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�ा�थन 

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

सँगालो, २०७३ �कािशत गन� �ममा िज�ला अदालतह�बाट �ा� भएका 8९ वटा फैसलाह�लाई 

�व�भ� समूहमा �वभाजन गर� �व� �यि��वबाट अ�ययन भई �काशनयो�य भनी छनोट तथा �सफा�रस 

ग�रएका २१ वटा फैसलाह� "िज�ला अदालतका फैसलाह�को संगालो २०७३" को �पमा �काशन 

गरेको छ। 

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

माननीय �ी केशर� राज पि�डत�यू��त 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 �दनभुएका ��त�ानका रिज�ार �ी मानबहादरु काक��यू��त आभार� रहेको छु। 

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

सहायक �ी ��त�ा �े� र  �ी ��दप बोहोरालाई हा�द�क ध�यवाद �दन चाह�छु। 
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�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन अ.व.२९ नं. समेतको आधारमा यसै 

अदालतको �े�ा�धकार�भ� पर� दायर भई पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त�य र ठहर 

यस�कार छ।  

1.  म जाहेरवालाको दाज ु वैदेिशक रोजगारमा गएका र भाउजू राधा के.सी.ले घरमा परप�ुषलाई 

�याई रा� ने गरेको भनी आमा रेनकुा के.सी.ले स�झाउने �ममा भाउजू र आमाको बीचमा 

वाद�ववाद भई बोलचालसमेत नभएको, भाउजूले आमालाई कुनैप�न समयमा �स�याई �द�छु 

भ� नेसमेतको अ�भ�यि� �दँदै आएक� �थइन।् �नज भाउजू पटक-पटक आफूखसुी घर छाडी 

�हँ�ने गद��थन।् य�तैमा �म�त 2069।8।24 गते आमा ए� लै घरमा भएको मौका पार� 

भाउजू राधा के.सी. समेतको �मलेमतोमा आमा रेनकुा के.सी.लाई कत��य गर� मार� सनुका गर-

गहनासमेत लटु� लगेको हुँदा कानूनबमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको र�मीबहादरु 

के.सी.को जाहेर� दरखा�त।  

2.  िज�ला लमजङु िजता गा.�व.स. वडा नं. १ राउपाल� ि�थत मतृकको आ�नै घरमा रहेको मतृक 

रेनकुा के.सी.को कपाल �छतार� रगतले पो�तएको, अनहुारमा रगत लागी सकेुको, दायाँ आखँा 

ब�द भई �नलो भएको, आखँी भ� सिु� नएको, बायाँ ख�ुा अध� खिु�चएको, दवैु सँ�ामा रगत लागी 

सकेुको टाटाह� रहेको, छातीमा दायाँतफ�  �नल डामह� रहेको, टाउकोपछा�ड दाया ँकानमा�थ 

टाउकोमा धा�रलो ह�तयारले काटेको चोट रहेको, भइँुमा १४ इ�च ल�बाइको फलामको हँ�सया 

रहेको, �ब�ताराको �सरानीको भागमा रहेको �ला�ेट, खैरो प�ौरा, �याजी रङको �माल तथा 

माटोले पोतेको भइँुमा रगत लागेको अव�था रहेको भ� नेसमेत बेहोराको घटना�थल लास जाँच 

�कृ�त मचु�ुका।  

3.  मतृक रेनकुा के.सी.को CAUSE OF DEATH मा मतृकको म�ृय ुHEAD INJURY (The case was 

raped, beaten, strangled & Hit with heavy sharp cutting Instrument) भ� नेसमेत बेहोराको शव 

पर��ण ��तवेदन।  

4.  क�रब 5।6 म�हनाअगा�ड तनहुँ िज�लाको दमौल�को ब�कबाट पैसा िझ� न गएको अव�थामा 

गोरखा घर भई पोखरामा डेरा गर� ब�ने राजन भ� ने केटासँग िचनजान भई फोन स�पक�  हुँदै 

जाँदा �नजसँग मैले आ�त�रक कुराह� प�न गन� थाल�। मलाई सासू रेनकुा के.सी.ले हेलाहोचो 

गन�, गाउँका मा�नसह�ले प�न सासूको कुरा सनुी मलाई नरा�ो �ि� टले हेन� थालेप�छ सासू��त 

मेरो �रस ब�दै आएप�छ मैले �नज राजन भ� ने �यि�लाई यह� सालको का�त�क म�हनामा घरमा 

बोलाई घरमा�थको पाखोमा बा�ा चराउन दवैु जना गई का�लका मि�दरको �ा�णमा बसी 

आपसमा कुराह� हुँदा सासूले मलाई अ�त नै गनु�भयो, सासूले हामीह�को �मलनसमेत हनु ्न�दने 

भएप�छ सासू रेनकुा के.सी.लाई मान� भनी आपसमा स�लाह भयो। �यसप�छ म, राजन र मेरो 

छोर� ल�मी के.सी. केह� �दन पोखरासमेत घ�ुय�। छोर�ले �नजै राजनसँग �ववाह गद�छु भनी 

बताएक�ले म घरमा फक� आई बसेको �थए।ँ मेरो र राजनको फोन स�पक�  भई सासू 

आमालाई मान�स�मको कुरा भएकामा उसले केह� रकम मागेप�छ मैले आमा �व� ण ुख�ीसँग 

छोर� ल�मीले राजनसँग �ववाह गरेक�ले कोठासमेत �लनको ला�ग राजनले केह� पैसा मागेको छ 
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भनी आमालाई दश हजार �प�याँ �दन ुभनेकोमा प�छ आमाले राजनलाई पटक पटक गर� बा� 

हजार �प�या �दनभुएको हो। सासू आमासँग �ववाद ब�दै गएप�छ मं�सर ९ गते म घर छोडी 

माइती घरमा ब�दै आएप�छ �व�भ� न न�बरबाट राजनसँग फोन स�पक�  भई �नज राजनलाई केह� 

रकम तथा आ� वासनसमेत �दई सासू रेनकुा के.सी.को ह�या गन� लगाएको हुँ भ� नेसमेत 

बेहोराको ��तवाद� राधा के.सी.ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

5.  रेनकुा के.सी.को घरमा टे�ल�भजन नभएको हुँदा �ायः मेरो घरमा टे�ल�भजन हेन� आउने 

गद��थन।् �म�त 2069।8।24 गते प�न साँझ मेरो घरमा आई टे�ल�भजन हेर� क�रब ८ 

बजे�तर घरमा फक� जानभुएक� रेनकुा के.सी.को शव 25 गते �बहान ना�तनी �योती के.सी.ले 

ओ�ानमा देखी खबर गरेप�छ थाहा पाई घटना�म ब�ुदा उ� �दन बेलकुा � यसुन प�न 

गएको �यो�त के.सी.लाई अप�रिचत न�बरबाट धाक ध�क� �दएप�छ घरमा आउँ�दन भनी 

हजरुआमालाई फोन गर� साथीकोमा बसी २५ गते �बहान घरमा आएक� रहे�छन। मतृकको 

बहुार� राधा के.सी. पटक पटक घर छोडी अ�य� गई 8।10 �दनप�छ घरमा आउने गद��थन,् 

यसै �वषयमा मतृक र राधा के.सी.को बीचमा झगडा भइरह��यो, �नजले कुनै �यि�लाई 

प�रचालन गर� सासू रेनकुा के.सी.को ह�या गन� लगाएक� हनुपुद�छ भ� नेसमेत बेहोराको 

�व� वनाथ उपा�याय िघ�मरेको घटना �ववरण कागज।  

6.  मेरो घरभ�दा क�रब ५०० �मटरमा घर भएक� राधा के.सी.को प�त वैदेिशक रोजगारमा गएका 

र घरमा मतृक र राधा के.सी. बीच झै झगडा भई घर �वभाजन गर� अलगै ब�दै आएका र 

राधा के.सी.ले घरमा परप�ुषलाई �याई रा� ने गरेको भ� ने स�ुदै आएको �थए।ँ य�तैमा �म�त 

2069।8।24 गते रेनकुा के.सी.लाई �व�भ� न त�रकाले कत��य गर� मारेको भ� ने सनुी 

घटना�म ब�ुदा राधा के.सी.ले वाद�ववाद हुँदा जे प�न गन� स�छु भनी बताउँदै आएक� र उ� 

घटना हनुभ�दा 15।17 �दन अगा�डबाट घर छोडी गएक�, जाहेरवालासमेत आ�नो डेरा 

कोठामा गएको र मतृकको ना�तनी �योती प�न � यसुन प�न गई उ� �दन घरमा नआएको 

मौका पार� आफूले घरमा �लई आउने परप�ुषसमेतलाई लगाई �नजै राधा के.सी.ले सासू रेनकुा 

के.सी.को कत��य गर� मान� लगाएक� हनुपुद�छ भ� नेसमेत बेहोराको गो�पनाथ िघ�मरेको घटना 

�ववरण कागज।  

7.  मेरो आमा राधा के.सी. र हजरुआमा रेनकुा के.सी. आपसमा झै-झगडा ग�ररहने भएकाले एउटै 

घरमा छु�ी �भ� न भई ब�दै आएका �थय� र आमा राधा के.सी. धेरै केटाह�सँग बोलचाल गर� 

स�ब�ध रा� नहु�ु�यो। य�तैमा का�त�क म�हनामा आमा घर छोडी �व�भ� न �थानमा जाने आउने 

गनु�भएकामा का�त�क म�हनाको दो�ो ह� ता�तर आमाले एक अप�रिचत यवुालाई घरमा �याई 

राखीसँगै ब�न ुभएकामा हजरुआमा रेनकुा के.सी.ले उ� कुरा मन नपराई आमालाई गाल�समेत 

गनु�भएको र आमाले मसमेतलाई �नजै राजन भ� ने केटासँग पोखरा लगी भो�लप�ट �नजैसँग 

मलाई ब�न लगाई आमा घरमा फक� आउनभुएप�छ हामी गोरखासमेत घमुी घरमा आउँदा 
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मतृक रेनकुा के.सी.ले म र राजनलाई गाल� गनु�भएप�छ म आमा राधा के.सी. र राजन मावल� 

घर फक� दा बाटोमा राजनले मेरोअगा�ड �यो बूढ�ले यसर� गाल� ग�रन ् मलाई बे�सर� �रस 

उठेको छ यसलाई कुनै �दनमा आखँा तथा टाउकोसमेत फुटाई मा�र�द�छु भनेकोमा मामाको 

घरमा गएप�छ प�न उ� कुरा दोहो� याइरहेको �थयो। आमा राधा के.सी.ले मामाको घरमा 

हजरुआमा �व� ण ुख�ीसँग �.10,000।- मागी राजनलाई �दनभुएको �थयो। हजरुआमा रेनकुा 

के.सी.लाई आमा राधा के.सी. तथा �नजै राजन भ� नेको �मलेमतोमा कत��य गर� मारेका हनु ्

भ� नेसमेत बेहोराको ल�मी के.सी.को घटना �ववरण कागज।  

8.  म काम �वशेषले भारतमा गई का�त�क २५ गते घरमा आउँदा घरमा छोर� राधा के.सी., ना�तनी 

ल�मी र राजन भ� ने केटासमेत घरमा रहेछन।् छोर� राधासँग ब�ुदा ना�तनी ल�मीको �नजै 

केटासँग �ववाह भएको भनी बताएक� �थइन।् रेनकुा के.सी.ले म र ल�मीलाई गाल� गरेक� 

हुँदा मलाई बे�सर� �रस उठेको छ¸ �यो बूढ�लाई मा�र�द� छु भनी �नज राजनले भनेको सनेुको 

हुँदा य�तो के बोलेको ? य�तो भ� ने हुँदैन आ�नो भएप�छ मायाले समेत गाल� गद�छन ्भनी 

स�झाए।ँ छोर� राधाले राजनले कोठाको सामान �क� न पैसा मागेको हुँदा तपाइसँग भए �दन ु

भनी भनेक�ले मैले �.10,000।- र पनुः घरमा आउँदा भाडा ह�ु छ भनी दईु हजारसमेत 

�दएको हुँ भ� नेसमेत बेहोराको �व� णदेुवी ख�ीको घटना �ववरण कागज।  

9.  मेरो आमा राधा के.सी. र हजरुआमा रेनकुा के.सी. आपसमा न�मलेप�छ एउटै घरमा कोठा 

�वभाजन गर� ब�ने गरेको, म हजरुआमा रेनकुा के.सी.सँग ब�दै आएको छु। घटना हनुभु�दा 

क�रब १५ �दन अगा�ड आमा राधा के.सी. घर छाडी अ� य� गई ब�दै आएको, उ� घटना 

हुँदाको �दनमा बेलकुा सदा झै म � यसुन प�न हजरुआमा रेनकुा के.सी.लाई फोन गर� घरमा 

आउँ�दन भनी साथीकोमा बास बसी २५ गते �बहान घरमा आई हेदा� हजरुआमा स�ु ने ठाउँ 

निजकै अनहुारसमेतमा रगत लागी सकेुको देखी �ँदा कराउँदा �थानीय मा�नस ज�मा भएका 

हनु।् आमा राधा के.सी.को बढ� केटाह�सँग फोनमा कुरा हनेु हुँदा हजरुआमाले गाल�समेत 

गनु�भएको र आमाले �नज राजन भ� ने केटालाई घरमा �याई राखी सँगै ब�नेसमेत गर� आमा 

राधा के.सी.ले नै �नज राजनसमेतको �मलेमतोमा रेनकुा के.सी.को ह�या गन� लगाई सनुका गर 

गहनासमेत लगेको हनु ्भ� नेसमेत बेहोराको �यो�त के.सी.को घटना �ववरण कागज।  

10. �म�त 2069।8।24 गते सासू आमा रेनकुा के.सी.लाई रा�त बीभ�स त�रकाले कत��य गर� 

मा�र�दएका रहेछन।् सासू रेनकुा के.सी. र राधा के.सी. बीच स�ब�ध रा�ो नभएका कारण 

एउटै घर�भ� कोठा �वभाजन गर� ब�दै आएका �थए।ँ य�तैमा आ�नो निजकको स�ब�ध भएका 

घरमा समेत आई रहने राजन दमै भ� ने �यि�लाई प�रचालन गर� सासू रेनकुा के.सी. लाई 

राधा के.सी.ले मान� लगाएक� हनु ् भ� नेसमेत बेहोराको �बषबहादरु ढु�ानाको घटना �ववरण 

कागज।  

11. म सँगै प�ने िशव के.सी. सँग आपसमा कुराह� हुँदा �नज िशव के.सी.ले बेलकुा � यसुन प�ने 

ठाउमा सँगै प�ने यवुतीको हो भनी फोन नं�बर 9846437492 �दएका हुँदा �नज िशव 

के.सी.ले यो न�बर �यो�त के.सी. को ज�तो ला�दछ, फोन गरेको मलाई गाल� गर� भनी 
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बताएप�छ उ� न�बरमा मं�सर २४ गते बेलकुा क�रब ९ बजे�तर फोन गर� गाल� गलौजसमेत 

गरेकामा सोह� रा�त �नज �यो�त के.सी. को हजरुआमा रेनकुा के.सी. लाई कसैले ह�या 

ग�र�दएको भनी २५ गते �व�ालयमा आपसमा साथीह�सँग कुरा गदा� सनुी थाहा पाएको हुँ 

भ� नेसमेत बेहोराको �व� णबुहादरु दरुाको घटना �ववरण कागज।  

12. म �वनोद �धतालसँग गिणत �वषयको � यसुन प�ने �ममा सँगै यवुतीह� प�न प�ने भएकाले 

मेरो मोबाइलमा �यो�त के.सी.को मोबाइल नं. मा� सेभ रहेछ। २२ गते � यसुन प�न जाँदा 

�ढला भएकाले सरलाई जानकार� गराउँछु भनी उ� न�बरमा फोन गदा� यवुतीले बे�सर� गाल� 

गरेक�ले उ� नं. साथी �व� णबुहादरु दरुालाई �दई को केट� र�हछ ? बझु त भनेकोमा २४ गते 

बेलकुा �नज �व� णबुहादरु दरुाले फोन गर� गाल� गलौज गरेको भनी बताएकोमा सोह� रा�त �नज 

�यो�तको हजरुआमाको ह�या भएको रहेछ भ� नेसमेत बेहोराको िशव के.सी.को घटना �ववरण 

कागज।  

13. मेरो दाज ुनाता पन� िश�क �वनोद �धतालको घरमा म, �यो�त के.सी., िशव के.सी. लगायतका 

साथीह� बेलकुा � यसुन प�ने गद�छ�। यसै �ममा �म�त २०६९।८।२४ गते प�न �वनोद 

�धतालको घरमा � यसुन प�न गएकोमा �नज �यो�त के.सी.ले आ�नो हजरुआमा रेनकुा 

के.सी.लाई फोन गर� घरमा नआई साथीकोमा बसी भो�लप�ट आउँछु भनी बताएक�मा प�हलो 

�प�रयड पढेप�छ 9846559702 नं.बाट म तथा �यो�त के.सी.लाई फोन गर� ध�क�समेत 

�दएको �थयो, उ� नं. हा� ैसाथीमाफ� त �दइएको रहेछ सोह� रा�त �यो�त के.सी. घरमा नगएक� 

र रा�त नै �यो�त के.सी.को हजरुआमा रेनकुा के.सी.लाई कसैले कत��य गर� मारेको अव�थामा 

शव फेला परेको हो भ� नेसमेत बेहोराको स�ुनता �धतालको घटना �ववरण कागज।  

14. म रोजगार�को ला�ग खाडी मलुकुमा गएको र आमा रेनकुा के.सी. र �ीमती राधा के.सी. 

बीचमा वाद�ववाद भइरहने हनुाले �ीमती अल�गै कोठामा ब�दै आएक�मा �ीमतीले परप�ुषलाई 

�याई कोठामा राखेको हुँदा आमाले �ीमती राधा के.सी.लाई गाल� गलौज गनु�भएप�छ �ीमती 

घर छोडी गएको भ� ने सनुी थाहा पाएकोमा मं�सर २४ गते आमा रेनकुा के.सी.को बीभ�स 

त�रकाले ह�या गर� सनुको �स��, आधा तोलाको सनुको बे�वा �र�समेत लगेको भनी भाइमाफ� त 

जानकार� पाएको हुँ। �ीमती राधा के.सी.ले मलाई प�न पटक पटक फोनमा धाक ध�क�समेत 

�दएक� हुँदा मेरो आमा रेनकुा के.सी.को ह�या �ीमती राधा के.सी. तथा �नजले लगाएको 

मा�नसबाट भएको हो भ� नेसमेत बेहोराको �करण के.सी.को घटना �ववरण कागज।  

15. रेनकुा के.सी.को कत��यबाट म�ृय ु भएको भ� ने सनुी थाहा पाई घटना�म ब�ुदा उ� रा�त 

मतृकको घरमा मतृकबाहेक केह� प�न मा�नस नभएको, बहुार� राधा के.सी.ले घरमा परप�ुषलाई 

�याई रा� ने गरेक� हुँदा उ� कुराको �वरोध रेनकुा के.सी.ले गदा� सासूबहुार�बीच �ववाद भई 

मनमटुाब रहेकोमा प�छ सोह� केटालाई आ�नो जेठ� छोर�को �ववाह ग�र�दई उ� केटा हाल 

नाम सनेुको राजन भ� ने �यि�सँग अनै�तक स�ब�ध राखी �नजैलाई प�रचालन गराई सासू रेनकुा 
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के.सी.को कत��य गर� मराई धनमालसमेत लगेको हो भ� नेसमेत बेहोराको मंगल के.सी., 

ख�कबहादरु के.सी., रामनाथ िघ�मरे, बामदेव िघ�मरे तथा मिु�नाथ िघ�मरेले ग�र�दएको 

व�तिु�थ�त मचु�ुका।  

16. ��तवाद� राधा के.सी.ले राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को �मलेमतोमा राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार (दमै) लाई प�रचालन गर� रेनकुा के.सी.लाई जबरज�ती करणी गर� मतृकको साथमा 

भएको �बगो �.75,312।50 बराबरको सनुको �स�� र �रङ धनमालसमेत चोर� गरेको हुँदा 

��तवाद� राधा के.सी.ले �यान मान�मा बचन �दएको हुँदा �नजको उ� काय� म.ुऐन, 

�यानस�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त ऐ. 13(4) नं. को कसरुमा सोह� महलको 13(4) 

नं.बमोिजम र ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को उ� काय� म.ुऐ. �यानस�ब�धी 

महलको १ नं. �वपर�त ऐ. 13(1) नं. को कसरुमा सोह� 13(1) नं.अनसुार म.ुऐ. जबरज�ती 

करणीको महलको 1 नं. �वपर�त ऐ.3(5) नं. को कसरुमा सोह� महलको 3(5) 

नं.बमोिजमसमेत र ��तवाद� दवैुजनालाई म.ुऐ. चोर�को महलको 1 र 4 नं. को कसरुमा ऐ. 

महलको 14(2) नं.बमोिजम सजाय हनु ्एवम ्सोह� महलको 10 र 21 नं.बमोिजम �बगोसमेत 

भराइ पाउन मागदाबी रहेको अ�भयोगप�।  

17. म साना छोर�ह� �लएर अलग बसेक� छु। सासू र देवर प�न सोह� घरमा छु�ै कोठामा 

ब�दथे। य�तैमा सह-��तवाद� राजन प�रयारले के कताबाट मेरो फोन न�बर पाएछ र मलाई 

फोन गर� म तपा�को भाइ हुँ भनेकोमा हा�ो भेट ख�ीठाँट�मा भयो। �नज राजन र म िजता 

गय� र मेरो घरमा हामी 2 �दन ब�य�। मसँग राजन गएको देखी सासू मतृक रेनकुा के.सी.ले 

�कन निचनेको मा�नस �लएर �हँडेको भनेक�मा राजन सासूसँग झगडा ग� यो। � यसप�छ राजनले 

�त�ो सासूले �कन गाल� गरेको होला �तमीलाई प�न मलाई प�न गाल� गरेक� छन ् भ� यो र 

भो�लप�ट पोखरातफ�  गयो। प�छ रा�त राजन िजता बेसीमा आई मलाई फोन गर� बोलाएकोमा 

म गई पनुः छोर� ल�मीलाई प�न बोलाए।ँ � यसप�छ छोर� ल�मी, म, राजन र राजनसँग 

आएको साथीसमेत भई पोखरा गय�। पोखरामा बसी म घरमा आए।ँ छोर� राजनसँग �ववाह 

गर� � यह�� ब�सन।् � यसको 4।5 �दनप�छ छोर� ल�मी र राजन मेरो घरमा आएप�छ एक �दन 

मेरो घरमा बसेकोले भो�लप�ट मेरो माइत मसमेत छोर� र राजन गय�। माइतमा दईु �दन बसी 

म घरमा आए।ँ प�छ 2।3 �दन प�छ फे�र मेरो माइतीमा मलाई बोलाएप�छ म माइतमा गए।ँ 

राजन पोखरा गयो। आमा सासूले मलाई गाल� गर� घरबाट �न�क� जा भ� ने ज�ता श�दले 

गाल� गरेप�छ �म�त 069।8।9 गते माइत गए। माइतमै ब�सरहेको अव�था �म�त 

069।8।24 गते रा�त म�ृ य ुभएप�छ मेर� का�छ� छोर� � योतीले घरमा आउन ुभनेक�ले म 

घरमा आएक� हुँ। राजन र सासू आमा घरमा झगडा गदा� यो बूढ�लाई नमार� छा� �दन भनेको 

�थयो। मैले �कन मान� ? यी बूढ� य�तै हनु ्भनेक� हुँ तर मैले राजनलाई फकाएर सासूलाई 

मार भनी भनेको होइन। मेरो आमाले राजनलाई पैसा �दनभुएको हो। मैले सासूलाई मान� 

लगाएको भनेको होइन। सासूको म�ृ य ुहनुभु�दा प�हलादेखी नै म 069।8।9 गतेबाट माइत 
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गएको हो। सासूको म�ृ य ु069।8।24 गते रा�त भएको हुँदा �यनै राजनले मारेको हो ज�तो 

ला�छ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� राधा के.सी.ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

18. �म�त 2070।8।24 गते रा�त घटना भएको रहेछ। मैले उ� घटनाको जानकार� 

2070।8।25 गते �बहान मतृकको ना�तनी � यो�त के.सी.ले िच�याएर �ँदै कराउँदै गदा� 

गाउँलेह� के भयो ? भनी ज�मा भए। म प�न �यहँा जाँदा उ� घटना भएको रहेछ कसर� 

य�तो घटना भयो ? मलाई केह� थाहा भएन। छलफल गदा� घरमा सासूबहुार�को झैझगडा हनेु 

गद�� यो भ� ने कुरा गाउँलेह�ले गद�थे। सो घर घटना�थलभ�दा अ�ल पर पछ�। कसर� घटना 

घ� यो ? मलाई केह� थाहा भएन। मतृकको शर�रभ�र रगत लागेको �थयो भ� नेसमेत बेहोराको 

व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नस ख�कबहादरु के.सी.ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

19. मतृक रेनकुा के.सी.लाई मान� पन� खालको श� ुगाउँघरमा कोह� �थएन। राधा के.सी. धेरै समय 

बा�हर थोरै समय मा� घरमा ब�ने ग�थ�न।् �व�ालयमा प� ने खालका दईु छोर�को भरमा घर 

छोडेर �हँ�दा सो घरमा बाँ�धएका भैसी र बा�ाको संर�ण हनु ्सकेन। �नज राधाको खेत प�न 

रो�पएन। छोर�ह�को पढाइ �ब��यो। आमा धेरैजसो बा�हर जान,ु व�तकुो संर�ण नहनु,ु खेती 

नलगाउन ु र घरमा आउँदा परप�ुषलाई साथमा �याउनकुा कारण सासूबहुार�बीचमा बेला 

मौकामा चक� �पमा झगडा भइरह� � यो। सोह� कारणले गदा� यो घटना घ� न गएको हो 

भ� नेसमेत बेहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नस मिु�नाथ िघ�मरेले यस अदालतमा गरेको 

बकप�।  

20. मलाई मेरो �ीमतीले फोन गरेर आमा हनुहु�ु न भनेको सनुी दौडेर घरमा जाँदा आमालाई 

सकुशल देखी उ� घटना�थल ससरुाल� घर�तर दौडेर जाँदा मतृकलाई मतृ अव�थामा देखेको 

हुँ। कसले उ� घटना घ� यो ? भ� नेस�ब�धमा ��तवाद� राधा के.सी.ले आरो�पत � यि� राजन 

प�रयारलाई क�हलेकाह� � घरमा �लएर रा� ने गद��थन।् यसै �वषयमा सासूबहुार�को झैझगडा प�न 

हनेु गद�� यो भ� नेसमेत बेहोराको घटना �ववरणका मा�नस �वषबहादरु ढु�ानाले यस अदालतमा 

गरेको बकप�।  

21. �म�त 2069।8।24 गते श�ुबार रा�त 11.00 बजेस�म म आ� नै घरमा टे�ल�भजन हेर� 

� यसप�छ सतेुको �थए।ँ सो समयस�म वारदात स�ब�धमा मलाई केह� थाहा भएन। भो�लप�ट 

�बहान क�रब 7.00 बजे�तर मतृक रेनकुा के.सी.क� ना�तनी � यो�त के.सी.बाट हजरुआमालाई 

खोजतलास गदा� घरमा मतृक भेट� �ने िच�लाउने गदा� गाउँबासीले थाहा पाएको हो। �नजको 

ह� या कसले �कन ग� यो सो कुरा मलाई थाहा भएन। मतृकको शर�रभ�र रगत लागेको �थयो 

भ� नेसमेत बेहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नस म�लबहादरु के.सी.ले यस अदालतमा गरेको 

बकप�।  

22. ��तवाद� राधा के.सी.को �ीमान ्वैदिशक रोजगारमा छन।् यी ��तवाद� राधा के.सी.ले एकजना 

अप�रिचत प�ुषलाई घरमा �याई भाइ भनी राखेकाले सोह� �वषयमा ��तवाद� राधा के.सी.को 
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मतृक रेनकुा के.सी.सँग वाद�ववाद भइरह� � यो। ��तवाद� राधा के.सी. �ायः बा�हर ब�ने र 

ह�ा�दनमा घरमा आउने गद��थन।् �म�त 2069।8।25 गते �बहान मतृकको ना�तनी � यो�त 

के.सी. घरमा रोई कराई गरेको सनुी के भएको रहेछ भनी हेन� जाँदा रेनकुा के.सी.लाई कत�� य 

गर� मार� छो�डएको रहेछ। �नजलाई कसले मा� यो � यो मलाई थाहा भएन भ� नेसमेत बेहोराको 

घटना �ववरणका मा�नस �व� वनाथ उपा� यायले यस अदालतमा आई गरेको बकप�।  

23. मेरो दाज ु वैदिशक रोजगार�मा हनुहु�ुछ। ��तवाद� भाउजू राधा के.सी.ले एकजना अप�रिचत 

प�ुषलाई मेरो भाइ हो भनी घरमा �याई रा� ने गरेको �वषयमा मेर� आमा मतृक रेनकुा के.सी. 

र ��तवाद�बीच �ववाद भइरह� � यो। ��तवाद�ले मेरो भाइलाई मेरो घरमा �कन �याउन नपाउने 

�तमीह� सासू र �ीमान ् दवैुलाई �स�याइ�द�छु भनी ध�क� �दने गरेको भ� ने मतृक आमाले 

मलाई सनुाउने गनु�ह�ु � यो। य�तैमा �म�त 2069।8।25 गते �बहान 7.00 बजे�तर दाइको 

छोर� � यो�त के.सी.ले फोन गर� घरमा आमा रेनकुा के.सी. मतृ अव�थामा हनुहु�ुछ भनी मलाई 

बताएकोले घरमा आउँदा गाउँका मा�नसह� र �हर�ह� ज�मा भएका �थए।ँ �भ� हेदा� मतृक 

स�ु ने तलामा भइँुभ�र रगत बगेको र मतृकको टाउकोमा ग�हरो गर� धा�रलो ह�तयार �योग गर� 

काटेको घाउ �थयो। यी ��तवाद� राधा के.सी.ले बेलाबेलामा झगडा गर� मतृकलाई 

�स�याइ�द�छु भनी ध�क� �दने गरेकाले घटना ��तवाद� राधा के.सी.को संल�नतामा नै घटेको 

हो र राजे�� भ� ने � यि�लाई पटक पटक घरमा �याई राखेको हुँदा वारदातमा संल� नता रहेको 

छ। �नज राजे�� प�रयारले छोर� � यो�त के.सी.सँग तेरो आमा मतृकलाई �स�याइ�द�छु भनी 

ध�क� �दएको भनी �नज छोर� � यो�त के.सी.ले मलाई भनेक� �थइन।् � यसकारण ��तवाद� राधा 

के.सी. र राजे�� प�रयारलाई कानूनबमोिजम कारबाह� हनुपुछ� भ� नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 

र� मीबहादरु के.सी.ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

24. �म�त 2069।11।24 गते साथी िशव के.सी.ले यी ��तवाद�क� छोर� � यो�त के.सी.लाई सँगै 

प� ने भएकाले फोन गरेछन ्�नज � यो�त के.सी.ले िशव के.सी.लाई गाल� गरेप�छ िशव के.सी.ले 

मलाई न�बर �दए ँर मैले प�न फोन गदा� पख् भनी ध�काएको �थए।ँ सोह� �दनमा �नज � यो�त 

के.सी.को हजरुआमा रेनकुा के.सी.को म�ृ य ु भएछ। सोको भो�लप�ट साथी िशव के.सी.ले 

भनेकाले थाहा पाएको हुँ। �नज रेनकुा के.सी.को के कसर� म�ृ य ु भयो मलाई थाहा भएन 

भ� नेसमेत बेहोराको घटना �ववरणका �व� णबुहादरु दरुाले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

25. िजता गा.�व.स. वडा नं.1 मा िश�क �वनोद �धतालको घरमा � यसुन प� न जा�थे। यी ��तवाद� 

राधा के.सी.को छोर� � योती के.सी. प�न सँगै � यसुन पि�थन।् �म�त 2069।11।23 गते म 

प� न जान �ढला भएकाले �नज � यो�तलाई फोन गर� सरलाई भ�दे भ� न फोन गरेको �थए।ँ 

�नज � यो�तले फोन उठाई मलाई गाल� ग�रन।् � यसप�छ मैले फोन रािख�दए।ँ � यसप�छ 

भो�लप�ट 24 गतेका �दन �ुसन प� न जादँा िश�कले आज गाउँमा मा�नस �बतेछन ्आज म 

पढाउ�दन भ� नभुएकाले मतृक रेनकुा के.सी.को म�ृय ुभएको थाहा पाएको हुँ। �नजको म�ृ य ुके 

कसर� भयो मलाई थाहा भएन भ� नेसमेत बेहोराको घटना �ववरणका मा�नस िशव के.सी.ले यस 

अदालतमा गरेको बकप�।  
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26. ��ततु म�ुाका ��तवाद�ह�म�ये राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) फरार रहेकाले �नजको हकमा 

��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, अ.वं.190 नं.बमोिजम मलुतबीमा रािख�दएको छ भ� ने र ��तवाद� 

राधा के.सी.लाई के क�तो सजाय हनेु हो भ� नेतफ�  �वचार गदा� �नज ��तवाद� राधा के.सी.ले 

राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) लाई प�रचालन गर� आ� नै सासू रेनकुा के.सी.को ह� या गरेको 

पिु� ट भएको हुँदा �नज ��तवाद� राधा के.सी.लाई म.ुऐन, �यानस�ब�धीको महलको 1 नं. 

�वपर�त ऐजन 13(4) नं.को कसरुमा सोह� महलको 13(4) नं.बमोिजम ज�म कैद हनेु ठहछ� 

भ� ने यस अदालतको �म�त २०७१।३।१२ को फैसला।  

2७. र� मीबहादरु के.सी.को जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� राधा के.सी. समेत भएको कत�� य 

� यान म�ुामा वारदातप� चात ् फरार रहेका �नज ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमैको 

�वशेष सरुाक�को आधारमा खोजतलासको आधारमा िज�ला लमजङु बेिशसहर न.पा. वडा नं.9 

ि�थत सडकबाट मा�थ रहेको अव�थामा फेला पार� प�ाउ गर� �नजसँग सोधपछु गदा� �नजले 

आ� नो घर िज�ला नवुाकोट भ�टुार गा.�व.स. वडा नं.7 भएको र आ� नो नाम �काश नेपाल� 

भएको बताए ताप�न �नजउपर शंका लागी यसै ��तवेदन साथ दािखला गरेका छ� भ� ने �.�न. 

राजे�� अ�धकार�समेतको �हर� ��तवेदन पन� आएकोले �नजलाई जाहेरवाला तथा हाल कारागार 

शाखा लमजङुमा कैदमा रहेक� राधा के.सी समेतलाई यस काया�लयमा िझकाई देखाउँदा �नज 

राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भनेर हामीले िच�नने � यि� �नजै �काश नेपाल� हनु।् त�काल 

हामीलाई �नजले आ� नो नाम राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भनेका �थए।ँ हामीले हेर� देखी 

िचनी सनाखत कागजसमेत ग�र�दए ँभ� नेसमेत बेहोराको �नज जाहरेवाला र� मीबहादरु के.सी र 

राधा के.सी. ले सनाखत कागजसमेत ग�र�दएकाले �नजउपर पाना 2 कागजातह�स�हत �म�त 

2069।9।20 गतेको अ�भयोग प�साथ दािखला भएको कत�� य � यान म�ुा अ�तग�त 

आव� यक कारबाह� हनु ् यसै प�साथ �नज ��तवाद� �काश नेपाल�लाई उपि�थत गराइएको 

बेहोरा सादर अनरुोध ग�रएको छ भ� नेसमेत बेहोराको �म�त 071।11।10 च.नं.2167 को 

िज�ला �हर� काया�लय लमजङुको प�।  

2८. फरार ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमैको हकमा ��ततु म�ुा �म�त 2071।3।12 

मा म.ुऐन, अ.वं.190 नं.बमोिजम मलुतबी रहेकोमा �नज ��तवाद� �म�त 2071।12।10 मा 

�हर�बाट प�ाउमा पर� �नजसँग सोधपछु गदा� �नजले आ� नो घर िज�ला नवुाकोट भ�टुार 

गा.�व.स वडा नं.7 भएको र आ� नो नाम �काश नेपाल� भएको बताए ताप�न �नजउपर शंका 

लागी यसै ��तवेदन साथ दािखला गरेका छ� भ� ने �.�न. राजे�� अ�धकार�समेतको ��तवेदन पन� 

आएकोले �नजको हकमा ��ततु म�ुा जगाइ�दएको भ� ने यस अदालतको आदेश।  

२९. राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै मेर� आमा राधा के.सी. सँग घरमा आई दईु �दन बसेका �थए।ँ 

�नजले आ� नो नाम राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै हो र घर गोरखा िज�ला�तर पछ� भनी भ� ने 

गद�थे। �नज � यि�ले घरमा आउँदा आमा राधा के.सी.सँग मलाई �ववाह गछु� भनी स�लाह 
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गरेका �थए।ँ आमाले पोखरा घ�ुन जाने भनी मलाई �लई जानभुएकामा बाटोमा �यनै � यि�ले 

आमाको मोबाइलमा फोन गर� �यनै � यि�सँग सोतीपसलमा भेट भई आमा, म र �यनै � यि� 

पोखरामा गई होटलको कोठामा 2 �दन सँगै बसी आमा पोखराबाटै फक� नभुयो भने यी � यि� र 

म गोरखा का�लका मि�दरमा गई यी � यि�सँगै मैले �ववाह गरेक� हुँ र � यहाँबाट मामाघर 

सोतीपसलमा गई 4।5 �दन ब�ने �ममा हामीबीच शार��रक स�ब�ध प�न कायम भयो। यी 

� यि�को दा�हने गालामा कोता�रएको दाग छ। छातीको बीच भागमा ठाडो का�टएको दाग छ। 

प�हले मोटो भएको अव�थामा ह�का गोरो हनुहु�ु� यो भने अ�हले कालो हनुभुएको रहेछ। मसँग 

�ववाह गन� � यि� �यनै हनु ् हेर�, देखी, िचनी मलुकु� ऐन, अ.वं.173 नं.बमोिजमको ल�मी 

के.सी.को सनाखत कागज।  

3०. �म�त 2069।8।24 गते ��तवाद� राधा के.सी. सँग �मल� मेरो आमा रेनकुा के.सी.लाई 

जबरज�ती करणी गर� कत�� य गर� मादा� वारदातमा संल�न � यि� �यनै राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार दमै हनु।् �नजसँग मेरो प�रचय भएको छैन। �नज भाउजू राधा के.सी.सँग घरमा आउँदा 

मैले �नजलाई एकपटक देखेको हुँ। �नज राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमैको �नधारमा काटेको 

खत रहेको छ। �नज मेरो भाउजू राधा के.सी. सँग घरमा आउने � यि� �यनै हनु ्हेर�, देखी, 

िचनी मलुकु� ऐन, अ.वं.173 नं.बमोिजमको जाहेरवाला र� मीबहादरु के.सी.ले गरेको सनाखत 

कागज।  

3१. �नज राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमैले मेरो घर गोरखा िज�ला�तर पछ� भनी भ� ने गद�थे। 

�नजको �नधार, िचउँडो, उचाइ र �हँडाईबाट �नज राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ� ने � यि� 

�यनै हनु ्भनी म भ� न स� छु। �नजले मेर� �दद� ल�मी के.सी.लाई �ववाह गछु� भनेकाले �यनै 

� यि� मेर� �दद� ल�मी के.सी. र आमा राधा के.सी. पोखरा�तर जानभुएको �थयो। पोखरा गई 

�ववाह गरेर आएप�छ हजरुआमाले ल अब रा�ोसँग �ीमतीको पालनपोषण गनु� भनी भनेकोमा 

�नज � यि� �रसाएर घरबाट �नि�कएका �थए।ँ � यसको अठार �दनप�छ हजरुआमा रेनकुा के.सी. 

घरमै मतृ अव�थामा भे�टनभुएको हो। हजरुआमा रेनकुा के.सी. मतृ भे�टएको �दनमा आमा राधा 

के.सी. मामाघरमा हनुहु�ु � यो। मेरो आमासँग घरमा आउने र मेर� �दद�सँग �ववाह गन� � यि� 

�यनै हनु ् हेर�, देखी, िचनी मलुकु� ऐन, अ.वं.173 नं.बमोिजमको � यो�त के.सी.ले गरेको 

सनाखत कागज।  

3२. ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को हकमा म.ुऐन, अ.वं. १९० नं.बमोिजम मलुतबी 

रहेकोमा िज�ला �हर� काया�लय लमजङुको �म�त २०७१।१२।१२ च.नं. २१८२ को 

प�साथ उपि�थत गराइएका ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल�ले 

म राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ� ने � यि� होइन। मेरो नाम �काश नेपाल� हो। घर 

नवुाकोट�तर हो भने मेरो 4।5 वष� प�हला नै लमजङु ताकु�  गा.�व.स. घमुाउने घर भई 

काठमाड� माछापोखर� ब�ने का�छ�सँग �मे�बवाह गरेको छु। भाइ ��दप काठमाड� ल�मीनगर 

ि�थत होटलमा काम गन� बेला ताकु�  गा.�व.स. घमुाउने घर भएक� मो�नका �व.क. प�न निजकै 

होटलमा काम गन� भई उनीह�बीच �मे स�ब�ध रह� �ववाह भएप�छ �नजै बहुार�माफ� त �नजको 
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सोि�टनी पन� केट�सँग मेरो िचनजान भएप�छ मेरो �मे स�ब�ध रह� हामीले �ववाह गरेका ह�। 

�नज आ� नो सोि�टनीलाई भे� न काठमाड� गएक� र�ह�छन।् हामीबाट एक छोर� हाल साढे दईु 

वष�क� अ�न�छाको ज�म भएको छ। म �वगत 2।3 वष� प�हलाबाट काठमाड�को �व�भ� न 

ठाउँमा घरह�मा रङ लगाउने ठे� का �लने काम गद� आइरहेको छु। ससरुाल� लमजङु 

िज�लामा छ। �ववाह भएप�छ �� येक वष� दशैमा ससरुाल� आउने गछु�। िजता भ� ने ठाउँमा म 

हालस�म गएको छैन। जाहेरवाला, मतृक र सह��तवाद� राधा के.सी.लाई िचनेको छैन। मैले 

रेनकुा के.सी.लाई कत�� य गर� मारेको होइन भ� नेसमेत बेहोराको राजन प�रयार भ� ने राजे�� 

प�रयार(दमै) भ�नएका ��तवाद� �काश नेपाल�ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

3३. ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल� आरो�पत कसरुमा पूण� �नद�ष 

हनु ्भ� न स�कने अव�था आधार हाल �व�मान नदेिखँदा र यी ��तवाद�लाई हेर� िचनी सनाखत 

कागज गन� सह-��तवाद� राधा के.सी. र जाहेरवाला र� मीबहादरु के.सी.को सनाखत कागज, 

�म�सल संल�न फोटोसमेतका �माणलाई थनुछेक �योजनाथ� �माण �लन �म�ने कानून आधार 

�माण ऐन, 2031 को दफा 18(ख) ले �लन �म�ने नै देिखँदा प�छ थप �माण ब�ु दै जाँदा 

ठहरेबमोिजम हनेु नै हुँदा हाल म�ुा पपु��का ला�ग यी ��तवाद� �काश नेपाल�लाई मलुकु� ऐन, 

अदालती ब�दोब�तको महलको 118 नं.बमोिजम थनुवुा पजु�समेत �दई थनुामा रा� न िज�ला 

कारागार काया�लय, लमजङुमा लेखी पठाइ�दनू भ� नेसमेत �म�त 2071।12।13 गतेको 

आदेश।  

3४. मतृक, जाहेरवाला र ��तवाद� राधा के.सी. म कुनैलाई प�न िचि�दन र मतृक रेनकुा के.सी.लाई 

कसले क�हले मा� यो मलाई थाहा भएन। राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ� ने � यि� को हो 

मलाई थाहा भएन। �काश नेपाल� र राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै एउटै � यि� होइनन।् 

�काश नेपाल�को घर नवुाकोट िज�लामा पद�छ। हाल उहाँ काठमाड�मा �नजको �ीमती अ�नषा 

र छोर� अ�न�छाको साथमा ब�दै आउनभुएको �थयो। �म�त 2069।8।24 गते �काश 

नेपाल� नवुाकोटमै हनुहु�ु � यो। नवुाकोटमा भएका � यि�ले लमजङुको रेनकुा के.सी.लाई ह� या 

गन� करा स�भव नै छैन। ��तवाद� �काश नेपाल� मेरो ब�हनी�वाइँ हनुहु�ुछ। उहाँको �ववाह 

गरेको 6 वष� भयो। ससरुाल� घर लमजङुमा आउँदा प�न सध� ब�हनीको साथमा आउने जाने 

गनु�ह�ुछ। मतृक रेनकुा के.सी.को ह�यामा �काश नेपाल�को कुनै संल� नता नै छैन भ� नेसमेत 

बेहोराको ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल�का सा�ी स�झना 

�व.क.ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

3५. ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार भ�नएका �काश नेपाल� वारदात हनुपूुव� हा�ो घरमा आई 

रह� � यो। घरमा आउँदा भाउजू राधा के.सी.ले मेरो मामाको छोरा भनी भ� नहु�ु �यो। यसै 

बीचमा हामी घरमा नभएको मौका छोपी उ� वारदात भयो। आमाले राधा के.सी.लाई बार�बार 

� यो केटासँग न�हँड, � यो केटासँग �कन �हँडेछस ्भनी बार�बार भ�दै गनु�भएको र �नज केटा 
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�काश नेपाल�ले इगो �लई म यो बूढ�लाई मा�र�द�छु भनी ध�क� �दएको कुरा छोर�ह�ले मलाई 

बताएका �थए।ँ केह� समयप�छ ध�क� �दएको 4।5 �दनप�छ नै वारदात भएको हो। यसर� 

वारदात घटाउनमा �नजै �काश नेपाल�को संल�नता रहेको कुरामा म पूण� �व� व�त छु। 

वारदातप�छ फरार रह� प�छ �हर��ारा प�ाउ प�रएका �नज �काश नेपाल� र राजन भ� ने 

राजे�� प�रयार दमै एकै � यि� हनु।् �हर��ारा अ�य � यि�समेतको पंि�मा �नज �यि�लाई 

उ�याउँदा य�कन साथ िच�न अ.वं.१७३ नं.बमोिजम 2071।12।10 मा सनाखत कागज 

ग�र�दएको हुँ। �नज �यि�लाई मैले मेरो घरमा आएको पटक-पटक देखेको हो। य�तो 

��याकलाप आमालाई मन नपरेप�छ आमाले यसो नगर भनेकाले भाउजू माइत गएर बसेक� 

�थइन।् भाउजू माइत गएर बसेको केह� समयप�छ नै उ� वारदात घटेको हो भ� नेसमेत 

बेहोराको जाहेरवाला र� मीबहादरु के.सी.ले यस अदालतमा गरेको त�त�बा बकप�।  

3६. �काश नेपाल� मेरो साइँलो दाइ हो राजन भ� ने मा�छे िचि�दन। जाहेरवाला र�मीबहादरु 

के.सी.लाई िचि�दन। हामीसँगै गो�फुटारमा बसेर काम गरेको 6।7 वष� भैस� यो। ��ततु 

कत�� य � यान वारदातको स�ब�धमा मलाई केह� थाहा छैन। हामी गो�फुटारमा हाउस 

पेि�टङको काम गद�छौ। राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै र �काश नेपाल� भ� ने � यि� एउटै 

होइनन।् सँगै 6।7 वष�देखी एकै ठाउँमा बसेको �यि�ले यहा ँआएर घटना घटाएको होइन 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� राजन भ� ने �काश नेपाल�का सा�ी ��दप नेपाल�ले यस अदालतमा 

गरेको बकप�।  

3७. ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल�ले म तपा�को सानीआमाको 

छोरा राजन अ�धकार� भ� ने भाइ हुँ भ� ने गद�� यो। मेरो घरमा राजन भनी आउने � यि� �यनै 

��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल� हनु।् �नजले मेर� जेठ� छोर� 

ल�मी के.सी.सँग �ववाह गछु� भनेकाले मैले प�न सहम�त �दएप�छ म �नज राजन अ�धकार� र 

ल�मी के.सी पोखरामा गई बसेका ह�। �नजह� �ववाह गन�का ला�ग मनकामना का�लका 

मि�दरमा जा�छौ भनेप�छ म माइती गएक�मा आमाले �नज राजन भ� ने �काश नेपाल�लाई 

�.10,000।- �दएप�छ पोखरा गएका हनु।् �नज गएको 3 �दनप�छ मैले फोन गर� छोर� 

�लन �कन नआएको भनी सो�दा कोठा नै पाएको छैन भनेको �थयो। सोको नौ �दनप�छ छोर� 

� यो�त के.सी.ले मलाई फोन गर� हजरुआमाको ह�या भएको रहेछ भनेक� हनु।् � यसप�छ म 

घरमा आउँदा �हर�ह� आइसकेका �थए।ँ मेरो घरमा आउने जाने गन� र छोर�को �ववाह भएको 

राजन अ�धकार� भनी मेरो भाइ भ� ने � यि� �यनै �काश नेपाल� हनु।् सासू रेनकुा के.सी.ले 

�नज अप�रिचत प�ुषलाई �कन घरमा �याएको भनी �रसाउनभुएको �थयो। �नज राजन भ� नेले 

प�न �त�ो सासूले कराएक� छन ् भनेका �थए ँ अ� केह� भनेका �थएनन ् भ� नेसमेत बेहोराको 

��तवाद� राधा के.सी.ले यस अदालतमा गरेको त�त�बा बयान।  

3८. �म�त 2069।8।24 गते बेलकुा 6.00 बजेबाट 10.00 बजेस�म � यसुन प� ने गद�� य� र 

� यसुन पढेर स�कएप�छ � यो�त के.सी. �ाय मेरो घरमा नै ब�ने गद��थन।् सो �दन बेलकुा मेरो 

आमाको मोबाइलबाट साथी � यो�त के.सी.को हजरुआमा रेनकुा के.सी.लाई फोन गर� रेनकुा 
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के.सी.ले घरमा नआउने कुरा बताएक� �थइन।् � यसप�छ � यो�त के.सी.को मोबाइल फोनमा 

अप�रिचत न�बरबाट फोन आई � यो�त के.सी.लाई मा�र�द�छु भनी धाक ध�क� �दद� एक जना 

प�ुष � यि� बोलेको मैलेसमेत सनेुक� हुँ। उ� � यि� को हो मलाई थाहा भएन। भो�लप�ट 

�बहान � यो�त के.सी. आ� नो घर गएकोमा हजरुआमा रेनकुा के.सी.को ह�या भई �नज मतृ 

अव�थामा आ� नै घर�भ� फेला परेको कुरा सनुी थाहा पाएक� हुँ। �नजलाई कसले कसर� 

मा� यो मलाई थाहा भएन भ� नेसमेत बेहोराको घटना �ववरण कागज गन� स�ुनता �धतालले यस 

अदालतमा आई गरेको बकप�।  

३९. �म�त 2069।8।24 गते बेलकुा 9 बजे�तर स�ुनता �धतालको आमाको मोबाइलबाट 

हजरुआमा रेनकुा के.सी.लाई फोन गर� घरमा नआउने र �बहान मा�ै आउँछु भनेक� �थए।ँ 

भो�लप�ट �बहान 7 बजे�तर घरमा आई हेदा� मूल ढोका ब�द रहेको र भा�छा कोठाको ढोका 

आधा ख�ुलै रहेको देखी हजरुआमालाई बोलाउँदा नबोलेकाले हजरुआमालाई बोलाउँदै उहाँ स�ु ने 

कोठामा गई हेदा� हजरुआमालाई कोठामा रहेको धानको बोरामा ढाड अडेस लगाई टाउको ठाडो 

बनाई बसा�लएको टाउको तथा अनहुारमा धा�रलो ह�तयार �योग गर� काट� रगत बगेको 

शर�रको क�मरभ�दा तलको कपडा क�मरस�म सर� न�न अव�थामा रहेको तथा स�पूण� शर�र 

�नलो अव�थामा रहेको मतृ अव�थामा देखी छर�छमेक�लाई खबर गर� �हर� बोलाएको हुँ। 

घटना कसले घटायो मैले देिखन। हजरुआमा र �नज राधा के.सी.का बीच बेलाबेलामा �ववाद 

भैरह�� यो। सोह� कारण आमा र हजरुआमा छु�ाछु�ै कोठामा पकाई खानहु�ु � यो। य�तैमा 

2069 का�त�कमा एकजना अप�रिचत प�ुषलाई घरमा �याउनभुएको �थयो। आमाले �नज 

� यि� आ� नो सानीमाको छोरा हो भनेक� �थइन।् आमा �दद� ल�मी के.सी र �नज राजन 

अ�धकार� भ� ने � यि� पोखरा घ�ुन भनी गई 2।3 �दनप�छ घरमा आई सोह� �दन मामाघर 

जाने भनी तीनै जना गएकामा भो�लप�ट आमा मा� घरमा फक� मसँग राजनले तेरो 

हजरुआमालाई मा�र�द�छु भनेको भनेर भ� नभुएको �थयो। आमा राधा के.सी.ले नै �नज राजन 

भ� ने � यि�लाई हजरुआमाको ह� या गन� लगाएको हुँदा �नज राजन भ� ने हाल �काश नेपाल� 

भनी नाम थाहा भएका � यि�ले नै हजरुआमाको ह�या गरेको हनुपुछ�। मलाई राजन अ�धकार� 

भनेर आफूलाई भ� ने �यि� �यनै �काश नेपाल� हनु ्भ� नेसमेत बेहोराको � योती के.सी.ले यस 

अदालतमा आई गरेको बकप�।  

4०. ��ततु २०६९।९।२० म�ुा नं.०६९-CR-००२५ मा अ�भयोग दता� भई ��तवाद�म�ये राधा 

के.सी.को हकमा �म�त २०७१।३।१२ गते मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं.को 

कसरुमा सोह� १३(४) नं.बमोिजम ज�म कैद हनेु गर� स�ु फैसला भई सो फैसला सदर हनेु गर� 

�म�त २०७१।११।२८ मा स�मा�नत पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट समेत सदर भइरहेको यसै 

�ममा फरार ��तवाद�लाई प�ाउ गन� �ममा नै �म�त २०७१।१२।१० गते िज�ला 

नवुाकोट भ�टुार गा.�व.स. वडा नं. ७ ब�ने वष� २५ को �काश नेपाल�लाई फोटो ह�ुलयाको 
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आधारमा प�ाउ गर� सह��तवाद� अथवा यसै म�ुामा कैद सजाय पाइसकेक� ��तवाद� राधा 

के.सी.लाई िज�ला कारागार लमजङुमा सनाखत गराई �नजले उ� घटना गराउने नाम राजन 

भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ� ने मा�छे �यनै हनु ्भनी �काश नेपाल�लाई सनाखत ग�र�दएको। 

सोह� आधारमा �म�त २०७१।१२।१० गते आव�यक कारबाह�को ला�ग �नजलाई �ी लमजङु 

िज�ला अदालतमा िज�ला �हर� काया�लय लमजङुबाट पेस गरेकामा सो अदालतमा �नजले 

कसरुमा पूण� इ�कार� बयान गरेको भए ताप�न पपु��को ला�ग थनुछेक हुँदा �नज �काश 

नेपाल�लाई त�काल �ा� त �माणको आधारमा थनुामा राखी पपु�� गन� गर� २०७१।१२।१३ 

गते आदेश भई �नज �या�यक �हरासतमा कारागार काया�लय लमजङुमा रहेको अव�थामा मूल 

अ�भयोगमा ��तवाद� रह� फरार रहेका ��तवाद� राजन प�रयारलाई प�ाउ गर� अदालतमा पूरक 

अ�भयोगसाथ पेस ग�रएको।  

4१. मैले �वगत ३ वष�अगा�ड मोबाइल फोनमाफ� त राधा के.सी.सँग िचनजान भई लगातार एक 

आपसमा माया�मेका कुराह�समेत भयो। �नजले �म�त य�कन भएन २०६९ सालको बखा�को 

समयमा फोनबाट नै लमजङु िज�लाको ख�ीठाँट� भ� ने �थानमा भे�ने स�लाह गर� म �नजलाई 

भे�नको ला�ग ख�ीठाँट�मा आई भेटघाट भएको हो। हामी �थानीय होटलमा १ �दन बसी 

�बहान उठ� म पोखरा फक� न ला�दा �नज राधा के.सी.ले मसँगै आ�नो घर जाने भनी मलाई 

आ�ह गरेबमोिजम �नजको घर िजता गा.�व.स. वडा नं. १ ि�थतमा जाँदा �नज राधा के.सी.को 

सासू आमाले मलाई देखाउँदै यो केटा को हो ? भनी सो�दा भाइ हो भनेक� �थइन।् सो �दनको 

�दउँसो �नजकै घरमा�थ रहेको मि�दर निजक बा�ा चराउन भनी गई कुराकानी गदा� �नजले मेरो 

�ीमान ् �वदेशमा रहेको, �ीमान ्ले कुनै वा�ता नगन�, सासू आमा रेनकुा के.सी.ले सँधै गाल� 

गलौज गन�, छोर�ह�सँग प�न टाढा बनाएको छ। म आ�नो घरमा प�न ब�न नस�ने अव�थामा 

छु भनी दःुख पो�दा य�तै हो बूढाबूढ� भनेको य�तै ह�ुछ �नहुँ खो�छन ्भनी स�झाएको �थए।ँ 

