� शेषप�छको बकस प� 

�लखतबाट ज�गा �ा� गदा�को अव�था ��तवाद� दगुा�नारायण भार� यी वाद� ��तवाद� समेतका अ�य 

अंिशयारह�को सँगसाथमा रहेको भ�े नदेिखएप�छ अब ��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले आ�ना सा�हँला बाजे 

अ�मरबहादरु �े�बाट �ा� गरेको ज�गा स�पि� अ�य अंिशयारह�का �बचमा ब�डा गनु� पन� अव�थाको 

स�पि� रहेछ भनी भ� �म�ने देिखन आएन ।  
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��ततु म�ुामा स�ु िज�ला अदालतको आदेशानसुार तायदाती फाँटवार� पेस गन� �ममा ��तवाद� 

दगुा�नारायण भार�ले आ�नो िज�मामा ब�डा गनु� चल अचल स�पि� केह� नभएको भ�े �यहोरा उ�लेख 

गर� तायदाती फाँटवार� पेस गरेको र उ� फाँटवार� एक अका�ले सनुी देखी पाएको कागज समेत गरेको 

देिखयो । सो फाँटवार� उपर वाद�ले कुनै उजरु गरेको देिखएन । सो अव�थामा वाद� ��तवाद� कसैले 

प�न �ववा�दत �क.नं. ३३, ५२ को ज�गा स�पि� ब�डा गनु� पन� भनी तायदाती पेस गरेको देिखएन । 

��ततु म�ुामा स�ु िज�ला अदालतबाट �म�त २०६१।६।१९ मा फैसला हुँदा ��तवाद� म�येका ह�रओम 

भार� र जगतकुमार� भार�का नाउँमा रहेको ज�गा स�पि�बाट स�म ५ भागको १ भाग वाद�ले अंश पाउने 

गर� फैसला भएको र सो फैसलालाई यी वाद�ले िच� बझुाई सो फैसला अन�ुप ब�डा छु�ाई पाउनका 

ला�ग स�ु िज�ला अदालतमा �म�त २०६१।९।६ मा �नवेदन समेत �दएको देिखन आयो । यसका 

अलावा वाद�ले आ�नो �फरादको �करण (३) मा नै नापीका बखत परुानो पैतकृ तथा सँगोलमा ब�डा हनेु 

घरज�गाह� आमा जगतकुमार� र दाज ु��तवाद� ह�रओम भार�का नाउँमा नापी भएको भ�ेस�म उ�लेख 

गरेको तर ��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले शेषप�छको बकस प�बाट �ा� स�पि� समेत ब�डा हनु ुपन� भनी 

दाबी गन� सकेको समेत देिखन आएन । यसर� वाद�को उि�लिखत ��याकलाप र �यवहारबाटै ��तवाद� 

दगुा�नारायण भार�को बकस पाएको ज�गा अंिशयारह�का �बचमा ब�डा नहनेु �कृ�तको ज�गा रहे भएको 

भ�े कुरालाई वाद�ले �वीकार ग�रसकेका अव�थामा अब उ� बकस प�को ज�गा समेत अंिशयारह�का 

�बचमा ब�डा गनु� पन� ज�गा हो भनी वाद�ले भ�लाई �माण ऐनको दफा ३४ ले प�न �म�ने देिखन  

आएन ।  

वाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाले ��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले शेषप�छको बकस प� 

�लखतबाट �ा� गरेको भनेको ज�गा स�पि� मलुकु� ऐनमा २०३४।९।२७ मा सात� संशोधन हनुभु�दा 

अगा�ड नै २०१०।१०।२९ मा �ा� गरेको स�पि� देिखन आएको हुँदा मलुकु� ऐन अंशब�डाको १८ 

मा त�काल कायम रहेको �यव�था अनसुार उ� ज�गा स�पि� सबै अंिशयारह�का �बचमा ब�डा ला�ने 

हुँदा उ� स�पि� ब�डा हनेु ठहराएको स�ु अदालतको फैसला �मलेको छ भ�दै स�मा�नत सव��च 

अदालतबाट पनुरावेदक वाद� स�तमाया महज�न समेत �व�� रामच�� महज�न समेत भएको अंश चलन 

म�ुामा ��तपादन भएको निजर �स�ा�त (ने.का.प. २०६७, अ� १ �न.नं. ८२९३ प.ृ४८ मा �कािशत) 

समेत पेस गनु� भएको देिख�छ । स�मा�नत सव��च अदालतबाट उ� म�ुामा भएको फैसलाको �करण 

१० लाई हेदा� “मलुकु� ऐनमा २०३४ सालमा भएको सात� संशोधनप�छका �ववादमा अंशब�डाको १८ 

नं.ले �नजी आज�नका �पमा प�रभा�षत गरेका स�पि�ह�लाई बाहेक गर� ब�डा गनु� पन� हनु आउँछ । 

तर सो �म�तभ�दा अिघका हकमा �यसर� बाहेक गन� �म�ने खालको काननुी �यव�थाको अभावमा 

अदालतले अ�यथा हनेु गर� �या�या गन� स�ने ि�थ�त नै रहँदैन । तसथ� काननुले नै �प� गरेको कुरालाई 

अ�यथा अथ� गन� कुरै हुँदैन । अंशब�डाको १८ नं. मा २०३४।९।२७ मा भएको संशोधनभ�दा अगा�ड 

अिज�त स�पि� र सो संशोधनप�छ अिज�त स�पि� ब�डा हनेु वा नहनेु �वषयमा यस अदालतले आ�नो 

स�ुनि�त धारणा बनाइसकेको पाइ�छ । �म�त २०३४।९।२७ मा मलुकु� ऐनमा भएको सात� संशोधनले 

�नजी आज�नको अवधारणा �भ�याएबाट सो पूव� सँगोलमा रहेको अंिशयारले जनुसकैु मा�यमबाट स�पि� 
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आज�न गरेको भए प�न सो ब�डा हनेु भ�े मा�यता यस अदालतले �था�पत गर� सकेको” भ�े उ�लेख 

भएको देिखन आयो ।  

वाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाले ��ततु गनु� भएको उ� बहस िज�कर र मा�थ 

उि�लिखत म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपादत भएको उ� निजर �स�ा�तका रोहबाट समेत 

�ववा�दत �क.नं. ३३ र �क.नं. ५२ को ज�गा ब�डा हनु ुपन� ज�गा हो होइन भनी �न�पण गन�का ला�ग 

सव��थमतः मलुकु� ऐन अंशब�डाको १८ नं. मा २०३४।९।२७ को सात� संशोधनभ�दा अगा�ड के 

क�तो �यव�था रहेछ भनी हेनु� पन� देिखयो ।  

मलुकु� ऐनमा २०३४।९।२७ मा सात� संशोधन हनुभु�दा अगा�ड कायम रहेको अंशब�डाको 

१८ नं. लाई हेदा� “मानो नछु��ई सँगै बसेका अंिशयारह� छन ् भने अंिशयारह�ले कमाएको धन र 

लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग ला�छ । ऐन बमोिजम अंश गर� �लन�ुदन ुपछ� । अंश नभए प�न 

मानो छु��ई �भ� बसेका वा ख�तउप�त आ�नो आ�नो गर� आ�नो �ह�सा मा� राखी खान ु�पउन ुगरेकामा 

एकै ठाउँमा भए प�न मानो छु��ई �भ� भएको ठहछ� । �य�तोमा कमाएको धन र लाएको ऋण आ�नो 

आ�नो ह�ुछ” भ�े �यव�था रहेको देिखन आयो । २०३४।९।२७ को संशोधनभ�दा अगा�ड मलुकु� ऐन 

अंशब�डाको १८ नं. मा कायम रहेको उ� काननुी �यव�थालाई हेदा� मानो नछु��ई सँगै बसेका 

अंिशयारह�ले कमाएको धन वा लगाएको ऋण सबै अंिशयारह�का �बचमा ब�डा हनेु �यव�था रहेको 

देिखयो । तर उ� १८ नं. मा मानो छु��एप�छ कमाएको धन र लाएको ऋण आ�नो आ�नो हनेु भ�े 

�यव�था रहेको देिखयो । स�मा�नत सव��च अदालतबाट प�न मा�थ उि�लिखत अंश चलन म�ुामा 

२०५४।९।२७ भ�दा अगा�ड सँगोलको अंिशयारले जनुसकैु �यहोराबाट आज�न गरेको स�पि� भए प�न 

सबै अंिशयारह�का �बचमा ब�डा ला�ने भ�े �स�ा�त ��तपादन गरेको देिखयो ।  

तर ��ततु म�ुाका ��तवाद� दगुा�नारायण भार� यी वाद� र अ�य ��तवाद�ह�को सँगसाथमा 

एकासँगोलमा रहेबसेका अंिशयार होइनन ् । ��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले स�ु अदालतमा �फराएको 

��तउ�रमा आ�ना बाबकुो म�ृय ु२००० सालमा भएको भनी उ�लेख गरेको कुरामा अ�य ��तवाद�ह�ले 

�ववाद उठाउन नसकेको र वाद�ले प�न �फरादमै ��तवाद� दगुा�नारायण भार�का बाब ु�पताकै जीवन कालमा 

मानो बेगल भई बसेको भनी उ�लेख गरेको र सो कुरालाई अ�य ��तवाद�ह�ले समेत �ववाद उठाउन 

नसक� �वीकार गरेको कुरा मा�थ �ववेचना ग�रस�कएकै छ । यसर� ��तवाद� दगुा�नारायण भार�का बाबकुो 

म�ृय ुनै २००० सालमा भएको भएप�छ सोभ�दा अगा�ड नै �नज ��ततु म�ुाका वाद� समेतका अंिशयारसँग 

मानो बेगल गर� बसेको भ�े देिखन आयो । २०२० साल भा� १ गतेदेिख �ार�भ भएको रिज�ेसनको १ 

नं. मा मानो छु��एको वा मानो जो�रएको �लखत रिज�ेसन गराउन ुपन� �यव�था रहेको देिख�छ । तर 

�व.सं. २००० साल का�त�क १ गतेभ�दा अगा�डको अव�थामा भने मानो छु��एको वा मानो जो�डएको 

�लखत पा�रत गनु� पन� �यव�था �च�लत नेपाल काननुमा रहेको पाइँदैन । ��ततु म�ुाका ��तवाद� 

दगुा�नारायण भार�का बाब ु ह�रा भ�े बमबहादरु २००० सालभ�दा अगावै वाद� ��तवाद� समेतका 

अंिशयारह�बाट मानो छु��ई बसेको भ�े कुरा मा�थ �ववेचना ग�रस�कएको र सो अव�थामा ��तवाद� 

दगुा�नारायण भार� आ�ना सा�हँला बाजे अ�मरबहादरुका साथ एकाघर सँगमा रहेको भ�े प�न मा�थ 

�ववेचना ग�रस�कएकै छ । यसर� �ववा�दत �क.नं. ३३ र �क.नं. ५२ को ज�गा अ�मरबहादरु �े�बाट 
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��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले बकस �ा� गदा�को अव�थामा ��तवाद� दगुा�नारायण भार� वाद� 

��तवाद�ह�को एकाघर सँगसाथमा रहेबसेको भ�े नदेिखएप�छ अब २०३४।९।२७ भ�दा अगा�ड कायम 

रहेको अंशब�डाको १८ नं. अनसुार प�न �ववा�दत �क.नं. ३३ र �क.नं. ५२ को ज�गा अंिशयारह�का 

�बचमा ब�डा ला�ने अव�था देिखन आएन । वाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाले ��ततु गनु� 

भएको मा�थ उि�लिखत अंश चलन म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतबाट अंिशयारह� एकासँगोलमा सँगै 

रहेबसेको अव�थामा २०३४ सालभ�दा अगा�ड �ा� स�पि� जनुसकैु �यहोराबाट �ा� भए प�न ब�डा हनेु 

�स�ा�त ��तपादत भएको तर ��ततु म�ुाका ��तवाद� दगुा�नारायण भार� उ� बकस प�को ज�गा स�पि� 

�ा� हुँदाको अव�थामा वाद� ��तवाद�ह�को सँगसाथमा नरह� बेगल बसेको देिखँदा उ� म�ुाको त�य र 

��ततु म�ुाको त�य नै बेगल रहेको देिखँदा उ� म�ुामा ��तपादन भएको निजर �स�ा�त ��ततु म�ुाको 

स�दभ�मा आक�ष�त हनु स�ने देिखएन ।  

��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले आ�ना सा�हँला बाजे अ�मरबहादरु �े�बाट शेषप�छको बकस 

प�बाट �ा� गरेको ज�गा स�पि�मा यी वाद�का बाब ु काजीमानको कुनै अंश हक नरह� �नज 

अ�मरबहादरुको एकलौट� अंश हकको ज�गा स�पि� रहेको �यहोरामा�थ �ववेचना ग�रस�कएकै छ । 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९ नं. मा अंश न�लएका �वा�नी, छोरा, अ�ववा�हत छोर� वा �वधवा बहुार� हनेु 

मा�नसको चल अचल स�पि� बारे �यव�था ग�रएको छ । ऐ. को देहाय ४ मा आ�नो हकको अंश ज�त 

आफुखसु गन� पाउने र ऐ. को देहाय ५ मा �दन पाउने ज�त अंशब�डा नहुँदै कसैलाई �लखत ग�र�दएको 

ज�त प�छ अंशब�डा गदा� ब�डा गनु� पद�न । जसले पाएको हो उसले एकलौट� गर� खान पाउँछ । �दन 

नपाएको �दएको रहेछ भनेप�छ ब�डा गदा� सो समेत सबै स�पि�मा �मलाई ब�डा ग�र�दन ु पछ� भ�े 

उ�लेख छ । ऐ. १९ नं. को सप�ठत काननुी �यव�थालाई ��ततु म�ुाका स�दभ�मा �वचार गदा� आ�नो 

एकलौट� अंश हकको स�पि�लाई �नज अ�मरबहादरु �े�ले सप�ठत मलुकु� ऐन अंशब�डाको १९ नं. 

बमोिजम �वत�� �पमा आफुखसुी ��तवाद� दगुा�नारायण भार�लाई बकस प� ग�र�दन स�ने नै देिखएको र 

�यसर� �ा� गरेको ज�गा स�पि� मलुकु� ऐन अंशब�डाको १९(५) नं. अनसुार पाउने दगुा�नारायण भार�ले 

एकलौट� गर� खान पाउने र कसैलाई ब�डा गनु� नपन� देिखँदा प�न �ववा�दत �क.नं. ३३ र �क.नं. ५२ 

को ज�गा स�पि� यी वाद� समेतका अंिशयारह�का �बचमा ब�डा गनु� पन� �कृ�तको देिखन आएन ।  

यसर� मा�थ �करण �करणमा �ववेचना ग�रएका आधार �माणबाट ��तवाद� दगुा�नारायण भार�ले 

अ�मरबहादरु �े�बाट �ा� गरेको शेषप�छको बकस प�को �ववा�दत �क.नं. ३३ र �क.नं. ५२ को ज�गा 

यी वाद� समेतका अंिशयारह�का �बचमा ब�डा गनु� पन� �कृ�तको स�पि� देिखन नआएकाले उ� ज�गा 

समेतलाई ब�डा लगाइ�दएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला �मलेको देिखन आएन ।  

तसथ� उपरो� �ववेिचत आधार कारणबाट स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट �म�त 

२०६८।१०।२९ गते भएको फैसला केह� उ�ट� भई �व. दगुा�नारायण भार�को नाममा रहेको �क.नं. 

३३ र बाबनुारायण भार�का नाममा रहेको �क.नं. ५२ को ज�गा ब�डा नला�ने ठहछ� । अ� तप�सल 

बमोिजम गनू� ।  

 
 
 



256 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

तप�सल 

१. स�ु बागलङु िज�ला अदालतको फैसला केह� उ�ट� भई फैसला भएकाले यस अदालतको 

इ�साफमा िच� नबझेु ५ �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� भनी वाद�लाई 

पनुरावेदन �याद �दनू ।  

२. स�ु बागलङु िज�ला अदालतको फैसला केह� उ�ट� भई �व. दगुा�नारायण भार�को नाम दता�को 

�क.नं. ३३ र बाबनुारायण भार�का नाउँ दता�को �क.नं. ५२ को ज�गा ब�डा नला�ने ठहरेकाले 

म�ुाको अि�तम टु�ो लागेप�छ ब�डा छु�ाउँदाको अव�थामा सो ज�गालाई बाहेक गर� काननुको 

र�त प�ु याई ब�डा छु�ाइ�दन ुभनी स�ु िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।  

३. पनुरावेदक ��तवाद� त�ुसीनारायण भार�ले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� �. १७७०।– धरौट� 

राखेको र �नजको दाबी बमोिजम �क.नं. ३३ र ५२ का २ �क�ा ज�गाह� ब�डा नला�ने ठहर� 

फैसला भएकाले �नजले राखेको उ� धरौट� रकम म�ुाको अि�तम टु�ो लागेप�छ �नजलाई 

�नयमानसुार �फता� �दनू ।  

४. ��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� पनुरावेदन परे �म�सल �ी सव��च अदालतमा पठाइ�दने 

गर� अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ।  

 
 

(नीता गौतम द�ि�त) 

�यायाधीश 

उ� रायमा सहमत छु । 

                                                                  

 न�दलाल महतो (था�)   

   �यायाधीश  

 

इजलास नं. १ 

इजलास अ�धकृत : गोकण�राज प�त  

क.अ. : �ी झलकराज पौडेल  

 

इ�त स�वत ्२०७० साल भा� १९ गते रोज ४ शभुम.्..................। 
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                             �ी पनुरावेदन अदालत, पाटन 

संय�ु वािण�य इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी थीरबहादरु काक�  

माननीय �यायाधीश �ी र� नबहादरु बागच�द 

आदेश 

स�वत ्२०६९ सालको ०६९ DP - २३९३ 

इजलास नं. : २ 

 �नण�य नं. : १२७  

तथा 

०७०-DP- २४८१ 

�नण�य नं १२८ 

 

म�ुा : म�य�थको �नण�य बदर ग�रपाउँ ।  

 

आ�त�रक राज�व �वभाग, लािज�पाटका तफ� बाट ऐ. �वभागका महा�नद�शक ट�मणी शमा�.....१ �नवेदक 

�व��  

पेरम पे�राई Perum Percetakan Uang Republic of Indonesia Jalan Palatehan No 4 

Kebayoran Jakarta, 1240 को तफ� बाट अ�धकार �ा� ��त�न�ध ल.प.ुिज. ल.उ.म.न.पा. वडा नं 

१५ ि�थत �य ुआर.आर. इ�टर�ाइजेजका डाइरे�टर र�बच�� �संह................................१ 

 

�वप�ी 

 

स�वत ्२०६९ सालको ०६९ DP - २४८१ 

पेरम पे�राई Perum Percetakan Uang Republic of Indonesia जलान पलाटहन नं. ४ जकाता�, 

१२६० को तफ� बाट अ�धकार �ा� ��त�न�ध ल.प.ुिज. ल.प.ुउप.म.न.पा. वडा नं १५ ि�थत 

�य ु आर.आर. इ�टर�ाइजेजका डाइरे�टर र�बच�� �संह.......................................१ 

�नवेदक 

�व��  

आ�त�रक राज� व �वभाग, लािज�पाट, काठमाड�........................................................१ 

ऐ.का महा�नद�शक ऐ.ऐ.......................................................................................१ 

�वप�ी 

 

स�ु म�ुा फैसला गन� �नकाय : म�य�थ �ाइबनुल 

स�ु म�ुा फैसला गन� : म�ुय म�य�थ �ी अनपुराज शमा� 

म�य�थ �ी पवनकुमार ओझा 

म�य�थ �ी कोमल �काश िघ�मरे 

स�ु �नण�य  �म�त : २०६८।१२।२४ 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम यस अदालतमा दायर भई �नयमानसुार पेस 

हनु आएको ��ततु �नवेदनको सि��� त�य एवम ्आदेश यस�कार छ : 
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त�य ख�ड 

१. दाबीकता� इ�डोने�सयाको जाकाता� अवि�थत पेरम पे�राई र आ�त�रक राज� व �वभाग �बच �म�त 

२०६३।५।६ (22 August, 2006) मा स�झौता स�प� भएको जस अनसुार दाबीकता�का तफ� बाट 

स�झौता अन�ुप स�पूण� काम सफलतापूव�क भइसकेका अव�थामा स�झौताको शत� एवम ् एल.सी. 

माफ� तको भ�ुानी ���या बमोिजम इ�डोने�सयामा भ�ुानी �ा� ग�रसकेको रकममा �वभागले दाबी 

गरे बमोिजम अ�ीम आयकर बापत भ�नएको रकम US$ ४६७६००.४२ हामीले �तनु� नपन� र 

�वप�ी �वभागले असलु गन� नपाउने क�थत अ�ीम आयकर बापतको भ�ुानी गनु� नपन� ��ट छ । 

एकप�ीय �पमा तथा स�झौताको शत� एवम ्एल.सी. माफ� त हनेु भएको भ�ुानी स�ब�धी काननु 

एवम ्�चलन �वपर�त हुँदा �वप�ीको दाबीबाट फुस�द पाउन ु पन� �न�व�वाद छ । स�प� स�झौता 

बमोिजमको स�पूण� दा�य�व हामीले परुा गर� काय� स�पादन ग�रसकेको ि�थ�तमा बै� �यारे�ट�को 

रकम दाबी गर� जफत गन� नपाउनेमा दाबी गर� जफत गरेकामा सो �फता� पाउन ुपन� र �वप�ीले 

दाबी गरेको क�थत अ�ीम आयकरको रकम �तन� नपन� �नण�य ग�रपाउँ। स�झौताको शत� एवम ्

एल.सी. माफ� त भ�ुानी ���या बमोिजम इ�डोने�सयामा भ�ुानी �ा� गरेको रकममा �तनु� नपन� 

क�थत अ�ीम आयकर बापतको रकम ��यथ�को �म�त २८ मई, २०१० को प� समेतले भ�ुानी 

गनु� पन� भनी गरेको US$ ४६७६००.४२ को रकम स�झौताको शत� तथा आयकर ऐन, २०५८ को 

�वपर�त छ । �यस अव�थामा हा�ो म�रु� सहम�त बेगर �� या�डड� चाट�ड� बै� नेपाल �ल.बाट जार� 

गरेको ३१ अग�, २०१० स�मको वैधता कायम रहेको US$ २,६९,०००.०० जफत गर� 

आयकरको रकम बापत भनी असलु गरेको काय� समेत गैरकाननुी छ । एल.सी. माफ� त भ�ुानी 

गर� व�त ु सेवा आयात �नया�त गन� बै��ङ एवम ्�यवसा�यक काननु �चलन ( Business Practices) 

समेतको �वपर�त �वप�ीको दाबी रहेको ��ट छ । ��प�ीय स�झौता बमोिजमको अ�तःश�ुक 

�टकट छपाइ तथा आपू�त� गर� सोको लाभ �ा� ग�रसकेप�छ ��ेषत बै� �यारे�ट�को रकम उपर 

�वप�ीको कुनै दाबी ला�ने अव�था छैन । सो बै� �यारे�ट�मा लेिखएको शत� बमोिजम �फता� पाउने 

हा�ो काननुी हक उपर �वप�ीले दाबी गर� अ�यथा गन� पाउने अ�धकार छैन । �थानीय ��ा�डड� 

चाट�ड� बै� नेपाल �ल. ले �वप�ीका नाममा जार� गरेको २६ अग�, २००८ को Performance 

Guarantee को शत� �वपर�त �वप�ीले उ� �यारे�ट�का US$ २,६९,०००.०० को रकम स�झौता 

अ�तग�तको काय� स�पादन भएप�छ त�काल फुकुवा ग�र�दन ु पन�मा जफत गरेको कारबाह� �नण�य 

सरासर शत� �वपर�त भई गैरकाननुी समेत हुँदा उ� US $ २६९,०००.०० रकम �फता� �दन ुभ�े 

�नण�य ग�रपाउँ । पफ� मे�स �यारे�ट� बापत US $ २,६९,०००,०० रकम सोमा उि�लिखत शत� 

�वपर�तको अ�य कुनै प�न �योजनका ला�ग एकतफ� �पमा �वप�ीले दाबी गन� पाउने हक 

स�झौताको कुनै प�न शत�ले �वप�ीलाई �दान गरेको छैन । ��ततु अ�तःश�ुक �टकट छपाइ तथा 

आपू�त� स�झौता अ�तग�तको �वप�ी आ�त�रक राज� व �वभाग हा�ो समक�ी है�सयतका एक प� 

मा� भएको उसले अ�य है�सयत देखाई हा�ो हक है�सयत उपर ��तकूल असर पान� प�ु याउन 

�म�दैन । दाबीकता�ले �च�लत करार ऐन लगायत स�बि�धत सबै काननुी �ावधानह� अ�तग�तको 

दा�य�व परुा गर� काय� स�प� गरेको अव�थामा बै� �यारे�ट�को US$ २६९.०००/ जफत गर� 
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�लएको गैरकाननुी एवम ्स�झौताको शत� �वपर�त हुँदा �फता� �दलाइपाउँ । साथै, उ� रकम जफत 

गरेकाले �यारे�ट�को �म�त प� चात देिखको �च�लत दरले हनेु �याज, हामीलाई प�ुन गएको हानी 

नो�सानी काननुी उपचार म�य�थ �नयिु� तथा म�य�थता स�ब�धी काम कारबाह� बापतको मना�सब 

मा�फकको खच� र काननु �यवसायी श�ुक लगायतको रकम तथा उ� �यारे�ट�को US$ 

२,६९,०००।०० रकम समेत �दलाई भराइपाउँ भ�े समेतको दाबीकता�को दाबी ।    

२. ��यथ� का.िज. का.म.न.पा. वडा नं. २, लािज�पाटि�थत आ�त�रक राज� व �वभाग र �नवेदक 

क�पनी, पेरम पे�राई �बच भएको स�झौता बमोिजम म�य�थता�ारा �ववाद समाधान गनु� पन� भ�े 

िज�कर �नवेदक क�पनीले �लन ु भएको छ जब �क यस �वभाग र �नवेदक क�पनी �बच भएको 

स�झौता बमोिजमको काय� (ि�टकर छपाइ र स�लाइ) स�प� भइसकेको छ । उ� स�झौता 

बमोिजमको सेवा �दान गदा� कुनै �ववाद नभई �बना �ववाद स�झौता बमोिजमको काय� स�प� 

भइसकेको छ । स�झौताको बुदँा नं १४ को मनसाय काय� स�पादन गदा�कै बखत कुनै �ववाद 

भएको अव�थामा आक�ष�त हनेु हो । �नवेदकले अ�तःश�ुक ि�टकर छपाइ गर� स�लाइ ग�रसकेप�छ 

पाउने भ�ुानीमा कर �तन� वा कर का�ने �वषय आयकर ऐन, २०५८ को �वषय हो । आयकर 

ऐन, २०५८ मा कर �तन� बझुाउने �वषयमा म�य�थता ऐन, २०५५ आक�ष�त हनेु कुनै �ावधान नै 

छैन । काननु बमोिजम कर �तनु� पन� �वषयमा �नवेदकले म�य�थ�ारा �ववाद समाधान ग�रपाउँ भनी 

यस �वभागमा �नवेदन �दएकामा यस �वभागबाट आयकर ऐन, २०५८ मा कर �तन� बझुाउने �वषयमा 

म�य�थ�ारा कर �नधा�रण गन� कुनै �ावधान नै नभएको कारण म�य�थ�ारा कर �तन� वा बझुाउने 

�वषय �छनोफानो गन� �म�दैन ।�तीत प� माफ� त हनेु कारोबारको अ�तरा���य �चलन स�ब�धमा 

�तीत प� माफ� त हनेु कारोबारका ला�ग International Chamber of Commerce's (ICC) Commission 

on Banking Technique and Practice ले समय समयमा जार� गन� �नयमबाट �न�द�� गरेको ह�ुछ । 

यस स�दभ�मा उ� सं�थाले जार� गन� �नयम Uniform Customs and Practice for Documentary 

Credits (UCP) भ�न�छ । हाल उ� �नयमको छैट� सं�करण �चलनमा छ जसलाई UCP 600  को 

नामबाट िच�न�छ । यस �नयमको म�ुय आशय �तीत प� स�ब�धी कारोबारमा एक�पता �याउने 

रहेको छ । �तीत प� जार� गन� बै� Issuing Bank ले �तीत प� खो�ने �यि� (Applicant) बाट 

भ�ुानी �ा� नभएको प�न Negotiating बै�ले �तीत प�को शत�को अधीनमा रह� दाबी गरेको 

रकमको सोधभना� (Reimbursement) �दन ुपन� ह�ुछ । यस स�दभ�मा UCP 600 को Article 7 मा 

�तीत प� जार� गन� बै�  Issuing Bank को दा�य�व स�ब�धमा ख�रदकता� (Applicant) बाट 

�ब�ेता (Beneficiary) ले Issuing Bank  एवम ्Negotiating Bank  का मा�यमबाट भ�ुानी पाउने 

�ावधानह� �प� पा�रएको छ। UCP 600 को Article 4 मा ख�रदकता� एवम ्�ब�ेता �बच भएको 

स�झौतालाई माफ� त माफ� त ग�रने भ�ुानी झन फरक रािखएको छ । UCP 600 को Article 4 मा 

उि�लिखत �यव�थाले �तीत प� माफ� त हनेु भ�ुानीका स�दभ�मा �तीत प�को अलावा ख�रदकता� र 

�ब�ेता �बच छु�ै स�झौता हनु स�ने त�य उजागर गरेको छ । UCP 600 Article 7 एवम ्Article 

4 अनसुार �तीत प�ले भ�ुानीका स�ब�धमा मा� �प� पारेको छ भने ख�रदकता� र �ब�ेता �बचको 
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स�झौता छु�ाछु�ै �वषयव�त ुहनु ्भनी खलुाएको प�न छ । यस अथ�मा �तीत प� माफ� त भ�ुानी 

भएकै आधारमा मा� ख�रदकता� र �बकेता �बचको स�झौताको validity समा� भएको मा�नदैँन ।  

३. भ�ुानीका स�दभ�मा अ�तरा���य कर �चलन तथा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको �यव�था अनसुार 

आयकरको दा�य�व स�बि�धत देशको आयकर ऐनमा भएको �यव�था बमोिजम गणना ग�रने �चलन 

रहेको छ । यसर� करको दा�य�व य�कन गदा� धेरै देशमा Residential Principle का आधारमा 

ग�र�छ भने केह� देशमा Nationality का आधारमा �लइ�छ । नेपाल, भारत, इ�डोने�सया ज�ता 

देशमा Residential Principle का आधारमा करको दा�य�व य�कन ग�र�छ । जस अनसुार बा�स�दा 

�यि�ले जनुसकैु मलुकुमा आय आज�न गरेको भए ताप�न आफु बा�स�दा रहेको देशमा आय �ववरण 

पेस गनु� पद�छ भने गैरबा�स�दा �यि�ले जनु मलुकुमा आय आज�न गरेको हो सो मलुकुमा �य�तो 

आयमा ला�ने कर मा� �तनु� पद�छ । अथा�त नेपालको गैरबा�स�दा एवम ्इ�डोने�सयाका बा�स�दा 

पेरम पे�राईले नेपालमा आज�न गरेको आयमा मा� नेपालमा कर दािखल गनु� पन� ह�ुछ भने 

इ�डोने�सयाको कर स�ब�धी काननु बमोिजम नेपालमा आज�को आय समेत समावेश गर� 

इ�डोने�सयाका बा�स�दा पेरम पे�राईले नेपालमा आज�न गरेको आयमा मा� नेपालमा कर दािखल 

गनु� पन� ह�ुछ भने इ�डोने�सयाको कर स�ब�धी काननु बमोिजम नेपालमा आज�को आय समेत 

समावेश गर� इ�डोने�सयामा आय �ववरण पेस गनु� पन� ह�ुछ । नेपाल सरकार र इ�डोने�सया 

सरकार �बच कुनै दोहोरो कर मिु� तथा छल �नरोधक स�झौता समेत नभएको प�र��ेमा �नजले 

नेपालमा आपू�त� गरेको उ� आयमा नेपालको आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम कर �तन� दा�य�वबाट 

उ�मिु� पाउने देिखँदैन ।  

४. करक�ी एवम ् दािखला स�ब�धी दा�य�वका स�ब�धमा आयकर ऐन, २०५८ (२०६२) माघको 

स.स.को दफा ८९ को उपदफा (३) बमोिजम कुनै बा�स�दा �यि�ले कुनै ठे� का वा करार 

अ�तग�त कुनै गैरबा�स�दा �यि�लाई �दने भ�ुानीमा करक�ी गनु� पन� �ावधान रहेको छ र पेरम 

पे�राईसँग �म�त २०६३ भदौ ६ गते (August 22, 2006) मा भएको स�झौतामा कर नला�ने �यहोरा 

समेत उ�लेख नभएको एवम ्उ� स�झौताको Clause 19.1 बमोिजम उ� आपू�त�मा ला�ने करको 

दा�य�व पेरम पे�राईमा रहेको देिख�छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (३) 

बमोिजम य�तो भ�ुानीमा कर ला�ने तथा सोह� ऐनको दफा ९० को उपदफा (५) बमोिजम अ�ीम 

करक�ी हनेु �यि� समेत कर भ�ुानीका ला�ग िज�मेवार हनेु देिख�छ । तसथ� दाबीकता�ले 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) बमोिजम �तनु� बझुाउन ु पन� करबाट उ�मिु� पाउने 

अव�था नहुँदा दाबी खारेज गर� यस �वभागबाट जफत ग�रएको परफरमे�स �यारे�ट�को य.ुएस. डलर 

२,६९,०००।०० रकम कटाई बाँक� आयकर ऐन, २०५८ बमोिजमको स�पूण� खच� समेत �दलाई 

भराइपाउँ भ�े समेतको ��यथ�को ��तदाबी । 

५. करारमा सी�मत रह� करसँग स�बि�धत बाहेकको �वषय म�य�थले हेन� �म�ने देिखएकाले ��ततु 

�ववाद म�य�थ �ाइबनुलबाट हेर� �नण�य गन� �म�ने नै देिखयो । ��ततु स�झौता बमोिजम काय� 

स�प� भइसकेका अव�थामा अ�ीम करक�ी नभएको अव�थामा प�छ आएर आयकर लगाउन �म�ने 

वा न�म�ने अथवा ला�ने हो भने के क�त ला�ने भ�े �वषय यस म�य�थ �ाइबनुलले �नण�य �नधा�रण 
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गन� �वषय भएन। बै� �यारे�ट� छु�ै करार भए ताप�न काम स�प� भई काम बापत पाउन ु पन� 

स�पूण� रकम भ�ुानी �दई काय� स�पादन पूण� भएको अव�था आफुले क�ा गन� छुटाएको भनी 

अ�ीम कर बापत Performance Guarantee  माग गर� भ�ुानी �लएप�छ सो भ�ुानीको रकमले 

दाबीकता�लाई असर पन� जाने हुँदा Bank Guarantee को भ�ुानीको काय� स�प� भएको ि�थ�तमा सो 

अ�ीम कर बापत जार� नभएको बै� �यारे�ट�बाट भ�ुानी �लएको स�झौता अन�ुपको काय� देिखन 

आएन । ��तदाबीकता� आ�त�रक राज� व काया�लयले आफैले गरेको करारमा अ�ीम आयकर ला�ने 

कुरा �प� उ�लेख नगनु�, रा�यको कर असलु� गन� अ�धकार र कत��य भएको आफैले गरेको 

करारमा अ�ीम आयकर ला�ने कुरा �प� उ�लेख नगनु� �य�तो अ�ीम कर क�ा नगर� आफैले 

भ�ुानी �दँदा पटक पटक अ�ीम कर क�ा नगर� भ�ुानी गरेबाट भ�ुानी नै करक�ी नगनु�बाट 

य�तो भ�ुानीमा अ�ीम कर क�ा गन� नपन� सहज अनभुव भ�ुानी �ा� गन� क�पनीले गन� नै  

ह�ुछ । यसलाई ��यथ� �वभागको सामा�य ग�ती भनी छुट �दन पन� देिखँदैन । य�तोमा एउटा 

कामका ला�ग जार� गराएको परफम��स बै� �यारे�ट�लाई अ�ीम कर �योजनका ला�ग भनी बै�लाई 

अवा�त�वक कारण उ�लेख गर� बै� �यारे�ट� दाबीकता�ले अमे�रक� डलर २,६९,०००.०० आ�नो 

खातामा ज�मा गराएको �ठक होइन तसथ� �यसलाई बदर गर� �दने ठहछ� भ�े म�य�थ �ाइबनुलका 

बहमुत सद�यह�बाट �म�त २०६८।१२।२४ मा भएको �नण�य ।  

६. स�झौताको �वषय�भ� रह� आयकर �तन� दा�य�व कसमा रहने भ�े �� न र सोसँग स�बि�धत अ�य 

�� नमा �वचार गर� �नण�य गन� �े�ा�धकार स�झौताको दफा १४ अ�तग�त गठन भएको यस म�य�थ 

�ाइबनुल उपर रहेको देिखन आयो । कर काननुका आधारभतू सै�ाि�तक प� प�ह� �बच भएको 

स�झौता �च�लत काननुको �ववेचना समेतबाट दाबीकता� पेरम पे�राईउपर आयकर �तन� दा�य�व 

रहेको देिखन आयो । कर ला�ने काननु रहे भएस�म एल.सी. माफ� त भ�ुानी भएका कारणले मा� 

काननु बमोिजमको कर दा�य�व समा� हनेु होइन । ��यथ��ारा �यारे�ट� रकम जफत गन� काय� 

काननुतः ��ुटपूण� मा� न स�कएन । दाबीकता� परम पे�राईकै कारण नो�सा�न भएको आयकर रकम 

म�ये US$ २,६९,०००. ०० का ला�ग ��ा�डड� चाट�ड� बै�को शत� अन�ुप नै �यारे�ट� जफत 

गरेको देिखएको हुँदा दाबी बमोिजम उ� Performance Bond को रकम �फता� �दलाइपाउन स�कने 

देिखएन भ�े म�य�थ �ी पवनकुमार ओझाको फरक राय । 

७.  यस �वभाग र इ�डोने�सयाको जकाता�मा अवि�थत पेरम पे�राईका �बचमा �म�त २०६३।५।६ गते 

अ�तःश�ुक �� या�प छपाइ तथा स�लाइ (Printing and supply of excise stamps) गन� स�ब�धमा 

स�झौता भई स�झौता भई स�झौता बमोिजमको अ�तःश�ुक �� या�प छपाइ तथा स�लाइको काय� 

स�प� न भएको भए ताप�न उ� स�झौताको Conditions of Contract को  clause १९ Taxes and 

Duties: अ�तग�त १९.१ मा Supplier shall be entirely responsible for all taxes,stamps duties, 

license fees and other such levies up to the site of delivery भ�े �प� �यव�था ग�रएकामा �नज 

�वप�ीबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) बमोिजमको कर रकम क�ी नभएको र 

�नजबाट कर रकम दािखला नभएको हुँदा स�झौताको �लिखत शत� अनसुार कर रकम दािखला 

गराउनका ला�ग �नजले राखेको बै� �यारे�ट� उपर दाबी ग�रएको हो । करारमा सी�मत रह� 
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करसँग स�बि�धत बाहेकको �वषय म�य�थले हेन� �म�ने भ�े �नण�य भएको हुँदा कर ला�ने वा 

नला�ने भ�े कुरा आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम हनेु कुरालाई �वीकार भएको �प� छ । �वप�ी 

पेरम पे�राईको नेपालमा अ�य कुनै �क�समको चल अचल स�पि� नभएको हुँदा �यारे�ट� उपर दाबी 

ग�रएको हो । उ� �यारे�ट�बाट कर रकम दािखला नहनेु हो भने कर रकम असलु� नहनेु ह�ुछ। 

कर काननु आदेशा�मक �कृ�तको ह�ुछ, यसको पालना बा�या�मक ह�ुछ । स�झौतामा सबै कर 

�तन� दा�य�व पेरम पे�राईमा रहेको शत� उ�लेख भएको र आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम �नजले 

गरेको कारोबारबाट �ा� आयमा कर ला�ने �प� �यव�था गरेको हुँदा कर ला�ने कुरामा कुनै 

�ववाद छैन । कर �तनु� पन� दा�य�वबाट कसैलाई प�न उ�मिु� �दएको हुँदैन । कर �तन� दा�य�व 

रहे भएप�छ �य�तो कर �तनु� पन� �यि�को चल अचल स�पि�, बै� �यारे�ट� आ�द स�पि�बाट कर 

असलु उपर गन� अ�धकार �ा� �नकायमा �न�हत रह�छ । सोह� �ावधान अनसुार आ�त�रक राज� व 

�वभागले �नज आपू�त�कता� पेरम पे�राईले बै�मा राखेको बै� �यारे�ट� रकमबाट कर असलु� गन� 

ग�रएको कारबाह� काननु स�मत नै छ । अ�तरा���य बोलप�का मा�यमबाट ठे� का �ा� गर� काय� 

गन� �वप�ीले नेपालमा �यवसाय वा कारोबार गदा� के क�तो कर ला�छ ला�दैन भ�े जानकार� रा� न ु

स�बि�धत प�को दा�य�व हो । �नजले काननुी जानकार� नराखेका आधारमा कर दािखलाबाट म�ु 

पाउने होइन । ��ततु म�ुाको �वषय आयकरसँग स�बि�धत भएको, स�झौतामा उ�लेिखत 

अ�तःश�ुक �� या�प छपाइ तथा स�लाइ र सोको भ�ुानी �दने काय� स�प� भइसकेको र कर रकम 

दािखला गन� काय� बाँक� रहेको, कर लगाउने असलु गन� �वषयका स�ब�धमा �नण�य �दन स�ने 

अ�धकार म�य�थको �े�ा�धकार�भ� नरहेको स�झौता बमोिजम कर �तन� बझुाउने दा�य�व �वप�ी 

पेरम पे�राईमा रहेको, �वप�ी पेरम पे�राईको कर दािखला नगरेको, नेपालमा अ�य कुनै चल अचल 

स�पि� भएको नदेिखएको, �नजले राखेको बै� �यारे�ट� उपर नेपाल सरकारको दाबी �सज�ना हनु 

स�ने देिखएको, �च�लत आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम ला�ने र रा�यले �ा� गन� कर दािखला 

नगराउँदा साव�ज�नक �हत ��तकूल हनेु देिखएको हुँदा �म�त २०६८।१२३।२४ मा म�य�थ�ारा 

बै� �यारे�ट� दाबीकार�ले अमे�रक� डलर २६९००० आ�नो खातामा ज�मा गराएको �ठक होइन 

�यसलाई बदर ग�र�दई सो रकम स�बि�धत बै�लाई �फता� �दन ुभनी भएको �नण�य �च�लत नेपाल 

काननु, साव�ज�नक �हत र नी�त ��तकूल भएको हुँदा उ� �नण�य बदर गर� ��तदाबी बमोिजम 

ग�रपाउँ भ�े आ�त�रक राज�व �वभाग लािज�पाटका तफ� बाट आ�त�रक राज� व �वभागका 

महा�नद�शक ट�मणी शमा�को �नवेदन प� ।  

८. �म�त २०६३।५।६ (२२अग�त २००६) मा दाबीकता� क�पनी र ��यथ� आ�त�रक राज� व 

�वभागका �बच ि�टकर छपाइ तथा आपू�त�को स�झौता भई सो अनसुार काय� स�प� भइसकेको  

छ ।"UCPDC 600 को दफा-7 अनसुार "�तीत प� शत� अन�ुपको कागजात �वीकार गर� भ�ुानी 

गन� म�ुय दा�य�व �तीत प� जार� गन� बै�को हनेु र रकम भ�ुानी गदा� �तीत प�को शत� ब�देजमा 

उ�लेख नभएका कुनै प�न रकम क�ा गन� न�म�ने भएकाले उि�लिखत �तीत प�को भ�ुानीमा कुनै 

रकम क�ा गनु� भएको �तीत प�मा आव�यक संशोधन गराई संशोधन मा�य भएप�छ मा� 

संशोधनका शत� अन�ुपको रकम क�ा गन� स�कने" भनी �वप�ी आ�त�रक राज� व �वभागले 
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आफुलाई स�झौताको �हत�ाह� (Beneficiary) तथा स�झौताको अक� जवाफदेह�य�ु प�को 

है�सयतमा नहेर�/नराखी/ राज� व असलु गन� साव�ज�नक अ�धकार�को अ�धकार �योगकता�को 

है�सयतले मा�ै दाबी गरेको समेत काननु स�मत छैन । "म�य�थको अ�धकार �े��भ�को यो 

�ववाद होइन" भनी िज�कर �लएकामा स�मा�नत �ी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �म�त 

२०६७।१०।९ को �नण�यले सो द�लल समेत अ�वीकृत भएको �नण�य अि�तम छ । स�झौताका 

प�ह�ले राजीखसुीले स�झौतामा काननुी �ावधान समेत स�झौताको शत�का �पमा समा�हत गन� 

�वत��ता (Freedom of Adoption/Incorporation) रा� ने हुँदा �ववाद उठेको अव�थामा �य�तो 

काननुी �ावधानको �या�या स�झौताको शत�को �पमा म�य�थले �या�या गर� �ववादको �न�पण गनु� 

पन� ह�ुछ । सन ्२००६ अग�त २२ को ��प�ीय स�झौताको शत� नं. १९ तथा Instruction 

Document को दफा ३.१७.२ अ�तग�त करको दा�य�व स�ब�धी �ववाद �वप�ीको �पमा �नरोपण 

ग�रन ुपन� मानेर नै ��ततु �ववादको �पमा वाद/��तवाद एवम ्दाबी िज�कर गरेको �न�व�वाद छ । 

म�य�थ �ाइबनुलले "अ�ीम कर" लगायतका "कर स�ब�धी दा�य�व" स�झौताकार� प�ह� म�ये 

कसले कसर� �यहोन� गर� दा�य�व कबलु गरेका �थए वा रहेछन ्भनी "दा�य�व स�ब�धी" �ववादको 

�नरोपण गन� अ�धकार �े� �योग गन� हो । करको क�त रकम कुन �व�ध ���याले असलु गन� भ�े 

�वषय म�य�थले हेद�न । स�झौताको शत� बमोिजम "दा�य�व �यहोन�" प� य�कन भइसकेकप�छ 

स�बि�धत �नकाय/ अ�धकार�ले असलु उपर गन� कुरा मा� स�बि�धत �च�लत काननु बमोिजम हनेु 

�वषय हो । ��ततु ��प�ीय स�झौता अ�तग�तको भ�ुानी �वप�ीले नेपाल रा� बै�बाट �तीत प� 

माफ� त इ�डोने�सयामा पठाएको र दाबीकता�ले इ�डोने�सयाको भभूाग�भ� भ�ुानी �ा� गरेको 

��यालाई नेपालमा "आय आज�न गरेको" भ�े अनथ� गन� �म�दैन । ��प�ीय स�झौता अ�तग�त 

�तीत प� माफ� त भ�ुानी हनेु रकमको स�ब�धमा नेपाल रा� बै�को �नण�य स�झौताका दबैु प�का 

ला�ग मा�य एवम ्ब�धनकार� हनेु �न�व�वाद छ । उपयु�� काननुी एवम ् ��प�ीय स�झौताको शत� 

�वपर�त �वप�ीले दाबीकता�लाई "अ�ीम कर" बापतको कर बझुाउन भनी �ववा�दत प� लेखेको 

कारबाह�/�नण�य समेत बदर गर� दाबीकता�ले कर स�ब�धी दा�य�व �यहोनु� नपन� दाबी कायम ठहन� 

�नण�य गर� �याय पाउँ । ICC Commission on Banking Technique and Practice तथा UCP 600 

समेत अ�तग�त �वप�ीको अ�ीम कर रकमको दा�य�व स�ब�धी दाबी/िज�कर अनिुचत एवम ्लगत 

हुँदा सो अ�वीकृत ग�रपाउँ साथै दाबीकता�ले दाबीप�को �करण ३ मा उ�लेख गरेको म�य�थता 

माफ� त �ववाद समाधान गराउन ु पन� बा�यता �वप�ीबाट �सज�ना ग�रएको हुँदा सो अव�थास�मका 

मना�सव खच� रकम समेत �वप�ीबाट �दलाइपाउँ भनी गरेको अक� मह�वपूण� दाबीका स�ब�धमा 

कह�� कतै उ�लेख नगरेको म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा १८ को काननुी �यव�थाका आधारमा 

समेत ��ततु �म�त २०६८।१२।२४ को �नण�य बदर ग�रपाउँ भ�े पेरम पे�राई (Perum 

Percetakan Uang Republic of Indonesia जलान पलाटहन नं. ४ का तफ� बाट अ�धकार �ा� 

��त�न�ध र�वच�� �संहको �म�त २०६९।२।३२ को �नवेदन। 

९. स�ुले गरेको फैसला उपर दबैु प�को पनुरावेदन परेको हुँदा अ.बं. २०२ नं. को �योजनका ला�ग 

दबैु प�को पनुरावेदन पर�परमा सनुाई पेस गनु� भ�े �म�त २०७०।१।८ को आदेश। 
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१०. पे�म पे�राई इ�डोने�सयाबाट अ�तःश�ुक �टकट िझकाउने �सल�सलामा आ�त�रक राज� व �वभागबाट 

नेपाल रा� बै�, �तीत प� शाखालाई लेिखएको �तीत प� नं. 053932/63 को खाताबाट रकम 

भ�ुानी तथा खाता ब�द बारेको च.नं. ४३७ �म�त २०६६।१२।०३ मा लेिखएको प�मा 

उि�लिखत �म�त २०६६।११।२८ को �नण�यको �मािणत ��त�ल�प प� �ा� भएको �म�तले ३ 

�दन�भ� पठाउन ु भ�े �यहोरा जनाई आ�त�रक राज�व �वभागबाट िझकाउने । नेपाल रा� बै�, 

�वदेशी �व�नमय �यव�थापन �वभागले नेपाल रा� बै� बै��ङ काया�लय, थापाथल�लाई �तीत प� नं. 