बेलकुा घरमा फक� �नजको घरमा आई एउटै कोठामा सँगै बसेको हो। उ� कोठामा राधा 

के.सी. को आमाछोर� सँगै भइँुमा �ब�तारा लगाएर सतेुको र म प�न सोह� कोठामा एउटा 

पलङमा सतेुको हुँ। यसर� ३।४ �दन �नज राधा के.सी.को घरमा बसेको हुँ, �नजको घरमा ब�दा 

�नजको जेठ� छोर� ल�मी के.सी. सँग मेरो माया �मे स�ब�ध �गाढ ब�दै गएको �थयो। यसै 

�ममा म मेरो डेरा पोखरातफ�  लाग� भने �नज ल�मी के.सी. आ�नो �कुलमा गएक� हनु।् 

�यसप�छ म पोखरा गएप�छ प�न ल�मी के.सी. ले आ�नो आमा राधा के.सी.को मोबाइलबाट 

�दनमा एक पटक फोन गन� ग�थ�न।् फोनमा कुरा गदा� गद� हामी पोखरामा भे�ने योजना 

बनाएका ह�। �यसप�छ राधा के.सी. र �नजको छोर� ल�मी के.सी. पोखरामा मलाई भे�न 

आएका �थए।ँ हामी एक �दन पोखरामा �कनमेल गर� लेकसाइडको एक होटलमा बसेका ह�। 

अक� �दन गोखा� घ�ुन जाने योजना बनाएकोमा �नज ल�मी के.सी. ले आमालाई घर पठाउन ु

अ�न हामी दईु जना मा� गोखा� जाने भनेप�छ मैले राधा के.सी. लाई घर जान ुभनेप�छ �नज 

आ�नो घर लमजङुतफ�  गइन।् �यसप�छ म र ल�मी के.सी. गोरखा हम�टार� चोकमा रहेको 

होटलमा ३ �दन बसी गोखा� दरबारलगायतका �थानह�मा घमुी ब�दा �नज राधा के.सी.ले 
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�नजको छोर� ल�मी के.सी.लाई फोन गर� म मामा घरमा छु। �तमीह� प�न मामा घरमा आउ 

भनेकोमा हामी �नजको मामाघरमा गई एक ह�ा बसेका ह�। मामा घरमा �नजको व�ृ 

हजरुआमा मा� हनुहु�ु�यो। य�तैमा काम �वशेषले गोखा� जान ुपन� भएको र म आफूसँग पैसा 

नभएकाले मैले �नज ल�मी के.सी.सँग पैसा मागेको �थए,ँ �नजले आ�नो हजरुआमासँग मागेर 

मलाई दश हजार �प�या �दएक� हनु।् �यसप�छ म गोखा�तफ�  लागेको हुँ। �यसप�छ �नज राधा 

के.सी. तथा �नजको छोर� ल�मी के.सी.सँग फोन स�पक�  भएन। मलाई �नज राधा के.सी.को 

छोर� ल�मी के.सी.लाई भे�न मन लागेको हुँदा �म�त य�कन भएन २०६९ सालको जाडो �सजन 

धान काटेर उठाइसकेको समयमा म �नज ल�मी के.सी.लाई भे�न जा�छु भनी पोखराबाट गाडी 

चढ� कु�छा बजारमा झदा� साँझ अं. १७.३० बजेको �थयो होला। सो बजारको एक होटलमा 

म�दरा १ �वाटर खाई म �नज ल�मी के.सी.को घरतफ�  गएको हुँ। रा�त अं. २०.३० बजेको 

समयमा �नज ल�मी के.सी.को घरमा प�ुदा घर�भ� ब�ी बा�लराखेको घरको ढोका प�न ख�ुला 

अव�थामा बा�हर आगँनबाट देखी मैले बो�न नपाउँदै �नज राधा के.सी.को सासू आमालाई 

देखेप�छ मैले आमा भनी बोलाउँदा �नज रेनकुा के.सी.ले को हो ? भनी भ� नभुयो। म घरको 

�पढ�मंा गई म हो आमा भन� र तपा�को ना�तनी ल�मी खोई ? भनी मैले सो�दा �नज रेनकुा 

के.सी.ले तँ �कन आएको ? गई हाल।् मेरो आगँनमा नटेक् समेत भ� नभुयो। मैले म िचनेको 

मा�छे रा�तको पाहनुा भनेको त देउतासरह ह�ुछ। म ब� �पढ�मंा स�ुछु भ�दा �नज रेनकुा 

के.सी.ले मैले यहा ँनबस ्भनेप�छ तँलाई लागेन ? तँ दमै पानी नच�ने जात ! भनी अि�ल श�द 

�योग गर� गाल� गलौज गद� एउटा हातले दाउरा �टपी मलाई �हका�उन लागेको ज�तो गर� अब 

तँ यहाँबाट जाँदैनस ्भने म कराएर गाउँका मा�नसह� बोलाउँछु भनी �नज उ�भएर िच�यायर 

कराउन लागेप�छ मलाई म�दराको नशा प�न लागेको सरुमा �रस उठ� मैले �नजको घरको चलुो 

निजकै रहेको ह�तयार खपुा�ले �नजको दाइनेतफ�  टाउकोमा कँसेर एकचो�ट �हार गदा� �नज सोह� 

�थानमा ढलेको देखेको हुँ, �यसप�छ म डराई सो �थानदेखी त�काल भागी क�ची मोटर बाटो 

हुँदै क�रब अं. २ �कलो �मटर ज�त दौडँदै गए।ँ सो �दन रातको अं. १ बजे दईु �प�लेमा आएर 

कसैको गोठमा बसेर रात �बताई भो�लप�ट �बहानै उठ� बसमा चढ� दमौल� गएको �थए।ँ 

�यसप�छ पोखरा�तर नै �यवसाय गर� बसेको हुँ। �नज रेनकुा के.सी.लाई �नजको बहुार� राधा 

के.सी. ले मानु� भनी अराएको प�न होइन। मैले �नजलाई मान� योजना बनाएर गएको प�न 

होइन। �नज रेनकुा के.सी.ले मलाई जातलाई समेत छोएर अि�ल श�दह� �योग गाल� गलौज 

गर� मलाई �नजको घरमा रातमा बास ब�न न�दएकाले मलाई �रस उठ� मादक पदाथ�को 

नशामा निजकै रहेको खपुा� उठाई �नजको टाउकोमा �हार गर� उ� �थानबाट भागेको हुँ। 

उ� घटनामा अ�य कोह� कसैको संल�नता छैन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� राजन प�रयारले 

अ�धकार �ा� त अनसु�धान अ�धकार�सम� गरेको बयान।  
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4२. �म�त २०६९।०८।२४ गते जाहेरवालाको आमा रेनकुा के.सी.को कत��य �यान म�ुाको 

वारदातमा संल�न �यि�लाई सनाखत गन� भ�नएकोमा एकै प� ि�मा देखाएका ५ जना 

�यि�ह�म�ये िज�ला गोरखा ब�ुोट गा.�व.स. वडा नं. ३ घर भएका राजन प�रयारलाई देखी 

िचनी सनाखत ग�र�दए।ँ प�हले �म�त २०७१।१२।१० गते �काश नेपाल�लाई मैले आफू जेल 

म�ु ह�ुछु �क भनेर सनाखत ग�र�दए ँ प�न आज सनाखत गदा� �नजको छातीमा भएको खत, 

बायाँ हातको बूढ� औ�लामा भएको खतसमेत देखी �नजलाई य�कन साथ िचनी अ.वं.७३ 

नं.बमोिजम सनाखत कागज ग�र�दए ँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� राधा के.सी.को सनाखत 

कागज।  

43. राधा के.सी.सँग मेरो फोन स�पक� माफ� त िचनाजानी भएको हो। 6।7 �दनस� म फोनमा 

कुराकानी भएप�छ �नज राधा के.सी.ले मलाई फोनमाफ� त लमजङुको ख�ीठाँट� भ� ने ठाउँमा 

भे�न बोलाएकोले ख�ीठाट� आई होटलमा एक रात बसेका ह�। भो�लप�ट म पोखरा फक� न 

ला�दा �नज राधा के.सी.ले मलाई आ� नो घरमा लगेक� हनु।् क�रब एक ह� ताप�छ राधा 

के.सी.को छोर� ल�मी के.सी.ले पोखरा घ�ुन मन लागेको छ भनेकाले म सो�तपसलस�म गाडी 

�लई राधा के.सी. र ल�मी के.सी.लाई �लई पोखरा गएको हुँ र लेकसाइडको होटलमा एक रात 

बसेका ह�। � यहाँ ब�दा ल�मी के.सी.ले मलाई तपा�को गोरखाको गाउँ घ�ुन मन लागेको छ 

घमुाउन लैजानहुोस ् भनी भनेक�ले मैले आमासँग स�लाह गर भनेकोमा �नजले आमालाई 

नलैजाने, तपा� र म मा� जाने भ�नन ्र राधा के.सी.ले प�न �तमीह� दईु जना जाउ न त भनी 

राधा के.सी. घर फ�क� न ्भने म र ल�मी के.सी.ले पोखरा भाटभटेनीमा स�पङ गर� गोरखासमेत 

घमुी फक� न ला�दा राधा के.सी.ले म मामाघरमा छु, �तमीह� प�न यतै आउ भनेक�ले हामी दवैु 

जना सोतीपसलमा रहेको ल�मी के.सी.को मामाघरमा गएका ह�। �यहाँ एक ह� ता बसी म 

गोरखा फक� को हुँ। एक डेढ म�हनाप�छ मलाई �नज ल�मी के.सी.सँग सँगै घमेुको, बसेको 

कुरा याद आई �नजलाई भे�न मन लागेकोले �नज घरमै हो�लन ्भनी पोखराबाट गाडीमा आई 

भोटेवडारमा झर� कु�छा जाने बस चढ� कु�छा झर� �यहाँ एक � वाट�र �सलान भो�का खाई 

�नज ल�मी के.सी.को घरमा प�ुदा रातको आठ बजेको �थयो। मैले घरमा पगुी घरको 

ढोकाबाट आमा भनी बोलाउँदा रेनकुा के.सी.ले मलाई तँ डमु, दमै पानी नच�ने जात, मेरो 

घरमा एक �छन प�न नबस ् भनी चलुो निजकै रहेको दाउराले �टपी हा� न खोजेकाले र 

जातभातको कुरा गदा� मलाई �रस उठेकाले मैले चलुो निजकै रहेको हँ�सयाले �नज रेनकुा के.सी. 

को टाउकोमा �हार गर� म डरले भागी सोतीपसल गएको हुँ भ� नेसमेत बेहोराको अ�भय�ु 

राजन प�रयारले यस अदालतमा गरेको बयान।  

44. ��तवाद� राजन प�रयार आरो�पत कसरुमा कसरुदार देिखँदा प�छ थप �माण ब�ुदै जाँदा 

ठहरेबमोिजम हनेु हुँदा �नज ��तवाद� राजन प�रयारलाई मलुकु� ऐन, अ.वं.118 को देहाय दफा 

2बमोिजम म�ुा पपु��का मलुकु� ऐन, अ.वं.121 नं.बमोिजमको थनुवुा पजु� �दई कारागार 

काया�लय लमजङुमा लेखी पठाइ�दन ुभ� ने �म�त 2072।7।17 को यस अदालतको आदेश।  
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४5. ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल� आरो�पत कसरुमा कसरुदार 

होइनन ्भनी �व� वास गन� �म� ने देिखँदा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 118(7) नं.बमोिजम 

�नज ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल�लाई म�ुा पपु��का ला�ग 

अब उ�ा�त अ.वं.47 नं.बमोिजम साधारण तारेखमा रा� नू। सो हुँदा �नज ��तवाद� राजन भ� ने 

राजे�� प�रयार दमै भ�नएका �काश नेपाल�लाई आजै थनुाबाट छा�ड�दन ुभनी िज�ला कारागार 

काया�लय लमजङुमा लेखी पठाइ�दनू भ� ने �म�त 2072।7।20 गतेको आदेश।  

46. मैले म आफू थनुाम�ु ह�ुछु �क भनेर प�ाउमा पर� आएका �काश नेपाल�लाई मेरो घरमा 

आउने राजन भ� ने �यि� �यनै हनु ्भनी सनाखत ग�र�दएको हुँ र सोह� बेहोराको अदालतमा 

समेत त�त�बा बयान गरेक� हुँ। सो सनाखत र बयान झ�ुा हो। मबाट ग�ती भयो। मेरो 

घरमा आउने राजन भ� ने � यि� �काश नेपाल� होइनन।् �नज �काश नेपाल� �नद�ष छन।् मेरो 

घरमा आउने �यि� राजन भ� ने �यि� राजन प�रयार नै हनु।् �नज प�ाउ पर� आएप�छ मैले 

िज�ला �हर� काया�लय लमजङुमा देखेको हुँ। �नज राजन प�रयारको छातीमा काटेको परुानो 

खत रहेको, कानमा समेत काटेको खत रहेको, बायाँ हातको बूढ� औ�लामा काटेको खत रहेको, 

वण� कालोसमेतको ह�ुलयाको आधारमा म �नज राजन प�रयारलाई िच�दछु। �नज राजन 

प�रयारसँग मेरो 2069 साल का�त�क म�हनादेखी फोनमाफ� त प�रचय भई कुराकानी हुँदै 

आएकामा सोह� म�हनामा �नजसँग भेट भई आ� नो घरमा �याएको हुँ। इजलासबाट �काश 

नेपाल� र राजन प�रयार ज�तै वण�, प�हरन, उचाइ उमेरसमेत �म�दो भएका 6 जना 

�यि�ह�लाई देखाउँदा देख�, बायाँबाट दो�ो �मको �यि� मसँग फोनमा कुराकानी गन� र 

मेरो घरमा आउने �यि� राजन प�रयार हनु।् �नज राजन प�रयारको बाया ँ हातको बूढ� 

औ�लाको नङ िचर� परुानो खत रहेको ह�ुलयासमेत हेर� �नजलाई देखी, हेर� िचनी सनाखत गर� 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� राधा के.सी.ले यस अदालतमा आई गरेको त�त�बा बयान।  

47. �काश नेपाल�लाई मैले फोटो हेरेको आधारमा �हर� काया�लयमा सनाखत गरेको हुँ। फोटो हेदा� 

एउटै ज�तो लागेर मैले �काश नेपाल�लाई नै राजन प�रयार भनी सनाखत गरेको हुँ। मैले 

प�हले एकचो�ट यी राजन प�रयारलाई हा�ो घरमा आउँदा देखेको हुँ। � यसप�छ देखेको �थइन। 

आज म यस अदालतमा बकप�का ला�ग उपि�थत हुँदा �काश नेपाल� र राजन प�रयारलाई 

समेत रोहवरमा रहन उपि�थत गराइँदा यी � यि�ह�लाई देख�। वारदातमा संल�न � यि� �नज 

राजन नै हनु।् फोटो हेदा� �काश नेपाल� र राजन प�रयार भ� ने � यि� एउटै ज�तो लागेर 

उसबखत यी �यि�ह� एकै भनी सनाखत गरेको हुँ। उस बखत भलू हनु ्गयो। आज �नज 

� यि�ह� �काश नेपाल� र राजन प�रयारलाई एकै पटक सँगै देखेप�छ घटनामा संल�न � यि� 

राजन प�रयार नै हनु ् भ� ने कुरामा मलाई अब द�ुवधा छैन। यी �यि�ह� अलग अलग 

� यि�ह� हनु।् फोटो हेरेको आधारमा राजन प�रयार ज�तो देखी �काश नेपाल�लाई एकै 

� यि� भ� न पगेुछु। वा�त�वक अपराधी आज देखेको �नज � यि� राजन प�रयार नै हनु।् �नजैले 
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नै मेरो आमा रेनकुा के.सी.लाई जबरज�ती करणी गर� मार� आमाले लगाउनभुएको �रङ र 

�स��समेत चोर� गर� फरार भएका हनु।् �नज ��तवाद�लाई कानूनबमोिजम हदैस�म सजाय 

हनुपुछ� भ� नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला र�मीबहादरु के.सी.ले यस अदालतमा आई गरेको 

त�त�बा बकप�।  

४8. ��ततु संवत ् 2069।9।20 म�ुा नं.069-CR-0025 स�मा�नत अदालतमा दता� भएको 

अ�भयोगमा स�मा�नत अदालतमा समेत राजन प�रयार आफूले गरेको कसरुमा सा�बत भएको, 

मौकामा ��तवाद� राधा के.सी.ले बयान गदा� िचनेको भ�नएक� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) 

को यी ��तवाद� राजन प�रयारको ह�ुलया हबुह ु �म�नकुा साथै स�ु अ�भयोगसाथ पेस भएको 

फोटोसमेत यी ��तवाद� राजन प�रयारसँग मेल खाएको, मतृक रेनकुा के.सी.को टाउकोसमेतमा 

एउटा मा� धा�रलो ह�तयारको चोट रहेको त� य त�काल भएको लास �कृ�त मचु�ुकाबाट 

देिखएको, मौकामा राधा के.सी.ले खलुाएको राजन भ� नेको ह�ुलया र यी ��तवाद�को शर�रमा 

देिखएको ह�ुलया हबुहु �मल� ��तवाद� राजन प�रयारले राधा के.सी.को सासू रेनकुा के.सी.को 

ह� या गरेकामा अदालतमा �म�त 2072।7।18 मा समेत सा�बत भई बयान गरेको देिखँदा 

उ� �म�त 2069।9।20 मा दता� भएको अ�भयोगमा 2 जना ��तवाद�ह� भएकामा राधा 

के.सी. बाहेक हाल परुक अ�भयोगका �व�� ख� डका ��तवाद� राजन प�रयारलाई मा� ��तवाद� 

कायम गर� म�ुाको कारबाह� कायम ग�रपाउन सादर अनरुोध भ� नेसमेतको िज�ला सरकार� 

व�कल काया�लय, लमजङुको �म�त २०७२।७।२९को प�।  

 

अदालतको ठहर 

49. �नयमबमोिजम सा� ता�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको 

��ततु म�ुामा �म�सल संल� न कागजातह�समेत अ� ययन गर� ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�ले अ�भयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेको हो, होइन? 

यी ��तवाद�ले अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने हो, होइन? भ� नेस�ब�धमा �नण�य �दनपुन� 

देिखयो।  

50. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, ��ततु म�ुामा �म�त 2069।9।20 मा वाद� नेपाल सरकारले राधा 

के.सी. र राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) लाई ��तवाद� कायम गर� ��तवाद� राधा के.सी. र 

��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को �मलोमतोबाट राधा के.सी.ले राजे�� प�रयार (दमै) 

लाई प�रचालन गर� जबरज�ती करणी र ह�या गर� मतृकको साथमा भएको �बगो 

�.७५३१२।५० बराबरको सनुको �स�� र �रङ धनमालसमेत चोर� गर� लगेको प�ु� हनु ्

आएको हुँदा ��तवाद� राधा के.सी.ले �यान मान�मा बचन �दएको हुँदा �नजको उ� काय� मलुकु� 

ऐन, �यानस�ब�धी मलको 1 नं. �वपर�त ऐ 13(4) नं. को कसरुमा सोह� महलको 13(4) 

नं.बमोिजम र ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को उ� काय� मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धीको महलको 1 नं. �वपर�त ऐ 13(1) नं.को कसरुमा सोह� 13(1) नं.अनसुार र 

यी ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) ले �नज व�ृ म�हला रेनकुा के.सी.लाई जबरज�ती 
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करणीसमेत गरेको ख�ुन आएको हुँदा �नजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 1 

नं. �वपर�त ऐ 3(5) नं. को कसरुमा सोह� महलको 3(5) नं.बमोिजमसमेत सजाय हनु ्साथै यी 

��तवाद�ह�ले �मलेमतो गर� मतृक रेनकुा के.सी.को �बगो �.75312।50 (पचह�र हजार 

तीन सय बा� �प�या पचास पैसा) बराबरको सनुको �स�� र �रङसमेतको धनमाल चोर� गरेको 

हुँदा �नज ��तवाद�ह�को उ� काय� मलुकु� ऐन, चोर�को महलको 1 र 4 नं.को कसरुमा ऐ 

महलको 14(2) नं.बमोिजम सजाय हनु ् एवम ् सोह� महलको 10 र 21 नं.बमोिजम �बगो 

�.75312।50 (पचह�र हजार तीन सय बा� �प�या पचास पैसा) जाहेरवालालाई भराइ 

पाउनसमेत मागदाबी �लइएको मूल अ�भयोग प� रहेको पाइ�छ। तत ्प� चात ्सो मूल अ�भयोग 

प�को म�ुामा कारबाह�को �ममा यस अदालतबाट ��तवाद� राधा के.सी.ले राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार (दमै) लाई प�रचालन गर� आ� नै सासू रेनकुा के.सी.को ह� या गरेको पिु� ट भएको हुँदा 

�नज ��तवाद� राधा के.सी.लाई म.ुऐन, �यानस�ब�धीको महलको 1 नं. �वपर�त ऐ.13(4) नं. 

को कसरुमा सोह� महलको 13(4) नं.बमोिजम ज�मकैद हनेु भनी यस अदालतबाट �म�त 

2071।3।12 फैसला भएको पाइ�छ। साथै ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) 

फरार रहेको �नजको हकमा ��ततु म�ुा म.ुऐन, अ.वं.190 नं.बमोिजम मलुतबीमा राखी �दने 

गर� फैसला भइरहेको पाइ�छ।  

51. यसर� ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को हकमा म�ुा मलुतबीमा रह� रहेको 

अव�थामा �म�त 2071।11।10 मा फरार ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को 

�वशेष सरुाक�को आधारमा खोज तलास गन� �ममा ��तवाद� �काश नेपाल� भे�टएको र हाल 

कारागार शाखा लमजङुमा कैदमा रहेक� राधा के.सी. समेतलाई िझकाई देखाउँदा �नज राजन 

भ� ने राजे�� प�रयार दमै भनेर हामीले िच�नने �यि� �नजै �काश नेपाल� हनु ् भनी सनाखत 

ग�र�दएको भ� नेसमेत आधारमा ��तवाद� �काश नेपाल�लाई आव� यक कारबाह� हनु ्भनी िज�ला 

�हर� काया�लय लमजङुबाट अदालतमा पेस ग�रएको पाइ�छ। तत ्प� चात ्यस अदालतबाट �म�त 

2071।12।11 मा ��ततु म�ुा मलुतबीबाट जागी ��तवाद� �काश नेपाल�को हकमा 

कारबाह� अगा�ड बढेको पाइ�छ। ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भनी प�ाउमा पर� 

आएका �नज �काश नेपाल�ले अदालतमा बयान गदा� म राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै भ� ने 

� यि� होइन। मेरो नाम �काश नेपाल� हो। घर नवुाकोट�तर हो भने मेरो 4।5 वष� प�हला नै 

लमजङु ताकु�  गा.�व.स. घमुाउने घर भई काठमाड� माछापोखर� ब�ने का�छ�सँग �मे �बवाह 

गरेको छु। भाइ ��दप काठमाड� ल�मीनगर ि�थत होटलमा काम गन� बेला ताकु�  गा.�व.स. 

घमुाउने घर भएक� मो�नका �व.क. प�न निजकै होटलमा काम गन� भई उनीह�बीच �मे 

स�ब�ध रह� �ववाह भएप�छ �नजै बहुार�माफ� त �नजको सोि�टनी पन� केट�सँग मेरो िचनजान 

भएप�छ मेरो �मे स�ब�ध रह� हामीले �ववाह गरेका ह�। �नज आ� नो सोि�टनीलाई भे� न 

काठमाड� गएक� र�ह�छन।् हामीबाट एक छोर� हाल साढे दईु वष�क� अ�न�छाको ज�म भएको 



20 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

छ। म �वगत 2।3 वष� प�हलाबाट काठमाड�को �व�भ� न ठाउँमा घरह�मा रङ लगाउने ठे� का 

�लने काम गद� आइरहेको छु। ससरुाल� लमजङु िज�लामा छ। �ववाह भएप�छ �� येक वष� 

दशैमा ससरुाल� आउने गछु�। िजता भ� ने ठाउँमा म हालस�म गएको छैन। जाहेरवाला, मतृक 

र सह��तवाद� राधा के.सी.लाई िचनेको छैन। मैले रेनकुा के.सी.लाई कत�� य गर� मारेको होइन 

भनी बयान गरेको पाइ�छ। बिुझएक� ल�मी के.सी.ले र � यो�त के.सी. अनसु�धान 

अ�धकार�सम� सनाखत कागज गदा� हा�ो आमा ��तवाद� राधा के.सी. सँग घरमा आई दईु �दन 

बसी घरको कामसमेत गन� र ल�मी के.सी.लाई गोरखा का�लका मि�दरमा लगी �ववाह गन� 

� यि�को दा�हने गालामा कोता�रएको दाग छ। छातीको बीच भागमा ठाडो का�टएको दाग छ। 

प�हले मोटो भएको अव�थामा ह�का गोरो हनुहु�ु� यो भने अ�हले कालो हनुभुएको रहेछ। सो 

�यि� �यनै �काश नेपाल� हनु ्भनी सनाखत कागज ग�र�दएको पाइ�छ। यसै गर� जाहेरवाला 

र� मीबहादरु के.सी.ले अदालतमा सनाखत कागज गदा� मेरो भाउजू राधा के.सी.सँग घरमा आउने 

गाउँ घरमा डलु� �हँ�ने �यि� �यनै हनु ्भनी राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश 

नेपाल�लाई सनाखत ग�र�दएको पाइ�छ। यसै गर� ��तवाद� राधा के.सी. ले �म�त 

2072।1।27 मा अदालतमा त�त�बा बयान गदा� प�न �यनै राजन भ� ने राजे�� प�रयार 

(दमै) भ�नएका �काश नेपाल�सँग मेरो भेटघाट स�पक� समेत भएको हो भनी बकप� गरेको 

पाइ�छ। ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार भनी पेस ग�रएका �काश नेपाल�को नाग�रकता 

�माणप�बाट प�न �नजको नाम �काश नेपाल� वतन भ�टुार-7 नवुाकोट रहेको पाइ�छ। मूल 

अ�भयोगमा ��तवाद� बनाइएका ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयारको वतन गोरखा िज�ला 

थमुी गा.�व.स. वडा नं.2 ब�ने ब�ने भ� ने उ�लेख भइरहेको पाइ�छ। यसर� वाद� नेपाल 

सरकारले ��तवाद� भनी गोरखा थमुी गा.�व.स. वडा नं.2 ब�ने राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) 

लाई अ�भय�ुको �पमा उ�लेख गरेको अव�थामा सो नाम, थर, वतन केह� प�न मेल नखाने 

�काश नेपाल�लाई �नजै राजन भ� ने राजे�� प�रयार हनु ्भनी प�ाउ गर� पेस गरेको अव�थामा 

मूल अ�भयोगप�मा िज�कर �लइएका राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ� ने � यि� �यनै �काश 

नेपाल� हनु ्भनी �थम �ि� टमै अनमुानयो�य हनु ्स� दैन। यसर� सरकारवाद� फौजदार� म�ुामा 

��तवाद� बनाइएको � यि�सँग नाम, थर, वतन केह� न�म�दा न�म�दै प�न बलज�ती सनाखत 

कागजको भरमा जनाउ �यि�लाई �यनै �यि� ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) हनु ्

भनी म�ुामा कारबाह� गदा� सरकारवाद� फौजदार� �याय �णाल�मा ग�भीर �� न िच� खडा हनु ्

पगेुको अव�था एका�तर छ भने अब, इ�साफको रोहबाट प�न पेस ग�रएका �काश नेपाल� नै 

राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) हो। होइन भनी �न� कष� �नका�न ुपरेको अव�था देिख�छ।  

52. तत ्स�ब�धमा हेदा�, ��ततु म�ुामा ��तवाद� राधा के.सी. ले मौकामा मूल म�ुामा �म�त 

2069।9।1 मा अनसु�धान अ�धकार�सम� बयान गदा� नै ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार (दमै) को �नधारमा ते�ो लामो काटेको परुानो खत, बायाँ हातको बूढ� औ�लाको नङ 

बीचमा काट� (िच�रएर) एक आपसमा खि� टएको, छातीको बाया ँकुमबाट पेटस�म काटेको घाउ 

खत रहेको भनी ह�ुलया बताइरहेको पाइ�छ। यसै गर� यी ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� 
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प�रयार(दमै) भ�नएका �काश नेपाल�लाई सनाखत गन� �ममा ��तवाद� राधा के.सी.का छोर�ह� 

�योती के.सी. र ल�मी के.सी.ले अदालतमा सनाखत बयान गन� �ममा समेत राजन भ� ने 

राजे�� प�रयार दमैको दा�हने गालामा कोता�रएको दाग, छातीको बीच भागमा ठाडो का�टएको 

दाग रहेकोसमेत भ� ने ह�ुलया खलुाइरहेको पाइ�छ। यी ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार 

(दमै) भ�नएका �काश नेपाल�को ह�ुलया स�ब�धमा �वा�� य पर��ण गन� पठाउँदा यी 

��तवाद�को बायाँ हातको औ�लाको नङ बीचमा काट� (िच�रयर) एक आपसमा का�टएको, छातीको 

बायाँ कुमबाट पेटस�म काटेको घाउ खत ज�ता नरहेको भनी �म�त 2072।7।18 को 

लमजङु सामदुा�यक अ�पतालको �वा�� य पर��णबाट देिख�छ। साथै ��तवाद� �काश नेपाल�ले 

अदालतमा बयान गदा� प�न आफूमा सह-��तवाद� राधा के.सी.ले मौकामा अनसु�धान 

अ�धकार�सम� समेतमा बयान गदा� खलुाइ�दएको ह�ुलयासँग मेल नखाने ह�ुलया बताइरहेको 

पाइ�छ। यी ��तवाद� �काश नेपाल�ले अदालतमा बयान गदा� आफू आरो�पत कसरुमा इ�कार� 

रह� र आफू राजन भ� ने राजे�� प�रयार दमै होइन भनी िज�कर �लइरहेको पाइ�छ।  

53. यसर� ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�लाई राजन भ� ने 

राजे�� प�रयार दमै भ� ने �यि� हो भनी अदालतमा पेस गर� कारबाह�को �ममा वाद� नेपाल 

सरकारबाट पनुः �म�त 2072।7।17 मा ��तवाद� राजन प�रयारलाई संवत ्2069।9।20 

म�ुा.नं.069-Cr-0025 मा दता� भएको अ�भयोग प�बमोिजम अथा�त ् िज�ला गोरखा थमुी 

गा.�व.स. वडा नं.2 डाँडागाउँ ब�ने त�काल फरार रहेका अं. वष� 28। 30 को राजन भ� ने 

राजे�� प�रयार (दमै) भनी पेस भएकामा मा�थ �व�� ख� डको नामथर ठेगाना भएको ��तवाद� 

कायम गर� �नजलाई सो वारदातमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 1 नं. को कसरुमा 

सोह� महलको 13(3) नं.बमोिजम सजायका साथै मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 1 नं. 

�वपर�त कसरुमा 3(5) नं.बमोिजम सजाय हनु ् र �बगो �.75,312।50 बराबरको सनुको 

�स�� र �रङसमेत मतृकको साथबाट जबरज�ती चोर� गरेकामा मलुकु� ऐन, चोर� महलको 1 र 

4 नं. को कसरुमा 14(2) नं.बमोिजम सजाय हनु ् र 10 र 21 नं.बमोिजम चोर�को �बगो 

जाहेरवालालाई भराइपाउन दाबी �लई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 88 नं.बमोिजम 

��तवाद� राजन प�रयारउपर पूरक अ�भयोग मागदाबी पेस हनु ्आएको पाइ�छ।  

५4. पूरक अ�भयोग साथ पेस ग�रएका ��तवाद� राजन प�रयारले अदालतसमेतमा बयान गदा� मतृक 

रेनकुा के.सी.लाई खपुा�ले टाउकोमा �हार गर� कत�� य गर� मारेको हो, रेनकुा के.सी.लाई 

जबरज�ती करणी गरेको होइन। साथै �नजको सनुको �स��, बे�वा �रङसमेतका धनमालह� 

जबरज�ती चोर� गरेको होइन भनी कत�� य �यानतफ�  सा�बत भई र जबरज�ती चोर� एवम ्

जबरज�ती करणीतफ�  इ�कार रह� बयान गरेको पाइ�छ। यी ��तवाद�ले मौकामा अनसु�धान 

अ�धकार� र अदालतमा बयान गदा�समेत �नजको �नधारमा तेस� काटेको परुानो खत भएको, बायाँ 

हातको बूढ� औ�लाको नङ बीचमा काट� िच�रएको परुानो दाग एक आपसमा खि� टएको, बायाँ 
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छातीतफ�  छ�के परुानो काटेको खत भएको भनी मूल म�ुामा सह��तवाद� राधा के.सी.ले बयान 

गदा� खलुाइ�दएको ह�ुलया बेहोरासँग मेल खाने ह�ुलया खलुाएको पाइ�छ। सह-��तवाद� राधा 

के.सी.ले ��ततु पूरक अ�भयोगमा अनसु�धानको �ममा सनाखत कागज गदा� र अदालतमा 

त�त�बा बयान गदा�समेत मैले म आफू थनुाम�ु ह�ुछु �क भनेर प�ाउमा पर� आएका ��तवाद� 

राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�लाई मेरो घरमा आउने राजन भ� ने 

�यि� �यनै हनु ्भनी सनाखत ग�र�दएको हुँ र सोह� बेहोराको अदालतमा समेत त�त�बा बयान 

गरेक� हुँ। सो सनाखत र बयान झ�ुा हो। मबाट ग�ती भयो। मेरो घरमा आउने राजन भ� ने 

� यि� �काश नेपाल� होइनन।् �नज �काश नेपाल� �नद�ष छन।् मेरो घरमा आउने �यि� 

राजन भ� ने �यि� राजन प�रयार नै हनु।् �नज प�ाउ पर� आएप�छ मैले िज�ला �हर� 

काया�लय लमजङुमा देखेको हुँ। �नज राजन प�रयारको छातीमा काटेको परुानो खत रहेको, 

कानमा समेत काटेको खत रहेको, बायाँ हातको बूढ� औ�लामा काटेको खत रहेको, वण� 

कालोसमेतको ह�ुलयाको आधारमा म �नज राजन प�रयारलाई िच�दछु। �नज राजन प�रयारसँग 

मेरो 2069 साल का�त�क म�हनादेखी फोनमाफ� त प�रचय भई कुराकानी हुँदै आएकामा सोह� 

म�हनामा �नजसँग भेट भई आ� नो घरमा �याएको हुँ। इजलासबाट �काश नेपाल� र राजन 

प�रयार ज�तै वण�, प�हरन, उचाइ उमेरसमेत �म�दो भएका 6 जना �यि�ह�लाई देखाउँदा 

देख�, बायाँबाट दो�ो �मको �यि� मसँग फोनमा कुराकानी गन� र मेरो घरमा आउने �यि� 

राजन प�रयार हनु।् �नज राजन प�रयारको बायाँ हातको बूढ� औ�लाको नङ िचर� परुानो खत 

रहेको ह�ुलयासमेत हेर� �नजलाई देखी, हेर�, िचनी सनाखत गर� भ� ने बेहोरा लेखाएको पाइ�छ। 

यसैगर� जाहेरवाला र� मीबहादरु के.सी.ले �म�त 2072।7।29 मा त�त�बा बकप� गदा� 

राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�लाई मैले फोटो हेरेको आधारमा �हर� 

काया�लयमा सनाखत गरेको हुँ। फोटो हेदा� एउटै ज�तो लागेर मैले �काश नेपाल�लाई नै राजन 

प�रयार भनी सनाखत गरेको हुँ। मैले प�हले एकचो�ट यी राजन प�रयारलाई हा�ो घरमा आउँदा 

देखेको हुँ। � यसप�छ देखेको �थइन। आज म यस अदालतमा बकप�का ला�ग उपि�थत हुँदा 

�काश नेपाल� र राजन प�रयारलाई समेत उपि�थत गराइँदा यी � यि�ह�लाई देख�। वारदातमा 

संल�न � यि� �नज राजन नै हनु।् फोटो हेदा� �काश नेपाल� र राजन प�रयार भ� ने � यि� 

एउटै ज�तो लागेर उसबखत यी �यि�ह� एकै भनी सनाखत गरेको हुँ। उस बखत भलू हनु ्

गयो। आज �नज � यि�ह� �काश नेपाल� र राजन प�रयारलाई एकै पटक सँगै देखेप�छ 

घटनामा संल�न � यि� राजन प�रयार नै हनु ् भ� ने कुरामा मलाई अब ���वधा छैन। यी 

�यि�ह� अलग-अलग � यि�ह� हनु।् फोटो हेरेको आधारमा राजन प�रयार ज�तो देखी राजन 

भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�लाई एकै � यि� भ� न पगेुछु। वा�त�वक 

अपराधी आज देखेको, �नज � यि� राजन प�रयार नै हनु।् �नजैले नै मेरो आमा रेनकुा 

के.सी.लाई जबरज�ती करणी गर� मार� आमाले लगाउनभुएको �रङ र �स��समेत चोर� गर� 

फरार भएका हनु।् �नज ��तवाद�लाई कानूनबमोिजम हदैस�म सजाय हनुपुछ� भनी बेहोरा 

लेखाएको पाइ�छ।  
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55. िज�ला सरकार� व�कल काया�लय लमजङुको �म�त 2072।7।19 को प�बाट ��ततु म�ुामा 

स�मा�नत अदालतमा समेत �नज राजन प�रयार आफूले गरेको कसरुमा सा�बत भएको, मौकामा 

��तवाद� राधा के.सी.ले बयान गदा� िचनेको भ�नएका राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका 

�काश नेपाल�को र यी ��तवाद� राजन प�रयारको ह�ुलया हबुह ु �म�नकुा साथै स�ु अ�भयोग 

प�साथ पेस भएको, फोटोसमेत यी ��तवाद� राजन प�रयारसँग मेल खाएको, मतृक रेनकुा 

के.सी.को टाउकोसमेतमा एउटा मा� धा�रलो ह�तयारको चोट रहेको त� य त�काल भएको लास 

�कृ�त मचु�ुकाबाट देिखएको, ��तवाद� राधा के.सी.को जेठ� छोर� ल�मी के.सी.सँग �मे �ववाह 

गरेको भ� ने �नजको भनाइलाई ल�मी के.सी.ले सनाखतबाट पिु� ट गन� बाँक� रहेको देिख�छ। 

तैप�न मौकामा राधा के.सी.ले खलुाएको राजन भ� ने नाम एवम ्ह�ुलया यी राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�को शर�रमा देिखएको ह�ुलया हबुह ु�मल� ��तवाद� राजन 

प�रयारले आफूले मा� राधा के.सी.को सासू रेनकुा के.सी.को ह�या गरेकामा अदालतमा �म�त 

2072।7।18 मा समेत सा�बत भई बयान गरेको देिखँदा उ� �म�त 2069।9।20 मा 

दता� भएको अ�भयोगमा 2 जना ��तवाद�ह� भएकामा राधा के.सी बाहेक हाल पूरक अ�भयोगका 

�व�� ख� डका ��तवाद� राजन प�रयारलाई मा� ��तवाद� कायम गर� म�ुाको कारबाह� कायम 

ग�रपाउन सादर अनरुोध छ भनी लेखी आएको पाइ�छ। आज यसै इजलासबाट यसै लगाउको 

वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल� भएको 

यसै कत�� य �यान म�ुामा ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�ले 

आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर� फैसला भइरहेकोसमेत छ।  

56. उपयु�� अव�थामा ��ततु म�ुाको �म�त 2069।9।20 को मूल अ�भयोगमा ��तवाद� 

बनाइएका राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ� ने � यि� �काश नेपाल� हनु ् भनी �काश 

नेपाल�लाई पेस ग�रए प�न �नज राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) नभएको एवम ्�काश नेपाल�ले 

आरो�पत कसरु गरेको भ� ने कह� ंकतैबाट प�ु� नभएकोसमेतबाट ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार(दमै) भ�नएका �काश नेपाल�ले वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग मागदाबीबमोिजम 

��तवाद� राधा के.सी.ले राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को �मलेमतोमा राजन भ� ने राजे�� 

प�रयार (दमै) लाई प�रचालन गर� रेनकुा के.सी.लाई जबरज�ती करणी गर� मतृकको साथमा 

भएको �बगो �.75,312।50 बराबरको सनुको �स�� र �रङ धनमालसमेत चोर� गरेको हुँदा 

��तवाद� राधा के.सी.ले �यान मान�मा बचन �दएको हुँदा �नजको उ� काय� म.ुऐ., �यानस�ब�धी 

महलको १ नं. �वपर�त ऐ. 13(4) नं. को कसरुमा सोह� महलको 13(4) नं.बमोिजम र 

��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) को उ� काय� म.ुऐ. �यानस�ब�धी महलको १ नं. 

�वपर�त ऐ. 13(1) नं. को कसरुमा सोह� 13(1) नं.अनसुार म.ुऐ. जबरज�ती करणीको 

महलको 1 नं. �वपर�त ऐ.3(5) नं. को कसरुमा सोह� महलको 3(5) नं.बमोिजमसमेत र 

��तवाद�लाई म.ुऐन चोर�को महलको 1 र 4 नं. को कसरुमा ऐ. महलको 14(2) नं.बमोिजम 
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सजाय हनु ् एवं सोह� महलको 10 र 21 नं.बमोिजम �बगोसमेत भराइ पाउन मागदाबी 

�लइएको अ�भयोग दाबी प�ुन नस� ने ठहछ�। सो ठहना�ले ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार 

(दमै) भ�नएका �काश नेपाल�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�। सो ठहना�ले अ�मा 

तप�सलबमोिजम गन� गर� मलुकु� ऐन¸ अदालती ब�दोब�तको १८६ नं.बमोिजम यो फैसला 

ग�र�दएको छ।  

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश 

नेपाल�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले केह� गनु�परेन........................................१ 

 

��तवाद� राजन भ� ने राजे�� प�रयार (दमै) भ�नएका �काश नेपाल�को हकमा �नजले सफाइ पाउने 

ठहरेकाले यो फैसलामा िच� नबझेु ७०(स�र�) �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, पोखरामा पनुरावेदन गनु� 

भनी िज�ला सरकार� व�कल काया�लय लमजङुलाई फैसलाको ��त�ल�पस�हत ७० �दने पनुरावेदनको 

�याद �दनू...............................................................................................................2 

 

सरोकारवालाले फैसलाको न� कल मा�न आए ला�ने द�तरु �लई �नयमानसुार न� कल �दनू............3 

 

��ततु फैसलाको जनाउ फैसलाको ��त�ल�पस�हत िज�ला �हर� काया�लय लमजङुलाई �दनू............4 

 

��ततु फैसलाको �व�तुीय ��त सव��च अदालतको सभ�रमा अपलोड ग�र�दनू..............................5 

 

��ततु म�ुाको लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू........................................6 

 

   

 िज�ला �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� 

फाँटवालाः ना.स.ु शंकरनाथ खनाल (म�ुा शाखा)  

क.अ. �बना रावल 

इ�त संवत ्२०७२ साल फागनु म�हना १६ गते रोज १ शभुम.्.......................... 

 
 



�ी सनुसर� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी अजु�न�साद कोइराला 

फैसला 

संवत ्२०69 सालको २६-०69-CP-०351 

�नण�य नं.- 241 

 

म�ुा:- अंशचलन।  

 

वाद�को नाम थर वतनः-   ��तवाद�को नाम थर वतनः- 

�व.मोहनलालको छोरा िज�ला सनुसर� व�वया 

गा.�व.स वडा नं.१ ब�ने मानकच�� वोथरा.....१ 

 �व.मोहनलालको छोरा िज�ला सनुसर� 

रामनगर भटुाहा गा.�व.स. वडा नं.६ ब�ने 

गोखलुच�� 

वोथरा................................................१ 

�व.मोहनलालको छोरा ऐ. ब�ने सूय��करण 

वोथरा................................................१ 

ऐ.को छोरा ऐ.ऐ. ब�ने बाबलुाल वोथरा......१ 

�व.रावतमलको छोरा ऐ.ऐ.ब�ने लनुकरण 

वोथरा................................................१ 

�व.मोहनलालको छोरा ऐ. ऐ.ब�ने चेतनलाल 

वोथरा................................................१ 

�व.मोहनलालको छोरा ऐ. व�वया गा.�व.स. 

वडा नं.1 ब�ने सभुाषच�� 

वोथरा....................१ 

ऐ. को �माणः- 

सा�ीः- 

कागजः- 

 ऐ. को �माणः- 

सा�ीः- 

कागजः- 

 अदालतबाट बझेुको  

सा�ीः- 

कागजः- 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको २९ नं. ले 

यसै अदालतको �े�ा�धकार अ�तग�तको भई दायर हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त�य एवम ्

ठहर यस�कार छ।  

  



26 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

�फराद प�को बेहोरा 

 रावतमलको ५ छोराह� नेमच�द �व. मोहनलाल वोथरा, समुरेमल वोथरा, मेघराज 

(मारवाडी) वोथरा ��तवाद� लनुकरण वोथरा हनु \। भाइ छोराह�मा माइलो हा�ा बाब ुमोहनलाल र 

का�छा काका ��तवाद� लनुकरण वोथरा मा� नेपाल सरहदमा ब�दै आउनभुयो। सगोल प�रवारबाट 

�यवहार गद� आउनभुएको छ। अ� नेमच��, समेुरमल, र मेघराज भारतमा नै बसोबास गर� आएका 

नेपालमा वहाहँ�को केह� प�न रहेको छैन। �पता मोहनलाल र आमा केसरदेवी वोथराको समेत 

आ�नै कालग�तले परलोक भई स�नभुएको छ। �नजह�को अंशको हक खाने ७ स�तानमा ��तवाद� 

बाबलुाल वोथरा, चेतनलाल वोथरा, सभुाषच�� वोथरा, गोखलुच�� वोथरा, सूय��करण वोथरा म 

मानकच�द वोथरा र मदनकुमार वोथरा ह� भने मदनकुमार वोथरा भारतमा नै बसोबास �यापार गर� 

आएका छन।् नेपालमा केह� छैन। कुनै प�न अंश तथा �नजको सगोल एवम ्पैतकृ स�पि� नेपालमा 

नरहेको र बाकँ� हामी मोहनलालका छोराह� र काका लनुरकण वोथरासमेत सगोलमै छ�। अंश 

ब�डा भएको छैन। हा�ो प�ुतावल� �न�नअनसुार रहेको छ।  

 

�व. रावतमल वोथरा 

 

 

 

                         

   

  

 

 

 

 

 

सगोलको पैतकृ घर बसोबास रहेको घर ज�गा �वप�ी काका दाजहु�का िज�मा दता� रहेको 

छ। सगोलको स�पि� जाहा भएप�न �हसाब शा�ती भाग �मलाएर खाई भोगी आएका छ�। अंशब�डा 

गर� भाग लगाउँ भनी �वप�ीलाई भ�दा नमानेकोले �फराद परेको �दनलाई मानो छु��एको �म�त 

कायम गर� सोभ�दा अिघ�लो �दनस�मको तायदाती फाँटवार� �वप�ीह�बाट दाखेल गराई स�पूण� 

स�पि�लाई २ भाग लगाई हा�ा �पता मोहनलालको भागलाई ६ भाग लगाई �यसको १ भाग मलाई 

अंश छु�ाई दाखेल खारेज गराई चलन चलाइपाउँ भ� ने �फराद प�।  

 

 

 

नेमच�द(भारतीय)

  

�व. मोहनलाल 

�व. केशरदेवी 

वोथरा   

समेुरमल(भारतीय) मेघराज मारवाडी 

(भारतीय) 

लनुकरण 

बाबलुाल 

(��तवाद�) 

चेतनलाल 

(��तवाद�) 

सभुाषच�� 

(��तवाद�) 

गोखलुच�द 

(��तवाद�) 

सयु�क�रण 

(��तवाद�) 

मानकच�द 

(वाद�) 

मदनकुमार 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 27 

 

 
 

��तउ�रप�को बेहोरा 

वाद�ले देखाएको नाता प�ुता सह� स�य हो। हा�ा का�छा भाइ मदनलाई भारतीय देखाएको 

झ�ुा हो। �नज नेपालमा बसोबास कारोबार गर� आएका हनु।् �व.रावतमलको जेठा छोरा नेमच�द 

बाहेकका छोराह� समेुरमल र मेघराज भारतीय नाग�रक होइनन।् हजरुबबुा �व.रावतमलका छोराह� 

नेमच�द, समेुरमल, मेघराज, लनुकरण हामी ��तवाद�ह�का वडा हजरुबबुा काका हजरुबबुा नाताका 

भएप�न सगोलको अंिशयार होइनन।् �नजह�सँग हामी ��तवाद�समेतले अंश �लन ुपन� होइन। २०१८ 

साल वैशाख ५ गतेका �दन हजरुबबुा रावतमलका छोराह� छु�टई �भ� न भई जेठा नेमच�द �वदेश 

भारतको राज�थानमा बसोबास गर� सोह� ठाउँमा कारोबार गर� आएका र हा�ा �पता �व. मोहनलाल 

काकाह� समेुरमल, मेघराज र लनुकरणले प�न आ�ना छू�ा छु�ै बसोबास आज�न भोग �ब�� 

�यवहार गर� आएकोले सो अव�थामा ब�डा गनु�पन� स�पि� नै नभएकाले वडा बाब ु नेमच�द �पता 

मोहनलाल काकाह� समेुरमल, मेघराज, लनुकरणबीच ब�डाप� खडा हनु ् नसकेकोले यी वाद�ले 

लोभलालचका कारणबाट नेपालअ�तग�त बसोबास गरेका काकाह�उपर झ�ुा �फराद दायर गरेका 

हनु।् वाद�ले भने ज�तो का�छा भाइ मोहनलाल भरातीय नाग�रक होइनन।् हामी ७ जना भाइह� 

एकै ठाउँमा बसी खेतीपाती गर� आएका छौ। हामी ��तवाद�ले अंशब�डा गरौ भ�दै बार�बार अनरुोध 

गद� आएकामा उ�टै वाद�ले हामी ��तवाद�उपर अंश �दएन भनी झ�ुा आरोप गर� �फराद दायर गरेका 

हनु।् हजरुबबुा �व. रावतमलका छोराह� नेमच�द, मोहनलाल, समेुरमल, मेघराज, लनुकरण 

सगोलका अंिशयार नभएको र �नजह�सँग हा�ा �पता, �व. मोहनलालले एका सगोलमा आज�न 

नगरेकाले यी वाद�ले २ भागको १ भाग अंश पाउने होइन। मोहनलालको हामी ��तवाद�ह�समेत ७ 

भाइ छोराह� भएकाले ७ भागको १ भाग अंश पाउने हो भ� ने ��तवाद� गोखलुच�द वोथरा, सूय��करण 

वोथरा, बाबलुाल वोथरासमेतको संय�ु ��तउ�र प�।  

यी वाद�को म ��तवाद� सगोलको अंिशयार नभएको र वाद�सँग सगोलको कुनै चल अचल 

स�पि� आज�नसमेत नगरेकाले वाद�लाई म ��तवाद�ले अंश �दन ुपन� होइन। �पता �व. रावतमलका 

५ छोराह�मा जेठा नेमच�द, माइला �व. मोहन साइला समेुरमल, काइला मेघराज, का�छा म 

��तवाद� लनुकरण भएकामा �म�त २०१८ साल वैशाख ५ गते �पता रावतमल र आमा प� नादेवीसँग 

ब�डा गनु�पन� स�पि� नहुँदा ब�डा प� खडा गनु�पन� अव�था नरहेकोले सोह� समयदेखी जेठा दाज ु

नेमच�द राज�थानमा बसी छु�ै �यवहार गर� आएका र मैले प�न छु�ै बसोबास गर� आज�न गर� 

आएको छु। �म�त २०१८।१।५ मा नै रावतमलका छोराह� एकासगोलमा बसी खेतीपाती गर� 

आज�न �ब�� �यवहार सगोलबाट नगरेकाले वाद�को �फराद झ�ुा देिखएको छ। समेुरमल, मेघराज 

तथा �व. मोहनलालका का�छा छोरा वाद�का का�छा भाइ भारतीय नाग�रक होइनन।् मैले प�न छु�ै 

आज�न गर� आएको हो। वाद�ले छु�ै �यापार गरेको, वाद�का दाज ुबाबलुाल वोथराको �क.नं.54 को 

0-16-9½ ज�गा मेरो छोरा सरेु��कुमार वोथराको नाममा र.नं.8850 �म�त २०४३।२।२७ मा 

ख�रद गरेको, बाबलुालको छोरा रंिजतकुमारले सरेु��कुमार वोथराको नाममा रहेको ज�गा ख�रद 
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गरेको, सरेु��कुमारको नामको स�पि� २०६८ सालमा वाद�का दाज ु गोखलुच�� राजीनामा 

गराइ�लएको, बाबलुाल वोथराको �या�टर �ललाम हुँदा २०४६।१०।२६ मा कृ�णकुमार वोथराले 

सकार गर� �लएको, वाद�का दाज ुचेतनलाल वोथराले आ�नो छोराह�लाई २०६७।२।१८ मा अंश 

भरपाई गर� अंश ब�डा ग�र�दएको हामीह�को घर अलग अलग रहेको, कारोबार फरक फरक भएको 

�यापार �ययसाय एउटै नभई आ-आ�नो रहेको हुँदा आफूह�बाट यी वाद�ले अंश पाउनपुन� होइन। 

��तवाद�लाई अंश �दन पन� होइन भ� ने ��तवाद� लनुकरण वोथराको ��तउ�र प�।  

मदनकुमार वोथरा �वदेशी नाग�रक होइनन।् हा�ा बाबहु� नेमच�द, �व. मोहनलाल, 

समेुरमल, मेघराज र लनुकरण भएकामा सबै नेपालमा बसोबास गनु�भयो। भएको जेथा सबै भाइ 

लनुकरणका िज�मामा छोडी हामी नाबालक हुँदा नै बाब ुमोहनलालले काका लनुकरणका िज�मामा 

छाडी भारत जानभुयो। यता नेपालको स�पूण� कारोबार सबै काका िज�मा रहेको �थयो। सा�बक 

पैतकृ घरमा समेत काकाकै बसोबासमा रहेको काका छोराह� आ�नो उमेर प�ुगसकेप�छ सोह� 

भटुाहाको घरमा बसोबास गद� आएका र मोहनलालको परलोकप� चात ्हामीलाई काका लनुकरणले नै 

संर�ण रेखदेख गद� आउनभुएको हो। हामी �यापार कारोबार गन� प�रवार भएको हुँदा मैले आ�नो 

मा�नस एवम ्नाताका मा�नससँग ऋण सापट� �लई कारोबार गद� आएकामा �यसैबाट बढे बढाएको 

स�पि� मसँग रहेको छ। तर सगोल एवम ्पैतकृ आज�नको कुनै प�न स�पि� मसँग मेरा िज�मा दता� 

नभएको हुँदा �वप�ीको दाबी गलत हो। दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउँ भ� ने ��तवाद� सभुाषच�� 

वोथराको ��तउ�र प�।  

हा�ा बाबहु� नेमच�द, �व. मोहनलाल, समेुरमल, मेघराज र लनुकरण भएकामा सबै 

नेपालमा बसोबास गनु�भयो। भएको जेथा सबै भाइ लनुकरणका िज�मामा छोडी हामी नाबालक हुँदा नै 

बाब ु मोहनलाललेसमेत काका लनुकरणका िज�मामा छाडी भारत जानभुयो। यता नेपालको स�पूण� 

कारोबार सबै काकाको िज�मा रहेको �थयो। हामी दाज ुभाइह�को बीचमा कुनै प�न ब�डा गनु�पन� 

स�पि� केह� नभएको। जे ज�त हो सबै लनुकरणका िज�मा रहेको छ। सा�बक पैतकृ घरमा समेत 

काकाकै बसोबासमा रहेको काका छोराह� आ�नो उमेर प�ुगसकेप�छ सोह� भटुाहाको घरमा बसोबास 

गद� आएका र मोहनलालको परलोकप� चात ् हामीलाई काका लनुकरणले नै संर�ण रेखदेख गद� 

आउनभुएको हो। हामी �यापार कारोबार गन� प�रवार भएको हुँदा मैले आ�नो मा�नस एवम ्नाताका 

मा�नससँग ऋण सापट� �लई कारोबार गद� आएकामा �यसैबाट बढे बढाएको स�पि� मसँग रहेको 

छ। तर सगोल एवम ् पैतकृ आज�नको कुनै प�न स�पि� मसँग मेरा िज�मा दता� नभएको हुँदा 

�वप�ीको दाबी गलत हो। दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउँ भ� ने ��तवाद� चेतनलाल वोथराको 

��तउ�र प�।  

यस अदालतबाट �म�त २०७१।९।२० मा तायदाती फाँटवार� दाखेल गराउने गर� आदेश 

भएको।  

उ� आदेशानसुार तायदाती फाँटवार� दािखल भएको।  
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अदालतको ठहर 

 �नयमबमोिजम सा�ा�हक एवम ् दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ् आएको 

��ततु म�ुामा वाद�तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी कृ�ण�साद दाहाल र ��तवाद� लनुकरण 

वोथराको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् अ�धव�ा �य �ी उ�व�साद का�ले र �ी अजु�न मेहताले 

गनु�भएको बहससमेत सनुी �म�सल कागजात अ�ययन गर� हेदा� यसमा ��तवाद� लनुकरण वोथरा 

वाद�को सगोलको अंिशयार नाताको हो होइन ? र वाद�ले को कसबाट अंश पाउने हो ? 

भ� नेस�ब�धमा �या�यक �न�पण गनु�पन� देिखयो।  

�नण�यतफ�  �वचार गदा�, रावतमलको ५ भाइ छोराह�म�ये माइलो हा�ा बाब ुमोहनलाल र 

का�छा काका ��तवाद� लनुकरण वोथरा मा� नेपाल सरहदमा ब�दै आउनभुयो। सगोल प�रवारबाट 

�यवहार गद� आउनभुएको छ। अ� नेमच��, समेुरमल, र मेघराज भारतमा नै बसोबास ग�रआएका र 

नेपालमा वहाहँ�को केह� प�न रहेको छैन। �पता मोहनलाल र आमा केसरदेवी वोथराको समेत 

आ�नै कालगतीले परलोक भई स�नभुएको छ। �नजह�को अंश हक खाने ७ स�तानमा ��तवाद� 

बाबलुाल वोथरा, चेतनलाल वोथरा, सभुाषच�� वोथरा, गोखलुच�� वोथरा, सूय��करण वोथरा, 

मानकच�द वोथरा र मदनकुमार वोथरा ह� भने मदनकुमार वोथरा भारतमा नै बसोबास �यापार गर� 

आएका छन।् नेपालमा केह� छैन। कुनै प�न अंश तथा �नजको सगोल एवम ्पैतकृ स�पि� नेपालमा 

नरहेको र बाकँ� हामी मोहनलालका छोराह� र काका लनुरकण वोथरासमेत सगोलमै छ�। अंश 

ब�डा भएको छैन। सगोलको पैतकृ घर बसोबास रहेको घर ज�गा �वप�ी काका दाजहु�का िज�मा 

दता� रहेको छ। अंशब�डा गर� भ�दा नमानेकोले �वप�ीह�बाट तायदाती फाँटवार� दाखेल गराई 

स�पूण� स�पि�लाई २ भाग लगाई हा�ा �पता मोहनलालको भागलाई ६ भाग लगाई �यसको १ भाग 

मलाई अंश छु�ाई चलन चलाईपाउँ भ� ने �फराद दाबी। हजरुबबुा �व. रावतमलका छोराह� 

नेमच�द, मोहनलाल, समेुरमल, मेघराज, लनुकरण हामी ��तवाद�ह�का बडा हजरुबबुा काका 

हजरुबबुा नाताका भएप�न सगोलको अंिशयार होइनन।् �नजह�सँग हामी ��तवाद�समेतले अंश �लन ु

पन� होइन। २०१८ साल वैशाख ५ गतेका �दन हजरुबबुा रावतमलका छोराह� छु�टई �भ� न भई 

जेठा नेमच�द �वदेश भारतको राज�थानमा बसोबास गर� सोह� ठाउँमा कारोबार गर� आएका र हा�ा 

�पता �व. मोहनलाल काकाह� समेुरमल, मेघराज र लनुकरणले प�न आ�ना छू�ा छु�ै बसोबास 

आज�न भोग �ब�� �यवहार गर� आएकोले सो अव�थामा ब�डा गनु�पन� स�पि� नै नभएकाले बडा बाब ु

नेमच�द, �पता मोहनलाल, काकाह� समेुरमल, मेघराज, लनुकरणबीच ब�डाप� खडा हनु ्नसकेकोले 

यी वाद�ले लोभलालचका कारणबाट नेपाल बसोबास गरेका काकाह�उपर झ�ुा �फराद दायर गरेका 

हनु।् वाद�ले भने ज�तो का�छा भाइ मदनकुमार भरातीय नाग�रक होइनन।् हामी ७ जना भाइह� 

एकै ठाउँमा बसी खेतीपाती ग�रआएका छ�। हजरुबबुा �व. रावतमलका छोराह� नेमच�द, 

मोहनलाल, समेुरमल, मेघराज, लनुकरण सगोलका अंिशयार नभएको र �नजह�सँग हा�ा �पता, �व. 

मोहनलालले एकासगोलमा आज�न नगरेकाले यी वाद�ले २ भागको १ भाग अंश पाउने होइन। 
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मोहनलालको हामी ��तवाद�ह�समेत ७ भाइ छोराह� भएकाले ७ भागको १ भाग अंश पाउने हो 

भ� ने ��तवाद� गोखलुच�द वोथरा, सूय��करण वोथरा, बाबलुाल वोथराको ��तउ�र।  

 �पता �व. रावतमलका ५ छोराह�मा जेठा नेमच�द, माइला �व. मोहन साइला समेुरमल, 

काइला मेघराज, का�छा म ��तवाद� लनुकरण भएकामा �म�त २०१८ साल वैशाख ५ गते �पता 

रावतमल र आमा प� नादेवीसँग ब�डा गनु�पन� स�पि� नहुँदा ब�डा प� खडा गनु�पन� अव�था नरहेकोले 

सोह� समयदेखी जेठा दाज ु नेमच�द राज�थानमा बसी छु�ै �यवहार गर� आएका र मैले प�न छु�ै 

बसोबास गर� आज�न गर� आएको छु। हामीह�बीच अचलन स�पि�को ख�रद �ब�� भएको छ। 

�म�त २०१८।१।५ मा नै रावतमलका छोराह� एकासगोलमा बसी खेतीपाती गर� आज�न �ब�� 

�यवहार सगोलबाट नगरेकाले वाद�को �फराद झ�ुा देिखएको छ। ��तवाद�लाई अंश �दन ुपन� होइन 

भ� ने ��तवाद� लनुकरण वोथराको ��तउ�र।  

मदनकुमार वोथरा �वदेशी नाग�रक होइनन।् हा�ा बाबहु� नेमच�द, �व. मोहनलाल, 

समेुरमल, मेघराज र लनुकरण भएकामा सबै नेपालमा बसोबास गनु�भयो। भएको जेथा सबै 

लनुकरणका िज�मामा छोडी हामी नाबालक हुँदा नै बाब ु मोहनलालले समेत काका लनुकरणका 

िज�मामा छाडी भारत जानभुयो। यता नेपालको स�पूण� कारोबार सबै काका िज�मा रहेको �थयो। 

सा�बक पैतकृ घरमा समेत काकाकै बसोबासमा रहेको काका छोराह� आ�नो उमेर प�ुगसकेप�छ 

सोह� भटुाहाको घरमा बसोबास गद� आएका र मोहनलालको परलोकप� चात ् हामीलाई काका 

लनुकरणले नै संर�ण रेखदेख गद� आउनभुएको हो। हामी �यापार कारोबार गन� प�रवार भएको हुँदा 

मैले आ�नो मा�नस एवम ्नाताका मा�नससँग ऋण सापट� �लई कारोबार गद� आएकामा �यसैबाट बढे 

बढाएको स�पि� मसँग रहेको छ। तर सगोल एवम ् पैतकृ आज�नको कुनै प�न स�पि� मसँग मेरा 

िज�मा दता� नभएको हुँदा �वप�ीको दाबी गलत हो। दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउँ भ� ने ��तवाद� 

सभुाषच�� वोथराको ��तउ�र।  

भएको जेथा सबै भाइ लनुकरणका िज�मामा छोडी हामी नाबालक हुँदा नै बाब ुमोहनलालले 

समेत काका लनुकरणका िज�मामा छाडी भारत जानभुयो। यता नेपालको स�पूण� कारोबार सबै काका 

िज�मा रहेको �थयो। हामी दाज ुभाइह�को बीचमा कुनै प�न ब�डा गनु�पन� स�पि� केह� नभएको र 

जे ज�त हो सबै लनुकरणका िज�मा रहेको छ। सा�बक पैतकृ घरमा समेत काकाकै बसोबासमा 

रहेको काका छोराह� आ�नो उमेर प�ुगसकेप�छ सोह� भटुाहाको घरमा बसोबास गद� आएका र 

मोहनलालको परलोकप� चात ्हामीलाई काका लनुकरणले नै संर�ण रेखदेख गद� आउनभुएको हो। 

हामी �यापार कारोबार गन� प�रवार भएको हुँदा मैले आ�नो मा�नस एवम ्नाताका मा�नससँग ऋण 

सापट� �लई कारोबार गद� आएकामा �यसैबाट बढे बढाएको स�पि� मसँग रहेको छ। तर सगोल 

एवम ्पैतकृ आज�नको कुनै प�न स�पि� मसँग मेरा िज�मा दता� नभएको हुँदा �वप�ीको दाबी गलत 

हो। दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउँ भ� ने ��तवाद� चेतनलाल वोथराले ��तउ�र िज�कर �लएको 

देिखयो।  
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प�हलो �� नतफ�  �वचार गदा� ��तवाद� गोखलुच�द, सूय��करण र बाबलुालले हजरुबबुा 

रामतमलबाट आ�नो बबुा मोहनलाल २०१८ सालमा नै �भ� न भएको भनी ��तउ�र िज�कर �लएको 

हुँदा यी समान तह अथा�त ् मोहनलाल वोथराको छोराह�ले नै यी वाद�लाई अंश हकबाट वि� चत 

गराउने र आफूह�लाई फाइदा प�ुने गर� बाबहु� प�हले नै �भ� न भई सकेको भनी लेखाउन ुपन� कुनै 

प�न कारण देिखँदैन। तसथ� रावतमलका छोराह� कोह� भारतीय भई भारतमा नै बसोबास गरेको र 

२ जना छोराह� नेपालमा रहेको देिखएको र रावतमलबाट कुनै प�न पैतकृ स�पि� छोराह�मा 

आएको नदेिखएको, २०१८ सालमा नै ब�डा गनु�पन� पैतकृ स�पि� नै नभएकाले अंश ब�डा �लखत 

खडा गन� �योजन नै नहनेु भने ��तवाद� लनुकरण वोथराको ��तउ�र रहेको हुँदा �य�तो अव�थामा 

कुनै अंिशयार अ�य� गै आ�नो काम �यवहार गर� भोग �ब�� �यवहार गर� ब�न स�ने नै हुँदा 

अ�यथा �मािणत नभएस�म �य�ता अंिशयारलाई सगोलमा नै बसेको भनी अथ� गन� �म�दैन। यहाँ 

��तवाद� लनुकरण वोथराको उमेर ८० वष� नािघसकेको देिखएको, वाद�को समान तहमा अंिशयार र 

��तवाद� लनुकरणको छोराह�बीचमा लामो समयदेखी अचल स�पि�को �ब�� �वतरण एवम ्

हकह�तारण भई सकेको �म�सल �माणबाट देिखइरहेकोबाट �यसलाई वाद�ले अ�यथा भ� न सकेको 

छैन। रावतमलको ५ जना छोराह�मा �तन जना भारतमा �यापार �यवसाय गर� बसोबास गरेको र 

भोग �ब�� �यवहार भारतमा रहेको �वयम ्वाद�ले �वीकार नै गरेको र कुन �म�तदेखी भारतमा गएका 

हनु ्वाद� �वयमले् �प� गन� नसकेको हुँदा लामो समयदेखी भारतमा बसोबास ग�ररहेको �यि�ह� 

एकासगोलमा नै रहने अव�था �यसै प�न देिखँदैन र �व� वास प�न गन� स�कँदैन।  

नेमच�द(भारतीय)

  

�व. मोहनलाल 

�व. केशरदेवी 

वोथरा   

समेुरमल 

(भारतीय) 

मेघराज मारवाडी 

(भारतीय) 

लनुकरण 

बाबलुाल 

(��तवाद�) 

चेतनलाल 

(��तवाद�) 

सभुाषच�� 

(��तवाद�) 

गोखलुच�द 

(��तवाद�) 

सूय��करण 

(��तवाद�) 

मानकच�द 

(वाद�) 

मदनकुमार 
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साथै ��तवाद� लनुकरण वोथराको छोरा सरेु��कुमार वोथराले यसै अदालतमा रामतमल 

वोथराको छोरा समेुरमल वोथरा र मेघराज मारवाडी उपर करार दा�य�व पूरा ग�रपाउँ भनी २०५७ 

सालको दे.नं.793, 794 को म�ुा दता� गरेको र उ� म�ुा २०५७।९।२० मा फैसला भएको 

देिख�छ। ��तवाद� लनुकरण वोथराका छोरा र समेुरमल र मेघराज मारवाडी एकासगोलमा नै भएको 

भए उ� करारको दा�य�व पालना गराउन ुपन� अव�था देिखँदैन। जसबाट यी रामतमलको छोराह� 

नेमच��, समेुरमल र मेघराज भारतमा नै बसोबास गरेको र रामतमलको पैतकृ स�पि� यी वाद�ले 

देखाउन नसकेको हुँदा रामतमलको छोराह�बीचमा प�हले नै भोग �ब�� �यवहार �माणबाट �भ� न 

भई बसेको त�यलाई थप प�ु� ग�र�दएको देिख�छ।  

कृ�ष �वकास ब�क शाखा काया�लय इन�वाबाट वाद�का एकासगोलका दाज ुबाबलुाल वोथराले 

�लएको ऋणबापतको जेथा �ललाम हुँदा ��तवाद� लनुकरण वोथराको छोरा कृ�णकुमार वोथराले 

२०४६।१०।२६ गते सकार गर� बाबलुालको नामको �व�भ� न �े�फलको ज�गा कृ�ष �वकास 

ब�कको प�बाट हकह�ता�तरण भएको �म�सलबाट देिखइरहेको र �यसलाई वाद�का कानून �यवसायीले 

अ�यथा नभ� न ुभएको हुँदा वाद�को समान तहको अंिशयारले �लएको ऋणउपर ब�कबाट �ललामी हुँदा 

एकासगोलमा यी ��तवाद� लनुकरण वोथरा भएको भए �ललाम सकार गनु�पन� अव�था नै हुँदैन�यो। 

जसबाट प�न यी ��तवाद� लनुकरण वोथरा एवम ्वाद� एकासगोलमा नै रहेको भ� ने प�ु� हनु ्स�दैन।  

�य�तै अचल स�पि�को हकह�ता�तरणतफ�  हेदा� ��तवाद� लनुकरण वोथराको हाँगातफ� बाट 

यी वाद� प�को समान तहको हागँातफ�  नै ख�रद �ब�� भएको देिखएको छ। वाद�का एकासगोलका 

दाज ुबाबलुाल वोथराबाट �क.नं.५४ को ०-16-9½ ज�गा र.नं. ८८५० �म�त २०४३।२।२७ मा 

��तवाद� लनुकरण वोथराको छोरा सरेु�� वोथराको नाममा हकह�ता�तरण भएको, चेतनलाल वोथराको 

�ीमती इ��कुमार� वोथराबाट �क.नं.६२६ को 0-17-15 ज�गा सरेु��कुमार वोथरा (लनुकरण 

वोथराको छोरा) लाई राजीनामाको बेहोराबाट हकह�ता�तरण भएको, सरेु��कुमार वोथराबाट 

रणजीतकुमार वोथराको नाममा 3-7-2½ ज�गा राजीनामाको बेहोराले हकह�ता�तरण भएको, वाद�को 

एकासगोलका समान अंिशयार�ह�का बीचमा र ��तवाद� लनुकरण वोथराको छोराको बीचमा अंश म�ुा 

पनु�भ�दा धेरैअगा�ड देिखनै अचल स�पि� यी म�ुाको प�ह�बीचमा एकापसमा हकह�ता�तरण भएको 

�म�सलबाट देिखएको छ।  

 �य�तै सरेु��कुमार वोथराबाट गोखलुच�� वोथराले �क.नं. 130,78,8,170 को ज�गा 

२०५८ साल आि�नमा राजीनामाको बेहोराले हकह�ता�तरण भएको, �य�तै सरेु��कुमार वोथरा 

(��तवाद� लनुकरण वोथराको छोरा)बाट ��तवाद� बाबलुाल वोथराको छोरा रणिजतकुमार वोथरालाई 

२०५८ आि�नमा राजीनामाको बेहोराले �क.नं.483, 879, 914,764, 766, 154, 155 र 

133 को ज�गाको हकह�ता�तरण भएको, गोखलुच�� वोथराबाट लनुकरण वोथरालाई 

२०६९।७।२ मा �क.नं.678 को 0-1-10 ज�गाको हकह�ता�तरण, सरेु��कुमार वोथराबाट 

चेतनलाल वोथरालाई २०६८।२।२५ मा �क.नं. २१५ को 0-5-0 ज�गा राजीनामाबाट 

हकह�ता�तरण भएको �म�सलबाट देिखएको हुँदा यी वाद� र ��तवाद� लनुकरण वोथरा एकासगोलमा 
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नै रहेको भए धेरै लामो समय अिघदेखी मोहनलाल वोथराको हागातफ�  अचल स�पि�को 

हकह�ता�तरण हनुपुन� अव�था नै देिखँदैन।  

स�मा�नत सव��च अदालतबाट यसस�ब�धमा भएको थप केह� �स�ा�तह�समेत हेनु� पन� 

ह�ुछ जसमाः- 

म�ुाका प�ह�को बीच समय–समयमा भएका �व�भ� न घटना�मबाट नै अलग–अलग 

�यवहार भएको त�य �था�पत हनेु हुँदा �यसर� अलग–अलग �यवहार तथा कारोबार भएको देिखन ुनै 

अंशब� डा भएको कुरामा अदालत �व� व�त हनेु आधार हनेु (ने.का.प. २०७०, भाग: ५५ अ� २�नण�य 

नं.८९६४) भ� ने �स�ा�त ��तपादन भएको देिख�छ।  

�य�तै �यवहारमा अंशब� डा भएको भ� नलाई अंिशयारह�ले अलग अलग दता�, भोग, �ब�� 

�यवहार गरेको देिखन ुपन� ह�ुछ। यी कुराह�को �माणको �पमा दईु अंिशयारबीच ख�रद �ब��को 

�लखत हनु ् स�दछ, अलग–अलग नापी दता�, नामसार� वा ते�ो �यि��सत ख�रद�ब��को �लखत हनु ्

स�दछ। अंिशयारबीच लेनदेन, ज�गा िखचोला, लटु�पट वा य�तै �कृ�तको अ�य म�ुा मा�मला कुनै अ�ा 

अदालतमा पर� �छनोफानो भएको हनु ् स�दछ वा अ�य कुनै अ�ा अदालतको �लखत वा �े�तामा 

आफू आफू अलग भएको भनी �वघोषणा गद� स�हछाप गरे भएको हनु ्स�दछ। यी सबै वा यीम�ये 

कुनै त�व वा अव�थाको �व�मानतामा वा य�तै अ�य कुनै घटना वा �यवहारले दईु अंिशयार एक 

अका�सँग अलगअलग भई बसेको,  �यवहार गरेको भ� ने कुरा दे� न स�कने ह�ुछ। यसको 

�नराकरण, �न�पण र �न��ल ��येक म�ुा वा �ववादको त�य र औिच�यको आधारबाट �या�यक 

मनको �योग गर� गनु�पन� ह�ुछ भनी ने.का.प. 2068 अंक ९ �न.नं. ८६७९ मा �स�ा�त ��तपादन 

भएको देिख�छ।  

यसर� यी वाद� ��तवाद�ह�बीच छु�ट �भ� न भएको पा�रत �लखतको अभाव भए ताप�न 

�यवहार �माणबाट वाद� ��तवाद�ह�का बाब ुबाजे अगा�डदेखी नै छु�ी �भ� न भई अलग अलग बसी 

भोग �ब�� �यवहार गर� बसेका देिखएको र मलुकु� ऐन अंशब�डाको ३० नं. ले �यवहार �माणबाट 

छु�ट �भ� न भएको देिखएको अव�थामा ब�डा �लखत नै हनुपुन� अ�नवाय�ता नगरेको (ने.का.प.2062 

अंक 10 �नण�य नं.7615) भनी �स�ा�त ��तपादन भएको देिख�छ।  

ने.का.प.2045, �नण�य नं.3602, अंक २, प�ृ ९८२ मा ——�यवहार �माणबाट �भ� न 

भएको देिख�छ भने मानो छु��एको �लखत आव�यक नपन�‘‘ भ� ने र ने.का.प.२०४५, �नण�य 

नं.३६२५, अंक १० प�ृ १०९६ मा ——�वत���पले आ-आ�नो �यवहार चलाएकामा ब�डा गरेको 

छैन भ� न न�म�ने‘‘ भ� ने र ने.का.प.2066 �नण�य नं.7227 मा ——ब�डा भएको कुरा अंिशयारले 

�वीकार गन� मा�यम �लखत, आपसी �यवहार, आपसी कारोबार, अलग अलग वास�थान र समयको 

अ�वाभा�वक अ�तराल हनु,् यी त�वम�ये एक वा एक भ�दा बढ� अव�थाको �व�यमानताले 

अंशब�डाको ३० नं. को आव�यकता पूरा गद�छ, यस कसीमा ज�त बढ� त�वलाई �माणले अं�गकार 

गद�छ �य�त बढ� �यवहार �माणबाट अंशब�डा भई सकेको कुरामा अदालत �व� व�त हनेु‘‘ भनी 
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स�मा�नत सव��च अदालतबाट ने.का.प.2072 जे� �न.नं.9345 प�ृ २६२ मा �स�ा�त ��तपादन 

भई रहेको देिख�छ।  

तसथ� स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपादन भएको �स�ा�त र �म�सल संल�न रहेको 

�माणह�बाट यी ��तवाद� लनुकरण वोथरा अलग-अलग �यापार �यवसाय गरेको, �यवहार �माणबाट 

देिखइरहेको छ। जसमा मा�थ �ववेिचत अंिशयारबीचमा अचल स�पि�को हकह�ता�तरण गरेको, 

अंिशयारबीचमा प�हले नै करारको पालना गराउन म�ुा परेको, ब�कबाट �ललाम सकार हुँदा अक� 

अंिशयारले सकार गरेको, बाबहु�बीचमा ब�डा भएको भनी केह� अंिशयारले �वीकार प�न गरेको, 

आपसी �यवहार, आपसी कारोबार, अलग-अलग वास�थान, समयको अ�वाभा�वक अ�तराल र 

�वत���पले आ-आ�नो �यापार �यवसाय चलाएको प�ु� हुँदा ��तवाद� लनुकरण वोथरा वाद�को 

अंिशयार नाताको नदेिखएको हुँदा यी ��तवाद�को तफ� बाट वाद�ले अंश पाउने देिखएन।  

अब ��तवाद� लनुकरण वोथरादेखी बाहेक मोहनलालको ७ जना छोराह�मा बाबलुाल, चेतन 

लाल, सभुाषच��, गोखलुच��, सूय��करण, मानकच�द र मदनकुमार रहेकोमा कुनै प�न �ववाद 

देिखँदैन। मोहनलालको ७ जना छोराह� रहेकोमा सात भागको एक भाग अंश वाद�ले पाउने हो भनी 

��तवाद�ह� गोखलुच�� वोथरा, सूय��करण वोथरा र बाबलुाल वोथराको ��तउ�र प�न रहेको हुँदा 

सात अंिशयार रहेकोमा �ववाद देिखएन। यी अंिशयारह�बीचमा अंशब�डा भएको अव�था नदेिखएको 

हुँदा मोहनलाल वोथराको ७ छोराह�को तफ� बाट मा� वाद�ले अंश पाउने अव�था रहेको हुँदा वाद�ले 

सोह� ��तवाद�ह�बाट अंश पाउने देिखयो।  

तसथ� ऋणको हकमा साहकुो उजरु� परेका बखत ठहरेबमोिजम हनेु नै हुँदा मोहनलाल 

वोथराको स�तानह�बाट मा� ��ततु हनु ्आएको तायदाती फाँटवार�मा उि�लिखत र दता� �े�ताले 

�भडेस�मको स�पि�लाई बाबलुाल, चेतनलाल, सभुाषच�द, गोखलुच��, सूय��करण, मानकच�� र 

मदनकुमार गर� मूल सात अंिशयार हुँदा सात भाग लगाई सोम�येको एक भाग स�पि� वाद�ले 

अंशबापत पाउने र �नजको नाममा कायम हनेु ठहछ�।  

तायदाती फाँटवार�मा वाद�ले बकसप�को बेहोराबाट �म�त २०५१।२।१२ मा �ा� त गरेको 

स�पि� �नजको �नजी देिखँदा ब�डा नहनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ� तप�सलमा लेिखएबमोिजम गन� गर� 

अ. वं. १८६ नं.बमोिजम यो फैसला ग�र�दए।ँ  

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद� लनुकरण वोथराबाहेकका अ�य ��तवाद�ह�बाट वाद�ले 

अंश पाउने ठहरेकोले �म�सल संल�न �व. मोहनलाल वोथराका स�तानह�बाट पेस भएको तायदाती 

फाँटवार�मा उि�लिखत �.1,25,५१,८००।- म�ये मूल ७ भागको १ भागमा पन� 

�.17,93,114।- बराबरको स�पि� अंश छु�ाई पाउँ भनी म�ुाको अि�तम �कनारा भएप�छ द�ड 

सजायको ४६ नं. को �याद�भ� वाद�ले दरखा�त �दन आएमा अढाई द�तरु वाद�बाट �लई देहायको 

स�पि�बाट नरम करम �मलाई वाद�लाई अंश छु�ाई �दई वाद�का अंश भागमा परेको ज�गा वाद�का 

नाउँमा दा.खा.दता� गराई वाद�लाई चलनसमेत चलाइ�दनू। ..................................................१ 
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अंशब�डा गनु�पन� स�पि�को �ववरणः- 

सभुाषच�द वोथरा सनुसर� व�वया ४(क)  193 0-1-10 

,, ,, व�वया १(ख)  82 0-1-2 

,, ,, व�वया १(ख)  81 0-1-2 

,, ,, व�वया ४(क)  171 0-1-10 

,, ,, व�वया 4(क)  172 0-1-10 

,, ,, व�वया 4(क)  199 0-1-10½ 

,, ,, व�वया 4(क)  201 0-1-9½ 

,, ,, व�वया 4(क)  238 0-1-5 

,, ,, व�वया 4(क)  245 0-1-10 

बाबलुाल वोथरा सनुसर� चोरघ�टया ३(क)  282 ०-14-10 

,, ,, ,, ६(क)  184 0-4-19 

,, ,, रामनगर भटुाहा ५ 44 0-0-10 

,, ,, ,, ५ 45 0-16-17 

,, ,, नर�संह ६(क)  179 0-16-6 

,, ,, ब�बया १(क)  37 0-5-10 

सूय��करण वोथरा ,, इन�वा न.पा ७(ख)  1946 0-0-4¾ 

,, ,, हर�नगरा ६(क)  294 0-6-5½ 

,, ,, ,, ६(क)  46 0-1-13 

,, ,, व�वया 4(क)  7 0-3-10 

,, ,, ,, 4(क)  5 0-2-10 

,, ,, चोरघ�टया ९(क)  746 0-0-10 

,, ,, ,, ३(ख)  281 0-14-10 

,, ,, बस�तपरु ७(ग)  223 0-4-0 

,, ,, ह�रनगरा ६(ख)  244 0-10-0 

,, ,, ह�रनगरा ६(ख)  70 0-5-14 

गोखलुच�द वोथरा ,, चोरघ�टया ९(क)  559 0-5-0 

,, ,, ,, ९(क)  511 0-10-4 

,, ,, ,, ९(ख)  186 0-10-0 

,, ,, ,, ९(क)  422 0-1-10 

,, ,, ,, ९(ख)  11 0-6-15 
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,, ,, ,, ९(ख)  237 0-1-0 

,, ,, रामनगरभटुाहा ७(क)  487 0-0-15� 

,, ,, ,, ७(क)  374 0-0-8 

,, ,, ,, ७(क)  466 0-0-17 

,, ,, ,, ७(क)  373 0-0-6 

,, ,, ,, ७(क)  469 0-0-17 

,, ,, रामनगरभटुाहा ७(क)  846 0-4-8 

,, ,, ,, ७(क)  450 0-1-10 

,, ,, ,, ७(क)  306 0-1-1 

,, ,, ,, ७(ख)  263 0-4-6 

,, ,, ,, ७(क)  429 0-2-0 

,, ,, ,, ३ 711 0-8-0 

,, ,, पूव�कुसाहा ९(क)  470 0-2-0 

,, सनुसर� पूव�कुसाहा ९(क)  514 0-13-15 

 चेतनलाल वोथरा सनुसर� रामनगरभटुाहा ७(ख)  898 ०-०-९¾ 

,, ,, ,, ,, ९०० ०-०-१०¼ 

,, ,, ,, ,, ७९५ 0-5-7 

,, ,, ,, ,, ८१० 0-2-5¾ 

,, ,, ,, ,, ८१३ 0-1-11¾ 

,, ,, ,, ,, 509 0-1-0 

,, ,, ,, ,, 517 0-0-10 

,, ,, ,, 5 842 0-1-9 

,, ,, ,, 4(क)  371 0-1-0 

,, ,, ,, 4(क)  373 0-0-11½.... 

,, ,, ,, 4(क)  400 0-2-10 

,, ,, ,, 4(क)  191 0-2-11 

,, ,, ,, ७(ख)  994 0-3-0 

,, ,, व�वया १(क)  255 0-1-10 

,, ,, व�वया १(क)  297 0-1-10 

,, ,, रामनगर भटुाहा ७(क)  765 0-1-9½.. 

,, ,, ,, ६ 435 0-4-2 

,, ,, ,, २ 1025 0-1-10 

,, ,, न�रसंह ट�प ु ३(ख)  188 0-2-0 
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,, ,, ,, ५(क)  229 0-4-19 

,, ,, ,, ५(ख)  433 0-7-10 

,, ,, ,, ५(ख)  432 0-7-10 

,, ,, ह�रनगरा ६(क)  718 0-0-14 

,, ,, घ�ुक� ९(ख)  1309 0-3-0 

जसोदादेवी 

वोथरा(चेतनलालकोप�ी)  

,, रामनगरभटुाहा ,, 87 0-13-14 

,, ,, ,, ,, 772 0-2-10 

,, ,, नर�संह ८(क)  463 ०-7-9 

,, ,, रामनगरभटुाहा ६ ५१ 0-2-७½ 

समतादेवी(चेतनलालको 

बहुार�)  

,, अमाह�वेलहा ६(ख)  284 0-12-19½ 

,, ,, भो�ाहा ५(घ)  738 0-0-5½ 

,, ,, ,, ,, 740 0-0-10 

,, ,, ,, ,, 742 0-0-6 

,, ,, ,, ,, 756 0-2-15 

,, ,, ज�पापरु ७(क)  600 0-1-0 

समतादेवी(चेतनलालको 

बहुार�)  

सनुसर� नर�संह ७(ग)  568 0-14-5 

,, ,, ,, ,, 705 0-7-16 

,, ,, ,, ६(क)  794 0-4-2 

,, ,, रामनगरभटुाहा ८(ख)  360 0-5-7¼ 

,, ,, ,, ७(क)  17 0-3-10 

,, ,, ह�रनगरा ६(क)  90 0-11-6 

,, ,, ,, ६(क)  93 0-2-10½ 

,, ,, ,, ६(क)  845 0-6-0 

,, ,, ,, ६(क)  99 0-1-16 

,, ,, घ�ुक� ९(क)  333 0-8-17½ 

,, ,, ,, 1(ग)  760 0-3-7 

,, ,, ,, ७(ख)  409 0-1-7 

,, ,, ,, ,, 625 0-0-8½ 
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,, ,, बस�तपरु ७(क)  607 0-3-10½ 

,, ,, ,, ,, 609 0-1-10 

,, ,, ह�रनगरा 5 8 0-3-8 

,, ,, ,, ,, 291 0-0-12 

,, ,, भो�ाहा ४(क)  703 0-2-13 

च�दनकुमार 

वोथरा(चेतनलालको 

छोरा)  

,, रामनगरभटुाहा ३ 432 0-1-11 

,, ,, ह�रनगरा 5 805 0-0-10 

,, ,, ह�रनगरा 5 776 0-0-10 

,, ,, ह�रनगरा 5 635 0-0-10 

,, ,, बस�तपरु 8(क)  313 0-1-13 

,, ,, बस�तपरु 8(क)  316 0-1-14 

,, ,, बस�तपरु 8(क)  314 0-1-13 

,, ,, ड�ुाहा 2(ख)  474 0-3-10 

,, ,, बस�तपरु ७(ख)  316 0-6-13½ 

,, ,, बस�तपरु ७(ख)  124 0-0-13 

,, ,, ज�पापरु ८(ख)  68 0-0-15 

,, ,, स�ेरझोरा ५(क)  401 0-1-10 

,, ,, नर�संह ५(ख)  19 0-6-1 

,, ,, नर�संह ९(क)  259 0-4-10 

 

�फराद साथ राखेको कोट� फ� �.२००।- नपगु कोट� फ� �.14030।- समेत ज�मा 

�.14230।- ��तवाद�बाट भराइपाउँ भनी म�ुाको अि�तम �कनारा भएप�छ ��तवाद� लनुकरण 

वोथरा बाहेक अ�य ��तवाद�ह�को यसै सरहदको जेथा देखाई कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा 

१५(११) को �याद�भ� वाद�ले दरखा�त �दएमा केह� द�तरु न�लई वाद�लाई भराइ�दनू...............२ 

 

यस अदालतको इ�साफमा िच� नबझेु ३५ �दन �याद�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, �वराटनगरमा 

पनुरावेदन गन� ��तवाद� बाबलुाल वोथरा, चेतनलाल वोथरा, सभुाषच�� वोथरा, गोखलुच�� वोथरा र 

सूय��करण वोथरालाई र वाद�लाई अ.वं. १९३ नं.बमोिजम पनुरावेदनको �याद �दनू......................३ 

 

सरोकारवालाले न�ल माग गन� आए कानूनबमोिजम ला�ने द�तरु �लई न�ल सार� सराइ�दनू.........४ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू................................५ 
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िज�ला �यायाधीश 

 

यो पाना १६ को फैसला माननीय िज.�या. �यू (अजु�न�साद कोइराला)  

बाट बोल� �टपाएबमोिजम ले� ने िज�ला �यायाधीश 

ना. स.ु प�ुषोतम नेपाल फाट नं. २  

क��यटुर द�पक महतो 

 

इ�त संवत ्२०७३ साल जे� १७ गते रोज २ शभुम...................... 
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�ी काठमाड� िज�ला अदालत 

इजलास 

िज�ला �यायाधीश �ी उमेश कोइराला 

फैसला 

म�ुा नं.०७२-PC-११४३ 

�न.नं.:३१७ 

 

म�ुा : गाल� बेइ�जती।  

 

दायर� �म�तः२०७२।०६।१८ 

वाद�को नाम, थर, वतन ��तवाद�को नाम, थर, वतन 

बाबरुाम शमा� सापकोटाको बहुार� �व. ल�मीनाथ 

सापकोटाको प�ी काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपा�लका वडा नं.२ ि�थत ह�रम�ेु� वर 

महादेव मि�दरको पजुार� सर�वती सापकोटा.......१ 

 काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपा�लका 

वडा नं.२ टंगाल, डि�डबाबा माग� ब�ने डा. 

मोइन शाह.......................................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने डा. मोइन शाहको �ीमती डा.�मे ु

शाह..............................................२ 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ीः- 

कागजः- 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ एवम ्मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २९ नं. 

ले यसै अदालतको अ�धकार �े��भ�को भई दायर हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त�य एवम ्

ठहर यस�कार छ- 

त�य ख�ड 

�फराद मागदाबी 

 म �फराद� काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. २ टंगालमा रहेको 

ह�रम�ेु� वर महादेवको दै�नक पूजा तथा मि�दरको सरसफाइ र सरु�ासमेत गद� आएक� छु। 

काठमाड� महानगरपा�लकामा म �फराद� वाद� र �वप�ीह� ��तवाद� भएको धा�म�क तथा सां�कृ�तक 

मह�वको ह�रम�ेु� वर महादेवको मि�दर प�रसर तथा सोमा आवत जावत गन� बाटोको संर�ण 

ग�रपाउँ भ� ने म�ुामा म �नवेदकले �म�त २०७२।४।२४ मा �म�सल संल�न कागजातह�को न�ल 

सार� हेदा� �वप�ीह�ले �म�त २०७२।१।३० मा िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा शाि�त 

सरु�ा ग�रपाउँ भनी �नवेदन �दनभुएको थाहा पाए।ँ उ� �नवेदनको �करण नं.२ को प�हलो 

लाईनदेखी छैठ� लाईनस�म �वप�ीह�ले म �फराद� र मेरा छोराछोर�ह�लाई स�बोधन गर� 

"मि�दरको लालपजुा�वालाले अिशि�त, अस�य र मान�सक स�तलुन नभएक� म�हला �ीमती सर�वती 
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सापकोटालाई मि�दरको सेवाको ला�ग सो खाल� ज�गामा कोठाह� बनाएर राखेको रहेछ" र "सो 

म�हलालाई पाटन मान�सक अ�पतालमा लगी इलाज उ�ार आजस�म कसैले गरेको छैन" भ� ने बेहोरा 

उ�लेख गर� जानाजान मेरो इ�जतमा ध� का प�ु याई �लिखत �पमै गाल� र बेइ�जती गन� काय� 

गनु�भएको छ। �वप�ी ��तवाद�ह�ले गाल� बेइ�जती ऐन, २०१६ को दफा ३ को उपदफा (२क), 

(३) र दफा ८बमोिजम कसरु अपराध गरेकाले �नज �वप�ीह�लाई ऐ. ऐनको दफा ५बमोिजम 

हदैस�मको सजाय गर� ऐ. ऐनको दफा १२बमोिजम ��तपू�त�समेत �नज �वप�ीह�बाटै �दलाई भराई 

पाउँ भ� नेसमेत बेहोराको �फराद मागदाबी।  

��तउ�र प� 

 हामीह� ��त��त िच�क�सकह� ह�। �वप�ी वाद�ले हामीलाई �दनहुँ �नकृ� श�दावल� 

�योग गर� गाल�गलौज गदा� प�न �नजलाई उपचारको आव�यकता परेको �बमार �यि� भ� ने बझेुरै 

�नज �व�� कुनै म�ुा दायर नगरेका ह�। �नजको चरम परपीडक �वभाव �वयंमा स�त�ुलत �यवहार 

नभएकाले �नजको द� मनोिच�क�सकबाट पर��ण भई उपचार हनु ् सकेमा हामी सबैको भलो हनेु 

�थयो। अिशि�त, अस�य र मान�सक स�तलुन नभएक� भ� ने श�दावल�ले �वयंमा कसैको बेइ�जती 

भएको मा� न �म�दैन। �नजको च�र� ह�या गन� र �नजमा�थ अनिुचत ला�छना लगाउने हा�ो �नयत 

होइन। �वप�ीकै �हत अनकूुलको आ�नो �वचार �कट गरेको काय� गाल� बेइ�जतीपूण� काय� हनु ्

स�ैन। �फराद खारेज ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद�ह� डा. मोइन शाह र डा. �मे ुशाहको 

संय�ु ��तउ�र प�।  

बकप� 

 मेरो आमाको मान�सक अव�था ठ�क छ। �वप�ीह�ले ज�हले प�न हामीलाई �व�भ� न गाल� 

गलौज ग�ररहनहु�ु�यो। ��तवाद�ह�ले गाल� बेइ�जती गरेका हनु ् भ� नेसमेत बेहोराको 

वाद�का सा�ी िशवराम सापकोटाले गरेको बकप�।  

 ��तवाद�ले वाद� दाबीबमोिजम गाल� बेइ�जती गरेको होइन। ��तवाद�ह� गाल� बेइ�जती 

गन� खालका मा�नस होइनन ् भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद�का सा�ी कमला बरालको 

बकप�।  

 

ठहर ख�ड 

�नयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� पेस हनु ् आएको ��ततु म�ुामा वाद�तफ� बाट 

रहनभुएका �व�ान ्अ�धव�ा�य �ी शा�लकराम आचाय� तथा �ी र�कुमार� �े�ले र ��तवाद�तफ� बाट 

रहनभुएका �व�ान ्अ�धव�ा �ी हेमकुमार �े�ले गनु�भएको बहससमेत स�ुनयो।  

 �व�ान ्कानून �यवसायीको बहस सनुी �फराद तथा ��तउ�र प�लगायतका स�ब� कागजात 

अ�ययन गर� हेदा� ��ततु म�ुामा ��तवाद�ह�ले वाद�को अपमान हनेु गर� �लिखत �पमा बेइ�जती 

गरेका हनु ्होइनन ्? य�द गरेका हनु ्भने ��तवाद�ह�लाई के क�त सजाय हनुपुन� हो ? भ� नेस�ब�धमा 

�ववेचना गर� �याय �न�पण ग�रन ुपन� भएको छ।  
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 �नण�यतफ�  �वचार गदा� वाद�ले म�ुयतः आ�नो �व��मा अिशि�त, अस�य र मान�सक 

स�तलुन नभएक� म�हला भ�दै सो म�हलालाई मान�सक अ�पतालमा लगी इलाज उ�ार कसैले नगरेको 

भ� नेसमेतको बेहोरा उ�लेख गर� ��तवाद�ह�ले िज�ला �शासन काया�लयमा �नवेदन �दएबाट आ�नो 

�लिखत बेइ�जती भएकाले ��तवाद�ह�लाई गाल� र बेइ�जती ऐन, २०१६ को दफा ५बमोिजम 

हदैस�म सजाय गर� ऐ. ऐनको दफा १२बमोिजम ��तपू�त�समेत �दलाई भराई पाउँ भनी दाबी �लएको 

देिख�छ। मि�दरको रेखदेखका ला�ग रािखएका वाद� प�ले आफूह�लाई �नर�तर �पमा अपश�द 

�योग गर� आफूह�लाई मान�सक यातना �दने, भ�केको पखा�लसमेत बनाउन अवरोध गन� गरेकाले 

बा�य भई शाि�त सरु�ाका ला�ग �नवेदन पेस गरेको भ�दै �नजको �वा��य अव�थालाई �वचार गर� 

�नजलाई अ�पतालमा लगी उपचार उ�ार गनु�पन� भनी �वाभा�वक र सहज िच�ता, चासो र स�ावलाई 

अ�यथा भ� न न�म�ने, �नजको च�र� ह�या गन� र �नजमा�थ ला�छना लगाउने आफूह�को �नयत 

नरहेको र असल �नयतले �वचार �कट ग�रएको काय�बाट बेइ�जत नहनेु भनी ��तवाद गरेको अव�था 

छ।  

 ��तवाद�ह�ले वाद�बाट असरु�ा भएको भनी िज�ला �शासन काया�लयमा �म�त 

२०७२।१।३० मा �दइएको �नवेदनमा वाद���त लि�त गर� एक जना अिशि�त, अस�य र मान�सक 

स�तलुन नभएक� म�हला भ�दै �नजलाई पाटन मान�सक अ�पताल लगी इलाज�ारा उ�ार कसैले 

गरेको छैन भ� नेसमेतको बेहोरा उ�लेख ग�रएको देिख�छ। �फराद साथ पेस ग�रएको उ� �नवेदनका 

स�ब�धमा ��तवाद�ह�ले प�न अ�यथा िज�कर �लएको अव�था नहुँदा �यसस�ब�धमा थप ब�ुन ुपन� र 

�ववेचना गनु�पन� अव�था देिखँदैन। ��तवाद�ह�ले वाद�को च�र� ह�या गन� र �नजमा�थ ला�छना 

लगाउने आफूह�को �नयत नरहेको भनी ��तवाद गरे प�न �यसर� आफूलाई अिशि�त, अस�य र 

मान�सक स�तलुन नभएक� भनी अ�पतालमा लगी इलाज गनु�पन� भनी सा�धकार �नकायमा �दइएको 

�नवेदनमा उ�लेख ग�रएको बेहोराले आ�नो बेइ�जती भएको भनी दाबी �लएको अव�था हुँदा 

��तवाद�ले उ�लेख गरेको बेहोराले वाद�को बेइ�जत भएको मा�नने अव�था रहे नरहेको भ� ने नै 

��ततु म�ुाको म�ुय �वचारणीय �वषय बनेको छ।  

 ��तवाद�ह�ले उ� �नवेदनको बचाउ गद� �नजको च�र� ह�या गन� र �नजमा�थ ला�छना 

लगाउने आफूह�को �नयत नरहेको र असल �नयतले �वचार �कट ग�रएको काय�बाट बेइ�जत नहनेु 

भनी िज�कर �लए प�न ��तउ�र प�मा �छमेकमा रहेको मि�दरमा ब�ने वाद�ले गद� आएको 

अक�पनीय र अ�वाभा�वक �यवहारको कारणबाट �नजको ि�थ�तवारे िच�क�सकको है�सयतले 

आफूह�लाई िच�ता ला�न ु �वाभा�वकै भएको, �नज वाद�को मि�त�कमा Illusion, Hallucination। 

Delusion छ, छैन, Schizophrenia को िच� छ, छैन, Personality क�तो छ, Obsessive छ, छैन 

आ�द प�को द� मनोिच�क�सकबाट पर��ण हनु ्सकेमा �नजलगायत आफूह�को समेत भलो हनेु 

कुरामा स�देह नभएकाले �नवेदन ग�रएको भनी उ�लेख ग�रएको छ। �यसर� ��तवाद�उपर वाद� वा 

अ�य कसैबाट असरु�ाको महससु भएमा शाि�त सरु�ा कायम गन� सा�धकार �नकाय िज�ला �शासन 
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काया�लयमा �नवेदन �दन स�कने नै ह�ुछ। तर �य�तो �नवेदनमा कसैको �यि�गत मान, ��त�ा, 

�यि��व, मान�सक अव�थासमेतका बारेमा �नराधार �ट�पणी गन� �म�दैन। ��तवाद�ह�ले आफूलाई 

श�य िच�क�सकका �पमा ��ततु गद� िच�क�सकको है�सयतबाट वाद�को भलो गन� �नयतले �नजको 

�वा��य पर��ण हनुपुन� आ�ह गरेको बताए प�न �नजह�ले िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा 

�दएको �नवेदन र ��ततु म�ुाका स�दभ�मा �फराएको ��तउ�रप� �मह�न �पमा अ�ययन गदा� �य�तो 

सदाशय झ�कँदैन।  

 आफूह�लाई ��त��त िच�क�सक भनी ��त��त र उ�च है�सयतमा ��ततु गद� वाद�का ��त 

अिशि�त, अस�य ज�ता श�दावल�को �योग गर� �नजलाई हो�याउने �नयत रािखएको भ� ने देिखएको 

छ। �यसका अ�त�र� वाद�को मान�सक �वा��यका स�ब�धमा �ट�पणी गर� �नजलाई मान�सक 

अ�पतालमा लगी उपचार गनु� पन�स�मको बेहोरा उ�लेख गन� अ�धकार यी ��तवाद�ह�लाई रहेको 

मा� न स�कँदैन। सामा�य �वा��य अव�थाक� वाद�का हकमा �नजको मि�त�कमा Illusion, 

Hallucination र Delusion छ, छैन, Schizophrenia को िच� छ, छैन, Personality क�तो छ, 

Obsessive छ, छैन भ� ने पर��ण हनुपुन� भनी �लइएको िज�करलाई वाद���त िच�ता र चासो �य� 

भएको भ� ने �पमा �हण गन� स�कँदैन। वाद�ले िच�क�सकको है�सयतले �य�तो िच�ता ला�न ु

�वाभा�वकै भएको भने प�न ��तवाद�ह�को अ�भ�यि�मा िच�ता र चासोभ�दा प�न वाद�लाई मान�सक 

रोगीका �पमा िच�ण गन� र बलात ्सो त�य �था�पत गन� �नयत रािखएको देिख�छ।  

 �नज ��तवाद�को उ� ��यालाई �व�मान कानूनी �यव�थाको सापे�तामा हेदा� गाल� र 

बेइ�जती ऐन, २०१६ को दफा ३ मा कसैले अ� कुनै �यि�को इ�जतमा ध� का प�ु याउने �नयतले 

वा ध� का प�ुला भ� ने जानी जानी वा �व� वास गन� कारण भई लेखेर वा वचनले वा स�ेतले वा बिुझने 

गर� आकार िच��ारा सो �यि�लाई कुनै दोष लगाएमा वा �य�तो कुरा �कािशत गरेमा �नजले सो 

�यि�को बेइ�जती गरेको मा�नने भनी प�रभा�षत ग�रएको छ। सोह� दफाको �प�ीकरण ख�ड (२क) 

मा जानाजान कसैको च�र� ह�या गन� वा अनिुचत ला�छना लगाउने �नयतले दोष लगाएमा वा �चार 

�सार गरेमा बेइ�जती गरेको ठहन� स�नेछ भ� ने र ख�ड (३) माकसैले अ� कुनै �यि�लाई सोझै वा 

घमुाउरो तवरले अ�को ���मा �नजको नै�तक वा बौ��क च�र� वा जात वा पेसास�ब�धी च�र� वा 

�या�तलाई हो�याउने गर�, वा �नजको शर�र घिृणत अव�थामा वा सामा�यतः अपमा�नत सि�झइने 

अव�थामा छ भ� ने �व� वास पन� गर� दोष नलगाएस�म �नजको इ�जतमा ध� का प�ु याएको मा�नने छैन 

भ� ने �यव�था रहेकोपाइ�छ। उि�लिखत कानूनी �यव�था र ��ततु म�ुामा यी वाद�लाई लि�त गर� 

आएको ��तवाद�को अ�भ�यि�लाई दाजेँर हेदा� ��तवाद�को सो अ�भ�यि� आपि�जनक र कानून 

��तकूल देिखन आउँछ। ��तवाद�ह� ज�ता सिुशि�त र िच�क�सा �े�का अगवुा �यि��वले 

मि�दरमा पूजा आरती चलाएर आ�नो जी�वकोपाज�न गद� आएक� एकल म�हला��त �यस हदस�मको 

अ�भ�यि� �दन ुआफ� मा शोभनीय देिखँदैन। न त कसैको �यि�गत जीवनमा िचयाएर �यसर� आ�ेप 

लगाउन कानूनले नै अनमु�त �द�छ। तसथ� �नज ��तवाद�ले यी वाद�लाई �लिखत �पमै अस�य र 

मान�सक स�तलुन नभएक� भ� ने बेहोरा उ�लेख गरेको र ��तउ�र प�मा समेत चरम परपीडक 
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�वभाव �वयंमा स�त�ुलत �यवहार नभएको भनेबाट ��तवाद�को सो ��याले यी वाद�को बेइ�जती 

भएको प�ु� हनु ्आयो।  

 मा�थ ग�रएको �व�षेणबाट ��तवाद�ले वाद�को बेइ�जती गरेको देिखएको हुँदा अब �नज 

��तवाद�ह�लाई हनुपुन� सजायका स�ब�धमा �वचार गर�। गाल� र बेइ�जती ऐनको दफा ५ मा 

कसैको बेइ�जती गरेमा ज�रवाना र कैदसमेत हनेु �यव�था ग�रएको छ। ��तवाद�ह�ले वाद�को 

इ�जत, ��त�ा, �यि��व र मान�सक �वा��यका बारेमा �� न उठाएर �नजलाई अपमा�नत हनेु गर� 

�लिखत �पमा आरोप लगाएको हुँदा ��तवाद�ह�को कसरु ग�भीर देिखएको छ। एकल म�हलालाई 

अपमा�नत गन�, बेइ�जत हनेु र समाजका अ�य �यि�ह�मा समेत �नज ��त नकारा�मक भाव पैदा 

गन� गर� अ�भ�य�ी �दने काय�लाई दि�डत ग�रनपुद�छ। अ�यथा समाजमा �यसको �भाव प�ररह�छ र 

�यसको पनुराविृ� भैरह�छ। यी ��तवाद�ह�ले �लिखत �पमा अ�भ�य� गरेका कुराले वाद�को 

मानमद�न र बेइ�जती हनेु भएकाले �नज ��तवाद�ह�लाई आ�थ�क द�ड ज�रवाना गदा� �यायको उ�े�य 

पूरा हनेु देिखयो। तसथ� ��तवाद�ह� डा. मोइन शाह र डा. �मे ुशाहलाई गाल� र बेइ�जती ऐनको 

दफा ५बमोिजम जनह� �.२,०००।- (दईु हजार �प�या) ज�रवाना हनेु ठहछ�।  

 ��ततु म�ुामा वाद�ले आफू��त भएको बेइ�जतीका ला�ग ��तवाद�बाट ��तपू�त�समेतको दाबी 

�लएक� छन।् ऐनको दफा १२ मा कसैले कसैलाई गाल� वा बेइ�जती ग�रएको ठह�रएमा गाल� वा 

बेइ�जती ग�रएको �यि�लाई �नजको सामािजक ��त�ा र इ�जतसमेतलाई �वचार गर� मना�सब 

मा�फकको रकम ��तपू�त�को �पमा भराइ�दनेसमेतको �यव�था ग�रएको पाइ�छ। ��तवाद�ले अस�य 

र मान�सक स�तलुन नभएक� भ� ने ज�ता श�दह�को �योग गर� वाद�को इ�जत, ��त�ा र भावनामा 

चोट प�ुने गर� आरो�पत गरेको देिखँदा सो ��या ग�भीर �कृ�तको देिख�छ। उि�लिखत प�र��ेयमा 

�यसबाट वाद�लाई पन� गएको मान�सक चोटको वा�त�वक ��तपू�त� स�भव नै देिखँदैन। तर सांके�तक 

�पमै भएप�न आ�थ�क ��तपू�त�को मा�यमबाट पी�डत प�लाई आ� व�त त�ुयाउन ुकानूनको उ�े�य 

रहेको देिख�छ।  

 तसथ� वाद� सर�वती सापकोटालाई ��तवाद�ह�बाट �लिखत �पमा ग�रएको बेइ�जती बापत 

��तपू�त� भराउन ु मना�सब देिखएको हुँदा ��ततु म�ुाको सम� त�यसमेतका आधारमा गाल� र 

बेइ�जती ऐनको दफा १२अनसुार यी वाद�ले ��तवाद�ह�बाट �.५०,०००।- ��तपू�त� �व�प भर� 

पाउने ठह�छ।  

सो ठहना�ले अ�मा तप�सलबमोिजम गनू�।  

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद�ह�लाई गाल� र बेइ�जती ऐन, २०१६ को दफा 

५बमोिजम जनह� �.२०००।- (दईु हजार �प�या) ज�रवाना हनेु ठहरेकाले उ� ज�रवानाको लगत 

कसी असलु उपर गनू�.................................................................................................१ 
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मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम गाल� र बेइ�जती ऐन, २०१६ को दफा १२बमोिजम 

��तवाद�ह�बाट वाद�ले �.५०,०००।- ��तपू�त�बापत भर� पाउने ठहरेकाले मलुकु� ऐन, 

द�डसजायको ४२ नं. का �याद�भ� ��तवाद�को यसै सरहदको जायजेथा देखाई वाद�ले दरखा�त �दए ँ

कानूनको र�त प�ु याई देहायबमोिजम वाद�लाई भराइ�दनू......................................................२ 

देहाय 

 ��तवाद� डा.मोइन शाहबाट �. २५,०००।- 

 ��तवाद� डा.�मे ुशाहबाट �. २५,०००।- 

 

��तवाद�ह�लाई यो इ�साफमा िच� नबझेु ३५ �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गन� 

जान ुभनी मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १९३ नं.बमोिजम पनुरावेदनको �याद �दनू.............३  

 

सरोकारवालाले ��ततु फैसलाको न�ल मागे कानूनको र�त प�ु याई सार� सराइ�दनू.....................४ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� फैसला अपलोड गर� �म�सल �नयमबमोिजम अ�भलेख 

शाखामा बझुाइ�दनू....................................................................................................५ 

 
 
 
 

         िज�ला �यायाधीश 

क��यटुर टाइप गन�ः �ड. सौरभ �यौपाने 

फाँटवालाः ना.स.ुदगुा�बहादरु काक� (फाँट नं. २८)  

 

इ�त संवत ्२०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम.्.......................................। 



�ी काठमाड� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी ऋ�षकेश वा�ले 

फैसला 

म.ुनं.:-०७२-cp-०५७१ 

 

म�ुा:-करारबमोिजम गराइपाउँ।  

 

(यसै म�ुासँग लगाउमा रह� आजै फैसला भएका म�ुाह�ः- ०७२-cp-०५७२ र ०७२-pc-०६२६)  

�न.नं.-२८९ 

(फाँट-१६)  

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा अ.वं. २९ नं. समेतले यो म�ुा यसै 

अदालतको �े�ा�धकार�भ�को देिखयो। ��ततु म�ुाको संि�� त त�य �टपोट र ठहर �न�नानसुार 

उ�लेख ग�रएको छ।  

 

त�य �टपोट ख�ड 

१. �वप�ीह�का बाब ु तथा ससरुा नानीबाब ु ख�ीले म �फराद�सँग कृ�ष �वकास ब�क र साझाको 

परुानो ऋण �तन� भनी �म�त २०४५।१०।१५ गतेका �दन नगद �. १८,०००। –(अ�रेपी 

अठार हजार) �लनभुएको �थयो। �नज नानीवाब ु ख�ीले अ� कसैलाई राजीनामा केह� गर� 

न�दएको, एकलौट� हकभोगको पूव� गणेशबहादरु ख�ीको बार�, पि� चम गणेशबहादरु ख�ीकै 

वाद�को नाम, थर, वतनः-  ��तवाद�को नाम, थर, वतनः- 

सरेु��बहादरु ब�नेतक� बहुार� रामबहादरु 

ख�ीक� छोर� केशवबहादरु ब�नेतक� �ीमती 

काठमाड� िज�ला सेतीदेवी गा. �व. स. वडा नं. 