ओ.एस. ३९३२/६३ स�ब�धमा लेखेको प� स��या �व.आ.�.८।२०।०६५ �म�त 

२०६५।९।७ को प�को �मािणत ��त�ल�प प� �ा� भएको �म�तले ३ �दन�भ� पठाउन ु भ�े 

�यहोरा जनाई नेपाल रा� बै� �वदेशी �व�नमय �यव�थापन �वभाग, के���य काया�लय, बालवुाटारबाट 

िझकाउने भ�े यस अदालतबाट �म�त २०७०।८।२० मा भएको आदेश ।  

  

ठहर ख�ड 

११. �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु 

�नवेदनमा दाबीकता� पेरम पे�राई र आ�त�रक राज� व �वभाग �बच �म�त २०६३।५।६ मा भएको 

स�झौता अन�ुपको काय� स�प� भएर स�झौताको शत� बमोिजम भ�ुानी समेत �ा� भइसकेका 

अव�थामा ��ा�डड� चाट�ड� बै�बाट जार� USD २,६९,०००।- बै� �यारे�ट� रकम त�काल फुकुवा 

गनु� पन�मा उ�टै क�थत अ�ीम आयकर बापतको रकम भ�दै सो रकम जफत गन� काय� गैरकाननुी 

र स�झौता �वपर�त भएको हुँदा उ� रकम �फता� �दलाई �यारे�ट�को �म�तदेिखको �च�लत दरले हनेु 

�याज, म�य�थ �नयिु� तथा म�य�थता स�ब�धी काम कारबाह� बापतको मना�सव मा�फकको खच� 

र काननु �यवसायी श�ुक लगायतको रकम तथा उ� �यारे�ट�को USD २,६९,०००।- रकम 

समेत �दलाई भराइपाउँ भ� ने �यहोराको दाबीकता�को दाबी रहेको देिख�छ । 

१२. पेरम पे�राईसँग �म�त २०६३।५।६ मा भएको स�झौतामा कर नला�ने �यहोरा समेत उ�लेख 

नभएको एवम ्उ� स�झौताको Clause 19.1 बमोिजम उ� आपू�त�मा ला�ने करको दा�य�व पेरम 

पे�राईमा रहेको तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) बमोिजम य�तो भ�ुानीमा कर 

ला�ने तथा सोह� ऐनको दफा ९० को उपदफा ५ बमोिजम अ�ीम करक�ी हनेु �यि� समेत कर 

भ�ुानीका ला�ग िज�मेवार हनेु हुँदा दाबीकता�ले �तनु� बझुाउन ुपन� करबाट उ�मिु� पाउने अव�था 

नहुँदा दाबी खारेज गर� यस �वभागबाट जफत ग�रएको परफरमे�स �यारे�ट�को USD 

२,६९,०००।- रकम कटाई बाँक� आयकर ऐन, २०५८ बमोिजमको स�पूण� खच� समेत �दलाई 

भराइपाउँ भ�े समेत �यहोराको ��यथ� �वभागको ��तवाद तथा ��तदाबी रहेको देिख�छ ।  

१३. ��तदाबीकता� आ�त�रक राज� व काया�लयले आफैले गरेको करारमा अ�ीम आयकर ला�ने कुरा �प� 

उ�लेख नगरेको, पटक-पटक भ�ुानी गदा� �य�तो अ�ीम कर क�ा नगर� भ�ुानी �दएको अव�था 

तथा एउटा कामका ला�ग जार� गराएको परफरमे�स बै� �यारे�ट�लाई अ�ीम कर �योजनका ला�ग 

भनी बै�लाई अ�वाभा�वक कारण उ�लेख गर� बै� �यारे�ट� दाबीकार�ले रकम आ�नो खातामा 
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ज�मा गराएको भ�े आधारमा सो बै� �यारे�ट�को रकम जफत गन� काय� बदर हनेु ठह� याई भएको 

म�य�थकता� �ाइबनुलबाट भएको बहमुतको �नण�य (Award) ग�रएको देिख�छ ।  

१४. म�य�थकता� �ाइबनुलबाट भएको �नण�य (Award) उपर �वप�ी पेरम पे�राईको स�झौता 

बमोिजमको काय� स�प� गरेप�छ कर रकम दािखला गन� दा�य�व बाँक� रहेको र �नजको नेपालमा 

अ�य कुनै चल अचल स�पि� नरहेको हुँदा �नजले राखेको बै� �यारे�ट� उपर नेपाल सरकारको 

दाबी �सज�ना हनु स�ने साथै ऐन बमोिजम ला�ने कर दािखला नगराउँदा साव�ज�नक �हत ��तकूल 

हनेु देिखएको हुँदा (बै� �यारे�ट�को रकम USD २,६९,०००।- बै�लाई �फता� �दने ठह� याई 

ग�रएको म�य�थ �ाइबनुलको �नण�य (Award) नेपाल काननु, साव�जा�नक �हत र नी�त ��तकूल 

भएको हुँदा) उ� �नण�य बदर गर� ��तदाबी बमोिजम ग�रपाउँ भ�े �यहोराको आ�त�रक राज� व 

�वभागका तफ� बाट �नवेदन िज�कर रहेको देिख�छ।  

१५. �यसै गर�, काननुी एवम ्��प�ीय स�झौताको शत� �वपर�त अ�ीम कर बापतको रकम बझुाउन ुपन� 

भनी �ववा�दत प� ले� ने �नण�य समेत बदर ग�रपाउँ साथै म�य�थताबाट �नण�य हुँदास�मको यस 

दाबीकता�को भएको खच� ��तदाबीकता� �वभागबाट नबेहोनु� पन� गर� भएको म�य�थ �ाइबनुलको �म�त 

२०६८।१२।२४ को �नण�य बदर ग�रपाउँ भ�े �यहोराको दाबीकता� पेरम पे�राईको यस 

अदालतमा �नवेदन िज�कर रहेको देिख�छ ।  

१६. ��ततु �नवेदन इजलास सम� पेस भई सनुवाइ हुँदाका �ममा �नवेदक आ�त�रक राज� व �वभागका 

तफ� बाट �व�ान उप�याया�धव�ा �ी उमाका�त पौडेलले आयकर ऐनको �यव�था बमोिजम नै 

�वभागले कर क�ा गन� लागेको र �वप�ीको नेपालमा अ�य कुनै स�पि� नभएको अव�थामा बै� 

�यारे�ट�बाटै कर अस�ुने कुरालाई अ�यथा भ� न �म�दैन, �वभागले ज�हलेसकैु काननु बमोिजमको 

�वप�ीबाट अस�ुन स�ने हुँदा म�य�थको �नण�य ��ुटपूण� हुँदा बदर ग�रन ु पद�छ भनी गनु� भएको 

बहस िज�कर स�ुनयो । �यसै गर� �नवेदक पेरम पे�राईका तफ� बाट �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी 

ब��बहादरु काक�, �व�ान अ�धव�ा �ी �तलक श�शेर ज.ब.रा. ले गनु� भएको बहस िज�कर समेत 

स�ुनयो ।  

१७. �म�सल संल�न त�य, �माण र �व�ान सरकार� व�कल र �व�ान व�र� अ�धव�ा तथा 

अ�धव�ाह�को बहस िज�कर समेतलाई म�यनजर गर� म�य�थ �ाइबनुलबाट ग�रएको �नण�य 

(Award) नेपाल काननु बमोिजम म�य�थ�ारा �नण�य हनु स�ने हो होइन, उ� �नण�य साव�ज�नक 

�हत वा नी�त ��तकूल हनेु अव�थाको छ छैन भ� ने स�ब�धमा �नण�य गनु� पन� देिखयो ।  

१८. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, सव��थम, म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (२) मा पनुरावेदन 

अदालतले �नण�य बदर गदा� वा आव�यकता अनसुार पनुः �नण�य गराउन आदेश �दनका ला�ग ��ततु 

�नवेदनमा �न�न बमोिजमको अव�था �व�मान छ छैन भनी �वचार गनु� पन� देिखयो : 

(क)  स�झौताका कुनै प� स�झौता गदा�का बखत कुनै कारणले स�झौता गन� अ�म रहेको वा 

प�ह� जनु मलुकुको काननुका अधीनमा रहेका छन,् सो काननु अनसुार वा �य�तो काननु 

�प� हनु नसकेकामा नेपाल काननु बमोिजम सो स�झौता वैध नरहेको, 
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(ख)  �नवेदन गन� प�लाई म�य�थ �नय�ु गन�का ला�ग वा म�य�थताको कारबाह�का स�ब�धमा 

समयमा नै र�तपूव�क सूचना न�दएको, 

(ग)  म�य�थलाई नसिु�पएको �ववादसँग स�बि�धत �वषयमा वा म�य�थलाई सिु�पएको शत� 

�वपर�त वा म�य�थलाई सिु�पएको �े� बा�हर गई �नण�य भएको, 

(घ)  नेपाल काननु ��तकूल स�झौता भएकामा बाहेक म�य�थताको गठन �व�ध वा �यसका काम 

कारबाह� प�ह� �बच स�प� स�झौता अन�ुप नभएको वा �य�तो स�झौता नभएकामा यस 

ऐन अनसुार नभएको,  

(ङ)  दफा ३० (३) मा उ�लेख भएको : (क) म�य�थले �नण�य गरेको �ववाद नेपाल काननु 

बमोिजम म�य�थ�ारा �नरोपण हनु नस�ने अव�थाको भएको, (ख) म�य�थले गरेको �नण�य 

साव�ज�नक �हत वा नी�त ��तकूल हनेु अव�थाको भएको ।  

१९. उपयु�� उि�लिखत �करण नं. १८ (क) को अव�था �व�मान छ छैन भ� ने स�ब�धमा �वचार गदा�, 

��ततु �नवेदनसँग स�बि�धत प�ह� आ�त�रक राज� व �वभाग र पेरम पे�राई म�ये आ�त�रक 

राज� व �वभाग नेपाल सरकारको एउटा स�म अ� भएको र पेरम पे�राई इ�डोने�सयामा काननु 

बमोिजम �थापना भएको क�पनी रहेको र यी दबैु प�को यो�यताको �� न नउठेको र �नजह�को 

�बचमा भएको स�झौताको वैधतामा �� न नउठेको अव�था �व�मान रहेको देिख�छ ।  

२०. �करण नं १८ (ख) को अव�था �व�मान छ छैन भ�े स�ब�धमा �वचार गदा�, �नवेदन गन� यी दबैु 

प�लाई म�य�थ �नय�ु गन� स�दभ�मा वा म�य�थको कारबाह�का स�ब�धमा र�तपूव�क सूचना 

न�दएको भ�े �� न समावेश नभएको अव�था �व�मान रहेको देिख�छ । 

२१. �करण नं १८ (ग) को अव�था �व�मान छ छैन भ� ने स�ब�धमा �वचार गदा�, म�य�थलाई 

नसिु�पएको �ववादसँग स�बि�धत �वषय वा म�य�थलाई नसिु�पएको शत� �वपर�त वा म�य�थलाई 

सिु�पएको �े� बा�हर गई �नण�य भएको भ�े �� न ��ततु �नवेदनमा उठेको देिखँदैन ।  

२२. �करण नं १८ (घ) को अव�था �व�मान छ छैन भ�े स�ब�धमा �वचार गदा�, म�य�थताको गठन 

�व�ध वा �यसको काम कारबाह� प�ह� �बच स�प� न स�झौता अन�ुप नभएको वा �य�तो स�झौता 

नभएकामा यस ऐन अनसुार नभएको भ�े �� न प�न समावेश भएको अव�था ��ततु �नवेदनमा 

�व�मान रहेको देिखँदैन ।  

२३. �करण नं. १८ ङ (क) को अव�था ��ततु �नवेदनमा म�य�थले �नण�य गरेको �ववाद नेपाल काननु 

बमोिजम म�य�थ�ारा �नरोपण हनु नस� ने अव�थाको छ छैन भ�े स�ब�धमा �वचार गदा�, �य�तो 

�� न यस �नवेदनमा �व�मान देिखँदैन ।  

२४. �करण नं. १८ ङ(ख) को अव�था म�य�थले गरेको �नण�य साव�ज�नक �हत वा नी�त ��तकूल हनेु 

अव�थाको छ छैन भ�े स�ब�धमा �वचार गदा�, �नवेदक आ�त�रक राज� व �वभागको यस अदालतमा 

दायर भएको �नवेदनको म�ु य िज�कर नै म�य�थको �नण�य साव�ज�नक �हत वा नी�त ��तकूल छ भ�े 

रहेको देिख�छ ।   

२५. म�य�थले गरेको �नण�य (Award) मा ��तदाबीकता� आ�त�रक राज� व काया�लयले आफैले गरेको 

करारमा अ�ीम आयकर ला�ने कुरा �प� उ�लेख नगरेको, पटक पटक भ�ुानी गदा� �य�तो अ�ीम 
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कर क�ा नगर� भ�ुानी �दएको अव�था रहेको भ�े र एउटा कामका ला�ग जार� गराएको 

परफरमे�स बै� �यारे�ट�लाई अ�ीम कर �योजनका ला�ग भनी सो बै� �यारे�ट� रकम ��तदाबीकता� 

�वभागले जफत गरेको काम बदर हनेु भ�े उ�लेख भएको देिख�छ ।  

२६. म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा (३) मा म�य�थले स�बि�धत करारका शत�ह� बमोिजम �ववाद 

�नरोपण गदा� स�बि�धत कारोबारमा लाग ुहनेु �यापा�रक �चलनह� (यसेुज) उपर समेत �यान �दन ु

पद�छ भ�े उ�लेख भएको र ��ततु �नवेदनमा म�य�थ �ाइबनुलले करारमा सी�मत रह� सोह� 

अ�तग�तको �वषयमा हेरेको तर कर �नधा�रण स�ब�धी �वषयमा हेरेको भ�े अव�था देिखँदैन ।  

२७. करारका स�ब�धमा �ववादको �वषय कुन हो भनी �वचार गदा� करार बमोिजमको अ�त:श�ुक �टकट 

छपाइ तथा स�लाइको म�ुय काय� स�प� भई करार बमोिजम �नवेदक पेरम पे�राईले परफरमे�स 

�यारे�ट�को �पमा बै�मा ज�मा गरेको रकम य.ुएस. डलर २,६९,०००।- ��तदाबीकता� �वभागले 

अ�ीम कर �योजनका ला�ग स�बि�धत बै�बाट उ� रकम आफुले �लएकामा �वभागको उ� काय� 

करार �वपर�त भएको हो होइन भ�े नै �ववादको �वषय रहेको देिख�छ । 

२८. बा�स�दा �ाकृ�तक �यि�लाई कुनै आय वष�मा ला�ने अ�ीम आयकर LC  बाट भ�ुानी ग�रएको 

गैरबा�स�दा �नवेदक दाबीकता� क�पनीलाई ला�न स�ने अव�था नदेिखँदा ��ततु �नवेदनसँग 

स�बि�धत करारमा आयकर ऐनको �यव�था आक�ष�त हनेु देिखँदैन । यसका साथै म�य�थ 

�ाइबनुलबाट परफरमे�स �यारे�ट�को रकम अ�ीम कर �योजनका ला�ग ��तदाबीकता� �वभागले �लन 

पाउने हो होइन भ�े �वषयमा नै �नण�य भएको अव�था देिख�छ।  

२९. यसर� करारमा उ�लेख भई जनु �योजन र जे ज�तो अव�थामा जे हनु ुपन� भनी करारको अ�भ� न 

अ�का �पमा रहेको परफरमे�स �यारे�ट�को रकम रहेको �थयो, सोह� करारको �ावधान बमोिजम 

भए नभएको स�ब�धमा �ववाद उ�दा सो �ववादको म�य�थ�ारा �नरोपण गन� स�दभ�मा सोह� �वषयमा 

केि��त रह� ग�रएको �नण�यबाट करार बमोिजम कुनै प�को अपेि�त �हत भई अक� प�ले आ�नो 

काननुी दा�य�व अप�रपालनाका कारणले मा� अनपेि�त अ�हत हनु जा�छ भने �य�तो प�रि�थ�तमा 

म�य�थ �ाइबनुलबाट भएको �नण�य साव�ज�नक �हत वा नी�त ��तकूल छ भनी मा� न �म�ने 

देिखँदैन।  

३०. करारको एउटा प� रहेको ��तदाबीकता� आ�त�रक राज� व �वभागले काननु बमोिजम आफुलाई 

तो�कएको अ�ीम करक�ी गर� कर उठाउने दा�य�व परुा गन� अक� प� पेरम पे�राईलाई करार 

बमोिजमको भ�ुानीको अ� जार� गदा� पटक पटक करक�ी गन� अवसर �ा� भए प�न �यसतफ�  

�वभागले कुनै चासो र सरोकार राखेको �थयो भ� ने देिखँदैन ।  

३१. दाबीकता� पेरम पे�राईसँग करार गदा� कर स�ब�धी �ावधान समावेश गन� र �यसर� करारमा सो 

कुरा समावेश गन� छुटे प�न दाबीकता�लाई भ�ुानी �दँदा �य�तो करक�ी गन� ��तदाबीकता� 

�वभागलाई पया�� त अवसर �ा� हुँदाहुँदै �यसतफ�  उदासीन रहेको देिख�छ । करारको दा�य�व 

स�प� न भई भ�ुानीको ���या समेत परुा भइसकेप�छ परफरमे�स �यारे�ट� �योजनको अक�  

रकमलाई अ�ीम कर क�ा भ�दै ��तदाबीकता� �वभागबाट सो जफत ग�रएको देिख�छ । यसर� अक�  

�योजनको रकम Taxing Authority को समेत �पमा रहेको म�य�थताको एक प� ��तदाबीकता� 
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�वभागले ज�हलेसकैु र जनुसकैु प�रि�थ�तमा प�न �वे�छाचार� �पमा करारको अक� प�सँग �यवहार 

गन� हो भनी Private Intarnational Law  को अ�तरा���य �योग र नेपाल��तको अ�तरा���य समदुायको 

�व� वसनीयतामा समेत �� निच�ह उ�न स�ने प�रि�थ�तलाई नजरअ�दाज गन� समेत �म�ने देिखँदैन ।  

३२. अतः ��प�ीय करारमा अ�ीम करक�ी स�ब�धी �ावधान नराखेको, पटक पटक भ�ुानी �दँदा अ�ीम 

करक�ी नगरेको र करार स�प� भई करार बमोिजम बै� �यारे�ट� �फता� गनु� पन� अव�थामा आएर 

अ�ीम करक�ी भ�दै �वत�� �पमा रहेको उ� बै� �यारे�ट� जफत गन� ��तदाबीकता� �वभागको 

उ� काय�लाई बदर गन� गर� भएको म�य�थ �ाइबनुलको �नण�य साव�ज�नक �हत वा नी�त ��तकूल 

हनेु अव�थाको छ भ�े देिखँदैन ।  

३३. तसथ�, उपयु�� उ�लेिखत आधार र कारणको �ववेचनाबाट एउटा कामका ला�ग जार� गराएको 

परफरमे�स बै� �यारे�ट� जफत गरेको काय� बदर गन� गर� र स�झौता बमोिजम काय� स�प� 

भइसकेका अव�थामा अ�ीम करक�ी नभएको समेतको अव�थामा प�छ आयकर लगाउन �म�ने वा 

न�म�ने अथवा कर ला�ने हो भने क�त ला�ने भ�े �वषयमा म�य�थ �ाइबनुलले �नण�य गन� �वषय 

भएन भनी म�य�थकता� �ाइबनुलबाट �म�त २०६८।१२।२४ मा भएको �नण�य (Award) �मलेकै 

देिखँदा सदर हनेु ठहछ� । �नवेदकह�को �नवेदन िज�कर प�ुन स�ैन ।दायर�को लगत क�ा गर� 

सरोकारवालाले न� कल मागे �नयमानसुार गर� न�ल �दनू । फैसलाको �व�तुीय ��त अपलोड गर� 

�म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू । 

 

(र� नबहादरु बागच�द) 

�यायाधीश 

 

उ� रायमा म सहमत छु । 

 

(थीरबहादरु काक�)  

   �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� सहयोग गन� 

इजलास अ�धकृत : नवराज काक� 

क��यटुर टाईप गन� : नारायण�साद आचाय� 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल पौष २९ गते रोज २ शभुम.्..........। 
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�ी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङ 

संय�ु इजलास 

माननीय का.म.ु म�ुय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णलाल भ�राई 

आदेश 

स�वत ्२०६९ सालको �व.दे.नं.०६९-WO-००५४ 

 

म�ुा : उ��षेण/परमादेश । 

 

�नण�य नं.........५ 

 

िज�ला दाङ, प�कुले गा.�व.स. वडा नं. ७ काल�तारा ब�ने वष� ६३ को बेकमान डागँी 

�े�ी.............................................................................................................१ 

ऐ.ऐ. वडा नं. ६ मठेउर� ब�ने वष� ४२ को महादेव के.सी..........................................१ 

�नवेदक 

 

�व��  

िज�ला दाङ, प�कुले गा.�व.स. वडा नं. ६ मठेउर� ब�ने सातपोखर� सामदुा�यक वन 

उपभो�ा स�म�तको पूव� अ�य� अं. वष� ५५ का खसुीराम चौधर�.................................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने उपभो�ा स�म�तका वत�मान अ�य� अं. वष� ४२ का नेकमान ब�नेत..............१ 

ऐ. वडा नं. ८ �समलकुना ब�ने ऐ. उपभो�ा स�म�तका कोषा�य� अं. वष� ४४ का �तलराम 

भ�डार�.........................................................................................................१ 

इलाका वन काया�लय, धनौर� दाङ.......................................................................१  

इलाका वन काया�लय धनौर�का वन सव��क, �वनोद अ�धकार�....................................१ 

िज�ला �शासन काया�लय, धनौर� दाङ...................................................................१ 

िज�ला वन काया�लय, घोराह� दाङ.......................................................................१ 

�वप�ी 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम दायर हनु आएको ��ततु �नवेदनको सि��� 

त�य र ठहर यस �कार छ : 

त�य ख�ड 

�वप�ी नं. १, २ र ३ ले सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वनमा २०६१/६२ मा ठे�ाप�ा �दँदा 

अ�नय�मत काय� गरेको, उपभो�ा स�म�तको �. ३,३५०००।- भ�दा बढ� रकम �हना�मना गर� 

��ाचार गरेकाले कारबाह� गर� पाउन अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा उजरु� पर� उ� 

आयोगबाट उजरु�मा भएको �नण�य काया��वयन गनु� भनी �वप�ी नं. ६ र ७ लाई प�ाचार गरेकामा 

�वप�ी नं. ६ र ७ �नि��य बसी आएको र हाल ग�ठत सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वन उपभो�ा 

स�म�तमा गैरकाननुी �पबाट �नवा�िचत पदा�धकार� भएकाले �नजह�को अगवुाईमा ग�ठत काय� 

स�म�तलाई कुनै �कारको �नण�य नगनु� भनी �नषेधा�ाको आदेश जार� गर� पाउनका साथै �नजह�ले 
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गरेका �नण�यह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गर� पाउन तथा �वप�ी नं. ४,५,६,७ लाई अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको �म�त २०६६/४/१८ को प�ानसुारको आयोगको �नण�य हालस�म 

काया��वयन नगरेको हुँदा उ�लेिखत सामदुा�यक वनको साव�ज�नक स�पि� �हना�मना गन� �यि�ह� 

उपर काननु बमोिजम कारबाह� अगा�ड बढाउन ुभ�न �वप�ीह�का नाममा परमादेश स�हतको जो चा�हने 

आदेश आ�ा पजु� समेत जार� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �रट �नवेदन । 

 �नवेदकको माग बमोिजम आदेश �कन जार� हनु ुनपन� हो ? आदेश जार� हनु ुनपन� कुनै आधार 

कारण भए �माण स�हत बाटाका �याद बाहेक १५ प�� �दन�भ� �नवेदन प�मा उ�लेख भएको ��यथ� 

नं. ४, ५, ६ र ७ ले पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय तलुसीपरु माफ� त र ��यथ� नं. १, २ र ३ 

ले आफै वा आ�नो काननु बमोिजमको ��त�न�ध माफ� त �लिखत जवाफ पठाउन ुभनी �नवेदन प� र यो 

आदेशको ��त�ल�प साथै राखी ��यथ�ह�का नाममा �याद जार� गर� �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस 

अदालतको �म�त २०६९/१२/२३ को आदेश ।  

 मानबहादरु डाँगीले �दएको उजरु� उपर यस काया�लयबाट छान�बन भइरहेका अव�थामा �े�ीय 

�शासन काया�लय, सखु�तबाट टोल� खट� सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहको �थलगत 

�नर��ण गर� छान�बन भई ��तवेदन समेत �ा� भएका स�दभ�मा िज�ला �शासन काया�लय, दाङमा प�न 

उजरु� परेको र वन उपभो�ा समूहको रेखेदेख स�ालन ज�ता �वषयको �नगरानी वन काया�लयले गनु� 

पन� कत��य रहेकाले �हना�मना भए नभएका स�ब�धमा य�कन गन� गराउन र नयाँ काय� स�म�तलाई 

खातापाता ह�ता�तरण गन� गराउन �नद�शन �दने �नण�य भएकाले �नण�यानसुार गनु� हनु भनी िज�ला वन 

काया�लय, दाङ र यस काया�लय समेतलाई �नद�शन भएकामा उ� �नद�शनको काया��वयन वन काया�लय 

दाङबाट गनु� पन� देिखँदा यस काया�लयबाट छान�बन ���या अिघ बढाउन आव�यक नदेिखएको हो, 

�नि��य रहेको होइन । �नवेदकको झ�ुा �यहोराको �नवेदन दाबी खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको 

�वप�ी म�येको िज�ला �शासन काया�लय दाङको �लिखत जवाफ । 

 �म�त २०६७/३/२४ मा धनौर� इलाका वन काया�लयका सहायक वन अ�धकृतको 

उपि�थ�तमा सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तका उपभो�ाह� उपि�थत भई गरेको 

�नण�यबाट त�कालका ला�ग मानबहादरु डाँगीको अ�य�तामा सबै प� सि�म�लत तदथ� स�म�त बनाई 

वन संर�ण स�ब�धमा स��य हनेु, कुनै गटु वा उपगटुमा �वभािजत नभएर सबै प�लाई समेट� 

सामदुा�यक वनको मम� र भावनानसुार काय� स� चालन गन� र �वगतमा आवेगमा आएर अि�तयार 

लगायतका �नकायह�मा गरेको उजरुह�लाई �थगन गद� सबै एकजटु भई अिघ ब�ने ��तब�ता �नजै 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा उजरु�कता� अ�य� मानबहादरु डाँगी समेतले �य� गरेबाट 

सोह� अनसुार अि�तयारको �नण�य काया��वयन भएको छ ।�व�भ� समयका �व�भ� पदा�धकार�ह� 

पदलोलपुताका कारण क�हले �म�ने र क�हले बािझने गर� उजरुबाजरु समेत गन� ग�ररहेकाले उ� 

सामदुा�यक वनका बै� खाताह�स�म रो�ा हनेु गरेका छन ्। हालस�म सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक 

वन उपभो�ा समूहको प�हलो संशोधन �वधान �वीकृतस�म भएको छ । अ�य संशो�धत काय� योजना 

�नमाण� र आ�थ�क ��याकलाप नभएको भ�े समेत �यहोराको �वप�ी म�येका िज�ला वन काया�लय, 

दाङ र ऐ. काया�लयका िज�ला वन अ�धकृत �ी अ�ण शमा� पौडेलको �लिखत जवाफ ।    
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 �नवदेन िज�कर आफैमा अ�प� छ र गोलमटोल भाषामा लेखी अ�धकार �ा� �नकायह�बाट 

कारबाह� भई टु�ो ला�गसकेको �वषयव�तलुाई �मलोमतोबाट कागज �कत� भयो भनी काननुी उपचारको 

बाटो अवल�बन नगर� वैकि�पक उपचारको बाटो नभएको भ�दै �दएको �रट �नवेदन खारेजभागी 

भएकाले खारेज ग�रपाउँ भ�े �वप�ी म�येका खुसीराम चौधर�, नेकमान ब�नेत र �तलकराम भ�डार�को 

संय�ु �लिखत जवाफ ।  

 मानबहादरु डाँगीको अ�य�तामा सबै प� सि�म�लत तदथ� स�म�त बनाई वन संर�ण 

स�ब�धमा स��य हनेु कुनै गटु उपगटुमा �वभािजत नभएर सबै प�लाई समेट� सामदुा�यक वनको मम� 

र भावना अनसुार काय� स� चालन गन� अि�तयार लगायतका �नकायमा गरेका उजरु�लाई �थगन गद� सबै 

एकजटु भई अिघ ब�ने ��तब�ता �य� भएको �नण�य काया��वयनका ला�ग िज�ला वन काया�लय 

दाङमा पेस भएको छ भ�े समेत �यहोराको �वप�ी म�येका धनौर� इलाका वन काया�लय तलुसीपरु र 

ऐ. काया�लयका सहायक वन अ�धकृत समेतको हकमा वन अ�धकृत �ी वेदबहादरु के.सी. ले पेस 

गरेको �लिखत जवाफ । 

म िज�ला वन काया�लय अ�तरगत कौ�स�यापरु रे�जपो�को वन र�क पदमा रह� कामकाज 

गद� आएको छु । मेरो पद�य िज�मेवार� अनसुार मैले कौ�स�यापरु रे�जपो�का �मखुको मातहतमा रह� 

रे�जपो� �मखुले �दएको �नद�शन बमोिजम रा��य वनको संर�ण गन� सामदुा�यक वन उपभो�ा 

समूहलाई आव�यक �ा�व�धक सहयोग गन� भएको �यहोरा अवगत गराउँदछु । मैले उजरु� �लई दबाई 

राखेको भ� ने कुरा झ�ुा हो र मैले �यस �क�समको कुनै काय� नगरेको हुँदा �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े 

धनौर� इलाका वन काया�लय तलुसीपरु अ�तरगत कौिश�यापरु रे�जपो�का वन र�क �वनोद कुमार 

अ�धकार�को �लिखत जवाफ ।  

 

आदेश ख�ड   

 �नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु �नवेदनमा �नवेदकलाई 

इजलासबाट पकुार गदा� उपि�थत नभएको तर सो कारणले पेसी च�ढसकेको �नवेदन हेन� नरो�कने भई 

�म�सल कागज अ�ययन प� चात �वप�ी िज�ला वन काया�लयको तफ� बाट उपि�थत �व�ान का.म.ु 

सह�याया�धव�ा �ी च�देव आचाय� तथा �वप�ी सातपोखर� सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तका 

भूतपूव� वा वत�मान पदा�धकार� समेतका तफ� बाट व�र� अ�धव�ा �ी वामदेव शमा� तथा अ�धव�ा �ी 

प�ुकर भ�डार�ले गनु� भएको बहस समेत स�ुनयो । आ�नो बहसको �ममा का.म.ु सह�याया�धव�ा �ी 

च�देव आचाय�ले �वप�ी िज�ला वन काया�लय समेतको यो काय� यो यस कारणले गैरकाननुी हुँदा बदर 

हनु ु पछ� भ�े माग नै नहुँदा �नवेदन खारेज हनु ु पछ� भ�े र अ�य �वप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान व�र� अ�धव�ाले आ.व. २०६१/०६२ को काम कारबाह�को �वषयलाई �लएर 

२०६९/१२/२२ मा चैतमा �नवेदन गरेको हुँदा �वल�बको �स�ा�तको आधारमा खारेज हनु ु पन�, 

आ.व. २०६१/०६२ को आय �ययको लेखा पर��ण समेत भई �ववाद समेत टु��सकेको हुँदा 

�नवेदकको माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ुपन� होइन भ�े समेत बहस गनु� भयो ।  
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 �नवेदन स�हतको �म�सल अ�ययन गर� �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस समेत सनुी 

�नण�यतफ�  हेदा� देहायका ��ह�को �नरोपण हनु ुपन� देिखएको छ ।  

(क) ��ततु �नवेदनलाई साव�ज�नक सरोकारको �नवेदन मा� �म�छ वा �म�दैन ?  

(ख) ��ततु �नवेदनमा �वल�बको �� उपि�थत छ वा छैन ?  

(ग)  �नवेदकले �नषेधा�ा, उ��ेषण र परमादेशको आदेश समेत माग गरेकाले �नवेदकको माग 

बमोिजमको आदेश जार� गनु� पन� हो होइन ?  

सव��थम प�हलो �� नतफ�  हेदा� ��ततु �नवेदन दाङ िज�ला अ�तरगत प�कुले गा.�व.स. वडा नं. 

६, ७ र ८ मा पन� सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वनको संर�ण र �यव�थापनसँग स�बि�धत  

देिख�छ । �नवेदकह�, �वप�ी बनाइएका सो गा.�व.स. �नवासी �यि�ह� सोह� सामदुा�यक वन 

उपभो�ा स�म�तका वत�मान, भूतपूव� पदा�धकार� वा उपभो�ा देिख�छन ्। �म�सलबाट उ� सामदुा�यक 

वन उपभो�ा स�म�तको गठन २०५२ सालमा भएको भ�ेमा प�न �ववाद देिखँदैन । �नवेदक र 

�वप�ीह� �बच म�ुय �ववाद उ� सामदुा�यक वनको उपभो�ा स�म�तको गठन, यसको �यव�थापन र 

सो स�दभ�मा �ा� रकमको �हना�मना भएको छ वा छैन, भएको भए �यसलाई कसर� रो�ने भ�े 

�वषयसँग स�बि�धत देिख�छ । �यसैले गदा� अ.वं. १० नं. का आधारमा �नवेदन दता� गरेको भ�े प�न 

�नवेदकह�को भनाइ देिख�छ । अ.वं. १० नं. मा साव�ज�नक �हत वा सरोकार �न�हत रहेको म�ुा 

अ�ाको अनमु�त �लई जोसकैुले प�न चलाउन पाउने काननुी �यव�था रहे भएको देिख�छ । य��प यहाँ 

मूल �नवेदन साथ अ.वं. १० नं. अ�तरगत अनमु�तको माग गर� �नवेदन दता� भई अनमु�त �दान गरेको 

अव�था छैन । तर मूल �नवेदनमा अ.वं. १० नं. का आधारमा अदालत �वेश गरेको कुरा उ�लेख 

भएको, यस अदालतले प�न �नवेदन दता� ग�रसकेको र �नवेदनमा उठाएको �वषयव�त ु सामदुा�यक 

वनको �यव�थापनसँग स�बि�धत भई साव�ज�नक सरोकारको �वषय देिखँदा अ.वं. १० नं. मा �यव�था 

भए अनसुार अ�ाको अनमु�त �लइएको �थएन भ�े मा� आधारमा �नवेदन नै खारेज हनु ुपछ� भ� �म�ने 

देिखएन । तसथ� सो आधारमा �नवेदन खारेज हनु ु पछ� भ�े �वप�ी तफ� का �व�ान व�र� अ�धव�ा 

तथा अ�धव�ाको बहस िज�करसँग सहमत हनु स�कएन । 

अब दो�ो ��तफ�  हेदा� �वप�ी तफ� का �व�ान अ�धव�ाह�ले २०६०/६१ मा ठे�ा 

लगाएको, वन कटानी गरेको �वषयलाई �लएर २०६९ सालमा �नवेदन दता� भएको हुँदा ��ततु �नवेदन 

�वल�बको �स�ा�तका आधारमा खारेज हनु ुपछ� भनी बहस गनु� भयो । �स�ा�तत: �वल�ब हद�यादको 

�स�ा�त होइन । �यसैले हद�यादमा ज�तो य�त �दन�भ� �नवेदन प� यो वा परेन भनेर यसमा हे�रँदैन । 

प�ले अनिुचत �वल�ब गर� अदालत �वेश ग� यो वा गरेन भनी हेदा� म�ुयत: प�ले उपचार खो�नेतफ�  

उदासीनता देखायो वा देखाएन । �नवेदनमा जनु �नण�य बदर माग ग�रएको छ सो �नण�यबाट ते�ो 

प�को हक�हत सज�ना भइसकेको छ वा छैन सो हे�र�छ । यहाँ वनको संर�ण र �यव�थापन बारे 

जनु ��ह� उठाइएका छन ् ती �ववादह� २०६१/६२ मा उठ� अ��य भइसकेका छैनन,् कोषको 

द�ुपयोगका ��ह� र उपभो�ा स�म�तको वै�ताका ��ह� उ�ठरहेका छन ् । य�ता साव�ज�नक 

सरोकारका ��ह� ��ततु �नवेदनमा उ�प� देिखँदा �वल�बको �स�ा�तका आधारमा ��ततु �नवेदन 

खारेज गन� �म�ने देिखएन । 
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अब ते�ो �� नतफ�  हेदा�, �नवेदनमा �नवेदकह�ले उ� सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वनमा 

०६१/०६२ मा ठे� काप�ा �दँदा अ�नय�मत काय� भएको, उपभो�ा स�म�तको रकमको द�ुपयोग र 

�हना�मना ग�रएको, सो �वषयमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा उजरु� पर� सो आयोगबाट 

�वप�ी िज�ला वन काया�लयलाई लेखी आउँदा प�न �वप�ी िज�ला वन, इलाका वन र िज�ला �शासन 

काया�लयह� �नि��य बसेको, २०६६ सालमा सामदुा�यक वन नवीकरण गनु� पन�मा नगरेकोबाट 

उपभो�ा स�म�त गैरकाननुी हुँदा सो स�म�तले जे ज�तो �नण�य गरेको भए प�न उ��ेषणको आदेशले 

बदर गनु� पन� र �वप�ीह� गैरकाननुी �पमा �नवा�िचत पदा�धकार� हुँदा �नजह�लाई कुनै �नण�य नगनु� 

भनी �नषेधा�ाको आदेश जार� गनु� पन� र साव�ज�नक वनको स�पि� द�ुपयोग गन� उपर अि�तयारको 

२०६६/४/१८ को �नण�य बमोिजम कारबाह� अिघ बढाउन ु भनी परमादेशको आदेश जार� ग�रपाउँ 

भ�े माग �लएको पाइयो । �वप�ीह�को �लिखत जवाफ हेदा� २०६१/०६२ मा कटानको ठे�ा, 

ब�दोब�त, मानबहादरु डाँगी समेतको उपि�थ�तमा ग�रएको र सो काय�मा कुनै अ�नय�मतता नग�रएको, 

आ.व. ०६१/०६२ को लेखा पर��ण भई २०६२/५/१७ को उपभो�ा स�म�तको साधारण भेला 

समेत भएको, �नवेदक महादेव के.सी. �वयंले �. ३४,२९०।- �हना�मना गरेको २०६४/०६५ को 

लेखा पर��णले देखाएको, उपभो�ा स�म�त वन ऐन, २०४९ र �नयमावल� २०५१ अनसुार नै 

स�ा�लत हुँदा �नवेदन खारेज हनु ुपन� िज�कर �लएको पाइयो ।  

 यसर� �नवेदन र �लिखत जवाफ हेदा� �नवेदक र �वप�ीह� �बच मा�थ उ�लेख ग�रए ज�तै 

सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तको �नवा�चनको वैधता, �यसको स� चालन, आ�थ�क �हना�मनाको 

�नय��ण र �यव�थापन स�ब�धमा �ववाद परेको देिखयो । यसै �वषयलाई �लएर अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोगमा समेत उजरु� परेको र सो आयोगबाट २०६६/४/१८ मा िज�ला वन 

काया�लयलाई लेखी आएको प�न देिखयो । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प� बमोिजम भयो 

वा भएन भ�े कुरा सोह� आयोगले हेन� र यो अदालत उ� प�को काया��वयन गराउने अ�ा नभएबाट 

��ततु �नवेदनबाट सो प� बारे बो�न ुपन� अव�था देिखँदैन । तर यहाँ २०५२ मा ग�ठत सामदुा�यक 

वनको पारदश� �पमा स� चालन र �यव�थापन स�ब�धमा �� न उठेको र सो �वषय साव�ज�नक 

सरोकारको �वषय समेत हुँदा सोमा �स�मत रह� �याय �नरोपण गनु� पन� भएबाट सामदुा�यक वनको 

अवधारणा �यससँग स�बि�धत उपभो�ा तथा अ�य सरोकारवालाह�ले बहन गनु� पन� दा�य�वका 

�वषयमा केह� कुरा बो�न ुपन� हनु आयो ।  

व�ततुः सामदुा�यक वनका ला�ग छु�ाइएको वन प�न रा��य वन नै हो । �यस ���बाट यो 

रा��य �ोत साधन हो । य�तो वनमा रहेको समदुायको �नभ�रता समेतलाई हेर� सामदुा�यक �पमा 

रा��य वनको केह� अंश समदुायलाई �यव�थापनको ला�ग ह�ता�तरण ग�रने हुँदा समदुायले प�न 

�वीकृत काय� योजना बमोिजम �यव�थापन गर� �यसबाट सृिजत �ोत साधन सामदुा�यक �वकासमा 

लगाउन ु पन� ह�ुछ । सामदुा�यक �वकास हनेु स�भावना समेतलाई म�यनजर गद� सामदुा�यक वनको 

अवधारणालाई वन स�ब�धी नी�त, ऐन र �नयममा समावेश ग�रएको कुरालाई कसैले प�न �बस�न  

�म�दैन । वन ऐन, २०४९ को दफा २(ज) मा सामदुा�यक वन भ�ाले सामदुा�यक �हतको ला�ग 

वनको �वकास संर�ण र उपयोग गन� कुरा उ�लेख भएको छ भने सोह� ऐनको दफा २५(१) मा 
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''उपभो�ा समूहले काय�योजना बमोिजम वनको �वकास, संर�ण, उपयोग, �यव�थापन गन� तथा �वत�� 

�पले वन पैदावारको मू�य �नधा�रण गर� �ब�� �वतरण गन� पाउने गर� िज�ला वन अ�धकृतले रा��य 

वनको कुनै भाग तो�कए बमोिजम सामदुा�यक वनको �पमा उपभो�ा समूहलाई स�ुपन स�नेछ'' भ�े 

उ�लेख भएको छ । सामदुा�यक वनको प�रभाषा र दफा २५(१) को �यव�थाको अ�ययनबाट 

सामदुा�यक वनको �यव�था �यि�गत नभई सामदुा�यक �हतका ला�ग ग�रएको हो र वन उपभो�ा 

स�म�तलाई वनको संर�ण र उपयोगमा जनु �वाय�ता �दान गरेको छ सो सामदुा�यक हक �हतका 

ला�ग हो भ�े �प� ह�ुछ । �यसैले वनको उपयोग, �वकास र �यव�थापन यह� उ�े�यलाई ���मा 

राखेर ग�रन ु पछ� । यहाँ �यि�गत �वाथ�को पू�त�को ला�ग वन पैदावारको कटानी, �हना�मना गन� 

�यव�थापन र उपयोगबाट उठेको रकम �हना�मना गन� आ�द काय� भएको भ�े जनु आरोप छ य�तो 

कुनै प�न काय�लाई ऐनले �वीकृ�त �दँदैन । सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तले गरेको आज�न के 

कसर� खच� गन� भ�े �वषयमा सो ऐनको दफा ३० क मा रहेको �यव�थालाई सोह� स�दभ�मा ब�ुन ु

आव�यक ह�ुछ । वन �नयमावल� २०५१ को �नयम २६ देिख �नयम ३७ स�म सामदुा�यक वनको 

�े� �नधा�रण, उपभो�ा समूहको गठन र दता�, काय�योजनाको �नमा�ण, स�ुपने ���या, वनमा गन� नहनेु 

काम, वन पैदावारको स�लन तथा �ब�� �वतरण, �यसको लगत, टाँचाको �यव�था,  ओसारपसार, 

उपभो�ा कोषको स� चालन समेतको �यव�था छ भने �नयम ३७ मा समदुा�यक वन �फता� �लन स�कने 

�यव�था समेत ग�रएको छ । यसर� ऐन र �नयमको �यव�था हेदा� सामदुा�यक वन भनेको समदुायलाई 

उपयोगका ला�ग ह�ता�तरण ग�रएको रा��य वनको �ह�सा हो र यसको संर�ण र उपयोग सामदुा�यक 

�हतका ला�ग पारदश� र उ�रदायी ढ�बाट ग�रन ुपछ� भ�े �प� ह�ुछ । सो नग�रएमा अथा�त ऐन र 

�नयमका सत�ह�को उ�ल�न गर� �यि�गत फाइदा �लने काय� ग�रएमा सरकारले �नयम ३७ बमोिजम 

सामदुा�यक वन �फता� समेत �लन स�ने �यव�था भएबाट सामदुा�यक वनको संर�ण, �वकास र उपयोग 

िज�ला वन काया�लयको �नद�शनमा सम�वया�मक �क�समले ग�रन ुपछ� ।  

यहाँ सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वनको रकमको �हना�मनाको �� न आएको, उपभो�ा 

स�म�तका �व�भ� माइ�यटुह� हेदा� �नवेदक म�येकै महादेव के.सी., �वप�ी म�येका खुसीराम चौधर� 

लगायत �व�भ� पदा�धकार� �यि�ह�ले सामदुा�यक वनको कोषको रकम �लइ� नबझुाएको, �े�ता 

�कताब, माइ�यटु आ�द नबझुाएको भ�े �म�सल साथ पेस भएका कागजमा देखाइएको छ । ती सबै 

कुराह�को �नरोपण ��ततु �नवेदनबाट हनु स�ने भएन । यी सबै कुराह�को छान�बन र �नरोपण 

िज�ला वन काया�लय �वयंले गन� कुरा हो । वन �नयमावल�, २०५१ को �नयम ३६(३) र (४) को 

�यव�थाले र �नयम ३७ को �यव�थाले सोह� कुरालाई इ��त गछ� । सामदुा�यक वन उपभो�ा 

स�म�तले िज�ला वन काया�लयकै सपुर�वे�णमा रह� काय� गन� हुँदा र �नवेदन िज�कर र �लिखत 

जवाफबाट त�यको �नरोपण भइसकेको नदेिखँदा अ�हले नै उपभो�ा स�म�तका नाउँमा छु�ै आदेश जार� 

गन� आव�यक देिखएन । तथा�प त�काल आदेश जार� भएन भ�दैमा िज�ला वन काया�लयले �दएको 

�नद�शनलाइ� उपभो�ा स�म�तले प�छाउन �म�दैन ।  
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�वप�ी िज�ला वन काया�लयको �लिखत जवाफको �करण (३) हेदा� उ� सामदुा�यक वनको 

खाता रो�ा गरेको र आ�थ�क ��याकलाप नभएको भ�े उ�लेख भए प�न आ.व.०६१/०६२ देिख नै 

सम�या��त रहेको सामदुा�यक वनको काय�योजना वा �यव�थापनमा सधुार गन�, आ�थ�क �हसाब �कताब 

पारदश� �पले रा� न लगाउने आ�द काय�ह�मा �वशेष स��यता देखाएको भ�े देिखन आएन । 

बहसका �ममा �ववा�दत सामदुा�यक वनले क�रब ७०० हे�टर वनको �े�फल ओगटेको छ भ�े 

कुरा आएको छ । य�त ठुलो सामदुा�यक वनमा �यव�थापन स�ब�धी सम�या देिखएको र य�तोमा 

उजरु� परेप�छ िज�ला वनले इलाका वनलाई ले� ने, एउटा ��तवेदन �लने अ�न चपु लागरे ब�ने गरेको  

पाइयो । ऐन र �नयमले स�ुपेको िज�मेदार� य�त मा� होइन । िज�ला वन काया�लयले सामदुा�यक 

वनको स�दभ�मा अ�भभावकको भ�ूमका खे�न ु पछ� भ�े वन ऐन र �नयमको मनसायलाई िज�ला वन 

काया�लयले बझेुको वा ब�ुन खोजेको पाइएन ।  

 अत: उपयु�� कारणह�बाट �नवेदकह�ले �नषेधा�ा र उ��ेषणको समेत आदेश जार� ग�रपाउँ 

भ�े माग गरेकामा सो आदेश जार� हनु ु पन� आधारह� �नवेदकले ��ततु गन� नसकेको, उपभो�ा 

स�म�तले यो य�तो �नण�य ग� यो भनी भ� नसकेको, �नवेदन र �लिखत जवाफसाथ पेस भएका माइ�यटु 

भ�नएका कागजह�को आ�धका�रकतामा �व� व�त हनु नस�कएबाट उ��ेषणको आदेश माग भएको 

स�दभ�मा सो आदेश जार� गनु� पन� अव�था र कारण �व�मान नदेिखँदा उ��ेषणको आदेश जार� गनु� 

परेन । तर �नवेदन, �लखत जवाफ र सो साथ संल�न कागजह� समेतबाट िज�ला दाङ, प�कुले 

गा.�व.स. ि�थत सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वनको स�ालन र �यव�थापन वन ऐन र �नयमावल�को 

मम� अन�ुप भएको नदेिखँदा वन ऐन, २०४९ को दफा २५(१) तथा वन �नयमावल�, २०५१ को 

�नयम ३६(३) र (४) समेतको स�दभ�मा उ� सातपोखर� ह�ुम सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तको 

स�ालन र �यव�थापन गन� र सोबाट �ा� हनेु आ�दानी सामदुा�यक वनको मूल उ�े�य बमोिजम 

वनको �वकास, संर�ण, उपयोग र सामदुा�यक �वकासमा खच� हनेु गर� पारदश� �हसाबले लेखाको 

�यव�थापन समेत गनु� र कुनै �क�समले कसैबाट कोषको द�ुपयोग हनु नपाउने �यव�था गनु� गराउन ु

भनी �वप�ीह� म�येका िज�ला वन काया�लय दाङका नाममा परमादेशको आदेश जार� हनेु ठहछ� । 

अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� ।  

 

तप�सल ख�ड 

��त�ल�प स�हत ��ततु आदेशको जानकार� पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय तलुसीपरुलाइ� तथा दवैु 

प�ह�लाई समेत �दनू......................................................................................................१ 

 

��ततु आदेशमा िच� नबझेु ३५ �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� भनी �नवेदकलाइ� तथा 

िज�ला वन काया�लयलाइ� पनुरावेदनको �याद �दनू....................................................................२ 
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सरोकारवाला न�ल मा�न आएमा �नयमानसुार गर� न�ल �दनू....................................................३ 

 

दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ...................................................४  

 
 
 

(आन�दमोहन भ�राई) 

का.म.ु म�ुय �यायाधीश 

उ� रायमा म सहमत छु ।  

 

(कृ�णलाल भ�राई) 

       �यायाधीश 

 

फैसला तयार पान�मा सहयोग गन�  

  

इजलास अ�धकृत�य : भपूाल भ�डार�, कमल कुमार आचाय�  

क��यूटर गन� : टा.ना.स.ु यादवबहादरु डाँगी 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शभुम.्.............। 
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�ी पनुरावेदन अदालत हेट�डा 

संय�ु इजलास 

 माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद भ�डार� 

माननीय �यायाधीश �ी सरोज�साद गौतम 

आदेश 

दायर� नं. ०६९-WO-०३०४ 

रिज�ेसन नं. ०८-०६९-०२४४९ 

�नण�य नं. १२३ 

 

म�ुा : उ��षेणय�ु परमादेश । 

 

िज�ला बारा, गा.�व.स. पटेवा�, वडा नं. ६ ब�ने नेपाल रा��य �ाथ�मक �व�ालय, महे�� 

आदश�-६, बारामा काय�रत �ाथ�मक िश�क शंकर�साद साह कानू.....................१ 

�नवेदक 

 

�व��  

�नवा�चन स�म�त, नेपाल िश�क य�ुनयन, बारा मकुाम, �ी ३ च�� उ�च मा�य�मक �व�ालय, 

बारा, कलैया..................................................................................................१ 

िज�ला काय� स�म�त, नेपाल िश�क य�ुनयन, बारा,कलैया............................................१ 

िज�ला िश�ा स�म�त, िज�ला िश�ा काया�लय, बारा...................................................१ 

अ�य�, िज�ला िश�क य�ुनयन, नेपाल िश�क य�ुनयन, बारा, कलैया...................१ 

त�काल�न िज�ला काय� स�म�त, नेपाल िश�क य�ुनयन, बारा.......................................१

  

�बप�ी 

  �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अनसुार यसै अदालतको अ�धकार �े� अ�तग�त पन� 

��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार छ : 

  

त�य ख�ड 

1.  म �नवेदक नेपाल राि� �य �ाथ�मक �व�ालय, महे�� आदश�-६, बारामा काय�रत �ाथ�मक िश�क  

हुँ । �वप�ी त�काल�न िज�ला काय� स�म�त, नेपाल िश�क य�ुनयन, बारालाई नेपाल िश�क 

य�ुनयन रा��य काय� स�म�तले �थानीय अ�धवेशन र िज�ला अ�धवेशन गन� �म�त २०६९।११।१५ 

गते प� पठाएकामा �वप�ी �नवा�चन स�म�त, नेपाल िश�क य�ुनयन, बाराले �थानीय अ�धवेशन नै 

नगराई िज�ला अ�धवेशन गराएकाले िश�ा ऐन, �नयम तथा नेपाल िश�क य�ुनयनको �वधान 

�वपर�त भएको उ� काय�मा मेरो िच� नबझेुकाले बदर गराई मा�नको ला�ग आव�यक 

कागजातको न�ल मा�दा �वप�ी �नवा�चन स�म�तले इ�कार गरेको हुँदा यो �रट �नवेदन �लई 

आएको छु । �थानीय अ�धवेशन नगर� िज�ला अ�धवेशनको ला�ग ��त�न�ध छनौट हनु स�दैन । 

मनो�नत गनु� पन�मा मनो�नत ग�रएको छैन । �थानीय अ�धवेशन र मनो�नत नगर� िज�ला 
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अ�धवेशन हनु स�दैन । �वप�ीह� �मल� ग�रएको �म�त २०६९।१२।३० र ३१ गते ग�रएको 

िज�ला अ�धवेशन र सोबाट ग�ठत िज�ला काय� स�म�त काननु ��तकूल छ । यसबाट मेरो 

अ�धकार कुि�ठत भई पेसागत हक�हत नहनेु ��ट छ । य�तो गैरकाननुी काय�ले भएको िश�क 

य�ुनयनको अ�य�लाई ��त�न�ध�व गन� अ�धकार छैन । �वप�ीह� �मल� िश�ा ऐन, २०२८ तथा 

िश�ा �नयमावल�, २०५९ ले गरेको काननुी �यव�था अनसुार बनेको नेपाल िश�क य�ुनयनको 

�वधान, २०६० �वपर�त भएको िज�ला उ� अ�धवेशन, �नवा�चन प�रणाम लगायतका स�पूण� काम 

कारबाह�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर गर� काननुको प�रपालना गर� �थानीय तथा िज�ला 

अ�धवेशन गनु� र �नवेदन माग बमोिजमको कागजप�को �मािणत छाया��त �नवेदकलाई उपल�ध 

गराउन ु भनी �वप�ीह�को नाउँमा परमादेशको आदेश जार� ग�रपाउँ साथै �नवेदनको अि�तम 

�कनारा नलागेस�म िश�क य�ुनयन, बारा िज�ला काय� स�म�तका है�सयतले कुनै काम नगनु� 

नगराउन ुभनी अ�त�रम आदेश समेत जार� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �नवेदन प� । 

2.  यसमा के कसो भएको हो ? �नवेदन माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ुपन� हो वा होइन ? �य�तो 

आदेश जार� हनु ु नपन� कुनै आधार र कारण भए सो समेत उ�लेख गर� काननु बमोिजम �याद 

सूचना तामेल भएका �म�तले बाटाका �याद बाहेक १५ �दन�भ� आफ�  वा आ�नो काननु 

बमोिजमको ��त�न�ध माफ� त यस अदालतमा �लिखत जवाफ पेस गनु� भनी �वप�ीह�का नाउँमा 

�याद सूचना जार� गनू� । अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा दबैु प�लाई राखी छलफल गराउन ु

उपय�ु देिखएकाले �म�त २०७०।३।२० गतेलाई छलफलको �दन तोक� सो अव�धस�म िश�क 

य�ुनयनको है�सयतले कुनै काम नगनु� भनी �वप�ीह�को नाउँमा पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, 

२०४८ को �नयम ३३.क (१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जार� ग�र�दई सोको �याद सूचना जार� 

गर� छलफलको ला�ग िझकाई �नयमानसुार पेस गनू� भ�े यस अदालतको �म�त २०७०।३।१३ 

गतेको आदेश । 

3.  काय�काल समा� त हनुअुिघ �नवा�चन गराउन ु पन� हा�ो दा�य�व र कत��य हो । िश�क य�ुनयन 

राि� �य स�म�तले �म�त २०६९।११।१५ मा २०६९ चै� मसा�तस�म अ�धवेशन स�प� गनु� भ�े 

प�रप� अनसुार �वधान बमोिजम तोकेको ���या र र�त प�ु याई �थानीय य�ुनयनलाई ��त�न�ध चयन 

गर� पठाउन ुभ�नएको र अ�धवेशन तथा �नवा�चन स�प� ग�रएको हो । र�त नपगेुको भए त�काल 

उजरु गर� बदर गन� स�न ु पन�मा माग बमोिजम अ�धवेशन र �नवा�चन ���या बदर हनु ु पन� 

अव�था छैन । �यसैले �वप�ीको दाबी र �यसमा भएको अ�त�रम आदेश बदर ग�रपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको त�काल�न िज�ला काय� स�म�त, नेपाल िश�क य�ुनयन, बाराको तफ� बाट अि�तयार �ा� त 

त�काल�न अ�य� देवे���साद �गर�को �लिखत जवाफ प� । 

4.  यसमा नेपाल िश�क य�ुनयनको �वधान, २०६० को आधारमा �नवेदकको �नवेदन परेको देिखएको 

र उ� �वधान िश�ा ऐन, २०२८ र िश�ा �नयमावल�, २०५९ अ�तग�त बनेको भ�े नदेिखँदा 

हाललाई यस अदालतबाट �म�त २०७०।२।१३ मा जार� भएको अ�त�रम आदेशलाई �नर�तरता 

�दन ुपन� अव�था नदेिखँदा काननु बमोिजम गनु� होला भ�े समेत �यहोराको यस अदालतको �म�त 

२०७०।३।२० गतेको आदेश । 
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5.  नेपाल राि� �य िश�क य�ुनयनको �वधान िश�ा ऐन, २०२८ तथा ऐ. को �नयमावल� बमोिजम 

बनेको �वधान नहुँदा �रट �नवेदन गन� हकदैया �नवेदकलाई छैन । उ� �वधान िश�ा ऐन र 

�नयमले ��याभूत गरेको �नयम र �नद� िशका होइन । राि� �य �नद�शन ऐन, २०१८ अनसुार 

काठमाड� िज�ला �शासन काया�लयमा दता� भएको य�ुनयन भई महा�धवेशनबाट प�रभा�षत भएको 

�वधान हुँदा �नवेदकको हक �चलन गराउन अदालतबाट �म�ने होइन र �रट �े�बाट हेन� �म�ने 

प�न होइन । �यसैले सव��च अदालतबाट ��तपा�दत निजर �स�ा�तह�का आधारबाट �नवेदन �थम 

चरणमा नै खारेजभागी छ । �म�त २०६९।१२।३० र ३१ गते स�प� भइसकेको �नवा�चन 

बदर गराई मा�नलाई �नवेदकले �वल�ब गर� अदालत �वेश गरेको कारणले �म�ने होइन । �वधान 

स�मत भएको काम कारबाह�लाई चनुौ�त �दने हक अ�धकार �वप�ीलाई छैन । �वधान स�मत 

नभएको भए त�कालै उजरु गन� स�न ु पन� �थयो । �नवा�चन स�ब�धी स�पूण� काय��व�ध �नवा�चन 

स�म�तले तो�न स�ने र स�म�तले गरेको �नण�य अि�तम हनेु भ�े कुरा �वधानमा � प� ट �यव�था  

छ । �नवेदकले सफा हात �लई अदालत �वेश गरेको नहुँदा झ�ुा �यहोराको �नवेदन खारेज 

ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �वप�ी अ�य�, िज�ला िश�क य�ुनयन, नेपाल िश�क य�ुनयन, बारा 

कलैयाका तफ� बाट अि�तयार �ा� त �यि� भरत साहको �लिखत जवाफ प� । 

6.  �वप�ी �नवा�चन स�म�त र �वप�ी िज�ला िश�ा स�म�तले �लिखत जवाफ प� न�फराई स�ु �यादै 

गजुार� बसेको । 

 

ठहर ख�ड 

7.  �नयम बमोिजम सा� ता�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलाश सम� पेस हनु आएको ��ततु 

उ��ेषणय�ु परमादेश म�ुामा �रट �नवेदन स�हतको �म�सल अ�ययन गर� �नवेदकको तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी गणेश�साद दहालले िश�ा ऐन, �नयम र नेपाल िश�क स�को 

�वधानको ���या नप�ु याई य�ुनयनको अ�धवेशन र �नवा�चन गर� काननु �वपर�त गठन भएको 

िज�ला िश�क य�ुनयन, बाराको काय�स�म�त उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गर� काननु बमोिजम 

�थानीय र िज�ला अ�धवेशन गर� मनो�नत गनु� भनी �वप�ीह�को नाउँमा परमादेशको आदेश जार� 

ग�रपाउँ भनी र �वप�ीका तफ� बाट उपि�थत हनु ुभएका �व�ान अ�धव�ा �ी ई� वरराज ढकालले 

नेपाल िश�क स�को �वधानलाई काननुको सं�ा �दन �म�ने नभएकाले �नवेदन खारेजभागी छ । 

तोकेको ���या प�ु याई र�तपूव�क अ�धवेशन तथा �नवा�चनको काम स�प� भएको हुँदा माग 

बमोिजमको आदेश जार� हनु ुपन� अव�था छैन भनी गनु� भएको बहस समेत स�ुनयो ।  

8.  ��ततु म�ुामा �नवेदन माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ुपन� हो वा होइन ? भ�े स�ब�धमा �नण�य 

�दन ुपन� देिखन आयो । 

9.  यसमा �वप�ीह� �मल� िश�ा ऐन, २०२८ तथा िश�ा �नयमावल�, २०५९ ले गरेको काननुी 

�यव�था अनसुार बनेको नेपाल िश�क य�ुनयनको �वधान, २०६० �वपर�त भएको िज�ला उ� 

अ�धवेशन, �नवा�चन प�रणाम लगायतका स�पूण� काम कारबाह�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर गर� 

काननुको प�रपालना गर� �थानीय तथा िज�ला अ�धवेशन गनु� र �नवेदन माग बमोिजमको कागज 
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प�को �मािणत छाया��त �नवेदकलाई उपल�ध गराउन ु भनी �वप�ीह�को नाउँमा परमादेशको 

आदेश जार� ग�रपाउँ भ�े �नवेदन दाबी भई �वधान बमोिजम तोकेको ���या र र�त प�ु याई 

�थानीय य�ुनयनलाई ��त�न�ध चयन गर� पठाउन ु भ�नएको र अ�धवेशन तथा �नवा�चन स�प� 

ग�रएको हो । र�त नपगेुको भए त�काल उजरु गर� बदर गन� स�न ु पन�मा माग बमोिजम 

अ�धवेशन र �नवा�चन ���या बदर हनु ु पन� अव�था छैन भनी �वप�ी त�काल�न िज�ला काय� 

स�म�त, नेपाल िश�क य�ुनयन, बाराको तथा नेपाल राि� �य िश�क य�ुनयनको �वधान िश�ा ऐन, 

२०२८ तथा ऐ. को �नयमावल� बमोिजम बनेको �वधान नहुँदा �रट �नवेदन गन� हकदैया 

�नवेदकलाई नहुँदा �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े �वप�ी अ�य�, िज�ला िश�क य�ुनयन, नेपाल 

िश�क य�ुनयन, बाराका तफ� बाट �लिखत जवाफ रहेको पाइयो । 

10. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, �रट सध� State को against मा जार� ह�ुछ । यो संवैधा�नक र काननुी 

मा�यता हो । मौ�लक हक (Fundamental rights) तथा काननुी हक (Legal rights) को �चलनको 

स�दभ�मा State को प�रभाषा हा�ो सं�वधान तथा काननुले गरेको पाइँदैन । यस स�ब�धमा �वदेशी 

अदालती अ�यास एवम ् हा�ो अदालती अ�यासलाई नै हेनु� पन� ह�ुछ । सो मतुा�बक State को 

प�रभाषाका स�ब�धमा दईु वटा Test अथा�त ् Theories �चलनमा रहेको पाइ�छ । जो �न�न 

बमोिजम छन ्: 

(१) Classical Test 

(२) Agential Test or Instrumentality Test 

11. Classical Test अनसुार रा�यका ३ अ�ह� काय�पा�लका, �य�था�पका र �यायपा�लका State हनु ्र 

�यनीह�को काय��ारा �यि�को/नाग�रकको हक अ�धकारमा आघात पन� गए �रट �े� आक�ष�त 

भई उपचार �ा� त ह�ुछ । �यायपा�लकाको हकमा �यसको Administrative काममा मा� �य�ु 

ह�ुछ । 

12. Agential Test अ�तग�त Ownership Control Test, Statutory Test, Functional Test र 

Management Control Test पद�छन ् । Ownership Control Test बमोिजम कुनै �नकाय वा 

अ�धकार� �व�� �रट �े� आकष�ण हनुका ला�ग �यो �नकाय वा अ�धकार� काय�रत सं�थामा 

सरकारको �वा�म�व रहेको हनु ुपद�छ । Statutory Test बमोिजम �यो सं�था, �नकाय वा अ�धकार� 

�व�� �रट �े� आकष�ण ह�ुछ जो छु�ै काननु�ारा �था�पत भई स�ालन भएको ह�ुछ । �यसै गर� 

Functional Test अनसुार �यो सं�था वा �नकाय वा �यि�ह� �व�� �रट �े� आक�ष�त ह�ुछ जनु 

काम वा �यवहारले सरकार (State) को है�सयत �ा� त गरेको होस ्। �यसै गर� Management 

Control Test बमोिजम �रट �े� आक�ष�त हनुका ला�ग �यो सं�था/�नकायमा सरकारको तफ� बाट 

�यव�थापक�य प�मा �नय��ण रहेको हनु ुपद�छ । अथा�त ्Agential Test अ�तग�त कुनै �नकाय वा 

अ�धकार� State को प�रभाषा�भ� पन�को ला�ग �यस उपर रा�यको लगानीको �हसाबले �वा�म�व 

हनु ुप� यो वा �वशेष ऐेन�ारा �था�पत हनु ुप� यो वा काय�गत तवरबाट सो कुराको प�ु� हनु ुप� यो वा 

�यव�थापक�य तवरबाट �यस उपर �नय��ण रहेको अव�था हनु ुप� यो । 
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13. �नवेदकले �रट �नवेदनमा �वप�ी बनाएको खास गर� नेपाल िश�क य�ुनयन िज�ला काय� स�म�त, 

बारा, नेपाल िश�क य�ुनयन अ�तग�त रहेको पाइ�छ । यह� य�ुनयनको �नवा�चनका स�ब�धमा 

�नवेदनमा �� न उठाइएको छ । नेपाल िश�क य�ुनयन मा�थ उ�लेख ग�रए बमोिजमको 

Theories/Test म�ये कुनै एक अ�तग�त govern भएको य�ुनयन हो भ� स�कने अव�था छैन । यो 

त केबल राि� �य �नद�शन ऐन, २०१८ बमोिजम एउटा �नि� चत �े�को हक�हत संर�णका ला�ग 

�था�पत सं�था हो । जसलाई सं�था दता� ऐन, २०३४ बमोिजम �था�पत एक गैरसरकार� 

सं�था/स�ठन (NGO) को समक�मा रािख�छ । अथा�त यो य�ुनयन कुनै Independent Statuary 

body नभै राि� �य �नद�शन ऐनले �न�द�� ट गरेको ���या बमोिजम सं�था�पत सं�था हो, छु�ै 

(Separate) काननु�ारा सृिजत सं�था होइन । यस अथ�मा �नवेदक य�ुनयन State को प�रभाषा�भ� 

पन� ि�थ�त रहेन । जब य�ुनयन State को प�रभाषा�भ� पद�न, तब �यसले बनाएको �वधानलाई 

काननुको �प �दन �म�ने अव�था रहँदैन । कुनै प�न �नयम, �व�नयम वा �वधानलाई तब मा� 

काननुको सं�ा �दन �म�छ जब उ� �नयम, �व�नयम वा �वधान �वधा�यका�ारा �न�म�त ह�ुछ वा 

�वधा�यका�ारा �न�म�त काननु�ारा ��यायोिजत (Delegated) अ�धकार�ारा �न�म�त ह�ुछ । अ�यथा 

�य�तो कुराले काननुको �प धारण गन� स�दैन । 

14. हा�ो अदालती अ�यास हे�रँदा राि� �य �नद�शन ऐन, २०१८ एवम ् सं�था दता� ऐन, २०३४ 

बमोिजम सं�था�पत सं�था/स�ठनलाई स�मा�नत सव��च अदालतले State को recognition �दएको 

पाइँदैन । ��ा�तका �पमा डा. सोम�साद पडुासैनी �व. नेपाल प�रवार �नयोजन स�, म�ुाः 

उ��ेषण समेत (ने.का.प. २०५२, अ� ४, �न.नं. ५०७८, प.ृ २७७), अ�धव�ा शकुदेव गौतम 

�व. नेपाल बार एसो�सएसन, प.ुवे.अ. बार इकाइ, पोखरा समेत, म�ुाः उ��ेषण (ने.का.प. २०६०, 

अ� ५/६, �न.नं. ७२३६, प.ृ ५१२) तथा िशवह�र आचाय� �व. अथ� म��ालय समेत, म�ुाः 

उ��ेषण (ने.का.प. २०६०, अ� ५/६, �न.नं. ७२३२, प.ृ ४८७) लाई �लन स�क�छ । 

15. उ�लेिखत म�ुाह�मा स�मा�नत सव��च अदालतले ती ऐन अ�तग�त �था�पत स�ठन/सं�थालाई 

State वा �नकाय (Entity) को �पमा recognition न�दई �तनीह�का �वधान एवम ् �नयम 

�व�नयमलाई काननुको �प �दन न�म�ने भनी �न�न बमोिजम �या�या भएको पाइ�छ । 

(क)  नेपाल प�रवार �नयोजन स�को �वधान �वयम ्नै �वधा�यका�ारा �न�म�त ऐन वा �य�तो ऐनले 

��यायोजन गरेको अ�धकार �योग गर� बनेको नहुँदा प�रवार �नयोजन स�को �नयमावल�लाई 

काननुको सं�ा �दन न�मल� उ� �वषयलाई �लएर सं�वधानको धारा ८८(२) अ� तग�त �रट 

�नवेदन �दन पाउने ह�ुछ भ� �म�ने नदेिखने । (डा.सोम�साद पडुासैनी �व. नेपाल प�रवार 

�नयोजन स�, म�ुाः उ��ेषण समेत, ने.का.प. २०५२, अ� ४, �न.नं. ५०७८, प.ृ २७७) 

(ख)  ��ततु म�ुामा �रट �नवेदक �यापार�ह�को एउटा स� भ�े देिख�छ । उ� सम�ुपार 

�नकासी पैठार� स�को �वधान, २०५३ को ��तावनामा नै साधारण सभा�ारा उ� 

�वधानलाई लाग ुगन� �नण�य भएको देिखएको र �वधान बनाउने र लाग ुगन� अ�धकार नेपाल 

काननु बमोिजम नभै साधारण सभाबाट हनेु देिख�छ । यसबाट �नवेदक स� काननुबाट 
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ग�ठत �नकाय भ�े नदेिखएप�छ �नवेदक स�को कुनै मौ�लक वा काननुी हकको उल�न 

भएको भ� �मलेन । (िशवह�र आचाय� �व. अथ� म��ालय समेत, म�ुाः उ��ेषण, ने.का.प. 

२०६०, अ� ५/६, �न.नं. ७२३२, प.ृ ४८७) 

(ग)  �ववा�दत �वधान तथा �व�नयामवल� �वयं नै �वधा�यका�ारा �न�म�त ऐेन वा �य�तो ऐेनले 

��यायोजन गरेको अ�धकार �योग गर� बनेको नभई राि� �य �नद�शन ऐन, २०१८ अ�तग�त 

�था�पत भई नेपाल बार एसो�सएसनका रा��य अ�धवेशन एवं के���य काय� स�म�तका 

�नण�यबाट �नमा�ण भएको देिख�छ । नेपाल बार एसो�सएसन �वधान, २०४८ एवम ् नेपाल 

बार एसो�सएसन �व�नयमावल�, २०४९ नेपाल बार एसो�सएसनको के���य महा�धवेशनबाट 

�नण�य भई बनेको र �व�नयमावल�, २०४९ सोह� �वधान अ� तग�त बनेको द� तावेज देिखँदा 

सं�वधानको धारा ८८(२) बमोिजम उ� �वधानलाई काननु सरह मा� �मलेन । ��ततु �रट 

�नवेदनमा �नवेदकले नेपाल बार एसो�सएसनको �वधान, २०४८ एवम ् नेपाल बार 

एसो�सएसन �व�नयमावल�, २०४९ अ� तग�तको हक �चलनको ला�ग धारा ८८(२) अ� तग�त 

�नवेदन �दएको र उ� �वधान एवम ् �व�नयमावल�लाई �च�लत नेपाल काननुको सं�ा �दन 

न�म�ने भएबाट �नवेदकको काननुी हक अपहरण भएको भ� �म�दैन । (अ�धव�ा शकुदेव 

गौतम �व. नेपाल बार एसो�सएसन, प.ुवे.अ. बार इकाइ, पोखरा समेत, म�ुाः उ��ेषण, 

ने.का.प. २०६०, अ� ५/६, �न.नं. ७२३६, प.ृ ५१२)  

16. मा�थ ग�रएको �ववेचना एवम ् स�मा�नत सव��च अदालतबाट उि�लिखत म�ुाह�मा ��तपा�दत 

�स�ा�तह� समेतका आधारमा राि� �य �नद�शन ऐन, २०१८ बमोिजम �था�पत नेपाल िश�क 

य�ुनयनलाई State, �नकाय वा अ�धकार�को सं�ा �दन �म�ने अव�था रहेन । सो अव�थामा 

य�ुनयनको महा�धवेशन�ारा जार� ग�रएको �वधानलाई काननुको सं�ा �दन न�मल� सोह� �वधानको 

�यव�था बमोिजम ग�ठत नेपाल िश�क य�ुनयन, बारा र सो�ारा �सिज�त �नवा�चन स�म�तलाई समेत 

State, �नकाय (Entity) वा अ�धकार� मा� �म�ने अव�था देिखएन ।  

17. �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम �यि�को काननु �द� हकमा कुनै �नकाय 

वा अ�धकार��ारा आघात वा ह�त�ेप गरेको वा गन� अव�था रहेमा मा� सोको संर�णका ला�ग 

�रट �े�बाट ह�त�ेप गन� �म�ने अव�था हो । यहाँ �रट �नवेदकले जनु �वधान�ारा �द� हकमा 

असर प� यो भनी अदालत �वेश गनु� भएको छ, उ� �वधान �वयंमा काननु नभएको स�दभ�मा 

�नवेदन माग बमोिजम �वप�ीका नाममा �रट जार� हनेु अव�था रहेन । 

18. तसथ�, मा�थ �ववेिचत आधार एवं कारणह�बाट �नवेदकको माग बमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशको 

आदेश जार� गन� परेन । �रट �नवेदन खारेज हनेु ठहछ� । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� । 
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तप�सल ख�ड 

19. यो आदेशमा िच� नबझेु �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोिजम मलुकु� 

ऐन, अ.बं. १९३ मा �न�द�� �याद ३५ �दन�भ� स�मा�नत �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन 

गनु� होला भनी �नवेदकलाई पनुरावेदनको �याद �दनू । 

20. ��ततु �नवेदनको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ।  

     
 

(ह�र�साद भ�डार�) 

�यायाधीश 

  

उ� रायमा सहमत छु ।  

        

(सरोज�साद गौतम) 

     �यायाधीश 

 

फैसला तयार पान� सहयोग गन�  

इजलास अ�धकृत : गो�व�द�साद िघ�मरे 

शाखा अ�धकृत : व�सराज कोइराला  

क��यटुर गन� टा.ना.स ु: केदारमान �े� 

  

इ�त स�वत ्२०७० साल पसु ३ गते रोज ४ शभुम ्----------। 
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�ी पनुरावेदन अदालत �वराटनगर 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी भीमकुमार 

माननीय �यायाधीश �ी अि�न�साद थप�लया 

आदेश 

�रट नं. ०६९-WO-०१७१ 

�नण�य नं. न�बर : १९ 

 

म�ुा : परमादेश 

 

िज�ला मोरङ �वराटनगर उप म.न.पा. वडा. नं ८ ब�ने �.�.नं. २५२१ को अ�धव�ा 

�वनयराज पा�डे ............................................................................................१ 

ऐ.ऐ. वडा. नं. १ ब�ने �.�.नं. ६२६८ को अ�धव�ा �मना गौतम (सेडाई)..................१ 

ऐ.ऐ. वडा. नं. ११ ब�ने �.�.नं. ६७२३ को अ�धव�ा ह�र बराल.............................१ 

ऐ.ऐ. वडा. नं.६ ब�ने �.�.नं. ८४४२ को अ�धव�ा काि�मर िघ�मरे...........................१ 

ऐ.ऐ. वडा. नं.१३ ब�ने �.�.नं. ८७०० को अ�धव�ा राजकुमार राजवंशी....................१ 

ऐ.ऐ. वडा. नं. ७ ब�ने �.�.नं. 9533 को अ�धव�ा ह�रश�र म�डल........................१ 

�नवेदक 

�व��  

नेपाल खानेपानी सं�थान‚ िज�ला काया�लय �वराटनगर उप म.न.पा.वडा नं. १२ देवकोटा 

चोक �वराटनगरमोरङ ....................................................................................१ 

�वराटनगर उप म.न.पा. काया�लय �वराटनगर उपम.न.पा वडा नं. ९ श�नहाट �वराटनगर 

मोरङ ........................................................................................................१ 

नेपाल खानेपानी सं�थान, के���य काया�लय ��परेु�र काठमाड�...................................१ 

�वप�ी 

 
 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (२) बमोिजम यसै अदालतको अ�धकार �े��भ� रह� 

दायर हनु आएको ��ततु �रट �नवेदन सि��� त�य एवं आदेश यस �कार छ : 

हामी �नवेदक नेपालको अ�त�रम सं�वधान २०६३ नाग�रक अ�धकार ऐन‚ �थानीय �वाय� 

शासन ऐन‚ २०५५ तथा �नयमावल� २०५६ एवं �याय �शासन ऐन, 2048 को दफा ८(२) बमोिजम 

�न�नानसुारको �नवेदन �लएर उपि�थत भएका छ� । 

हामी �नवेदकह� �वराटनगर उपमहानगरपा�लका�भ�का �थायी बा�स�दा‚ काननु �यवसायी र 

�व�भ� �े�मा सरोकार रा� े सचेत नाग�रक ह� । �वप�ी खानेपानी सं�थानलाई महसलु बझुाएर 

खानेपानीको सेवा �लने उपभो�ा समेत भएकाले हा�ो साथ�क सरोकार रहेको �वषयमा �नवेदन गद�छ� । 
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�वप�ी खानेपानी सं�थान नेपालका अ�धकांश सहर� �े�मा बसोबास गन� जनतालाई श�ु 

खानेपानीको �यव�था गर� सबैलाई श�ु खानेपानी पयुा�उने दा�य�व भएको �नकाय हो । िज�ला खानेपानी 

काया�लय, �वराटनगरले प�न �वशेष गर� सहर� �े�मा खानेपानी आपू�त�का ला�ग िज�मेवार� �लएको भए 

ताप�न सबै ठाउँमा खानेपानीको आपू�त� र समिुचत �यव�थापनमा �ढलास�ुती र लापरवाह� ग�रएको  

छ । �नवेदकह�को घरमा खानेपानीको लाइन जो�डएको भए प�न नालामा �यादै �यून मा�ामा वा 

थोपाथोपा मा� पानी आउने गरेको छ । खानेपानी सं�थानले खानेपानी सलुभ �पमा आपू�त� गन� काय�मा 

लापरवाह� ग�ररहेको छ । थ�ु ै �थानीय खानेपानीका पाइप फुटेको दे� स�क�छ ।�व�भ� स�ार 

मा�यमबाट यस �वषयमा समाचार आए प�न सोतफ�  �वप�ीको �यान गएको पाइँदैन ।घर घरका धारामा 

फोहोर पानी आइरहेको अव�था छ ।नेपालको अ�त�रम सं�वधान २०६३ को धारा १२ (१) ले ��येक 

�यि�लाई स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अ�धकारको ��याभ�ूत गरेको छ ।पानी जीवनका ला�ग अ�याव�यक 

छ र �व�थ पानी नभएका ख�डमा मा�नसको जीवन सरुि�त हुँदैन । खा� स��भतुाको अ�धकार�भ� 

�व�थ खानेपानी प�न पन� आउँछ । �व�छ खानेपानी �ा� गन� नाग�रकको अ�धकार तथा रा�यको 

दा�य�वको �वषय हो भ�े कुरा �व�धशा�ीय �पमा नै �था�पत भइसकेको छ । स�मा�नत सव��च 

अदालतको �काशमिण शमा� समेत �व�� खानेपानी सं�था समेत (�न.�म.२०५८।३।२६) भएको म�ुामा 

खानेपानी भनेको लोक क�याणकार� रा�यको �ाथा�मक दा�य�वको �वषय हो भ�े कुरालाई �था�पत गद� 

खानेपानीको मह�वबारे �न�नानसुार �या�या गरेको पाइ�छ । 

जहाँस�म श�ु खानेपानी र यसको मह�वको कुरा छ‚ �यस स�ब�धमा हेदा� पानी नै जीवन नै 

पानी भ�े....आध�ुनक �व�ान समेतले प�ु� गरेको पाइ�छ । स�ृ�का यावत �ाणीह�को जीवन र�ाका 

ला�ग �व�छ खानेपानी हनु ु पन� त�यलाई कसैले नकान� नस�कने गर� शा�त �पमा �था�पत यो 

संवेदनशील �वषय हो । जीवाण ु र�हत‚ रसायन र�हत‚ ग�ध र�हत‚ �ार र�हत भई आ�मत�ृ�को गणु 

भएको पानी नै श�ु �व�छ पानी हो र यो खानयो�य ह�ुछ र मानवका ला�ग �व�छ र �दूषणम�ु पानी 

चा�ह�छ भ�े �वा��य�व�ह�को भनाइ रहेको पाइ�छ । �पउने पानी �दू�षत वा जीवाणयु�ु भएका 

अव�थामा मानव मा� नभई अ�य �ाणी जगतलाई नै अनेकन रोग�या�धको �कोप हनेु रोगका कारण 

शार��रक वा मान�सक �वकार उ�प� भई सामािजक �पमा नै फरक पन� जाने अव�थालाई नकान�  

स�क� ।" 

यसै स�दभ�मा भारतीय सव��च अदालतले प�न Hamid Khan Vs state of MP (AIR 1997) MP 98) 

को म�ुामा �व�छ खानेपानी उपल�ध गराउन ुपन� रा�यको िज�मेवार�का बारेमा �न�नानसुार गरेको �या�या 

प�न यस �नवेदनमा सा�द�भ�क हुँदा �नवेदन गद�छ� । 

Under Art. 47.of the Constitution of India, it is the responsibility of the state to raise me 

level of nutrition and the standard of living of its people and improvement of public health is 
cumbent on state to improve the health of public providing unpolluted drinking water" "Therefore it 
was the duty of the state towards every citizen of India to provide pure drinking water. In the present 
case, it is the state which is responsible for not taking proper precaution to provide proper drinking 
water to the citizens" 



पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 287 

 

नेपाल सरकारले जार� गरेको �थानीय पूवा�धार �वकास नी�त २०६१ को दफा २ मा �थानीय 

पूवा�धारको प�रभाषा ग�रएको छ जस अ�तग�त खानेपानी ढल �नकासलाई �थानीय पूवा�धारका �पमा 

प�रभा�षत ग�रएको छ । नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन‚ २०४६ ले सं�थानको काम कत��य अ�धकार 

तोकेको छ जसमा खानेपानी तथा ढल �नकासको योजना तजु�मादेिख काया��वयनस�मका काय� रहेको 

देिख�छ । उपभो�ा संर�ण ऐन‚ २०५४ को ��तावनाले उपभो�ाको �वा��य‚ स�ुवधा‚ आ�थ�क 

�हतलाई मह�व �दान गरेको छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन‚ २०५४ को दफा ९६ ले 

उपमहानगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारमा खानेपानी र ढल �नकास स�ब�धी योजना �नमा�ण‚ 

काया��वयन तथा स�ालन र मम�त स�भार गन� भनी तो�कएको पाइ�छ । मा�नसका �यूनतम आवास तथा 

खा� अ�धकारलाई अ�तरा���य मानव अ�धकार काननुले प�न संर�ण तथा ��याभतू गरेको छ । मानव 

अ�धकारको �व��यापी घोषणा प�, १९४८ र आ�थ�क‚ सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी 

��त�ा प�, १९६६ ले नाग�रकका आ�थ�क र सामािजक अ�धकारको ��याभ�ूत गरेको छ । 

साथै ��त�ा प� अ�तग�तको आ�थ�क तथा सामािजक अ�धकार स�म�त (Economic and social 

Council ) को सामा�य �ट�पणी नं.१५ को बुदँा १ मा "Water is limited natural resources and a public 

good fundamental for life and health. The human right to water is indispensable for liding a life in 

human dignity. It is prerequisite for the realization of other human rights." उ�लेख ग�रएको छ । 

यसमा खानेपानी मया��दत जीवनका ला�ग अप�रहाय� �वषय हो र यसको अभावमा अ�य मानव 

अ�धकारह�का �वषयह� �न��भावी र मह�वह�न ह�ुछन ्भ�नएको छ । यसै गर� उ� सामा�य �ट�पणीको 

बुदँा नं. २ मा The human right to water entities everyone to sufficient, safe, acceptable physically 

accessible and affordable water for personal and domestic use. An adequate amount of safe water is 
necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water –related disease and to 

provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements ." भ�नएको छ । 

यसमा पया��‚ सरुि�त‚ �वीकारयो�य पानी रोगको ��तकार गन�‚ उपयोग गन�‚ खानाको ला�ग एवं 

�यि�गत तथा घरायसी �योजनका ला�ग अ�याव�यक पदाथ� भएको �वीकार ग�रएको छ । �यसै गर� 

सोह� सामा�य �ट�पणीको बुदँा नं. ३ मा The right to water clearly falls within the category of 

guarantee essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most 

fundamental conditions for survival. " भ�नएको छ । यसमा खानेपानी अ�याव�यक पदाथ� अ�तरा���य 

मानव अ�धकार काननुले �सिज�त गरेको दा�य�वबाट रा�य पि�छन �म�दैन । सं�वधानको धारा ३३ 

अ�तग�त नेपाल प� भएका सि�ध स�झैताका �यव�थाह� �भावकार� काया��वयन गनु� पन� दा�य�व �नधा�रण 

ग�रएको छ भने सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल प� भएका सि�धका �ावधानह�ले रा��य 

काननु �णाल� अ�तग�त �ाथ�मकता पाउने �यव�था छ । सव��च अदालतले समेत यसअिघ �व�भ� फैसला 

माफ� त उपभो�ा अ�धकार‚ आ�थ�क तथा सामािजक अ�धकार र मानव अ�धकारका �व�भ� प�मा जोड 

�दएको पाइ�छ । 

�यसैले उपरो� बमोिजमको दा�य�व अ�तरा���य मानव अ�धकार काननु‚ रा�यको मूल सं�वधान र 

�व�भ� काननुले सिु�पएको भए ताप�न उ� दा�य�व देहायका �नकायले परुा गरेको देिखएकाले उपरो� 
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अ�धकार नाग�रकह�लाई ��याभतू गन� गराउनका ला�ग काननुले िज�मेवार� �वप�ी �नकायका नाममा 

देहाय बमोिजमको काय� गन� परमादेशको आदेश जार� ग�रपाउँ । 

खानेपानी सं�थान ऐन‚ २०४६ को दफा ३ र ५ बमोिजम खानेपानी सं�थानलाई खानेपानीको 

धारा जडान भएका �थानमा उपल�ध गराउने खानेपानीको �यूनतम मापद�ड तोक� सो मापद�ड बमोिजम 

खानेपानी सेवा सचुा� गन� गराउन र श�ु खानेपानीको मा� �ब�� �वतरण गन� र �ब��एका फुटेका पाइप 

तथा धाराह� �नय�मत �पमा मम�त स�भार गर� श�ु खानेपानी उपल�धताको स�ुनि�तता गन� गराउनका 

ला�ग परमादेशको आदेश जार� ग�रपाँउ । 

अब आइ�दा अपभो�ाले खपत गरेको अथा�त अपभोग गरेको खानेपानीको वा�त�वक प�रमाणको 

अनपुात बमोिजम मा�ै उपभो�ासँग खानेपानीको श�ुक �लन,ु �लन लगाउन ुभने परमादेश जार� ग�रपाउँ । 

साथै खानेपानीको लाइन उपल�ध नगराएका कारण खानेपानीको सेवाबाट वि�त भएका �ाहकक ला�ग 

यथाशी� नयाँ खानेपानीको धारा जडान गन� गराउने �यव�थाक ला�ग खानेपानी सं�थानको शाखा काया�लय, 

�वराटनगरको नाममा आदेश जार� ग�रपाउँ । 

खानेपानी �वतरण तथा �यव�थापनमा काननु�ारा िज�मेवार� तो�कएका दईु �नकाय खानेपानी 

सं�थान र �वराटनगर उपमहानगरपा�लकाले आव�यक सम�वय र सहकाय� गर� उपमहानगरपा�लका�भ� 

गणु�तर�य खानेपानीको हद तथा पया�� आपू�त�लाई स�ुनि�त गन�का ला�ग उपभो�ा समूह तथा सं�थाह� 

एवं नाग�रक समाज समेतसँग परामश� गर� �व�ततृ काय�योजना बनाई लाग ु गनु� गराउन ु भनी उपय�ु 

आदेश जार� ग�रपाउँ भनी यस अदालतमा परेको �नवदेन । 

यसमा के कसो भएको हो ? र �नवेदकको �नवेदन माग बमोिजम परमादेशको आदेश �कन जार� 

हनु ुनपन� हो ? नेपाल खानेपानी सं�थान के���य काया�लय‚ ��परेु�र बाहेक अ�य �वप�ीका हकमा आदेश 

जार� हनु ुनपन� आधार र कारण भए सोको सबदु �माण समेत साथै राखी �याद सूचना पाएका �म�तले 

बाटाको �याद बाहेक १५(प��) �दन�भ� आफै वा काननु बमोिजमको ��त�न�ध माफ� त �लिखत जवाफ 

पेस गनु� भनी आदेश र �नवेदन प�को ��त�ल�प साथै राखी �वप�ीका नाउँमा �याद सूचना जार� गर� 

�लिखत जवाफ परे वा अव�ध �यि� भएप�छ �नयमानसुार पेस गनु� भ�े यस अदालतको �म�त 

२०६९।१२।१९ गतेको आदेश । 

यो सं�थान नेपाल खानेपानी सं�थान ऐन‚ २०४६ �ारा ग�ठत सं�थान हो । सोह� ऐनको दफा 

३ मा उ�लेख भए बमोिजम नेपाल सरकारले राजप�मा ५ जना �कािशत गर� तो�कएको �े�मा �नय�मत 

�पले �व�छ खानेपानी उपल�ध गराउन तथा दफा ७ ले �नकास �णाल�को समिुचत �यव�था गन�का 

ला�ग उपमहानगरपा�लकामा प�न आ�नो सेवा �दान गद� आएको छ । जहाँस�म फोहोर पानी उपभोग 

गन� बा�य छ� भ�े ज�ता कुराह� �रट �नवेदनमा उ�लेख ग�रएको छ सो कुरा सव�दा झ�ुा हो । 

सं�थानले �वपर�त खानेपानी �दूषण भई सोह� कारणले जन�वा��यमा ��तकूल असर परेको भए स�वा 

रोगबाट पी�डत �बरामीका कारण �वराटनगरमा महामार�को अव�था हनेु �थयो । सं�थाले आफुले �वतरण 

गन� पानी ज�मनम�ुनबाट पि�पङ गर� �शोधन गर� पर��ण गर� उपय�ु भएप�छ मा� �वतरण गन� गछ� । 

खानेपानीका पाइप परुाना भई िखया लागी जीण� भएका अव�थामा �ा� �ोत साधन �योग गर� नयाँ पाइप 

फेन� मम�त स�भार गन� गरेका छ� । उपभो�ाले �यूनतम मा�सक १० हजार �लटर पानी उपभोग गरे 
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बापत �. ५०।– र सोप�छ ��त य�ुनट थप �. १५।– �लने गरेको छ । खानेपानी २४ सै घ�टा 

उपल�ध गराउने भ�े स�दभ�मा पानी ज�मनम�ुनबाट प�पका मा�यमले ता�ु पन� र �व�तुीय लोडसे�डङ हनेु 

हुँदा �बजलु� भएको समयमा मा� खानेपानी उ�पादन गन� स�कने हुँदा सो बखत उ�पादन भएको पानीलाई 

�शोधन गर� समानपुा�तक गन� ग�रएको छ । तसथ� खानेपानी खपत गरेको अनपुातमा खानेपानी मापन 

गन� �मटरले प�रमाण �नधा�रण गरे बमोिजमको महसलु �नधा�रण गन� ग�रएको छ । तसथ� जथाभावी श�ुक 

�लने गरेको छ भ�े �वप�ीको दाबी अनमुान र त�यमा आधा�रत नभएकाले खारेज ग�रपाउँ भ�े नेपाल 

खानेपानी सं�थान, शाखा काया�लय �वराटनगरको तफ� बाट परेको �लिखत जवाफ । 

�थानीय �वाय� शासन ऐन‚ २०५४ को दफा ९६ को उपदफा ३ मा रहेको �ावधान जस 

अ�तग�त नगरपा�लका �े�मा खानेपानी र ढल �नकास स�ब�धी योजना काया��वयन गन� तथा �यसको 

स�ालन मम�त स�भार गन� गराउने िज�मेवार� यस नगरपा�लकामा �न�हत रहे अन�ुप यस नगरपा�लकाले 

��येक वष� नगर प�रष�ले �वीकार गरेको बजेटको प�र�ध�भ� रह� आ�नो साधन र �ोतले �याएस�म 

�व�छ खानेपानीको सहज आपू�त� र समिुचत �ब�धका ला�ग आव�यक काम कारबाह� गर� आएकै छ । 

नगरपा�लकाको काम कत��य अ�धकार �थानीय �वाय� शासन ऐनले अ�य�त �यापक �पमा �न�द�� गरेको 

छ । जसम�ये खानेपानीको समिुचत �ब�ध प�न एक हो । यस अथ�मा नगरपा�लकाले आ�ने बजेट केह� 

रकमस�म यस �े�मा छु�ाउन स�ने र सो बमोिजम आ�नो कत��य �नवा�ह गर� आएको छ । मूलत: 

खानेपानीको सहज आपू�त� �व�छ खानेपानीको �वतरण र यस स�ब�धी स�पूण� �यव�थापन गन� �मखु 

दा�य�व ��यथ� खानेपानी सं�थानको रहेको त�य �न�व�वाद छ । यस अथ�मा प�न नगरपा�लकालाई �वप�ी 

बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट �नवेदन आफैमा औिच�यपणु� नभएकाले खारेजयो�य हुँदा खारेज ग�रपाउँ 

भनी �वराटनगर उपमहानगरपा�लकाका तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको जवाफ ।  

 

अदालतको ठहर 

यसमा �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु �नवेदनमा 

�नवेदकका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाह� �ी �वनयकुमार पा�डे‚ �ी देवे�� कोइराला‚ �ी 

�काशबाब ुप�त‚ �ी पेसलकुमार �यौपाने र �ी राजकुमार राजवंशीले खानेपानी मा�नसको मया��दत �पमा 

बाँ�न पाउने अ�धकारसँग स�ब�धीत कुरा भएकाले �य�तो मह�वपूण� कुरा �वतरण गन� काम कत��य 

�वप�ीह�को भएकामा �व�छ पानी �वतरण नगरेको/�यूनतम पानी समेत �वतरण नगर� परैु श�ुक �लने 

गरेको र पाइप टुटफुट भई पानी खेर गरइहेको समयमा अनगुमन नगन� र मम�त स�भार नगन� र बा�हरको 

फोहर टुटफुट भएका पाइपह�बाट �भ� �वेश भई पानी �दू�षत भएकामा सोह� पानी �वतरण ग�रएको 

हुँदा �नवेदन माग बमोिजम परमादेशको आदेश जार� हनु ु पछ� भनी र ��यथ� �वराटनगर 

उपमहानगरपा�लकाको काया�लय तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी �ड�ल�बहादरु काक� �व�छ 

खानेपानी भनेको सबैको सरोकारको �वषय हुँदा साधन‚ �ोत र बजेटले �याएस�म खानेपानी तथा ढल 

�नकासको �यव�थापनको काम गद� आइएको छ तथा�प एकै पटक काम गन� नस�ने भई चरणब� �पले 

गद� जाने हुँदा �रट नै जार� ग�ररहन पन� आव�यकता नहुँदा �रट खारेज ग�रपाउँ भनी गनु� भएको बहस 

सनुी �म�सल अ�ययन गर� हेदा� काननुत: खानेपानी सं�थानलाई धारा जडान भएको �थानमा खानेपानी 



290 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

उपल�ध गराउन‚ु खानेपानीको �यूनतम मापद�ड तोक� सो मापद�ड बमोिजम खानेपानी सचुा� गनु� 

गराउन‚ु श�ु खानेपानीको मा� �ब�� �वतरण गनु�‚ �ब��एको, फुटेको पाइप तथा धाराह� �नय�मत �पमा 

मम�त स�भार गर� श�ु खानेपानी उपल�धताको स�ुनि�त गनु� गराउन‚ु उपभोग गरेको पानीको वा�त�वक 