३ ब�ने गाय�ी ब�नेत............................१ 

सा�ीः-।  

कागजः- 

 नारायण ख�ीको ना�त नानीबाब ुख�ीको छोरा 

काठमाड� िज�ला सेतीदेवी गा. �व. स. वडा 

नं. २ भ�या�को हाल दि�णकाल� 

नगरपा�लका वडा नं. ४ ब�ने ब�ने दयाराम 

के.सी.(ख�ी) ..................................१ 

नानीवाब ु ख�ीको बहुार� सदुश�न के.सी क� 

�ीमती ऐ. ऐ. ब�ने भगवती 

ख�तवडा(के.सी.)...............................१ 

सा�ीः-।  

कागजः- 

अदालतबाट बझेुकोः 

वाद�को सा�ीः- 

      ��तवाद�को सा�ीः- 
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बार�, दि�ण यसै �क�ाम�येको बाँक� रामबहादरु ख�ीको बार�, उ�र मूल बाटो य�त ४ 

�क�ला�भ�को सोखेल गाउँ प� चायत वडा नं. २(क) �क.नं. २ �े�फल रोपनी २-९-० 

म�येबाट रोपनी उ�रतफ� को १-३-२-० ज�गा सो �पैयाँमा म �फराद�लाई �ब�� गर� घरसारको 

कागज ग�र�दनभुएको �थयो। �लखतमा हाल सो ज�गा आ�नो नाउँमा ज.ध.द. �माण पजुा� �लन 

बाँक� भएकामा ज�गाधनी दता� �माण पजुा� �मािणत गर� ऐनका �याद�भ� कागज रिज��ेसन 

पा�रत ग�र�दने सत�समेत उ�लेख ग�र�दनभुएको �थयो। तत ्प� चात ्सो ज�गा �नर�तर �पमा मैले 

भोगचलन गर� आएक� छु। तर सो ज�गाको धनी पजुा� �लन नपाउँदै �नज ज�गा दाता नानीबाब ु

ख�ी र सो �लखतका रोहवर सा�ी �नज नानीवाब ुख�ीकै जेठा छोरा सदुश�न ख�ीको समेत 

परलोक भयो। यसर� उ� �ववा�दत सोखेल गा. �व.स. वडा नं. २(क) को �क.नं. २ �े.फ. २-

९-०-० म�येबाट �क�ा काट गर� कायम भएको �क.नं. १७६ �े.फ. १-०-२-३ ज�गा सदुश�न 

ख�ी जी�वत छँदै �नज र �नजका भाइ दयारामसमेत भई �म�त २०५४।१०।२ गतेका �दन 

ज�गा दता� सम�या समाधान स�म�त फ�प�� काठमाड�मा हकदाबी छा�ड�दएको कारणबाट 

�नजह�कै काका नाताका रामबहादरु ख�ीको नाममा दता� हनु ्गएको रहेछ। सो सा�बक �क.नं. 

२ �े.फ. २-९-०-० म�येबाट बाँक� रहेको �क.नं. १७७ �े.फ. १-७-०-० ज�गा �वप�ी 

दयाराम र म �फराद�ले आ�ना नाउँमा दता� गन� सो स�म�तमा छु�ाछु�ै �नवेदन गरेका �थय�। सो 

स�म�तले उ� ज�गामा तेरो मेरोस�ब�धी �� न उठेको भ�दै �म�सल स�हत मा.पो.का. कलंक�मा 

हािजर हनु ् मसमेतलाई पठाएकोले मा.पो.का. कलंक�ले म�ुाको पपु��कै �ममा �म�त 

२०६४।४।१ देखी ज�गा दता�को काम ब�द भएको भनी �म�सल तामेल�मा रािख�दयो। प�छ 

कारबाह� हुँदा मेरो २०४५ सालको �लखतबाट हक �था�पत भई रहेको र सोह� वष�देखी 

हालस�म �नर�तर भोग भइरहेको त�यलाई समेत बेवा�ता गर� मा.पो.का. कलंक�बाट �म�त 

२०७१।५।२९ गते �वप�ीह�कै नाउँमा ज.ध.द.�. पजुा� �दने �नण�य भयो। �वप�ीह�ले आ-

आ�नो नाउँमा ज�गा दता� पजुा� बनाइसकेप�छ प�न �नज �वप�ीह�का �पता। ससरुाले २०४५ 

सालमा ग�र�दएको �लखत करारबमोिजम मेरो नाउँमा ज�गा रिज��ेसन पा�रतगर� न�दएको हुँदा 

�नजह�लाई िझकाई जो ब�ुनपुछ� बझुी सो ज�गा मेरो नाउँमा पा�रत गर� दा.खा. दता� ग�रपाउँ 

भ� ने बेहोराको �फराद दाबी।  

२. �वप�ी वाद� र मेरा �पता नानीबाब ुख�ीबीच त�काल�न करार ऐन, २०२३ बमोिजम करारनामा 

कागज भएकै छैन। �म�त २०४५।१०।१५ गतेको �लखतमा दवैु प�को स�हछाप नै छैन। 

जनु �लखतमा सोखेल गाउँ प� चायत वडा नं. २(क) �क.नं. २ �े.फ. म�ये १-३-२-० 

उ�रतफ�  भ�नए ताप�न सो ज�गा त�काल�न अव�थामा दता� भएकै छैन। घरायसी कागजको 

आधारमा करारबमोिजम दा.खा. दता� ग�रपाउँ भनी �फराद �दएकोमा उ� �फराद झठुा, 

गैरकानूनी तथा म.ुऐ., रिज��ेसनको महलको १, ५, ६ र ८ को �वपर�त छ। यसथ� आ�नो 

नाममा एकलौट� दता� ग�रपाउँ भनी �नवेदन �दने �वप�ीको नाममा दता� नगर� हा�ो नाममा दता� 

हनेु गर� �म�त २०७१।५।२९ गते �नण�य भइसकेप�छ हाल आएर सो �नण�य �वीकार गद� पनुः 

करारबमोिजम ज�गा पा�रत गर� दा.खा. ग�रपाउँ भनी �दएको �फराद �माण ऐन, २०३१ को 
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दफा ३४, अ.वं. ८२ नं. ले हकदैया �वह�न हुँदा �फराद खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको दयाराम 

के.सी. ख�ीको ��तउ�र।  

३. �वप�ीले आ�नो �फरादमा २०४५ सालमा मेरो ससरुाले कागज ग�र�दनभुएको भनी उ�लेख 

गनु�भएको छ। सो कागज के क�तो बेहोराको हो भ� ने कुरा स�ल कागज दे� न स�ु न पाएका 

बखत अ.बं. ७८ नं.बमोिजम बयान गन�छु। �वप�ी वाद�ले दाबी �लएको ज�तो कुनै प�न 

�यवहार �वप�ीसँग मेरा ससरुाको भएको स�ब�धमा मलाई कुनै जानकार� छैन। �वप�ीको दाबी 

केवल म ��तवाद�समेतलाई दःुख �दने �नयतले ओत�ोत भई स�मा�नत अदालतसम� आएको र 

अ�प� दाबी �लई म ��तवाद� एकल �वधवा असहाय म�हलालाई दःुख �दने �नयत �लई झठुा 

दाबी �लने वाद�को दाबी खारेज गर� �नज वाद�लाई सजायसमेत ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको भगवती 

ख�तवडा के.सी.को ��तउ�र।  

४. यसमा दाबीको स�ल सत� कागज वाद�बाट दािखला गराई ��तवाद�लाई देखाई सनुाई अ.बं. ७८ 

नं. को ���या पूरा गर� �नयमानसुार पेस गनु� भ� ने यस अदालतको �म�त २०७२।७।३० 

गतेको आदेश।  

५. यस अदालतको आदेशानसुारको वाद�बाट पेस भएको स�लै सत� कागज ब�द� खाम �म�सल 

सामेल रहेको।  

६. �यनै वाद� ��तवाद� भएको दे.नं. २०८३ को द.ु �ल. बदरसमेत म�ुा म�ुतवीबाट जगाई बाँक� 

काम कारबाह� गन� गर� ��ततु म�ुा �म�त २०७२।१।२८ गते म�ुतवी रहेकोमा �म�त 

२०७२।५।९ गते म�ुतवी जगाई म�ुा दायर�मा दता� भएको।  

७. वाद�ले पेस गरेको कागजको बारेमा मलाई थाहा भएन, आजै अदालतमा पढ� सनुाउँदा मा� थाहा 

पाएक� हुँ ससरुा नानीबाबलेु प�न मसँग कागज गरे नगरेको कुरा गनु� भएन भनी ��तवाद� भगवती 

ख�तवडाले गरेको अ.बं. ७८ नं.बमोिजम गरेको बयान �म�सल सामेल रहेको।  

८. वाद�ले पेस गरेको कागजको बेहोरा, स�हछाप के कसो हो मलाई थाहा छैन भनी ��तवाद� 

दयाराम के.सी का वारेस सवुण� रंिजतले गरेको बयान �म�सल सामेल रहेको।  

ठहर ख�ड 

९. �नयमबमोिजम सा�ा�हक एवम ्दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुामा वाद�को 

तफ� बाट उपि�थत हनुभुएका �व�ान ्अ�धव�ा डा. जीवनाथ �धतालले �म�त २०४५।१०।१५ 

मा नानीबाब ुख�ीले वाद�बाट रकम �लई सो रकम बापत �क.नं. २ को �े.फ. २-९-०-० म�ये 

१-३-२-० ज�गा रिज��ेसन पा�रत ग�र�दने सत� राखी कागज गरेका �थए।ँ सो कागजमा उ� 

ज�गाको ज�गाधनी �माण पजुा� �ा� त गरेप�छ वाद�लाई रिज��ेसन पा�रत ग�र�दनेछु भ� ने सत� 

उ�लेख छ। सो ज�गाम�ये हाल कायम हनु ्आएको �क.नं. १७७ को ज�गा ��तवाद�ह�का 

नाउँमा दता� भई ज�गाधनी �माण पजुा� �ा� त भएको छ। ��तवाद�ह� सो कागज ग�र�दने 
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नानीबाब ु ख�ीका हकखाने �यि�ह� भएकाले �नजह�बाट नै सो कागजअनसुार यी वाद�का 

नाउँमा ज�गा ग�र�दने गर� करारको यथावत ् प�रपालनाको उपचार पाउनपुद�छ भनी बहस 

गनु�भयो।  

१०. ��तवाद� दयाराम के.सी.का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ाह� राज ुब�नेत र राजकुमार �े� 

तथा ��तवाद� भगवती ख�तवडा के.सी.का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �वमला ख�काले 

वाद�ले �फरादमा उ�लेख गरेको �म�त २०४५।१०।१५ गतेको कागजको बारेमा मेरो प�लाई 

जानकार� नभएकाले �यसअनसुारको दा�य�व आ�नो प�मा आउँदैन। यसका अलावा सो 

कागजमा ऋणी र धनी श�द �योग भएकाले करार हनु ्स�दैन। करार ऐनअनसुारको ��ताव र 

�वीकृ�तसमेत नभएको तथा यी वाद�को सह�छापसमेत नभएकाले सो कागजलाई करार भ� न 

�म�दैन। सो कागजलाई करार भ�नएका अव�थामा प�न वीर शंकर कसाईको म�ुामा ��तपा�दत 

�स�ा�त र �च�लत करारअनसुारअचल स�पि� ह�ता�तरणस�ब�धमा करार ऐन लागू हुँदैन। 

रिज��ेसन पास नगरेको �लखतबाट ज�गाको हक ह�ता�तरण हनु ् स�दैन। हा�ा पखुा�ले 

ग�र�दएको उ� कागजबाट आ�नो ज�गा धनी �माण पजुा� नै नभएको ज�गा �ब��स�ब�धी 

करार बदर हनेु करार भएकाले वाद� दाबी खारेज हनुपुद�छ। उ� ज�गा आ�ना नाउँमा दता� 

ग�रपाउँन वाद�ले मालपोत काया�लमा �दएको �दएको �नवेदन खारेज भई हा�ा प�का नाउँमा 

मालपोत काया�लयबाट ज�गा दता� भएको छ। सो उपर वाद�ले पनुरावेदन गरेकामा पनुरावेदन 

अदालतबाट �नजको पनुरावेदन िज�कर नप�ुने ठहर� फैसला भएको छ। यस अव�थामा पनुः यस 

म�ुाबाट �नज वाद�ले ज�गा पाउन स�ने होइन भनी बहस गनु�भयो।  

११. �व�ान ्कानून �यवसायीह�को बहस सनुी �म�सल संल�न कागज �माणसमेत अ�ययन गर� हेदा� 

यस म�ुाको �न�पणका �न�म� देहायका �� नह�को �नण�यमा प�ुनपुन� हनु ्आयो।  

(क) �म�त २०४५।१०।१५ गते नानीबाब ुख�ीले यी वाद�लाई ग�र�दएको भनी वाद�ले दाबी 

�लएको कागज यी ��तवाद�का पखुा� नानीबाब ुख�ीले वाद�लाई ग�र�दएको हो वा होइन ? 

(ख) �म�त २०४५।१०।१५ मा नानीबाब ुख�ीले वाद�लाई ग�र�दएको उ� कागज करार हो 

वा होइन ? 

(ग) �च�लन नेपाल कानून तथा �या�यक अ�यासका आधारमा अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण 

हनेु गर� करार हनु ्स�दछ �क स�दैन ? 

(घ) नेपाल कानूनअनसुार अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण हनु ् स�ने अव�थामा भ�व�यमा 

ज�गाको �वा�म�व ह�ता�तरण गन� गर� भएको करार मलुकु� ऐन रिज��ेसनको महलको 

१ नं. को �ावधानअनसुार रिज��ेसन पा�रत गन� अ�नवाय� ह�ुछ �क हुँदैन ? 

(ङ)  �च�लन नेपाल कानूनअनसुार अचल स�पि� हक ह�ता�तरणका स�ब�धमा करार हनु ्

स�ने अव�था भएमा आ�ना नाउँमा ज.ध. �माण पजुा� �ा� त भई नसकेको ज�गाप�छ 

ह�ता�तरण गन� गर� करार हनु ्स�छ वा स�दैन ? 

(च) �म�त २०४५।१०।१५ गते नानीबाब ु ख�ीले वाद�लाई ग�र�दएको कागजअनसुारको 

दा�य�व बहन गन� यी ��तवाद�ह�लाई कर ला�छ वा ला�दैन ? 
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(छ)  �म�त २०४५।१०।१५ गतेको कागजअनसुार यी ��तवाद�का नाउँमा दता� भएको �क.नं. 

१७७ को ज�गाम�ये कागजमा उि�लिखत ज�गा वाद�का नाउँमा रिज��ेसन पा�रत हनेु 

गर� करारको यथावत ्प�रपालनाको उपचार वाद�लाई �ा� त ह�ुछ वा हुँदैन ? 

(ज)  उ� �क.नं.१७७ को ज�गा आ�ना नाउँमा ग�रपाउनवाद�ले �दएको �नवेदन मालपोत 

काया�लयबाट खारेज हनेु ठहरेको �नण�य पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएका 

कारणले वाद�ले करार ऐन अ�तग�त �ा� त गन� उपचारमा ��तकूल असर पछ� वा पद�न ? 

(झ)  वाद�को मागबमोिजमको उपचार �ा� त ह�ुछ वा हुँदैन ? 

१२. �न�पण गनु�पन� प�हलो �� नका स�ब�धमा �वचार गदा� �म�त २०४५।१०।१५ गते नानीबाब ु

ख�ीले वाद�लाई ग�र�दएको कागजको ��त�ल�पस�हत �फराद परेको देिख�छ। सो कागजलाई 

��तवाद�ह�ले ��तउ�रप�मा अ�यथा हो भ� न सकेको देिखँदैन। ��तवाद�म�येक� भगवती 

ख�तवडा (के.सी.) ले सो कागज अ.बं. ७८ नं.बमोिजम हेन� पाउँ भनी ��तउ�रप�मा 

मागस�म गरेको देिख�छ। उ� कागज दवैु ��तवाद�ह�लाई देखाई अ.बं. ७८ नं.अनसुार 

कागज गराउँदा सो कागज नानीबाब ुख�ीले ग�र�दएको होइन भ� ने उ�लेख गरेको देिखँदैन। 

नानीबाब ुख�ीले सो बेहोरा आफूह�लाई केह� भ�ुभएको �थएन भ� नेस�म �नजह�ले उ�लेख 

गरेको देिख�छ। यसर� सो कागज नानीबाब ु ख�ीले ग�र�दएको होइन भनी ��तवाद�ह�ले 

इ�कार नगरेको तथा वाद�ले स�लै कागज पेस गरेकोसमेत कारणबाट�म�त २०४५।१०।१५ 

गते नानीबाब ुख�ीले स�हछाप गर� यी वाद�लाई ग�र�दएको कागजलाई अ�यथा भ� न �म�ने 

अव�था देिखएन।  

१३. �न�पण गनु�पन� दो�ो �� नका स�ब�धमा �वचार गदा� �म�त २०४५।१०।१५ गते नानीबाब ु

ख�ीले वाद�लाई ग�र�दएको कागज करारको प�रभाषा�भ� नपन� कागज हो भ� ने ��तउ�र 

बेहोरा तथा ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्कानून �यवसायीह�को बहसको म�ुय िज�कर 

देिख�छ। �यसका �न�म� करारको कागजमा ��ताव र �वीकृ�त देिखनका �न�म� दवैु प�को 

ह�ता�र हनुपुद�छ। वाद�ले पेस गरेको कागजमा �नजको स�हछाप नपरेकाले उ� कागजलाई 

करार मा� न �म�दैन भ� ने कानून �यवसायीको तक� समेतलाई स�बोधन गर� दो�ो �� नको 

�न�पण गनु�पन� हनु ्आयो। �यसतफ�  �वचार गदा� हरेक करारमा करारका सबै प�को स�हछाप 

हनु ्अ�नवाय� छ �क छैन भ� ने हेनु� पन� ह�ुछ। करार ऐन,२०२३ तथा �यसलाई ��त�थापन 

गर� हाल �चलनमा रहेको करार ऐन, २०५६ समेतमा करारका प�ह�ले करारमा स�हछाप 

गन� अ�नवाय� गरेको पाइँदैन। करार कानूनको समा�य �स�ा�तअनसुार प�न कानूनले अ�नवाय� 

नगरेका अव�थामा करार �लिखत �पमा नै हनुपुद�छ भ� ने हुँदैन। करार ऐन‚ २०५६ ले केह� 

करारह� (ज�तै जमानत स�ब�धी करार दफा १५(३)‚  पाँच हजार भ�दा बढ� मू�यको समान 

नासो राखेको करार दफा २५) �लखत �पमा हनुपुद�छ भनी �प� �पमा �कटान गरेको 

पाइ�छ। यसर� कुनै करार �लिखत �पमा नै हनुपुद�छ भनी �कटान गन� कानूनी �ावधानह�को 
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सहज अथ� करार �लिखत �पमा नै हनुपुद�छ भनी �कटान नभएका �वषयमा अ�लिखत �पमा 

प�न करार हनु ्स�दछ भ� ने हो। यसर� �च�लत करार कानूनअनसुार सबै �क�समका करार 

�लिखत �पमा नै हनु ्पन� अ�नवाय�ता छैन। वाद�ले करारको अि�त�व �माणबाट प�ु� गरेका 

अव�थामा मौिखक करारलाई प�न अदालतले उपचार �दान गनु�पन� ह�ुछ।  

१४. �लिखत �पमा करार भएका अव�थामा प�न कानूनले दवैु प�को स�हछाप अ�नवाय� नगराएस�म 

हरेक करारमा दवैु प�को स�हछाप हनैु पद�छ भनेर भ� न �म�दैन। �लिखत �पमा करार 

भएका अव�थामा करारका प�ह�ले गरेको स�हछापको मह�व उ� करारमा उ�लेख ग�रएका 

सत�मा स�हछाप गन� प�ह�को सहम�त �थयो भ� ने �माणस�म हो। करारको एक प�ले सह� 

गरेको कागजमा दो�ो प�को प�न सहम�त �थयो भ� ने त�य �माणबाट प�ु� भएका अव�थामा 

दो�ो प�को सह� अ�नवाय� मा�नदैन। �यवहार �चलनलाई �वचार गदा�समेत �यापार 

�यवसायको �व�वधीकरणको वत�मान समयमा जार� हनेु हवाई तथा रेल या�ाका �टकट, सामान 

�व�ेताले जार� गरेका �वल, बै�ले जार� गन� बै� �यारे�ट�लगायतका �व�भ� न �क�समका 

कारोबारका स�ब�धमा हनेुकरारमा दवैु प�को स�हछाप भएको हुँदैन। य�ता करारलाई 

मा�यता �दएर उपचार �दान गन� हा�ो �या�यक अ�याससमेत �था�पत भएका अव�थामा 

करारको �लखतमा एक प�को स�हछाप नभएका आधारमा मा� सो �लखतले करारको मा�यता 

�ा� त गन� स�दैन भनी अथ� गन� �म�दैन।  

१५. �वशेष गर� करारको कुनै प�ले आ�नो दा�य�व पूरा ग�रसकेको तर अक� प�ले भ�व�यमा 

आ�नो दा�य�व पूरा गनु�पन� गर� करार भएका अव�थामा भ�व�यमा दा�य�वमा पूरा गनु�पन� 

प�को सहम�तको प�ु�का ला�ग �नजको स�हछापको मह�व अ�या�धक ह�ुछ। दा�य�व पूरा 

ग�रसकेको प�को स�हछाप सो करारमा उसको सहम�त �थयो वा �थएन भनी �न�पण गन� 

�योजनको �न�म� गौण ह�ुछ। दा�य�व पूरा ग�रसकेको प�को सहम�तको �माण �नजले सो 

करारअनसुारको दा�य�व पूरा गन� काय� नै हो। सो प�ु� भइसकेका अव�थामा स�हछाप 

अ�नवाय� हुँदैन। ��ततु म�ुामा पेस भएको �म�त २०४५।१०।१५ को नानीबाब ु ख�ीको 

स�हछाप भएको कागजमा यी वाद�ले �तनु�पन� रकम �तर� सकेको उ�लेख छ। सो 

कागजअनसुार वाद� गाय�ी ब�नेततफ� बाट कुनै काम गन� वा नगन� पन� कुनै सत� बाँक� रहेको 

देिखँदैन। यसको �वपर�त नानीबाब ुख�ीले रकम बिुझ�लएर सो कागजमा उि�लिखत ज�गा 

वाद�लाई �दएकोर भ�व�यमा थप काम गन� ��त�ासमेत गरेको पाइ�छ। सो ��त�ा भनेको 

�क.नं. २ को �े.फ. २-९-०-० ज�गाम�ये �े.फ. १-३-२-० ज�गा ज. ध. �माण पजुा� �ा� त 

भएप�छ वाद�लाई रिज��ेसन पा�रत ग�र�दने हो। यसर� यी वाद�ले �. १८,०००।- रकम 

�दएको तथा सोबापत नानीबाब ु ख�ीले ज�गा रिज��ेसन पा�रत ग�र�दने गर� म�जरु भएको 

काय�बाट �नजह�बीच करार�य दा�य�व �सज�ना भएको देिख�छ। केवल यी वाद�को स�हछाप 

सो कागजमा नपरेको भ� ने आधारबाट मा�ै करार�य दा�य�व नै �सज�ना हनु ्स�दैन भनी अथ� 

गन� �म�दैन।  
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१६. �म�त २०४५।१०।१५ को कागजमा गाय�ी ब�नेत धनी र नानीबाब ुख�ी ऋणी उ�लेख 

भएका कारण उ� कागज �वश�ु लेनदेनको कागज हो। �य�तो कागजमा करार ऐनका 

�यव�था लागू हुँदैन भ� ने ��तवाद�का �व�ान ् कानून �यवसायीले उठाउनभुएको �� नका 

स�ब�धमा हेदा� रकम लेनदेनका स�ब�धमा तयार हनेु कपाल� तमसकुमा रकम �दने �यि� 

साह ुर रकम �लने �यि� ऋणी उ�लेख भई कागज ग�रने हा�ो पर�परा हो। तर ऋणी र 

धनी श�द �योग भएका सबै कागज केवल रकम लेनदेनका कागज हनु ्भ� ने अनमुान गन� 

�म�दैन। उ� �लखतको �वषयव�तलेु के कुरालाई समेटेको छ भ� ने आधारबाट नै �लखतको 

�कृ�त �नधा�रण गनु�पद�छ। नानीबाब ु ख�ीले यी वाद�लाई ग�र�दएको कागजमा वाद�बाट 

�लएको रकम नानीबाब ुख�ीले वाद�लाई �फता� गन� कुनै सत� उ�लेख गरेको पाइद�न। यसर� 

एउटाबाट �लएको रकम प�छ �फता� �दने सत� उ�लेख नभएको कागजलाई लेनदेनको कागज 

भनी अथ� गन� �म�ने अव�था देिखद�न। सो कागजको बेहोराबाट नानीबाब ुख�ीले �क.नं. २ 

को �े.फ. १-३-२-० वाद�लाई �ब�� गरेको र पजुा� �ा� त भएप�छ रिज��ेसन गर� राजीनामा 

ग�र�दने बेहोरा उ�लेख भएबाट भ�व�यमा उ� ज�गाको �वा�म�व �व�धवत ्�पमा वाद�लाई 

ह�ता�तरण गन� वाचा गरेको देिख�छ। तसथ� सोकागज लेनदेनको कागज नभई भ�व�यमा 

ज�गाको ह�ता�तरण गन� गर� भएको करार (agreement to sell) नै हो।  

१७. अब �न�पण हनुपुन� ते�ो �� न �च�लत नेपाल कानूनअनसुार अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण 

गन� गर� करार हनु ् स�छ वा स�दैन भ� ने �न�पणका �न�म� हा�ो कानूनी �यव�था तथा 

�या�यक अ�यासको �ववेचना हनु ्आव�यक देिखयो। तत ्स�ब�धमा हेदा� करारस�ब�धी ऐन, 

२०२३ ले �वशेष करारस�ब�धी छु�ाछु�ै �यव�था नगरेप�न करारस�ब�धी �यवहारलाई 

�नय�मत गन� सामा�य �यव�था गरेको �थयो। करार ऐन, २०५६ ले खारेज नगरेस�म बहाल 

रहेको उ� ऐनमा भएको �यव�था र सोह� आधारमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत कानूनी 

�स�ा�तह�को अवलोकनबाट हाल �च�लत कानून भ�दा प�हले यसस�ब�धमा क�तो �यव�था 

�थयो ब�ुन सहज ह�ुछ। करार ऐन, २०२३ ले य�तो �वषयमा करार गन� पाइने वा नपाइने 

भ� ने �प� �यव�था गरेको �थएन। ऐनको दफा ८ मा उ�लेख भएका �वषयमा भएका करार 

बदर हनेु भनी घोषणा गरेकाले सोबाहेकका अ�य �वषयमा करार गन� स�कने र �य�ता 

करारलाई अदालतबाट लागू ग�रने ह�ु�यो। त�काल �च�लत उ� करार ऐन अ�तग�त पन� 

आएको �तथ� कुमार� राणा �व�� राम शंकर �े� (ने. का. प. २०४९ अंक १ प�ृ १) को 

म�ुामा सव��च अदालतले ज�गा बे�ने �वषयमा भएको करारअनसुार दा�य�व पालना गन� करार 

गन� प� बा�य भएको फैसला गरेको �थयो। सो फैसलामा ��तपा�दत �स�ा�तअनसुार ज�गा 

बे�न राजी भई करार गन� प�ले प�छ ज�गा बेि�दन भनेमा अक� प�ले अदालतबाट यथावत ्

प�रपालनाको उपचार पाउने भयो। करार ऐन, २०२३ मा अचल स�पि�स�ब�धी �वषयमा 

करार गन� रोक नलगाएको र सव��च अदालतबाट ज�गा �कनबेचको करार लागू हनेु गर� 



54 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

फैसला भएको अव�थामा त�काल �च�लत कानूनबमोिजम अचल स�पि�स�ब�धी �वषयमा 

करार हनु ्स�ने �प� �थयो।  

१८. हाल �चलनमा रहेको करार ऐन, २०५६अनसुार अचल स�पि�स�ब�धमा भएको करार 

अदालतबाट लागू गराइने �यव�था रहेको छ वा छैन भ� नेतफ�  हेदा� उ� ऐनको दफा ४ ले 

करारको �वषयव�तकुो �पमा वा करारको ��तफलको �पमा अचल स�पि� हनु ् नस�ने 

�यव�था गरेको छैन। तर सो दफाको स�ुको ‘‘यस ऐनको अ�धनमा रह�’’ भ� ने वा�ांशले 

करारको �वषयव�त ु र ��तफल करार ऐनमा भएका अ�य �यव�थाअनसुार �नय�मत तथा 

�नयि��त हनु ्स�ने देिख�छ। दफा १३(ङ) र (ट) मा �च�लत कानून�वपर�त भएको तथा 

गैरकानूनी ��तफल वा उ�े�य भएको करार बदर हनेु उ�लेख गरेको छ। य�तो �वषयमा 

भएको करार अदालतबाट लागू गराउन �म�दैन। तर अचल स�पि�स�ब�धी करार हनु ्नस�ने 

�यव�था उ� दफालगायत करार ऐनका अ�य �ावधानह�मा उ�लेख नभएका कारण �च�लत 

करारअनसुार अचल स�पि�स�ब�धी �वषयमा करार हनैु नस�ने भ� ने अव�था देिखएन।  

१९. ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ाले उ�लेख गनु�भएको करार ऐन, २०५६ को 

दफा ४० को �प�ीकरण ख�डमा ‘‘व�त’ु’ मा अचल स�पि� उ�लेख नभएका कारण अचल 

स�पि� करार ऐन, २०५६ ले �नय�मत गन� �वषयव�त ु होइन। यसकारण ��ततु �ववाद 

स�ुदेखी नै बदर भागी छ। साथै सव��च अदालतको �वर शंकर कसाई �व�� अ�नता लामा 

(ने. का. प. २०६३ अंक ३ प.ृ ३९५) को म�ुामा ��तपा�दत �स�ा�तअनसुार प�न अचल 

स�पि�को �वषयमा करार हनु ्नस�ने कुरा �था�पत भइसकेको छ भ� नेतफ�  �वचार गदा� करार 

ऐनको दफा ४० को �यव�थाको �व�षेण र सव��च अदालतबाट �था�पत �या�यक अ�यासको 

�ववेचना हनु ्आव�यक देिखयो।  

२०. करार ऐन, २०५६ को दफा ४० को �प�ीकरणको अथ� गदा� �वधा�यक� कानूनमा �योग हनेु 

प�रभाषा र �प�ीकरणको फरक फरक �योजन मनन गन� आव�यक ह�ुछ। प�हलोको �योजन 

प�रभा�षत श�दको �योगमा �यापकता �याउने हो। अथा�त ्ऐनमा धेरै ठाउँमा �योग ग�रएका 

श�दह�लाई �योगको सरलताको �न�म� स�ुमा नै प�रभा�षत ग�र�छ। दो�ोको �योजन �प� 

ग�रएका श�दको अथ� सी�मत गनु� हो। कानून �या�याको सामा�य �स�ा�तअनसुार कुनै 

श�दको प�रभाषा ऐनको प�रभाषा ख�डमा ग�रएको छ भने सो श�दको �योग उ� ऐनमा जहा ँ

जहाँ भए प�न अथ� सोह� प�रभाषाअनसुार गनु�पद�छ। तर ऐनको बीचमा कुनै दफासँग जो�डएर 

�योग हनेु �प�ीकरणबाट ग�रने प�रभा�षत काय� सी�मत �पमा ह�ुछ र सो श�दको अथ� सोह� 

दफामा उ�लेख भएबमोिजमको सीमामा मा� गन� स�क�छ। सो �प�ीकरणमा प�रभा�षत श�द 

स�पूण� ऐनमा लागू ह�ुछ भ� न �म�दैन। करार ऐनको दफा ४०(१) मा रहेको �प�ीकरणले 

‘‘व�त’ु’ श�दको �योग प�र�छेद ७ को �योजनको ला�ग हनेु भनी �प� �कटानी गरेको छ। 

प�र�छेद ७ व�त ु �ब��स�ब�धी करारको �यव�था गन� प�र�छेद हो। तसथ� व�त ु

�ब��बाहेकका अ�य �वषयमा प�न उ� �प�ीकरणको प�रभाषा लागू ह�ुछ भनी अथ� गन� 

�म�दैन। प�र�छेद ७ बाहेक अ�य� व�तभु�दा बाहेकका �वषयमा प�न करार हनु ्स�ने करार 
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ऐनको संरचना भएको तथा अचल स�पि�का स�ब�धमा करार हनु ्नस�ने कुरा उ� ऐनमा 

कह��कतै उ�लेख भएको नहुँदा करार ऐन‚ २०५६ को सम� संरचनाले अचल स�पि�का 

स�ब�धमा हनेु करारसमेतलाई समेटेको �ष� छ।  

२१. वीर शंकर कसाईको म�ुामा ज�गा ख�रद�ब��स�ब�धी स�झौतालाई करार भनी मा�यता 

नगरेको �वषयका स�दभ�मा सव��च अदालतबाट अ�य म�ुाह�मा के क�तो �स�ा�त ��तपादन 

भएको रहेछ भ� नेतफ�  �वचार गदा� सो म�ुाभ�दा प�हलेको र �यस म�ुाभ�दा प�छको सव��च 

अदालतको अ�यासको अवलोकन गदा�समेत अचल स�पि�को ह�ता�तरण हनेु गर� गरेको 

करारलाई उपचार �दान गरेको देिख�छ। वीर शंकर कसाई भ�दा प�हलेकोधनमायामहज�न �व. 

तलुसी महज�न (ने.का.प.२०६२ अ� ८ प.ृ१००८) को म�ुामा ज�गा पा�रत गर� �लन पाउने 

करार भएकामा वाद�ले करारअनसुार ज�गा पा�रत ग�र�लन पाउने ठहर� फैसला भएको 

पाइ�छ। वीर शंकर कसाई प�छ �नण�य भएको च��बहादरु माबो �व�� लखबहादरु मावो (ने. 

का. प. २०६५ अंक १ प.ृ ४६) को म�ुामा कागजको सत�अनसुार ज�गा पास गराइपाउँ 

भ� ने �वषयमा �वेश गर� ज�गापास गराइपाउन �तथ� राज कुमार� राणाको म�ुामा धरौट� राखी 

�फराद गनु�पन� �स�ा�त �था�पत भएकोसमेत आधारबाट �यस म�ुामा वाद�ले थैल� धरौट राखी 

�फराद नगरेबाट वाद� दाबी नप�ुने ठहरे प�न अचल स�पि�स�ब�धी �वषयमा करार हनु ्स�ने 

र आव�यक सत� पूरा भएका अव�थामा �लखतअनसुार ज�गा पास गराई पाउन स�ने भ� नेतफ�  

संकेत गरेको पाइ�छ। समीट होटल �ा.�ल. �व. शारदा �साईसमेत (ने.का.प. २०७० अंक २ 

पृं. २८८) को म�ुामा करार ऐन‚  २०५६अनसुार अचल स�पि� स�ब�धी �वषयमा करार हनु ्

स�ने वा नस�ने �वषयमा नै �वेश गर� भ�व�यमा ज�गा �लने �दने गर� करार हनु ्स�ने �प� 

�या�यक ���कोण �था�पत भएको पाइ�छ। ��दपराज पा�डे �व.कम�ल�मी कंशाकर (ने. का. 

प. २०७२ असार प.ृ ५१०) को म�ुामा प�न सव��च अदालतबाट करारमा उ�लेख 

भएअनसुारको ज�गा वाद�ले पाउने ठहर भएको पाइ�छ। यसर� सव��च अदालतको 

अ�यासबाट नै वीर शंकर कसाईको म�ुामा �था�पत अ�यासलाई अ�यथा हनेु गर� �या�यक 

���कोणह� �वक�सत भई भ�व�यमा ज�गा �लने �दने गर� भएको करारअनसुार वाद�लाई 

अदालतले उपचार �दई आएको अव�थामाउ� फैसलाका आधारमा मा� अचल 

स�पि�स�ब�धमा करार नै हनु ्स�दैन भनी मा� न �मलेन।  

२२. यसर� करार ऐन, २०५६ पूव�को अव�थामा अचल स�पि�स�ब�धी �वषयमा भएका करारमा 

सव��च अदालतले करार कानूनअ�तग�त नै उपचार �दएको‚  करार ऐन, २०५६ को दफा 

४०(१) को �प�ीकरणको प�रभाषा उ� ऐनको प�र�छेद ७ मा सी�मत हनेु‚  उ� ऐनको 

सम� संरचनाले अचल स�पि�का स�ब�धमा करार गन� रोक नलगाएको तथा वीर शंकर 

कसाईको म�ुाभ�दा प�छ �नण�य भएका फैसलाह�समेतबाट सव��च अदालतले अचल स�पि� 

ह�ता�तरणस�ब�धमा भएका करारअनसुार वाद�लाई उपचार �दएकोसमेतका आधारबाट 
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नेपालको �च�लत कानून र अपनाई आएको अदालती अ�यासबाट अचल स�पि�स�ब�धी 

�वषयमा करार हनु ्स�ने मा�यता �था�पत भएको पाइयो।  

२३. अब भ�व�यमा ज�गाको �वा�म�व ह�ता�तरण हनेु गर� भएको करारले कानूनी मा�यता �ा� त 

गन� मलुकु� ऐन रिज��ेसनको महलको १ नं.अनसुार रिज��ेसन पा�रत गन� वा करार ऐन‚  

२०५६ को दफा ८८अनसुारको अ�य कुनै थप ���या पूरा गन� अ�नवाय� छ �क छैन भ� ने 

चौथो �� नको �न�पण हनुपुन� देिखयो। �यसतफ�  �वचार गदा� करार ऐन‚  २०५६ को दफा 

८८ मा "�च�लत कानूनले कुनै खास �कारको करार गन� कुनै खास काय��व�ध पूरा गनु�पन� 

�यव�था गरेको वा कुनै सरकार� काया�लयमा रिज��ेसन गनु�पन� �यव�था गरेको रहेछ भने 

�य�तो र�त पूरा नगर� भएको करार मा�य हनेु छैन। " भ� ने �यव�थाले दईुवटा कुरालाई 

इं�गत गरेको पाइ�छ। प�हलोमा कुनै �वशेष �क�समको करार गन� अ�य कानूनले कुनै खास 

काय��व�ध तोकेको अव�थामा �य�तो करार गदा� सो काय��व�ध पूरा गनु�पद�छ। र दो�ोमा 

�च�लत कानूनअनसुार रिज��ेसन हनुपुन� करारले कानूनी मा�यता पाउन रिज��ेसन हनुपुद�छ। 

अ�यथा �य�ता करार अदालतबाट काया��वयन गराउन �म�दैन। भ�व�यमा अचल स�पि�को 

हक ह�ता�तरण हनेु गर� भएको करार गन� कुनै �वशेष कानूनले कुनै काय��व�ध �नधा�रण गरेको 

पाइँदैन �यसकारण भ�व�यमा अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण हनेु गर� भएको करारले कुनै 

थप काय��व�ध पूरा गनु�पन� अव�था देिखँदैन। �य�तो �लखत रिज��ेसन हनुपुन� हो वा होइन 

भ� नेस�ब�धमा हेदा� रिज��ेसनको महलको १ नं. मा अचल स�पि�को �ब�� वा अ� कुनै 

बेहोराले आ�नो हक छो�ड�दएको �लखत रिज��ेसन हनुपुन� कुरा उ�लेख छ। सो नं.अनसुार 

भ�व�यमा ज�गा रिज��ेसन पा�रत ग�र�दने सत� राखी भएको करार प�न रिज��ेसन हनु ुअ�नवाय� 

हनेु हो वा होइन भ� ने �� न मा�थ उि�लिखत �तथ� राजकुमार� राणाको म�ुामा प�न उठ� �य�तो 

�लखत रिज��ेसन पा�रत हनुपुन� अ�नवाय� नभएको भनी �या�यक �नयम �था�पत भएको 

पाइ�छ। उ� म�ुाको फैसलामा त�काल ज�गाको �ब�� गन� गर� भएको करार र भ�व�यमा 

ज�गा �ब�� ग�रने भएको करारको फरकको �ववेचना गर� दो�ो �क�समको करार रिज��ेसन 

हनु ्अ�नवाय� नभएको स�ब�धमा "�नि�त समयप�छ �लखतमा लेिखएको घर ज�गा �ब�� गर� 

�लने �दने करार�य स�झौतास�म भएको हुँदा उ� �लखत �ब��को �लखत (sale deed) नभई 

�ब�� ग�र�दने भ�े कुराको म�जरु� (agreement to sale) को �लखत भएको �� छ। य�तो 

�लखतलाई रिज��ेसन गनु�पन� बा�या�मक �यव�था रहे भएको नपाइने" भ�नएको पाइ�छ। यसै 

गर� करार ऐन‚  २०५६ को दफा ८८ समेतको �या�या गर� सव��च अदालतले मा�थ 

उि�लिखत समीट होटलको �नण�यमा प�न ज�गा �ब�� ग�र�दने गर� भएको करार रिज��ेसन 

पा�रत गन� अ�नवाय� नभएको र �य�तो करारले अ�य थप कानूनी काय��व�धसमेत पूरा गनु�पन� 

कानूनी �यव�था नभएको भ� ने �या�यक ���कोण �था�पत भएको छ। तसथ� भ�व�यमा ज�गा 

रिज��ेसन पा�रत ग�र�दने गर� भएको करार रिज��ेसनको महलको १ नं.अनसुार रिज��ेसन 

पा�रत नभएको भएप�न कानूनी मा�यता पाउने देिखयो।  
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२४. मा�थ �करण नं. २४ मा �ववेचना भएअनसुार अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण गन� गर� 

भएको करार रिज��ेसन हनु ् अ�नवाय� नभएको अव�थामा आ�ना नाउँमा ज�गा धनी �माण 

पजुा� �ा� त भई नसकेको ज�गा ज. ध. �ा� त भएप�छ भ�व�यमा ह�ता�तरण हनेु गर� करार हनु ्

स�छ वा स�दैन भ� ने पाच� �� नको �न�पण हनुपुन� देिखयो। �यसतफ�  हेदा� वाद�का तफ� बाट 

उपि�थत कानून �यवसायीले उठाउनभुएको भ�व�यमा हनेु कुनै कुराको सत� राखी ग�रएको 

करार पूरा गन� नस�कने करार भएको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ज)अनसुार बदर 

हनेु करार हो। �य�तो करारको आधारमा कुनै दा�य�व �सज�ना हनु ्स�दैन भ� ने तक� समेतलाई 

स�बोधन गन� आव�यक देिखयो। करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ज) मा ‘‘करार गदा�कै 

अव�थामा पूरा गन� अस�भव भएको करार" लाई बदर हनेु करारको वग�मा राखेको पाइ�छ। 

�यसकारण उ� दफाको आधारमा करार बदर हनेु हो वा होइन भ� ने �� नको �न�पणका 

ला�ग �ववा�दत करार पूरा गन� स�कने �क�समको करार हो वा पूरा गन� नस�कने करार हो भनी 

छु�ाउन आव�यक देिख�छ। सामा�यतया पूरा गन� नस�कने कारणबाट बदर हनेु करारमा 

दईु �क�समका करार पन� ह�ुछन।् प�हलो वग�मा भौ�तक �पमा कुनै काम गन� नस�कने काम 

गन� गर� भएको करार प�रपालना हनु ्नस�ने हनुाले बदर हनेु ह�ुछ। दो�ोमा कानूनले �प� 

�पमा विज�त गरेको काम कुराका स�ब�धमा भएका करार गैरकानूनी हनेु हुँदा �य�तो काम 

भौ�तक �पमा स�भव भए प�न कानूनी �पमा अस�भव मा�न�छ। दो�ो वग�मा पन� काय�का 

स�ब�धमा करार ऐन, २०५६ को दफा १६(ङ) मा �प� उ�लेख भएको पाइ�छ। दफा 

१३(ज) को अव�था भनेको भौ�तक �पमा प�रपालना गन� अस�भव भएकाले बदर हनेु करार 

हो। यसकारण �म�त २०४५।१०।५ मा नानीबाब ु ख�ी तथा वाद�बीच भएको करार 

अस�भव करार हो वा होइन हेनु�पन� हनु ्आयो। उ� कागजको बेहोरा हेदा� उ� �पैयाँमा 

"...तपा� साह ु �ीमती गाय�ी ब�नेतलाई राजीनामा ग�र�दयाँ सो ज�गालाई तपा� साहलेु 

आ�नो जानी भोग चलन गनु� ...यो ज�गा मेरा नाउँमा ज.ध.�. बाँक� भएकामा ज�गा धनी दता� 

�माण पजुा� �मािणत गर� ऐनका �याद�भ� कागज रिज��ेसन पास ग�र�दने छु।..." भ� ने 

बेहोराको उ�लेख भएको देिख�छ। उ� बेहोराको अथ� गदा� उ� ज�गामा नानीबाब ुख�ीको 

हक भएको तर ज�गा धनी �माण पजुा� �ा� त गन� मा� बाकँ� रहेको देिख�छ। सो कुरालाई 

�वचार गरेर नै नानीबाब ुख�ीले पजुा� �ा� त गरेप�छ रिज��ेसन पा�रत ग�र�दने ��त�ा गरेको 

पाइ�छ। �नज नानीबाब ुख�ीका नाउँमा ज�गा धनी �माण पजुा� पाउने काय� अस�भव काय� 

�थयो भनी मा� न �म�दैन। आ�नो हक भएको ज�गामा कानूनबमोिजमको ���या अवल�बन 

गर� �माण पजुा� �ा� त गन� काय� �वाभा�वक काय� हो। यह� अनमुानका आधारमा वाद�ले 

नानीबाब ुख�ीलाई उ� ज�गाबापतको मू�य भ�ुानी गरेको देिख�छ। तसथ� भ�व�यमा आ�ना 

नाउँमा ज. ध. �माणपजुा� �ा� त गरेप�छ ज�गा ह�ता�तरण ग�र�दने गर� गरेको करार वैध 

करार हो। �य�तो करारअनसुारको दा�य�व करार गन� प�ले पालना गनु�पन� ह�ुछ।  
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२५. �म�त २०४५।१०।१५ गते नानीबाब ुख�ीले वाद�लाई ग�र�दएको कागजअनसुारको दा�य�व 

बहन गन� यी ��तवाद�ह�लाई कर ला�छ वा ला�दैन भ� ने छैठ� �� नको �न�पणको ला�ग 

करार ऐन, २०५६ को दफा ५६ को �यव�था नै पया�� त हनेु देिख�छ। सो दफामा करार गन� 

कुनै �यि�को म�ृय ुभएमा वा �नजको होस ठेगानमा नरहेमा सो करारबमोिजमको �ा� त हनेु हक 

�य�तो करार गन� �यि�को स�पि� �ा� त गन� हकवालामा सन�छ र �नजले �ा� त गरेको स�पि�ले 

खामेको हदस�मको दा�य�व प�न �नजले नै �यहोनु� पन�छ भ� ने कुरा उ�लेख छ। यसको अथ� 

करार गन� �यि�को म�ृय ु भएप�छ प�न �नजको स�पि�बाट करारअनसुारको दा�य�व पूरा 

गनु�पद�छ। करार गर� मन� मा�नसको हकवालाले मन�को स�पि� खाएका अव�थामा सो 

दा�य�वसमेत हकवालामा सद�छ। यस म�ुाका ��तवाद�ह� दयाराम के. सी. (ख�ी) र भगवती 

ख�तवडा (के. सी.) यस म�ुाका वाद�सँग करार गर� म�ृय ुहनेु नानीबाब ुख�ीको �मशः छोरा र 

बहुार� भएकामा �ववाद छैन। �यसैगर� �म�त २०४५।१०।१५ गते नानीबाब ुख�ीले वाद�लाई 

ग�र�दएको कागजमा उ�लेख भएको ज�गाबाट कायम भएको �क. नं. १७७ को ज�गा नानीबाब ु

ख�ीको हकवालाको है�सयतमा ��तवाद�ह�ले दता� गराएको त�यसमेत �न�व�वाद छ। तसथ� 

नानीबाब ु ख�ीले ग�र�दएको �म�त २०४५।१०।१५ को दा�य�व हकवालाको है�सयतमा 

��तवाद�ह�ले �यहोनु� पन� देिखयो।  

२६. �म�त २०४५।१०।१५ गतेको कागजअनसुार यी ��तवाद�का नाउँमा दता� भएको �क.नं. 

१७७ को ज�गाम�ये कागजमा उि�लिखत ज�गा वाद�का नाउँमा ह�ता�तरण हनेु गर� 

करारको यथावत ् प�रपालनाको उपचार वाद�लाई �ा� त ह�ुछ वा हुँदैन भ� नेसात� �� नका 

स�ब�धमा �वचार गदा� क�तो अव�थामा करारको यथावत ् प�रपलानाको उपचार �ा� त ह�ुछ 

भ� ने �ववेचना हनु ्आव�यक देिखयो। �यसतफ�  हेदा� करारको यथावत ्प�रपालनालाई करारको 

उ�लंघनबाट हनेु ��तपू�त�को उपचारको �वक�पको �पमा �लइ�छ। ��तपू�त� नगदमा �हसाब 

हुँदा करार उ�लंघनबाट मका� पन� प�लाई �ा� त हनेु उपचार अपया�� त हनेु अव�थामा 

बेलायतमा �च�लत कमन लमा �ा� त हनेु ��तपू�त�को �वक�पका �पमा सम�या�यक उपचारको 

�पमा यथावत ् प�रपालनाको �वकास भएको पाइ�छ। सामा�यतया करारमा उि�लिखत व�त ु

नगदबाट बजारमा �क� न नपाइने अव�थामा यथावत ्प�रपालनाको उपचार �ा� त ह�ुछ। करार 

ऐन, २०२३ मा यथावत ्प�रपालनाको उपचारको �प� �यव�था ग�रएको नभए ताप�न मा�थ 

उि�लिखत �तथ� राज कुमार� राणाको म�ुामा सव��च अदालतले यथावत ्प�रपालनाको उपचार 

�दान गरेको �थयो। करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ ले यथावत ्प�रपालनाको उपचारको 

�यव�था गरेकाले यसलाई �वधा�यक� कानूनले नै �दान गरेको उपचारको �पमा �लन ु पन� 

ह�ुछ। सो दफाको वा�ांश "...वा�त�वक हा�न नो�सानीबापत नगद ��तपू�त� मना�सब र 

पया�� त नहनेु भएमा..��तपू�त�को स�ा करारको यथावत ्प�रपालनाको दाबी गन� स�नेछ।" ले 

यथावत ्प�रपालना माग गन� पाउने अव�था भनेको नगद ��तपू�त�को अपया�� तता नै हो भनी 

�प� गरेको छ। नगद �लएर जाँदा करारबमोिजम �ा� त ग�रने व�त ु बजारमा सहज �पमा 

�ा� त गन� स�कने अव�था छ भने ��तपू�त� नै पया�� त उपचार मा�न�छ। य�तो अव�थामा 
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यथावत ् प�रपालनाको माग गन� पाइँदैन। करारअनसुारको िचज बजारमा नगदमा �ा� त गन� 

नस�कने अव�था छ भने यथावत ्प�रपालनाको माग गन� स�कने हो। ज�गाका स�ब�धमा हरेक 

ज�गा �क�ाको ह-ुबह ु�वक�प अक� हनु ्स�ने अव�था नहुँदा यसलाई बजारमा सहज �पमा 

�ा� त व�त ुमा� न नस�कने ह�ुछ र कुनै �वशेष �क�ा ज�गा �क� न गरेको करारमा ज�गा �क� ने 

प�ले यथावत ्प�रपालनाको माग गन� पाउने ह�ुछ। ��ततु म�ुको �वषय ��तवाद�का तफ� बाट 

ज�गा रिज��ेसन ग�र�दने गर� भएको तथा वाद�ले सोबापतको रकम त�कालै भ�ुान 

ग�रसकेको देिखँदा करारअनसुारको ज�गा रिज��ेसन ग�रपाउने गर� करारको यथावत ्

प�रपालनाको उपचार वाद�ले पाउने देिखयो।  

२७. अब मा�थ �व�भ� न �करणह�मा उि�लिखत �म�त २०४५।१०।१५ मा नानीबाब ु ख�ीले 

ग�र�दएको कागजका आधारमा उ� कागजमा उि�लिखत ज�गा आ�ना नाउँमा दता� ग�रपाउँ 

भनी यस म�ुाक� वाद�ले मालपोत काया�लयमा �दएको �नवेदन खारेज हनेु र उ� ज�गा 

��तवाद�ह�का नाउँमा दता� हनेु �म�त २०७१।०५।२९ मा मालपोत काया�लय कलंक�बाट 

भएको �नण�य र सो �नण�यलाई सदर हनेु ठहर� �म�त २०७२।०२।२९ मा पनुरावेदन 

अदालत, पाटनबाट फैसला भएका अव�थामा उ� करारका आधारमा सो ज�गामा आ�नो हक 

कायम ग�रमा�न पाउने वाद�को हकमा ��तकूल असर पन� हो वा होइन भ� ने आठौ �� नको 

�न�पण हनु ् आव�यक देिखयो। तत ्स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतबाट भएको �म�त 

२०७२।०२।२९ को फैसलासमेत अ�ययन गर� हेदा� उ� ज�गा २०४५ सालमा नानीबाब ु

ख�ीबाट आफूले ख�रद गर� भोग चलन ग�ररहेको तर उ� �लखत फेला नपरेकाले वे�न�साका 

आधारमा आ�ना नाउँमा दता� ग�रपाउँ भनी यस म�ुाक� वाद�ले मालपोत काया�लयमा �नवेदन 

�दएको देिख�छ। ��तवाद�ह�का �पतापखुा�को हक भएको ज�गा वे�न�साका आधारमा दाबी 

गन� स�ने वाद�को आधार नभएको कारणबाट �नजको �नवेदन खारेज हनेु र ��तवाद�ह�का 

नाउँमा दता� हनेु मालपोत काया�लयबाट भएको �नण�य र सो �नण�य पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट सदर भएको छ। उ� �नण�य र पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाले �था�पत 

गरेको कुरा �क. नं. १७७ को ज�गा धनी नानीबाब ु ख�ी तथा �नजका हकदारह� यस 

म�ुाका ��तवाद�ह� दयाराम के. सी. (ख�ी) र भगवती ख�तवडा (के. सी.) हनु ्भ� ने हो। सो 

म�ुा करारको प�रपालनाको �वषयमा परेको देिखँदैन। यसका अलावा यस म�ुामा वाद�ले उ� 

ज�गा ��तवाद�ह�का नाउँमा दता� हनेु गर� भएको �नण�यलाई चनुौती �दएको नभई 

��तवाद�ह�का नाउँमा उ� ज�गा दता� भएको काय�लाई �वीकार गर� ��तवाद�ह� नानीबाब ु

ख�ीका हकवाला भएकाले नानीबाब ुख�ीले आफूसँग गरेको करार �नजका हकवालाले पालना 

गनु�पन� हुँदा �नजह�का नाउँमा दता� नामसार� भई आएको �क. नं. १७७ को ज�गाम�ये 

करारमा उि�लिखत �े�फलको ज�गा आ�ना नाउँमा �याउन करारको यथावत ्प�रपालनाको 

उपचार माग गरेको पाइ�छ। यस इजलासबाट आज �न�पण हनेु �वषय प�न ज�गा दता�को 
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काय�को वैधा�नकताको �वषयमा नभई दता� भएको ज�गा ��तवाद�ह�ले करारअनसुार वाद�लाई 

�दन ुपन� हो वा होइन भ� ने करार�य दा�य�वको �नधा�रणस�म मा� हो। स�ुमा आ�नै नाउँमा 

ज�गा दता� ग�रपाउन �दएको �नवेदन खारेज भएका आधारले मा� ज�गा दता� भएका 

��तवाद�ह�का �व�� करारअनसुारको उपचार खो�न पाउने वाद�को हक समा� त भएको 

अथवा संकुिचत भएको अथ� गन� �मलेन। तसथ� अ�य �करणह�मा �ववेचना भई �न�पण 

भएको �म�त २०४५।१०।१५ को करारबमोिजम वाद�ले पाउने उपचार यस फैसलाबाट 

पाउने नै देिखयो।  

२८. �न�पण हनुपुन� अि�तम �� न वाद�को मागबमोिजमको उपचार �नजलाई �ा� त ह�ुछ वा हुँदैन 

भ� नेस�ब�धमा हेदा� मा�थका �व�भ� न �करणह�का �न�पण भएअनसुार वाद�लाई नानीबाब ु

ख�ीले �म�त २०४५।१०।१५ मा ग�र�दएको कागज भ�व�यमा ज�गाको हक ह�ता�तरण 

गन� गर� भएको वैध करार भएको‚  उ� करारअनसुार यथावत ्प�रपालनाको उपचार वाद�ले 

पाउने तथा सो करारअनसुारको दा�य�व पूरा गन� ��तवाद�ह�लाई कर ला�ने कुरा �था�पत 

भएकाले उ� करारमा उि�लिखत �क. नं. २ को ज�गाबाट ��तवाद�ह�का नाउँमा दता� 

भएको �क. नं. १७७ को ज�गाम�येबाट करारमा उि�लिखत उ�रतफ� को �े. फ. १-३-२-

०रोपनी ज�गा वाद�का नाउँमा रिज��ेसन पा�रत हनेु ठहछ�।  

 

तप�सल ख�ड 

मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम ��तवाद�ह�का नाउँमा दता� भएको का. िज. सोखेल गा. 

�व.स. वडा नं. २(क) �क. नं. १७७ को १-७-०-० ज�गाको वाद�का नाउँमा रिज��ेसन पा�रत 

ग�रपाउने ठहर भएको तथा यसै म�ुामा लगाउमा रह� आजै फैसला भएको �यनै वाद� तथा 

��तवाद�ह� भएको द.ुद.फा. �न.ब. म�ुा (म.ुनं.०७२-CP-०५७२) मा उ� �क. नं. १७७ को ज�गा 

��तवाद�ह� दईुजनाले दता� फार� गन� गर� गरेको र.नं. ११८१(ग) को कागज र सोको आधारमा 

मालपोत काया�लयबाट भएको �नण�यसमेत बदर हनेु ठहर� फैसला भएकाले म�ुा अि�तम भएप�छ 

ऐनका �याद�भ� �क. नं. १७७ को उ�रतफ� बाट �क�ाकाट गर� १-३-२-० रोपनी ज�गा पा�रत 

ग�रपाउँ भनी �नवेदन �दए ँ�क. नं. १७७ को उ�रतफ� बाट �क. का. गर� १-३-२-० ज�गा वाद�का 

नाउँमा पा�रत ग�र�दन ुभनी स�बि�धत मालपोत काया�लयलाई जानकार� �दनू..............................१ 

 

यो फैसलाउपर िच� नबझेु ३५ (पै�तस) �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, पाटन ल�लतपरुमा पनुरावेदन 

गनु� भनी ��तवाद�ह�को नाउँमा पनुरावेदनको �याद जार� गनू�...............................................२ 

 

फैसलाको न�ल मा�ने सरोकारवालालाई �नयमानसुार गर� न�ल �दनू......................................३ 

 

यो �म�सलको दायर� लगत काट� फैसला स�टवेयरमा अपलोड गर� �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दनू...............................................................................................................4 
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िज�ला �यायाधीश 

 

माननीय �यायाधीश�यूले बोल� �टपाएबमोिजम पाना १३ को फैसला �टपोट गन� 

�ड.-स�तोष �े� (फाँट-१६)  

इ�त संवत ्२०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम.्........................ 
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�ी मकवानपरु िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णराम कोइराला 

फैसला 

संवत ्२०७२ सालको ०७2-CR-०39३ 

�नण�य नं : 408 

 

म�ुा :- ठगी 

 

दायर� �म�तः- 2073-02-07 

वाद�को नाम थर र वतन 

िज�ला मकवानपरु हेट�डा उ.म.न.पा. वडा 

नं.९ ब�ने रामबहादरु ख�काको छोर� वष� 

29 को कमला ख�काको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार..............................................१ 

ऐ.को �माण 

सा�ीः- 

कागजः- 

��तवाद�को नाम थर र वतन 

िज�ला बारा अमलेखग�ज गा.�व.स. वडा नं. 