प�रमाणको अनपुातमा मा�ै श�ुक �लन‚ु खानेपानीबाट वि�त भएका �ाहकह�लाई खानेपानी उपल�ध 

गराउन‚ु खानेपानीको �वतरण तथा �यव�थापनमा काननुले समेत काम कत��य तोकेका �नकायले सम�वय 

र सहकाय� गर� गणु�तर�य खानेपानी आपू�त�को स�ुनि�त गनु� भनी �वप�ी खानेपानी सं�थान के���य 

काया�लय‚ शाखा काया�लय �वराटनगर र उपमहानगरपा�लका काया�लय �वराटनगर �व�� परमादेशको 

आदेश जार� ग�रपाउँ भनी �रट परेकामा खानेपानी सं�थान के���य काया�लय बाहेकका �वप�ीह�सँग 

�लिखत जवाफ माग भएकामा सो काया�लयह�बाट �लिखत जवाफ ��ततु भई म�ुाको अ� पगुी ��ततु �रट 

�नवेदनको कारबाह� �कनारा लगाई �दए भएकाले �वप�ीह�को नाउँमा परमादेशको आदेश जार� हनेु नहनेु 

स�ब�धमा �नण�यतफ�  �वचार गदा� �वप�ीम�ये खानेपानी सं�थान शाखा काया�लय �वराटनगरको �लिखत 

जवाफलाई हेदा� सं�थानले �व�छ खानेपानी उपल�ध गराउँदै आएको छ भने ढल �नकासा �णाल�को 

समिुचत �यव�था गन�का ला�ग उपमहानगरपा�लकाले सेवा उपल�ध गराउँदै आएको छ‚ फोहोर पानी 

उपभोग गन� बा�य भएको भ�े कुरा झ�ुा हो‚ सं�थान�ारा �वतर�त खानेपानी �दू�षत भएको भए 

जन�वा��यमा असर पर� अ�पताल र ि�ल�नकह�मा उपचार गराउन घइँुचो हनु प�य�‚ सं�थानले 

ज�मनम�ुनको पानी पि�पङ गर� �शो�धत के�� टे�ीमा पानी ज�मा गर� ि�लिचङ पाउडर र रासाय�नक 

पदाथ� हाल� सो पर��ण गर� �वतरण ग�ररहेको छ । ज�मनम�ुन गा�डएका पाइप िखया ला�न‚ु भाँि�चन ु

�वाभा�वकै भएकाले भएका �ोत साधनको �योग गर� नयाँ पाइप फेन� र मम�त स�भार गन� ग�र�छ भनेको 

पाइयो । 

खानेपानी �वतरण‚ �यव�थापन ज�तो �वषय मा�नसको बाँ�न पाउने अ�धकारसँग सोझै स�ब�ध 

भएको कुरामा दईु मत छैन । य�तो मह�वपूण� साव�ज�नक �वषयमा �वप�ी खानेपानी शाखा �वराटनगरले 

�दू�षत खानेपानी �वतरण भएको भए अ�पताल र ि�ल�नकह�मा उपचार गराउनेको घइँुचो लागेको हनु ु

प�य� भनेको पाइ�छ । यो तक� का ला�ग तक�  ज�तो मा� देिख�छ । काननुी कत��य भएको �नकायले 

भावनाका भरमा अदालतलाई जवाफ �दई िज�मेवार�पूव�क ��ततु हनु ु �नता�त आव�यक छ । ि�लिचङ 

पाउडर �व�छ खानेपानी �वतरण भएकाले खानेपानी �दू�षत छैन भने ताप�न �नवेदक म�येका ह�रश�र 

म�डलले (MN MMA Environment Laboratory) बाट �वप�ी खानेपानी सं�थानले �वतरण गरेको खानेपानी 

जचँाएकामा �व� �वा��य स�ठन (WHO) को �यूनतम मापद�ड Turbidiry, Iron र Manganese अ�धक 

मा�ामा रहेको देिखन आउँछ । �वप�ीले परुाना पाइपह� फेन� काय� गर� खानेपानी �वतरण ग�रएको भने 

ताप�न �नवेदकह�ले भनेको �वराटनगर उपमहानगरपा�लका �े�मा परुाना पाइपह� के क�त रहेका‚ के 

क�त परुाना पाइप फेन� काय� भएको छ‚ के क�त काय� गन� बाँक� छ‚ सो कुरा �प� �पमा �लिखत जवाफ 

�यहोरामा खलुाएको पाइँदैन । �म�सल संल�न Media मा �कािशत समाचारह�लाई अ�ययन गदा� 

खानेपानीका पाइप �तन दशकभ�दा परुाना रहेको पाइ�छ । तसथ� उ� पाइपह� के क�त �थानमा छन‚् 

के क�त �थानमा रहेका छन ्सोको यथाथ� �ववरण �लिखत जवाफ साथ पेस भई �म�सल सामेल भएको 

पाइँदैन । 
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�वप�ी खानेपानी सं�थानले पेस गरेको �लिखत जवाफको दो�ो िज�करमा उपभो�ाले मा�सक १० 

ह.�ल. पानी उपयोग गरे बापत �. ५०।– �लने र सोप�छ ��त�लटर �. १५।– �लने र २४ सै घ�टा 

खानेपानी उपल�ध गराउने ग�रएकामा �व�तु लोडसे�डङका कारणले स�भव नभएको पाइ�छ । 

�नवेदकह�बाट पेस भएको एक य�ुनट खानेपानी उपयोग गरे बापत �. ५०।– �लएको अव�था समेत 

�म�सलमा संल�न �बल समेतबाट प�ु� भएको पाइयो । सेवा �दायक सं�थानले सव�साधारण उभो�ालाई 

ज�त स�दो बढ� र गणु�तर�य सेवा �दान गर� स�त�ु� �दलाउन ु �नजको कत��य हनु आउँछ । सेवाका 

आधारमा श�ुक �लन ुमना�सव हनु आउँछ । सेवा �दायक सं�थाले आ�नो बोल कबलु अनसुार पानी 

�वतरण नगर� कत��यबाट �वच�लत भई तो�कएको १० हजार �लटर पानी उपल�ध गराउन नसके प�न 

रकम परैु �लने काय� गद� आएको त�य �दिश�त हनु आयो । सेवा �दायक सं�थाले जनतालाई कबलु 

बमोिजमको सेवा �दान गन� नसके बापत राहत वा छुट �दन ुपन�मा उ�टो बढ� आ�थ�क भार पन� काय� गनु� 

�कमाथ� �यायोिचत भए सं�थाले वैकि�पक उपायको समेत खोजी गर� गराई आ�नो काम कत��य परुा गनु� 

पन� हनु आउँछ । कुनै िज�मेवार� �लएप�छ �यसलाई हर हालतमा परुा गन� दा�य�व गन� �नजकै हनु 

आउँछ । �यसबाट आइपन� जोिखमको िज�मेवार� प�न सोह� सं�थाको हनु आउँछ । 

खानेपानी सं�थानले उपमहानगरपा�लकासँग सम�वय गर� खानेपानी �वतरण गद� आएको भनी 

आ�नो �लिखत जवाफमा उ�लेख गरे ताप�न यी सं�थाह�ले �लिखत जवाफ साथ आपसी सम�वयबाट यस 

�े�को खानेपानी �यव�थापनमा के क�तो सधुार भए गरेको हो ? सो �प� �पले खलुाउन सकेको 

पाइँदैन भने अ�य �म�सल संल�न �माणह�बाट समेत सो िज�कर सम�थ�त भएको पाइएन । तसथ� 

खानेपानी सं�थानको �लिखत जवाफबाटै काननु बमोिजम यस �े�को खानेपानी �यव�थापनमा कत��य परुा 

गरेको भ� स�ने अव�थाको �व�मानता पाइएन । 

अक� �लिखत जवाफ ��ततु कता� �वराटनगर उपमहानगरपा�लकाको �लिखत जवाफलाई अ�ययन 

गदा� सालवशाल� खानेपानी तथा ढल �नकासको �ब�ध गन� केह� बजेट �व�नयोजन गर� सोह� आधारमा 

�यव�था ग�रँदै आएको भ�े भए ताप�न खानेपानी सं�थानसँग सम�वय गर� �व�छ खानेपानी �वतरण 

आ�दको �यव�था ग�रएको भ� सकेकोस�म पाइएन । 

�रट स�ब�धी म�ुामा प� �वप� दबैुले आआ�नो दाबी िज�कर प�ु� गन� आधार �माण‚ अ�ययन 

��तवेदन‚ कुनै अमकु ��त�ान वा काया�लय वा �थानमा �माण भए ��ततु गनु� वा उ�लेख गनु� पन� हनु 

आउँछ । सामा�यत: �रट भनेको �विश� �क�समको काननुी उपचार भएकाले अदालतले �नवेदन र 

�वप�ीह�ले पेस गरेको �यहोरा र �माणबाटै �नण�यमा पगुी शी� उपचार �दने ���या हो । उपरो� 

�व�षेणबाट काननुले �व�छ खानेपानीको �यव�थापन‚ �वतरण अनगुमन आ�द काय� गन� �थापना गरेको 

�नकायह�बाट ती काय�ह� सचुा� �पले स�प� गरेको अव�था देिखन बिुझन आएन । 

�वराटनगर उपमहानगरपा�लका �े��भ� बसोबास गन� बालक‚ वय�क‚ ब�ृ सबै मानवलाई 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १६ ले �व�छ वातावरणमा बाँ�ने पाउने वातावरण 

स�ब�धी मौ�लक हक अ�धकारको ��याभतू गरेको पाइ�छ । 

यसै गर� उपरो� �े�का मा�नसह�को मौ�लक अ�धकारलाई काया��वयन गर� स�ुनि�ता �दान 

गन�का ला�ग संय�� स�हतको �यव�था गद� वातावरण संर�ण ऐन‚ २०५३ बालबा�लका स�ब�धी ऐन‚ 



292 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

२०४९ �वाय� शासन ऐन‚ २०५५ खानेपानी सं�थान ऐन‚ २०४६ उपभो�ा संर�ण ऐन‚ २०५४ तथा 

आव�यक �व�भ� �नयमावल�ह� जार� भएको अव�था पाइ�छ । 

अका�तफ�  नेपाल सन ्१९५५ मा नै सय�ु रा� स�को सद�यता �ा� गर� �व��यापी स�ाल 

(Universal Network) को �हमायती बनेको कुरामा �ववाद छैन । नेपालले डेढ दज�नभ�दा अ�धक मानव 

अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजमा प� बनेको अव�था छ । एवं र�तले सोह� स��यामा वातावरण 

स�ब�धी अ�तरा���य सि�ध स�झौताह�मा प� बनेको त�य समेत �मरणीय छ । नेपालको सि�ध ऐन‚ 

२०४७ को दफा ९ लाई अ�ययन गदा� नेपाल प� बनेका अ�तरा���य सि�ध स�झौताह� नेपाल काननु 

सरह लाग ु हनेु भ�े �यव�था गद� नेपाल काननु र उ� नेपाल प� बनेका अ�तरा���य काननुको 

�ावधानह� बािझन गए ती अ�तरा���य सि�ध स�झौताका �ावधानह�ले पाई लाग ु हनेु �प� �यव�था 

�ल�पब� भएको कुरामा प�न कसैको �बम�त छैन । 

यी अ�तरा���य द�तावेजह�लाई अ�ययन गदा� सव��थम संय�ु रा�स�को बडाप�, १९४५ लाई 

हेदा� �व��यापी अमनचयन र �था�य�वका खा�तर संय�ु रा�स�ले मानवको समान अ�धकार र आ�म 

�नण�यको अ�धकारलाई स�मान गन� कुरा उ�लेख ग�रएको छ । यसमा भ�नएको छ : 

"The United Nation, shall promote higher standard of living, full employment , and conditions of 
economic and social progress and development. Solutions of international economic, social, 
health, and related problems and international cultural and education co-operations and 
Universal respect for & observance of human right and fundamental freedoms for all without 

distinction as to race, sex, language or religion"1 

 

�स�ा�तत: सव��थम मानव अ�धकारका �वषयव�तलुाई �ल�पब� गन� पगेुको मानव अ�धकार 

�व��यापी घोषणा प�, १९४८ जस��त नेपालको ��तब�ता रहेको छ‚ सोमा उ�लेख भएको �ावधानलाई 

���गत गदा� – "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being 

or himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social 
services and the right to security in the event of employment sickness, disability widowhood, old age 

or other lack of at livelihood in circumstances beyond his control."2 

नेपालले अनमुोदन गर� प� भएको "नाग�रक तथा राजनै�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य 

अनबु�धले गरेको �यव�थालाई �नया�दा "Every human being has inherent right to life. This right shall 

be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life."3 भ�े पाइ�छ । 

नेपाल प� भएको अक� अ�तरा���य अनबु�ध आ�थ�क‚ सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी 

अनबु�धले प�न उपय�ु जीवन शैल�का ला�ग खाना‚ घर आ�दका स�ब�धमा उ�लेख गद� म�ुण भएका 

श�दावल�ह� ���गत गदा� "The Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of 

living for him (her) self and his(her) family, including adequate food, clothing and housing and to the 

continuous improvement of living conditions." 4 भ�े पाइ�छ । 

                                                           
1=  The UN Charter 1945 Art. 55. 

2= Universal Declaration of Human Right 1948 Art. 25. 

3=  International Covenant on civil and Political Right ,1966, art. 6(1). 

4=  International Covenant on Economic Social and Cultural Right ,1966, art. 11(1). 
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य�त बेरस�म आइप�ुदा �व��यापी द�दावेजह�ले समानता र �वत��ताको प�ृभ�ूममा मा�नसको 

बाँ�न पाउने अ�धकार अहरणीय अ�धकार हो‚ कसैलाई बाँ�ने अ�धकारबाट �वे�छाचार� �पले वि�त गन� 

हुँदैन भ�े �यव�था गरेको पाइ�छ । मा�नसको बाँ�न पाउने उ� अ�धकार भनेको उपय�ु �क�समको 

खाना‚ कपडा र आवासबाट मा�ै साथ�क ह�ुछ । मा�नसको जीवन यापनका �न�म� नभई नहनेु 

पदाथ�ह�मा पानी आव�यक पदाथ� हो । मा�नसको �वा��य र स�त�ु� �य�त बेला ह�ुछ जब खाना‚ 

आवास‚ पानी र चप�को उपय�ु �यव�था हनु प�ुछ । मा�नसको जीवन शैल� �तर�य हनुका ला�ग 

उपरो� व�तकुो उपय�ु �वतरण र उपल�धता अव�यक ह�ुछ । यी व�त ुआपू�त� भए मा�ै मा�नसको 

बाँ�न पाउने अ�धकारको अथ� रह�छ । उपरो� म�येको कुनै एक व�तकुो अभावमा मा�नसको 

मया�दापूव�क बाँ�न पाउने अ�धकार असहज र अ�वाभा�वक हनु प�ुछ ।" भनी �या�या गरेको पाइ�छ । 

य�त हुँदाहुँदै प�न अ�तरा���य द�तावेजह�ले मा�नसको खानेपानी अ�धकार स�ब�धमा �प� �पमा 

उ�लेख गन� सकेको पाइँदैन । तथा�प सन ्१९४९ मा जार� भएको जेनेभा महासि�धमा य�ुब�द�‚ य�ुबाट 

�भा�वत मा�नस‚ संरि�त �यि� र उनीह�का प�रवारह�लाई उपय�ु आवास‚ खाना र खानेपानीको 

�यव�था गनु� पन� कुरा र य�ुका �ममा खानेपानीका महुान (Installation) र आपू�त�मा आ�मण गन� र 

�नक�मा गराउन नपाइने भ�े उ�लेख भएको अव�था �मरणीय छ 5। 

सन ्१९७७ मा Mar Del–Plata मा स�प� संय�ु रा� स�ीय पानी स�मेलनले पा�रत गरेको 

घोषणा प�मा उ�लेख भएको �यहोरा सा�द�भ�क देिखएकाले यहाँ पि�कएको छ जसमा �य� भएको छ : 

"Water as right, declaring al people have the right to drinking water in quantities and of a quality 

equal to their basic needs."6 यह� स�मेलनले सन ्१९८० को अव�धलाई अ�तरा���य ढल �नकास तथा 

खानेपानी आपू�त� (International Drinking Water supply and sanitation) दशकका �पमा अ�भयान चलाउने 

घोषणा गद� "Water and sanitation For All" भ�े नारा तय गर� सोह� अन�ुप �व��यापी �पमा 

काय��मह� स�प� भएको पाइ�छ ।  

उपरो� प�हलो पानी स�मेलन प�ात जार� भएका महासि�धह�ले �व�छ सफा पानीको 

अ�धकारलाई मह�वका साथ समावेश गरेको पाइ�छ । सन १९७९ मा जार� भएको म�हला �व�� सबै 

�वभेद अ��य गन� महासि�ध, १९७९ मा जार� उपय�ु �क�समले जीवन यापन गन�का ला�ग दगु�म �े�का 

म�हलाह�ले म�ुय गर� आवास, ढल �नकास, म�हला �व�� सबै �वभेद अ��य गन� महासि�ध, १९७९ मा 

जार� उपय�ु �क�समले जीवन यापन गन�का ला�ग दगु�म �े�का म�हलाह�ले म�ुय गर� आवास, ढल 

�नकास‚ �बजलु�‚ यातायात‚ स�ार र खानेपानीको (Particularly relating to housing, sanitation, 

electricity, transportation, communication and drinking water) आपू�त� पाउने अ�धकार रहने उ�लेख  

छ ।7  

बालअ�धकार महासि�धले ब�चाको रोग र कुपोषण �नराकण गन� �ाथ�मक �वा��यको संरचना�भ� 

�यसका ला�ग आव�यक पन� उपय�ु ��व�धको �योग‚ पोषणय�ु खाना र सफा �पउने पानीको 

                                                           
5=  Geneva Convention III 1949 art. 20.26.29.46 etc. Geneva Convention IV 1949 art. 85. 89. Additional Protocol, 1977art.54.55. 

Additional Protocol 1 1977 art 5,14. 

6= http:\data iucn.org\dbtw\edocs \epld-osipdf.water as human right-John Scalon \Angela Cassar\NoemiNemes\IUCN 

EnvironmentLaw Programme IUCN Environment Police and Law Partner No.51.IUCN the World Conversation union 2004. 

7= ChDAW art14(h). 
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�यव�थालाई वातावरणीय �दूषणका कारण उ�प� खतरा र जोिखम महससु गद� स�ुयवि�थत गनु� पन� 

जनाइएको छ । 

(To combat disease and malnutrition including within the frame work of primary health care, 
through, inter alia, the application of readily available technology & through the provision of 
adequate nutrias foods and clean drinking water, taking in to consideration the dangers and risks of 

environmental pollution.)8  

एजे�डा २१ को प�र�छेद १८ मा जनुसकैु आ�थ�क सामािजक है�सयतका मा�नसह�लाई आ�नो 

आधारभतू आव�यकता पू�त� गन� �योजनका ला�ग खानेपानीमा समान पहुँचको रहने उ�लेख भएको  

पाइ�छ । (All people whatever their stage of development and their social economic conditions, 

have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic 

human needs)9  । सन ् २००० मा संय�ु रा� स� महासभा�ारा एक ��ताव पा�रत ग�रएको छ । 

यसमा �य� भएको पाइ�छ "That the right to food and clean water clean water are fundamental 

human right and their promotion constitutes a moral imperative both for national government and 

international community."10 

सन ्१९९४ मा Programme of Action को जनस��या र �वकास स�ब�धी अ�तरा���य स�मेलनले 

�प� �पमा भनेको छ "Sates affirned that all people have a right to an adequate standard of living, 

including adequate food clothing housing, water and sanitation." 

संय�ु रा� स�‚ महासभाले अक� एक ��ताव पा�रत गद� भनेको पाइ�छ : "Save and clean 

drinking water and sanitation each a human rights essential to the full enjoyment of life and all other 

human rights."11 

यसै ��तावमा �नि�त �वकासो�मखु मलुकुलाई सफा पानीमा मा�नसको पहुँच धा� स�ने �हसाबले 

�वतरण गन�का ला�ग �य�ता रा�यह�को �मता �वकासमा आव�यक पन� ��व�ध ह�ता�तरण र आ�थ�क 

सहयोग अ�य रा�यह�ले पयुा�उन ुपन� समेत उ�लेख ग�रएको छ । 

बेि�जयमको सं�वधानको धारा २३ ले नाग�रकको मया��दत जीवन यापनका खा�तर �वा��य र 

वातावरण संर�ण स�ब�धी मौ�लक हक �दान गरेको पाइ�छ । �यहाँ संसद�य काननुमा खानेपानीको 

महसलु न�तरेकामा पानीको आपू�त� कटौ�त गन� काननुी �यव�था भएकामा सो काननु बदर ग�रपाँउ भनी 

परेको �नवेदनमा संवैधा�नक अदालतले काननुको �यव�थालाई अमाननीय नगर� खानेपानीको महसलु �तनु� 

उपभो�ाको �ाथ�मक दा�य�व हुँदाहुँदै प�न खानेपानीको �बलको भ�ुानी नगरेको आधारमा �यूनतम 

मा�ाको पानीको आपू�त� ब�द गन� नहनेु वातावरणीय अ�धकारको �या�या गद� संवैधा�नक अदालतले 

"Every person has a right to a minimum supply of drinking water" भनी �नण�य �दएको पाइ�छ । 

अदालतको आदेशलाई स�मान गद� स�ीय �यव�था�पकाले �व�छ पानी नाग�रकको मौ�लकहकका �पमा 

समावेश गन� पगेुको �स� यहाँ सा�द�भ�क हनु आउँछ । बेि�जयमका रा�य तहका प�न "Every person is 

entities to received a minimum amount of drinking water" 12 भ�े �स�ा�तलाई आ�मसाथ गन� प�ुगएको 

                                                           
8= Convention on Child Rights ,1989,Art.24©. 

9=  Agenda 21 (chapter 18.47) reporting of world environment Conference 1992. 

10=  GA\Res\54.75.15. Feb 2010. 

11=  GA\Res\64.292.28 July. 2010. 

12=  www 2Ohchr .org\english\issue\water\contribution\beljiumpdf\rulling 9 Feb 8,constitution court.1996. 
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छ । बेि�जयमको रा�य तहमा कमजोर वग�का ला�ग �व�छ खानेपानी उपल�ध गराउन सामािजक सरु�ा 

कोष (Social security fund) समेत खडा ग�रएको जनाइ�छ । �व�छ खानेपानी उपल�ध गराउने 

अ�भयानले �ग�तशील महसलुको �यव�था लाग ुगद� "Free or low price for essential consumption and 

high price in luxury consumption" नी�त समेत अवल�बन गन� पगेुको सझुाइ�छ ।13 यो नी�तलाई प�न 

संवैधा�नक अदालतले मा�यता �दान गरेको बताइ�छ । 

दि�ण अ��काको सं�वधान, १९९६ धारा २७(१) मा �प� �पमा �ल�पब� भएको छ 

"everyone has the right to have access to sufficient food and water." । यहाकँो संवैधा�नक अदालतले 

प�न �वना आधार र कारण खानेपानी क�पनीले मा�नसको बसोबास भएका �थानमा खानेपानीको आपू�त� 

ब�द गन� नपाउने �या�या �दएको छ ।14 

भारतीय सव��च अदालतको एक म�ुामा पानी �यि�को बाँ�न पाउने अ�धकारको सार हो भ�दै 

"Right to water is right to live and thus a fundamental right." 15 भनी �या�या �दइएको पाइ�छ । 

भारतीय सव��च अदालतले नै अक� म�ुामा "Water is one element without which life cannot 

sustain. therefore it is to be regarded as one of the primary duties of the government to ensure 

availability of water to the people."16 भ�नएको छ । 

आ�थ�क सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी स�म�तले �नण�य गरेको General Comment 

No. 15 मा आ�थ�क अनबु�धको धारा ११‚ र १२ का स�ब�धमा अथ� गद� भ�नएको छ- Art 11 (1) of 

covenant on ESCR specifies a numbers of rights emanating from, and indispensable for, the 
realization of the right to an adequate standard of living " including adequate food, clothing and 
housing" the use of the word "including " indicates that this catalogue right was not intended to be 
exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an 
adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental condition for survival. 
The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of 
housing and food (art. 12(1) and right to adequate housing and food (art 11(1). The right should also 
seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost 
amongst them the right to life and human dignity. 

�व�छ सफा खानेपानी नाग�रकको अ�धकार स�ब�ध रा��य प�रवेशलाई ���गोचर गदा� �न�न 

बमोिजम पाइ�छ । वातावरणीय �ासले माटो‚ हावा‚ पानी र वन�प�तमा पन� असर र नो�सा�नलाई 

जनाउँछ । 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १६ ले वातावरण तथा �वा��यको अ�धकारलाई 

मौ�लक अ�धकारमा समावेश गद� ��येक �यि�लाई �व�छ वातावरणमा बाँ�ने हक हनेु स�ुनि�तता �दान 

गरेको पाइ�छ ।  

वातावरण संर�ण ऐन‚ २०५३ को ��तावनालाई हेद� आ�थ�क �वकास र वातावरण संर�ण 

�बचको अ�यो�याि�त स�ब�धबाटै �दगो �वकास हनेु कुरालाई �यानमा रा�दै वातावरणीय �ासबाट मानव 

                                                           
13=  Ibid 

14= In the resident of Bon Vista Mensiousv.Southern Metropolitian Locval Council ,ibid6. 

15=  State of Karnatakak kv. State of Andra Pradesh ,2000. 

16= Narmanda Bachao Andolon v. Union of India.2000. 
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जा�त‚ जीवज�त‚ु �कृ�त तथा भौ�तक व�तमुा�थ हनु स�ने ��तकूल �भावलाई यथाश�य कम गर� �व�छ 

तथा �व�थ वातावरण कायम गन� र �ाकृ�तक �ोतको समिुचत उपयोग र �यव�थापनबाट वातावरण 

संर�ण गन� भ�े पाइ�छ । 

उपभो�ा संर�ण ऐन‚ २०५४ को दफा ६ मा उपभो�ाको हक �हत संर�ण गन� �योजनका 

�न�म� ��येक उपभो�ालाई कमसल उपभो�य व�तबुाट सरुि�त हनु पाउने गणु�तर�य सामान पाउने 

सेवाको छनौट गन� पाउने‚ शोषण �व��को र �व�छ सनुवुाइका अ�धकारह� �ा� हनेु छन ्भनी उपभो�ा 

अ�धकारको संर�ण तथा स�ब��न शीष�कमा �यव�था गरेको पाइ�छ ।  

नेपालको सव��च अदालतले वातावरणको अ�धकार मा�नसको बाँ�न पाउने अ�धकारको �भ�ी भाग 

(Inner part of Right to life) हो भनी गोदावर� माब�लको म�ुामा �या�या �दइसकेको कुरा उदाहरणीय  

छ ।17 

उपरो� रा��य तथा अ�तरा���य काननुह�ले �व�छ र सफा पानी �पउन वा उपभोग गन� पाउने 

�यि�को मानव अ�धकार हो । कुनै रा�यले सरुि�त खानेपानीमा�थ पहुँचको अ�धकारलाई मानव 

अ�धकारको �ेणीमा �वीकार नगरे प�न यो अ�धकार मा�नसको बाँ�न पाउने अ�धकारको अ�भ� अ� भएको 

कुरालाई अ�यथा भ� स�ने ग�ुजायस पाइँदैन । मा�नसलाई बाँ�नका ला�ग आव�यक त�वह�मा पानी‚ 

खाना‚ कपडा र आवास हनु ् । यसमा एकको अभाव हनेु �बि�कै मानवीय जीवनमा अभाव फै�लन  

प�ुछ । तसथ� पानी मा�नसलाई जीवन यापनका ला�ग नभई नहनेु त�व हो भ�े कुरा सबैमा �ात भएकै 

�वषय हो । हामी अ�हले संय�ु रा� स�ले घोषणा गरेको ( सन ्२००५-२०१५ को उपा�ध) "Water 

for Life" दशकको अि�तम स�ारमा प�ुगसकेको छ� । सय�ु रा� स�ले सन ्२००० मा घोषणा गरेको 

सह�ा�द� �वकास ल�यको सात� बुदँाको सी (7c of MDGs) मा ढल �नकास तथा सरुि�त खानेपानीको 

ल�य �नधा�रण गरेको पाइएको छ । यसमा भ�नएको छ : (halve by 2015, the population of the 

population without sustainable access to safe drinking and basic sanitation) ।18 नेपालले सहसता�द� 

�वकासको ल�यलाई आ�मसाथ गद� उ� सात� "सी" को ढल �नकास तथा सरुि�त खानेपानीको ल�य 

तो�दै �ामीण, सहर� र आम �पमा समेत �तन वग�मा छु�ाएर सरुि�त खानेपानीको �ोतमा �थायी �पले 

पहुँचलाई अ�भव�ृ� गन� ल�य राखेको पाइ�छ ।19 

मानव अ�धकार �व�धशा�ीय ���कोणमा रा�यले ३ वटा काय�ह� गनु� पन� हनु आउँछ । मानव 

अ�धकारको �वषयलाई औपचा�रक �पले �वीकार गनु�‚ दो�ो �भावकार� �पले स�पादन गनु� र अक� 

संर�ण गनु� नै हो । मानव अ�धकारसँग साइनो सरोकार भएका आ�थ�क तथा राजनी�तक अ�धकार 

लगायतका अनबु�धह� अनमुोदन गर� प� ब�ु‚ वातावरण र �वा��यको अ�धकारलाई मौ�लक 

अ�धकारका �पमा �वीकार गद� �व�भ� ऐन काननुह�को तजु�मा गरेबाट रा�यले �व�छ र सफा 

खानेपानीको नाग�रकको अ�धकारलाई स�मान गरेको अव�था देिखन आयो । रा�यले गनु� पन� दो�ो 

मह�वपूण� काय� भनेको संय�� स�हतको काया��वयन वा स�पादनको प� हो । खानेपानीको स�ुयव�था 

                                                           
17= �नवेदक सयु� ढु�ेल �व. गोदावर� माव�ल उ�ोग समेत ने.का.प. �वण� जय�ती �वशेष� २०५२. प�ृ १३९ । 

18= UN Milleenum Development 2000 ,Target 7c.  

19= Millennium Development Goal of Nepal, 7c Target: 10. 
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�मलाउने काय�का हकमा खानेपानी सं�थान ऐन, २०४६ को दफा ३ मा खानेपानी तथा ढल �नकास 

स�ब�धी योजना तजु�मा गन� र योजना काया��वयन गन� गराउने लगायतका खानेपानी आपू�त� स�ब�धी यावत 

�यव�थाह� सं�थानले गनु� पन� भनी �यव�था भएको पाइ�छ । यसै गर� सोह� ऐनको दफा ५ लाई हेदा� 

सं�थानको काम‚ कत��य र अ�धकार उ�लेख भएको पाइ�छ । यसै गर� �वाय� शासन ऐन‚ २०५५ को 

दफा ९६ख (३) लाई हेद� नगरपा�लका �े�मा खानेपानी र ढल �नकास स�ब�धी योजना काया��वयन गन� 

तथा �यसको मम�त स�भार गराउने नगरपा�लकाको काम‚ कत��य र अ�धकार हनेु भ�े पाइ�छ । 

एिशयाल� अ�य मलुकुका तलुनामा नेपालको खानेपानी Fecal Colifom Bacteria य�ु भई �दू�षत 

भएको त�य �व�भ� अ�ययनह�ले बताइरहेको पाइ�छ । य�तो पानीले �व�भ� Bactoria, protozoal र 

Viral Water born रोग फै�लन गई साव�ज�नक जन�वा��यमा सम�या �सज�ना हनु प�ुने खतरा रह�छ । 

�वराटनगर देशकै दो�ो ठुलो र पूवा��चलको सबैभ�दा ठुलो र घना जनस��या भएको उपमहानगरपा�लका 

भएको एक औ�ो�गक सहर प�न एक हो । यहाँ िज�ला �तर�यदेिख �े�ीय �तरका काया�लयह� समेत 

अवि�थत रहेका छन ्। यस �े�मा कारागार र बाल सधुार गहृ समेत रहेका छन ्। यसको हाता�भ� 

�व�भ� सरकार� र �नजी अ�पतालह� स�ालनमा छन ् । �नजी र सरकार� �व�ालय‚ महा�व�ालयको 

स��या प�न उ�लेखनीय रहेको छ । यस �े�मा होटल �यवसाय समेत रा� ैफै�लएको अव�था छ । 

तसथ� यस �े�को खानेपानी �वतरण र मम�त स�भारका �वषयमा िज�मेवार� पाएका �नकायह� �वशेष �पले 

संवेदनशील भई कत��य पालनामा ज�ुन ुपन� अप�रहाय�ता देिख�छ । 

यस �े�को खानेपानीको �यव�थापन गन� खानेपानी सं�थान शाखा काया�लय, �वराटनगर र 

�वराटनगर उपमहानगरपा�लकालाई काननुत: कत��य सिु�पएको पाइ�छ । यी दईु �नकायका �बचमा उ� 

काय� स�प� गन� �न�न �लिखत कुराह� खि�कएको �नजह�बाट पेस भएका �लिखत जवाफह�को 

�व�षेणबाट देिखन आयो । 

 यी दईु �नकाय �बच सम�वया�मक संय�� गठन नभएको‚ 

 हाल �े��भ� ल�य स�हतको �ग�तशील योजना समेत तयार नभएको‚ 

 आ�नो �े��भ� खानेपानी चहुावट �नय��णका ला�ग अनगुमन संय�� नभएको‚ 

 यी �नकायह�बाट आ�नो �े�मा खानेपानी उपभो�ाह�को �ा� गनुासोलाई समाधान गन� 

�भावकार� काय� नभएको । 

�नवेदकह�को भनाइ‚ प�प��का लगायत स�चार मा�यम र �याब पर��ण ��तवेदन समेतका 

�म�सल संल�न कागज �माणबाट �वराटनगर उममहानगरपा�लकामा पानीको �न�नतम मा�ा समेत उपल�ध 

नभएको‚ �वत�रत खानेपानी �दू�षत भएको‚ �यूनतम मा�ाभ�दा कम पानी आपू�त� गर� महसलु परैु �लएको 

अव�था देिखँदा देिखँदै प�न आफुले �वतरण गरेको पानी �व�छ छ भनेर आफु िज�मेवार�बाट पि�छने 

�क�समको �वप�ी खानेपानी सं�थानको �लिखत जवाफमा �व��त हनु स�ने अव�था देिखएन । आ�नो 

गणुा�मक सेवाबाट उपभो�ाह�लाई स�त�ु� �दएर महसलु �लन ु �वाभा�वक भए ताप�न आफुले कबलु 

गरेको �यूनतम सेवा समेत �दान नगर� रकम असलु गनु� कुनै ���कोणमा प�न �या�यक मा� स�ने 

अव�था हुँदैन । 
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आजको २१ औ� शता�द� जसलाई �वत��ता र मानव अ�धकार यगुको उपमाका �पमा �लइएको 

छ, यस प�र��ेमा �व�छ खानेपानी �वतरण आ�दको िज�मेवार� पाएका यी �वप�ी �नकायह�ले आ�नो 

कत��य परुा गरेको भ� स�ने ि�थ�तको �व�मानता पाइएन । 

�लिखत जवाफमा आ�नो �े�मा उपभो�ाको स��या क�त हो ? पानी क�त �वतरण हनु सकेको 

छ ? �व� �वा��य स�ठनले तोकेको ��त�दन �यि� खानेपानी पयुा�उन के योजना काय��म छ ? आ�द 

�वषयमा कुनै श�द समेत खच� नगर� �लिखत जवाफ �फराएको पाइ�छ । �व�भर नै संवेदनशील �पमा 

�लइएको �व�छ‚ सफा र सरुि�त खानेपानीको �वषयलाई �वप�ी िज�मेवार �नकायह� कुनै चासो साथ 

अिघ बढेको अव�था देिखन आएन । �व�छ पानीको अभावमा सह�ा�द� �वकासको ल�य हा�सल गन�‚ 

मात ृतथा िशश ुम�ुयदुर घटाउने‚ �वा��य र मया��दत जीवनको अ�धकार आ�द सबैमा असर पन� जा�छ । 

�व�छ र पया�� सरुि�त खानेपानीको अभावमा एक मा�ै होइन बहपु�ीय असर पन� जा�छ । पानीको 

अभाव भएमा वा अपगु भएमा मानवीय जीवन क�ठन हनु प�ुछ भने �दू�षत पानी �वतरण भएका ख�डमा 

मा�नसह�लाई हैजा‚ टाइफाइड �वरो‚ पखाला, मासी आ�द रोग लागी महामार� फै�लने खतरा र�हरहने 

ह�ुछ । य�तो अव�थामा ठुलो धन र जनशि�को ��त हनेु कुरामा कसैको �बम�त छैन ।  

अत: खानेपानी सं�थान ऐन‚ २०४६ को दफा ३ र ५ तथा �थानीय �वाय� शासन ऐन‚ 

२०५५ को दफा ९६ ख(३) ले �नवेदकह�ले माग गरेको �े�मा खानेपानीको उपय�ु �यव�थापन‚ 

�वतरण‚ अनगुमनको काय� गन� कत��य �वप�ी खानेपानी सं�थान शाखा काया�लय‚ �वराटनगर र �वराटनगर 

उपमहानगरपा�लका काया�लयको भएको र सो काय� सचुा� �पले भएको अव�था उपरो� �व�षेणबाट 

नदेिखएकाले �न�न बमोिजम काय� गन� गराउन �याय �शासन ऐन‚ २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम 

परमादेशको आदेश जार� ग�र�दएको छ । 

  दबैु �नकायले सम�वय गर� �वशेष�ह� समेत संल�न गराई अ�ययन टोल� गठन गर� अ�ययन 

गराई एक वष��भ� ल�य स�हतको योजना �नमा�ण गर� नगरबासीलाई �व�छ‚ सफा‚ सरुि�त एवं 

�दूषण र�हत खानेपानी उपल�ध गराउनू । 

  पानी चहुावट र �दूषण रो�न दबैु �नकायको सम�वयमा अनगुमन टोल� गठन गर� �नय�मत 

अनगुमन गर� फुटेका पाइप लगायतको मम�त स�भार गर� पनु: खानेपानी आपू�त� सचुा� गनू�‚ 

  उपभो�ाह�ले गरेको गनुासो दता� गर� सोको �न�साह �दई शी� समाधान गन� काय� गनू�‚ 

  तो�कएको �न�नतम मा�ाको खानेपानी उपल�ध नगराएकामा आइ�दादेिख उपल�ध गराएको 

पानीको हनु आउने रकम मा�ै �हसाब गर� महसलुका �पमा असलु गनू� । 

 

साथै यस अदालतबाट जार� भएका साव�ज�नक सरोकारका �रट आदेशह�को काया��वयन 

ि�थ�तका स�ब�धमा स�ब� �नकायह�को अनगुमन �नर��ण क�तीमा राजप�ा��त ततृीय �ेणीका 

अ�धकृतबाट गन� �यव�था �मलाउने यस अदालतका रिज�ारका नाउँमा �नद�शन समेत जार� ग�र�दएको  

छ । नगरपा�लका �े��भ� खानेपानी �यव�थापन र आपू�त�मा खानेपानी सं�थान तथा �वराटनगर 

उपमहानगरपा�लकालाई सहयोग पयुा�इ�दनू भनी िज�ला �शासन काया�लय र िज�ला �हर� काया�लय 

मोरङलाई समेत एक एक ��त फोटोकपी स�हत जानकार� �दनू । उ� आदेश काया��वयनमा सम�वय 
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सहयोग पयुा�इ�दन अनरुोध गद� पनुरावेदन �या�यक सम�वय स�म�त �वराटनगर र िज�ला �या�यक सम�वय 

स�म�त मोरङ समेतमा फैसलाको एक एक ��त फोटोकपी उपल�ध गराउनू । यो आदेशमा िच� नबझेु 

३५ �दन�भ� स�मा�नत �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� जानू भनी �वप�ीलाई पनुरावेदनको �याद 

�दई दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू । 

 

    (अि�न�साद थप�लया) 

    �यायाधीश 

 

(भीमकुमार  ओझा) 

     �यायाधीश 

  

इजलास अ�धकृत : �वदरु नेपाल 

क��यटुर : सरुज �े�ी 

 

इ�त स�बत २०७० साल भा� ३ गते रोज २ शभुम ्..............। 
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�ी पनुरावेदन अदालत बागलङु 

संय�ु इजलास 

माननीय का.म.ु म�ुय �यायाधीश �ी शारदा�साद िघ�मरे 

माननीय �यायाधीश �ी लेखनाथ िघ�मरे 

आदेश । 

स�वत ्२०६९ सालको �रट नं. ०६९– WO – ००२०  �न.नं. ४९ 

 

म�ुा : परमादेशय�ु �नषधेा�ा 

 

बागलङु िज�ला वा.न.पा. वडा नं. ४ ब�ने अ�धव�ा बलराम शमा�.............................�रट  �नवेदक 

�व��  

म�ुताङ िज�ला मिु�नाथ गा.�व.स. १ ि�थत मिु�नाथ �वकास स�म�तका पदेन अ�य� एवं 

िज�ला �शासन काया�लय म�ुताङका �मखु िज�ला अ�धकार�.......................................१ 

ऐ. का पदेन सद�य एवं िज.�व.स. म�ुताङका �थानीय �वकास अ�धकार�.........................१ 

ऐ. का पदेन सिचव एवं मा.पो.का. म�ुताङका मालपोत अ�धकृत...................................१ 

ऐ. का पदेन सहसिचव एवं मिु�नाथ गा.�व.स.का गा.�व.स. सिचव...............................१ 

ऐ. का पदेन सद�य एवं मिु�नाथ मि�दरका �मखु लामा ह�राबहादरु ठकुर�....................१ 

ऐ. का पदेन सद�य एवं मिु�नाथ मि�दरका �मखु झमुा उ�पल ठकुर�..........................१ 

म�ुताङ िज�ला मिु�नाथ गा.�व.स. १ ि�थत मिु�नाथ �वकास स�म�त ..........................१ 

�वप�ी 

 

 

�याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ�को भई दता� 

हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य यस �कार छ । मिु�नाथ �वकास स�म�तका पदा�धकार� तथा 

सद�यह� बनेका �वप�ीह�ले मिु�नाथ �वकास स�म�तको उ�े�य �वपर�त गई खच� गन� मिु�नाथ 

भगवानका मि�दरमा च�ने चढाइने भेट� र िज�सी सामान, सहयोगदाताह�बाट �था�पत कोष मिु�नाथ 

�वकास स�म�तको �वधान र उ�े�य �वपर�त खच� गन� आश�ा भएको भगवानको मि�दरमा च�ने भेट� 

�वप�ी झमुाले �यि�गत �पमा लगी खाने गरेको र �व���स� धा�म�क तीथ��थल मिु�नाथ �े�को 

पूवा�धार �वकास नग�रएकाले कोषको रकम अ�य� खच� गन� रोक� �नषधेा�ा जार� गर� झमुाले खाइरहेको 

भेट� कोषमा ज�मा गन� �यव�था �मलाई मिु�नाथ �े�को पूवा�धार �वकास गनु� गराउन ुभनी �वप�ीह�का 

नाउँमा परमादेशको आदेश जार� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको बलराम शमा�को �रट �नवेदन । यसमा के 

कसो भएको हो ? �नवेदकको माग बमोिजमको आदेश �कन जार� हनु नपन� हो ? जार� हनु नपन� कुनै 

आधार कारण भए सो खलुाई सूचना �ा� भएका �म�तले बाटाको �याद बाहेक १५ (प��) �दन�भ� 

�वप�ीह� नं. १,२,३,४ ले पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय बागलङु माफ� त र �वप�ी नं. ५,६,७ ले 

आफै वा आ�नो काननु बमोिजमका ��त�न�ध माफ� त �लिखत जवाफ �लई आउन ुहोला साथै �नवेदकले 

अ�त�रम आदेशको समेत माग गरेको देिखएकाले अ�त�रम आदेश जार� हनेु नहनेु स�ब�धमा हेदा� 

�नवेदकले आ�नो �नवेदनमा परमादेशको आदेश समेत माग गरेको देिखँदा �नवेदनमा उ�लेख गरेका �वषय 
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�नण�य हुँदाका बखत काननु बमोिजम �नण�य हनेु नै हुँदा र हाल अ�त�रम आदेश जार� नगदा� �नवेदकलाई 

अपरुणीय ��त हनु जा�छ भ�े �थम ���मै प�ु� हनु नआएको हुँदा हाल माग बमोिजम अ�त�रम आदेश 

जार� गनु� परेन, काननु बमोिजम गनु� होला भ�े यस अदालतको �म�त २०७०।३।१७ को आदेश ।  

 �व���स� मिु�नाथ मि�दर प�रसरमा ढु�ा छपाउने, ह�रयाल� पाक�  बनाउने, १०८ धारा मम�त 

गर� �नान गन�, कपडा फेन� ठाउँ बनाउने, �बरामीका ला�ग �ाथ�मक �वा��य चौक� �नमा�ण गन�, आध�ुनक 

शौचालयको �नमा�ण गन�, रे�लङ �नमा�ण गन�, कु�ड र य�शाला �नमा�ण गन�, कागवेनी तीथ� �थलमा 

�ा��थल �नमा�ण गन� ज�ता काय� अ�नवाय� भएकामा �यहाँ दश�न गन� आउने �ह�द ु र बौ� 

धमा�वल�बीह�को ठुलो स��याले प�ु� गरेको कुरामा �ववाद छैन । कागवेनीमा �ा� गन� र मिु�नाथ 

मि�दरमा दश�न गन� आउने भ�जनह�को स�ुवधा, सरु�ा कागवेनी मिु�नाथ मि�दर र व�रप�रको 

वातावरण भ�जन मै�ी बनाउने, मिु�नाथ मि�दरको मू�त� पूजा दानपा�मा रहेको रकम समेतको भरपरु 

�पमा सह� ठाउँमा �योग गन� म मेरो ठाउँबाट ला�गपरेको छु । मि�दरको मा�थ�लो गेटदेिख मि�दरस�म 

ढु�ा छा�पएको छ । मि�दरको त�लो गेटदेिख मा�थ�लो गेटस�मको बाटोमा रे�लङ राखी सरुि�त र 

स�ुवधा स�प� बनाउन स�म�त ला�गपरेको छ र �म�त २०६९।६।५ गतेको यस स�म�तको बैठकबाट 

मि�दरमा आएका तीथ�या�ीह�लाई स�म�तका तफ� बाट क�तीमा अ.हे.व. �तरको �वा��यकम� रा� े�नण�य 

गर� सोका ला�ग स�म�त ��याशील रहेको छ । म�हला तथा प�ुष तीथ�या�ीका ला�ग छु�ाछु�ै शौचालय 

�नमा�ण गन� िज.�व.स. तथा िज�ला �ा�व�धक काया�लयबाट लगत इि�टमेट गर� सो अनसुार काम कारबाह� 

अगा�ड ब�ढरहेको छ । १०८ धारा, कु�ड मम�त र कपाउ�ड वालको �नमा�ण काय� समेत भइरहेको छ । 

हे�ल�याड स�ालनमा इि�टमेट गर� आगामी आ�थ�क वष�मा बजेट �यव�था गन� भनी �नण�य ग�रएको छ 

साथै मिु�नाथ मि�दरको दानप� मू�त, पूजा समेतबाट �ा� रकम यी र य�तै �ाथ�मकता �ा� �े�मा मा� 

खच� ग�रएको छ । बा�हर खच� गन� र च�दा �दने काम भएको छैन । मिु�नाथ मि�दर प�रसरको 

पया�वरण संर�ण र �वकास गर� तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत र स�ुवधालाई �यानमा राखी धा�म�क 

पय�टन �व��न गन� काममा म स�म�तको सद�यको है�सयतले ला�गपरेको छु । स�म�तले सध� �वश�ु 

धा�म�क �हसाबले �यायोिचत �पमा आ�नो �वधानको ��तावना, उ�े�य, धा�म�क �यव�था र अ�य �च�लत 

काननुको पूण� प�रपालना गद� यस �व���स� तीथ��थललाई अझ बढ� कसर� �यवि�थत र तीथ�या�ी मै�ी 

बनाउने भ�े मूल उ�े�य �लई काम गरेको हुँदा �वप�ीको �नवेदन माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ुपन� 

होइन । �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको िज�ला �वकास स�म�त म�ुताङका िज�ला �वकास 

अ�धकार� �ड�ल�राम �स�देलको �लिखत जवाफ ।  

 �व���स� आरा�य देव मिु�नारायण भगवान मिु�नाथ मि�दरमा रहन ु भएको र कागवेनीमा 

�ा� गन� र मिु�नाथ मि�दरमा दश�न गन� आउने भ�जनह�को स�ुवधा, सरु�ा कागवेनी मिु�नाथ मि�दर 

र व�रप�रको वातावरण भ�जन मै�ी बनाउने, मिु�नाथ मि�दरको मू�त� पूजा दानप�मा समेत रहेको रकम 

समेतको भरपरु �पमा सह� ठाउँमा �योग गन� म मेरो ठाउँबाट ला�गपरेको छु । मि�दरको मा�थ�लो 

गेटदेिख मि�दरस�म ढु�ा छा�पएको छ । मि�दरको त�लो गेटदेिख मा�थ�लो गेटस�मको बाटोमा रे�लङ 