8 ब�ने हेम�तकुमार घलानको छोर� वष� 28 

को शिशकला घलान ..........................१ 

िज�ला बारा अमलेखग�ज गा.�व.स. वडा नं. 

8 ब�ने हेम�तकुमार घलानको छोरा वष� 26 

को सिुजतकुमार घलान ....................... १ 

िज�ला झापा िझल�मले सता�सधाम गा.�व.स. 

वडा नं. 9 ब�ने बौधमान राउतको छोरा वष� 

४१ को बलबहादरु राउत ....................१ 

ऐ.को �माण 

सा�ीः- 

कागजः- 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको २९ 

नं.बमोिजम यस अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� भई दायर हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त �ववरण र 

ठहर यस�कार छः 

 

त�य ख�ड 

१. २०७२।११।०५ गते सो�नया शमा� नाम बताउने �यि�ले इि�डयन नं.९१८०१०६१५७६१ 

बाट फोन गर� म इि�डयन ए�बेसीमा काम गछु� तपा�लाई १ म�हना�भ�मा अमे�रकाको �भसा 

लगाइ�द�छु अ�तरवाता� �दन ुपद�न। �यसको ला�ग �भसा �ोसेस गन�का ला�ग नेपाल� नगद �. 

४,४८,०००।- ला�छ उ� रकम सिुजतकुमार घलानको नेपाल एस.�ब.आई ब�क हेट�डा 

शाखाको खाता न�बर २००१५२४३३००२२६ मा ज�मा ग�र�दन ु भनेप� चात ्

२०७२।११।२३ गते उ� रकम ज�मा गरेप�छ सो�नया शमा�ले �भसा �ोशे�स�को ला�ग 



64 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

राहादानी पठाई भनेक�ले मैले २०७२।१२।४ गते साझा ए�स�से �ा.�ल. माफ� त �नज सो�नया 

शमा�को नाममा अ�मत �लाजा जगत फाम� �डेर नोयडा �टेट उतर �देश �पन कोड 

नं.२०१३०८ को ठेगानामा राहदानी कु�रयर गरेर पठाइसकेप�छ मेरो राहदानीमा �भसा लागेको 

छ भनेर �भसाको फोटोसमेत �यासेज ग�र�दएको र �यसप�छ �नज सो�नया शमा�ले डलर 

एकाउ�ट खो�नका ला�ग २०,०००।- डलर आव�यक पछ� भनेप�छ पनुः २०७२।१२।१५ 

गते सोह� खातामा �.१,००,०००।- ज�मा ग�र�दँए। सोप�छ पटक–पटक फोन गर� बाँक� 

रकम �छटो ज�मा ग�र�दन ुहोइन भने तपा�को राहदानी �फता� आउँछ भनी ध�क� �दएको हुँदा 

�नज सो�नया शमा� भ� ने �यि�ले सिुजतकुमार घलानको नाम उ�लेख गर� रकम ठगी गन� 

उ�े�यले �वदेश पठाइ�द�छु भनेर �लोभन देखाइरहेको र �नज सो�नया शमा� भ� ने �यि�को 

प�हचान गर� र खातावाला सिुजतकुमार घलानलाई समेत िझकाई छान�बन गर� कारबाह� गर� 

पाउँ भ� ने कमला ख�काको �नवेदन।  

२. सो�नया शमा� नाम गरेक� �यि�ले अमे�रका पठाइ�दने भनी सिुजतकुमार घलानको नाममा रहेको 

एस.�ब.आई. ब�क हेट�डा शाखामा रहेको खातामा �. ४,४८,०००।- र प�छ �. 

१,००,०००।- ज�मा ग�र�दएकोमा �नजले ठगी गरेको शंका ला�ग २०७२।१२।३० गते 

यस काया�लयमा �नवेदन �दई सो बारेमा ब�ुदै जादँा सिुजतकुमार घलान, शिशकला घलान र 

बलबहादरु भ� नेसमेतका �गरोहह�ले जाल प�रप� गर� गफलतमा पार� धोका �दई 

५,४८,०००।- ठगी गरेका हुँदा �नजह�लाई कानूनी कारबाह� ग�रपाउँ भ� ने जाहेरवाला 

कमला ख�काको जाहेर� दरखा�त।  

३. आज भ�दा क�रब ३ म�हनाअगा�ड मेरो क�पनीको �ोड�ट �यानेजर अन�त ना�गलाले मेरो 

साथीको आफ�त इि�डयामा �बमार� भएकाले उपचारको ला�ग पैसा पठाउन ुपन� छ। तपा�को 

पैसा पठाउने कुनै मा�यम छ भने भनी �दन ुप� यो भनेकाले मैले कु�रयरको काम गन� बलबहादरु 

राउतले सहयोग गछ�न ् भनी �नज बलबहादरु राउतको मोबाइल ९८५१०९७५७३ न�बर 

अन�त ना�गलालाई �दई बलबहादरु राउत हा�ो क�पनीको सामान भारतबाट �याइ�दने 

कु�रयरमा काम गन� �यि� हनु ् र आ�नै क�पनीको कम�चार�को आफ�त �बरामी भएको 

कारणले मैले सहयोग �व�प �नज अन�त ना�गलालाई बलबहादरु राउतको मोबाइल न�बर 

�दएको हो। �नज बलबहादरु राउतले कोमाफ� त कसको के क�त पैसा इि�डयामा कसले पाउने 

गर� पठाए मलाई केह� जानकार� भएन। �याक ि�मथ, सो�नया शमा�, सिुजतकुमार घलान र 

शिशकला घलानलगायतका �यि�ह�लाई मैले देखे िचनेको छैन भ� ने जे.�स.�ब. �ब�� गन� 

क�पनीको �ब�ध �नद�शक तेज�साद सवेुद�ले गरेको कागज।  

४. शिशकला घलान मेरो साथीको �दद� भएकाले ६ वष�अगा�ड सामा�य िचनजान भएको �थयो। 

क�रब ३ म�हनाअगा�ड �तर शिशकला घलानले मेरो मोबाइलमा फोन गर� मेरो आफ�त �बरामी 

भई इि�डयाको अ�पतालमा छन।् अज��ट पैसा पठाउन ुप� यो मलाई सहयोग गनु�प� यो भ�दा मैले 

मेरै क�पनीको िज.एम. तेज�साद सवेुद�लाई मेरो साथीको आफ�त �बरामी भई इि�डया 

अ�पतालमा छन।् पैसा पठाउन ु प� यो भ�दा �नजले एक जनाको मोबाइल न�बर मलाई 
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�दनभुयो। यो बलबहादरु राउत नाम गरेको कु�रयरको मा�छेको न�बर हो भ� न ुभयो र उ� 

मोबाइल न�बर मैले शिशकला घलानलाई फोन गर� �टपाई �दए ँर उ� न�बरमा फोन गर� 

आफ� ले कुरा गनु� भन�, सोप� चात ्�नजले पैसा पठाए पठाएन के क�त पैसा पठाए सो कुरा मलाई 

थाहा भएन। २०७३।०१।०६ गते�तर शिशकला घलानले मेरो भाइलाई �हर�ले प�ेको छ 

भनी �ँदै फोन ग�रन ् मैले �हर�ले �कन प�ेको भनी सो�दा �यह� प�हला इि�डयामा पैसा 

पटाएको केशमा होला भ�नन।् मैले �यसो हो भने �बरामी भना� भएको इि�डयाको अ�पतालबाट 

डकुमे�ट मगाउन ुभ�दा �नजले फोन रािखन ्�यसप�छ के–के भयो मलाई थाहा भएन। �हर�ले 

मसमेतलाई उपि�थत हनु ्आउन ुभनी जानकार� गराएकोले म िज�ला �हर� काया�लयमा गएप�छ 

मा� शिशकला घलान, सिुजतकुमार घलानसमेतले जाहेरवाला कमला ख�काको पैसा इि�डयामा 

ब�ने सो�नया शमा� भ� ने �यि�लाई पठाएको भ� ने जानकार� भयो। बलबहादरु राउतलाई �यह�� 

देखेको हुँ। उ� घटनाको स�ब�धमा मलाई थाहा भएस�मको �ववरण यह� नै हो भ� ने 

जे.�स.�ब. �ब�� गन� क�पनीको �ोड�ट �यानेजर अन�त ना�गलाले गरेको कागज।  

५. २०७२।११।०५ गते इि�डयन न�बरबाट फोन गर� म इि�डयन ए�बेसीमा काम गछु�। 

तपा�लाई १ म�हना�भ�मा अमे�रकाको �भसा लगाई �द�छु। अ�तरवाता� �दन ु पद�न। �यसको 

ला�ग �भसा �ोसेस गन�का ला�ग नेपाल� नगद �.४,४८,०००।- ला�छ भनी सिुजतकुमार 

घलानको खातामा पठाइ�दन ु भनेकोमा जाहेरवाला कमला ख�काले २०७२।११।२३ गते 

�.४,४८,०००।- पठाइ�दएप�छ स�ल राहदानी कु�रयर गरेर पठाइसकेप�छ �नज सो�नया 

शमा�ले �भसामा ि�टकर लगाउनको ला�ग २०,०००।- डलर आव�यक पछ� न� हुँदैन भनेप�छ 

त�काल जाहेरवालासँग �य�त रकम नभएकाले २०७२।१२।१५ गते सोह� खातावालाको नाम 

र खाता न�बरमा �.१,००,०००।– ज�मा ग�र�दएप�छ प�न पटक–पटक फोन गर� �छटो भ�दा 

�छटो रकम ज�मा ग�र�दन ुहोइन भने राहदानी �फता� आउँछ भनी ध�क� �दएकाले शंका लागी 

जाहेरवाला र �हर�समेतले ब�ुने �ममा ��तवाद� सिुजतकुमार घलान, शिशकला घलान र 

बलबहादरु राउत भ� नेसमेतका �गरोहले अमे�रका पठाइ�द�छु भनी जाहेरवालाको 

�.५,४८,०००।– ठगी गरेको हुँदा �नज ��तवाद�ह�लाई �हर�ले प�ाउ गर� अनसु�धान 

भइरहेको भ� ने कुरा जाहेरवाला कमला ख� काले भनेको हुँदा सनुी थाहा पाएको हो भ� ने 

क�पना थापा मगर, कृ�णहर� �यौपाने, �याम �े�समेतले गरेको घटना �ववरण कागज।  

६. आजभ�दा क�रब ६ म�हनाअगा�ड मेरो �ीमतीसँग Mack Smith भ� ने �यि�को फेसबकुमा 

Friend add भई कुराकानी भएको रहेछ। मैले प�न Friend Request पठाउँदा �नजले Accept 

गरेप�छ हा�ो फेसबकुमा कुराकानी हनेु �ममा �नजले फोन न�बर �दएप�छ फोनमा समेत कुरा 

भएको र �नजले मेरोबारेमा सो�दा मैले सबै कुरा बताएप�छ मलाई आ�थ�क सहयोग गन� कुरा 

गरेको र प�छ अमे�रका पठाइ�दने कुरा गर� �.१७,०००।- डलर ला�ने कुरा बताई सो�नया 

शमा�को न�बर �दएप�छ मैले सो�नया शमा�सँग फोनमा कुराकानी भएप�छ �नजले �फंगर 
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���टसमेत मागेकाले मेल गर� पठाइ�दएप�छ पासपोट� डकुमे�ट मागेकाले शिशकला तामा�माफ� त 

पठाइ�दएको र मैले एस.�ब.आई. ब�क हेट�डा शाखामा सिुजतकुमार घलानको नामको खातामा 

�.१६,९५,०००।- पठाएको हुँ। �नजह�ले मलाई अमे�रका पठाइ�दने भनी ठगी गरेको कुरा 

हाल थाहा भएको हो भ� ने गोपाल भजेुललको कागज।  

 

��तवाद�ह�को मौकाको बयान 

७. ५।६ म�हनाअगा�ड मेरो फेसबकु Mack Smith भ� ने �यि�को Friend Request आएको र मैले 

Accept गरेप�छ सामा�य कुरा हनु ् थालेप�छ �नजले मलाई िचनेको बा�ल�ुको काय��ममा 

देखेको, आफू भकू�प पी�डतलाई सहयोग गन� नेपालमा आएको र रेड�समा �स�नयर डा�टर 

भएको बताई मलाई आजकाल के काम गद� छौ अमे�रका आउने ई�छा छ भनी सो�दा मैले 

अमे�रका आउन पाए को आउन चाहँदैन तर म अमे�रका जानको ला�ग पैसा लगानी गन� 

सि�दन भ�दा �तमीलाई ममा�थ �व� वास नभए १ जना भकू�प पी�डत गोपाल भजेुललाई 

अमे�रका ल�दै छु। �नजले �दएको पैसा भारतीय राजदूतावासमा काम गन� सो�नया शमा�लाई 

पठाइ�दन ुभने र प�छ भारतबाट सो�नया शमा� नाम गरेको केट�ले फोन ग�रन।् �नजले �त�ो 

एकाउ�ट न�बर देउ सो एकाउ�टमा पैसा आउँछ पैसा आएप�छ इि�डयामा मैले पाउने गर� 

पठाइ�दन ु भनेप�छ सो कुरा मैले सिुजत घलानलाई भनी �नजका नाममा एस.�ब.आई. ब�क 

हेट�डामा खाता खोल� सोह� खाता नं. मा पैसा ज�मा भएप�छ मैले सो�नयालाई धेरै पैसा 

इि�डयामा पठाउन स�कँदैन भनेप�छ आफ�त �बमार� छ भनी पठाउ भनेक�ले मैले काठमाड�मा 

िचनेका साथी अन�त ना�गलालाई फोन गर� इि�डयामा आफ�त �बमार� छन,् पैसा पठाउन 

स�क�छ भ�दा �नजले बलबहादरु राउतको मोबाइल न�बर �दई �नज बलबहादरु राउतलाई फोन 

गदा� �नजले मेरो नाममा पठाइ�दन ु म पठाइ�द�छु भनेप�छ मेरो भाइ सिुजत घलानलाई 

बलबहादरु राउतको मोबाइल न�बर �दई कुरा गर� �नजले आई.एम.ई गर� बलबहादरु 

राउतलाई पटक पटक पैसा पठाइ�दएका हनु ्क कसले के क�त रकम ज�मा गरे र �नजले के 

क�त पठाए भ�े सिुजतकुमार घलानलाई जानकार� होला भ� ने ��तवाद� शिशकला घलानले 

अ�धकार�ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

८. म काठमाड� नया ँ बाने� वरमा रा��य तथा अ�तरा���य �ाइम इ�स�से कु�रयर पाट�नर�सपमा 

स� चालन गद� आएको छु। जे.�स.�ब. क�पनीको भारतबाट आउने सामान मैले �याइ�दने 

भएकाले उ� क�पनीका �स.ओ.तेज सवेुद�सँग मेरो रा�ो स�ब�ध �थयो। �नजले क�रब २ 

म�हनाअगा�ड मेरो �टाफ अन�त ना�गलाको ब�हनीको आमा भारतको �द�ल�ि�थत एपोलो 

अ�पतालमा �ा�सरको �बरामी भई उपचारको �ममा रहेकोले �नजलाई पैसाको सम�या परेको 

हुँदा पैसा पठाई �दन ुपन� भयो भनेकाले मैले मलाई स�पक�  गन� पठाइ�दन ुभन�। भो�ल प�टै 

शिशकला घलानले तेज�साद सवेुद�ले भनेको भारतमा उपचारको ला�ग पैसा पठाउने भनेको 

�यि� म नै हुँ भनी कुरा भएकाले मैले काठमाड�मा पठाइ�दन ुम पठाइ�द�छु भनेकाले मलाई 

सिुजतकुमार घलानको नामबाट पटक पटक आई.एम.ई. माफ� त आउने गरेको र सो पैसा मैले 
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मेरो कारोबारको क�टमर आर.�ट.�स. क�पनीको साह ुकाठमाड�मा पि�मना कारखाना स� चालक 

स�ुनल �याससँग कुरा गर� �नजले भारतको ज�ब ुए�ड कि�मर ब�क �द�ल�बाट पाउने गर� ३ 

पटक गरेर ने.�. ८,९१,२००।- को चेक �लई उ� चेक मैले भारतको �द�ल�मा रहेको 

कु�रयरको शाखामा काम गन� �टाफ कमल िजत �संहलाई पठाई सो पैसा �नकाल� सो�नया 

शमा�लाई �दन ुभनी �नजले सोबमोिजम उ� रकम �नकाल� सो�नया शमा�लाई �दएका हनु।् मैले 

कमला ख�कालाई अमे�रका पठाइ�दने भनी शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानसँग �मल� 

ठगी गरेको होइन र सिुजतकुमार घलानले मलाई पठाएप�छ �नजह�ले भनेको �यि�लाई मैले 

भारतमा पैसा पठाइ�दएको हुँ। सो पैसा पठाइ�दएबापत मैले कुनै लाभ �लएको छैन भ� ने 

��तवाद� बलबहादरु राउतले अ�धकार�ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

९. मेरो �दद� शिशकला घलानले Mack Smith भ� ने �यि�ले भकू�प पी�डत गोपाल भजेुल भ� ने 

�यि�लाई अमे�रका लैजाँदै छ। �नजले पठाएको पैसा हामीमाफ� त भारतमा सो�नया शमा�लाई 

पठाइ�दएमा �नजले हामीलाई अमे�रका लैजा�छु भनेको छ भ� ने कुरा गरेप�छ गत असोज 

म�हनामा हेट�डामा एस. �ब. आई. ब�क मा खाता खोल� उ� खाता न�बर �दद�ले �लएप�छ 

केह� �दनमा सो�नया शमा� नाम गरेको म�हलाले मलाई फोन गर� तपा�को खातामा पैसा ज�मा 

ह�ुछ ज�मा भएको पैसा मैले �दएको ठेगानामा पठाइ�दन ुभ�नन।् सो प�छ गोपाल भजेुलले फोन 

गर� तपा�को खातामा पैसा ज�मा ग�र�दएको छु भनी जानकार� गराए र सो�नया शमा�ले उ� 

पैसा पठाइ�दन ु भनेकाले उ� पैसा पठाउन �दद� शिशकला घलानले बलबहादरु राउतको 

मोबाइल न�बर �दई �नजसँग मोबाइलमा कुरा गर� सो�नया शमा�ले पाउने गर� पठाइ�दन ुभनी 

मेरो खातामा ज�मा भएको रकम आई.एम.ई. माफ� त पटक–पटक बलबहादरु राउतलाई 

पठाएको हुँ उ� पठाएको रकमम�ये �.५,४८,०००।- �नज जाहेरवाला कमला ख�काको 

रहेछ, �दद� शिशकला घलानलाई Mack Smith भ� ने �यि�ले अमे�रका ला�छ भनी �व� वासमा 

पर� मेरो खाता �योग गर� �दद�ले भनेअनसुार गरेको हुँ भ� ने ��तवाद� सिुजतकुमार घलानले 

अ�धकार�ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

 

अ�भयोग मागदाबी 

१०.  ��तवाद�ह� शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानले सोनीया शमा� र Mack Smith सँगको 

�मलोमतोमा अमे�रकाको �भसा लगाई अमे�रका प�ु याइ�दने भनी रकम माग गर� ठगी गन� 

मनसायसाथ पूव�योजना बनाई ��तवाद� सिुजतकुमार घलानको नाममा नेपाल एस.�व.आई ब�कमा 

खाता खोल� कमला ख�का र गोपाल भजेुललाई रकम ज�मा गन� लगाई �नजह�ले ज�मा 

गरेको रकम ��तवाद� बलबहादरु राउतमाफ� त भारतमा सोनीया शमा� भ� ने �यि�लाई पठाई 

ठगी गरेको हुँदा �नज ��तवाद�ह� शिशकला घलान, सिुजतकुमार घलान र बलबहादरु राउतलाई 

मलुकु� ऐन ठगीको महलको १ र २ नं. को कसरु अपराधमा �नज ��तवाद�ह� शिशकला 
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घलान, सिुजतकुमार घलान र बलबहादरु राउतलाई सोह� महलको ऐ. ४ नं.बमोिजम सजाय हनु ्

र जाहेरवाला कमला ख�काको �.५,४८,०००।- र पी�डत गोपाल भजेुलको 

�.१६,९५,०००।- ठगी भएको रकम सोह� महलको ४ नं.बमोिजम �नज ��तवाद�ह�बाट 

जाहेरवाला कमला ख�का र पी�डत गोपाल भजेुललाई �दलाई भराइ पाउँ भ� ने अ�भयोग 

मागदाबी।  

 

��तवाद�ह�को अदालतमा भएको बयान 

११. जाहेरवालाले सिुजतकुमार घलानको खातामा क�हले क�त रकम ज�मा गनु�भयो मलाई थाहा 

भएन। जाहेरवाला मेरो साथी हनु।् मेरो अमे�रकन नाग�रक Mack Smith भ� ने मा�नससँग मेरो 

फेसबकुमाफ� त िचनजान भएको हो। गफको �सल�सलामा �नजले मलाई तपा�ले गरेको काम 

मलाई िच� ब�ुो। तपा� अमे�रका आउन चाहनहु�ुछ ? भनी सो�नभुयो मेरो अमे�रका आउने 

है�सयत छैन भनेप� चात ् �नजले म सहयोग गछु� भनी भ� नभुयो। �नजले मलाई गोपाल भजेुल 

भकू�प पी�डत हनु।् �नज प�न अमे�रका आउँदै छन ्ऊ आएप�छ �तमीलाई �व� वास ला�छ भने 

मेरो फोन नं. गोपाल भजेुललाई �दनभुएछ। गोपाल भजेुल भ� ने �यि�ले मलाई फोन गर� म 

प�न अमे�रका जाँदैछु म पैसा पठाउँछु। �त�ो खाता नं.बाट भारत पठाइ�दन ु भ� नभुयो। 

भारतबाट प�न सो�नया शमा� भ� ने �यि�ले पैसा पठाइदेउ भनी फोन गनु�भयो। सो कुरा मैले 

भाइ सिुजतकुमार घलानसँग गदा� तपा�ले िच� न ु भएको रहेछ। पैसा पठाइ�दने हो भने मेरो 

खाता नं. �दनभुए ह�ुछ भनेप�छ मैले भाइको एस.�व.आई ब�कको खाता न�बर �याक ि�मथलाई 

भनी �दए।ँ �नजले खाता नं. गोपाल भजेुललाई भनी �दनभुएछ। गोपाल भजेुलले मेरो भाइ 

सिुजतकुमार घलानको खातामा रकम पठाई�द�थे। भाइले उ� रकम बलबहादरु राउतमाफ� त 

भारत घर हनेु सो�नया शमा� नाउँ गरेको �यि�लाई �नजले �दएको ठेगानामा रकम पठाइ�दने 

गद�थे। बलबहादरु राउतले केमाफ� त रकम पठाउँथे मलाई थाहा भएन। मैले जाहेरवालाको 

रकम ठगी गर� �लई खाए मासेको होइन। जाहेरवालालाई मैले कुनै �लोभनमा पार� �नजको 

रकम ठगी गन� उ�े�यले �वदेश पठाइ�द�छु भनी �लई खाएको होइन। मैले जाहेरवालासमेतलाई 

अमे�रकाको �भसा लगाई अमे�रका प�ु याइ�दने भनी रकम माग गर� ठगी गर� रकम �लए 

खाएको नहुँदा मलाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन। मैले �बगो �तनु� बझुाउन ु

पन� होइन भ� ने ��तवाद� शिशकला घलानले यस अदालतमा गरेको बयान।  

१२. म कमला ख�कालाई िचि�दन। कमला ख�काले मेरो एस.�ब.आई ब�कमा रहेको खातामा �कन 

रकम ज�मा गनु�भयो मलाई थाहा भएन। �दद� शिशकला घलानसँग अमे�रक� नाग�रक भनी 

बताउने Mack Smith नाम गरेका �यि�सँग फेसबकुमा िचनजान भई �नजले �दद�लाई �वदेश 

अमे�रका ल�ग�दने भनेको रहेछ। �दद�ले मलाई भनेको समयमा अ�फसभ�दा बा�हर जान 

सि�दन। भाइ �तमीले एस.�ब.आई. ब�कमा खाता खोल� �त�ो खाता नं. मलाई देउ भ� नभुएको 

हुँदा मैले ब�कमा खाता खोल� खाता नं. �दद�लाई �दएको हुँ। उ� खातामा जाहेरवाला कमला 

ख�का र गोपाल भजेुलले रकम ज�मा गनु�भएको रहेछ। उ� ज�मा भएको रकम मैले 
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आइ.एम.ई. गर� बलबहादरु राउतलाई पठाएको हुँ। बलबहादरु राउतले �नजको मोबाइल नं. 

मेरो �दद� शिशकला घलानलाई �दनभुएको रहेछ। �दद�ले मलाई बलबहादरु राउतको मोबाइल 

नं. �दनभुएको हुँदा �नजलाई फोन गर� आई.एम.इ. माफ� त जाहेरवाला कमला ख�काको 

�.5,48,000।- र गोपाल भजेुलको रकम य�कन मलाई थाहा भएन, �.१६,00,000।- 

भ�दा बढ� रकम पठाएको हुँ। एक पटक बलबहादरु राउतलाई काठमाडौमा गई भेटेर 

�.10,00,000।- नगदै �दएको हुँ। बलबहादरु राउतले उ� रकम भारतको �द�ल�मा 

कमल िजत �सं माफ� त सो�नया शमा� भ� ने �यि�लाई पठाउने गरेको भनी भनेका �थए।ँ के 

कसर� पठाए मलाई थाहा भएन। मैले आ�नो खातामा जाहेरवाला र गोपाल भजेुलले पठाएको 

रकम �नकाल� आइ.एम.ई. गर� बलबहादरु राउतलाई �दएकोस�म हो। मैले जाहेरवालासमेतलाई 

अमे�रका पठाइ�द�छु भनी ठगी गन� मनसायले मेरो खातामा रकम ज�मा गन� लगाएको र उ� 

रकम �लई िझक� खाएको नहुँदा मउपरको जाहेर� बेहोरा झठुा हो। मैले जाहेरवालासमेतलाई 

अमे�रकाको �भसा लगाई अमे�रका प�ु याइ�दने भनी रकम माग गर� ठगी गर� रकम �लए 

खाएको नहुँदा मलाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन। मैले �बगो �तनु� बझुाउन ु

पन� होइन भ� ने ��तवाद� सिुजतकुमार घलानले यस अदालतमा गरेको बयान।  

१३. मैले जाहेरवाला तथा ��तवाद�ह� शिशकला घलान, सिुजतकुमार घलानलाई िचनेको छैन। मैले 

2052 सालदेखी अका�को कु�रयरमा काम गर� हाल आएर आफ� ले ६ म�हनाअगा�डदेखी 

कु�रयर स� चालन गर� आएको छु। मैले भारतबाट जे.�स.�ब. क�पनीको पाट�पजुा�ह� कु�रयर 

काग�माफ� त �याउने लैजाने काम गर� आएको र अ� क�पनीह�को प�न गन� गरेको अव�थामा 

क�रब 2 म�हनाअगा�ड जे.�स.�ब. को नेपाल शाखाका िज.एम. तेजबहादरु सवेुद�ले मलाई फोन 

गर� मेरो �टाफ अन�त ना�गलाको आफ�त भारतको एपोलो अ�पतालमा �ा�सरको �बरामी भई 

भना� ग�रराखेको छ। रकम तपा�ले पठाइ�दई सहयोग ग�र�दनपु� यो भनेको हुँदा मैले स�बि�धत 

�यि�लाई फोन गन� भ�न�दनहुोस ् भनी भो�लप�ट एकजना ले�डजले मलाई तेज�साद सवेुद�ले 

फोन गनु�भयो भनी सो�नभुएकामा मैले गनु�भएको �थयो भनी भन�। �नजले मेरो �दद� �बरामी भई 

भारतमा रकम पठाउनपु� यो सहयोग ग�र�दनपु� यो भनेकोले मैले ह�ुछ रकम �याइ�दनहुोस ्

भनेकोमा �नजले मा�छे छैन, आइ.एम.ई गर� पठाइ�द�छु भ�नन। मैले ह�ुछ भनी तीन पटक 

गर� ज�मा भा.�. 5,57,000।- पठाइ�दएका हनु।् सो रकम मेरो कु�रयरको भारतीय 

शाखाको मेनेजरलाई भ� न लगाई �नजबाटै सो�नया शमा� नाम गरेको �यि�लाई �दई पठाएको 

हो। सो�नया शमा� नाम गरेको �यि� �लन आउँ�छन ्भनी मलाई अ�हले ब�ुदा शिशकला घलान 

भ� ने �यि�ले भनेक� रहे�छन।् मैले जाहेरवालालाई अमे�रका पठाइ�द�छु भनी �नजको रकम 

�लई ठगी गरेको होइन।् मउपरको जाहेर� बेहोरा झठुा हो। मैले जाहेरवालासमेतलाई 

अमे�रकाको �भसा लगाई अमे�रका प�ु याइ�दने भनी रकम माग गर� ठगी गर� रकम �लए 
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खाएको नहुँदा मलाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन। मैले �बगो �तनु� बझुाउन ु

पन� होइन भ� ने ��तवाद� बलबहादरु राउतले यस अदालतमा गरेको बयान।  

 

स�ब� कानून 

१४. मलुकु� ऐन‚  ठगीको महलको १ 2 4 र ५ नं. समेत।  

 

बिुझएका सा�ी �माणह� 

१५. �याक ि�मथ भ� ने �यि�ले सामािजक संजाल फेसबकुमा Request पठाउनभुएको हो र उहाँको 

Friend list मा शिशकला घलान र ए�लसा �े�लाई देखेप�छ मैले �नज �याक ि�मथको Friend 

request �वीकार गरेको हो। साधारण कुराकानी ह�ु�यो। यह� �ममा मलाई उहाँले अमे�रका 

आउन इ�छुक भए म एजे�ट पठाइ�द�छु। मलाई आ�नो Contact देउ भनेकोले आ�नो न�बर 

�दएको हुँ। �यसको २ �दनप�छ मलाई इि�डयन न�बरबाट फोन आयो। फोन गन� �यि� 

सो�नया शमा� हनु।् उनले म इि�डयन ए�बेसीमा काम गद�छु। मैले तपा�लाई इ�टर�य ु�वना नै 

१ म�हना�भ� अमे�रका प�ु याउन स�छु �भसा �ोसे�स� को ला�ग भा.�. 2,80,000।- रकम 

चा�ह�छ भनेप�छ र हेट�डामा एजे�ट छ भनी सिुजतकुमार घलान भ� ने एजे�टको खाता नं. �दई 

सोमा पैसा हा�ल�दए। सो�नयाले प�छ फे�र फोन गर� तपा�को �भसा ला�यो अब डलर एकाउ�ट 

खो�नपुछ� 20,000 डलर ज�मा गनु� भने प�न मसँग एक लाख मा� छ भनेकोमा �नजले 

अ�हले �य�त नै हा�ल�दन ुबाकँ� �व�तारै हा�ल�दन ुभनेकोले पनुः सिुजत घलानको खातामा एक 

लाख �पैया ँज�मा ग�र�दए।ँ यसर� �नजले पटक पटक फोन गर� पैसा माग गदा� मसँग पैसा 

छैन भनी भ�दा �याक ि�मथ र सो�नया शमा�ले पासपोट� �फता� ग�र�दने ध�क� �दए। मैले प�न 

मेरो पैसा �फता� देउ भने। मैले फेसबकुमा तपा�ह�ले को कसलाई अमे�रका लैजानभुयो भनी 

सो�दा �याक ि�मथले शिशकला घलान र गोपाल भजेुलको �भसा लागेर अमे�रका आइसकेको 

कुरा भने। शिशकला घलान मेरो साथी भएको हुँदा हा�ो �याक ि�मथको बारेमा कुरा हुँदा मैले 

�यो �यि� झठुा हो। पैसा नहाल भनेको �थए।ँ �नजले प�न मलाई �य�तै ला�छ भनी भनेक� 

हनु।् मैले आफूले पैसा हालेको कुरा शिशकला घलानलाई भ�नन। �यसप�छ मैले �नजलाई 

केह� नभनी जाहेर� �दएको हुँ। मैले शिशकला घलानलाई म�ुा हालेको होइन। मैले 

सिुजतकुमार घलानलाई मा� म�ुा हालेको हुँ भ� ने जाहेरवाला कमला ख�काले यस अदालतमा 

गरेको बकप�।  

१६. क�रब 4 म�हनाअगा�ड मेरो अ�फसमा काय�रत अन�त ना�गला मेरो �ा�बनमा आई मेरो 

साथीको �रले�टभ इि�डयामा उपचार गन� लगेको छ। �बरामी एकदम �स�रयस भएकाले उपचार 

गन�को ला�ग त�ु�त पैसा पठाउनपु� यो कुनै उपाय छ भनी बताइ�दन तथा सहयोग ग�र�दन भनी 

अनरुोध गरेको हुँदा मैले बलबहादरु राउतसँग कुरा गन�को ला�ग भन�। मैले बलबहादरु 

राउतलाई फोनबाट उ� कुरा बताइस�ने भए हेरेर ग�र�दनहुोला भन�। �यसप�छ अन�त 
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ना�गलालाई बलबहादरु राउतको मोबाइल न�बर �दए।ँ �यसप�छ के भयो मलाई थाहा भएन 

भ� ने घटना �ववरण कागज गन� तेज�साद सवेुद�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

१७. मेरो साथी शिशकला घलानले इि�डयामा कोह� आफ�त �बरामी परेकाले अज��ट पैसा पठाउन 

कोह� मा�छे िचनेको छ �क भनी सोधेको र मैले िचनेको छैन भने। �यसप�छ अक�चो�ट फोन 

गरेप�छ मेरो अ�फसको �मखु तेज�साद सवेुद�लाई उ� �ववरण बताए ँ र मेरो अ�फसको 

�मखुले मेराअगा�ड एकजनालाई फोन गरेर फोन न�बर �लएर कुरा गन� लगाउ भ� नभुयो। मैले 

�यो न�बर शिशकला घलानलाई �दए।ँ �यसप�छ के कसो भयो केह� थाहा भएन भ� ने घटना 

�ववरण कागज गन� अन�त ना�गलाले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

१८. स�ुमा मेरो �याक ि�मथसँग फेसबकुमा कुराकानी भयो। �यसप�छ क�रब 2।3 म�हनापछा�ड 

�नजले मेरो पा�रवा�रक प�ृभ�ूमको बारेमा सोधपछु गदा� मैले सबै कुरा भन�। �नजले मलाई केह� 

सहयोग गछु� भनी मेरो बै� खाता नं. मागेकोमा मैले �नजलाई मेरो खाता नं. �दइन। 2।3 

�दनप�छ अमे�रका आउन चाहनहु�ुछ भने आउनहुोस ्म सहयोग गछु� भनेकोले मैले सबै कुरा 

बताएप�छ �नजले म सबै कुरा �मलाई�द�छु भनी भारतमा ब�ने सो�नयाको नं. �दएका �थए।ँ मैले 

सो�नयालाई फोन गर� सोधपछु गदा� मलाई तपा�को बारेमा सरले बताइस�नभुएको छ। तपा� 

अमे�रका जान चाहनहु�ुछ भने ���या अगा�ड बढाउनहुोला। Mack Smith �य�तो नरा�ो मा�छे 

होइन। मैले ��कयाको बारेमा सोधपछु गदा� पासपोट� र ह�ता�र र औ�ठाछाप पठाइ�दन ु���या 

अगा�ड ब�छ भनेप�छ मेरो औ�ठाछाप र ह�ता�र �नज सो�नयाको इमेल आइडीमा पठाउन 

भनेको र पासपोट� शिशकला घलानको न�बर �दई सो न�बरमा स�पक�  गर� पासपोट� �दन ु�नज 

शिशकला घलानले मलाई पठाइ�द�छ भनेप�छ मैले �नज शिशकला घलानलाई स�पक�  गदा� 

शिशकलाले भाइ सिुजत घलानको न�बर �दएको हो। केह� �दनप�छ �याक ि�मथले पैसा य�त 

ला�छ भनी सो�नयालाई पठाइ�दन ु भनेप�छ �नज सो�नयाले सिुजतकुमार घलानको बै� खाता 

न�बर �दएको हो। मैले �नजको खातामा ३ �क�तामा �. 16,95,000।- ज�मा ग�र�दएको 

हो। सो पैसा शिशकला घलानले र सो�नयाले पाएको खबर मलाई जानकार� गराएका �थए।ँ 

उ� रकम पठाएको केह� समयप�छ तपा�को सबै ���या पूरा भयो। अब सो�नयाले �र�सभ 

गछ� र सबै ���या पूरा गरेर अमे�रका पठाइ�द�छ भनेका हनु।् �यसप�छ �याक ि�मथ, सो�नया 

स�पक�  �वह�न भए र म ठ�गएको थाहा पाएर घटना �ववरण कागज लेखाएको हो भ� ने घटना 

�ववरण कागज गन� गोपाल भजेुलले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

१९. अमे�रका लैजान भनी पैसा �दएको भ� ने सनेुको मा� हुँ। मैले ��तवाद�ह�लाई िचनेको छैन। 

कमला ख�का मेरो �छमेक� हनु।् उनले यसबारे भनेप�छ मा� मैले थाहा पएको हो भ� ने घटना 

�ववरण कागज गन� क�पना थापा मगरले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२०. जाहेरवाला कमला ख�कालाई ��तवाद� शिशकला घलानले आफ� ले फोन गर� वा कुनै अ�य 

मा�यमबाट अमे�रका लैजा�छु भ� ने �वषयमा कुनै कुराकानी नै नभएको अव�थामा �यसलाई ठगी 
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भ� नै �म�दैन। कमला ख�कालाई ��तवाद� शिशकलाले ठगी गरेको होइन। कमला ख�का 

आफ�  �याक ि�मथ भ� ने मा�छेसँग स�पक� मा रह� उसैले भनेबमोिजम गरेको हुँदा शशीकला 

घलानको यस ठगीमा कुनै स�ब�ध छैन। �नज ��तवाद� शिशकला घलान सजायको भागीदार 

हनुहुुँदैन र �नजले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ� भ� ने ��तवाद� शिशकला घलानका सा�ी 

स�ुनलकुमार घलानले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२१. बलबहादरु राउत र मेरो �ाय गरेर दै�नक भेटघाट हनेु गछ�। हामी सखु दःुख सबैकुरा 

एकापसमा बाँ�ने गछ�। �यह� �सल�सलामा अ�हले भएको घटनामा प�न कुरा भएको �थयो। यो 

घटनामा मेरो जे�सबी क�पनीमा काम गन� साथीले दखु� घटना सनुाउनभुयो। �नजको कोह� 

साथीको आफ�त मा�छे इि�डयामा �स�क�त �बरामी अव�थामा रहेछन।् मैले पैसा पठाइ�दएर 

सहयोग गनु�पन� भयो भनी सरस�लाह गनु�भएको �थयो। सोह�अन�ुप �नजको अ�फसको 

इि�डयाको शाखामा भएको पैसा �बरामी प�लाई �दई उ� इि�डयामा �दएको पैसा यहाँको 

सिुजत घलानले बलबहादरुलाई �फता� �दएका हनु।् सहयोगीको काम मा� गरेका हनु।् तसथ� 

मैले थाहा पाएअनसुार �नजलाई लगाइएको आरोप झठुा हो। कसैलाई मानवीय ढ�ले सहयोग 

गनु� कसैको जीवन बचाइ�दन ुअपराध होइन भ� ने ज�तो ला�छ। �नजले सहयोग भ�ूमका मा� 

�नवा�ह गरेको हनुाले सजाय हनुपुन� होइन, सफाइ पाउनपुछ� भ� ने ��तवाद� बलबहादरु राउतका 

सा�ी महे�� मैनाल�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२२. ��तवाद� सिुजत घलानले जाहेरवाला कमला ख�कालाई िच�दैनन ्र �नजले कमला ख�कालाई 

अमे�रका लैजा�छु भनेका प�न होइनन।् �नजको फोनमा कुरा भएको प�न होइन। कमला 

ख�काले �याक ि�मथ र सो�नया शमा�लाई स�पक�  गर� आफ� ले नै सिुजतलाई नसोधी र 

निचनीकन खातामा पैसा ज�मा गरेको हो। सिुजतकुमार घलानले जाहेरवाला कमला ख�कालाई 

ठगी गरेको होइन भ� ने ��तवाद� सिुजतकुमार घलानको सा�ी श�म�ला घलानले यस अदालतमा 

गरेको बकप�।  

२३. ��तवाद� बलबहादरु राउतलाई सानैदेखी िच�छु। �नजले स� चालन गरेको �ाइम इ�टरनेसनल 

ए�स�से कु�रयर ए�ड काग�का एकजना सेवा�ाह�का �स.इ.ओ. तेज�साद सवेुद�ले पटक पटक 

बलबहादरु राउतलाई आ�ह अनरुोध गर� जे.�स.बी. को �टाफ अन�त ना�गलाको आफ�त 

�बरामी भई �द�ल�को एपोलो हि�पटलमा उपचाराथ� रहेको अव�थामा ��तवाद� बलबहादरु 

राउतको कु�रयरबाट रकम पठाउन अनरुोध गदा� �ाइम इ�टरनेसनल काया�लयमाफ� त �द�ल� 

शाखामा �लनपुन� रकम �हसाब �मलान गन� गर� �द�ल� शाखाका मेनेजर कमल िजत �संहमाफ� त 

�बरामीलाई रकम उपल�ध गराएको हो। �नजलाई सजाय हनुपुन� होइन भ� ने ��तवाद� 

बलबहादरु राउतको सा�ी ओमनाथ ब�नेतले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

अदालतको ठहर 

२४. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� पेस हनु ्आएको ��ततु 

म�ुामा �म�सल अ�ययन गर� वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् िज�ला 
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�याया�धव�ा �ी यामबहादरु बा�नयाले ��तवाद�ह� शिशकला घलान, सिुजतकुमार घलान र 

बलबहादरु राउतको �मलेमतोमा अमे�रकाको �भसा लगाई अमे�रका प�ु याइ�दने भनी रकम माग 

गर� ठगी गन� मनसायको साथ पूव�योजना बनाई ��तवाद� सिुजतकुमार घलानको नाममा नेपाल 

एस.�व.आई ब�कमा खाता खोल� कमला ख� का र गोपाल भजेुललाई रकम ज�मा गन� लगाई 

�नजह�ले ज�मा गरेको रकम ��तवाद� बलबहादरु राउतमाफ� त भारतमा सो�नया शमा� भ� ने 

�यि�लाई पठाई ठगी गरेको त�य यी ��तवाद�ह�उपर �कटानी जाहेर� रहेको तथा सो 

जाहेर�लाई समथ�न हनेु गर� यस अदालतमा गरेको बकप�, मौकामा बिुझएका मा�नसह�को 

भनाइ तथा �नजह�ले यस अदालतमा गरेको बकप�समेतबाट यी ��तवाद�ह� कसरुदार 

देिखएको अव�था हुँदा यी ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउँ भनी बहस 

गनु�भयो।  

२५. ��तवाद�ह� शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानका तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा�य 

�ी इ� वरराज ढकाल र �ी शभुल�मी �े�ले मेरो प� यी ��तवाद�ह�ले जाहेरवालालाई 

झ�ुाई रकम �लएको होइन। ठगी गन� मनसाय छैन। यी ��तवाद�ह�ले ठगी गरेको भ� ने 

�म�सल संल�न व�त�ुन� ठ आधार �माण नभएकाले �नजह�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ 

पाउनपुछ� भनी बहस गनु�भयो।  

२६. ��तवाद� बलबहादरु राउतको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी अमतृकुमार लामाले मेरो 

प� यी ��तवाद�ले अ�य ��तवाद�ह� तथा जाहेरवालासमेतलाई िचनेको छैन। भारतमा �बरामी 

छ भनी रकम पठाउन सहयोग गनु� अपराध नभएको, मानवताको आधारमा रकम पठाएको, ठगी 

खाने मनसायसमेत नभएको मेरो प�ले के कसर� ठगी गरेको भ� ने कुरा अ�भयोगमा खलुाउन 

नसकेको, अ�भयोग गो� वारा �पमा आएको अव�था हुँदा �नजले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ 

पाउनपुछ� भनी बहस गनु�भयो।  

२७. उपयु�� बहस, छलफल एवम ्अ�भयोग दाबी र �म�सल संल�न �माणह�को अ�ययन गर� हेदा� 

��ततु म�ुामा �न�न �� नमा �नण�य �दनपुन� देिखयोः–  

 ��तवाद�ह�ले अ�भयोग दाबीअनसुारको कसरु गरेका हनु,् होइनन ्?   

 य�द कसरु गरेको भए, ��तवाद�ह�लाई के क�तो सजाय हनुपुन� हो ? 

२८. ��ततु म�ुाको अ�भयोग दाबी हेदा�, ��तवाद�ह� शिशकला घलान, सिुजतकुमार घलान र 

बलबहादरु राउतको �मलेमतोमा अमे�रकाको �भसा लगाई अमे�रका प�ु याइ�दने भनी रकम माग 

गर� ठगी गन� मनसायको साथ पूव�योजना बनाई ��तवाद� सिुजतकुमार घलानको नाममा नेपाल 

एस.�व.आई ब�कमा खाता खोल� कमला ख� का र गोपाल भजेुललाई रकम ज�मा गन� लगाई 

�नजह�ले ज�मा गरेको रकम ��तवाद� बलबहादरु राउतमाफ� त भारतमा सो�नया शमा� भ� ने 

�यि�लाई पठाई ठगी गरेको हुँदा �नज ��तवाद�ह� शिशकला घलान, सिुजतकुमार घलान र 

बलबहादरु राउतलाई मलुकु� ऐन ठगीको महलको 1 र 2 नं. को कसरुमा सोह� महलको 4 
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नं.बमोिजम सजाय गर� जाहेरवाला कमला ख�काको �.5‚ 48‚000।- र गोपाल भजेुलको 

�.16‚ 95‚000।- सोह� महलको 4 नं.बमोिजम �दलाई भराइपाउँ भ� ने अ�भयोग मागदाबी 

रहेको देिख�छ।  

२९. 2072।11।05गते �दनको क�रब 2:44 बजेको समयमा इि�डयन नं.918010615761 

को मोबाइलबाट म जाहेरवालाको मोबाइलमा फोन गर� म इि�डयन ए�बेसीबाट सोनीया शमा� 

बोलेको हुँ। 1 म�हना�भ�मा अ�तरवाता� नभई अमे�रकाको �भसा लगाइ�द�छु। �यसको ला�ग 

नगद �. 4‚ 48‚000।- ला�छ एस.�व.आई. ब�कको खाता नं. 20015243300226 मा 

हा�ो एजे�ट सिुजतकुमार घलानको नाममा रकम ज�मा ग�र�दन ु भनेको र मोबाइलमा 

एस.एम.एस. समेत ग�र�दई पठाएकोले मैले 2072।11।23 गतेका �दन हेट�डा एस.�व.आई 

ब�क �ारा �. 4‚ 48‚000।- ज�मा गर� पठाएप�छ तपा�को �भसा लगाउनलाई पासपोट� 

कु�रयर गरेर पठाइ�दन ुभनेकोले मैले कु�रयर�ारा सो�नया शमा�समेतको ठेगानामा कु�रयर गरेर 

पठाएप�छ �नजले �भसा ला�यो भनी फोटो र ि�टकर लगाउन 20,000 डलर ने.�. 

21‚80‚000।- ला�छ भनेकोले मसँग �य�त रकम नभएकाले 2072।12।15 गते 

�.1‚00‚000।- �नज एजे�ट सिुजतकुमार घलानको खातामा ज�मा गरेप�छ सो�नया शमा�ले 

बार�बार फोन गर� ताकेता गर� पैसा पूरा ज�मा नगरे राहदानी �फता� पठाइ�द�छु भनी 

ध�क�समेत �दएकाले शंका लागी म जाहेरवालाले यसै काया�लयमा 2072।12।30 गते 

�नवेदन �दई म जाहेरवाला र �हर�समेतले ब�ुने �ममा हाल नाम थाहा हनु ् आएका 

अ�भय�ुह� सिुजतकुमार घलान‚  शिशकला घलान र बलबहादरु राउत भ� नेसमेतका �गरोहले 

अमे�रका पठाइ�द�छु भनी म जाहेरवालालाई जाल प�रप� च गर� गफलतमा पार� धोका �दई �. 

5‚48‚000।- ठगी गरेको हुँदा कानूनबमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको यी 

��तवाद�ह�उपर �कटानी जाहेर� रहेको देिख�छ।  

३०. ��तवाद� शिशकला घलानले मौका र अदालतमा बयान गदा� अमे�रकन नाग�रक भनी बताउने 

�याक ि�मथ भ� ने �यि�ले अमे�रका आउन सहयोग गछु� भनी भनेको र ब�कको खाता नं. 

उपल�ध गराइदेउ भनेको हुँदा भाइ सिुजत घलानको एस.�ब.आई.मा भएको खाता पठाएकामा 

सो�नया शमा�ले फोन गर� उ� खातामा आएको रकम बलबहादरु राउतमाफ� त पठाइ�दन ु

भनेप�छ भाइ सिुजतले बलबहादरु राउतको खातामा रकम पठाइ�दएको हो भनी लेखाएको 

देिख�छ।  

३१. ��तवाद� सिुजतकुमार घलानले मौकामा र अदालतमा बयान गदा� �दद� शिशकला घलानलाई 

अमे�रकन नाग�रक भनी बताउने �याक ि�मथ भ� ने �यि�ले अमे�रका आउन सहयोग गछु� भनी 

भनेको र ब�कको खाता नं. उपल�ध गराइदेउ भनेको हुँदा �दद�ले मलाई मेरो एस.�ब.आई. मा 

भएको खाताको न�बर पठाइ�द�छु भनेकोमा सो�नया शमा�ले फोन गर� उ� खातामा आएको 

रकम बलबहादरु राउतमाफ� त पठाइ�दन ु भनेप�छ मैले बलबहादरु राउतलाई आई.एम.ई. गर� 

रकम पठाइ�दएको हो भनी लेखाएको देिख�छ।  
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३२. ��तवाद� बलबहादरु राउतले मौका र अदालतमा बयान गदा� आफूले भारतबाट कु�रयरको काम 

गन� गरेको जे.�स.�ब. क�पनीको पाटपजुा�ह� कु�रयर गर� �याउने गरेको र उ� क�पनीका 

िज.एम. तेजबहादरु सवेुद�ले मेरो �टाफ अन�त ना�गलाको मा�नस भारतमा �ा�सर भई उपचार 

गराइरहेको छ। पैसा तपा�ले पठाइ�दनपु� यो भनेप�छ मलाई पैसा पठाइ�दनसु ्भ�दा शिशकला 

घलानले पैसा �लएर आउने मा�नस छैन। आ.एम. ई. गर� पठाइ�द�छु भनेप�छ पटक-पटक गर� 

ज�मा 5,57,000 भा� आफूले काम गन� शाखामा �दन लगाइ�दएको हुँ भनी कसरुमा इ�कार 

रह� बयान बेहोरा लेखाएको देिख�छ।  

३३. मौकामा बिुझएका तेज�साद सवेुद�‚  अन�त ना�गलाले कागज गदा� भारतमा उपचारको ला�ग 

मा�नस लगेको छ। पैसा पठाइ�दन ुभनेको हुँदा मैले बलबहादरु राउतलाई भनी पठाएको हुँ भनी 

लेखाएको देिख�छ।  

३४. घटना �ववरण कागज गन� गोपाल भजेुल, �याम �े� ठ‚  कृ�णह�र �यौपाने‚  क�पना थापा 

मगरसमेतले कागज गदा� तपा�समेतले जाहेरवालालाई अमे�रका पठाइ�द�छु भनी �. 

5‚48‚000।- ठगी गरेको हो भनी यी ��तवाद�ह�लाई पोल गर� लेखाएको देिख�छ।  

३५. उि�लिखत त�य रहेको ��ततु म�ुामा जाहेरवाला कमला ख�काको �. 5,48,000।- र अका� 

मा�नस गोपाल भजेुलको �. 16,95,000।- ठगी गरेको देिखएको हुँदा ठगीको १ र २ को 

कसरुमा ऐ.ऐ. 4 नं.बमोिजम सजाय गर� ठगी गरेको �बगोसमेत भराइपाउँ भ� ने दाबी रहेको 

��ततु म�ुामा ��तवाद�म�येका शिशकला घलानको अमे�रक� नाग�रक �याक ि�मथसँग अमे�रका 

जाने �वषयमा लामो कुराकानी गरेको, �यनै �याक ि�मथसँगै जाहेरवाला कमला ख�का र 

मौकामा कागज गन� गोपाल भजेुलको प�न अमे�रका जाने �वषयमा कुराकानी हनेु गरेको त�य 

�म�सलबाट देिखएको छ। शिशकलाको �याक ि�मथ सँगै कुरा भएप�छ आ�नो भाइ 

सिुजतकुमार घलानलाई एस.�व.आई बै�मा खाता खो�न लगाई ज�मा भएको पैसा बलबहादरु 

राउतसमेतलाई उपयोग गर� शिशकलाले भारतमा रहेक� सो�नया शमा�लाई पठाएको त�यसमेत 

��तवाद� शिशकलासमेतले �वीकार गरेको देिख�छ। उ�लिखत त�यबाट के �न�कष�मा प�ुन 

स�क�छ भने शिशकला घलान, कमला ख�का र गोपाल भजेुलको �याक ि�मथ र सो�नया 

शमा�सँग �नर�तर स�पक�  रहने गरेको जसमा कमला ख�का र गोपाल �रजाल अमे�रका जान 

नपाउने भएप�छ कमला ख�काले शिशकला घलानसमेत उपर जाहेर� �दएको देिख�छ। 

जाहेरवाला कमला ख�का तथा गोपाल भजेुलसँगै शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानले 

अमे�रका पठाइ�दन भनी रकम माग गरेको अव�था होइन। गोपाल �रजाल र कमला ख�काको 

�याक ि�मथ सँगै कुरा हनेु, उसले अमे�रका आउन रकम चा�ह�छ भ� ने कसर� पठाउने भ� ने 

कुरा हुँदा शिशकला घलानलाई �याक ि�मथले स�पक�  गन� लगाउने र शिशकलाले समेत आ�नो 

भाइको खातामा रकम ज�मा गन� लगाई रकम बा�हर पठाउने गरेको त�य �था�पत भएको छ।  
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३६. मलुकु� ऐन ठगीको १ नं. मा कसैले आ�नो हक नप�ुने अका�को चल अचल धनमाल हक 

प�ुनेलाई वा जसको िज�मामा रहेको छ उसलाई ललाई फकाई वा जाल प�रप� च गर� वा आ�नो 

हक नभएको स�पि�मा आ�नो हक प�ुने �कत� कागज बनाई, �दई वा पेस गर� वा आफूसँगै 

नभएको कुरा आफूसँगै छ भनी झ�ुाई वा झठुो कुरालाई स�े हो भनी झ�ुाई वा अ� कुनै 

बेहोरासँग धोका �दई गफलतमा पार� आ�नो हक नप�ुने अका�को हकको चल अचल धनमाल 

�लए �दए ँ�दलाएमा वा अका�को माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी �लखत गर� वा नगर� 

सोह� माल �लए �दए ँ �ब�� �यवहार गरेमा वा स�ाप�ा गरेमा ठगी गरेको ठहछ� भनी कानूनी 

�यव�था गरेको पाइ�छ।  

३७. अमे�रका जाने मोहमा भाइ सिुजतकुमार घलानलाई हेट�डाि�थत एस.�व.आई. बै�मा खाता खो�न 

लगाई, बलबहादरु राउतमाफ� त �याक ि�मथले भनेको मा�नस सो�नया शमा�लाई �वदेशमा भारतमा 

रकम पठाउने काय�मा शिशकला घलानको र सिुजतकुमारको संल�नता देिखए ताप�न यी दवैु 

�यि�ले जाहेरवाला कमला ख�का तथा गोपाल भजेुलसँगै अमे�रका पठाइ�द�छु भनी रकम माग 

गरेको अव�था देिखँदैन। �याक ि�मथले अमे�रका प�ु याइ�दने भनी फालेको जालमा शिशकला 

घलान, कमला ख�का तथा गोपाल भजेुल परेको भ� ने कुरा यी �तनै जना मा�नसको �याकि�मथ 

र सो�नया शमा�सँग कुरा गन� गरेको, यी ३ जनाले एकआपसमा �याकि�मथसँग भएको कुरा 

एकापसमा नबताउने गरेको, �तनै जना �याक ि�मथको योजना मतुा�बक च�ने गरेको On line मा 

भएको कुराकानीबाट �प� ह�ुछ। कमला ख�का र गोपाल भजेुलबाट सिुजतकुमार घलानको 

खातामा ज�मा भएको रकम यी ��तवाद� शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानले ठगीको १ 

नं. को तवरबाट मासे खाएको भनी जाहेरवालाले प�न नभनेको र �म�सल संल�न कागजातबाट 

समेत नदेिखएको अव�थामा यी ��तवाद� शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानले ठगी गरेको 

कसरु �था�पत हनु ्स�ने अव�था देिखएन।  

३८. तथा�प ��ततु म�ुामा अवैध त�रकाले �वदेश जाने लहडमा जाहेरवाला कमला ख�का, मौकामा 

कागज गन� गोपाल भजेुल तथा ��तवाद� शिशकला घलान लागेका छन।् फेसबकु �े�डको 

�पमा रहेका �याक ि�मथको स�पक� प�छ �तनैजना �याक ि�मथको इसारामा �हँडेका छन।् 

रकम �लई ठगी गन� �याक ि�मथ र सो�नया शमा�लाई रकम प�ु याउन शिशकला घलान र 

सिुजतकुमार घलानको उ�ले�य भ�ूमका रहेको छ। शिशकलाकै भनाइअन�ुप एस.�ब.आई. 