राखी सरुि�त र स�ुवधा स�प� बनाउन स�म�त ला�गपरेको छ र �म�त २०६९।६।५ गतेको यस 

स�म�तको बैठकबाट मि�दरमा आएका तीथ�या�ीह�लाई स�म�तका तफ� बाट क�तीमा अ.हे.व. �तरको 
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�व��यकम� रा� े�नण�य गर� सोका ला�ग स�म�त ��याशील रहेको छ । म�हला तथा प�ुष तीथ�या�ीका 

ला�ग छु�ाछु�ै शौचालय �नमा�ण गन� िज.�व.स. तथा िज�ला �ाव�धक काया�लयबाट लगत इि�टमेट गर� सो 

अनसुार काम कारबाह� अगा�ड ब�ढरहेको छ । १०८ धारा, कु�ड मम�त र कपाउ�ड वालको �नमा�ण काय� 

समेत भइरहेको छ । हे�ल�याड स�ालनमा इि�टमेट गर� आगामी आ�थ�क वष�मा बजेट �यव�था गन� भनी 

�नण�य ग�रएको छ । साथै मिु�नाथ मि�दरको दानप� मू�त� पूजा समेतबाट �ा� रकम यी र य�तै 

�ाथ�मकता �ा� �े�मा मा� खच� ग�रएको छ । बा�हर खच� गन� र च�दा �दने काम र�तभर भएको छैन 

र अब प�न स�म�त ��तब� रहने कुरा जाहेर गद�छु । मिु�नाथ मि�दर प�रसरको पया�वरण संर�ण र 

�वकास गर� तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत र स�ुवधालाई �यानमा राखी धा�म�क पय�टन �व��न गन� 

काममा म स�म�तको सद�यको है�सयतले ला�गपरेको छु । स�म�तले सध� �वश�ु धा�म�क �हसाबले 

�यायोिचत �पमा आ�नो �वधानको ��तावना, उ�े�य, धा�म�क �यव�था र अ�य �च�लत काननुको पूण� 

प�रपालना गद� यस �व���स� तीथ��थललाई अझ बढ� कसर� �यवि�थत र तीथ�या�ी मै�ी बनाउने भ�े 

मूल उ�े�य �लई काम गरेको हुँदा �वप�ीको �नवेदन माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ु पन� होइन । 

�नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको मिु�नाथ गा.�व.स.का सिचव एवं मिु�नाथ �वकास 

स�म�तका पदेन सहसिचव उ�म�साद शमा�को �लिखत जवाफ ।  

 �व���स� ऐ�तहा�सक तीथ��थलको �पमा रहेको मिु�नाथ मि�दर प�रसर एवं कागवेनी 

�ा��थलको बहृ�र �वकास एवं संर�ण एवं स�ालन गन� र मम�त गन� उ�े�य अन�ुप २०६४ सालमा 

गठन भएको मिु�नाथ �वकास स�म�तमा �मखु िज�ला अ�धकार� अ�य�, मालपोत अ�धकृत सद�य सिचव 

लगायतका सद�यह�को काय� स�म�त काय� गठन भएको मिु�नाथ मि�दर �वकासका ला�ग �व�भ� समयमा 

बसेको काय� स�म�तको �नण�य अनसुार मिु�नाथ प�रसरमा, कागवेनी �ा��थलमा र दामोदर कु�डको ला�ग 

समेत मम�त स�भार, �वकास �नमा�ण, संर�ण, सधुार लगायतका �व�भ� काय�ह� �वधान स�वत ् �नण�य 

अनसुार ग�रआएको छ साथै कोषमा ज�मा भएको रकम र ज�मा हनेु रकमह� स�म�तको �नण�य अनसुार 

नै मिु�नाथ मि�दर �े�कै �वकासका ला�ग खच� भएको र बा�हर कतै खच� नभएको हुँदा �रट �नवेकदलाई 

कुनै अपरुणीय ��त नपगेुको साथै मालपोत अ�धकृतका तफ� बाट कुनै बाधा समेत नपरेको हुँदा �रट �नवेदन 

खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको मालपोत काया�लय म�ुताङका मालपोत अ�धकृत रमाका�त 

सापकोटाको �लिखत जवाफ ।  

�व���स� आरा�यदेव मिु�नारायण भगवान मिु�नाथ मि�दरमा रहन ुभएको र कागवेनीमा �ा� 

गन� र मिु�नारायण भगवानको दश�न गन� यहाँ �ह�द ुर बौ�ह� ठुलो स��यामा आउने कुरामा �ववाद 

छैन । कागवेनीमा �ा� गन� र मिु�नाथ मि�दरमा दश�न गन� आउने भ�जनह�को स�ुवधा, सरु�ा 

कागवेनी मिु�नाथ मि�दर र व�रप�रको वातावरण भ�जन मै�ी बनाउने, मिु�नाथ मि�दरको मू�त� पूजा 

दानप�मा रहेको रकम समेतको भरपरु �पमा सह� ठाउँमा �योग गन� म मेरो ठाउँबाट ला�गपरेको छु 

साथै मिु�नाथ �वकास स�म�तको अ�य� म कुनै राजनी�तक दल वा अ�य कसैको �भावमा परेको छैन र 

पन� प�न छैन भगवानले सबै धम� र सबै धमा�लव�बी �बच धा�म�क स� भाव र पार�प�रक स�ह�णतुा कायम 

रा�दै यहाँका मठमि�दर १०८ धारा, कु�ड, ग�ुबा, कागवेनी घाट, वन�प�त पया�वरणको संर�ण र �वकास 

गर� तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत र स�ुवधालाई �यानमा राखी धा�म�क पय�टन �व��न गन� काममा म 
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स�म�तको अ�य�का है�सयतले ला�गपरेको छु । स�म�तले �वश�ु धा�म�क �हसाबले �यायोिचत �पमा 

�वधानको ��तावाना उ�े�य र अ�य �च�लत काननुको पूण� प�रपालन गद� यस �व���स� तीथ��थललाई 

अझ बढ� �यवि�थत र तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल उ�े�यका साथ धा�म�क स�ह�णतुाले काम गरेको हुँदा 

�वप�ीको �नवेदन माग बमोिजम आदेश जार� हनु ु पन� होइन, �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको िज�ला �शासन काया�लय म�ुताङका �मखु िज�ला अ�धकार� जनकराज पा�डेको �लिखत  

जवाफ ।  

यस मिु�नाथ �वकास स�म�तका सद�यह� र म मिु�नाथ मि�दरको �मखु लामा कुनै 

राजनी�तक दल वा अ�य कसैको �भावमा परेको छैन र पन� प�न छैन । भगवानले सबै धम� र सबै 

धमा�लव�बी �बच धा�म�क स� भाव र पार�प�रक स�ह�णतुा कायम रा�दै यहाँका मठमि�दर १०८ धारा, 

कु�ड, ग�ुबा, कागवेनी घाट, वन�प�त पया�वरणको संर�ण र �वकास गर� तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत र 

स�ुवधालाई �यानमा राखी धा�म�क पय�टन �व��न गन� काममा म �मखु लामाको  है�सयतले ला�गपरेको  

छु । यस प�व� मिु�नाथ मि�दरलाई तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल �येय �लई धा�म�क स�ह�णतुाको 

भावनाले �न�य पूजाआजाको काम ग�ररहेको छु र भ�व�यमा प�न काम ग�ररहने छु । स�म�तले �वश�ु 

धा�म�क �हसाबले �यायोिचत �पमा �वधानको ��तावना, उ�े�य र अ�य �च�लत काननुको पूण� प�रपालन 

गद� यस �व���स� तीथ��थललाई अझ बढ� �यवि�थत र तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल उ�े�यका साथ 

धा�म�क स�ह�णतुाले काम गरेको हुँदा �वप�ीको �नवेदन माग बमोिजम आदेश जार� हनु ुपन� होइन, �रट 

�नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको मिु�नाथ मि�दरका �मखु लामा ह�राबहादरु ठकुर�को 

�लिखत जवाफ ।  

यस मिु�नाथ �वकास स�म�तका सद�यह� र म मिु�नाथ मि�दरका �मखु लामा कुनै 

राजनी�तक दल वा अ�य कसैको �भावमा परेको छैन र पन� प�न छैन । भगवानले सबै धम� र सबै 

धमा�लव�बी �बच धा�म�क स� भाव र पार�प�रक स�ह�णतुा कायम रा�दै यहाँका मठमि�दर १०८ धारा, 

कु�ड, ग�ुबा, कागवेनी घाट, वन�प�त पया�वरणको संर�ण र �वकास गर� तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत र 

स�ुवधालाई �यानमा राखी धा�म�क पय�टन �व��न गन� काममा म �मखु लामाका  है�सयतले ला�गपरेको  

छु । यस प�व� मिु�नाथ मि�दरलाई तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल �येय �लई धा�म�क स�ह�णतुाको 

भावनाले �न�य पूजाआजाको काम ग�ररहेको छु र भ�व�यमा प�न काम ग�ररहने छु । स�म�तले �वश�ु 

धा�म�क �हसाबले �यायोिचत �पमा �वधानको ��तावाना उ�े�य र अ�य �च�लत काननुको पूण� प�रपालन 

गद� यस �व���स� तीथ��थललाई अझ बढ� �यवि�थत र तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल उ�े�यका साथ 

धा�म�क स�ह�णतुाले काम गरेको हुँदा �वप�ीको �नवेदन माग बमोिजम आदेश जार� हनु ुपन� होइन, �रट 

�नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको मिु�नाथ मि�दरका �मखु झमुा उ�पल ठकुर�को �लिखत 

जवाफ । 

यसमा म�ुताङ िज�ला ि�थत मिु�नाथ मि�दरमा चढाइने भेट� गरगहना लगायतको लगत राखी 

�यव�थापन गन� गरेको छ छैन ? छ भने के कसर� �यव�थापन ग�रएको छ ? सो को �ववरण स�हतको 

जानकार� मिु�नाथ �वकास स�म�तबाट �लन ुसाथै मिु�नाथ मि�दरमा पूजा अच�ना गन� झमुाका �वषयमा 
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कुनै ऐ�तहा�सक �लखत तथा अ�भलेख भए सो समेत उ� स�म�त माफ� त िझकाउनू भ�े यस अदालतको 

�म�त २०७०।५।१० को आदेश ।  

 

अदालतको आदेश 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु �नवेदन 

र �लिखत जवाफ स�हतको �म�सल अ�ययन ग�रयो ।  

�रट �नवेदकको तफ� बाट उपि�थत हनु भएका �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी प�नाथ शमा� र �व�ान 

अ�धव�ा �ी बलराम शमा�ले मिु�नाथ मि�दर �ह�द ुर बौ� धमा�वल�बीको आ�थाको के�� भएको उ� 

मि�दरको दानप�मा चढाइने नगद िज�सी गरगहना धम�को संर�ण र �वकासका ला�ग खच� नग�रएको 

मि�दरमा च�ने नगद िज�सी झमुा क�याले हातहातै �लने खाने गरेकाले मि�दरको �वकासको ला�ग खासै 

काम नभएको हुँदा �य�तो काय� रोक� धम� संर�ण र मि�दरको आ�थ�क �वकासका ला�ग मि�दरमा च�ने, 

भेट� लगायत नगद िज�सी मि�दरकै ला�ग खच� गनु� भ�े आदेश ग�रपाउँ भनी गनु� भएको बहस समेत 

स�ुनयो । �य�तै �वप�ी मिु�नाथ �वकास स�म�तको तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका पनुरावेदन सरकार� 

व�कल काया�लय बागलङुका सह�याया�धव�ा �ी कुमदु�साद शमा�ले �व���स� आरा�यदेव भगवान 

मिु�नारायण भगवान मिु�नाथको मि�दरमा �ा� हनेु भेट�, नगद, िज�सी र दानप�मा रहेको रकम समेत 

सह� ठाउँमा �योग गन� स�म�त ला�गपरेको छ । सोह� अनसुार आ.व. २०७०।०७१ सालमा स�म�तले 

अनमुा�नत आय�यय �ववरण ��ततु गर� सोह� अनसुार खच� गन� �नण�य भएको छ । मि�दरमा ढु�ा छा�ने 

रे�लङ �नमा�ण गन� तथा तीथ�या�ीको उपचारको ला�ग अ.हे.व. �तरको �वा��यकम� रा� स�म�त ��याशील 

रहेको छ । धारा, कु�ड संर�ण र मम�त सं�भार तथा क�पाउ�ड वाल लगाउने काम भइरहेको छ । 

मि�दर प�रसरमा रहेका मठ, मि�दर, ग�ुबा र कागवेनी घाटको वन�प�त पया�वरण संर�ण र 

तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत स�ुवधालाई �यानमा राखी स�म�तको अ�य� तथा सद�यह�ले 

इमानदार�पूव�क काय� गर� आएका र मि�दरमा च�ने नगद तथा िज�सीको द�ुपयोग नभएको हुँदा �रट 

जार� हनु ुपन� होइन, खारेज ग�रपाउँ भनी गनु� भएको बहस समेत स�ुनयो ।  

इ�साफतफ�  �वचार गदा� मिु�नाथ �वकास स�म�तका पदा�धकार� तथा सद�य बनेका �वप�ीह�ले 

मिु�नाथ �वकास स�म�तको उ�े�य �वपर�त गई खच� गन� �वप�ी झमुाले मिु�नाथमा च�ने चढाइने भेट� 

नगद, िज�सी र गरगहना समेत आफुखसु गन� खाने, कोषको पूवा�धार �वकासका ला�ग अ�य�त ज�र� र 

आव�यक �नमा�ण काय� प�न नगन� र कोषको रकमको कोषको उ�े�य �वपर�त द�ुपयोग गन� आश�ा 

भएको नेपाल सरकारबाट त�काल �भावकार� कारबाह� नग�रएको समेतबाट �वप�ीह�को उ� गलत 

��याकलाप रोक� सह� �दशाबोध हनु ज�र� देिखएको हुँदा �वप�ीह�को नाउँमा उ� काय� रो�नू भनी 

परमादेशय�ु �नषधेा�ाको आदेश जार� ग�रपाउँ भ�े �नवेदकको मागदाबी रहेकामा �व���स� आरा�यदेव 

मिु�नाथ भगवानको मि�दरमा दश�न गन� आउने भ�जनह�को स�ुवधा सरु�ा कागवेनी घाट मिु�नाथ 

मि�दर र व�रप�रको वातावरण भ�जन मै�ी बनाउने साथै मिु�नाथ मि�दरको मू�त� पूजा दानप�मा रहेको 

रकम समेतको भरपरु �पमा सह� ठाउँमा �योग गन� स�म�त ला�गपरेको छ साथै मिु�नाथ �वकास स�म�त 

कुनै राजनी�तक दल वा अ�य कसैको �भावमा परेको छैन र पन� प�न छैन । भगवानले सबै धम� र सबै 
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धमा�लव�बी �बच धा�म�क स� भाव र पार�प�रक स�ह�णतुा कायम रा�दै यहाँका मठमि�दर १०८ धारा, 

कु�ड, ग�ुबा, कागवेनी घाट, वन�प�त पया�वरणको संर�ण र �वकास गर� तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत र 

स�ुवधालाई �यानमा राखी धा�म�क पय�टन �व��न गन� काममा स�म�त ला�गपरेको छ । मि�दरमा दानप� 

मू�त� पूजा समेतबाट �ा� रकम स�म�तको �नण�य अनसुार �ाथ�मकता �ा� �े�मा खच� ग�रएको छ । 

बा�हर खच� गन� र च�दा �दने काम भएको छैन । स�म�तले सध� �वश�ु �हसाबले �यायोिचत �पमा आ�नो 

�वधानको ��तावना उ�े�य धा�म�क �यव�था र अ�य �च�लत काननुको पूण� पालना गद� यस �व���स� 

तीथ��थललाई अझ बढ� �यवि�थत र तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल उ�े�यका साथ धा�म�क स�ह�णतुाले काम 

गरेको हुँदा �वप�ीको �नवेदन माग बमोिजम आदेश जार� हनु ुपन� होइन, �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े 

समेत �यहोराको िज�ला �शासन काया�लयका �मखु िज�ला अ�धकार� जनकराज पा�डे, मालपोत काया�लय 

म�ुताङका �मखु रमाका�त सापकोटा, िज.�व.स. म�ुताङका �थानीय �वकास अ�धकार� �ड�ल�राम �स�देल र 

मिु�नाथ गा.�व.स. का सिचव उ�म�साद शमा�को एकै �मलान �यहोराको �लिखत जवाफ रहेको  

देिख�छ । �य�तै भगवानले सबै धम� र धमा�वल�बी �बच धा�म�क स� भाव र पार�प�रक स�ह�णतुा कायम 

रा�दै यहाँका मठ मि�दर १०८ धारा, कु�ड, ग�ुबा, कागवेनी घाट, वन�प�त पया�वरणको संर�ण र �वकास 

गर� यस मिु�नाथ मि�दरलाई तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल �येय �लई धा�म�क स�ह�णतुाको भावनाले �न�य 

पूजाआजाको काम ग�ररहेका छ� र भ�व�यमा प�न ग�ररहने छ� । यस मिु�नाथ मि�दरका �मखु लामा म 

ह�राबहादरु ठकुर� र �मखु झमुा म उ�पल ठकुर� कुनै राजनी�तक दल वा कसैको �भावमा परेका  

छैन� । मि�दरमा च�ने दान, नगद, िज�सी समेत स�म�तको �नण�य अनसुार खच� हनेु गरेको र �मखु लामा 

र �मखु झमुाले आफुखसुी �लने र खाने नगरेको हुँदा �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भनी मि�दरका �मखु 

लामा ह�राबहादरु ठकुर� र �मखु झमुा उ�पल ठकुर�को एकै �मलान �यहोराको �लिखत जवाफ रहेको 

पाइयो । 

�रट �नवेदकको �नवेदन दाबी र �वप�ीह�को �लिखत जवाफ हेदा� मूलतः दईु वटा �वषयमा 

�नण�य �दन ुपन� देिखन आयो ।  

क) ��ततु �वषय साव�ज�नक सरोकारको �वषय हो होइन र �नवेदकलाई �नवेदन �दने हकदैया छ 

छैन ? 

ख) �नवेदकको माग बमोिजम आदेश जार� हनु ुपन� हो होइन ?  

 सव��थम �नवेदकलाई ��ततु �नवेदन �दने हकदैया छ छैन ? भनी हेदा� मिु�नाथ धाम �ह�द ुतथा 

बौ� धमा�वल�बीह�को प�व� तीथ��थल तथा धा�म�क आ�थाको के�� भएकाले हा�ो रा��य स�पदा समेत 

भएकोमा �ववाद छैन । मिु�नाथ �े�को सम� �वकास तथा �यव�थापन गन� उ�े�यले �थापना भएको 

मिु�नाथ �वकास स�म�तले आ�नो उ�े�य बमोिजमको काय� स�पादन नगरेको, मि�दरको कोष �हना�मना 

भएको तथा तीथ�या�ीको स�ुवधामा समिुचत �यान न�दएको भनी �यसलाई �यवि�थत गन� परमादेशको 

आदेश तथा कोष �हना�मनातफ� को काय� त�काल रोक� पाउन �नषधेा�ाको आदेशको माग खास गर� 

�नवेदकले गरेको पाइ�छ । साम�यतया कुनै नाग�रकले काननु बमोिजम �ा� गरेको नाग�रक अ�धकारमा 

कसै�ारा अपहरण तथा आघात प�ु याउने आश�ा भएमा �नषधेा�ाको आदेश�ारा �यसलाई सरुि�त गन� तथा 

काननु बमोिजमको काम, कत��य तो�कएका सं�था पदा�धकार� तथा �यि�ले सो बमोिजमको काम नगरेमा 
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गन� बा�य पान� �योजनाथ� परमादेशको आदेश जार� ग�रने हा�ो काननुी �यव�था हो । तथा�प ��ततु �रट 

�नवेदकको �वषयव�तमुा�थ उि�लिखत �यव�थाको �वपर�त छ । यहाँ �नवेदकले �यि�गत �पमा फाइदा 

�लने वा काननुले ��याभतू गरेको �नजको नाग�रक हक अ�धकारको संर�णाथ� ��ततु �नवेदन �दएको 

अव�था होइन । �नवेदकले नेपाल� नाग�रक एवं �ह�द ुधमा�वल�बी एवं बाबा मिु�नाथको है�सयतले �नज 

समेतको सामू�हक आ�थाको �तीकका �पमा रहेको मिु�नाथ मि�दरको स�पि� संर�णाथ� एवं 

तीथ�या�ीका �पमा उ� प�व� धाममा प�ुने जोकोह�को �वा��य तथा स�ुवधाको ���कोणले आव�यक 

�यव�थापनका ला�ग साव�ज�नक �हत वा सरोकारको �वषय उठाई ��ततु �रट �नवेदन �दएको अव�था  

हो । साव�ज�नक स�पि�को �वषय समाई देवानी �कृ�तको म�ुा समेत अदालतको अनमु�तले जोकोह�ले 

�दन पाउने काननुी �यव�थालाई हामीले काया��वयनमा �याएका छ� भनी साव�ज�नक �हत वा सरोकारको 

�वषयमा सं�वधान तथा काननु बमोिजमका काय�लाई चनुौती �दई जोसकैुले �नवेदन �दई उपचार खो�न 

स�ने गर� स�मा�नत सव��च अदालतले �दएको माग�दश�नलाई समेत �बस�न �म�ने हुँदैन ।  

 यसथ� �नवेदक समेतको धा�म�क आ�थाको के��का �पमा रहेको मिु�नाथ धामको सम� �वकास 

ज�ता साव�ज�नक सरोकारको �वषय उठाई ��ततु �नवेदन दता� भएको तथा हकदैयातफ�  �वप�ीले �लिखत 

जवाफमा कुनै िज�कर �लई चनुौ�त �दएको समेत नपाइदा ��ततु �रट �नवेदन �लई अदालत �वेश गरेको 

काय�लाई अ�यथा मा� �मलेन । साव�ज�नक सरोकारको �वषय उठाई उिचत उपचार माग गर� �नवेदन 

�दने हकदैया �नवेदकलाई रहे भएको पाइयो ।  

 अब मिु�नाथ �वकास स�म�तले भगवानको मि�दरमा पूजा गदा� सव�साधारणले दानप� र मि�दरमा 

चढाएको भेट�, नगद, िज�सी �यहाँ पूजा गन� झमुा र �मखु लामाले �लने खाने गरेकाले �यसलाई �यवि�थत 

गर� मि�दरको �वकासमा खच� गन� �यव�था ग�रपाउँ भ�े भनाइतफ�  हेदा� मिु�नाथ �वकास स�म�त २०६४ 

सालमा गठन भएको र उ� स�म�तको �वधानको ��तावनामा यस सं�थाले �था�पत पर�परा परुात�व 

�वभाग र �च�लत काननुले �न�द�� गरेको मा�यताको प�र�ध�भ� रहेर काय� स�पादन गन� छ भ�े उ�लेख 

भएको देिखँदा सो उ�े�य प�रपू�त�का ला�ग स�पादन गनु� पन� काय� सं�थाले �च�लत �था�पत पर�परालाई 

मा�यता �दई काय� स�पादन गनु� पन� अव�था देिखएको र सोह� कुरालाई �यानमा राखी मिु�नाथ �वकास 

स�म�तले आव�यक �नण�य समेत गरेको देिखँदा �य�तो काय�लाई अ�यथा भ� �म�ने समेत देिखँदैन ।  

�नवेदकको �नवेदन माग बमोिजम �नषधेा�ाको आदेश जार� हनु ुपन� हो होइन भ�े दो�ो �वषयमा 

हेदा� मिु�नाथ �वकास स�म�तका पदा�धकार� तथा सद�य बनेका �वप�ीह�ले मिु�नाथ �वकास स�म�तको 

उ�े�य �वपर�त गई खच� गन� �वप�ी झमुाले मिु�नाथमा च�ने चढाइने भेट�, नगद, िज�सी र गरगहना 

समेत आफुखसु गन�, खाने, कोषको पूवा�धार �वकासका ला�ग अ�य�त ज�र� र आव�यक �नमा�ण काय� प�न 

नगन� र कोषको रकमको कोषको उ�े�य �वपर�त द�ुपयोग गन� आश�ा भएको नेपाल सरकारबाट त�काल 

�भावकार� कारबाह� नग�रएको समेतबाट �वप�ीह�को उ� गलत ��याकलाप रोक� सह� �दशाबोध हनु 

ज�र� देिखएको हुँदा �वप�ीह�को नाउँमा उ� काय� रो�न ुभनी परमादेशय�ु �नषधा�ाको आदेश जार� 

ग�रपाउँ भ�े �नवेदकको मागदाबी रहेको देिखएकामा �व���स� आरा�य देव मिु�नाथ भगवानको 

मिु�नाथ मि�दरमा दश�न गन� आउने भ�जनह�को स�ुवधा सरु�ा कागवेनी घाट, मिु�नाथ मि�दर र 

व�रप�रको वातावरण भ�जन मै�ी बनाउने साथै मिु�नाथ मि�दरको मू�त� पूजा दानप�मा रहेको रकम 



308 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

समेतको भरपरु �पमा सह� ठाउँमा �योग गन� स�म�त ला�गपरेको छ । साथै मिु�नाथ �वकास स�म�त 

कुनै राजनी�तक दल वा अ�य कसैको �भावमा परेको छैन र पन� प�न छैन । भगवानले सबै धम� र सबै 

धमा�वल�बी �बच धा�म�क स� भाव र पार�प�रक स�ह�णतुा कायम रा�दै यहाँका मठमि�दर १०८ धारा, 

कु�ड, ग�ुबा, कागवेनी घाट, वन�प�त पया�वरणको संर�ण र �वकास गर� तीथ�या�ीह�को अ�धकतम �हत र 

स�ुवधालाई �यानमा राखी धा�म�क पय�टन �व��न गन� काममा स�म�त ला�गपरेको छ । मि�दरमा दानप� 

मू�त� पूजा समेतबाट �ा� रकम स�म�तको �नण�य अनसुार �ाथ�मकता �ा� �े�मा खच� ग�रएको छ । 

बा�हर खच� गन� र च�दा �दने काम भएको छैन । स�म�तले सध� �वश�ु �हसाबले �यायोिचत �पमा आ�नो 

�वधानको ��तावाना उ�े�य, धा�म�क �यव�था र अ�य �च�लत काननुको पूण� पालना गद� यस �व���स� 

तीथ��थललाई अझ बढ� �यवि�थत र तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल उ�े�यका साथ धा�म�क स�ह�णतुाले काम 

गरेको हुँदा �वप�ीको �नवेदन माग बमोिजम आदेश जार� हनु ुपन� होइन, �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े 

समेत �यहोराको िज�ला �शासन काया�लयका �मखु िज�ला अ�धकार� जनकराज पा�डे, मालपोत काया�लय 

म�ुताङका �मखु रमाका�त सापकोटा, िज.�व.स. म�ुताङका �थानीय �वकास अ�धकार� �ड�ल�राम �स�देल र 

मिु�नाथ गा.�व.स.का सिचव उ�म�साद शमा�को एकै �मलान �यहोराको �लिखत जवाफ देिख�छ भने 

�वप�ी मिु�नाथ मि�दरका �मखु लामा ह�राबहादरु ठकुर� र �मखु झमुा उपल ठकुर�ले सबै धम� र 

धमा�वल�बी �बच धा�म�क स� भाव र पार�प�रक स�ह�णतुा कायम रा�दै यहाँका मठ मि�दर १०८ धारा, 

कु�ड, ग�ुबा, कागवेनी घाट, वन�प�त पया�वरणको संर�ण र �वकास गर� यस मिु�नाथ मि�दरलाई 

तीथ�या�ी मै�ी बनाउने मूल �येय �लई धा�म�क स�ह�णतुाको भावनाले �न�य पूजा आजाको काम ग�ररहेका 

छ� र भ�व�यमा प�न ग�ररहने छ� । यस मिु�नाथ �वकास स�म�त कुनै राजनी�तक दल वा कसैको 

�भावमा परेका छैन । मि�दरमा च�ने दान, नगद, िज�सी समेत स�म�तको �नण�य अनसुार खच� हनेु गरेको 

र �मखु लामा र �मखु झमुाले आफुखसु �लने र खाने नगरेको हुँदा �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भनी 

मि�दरका �मखु लामा ह�राबहादरु ठकुर� र �मखु झमुा उ�पल ठकुर�को एकै �मलान �यहोराको 

�वप�ीह�को �लिखत जवाफबाट देिखन आएको छ । यहा ँ�नषधेा�ातफ� को �नवेदकको दाबीमा मिु�नाथ 

मि�दरमा चढेको भेट�, नगद, िज�सी समेत �यहाँ पूजा गन� झमुा तथा �मखु लामाले �लने खाने गरेको, 

राजनी�तक �भावमा स�म�तको उ�े�य �वपर�त गई खच� गन� गरेकाले सो रोक� पाउन माग गरेको ि�थ�त 

देिख�छ । �वप�ीह�को �लिखत जवाफबाट �नवेदकले �नवेदनमा उ�लेख गरे ज�तो स�म�तको उ�े�यका 

िखलाफ हनेु कुनै काम गरेको तथा मि�दरको भेट� लगायतको स�म�तको कोष रकम द�ुपयोग भएको भनी 

�नवेदकले देखाएको आश�ाको �व�मानता नपाइँदा र प�ु� हनेु कुनै �माण �नवेदकले पेस गन� समेत 

नसकेका अव�थामा अनमुानका आधारमा �यसलाई रो�न �नषधेा�ाको आदेश जार� गनु� परेन । सो 

हदस�मको �नषधेा�ाको �नवेदन खारेज हनु ठहछ� ।  

अब �नवेदकले माग गरे बमोिजम परमादेशको आदेश जार� हनेु नहनेु के हो �यसतफ�  �वचार गदा� 

खास गर� मिु�नाथ भगवानको मि�दरमा च�ने चढाइने नगद, भेट� तथा िज�सी सामान र गरगहना समेत 

लामा र झमुाले �यि�गत �पमा �लने खाने गरेको तथा कोषमा ज�मा भएको रकम मिु�नाथ �े� 

�वकासको पूवा�धार �वकास बाहेक अ�य� समेत खच� गन� गरेकामा सो रोक� मिु�नाथ �े�को पूवा�धार 

�वकासको ला�ग मा� खच� गन� �योजनाथ� परमादेशको आदेशको माग �नवेदकले गरेको पाइ�छ । 
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�वप�ीह�को �लिखत जवाफबाट मि�दरमा च�ने नगद तथा िज�सी सामान लगायतको स�पि� स�म�तको 

�नण�य बमोिजम खच� गरेकामा पजुार� लामा तथा झमुाले �यि�गत �पमा �लने खाने गरेकामा इ�कार 

भएको तथा मिु�नाथ �े�को सम� �वकासका ला�ग �व�भ� काय� स�प� गरेको स�म�तका अ�य� एवं 

�मखु िज�ला अ�धकार� लगायतको �लिखत जवाफबाट देिखएको छ । यहाँ �ह�द ु तथा बौ� 

धमा�वल�बीह�को प�व� तीथ��थल मिु�नाथ मि�दर सोको स�पि� प�रसरमा रहेका �नान धारा, कु�ड 

लगायतका अ�य मि�दर तथा ग�ुबा, �तपु लगायतको एक�कृत �वकास तथा संभार गन� ल�यका साथ 

मिु�नाथ �वकास स�म�त, २०६४ गठन भई काम गद� आएको तथा सो �ममा सं�थाले �था�पत पर�परा 

परुात�व �वभाग तथा �च�लत काननुले �न�द�� गरेको मा�यतालाई उ�ल�न भने गन� नस�ने सं�थाको 

�वधानमा ��ट गरेको पाइ�छ । मिु�नाथ मि�दरमा पूजा गन� झमुा तथा लामाका बारेमा �प� �लिखत 

अ�भलेख भएको नपाइएता प�न लामा र झमुाले मि�दरमा पूजा लगायतको काम गन� तथा मि�दरमा चढाइने 

भेट� तथा अ�य स�पि�बाट �नजह�को िजवन �नवा�ह हुँदै आएको �था�पत पर�परा तथा मा�यता समेत  

हो । उ� मा�यता र पर�परालाई मिु�नाथ �वकास स�म�तले समेत अ�यथा गन� स�ने हुँदैन । तथा�प 

यहाँ �नवेदकले �लएको चासो तथा सरोकार भनेको मि�दरमा च�ने भेट� तथा अ�य गरगहना लगायतको 

स�पि� पारदश� भएन, �हसाब रािखएन, �यि�गत �पमा �योग भयो भ�े नै हो । मिु�नाथ �वकास 

स�म�तको �वधानले समेत सं�थाको कोषको �पमा मि�दरमा च�ने चढाइने नगद भेट� तथा अ�य चल 

स�पि�लाई ��ट �पमा समावेश गरेको पाइँदैन । यसबाट �नवेदकले उठाएको �वषयव�तलुाई अ�यथा 

भ� �म�ने अव�था समेत रहेन । तथा�प प�व� धा�म�क आ�थाको �पमा रहेका मिु�नाथ मि�दरमा च�ने 

चढाइने नगद तथा गरगहना समेतको स�पि�लाई �यि�गत �पमा �योग हनु न�दई पारदश� �पमा 

स�लन गर� मि�दर �े�को सम� �वकास तथा तीथ�या�ीको स�ुवधाको ला�ग खच� गन� कोषमा समावेश गनु� 

अप�रहाय� भएको तथा सो स�दभ�मा पशपु�त �े� �वकास कोषले अपनाएको भेट� �यव�थापन ���यालाई 

��ा�तका �पमा �लई काय� गन� स�ने अव�थालाई नकान� स�ने ि�थ�त समेत देिखँदैन । जहाँस�म �वधान 

बमोिजम तीथ�या�ीको स�ुवधा तथा मि�दरको पूवा�धार �वकासका ला�ग काम नगरेको भ�े �नवेदकको 

भनाइको हकमा हेदा� �लिखत जवाफको साथ पेस भएको �वकास स�म�तको �व�भ� �म�तको �नण�य 

��त�ल�पबाट �नवेदकले चासो राखेको �े�मा केह� काम भएको र केह� गन� ���यामा रहेको पाइएको  

छ । तथा�प स�म�तले �लएको ल�य बमोिजम स�पूण� काम भए गरेको भनी �न�कष�मा प�ुन स�कने ि�थ�त 

नहुँदा �नवेदकले �लएको दाबीलाई अ�यथा हो भनी इ�कार गन� स�कने अव�था भने यहाँ देिखँदैन ।  

अतः मा�थ उि�लिखत आधार र कारणबाट �नवेदकले उठाएको �वषयलाई स�बोधन हनेु गर� 

मि�दरमा पूजा गन� लामा तथा झमुाको विृ� �वकासमा ��तकूल �भाव नपन� गर� �था�पत पर�परागत 

मा�यतालाई समेत ���मा राखी आव�यक परे वैकि�पक �यव�थाको ला�ग उिचत �ब�ध समेत गर� 

मिु�नाथ मि�दरमा च�ने तथा चढाइने भेट� गरगहना लगायतका स�पि�को द�ुपयोग नहनेु गर� पारदश� 

�पमा स�लन गर� स�म�तको कोषमा समावेश गराई द�ु�त लेखा राखी ��येक ३, ३ म�हनामा साव�ज�नक 

गन� तथा सम� मि�दर प�रसरको पूवा�धारको �वकास लगायत तीथ�या�ीको अ�धकतम स�ुवधाको ला�ग 

आव�यक पन� अ�य काम गर� स�म�तको �वधानले �नधा�रण गरेको ल�य �ा� गन� तथा �ह�द ुतथा बौ� 

धमा�वल�बीह�को धा�म�क आ�थाको के��का �पमा �वकास गन� अझ �भावकार� �पमा आव�यक काय� 
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गनू� गराउनू भनी �वप�ीह�को नाउँमा परमादेशको आदेश जार� हनेु ठहछ� । अ�मा तप�सल बमोिजम 

गनू� । 

तप�सल 

१.  मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम �रट �नवेदन खारेज हनेु ठहरेकाले उ� इ�साफमा िच� नबझेु 

३५ �दन�भ� स�मा�नत सव��च अदालतमा पनुरावेदन गनु� भनी �रट �नवेदकलाई ३५ �दने 

पनुरावेदको �याद �दनू ।  

२.  �वप�ीह�का नाउँमा परमादेशको आदेश जार� हनेु ठहरेकाले फैसलाको ��त�ल�प साथै राखी सोको 

सूचना पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय बागलङु माफ� त �वप�ीह�लाई �दनू ।  

३.  ��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� पनुरावेदन परे �म�सल सव��च अदालतमा पठाइ�दने गर� 

�नयम अनसुार अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दनू ।  

 

(शारदा�साद िघ�मरे)  

का.म.ुम�ुय �यायाधीश 

उ� रायमा सहमत छु ।        

   

 (लेखनाथ िघ�मरे) 

  �यायाधीश 

 

इजलास नं. १  

इजलास सहायक : ना.स.ु गोपाल सवेुद�  

क.अ. डोलमाया सा� थापा 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल पसु २२ गते रोज २ मा शभुम.्...............। 
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�ी  पनुरावेदन अदालत, पाटन 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी थीरबहादरु काक� 

माननीय �यायाधीश �ी र�बहादरु बागच�द 

आदेश 

�व�म स�वत ्२०७० को म�ुा नं. 0७०-WO-०३६२ 

इजलास नं. : २ 

 �नण�य नं. : २३५ 

 

म�ुा : उ��षेण समेत । 

 

का.िज.,का.म.न.पा. वडा, नं. ३१ कमलाद� ब�ने पूण�बहादरु �े�..............................१ 

�स�धपुा�चोक िज�ला, बा��बसे गा.�व.स., वडा नं. ८ ब�ने जीतबहादरु �े�..................१ 

�नवेदक 

�व��  

के���य अनसु�धान �यरुो, नेपाल �हर�, महाराजगंज काठमाड�...................................१ 

नेपाल रा� ब�क के���य काया�लय, बालवुाटार, काठमाड�.........................................१ 

�वप�ी 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम यस अदालतमा दायर भइ� �नयमानसुार पेस 

हनु आएको ��ततु �नवेदनको सि��� त�य एवं आदेश यस �कार छ : 

 

त�य ख�ड 

१. हामी �नवेदकह�म�येका केह� �नवेदकह�ले �व�भ� ब�क तथा �व�ीय सं�थाह� र �व�भ� क�पनीह� 

�थापना गर� सलन ग�रआएका छ� । यसर� ब�क �व�ीय सं�थाह� �थापना गर� स�ालन गन� �ममा 

म जीतबहादरु समेत सं�थापक भई �वदेशी लगानीकता� समेतको लगानीमा नेपाल बंगलादेश ब�क 

समेतको �थापना गर� स�ालन ग�रआएका छ� । नेपाल बंगलादेश ब�क �ल. �थापना भई ब�कले 

उ�े�य अन�ुप त�काल बहाल रहेको वािण�य ब�क ऐन, २०३१ लगायत अ�य �च�ललत काननु र 

ब�कको �नयम र ��यथ� ब�कको �नद�शन लगायतको अधीनमा ब��कङ कारोबार ग�रआउने �ममा अ�य 

�व�भ� ऋणीह�का अ�त�र� �च�लत क�पनी काननु अनसुार दता� भएका एन.�व. बा�ा हि�पटल 

ए�ड मे�डकल �रसच� से�टर �ल. र ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ क�पनी �ल. समेतलाई �म�त 

२०६१।३।३१ मा ऋण कजा� �वाह तथा बै�कङ स�ुवधाह� उपल�ध गराएको �थयो । उि�लिखत 

दबैु क�पनीह� सी�मत दा�य�ववाला अ�वि�छ� उ�रा�धकारवाला पि�लक �ल�मटेड क�पनीह� हनु ्र 

�नजह�को दा�य�व सेयरहो�डरह�मा समेत कुनै प�न हालतमा �व�ता�रत हुँदैन । नेपाल रा� ब�कको 

सपु�रवे�ण �वभागले �म�त २०६९।०९।०२ मा हामी सबै �नवेदकह�को नाम उ�लेख गर� हा�ा 

नाममा रहेका सबै �क�समका �न�ेप, खाता तथा लकरह� रो�ा रािख�दन भ�े �यहोराको प� ��यथ� 

�नयमन �वभागलाई लेखी उ� �वभागबाट सोह� �म�तमा "ब�क खाता तथा लकर रो�ा रा�"े भ� ने 

�यहोराको प� ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�लाई ��ेषत ग�रएको रहेछ । �यसै गर� �म�त 



312 पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

२०७०।३।११ मा हा�ा नामको अचल स�पि� तथा जायजेथा रो� का रा� ने भ� ने �यहोराको प� 

��यथ� अथ� म��ालयबाट भ�ूम सधुार तथा �यव�था म��ालय र भौ�तक पूवा�धार तथा यातायात 

म��ालयलाई ��ेषत गर� बोधाथ� नेपाल रा� ब�क, ब�क सपु�रवे�ण �वभागलाई �दइएको रहेछ । 

�नवेदकह� आ�नो चल–अचल स�पि� बेच�बखन गन� जाँदा स�ब� मालपोत काया�लय लगायतबाट 

सोह� प� देखाई रो� का भएको जानकार� गराइयो । �यसै गर� �म�त २०६९।९।२ मा 

�नवेदकह�क नामको सेयर ख�रद �ब�� रो� का रा� ने स�ब�धमा नेपाल रा� ब�क, सपु�रवे�ण 

�वभागले नेपाल �धतोप� बोड�लाई प� ��ेषत गर� बोधाथ� नेपाल �धतोप� �व�नमय बजार �ल. लाई 

�दएको रहेछ । प�छ ब�ुदै जाँदा ह�र�स�� र यसको १०० होि�डङ रहेका एन.�व. बा�ा हि�पटल 

ए�ड मे�डकल �रसच� से�टर �ल. र ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ क�पनी �ल. समेतलाई �म�त 

२०६१।३।३१ मा ऋण कजा� �वाह तथा ब��कङ स�ुवधाह� उपल�ध गराएकामा उि�लिखत 

ऋणह� अ�नय�मत भइ� च�ुा हनु नसकेको भनी �नवेदकह� समेत उपर ब��कङ कसरुमा कारवाह� 

बढाउन ��यथ�ह�ले ���या थालेको भ� ने सूचना �ा� हनु आएको छ। 

२. ��यथ�ह�का उपरो� काम कारवाह� र प�ह�ले �नवेदकह�को उि�लिखत हकका अ�त�र� 

नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, १०, ११, १२ �ारा �द� काननुी हक, क�पनी ऐन, 

२०६३ को दफा ८, ९, ९५ प�र�छेद ५, ६ अ�तग�तका �व�भ� काननुी हक नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ ले ��याभतू गरेका हका�धकारह� आघा�तत, अपह�रत हनु स�ने भएकाले नाग�रक 

अ�धकार ऐन, २०१२ को दफा १७ तथा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (२) अ�तग�त 

स�मा�नत अदालत सम� उपि�थत भएका छ� । यसथ� �नवेदकह�को खाता तथा लकर रो� का एवं 

सेयर ख�रद �ब�� रो� का रा� ने स�ब�धमा ��यथ� सपु�रवे�ण �वभागबाट लेिखएको भ�नएको �म�त 

२०६९।९।२ को प�, ��यथ� �नयमन �वभागको सोह� �म�तको प� लगायत सो स�ब�धमा 

��यथ�ह�बाट भएग�रएका �ट�पणी आदेश, �नण�य प�, प�ाचार लगायतका स�पूण� काम कारवाह�ह� 

र �नवेदकको अचल स�पि� तथा जायजेथा रो� का रा� ने स�ब�धमा ��यथ� अथ� म��ालयबाट �म�त 

२०७०।३।११ मा ��ेषत प� लगायतका काम कारवाह�ह� �याय �शासन ऐन, २०४८ (संशोधन 

स�हत) को दफा ८ (२) बमोिजम उ��षेणको आदेशले बदर गर� यस स�ब�धमा �नवेदकह�लाई 

ब��कङ कसरुमा गन� खोिजएको छान�बन अनसु�धान लगायतका कुनै प�न काय� नगनु� नगराउन,ु दै�नक 

काय� स�ालनमा कुनै बाधा अवरोध नगन� नगराउन ुभनी �नषधेा�ा ��तषधेको आदेश जार� गर� पाऊँ 

साथै स�मा�नत अदालतबाट �नवेदन प�को �कनारा नभएस�म �नवेदकह�लाई अनसु�धान र 

छान�बनको दायरा�भ� �याउँदा �च�लत काननु बमोिजम आज�न र �ा� गरेका �न�व�वाद 

हका�धकारह�को उपभोग गन�बाट बि�त हनु ुपन� भएको तथा यो �नवेदन समेत �न��योजन हनेु र 

स�ुवधा र स�तलुनको �स�ा�त बमोिजम ऋणी क�पनी ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ �ल. र एन.�व. बा�ा 

हि�पटल ए�ड मे�डकल �रसच� से�टर �ल. सँग स�ब� कजा�को �वषयमा �नवेदकह� उपर छान�वन 

लगायतका स�पूण� अनसु�धान, धरपकड, प�ाउ लगायतका काम, कारवाह� अगा�ड नबढाउन,ु नगनु�, 

नचलाउन ु भनी पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ३३ क बमोिजम ��यथ�ह�का 
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नाममा अ�त�रम आदेश जार� ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको �म�त 2070।7।4 को �नवेदन  

प� ।  

३.  यसमा के कसो भएको हो ? �नवेदकको माग बमोिजमको आदेश �कन जार� हनु ुनपन� हो ? माग 

बमोिजमको आदेश जार� हनु ुनपन� कुनै आधार, कारण र �माण भए सबदु �माण स�हत �याद सूचना 

पाएका �म�तले बाटाका �याद बाहेक प�� �दन�भ� �वप�ी नं.१ ले पनुरावेदन सरकार� व�कल 

काया�लय, पाटन माफ� त र �वप�ी नं. २ को हकमा आफै वा आ�नो काननु बमोिजमको ��त�न�ध 

माफ� त �लिखत जवाफ पेस गनु� होला भनी आदेश र �नवेदनको ��त�ल�प समेत साथै राखी 

�वप�ीह�का नाममा �याद सूचना जार� गर� �लिखत जवाफ परे वा अव�ध �य�तत भएप�छ 

�नयमानसुार गर� पेस गनु� होला । यसमा दबैु प�लाई राखी अ�त�रम आदेशको छलफलका ला�ग 

�म�त २०७०।७।११ का �दन उपि�थत हनु जनाउ �दई छलफलका ला�ग उ� �दन पेस गनु�, सो 

�दनस�मका ला�ग �नवेदकको माग बमोिजमका काय�ह� नगनु�, यथाि�थ�तमा रा� न ुभनी �वप�ीह�का 

नाममा पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ३३ क (१) बमोिजम अ�त�रम आदेश 

जार� ग�र�दएको छ । सोको जानकार� अ�वल�ब �वप�ीह�लाई �दन ु भ� ने यस अदालतको �म�त 

२०७०।७।५ को आदेश । 

४. यसमा अ�त�रम आदेश स�ब�धमा छलफलका ला�ग पेस हनुआएको ��ततु �नवेदनको �यहोरा 

अ�ययन गदा� वािण�य �कृ�तको देिखई वािण�य इजलासबाट हेदा� उपय�ु हनेु देिखएको हुँदा सो 

सनुवुाइको �म�तस�म यस अदालतबाट �म�त २०७०।७।५ मा भएको अ�त�रम आदेशलाई 

�नर�तरता �दई आव�यक �नद�शन �लन ुपन� भए �लई �म�त २०७०।७।२१ गतेका �दन अ�त�रम 

आदेश स�ब�धमा छलफलका ला�ग पेसी तोक� �नयमानसुार पेस गनु� भ� ने यस अदालतको �म�त 

२०७०।७।११ को आदेश ।  

५. �रट �नवेदक पूण�बहादरु �े� समेतले नेपाल बंगलादेश ब�क �ल., पतुल�सडक शाखाबाट एन.�ब. बा�ा 

हि�पटल ए�ड �रसच� से�टर �ा.�ल.लाई �. प�� करोड र ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ �ल. लाई �वाह 

गरेको �. पाँच करोड कजा� ��य� अ��य� �पमा एन.�व. समहुका सद�य �नजह�को भा�गदार तथा 

�नजह� संल�न रहेका फम�ह�ले सोह� ब�क एवम ्नेपाल �े�डट ए�ड कमस� ब�कबाट �लइएको कजा� 

�तन� �योग भएको, सोह� ब�कको हक�द सेयर ख�रद गन� �योग ग�रएको कजा�को �नधा��रत 

उ�े�यभ�दा फरक �योजनमा लगाई कजा� द�ुपयोग गर� कजा� साँवा �याज न�तर� अपलेखन समेत 

गर� गराई ब��कङ �ोत साधनको द�ुपयोग गरेको �प� देिखनकुा साथै उ� �यि� तथा फम�लाई 

अनिुचत फाइदा प�ुने र ब�कलाई ��य� हानी नो�सानी प�ु याएको साथै एन.�ब. समूहका तफ� बाट 

ब�कको स�ालक स�म�तमा बसी उ� कजा� �वीकृत गन� र सो कजा�को साँवा �याज न�तर� सोह� कजा� 

अपलेखन गन� �नण�यमा समेत �नजह� संल�न भएको पाइएकाले ब��कङ कसरु तथा सजाय ऐन, 

२०६४ समेतका ऐन अनसुारको कसरुमा द�ड सजाय गन� �योजनका ला�ग आव�यक अनसु�धान 

तह�ककात गनु� हनु भ� ने नेपाल रा� ब�क, ब�क सपुर�वे�ण �वभागबाट प.सं. 

बै.स.ु�व./�.का.म./बंगलादेश ब�क/ २१/०६९/०७० �म�त २०६९।९।२ को प�बाट 

लेिखआएको र उपरो�ानसुारको प� �ा� भएप� चात यस �यरुोबाट �ारि�भक अनसु�धान हुँदा प�मा 
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उ�लेख भए बमोिजमको कसरुमा थप अनसु�धान तह�ककात गनु� आव�यक देिखएकाले सोका ला�ग 

यस �यरुोबाट च.नं. १९३२ �म�त २०७०।२।२ गतेको प�बाट महानगर�य �हर� प�रसर 

हनमुानढोका, काठमाड� पठाइएकामा उि�लिखत प�रसरले काननु बमोिजम म�ुा दता� गर� अनसु�धान 

तह�ककातको काय� गरेको र यस �यरुोबाट �च�लत काननुको उल�न गर� �रट �नवेदकह�लाई 

गैरकाननुी �पमा प�ाउ गन�, �नजह�को हक अ�धकार कुि�ठत पान� लगायत काननु �वपर�तका कुनै 

प�न काय� नभए नगरेको तथा गैरकाननुी काय� गन�का ला�ग मातहत कुनै �नकायलाई �नद�शन प�न 

नभएकोले के���य अनसु�धान �यरुो समेत �व�� दायर गरेको �रट �नवेदन खारेजभागी छ भ� ने 

के���य अनसु�धान �यरुो, महाराजग�जको �म�त २०७०।७।१5 को �लिखत जवाफ । 

६. सह�व�ीयकरण समूहमा नेपाल बंगलादेश ब�क �ल. �लड ब�कका �पमा रहेको तथा त�काल�न नेपाल 

�ील�ा मच��ट ब��कङ ए�ड फाइना�स �ल. र नेपाल बंगलादेश फाइना�स ए�ड �लिजङ क�पनी �ल. 

Member Bank का �पमा रहेको, उ� ब�क तथा �व�ीय सं�थाको सं�थापक प�न �रट �नवेदक रहेको 

एन �व. �पु र उ� ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�ले ऋण �वाह गरेको फम� तथा क�पनीमा समेत 

एन.�व.�पु नै आब� भएको हुँदा ऋण �दने काय� तथा ऋण �लने काय�मा आव� �वप�ीह�ले सी�मत 

दा�य�वको �स�ा�तका आधारमा छुट पाउने अव�था देिखँदैन ।दबैु ऋणी क�पनीको ब�क खाता 

खो�नेदेिख कजा� �वाहस�मका ���याह�मा आव�यक �यूनतम ���याह� तथा �ावधान प�न पूरा 

नग�रएको, प�रयोजना कजा� �वीकृत गदा� �व�ततृ �पमा कजा� मू�या�न नग�रएको, �वीकृ�त प� चात 

प�न �योजनका आधारमा �क�ताब�द� �पमा रकम भ�ुानी गनु� पन�मा सो नगरेको, कजा� उपयोग 

स�ब�धमा कुनै प�न अनगुमन नग�रएको, ऋणी क�पनीको खातामा देिखने रकम ज�मा र खच� भएका 

कारोबार स�ब�धी चेक तथा कागजातह� ब�कले राखेको �थानमा �ा� हनु नसकेकाले योजनाब� 

तवरले अ�नय�मत गन� उ� ब�कका त�काल�न समयका केह� ब�क पदा�धकार� तथा उ� तहका 

कम�चार�ह� समेतको संल�नता रहेको देिख�छ । अतः एन.�व. बा�ा हि�पटल ए�ड �रसच� से�टर 

�ा.�ल. र ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ क�पनी �ल. लाई नेपाल बंगलादेश ब�क �ल. बाट �वाह गरेको 

कजा�को उपयोग ��य� तथा अ��य� �पमा एन.�व. समूहका सद�यह� तथा जेन �े�, �बन ु �े� 

लगायत ल�मी बहादरु �े� स�हत अ�य� स�ालक रहेका फम�ह�ले �लएको ऋण �तन� तथा �रट 

�नवेदक पूण�बहादरु �े� र र�कुमार� �े�ले धारणा माग गरेको नेपाल बंगलादेश ब�क �ल. को 

हक�द सेयर ख�रद गन� �योग भएको छान�बन ��तवेदन तथा �व�मान काननु तथा त�यगत आधारमा 

समेत �वप�ीह�को माग बमोिजम �रट �नवेदन जार� गन� न�म�ने भएकाले �रट �नवेदन खारेज गर� 

पाऊँ भ�े गभन�र डा. यवुराज ख�तवडाको �म�त २०७०।८।७ को �लिखत जवाफ । 

७. यसमा ब��कङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ (१) को काननुी �ावधानलाई ���गत 

गदा� �नवेदकह� उपर परेको जाहेर� स�दभ�मा �नवेदकह�लाई धरपकड, प�ाउ आ�द गन� �म�ने 

नदेिखँदा ��ततु म�ुाको अि�तम �कनारा नभएस�म �नवेदन माग बमोिजम �नवेदकह�लाई कुनै 

�कारको धरपकड एवं प�ाउ समेत नगनु�, नगराउन ुभनी �वप�ीह�का नाममा पनुरावेदन अदालत 

�नयमावल�, २०४८ को �नयम ३३ क बमोिजम अ�त�रम आदेश जार� ग�र�दएको छ । अ�य 

कुराका हकमा यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट �म�त २०७०।७।५ मा जार� भएको 
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अ�त�रम आदेशलाई �नर�तरता �दइरहन परेन । ��ततु म�ुालाई अ�ा�धकार �दई �नयमानसुार पेस 

गनू� भ�े यस अदालतको �म�त २०७०।८।११ को आदेश ।  

 

आदेश ख�ड 

८. �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु 

�रट �नवेदनको �न�न �यहोरा रहेको देिख�छ : 

(क) हामी �नवेदकम�येका म जीतबहादरु समेत सं�थापक भई नेपाल बंगलादेश ब�क समेतको 

�थापना गर� स�ालन ग�रआएका छ� साथै ह�र�स�� इँटा टायल कारखानाको पूण� �वा�म�वमा 

सहायक क�पनीको �पमा ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ क�पनी र एन.�व.बा�ा हि�पटल ए�ड �रसच� 

से�टर �थापना भई यी दबैु �वश�ु पि�लक �ल. क�पनीह� काननुी �यि� भएको हुँदा यसका 

सेयर हो�डरह�भ�दा पथृक �यि��व भएकाले यी क�पनीह�को दा�य�व कुनै प�न सेयर 

हो�डरह�मा �व�ता�रत हनु नस�ने काननुी �यव�था भइरहेको र यी क�पनीह�ले पया�� �धतो 

राखी �म�त २०६१।३।३१ मा बंगलादेश ब�कबाट कजा� तथा ब��कङ स�ुवधा �लएको समेत 

�वषयमा ��यथ� नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ८६ को उ� प� न भएको भनी ��यथ� 

नं. २ ले �म�त २०६३।७।२६ मा दईु वष�का ला�ग बंगलादेश ब�कको स�ालक स�म�त 

�नल�बन गर� �यव�थापन आ�नो �नय��णमा �लइएको हो; 

(ख) उपरो� कजा�का स�ब�धमा बंगलादेश ब�कको त�काल�न अ�य� म �नवेदक जीतबहादरु 

लगायत स�ालक स�म�तलाई �प�ीकरण सोधी स�ालक स�म�तका अ�य�लाई �म�त 

२०६४।४।४ मा �वशेष सतक� ता अपनाउन �नद�शन �दई अ�नय�मतता भएको भ�नएका कजा�का 

स�ब�धमा �नय�मत गराई �म�त २०६६।९।३० मा ब�कको �यव�थापन ब�कलाई नै �फता� 

ग�रएको हो;  

(ग) उपयु�� दईु क�पनीको ऋण असलु� स�ब�धमा अ�धकार स�प� न कजा� असलु� �याया�धकरणमा 

कजा�वाल यी दईु क�पनीह� र सो ऋणको ला�ग जमानी �दने �यि�ह�का �व�� म�ुा चलाई 

कजा� �लँदा �धतो रािखएका तमाम ज�गा समेतबाट स�पूण� कजा� असलु� हनु स�ने अव�था 

�व�मान रहेकामा उ� क�पनीको स�ालक वा िज�मेवार पदमा नरहेका हामी �नवेदकह�लाई 

उ� दईु क�पनीह�को ऋणका स�ब�धमा िज�मेवार ठानी हामी �नवेदकह�को खाता तथा 

लकर सेयर ख�रद �ब�� र जायजेथाह� रो� का राखी अनसु�धान गन� भ� ने �वषयमा ��यथ� 

नेपाल रा� ब�क सपुर�वे�क �वभागबाट ब�क तथा �व�ीय सं�था �नयमन �वभागलाई �म�त 

२०६९।९।२ मा लेखेको प�, सोह� ब�क तथा �व�ीय सं�था �नयमन �वभागबाट सोह� �म�तमा 

��ेषत प�, अथ� म��ालयको २०७०।३।११ को प�, भ�ूम सधुार तथा �यव�था म��ालयको 

प� नेपाल �धतोप� बोड�लाई नेपाल रा� ब�कबाट प�ह� लेिखएका छन;् 

(घ) उ� प�ह� लेिखएका कारण हामी �नवेदकह�ले हामीह�को ब�क खाता, लकर, ज�गा ज�मन, 

जायजेथा उपभोग बेच�बखन गन� नपाई ऋणी क�पनीले �लएको ऋणको स�ब�धमा सरोकार र 

िज�मेवार नै नभएका हामी �नवेदकह�को नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, 
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११, १२ �ारा �द� हकमा आघात प�ुन गएकाले ऐ. ऐनको दफा १७ तथा �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अ�तग�त हामी �नवेदकह� �याय मा�न आएका छ�; 

(ङ) अतः हामी �नवेदकह�को खाता तथा लकर रो� का एवं सेयर ख�रद �ब�� रो� का रा� ने 

स�ब�धमा ��यथ� सपुर�वे�ण �वभागबाट लेिखएको भ�नएको �म�त २०६९।९।२ को प� तथा 

��यथ� �नयमन �वभागको सोह� �म�तको प�, प�ाचार लगायत ब��कङ कसरु स�ब�धमा 

��यथ�ह�बाट भए गरेका �ट�पणी आदेश, �नण�य प� र प�ाचार लगायतका स�पूण� काम 

कारवाह�ह� उ��षेणको आदेश�ारा बदर गर� �नवेदकह�को काननु बमोिजम स�ालन भई 

आएको खाता तथा लकरह� स�ालनमा कुनै बाधा अवरोध नगनु�, नगराउन,ु सेयर ख�रद �ब�� 

स�ब�धमा कुनै अवरोध नगनु�, नगराउन,ु �नवेदकको चल अचल स�पि� तथा जायजेथाको हक 

ह�ता�तरण एवं बेच�बखनमा कुनै बाधा अवरोध नगनु� नगराउन,ु रो� का नगनु� नगराउन ु भनी 

�नषधेा�ा, ��तषधेको आदेश जार� गर� �नवेदकह� �व�� जार� ग�रएको �म�त २०६९।९।२ 

�म�त २०७०।३।११ प� लगायतका प�ह�, �ट�पणी आदेश �नण�यह� र स�पूण� काम 

कारवाह� उ��षेणको आदेशले बदर गर� �नवेदकह� �व��को ब��कङ कसरु लगायतमा भए 

गरेको अनसु�धान तह�ककात छान�बन लगायतको काय� नगनु� नगराउन ु र ब��कङ कसरुको 

कारवाह� अगा�ड नबढाउन ुभ� ने �नषधेा�ाको आदेश जार� ग�रपाउँ ।  

९. �रट �नवेदक पूण�बहादरु �े� समेतले नेपाल वंगलादेश ब�कबाट एन.वी. बा�ा हि�पटल ए�ड �रसच� से�टर 

र ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ क�पनीलाई �वाह गरेको ऋण, सो ऋणको द�ुपयोग स�ब�धमा यी 

�नवेदकह�को संल�नता रहेको र ब��कङ कसरुमा द�ड सजाय गन� �योजनका ला�ग आव�यक अनसु�धान 

तह�ककात गन� स�ब�धमा नेपाल रा� ब�कको �म�त २०६९।९।२ को प� लेिखआएको तथा �ारि�भक 

अनसु�धानप�छ तथा उि�लिखत कसरुमा अनसु�धान गन� आव�यक देिखएकाले यस �यरुोबाट म�ुा दता� 

गर� अनसु�धानको काय� ग�रएकाले �रट �नवेदकह� �व�� काननु �वपर�त कुनै प�न काय� नभएको भ� ने 

�यहोराको ��यथ� के���य अनसु�धान �यरुोको �लिखत जवाफ रहेको देिख�छ ।  

१०. नेपाल बंगलादेश ब�क आ�त�रक लेखा पर��ण �वभाग माफ� त एन.�व.�पुसँग सबि�धत कजा�को छान�बन 

गर� पेस गरेको �म�त २०६३।११।३ को ��तवेदनमा सो ब�कका त�काल�न अ�य� जीतबहादरु र अ�य 

�रट �नवेदकह� �नजका प�रवारका सद�यह� र एन.वी.�पुमा आब� छन ्। �नज जीतबहादरु समेतको 

संल�नतामा सो ब�कबाट एन.वी. बा�ा हि�पटल र ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ कलेजको नाममा ऋण जार� 

गदा� �नयम �वपर�त ऋण जार� गर� सो कजा�को उपयोग ��य� तथा अ��य� �पमा एन.वी. समूहका 

सद�यह� जेन �े�, �वन ु�े�, पूण�बहादरु �े�, ल�मीबहादरु �े� समेतले द�ुपयोग गरेको भ� ने छान�बन 

��तवेदन तथा �व�मान काननु तथा त�यगत आधारबाट देिखएको हुँदा �रट �नवेदकह�को �रट �नवेदन 

खारेजभागी भएकाले खारेज ग�रपाउँ भ� ने �यहोराको नेपाल रा� ब�कको �लिखत जवाफ रहेको देिख�छ ।  

११. ��ततु �रट �नवेदन इजलास सम� पेस भई सनुवाइ हुँदाको �ममा �रट �नवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान व�र� अ�धव�ा �ी राधे�याम अ�धकार�, अ�धव�ा�य �ी मेघराज पोखरेल तथा �ी एगराज 

पोखरेलले गनु� भएको बहस िज�करको म�ुय बहस बुदँा �न�न रहेको छः  
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(क) ह�र�स�� इँटा तथा टायल क�पनीको सहायक क�पनी बा�ा हि�पटल र ल�लतपरु   इि�ज�नय�रङ 

कलेजले बंगलादेश ब�कबाट कजा� �लँदा ह�र�स�� इँटा तथा टायल क�पनीको ४१२ रोपनी 

ज�गाम�ये �. १ अरब २० करोड मू�य पन� ८१ रोपनी ज�गा सो कजा� वापत �धतो सरु�ण 

रािखएको हो;  

(ख) दबैु ऋणी क�पनीको प�रयोजनामा ज�गा अ�ध�हणको �ववाद र �थानीय �यि�ह�को कारण 

प�रयोजना अिघ ब�न सकेन । प�रणाम �व�प ऋण समयमा च�ुा हनु नस�दा सोह� �वषय 

समेतका कारणले नेपाल रा� ब�कले बंगलादेश ब�कको स�ालन आ�ना हातमा �लई दबैु क�पनीका 

ऋण �वाह र उपयोगका स�ब�धमा छान�बनप�छ �नवेदकम�येका ब�कका त�काल�न अ�य� 

जीतबहादरु �े�लाई कारवाह� �व�प �वशेष सतक� ता अपनाई ब��कङ कारोबार गन� सचेत गराउने 

भ� ने नेपाल रा� ब�कले �म�त २०६४।४।४ मा �नण�य गर� ब�कको �यव�थापन �फता� गरेको हो;  

(ग)  सोह� कजा�को स�ब�धमा एक पटक यी �नवेदक जीतबहादरुलाई नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ को 

दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोिजम सचेत गराउने सजाय ग�रसकेको अव�था र उ� दबैु 

क�पनीले �म�त २०६१।५।११, �म�त २०६१।३।२० मा समेत गर� �तन वटा कजा� �लएको र 

सो च�ुा गन� नसकेको �वषयमा सो कजा� असलु�का ला�ग ऋण असलु� �याया�धकरणमा नेपाल 

बंगलादेश ब�कले �म�त २०७०।२।२२ मा म�ुा दायर गर� �वचाराधीन रहेको छ । साथै सो अिघ 

�म�त २०६९।९।२ मा सोह� ऋणको �वषयमा ब��कङ कसरु ऐनको म�ुा दायर गन� नेपाल रा� 

ब�कले जाहेर� दरखा�त दता� गराएको �थयो । �म�त २०६१।३।२० र �म�त २०६१।५।११ मा 

ऋण �वाह गदा� र सोको द�ुपयोग भएको भ� ने कसरुका स�ब�धमा २०६९।९।२ मा जाहेर� 

दरखा�त दता� भएको काय� काननु �वपर�त छ;  

घ)  ब��कङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ मा जाहेर� परेको छ म�हना�भ� म�ुा चलाउन ु

पन� �यव�था भइरहेकामा जाहर� दता� भएको एक वष�स�ममा प�न म�ुा चलाएको अव�था छैन;  

ङ)  दईु ऋणी क�पनीको ऋणको �वषयमा नेपाल रा� ब�कले नेपाल बंगलादेश ब�कको �यव�थापन �म�त 

२०६३।७।२७ मा आफूले िज�मा �लँदा नै जानकार�मा �लएको तथा सो समेत �वषयमा त�काल�न 

अ�य�लाई सजाय �व�प सचेत गराउने कारवाह� ग�रसकेप�छ उ� �म�त २०६१ सालमा भए 

गरेको कुनै काय�का ला�ग २०६४ सालमा लाग ु भएको ब��कङ कसरु ऐन यसमा लाग ु नै नहनेु 

अव�थामा जाहेर� �दई, �लई सोको  अनसु�धानको ला�ग  भनी  एक वष�भ�दा बढ� समयस�म सो 

ऋणसँग अस�ब� �यि�  यी �रट �नवेदकह�को स�पि� रो� का रा� ने प�ाउ गन� ज�ता काय� गन� 

नाग�रक अ�धकार ऐन समेतले ��यथ�ह�लाई अ�धकार �दान गरेको नहुँदा �रट �नवेदन माग 

बमोिजमको �रट आदेशह� जार� ग�रन ुपद�छ । 

१२. ��यथ� के���य अनसु�धान �यरुोका तफ� बाट उपि�थत �व�ान उप�याया�धव�ा �ी गो�व�द उपा�याय 

र नेपाल रा� ब�कका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा�य �ी रामह�र �यौपाने, �ी रेशम आचाय� र 

�ी योगराज शमा�ले गनु� भएको बहसको म�ुय बहस बुदँा �न�न रहेको छ : 

क) ऋणी एन.वी. बा�ा हि�पटल र ल�लतपरु इि�ज�नय�रङ क�पनी एन.वी. �पुले �थापना गरेको 

ह�र�स�� इँटा कारखानाको सहायक क�पनी जसमा एन.बी. �पुका सद�यह� नै बंगलादेश 
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ब�कका प�न पदा�धकार� सेयर हो�डर रहेको तथा ती कजा� �वाह हुँदा सा�वकका 

पदा�धकार�लाई हटाई यी �नवेदक जीतबहादरु समेतले कजा� �वाहको �नण�य गरेको अव�था छ;  

(ख) यी ऋणी क�पनीको नाममा ऋण �वीकृत गन� �नवेदकम�येका जीतबहादरु समेतले सो ऋण 

प�रयोजनामा नलगाई �यि�गत तथा एन.�व. �पुको अ�य क�पनीको ऋण च�ुा गन� 

लगायतको काय�मा द�ुपयोग गरेको अव�था छ;  

ग) ऋणी क�पनीमा आफू मातहतका कम�चार�ह�लाई देखाई �नवेदकह�ले ऋणको द�ुपयोग गर� 

�नद�ष कम�चार�ह�लाई कालो सूचीमा रा� ने अव�था पार� अ�याय गरेको अव�था छ; 

घ) �नवेदकह�ले नाग�रक अ�धकारमा ब�देज लगाएको भ� ने िज�कर �लँदैमा हुँदैन, Duty भनेको 

ज�हले प�न Positive ह�ुछ कसरु कायम हनु …Actus reas र Mens rea…  तथा mind र Hand को 

�योग भएको छ, छैन भ� ने स�ब�धमा नेपाल रा� ब�कले जाहेर� �दएको हो;  

ङ)  �नवेदकह� ब��कङ कसरुसँग स�ब� कसरुमा संल�न �यि�ह� भएकाले सो म�ुाको 

अनसु�धानक ला�ग �नजह� उपर छान�बन गन� �नजह�को स�पि� रो� का रा� न ुपन� भएकाले 

�नजह�को �रट �नवेदनको माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ुपन� होइन, खारेज ग�रन ुपद�छ । 

 १३. ��ततु �रट �नवेदन तथा �लिखत जवाफमा उ�लेख ग�रएका त�य तथा �म�सल संल�न �माण 

कागज र �व�ान काननु �यवसायीह� तथा �व�ान सरकार� व�कलको बहस समेतलाई म�यनजर 

गदा� �न�न �� नह�को �न�पण गर� �रट �नवेदन माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ुपन� हो होइन 

भ� ने स�ब�धमा �नण�य गनु� पन� देिखयो : 

(क) ऋणी क�पनीह�लाई �वाह ग�रएको ऋणको स�ब�धमा यी �नवेदकह� उपर अनसु�धान गन� 

खोिजएको ब��कङ कसरुको वारदातको समयाव�ध बै�कङ कसरु ऐन, २०६४ लाग ुहनु स�ने 

समयाव�ध�भ�को हो होइन ? यी �नवेदकह� उपरको जाहेर� दरखा�त ब��कङ कसरु ऐन, 

२०६४ को दफा ७ बमोिजमको अव�ध र हद�याद�भ� छ छैन ? म�ुाको अनसु�धान र म�ुा 

दायर गन� काय� हद�याद�भ� भएको छ छैन ? 

(ख) कुनै क�पनीको ऋणको दा�य�व स�ालक वा सेयर हो�डरह�मा �व�तार गन� स�क�छ  

स�कँदैन, ऋणी क�पनीह�को ऋणको दा�य�व यी �नवेदकह�मा सन� स�छ स�ैन ? 

(ग)  कुनै नाग�रक �व�� म�ुा दायर नगर� �नजह�को स�पि� रो� का रा� �म�छ �म�दैन, ब��कङ 

कसरुको अनसु�धान �योजनका ला�ग भनी यी �नवेदकह�को स�पि� रो� का रा� ने गर� 

��यथ� नेपाल रा� ब�क र अ�य ��यथ�ह�को �नण�य तथा प�ाचार काननुमा आधा�रत छ 

छैन, ��यथ�ह�को �नण�य तथा कारवाह� �व�� नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२ ले 

�नवेदकह�को हक संर�ण गछ� गद�न ? 

१४. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, सव��थम, ऋणी क�पनीह�लाई �वाह ग�रएको ऋणको स�ब�धमा यी 

�नवेदकह� उपर अनसु�धान गन� खोिजएको ब��कङ कसरुको वारदातको समयाव�ध ब��कङ कसरु ऐन, 

२०६४ लाग ुहनुस�ने समयाव�ध�भ�को हो होइन भ� ने स�ब�धमा �वचार गदा�, ऋणी क�पनीह�ले 

नेपाल बंगलादेश ब�कबाट �लएको ऋण रकमबाट सोह� ब�क समेतको कजा� �तन� �योग गरेको, सोह� 

ब�कको हक�द सेयर ख�रद गन� �योग गरेको, कजा�को �नि� चत उ�े�यभ�दा फरक �योजनमा लगाई 
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कजा� द�ुपयोग गरेको र कजा�को साँवा  �याज न�तर� अपलेखन समेत गर� गराई ब��कङ �ोत 

साधनको द�ुपयोग गरेको, ब�कलाई ��य� हानी नो�सानी प�ु याई कसरुसँग स�बि�धत काय� भएको 

भ� ने �लिखत जवाफ ��ततुकता� नेपाल रा� ब�कको �लिखत जवाफबाट देिख�छ । सो �लिखत 

जवाफमा उ�लेख भए अनसुार ऋणी क�पनीह�को नाममा कजा� �वाहको ला�ग �नण�य गदा�को �म�त 

२०६१।३।२४, �म�त २०६१।३।29, �म�त २०६१।३।३० र �म�त २०६१।४।५ मा उ� 

ब��कङ कसरुको काय� भई नेपाल बंगलादेश ब�कको आ�त�रक लेखा पर��ण �वभाग माफ� त ्एन.वी 

�पुसँग स�बि�धत कजा�को छान�बन गर� पेस गरेको �म�त २०६३।११।३ को ��तवेदनबाट 

देिखएको भ� ने ��यथ� नेपाल रा� ब�कको �लिखत जवाफमा उ�लेख भएबाट �नवेदकह� �व�� 

अनसु�धान गन� ला�गएको ब��कङ कसरुको वारदातको समयाव�ध �म�त २०६१।३।२४ देिख 

��तवेदन पेस भएको �म�त २०६३।११।३ को �बचको हो भ� ने देिख�छ । �नवेदकह�ले गरेको 

भ�नएको कसरुलाइ� समेट� तयार भएको ��तवेदनलाइ� नै �नजह� �व��को कारवाह�को आधार 

मा�नएको हुँदा सो ��तवेदन पेस भएको �म�त (२०६३।११।३) प�छको अव�धमा भए गरेको 

काय�लाइ� सो ��तवेदनले समे�ने भ�े हनु स�ैन । 

१५. उि�लिखत ब��कङ कसरुको वारदात भएको भ�नएको समयाव�ध र ब��कङ कसरु ऐन, २०६४ लाग ु

भएको अव�धलाई �बचार गदा� ब��कङ कसरु ऐन २०६४ सालमा लाग ुभएको र उ� वारदात सो 

ऐन लाग ु हनुअुिघ अथा�त २०६३ सालमै भएको भ� ने त�यमा �ववाद हनु स�ने अव�था नदेिखँदा 

�नवेदकह� �व�� अनसु�धान गन� खोिजएको भ�नएको अपराधको वारदात ब��कङ कसरु ऐन, २०६४ 

लाग ु हनुभु�दा प�हलाको भएको देिखएकाले सो ऐन अ�तग�त उ� वारदात स�ब�धमा कारवाह� 

चलाउन स�ने भ� ने �था�पत �यायको �स�ा�तले समेत �म�ने देिखँदैन ।  

१६. यी �नवेदकह� उपरको जाहेर� दरखा�त ब��कङ कसरु ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोिजमको अव�ध 

र हद�याद�भ� छ छैन भ� ने स�ब�धमा �वचार गदा�, यी �नवेदक उपर म�ुा चलाउनका ला�ग 

अनसु�धान गन� खोिजएको म�ुाको वारदात ब��कङ कसरु ऐन, २०६४ लाग ु हनुपूुव�को २०६१ 

सालदेिख २०६३ सालस�मको समयाव�धको हो भ� ने देिखएको अव�थामा उ� वारदातको 

समयाव�धमा नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ तथा ब�क तथा �व�ीय सं�था स�ब�धी ऐन, २०६३ लाग ु

भइरहेको र सो ऋणी क�पनीह�को ऋण �वाह स�ब�धी काय� फौजदार� अपराधको वग�मा रहने 

गर� उ� ऐनह�ले �यव�था गरेको देिखँदैन । य��प, उ� ऋण �वाह स�ब�धी �वषय समेतमा 

ऋण �वाह गन� नेपाल बंगलादेश ब�कले आफूले ऐन बमोिजम पूरा गनु� पन� दा�य�व पूरा गन� 

नसकेको वा �न�ेपको अ�हत हनेु काय� गरेको भ� ने आधारमा नेपाल रा� ब�क ऐनको दफा ८६ 

बमोिजम उ� नेपाल बंगलादेश ब�कको स�ालक स�म�त �नल�बन गर� नेपाल रा� ब�कले उ� 

ब�कलाइ� आ�नो �नय��णमा �लनकुो साथै उ� ऋणी क�पनीह�लाई समेत कजा� �वाहमा भएको 

कमजोर�का स�ब�धमा सोह� ऐनको दफा १०० (२) को (क) बमोिजम सो बंगलादेश ब�कका 

त�काल�न अ�य� तथा �रट �नवेदक म�येका जीतबहादरु �े�लाई सजाय �व�प सचेत गराइने भ� ने 

�नण�य समेत नेपाल रा� ब�कबाट भएको भ� ने �म�सल संल�न कागजातबाट देिख�छ । ऋणी 

क�पनीह�लाई �वाह भएको कजा� र सो कजा� स�ब�धी �� नमा त�काल�न समयमा आक�ष�त हनेु 
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नेपाल रा� ब�क ऐन अ�तग�त नै कारवाह� भइसकेको भ� ने देिख�छ भने �नज �नवेदकम�येका 

जीतबहादरु बाहेकका �रट �नवेदकह�को स�ब�धमा �नजह� उ� ब�कका स�ालक वा पदा�धकार� 

भएको �म�सल संल�न कागजातबाट देिखएको छैन, साथै �नजह� उपर �वगतमा कारवाह� भएको 

भ� ने समेत देिखँदैन । 

१७. उपयु�� उि�लिखत त�यगत अव�थाका कारण ब��कङ कसरु ऐन, २०६४ सो ऐन लाग ुहनु स�ने 

देिखँदैन । उ� ऐन अि�त�वमा आएप�छ भए गरेको ब��कङ कसरु अपराधमा सो ऐनको दफा ७ ले 

वारदात भएको कुरा थाहा पाएको �म�तले एकवष��भ� जाहेर� �दइस� न ुपन� र �यसर� जाहेर� परेको 

�म�तले छ म�हना�भ� अदालतमा म�ुा दायर ग�रस�न ुपन� भ� ने �यव�था भएको देिख�छ ।  

१८. ��ततु �नवेदनमा उ�लेिखत ऋणी क�पनीह�लाई �वाह ग�रएको ऋणकै स�ब�धमा य�द ब��कङ 

कसरु हनेु वारदात उ� ऐन लाग ु भएप�छको अव�धमा भएको रहेछ भने प�न वारदात भएको 

भ�नएको �म�तले थाहा पाएको एक वष��भ� जाहेर� �दएको र जाहेर� परेको छ म�हना�भ�को अव�धमा 

म�ुा दायर भइस�न ु पन� भ�े ब��कङ कसरु ऐन, २०६४ को दफा ७ को बा�या�मक अव�था  

रह�छ । ��ततु म�ुामा वारदात २०६१ सालदेिख २०६३ सालको �बचको अव�धस�ममा भएकामा 

सोको जाहेर� �म�त २०६९।९।२ मा परेको तथा सो �म�तले छ म�हना अथा�त �म�त 

२०७०।३।१ गतेस�ममा म�ुा दायर भइस�न ुपन�मा ��यथ� के���य अनसु�धान �यरुोले अनसु�धान 

काय� समेत पूरा गरेको भ�े देिखँदैन । तसथ� ��ततु म�ुामा ऐनको हद�याद�भ� जाहेर� न�दइ� अव�ध 

नाघेप�छ परेको जाहेर� र हद�याद�भ� म�ुा दायर नै नभएको अव�था �व�मान रहेको देिख�छ ।  

१९. कुनै क�पनीको ऋणको दा�य�व स�ालक वा सेयर हो�डरह�मा �व�तार हनु स�छ स�दैन, ऋणी 

क�पनीको ऋणको दा�य�व यी �नवेदकह�मा सन� स�छ स�ैन भ� ने ��तफ�  �वचार गदा�, क�पनी 

ऐन, २०६३ को दफा ७ ले क�पनी अ�व�छ� न उ�रा�धकारवाला �वशा�सत र स��ठत सं�था हनेु र 

क�पनीले क�पनी ऐनको अधीनमा रह� �यि� सरह स�पि� �ा� गन�, रा� ने, �ब�� गन� र आ�नो 

नामबाट नालेस उजरु गन� र क�पनी उपर प�न अ�को नालेस उजरु ला�ने �यव�था हनुकुा साथै 

क�पनीको ऐनको दफा ८ ले क�पनीको कारोवारका स�ब�धमा सेयर धनीको दा�य�व �नजले ख�रद 

गरेको वा ख�रदको कबोल गरेको सेयरको अ�धकतम हदस�म मा� सी�मत रहने भ� ने �यव�था 

गरेबाट क�पनीले �लएको ऋणको दा�य�व सेयर धनीमा �ब�ता�रत गन� नस�कने देिख�छ । �यसै 

गर� क�पनीका स�ालकको दा�य�व र जवाफदे�हता स�ब�धी क�पनी ऐन, २०६३ दफा ९९ ले 

कुनै स�ालकले क�पनीको कामको स�दभ�मा �यि�गत फाइदा �लएमा सो रकम ऋण सरह 

�नजबाट भराइ�लन पाउने भ� ने �यव�था भएको देिख�छ । य��प क�पनीले �लएको ऋणका 

स�ब�धमा स�ालकमा ऋणको दा�य�व �व�तार गन� स�ने �यव�था क�पनी ऐनले गरेको देिखँदैन । 

यस काननुी प�ृभ�ूममा ऋणी क�पनीह�को स�ालकका �पमा नरहेका �नवेदकह� ऋणी 

क�पनीह�को सेयर धनीका �पमा मा� प�न रहेका छन ् भ� ने �म�सल संल�न कागजातबाट  

देिखँदैन । यसर� ऋणी क�पनीको सेयर धनी समेत नरहेका यी �नवेदकह� उपर सो क�पनीह�को 

ऋणको दा�य�व �नजह�मा सन� स�ने भ� ने देिखँदैन । 
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२०. अब कुनै नाग�रक �व�� म�ुा दायर नगर� �नजह�को स�पि� रो� का रा� न स�क�छ स�कँदैन भ� ने 

�� नतफ�  �वचार गदा�, ब�क तथा �व�ीय सं�था स�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ८० ले कुनै प�न 

�क�समको कसरुको अनसु�धानको �सल�सलामा समेत कुनै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाको नामको 

ब�क खाताबाट कुनै प�न �क�समले भ�ुानी �दन वा रकमा�तर गन� नपाउने गर� खाता रो� का रा� 

रा� ब�कले �नद�शन �दनस�ने �यव�था गरेको देिख�छ । उपयु�� उि�लिखत ऐनको �यव�थालाई 

�वचार गदा� कुनै �यि�को ब�क खाता रो� का रा� न कुनै प�न अपराधको �वषयमा काननु बमोिजमको 

जाहेर� दरखा�त दता� भई काननु बमोिजम अनसु�धान भइरहेको अव�थामा कुनै �यि�को ब�क खाता 

रो� का रा� ने काय� उ� भइरहेको अनसु�धानको मह�वपूण� भाग हनेु रहेछ भने सो रो� का रा� न 

काननुले अनमु�त �दएको देिख�छ । कुनै काय�लाई त�काल�न काननुले अपराध भनी प�रभा�षत 

नगरेका काय�को �वषयमा �य�तो काय� भइसकेप�छ बनेको काननुको हवाला �दँदै दायर गरेको 

जाहेर�को आधारमा कुनै �यि�को ब�क खाता रो� का रा� ने अ�धकार �च�लत काननुले कसैलाई प�न 

�दान गरेको देिखँदैन ।कुनै समयमा कुनै काय� भएको रहेछ भने �य�तो काय� भएको समयमा सो 

काय� आ�थ�क दा�य�वको �वषय रहेछ तर सो काय�लाइ� आपरा�धक दा�य�वको �वषय भनी त�काल�न 

काननुले मानेको रहेनछ भने �य�तो �वगतको गैरआपरा�धक काय�को हवाला �दँदै कसैको नाग�रक 

अ�धकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, १०, ११ र १२ �ारा �द� अ�धकारह� काननुको ���मा 

समानता र काननुको समान संर�ण, नेपाल रा�यभर �वना रोकटोक घमु�फर गन�, स�पि� आज�न 

गन�, भोग गन� बेच�बखन गन�, कुनै पेसा, रोजगार उ�ोग वा �यापार गन�, त�काल �च�लत नेपाल 

काननुले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै सजाय नहनेु र कुनै �यि� उपर एकै अपराधमा 

एक पटकभ�दा ब�ता म�ुा नचलाइने र द�ड सजाय नग�रने भ� ने यी काननु�ारा संरि�त नाग�रकको 

हक भएकाले �तनको �वपर�त हनेु गर� रा�यका �नकायह�ले �वे�छाचार� �पमा काय� गन� स�ने गर� 

कुनै काननुले छुट �दएको भ� ने देिखँदैन । 

२१. ��ततु �रट �नवेदनमा ब��कङ कसरुको अनसु�धान �योजनको ला�ग भनी यी �नवेदकह�को स�पि� 

रो� का रा� ने गर� नेपाल रा� ब�क समेतका ��यथ�ह�को �नण�य तथा प�ाचार काननुमा आधा�रत छ 

छैन भ� ने �� नतफ�  �वचार गदा�, सव��थम नेपाल रा� ब�कले ��यथ� के���य अनसु�धान �यरुोलाई 

लेखेको प� स�हतको जाहेर� दरखा�त नै प�हले काननु�ारा अपराध नमा�नएको काय�लाई प�छ 

अपराध मा�नएको �वषयमा प� चातदश� �भाव हनेु गर� दायर गरेको देिखएकाले �य�तो प� चातदश� 

जाहेर�को अि�त�व नै शू�य बराबरको रहने तथा �य�तो शू�यताको जाहेर�लाई आधार बनाइ� अ�य 

��यथ�बाट भएका गरेका थप काय� काननु अनकूुल छन ् भनी मा� न �म�ने देिखँदैन । नाग�रक 

अ�धकार ऐन, २०१२ ले काननुको दायराभ�दा बा�हर गइ� ग�रने �वे�छाचार� �नय��ण �व�� 

नाग�रकको �वत��ता र काननुको समान संर�णलाई ��याभतू गरेको अव�थामा यी �नवेदकह�को 

स�पि� र �वत��तालाई ��यथ�ह�ले काननु�ारा बाहेक कुि�ठत र �नयि��त गन� स�कने भ� ने 

देिखँदैन ।  

२२. तसथ�, उि�लिखत त�य र �माणको �ववेचनाबाट �नवेदकह�को माग बमोिजम नेपाल रा� ब�क 

सपुर�वे�ण �वभागबाट नेपाल रा� ब�क, ब�क तथा �व�ीय सं�था �नयमन �वभागलाई �म�त 
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२०६९।९।२ मा लेखेको प�, सो स�ब�धमा ��यथ�ह�बाट भए गरेका �ट�पणी, आदेश, �नण�य 

लगायतका स�पूण� काम कारवाह�ह� उ��षेणको आदेशले बदर भई �नवेदकह�लाई ब��कङ कसरुमा 

गन� खोिजएको छान�बन अनसु�धान लगायतको कुनै काय� नगनु� नगराउन ुभनी ��यथ�ह�का नाममा 

�नषधेा�ाको आदेश जार� ग�र�दएको छ । अ�मा तप�सल बमोिजम गनू� । 

 

तप�सल 

(क) ��ततु आदेशको जानकार� स�हत यस अदालतको आदेशमा िच� नबझेु ऐनका �याद ३५ �दन�भ� 

�ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� जान ुभनी �वप�ीलाई पनुरावेदनको �याद �दनू । 

(ख) ��ततु आदेशको �व��ुीय ��त अपलोड गर� सोको �न�सा फैसलाको �पठमा जनाइ�दनू । 

(ग) ��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ।     

 
 
  

          (र� नबहादरु बागच�द)  

     �यायाधीश 

 

उ� रायमा म सहमत छु । 

 

(थीरबहादरु काक�) 

   �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� सहयोग गन� 

इजलास अ�धकृत : द�पक भ�डार� 

क��यटुर टाइप गन� : नारायण�साद आचाय� 

 

इ�त स�वत ्२०७1 साल वैशाख 15 गते रोज 2 शभुम.्.............. 
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�ी  पनुरावेदन अदालत, पाटन 

संय�ु वािण�य इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी िशवराज अ�धकार� 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद बगाले 

आदेश 

स�वत ्२०७० सालको म�ुा नं. 0७०-WO-0१०९ 

इजलास नं. : २ 

 �नण�य नं. : १३० 

 

म�ुा : उ��षेण परमादेश । 

 

नेपाल सरकार क�पनी रिज�ार काया�लय द.नं. १०९७८८/ २०६९।११।०४ तथा दता� 

कायम रहेको वीरगंज उ.न.पा.वडा नं. १८ मा रिज�ड� काया�लय भएको नेपाल इको भे�चर 

टायर �रसाइि�लङ �ा.�ल.का तफ� बाट तथा आ�नो हकमा समेत अि�तयार �ा� ओमकुमार 

दाहाल..........................................................................................................१ 

�नवेदक 

�व��  

उ�ोग �वभाग, ��परेु� वर, काठमाड� ....................................................................१ 

महा�नद�शक, उ�ोग �वभाग, ��परेु� वर, काठमाड� ....................................................१ 

�व�ान, ��व�ध तथा वातावरण म��ाय, �संहदरवार काठमाड�.......................................१ 

सिचव, �व�ान ��व�ध तथा वातावरण म��ालय, �संहदरवार काठमाड�............................१ 

�वप�ी 

 
 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम यस अदालतमा दायर भई �नयमानसुार 

पेस हनु आएको ��ततु �नवेदनको सि��� त�य एवं आदेश यस �कार छ : 

 

त�य ख�ड 

१. �नवेदक क�पनी नेपाल इको भे�चर टायर �रसाइि�लन �ा.�ल. �च�लत क�पनी ऐन, २०६३ 

अ�तग�त नेपाल सरकार क�पनी रिज�ार काया�लय, ��परेु� वरमा �म�त २०६९।११।०४ मा दता� 

भई औ�ो�गक �यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० बमोिजम उ�ोग �वभागमा समेत Crumb 

Rubber Fuec oil, Carbon Black, Steel Wire/Pyrolysis  Gas-for Captive Use बनाउने उ�े�यले 

दता� रहेको उ�ोगमा शत ��तशत �वदेशी लगानी रहेको छ । क�पनीलाई �वदेशी लगानी �वीकृ�त 

प� तथा उ�ोग दता� �माण प�मा उि�लिखत उ�े�य तथा �मता अन�ुपको उ�पादन अ�लाई 

पीरमका� नपन� गर� वातावरण दू�षत नहनेु गर� बारा िज�ला �समरा गा.�व.स. वडा नं ३ मा उ�ोग 

�था�पत रहेको र Waste to No Waste �स�ा�तले अ�भ�े�रत ��ततु उ�ोग स�ालन भएमा नेपालको 

औ�ो�गक आ�म�नभ�रता ब�नकुो साथ साथै सय� �यि�ले रोजगार� पाउने र मलुकुको राज�व 

ल�य �ा��मा समेत उ�लेखनीय सघाउ प�ुने त�य �न�व�वाद छ । यसर� उ�ोग स�ालनका ला�ग 
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�वीकृत भई उ�ोगका ला�ग आव�यक पन� मे�सन समेत आयात गर� Installation को काय� स�प� 

भए प� चात उ�ोग �वभाग सम� Cramb Rubber को क�चा पदाथ� Used Scrap Tyre  �वदेशबाट 

आयात गन� �सफा�रस तथा अनमु�तका ला�ग �वप�ी म��ालय सम� �नवेदन गरेकामा परुाना Used 

and Scrap Tyre �शोधन गदा� वातावरणमा ��तकूल �भाव पान� हुँदा ��तबि�धत सूचीमा संल�न भई 

यस म��ालयको �म�त ०७०।३।१० को सिचव �तर�य �नण�य अनसुार Used and Scrap Tyre 

�वदेशबाट आयात गन� न�म�ने भनी �वप�ी म��ालयले राय पठाए प�ात यस उ�ोगले आयात गन� 

लागेको टायरको जाँचपास नभई पैठार� हनु नसक� उ�ोग स�ालनमा आउन नसक� �नवेदकलाई 

आ�थ�क भार पन� गएको छ  । �व�ान ��व�ध तथा वातावरण म��ालयको उ� २०७०।३।१० 

को �नण�य तथा च.नं. ४६३३ �म�त २०७०।३।११ को म��ालयको प� र सो प� चात �वप�ी 

उ�ोग �वभागको �म�त २०७०।३।२३ को प� बदर नभएस�म उ�ोग स�ालनमा आउन स�ने 

अव�था छैन । वै�ा�नक एवं व�त�ुन� �पमा परुाना टायर Recycle गदा� वातावरणमा कुनै 

�क�समको उ�लेखनीय �भाव पाद�न । वातावरणमा ��तकूल �भाव पान� स�पूण� काय� रो�न स�ने 

�मता कसैको नरहेकाले नै वातावरणमा उ�लेखनीय ��तकूल �भाव पान� काय�लाई �नय��ण गन� 

खोिजएको हो । Basel Convention  लगायत वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ एवं ऐ. �नयमावल�ले 

�ा� गन� खोजेको उ�े�य प�न �यह� हो । उ�ोगलाई अनमु�त एवं �वीकृ�त �दान गदा�का बखत 

हुँदै नभएको शत� ब�देज अथा�त खुला रहेको व�तकुो आयातमा हठात पार� �वप�ी सिचव�यूबाट 

गैरकाननुी �नण�य गर� ��तब�ध लगाउने �वप�ी म��ालयको काय� वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 

को दफा २ (झ) र ७ (३) समेतको �वपर�त छ । �वप�ीको उपरो� गैरकाननुी �नण�य र 

उि�लिखत �वषयलाई �भा�वत गन�, पान� �वप�ीह�को सबै प� समेत उ��ेषणको आदेशले बदर गर� 

पूण� �मतामा उ�ोग स�ालन गन�का ला�ग म�ुय क�चा पदाथ�को �पमा �योग हनेु Use and 

Scrap Tyre �वदेशबाट आयात पैठार� गन�मा कुनै �क�समको रोक नलगाउन ुतथा आयात इजाजत 

�दन,ु �दान गनु� भ�े �वप�ीह�को नाममा परमादेश समेत जार� ग�रपाउँ भ�े �नवेदन प� ।  

२. यसमा के कसो भएको हो ? �नवेदकको �नवेदन माग बमोिजमको आदेश �कन जार� हनु ुनपन� हो 

? माग बमोिजमको आदेश जार� हनु ुनपन� कुनै आधार, कारण भए सबदु �माण स�हत आदेश �ा� 

भएको �म�तले बाटाका �याद बाहेक १५ �दन�भ� पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, पाटन 

माफ� त �लिखत जवाफ स�हत उपि�थत हनु ु भनी �वप�ीह�लाई आदेशको ��त�ल�प समेत साथै 

राखी �याद जार� गर� �लिखत जवाफ �ा� भएप�छ वा अव�ध �य�तत भएप�छ �नयमानसुार पेस 

गनू�। �नवेदकले अ�त�रम आदेश समेत माग गरेकामा �नवेदनको �वषयव�तलुाई हेदा� दबैु प� राखी 

छलफल गन� उपय�ु देिखएकाले �म�त २०७०।५।१०।२ मा अ�त�रम आदेशको छलफलमा 

उपि�थत हनूु भनी �वप�ीह�लाई सूचना जार� गर� �नवेदकलाई समेत सोह� �म�तको पेसी तारेख 

तोक� पेस गनू� भ�े यस अदालतबाट �म�त २०७०।४।२८ मा भएको आदेश । 

३. यसमा �नवेदकले आफूले स� चालन गन� उ�ोगको �वप�ी उ�ोग �वभागबाट अनमु�त �लँदा Used 

and Scrap Tyre �वदेशबाट आयात ग�रने कुराको समेत अनमु�त �लएको �माण पेस गन� सकेको 

नदेिखँदा ��ततु �नवेदनको टु�ो लागेका बखत ठहरे बमोिजम हनेु गर� हाल �नवेदन माग बमोिजम 
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अ�त�रम आदेश जार� गन� �मलेन । काननु  बमोिजम गनू� भ�े यस अदालतबाट �म�त 

२०७०।५।१३ मा भएको आदेश ।  

४. �वप�ी �नवेदकले आ�नो �वीकृत IEE Report मा क�चा पदाथ� �थानीय �पमा उपल�ध हनेु भनी 

उ�लेख गनु� भएकामा हाल आएर वातावरणमा नकारा�मक असर पान� गर� �य�ता Used and Scrap 

Tyre �वदेशबाट आयात गन� अ�भ�ाय रा� न ुभएकाले उ�ोग �थापना गन� �नजको उ�े�य नै दू�षत 

मनसायबाट �े�रत भएको र नेपाललाई फोहोर थपुान� Dumping Site मा प�रणत गन� उ�े�य समेत 

रहेको देिखँदा �नजको �नवेदन काननु स�मत देिखँदैन । कुनै प�न उ�ोगले उ�ोग दता�को �माण 

प� �ा� गनु� मा� सो उ�ोग स�ालनमा आउनकुो वैधा�नक कारण ब� स�दैन । �य�तो उ�ोग 

र उ�ोगले उ�पादन गन� सेवा वा व�तलेु वातावरणमा उ�लेखनीय �भाव पान� समेत हुँदैन । 

��ता�वत उ�ोगले उ�पादन गन� भ�नएको Crumb Rubber तथा Oil ले वातावरणमा उ�लेखनीय 

�भाव पान� भएकाले �य�तो उ�ोग वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ र त�स�ब�धी �नयमावल�, 