बै�मा खाता खो�लएको, सो खातामा रकम ज�मा ग�रएको, खातामा ज�मा भएको रकम पनुः 

सो�नया शमा� कहाँ पगेुकोसमेतका अव�थाबाट रकम �लए खाएको अव�था नभए प�न शिशकला 

घलान र सिुजतकुमार घलानले ठगी ध�धा चलाउने �याक ि�मथ र सो�नया शमा�लाई कुनै न 

कुनै �पमा सहयोग गरेकै देिखयो।  

३९. यी ��तवाद�उपर ठगीको १ नं. को कसरु �था�पत नभएको अव�था रहे ताप�न ��तवाद�बाट 

भएको उि�लिखत काय� आपरा�धक काय� हो वा होइन भ� नेस�ब�धमा �वचार गदा� मलुकु� ऐन, 

ठगीको ५ नं. मा ठगी गन�सँग �मल� ठगी गरेको धनमाल बाँडी �लने वा ठगी गन�लाई म�त 

�दने वा ठगी गन�का �न�म� गरेको कुनै �लखतमा जानीजानी सा�ी हनेु �यि� म�तयार ठहछ� र 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 77 

 

 
 

�य�तालाई ठगी गन�सरह सजाय ह�ुछ भ� ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ। यी ��तवाद� 

शिशकला घलानले आ�नो भाइ सिुजतकुमार घलानलाई लगाई �नजका नाममा खाता खो�न 

लगाएको, सो खाता खो�ने स�ब�धमा �नजको �याक ि�मथसँग कुरा भएको, भाइको खातामा 

रकम ज�मा भएको, ज�मा भएको रकम ठगी गन� मा�नस �याकि�मथ र सो�नया शमा�लाई 

�व�भ� न वहाना बनाई सिुजतकुमार घलानले प�ु याउने काम गर� ठगी गन�लाई म�त गरेको 

देिखएको अव�था हुँदा ��य� �पमा यी शिशकला घलानले जाहेरवाला कमला ख�काको रकम 

खाए मासेको नदेिखए प�न ठगी गन� मा�नसलाई म�त गर� म�तयारको भ�ूमका �नवा�ह गरेको 

देिखन आयो।  

४०. अतः यी ��तवाद� शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानले ठगीको ५ नं.बमोिजमको कसरु गर� 

��तवाद�म�येका शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानले दाबीबमोिजमको रकम मासे खाएको 

�था�पत नभई �नजह�का उपर गोपाल �रजालको जाहेर� नै नपरेको अव�था हुँदा दाबी गरेको 

�बगो भराई सजायसमेत ग�रपाउँ भ� ने कसरु �था�पत हनु ् स�दैन तथा�प अमे�रका प�ु याइ�दने 

भनी �लोभनमा पार� रकम अस�ुने अमे�रक� नाग�रक �याक ि�मथ र भारतीय नाग�रक सो�नया 

शमा�लाई नेपालमा खाता खोल� अन�धकृत�पमा रकम पठाउन ��य� �पमा संल�न रहेको 

देिखई ठगी गन�लाई म�त �दने काय� गरेको हुँदा �नज शिशकला घलान र सिुजतकुमार 

घलानलाई ठगीको ५ नं. अ�तग�तको कसरुमा ऐ. 4 नं.बमोिजम जनह� ६ (छ) म�हना कैद र 

�.1,000।- (एक हजार �पैयाँ) ज�रवाना हनेु ठहछ�।  

४१. अका� ��तवाद� बलबहादरु राउतउपरको कसरु स�ब�धमा �वचार गदा� शिशकला घलानकै योजना 

मतु�बक अन�त ना�गलामाफ� त तेज�साद सवेुद�ले साथीको आमा �बरामी परेका कारण रकम 

पठाउने �यव�था गनु� प� यो भनेप�छ केह� रकम बलबहादरुको स��यतामा इि�डयाकै 

मा�नसमाफ� त सो�नया शमा�ले लगेको देिख�छ। शिशकलाको बयान, तेज�साद सवेुद�को बकप�, 

अन�त ना�गलाको बकप�समेतबाट जानाजान बलबहादरुले �याक ि�मथलाई रहयोग गन� रकम 

पठाएको भ� ने प�ु� हनु ्आउँदैन। मानवीय कारण देखाई रकम पठाउने �यव�था ग�र�दन ुप� यो 

भनी �यावसा�यक साझेदारले आ�ह गरेको देिखएको र �यसैका आधारमा बलबहादरु राउतले 

आफूले पाउनपुन� रकमबाट रकम नै उपल�ध गराएको काय� ठगीज�य कसरुसँगै स�बि�धत 

देिखन आएन।  

४२. अतः �नजले आ�नो �यवसा�यक कारोबारमा संल�न रहेका मा�नसह�को अनरुोधमा केह� 

रकमस�म पठाएको देिखई कानून�वपर�त काय� गरेको अव�था नहुँदा �नजउपरको अ�भयोग दाबी 

प�ुन स�दैन। �नज ��तवाद� बलबहादरु राउतले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�। सो 

ठहना�ले अ� तप�सलमा लेिखएअनसुार गन� गर� ��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, अ.वं. १८६ नं.बमोिजम 

��ततु फैसला गरेको छु।  
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तप�सल 

��तवाद�ह� शिशकला घलान र सिुजतकुमार घलानलाई ठगीको ५ नं. अ�तग�तको कसरुमा ऐ. 4 

नं.बमोिजम जनह� ६ (छ) म�हना कैद र �. 1,000।- (एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना हनेु ठहरेकाले 

�नज ��तवाद�ह� �म�त २०७३।01।13 गते प�ाउ पर� अनसु�धानको �ममा �हर� �हरासतमा 

रह� यस अदालतको �म�त २०७3।02।10 को आदेशानसुार ��तवाद� शिशकला घलानबाट माग 

भएको धरौट� �. 3,00,000।- �नजले सोह� �म�तमा र.नं. 7467बाट र ��तवाद� सिुजतकुमार 

घलानबाट माग भएको धरौट� �. 2,00,000।- �नजले सोह� �म�तमा र.नं. 7466बाट दािखला 

गर� म�ुा पपु��को ला�ग तारेखमा रहेको देिखँदा �नज ��तवाद�ह�लाई लागेको कैद सजाय 

अनसु�धानको �ममा थनुामा बसेको अव�ध जनह� �दन २७ (स�ाइस) क�� �मनाहा �दई बाँक� कैद 

जनह� ५ (पाचँ) म�हना ३(तीन) �दन �नज ��तवाद�ह� अनपुि�थत हुँदा लगत कसी कानूनबमोिजम 

असलु गनु� भनी र लागेको ज�रवाना �नज ��तवाद�ह�ले राखेको उि�लिखत धरौटबाट सदर�याहा गनु� 

भनी तह�सल फाँटमा लगत �दनू....................................................................................१ 

 

��तवाद� शिशकला घलानबाट माग भएको धरौट� �. 3,00,000।- �म�त 2073।02।10 मा 

र.नं. 7467बाट र ��तवाद� सिुजतकुमार घलानबाट माग भएको धरौट� �. 2,00,000।- �नजले 

सोह� �म�तमा र.नं. 7466बाट दािखला गरेको देिखँदा �नज ��तवाद�ह�लाई लागेको ज�रवाना जनह� 

�. 1,000।- का दरले क�ा गर� ��तवाद� शिशकला घलानले �. 2,99,000।- र ��तवाद� 

सिुजतकुमार घलानले �. 1,99,000।- �फता� पाउने हुँदा �नजह�लाई लागेको कैद सजाय भ�ुान 

भई पनुरावेदनको अव�था नाघी म�ुा अि�तम भएप�छ �फता� पाउँ भनी कानूनका �याद�भ� �नज 

��तवाद�ह�ले �नवेदन �दएमा कानूनको र�त प�ु याई बाँक� धरौट� �फता� �दन ु भनी तह�सल फाँटमा 

लगत �दनू..............................................................................................................२ 

 

��तवाद� बलबहादरु राउतले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकोले �नजलाई केह� ग�ररहन ु

परेन......................................................................................................................३ 

 

��तवाद� बलबहादरु राउतले �म�त २०७3।02।10 मा र.नं. 7465बाट दािखला गरेको धरौट� 

�.1,00,000।- �नजले �फता� पाउने हुँदा पनुरावेदनको अव�था नाघी म�ुा अि�तम भएप�छ �फता� 

पाउँ भनी कानूनका �याद�भ� �नज ��तवाद�को �नवेदन परेमा कानूनको र�त प�ु याई धरौट�बाट खच� 

लेखी �नज ��तवाद�लाई �फता� �दनू................................................................................4 

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पनुरावेदन गनु� होला भनी 

फैसलाको ��त�ल�पस�हत िज�ला सरकार� व�कल काया�लय मकवानपरु र ��तवाद�ह� शिशकला 

घलान र सिुजतकुमार घलानलाई सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ (१)बमोिजम 

पनुरावेदनको �याद �दनू.............................................................................................5 

 

सरोकारवालाले न� कल माग गरेमा ला�ने द�तरु �लई �नयमानसुार न� कल �दनू .......................6 
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��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� फैसला अपलोड गर� �म�सल पनुरावेदन परेमा �ी पनुरावेदन 

अदालत, हेट�डामा पठाउन र पनुरावेदन नपरे सरुि�तसाथ रा� न अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दनू..........7 

 
 
 

िज�ला �यायाधीश 

 
 

फैसला तयार पान� सहयोग गन� 

ना.स.ु इ� वर�साद पडुासैनी  

क��यटुर टाइप गन� रोिजना मान�धर 

म�ुा फाँट (क)  

पाना 18 को फैसला           

इ�त संवत ्207३ साल आषाढ 19 गते रोज 1 शभुम ्.........................................।  
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�ी अघा�खाँची िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश केशव�साद वा�तोला 

फैसला 

म�ुा.नं. ०७१–CP–००९५(र नं. ६४-०७१-००१९७)  

�नण�य नं.:–३० 

 

म�ुाः–मोह� कायम ग�रपाउँ।  

 

वाद�ः- 

िज�ला अघा�खाँची सि�धखक�  न.पा वडा नं. ७ 

नरपानी बजार ब�ने धनबहादरुको छोरा वष� ४३ 

को �भमबहादरु भ�डार� ............................१ 

ऐ.ऐ ब�ने �नत ु बूढाथोक�को छोरा वष� ६१ को 

चेतबहादरु बूढाथोक�................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने िखमबहादरुको छोरा वष� ६६ को 

�भमबहादरु ख�ी के.सी ...........................१ 

ऐ.ऐ ब�ने कुमबहादरुको छोरा वष� ५५ को 

�ललबहादरु ख�का �े�ी .........................१ 

ऐ.ऐ ब�ने रेशमबहादरुको �ीमती वष� ५२ क� 

रमाकला भ�राई ....................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने ममुबहादरुको छोरा वष� ४० को 

ओमबहादरु थापा �े�ी ............................१ 

ऐ.ऐ ब�ने न�दरामको छोरा वष� ६९ को 

केशवराम िघ�मरे ...................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने �डल�सादको छोरा वष� ५३ को 

�बुकुमार �े� ......................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने िखमबहादरुको �ीमती वष� ५९ क� 

बालकुमार� ख�ी ...................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने टंकबहादरुको छोरा वष� ५४ को 

टेकबहादरु ट�डन ..................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने वष� ६० क� प�व� वरा बूढाथोक�....१ 

ऐ.ऐ ब�ने चोपबहादरुको �ीमती वष� ५५ क� 

�हरामाया फुजाल�....................................१ 

��तवाद�ः- 

िज�ला अघा�खाँची सि�धखक�  नगरपा�लका 

वडा नं. ७ नरपानीि�थत �ी भकुृट� �न�न 

मा�य�मक �व�ालय..................१ 

ऐ.ऐ का �धाना�यापक वष� ४५ का �ी 

�ललबहादरु मह�ा...........................१ 

ऐ.ऐ का �व�ालय �यव�थापन स�म�तका 

अ�य� ऐ.ऐ सि�धखक�  न.पा वडा नं. ७ 

नरपानी ब�ने वष� ५१ का मेघबहादरु 

पा�डे १ समेत जना...........................३ 
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ऐ.ऐ ब�ने ताराबहादरुको छोरा वष� ३९ को 

सयु�बहादरु पचभैया मगर ..........................१ 

ऐ.ऐ ब�ने �याम तामाङ को �ीमती वष� ४१ को 

�वमाकुमार� तामाङ ...........................१ 

ऐ.ऐ ब�ने च��बहादरुको छोरा वष� ५३ को 

पदमबहादरु भाट �े�ी ............................१ 

ऐ.ऐ ब�ने रेमबहादरुको �ीमती वष� ३९ क� 

बस�ता थापा..........................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने हमुबहादरुको �ीमती वष� २६ को 

कमला ख�का �े�ी ...............................१ 

ऐ.ऐ ब�ने �भमबहादरुको �ीमती वष� ३८ क� 

�व�ण ुभ�डार� .......................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने झवे दमाईको छोरा वष� ५३ को 

मनबहादरु दमाई १ समेत जना १९ को वा. भई 

आ�नो हकमा समेत �फराद प� दता� गर� 

पपु��समेत गन� ऐ.ऐ ब�ने बाबरुामको छोरा वष� 

३८ को िखमबहादरु भ�राई.......................१ 

 

सा�ीः- 

��दपकुमार थापा, ममुबहादरु थापा, केशबहादरु 

थापा, कृ�णबहादरु अ�धकार�, मान�संह कँुवर।  

कागजः- 

�व�ालयले कुत भाडा बझेुका भरपाईका 

��त�ल�पह�।  

 

सा�ीः- 

�पता�बर खास,ु सयु�बहादरु भ�राई, बाबरुाम 

थापा, �पतमबहादरु ख�ी, �ानराज �यौपाने।  

कागजः- 

�व�ालयको ज�गा धनी �माणपजुा�को थान-१, 

�म�त २०४९।१०।२०, २०४९।१२।२४ र 

२०५५।०१।०१ को �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तको बैठकको �नण�य थान-३, �व�ालय 

�वीकृ�तको प� थान-१, अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोगको प� थान-५, िज�ला िश�ा 

काया�लय अघा�खाँचीको प� थान-३, �म�त 

२०७१।१०।२१ गते �व�ालयले �कािशत 

गरेको ३५ �दने सूचनाको थान-१ समेतका 

��त�ल�पह�।  
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अदालतबाट बझेुको 

 

सा�ी:-कृ�णबहादरु अ�धकार�, मान�संह कँुवर, �पता�बर ख�ी।  

कागज:-X 

 

�याय �शासन ऐन,२०४८ को दफा ७ एवम ्मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको २९नं. समेतले 

लेयसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु म�ुाको संि�� त त�य एवम ्ठहर यस�कार रहेको छ:- 

१. हा�ो गाउँको भकुृट� �न�न मा�य�मक �व�ालयको नाममा रहेको िज�ला अघा�खाँची नरपानी 

गा.�व.स वडा नं. ७ को �क.नं. ६४४ �े�फल ९–१–१–३ म�ये केह� ज�गामा �व�ालयलको 

भवन �नमा�ण ग�रएको, उ� ज�गाको उ�र पि� चमतफ�  सि�धखक�  गो��स�े सडक अवि�थत 

रहेको छ। उ� �व�ालयको सो ज�गाबाहेक नरपानी गा.�व.स वडा नं. ७ मा �क.नं. ६४४ 

�े.फ ०४६२५ व.मी, ऐ.ऐ मा पन� �क.नं. ६४५ �े.फ २३,७०५ व.मी र ऐ.ऐ वडा नं. ९ मा 

पन� �क.नं. ३५३ �े.फ २५,८४० व.मी भएका ज�गाह� छन।् उ� �व�ालयको भवन ब�न 

स� चालन हुँदा �व�ालय व�रप�र कुनै घर भवनह� नभएकाले �यहा बजार �व�तार गन� र 

�व�ालयको आय �ोतको स�भा�यता खोजी गर� �व�ालयको �तर उ� न�त गन� स�दभ�मा �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तको �म�त २०४९।१२।२४ मा बैठक बसी ल�बाइ १७ हात र चौडाइ ९ 

हातका घडेर�ह� मोटरबाटोदेखी दि�ण �दशातफ�  तथा �व�ालयको पानीको धारोम�ुनको �ढकदेखी 

सोझो तल �वतरण गन� र मा�सक घडेर�को कुत भाडा �. ५० �लने गर� �नण�य भई हामीह�लाई 

�व�ालयले आ�नो �क.नं. ६४४ को ज�गाको केह� भागमा �म�त २०५०। ०१।०१ देखी कुत 

(भाडा) लागू हनेु गर� घडेर� ज�गा �दइएको �थयो। तत ्प� चात ् हामीह�ले उि�लिखत ज�गा 

�योग गर� लगातार उ� �व�ालयलाई घडेर�को वा�ष�क (कुत) भाडा �तद� आई �फरादकता� म 

�भमबहादरु भ�डार�ले उ� घडेर� ज�गामा २०६० सालमा दईु तले प�ी ६ कोठाको घर, म 

िखमबहादरु भ�राईले प�न २०६० सालमै दईु तले प�ी ६ कोठाको घर बनाई बसोबास गद� 

आइरहेका छौ। �यसैगर� �फरादकता� हामी चेतबहादरु बूढाथोक�, �ललबहादरु ख�का, �भमबहादरु 

के.सी, �व�ण ु भ�डार�, रमाकला भ�राई, ओमबहादरु थापा, केशबराम िघ�मरे, �बुकुमार �े�, 

बालकुमार� ख�ी, टेकबहादरु ट�डन, प�व� वरा बूढाथोक�, �हरामाया फुजाल�, सयु�बहादरु पचभैया, 

�मनाकुमार� तामाङ, पदमबहादरु भाट �े�ी, बस�त थापा, टामलाल पा�डे, मनबहादरु दमाईसमेत 

२० जनाले ९ हात मोहोडा, १७ हात �पछाड भएका ज�गाह� �व�ालयबाट हामीलाई �दइएको 

हुँदा उ� घडेर�ह�मा स�ुमा टहरा बनाई बसेकामा प�छ �व�ालयले यसर� बजार �व�तार ह�ु न, 

तपा�ह�ले प�ी संरचना घर बनाउनपुछ�, तपा�ह�का घरले ओगटेको ज�गा िश�ा 

�वभागसमेतको सहम�तले प�छ तपा�ह�लाई मोह� कायम ग�र�दइने छ। तपा�ह�का नाममा 

नह�ुजेलस�म कुत (भाडा) �तनु�पछ� भनेकाले हा�ो गाउँतफ� का स�पूण� स�पि� �ब�� गर� �ा� त 
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�पैयाबँाट दईु तले �समे�टको �ला�र गरेका कक� ट ज�ता पाताको छाना भएका प�ी घरह� 

२०६० सालदेखी �नमा�ण गर� बसोबास गद� आइरहेका छौ। घर ब�नसकेप�छ उ� हा�ा 

घडेर�को (कुत) भाडा वा�ष�क � ६००।-बाट व�ृ� भई हाल � २,०००।- देखी २,२००।-

स�म भएकाले हामीह�ले उ� व�ृ� भइरहेको ज�गाको कुत २०५० सालदेखी हालस�म वा�ष�क 

�पमा �वप�ीह�लाई बझुाउँदै आइरहेका छ�। यसर� हामीह�लाई �वप�ीह�ले भाडामा उपल�ध 

गराएको �क.नं. ६४४ को घडेर�ह�मा हामीह�ले स�ुमा टहरा र प�छ प�ी घरह�समेत बनाई 

२१-२२ वष� अिघदेखी लगातार भोग चलन गद� बसोबास गद� आएकामा हामीह�को िचर भोग, 

वा�ष�क �पमा घडेर�को कुत �त�र रहेका, आ�नो स�पूण� चल अचलसमेत लगानी गर� प�ी घरह� 

�नमा�ण गर� बसोबास गर� नरपानी डाँडालाई नरपानी बजारको �पमा प�रवत�न गन� हामीह�लाई 

�वप�ीह�ले �म�त २०७१।१०।२१ को सूचना भ� ने प� लेखी �म�त २०७१।१०।२१ को 

�व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�यअनसुार आजैका �म�तदेखी ३५ �दन�भ� �व�ालयको ज�गा 

खाल� ग�र�दन ुहनु ्भनी लेिखएको सूचनाले हामीह�को संवैधा�नक तथा कानून �द� हकमा�थ 

�च�लत कानून�वपर�त हामीह�लाई हा� ै घरबाट �न�काशन गन� �वल स�भावना भएकाले 

�वप�ीह�उपर यसै अदालतमा २०७१।११।२० गते �नषधेा�ाको �नवेदन �दएकाले 

सोस�ब�धमा यस अदालतमा कारबाह� भइरहेको छ। �वप�ी �व�ालयका नाममा रहेको �क.नं. 

६४४ को ज�गामा हामीह�लाई �व�ालयले स�ुमा कुत (भाडा) मा �दइएको र प�छ हामीह�ले 

प�ी संरचना बनाइसकेप�छ उ� ज�गाह� हामीह�लाई मोह� कायम गर� िश�ा �वभागसमेतको 

सहम�त �लई हा�ा नाममा ग�र�दने हा�ो नाममा नहुँदास�म हामीह�बाट वा�ष�क �पमा कुत 

(भाडा) �लएको उ� घर ज�गामा हामीह� �वतः मोह� कायम भइसकेकाले हामीह�लाई मोह� 

कायम ग�र�दनहुोस ् हामीह�ले २२ वष� अिघदेखी �योग गद� आइरहेका उ� ज�गाह�मा 

अ�धकार �था�पत भइसकेको छ भ�दा �वप�ीह�ले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग र 

िज�ला िश�ा काया�लयलाई उ�ृत गद� मोह� कायम ग�र�दन �म�दैन जहाँ जे गन� स�नहु�ुछ 

गनु�होस ् भनेकाले सा�ै नै अ�यायमा पर� भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २५अनसुार 

�वप�ीह�उपर ��ततु �फराद �लई आएका छौ। अतः �वप�ी �व�ालयका नाममा रहेको �क�ा 

नं. ६४४ �े.फ ९–१–१–३ को ज�गाको हामी ��येक �फरादकता�को ९×१७ वग� हातको 

�े�फलमा �म�त २०४९।१२।२४ को �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�यअनसुार २०५०। 

०१।०१ देखी लगातार �पमा कुत (भाडा) �व�ालयलाई �तद� भोग चलन गद� घर बनाई 

बसोबास गद� आएकाले �व�ालयको उ� ज�गामा हामीह� �वतः मोह� भएकाले हामीह�लाई 

�वप�ी �व�ालयको �क.नं. ६४४ को ज�गामा मोह� कायम ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको वाद� 

प�को �फराद मागदाबी रहेछ।  

२. �व�ालयको �थापना २०३८।०२।२७ गते भकुृट� �ाथ�मक �व�ालयको नामबाट भएको हो। 

उ� �व�ालय २०६४।०१।२८ देखी �न.मा.�व तहस�मको पढाइ स� चालन गन� अनमु�त 

नेपाल सरकारबाट �ा� त गरेको छ। हाल आम जनताको चाहनाअन�ुप भकुृट� �न.मा.�व लाई 

मा�य�मक तहस�मको पढाइ स� चालन गन�, �व�ालयको ज�गामा तारबार गन�, खेलमैदान 
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बनाउनेलगायत भौ�तक �पले स�प� न बनाउन थप क�ाकोठाह�समेतको भवन बनाउनपन� 

ट�कारो आव�यकता पर� योजनाका साथ अगा�ड ब�ढरहेको छ। यस �व�ालयको आ�नै भोग 

�वा�म�वमा ज�गाधनी दता� �माण पजुा� बनी �क.नं. १५४ को पा.सी ५१० व.मी, �क.नं. ६४५ 

पा.चा २३७०५ व.मी �क.नं. ३५३ पा.चा २५८४० व.मी, र �क.नं. ६४४ पा.सी ०४६२५ 

समेत गर� ४ �क�ा ज�गा रहेका छन।् हाल �व�ालयको �क.नं. ६४४ मा ३ वटा 

भवनह�समेत रहेका छन।् �म�त २०४९।१२।२४ गते भकुृट� �ा.�व का त�काल�न 

�धाना�यापक हालका वाद� �भमबहादरु के.सी को अ�य�तामा बैठक बसी उ� बैठकमा नरपानी 

वडा नं. ७ र ४ का जन��त�न�ध, ब�ु�जीवी, अ�भभावकह�को उपि�थ�तमा छलफल गर� ��ताव 

�नण�य गरेको �थयो। उ� बैठकले �नण�य नं. १ मा ��ताव नं. १ मा छलफल गदा� �व�ालयको 

पूण� �वा�म�व भएको ज�गामा घर बनाई घडेर�बापत �व�ालयको बैठकले तोकेअनसुारको मा�सक 

भाडा �तन� गर� "�व�ालयलाई आव�यक परेको बखत ज�गा छा�ड�दने गर�" �दएका 

�नवेदनअनसुार कब�ुलयत गराई ल�बाइ १७ हात र चौडाइ ९ हातका घडेर� मोटरबाटोको 

दि�ण �दशा �व�ालयको पानीको धाराम�ुनको �ढकदेखी सोझो तल २०५० साल वैशाख १ 

गतेदेखी मा�सक दर � ५०।- �लने गर� �नवेदन �दएका �यि�ह�लाई घडेर� �दने �नण�य ग�रयो 

सोह�अन�ुप सामा�य घर टहरा बनेप�छ �यि�ह�ले घर टहरा भ�काउने, छा�ने, फे�र अ�य 

�यि�ह� आउने, जाने घर टहरा बनाउने, छा�ने �म हालस�म प�न जार� रह� घर टहरा 

बनाउने �यि�ह� प�रवत�न भई नै रहेका २०५० सालदेखी हालस�म कसैको प�न आफ� ले 

बनाएको घर टहरामा �नर�तर �पमा बसाई भएको �व�ालयको अ�भलेखमा छैन। �व�ालयको 

आ�थ�क �ोत बढाउने �ममा भाडामा घडेर� �दने �नण�यबाट �वप�ीह�ले अ�थायी घडेर�ह� 

पाउनभुयो तर �व�ालय (ज�गावाला) �वप�ीह� मोह� बनाई दवैु प�बीच दोहोर� कब�ुलयतसमेत 

ग�रएको छैन र साथै १ नं. लगत भर� २ नं. अनसूुची प�न �कािशत ग�रएको छैन। जोताहा 

�थायी वा अ�थायी �न�सासमेत �ा� त गरेको अव�था होइन। �व�ालयको �क�ा नं. ६४४ को 

�े.फ ९–१–१–३ को ज�गालाई व�त�ुन�, �न�या�मक र �ववादर�हत पूण� हकको सबदु 

�माणबेगर �वप�ीह�ले आ–आ�नो हक �वा�म�वमा उ� ज�गा �लने गलत मनसायबाट उ���ेरत 

भई �व�ालयले भाडामा उपल�ध गराएको �क.नं. ६४४ को घडेर�ह�मा स�ुमा टहरा प�छ प�ी 

घरह�समेत बनाई २१।२२ वष�देखी लगातार भोग चलन गर� बसोबास गर� "नरपानी डाँडालाई 

नरपानी बजारको �पमा प�रवत�न गन�" लाई �व�ालयले २०७१।१०।२१ को सूचना प� लेखी 

२०७१।१०।२१ को �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नणय�अनसुार आजैका �म�तदेखी ३५ 

�दन�भ� �व�ालयको ज�गा खाल� ग�र�दन ुहनु ्भनी लेिखएको सूचनाले संवैधा�नक तथा कानून 

�द� हकमा�थ कानून�वपर�त हा�ो घरबाट �न�काशन गन� �बल स�भावना भएकाले भनी �म�त 

२०७१।११।२० गते ०७१–WO–०००३ म�ुा �नषधेा�ा �व�ालयउपर यसै स�मा�नत 

अदालतमा दायर गनु�भएकामा अदालतबाट सबदु �माण बिुझदँा �वप�ीह�को �क.नं. ६४४ को 
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ज�गामा हक दाबी नप�ुने ठहर� उ� �नषधेा�ाको �रट �नवेदन खारेज भइसकेको अव�था छ। 

�क.नं. ६४४ को ज�गाउपर �नषधेा�ाको �रट �नवेदन खारेज भइसकेको अव�थामा उह� �क.नं. 

६४४ को ज�गालाई �वषया�तर गर� यी वाद�ह�ले मोह� कायम ग�रपाउँ भ�दै �व�ालयको 

साव�ज�नक स�पि�बाट नाजायज फाइदा �लई स�पि�को �ोत बढाउने दरुाशयबाट यो �फराद 

परेको ��ट नै छ। �फराद�ह�म�ये भकुृट� �ा.�व हालको �न.मा.�व का पूव� �धाना�यापक तथा 

पूव� �व�ालयका �यव�थापन स�म�तका अ�य� �भमबहादरु के.सी, ऐ. �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तका पूव� अ�य� ओमबहादरु थापा र ऐ. �व�ालय �यव�थापन स�म�तका पूव� अ�य� 

�भमबहादरु भ�डार�समेतले सामदु�यक �व�ालय �यव�थापन स�म�तको अ�य� बनी िश�ा ऐन, 

२०२८, को दफा १२ को ६ नं. ले �दान गरेको काम कत��य र अ�धकारभ�दा बा�हर गई 

�व�ालयको चल अचल स�पि�को लगत रा� ने, रा� न लगाउने र सरु�ा �दने दा�य�वबाट प�छ 

हट� �व�ालयकै स�पि�लाई आफूह�को �नजी �वाथ� प�रपू�त�को ला�ग �योग गद� आइरहनभुएको 

स�य कुरा लकुाई �छ�ने हुँदैन। �क.नं. ६४४ को ज�गामा �वतः मोह� कायम भएको उ�ोष 

गनु�भएको छ तर भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २ को (ख) मा उि�लिखत "मोह�" भ� नाले 

अ� ज�गावालाको ज�गा कुनै सत�मा कमाउन पाई सो ज�गामा आ�नो वा आ�नो प�रवारको 

�मले खेती गन� �कसान स�झनपुद�छ भनी उ�लेख ग�रएको छ साथै ऐ. कै (घ) मा "कुत" 

भ� नाले ज�गावालाको ज�गा कमाउन �लएबापत मोह�ले ज�गावालालाई बझुाउने, नगद� वा िज�सी 

वा दवैु स�झनपुद�छ भ� ने भ�ूमस�ब�धी ऐनका प�रभाषाह� �ब�स�ई �व�ालयको �क.नं. ६४४ मा 

प�ी घरह� �नमा�ण गर� बसोबास गर� नरपानी डाँडालाई नरपानी बजारको �पमा प�रवत�न गन� 

भ� ने वा�ांशले �फराद�ह� �यापार� भई ज�गा कमाउने �कसान नभएको ��ट नै छ। �वप�ी 

�फराद�ह�ले �व�ालयको नाममा रहेको �क.नं. ६४४ को ज�गामा वा�ष�क �पमा कुत भाडा 

�लएको उ� ज�गा २१-२२ वष�देखी �योग गद� आइरहेको �वतः मोह� कायम भइसकेकाले 

�व�ालयलाई मोह� कायम ग�र�दनहुोस ् भ�दा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग र िज�ला 

िश�ा काया�लयलाई उ�ृत गद� मोह� कायम गन� �म�दैन भनेकाले भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 

दफा २५ दाबी �लई मोह� कायमको ला�ग �फराद दता� गनु�भएको छ। उ� ऐनको दफा 

२५अनसुार यो दफा �ार�भ भएको �म�तस�म कुनै ज�गावालाको ज�गा मोह�को है�सयतले कमाई 

आएको �यि�लाई सो ज�गामा मोह�को हक �ा� त ह�ुछ। यो ऐन लागू हुँदाका बखत मोह� 

कायम हनु ्मोह�ले आफूले कमाएको ज�गा र ज�गाधनीको नामसमेत ख�ुने गर� १ नं. लगत र 

२ नं. अनसूुची �कािशत भएको हनुपुद�छ। मो�हयानी लेखाई देखाई २ नं. अनसूुची �कािशत 

भएकालाई नै मो�हयानी हकको आधार मा� नपन� ह�ुछ तर कानूनको �नधा��रत ���या पूरा नगर� 

केवल ज�गा भाडामा �लई �व�ालयलाई आव�यकता पदा�का बखत ज�गा छा�ड�दने गर� 

�नवेदनअनसुार कब�ुलयत गराई �लएको ज�गालाई मो�हयानी कायम ग�रपाउँ भनी �फराद गनु� 

कानूनसँगत हनु ्स�दैन। �फराद�ह� मोह�को प�रभाषा�भ� पन� स�नभुएको ि�थ�त होइन, �कसान 

प�न होइन। �व�ालयलाई बाल� बझुाएको �वत�� �माण प�न रहेको छैन। �व�ालयको 

खेतीयो�य ज�मन वाद�ह�ले �लएको नभई केवल पसल (�यापार) गन� उ�े�यले अ�थायी �पमा 
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�व�ालयका छेउछाउमा रहेका घडेर� ज�गा सत�मा भाडामा �दएको अव�था मा� हो। अतः सा�ी 

�माण बझुी �व�ालयका नामका ज�गाधनी �े�ता �माण पजुा�, �यव�थापन स�म�तका �व�भ� न 

�म�तमा भएका �नणयह�समेत �माण बझुी वाद�ह�को �फराद दाबी अ.बं. ८२ नं. ��तकूल 

हकदैया नै नप�ुने झ�ुा दाबी भएको हुँदा अ.बं. १८० नं.बमोिजम झ�ुा �फराद खारेज गर� �याय 

पाउँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तउ�र िज�कर रहेछ।  

३. वाद� �भमबहादरु भ�डार�समेतका मा�नसह�ले �व�ालय �यव�थापन स�म�त नरपानीमा कुत �तन� 

गर� ब�न पाउँ र आव�यक परेको अव�थामा �व�ालयको ज�गा खाल� गन� छ� भनी �नवेदन 

�दएकोमा २०५० सालदेखी कुत �तन� गर� हालस�म वाद�ह� बसेका छन।् उ� ज�गामा प�ी 

घर र क�ची घरसमेत वाद�ह�ले बनाई बसोबास गरेका छन।् हाल मा�सक �. २,०००।- ��त 

मो�हले कुत बझुाउने गरेका छन।् �व�ालयको उ� ज�गामा वाद�ह�को मोह� हक कायम 

हनुपुन� होइन, उ� ज�गा �व�ालयको साव�ज�नक स�पि� हो भ� नेसमेत बेहोराको वाद�का सा�ी 

कृ�णबहादरु अ�धकार�ले यस अदालतमा उपि�थत भई गरेको बकप� �म�सल सामेल रहेको 

रहेछ।  

४. यी वाद�ह� २०५० सालदेखी भकुृट� �न.मा.�व. को पूव�प�� रहेको �क.नं. ६४४ का २० वटा 

घडेर� त�काल�न �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�यबमोिजम मा�सक �.६००।- कुत �तन� 

सत�मा वाद�ह�ले घडेर� �लई प�ी घरसमेत �नमा�ण गरेको अव�था छ। हाल मा�सक 

�.२,०००।- का दरले बझुाई राखेका छन।् हाल २२ वष�स�म कुत �तर� भोग चलन गरेको 

ज�गा मोह� कायम हनुपुद�छ भ� नेसमेत बेहोराको वाद�का सा�ी मान�संह कुवरले यस अदालतमा 

उपि�थत भई गरेको बकप� �म�सल सामेल रहेछ।  

५. िज�ला अघा�खाँची सि�धखक�  नगरपा�लका वडा नं. ७ ि�थत �क.नं. ६४४ को �े�फल ९-१-१-

३ को ज�गा भकुृट� �न�न मा�य�मक �व�ालयको हकभोग �वा�म�वमा रहेको ज�गा हो। उ� 

ज�गाको केह� भाग �म�त २०४९।१२।२४ गते �व�ालयका त�काल�न �धाना�यापक 

�भमबहादरु के.सी.को अ�य�तामा बैठक बसी १७ हात ल�बाइ ९ हात चौडाइका मोटरबाटोदेखी 

दि�णतफ� का घडेर� ज�गा �व�ालयलाई आव�यक पदा�का बखत खाल� ग�र�दने गर� वाद�ह�लाई 

भाडामा �दएको हो। वाद�ह�ले उ� ज�गा भाडामा �लई घर टहरा बनाई घर टहराको मू�य 

�लई अ�य �यि�लाई �कनबेच गर� आएका छन।् �व�ालयबाट वाद�ह�ले �थायी वा अ�थायी 

कुनै �न�सा �ा� त गनु�भएको छैन। वाद�ह�को �फराद मागदाबीअनसुार �व�ालयले भाडामा �दएको 

ज�गाको मोह� कायम हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद�का सा�ी �पता�बर ख�ीले यस 

अदालतमा उपि�थत भई गरेको बकप� �म�सल सामेल रहेछ।  
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अदालतको ठहर 

१. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नकम�ुा पेसीसूचीमा चढ� पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुामा 

वाद�ह�को तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी �टकाराम भसुाल तथा ��तवाद�ह�को तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान ् अ�धव�ा �ी�वजय ख�ीले गनु�भएको बहससमेत सनुी �म�सल संल�न कागज 

�माण अ�ययन गर� हेदा� वाद�ह�ले भाडामा �लएको ��तवाद� भकुृट� �न�न मा�य�मक 

�व�ालयको ज�गामा वाद�ह�को मो�हयानी हक कायम ग�रपाउँन �फरादप� �लई यस अदालतमा 

आउने हकदैया छ छैन ? र यी वाद�को मागदाबीबमोिजम वाद�ह�ले भाडामा �लएको ��तवाद� 

भकुृट� �न�न मा�य�मक �व�ालयको ज�गामा वाद�ह�को मो�हयानी हक कायम हनेु हो, होइन ? 

भ� नेस�ब�धमा नै म�ुय�पमा �नण�य गनु�पन� देिखयो।  

२. यसमा अघा�खाँची नरपानी गा.�व.स. वडा नं. ७ ि�थत भकुृट� �न�न मा�य�मक �व�ालयको नाममा 

सोह� �थानमा �क.नं.६४४ �क.नं. को �व�भ� न �क�ा ज�गाह� रहेकोमा �व�ालयको आय�ोत 

खोजी गर� उ� नती गन� स�दभ�मा �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �म�त २०४९।१२।२४ को 

�नण�यानसुार ल�बाइ १७ हात र चौडाइ ९ हातका घडेर� मोटरबाटोदेखी दि�ण �दशातफ�  मा�सक 

कुत भाडा �. ५०।- �लने गर� �क.नं. ६४४ को ज�गाको केह� भाग �म�त २०५०।१।१ 

देखी कुत (भाडा) लागू हनेु गर� घडेर� ज�गा हामीह�लाई �दइएको। उ� ज�गामा हामी २० 

जना वाद�ह�ले स�ुमा टहरा बनाई बसेकोमा २०६० सालदेखी २ तले प�ी घर �नमा�ण गर� 

बसोबास गद� आएको। घर बनेप�छ उ� घडेर�को कुत भाडा बा�ष�क ६००।-बाट व�ृ� भई 

हाल �.२,०००।- देखी २,२००।-स�म भएकाले सो रकम �वप�ीलाई बझुाउदै आएका छौ। 

यसै बीचमा २०७१।१०।२१ को �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�यअनसुार आजैदेखी ३५ 

�दन�भ� �व�ालयको ज�गा खाल� ग�र�दन ु भनी सूचना जार� गरेकाले हा�ो संवैधा�नक तथा 

कानूनीहक मा�थ आघात प�ुने आशंका भई �म�त २०७१।११।२० मा �नषधेा�ाको �नवेदन यसै 

अदालतमा पेस गरको। उ� ज�गामा हामीलाई मोह� कायम गर� प�छ हा�ो नाममा ग�र�दने र 

हा�ा नाममा नहुँदास�म वा�ष�क कुत भाडा �तन� गर� उ� ज�गा उपल�ध गराईएकाले 

हामीह�लाई सो ज�गामा प�ी संरचना बनाउन �दई बसोबास गन� �दएबाट उ� घर ज�गाह�मा 

मोह�को है�सयतबाट हा�ो हक �था�पत भएको प�ु� ह�ुछ। उ� घर ज�गामा हामी �वतः मोह� 

कायम भइसकेकाले हा�ो नाममा ग�र�दनहुोस ् भ�दा मोह� कायम नग�र�दएकाले भ�ूमस�ब�धी 

ऐन,२०२१ को दफा २५अनसुार �वप�ीह�उपर ��ततु �फराद �लई आएका छ�। उ� ज�गामा 

हामीह� �वतः मोह� भएकाले हामीह�लाई �वप�ी �व�ालयको �क.नं. ६४४ को ज�गामा मोह� 

कायम गर�पाउँ भ� नेसमेत बेहोराको �फरादप� बेहोरा र �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �म�त 

२०४९।१२।२४ को �नण�यानसुार ल�बाइ १७ हात र चौडाइ ९ हातका घडेर�ह� 

मोटरबाटोदेखी दि�ण �दशातफ�  मा�सक ��त घडेर� भाडा �.५०।- �लने गर� �क.नं. ६४४ को 

ज�गाबाट २०५०।१।१ देखी �व�ालयलाई आव�यकता परेको बेला छा�ड�दने सत�मा भोगचलन 

गन� �दएको हो। वाद�को अ�य दाबी अ�य�तै ल�जा�पद कपोलक�पीत एवम ्झठुा हनु।् �म�त 
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२०४९।१२।२४ गते भकुृट� �ा.�व.का त�काल�न �धाना�यापक हालका वाद� भीमबहादरु 

के.सी. को अ�य�तामा बैठक बसी उ� बैठकले �व�ालयलाई आव�यकता परेको बखत ज�गा 

छा�ड�दने गर� कब�ुलयत गराई ज�गा �दएकोमा ती घडेर�ह�मा २०५० देखी हालस�म कसैले 

प�न �नर�तर �पमा बसेको भ� ने �व�ालयको अ�भलेखमा छैन। �व�ालयको आ�थ�क �ोत 

बढाउने �ममा घडेर� �दने �नण�य भई ज�गा घडेर� �दएको हो। �वप�ीह�लाई मोह� बनाई दवैु 

प�बीच दोहोर� कब�ुलयतसमेत ग�रएको छैन र साथै १ नं. लगत भ�र २ नं. अनसूुची प�न 

�कािशत छैन। जोताहा �थायी वा अ�थायी �न�सासमेत �ा� त गरेको अव�था होइन। यस 

�व�ालयबाट �म�त २०७१।१०।२१ मा �यव�थापन स�म�तको �नण�यानसुार ज�गा खाल� 

ग�र�दन सूचना जार� भएकामा सो सूचनाले संवैधा�नक तथा कानून �द� हक�वपर�त घरबाट 

�न�कासन गन� �वल स�भावना भएको भनी २०७१।११।२० मा यसै अदालतमा �व�ालय 

उपर दायर गनु�भएको �नषधेा�ाको �नवेदन यस अदालतबाट सबदु �माण बिुझदा �वप�ीह�को 

�क.नं. ६४४ को ज�गामा हक दाबी नप�ुने ठहर� उ� �नषधेा�ाको �रट �नवेदन खारेज 

भइसकेको अव�था छ। उ� �रट �नवेदन खारेज भएप�छ �वषया�तर गर� यी वाद�ले मोह� 

कायम ग�रपाउँ भनी �व�ालयको साव�ज�नक स�पि�बाट नाजायज फाइदा �लने दरुाशयबाट यो 

�फराद �दएका हनु।् �फराद�म�ये �भमबहादरु के.सी., ओमबहादरु थापा र �भमबहादरु भ�डार� 

�व�ालयको �यव�थापन स�म�तको अ�य� भएका �यि� हुँदा �नजह�ले िश�ा ऐन,२०२८ को 

दफा १२ को ६ नं. ले �दान गरेको काम कत��य अ�धकार भ�दा बा�हर गै �न�हत �वाथ�बाट 

उ���ेरत भई �क.नं. ६४४ को ज�गामा �वतः मोह� कायम भएको उ�ोष गनु�भएको छ तर 

भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २ को (ख) को मोह�को प�रभाषा र (छ) को कुतको 

प�रभाषा�भ� यी �फराद�ह� नपरेको �वतः प�ु� ह�ुछ। भ�ूमस�ब�धी ऐन,२०२१ को दफा २५ 

को अव�थामा मा� दवैु ज�गामा मोह� हक �ा� त ह�ुछ। तर कानूनले �नधा��रत ���या पूरा 

नगर� केवल ज�गा भाडामा �लएकोमा र �व�ालयलाई आव�यक पदा� छा�ड�दने कब�ुलयत गर� 

�लएको ज�गालाई मो�हयानी कायम गर� पाउँ भनी �फराद गनु� कानून सँगत हनु ् स�दैन। 

�फराद�ह� �कसान प�न होइनन।् �व�ालयलाई �नजह�ले बा�ल बझुाएको �माण प�न छैन। 

�व�ालयको घडेर� ज�गा सत�मा भाडामा �दएको अव�था मा� हुँदा यी �फराद�को दाबी अ.वं. ८२ 

नं. ��तकूल हुँदा झठुा दाबी अ.बं. १८० नं.बमोिजम खारेज ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको 

��तउ�रप� बेहोरा रहेछ।  

३. यस अदालतको आदेशानसुार वाद�को सा�ीको बकप� हुँदा वाद�का सा�ी कृ�णबहादरु 

अ�धकार�ले वाद� �भमबहादरु भ�डार�समेतका मा�नसह� �व�ालय �यव�थापन स�म�त नरपानीमा 

कुत �तन� गर� ब�न पाउ र आव�यक परेको अव�थामा �व�ालयको ज�गा खाल� गन� छौ भनी 

२०४९ सालमा �नवेदन �दई २०५० सालदेखी हालस�म वाद�ह� बसेका छन।् �व�ालयलाई 

उ� ज�गा चा�हएको बखत वाद�ह�ले खाल� नगरेकाले उ� ज�गामा मोह� हक कायम 
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वाद�ह�को हनुपुन� होइन। उ� ज�गा �व�ालयको साव�ज�नक स�पि� हो। उ� ज�गा ज�गामा 

बनेका घरह� आव�यक पदा� हटाउनपुछ� भनी बकप� गरेको देिख�छ। वाद�का अका� सा�ी 

मान�संह कँुवरले २२ वष�स�म यी वाद�ह�ले कुत �तर� भोगचलन गरेको ज�गा मोह� कायम 

हनुपुद�छ भनी बकप� गरेको देिख�छ। ��तवाद�का सा�ी �पता�बर ख�ीले �व�ालयले आव�यक 

पदा� खाल� गन� सत�मा वाद�ह�लाई ज�गा भाडामा �दएको हो। घर टहराह� बनाई मू�य �लई 

�क� ने वे�ने गरेका छन।् �व�ालयको भाडामा �दएको ज�गामा मोह� कायम हनुपुन� होइन भनी 

बकप� गरेको देिख�छ।  

४. ��ततु म�ुामा वाद�का तफ� बाट उपि�थत हनु ु हनेु �व�ान ् अ�धव�ा �टका भसुालले �फराद 

मागदाबीबमोिजम मोह� कायम हनुपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो भने ��तवाद�का तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �वजय ख�ीले �व�ालयको स�पि� भाडामा �लद�मा मो�हयानी हक 

�ा� त हुँदैन, �फराद खारेज हनुपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो।  

५. यसमा �म�सल संल�न कागजात एवम ् िश�ा ऐन, २०२८ र भ�ूमस�ब�धी ऐन,२०२१ को 

कानूनी �यव�थासमेत हेर� कानून �यवसायीह�को बहससमेत सनुी �नण�यतफ�  �वचार गदा� 

��तउ�रप�साथ पेस हनु ्आएको �व�ालयको �यव�थापन स�म�तको �म�त २०४९।१२।२४ 

को �नण�यको ��त�ल�पबाट�व�ालयको बैठकले तोकेअनसुारको मा�सक भाडा �तन� गर� 

�व�ालयलाई आव�यक पदा�को बखत ज�गा छा�ड�दने गर� कब�ुलयत गराई ल�बाइ १७ हात 

र चौडाइ ९ हातका मोटरबाटोको दि�णतफ�  २०५० वैशाख १ गतेदेखी मा�सक भाडामा 

�नवेदन �दएका �यि�ह�लाई घडेर� �दन भनी �नण�य भएको र यी वाद�ले सोह� �नण�यबमोिजम 

�व�ालयको ज�गा सोह� सत�मा भाडामा �लएको कुरामा कुनै �ववाद देिखन आएन।  

६. ��ततु म�ुासँग स�बि�धत कानूनी �यव�था हेदा� िश�ा ऐन, २०२८ को दफा २ को ख�ड 

(ङ) ले �व�ालयको प�रभाषा गरेको छ। जसअनसुार "�व�ालय" भ� नाले समदुा�यक �व�ालय 

वा सं�थागत �व�ालय स�झनपुछ�। �य�तै सोह� दफाको ख�ड (घ२) मा सामदुा�यक 

�व�ालयको प�रभाषा ग�रएको छ। जसअनसुार "सामदुा�यक �व�ाल" भ� नाले नेपाल 

सरकारबाट �नय�मत �पमा अनदुान पाउने गर� अनमु�त वा �वीकृ�त �ा� त �व�ालय 

स�झनपुछ�। िश�ा ऐन, २०२८ को यी �यव�थाबमोिजम अघा�खाँची नरपानी गा.�व.स. वडा नं. 

७ ि�थत भकुृट� �न�न मा�या�मक �व�ालय सामदुा�यक �व�ालय भएको कुरामा कुनै �ववाद 

छैन। य�तो सामदुा�यक �व�ालयको स� चालन रेखदेख र �यव�थापन गन�का ला�ग ��येक 

�व�ालयमा एक �व�ालय �यव�थापन स�म�त रहने र सो स�म�तको अ�य� अ�भभावकह�ले 

आफूम�येबाट छानी पठाएको �यि� हनेु �यव�था सो ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) ले 

गरेको देिख�छ। सोह� दफाको उपदफा (६) लेसामदुा�यक �व�ालयको �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तको �व�ालय स� चालनको ला�ग �ा� त साधन र �ोतको प�रचालन गन�, �व�ालयको चल, 

अचल स�पि�को लगत रा� ने, रा� न लगाउने र सरु�ा गन�, �व�ालयको शैि�क, भौ�तक तथा 

आ�थ�क त�या� र �ववरण अ�ाव�धक गराई रा� ने, �व�ालयमा �व�छ शैि�क वातावरण कायम 

रा� न राजनी�तक, धा�म�क वा सा��दा�यक भावनाको आधारमा �व�ालयको वातावरण 
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ध�म�याउन न�दने लगायतका काम, कत��य र अ�धकार हनेु �यव�था गरेको छ। सोह� ऐनको 

दफा १६ को उपदफा (१) ले सामदुा�यक �व�ालयको हकभोगमा रहेको स�पि� साव�ज�नक 

स�पि� मा�नने �यव�थासमेत गरेको छ।  

७. �यसैगर� िश�ा �नयमावल�, २०५९ को �नयम २५ मा ऐनमा लेिखएदेखी बाहेक सामदुा�यक 

�व�ालयको �यव�थापन स�म�तको �व�ालयको स� चालन, रेखदेख, �नर��ण र �यव�थापन गन�, 

�व�ालयको ला�ग चा�हने आ�थ�क �ोत जटुाउने लगायतका अ�य काम, कत��य र अ�धकार 

तोकेको देिख�छ। सोह� �नयमावल�को �नयम १५८ को उप�नयम (१) मा �व�ालयको नाममा 

रहेको स�पि�को सरु�ा गन� �मखु दा�य�व �यव�थापन स�म�त र �धाना�यापकको हनेु र 

उप�नयम (२) मा सामदुा�यक �व�ालयको नाममा रहेको स�पि�को �यव�थापन र संर�ण 

गन�को ला�ग स�बि�धत िज�लामा �मखु िज�ला अ�धकार� अ�य� रहेको एक �व�ालय स�पि� 

संर�ण स�म�त रहने �यव�था छ। �नयम १५९अनसुार �व�ालय स�पि� संर�ण स�म�तको 

�व�ालयको नाममा �ा� त भई दता� हनु ् बाँक� रहेको ज�गा दता� गन� �यव�था 

�मलाउने,�व�ालयको नाममा रहेको स�पि�लाई अ�धकतम फाइदा हनेु काममा �योग गन� 

�यव�थापन स�म�तलाई �नद�शन �दने, �व�ालयको नाममा रहेको ज�गाको आय�ता असलुउपर 

गन� �यव�था �मलाउने, �व�ालयको स�पि� कसैबाट हानी–नो�सानी हनु ् गएमा सो भराउने 

�यव�था गन�, �व�ालयको �वकास गन� काममा बाहेक �व�ालयको नाममा दता� भएका ज�गा वा 

अ�य स�पि� बेच�बखन गन� न�दने, �व�ालयको ज�गा संर�ण गन� िज�ला िश�ा अ�धकार� 

तथा �धाना�यापकलाई सहयोग गन� लगायतका काम, कत��य र अ�धकार हनेु �यव�था रहेको 

देिख�छ। �नयम १६० ले तोकेको अव�था र ���या पूरा गरेको अव�थामा बाहेक अ�य 

अव�थामा �व�ालयको नामको ज�गा �ब�� गन� वा �धतो रा� न नपाइने र १६१ ले तोकेको 

अव�था र ���या पूरा गरेको अव�थामा बाहेक �व�ालयको नामको ज�गा स�ाप�ा गन� नपाइने 

गर� �नयमावल�ले व�देज लगाएको अव�था छ भने �नयम १६२ ले सामदुा�यक �व�ालयले 

�व�ालयको अचल स�पि� �व�ालयको नाममा रिज��ेसन पा�रत गनु� रा� नू पन� �यव�था 

गरेकोसमेत देिख�छ।  

८. यी कानूनी �यव�था हेदा� सामदुा�यक �व�ालयको स�पि�मा कुनै प�न �कारले अ�त�मण हनु ्

नस�ने �प� छ। साथै �व�ालयको स�पि�को संर�णको ला�ग �नि� चत �नकाय र 

पदा�धकार�ह�लाई कानूनले नै िज�मेवार� तोकेको अव�था देिख�छ। �व�ालयको आय�ोत 

बढाउनका ला�ग वाटोमा जो�डएको �व�ालयको साव�ज�नक स�पि� घडेर� ज�गा �व�ालयलाई 

आव�यक पदा� �फता� गन� लगायतका �नि� चत सत�मा भाडामा �दएको र �यसर� भाडामा �लने 

�यि�ह�म�ये ��ततु म�ुाका �फराद�म�ये �भमबहादरु के.सी., ओमबहादरु थापा र �भमबहादरु 

भ�डार� �व�ालयको �यव�थापन स�म�तको अ�य� भई सकेका �यि�ह� नै भएको भ� ने कुरा 

�म�सल संल�न कागज �माणबाट देिखन आएको छ। यसर� �व�ालयको स�पि� संर�ण 
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गनु�पन� दा�य�व भएका �यि�ह�बाट नै �व�ालयको साव�ज�नक अचल स�पि� घडेर� ज�गा 

�नजी बनाउने उ�े�यले मो�हयानी हक कायम ग�रपाउँन भनी �फरादप� �लई यस अदालतमा 

आउने यी वाद�लाई मा�थ उि�लिखत कानूनले हकदैया �दान गरेको अव�था नै देिखंदैन।  

९. जहासँ�म भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को �यव�थाको कुरा छ सोस�ब�धमा �वचार गदा� वाद�को 

२०५० सालदेखी घडेर� ज�गा भोग गरेकाले भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१बमोिजम मोह� कायम 

ग�रपाउँ भनी �फराद दाबी रहेकोमा भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ ले �प� �पमा कुन अव�थामा 

क�ता �य�ी मोह� हनु ्स�ने भ� ने ��ट �यव�था गरेको देिख�छ। सो ऐनको दफा २ को 

ख�ड (क) मा "ज�गावाला" भ� नाले �च�लत नेपाल कानूनबमोिजम नेपाल सरकारमा मालपोत 

�तनु�पन� गर� आ�नो नाममा ज�गा दता� गर� सो दता�को नाताले ज�गामा हक हनेु �यि� 

स�झनपुछ� भ� ने, ख�ड (ख) मा "मोह�"भ� नाले अ� ज�गावालाको ज�गा कुनै सत�मा कमाउन 

पाई सो ज�गामा आ�नो वा आ�नो प�रवारको �मले खेती गन� �कसान स�झनपुछ� भ� ने र 

ख�ड (घ) मा "कूत" भ� नाले ज�गावालाको ज�गा कमाउन �लए बापत मोह�ले ज�गावालालाई 

बझुाउने नगद� वा िज�सी वा दवैु स�झनपुछ� भनी प�रभा�षत ग�रएको देिख�छ। यी 

प�रभाषालाई हेदा� भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को �योजनका ला�ग अघा�खाँची नरपानी गा.�व.स. 