२०५४ ले �न�द�� गरे बमोिजम वैधा�नक मा� स�कँदैन । नेपालमा Scrap ज�य धातहु� लगायत 

Scrap Plastic र Recycles granulas तथा वाय ु�दूषण हनेु अथा�त वाय ु�दूषणमा वृ�� हनेु वा वाय ु

�दूषण गन� स�ने मोटरको Engine को Pump, Cylinder piston Head ज�ता परुाना सामान समेत 

आयात गन� ��तबि�धत रहेका छन ्। उ�ोगह�लाई उ�ोगको क�चा पदाथ�का �पमा आव�यक 

पन� Lead Scrap, Lead Skimming, Lead Ash Lead Cyclone, Lead Dust र Zinc Scrap, Zinc 

Skimming, Zinc Ash, Zinc Cycler, Zinc Dross, Zinc Dust आ�द प�न आयात गन� �दइएको  

छैन । Used and Scrap Tyre मा Zinc, Lead, Arsenic, Cadmium  लगायतका �व�भ� Cancer 

गराउने घातक त�व रहेका ह�ुछन ्। �नवेदक आफैले उ�लेख गरे अनसुार Scrap Tyre मा १% 

zinc, ०.००१% Cadmium र ०.००५% Lead ह�ुछ। तर ठुलो प�रमाणमा Scrap Tyre �भ�याउँदा 

यह� सानो प�रमाणको Zinc, Cadmium र Lead, ज�ता अ�य�त हा�नकारक धातकुा यौ�गकह� 

ज�मा भई वातावरण र मानव �वा��यमा अ�य�त ��तकूल असर पान� कुरा ��ट छ । Basel 

Convention ले प�न Annex-1मा Categories of waste to be controlled भनेर waste stream, waste 

having as constituents आ�द उ�लेख गर� पारवहन एवं पैठार�मा �नय��ण गरेको छ । आया�तत 

परुाना Used and Scrap Tyre �रसाइि�लङ गदा� अ�य�धक वाय ु�दूषण बढ� वातावरणमा नकारा�मक 

�भाव पन� भई नेपाल फोहोरको Dumping Site हनेु भएको र Used and Scrap Tyre बा�दा, 

जलाउँदा (Pyrolysis) �न�कने slag एवं Fly Ash मा �व�भ� �कृ�तका र �क�समका Heavy Metal 

तथा Carcinogenic waste उ�सज�न भई वातावरणमा ��तकूल �ास आउने समेत भएकाले सो Used 

and Scrap Tyre पैठार� गन� ��तब�ध लगाउने गर� वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ७ ले 

�दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल सरकारबाट �म�त २०७०।०३।१० मा  �नण�य भएकाले 

�नवेदन दाबी तक� स�त र औिच�यपूण� देिखँदैन । �वीकृत IEE Report मा उ�ोगको स�ालन 

Pyraolysis Process बाट ग�रने �यहोरा उ�लेख भएको र उ� Process मा �श�त मा�ामा �वा��य 

र वातावरणीय ���कोणबाट हा�नकारक रासाय�नक पदाथ�ह� उ�पादन हनेु भएको तथा १० लाख 

वटा टायरलाई Pyrolysis गदा� २ लाख Liter run-off oil �नि�कने (Basel Convention 
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UNEP/CHW/10/16 Add.1/ rev.1) र यसको उिचत �यव�थापन नभएमा जल �दूषण लगायत 

यसले वातावरणमा ��तकूल असर पन� जाने ह�ुछ । तर IEE Report मा उ� तेल bulk Quantity 

मा �नि�कने र बे�ने कुरा मा� उ�लेख भएको हनुाले यसलाई वातावरण मै�ी �यव�थापन भ� 

नस�कने हुँदा समेत �नवेदन दाबी �मपूण� देिख�छ । तसथ� �नवेदकको �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ 

भ�े समेत �यहोराको �वप�ी �व�ान, ��व�ध तथा वातावरण म��ालयका तफ� बाट एवं आ�ना 

हकमा समेत उ� म��ालयका सिचव डा. सोमलाल सवेुद�को �लिखत जवाफ।  

५. �वप�ी नेपाल इको भे�चर टायर �रसाइि�लङ �ा.�ल.ले उ�ोग दता� �ममा यस �वभाग सम� पेस 

गरेको IEE ��तवेदनमा उ�ोगलाई आव�यक पन� Raw Materials �वदेशबाटै उपल�ध गराउने भनी 

उ�लेख गरेको देिख�छ । उ�लेख भए �वपर�त सो �ा.�ल. ले टायर �रसाइि�लङ गन� आव�यक 

पन� क�च पदाथा� Used and Scrap Tyre �वदेशबाट आयात गन� यस �वभाग सम� �सफा�रस माग 

गरेकामा �य�ता �कृ�तका उ�ोगह�लाई सो क�चा पदाथ� �वदेशबाट आयात गन� �म�ने न�म�ने 

स�ब�धमा यस �वभागबाट �व�ान, ��व�ध तथा वातावरण म��ालयको राय माग ग�रएकामा सो 

म��ालयको च.नं. ४६३३ �म�त २०७०।०३।११ को प�बाट "परुाना Used and Scrap Tyre 

�शोधन गदा� वातावरणमा ��तकूल �भाव पान� हुँदा ��तबि�धत सूचीमा संल�न भई यस म��ालयको 

�म�त २०७०।०३।१० को �नण�य अनसुार (सिचव �तर�य) Used and Scrap Tyre �वदेशबाट 

आयात गन� न�म�ने राय पठाइएको �यहोरा अनरुोध छ भनी राय �ा� भए प�ात यस �वभागबाट 

�म�त २०७०।३।२० मा �नवेदक नेपाल इको भे�चर टायर �रसाइि�लङ �ा.�ल. लाई Used and 

Scrap Tyre �वदेशबाट आयात गन� �सफा�रस गन� न�म�ने भनी �नण�य भएको हो । यसर� वातावरण 

संर�ण गन� उ�े�यबाट काननु बमोिजम ग�रएको �नण�यलाई काननु �वपर�त �नण�य भएको भनी 

�वप�ीले स�मा�नत अदालतमा गरेको �रट �नवेदनमा कुनै स�यता नरहेकाले �वप�ीको �रट �नवेदन 

खारेज ग�रपाउँ भ�े उ�ोग �वभाग समेतका तफ� बाट महा�नद�शक �वुलाल राजवंशीको �लिखत 

जवाफ । 

 

आदेश ख�ड 

६. �नयमानसुार सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� यस इजलास सम� पेस हनु 

आएको ��ततु म�ुाको �म�सल अ�ययन ग�रयो ।  

७. �रट �नवेदकको तफ� बाट रहन ु भएका व�र� �व�ान अ�धव�ा �ी अ�नलकुमार �स�हा र �व�ान 

अ�धव�ा �ी रमणकुमार कण�ले �नवेदक क�पनी इको भे�चर टायर �रसाइि�लङ �ा.�ल. काननु  

बमोिजम क�पनी रिज�ारको काया�लय र उ�ोग �वभागमा समेत दता� भएको छ । यो उ�ोग 

Waste to no waste  �स�ा�तले अभ�े�रत भई वारा िज�लाको �समरामा Crumb Rubber Fuel Oil, 

Carbon Black, steel wire /pyrolysis Gas for captive ude बनाउने उ�े�यले �था�पत भएको हो, 

यस उ�ोगलाई �ा� �वीकृ�तमा Pyrolysis Gas  समेत रहेको भए ताप�न �थम चरणमा ३००० 

MT  Crumb Rubber को मा� उ�पादन गन� उ�े�य रहेकाले सोका ला�ग Installation को काय� 

स�प� भएको छ, उ�ोगका ला�ग आव�यक पन� क�चा पदाथ� Used and Scrap, Tyre �वदेशबाट 
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आयात गन� उ�ोग �वभाग सम� �सफा�रस तथा अनमु�त माग गरेकामा �वभागले �वप�ी �व�ान 

��वधी तथा वातावरण म��ालयको राय ��त��या मागेको र उ� म��ालयबाट परुाना Used and 

Scrap Tyre  �शोधन गदा� वातावरणमा ��तकूल �भाव पान� हुँदा ��तबि�धत सूचीमा संल�न भई 

उ� क�चा पदाथ� �वदेशबाट आयात गन� न�म�ने भनी �म�त २०७०।३।१० मा �नण�य भएको 

र सोह� अन�ुप उ� क�चा पदाथ�ह� �वदेशबाट आयात गन� न�म�ने भनी उ�ोग �वभागबाट 

�म�त २०७०।३।२० मा �नण�य भएका कारण सो उ�ोगले आयात गन� लागेको Used and 

Scrap Tyre  भ�सारमा जाँचपास नभई पैठार� हनु नसक� उ�ोगलाई आ�थ�क भार पनु�का साथै 

उ�ोग स�ालन हनु नस�ने  अव�थामा पगेुको छ। तसथ� �वप�ीह�को �म�त २०७०।३।१० र 

२०७०।३।२० को गैरकाननुी �नण�यह� तथा उ� �नण�यसँग स�बि�धत प�ह� उ��ेषणको 

आदेशले बदर गर� �वप�ीह�को नाउँमा �नवेदक उ�ोगको ला�ग चा�हने क�चा पदाथ� Used and 

Scrap Tyre  �वदेशबाट आयात पैठार� गन� कुनै �क�समको रोक नलगाई आयात इजाजत �दान 

गनु� भ�े समेतको परमादेश जार� हनु ुपद�छ भनी बहस गनु� भएको र �वप�ी उ�ोग �वभाग तथा 

�व�ान, ��व�ध तथा वातावरण म��ालयका तफ� बाट उपि�थत पनुरावेदन सरकार� व�कल 

काया�लय, पाटनका उप�याया�धव�ा�य �ी श�भ ु गौतम र उमाका�त पौडेल समेतले �नवेदक 

उ�ोगको �वीकृत �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन (IEE) मा �वदेशका �थानीय �पमा 

उपल�ध हनेु क�चा पदाथ�ह� (Raw Materials) �योग गन� भ�े उ�लेख भएको छ, सोको 

�वपर�त �नवेदक उ�ोगले क�चा पदाथ� (Used and Scrap Tyre) �वदेशबाट आयात गन� अनमु�त 

मागेका कारणबाट �ववाद उ�प� भएको हो, �य�तो अनमु�त �दन �म�ने न�म�ने स�ब�धमा उ�ोग 

�वभागले �व�ान ��व�ध तथा वातावरण म��ालय सम� राय ��त��या माग गरेकामा उ� 

म��ालयले वातावरणमा ��तकूल असर पन� जाने �व�भ� कारणह� स�हत उ�लेख गर� अनमु�त 

�दन न�म�ने �नण�य गरेको छ, वातावरणमा पन� स�ने ��तकूल असरलाई के क�तो नी�त तथा 

मापद�ड बनाई लाग ुगन� भ�े �वषयको अ�ययन तथा अनगुमन र �नय��ण गन� �वशेष�ता तथा 

िज�मेवार� वातावरण म��ालयको नै हो, उ�ोग �वभागले �नवेदकले माग गरे बमोिजमको अनमु�त 

�सधै �दन नस�ने हुँदा उ� म��ालयको नी�त �नण�य र �नद�शन अन�ुप क�चा पदाथ� �वदेशबाट 

आयात गन� इजाजत �दान नगरेको हो, सव�साधारणको �वा��यमा ��तकूल �भाव नपन� गर� 

रा�यले वातावरण जोगाउन संर�क�वको भू�मका �नवा�ह गनु� पन� ह�ुछ र �च�लत वातावरण 

संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� उ�ोग �वभाग तथा वातावरण 

म��ालयबाट भए गरेका �नण�यह� काननु स�मत नै हुँदा �नवेदकको माग बमोिजम �रट जार� गनु� 

पन� अव�था नहुँदा �नवेदन दाबी खारेज हनु ुपद�छ भनी गनु� भएको बहस समेत स�ुनयो ।  

८. �नवेदकको �नवेदन मागदाबी, �वप�ीह�का तफ� बाट परेको �लिखत जवाफ तथा दबैु प�बाट 

��ततु भएको बहस िज�करह� समेतलाई ���गत गदा� ��ततु म�ुामा �नवेदकको माग बमोिजमको 

आदेश जार� गनु� पन� अव�था �व�मान छ छैन ? भ�े �वषयमा �नण�य �दन ुपन� देिखयो ।  

९. अब �नण�याथ� �वचार गर� हेदा� �नवेदक नेपाल इको भे�चर टायर �रसाइि�लन �ा.�ल. Used and 

Scrap Tyre ज�ता परुाना क�चा पदाथ�ह�को �योग गर� Crumb Rubber, Fuel Oil, Carbon 
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Black, Stcel Wire/Pyrolysis Gas-For Capative Ude बनाउने उ�े�यले �ारि�भक वातावरणीय 

पर��ण ��तवेदन (IEE ) समेतको ���या परुा गर� �व�धवत ् दता� भएको त�यमा �ववाद  

देिखँदैन । �यसै गर� उ�ोग दता� गन� �ममा �नवेदक क�पनीले उ�ोग �वभाग सम� पेस गरेको 

IEE ��तवेदनमा उ�ोगलाई आव�यक पन� Raw  Materials �वदेशबाटै उपल�ध गराउने भ�े 

उ�लेख गरेको त�यलाई �नवेदकले ��ततु �नवेदनमा नकान� सकेको पाइँदैन । सोका �वपर�त 

उ�ोगका ला�ग आव�यक पन� क�चा पदाथ� Used and Scrap Tyre �वदेशबाट आयात गन� 

उ�े� यले भारत कोलक�ा र भ�सार काया�लय वीरग�जबाट �य�ता क�चा पदाथ�ह� छुटाउने 

�ममा उ�ोग �वभागको आयात इजाजत आव�यक परेको भनी आयात इजाजतको �सफा�रस तथा 

अनमु�त माग गरेकामा �नवेदकको माग बमोिजम आयात इजाजत �दँदा वातावरणमा �व�भ� न 

�क�समका ��तकूल असर पन� जाने भनी �वप�ी उ�ोग �वभाग र �व�ान ��व�ध तथा वातावरण 

म��ालयले आयात इजाजत न�दएको अव�था देिख�छ ।  

१०. �वप�ीह�बाट माग बमोिजमको आयात इजाजत �ा� नभएप�छ �वप�ीह�को �म�त 

२०७०।३।१० र २०७०।३।२० को �नण�यह�लाई चनुौ�त �दई �नवेदकले ��ततु �रट दायर 

गरेको अव�था देिखयो । �नवेदकले आ�नो �नवेदन �यहोरामा आ�नो देशमा खपत भएको Tyre 

मा Zinc, Lead, Arsenic, Cadmium नहनेु र �वदेशबाट आया�तत परुाना Tyre मा उ� त�वह� 

हनेु भ�े �वप�ीह�को �नण�य पूवा��ह� छ,  Environment Friendly तथा मानवीय �वा��यलाई 

उ�लेखनीय ��तकूल �भाव नपादा� Transboundry Movement गन� हनेु भनी Basel Convention ले 

समेत स�ुवधा �दान गरेको छ, उ�ोग �वभागले �वीकृत गरेको IEE Report बाट समेत �नवेदकको 

उ�ोग वातावरण मै�ी रहेको छ, वातावरणमा उ�लेखनीय नकारा�मक �भाव (Significant 

Adverse Impact) को काय�लाई मा� वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ७ माफ� त 

रोकथाम एवं �नय��ण गन� �यव�था छ, �वप�ी उ�ोग �वभागले उ�ोग दता� गन� र IEE  मा 

उ�लेख भएका क�चा पदाथ�ह� (परुाना तथा Used Tyre ) को आयात एवं पैठार�मा रोक 

लगाउने �वप�ीह�को काय� �यायोिचत छैन, क�चा पदाथ� आयातमा रोक लगाई अनमु�त न�दन ु

भनेको उ�ोगलाई काननु �वपर�त एवं अ��य� �पमा उ�ोग ब�द गर भ�ु सरह भएकाले �वप�ी 

�व�ान ��व�ध तथा वातावरण म��ालयको एवं उ�ोग �वभागको �नण�य तथा प�ाचारको काय� 

वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा २ (झ) र ७ (३) समेतको �वपर�त रहेकाले उ��ेषणको 

आदेशले बदर गर� माग बमोिजमको आयात इजाजत �दन ुभनी �वप�ीह�को नाउँमा परमादेशको 

आदेश जार� ग�रपाउँ भ�े नै �नवेदकको मूल दाबी रहेको पाइ�छ ।  

११. �नवेदकले चनुौ�त �दएका �� नह�का स�दभ�मा �व�ान, ��व�ध तथा वातावरण म��ालयको �लिखत 

जवाफ हेदा�, �नवेदकको �वीकृत IEE Report मा उ�ोगको स�ालन Pyrolysis Process (जलाउने 

तथा ब�ने ���या) बाट ग�रने उ�लेख भएको र उ� ���याबाट �श�त मा�ामा �वा��य र 

वातावरणीय ���कोणबाट हा�नकारक रासाया�नक पदाथ�ह� उ�पादन हनेु भएको तथा १० लाख 

वटा टायर जलाउँदा २ लाख Liter Run -off Oil �न�कने (Basel Convention UNEP/ 

CHW/10/16. Add.1/rev.1) र यसको उिचत �यव�थापन नभएमा जल �दूषण लगायत यसले 
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वातावरणमा ��तकूल असर पन� जाने ह�ुछ । तर  IEE Report  मा उ� तेल Bulk Quantity मा 

�न�कने र बे�ने कुरा मा� उ�लेख भएका हनुाले यसलाई वातावरण मै�ी �यव�थापन भ� न�म�ने 

हुँदा �नवेदन दाबी �मपूण� छ । ��ता�वत उ�ोगले उ�पादन गन� भ�नएको Crumb rubber तथा 

Oil ले वातावरणमा उ�लेखनीय �भाव पान� भएकाले य�तो उ�ोग वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 

र त�सब�धी �नयमावल�,  २०५४ ले �न�द�� गरे बमोिजम वैधा�नक मा� स�कँदैन । �नवेदकले 

IEE Report मा क�चा पदाथ� �थानीय �पमा उपल�ध हनेु भ�न उ�लेख गरेकामा हाल आएर 

�वदेशबाट आयात गन� इजाजत माग गरेबाट उ�ोग �थापना गन� उ�े�य नै दू�षत मनसायबाट 

�े�रत रहेको भ�े िज�कर �लएको पाइयो ।  

१२. �यसै गर� Used and Scrap Tyre मा Zinc Lead, Arsenic, Cadmium लगायतका �व�भ� Cancer 

गराउने घातक त�व रहने हुँदा नेपालमा Scrap Plastic  र Recycles granulas तथा वाय ु�दूषण 

हनेु तथा वाय ु �दूषण वृ�� हनेु वा �दूषण गन� स�ने मोटरका Engine को Pump, Cylinder 

Piston Head ज�ता परुाना सामान समेत आयात गन� ��तबि�धत रहेका र उ�ोगह�लाई क�चा 

पदाथ�का �पमा आव�यक पन� Lead Scrap, Lead skimming, Lead Ash, Lead Cyclone Lead 

Dust र zinc Scrap, Zinc Skimming, Zinc Ash, Zinc Cycler, Zinc Dross, Zinc Dust आ�द समेत 

आयात गन� �दइएको छैन । �नवेदकले समेत Scrap Tyre  मा १% Zinc, 0.001% Cadmium र 

०.००५% Lead का त�वह� हनेु त�यलाई �नवेदनमा ि�वकारेको देिख�छ । तसथ� ठुलो 

प�रमाणमा Scrap Tyre �भ�याउँदा मा�थ उि�लिखत अ�य�त हा�नकारक धातकुा यौ�गक ज�मा भई 

वातावरण र मानव �वा��यमा ��तकूल असर पन� जाने ह�ुछ । Basel Convention को Annex-1 

ले प�न  Categories of Waste to be Controlled भनेर Waste Stream having as Constitu cants  

…आ�द उ�लेख गर� पारवहन एवं पैठार� �नय��ण गरेको छ । आय�तत परुाना Used and Scrap 

Tyre �रसाइि�लङ गदा� अ�य�धक वाय ु �दूषण हनेु, वातावरणमा बढ� नकारा�मक असर पान� र 

नेपाल फोहरको Dumping Site हनु जा�छ । साथै �य�ता Tyre बा�दा जलाउँदा (Pyrolysis ) 

�न�कने Slag एवं Fly Ash (छायी) मा �व�भ� �कृ�तका Heavy Metal तथा Carcinogenic Waste 

उ�सज�न भई वातावरणमा ��तकूल �ास आउने समेत भएकाले Used of Scarap Tyre पैठार� गन� 

��तब�ध लगाउने गर� वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� 

�वप�ी म��ालयबाट �म�त २०७०।३।१० मा �नण�य भएको र सोह� �नण�यका आधारमा 

�नवेदकको माग बमोिजम Used  and Scrap Tyre  �वदेशबाट आयात गन� �सफा�रस गन� न�म�ने 

भनी �वप�ी उ�ोग �वभागबाट �म�त २०७०।३।२० मा �नण�य भएको देिख�छ । 

१३. वातावरण संर�ण स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा २ 

को ख�ड (क) मा "वातावरण" भ�ाले �ाकृ�तक, सां�कृ�तक र सामािजक �णाल�ह�, आ�थ�क 

तथा मानवीय ��याकलापह� र �यनका अवयवह�का �बचको अ�तर��या तथा अ�तरस�ब�ध 

स�झन ु पछ� भ�े उ�लेख भएको र सोह� दफाको ख�ड (ख) मा "�दूषण" भ�ाले वातावरणमा 

��य� वा अ��य� �पले प�रवत�न गर� वातावरणमा उ�लेखनीय �ास �याउने, ��त प�ु याउने वा 

वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी �योजनमा हा�न नो�सानी प�ु याउने ��याकलाप स�झन ु पछ� 
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भनी प�रभा�षत गरेको पाइ�छ । �यसै गर� �दूषणको रोकथाम तथा �नय��ण स�ब�धमा उ� 

ऐनको दफा ७ (१) मा कसैले प�न वातावरणमा उ�लखनीय ��तकूल �भाव पान� गर� वा 

जनजीवन र जन�वा��यका ला�ग खतरा हनु स�ने �क�समले �दूषण सृजना गन� वा तो�कएको 

मापद�ड �वपर�त कुनै याि��क साधन, औ�ो�गक ��त�ान वा अ�य ठाउँबाट �व�न, ताप, 

रे�डयोधम� �व�करण तथा फोहर मैला �न�काशन गन� गराउन हुँदैन भ�े उ�लेख भएकाले कुनै प�न 

उ�ोग वा ��त�ानले आ�नो उ�ोग कारखाना वा �यवसा�यक ��त�ान स�ालन गदा� वातावरणीय 

��तकूल नहनेु गर� स�ालन गनु� पन� र जनसाधारणको जीवन जन�वा��य र जै�वक �व�वधता 

खतरा �सज�ना हनेु गर� �व�न, ताप, �व�करण तथा, फोहर मैला �न�काशन गन� नहनेु गर� काननुले 

रोकथाम र �नय��ण गरेको देिख�छ । �यसका �वपर�त वातावरण ��तकूलको काय� गरेमा सोह� 

दफाको उपदफा २ (१) बमोिजम स�बि�धत �नकायले रोक लगाउन स�ने र मका� पन� �यि� वा 

सं�थालाई �य�तो वातावरण ��तकूल काय� गन�बाट ऐ. ऐनको दफा १७ अनसुार मना�सव ��तपू�त� 

भराउनकुा साथै �वीकृत IEE र EIA (वातावरणीय �भाव मू�या�न) �वपर�त काय� गन�लाई सोह� 

ऐनको दफा १८ बमोिजम सजाय गन� स�ने काननुी �ावधान समेत रहे भएको देिख�छ । यसै 

स�दभ�मा �वचार गदा� ��ततु �ववादमा प�न �नवेदकले  �वीकृत IEE  �वपर�त उ�ोगको ला�ग 

�थानीय �तरमा उपल�ध हनु स�ने �वदेशी क�चा पदाथ�को �योग नगर� �वदेशबाट क�चा पदाथ� 

आयात गन� उ�े�यले �वप�ीह�सँग आयात इजाजत �सफा�रस तथा अनमु�त माग गरेको ि�थ�त 

�व�मान देिखँदा �नवेदकको मागदाबी उपरो� विण�त वातावरण स�ब�धी काननु अनकूुल रहे 

भएको मा� �म�ने ि�थ�त देिखएन। 

१४. वातावरण स�ब�धी �ववाद सि��हत रहेको �वषयमा रा��य तथा अ�तरा���य �तरमा म�ुाको 

�छनोफानो गदा� �यायालयह�बाट �यादै संवेदनशील भएर �या�यक स��यताको भू�मका �नवा�ह 

गर� वातावरणीय �याय स�पादन हनेु गरेको पाइ�छ । �छमेक� रा� भारतका �यायालयबाट 

भएका केह� फैसलाह�लाई उदाहरण �व�प हेदा� M.C.Mehta V. Union of India  को म�ुामा 

ओ�लमय �यास चहुावटका �स�मा उठेका �ववाददेिख �व��य वातावरणमा बाँ�न पाउने जनताको 

अ�धकारको सरु�ाका ला�ग हा�नकारक औ�ो�गक ��याकलापमा �नय��ण गन� स�ने अ�धकार 

रा�यलाई हनेु भनी अदालतले �या�या गन� स�ु गरेको (AIR 1987. Sc .985 ) देिख�छ। �यसै 

गर� वातावरणीय अ�धकारको ��ट मा�यता प�हलो पटक �े�ीय �दूषण मिु� स�ष� स�म�त �व. 

उ�र �देश रा�यको म�ुामा सव��च अदालतको फैसलाबाट �ा� भएको (AIR 1990 SC. 2060) 

पाइ�छ । यसका अ�त�र� कारखानाबाट �न�कने फोहर पानीबाट साव�ज�नक �वा��यमा ��तकूल 

�भाव परेको देिखँदा �य�तो फोहोर पानी ७ �दन�भ� ब�द गनु� र नगरे कारखाना ब�द गन� 

कारवाह� चलाइने भनी नगरपा�लकाले सूचना जार� गरेकामा उ� सूचनाले भारतीय सं�वधान�ारा 

��याभूत ग�रएको पेसा �यावसाय गन� �वत��ता हनन हनु जाने हुँदा उ� सूचना बदर गर� पाउन 

माग गरेको Abhilash Textile V. Rajkot Municipal Corporation को म�ुामा वातावरण 

अ�धकारको �या� या गद� "The petitioners can not be allow to reap profit at the cost of the 

public health" भ�े वा�यांश उ�लेख गर� कुनै प�न उ�ोग तथा कारखानाले साव�ज�नक 
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�वा��यको मू�यमा ��तकूल असर पान� गर� नाफा कमाउन नपाइने भनी अदालतले �नवेदन 

मागदाबी खारेज ग�र�दएको (AIR 1988 GUJ -57 ) समेत पाइ�छ । 

१५. नेपालको �यायपा�लकाबाट प�न �व�भ� �क�समका वातावरण �दूषणको �ववाद उठेका म�ुाह�मा 

जन�व��य र वातावरणीय संर�णको प�लाई ���गत गर� मह�वपूण� फैसलाह� भएका छन ्। 

उदाहरण �व�प; राजे�� पराजलु� �व. �ी �ड��लर� �ा.�ल. समेत भएको म�ुामा �ड��लर�बाट 

�न�कने फोहोर मैला र दगु��धले वातावरण �दू�षत बनाएको र उ� फोहर मैलाले अ�ण खोलाको 

पानी �दू�षत हनु गई �थानीय जनसमदुायको �वा��य र जनजीवनमा ��तकूल �भाव परेको हुँदा 

�ाकृ�तक स�तलुन न�ब�न र वातावरण �वनास हनु न�दई उ�ोग स�ालनमा उिचत ���या 

अपनाउन ुभनी स�मा�नत सव��च अदालतबाट �वप�ीह�का नाउमा परमादेश जार� भएको पाइ�छ 

(वातावरण संर�ण स�ब�धी म�ुाह�को सँगालो प.ृ २०५, २०५७, �ोपि�लक) । �यसै गर� 

अ�धव�ा भरतमिण गौतम �व. म��ी प�रष� सिचवालय समेत भएको म�ुामा प�व� धा�म�क �थल 

गहेु� वर� र पशपु�तनाथ मि�दर हुँदै ब�ने वागमती नद�मा औ�ो�गक र नगरका अ�य फोहरह� 

फाल� �दू�षत भएको हुँदा नद�लाई �व�छ र प�व� राखी वातावरण �दूषण हनुबाट जोगाउन 

काननुले �नद�शन गरे बमोिजम आव�यक काय� गनु� भनी �वप�ीह�का नाउँमा परमादेश जार� 

भएको (स�वत ्२०५४ सालको �रट नं ३०५४ �म�त २०५६।३।२९ को फैसला) र �व�णमुती 

नद� �दूषण स�ब�धी म�ुामा प�न य�तै �कृ�तको आदेश भएको (स�वत ् २०५४ को �रट नं. 

३१४१) देिख�छ । �नवेदक भरतमिण गौतम �व. म��ी प�रषद सिचवालय समेत भएको 

उ��ेषणय�ु परमादेश म�ुामा प�न गोकण� डि�पङ साइटबाट �न�केको �मथेन �याँसको �यव�थापन 

गर� वातावरण संर�ण गन� सरकारका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� भएको छ (स�वत ्

२०५६ सालको �र.नं. ३४७८, �म�त २०५९।१।७ को फैसला) । यसका साथै वातावरण 

संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ७ (१) र वातावरण संर�ण �नयमावल�, २०५४ को �नयम १५ 

मा उि�लिखत कुनै याि��क साधन औ�ो�गक ��त�ान वा अ�य ठाउँबाट �व�न ताप रो�डयोधम� 

�व�करण तथा फोहोर मैला �न�काशन गन� नहनेु ज�ता �नषे�धत काय� रो�न तथा काया��वयन 

गन�का ला�ग �दूषणको रोकथाम तथा �नय��णका ला�ग आव�यक मापद�ड �नधा�रण गनू� गराउनू 

भनी भोजराज ऐर �व. त�काल�न जनस��या तथा वातावरण म��ालय समेत भएको म�ुामा 

सव��च अदालतबाट परमादेश जार� भएको छ (२०५६ सालको �रट नं ४१९३ �म�त 

२०५८।१०।२६ को फैसला ) । य�तै केदारभ� �े� �व. यातायात �यव�था �वभाग समेत 

भएको म�ुामा काठमाड� उप�यका बा�हर �डिजटलबाट स�ा�लत ३ पा�� े टे�पो दता� ब�द गन� 

गर� �कािशत सूचना बदर गर� पाउने मागदाबी �लएको उ��ेषणको �रटमा काठमाड� उप�यका�भ� 

�य�तो टे�पो स�ालन गन� यसअिघ नै ��तब�ध लगाएको प�ृभू�ममा "�व�छ वातावरणमा िजउन 

पाउने हक काठमाड� उप�यका बासीह�लाई मा� नभई नेपालभरका सबै कुनाका�चामा ब�ने 

नेपाल�ले उपभोग गन� पाउने हक हो" भ�े �या�या गर� �नवेदकको �रट खारेज भएको (स.अ. 

बलेु�टन, वष� १०, अ� १२, प�ृ ७ २०५८) छ । उि�लिखत ��ा�त बाहेक प�न वातावरण 
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संर�ण र जनसाधारणको �व�छ वातावरणमा िजउन पाउने हकलाई सव��च अदालतले 

अ�भभावक�व �हण गर� वातावरणीय संर�कको भू�मका �नवा�ह गद� आएको पाइ�छ।  

१६. ��ततु म�ुामा �नवेदकको �नवेदन स�दभ�लाई समेत ���गत गदा� उ��ेषण र परमादेशको  आदेश 

क�ता आदेश हो र क�तो अव�थामा य�ता आदेश जार� ह�ुछन ्भ�े स�ब�धमा प�न केह� चचा� 

गनु� वा� छनीय देिखयो । �स�ा�तः उ��ेषणको आदेश �शास�नक, �या�यक एवं सरकार� वा 

साव�ज�नक �नकायका पदा�धकार�ह�ले आ�नो �े�ा�धकार नाघी कुनै गैरकाननुी एवं अन�धकृत 

काम कारवाह� वा �नण�य गरेमा �य�तो काम कारवाह� र �नण�य स�याउन वा बदर गन� 

उ��ेषणको �रट जार� ह�ुछ । �य�ता साव�ज�नक पदा�धकार�को �नण�य वा काम कारवाह�मा 

बद�नयत, �वे�छाचार�पन र भेदभावपूण� काय� भएको देिखएमा, �व�ववेकको द�ुपयोग भएको 

देिखएमा, गलत �नण�य भई �या�यक मनको अभाव देिखएमा, �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त �वपर�त 

�नण�य भई �नवेदकको मौ�लक हकमा आघात परेको र गलत �नण�य बदर गन� वैकि�पक 

उपचारको �यव�था नभएका अव�थामा अदालतले उ��ेषणको आदेश�ारा �य�तो गैरकाननुी वा 

गलत �नण�य बदर गन� स�ने ह�ुछ । �यसै गर� परमादेश मा�थ�लो अदालतबाट कुनै सरकार� वा 

साव�ज�नक �नकाय उपर जार� हनेु आदेश हो । �य�तो �नयकायको काननुी वा साव�ज�नक कत��य 

परुा गराउन यो आदेश जार� ह�ुछ । काननुले �व�छ �पमा तोकेको साव�ज�नक �कृ�तको 

कत��य (Duty of Public Nature) भएका �वप�ी सरकार� वा साव�ज�नक �नकाय वा पदा�धकार�का 

नाउँमा काननुले तोकेको कत��य परुा नगरेको देिखएमा यो आदेश जार� ह�ुछ । तर �य�ता 

पदा�धकार�को �व�ववेक�य अ�धकार उपर य�तो आदेश जार� हुँदैन। साधारणतया परमादेश �यि� 

�वशेषका �व��मा जार� हुँदैन । परमादेश सम�या�यक �कृ�तको उपचार (Equitable Remedy) 

हुँदा यो अदालतको �व�ववेक�भ� पद�छ । यसको �नयमन �था�पत �स�ा�त अनसुार ह�ुछ । 

काननुी कत��य परुा गनु� पन� दा�य�व भएका �नकाय वा पदा�धकार� सम� �लिखत अनरुोध गदा� 

प�न सो �नकाय वा पदा�धकार�ले �य�तो कत��य परुा नगरेका अव�थामा काननुी कत��य परुा 

गराउन अदालतबाट परमादेश जार� हनेु हो । तथा�प �नवेदकले असल �नयत (In good Faith ) 

ले �नवेदन �दएको छ छैन र �नवेदकको कुनै अ��य� �मपूण� वा कल�ुषत भावना अ�तर�न�हत छ 

छैन भ�ेतफ�  प�न अदालतले �यान��� प�ु याउन ु पद�छ । यस स�दभ�मा ��ततु �रट �नवेदनका 

�ववा�दत �वषयव�तलुाई हेदा�,  �वप�ीह� साव�ज�नक �कृ�तको कत��य भएका सरकार� �नकाय वा 

सोका पदा�धकार� देिखएकाले �नवेदकको माग बमोिजम उ�ोगका क�चा पदाथ�ह� �वदेशबाट 

आयात गन� इजाजत वा अनमु�तको �सफा�रस गनु� पन� अ�नवाय� काननुी कत��य �वप�ीलाई 

तो�कएको छ छैन र �नजह�ले काननु बमोिजमको कत��य परुा नगरेको अव�था हो होइन भ�े नै 

मूल �पमा हेनु� पन� �वषय देिखयो।  

१७. �नवेदकको ��ता�वत नेपाल इको भे�चर टायर �रसाइि�लङ उ�ोग दता� गन� �ममा �वीकृत 

भएको �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदनमा उ�ोगका ला�ग चा�हने क�चा पदाथ� (Used 

and Scrap Tyre) �थानीय �पमा �वदेशबाटै उपल�ध हनेु भनी �वीकारेको त�यमा �ववाद  

देिखँदैन । �नजको उ� उ�ोग दता� गन� �नकायले प�न सोह� अन�ुप नेपालमा खेर गइरहेको र 
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कुनै �कारले जलाउन ुवा न� गनु� पन� �कृ�तका Used and Scrap Tyre  ज�ता क�चा पदाथ�को 

सदपुयोग होस ् र �यसबाट वातावरणमा उ�लेखनीय मा�ामा ��तकूल असर नपन� र उ�ोगबाट 

उ�पा�दत व�त ुनेपालमा खपत हनेु स�भावनाको आकँलन गर� उ�ोग दता�को �वीकृ�तस�म �दएको 

मा�ु पन� ह�ुछ । तथा�प �नवेदकले हालस�म आ�नो �वीकृत IEE बमोिजम �थानीय �तरमा 

उपल�ध हनेु क�चा पदाथ�ह� स�लन गरेको र उ�ोग स�ालनमा �याएको अव�था समेत  

देिखँदैन । जनु �योजन र उ�े�य राखी �नवेदकले उ�ोग दता� गरेका हनु ्सो अनसुारको आ�नो 

कत��य परुा गन� �थानीय �तरमा खेर गइरहेको Waste to no Waste �स�ा�त अनसुार क�चा पदाथ� 

�योग नगर� �वदेश (भारत)बाट वातावरणमा ��तकूल असर पन� स�ने ठुलो मा�ामा क�चा पदाथ� 

�याउने उ�े�यले �वप�ीह� सम� �नवेदन �दई आयात इजाजत �सफा�रस तथा अनमु�त प� माग 

गरेको र उ� काय�मा सफलता �ा� नभएप�छ सोह� उ�े�य �ा��का ला�ग ��ततु �रट �नवेदन 

दायर गरेको देिखँदा �नवेदक असल �नयत (In good Faith) र सफा हात (Clean hand ) �लएर 

अदालत �वेश गरेको अव�था देिखँदैन । साथै �य�तो �कृ�तका क�चा पदाथ�ह� �वदेशबाट 

आयात गन� इजाजत पाउने �नवेदकको �था�पत तथा �न�व�वाद काननुी हक रहे  भएको अव�था 

प�न �व�मान देिखँदैन । यो �वषय �वश�ु नेपाल सरकारको वातावरणीय संर�णसँग स�बि�धत 

नी�त तथा स�भा�वत �दूषण रोकथाम तथा �नय��णको अ�धकार र कत��य�भ� पन� देिख�छ । 

�वप�ीह�बाट �य�तो नी�तगत र �व�ववेक�य काननुी अ�धकारको �योग गर� भएको �नण�यमा 

��य� काननुी ��ुट नदेिखएकाले उ��ेषण तथा परमादेशको आदेश जार� हनु स�ने अव�था प�न 

�व�मान देिखँदैन । �वप�ीह�ले वातावरणीय �भाव र जनसाधारणमा पन� ��तकूल असर समेतको 

�यापक �व� लेषण गर� �नवेदकले माग गरे बमोिजमको क�चा पदाथ� आयात इजाजतको �सफा�रस 

वा अनमु�त �दन न�म�ने उिचत र पया�� आधार तथा कारणह� खोल� �नण�य गरेको पाइ�छ । 

�वप�ीह�को �नण�यमा �नवेदकले उ�लेख गरे बमोिजमको काननुी ��ुट भएको वा सो �नण�यले 

�नवेदकको पेसा �यवसाय वा रोजगार स�ालन गन� काननुी तथा मौ�लक हकमा आघात परेको 

अव�था समेत �व�मान नदेिखँदा �नवेदकले माग गरे बमोिजम �वप�ीह�बाट भएका �म�त 

२०७०।३।१० र २०७०।३।२० का �नण�यह� बदर गर� उ��ेषणय�ु परमादेश जार� गनु� 

पन� अव�था देिखएन ।  

१८. तसथ�, उपरो� विण�त वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ ले �दूषणको रोकथाम तथा �नय��ण गन� 

स�ब�धमा गरेको काननुी �यव�था, �छमेक� रा� भारत तथा नेपालका �यायालयह�ले वातावरणीय 

�यायका स�दभ�मा जार� गरेको आदेश तथा ��तपा�दत �स�ा�तह�, उ��ेषण तथा परमादेशको �रट 

जार� हनेु नहनेु अव�थाह� र �वप�ीह�को �लिखत जवाफमा उि�लिखत आधार कारणह� तथा 

�नवेदकको उ�ोगका ला�ग आव�यक क�चा पदाथ�ह� (Used and Scrap Tyre) आयात एवं 

पैठार� गन� आयात इजाजत �सफा�रस तथा अनमु�त �दन न�म�ने भ�े �वप�ीह�को �नण�यमा 

�ववेिचत Basel Convention UNEP/ CHW, वातावरणीय �व�धशा�को मू�य मा�यता तथा �स�ा�त 

एवं वाय ु �दूषण तथा मानव �वा��यमा पन� ��तकूल असर समेतका आधार कारणह�बाट 
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�नवेदकको माग बमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश जार� गनु� पन� अव�था �व�मान 

नदेिखँदा ��ततु �रट �नवेदन खारेज हनेु ठहछ� ।  

 

तप�सल 

(क) ��ततु �नषेधा�ाको �नवेदन खारेज हनेु ठहरेकाले यस आदेशमा िच� नबझेु ऐनको �याद 

३५ �दन�भ� पनुरावेदन गन� �ी सव��च अदालतमा जान ुभनी �नवेदकलाई पनुरावेदनको 

�याद �दनू । 

(ख)  सरोकारवालाले यस आदेशको न� कल माग गरेमा �नयमानसुार न� कल �दनू । 

(ग) ��ततु आदेशको �व�तुीय ��त अपलोड गर� �म�सल सरुि�त रा� न अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दनू । 

 
 

(ह�र�साद बगाले) 

�यायाधीश 

 

उ� रायमा म सहमत छु । 

      

 (िशवराज अ�धकार�) 

      �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� सहयोग गन� 

इजलास अ�धकृत : नवराज काक� 

क��यटुर अपरेटर : नारायण�साद आचाय� 

 

इ�त स�वत ्२०70 साल पौष ३० गते रोज ३ शभुम.्....... 
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�ी पनुरावेदन अदालत, पाटन 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाह� 

माननीय �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी 

आदेश 

म�ुा नं. ०६९-WO-०३९६ 

इजलास नं. ३ को �नण�य नं.४१० 

 

म�ुा : �नषधेा�ाय�ु परमादेश । 

 

गोखा� िज�ला, �स�पवास गा.�व.स., वडा नं. २ �थायी ठेगाना भई हाल 

का.िज.,का.म.न.पा., वडा नं. १६ ि�थत ओ.एम.िज. �लबको स� चालक वष� २६ को 

सधुन ग�ुङ..............................................................................................१ 

�नवेदक 

�व��  

�ी नेपाल सरकार गहृ म��ालय �सहदरवार, काठमाड�........................................१ 

�ी िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल, काठमाड�............................................१ 

�ी �हर� �धान काया�लय, न�साल, काठमाड�...................................................१ 

�ी महानगर�य �हर� आय�ुको काया�लय, रानीपोखर�, काठमाड�............................१ 

�ी महानगर�य �हर� प�रसर हनमुानढोका, काठमाड�...........................................१ 

�वप�ी 

 

    

  �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले यसै अदालतको �ा�धकार�भ�को भई दता� हनु 

आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं आदेश यस �कार छ : 

 

त�य ख�ड 

१. म �नवेदकले �च�लत काननु बमोिजम �यवसाय दता� गर� रा�ीकाल�न मनोर�न �यवसाय स� चालन 

गन� अनमु�त �ा� त गर� रा�ीकाल�न मनोर�जन �यवसाय �ड�को थेक स� चालन गद� आएको छु । 

नेपाल रा�ी उ�ोग �यवसायी आचार सं�हता, २०६५ ले राजधानीमा स�पूण� रा�ीकाल�न �यवसाय 

साँझ ७ बजेदेिख �बहान ३ बजेस�म स� चालन गन� स�कने �यव�था गरेको र िज�ला �शासन 

काया�लय काठमाड�का �मखु िज�ला अ�धकार� र� नराज पा�डेको अ�य�तामा सव�प�ीय बैठकले 

�ड�कोलाई �बहान २ बजेस�म ख�ुन �दने भ� ने समेतको �नण�य बमोिजम सबै �ड�को थेक स� चालन 

भइरहेकामा हाल आएर �हर� प�रसरका �हर� �वेश गर� तो�कएको सीमा पूव� क�हले ११ बजे क�हले 

१२ बजे आफुखसुी �वे�छाचार� �पमा ब�द गन� ध��याउने र �यवसाय स� चालन गन� �नर�तर बाधा 

अवरोध खडा गर� द:ुख हैरानी �दएकाले �नवेदकलाई सं�वधान �द� एवं �च�लत काननुले �यापार 

�यवसाय गर� स�पि� आज�न गन� पाउने हकमा आघात पन� ग�भीर आश�ा �व�मान भएकाले 

सव�प�ीय बैठकबाट भएको �नण�यको प�रपालन गर� �बहान २ बजेस�म �ड�को स� चालन गन� रोक 
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नलगाउन ुभनी �वप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश स�हत �नषधेा�ाय�ु परमादेशको आदेश जार� 

ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको �नवेदन मागदाबी । 

२. यसमा के कसो भएको हो ? �नवेदकको माग बमोिजमको आदेश �कन जार� हनु ुनपन� हो ? माग 

बमोिजमको आदेश जार� हनु ुनपन� कुनै आधार, कारण भए सबतु �माण स�हत �याद सूचना तामेल 

भएको �म�तले बाटाका �याद बाहेक १५ �दन�भ� �वप�ी नं. १ देिख ५ स�मले पनुरावेदन सरकार� 

व�कल काया�लय पाटन माफ� त �लिखत जवाफ पेस गनु� भनी �नवेदनको ��त�ल�प समेत साथै राखी 

�वप�ीह�को नाममा �याद सूचना जार� गर� �लिखत जवाफ परे वा अव�ध �य�तत भएप�छ �नयमानसुार 

गर� पेस गनु� । �नवेदकले अ�त�रम आदेश समेतको माग गरे तफ�  �वचार गदा� �वषयव�तकुो 

�कृ�तबाट दबैु प� राखी छलफल गर� सोको �न�कष�मा प�ुन वा� छनीय देिखँदा �म�त 

२०७०।७।२१ मा हनेु छलफलमा उपि�थत हनु आउन �वप�ीह�लाई सूचना �दई सो �म�तस�मको 

ला�ग मया��दत एवं �यवि�थत �यवसाय स� चालनमा काननु ��तकूल हनेु काय� बाहेकका �ड�को 

�यवसायमा रोक लगाउन पन� अव�था नदेिखँदा �नवेदकको �यवसाय तथा गे�ह�लाई ��तकूल असर 

पन� गर� कुनै काय� नगनु� नगराउन ुभनी पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ३३क. 