वडा नं. ७ ि�थत भकुृट� �न�न मा�या�मक �व�ालयले नेपाल सरकारलाई मालपोत बझुाई 

आ�नो नाउँमा ज�गा दता� गर� भोगचलन गरेकोदेिखँदा सो �व�ालय ज�गावाला रहेको कुरामा 

�ववाद नभए प�न �व�ालयको घडेर� ज�गा सत�स�हत भाडामा �लएका यी वाद�ह� भ�ूमस�ब�धी 

ऐन, २०२१ को दफा २ को ख�ड (ख)बमोिजमको मोह� भएको भ� ने र वाद�ले सत�बमोिजम 

�व�ालयलाई बझुाउँदै आएको घडेर� ज�गाको भाडा रकमलाई दफा २ को ख�ड 

(घ)बमोिजमको कुत हो भनी अथ� गन� र भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को प�र�छेद ८बमोिजमको 

कुतस�ब�धी �यव�था ��ततु म�ुामा आक�ष�त हनेु भ� ने कुनै कानूनी आधार नै देिखंदैन।  

१०. भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २५ ले कुनै प�न ज�गामा मोह�को हक �ा� त हनेु अव�था 

�नि� चत गरेको छ। जसअनसुार यो दफा �ार�भ भएको �म�तस�म कुनै ज�गावालाको ज�गा 

मोह�को है�सयतले कमाई आएको �यि�लाई सो ज�गामा भ�ूमस�ब�धी ऐन२०२१बमोिजमको 

मोह�को हक �ा� त हनेु �यव�था छ। तर सोह� दफाको उपदफा (२) ले भ�ूमस�ब�धी (च�थो 

संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएको �म�त २०५३।९।२४प�छ दफा २६ को उपदफा (१) 

बमोिजम मो�हयानी हक �ा� त हनेुमा बाहेक कसैले कुनै ज�गावालाको ज�गा कुनै सत�मा कमाए 

बापत �य�तो �यि�लाई सो ज�गामा मो�हयानी हक �ा� त हनेु छैन भनी ��ट �यव�था गरेको 

अव�था छ। तर भ�ूमस�ब�धी (च�थो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएको �म�त 

२०५३।९।२४अिघ नै कसैले कुनै ज�गावालाको ज�गा मो�हयानीमा कमाई ज�गावाल र 

मोह�बीचमा दोहोरो �लिखत कब�ुलयतनामा गर� �यसको �मािणत ��त�ल�प ज�गा रहेको गाउँ 

�वकास स�म�त वा नगरपा�लकामा दािखल गरको रहेछ र सो ज�गाको मोह�ले यो उपदफा 

�ार�भ भएको �म�तले छ म�हना�भ� �य�तो ज�गामा मो�हयानी हक कायम ग�रपाउँन �नवेदन 

�दएमा तो�कएको अ�धकार�ले दोहोरो �लिखत कब�ुलयतनामा लगायत आव�यक अ�य �माण 
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बझुी �नवेदकलाई �य�तो ज�गामा मो�हयानी हक कायम गराई �दन स�ने र यसअिघ कुनै 

स�म�त, काया�लय वा अदालतमा मोह�स�ब�धी कुनै म�ुा पर� �छ� न बाँक� रहेका म�ुामा यस 

ऐनमा त�काल कायम रहेको �यव�थाबमोिजम म�ुाको �नण�य गन�लाई बाधा प�ु याएको नमा�नने 

�यव�था उ� कानूनमा �प� छ। तर ��ततु म�ुामा यी वाद�ह� कानूनबमोिजम मोह�को 

प�रभाषा�भ� पन� भई मा�थ उि�लिखत कानूनी �यव�थाका अधीनमा रह� मो�हयानी हक कायम 

ग�रपाउन कारबाह� चलाएको भ� ने �म�सल �माणबाट देिखंदैन। यी कानूनी �यव�थालाई हेदा� 

सत�स�हत भाडामा �लएको �व�ालयको घडेर� ज�गामा मा�थ उि�लिखत भ�ूमस�ब�धी ऐनको 

�यव�था आक�ष�त हनेु अव�था नै देिखन आउँदैन। जसको जनुकुरामा हक प�ुछ उसले सो 

कुरामा दाबी गर� ना�लस �दए ँमा� ला�छ। हक नै नप�ुने �वषयमा ना�लस ला�नै स�दैन। 

अतः ��ततु �वषयमा घडेर� ज�गा भाडामा �लएकोमा मो�हयानी हक कायम ग�रपाउँ भनी 

भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को हवाला �दँदै �फरादप� �लई अदालती ब�दोब�तको ८२ 

नं.बमोिजम यस अदालतमा आउन यी वाद�लाई हकदैया रहेको भनी मा� न �म�ने अव�था नै 

देिखन आएन।  

११. वाद�तफ� का �व�ान ्अ�धव�ाह�ले इजलाससम� पेस गनु�भएको �व�ालयको ज�गामा मो�हयानी 

हक �ा� त हनु ् स�ने भ� ने �वषयमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त (�नण�य नं. 

१६२२ ने.का.प. २०४० अ� २) को स�दभ�मा हेदा� २०१७ सालबाट ज�गा कमोद गर� 

२०१९ साल जे� २५ गते �कुललाई ज�गाधनी मानी �बगाहा १ को �.२४०।- बझुाउने 

गर� कब�ुलयत गर� जंगल फाँडी सो ज�गामा घरबास बनाई सत�बमोिजम भोगी आएकामा 

०२९।१२।४ मा उ� �कुल स� चालक स�म�त र गा.पं. स�म�तले अब यो ज�गा 

छा�ड�दनहुोस ् �ब�� भए �ब�� ग�र�द�छु नभए बढ� कुतमा मोह� लगाउँछ� भनी डर धाक 

देखाएका हुँदा उ� ज�गा खाई पाई आएको सत�मा खान पाउँ भ� ने वाद�ह�को �नवेदन र 

उ� ज�गा �नवेदकले कमाई आएका छन ्ताप�न उ� �कुल �ी ५ को सरकारको अ�धन�थ 

भएकाले ज�गासमेत �ी ५ को सरकारको अ�धन�थ भएको हुँदा भ�ूमस�ब�धी ऐन, ०२१ को 

संशो�धत दफा २५ को ख�ड (ग)बमोिजम मो�हयानी हक नला�ने भएकाले �नजह�को उजरु� 

खारेज हनुपुछ� भ� ने ��तवाद�ह�को िज�कर भएकामा यस िज�लामा नया ँिश�ा लागू भएअनसुार 

िश�ण सं�था �ी ५ को सरकारको �वा�म�व�भ� पन�आएकोले उ� िश�ण सं�थाअ�तग�त 

रहेको अचल स�पि� प�न �ी ५ सरकारको अ�धन�थ भएको भनी िज�ला िश�ा अ�धकार� 

काया�लयबाट जवाफसमेत �ा� त भएकाले भ.ूसं. ऐन, ०२१ को ख�ड (ग)बमोिजम वाद�ह�को 

मो�हयानी हक दाबी नप�ुने ठह� याई �दए ँ भ� ने �म�त ०३०। २।२९।२ मा भ.ू�.का. 

�प�देह�बाट भएको �नण�य भई यो �ववाद �रट �नवेदनको मा�यमबाट सव��च अदालतमा प�ुदा 

उि�लिखत निजर ��तपादन भएको देिखँदा उ� �स�ा�त ��तपादन हुँदाको कानूनी �यव�था र 

म�ुाको त�य एवम ् �कृ�त र ��ततु म�ुा पदा�को कानूनी �यव�था र म�ुाको त�य एवम ्
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�कृ�तमा फरक अव�था भई उ� �स�ा�तलाई �हण गर� �वचार गनु�पन� कुनै आधार ��ततु 

म�ुामा देिखन आउँदैन। ��ततु म�ुामा मोह�को है�सयतले कव�ुलयतबमोिजम ज�गा कमाएको 

अव�था नभई �व�ालयको वाटोसँगै जो�डएको घडेर� ज�गा �व�ालयलाई आव�यक पदा� �फता� 

गन� सत�मा भाडामा �लएको कुरालाई भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को गलत �पमा आफू खसुी 

�या�या गर� �व�ालयको साव�ज�नक स�पि� �नजी बनाउने ब��नयतका साथ हकदैया नै 

नभएको �वषयमा यी वाद�ह�ले ��ततु �फरादप� पेस गरेको देिख�छ।  

१२. यसर� भाडामा �लएको ज�गामा मोह� हक �ा� त हनेु भ� ने �यव�था िश�ा ऐन, २०२८ र 

भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ ले नगरेको साथै �वयां यी वाद�का सा�ीम�येको एक कृ�णबहादरु 

अ�धकार�ले उ� ज�गा �व�ालयको साव�ज�नक स�पि� हो मो�हयानी हक वाद�ह�को कायम 

हनुपुन� होइन भनी बकप� गरेको र �व�ालयको �यव�थापन स�म�तको �म�त 

२०४९।१२।२४ को �नण�यको ��त�ल�पबाट �व�ालयको बैठकले तोकेअनसुारको मा�सक 

भाडा �तन� गर� �व�ालयलाई आव�यक पदा�को बखत ज�गा छा�ड�दने गर� कब�ुलयत गराई 

ल�बाइ १७ हात र चौडाइ ९ हातका मोटरबाटोको दि�णतफ�  २०५० वैशाख १ गतेदेखी 

मा�सक भाडामा �नवेदन �दएका �यि�ह�लाई घडेर� �दन भनी �नण�य भएको र यी वाद�ले 

सोह� �नण�यबमोिजम �व�ालयको ज�गा सोह� सत�मा भाडामा �लएको देिखँदा ��ततु �वषयमा यी 

वाद�लाई भ�ूमस�ब�धी ऐन,२०२१ को हवाला �दई मो�हयानी हक कायम गराइपाउँ भनी 

�फराद गन� हकदैया नै प�ुन स�ने नदेिखँदा अ.बं. ८२ नं. का आधारमा अ.बं. १८० नं. 

बमोिजम ��ततु म�ुाको �फरादप� खारेज हनेु ठहछ�। सो ठहरेकाले यी वाद�ले �फराद 

दाबीअनसुार मोह�यानी हक �ा� गन� हनु ्होईनन ्भ�े ��मा थप �व�षेण र �ववेचना ग�ररहन ु

पन� अव�था रहेन। अ� तप�सलका कुरामा तप�सलबमोिजम गन� गर� आजै अ�ैबाट अ.बं. 

१८६ नं.बमोिजम यो फैसला ग�र�दए।ँ  

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम �फराद गन� हकदैयाको अभावमा ��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, 

अदालती ब�दोब�तको महलको १८० नं.कोबमोिजम खारेज हनेु ठहर� फैसला भएकोले ��ततु 

फैसलामा िच� नबझेु मलुकु� ऐन, अ.वं. १९३ नं. का �याद ३५ �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, 

वटुवलमा पनुरावेदन गनु� भनी वाद�ह�लाई पनुरावेदनको �याद �दनू.......................................१ 

 

न�ल मा�ने सरोकारवालाबाट ला�ने �नयमानसुारको द�तरु �लई न�ल सार� सराइ�दनू.................१ 

 

यो म�ुाको दायर�को लगत क�ागर� �म�सल अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दनू ..................................१ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 
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मा.िज.�या.�यू ले बोल� �टपाएबमोिजम पाना १० को फैसला तयार गन�:- 

फाँटवाला: ना.स.ुनारायण बहादरु भ�राई 

इ�त संवत ्२०७२ साल माघ म�हना २१ गते रोज ५ शभुम.्.................................. ।  
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�ी दाङ देउखरु� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी कोमल�साद आचाय� 

फैसला 

संवत ्२०७२ सालको स.फौ.नं. ७३-०7२-००9७४ (072-CR-0196)  

�न.नं.- 268 

 

म�ुाः - लागू औषध (अ�फम)।  

 

वाद� 

�. ना. �न. रामच�� प�तसमेतको ��तवेदन 

जाहेर�ले नेपाल सरकार............................१ 

सा�ी 

जाहेरवालालगायत �हर�मा घटना �ववरण 

कागज गन� मा�नसह�।  

कागज 

बरामद� मचु�ुका.......................।  

 

 ��तवाद� 

िज�ला स�यान, �स��े वर�-७ फलाँटे ब�ने दकुु�  

चलाउनेको छोरा वष� २८ को �वनयकुमार 

चलाउने..............................................१ 

िज�ला स�यान, शारदा नगरपा�लका-१४ ब�ने 

सकुलाल �व�को छोरा वष� २९ को �नमलाल 

�व�...................................................१ 

िज�ला स�यान, मम�प�रकाँडा-७ िचनाल� ब�ने 

भ�द रानाको छोरा वष� २९ को मान �संह 

राना..................................................१ 

ऐ.ऐ.फलाबाङ-५ पैयाँचौर घर भई हाल 

त.ुन.पा.-६ बनक�ा ब�ने पूण�बहादरु रेउलेको 

छोरा सा�लकराम रेउले...........................१ 

सा�ी 

शा�लकराम बढुाथोक�, राजन डाँगी 

 कागज 

x 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी 

��तवेदक रामच�� प�त, शा�लकराम बूढाथोक�, राजन डागँी  

कागज 

x 
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 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं.बमोिजम यस 

अदालतको �े�ा�धकार�भ�को भई दायर हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त��य र ठहर यस�कार 

छ।  

 िज�ला दाङ, तलुसीपरु नगरपा�लका १२ ट�रगै ि�थत पूव�मा उमलाल भ�डार�को खेत, 

पि� चममा भागीरथ भ�डार�को �टनले छाएको क�ची घर, उ�र र दि�णमा जनमखुी �ा.�व. टर�गाउँ 

जाने क�ची सडक ख�ड यि� चार �क�ला�भ� पन� टर�गाउँदेखी जनमखुी �ा.�व.तफ�  जाने क�ची 

सडक ख�डमा �म�त २०७१।१२।२१ गते अ�दाजी २०:०० बजेको समयमा �नमलाल �ब� र 

�वनयकुमार चलाउनेले अवैध लागू औषध (अ�फम) ज�तो देिखने पदाथ�को कारोबार गन� लागेका छन ्

भ� ने गो�य सूचनाको आधारमा उ� �थानमा गई �नजह�लाई �नय��णमा �लन खो�दा �नज �नमलाल 

�ब�ले ला.औ. अ�फम ज�तो देिखने पदाथ� ओसारपसार गन� �योग गरेको रा.२प. ५९५७ नं. को 

मोटरसाइकल तथा �वनयकुमार चलाउनेले कालो नाईक �पोट�स लेिखएको झोलामा अवैध लागू औषध 

अ�फम ज�तो देिखने पदाथ� बोकेको झोला छाडी भागी फरार रहेकोले उ� मोटरसाइकल तथा आजै 

मा�यता �ा� तराजमुा तौल गदा� �न�न प�रमाणको ला.औ.अ�फम ज�तो देिखने पदाथ� ३ �कलो ३०० 

�ामसमेत �हर�ले बरामद गर� लगेको ठ�क साँचो हो भ� ने बेहोराको �म�त २०७१।१२।२1 गतेको 

खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका।  

 उि�लिखत वारदातमा �योग भएको रा.२प. ५९५७ नं. को मोटरसाइकल िज�ला स�यान, 

�स��े वर�-५ स�यान ठेगाना भएका �ी भ�बहादरु चलाउनेको नाममा दता� भएको भ� ने यातायात 

�यव�था काया�लय, रा�ीको च.नं.९६८ �म�त २०७१।१२।२२ गतेको प�।  

वारदात �म�त २०७१।१२।२१ गतेको अ�दाजी २०:०० बजेको समयमा �नमलाल �ब� र 

�वनयकुमार चलाउनेसमेतले िज�ला दाङ, त.ुन.पा.-१२ टर�गै ि�थत टर�गाउँदेखी जनमखुी �ा.�व. तफ�  

जाने क�ची सडक ख�डमा अवैध लागूऔषध अ�फमको कारोबार गन� लागेका छन ् भ� ने गो�य 

सूचनाको आधारमा �नजह�लाई �नय��णमा �लन मसमेतको �हर� टोल� उ� �थानमा गई 

�नजह�लाई �नय��णमा �लन ला�दा �नमलाल �ब�ले चलाई लगेको रा.२प. ५९५७ नं. को अपाचे 

रातो कालो रंगको मोटरसाइकल र �वनयकुमार चलाउनेले नाइक �पोट�स लेखेको कालो झोला�भ� 

कालो रंगको �लाि�टकको थैलोमा रािखएको अवैध लागू औषध अ�फमस�हत घटना�थलमा नै छोडी 

भागी फरार भएकामा उ� मोटरसाइकल र लागू औषध अ�फमलाई �हर�ले बरामद गर� �नजह�को 

खोजतलास गन� �ममा �नज दवैु जना ��तवाद�ह�लाई नेपालगंज उ.म.न.पा.कारकाँदो चोकमा फेला 

पार� �नज दवैुलाई प�ाउ गर� आव�यक कारबाह�को ला�ग बरामद भएको लागू औषध अ�फमलाई 

मा�यता �ा� त तराजमुा तौ�लदा तौल ३ �कलो ३०० �ामस�हत यसै ��तवेदनसाथ पेस गरेका छौ 

भ� नेसमेत बेहोराको �म�त २०७१।१२।२३ गतेको �हर� ��तवेदन।  

वारदात �म�त, समय र �थानदेखी वारदातप� चात ् भागी फरार रहेका ��तवाद�ह� �वनय 

चलाउनेसमेतलाई प�ाउ गर� �नजह�को शर�र खानतलासी गदा� ��तवाद� �वनयकुमार चलाउनेको 

शर�रबाट नो�कया लेखेको मोबाइल थान-१, नगद नेपाल� �.१२,०८५।- र लाईसे�सलगायत अ�य 

कागजात स�हतको खैरो रंगको पस� र �नमलाल �ब�को शर�रको खानतलासी गदा� नो�कया लेखेको 
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मोबाइल थान-१ समेत बरामद भएको भ� नेसमेत बेहोराको �म�त २०७१।१२।२३ गतेको 

खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका।  

यस काया�लयबाट उि�लिखत वारदात �म�त समय र �थानबाट �हर�ले बरामद गर� दािखला 

गरेको लागू औषध (अ�फम) लाई तौल गन� पठाइएकोमा उ� लागू औषध अ�फमको तौल गदा� ३ 

�कलो ३०० �ाम रहेको भ� नेसमेत बेहोराको तलुसीपरु सनु चाँद� �यवसायी स�म�त तलुसीपरु- दाङको 

�म�त २०७१।१२।२३ गतेको प�।  

�हर�ले बरामद गर� दािखला गरेको लागू औषधबाट नमनुा छु�ाउन ु पन� भएकाले उ� 

काय� स�पादन हेत ुस�मा�नत दाङ देउखरु� िज�ला अदालत दाङ घोराह�का ��त�न�ध र �ी इलाका 

�हर� काया�लय तलुसीपरुका अनसु�धान अ�धकृत र ��तवाद�ह�को रोहबरमा पर��णको ला�ग ३ 

�ाम, स�मा�नत अदालतको ला�ग ३ �ाम र अनसु�धान प�को ला�ग ३ �ाम गर� ज�मा ९ �ाम 

ला.औ.अ�फम छु�ाई खामब�द� गर� बाँक� रहेको ३ �कलो २९१ �ाम ला.औ. अ�फमलाई �हर�को 

िज�मा लगाइएको भ� नेसमेत बेहोराको �म�त २०७१।१२।२५ गतेको मचु�ुका।  

 �म�त २०७१।१२।२ गते स�यानबाट त�ुसीपरु आएको �थए,ँ अं.१६:०० बजे ��तवाद� 

�वनयकुमार चलाउने म कहाँ आई एकै �छनका ला�ग तपा�को मोटरसाइकल �दनहुोस ् भनी मेरा 

नाममा रहेको रा.२ प.५९५७ नं.को मोटरसाइकल �लई गएका �थए ँ�नजसँग मेरो िचनजान भएकाले 

मैले मोटरसाइकल �दए। �म�त २०७१।१२।२३ गते �हर�ले मलाई फोन गर� बोलाई ��तवाद� 

�वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�लाई मैले �दएको मोटरसाइकल र लागू औषध अ�फसस�हत 

प�ाउ गर� �याएको थाहा ँपाएको हुं। मेरो लागू औषध कारोबारोसँग केह� स�ब�ध छैन भ� नेसमेत 

बेहोराको �म�त २०७१।१२।२४ गतेको घटना �ववरण कागज।  

�बहान गाउँमा अ�फमको बोटह�देखी �थानीयावासीह�सँग सोधपछु गन� �ममा उ� 

बोटह� अ�फमका बोटह� हनु ्र उ� बोटको फलको चोपबाट अ�फम भ� ने लागू औषध �ा� त ह�ुछ 

जसको  बजार मू�य �.५०,०००।- ��त �कलो छ भनेकाले सनुी थाहा पाएका ह�। सोह� �ममा 

मान�संह रानासँग भेटघाट भयो र �नजले उ� अ�फमको बोटह�बाट अ�फम संकलन गर� स�यानको 

ढोरचौरस�म प�ु याइ�द�छु भनेकाले हामीह�ले उ� कारोबार स�ब�धमा थाहा छैन, कुनै कारोबार� 

�यापार�सँग भेट भयो भने जानकार� गराउँला भनी �नजको मोबाइल नं. ९८०९७०२२३५ �टपी 

तलुसीपरु दा�तफ�  फक� आएका ह� र बजारमा घ�ुने �ममा अं.३।४ �दन प�छ शा�लकराम 

रेउलेसँग भेट भई �वनय र मैले अ�फम भएको जानकार� �नजलाई गराएका ह�, �नजले उ� अ�फम 

संकलन गर� तलुसीपरु �याउन,ु मलाई एउटा कारोबार� (मधेशी) थाहा छ �ब�� गर��द�छु भनेप�छ 

�वनयले मान�संह रानालाई फोन गर� सो कुराबारे जानकार� गराएका हनु ् र सोह� �ममा �नमलाल 

�ब� ऐ.२० गते मान �संह रानालाई भे�न गई संकलन भएको अ�फम �लई तलुसीपरुतफ�  फक� 

आएकामा �वनयकुमार चलाउने, �नमलाल �ब�, मान�संह राना र शा�लकराम रेउलेसमेतको संय�ु 

योजनानसुार स�यानबाट �याई नेपालगंज ब�ने मधेशीलाई �ब�� गन� भनी �याएका ह�, उ� 
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अ�फमलाई स�यानदेखी तलुसीपरु प�ु याएबापत ��त �कलो �. १०,०००।- �द�छु भनेकाले उ� लागू 

औषध तलुसीपरुस�म �याएका ह�। तत ्प� चात ्भ�बहादरु चलाउनेसँग रा.२प. ५९५७ नं. को अपाचे 

मोटरसाइकल एक�छन काम छ भनी मागी िज�ला दाङ, त.ुन.पा.१२ ट�रगै ि�थत �नमलाल �ब�को 

�दद�को घरमा कोह� नभएको अव�थामा घर�भ� राखी तलुसीपरुतफ�  फक� आएका ह�। �नज �यापार� 

मधेशी नामथर वतन थाहा नभएको ऐ. �म�तको साँझ १७:०० बजे आइप�ुयो भनी सा�लकराम 

रेउलेले भनी हामी २ जनालाई फोनबाट बताएप�छ हामी ट�रगै ि�थत उ� लागू औषध बोक� धेरै 

बेरस�म ब�दा प�न �नज �यापार�ह� नआएप�छ हामीह� बसी राखेको समयमा ए� कासी �नमलाल 

�ब� मोटरसाइकल �लई प�ुलस आयो भनी कराउँदा �वनयकुमार चलाउनेले उ� ला.औ. (अ�फम) र 

�नमलाल �ब�ले उ� मोटरसाइकल सोह� �थानमा छोडी भागी फरार भई �नमलाल �ब�को कोठामा 

आई ब�य�। सोह� �ममा �म�त २०७१।१२।२२ गते �बहान शा�लकराम रेउलेले तपा�को 

मोटरसाइकल नेपालगंजमा छ �लन आउनहुोस ्भनेकाले हामी उ� मोटरसाइकल �लन नेपालगंज गई 

मोटरसाइकल �लएको मा�नसलाई फोन गदा� सादा पोसाकका �हर�ह� आई हामीह�लाई प�ाउ गर� 

लगेका हनु ् भ� ने �ायः एकै �मलान बेहोराको ��तवाद�ह� �नमलाल �ब� र �वनयकुमार चलाउनेले 

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

�हर�ले बरामद गरेको लागू औषध (अ�फम) लाई पर��णको ला�ग छु�ाएको ३ �ाम 

खामब�द�स�हत �व�ध �व�ान �योगशाला सामाखसुीमा पठाइएको भ� नेसमेत बेहोराको इ.�. काया�लय 

तलुसीपरुको �म�त २०७१।१२।२९ गतेको प�।  

�हर�को िज�मामा रहेको बरामद भएको लागू औषध (अ�फम) तौल ३ �कलो २९१ �ाम 

ख�टएको �हर� टोल�ले दाङ देउखरु� िज�ला अदालत घोराह� दाङको �ांगणमा खोल� पूण� �पमा 

जलाई न� गरेको भ� नेसमेत बेहोराको �म�त २०७१।१२।३० गतेको मचु�ुका।  

इलाका �हर� काया�लय �सतलपाट� स�यानको िज�ला स�यान, शारदा नगरपा�लका-१४ ब�ने 

�नमलाल �ब�को वतनमा गई �नजको ब�ने घरकोठाको खानतलासी गदा� लागू औषध (अ�फम) 

म�ुामा सहयोग प�ुन स�ने खालका कुनै �क�समका िचज व�तहु� फेला नपरेको भ� ने बेहोराको च.नं. 

१६७ �म�त २०७२।०१।०३ गतेको खानतलासी बरामद� मचु�ुका।  

�म�त २०७१।१२।२१ गते साँझ २०:०० बजेको समयमा काम �वशेषले ट�रगै�तर घ�ुन 

गएकोमा वारदात �थानमा धेरै हो ह�ला भएको सनुी के भएको हो भनी हेन� जाँदा भा�यो भा�यो भ� ने 

सनेुका ह�, प�छ ब�ुदै जाँदा नामथर, वतन ख�ुन नआएको १ जनाले रा.२प. ५९५७ नं. को 

मोटरसाइकल र १ जनाले �पोट�स लेिखएको कालो झोला छाडी भागी गएप� चात ्�हर�ले उ� झोला 

र मोटरसाइकल बरामद गर� झोला�भ� लागू औषध (अ�फम) रहेको भनी �हर�ले भनेप�छ थाहा 

पाएका ह�। भो�लप�ट �नमलाल �ब�लाई िज�ला बाँके नेपालगंज उ.न.पा. कारकाँदो चोकबाट �हर�ले 

प�ाउ गरेको छ भ� ने सनुी थाहा पाएका ह�। �नजह�ले ला.औ. (अ�फम) को कारोबार गरेकामा 

�हर�ले प�ाउ गरेकामा पूण� �व� वास ला�छ भ� ने �ायः एकै �मलान बेहोराको रमेश म�ल र �ववेक 

म�लको �म�त २०७२।१।१० गतेको घटना �ववरण कागज।  
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िज�ला �हर� काया�लय स�यानको िज�ला स�यान, मम� प�रकाँडा-७ ब�ने मान �संह रानाको 

घर वतनमा गई �नजको ब�ने घरकोठाको खानतलासी गदा� लागू औषध (अ�फम) म�ुामा सहयोग 

प�ुन स�ने खालका कुनै �क�समका िचज व�तहु� फेला नपरेको भ� नेसमेत बेहोराको च.नं.५९० �म�त 

२०७२।०१।१० गतेको खानतलासी बरामद� मचु�ुका।  

िज�ला दाङ, त.ुन.पा-१२ ट�रगाउँ ि�थत पूव�मा सभुाष ला�मछानेको खाल� ज�गा, पि� चममा 

खाल� �ल�ट� ज�गा, उ�रमा कुलबहादरु बूढाथोक�को खाल� ज�गा र दि�णमा मानपरुतफ�  जाने 

आउने क�ची मोटर बाटो य�त चार �क�ला�भ� पन� पूव� पि� चम मोहडा भएको २ तले बैकलस�हतको 

ज�ता पाताले छाएको ६ कोठे शारदा बूढाथोक�को क�ची घर उ� घरको बायाँ प��को कोठा 

��तवाद�ले अ�फम लकुाएको भ� ने कोठाको ढोका खोल� �भ� पसी हेदा� साम�ु ने काठको खाट रहेको 

सो खाटम�ुन, मा�थ स�पूण� कपडाह� व��ाई प��ाई हेदा�, � याक, टेबलु, घरा� झ�ु�ाइएका 

झेालाह�, स�पूण� कोठाह� र गोठसमेतको खानतलासी गदा� लागू औषध (अ�फम) म�ुामा सहयोग 

प�ुन स�ने खालका कुनै �क�समका िचज व�तहु� फेला नपरेको भ� नेसमेत बेहोराको �म�त 

२०७२।०१।१९ गतेको खानतलासी बरामद� मचु�ुका।  

इलाका �हर� काया�लय रागेचौर स�यानको िज�ला स�यान, मम�पर�काँडा-७ ब�ने लागू 

औषध (अ�फम) म�ुाका फरार ��तवाद� मान �संह रानाको घर वतन, लकु��छपी ब�न स�ने स�भा�वत 

ठाउँह�मा गई �नजको खोजतलास गदा� कह�कंतै फेला नपरेको भ� ने बेहोराको च.नं.२२३ �म�त 

२०७२।०१।२५ गतेको फरार� मचु�ुकास�हतको प�।  

यस काया�लयबाट वारदातप� चात ्�हर�ले बरामद गर� छु�ाई पर��णको ला�ग पठाइएको 

लागू औषध को पर��ण गदा� उ� नमनुामा लागू औषध अ�फम पाईएको छ भ� ने बेहोराको �ी 

के���य �व�ध �व�ान �योगशाला सामाखसुी काठमाड�को च.नं.४४०९ �म�त २०७२।०२।१० 

गतेको पर��ण ��तवेदन।  

उि�लिखत वारदात �म�त समयमा मसमेत घटना�थलमा गएको �थए,ँ ��तवाद� �वनयकुमार 

चलाउने र ��तवाद� �नमलाल �ब�ले अवैध लागू औषध अ�फम ओसार पसार तथा �ब�� �वतरण गन� 

लागेको भ� ने गो�य सूचनाका आधारमा घटना�थलमा जाँदा िज�ला दाङ त.ुन.पा.-१२ टर�ग� ि�थत 

��तवाद� �नमलाल �ब�ले चलाएको रा.२प. ५९५७ न�बरको रातो कालो रंगको अपाचे मोटरसाइकल 

छाडी भागेको र ��तवाद� �वनयकुमार चलाउनेले Nike Sport लेिखएको कालो झोला मेरो साम�ुय छोडी 

भागेका �थए,ँ मसमेतले �नज ��तवाद�ह�लाई प�ाउ गन� धेरै �यास गदा� प�ाउ नपर� त�काल 

�नजह� भागे र मोटरसाइकल र झोला�भ� ३ �कलो ३०० �ाम अ�फम बरामद गर� �म�त 

२०७१।१२।२२ गते ��तवाद� �नमलाल �ब� र �वनयकुमार चलाउनेलाई �पछा गद� जाँदा बाँकेको 

कारकाँदोबाट प�ाउ गर� दािखला गरेका �थय�। म इलाका �हर� काया�लय तलुसीपरुबाट सादा 

पोसाकमा �डयटु� गछु�। �नज ��तवाद�ह�लाई मैले देखे िचनेको �थएन, �नजह�ले बोकेको झोलाबाट 
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३ �कलो ३०० �ाम अवैध लागू औषध अ�फम बरामद भएको हो भ� नेसमेत बेहोराको �.ह. म�खन 

चौधर�ले गरेको घटना �ववरण कागज।  

�म�त २०७१।१२।२१ गते अ�दाजी २०:०० बजेको समयमा म आ�नो घरमा �थए,ँ उ� 

�दनभ�दा ३।४ �दनअिघ िज�ला दाङ त.ुन.पा.-५ बसपाक� ि�थत होटलमा साँझ खाना खाने �ममा 

�नज ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �ब�ले नाम थर थाहा नभएको �यि�सँग फोनमा 

सामान रा� न गा�ो भयो भ� ने ज�ता संका�पद कुराह� गन� लागेको देखी, सनुी �नजलाई के सामान 

हो, �य�तो भनी सो�दा प�हला �नजह�ले मलाई केह� नभनेको र मैले त�काल �े�ीय अनसु�धान 

समूहका �व�ण�ुसाद �यौपानेसमेतलाई शंका�पद ग�त�व�ध गन� लागेको जानकार� गराएको �थए,ँ �नज 

अनसु�धान समूहका �हर�ह�ले मलाई �नज ��तवाद�ह�को बारेमा थप सूचना संकलन गर� जानकार� 

गराउन भनेअनसुार मैले गो�य �पमा �नज ��तवाद� दवैु जनासँग निजक भई सबै कुरा ब�ुदा 

�नजह�ले लागू औषध अ�फम �याएको र �क� ने मा�छे नआएको भ� ने खबर पनुः अनसु�धान समूहका 

�हर�लाई जानकार� गराएको �थए,ँ ��तवाद�ह�सँग भेटघाट र घ�न�ता कायम भएको कारण 

�नजह�ले आ�नो बयानमा मेरो नाम खलुाइ�दएको हनुपुद�छ। मैले �हर�ह�को �नद�शनमा उ� 

काय�लाई �न�फल बनाउन सरुाक�को काय� गरेको हुँ भ� नेसमेत बेहोराको शा�लकराम रेउलेको �म�त 

२०७२।०२।२१ गतेको घटना �ववरण कागज।  

�नज सा�लकराम रेउलेसँग अ�दाजी ४ म�हना प�हला मसमेत तलुसीपरु बसपाक� मा अवैध 

िजपह� समाउन गएको अव�थामा �नजसँग प�रचय भई �नजले नै चलाउने िजप �रजव� गर� केह� �दन 

अपरेशनमा �हँडेका �थय�। �नजलाई म रा�ोसँग िच�दछु, �नज सा�लकराम रेउलेले मसमेतलाई फोनमा 

गो�य �पमा संका�पद ��याकलाप गर� ��तवाद� �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउने �हँ�डलु 

ग�ररहेको स�ब�धमा जानकार� गराएप� चात ्मसमेतको �टमले �नज शा�लकराम रेउलेलाई गो�य �पमा 

प�रचालन गर� ��तवाद� �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेस�हत ३ �कलो ३०० �ाम अवैध लागू 

औषध अ�फमस�हत प�ाउ गर� दािखला गरेको हो भ� नेसमेत बेहोराको �हर� जवान �व�ण�ुसाद 

�यौपानेको घटना �ववरण कागज।  

��तवाद� �वनयकुमार चलाउने, �नमलाल �व�, मान�संह राना र सा�लकराम रेउलेले लागू 

औषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) (ङ) (च) को कसरु अपराध गरेकाले 

�नज ��तवाद�ह�लाई बरामद अ�फमको मा�ाअनसुार सोह� ऐनको दफा १४(१) (छ) (३)बमोिजम 

सजाय हनु ्भ� नेसमेत बेहोराको अ�भयोग मागदाबी।  

�म�त 2071।12।1 गते अं.राती ८.00 बजे�तर म तलुसीपरु वसपाक� मा �थए।ँ ��तवाद� 

�वनय मकहाँ आई साथीको झोला ट�रगाउँमा �कबाट आएको छ रे �लन जाउँ भनेकाले मैले 

मोटरसालकमा बसाल� ट�रगाउँतफ�  गई �वनयलाई �यह�� छो�ड�दएकोमा �यहा ँ अक� मा�नसलाई 

�वनयले झोला �दनभुयो र म �यहाँबाट �हँडे। केह�बेरप�छ �वनयले फोन गर� �लन आउनहुोस ्भ�दा म 

�लन ट�रगाउँ गए।ँ �यहाँ प�ुनासाथ ४।५ जना केटाह�ले ए� कासी ल�ीले �हार गरे, म �यह�� 

मोटरसाइल छाडी फरार भएको हुँ। भो�लप�ट मेरो मोटरसाइकल नेपालगंजमा राखेको छ जाउ भनी 

भनेकोले नेपालगंज जाँदा �यहाँ �हर�ले मोटरसाइकल राखेको रहेछ र हामीह�लाई �यह��बाट प�ाउ 
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गरेको हो। उ� झोलामा के �थयो मलाई थाहा भएन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �नमलाल �व�ले 

यस अदालतसम� गरेको बयान।  

�म�त 2071।12।21 गते साझँ 7.00 बजेको समयमा ��तवाद� मान�संह रानासँग 

तलुसीपरु वसपाक� मा घ�ुन गएको बेला भेट भई �नज मान�संह रानाले ��तवाद� शा�लकराम रेउलेको 

झोला स�यानबाट �याएकोमा उ� झोला �कमा छुटेको र �क ट�रगाउँ गइसकेकोले सो झोला 

�याइ�दनपु� यो भनेप�छ मैले एकजना दाइको मोटरसाइकल मागी म र ��तवाद� �नमलाल �व� सो 

झोला �याउन ट�रगाउँ गएकोमा �कबाट झोला �नकाल� एक�छन �यह�� ब�सरहेको बेला प�ुलस आयो 

भनेर शा�लकराम रेउले भागेको र हामीह�ले के ग�ती गरेका छ� र हामी भा�ने भनी �यह�� ब�सरहेको 

बेला निचनेका ३ जना मा�नस आई हामी दईु जनालाई कुट�पट गन� थालेप�छ हामी भागी गएका ह�। 

भा�दा मोटरसाइकल �यह�� छोडी गएका ह�। झोला कसले �यायो �यसमा के �थयो मलाई केह� थाहा 

छैन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �वनयकुमार चलाउनेले यस अदालतसम� गरेको बयान।  

त�काल �ा� त �माणह�बाट यी ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व� कसरुदार हनु ्

भनी �व� वास गन� स�कने मना�सब आधार देिखँदा प�छ थप �माण ब�ुदै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेु गर� 

�वशेष अदालत ऐन, 2059 को दफा ७ (ङ) नं.बमोिजम पपु��को ला�ग थनुामा रा� न �थानीय 

कारागार काया�लयमा पठाइ�दन ु भ� नेसमेत बेहोराको �म�त २०७२।२।२9 को यस अदालतको 

आदेश।  

उ� आदेशानसुार ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व� म�ुा पपु��को ला�ग 

थनुामा रहेको।  

��तवाद�म�येका मान�संह राना र शा�लकराम रेउलेको नाउँको �याद� पजु� र�तपूव�क तामेल 

भई सो �याद�भ� �नजह� उपि�थत नभई स�ु �याद गजुार� बसेको।  

��तवाद� मान�संह राना र शा�लकराम रेउले उपि�थत भएको नदेिखँदा वाद�तफ� का 

��तवेदकसमेतका गवाह, दे� ने स�ु ने मा�नसह�लाई िज�ला सरकार� व�कल काया�लय दाङमाफ� त 

उपि�थत गराइ�दन ुभनी िज�ला �हर� काया�लय दाङलाई लेखी पठाई ��तवाद�का सा�ी �नजमाफ� त 

उपि�थत गराउन लगाई उपि�थत भए बकप�को ला�ग �नयमानसुार पेस गनु� भ� नेसमेत बेहोराको यस 

अदालतको �म�त 207२।7। 18 को आदेश।  

�म�त 2072।12।21 गते रातको अं. 8.30 बजेको समयमा हामीह�ले सरुाक�को 

आधारमा तलुसीपरु न.पा.-१२ ट�रग�को �भ� जाने क�ची सडकमा कालो रंगको �पोट�स लेिखएको 

झोला�भ� �लाि�टकले बे�रराखेको नरम कालो पदाथ� (अ�फम) ३ �कलो ३00 �ाम र रा.२प. 

5957 नं.को अपाचे मोटरसाइकलस�हत �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेलाई प�ाउ गर� 

इ.�.का. तलुसीपरुमा बझुाएका ह�। हामीले शा�लकराम रेउलेलाई सरुाक� बनाउन खोजेको हो, ऊ 

हा�ो सरुाक� हो �नजलाई ��तवाद� बनाएकोमा हा�ो िच� बझेुको छैन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवेदक 

जाहेरवाला रामच�� प�तले यस अदालतसम� गरेको बकप�।  
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मान�संह रानाले �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�लाई शा�लकराम रेउलेको नासो 

�लाि�टकको झोला बझुाइ�दन ु भनी भनेकाले ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�ले सो 

नासो �लएर शा�लकराम रेउलेलाई �दन भनी गएका हनु।् लागू औषध उ�पादन कता� मान�संह राना र 

�ब�� कता� शा�लकराम रेउले हनु।् यी ��तवाद�ह� लागू औषध कारोबार गन� �यि�ह� होइनन ्

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�का सा�ी शा�लकराम वढुाथोक�ले 

यस अदालतसम� गरेको बकप�।  

�यादमा अनपुि�थत ��तवाद� मान�संह राना र शा�लकराम रेउलेको भागमा पन� अंश छु�ाई 

रो� का गर� �नयमानसुार पेस गनु� भ� नेसमेत बेहोराको यस अदालतको �म�त 2072।8। 13 गतेको 

आदेश।  

उ� आदेशानसुार ��तवाद� मान�संह रानाको अंश रो� का मचु�ुका �ा� त भई �म�सल सामेल 

रहेको।  

उ� लागू औषध अ�फम बरामद हनुपूुव� मेरो फोनमाफ� त अनसु�धान �यरुोका �हर�सँग कुरा 

भई �नज �हर�लाई मैले अ�फम �याउने मा�नसह� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�को फोन नं. 

�दई आ�नो घरमा बसेकोमा �हर�ले मलाई प�ाउ गरेप�छ मा� घटनाबारे थाहा भएको हो। मैले 

�हर�को ला�ग सरुाक� काम गरेको �थए।ँ �वनयकुमार र �नमलालउपर मैले सरुाक� गर� प�ाउ 

गराएप�छ मलाई प�न फसाउने �नयतले मसमेत उपर पोल बयान गरेका हनु।् मेरो उ� घटनामा 

संल�नता छैन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� शा�लकराम रेउलेले यस अदालतसम� गरेको बयान।  

त�काल �ा� त �माणह�बाट यी ��तवाद� शा�लकराम रेउले कसरुदार हनु ्भनी �व� वास गन� 

स�कने मना�सब आधार देिखँदा प�छ थप �माण ब�ुदै जादँा ठहरेबमोिजम हनेु गर� �वशेष अदालत 

ऐन, 2059 को दफा ७ (ङ) नं.बमोिजम पपु��को ला�ग थनुामा रा� न �थानीय कारागार काया�लयमा 

पठाइ�दन ु साथै वाद� प� तथा उपि�थत ��तवाद�का सा�ीको बकप� भइसकेको देिखँदा �नजका 

सा�ी बझुी �नयमानसुार पेस गनु� भ� नेसमेत बेहोराको �म�त २०७२।१२।२६ को अदालतको 

आदेश।  

उ� आदेशानसुार ��तवाद� शा�लकराम रेउले म�ुा पपु��को ला�ग थनुामा रहेको।  

शा�लकराम रेउलेले ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�को सरुाक� गर� प�ाउ 

गराएकाले सोह� �रसइवीका कारण �नजलाई समेत पोल गरेका हनु।् �नज शा�लकराम लागू औषध 

ओसारपसार गन� �यि� होइनन।् गाडी चालक हनु ्भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� शा�लकराम रेउलेका 

सा�ी राजन डागँीले यस अदालतसम� गरेको बकप�।  

��तवाद� शा�लकराम रेउले पपु��को ला�ग थनुामा रहेकोमा �नजलाई मलुकु� ऐन, अ.वं.47 

नं.बमोिजम साधारण तारेखमा राखी म�ुाको पपु�� गनु� भ� नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन तलुसीपरु 

तलुसीपरु दाङको �म�त 2073।2।20 को आदेशानसुार �नज ��तवाद� शा�लकराम रेउले थनुाबाट 

छुटकारा पाई तारेखमा रहेको।  
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अदालतको ठहर 

�नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको ��ततु 

म�ुामा वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी 

शाि�त�साद शमा�ले यी चारैजना ��तवाद�ह�को �मलेमतोमा स�यानबाट उ� लागू औषध �याएको 

कुरा ��तवाद�ह�को बयानबाट ख�ुन आएको छ। पर��ण ��तवेदनबाट समेत बरामद� व�त ुअ�फम 

भ� ने प�ु� ह�ुछ, तसथ� ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुछ� भनी र ��तवाद� 

�नमलाल �व�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् अ�धव�ा �ी र�व��कुमार �धतालले मौकाको कागज 

�वत���पमा भएको होइन। मेरो प� बरामद भएको मोटरसाइकल चालक मा� हो। तसथ� मेरो 

प�ले सफाइ पाउनपुछ� भनी र ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नम लाल �व�बाट उपि�थत 

हनुभुएका �व�ान ्अ�धव�ा �ी न�द�काश वल�ले ��तवेदक रामच�� प�तको ��तवेदनमा लागू औषध 

तलुसीपरुको ट�रगाउँबाट बरामद भएको छ। मेरो प� नेपालगंजमा प�ाउ परेका छन।् मान�संह 

रानाको सामान शा�लकराम रेउलेलाई प�ु याउन सहयोग मा� गरेका हनु।् घटना �ववरण कागज गन� 

�यि�ले अदालतमा आई बकप� नगरेकाले �नजको भनाइ �माणयो�य हुँदैन। बरामद भएको झोलामा 

के �थयो भ� नेसमेत थाहा �थएन। �हर�ले सरुाक�को �पमा �योग गरेको भ�नएका शा�लकराम 

रेउलेको भनाइ स�देहा�पद छ। मेरो प�ले कसरु गरेको भ� ने च�म�द� गवाहको अभाव छ। 

अनमुान र क�पनाको भरमा मा� म�ुा चलाइएको छ भनी र ��तवाद� शा�लकराम रेउलेको तफ� बाट 

उपि�थत हनुभुएका �व�ान ् अ�धव�ा �ी मदन पो�लेले �म�त 2071।12।21 को बरामद� 

मचु�ुकामा �. �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेको मा� नाम छ, मेरो प�को छैन। रामच�� 

प�तले �दएको ��तवेदनमा समेत मेरो प�को नाम छैन। घटना �ववरण कागज गन� �यि�ह�ले 

समेत मेरो प�को नाम उ�लेख गरेका छैनन।् �.ज.�व�ण�ुसाद �यौपानेले गरेको कागजबाट मेरो 

प�लाई सरुाक�को �पमा �हर�ले �योग गरेको र �नजको सरुाक�कै आधारबाट उ� लागू औषध 

फेला पारेको भ� ने कुरा खलुाएको छ। ��तवेदकले अदालतमा बकप� गदा� मेरो प� सरुाक� हो भ�दै 

सोमा आ�नो िच� नबझेुको भनी खलुाएको पाइ�छ। सह-अ�भय�ुह�ले गरेको पोल बयान यथाथ� 

परक होइन तसथ� मेरो प�ले अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउनपुछ� भनी गनु�भएको बहससमेत सनुी 

�म�सल संल�न स�पूण� कागजातह� अ�ययन गर� ��तवाद�ले अ�भयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेका हनु ्

वा होइनन ् र �नजह�लाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� हो वा होइन ? भ� नेस�ब�धमा 

�नण�य �दनपुन� देखीयो।  

�नण�यतफ�  �वचार गदा�, ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने, �नमलाल �व�, मान�संह राना र 

सा�लकराम रेउलेले लागू औषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ),(ङ) र (च) को 

कसरु अपराध गरेकाले �नज ��तवाद�ह�लाई बरामद अ�फमको मा�अनसुार सोह� ऐनको दफा 

१४(१) (छ) (३)बमोिजम सजाय हनु ्भ� नेसमेत बेहोराको अ�भयोग मागदाबी रहेको देखीयो।  
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वारदात �म�त २०७१।१२।२१ गतेको अ�दाजी रा�त २०:०० बजेको समयमा �नमलाल 

�ब� र �वनयकुमार चलाउनेसमेतले िज�ला दाङ, त.ुन.पा.-१२ टर�गै ि�थत टर�गाउँदेखी नजमखुी 

�ा.�व.तफ�  जाने क�ची सडक ख�डमा अवैध लागू औषध अ�फमको कारोबार गन� लागेका छन ्भ� ने 

गो�य सूचनाको आधारमा �नजह�लाई �नय��णमा �लन मसमेतको �हर� टोल� उ� �थानमा गई 

�नजह�लाई �नय��णमा �लन ला�दा �नमलाल �ब�ले चलाई लगेको रा.२प. ५९५७ नं.को अपाचे 

रातो कालो रंगको मोटरसाइकल र �वनयकुमार चलाउनेले नाईक �पोट�स ् लेखेको कालो झोला�भ� 

कालो रंगको �लाि�टकको थैलोमा रािखएको अवैध लागू औषध अ�फमस�हत घटना�थलमा नै छोडी 

भागी फरार भएकामा बरामद भएको उ� लागू औषध अ�फम ३ �कलो ३०० �ाम स�हत यसै 

��तवेदनसाथ पेस गरेका छौ: आव�यक कारबाह� ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको �हर� ��तवेदन रहेको 

देखीयो।  

�म�त 2071।12।21 मा ��तवाद�म�येका �नमलाल �व�ले चलाई �याएको 

रा.२प.5957 नं. को मोटरसाइकल र �वनयकुमार चलाउनेले बोकेको �पोट�स लेिखएको कालो 

झोला�भ� कालो रंगको �लाि�टकको थैलोमा अ�फम ज�तो पदाथ� भे�टएको भ� नेसमेतको 

�.ना.�न.रामच�� प�तको ��तवेदन रहेको र दाङ िज�लाको ट�रगाउँि�थत वारदात�थलबाट ��तवाद� 

�नमलाल �व�ले �योग गरेको रा.२प. 5957 नं.को मोटरसाइकल र �वनयकुमार चलाउनेले वोक� 

�याएको अवैध लागू औषध अ�फम ज�तो पदाथ� राखेको कालो झोला बरामद भएको भ� ने खान 

तलासी मचु�ुकाबाट देखीन आयो। सोह� मचु�ुकाबाट बरामद भएको लागू औषधको तौल ३ �कलो 

३00�ाम भएको भ� ने देखीएको र पर��ण ��तवेदनबाट बरामद भएको व�त ुलागू औषध अ�फम 

भएको त�य प�ु� भएको छ।  

��तवाद�म�येका मान�संह राना स�ुदेखीनै फरार रहेको देिखँदा, �नजको हकमा अ.वं.190 

नं.बमोिजम मलुतबी रहने ठहछ�।  

��तवाद�म�येका �वनयकुमार चलाउनेले मौकामा अनसु�धान अ�धकार�सम� बयान गदा� �म�त 

2071।12।2 मा मान�संह रानाले लागू औषध अ�फम �लने भए �मलाई �द�छु, ��त �कलोको 

�.55,000।- पछ� भनेकोमा 2।3 �दन प�छ �नमलाल �व�ले शा�लकराम रेउलेसँग स�लाह गर� 

क�त पछ� भनी सो�दा �नज रेउलेले नेपालगंज ब�ने मधेशीलाई सोधी १ �कलोको 65 हजार पछ� भनी 

��तवाद� �नमलाल �व�लाई भनेकोले �नज �नमलाल �व�ले सो लागू औषध मान�संह रानासँग �कनी 

मलाई फोन गरेप�छ मैले भ�बहादरु चलाउनेको मोटरसाइकल मागी सोह� मोटरसाइकलमा हामी दईु 

जना तलुसीपरु आएका ह�। शा�लकराम रेउलेले लागू औषध �क� ने मधेशी तलुसीपरुमा आई प�ुयो 

भनेकोले हामी ट�रगाउँ गई बसेका ह�। मैले लागू औषध राखेको झोला समाती बसेको �थए।ँ 

ए� कासी प�ुलस आएप�छ झोला फाल� भागेका ह�। �म�त 2071।12।22 मा शा�लकराम रेउलेले 

मोटरसाइकल �लन नेपालगंज बोलाएकोले सो �लन जाँदा �यह� प�ाउ परेका ह�। म,�नमलाल �व�, 

शा�लकराम रेउले र मान�संह रानासमेतको संय�ु योजनाअनसुार उ� लागू औषध �याएका ह� भनी 

सा�बती बयान गरेको देखीयो।  



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 107 

 

 
 

अका� ��तवाद� �नमलाल �व�ले मौकामा बयान गदा� बरामद लागू औषध स�यानबाट �कमा 

�याएको हुं। तलुसीपरु पगेुप�छ �वनयकुमार चलाउनेलाई खबर गरे र �नज सो �थानमा आएका हनु, 

�नजले बरामद भएको मोटरसाइकल �याएका हनु, हामी सोह� मोटर साइकलमा तलुसीपरु बजारतफ�  

गएका ह�। बजार पगेुप�छ सा�लकराम रेउलेले प�रचय गराएको नाम नखलेुको मधेशी ज�तो 

�यि�लाई अ�फम �याएको कुरा वताएप�छ हामी ट�रगाउँ गएका ह�। सोह� बखत �हर� आएप�छ 

लागू औषध रहेको �वनयले बोकेको झोला �यह� छोडी भागेका ह�। मैले र �वनयकुमार चलाउनेले 

अ�फम भएको जानकार� शा�लकराम रेउलेलाई गराएप�छ �नजले उ� अ�फम तलुसीपरु �याउन ु

भनेको हो भ� नेसमेत बेहोराको सा�बती बयान गरेको देखी�छ।  

अका� ��तवाद� शा�लकराम रेउलेले मौकामा बयान गदा� ��तवाद� �नमलाल �व� र 

�वनयकुमार चलाउनेले लागू औषधको कारोबार, �ब�� �वतरण र ओसारपसार गर� आपरा�धक काय� 

गरेकाले �हर�लाई सहयोग गन� सरुाक� �दएको हुं भनी आरो�पत कसरुतफ�  इ�कार भई बेहोरा 

लेखाएको देखी�छ।  

घटना �ववरण कागज गन� भ�बहादरु चलाउनेले �वनयकुमार चलाउनेले मेरो मोटरसाइकल 

एकै �छनमा �याइ�द�छु भनी मागेर लगेको हो। मेरो मोटरसाइकलसमेत �योग गर� उ� कारोबार 

गरेकामा �व� वास ला�छ भनी, न�वन म�लले ��तवाद�ह�ले लागू औषध कारोबार गरेकामा �व� वास 

ला�छ भनी र रमेश म�लले प�ाउ परेका ��तवाद�ह�ले वारदात घटाएको ठ�क सांचो हो भनी बेहोरा 

लेखाएको देखी�छ। �हर� जवान म�खन चौधर�ले म वारदात�थलमै �थएं। ��तवाद�ह� �नमलाल 

�व� र �वनयकुमार चलाउनेले अ�फम राखेको कालो झोला घटना�थलमा फाल� भागी गएका हनु ्भनी 

कागज गरेको पाइ�छ भने �हर� जवान �व�ण�ुसाद �यौपानेले वारदात�थलबाट ��तवाद� �नमबहादरु 

�व� र �वनयकुमार चलाउनेले �याएको लागू औषध अ�फम बरामद गरेका ह� ��तवाद�म�येका 

शा�लकराम रेउलेलाई सरुाक�को �पमा सहयोग गरेका ह� भनी कागज गरेको देखीन आउँछ।  

��तवाद� �वनयकुमार चलाउनेले अदालतमा बयान गदा� बरामद भएको झोला आफू र 

�नमलाल �व�ले ट�रगाउँ लगेका ह� तर झोलामा के �थयो भ� ने मलाई थाहा �थएन भनी इ�कार� 

बयान गरेका र �नमलाल �व�ले समेत बरामद झोला मैले र �वनयकुमार चलाउनेले घटना�थलमा 

प�ु याएको तर झोलामा के �थयो थाहा नभएको भनी इ�कार� बयान गरेको देखीन आयो। अका� 

��तवाद� शा�लकराम रेउलेले मैले �हर�लाई सरुाक� �दई सहयोगीको काम गरेको हुं सोह� �रशईवीले 

��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�ले मलाई पोलेका हनु ्भनी बेहोरा लेखाएको देखी�छ।  

  ��तवेदक रामच�� प�तले ��तवाद�म�येका �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�ले �याएको 

बरामद लागू औषध बारदात�थलमा फेला पारेका ह�। शा�लकराम रेउलेले सरुाक�को काम गर� 

सहयोग गरेको हो भनी अदालतमा बकप� गरेको देखीन आयो।  

  मा�थ �ववेचना गरेको त�यका आधारमा हेदा� ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल 

�व�ले अका� ��तवाद� शा�लकराम रेउले र मान�संह रानासँग समेत मत स�लाह गर� ��तवाद�म�येका 
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मान�संह रानासँगबाट स�यानदेखी अवैध व�त ुलागू औषध अ�फम तलुसीपरुको ट�रगाउँमा �याएको 

कुरा ��तवाद�म�येका �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�को मौकाको सा�बती बयानबाट �प� हनु ्

आएको छ। घटना �ववरण कागज गन�ह�को भनाइ र ��तवेदक �.ना.�न.रामच�� प�तको अदालतको 

बकप�बाट समेत वारदात भएको प�ु� हनु ् आउँछ। ��तवाद� �नमलाल �व� र �वनयकुमार 

चलाउनेका कानून �यवसायीले बहसका �ममा मेरो प�ले मान�संह रानाको सा�लकराम रेउलेलाई 

प�ु याई�दनका ला�ग सहयोग मा� गरेका हनु, झोलामा के �थयो भ� ने थाहा �थएन भनी �लनभुएको 