बमोिजम अ�त�रम आदेश जार� ग�र�दएको छ । सोको जानकार� �वप�ी नेपाल सरकार गहृ 

म��ालयलाई �दन ुभ� ने �म�त २०७०।७।१४ गतेको यस अदालतको आदेश । 

३. यस काया�लयबाट �नवेदनमा उ�लेख भए बमोिजम �नजको हक �हतमा असर प�ु ने कुनै काम कारबाह� 

भएको भनी �नवेदकले उ�लेख गन� नसकेको र यस काया�लयबाट �नजका हक�हतमा असर प�ुने कुनै 

काम कारबाह� भएको नहुँदा �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको महानगर�य �हर� 

आय�ुको काया�लय रानीपोखर�को �लिखत जवाफ । 

४. यसमा �नवेदन मागदाबी बमोिजम अ�त�रम आदेश जार� हनु ु पन� अव�थाको �व�मानता छ, छैन 

भ� नेतफ�  �वचार गदा� �व�धवत ् �पमा दता� गर� स� चालन भइरहेको �यवसायलाई �व�धवत ् �पमै 

कारबाह� नगर� स� चालनमा अवरोध गनु� काननुी शासनको अवधारणाले अनमु�त �दान नगन� हुँदा 

मया��दत एवं �यवि�थत �यवसाय स� चालनमा काननु ��तकूल काय� बाहेकका �नवेदकको �यवसायमा 

रोक लगाउन ुपन� अव�था नदेिखँदा �नवेदकको �यवसायलाई ��तकूल असर पन� गर� कुनै काय� नगनु� 

नगराउन ुभनी यस अदालतका एक �यायाधीशको इजलासबाट �म�त २०७०।७।१४ मा जार� भएको 

अ�त�रम आदेशलाई �नर�तरता �दान ग�र�दएको छ । यसको जानकार� ��यथ�ह�लाई �दई 

�नयमानसुार गनु� भ� ने �म�त २०७०।८।१० गतेको यस अदालतको आदेश। 

५. ��ततु �रट �नवेदनमा उ�लेख भए अनसुार �वप�ीको पेसा �यवसायमा बाधा पान� काय� यस 

म��ालयको तफ� बाट भएको छैन । समाजको शाि�त सरु�ा खलल पन�, रा�य र समाजको �हत 

��तकूल हनेु �यवसाय रा�यले काननु बमोिजम �नय��ण गर� �य�ता �यवसाय काननु स�मत �पमा 

चलाउन �दएको �नद�शनबाट �नवेदकको �यवसाय रोक लगाएको भ� न न�म�ने हुँदा �रट �नवेदन खारेज 

ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको गहृ म��ालयको �लिखत जवाफ । 

६. �हर� �धान काया�लयको य�तो कामबाट मका� पन� गएको भ� ने िज�कर प�न नरहेको र �च�लत काननु 

�वपर�त हनेु गर� काय� स�पादन गन� यस काया�लयबाट मातहत �नकायलाई कुनै �नद�शन प�न न�दएको 
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हुँदा �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको �हर� �धान काया�लय न�सालको �लिखत 

जवाफ । 

७. �वप�ी �रट �नवेदकले उ�लेख गरे अनसुार रा�ीकाल�न �यवसाय अ�तग�त डा�सबार समेतलाई 

स� चालनमा रोक लगाउने, कारोबार ब�द गराउने, �नय��णमा �लने समेतका कुनै प�न काय� एवं 

�नण�य यस काया�लयबाट नभएको एवं �हर�लाई सो �वषयमा �नद�शन समेत न�दएको अव�थामा झ�ुा 

�यहोरा उ�लेख गर� दायर भएको �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको िज�ला �शासन 

काया�लय काठमाड�को �लिखत जवाफ । 

८. रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालन गन� रे�टुरे�टह�ले, �स.सी. �यामेरा जडान नगरेको, जडान भएको 

द�ु�त हालतमा नरहेको, साउ�ड �फु �स�टम नअपनाएकाले धेरै होह�ला हनेु गरेको, लोड से�डङमा 

वैकि�पक ऊजा�को �यव�था नगरेको, धेरै नेपाल� सव�साधारण र १८ वष� नपगेुका र �कुल र 

कलेजका �व�ाथ�ह� समेत गई मादक पदाथ� सेवन गन� गरेको, मादक पदाथ� सेवन गर� अशाि�त 

म� चाउने र �व�भ� न आपरा�धक काम समेत हनेु गरेकाले रा�ीकाल�न रे�टुरे�ट रातको २४ बजेप�छ 

ब�द गन� �थानीय बा�स�दाबाट अनरुोध भई आएको समेतबाट �नवेदकले रा�ीकाल�न �ड�को स� चालन 

गन� �नषधेा�ाको आदेश जार� ग�रपाउँ भ�न�दन ुभएको �नवेदन आफैमा बदरभागी हुँदा खारेज ग�रपाउँ 

भ� ने समेत �यहोराको महानगर�य �हर� प�रसर काठमाड�को �लिखत जवाफ । 

 

आदेश ख�ड 

९. �नयम बमोिजम पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु �नवेदनमा �नवेदकको तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान व�र� ठ अ�धव�ा तथा अ�धव�ा र ��यथ�को तफ� बाट उपि�थत �व�ान शाखा अ�धकृत समेतले 

गनु� भएको बहस बुदँाह� देहाय बमोिजम रहेका छन ्:  

�नवेदकको तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� ठ अ�धव�ा 

�ी श�भ ुथापा तथा �व�ान अ�धव�ा �ी सरेुश 

चापागाई 

��यथ�को तफ� बाट उपि�थत �व�ान शाखा 

अ�धकृत �ी सानबुाब ु�े� ठ 

 �नवेदकले रा�ीकाल�न �यवसाय स�ब� 

�नकायबाट इजाजत �ा� त गर� स� चालन गद� 

आएको । 

 काननुत: रा�यलाई ltनु�पन� कर समेत �तद� आएका 

छन ्। 

 �नवेदकको �यवसाय �वभावैले रा�ीकाल�न 

समयमा स� चालन गनु� पन� ह�ुछ । 

 ��ट काननुी �यव�था नभएकाले �यवसायी�ारा 

आचार सं�हता �नमा�ण गर� सो पालना गर� 

स� चालन गर� आएको अव�था छ । 

 काननु बमोिजम दता� गर� स� चा�लत �यवसाय 

 �नवेदकले रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालनाथ� 

इजाजत प� �लँदैमा जथाभावी �पमा 

�यवसाय स� चालन गन� पाउने होइन । 

 �वत��ताको अ�धकार अ�नयि� �त हनु  

स�दैन । 

 �यवसाय स� चालनाथ� इजाजत प� �लन ु

भनेको अवैध काय� गन� छुट पाउन ुहोइन। 

 काननु �वपर�त शाि�त सरु�ामा असर प�ुने 

अव�थामा रा�यले कारबाह� गन� पाउने नै 

हुँदा �नवेदन खारेज होस ्। 
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काननु �वपर�त रो� न �म�ने  

होइन । ��यथ�ह�ले आफुखसुी �वे� छाचार� 

�पमा �नवेदकको �यवसायमा बाधा अवरोध 

प�ु याएकाले �नवेदन माग बमोिजमको आदेश जार� 

होस ्। 

 

१०. �नवेदकको तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� ठ अ�धव�ा तथा अ�धव�ा र ��यथ�का तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान शाखा अ�धकृत समेतले गनु� भएको बहस सनुी �नवेदन प� स�हतको �म�सल अ�ययन गर� हेदा�, 

मा�थ त�य ख�डमा उि�लिखत �नवेदन दाबी र �लिखत जवाफ परेको देिख�छ । ��ततु �ववादमा 

मूलत: �नवेदन मागदाबी बमोिजम �नषधेा�ाय�ु परमादेशको आदेश जार� गनु� पन� अव�थाको 

�व�मानता छ �क छैन ? भ� ने स�दभ�मा �नण�य �दन ुपन� देिखएको छ । 

११. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, �स�ा�तत: "�नषधेा�ा" भ� नाले कुनै �नकाय वा अ�धकार� वा �यि�ले अवैध एवं 

अन�धकृत काय� गर� कसैको काननुी अ�धकारमा आघात प�ु याउने आश�ाको अव�थामा सो काय� 

रोक्  नका ला�ग जार� ग�रने आदेश हो भने "परमादेश" भ� नाले कुनै साव�ज�नक �नकाय वा अ�धकार�ले 

आ�नो काननुी कत��य (Legal duty) प�रपालन गन� इ�कार वा अ�न�छा वा अनिुचत �वल�ब गरेमा सो 

काननुी कत��य प�रपालन गराउनका ला�ग जार� ग�रने आदेश हो । यस सै�ाि�तक कोणबाट ��ततु 

�ववादको त�यावलोकन गर� हेदा�, �नवेदकले मूलत: पेसा �यवसाय स� चालन गन� पाउने काननु �द� 

हक भएकोमा �बना काननुी आधार ��यथ�ह�बाट आफुखसुी रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालन गन� 

समय �नधा�रण भएबाट पेसा रोजगार गन� हका�धकार मा�थ आघात पन� गएको हुँदा काननु��तs"ल कुनै 

�कारले ह�त�ेप, अवरोध र बाधा अ� चन नप�ु याई �म�त २०६८।१२।१२ मा िज�ला �शासन 

काया�लय, काठमाड�का �मखु िज�ला अ�धकार�को अ�य�तामा महानगर�य �हर� प�रसर, क�पनी 

रिज� �ारको काया�लय, ठमेल पय�टन �वकास प�रष� र �ड�कोथेकका ��त�नधीह�को सव�प�ीय 

बैठकबाट भएको �नण�य प�रपालना गर� �बहान २ बजेस�म �या�ड तथा �ड�कोथेक सेवा स� चालन गन� 

रोक नलगाउन ुभनी �नषधेा�ाय�ु परमादेशको आदेश जार� ग�रपाउँ भनी �नवेदन मागदाबी �लएको 

देिख�छ । ��यथ� िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�ले रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालनमा रोक 

लगाउने र �नय��णमा �लने समेत नगरेको भनी �लिखत जवाफ �दएको देिख�छ । �य�तै ��यथ� 

महानगर�य �हर� प�रसर, काठमाड�ले रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालन गदा� सव�साधारण जनताको 

शाि�त सरु�ामा ��य� असर पन� जाने समेत हुँदा �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भनी �लिखत जवाफ �दएको 

देिख�छ । अ�य ��यथ�ह�ले रा�ीकाल�न �यवसाय रोक लगाउने काय� नगरेको हुँदा �नवेदन खारेज 

ग�रपाउँ भनी �लिखत जवाफ �दएको देिख�छ । 

१२. व�ततु: मा�नसलाई बाँ�नका ला�ग केबल िजउ�यानको संर�ण गरेर मा� प�ुदैन । जीवन �नवा�ह 

गन�का ला�ग आय आज�न गन� अ�धकारको प�न उि�कै संर�ण गनु� आव�यकता पद�छ । य�द 

मा�नसलाई जी�वकोपाज�नको आधार खो�ने �वत��ता न�दइने हो भने उसको जीवनको अ�धकार 

(Right to life) �वत: �नि�कय र �न��भा�वत ब� न प�ुदछ । तसथ� जी�वकोपाज�नका ला�ग अनेकन 

अवसर खो�न ुमा�नसको ज�म�स� र �ाकृ�तक अ�धकार मा�न�छ । यस स�दभ�मा मानव अ�धकारको 



पनुरावेदन अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 339 

 

 
 

�व� व�यापी घोषणाप�, १९४८ ले "Everyone has the right to work, to free choice of employment, 

to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment."1  भ� ने 

�यव�था गर� ��येक �यि�लाई कामको, रोजगार�को �वत�� छनौट, कामको उपय�ु र अनकूुल 

अव�थाह�को र बेरोजगार� �व��को संर�णको अ�धकारको ��याभतू गरेको पाइ�छ । सबै 

�क�समका जातीय भेदभाव उ�मूलन गन� स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९६५ ले आ�थ�क, सामािजक 

र सा�ंकृ�तक अ�धकार अ�तग�त "The right to work, to free choice of employment, to just and 

favorable conditions of work, to protection against unemployment……"2 भ� ने �यव�था गर� सबै 

�यि�लाई �बना भेदभाव काम गन�, �वे�छाले रोजगार� रो�ने, कामको उिचत र अनकूुल अव�था �ा� त 

गन�, बेरोजगार �व�� संर�ण पाउने अ�धकारको ��याभतू गरेको पाइ�छ । आ�थ�क, सामािजक तथा 

सा�ंकृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ा प�, १९६६ ले "The states parties to the present 

covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to 
gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to 

safeguard this right"
3
 भ� ने �यव�था गर� ��येक �यि�लाई �नजले �वत� � �पमा छनोट गरेको वा 

�वीकार गरेको कामबाट आ�नो जीवन धा� न स� ने अवसरको अ�धकार सरु�ा गन� रा�यले आव� यक 

कदम चा�न �नद�श गरेको पाइ�छ । म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन� स�ब�धी 

महासि�ध, १९७९ ले "To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal 

access to economic opportunities through employment or self employment."4 भ� ने �यव�था गर� 

म�हलालाई प�ुष सरह रोजगार� वा �वरोजगार� माफ� त आ�थ�क अवसरह�मा पहुँच �ा� त गन� अ�धकार 

समेतको ��याभतू गरेको पाइ�छ । हा�ा स�दभ�मा नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले ��येक 

नाग�रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� �वत��ता5 र ��येक नाग�रकलाई काननुमा 

�यव�था भए बमोिजम रोजगार�को हक6 को ��याभतू गरेको पाइ�छ । �य�तै नाग�रक अ�धकार ऐन, 

२०१२ ले �च�लत काननुको अधीनमा रह� सबै नाग�रकह�लाई कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार 

गन� अ�धकारको7 ��याभतू गरेको पाइ�छ ।  

१३. �स�ा�तत: पेसा, रोजगार, उ�ोग, �यापार र �यवसाय गन� �वत��तालाई जीवनको अ�धकार (Right to 

life) र वैयि�क �वत��ता (Personal liberty) को अ�भ� न अ� मा�न�छ । पेसा, रोजगार, उ�ोग, 

�यापार र �यवसाय गन� �वत��ता स�ब�धी हक अ�तग�त पेसा, रोजगार, उ�ोग, �यापार र �यवसाय 

गन� उपय�ु र अनकूुल वातावरण पाउने हक समेत पद�छ । व�ततु: �वत��ताको अ�धकार 

अ�नयि��त अ�धकार होइन । यसमा काननु बनाएर मना�सब ��तब�ध लगाउन स�कने मा�यता समेत 

रहेको पाइ�छ । यस प�रवेश र प�र��ेयमा ��ततु �ववादको त�यमा केि��त रह� �वचार गदा�, 

�नवेदकले �च�लत काननु�ारा �द� अ�धकार अ�तग�त रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालनाथ� िज�ला 

                                                 
1= Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art.23(1) 

2.  International convention on the the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, Art. 5(e)(i). 

3=  International Covenant on Economic, social and cultural Rights, 1966, Art. 6(1). 

4=   Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women, 1979, Art. 14(2)(e). 

5=  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३, धारा १२(३)(च) 

6=  उह�, धारा १८(१) 

7 = नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२, दफा ६(७) 
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�शासन काया�लय, क�पनी रिज� �ारको काया�लय समेतमा दता� गर� अनमु�त �ा� त गर� �च�लत काननु 

बमोिजम कर �योजनाथ� आ�त�रक राज�व �वभागबाट इजाजत प� �लई रा�यलाई कर समेत �तद� 

आएको भ� ने देिख�छ । �य�तै नेपाल रा�ीकाल�न मनोर� जन उ�ोग �यवसायी�ारा नै आचार सं�हता, 

२०६५ �नमा�ण समेत गर� रा�ीकाल�न मनोर� जना�मक �यवसाय स� चालन गद� आइरहेको देिख�छ । 

यसर� �नवेदकले काननु बमोिजम अनमु�त �ा� त गर� स� चालन गर� आइरहेको रा�ीकाल�न �यवसायमा 

रोक लगाउन वा �नय��ण गन� काननुी आधार नै आव� यक ह�ुछ ।  

१४. काननुी आधार बेगर नै ��यथ�ह�ले �नवेदकको �यवसायमा रोक लगाउने वा �नय��ण गन� गरेको काय� 

समेत काननुी शासन (Rule of law) को अथ� र अवधारणा अनsु"ल मा� न �म�दैन । काननुको शासनमा 

सबैले काननु अन�ुप काय� गनु� पद�छ । सबै काननुको अधीनमा रहन ुपद�छ । सबैले समान �पमा 

काननु�ारा �न�द�� ट ���या र प��तको प�रपालना गनु� पद�छ । यह� नै काननुको शासनको मम�, मू�य र 

मा�यता हो । काननुको शासनमा �वे�छाचार� काय�को मा�यता हुँदैन । �कन�क "Rule of law is the 

antithesis of arbitrariness." भ�न�छ । अत: �नवेदकले �च�लत काननु बमोिजम अनमु�त �ा� त गर� 

स� चालन गद� आइरहेको रा�ीकाल�न �यवसायमा काननुी आधार बेगर समय �नधा�रण गरेर वा शाि�त 

सरु�ामा असर परेको भनेर वा अ�य कुनै बहाना, बा�यता र �ववशता देखाएर बाधा अ� चन वा ह�त�ेप 

गन� ��यथ�ह�को काय�लाई वैध मा� न काननुी शासन (Rule of law) को �स�ा�तले अनमु�त �दान  

गद�न । 

१५. व�ततु: काननु बमोिजम अनमु�त �लई कर समेत �तर� आएकामा �नवेदकलाई सहज �पमा �यवसाय 

स� चालन गन� उपय�ु र अनकूुल वातावरण �मलाइ�दने, �यवसायी र �ाहक समेतलाई स�ुवधा र 

सरु�ाको ��याभ�ूत �दने रा�यको कत��य हो । तर काननुी आधार बेगर शाि�त सरु�ाका नाममा �भ� न 

�भ� न समयमा �भ� न �भ� न पदा�धकार�बाट �यवसाय स� चालनको समय �नधा�रण गन�, आ�नो इ�छा 

अनकूुल �नद�शन �दने वा काननुी आधार र अि� तयारभ�दा बा�हरका अनेकन बहाना, बा�यता र �ववशता 

देखाएर �यवसाय स� चालनमा बाधा अवरोध खडा गनु� वा �यवसाय स� चालन गन� उपय�ु र अनकूुल 

वातावरण �सज�ना नगनु� भनेको पेसा, रोजगार, �यापार, उ�ोग र �यवसाय गन� हकमा�थ �हार गनु� सरह 

हो । रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालनको स�दभ�मा कसैले प�न काननुको उ�ल�न गरेको अव�थामा 

काननुी कारबाह�बाट उ�मिु� पाउन स�दैन । यसर� काननुको उ�ल�न कता�लाई काननु बमोिजम 

कारबाह� गनु� रा�यको कत��य नै हो । तर �यसर� कारबाह� गनु�को स�ा �यवसाय नै काननु �वपर�त 

�नयि��त र �नय�मत गनु� उिचत मा� न स�क� न। �य�तै �नवेदकले प�न �च�लत काननुको प�र�ध�भ� 

रहेर सव�साधारणलाई ��तकूल असर नप�ु याई �व� व�यापी मा�यता र मापद�ड समेतलाई आ�मसात गरेर 

मया��दत एवं अनशुा�सत ढ�ले रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालन गनु�पन� दा�य�वलाई नजरअ�दाज गन� 

�म�दैन । 

१६. व�ततु: �व�धवत ्�पमा स� चा�लत �यवसायको �नय��ण र �नयमन �व�धवत ्�पमै हनु ुपन� सव�मा�य 

�स�ा�त हो । यस स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट "सा�धकार �नकायबाट अनमु�त �ा� त गर� 

�यवसाय स� चालन गर� तो�कएको समयमा नवीकरण समेत ग�रएको अव�थामा �यवसाय स� चालन गन� 

�यि�को अ�धकार �वत: �सज�ना हनु जाने... —�लट मे�सन (�मनी �या�सनो) स� चालनस�ब�धी काननु र 

काय��व�ध नब�दास�म सो मे�सन स� चालन स�ब�धी काय� रो�ने र रो�न लगाउने‘ भ� नेस�मको �यहोरा 
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काननु अन�ुपको देिखन आएन"8 र शाि�त सरु�ा �दान गन� कत��य �नवा�ह गदा� कसैको काननु �द� 

हक अ�धकारमा रोक लगाउन, नाग�रकको काय� र �यवहारलाई काननु �वपर�त �नयि��त गनु� र पेसा 

�यवसायलाई काननुको अ�धकार र आधार �बना �नयमन एवं सीमा�न गनु� यिु�स�त तथा काननुी भ� न 

�म�दैन ।... �बना काननुी आधार केवल �यवसाय गन� पाउने समय �नधा�रण गर� रा�ीकाल�न �यवसाय 

स� चालन गन� समय तो�क�दएको देिखएकाले र काननु �बनाको �नय��ण र �नयमनबाट �नवेदकह�को 

पेसा रोजगार गन� हकमा आघात नपरेको भ� न �मलेन ।... काननुी �यव�थाको अभावमा �भ� न �भ� न 

समय वा �भ� न �भ� न पदा�धकार�बाट �यवसायको समय �नधा�रण गन�, आ�नो इ�छा अनकूुलको �नद�शन 

जार� गन� र �यवसायको स� चालनमा अवरोध उ�प� न हनु स� ने गर� अ�य काम कुरा गन� काय� उिचत र 

मना�सव मा� न स�कने हुँदैन ।"9 भनी काननुी �स�ा� त समेत ��तपादन भइरहेको प�र��ेयमा �नवेदकले 

�व�धवत ् �पमा दता� गर� स� चालन गद� आइरहेको रा�ीकाल�न �यवसायमा काननुी आधार बेगर 

��यथ�ह�ले अवरोध �सज�ना गन� काननु र �यायको �ि� टले उपय�ु देिखएन । तसथ� मा�थ �ववेचना 

गरे अन�ुप �नवेदन मागदाबी बमोिजम �नवेदकले स� चालन गर� आइरहेको रा�ीकाल�न �यवसाय 

स� चालनमा काननुी आधार बेगर कुनै �कारको बाधा �यवधान गन� काम कारबाह� नगनु� नगराउन ुर 

काननु बमोिजम रा�ीकाल�न �यवसाय स� चालन गन� रोक नलगाउन ु भनी ��यथ�ह�को नाममा 

�नषधेा�ाय�ु परमादेशको आदेश जार� ग�र�दएको छ । अ�मा तप�सल बमोिजम गनु� होला । 

 

तप�सल ख�ड 

१. यो आदेशमा िच� नबझेु ३५ �दन�भ� �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन गन� जानहुोला भनी ��यथ�लाई 

पनुरावेदनको �याद �दनू। 

२. अपलोड गर� फैसलाको प�ृमा जनाई �मािणत गनू� । 

३. ��ततु �नवेदनको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू । 

 

(�ा�रकामान जोशी) 

�यायाधीश 

उपयु�� रायमा म सहमत छु ।  

  

 (ड�बरबहादरु शाह�) 

   �यायाधीश 

 

इजलास अ�धकृत : अ�णकुमार कोइराला 

क��यटुर अपरेटर : �दनेश ब�जाडे 

इ�त स�वत ्२०७० साल चै� १२ गते रोज ४ शभुम.्.......।  

                                                 
8= नेपाल काननु प��का, २०७० �न.नं. ८९५९ प.ृ२०८ 

9= नेपाल काननु प��का, २०६८ �न.नं. ८६५४ प.ृ११९५. 
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�ी पनुरावेदन अदालत, पाटन  

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाह� 

माननीय �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी 

फैसला 

म�ुा नं. ०७०-WH-००९७ 

इजलास नं. ३ को �नण�य नं.३७८ 

 

म�ुा : ब�द� ��य�ीकरण  

 

�वनोदकुमार �े� ठक� बहुार�, राज ुभ� ने राजकुमार �े� ठक� प� नी का.िज., का.म.न.पा., 

वडा नं. १६ बसोबास गर� हाल महानगर�य �हर� व�ृ सो�ख�ेुमा गैरकाननुी थनुामा 

रहेका स��संह �े� ठको हकमा स�ुम�ा ठकुर�....................................................१ 

�नवेदक 

�व��  

�वनोदकुमारको छोरा का.िज., का.म.न.पा., वडा नं. १७ घर नं. ५०४ खिुशक माग� 

ब�ने वष� ३९ को रज ुभ� ने राजकुमार �े�......................................................१ 

महानगर�य �हर� प�रसर हनमुानढोका, काठमाड�...............................................१ 

महानगर�य �हर� व�ृ सो�ख�ेु......................................................................१ 

िज�ला सरकार� व�कलको काया�लय बबरमहल, काठमाड�....................................१ 

िज�ला �शासन काया�लय बबरमहल, काठमाड�.................................................१ 

�वप�ी 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ�को भई दता� हनु 

आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य तथा आदेश यस �कार छ : 

 

त�यख�ड 

१.  म �नवेदकको �वप�ी राजकुमार �े� ठसँग �म�त २०५९।११।१८ मा �ववाह भएको र सँगसाथमा 

नै रहने ब�ने �ममा �म�त २०६८।९।३ गतेदेिख कुनै हेर�वचार नगरेकाले अंश �दलाइपाउँ भनी 

�म�त २०६८।१०।२० मा स�मा�नत काठमाड� िज�ला अदालतमा अंश चलन समेतका म�ुाह� 

दायर गरेकामा �म�त २०७०।८।२३ मा म �नवेदकको वाद� दाबी नठहन� गर� फैसला भई उ� 

फैसला उपर स�मा�नत पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन प� दायर गर� हाल उ� म�ुाह� 

�वचाराधीन अव�थामा रहेका छन ्। म �नवेदकले �वप�ी राजकुमार �े� ठ �व��मा अंश चलन, 

जालसाजी र अंश भरपाई �लखत बदर म�ुाह� दायर गरेका कारणबाट �वप�ी राजकुमार �े� ठको 

उ�साहमा लागी म �नवेदकलाई हतो�सा�हत त�ुयाउने हेतलेु �वप�ी महानगर�य �हर� प�रष�को 
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�नद�शनमा �वप�ी �हर� व�ृ सो�ख�ेुको काया�लयमा उ� म�ुाह�को �वषयमा छलफल गनु� छ भनी 

बोलाई क�थत साव�ज�नक अपराधमा �म�त ०७०।११।१६ देिख �याद थप गर� �बना कारण 

ब�द�को वैयि�क �वत��ता अपहरण गर� हालस�म �नर�तर गैरकाननुी थनुामा राखेकाले �नवेदकको 

मौ�लक तथा काननुी हकमा ग�भीर आघात प�ुन गएको हुँदा उ� काय� नगनु� नगराउन ुर ब�द�लाई 

गैरकाननुी थनुाबाट म�ु गनु� भनी ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� ग�रपाउँ भन ् ने �नवेदन 

मागदाबी । 

२.  यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोिजम ब�द�लाई थनुाबाट छा� न ुनपन� कुनै आधार र कारण 

भए सबै खलुाई �म�त २०७०।११।३० मा �दनको �ठक ११:०० बजे पनुरावेदन सरकार� व�कल 

काया�लय पाटन माफ� त �लिखत जवाफ र ब�द�लाई समेत �लई सनुवुाइका ला�ग उपि�थत हनु ुहोला 

भनी यो आदेश र �नवेदनको ��त�ल�प समेत संल�न गर� �वप�ीह�का नाममा �याद सूचना जार� 

गर� अ�वल�ब तामेल गन� लगाई �नयमानसुार पेस गनु� भ� ने �म�त २०७०।११।२८ को यस 

अदालतको आदेश । 

३. �वप�ी �रट �नवेदकले मेरो घरबार �यवसाय र सामािजक एवं पा�रवा�रक जीवनमा आचँ आउने काय� 

�वप�ीबाट भएकाले केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसरु अपराधमा 

आव� यक काननुी कारबाह� ग�रपाउन महानगर�य �हर� व�ृ सो�ख�ेु काठमाड�मा म �लिखत 

जवाफकता�ले जाहेर� दरखा�त �दएको �थए ँ । सोह� दरखा�तको आधारमा प�ाउ गर� िज�ला 

�शासन काया�लय काठमाड�बाट �याद थप गर� अनसु�धानको काय� भइरहेको अव�था भएकाले 

�वप�ीको मागदाबी बमोिजम गैरकाननुी �पमा थनुामा राखेको, नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ 

तथा नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२ को �वपर�त मौ�लक तथा काननुी हकमा आघात पगेुको भ� ने 

�रट �नवेदकको दाबी झ�ुा हो । काननु बमोिजम म�ुा हेन� अ�धकार�ले अनसु�धान काय� स�प� न 

गन�का ला�ग मना�सब आधार र कारणदेिख �याद थप गर� काननु बमोिजम थनुामा रहेको हुँदा 

�वप�ीको मागदाबी बमोिजम अनसु�धान ���यामा अवरोध प�ुने गर� थनुाम�ु ग�रपाउँ भन ् ने �रट 

�नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने राजकुमार �े� ठको �लिखत जवाफ । 

४. �वप�ी �रट �नवेदक रेखा�संह भ� ने स��संह ठकुर�ले �नवेदनको �यहोरामा उ�लेख गरे अनसुार 

प�ाउ पजु� समेत न�दई गैरकाननुी थनुामा राखेको नभई प�ाउ पजु� समेत �दई काननु बमोिजम नै 

थनुामा राखी अनसु�धानको काय� यस काया�लयबाट भए गरेकामा �वप�ी �रट �नवेदकले आ�नो 

�यि�गत अंश चलन म�ुालाई �भाव पान� र आफुले गरेको कसरु अपराधबाट उ�मिु� पाउने उ�े� य 

राखी यस काया�लय समेतलाई �वप�ी बनाई स�मा�नत अदालत सम� झ�ुा �यहोराको कपोलकि�पत 

�रट �नवेदन �दएको देिखँदा सो �रट �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भन ् ने महानगर�य �हर� व�ृ लैनचौर 

काठमाड�को �लिखत जवाफ । 

५. �रट �नवेदक �नज स��संह ठकुर�लाई केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अ�तग�तको 

कसरु अपराधमा अनसु�धान गन� सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १५(४) बमोिजम 

अनसु�धानका ला�ग महानगर�य �हर� व�ृ सो�ख�ेुबाट �याद माग भएकाले �म�त २०७०।११।१६ 

देिख लाग ुहनेु गर� प�हलो पटक �दन ७(सात) को �याद थप भएको र वारदात �म�तदेिख लाग ुहनेु 
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गर� ३५ �दन हद�याद थप ग�रएको हो । उ� �यादमा अनसु�धान समा� त नभएकाले पनु: �याद 

पाउँ भनी माग भएकाले �म�त २०७०।११।२३ गते देिख लाग ुहनेु गर� दो�ो पटक �दन ५(पाँच) 

र �म�त २०७०।११।२८ गते देिख लाग ु हनेु गर� ते�ो पटक �दन ४(चार) �याद थप भई 

अनसु�धान भइरहेको हुँदा र काननु बमोिजम �याद थप भई �हरासतमा रहेकाले गैरकाननुी �पमा 

थनुामा रािखएको भ� ने �वप�ीको �रट �नवेदन खारेज  ग�रपाउँ भन ् ने िज�ला �शासन काया�लय, 

काठमाड�को �लिखत जवाफ । 

६. �वप�ी �रट �नवेदक उपर साव�ज�नक अपराध म�ुामा जाहेर� पर� �नजलाई काननु बमोिजम प�ाउ 

पजु� एवं थनुवुा पजु� �दई ऐनका �याद�भ� �याद थप गर� सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ 

बमोिजम �ारि�भक ��तवेदन पठाई बयानका ला�ग यस काया�लयमा उपि�थत गराई बयानस�म 

गराएको अव�थामा �नज �नवेदक उपर परेको उजरु�मा काननु बमोिजम सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 

२०४९ बमोिजम अनसु�धान ���या अगा�ड ब�ढरहेका अव�थामा �नजको कुनै प�न हकमा आघात 

नपारेको हुँदा �रट �नवेदन झ�ुा एवं कपोलकि�पत हुँदा खारेज ग�रपाउँ भन ् ने िज�ला सरकार� व�कल 

काया�लय, काठमाड�को �लिखत जवाफ । 

७. �रट �नवे�दकाका �व��मा राजकुमार �े� ठले केह� साव�ज�नक अपराध म�ुामा आव� यक कारबाह� 

ग�रपाउँ भनी महानगर�य �हर� व�ृ लैनचौर काठमाड�लाई स�बोधन गर� जाहेर� �दएकामा �रट 

�नवे�दकालाई �म�त २०७०।११।१६ मा प�ाउ गर� �नयमानसुार �वा��य पर��ण गराई प�ाउ 

तथा थनुवुा पजु� �दई स�बि�धत �नकायमा उपि�थत गराई �हर� �हरासतमा रा� न अनमु�त �लई 

आव� यक अनसु�धान गद� रहेको यस प�रसरको अ�भलेखबाट देिखन आएको हुँदा यस प�रसर 

समेतलाई �वप�ी बनाई �दएको ब�द� ��य�ीकरण �रट खारेज ग�रपाउँ भन ् ने महानगर�य �हर� 

प�रसरको �लिखत जवाफ । 

 

आदेश ख�ड 

८. �नयम बमोिजम पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु �नवेदनमा �नवेदक र ��यथ�ह�को तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीह� तथा �व�ान शाखा अ�धकृत समेतले गनु� भएको बहस बुदँाह� 

देहाय बमोिजम रहेका छन ्:  

�नवेदकका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा�य 

�ी शेरबहादरु के.सी, �ी रामच�� पौडेल तथा 

�वदषुी अ�धव�ा �ी िशवानी जोशी । 

��यथ�को महानगर�य �हर� व�ृ समेतका तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान शाखा अ�धकृत �ी  सानोबाब ु

�े� ठ । 

 काननु बमोिजम बाहेक कसैको प�न �यि�गत 

�वत��ता अपहरण गन� �म�दैन। 

 �यि�गत �वत��ता भनेको मानवा�धकार  

हो । 

 �नवेदकले अंश चलन म�ुा समेत दायर गरेका 

 �यि�गत �वत��तालाई काननु�ारा �नय��ण 

गन� स�क�छ । 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, 

२०२७ बमोिजम म�ुा हेन� अ�धकार�बाट थनुामा 

रा� न अनमु�त �लई थनुामा राखी अनसु�धान 
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कारणले साव�ज�नक अपराधको कसरु गरेको 

अव�था हनु स�दैन । 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, 

२०२७ ले ७ �दन�भ� म�ुा दायर गनु� पन�मा 

आधार र कारण बेगर ३५ �दन हद�याद एवं 

पटक पटक �याद थप गर� थनुामा रा� न ु

भनेको काननु र मानव अ�धकारको ठाडो 

उ�ल�न गनु� हो । 

 यसर� थनुामा रा� न ु�वत: अवैध र अन�धकृत 

ह�ुछ । 

 अत: �नवेदकको �यि�गत �वत��ताको र�ाथ� 

�नवेदन मागदाबी बमोिजम ब�द� 

��य�ीकरणको आदेश जार� होस ्। 

 

ग�ररहेको अव�था हुँदा गैरकाननुी थनुा भ� न 

�म�दैन । 

 अत: �नवेदन खारेज होस ्। 

 ��यथ� राजकुमार �े� ठका तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान व�र� ठ अ�धव�ा �ी रामकुमार �े� ठ 

तथा �व�ान अ�धव�ा �ी कृ�ण�साद भ�राई । 

 �यि�गत �वत��ता अ�नयि��त हनु स�दैन । 

 �वत��ताको �योग अ�को �वत��ता उ�ल�न 

गन� गर� हनु स�दैन । 

 �नवेदकले साव�ज�नक अपराध गरेकामा जाहेर� 

परेको छ ।  

 काननु बमोिजम जाहेर� परेप�छ काननु बमोिजम 

अनसु�धान र अ�भयोजन हनु ुपछ�।  

 अत: म�ुा हेन� अ�धकार�को अनमु�त �लई 

�नवेदकलाई थनुामा राखी अनसु�धान काय� 

ग�ररहेको अव�था हुँदा अवैध र अन�धकृत थनुा 

भ� न �म�दैन । 

 म�ुा हेन� अ�धकार�ले मना�सब आधार भएर नै 

�याद एवं हद�याद थप समेत गरेको हुँदा 

�नवेदन खारेज होस ्। 

 

९. �नवेदक र ��यथ�ह�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीह� तथा �व�ान शाखा अ�धकृत 

समतले गनु� भएको बहस सनुी �नवेदन प� स�हतको �म�सल अ�ययन गर� हेदा�, मा�थ त�य ख�डमा 

उि�लिखत �नवेदन दाबी र �लिखत जवाफ परेको देिख�छ । यसमा मूलत: �नवेदकको मागदाबी 

अन�ुप ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� गनु� पन� अव�थाको �व�मानता छ �क छैन ? भ� ने 

स�दभ�मा �नण�य �दन ुपन� देिखयो । 

१०. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, सव��थम ��ततु �नवेदन वैयि�क �वत��तासँग स�व� भएकामा �ववाद  

छैन । वैयि�क �वत��ताको अपहरण हनु ुअ�त संवेदनशील �वषय हो । य�तो �वषयमा अदालत 

ग�भीर हनु ुपद�छ । व�ततु: वैयि�क �वत��ता भनेको �य�तो �वत��ता हो, जो �यि�ले आ�नो 

�यि��व �वकासका ला�ग रा�य�ारा मौ�लक हकको �पमा �ा� त गरेको ह�ुछ । सामा�यतया 

वैयि�क �वत��ताको अ�धकार �य�तो अ�धकार हो, जो काननुी �वीकृ�त �ा� त नभएको थनुा, 

�गर�तार� वा अ�य कुनै �क�समले शार��रक जोरजलुमुबाट �वत�� ह�ुछ तर आध�ुनक अवधारणा 

अनसुार वैयि�क �वत��ता अ�तग�त धेरै �वत��ता एवं अ�धकारह� पद�छन ्। ज�तै आवतजावत, 

बसोवास गन� �वत��ता, कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� �वत��ता आ�द । अत: 
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वैयि�क �वत��ता भनेको धेरै �वत��ताको प�ु ज हो । वैयि�क �वत��ताले अनेक �कारका 

अ�धकारह� (Variety of rights) समे�  दछ । यस कोणबाट वैयि�क �वत��ताको अपहरण भनेको 

एकै पटक एकम�ु �पमा धेरै �वत��ता र अ�धकारको अ�त र अ�त�मण हो । तसथ� मानव 

अ�धकार अ�तग�त �यि�को सबैभ�दा मह�वपूण� अ�धकार नै उसको वैयि�क �वत��ताको अ�धकार 

मा�न�छ । केह� प�रि�थ�तमा बाहेक वैयि�क �वत��ता �यि�को अहरणीय अ�धकार भएको 

त�यलाई �व� व�यापी �पमा मा�यता �दएको पाइ�छ । यस स�दभ�मा मानव अ�धकारको �व� व�यापी 

घोषणा प�, १९४८1 ले No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention and exile" 

भन ् ने �यव�था गर� कसैलाई प�न �वे�छाचार� �पमा प�ाउ ग�रने वा थनुामा रािखने वा देश 

�नकाला ग�रने छैन भ� ने मा�यतालाई समा�हत गरेको पाइ�छ । �य�तै नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकार स�ब�धी अ�तरा�ि� �य ��त�ा प�, १९६६2 ले "No one shall be subjected to arbitrary 

arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in 

accordance with such procedure as are established by law." भन ् ने �यव�था गर� कसैलाई प�न 

�वे�छाचार� �पमा प�ाउ गन� वा थनुामा रा� न नपाउने र काननु�ारा �नधा��रत आधारमा र 

काय��व�ध बमोिजम बाहेक कसैको वैयि�क �वत��ताको अपहरण नग�रने मा�यतालाई समा�हत 

गरेको पाइ�छ । हा�ा स�दभ�मा नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३3 ले काननु बमोिजम बाहेक 

कुनै प�न �यि�को वैयि�क �वत��ता अपहरण नहनेु र नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२ 4  ले 

�च�लत नेपाल काननु बमोिजम बाहेक कुनै प�न �यि�को �यान वा वैयि�क �वत��ता अपहरण 

नहनेु ��याभ�ूत �दान गरेको पाइ�छ । 

११. यसर� मा�थ उि�लिखत मानवा�धकार, ��त�ाप� र रा��य काननु समेतले मूलत: काननु बमोिजम 

मा� कसैलाई वैयि�क �वत��ताबाट बि�चत गन� स�कने �स�ा�त (Principle of legality) लाई 

आ�मसात गरेको पाइ�छ ।  

१२. तसथ� कसैको वैयि�क �वत��तामा असर पन� गर� कारबाह� गदा� 'due process of law' लाई 

अ�नवाय� �पमा अवल�बन गनु� पद�छ । 'due process of law' अ�तग�त 'Substantive due process' 

र 'procedural due process' दबैु पद�छन ्। यी दईुम�ये कुनै एकको अभावमा भएको कारबाह� 

काननु स�मत मा� न स�क� न । काननुी आधार र अि�तयारभ�दा बा�हरका बहाना, बा�यता र 

�ववशताको आधार देखाई थनुामा रा� न ुभनेको �वे�छाचार� एवं गैरकाननुी थनुा हो । 

१३. य�तो �वे�छाचार� एवं गैरकाननुी थनुाबाट म�ु गनु� नै ब�द� ��य�ीकरण (Habeas corpus) को अथ� 

र अवधारणा हो । तसथ� गैरकाननुी थनुा �व�� नाग�रक �वत��ताको सरु�ा कवचका �पमा ब�द� 

��य�ीकरणलाई मा�न�छ । Black's Law Dictionary5 मा ब�द� ��य�ीकरण (Habeas Corpus) 

                                                 
1=  Universal Declaration of Human Rights, 1948 Art.9. 
2=  International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 Art.9. 
3=  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ धारा १२(२) 

4=  नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२ दफा १२. 
5=  Henry campbell Black, Black's Law 

Dictionary, 6th edi, p.709.  
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को शाि�दक अथ� "You have the body" र यसको �ाथ�मक काय� भनेको "The Primary function 

of the writ is to release from unlawful imprisonment" भनी उ�लेख गरेको पाइ�छ । मूलत: 

ब�द� ��य�ीकरणको आदेश देहायका दईु अव�थाको �व�मानतामा जार� ह�ुछ :  

 कुनै �यि� थनुामा रहेको हनु ुपछ� र 

 �यो थनुा गैरकाननुी भएको हनु ुपछ� । 

१४. यस सै�ाि�तक कोणबाट ��ततु �ववादको त�यावलोकन गदा�, �नवेदकले मूलत: मेरो �ववाह �म�त 

२०५९।११।१८ मा राजकुमार �े� ठसँग भई सँगसाथ रहेकामा मलाई कुनै हेर�वचार नगरेकाले 

अंश चलन म�ुा समेत दायर गरेका कारणले राजकुमार �े� ठको उ�साहमा लागी महानगर�य �हर� 

प�रसरको �नद�शनमा साव�ज�नक अपराध म�ुाको स�दभ�मा भनी �म�त २०७०।११।१६ देिख �बना 

कारण �याद थप समेत गर� वैयि�क �वत��ता अपहरण गर� हालस�म मलाई �नर�तर गैरकाननुी 

थनुामा राखेको हुँदा सो थनुाबाट म�ु गन� ��यथ�ह�का नाममा ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� 

ग�रपाउँ भनी �नवेदन मागदाबी �लएको देिख�छ । ��यथ� राजकुमार �े� ले �नवेदक उपर 

साव�ज�नक अपराधमा कारबाह� गन� जाहेर� �दएको र केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, 

२०२७ बमोिजम म�ुा हेन� अ�धकार�को अनमु�तले �याद थप समेत गर� अनसु�धान �योजनाथ� 

थनुामा राखेकाले �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भनी �लिखत जवाफ �दएको देिख�छ । �य�तै अका� 

��यथ� महानगर�य �हर� व�ृ, लैनचौरले साव�ज�नक अपराधको स�दभ�मा �नवेदकलाई �म�त 

२०७०।११।१६ मा प�ाउ गर� �याद एवं हद�याद समेत थप गर� �हरासतमा राखी काननु 

बमोिजम अनसु�धान काय� जार� रहेको हुँदा �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भनी �लिखत जवाफ �दएको 

देिख�छ । अ�य ��यथ�ह�ले प�न सोह� �यहोरा �मलान �लिखत जवाफ �दएको देिख�छ । 

१५. व�ततु: केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७6  ले यस ऐन अ�तग�तको म�ुा वारदात 

भएको ७ �दन�भ� दायर गर� स� न ु पन� भए ताप�न अ�यायमा पन� कुनै �यि�ले यस ऐन 

अ�तग�तको म�ुाको कारबाह� चलाउन चाहेमा बाटाका �याद बाहेक वारदात भएको ७ �दन�भ� 

�हर�मा उजरु गनु� पन� �यव�था गरेको पाइ�छ । �य�तोमा उजरु परेका �म�तले �याद �ार�भ हनेु 

तर वारदात भएको ७ �दन�भ� म�ुा दायर गन� नस�कने मना�सब मा�फकको कारण देखेमा म�ुा हेन� 

अ�धकार�ले वारदात भएको ३५ �दन�भ� म�ुा दायर गन� गर� �याद थप गर� �दन स�ने छ भ�े 

काननुी �यव�था समेत गरेको पाइ�छ । �य�तै सोह� ऐनले7 अनसु�धानको �सल�सलामा मना�सब 

कारण देिखएमा थ�ु न ुपन� कारण खोल� पचा� खडा गर� बढ�मा ३५ �दनस�म थनुामा रा� ने आदेश 

�दन स� ने काननुी �यव�था समेत गरेको पाइ�छ । यस स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट 

देहाय बमोिजमका काननुी �स�ा�त समेत ��तपादन भइरहेको पाइ�छ : 

                                                 
6= केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ दफा ४ 

7=  उह�, दफा ६(१) 
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 "�याद थपको आदेशमा मना�सब मा�फकको कारण उ�लेख गरेको देिखन आएन । काननुले 

�प� �नद�शन गरेको कुरालाई पूण� �पमा पालना गनु� पन� ह�ुछ । पालना नभएको काय�लाई 

काननु अन�ुप भ� न न�म�ने"8 

 "......ऐनको दफा (४) बमोिजमको म�ुा दायर गन� हद�याद सात �दन�भ�मा म�ुा दायर 

नगरेका अव�थामा थनुामा रा� न ुपन� मना�सब कारण स�हतको पचा� खडा गनु�पन� दफा (६) को 

बा�या�मक काननुी �यव�था पालना नगर� उ� ऐनको दफा (४) को ��तब�धा�मक वा�यांश 

अनसुार ३५ �दन हद�याद कायम गर� पनु: दो�ो पटक १० �दन �याद थप गरेको काय� 

काननु स�मत नहनुकुो अ�त�र� उ� काय� औिच�यपूण� नदेिखएकाले �नवेदनमा उि�लिखत 

�यि�ह�लाई थनुामा रािखएको काय� काननु बमोिजम नहुँदा माग बमोिजम ब�द� 

��य�ीकरणको आदेश जार� हनेु.........."9 

 ".........थप �याद �लन मना�सब कारण चा�हने �ावधान�ारा �व�ककता�ले यो अि�तयार� 

द�ुपयोग नहोस ् भ� ने अ�भ�ाय राखेको हो । यसका ला�ग अनसु�धान अ�धकार�ले �दएका 

कारण मना�सब मा�फकको हनैु पछ� । यी श�द�ारा �व�धकता�ले �वे�छाचा�रता �नयि��त गन� 

खोजेको हो"10 

१६. अब ��ततु �ववादमा �नवेदकको थनुाको Legality पर��ण गदा�, म�ुा हेन� अ�धकार� अथा�त �मखु 

िज�ला अ�धकार�को काया�लयबाट केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अ�तग�तको 

कसरुमा अनसु�धान गन� �नवेदकलाई प�हलो पटक �म�त २०७०।११।१९ मा �म�त 

२०७०।११।१६ देिख लाग ुहनेु गर� ७ �दन �याद थप र �म�त २०७०।११।१६ देिख लाग ु

हनेु गर� ३५ �दनको हद�याद समेत कायम हनेु गर� आदेश �दएको देिख�छ । त�प� चात �म�त 

२०७०।११।२३ मा पनु: दो�ो पटक ५ �दन र �म�त २०७०।११।२८ मा ते�ो पटक ४ �दन 

�याद थप समेत गरेको देिख�छ । तर मना�सब मा�फकको आधार एवं कारण स�हतको पचा� खडा 

नै नगर� याि��क �पमा ३५ �दनको हद�याद कायम गर� पटक पटक �याद थप समेत गर� 

�नवेदकलाई थनुामा राखेको देिख�छ । जनु काननुको शासन (Rule of law) को अथ� र अवधारणा 

अनकूुल देिखएन । हा�ो मलुकुले काननुको शासन (Rule of law) लाई आ�मसात गरेकामा �ववाद 

छैन । तसथ� सबैले काननु अन�ुपको काय� गनु� पद�छ । सबै काननुको अधीनमा रहन ुपद�छ । 

सबैले समान �पमा काननु�ारा �न�द�� ���या र प��तको प�रपालना गनु� पद�छ । यह� नै काननुको 

शासनको मम�, मू�य र मा�यता हो । काननुको शासनमा �वे�छाचार� काय�को मा�यता हुँदैन । 

�कन�क "Rule of law is the antithesis of arbitrariness." भ�न�छ । व�ततु: केह� साव�ज�नक 

(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ र ६ को बा�या�मक �यव�था बमोिजम मना�सब 

मा�फकको व�त�ुन� र �व� वसनीय कारण स�हतको पचा� खडा नै नगर� ३५ �दन हद�याद कायम गर� 

                                                 
8= स�वत ्२०६५ सालको �रट नं. ३९ एवं स�वत ्२०६५ सालको १०६५-wo-००४७ 

9= नेपाल कानून प��का, २०६८ �न.नं. ८६७२ प.ृ १४०३. 

10= सव��च अदालत बलेु�टन, २०६८ पषु १ पूणा�� ४६७ प.ृ २४. 
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पटक पटक �याद थप समेत गर� �नवेदकलाई थनुामा रािखएको काय�लाई वैध मा� न 'Principle of 

legality' र 'Rule of law' ले अनमु�त �दान गद�न । यसर� �नवेदकलाई काननु �वपर�त थनुामा 

रािखएको देिखन आएकाले �नजको वैयि�क �वत��ताको सरु�ाथ� अ�य म�ुाबाट थनुामा रा� न ुनपन� 

भए ��ततु म�ुाबाट थनुाम�ु गन� ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� गनु� पन� अव�थाको �व�मानता 

देिखयो । 

१७. तसथ� मा�थ �ववेिचत आधार एवं कारणबाट �नवेदक स��संह �े� ठलाई काननु �वपर�त थनुामा 

राखेको देिखँदा �नज �नवेदकलाई थनुाबाट म�ु गर� काननु बमोिजम गनु� भनी ��यथ�ह�का नाममा 

ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� ग�र�दएको छ । अ�मा तप�सल बमोिजम गनु� होला । 

 
 

तप�सल ख�ड 

१. यो आदेशमा िच� नबझेु ऐनका �याद प��तस �दन�भ� स�मा�नत �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन 

गनु� होला भनी ��यथ�ह�लाई पनुरावेदनको �याद �दनू। 

२. अपलोड गर� फैसलाको प�ृमा जनाई �मािणत गनू� । 

३. ��ततु �नवेदनको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू । 

  
 

(�ा�रकामान जोशी) 

�यायाधीश 

उपयु�� रायमा म सहमत छु ।  

 

 (ड�बर बहादरु शाह� ) 

      �यायाधीश 

 

इजलास अ�धकृत : सीता रे�मी 

क��यटुर अपरेटर : �दनेश ब�जाडे 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल फागनु ३० गते रोज ६ शभुम ्..........। 
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