िज�कर र यी ��तवाद�ह�ले आफूह�ले �याएको झोलामा के �थयो भ� ने कुरा थाहा नभएको भनी 

अदालतमा गरेको बयानको स�दभ�मा हेदा� कसैले अ�लाई प�ु याइ�दन ुभनी �दएको झोलामा के �थयो 

भ� ने थाहा नपाई स�यानदेखी घटना�थलस�म यी ��तवाद�ह�ले सो व�त ु �लई आएका होलान ्भ� ने 

कुरा �व� वसनीय र प�यारलायक देखीन आउँदैन। �नजह�कै मौकाको बयानसमेतबाट सबैको आपसी 

स�लाहबमोिजम सो व�त ु�याएको देखी�छ। अक�तफ�  मौकामा भएको सा�बती बयान डर धाकबाट 

गरेका ह�, �हर�ले कुट�पट गर� स�हछाप गराएको हो भनी ��तवाद� �नमलाल �व� र �वनयकुमार 

चलाउनेले अदालतमा बयान गदा� बेहोरा लेखाएको र �नजको कानून �यवसायीले मौकामा भएको 

कागज �वत���पमा भएको होइन �यसलाई �माणमा �लन �म�दैन भनी बहसको �ममा माग 

गनु�भएको भएतापनी डर धाक ध�क� �दइएको �थयो भ� ने कुराको तक� सँगत आधार कारण र �माण 

��ततु गन� सकेको देिखंदैन। �म�सल संल�न अ�य �माणबाट कसरु गरेको देखीइरहेको अव�थामा 

फगत आरो�पत कसरुबाट ब�ने अ�भ�ायका साथ आएको �य�तो भनाइलाई प�याउन स�ने अव�था 

रहेन।  

लागू औषधको कारोबार सँग�ठत अपराधको �ेणीमा पन�हुँदा यो व�तकुो कारोबारमा संल�न 

रहने �यि�ह�ले घटनाको �व�भ� न पहलहु�मा �व�भ� न �कारको भ�ूमका �नवा�ह गन� गरेको पाइ�छ। 

��ततु वारदातको �ममा ��तवाद�म�येका मान�संह राना, �नमलाल �व�, �वनयकुमार चलाउने र 

शा�लकराम रेउलेले संय�ु�पमा आ-�नो भ�ूमका �नवा�ह गरेको देखीन आउँदछ। ��तवाद�म�येका 

�नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेले अका� ��तवाद� मान�संह रानालाई भेट� अ�फम सेवन 

गन�स�ब�धमा मत स�लाह गर� सोको ��त �कलो बजार भाउका बारेमा समेत कुराकानी गरेप� चात ्

बरामद भएको अ�फमको संकलन गन� �यव�था �नज ��तवाद� मान�संह रानाले नै गरेको देखीन 

आउँदछ। तत ्प� चात ्�.म�येका �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेले सो बारेमा ��तवाद�म�येका 

शा�लकराम रेउलेलाई जानकार� गराई �नजसँग भएको वातिचतबमोिजम स�यानदेखी घटना�थलस�म 

बरामद भएको लागू औषध लगे प�ु याएको देखी�छ। सो वारदात घटाउने �ममा यी चारै जना 

अ�भय�ुको संय�ु स�लाह र योजना रहेको त�य ��तवाद�म�येका �नमलाल �व� र �वनयकुमार 

चलाउनेको बयान बेहोराबाट समेत प�ु� हनु ् आएको देखी�छ। यसबाट यी ��तवाद�ह�ले उ� 

वारदात घटाउने �सल�सलामा फरक फरक भ�ूमका �नवा�ह गरेको भए ताप�न कसरुज�य काय� गन� 

�योजनका ला�ग यी सबै समान अव�थाको(similarly situated) रहेको देखीन आउँदछ।  

अतः यी ��तवाद� �य �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेले बरामद भएको ��तवि�धत 

लागू औषध अ�फमको कारोबार गन� �सल�सलामा स�यानदेखी वारदात�थलस�म अ�य 
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��तवाद�ह�सँगको मत स�लाह र सहयोगबमोिजम �याएको र वारदात�थलमा �हर�को ह�त�ेपप� चात ्

सो व�त ुरहेको झोला र सो ओसार पसार गन� �योग भएको मोटरसाइकलसमेत वारदात �थलमै छोडी 

भागी गएको त�य �न�व�वाद�पमा पु�्ी हनु ्आएको देखी�छ। लागू औषध स�ब�धी अपराध �नरपे� 

दा�य�व (strict liability) अ�तग�त पन� अपराध भएकाले सो व�त ुकसैले वोक� �हँडेको अव�थामा सो 

व�त ु�नजको नै हो भनी अनमुान ग�रने, �य�तो व�त ु�नजले जानीविुझकनै �लएको हो भनी मा� न ुपन� 

र कानूनबमोिजम रा� न पाउने अव�थाको भएमा �नजले नै सो कुराको �माण प�ु याउन ुपन�मा ��तवाद� 

�नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेले सोबमोिजम �माण प�ु याउन नसक� कसरुबाट उ�कनका ला�ग 

मा� आफूले साथमा �लएको झोलामा के �थयो भ� ने कुरा थाहा �थएन भनी �लएको िज�कर 

कानूनस�मत देखीन आएन। आफू �नद�ष रहेको भनी िज�कर �लएको अव�थामा सोको �माण 

प�ु याउने भार ��तवाद�मा नै �न�हत रहेनेमा सोअन�ुप त�यय�ु �माण ��ततु गर� आफूह� �नद�ष 

भएको कुरा �नजह�ले �मािणत गन� सकेको देखीएन।  

अ�फम ज�तो ��तवि�धत लागू औषध ��तवाद� �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेले 

साथमा वोक� �याएको देिखँदा �य�तो अवैध व�त ु साथमा �लई �ह�ने काय� नै आपरा�धक काय� 

(corpus delicti) मा�नने possessory crime अ�तग�तको कसरु हनेु हुँदा यसर� आपरा�धक काय� �था�पत 

भइसकेप�छ �नद��षता �मािणत गन� भार ��तवाद�मा नै रहने �व�धशा�ीय मा�यता रहेकोमा 

��तवाद�ह�ले सोअन�ुप आ�नो �नद��षता �मािणत गन� सकेको पाइएन। लागू औषधको कारोबार 

सबै ठाउमा र सबै अव�थामा अपराध मा�नने �कृ�तको कसरु (mala in se) हो, य�तो कसरु सहन 

गन� न�सकने (Non tolerable), �वीकार गन� नस�कने (Non acceptable) र �मा गन� नस�कने (Non 

excusabla) �कृ�तको ह�ुछ। यसै मा�यताअन�ुप हा�ो कानूनले समेत यो अपराधलाई �वशेष दा�य�व 

अ�तग�तको कसरु मानेको, पटके अपराधीलाई थप सजाय हनेु �यव�था गरेको र वारे�ट जार� हनेु 

�कृ�तको अपराधमा यो कसरुलाई राखी ग�भीर �कृ�तको अपराधको �ेणीमा राखेको पाइ�छ।  

��तवाद�ह�ले ३ �कलो ३00 �ाम लागू औषध ख�रद गर� ओसार पसार गरेको बरामद� 

मचु�ुकाबाट देिखँदा सो प�रणामसमेतलाई म�यनजर गदा� �नजह�को काय� ख�रद �ब��, स� चय, 

ओसार, पसार अ�तग�तकै कसरुको को�ट�भ� पन� आउने देखी�छ।  

��तवाद�ह�ले बोक� �याएको झोलाबाटै लागू औषध बरामद भएको भ� ने बरामद� 

मचु�ुकाबाट देखीएको, �नजह�ले एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा लैजाने �मममा सो व�त ुबरामद भएको 

देखीन आएकोले अ�भयोग दाबीबमोिजम ख�रद, स� चय र ओसार पसारकै कसरु गरेको देखीन आयो।  

सबै ��तवाद�ह�को मत स�लाह र योजनाबमोिजम ��तवि�धत लागू औषध अ�फमको ख�रद, 

ओसारपसारसमेतको काय� गरेको देिखँदा �व�भ� न भ�ूमकामा यी सबै ��तवाद�ह�को वारदातमा समान 

संल�नता र सहभा�गता रहेको �प� देखीन आएको छ।  

अतः मा�थ �ववेिचत आधार र कारणबाट ��तवाद� �य �नमलाल �व� र �वनयकुमार 

चलाउनेले अ�भयोग मागदाबीबमोिजमको आरो�पत कसरु गरेको ठहछ�।  
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अका� ��तवाद� शा�लकराम रेउलेको हकमा हेदा� �नजले मौकामा कागज गदा� र अदालतमा 

बयान गदा�समेत आफूले उ� वारदात बारे �हर�लाई सूचना �दई सरुाक�को भ�ूमका �नवा�ह गरेकाले 

सफाइ पाउनपुछ� भनी िज�कर �लएको देखीयो। �यसैगर� �.ज.�व�ण�ुसाद �यौपानेले मौकामा गरेको 

कागज र �.ना.�न. रामच�� प�तले अदालतमा गरेको बकप�मा समेत �नजले सरुाक�को काय� गरेको 

भनी खलुाएको देखी�छ। पर�त ु��तवाद� �य �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�ले गरेको बयानमा 

आफूह� मान�संह राना र शा�लकराम रेउलेसमेतको मत स�लाह मतुाव�बक बरामद लागू औषध 

स�यानबाट �याएका ह� भनी आफूह� सा�बत भई �नजलाई समेत पोल गरेको देखी�छ। लागू 

औषधको कसरुको �कृ�त हेदा� क�तपय अव�थामा �व�भ� न अ�भय�ुह�ले आपरा�धक काय�लाई पूण�ता 

�दन �व�भ� न खालको भ�ूमका �नवा�ह गन� गरेको देखी�छ। ��ततु वारदातको �सल�सलामा स�यानदेखी 

वारदात �थलस�म �वनयकुमार चलाउने र �नमलाल �व�ले ��तबि�धत लागू औषध साथमा �याएको र 

सोबमोिजम ख�रद गर� �याउन र सोबापत पा�र��मकसमेत पाउने कुरा �नज शा�लकराम रेउलेले �यनै 

सह-अ�भय�ुह� �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेलाई भनेको कुरा �नजह�को बयानबाट देखीन 

आएको छ।  

यी ��तवाद� सा�लकराम रेउलेलाई ��तवाद�म�येका �नमलाल �व� र �वनयकुमार चलाउनेले 

नै स�यानमा अ�फम पाइएको भ� ने कुराको जानकार� गराई �नजकै स�लाहबमोिजम सो व�त ुख�रद 

गर� वारदात �थलस�म लगे प�ु याएको भ� ने त�य �नज ��तवाद�ह�कै बयानबाट ख�ुन आएको 

अव�थामा य�तो मत स�लाहमा रहे भएका �नज सा�लकराम रेउलेको आचरण ��ततु वारदातका 

स�दभ�मा असल �कृ�तको अथा�त ् Bona gesture रहेकोसमेत देखीन आउँदैन। यस ि�थ�तमा �नजले 

सरुाक�को काय� गर� अनसु�धान काय�मा सहयोग गरेको भ� ने भनाइ यिु�सँगत देखीन आउदैन।  

�नज शा�लकराम रेउलेले नै अ�य ��तवाद�लाई लागू औषध खो�न अ�ाय वा स�लाह �दएको 

त�य सह-अ�भय�ुह�को पोल बयानबाट ख�ुन झ�कन आएको छ। बरामद� मचु�ुकामा �नजको नाम 

उ�लेख नभएकाले �नजलाई कसरुदार कायम गन� �म�दैन भनी �नजका कानून �यवसायीले बहसका 

�ममा उठाउनभुएको तक� सँग सहमत हनु ् स�कएन। बरामद� मचु�ुका त�काल वारदात�थलमा 

भे�टएको िचज व�तकुो अव�था झ�काउने सबतु हो �यस बखत कुनै अ�भय�ुको प�हचान भई 

नसकेको अव�थासमेत हनु ् स�ने हुँदा �य�तो मचु�ुकामा कसैको नाम उ�लेख नहुँदैमा �नजले 

अ�भयोगबाट सफाइ पाउने व�त�ुन� आधार ब� न स�ने होइन। जहासँ�म यी ��तवाद�ले सरुाक�को 

काम गर� �हर�लाई सहयोग गरेको भ� ने द�लल छ सो प�ु� हनेु कुनै �माण कागज �म�सलमा 

नदेखीएको, केबल �हर� कम�चार�को �यि�गत भनाइलाई मा� आ�धका�रक मा� न स�ने अव�था 

नरहेको र �य�तो सरुाक�को स�ुवधाबारे लागू औषध (�नय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ ग मा 

�च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेखेको भए ताप�न यस ऐन, अ�तग�त सजाय हनेु लागू औषधको 

कारोबारमा �वयं संल�न रहेको �गरोह वा अ�य कुनै �गरोहको बारेमा जानकार� र सरुाक� �दई सो 

स�ब�धमा म�ुय अपरा�ध प�ा लगाई �दई प�ाउ गन� सहयोग गन� �यि�लाई �नज अपराधमा संल�न 

भएप�न यस ऐन अ�तग�त हनेु सजायमा पूण� वा आंिशक �पमा सजायमा छुट हनेु गर� अ�भयोग प�मा 

मागदाबी भएमा म�ुा हेन� अ�धकार�ले प�न सोह�अनसुारमा सजायमा छुट �दन स�नेछ भ� ने �यव�था 
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रहेको देखी�छ। उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम कसैले लागू औषधको कारोबारको म�ुय अपराधी प�ा 

लगाउने �ममा �य�तो सहयोग गरेकामा �य�तो स�ुवधा पाउन स�ने देखी�छ। तर ��ततु वारदातमा 

म�ुय अ�भय�ु, सहायक अ�भय�ु वा म�तयार भ� ने नभई घटनाको �व�भ� न चरणमा सबैको उ�तै 

सहभा�गता देखीन आएको छ। अक�तफ�  �य�तो �यि�ले सरुाक�को �पमा काय� गर� सहयोग गरेको 

हो भ� ने कुरामा �व� व�त भई अ�भयोजनप�ले �नजलाई सजायमा पूण� वा आंिशक छुट �दन ुपन� भनी 

गरेको अव�थामा मा� सोबमोिजम हनुपुन� हो वा होइन भनी �वचार गन� स�कनेमा अ�भयोजन प�बाट 

�नजलाई सजायमा पूण� वा आंिशक छुट �दने गर� मागदाबीसमेत नगरेको अव�थामा �नजलाई ��ततु 

ग�भीर �कारको अपराधमा सजायमा छुट �दन �म�ने आधार र अव�था �व�मान रहेन। अतः मैले 

सरुाक�को स�ुवधा पाउनपुछ� भ� ने ��तवाद� �नज शा�लकराम रेउलेको िज�करसँग सहमत हनु ्

स�कएन। सह-अ�भय�ुह�ले आरो�पत कसरु र वारदात गरेको त�यलाई �वीकार गर� पोल गर� 

बयान गरेको र वारदात भएको सम� प�रवेश र �म�सल संल�न बरामद� मचु�ुका, घटना �ववरण 

कागज गन� �यि�ह�को भनाइ,पर��ण ��तवेदन ज�ता अ�य सबतु �माणले समेत सो पोल बयानलाई 

समथ�न गरेको देिखँदा सह-अ�भय�ुको पोललाई �माणमा �लन न�म�ने अव�थासमेत रहेन। यी 

��तवाद�ले वारदात भएको कुरा र आफूसमेत अ�य ��तवाद�ह�सँग मत स�लाहमा रहे भएको 

त�यलाई इ�कार गरेको प�न देिखँदैन। केवल आफूले सरुाक�को भ�ूमका �नवा�ह गरेको हुँदा सोह� 

आधारमा आफूलाई सजाय हनुपुन� होइन भनी िज�कर �लएको देखीएको र �नजको सो िज�कर 

यथाथ�परक व�तसँुगत, तक� सँगत र कानूनसँगतसमेत देखीन नआएकोले �नजले समेत अ�भयोग 

मागदाबीबमोिजम आरो�पत कसरु गरेको ठहछ�। अब उि�लिखत कसरु गरेबापत यी ��तवाद�ह�लाई 

हनेु सजायतफ�  �वचार गदा� लागू औषध (�नय��ण) ऐन,2033 को दफा 14(1) (6) (3) 

नं.बमोिजम १० �ामदेखी मा�थ ज�तसकैु प�रणामको कारोबार गन�लाई १५ वष�देखी ज�म कैद र 

�.पाँच लाखदेखी प�चीस लाखस�म ज�रवाना हनेु कानूनी �यव�था भएकाले यी ��तवाद�ह�लाई जनह� 

१५ वष� कैद र दशलाख �पैयाँ ज�रवाना हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ�मा तप�सलबमोिजम गन� गर� 

अ.बं. 186 नं.बमोिजम यो फैसला गर��दए।ँ   

तप�सल 

मा�थः इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने र �नमबहादरु �व�लाई लागू 

औषध (�नय��ण) ऐन, 2033 को दफा 14(1) (6) (3) नं.बमोिजम जनह� १५ वष� कैद र 

दशलाख �पैयाँ ज�रवाना हनेु ठहर� फैसला भएकाले �नजह� �म�त २०७1।12।२3 गतेदेखी 

अनसु�धान तथा पपु��को �ममा थनुामा बसेको देिखँदा सोह� �म�तदेखी कैद क�ीले �म�त 

2086।12।22 गतेस�म कैदमा राखी �नजह�लाई लागेको ज�रवाना �तर� बझुाएका बखत ऐ.23 

गते छु�ट जाने र उ� ज�रवाना �तन� बझुाउन नसके सो ज�रवानाबापतको समेत कैद गर� 

�नजह�लाई र�तपूव�कको कैद� पूिज� �दनू.........................................................................१ 
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��तवाद� शा�लकराम रेउलेलाई १५ वष� कैद र दशलाख �पैयाँ ज�रवाना हनेु ठहरेकाले �नज म�ुा 

पपु��को �ममा �म�त 2072।12।26 गतेदेखी थनुामा बसेकोमा �म�त 2073।2।21 मा 

पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको आदेशले थनुाम�ु भएको देिखँदा �नज थनुामा रहेको �दन १ म�हना 

२५ �दन �नजलाई लागेको कैद वष� १५बाट क�ा गर� बाँक� कैद १४ वष� १० म�हना ५ �दन को 

कैद तथा ज�रवाना �. दशलाखको लगत कसी असलु उपर गनू�.............................................२ 

 

��तवाद�म�येका मान�संह रानाको हकमा अ.वं.190 नं.बमोिजम मलुतबीमा रािख�दनू..................३ 

 

बरामद भई अ�भयोग प�साथ दािखल हनु ्आएको नगद �.1२,0८५।- तथा मोबाइल थान-२ समेत 

म�ुाको अि�तम टु�ो लागेप�छ उ� बरामद� नगद तथा िज�सी �नयमानसुार ��तवाद�ह�लाई �फता� 

�दनू.......................................................................................................................४  

 

यस अदालतको इ�साफमा िच� नबझेु स.म.ुस. ऐन, 2049 को दफा 26 को �याद 70 (स�र�) 

�दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङमा पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद� �वनयकुमार चलाउने, 

�नमलाल �व� र शा�लकराम रेउलेलाई पनुरावेदनको �याद �दन ु र फैसलाको जानकार� वाद� प� 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय दाङलाई �दन.ु............................................................... ५ 

 

सरोकारवाला �यि�ले न� कल मा�न आए �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई न� कल �दन.ु...............६ 

 

��ततु म�ुाको दता� दायर�को लगत काट� फैसला �व�तुीय कपी अपलोड गर� �म�सल �नयमानसुार 

अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन.ु.......................................................................................७ 

 

माननीय िज�ला �यायाधीश�यूले बोल� �टपाएबमोिजम फैसला तयार गन� ना.स.ुब�चकैुलास पौडेल 

फैसला क��यटुर गन� लालबहादरु ख�ी 

फाँट.ना.स.ुसफुलराज �े�          

      

 ......................... 

 (िज�ला �यायाधीश)  

 

इ�त संवत ्२०७३ साल असार 20 गते रोज २ शभुम.्....................................।  



�ी भ�परु िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायधीश �ी �ग�रराज गौतम 

फैसला 

२०७२ सालको म�ुा नं. ०७२-CR-००५५ 

�नण�य नं- ७६ 

 

म�ुाः- कुट�पट अंग भ� 

दायर �म�तः- २०७२।०७।२४ 

फैसला �म�त:- २०७२।१२।७ 

 

वाद�को नाम, थर र वतन  

स�ुनल सवुालसमेतको जाहेर�ले वाद� नेपाल 

सरकार............................................१ 

 

��तवाद�को नाम, थर र वतन 

िज�ला दोलखा बोझ गा. �व. स. वाड� न. ३ 

ब�ने हक� बहादरुको नातीको �ललाबहादरु 

थापाको छोरा वष� १९ को �दपे�� थापा .....१ 

िज�ला गोरख धवुाकोट गा.�व.स. वाड� न. ७ 

ब�ने गोपी कुमालको छोरा वष� १७ को राज 

कुमाल...............................................१ 

 
  

अदालतबाट बझेुको 

वाद�का सा�ीः 

जाहेरवाला घाइते स�वन बजगा�................१ 

जाहेरवाला घाइते स�ुनल सवुाल...................१ 

वाव ुथापा.............................................१ 

��तवाद�को सा�ीः 

सरुज नेपाल.........................................१ 

स�ुनता मो�ान.......................................१ 

�याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ७ तथा अ.बं. २९ नं.बमोिजम यसै अदालतको 

�े�ा�धकार�भ�को भई दायर हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छ।  

 

त�य ख�ड 

१. �म�त २०७२।७।६ गते अं.२०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ 

सवुण�मा ��तवाद� �दपे�� थापासमेतले जाहेरवाला स�ुनल सवुालसमेतलाई कुट�पट गर� घाइते 

बनाएको भ�ेसमेत बेहोराको �म�त २०७२।७।६ गतेको घटना�थल �कृ�त मचु�ुका।  
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२. �म�त २०७२।७।६ गते अं.२०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ 

सवुण�मा ��तवाद� �दपे�� थापा र राज कुमालले इँ�ा ढु�ालगायतका व�तसुमेतले �हार गदा� 

जाहेरवालाम�ये स�वन बजगाइँको दायाँ ख�ुाको ह�ी भाँिचई दईु टु�ा भएको र दवैु 

जाहेरवालालाई कुट�पट गर� मोबाइल, घडी, नगदलगागतका सरसाम�ी खोसी लगेको भ�े 

बेहोराको जाहेरवाला �य स�ुनल सवुाल र स�वन बजगा�को �म�त २०७२।७।६ गतेका संय�ु 

जाहेर� दखा��त।  

३. �म�त २०७२।७।६ गते साझ म र साथी �दपे�� थापा गफगाफ गद� भ�परु गोलमडीबाट 

स�लाघार� भ�परुमा रहेको साथी स�वन मान�धरको घर कोठमा �नजलाई भे�न भनी 

सयु��वनायक हुँदै �ब�तारै �हँ�दै ऐ.२०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ 

सवु�णचोकमा प�ुदा त�काल नाम थर थाहा नभएका हाल थाहा भएका जाहेरवाला स�ुनल सवुाल 

र स�वन बजगा�समेतका ३।४ जना मा�नसह�ले हामीह�लाई अपश�द �योग गर� अि�न 

गाल�गलौज गरेको हुँदा हामीह� प�न आवेशमा आई �नज जाहेरवालाह�सँग वाद�ववाद गन� 

�ममा हामी दवैु प�बीच झै–झगडा तथा हात हालाहाल भएको हो, हातपात हनेु �ममा 

जाहेरवालाह�ले मलाई कुट�पट गरेको हुँदा साथी �दपे�� थापाले घटना�थलमा रहेका ढुङगा 

इँ�ालगायतका िचज व�तहु�ले अ�धाध�ुद �हार गरेको र मैलेसमेत सोह� अव�थामा 

जाहेरवालाह�लाई कुट�पट गरेको �थए।ँ �यह� अव�थामा मलाई जाहेरवालाह�ले नै �नय��णमा 

�लई �हर�को िज�मा लगाएकोले �हर�ले प�ाउ गर� �याएको हो। त�काल जाहेरवालाह�को 

के कुन शर�रका भागह�मा चोट पटक लागी घाइते भएको भ�े थाहा �थएन। प�छ घाइते 

भएको भ�े सनुी थाहा पाएको हुँ। �यस अव�थामा मेरो अनहुारलगायतका भागह�मा समेत चोट 

पटक लागेको �थयो भ�ेसमेत बेहोराको �म�त २०७२।७।१५ गतेको ��तवाद� राज कुमालले 

अ�धकार�ा� अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

४. �म�त २०७२।७।६ गते साँझ प�रसकेप�छ म र साथी राज कुमाल घमु�फर गद� भ�परु 

भ.न.पा.१७ स�लाघार�ि�थत रहेको साथी स�बन मान�धरको घरमा आउन भनी �ब�तारै आउँदै 

गरेको अव�थामा ऐ.२०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ सवु�णचोकमा 

प�ुदा त�काल नाम थर थाहा नभएका हाल थाहा भएका जाहेरवाला स�ुनल सवुाल र स�वन 

बजगा�समेतका ३।४ जना मा�नसह�ले हामीह�लाई अपश�द �योग गर� अि�ल गाल� 

गलौजसमेत गर� िज�काएको हुँदा हामीह� प�न आवेशमा आई �नज जाहेरवालाह�सँग 

वाद�ववाद गन� �ममा हामी दवैु प�बीच झै–झगडा तथा हात हालाहाल भएको हो, हातपात हनेु 

�ममा जाहेरवालाह�ले साथी राज कुमाललाई कुट�पट गरेको हुँदा मैले घटना�थलमा फेला 

परेका ढुङगा इँ�ालगायतका िचज व�तहु�ले अ�धाध�ुद �हार गरेको, सो अव�थामा साथी राज 

कुमालले समेत कुट�पट गरेको �थए ँ�यसप�ात ्म फरार भएको हुँ। हामीह�ले �यस समयमा 

जाहेरवालाह�को मोबाइल, घडी तथा नगदलगायत जाहेर� दरखा�तमा उ�लेख ग�रएको केह� 

प�न सामानह� खोसी �लएका होइन, के क�त कारण उ� सामानह� खोसी �लएको भनी 
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�कटानी जाहेर� �दएको हनु ्सो थाहा भएन उ� काय� गनु� ग�ती भयो भ�ेसमेत बेहोराको �म�त 

२०७२।७।१५ गतेको ��तवाद� �दपे�� थापाले अ�धकार �ा� अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

५. साथी स�बन बजगा� मेरो �म�ने साथी हनु।् �यसैले हामी दवैु जना �म�त २०७२।७।६ गते 

बेलकु� अं.२०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ सवु�ण चोकमा आ�नै 

सरुमा �हँ�डरहेका �थय� सोह� समयमा साथी स�ुनल सवुाल र मलाई त�काल नाम थर थाहा 

नभएका हाल थाहा भएका ��तवाद� �दपे�� थापा र राज कुमालले ए�ासी ढुङगालगायतका िचज 

व�तहु�ले �हार गर� हामी दवैु जनालाई घाइते बनाएका हनु।् सोह� �ममा साथी स�बन 

बजगा�को बाया ँख�ुा भािचएको र मेरो प�न शर�रका �व�भ� भागह�मा चोटपटक लागी घाइते 

भएको हुँदा सोह� �दन म�यपरु अ�पताल �ठमीमा उपचार गराई सोह� �दन �ड�चाज� भएप�ात ्

हाल मेरो शार��रक अव�था सामा�य छ। साथै सोह� �ममा ��तवाद�ह�ले मेरो घडी थान १, 

साथमा रहेको नगद �.७,०००।-समेत खोसी �लएको हुँदा सो धनमाललगायत हालस�म 

लागेको स�पूण� उपचार खच�समेत ��तवाद� प�बाटै �दलाई भराइपाउँ भ�ेसमेत बेहोराको �म�त 

२०७२।७।२० गतेको घाइते स�ुनल सवुालले गरेको मौकामा गरेको कागज।  

६. साथी स�ुनल सवुाल मेरो �म�ने साथी हनु ् �यसैले हामी दवैु जना �म�त २०७२।७।६ गते 

बेलकु� अं.२०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ सवु�ण चोकमा आ�नै 

सरुमा �हँ�डरहेका �थय�। सोह� समयमा साथी स�ुनल सवुाल र मलाई त�काल नाम थर थाहा 

नभएका हाल थाहा भएका ��तवाद� �दपे�� थापा र राज कुमालले ए�ासी ढुङगालगायतका िचज 

व�तहु�ले �हार गर� घाइते बनाएका र सोह� �ममा मेरो दाँया ख�ुा भािचएको र शर�रका 

अ�य भागह�मा समेत चोटपटक लागेको हुँदा सोह� �दन म�यपरु अ�पताल �ठमी हदैु �ब.ए�ड 

�ब.अ�पताल �वाख� ल�लतपरुमा उपचार गराएप�ात ् �म�त २०७२।७।११ गते �ड�चाज� भई 

हाल घरमै बसी औषधी सेवन ग�ररहेको हुँदा हाल मेरो शार��रक अव�था सामा�य छ। साथै 

सोह� �ममा ��तवाद�ह�ले मेरो घडी थान १, पस�मा रािखएको नगद �.११,०००।- समेत 

खोसी �लएको हुँदा सो धनमाललगायत हालस�म लागेको स�पूण� उपचार खच�समेत ��तवाद� 

प�बाटै �दलाई भराइपाउँ भ�ेसमेत बेहोराको �म�त २०७२।७।२०गतेको घाइते स�बन 

बजगा�ले मौकामा गरेको कागज।  

७. �म�त २०७२।७।६ गते अं.२०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ 

सवुण�मा ��तवाद� �दपे�� थापासमेतले जाहेरवाला स�ुनल सवुालसमेतलाई कुट�पट गर� घाइते 

बनाएको भ�े सनुी थाहा पाएका ह�। जाहेरवालाह�लाई ��तवाद�ह�ले कुट�पट गर� घाइते 

बनाएको हुँदा घाइतेको स�पूण� उपचार ��तवाद� प�बाटै �दलाई भराई ��तवाद�ह�उपर 

कानूनबमोिजम कारवाह� होस भ�ेसमेत बेहोराको �म�त २०७२।७।२२ गतेको बिुझएका 

मा�नसह� अ�नल सवुाल र बाब ुथापाले गरेको घटना �ववरण कागज।  
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८. OPEN FACTURE AT RIGHT SHAFT OF TIBIA AND FIBULA भ�े बेहोराको घाइते स�वन 

बजगा�को �म�त २०७२।७।६ गतेको घाउ जाँच केस फाराम र ABRASION OVER 

RIGHT SIDED SKULL AND LEFT INDEX FINGER भ�े बेहोराको घाइते स�ुनल सवुालको 

�म�त २०७२।७।६ गतेको घाउ जाँच केस फाराम।  

९. घाइतेह�को �व�भ� �कृ�तको उपचारबापत �म�सल संल�न हनु ् आएका �.९९,०९८।-

(उना�सय हजार अ�ठान�बे) रक भ�दा बढ�का �व. ए�ड �व. अ�पताल र म�यपरु अ�पतालका 

�बल भपा�इह�।  

१०. यसमा महानगर�य �हर� व�ृ जगाती भ�परुबाट अनसु�धान काय� स�प� भई अ�भयोजनाथ� �ा� 

हनु ्आएको स�ल �म�सल संल� घटना�थल �कृ�त मचु�ुका, जाहेर� दरखा�त ��तवाद� �य 

�दपे�� थापा र राज कुमालले गरेको बयान, घाइते �य स�वन बजगा� र स�ुनल सवुालको 

कागज, घाइते स�ुनल सवुालको घाउ जाँच केस फाराम, वारदात�थलमा यी ��तवाद� �दपे�� थापा 

र राज कुमालले इँ�ा ढु�ालगायतका व�तसुमेतले �हार गदा� जाहेरवालाम�ये स�वन बजगाइँको 

दायाँ ख�ुाको ह�ी भाँिचई दईु टु�ा भएकोले कुट�पट अंगभंगको कसरु �था�पत हनु ्आएकोले 

��तवाद�ह� �दपे�� थापा र राज कुमालको उपरो� काय� मलुकु� ऐन कुट�पटको महल १ नं. 

ले प�रभा�षत तथा २ नं.ले वग�कृत कसरु गरेको देखीन आएकोले �नज ��तवाद�ह� �दपे�� 

थापा र राज कुमाललाई सोह� महलको ६ नं.बमोिजम सजाय हनु ् र घाइतेह�को उपचारमा 

लागेको खच�समेत सोह� महलको ६ र २५ नं.बमोिजम जाहेरवालालाई �दलाई भराइपाउन माग 

दाबी �लई पेस हनु ्आएको वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग प�।  

११. जाहेरवालाको जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो। मैले कसैलाई कुट�पट गरेको छैन। जाहेरवालाले नै 

मलाई कुट�पट गरेका हनु।् अ�भयोग दाबीबमोिजम मैले कुनै कसरु गरेको नहुँदा झ�ुा अ�भयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�ेसमेत बेहोराको ��तवाद� राज कुमालले यस अदालतसम� गरेको 

इ�कार� बयान।  

१२. जाहेर� दरखा�तलगायतका कागजह� झ�ुा हनु।् मैले कसैलाई कुट�पट गरेको छैन। कुट�पट 

नै गरेको नहुँदा अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन झ�ुा अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ 

भ�ेसमेत बेहोराको ��तवाद� �दपे�� थापाले यस अदालतसम� गरेको इ�कार� बयान  

१३. प�छ �माण ब�ुदै जादँा ठहरेबमोिजम हनेु गर� ��तवाद�म�येका द�पे�� थापालाई ३ वष�भ�दा 

बढ� कैदको आरो�पत कसरुमा सजाय हनु ्स�ने अव�था हुँदा �नजलाई अ.वं. ११८ को देहाय 

२बमोिजम थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनू�। अका� ��तवाद� राज कुमालले थनुामा रा� 

पन�स�मको कसरु गरेको त�काल �ा� �माणबाट नदेखीए प�न वारदातमा �नजको संल�नता 

देिखँदा अ.वं.११८ को देहाय ५ र १०बमोिजम �नजबाट नगद �.५०,०००।- वा सो जेथा 

जमानत �दए ँ�लई म�ुाको पपु�� गनु� भ�ेसमेत बेहोराको यस अदालतको �म�त २०७२।७।२९ 

को आदेश।  
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१४. ��तवाद� �दपे�� थापाको सा�ी स�ुनता मो�ान र ��तवाद� राज कुमालको सा�ी सरुज नेपालले 

��तवाद� �मलान कै ग�र�दएको बकप� �म�सल सामेल रहेको।  

१५. पी�डत घाइते जाहेरवालाह� स�वन बजगाइँ, स�ुनल सवुाल र मौकामा बिुझएका मा�नस वाव ु

थापाले यस अदालतसम� गरेको बकप� �म�सल सामेल रहेको।  

 

ठहर ख�ड 

१६. �नयमबमोिजम सा� ता�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुामा वाद� 

नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी पारशमिण 

पोखरेलले मौकाको जाहेर� दरखा�त सोलाई समथ�न गन� पी�डतको यस अदालतमा भएको 

बकप� र वी ए�ड वी अ�पतालको जाँच ��तवेदनसमेतका �म�सल संल�न सबदु �माणह�बाट 

��तवाद�ह�उपरको अ�भयोग दाबी प�ु� हनु ् आएको देिखँदा अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय 

ग�रपाउँ भनी बहस ��ततु गनु�भयो। �यसैगर� ��तवाद�ह�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्

अ�धव�ा �ी �भाकर खनाललले ��तवाद�ह� कसरुमा अदालतमा समेत इ�कार छन,् पी�डत 

उपर परेको चोट कुट�पटको २ नं. को प�रभाषा�भ� पद�न। यस अव�था ��तपा�दत 

निजरसमेतका आधारमा यी ��तवाद�ह�ले समा�य कुट�पटस�म गरेको देखीएको अव�थामा 

��तवाद�ह�लाई अ�भ�को कसरुमा सफाई हनुपुद�छ भनी ��ततु गनु�भएको वहससमेत सनुी 

�म�सल संल�न अ�भयोगप�स�हतका �म�सल कागजातको अ�ययन गर� इ�साफतफ�  �वचार गदा� 

देहाएका �वषयह�मा आधा�रत भई �नण�य �दनपुन� देखीयो।  

 अ�भयोग दाबीको वारदात कायम ह�ुछ हुँदैन ? 

 यी ��तवाद�को वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबीबमोिजम कुट�पट अं�भ�को 

अपराध कसरुमा संल�नता छ छैन ? 

 कसरुमा संल�न देखीन आए यी ��तवाद�लाई के कुन सजाय हनुपुन� हो र पी�डताले 

यी ��तवाद�बाट ��तपू�त� पाउने नपाउने के हो ? 

१७. सव��थमः प�हलो �� अ�भयोग दाबीको वारदात कायम ह�ुछ हुँदैन ? भ�ेस�ब�धमा हेदा� सव� 

�थम वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबीलाई हेनु� पन� देखीयो। वाद� नेपाल सरकारको 

अ�भयोग मागदाबी हेदा� घटना�थल �कृ�त मचु�ुका, जाहेर� दरखा�त ��तवाद� �य �दपे�� थापा र 

राज कुमालले गरेको बयान, घाइते �य स�वन बजगा� र स�ुनल सवुालको कागज, घाइते स�ुनल 

सवुालको घाउ जाँच केस फाराम, वारदात�थलमा यी ��तवाद� �दपे�� थापा र राज कुमालले इँ�ा 

ढु�ालगायतका व�तसुमेतले �हार गदा� जाहेरवालाम�ये स�वन बजगाइँको दायाँ ख�ुाको ह�ी 
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भाँिचई दईु टु�ा भएकोले कुट�पट अंगभंगको कसरु �था�पत हनु ्आएकोले ��तवाद�ह� �दपे�� 

थापा र राज कुमालको उपयु�� काय� मलुकु� ऐन कुट�पटको महल १ नं. ले प�रभा�षत तथा २ 

नं. ले वग�कृत कसरु गरेको देखीन आएकोले �नज ��तवाद�ह� �दपे�� थापा र राज कुमाललाई 

सोह� महलको ६ नं.बमोिजम सजाय हनु ् र घाइतेह�को उपचारमा लागेको खच�समेत सोह� 

महलको ६ र २५ नं.बमोिजम जाहेरवालालाई �दलाई भराइपाउन मागदाबी �लई ��ततु अ�भयोग 

दायर हनु ्आएको देखीयो।  

१८. ��तवाद�ह� राज कुमाल र �दपे�� थापाले अनसु�धान अ�धकार�सम� बयान गदा� वारदातको 

उपि�थ�तलाई अ�यथा भ� नसकेको र यस अदालतमा बयान गदा� वारदातको उपि�थ�तमा 

सा�बत रह� उ�टै जाहेरवालाले इँटाले कुट�पट गरेका हनु ् भनी गरेको बयान तथा �म�सल 

संल�न पी�डतको घाँ जाँच केस फाराममा देखीएका चोटह� तथा पी�डतको पर��ण ��तवेदन 

तथा वाद� नेपाल सरकारका सा�ीह�को बकप�बाट ��तवाद�ह�को वारदातको उपि�थ�तको 

वारदात कायम हनु ्आएको देखीयो।  

१९. अव दो�ो �� यी ��तवाद�को वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबीबमोिजम कुट�पट अं�भ�को 

अपराध कसरुमा संल�नता छ छैन?भ�े स�व�धमा हेदा� ��तवाद�ह�ले श�ु अनसु�धान 

अ�धकार�सम� बयान गदा� ��तवाद�म�येका राज कुमालले वारदातको �दन साथी भे�न क�रब 

२०.३० बजेको समयमा वारदात�थलमा प�ुदा त�काल नाम थर थाहा नभएका हाल थाहा 

भएका जाहेरवालासमेतले हामीह�लाई अपश�द �योग गर� अि�ल गाल�गलौज गरेको हुँदा 

हामीह� प�न आवेशमा आई �नज जाहेरवालाह�सँग वाद�ववाद गन� �ममा हामी दवैु प�बीच 

झै-झगडा तथा हात हालाहाल भएको हो, हातपात हनेु �ममा जाहेरवालाह�ले मलाई कुट�पट 

गरेको हुँदा साथी �दपे�� थापाले घटना�थलमा रहेका ढुङगा इँ�ालगायतका िचज व�तहु�ले 

अ�धाध�ुद �हार गरेको र मैलेसमेत सोह� अव�थामा जाहेरवालाह�लाई कुट�पट गरेको �थए।ँ 

�यह� अव�थामा मलाई जाहेरवालाह�ले नै �नय��णमा �लई �हर�को िज�मा लगाएको हो भनी 

बयान गरेको देखी�छ। अका� ��तवाद� �दपे�� थापाले अनसु�धान अ�धकार�सम� बयान गदा� 

वारदात�थलमा प�ुदा जाहेरवालासमेतले अि�ल गाल� गलौज गर� िज�काएको हुँदा हामीह� प�न 

आवेशमा आई �नज जाहेरवालाह�सँग वाद�ववाद गन� �ममा हामी दवैु प�बीच झै–झगडा तथा 

हात हालाहाल भएको हो, हातपात हनेु �ममा जाहेरवालाह�ले साथी राज कुमाललाई कुट�पट 

गरेको हुँदा मैले घटना�थलमा फेला परेका ढु�ा इँ�ालगायतका िचज व�तहु�ले अ�धाध�ुद �हार 

गरेको हुँ भनी बयान गरेको देखीयो। �नज ��तवाद�ह�ले यस अदालतमा बयान गदा� ��तवाद� 

�दपे�� थापाले वारदातको उपि�थ�त र जाहेरवालाको जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो। मैले कसैलाई 

कुट�पट गरेको छैन। जाहेरवालाले नै मलाई कुट�पट गरेका हनु।् अ�भयोग दाबीबमोिजम मैले 

कुनै कसरु गरेको नहुँदा झ�ुा अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ। अका� ��तवाद� राज कुमालले 
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सोह� बेहोरा उ�लेख गर� जाहेर� दरखा�तलगायतका कागजह� झ�ुा हनु।् मैले कसैलाई 

कुट�पट गरेको छैन। कुट�पट नै गरेको नहुँदा अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भनी 

अदालतमा कसरु गरेको कुरामा इ�कार रह� बयान गरेको देखीयो।  

२०. ��तवाद�ह� यस अदालतमा कसरुमा इ�कार रहे प�न जाहेरवालाको मौकाको जाहेर� बेहोरामा यी 

��तवाद�उपर वारदातको �दन अ. २०.३० बजेको समयमा िज�ला भ�परु सयु��वनायक न.पा.४ 

सवुण�मा ��तवाद� �दपे�� थापा र राज कुमालले इँ�ा ढु�ालगायतका व�तसुमेतले �हार गदा� 

जाहेरवालाम�ये स�वन बजगाइँको दायाँ ख�ुाको ह�ी भाँिचई दईु टु�ा भएको र दवैु 

जाहेरवालालाई कुट�पट गर� मोबाइल, घडी, नगदलगागतका सर-साम�ी खोसी लगेको भ�े बेहोरा 

उ�लेख भएको देखीयो। �यसैगर� मौकामा भएको पी�डत जाहेरवालाह�को घाँ जाँच केस 

फाराममा OPEN FACTURE AT RIGHT SHAFT OF TIBIA AND FIBULA भ�े बेहोराको 

घाइते स�वन बजगा�को र ABRASION OVER RIGHT SIDED SKULL AND LEFT INDEX 

FINGER भ�े बेहोराको घाइते स�ुनल सवुालको घाउ जाँच केस फाराम भएको देखी�छ। 

��तवाद�ह�उपरको जाहेर� बेहोरालाई घटना�थल �कृ�त मचु�ुकाको �ववरणमा घटना�थल 

निजकै रगत ज�तो रातो पदाथ� लतप�तएको भ�े भनाईले वारदातको ि�थ�त र जाहेर� बेहोरालाई 

थप समथ�न गरेको देखी�छ। ��तवाद�ह�को कुट�पटबाट परेका घाउ चोटह�को उपचार गरेका 

म�यपरु अ�पताल र �व. ए�ड �व अ�पतालका �बल भरपाईह� �म�सलमा संल�न रहेको 

देखीयो। यस अदालतमा बयान गन� वाद� नेपाल सरकारका सा�ीह� अथा�त ् पी�डत 

जाहेरवालाह�म�ये घाइते स�वन बजगा�ले यस अदालतमा आई बकप� गदा� आफू र साथी 

स�वन बजगा� बाटोमा �हँ�डरहेको बेलामा वारदात�थलमा ए�ासी पछा�डबाट निचनेका 

मा�नसह�ले ढु�ा मढुा गर� आ�मण गदा� भइँुमा लडेको र सोप�ात ् प�न �नर�तर आ�मण 

गर� हामीह�लाई �हका�इरहे प�छ उ�न खो�दा ख�ुाले काम गरेन हाल अ�पतालमा उपचार 

गराइरहेको छु दा�हने ख�ुा भाँिचएको छ। ख�ुामा सानो रड हालेको छ ठूलो प�न हा�न पन� 

स�छ। ह�ी जो�डएको छैन भनी डा�टरले भनेका छन।् हाल फलोअनमा छु। ख�ुा �नको हनेु 

नहनेु �यारे�ट� छैन। बैशाखी टेकेर अदालतमा आएको छु भनी बकप� गरेको देखीयो।  

२१. उि�लिखत त�यह� भएको ��ततु अ�भयोग दाबीको कसरुमा यी ��तवाद�ह�ले अ�भयोग 

दाबीबमोिजम कसरुमा यी ��तवाद�ह�को संल�नता के कुन �कारको हो भनी हेनु� पन� देखीयो। 

यस अदालतबाट जाहेरवाला स�वन बजगा�को अंगभंग भएको भ�नएको अंग हाल के क�तो 

अव�थामा छ काम ला�ने नला�ने के हो भनी आदेश भएको आदेशानसुार �ा� यी पी�डतको �व. 

ए�ड �व. अ�पतालको 26 February 2016 को प�छ�लो जाँच ��तवेदनमा Mr. Sabin Bajgain, 26 

years old gentlemen in our hospital on 24th October 2015 with alleged history of physical 

assault leading to Gustilo I (open) Tibia। Fibula fracture on right side. He was managed 

with closed reduction andintramedullar nailing on the same day. He was advised for non 
weight bear mobilization with crutch then was mobilized with Patellar Tendon Bearing cast 
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6 weeks after surgery. Now cast is removed and he is allowed to walk with crutch. He needs 
regular follow up and may need surgical intervention in between if fracture is not 
satisfactory or any complications occur. He will gradually discontinue crutch and walk 
independent in next 3 months’ time. The implant will be removed after 2 years if there is 

satisfactory fracture healing. He is doing well but needs follow up’ �रपोट� �ा� भई �म�सल 

सामेल रहेको देखीयो। ��तवाद�ह� अदालतमा आफूह�ले �हार गरेको कुरामा इ�कार रहे प�न 

मौकामै वारदात �थलबाट यी ��तवाद� राज कुमाल प�ाउ परेको देखी�छ। �नजह�ले 

वारदात�थलमा यी पी�डतसमेतका जाहेरवालाह�लाई �ववाद हुँदा ��तवाद� �दपे�� थापाले इँटाले 

�हार गरेको र राज कुमालले प�न अ�धाध�ुद �हार गर� घाइते बनाएको कुरामा यी ��तवाद�ह� 

अनसु�धान अ�धकार�सम� सा�बत रहेको पाइयो। �नजह�को सो सा�बतीलाई अदालतमा अ�यथा 

भने प�न वारदातको उपि�थ�त र मखु छाडी गाल� गौलज गरेका कारण धकेला धकेल हुँदा 

हामीह� �यहाँबाट भागेका ह� भनी बयान गरेबाट ��तवाद�ह�ले यी जाहेरवालालाई कुट�पटस�म 

गरेको इँटा �हार नगरेको भनी बयान बेहोरा लेखाएको पाइयो। यस अव�थमा यी पी�डतउपर 

परेको चोट �यनै ��तवाद�ह�को काय� actusreus कारण हो भ�े त�यमा �ववाद देखीन आएन। 

तसथ� यी ��तवाद�ह�को काय�को प�रणाम यी पी�डतउपर �म�सल संल�न घाँ जाँच केस 

फाराममा देखीएको चोटह� परेको देखीदा यी ��तवाद�ह� �दपे�� थापा र राज कुमाल अ�भयोग 

दाबीको कसरुका कसरुदार रहेको कुरालाई अ�यथा भ� �मलेन।  

२२. अव ते�ो �� कसरुमा संल�न देखीन आए यी ��तवाद�लाई के कुन सजाय हनुपुन� हो र 

पी�डताले यी ��तवाद�बाट ��तपू�त� पाउने नपाउने के हो ? भ�ेस�ब�धमा हेदा� मा�थ ग�रएका 

�ववेचनाह�बाट यी ��तवाद�ह�उपरको कसरुको वारदात कायम भई गएको र यी ��तवाद�ह� 

कसरुदार ठहर भई गएको अव�था छ यी ��तवाद�ह� उपर वाद� नेपाल सरकारले पी�डत स�वन 

बजगा�लाई इँटा �हार गर� OPEN FACTURE AT RIGHT SHAFT OF TIBIA AND 

FIBULAगराएको काय�समेत �था�पत मा�थ ग�रएको �ववेचनाबाट देखीएको छ। यी 

��तवाद�म�ये �दपे�� थापाले इँटा �हार गरेको र अका� ��तवाद� राज कुमालले अ�धाध�ुद 

कुट�पट गरेको कुरामा �वीकार रहेको र दवैु ��तवाद�को काय�का कारण यी पी�डतको िजउमा 

चोट ला�ग अ�भ� भएको कुरामा �ववाद देखीएन। तसथ� अपराधको �कृ�त र संल�नताको 

प�रि�थ�तबाट यी दवैु ��तवाद�को समान सहभागीता रहेको देखीन आयो। अब यी ��तवाद�ह� 

उपर वाद� नेपाल सरकारले कुट�पटको १ र २ न. को कसरुमा ६ न.बमोिजम सजायको 

मागदाबी �लएको देखीयो। कुट�पटको कसैले कसैलाई हात ह�तयार उठाई वा अ� कुनै 

�कारले रगतप�छे घा चोट अ�भ�पारेमा वा िजउमा अ� पीडा नो�सान हनेु काम गरेमा 

कुट�पट गरेको ठहछ� भनी प�रभाषा गरेको देखी�छ। �यसैगर� अंग भ� भनी कुट�पटको २ नं. 

कुट�पट गदा� देहायबमोिजम भएमा अ�भ�को खत ठहछ�–आखँाको हेन� शि� ह�न गर� वा 

आखँा फोर� ����व�हन बनाई�दएमा नाकको सुँ�ने शि� हरण ग�र�दएमा, कानको स�ेु शि� 

हरण ग�र�दएमा, िज�ोको बो�ने शि� हरण ग�र�दएमा, म�हलाको �तन का�ट�दएमा, म�हलालाई 

बाँझोपन र प�ुषलाई प�ुष�वह�न बनाएमा। मे�द�ड डँडा�न,ु हात, ख�ुा वा �यनैको जोन� भाँची 
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फोर� फुकाल� बेक�मा पा�र�दएमा कुट�पट अंग भ� हनेु भनी प�रभाषा गरेको देखी�छ। 

कुट�पटको ६ नं. ले अ�भ�को खतम�ये ����वह�न बनाइ�दएको, म�हलाको �तन का�ट�दएमा 

वा म�हलालाई बाँझोपन र प�ुषलाई प�ुष�वह�न बनाएको खतमा जनुसकैु एकखत गरेप�न सो 

गन�लाई तीनलाख �पैयाँ ज�रवाना गर� आठ वष� कैद गनु�पछ�। ती खतह�बाहेक अ�भ�को 

अ� खतम�ये जनुसकैु एक खत गरे प�न सो गन�लाई दईुलाख ज�रवाना �पैयाँ ज�रवाना गर� 

आठ वष� कैद गनु�पछ�। एउटै �क�समको काम �लने एउटाभ�दा बढ� अ� हनेुमा सोम�ये एउटा 

अ� मा� बेक�मा पार� �दएको भए मा�थ लेिखएको सजायको आधा सजाय गनु�पछ�। सो खत 

�नको भई काम ला�ने भएमा भने एकलाख ज�रवाना र दईु वष�मा� कैद गनु�पछ�। यसर� 

ज�रवानाबापत �ा� परैु रकम पी�डतलाई घाँ खच�बापत �दइनेछ भनी ऐनले परेको चोट र अंगको 

संवेदनशीलतालाई आधार मानी सजायको �यव�था गरेको देखीयो। कुट�पटको २ नं. को 

अि�तम वा�ाशंमा मे�द�ड डँडा�न,ु हात, ख�ुा वा �यनैको जोन� भाँची फोर� फुकाल� बेक�मा 

पा�र�दएमा कुट�पट अंग भ� हनेु भनी भनी भ�नएको र ६ नं.को �यव�थाले �य�ता कसरुमा 

सजाय गदा� एउटै काम गन� दईु अंगम�ये एउट मा� बेक�मा पा�र�दएमा आधा सजाय र सो 

अंगसमेत �नको भई काम ल�ने भएको अव�थामा भने एकलाख ज�रवाना र दईु वष�मा� कैद 

अ�नवाय� हनेु �वधा�यकाको कानूनको मनसाय रहेको देखीयो। पी�डत स�वन बजगा�को प�छ�लो 

पर��ण ��तवेदनमा �नजको ख�ुाको अव�था भ�व�यमा �नको हनु ्स�ने �कृ�तको रहेको भनी 

लेखी आएको अव�थामा यी ��तवाद�ह�लाई सो ६ नं. को कानूनी �यव�थाको अि�तम 

वा�ांशले ख�ुा �नको भई काम ला�ने मानी ��तवाद�ह�लाई सोबमोिजम जनह� २ वष� कैद � 

एकलाख ज�रवाना तथा सो महलको २५ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम उपचारमा लागेको 

रकमको स�ुन�तताको ला�ग थप ��तपू�त�बापत � बीस हजारको दा�य�व वहन गराउन ु पन� 

देखीन आयो।  

२३. तसथ� यसमा मा�थ ग�रएको �ववेचना ��तवाद�ह�को अनसु�धान अ�धकार�सम� भएको बयान 

पी�डतको यस अदालतमा भएको बकप�समेतका �म�सल संल�न सबदु �माणह�बाट 

��तवाद�ह�ले वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन कुट�पटको 

महलको ६ न. �वपर�त अपराध कसरु गरेको ठहछ�। सो ठहना�ले ��तवाद�ह� �दपे�� थापा र 

राज कुमाललाई िच�क�सकको ��तवेदनबाट भ�व�यमा घाइते स�वन बजगा�को अंग �नको भई 

काम ला�ने �कृ�तको भ�े देिखँदा अंग काम ला�ने देखीन आई सोह� ६ नं.बमोिजम जनह� २ 

वष� कैद र � १०००००।-एकलाख ज�रवाना हनेु ठहछ�। साथै �ा� �बलसमेतलाई �वचार 

गर� ��तवाद�ह�बाट कुट�पटको २५ नं.बमोिजम जनह� �बस हजारका दरले ��तपू�त� घाइते 

स�वन बजगा�ले भराइपाउने र ��तवाद�बाट भएको ज�रवानासमेत पी�डत स�वन बजगा�ले घा 

खच�वापत भराइपाउने ठहछ�। अ�मा तप�सलबमोिजम गनु� भनी अ.वं. १८६ नंबमोिजम आज 

यो फैसला ग�र�दएको छ।  



122 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

तप�सल 

माथी इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद� �दपे�� थापालाई दईुवष� कैद र �. १,००,०००।-

(एकलाख) ज�रवाना हनेु ठहर� फैसला भएकोमा �नज ��तवाद� �म�त २०७२।७।७बाट 

अनसु�धानको �ममा प�ाउ पर� हालस�म �नर�तर थनुामा रहेको देिखँदा कैदको हकमा 

२०७२।७।७ बाटै कैद �याद गणना गर� २०७४।७।६स�म कैदबापत थनुामा राखी ज�रवाना 

�.१,००,०००। (एक लाख) �नज ��तवाद�ले दाखेला गरे �म�त २०७४।७।७ गतेबाट �नजलाई 

थनुाम�ु ग�र�दन ु र ज�रवाना असलु नभए �नयमानसुार ज�रवानाबापत समेत थनुमा रा� ुभनी कैद� 

पजु� �दन ु...............................................................................................................१ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद� राज कुमाललाई २ वष� कैद र �. १,००,०००।- 

(एक लाख) ज�रवाना हनेु ठहर� फैसला भएकोले उ� कैद र ज�रवाना बे�ज ुहुँदा कैदको हकमा 

�नज ��तवाद� �म�त २०७२।७।६ गते प�ाउ पर� यस अदालतबाट भएको आदेशानसुार �म�त 

२०७२।७।२९ मा � ५०,०००।- (पचास हजार) धरौट� राखी तारेखमा बसी पपु�� गर� आएको 

देिखँदा �नज २३ �दन थनुामा बसेको देिखँदा �नजलाई भएको कैद वष� २ दईुमा सो असलु भएको 

२३ �दन क�ा गर� बाँक� कैद लागेको १ वष� ११ म�हना ७ �दनको र ज�रवानाको हकमा �नजलाई 

लागेको ज�रवाना एक लाखम�ये �.५०,०००।- (पचास हजार) म�ुा पपु��को �ममा �नजले यस 

अदालतमा ध.र.नं.७१ �म�त २०७२।७।२९ मा राखेको देिखँदा सोबाट असलुउपर गर� बाकँ� 

रहेको ज�रवाना � ५०,०००।- बे�ज ुहुँदा लगत कसी असलु गनु� .......................................२ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद�ह� �दपे�� थापा र राज कुमालबाट पी�डत घाइते 

स�वन बजगा�ले जनह� �. २०,०००।-(बीस हजार) ��तपू�त�बापत भराइपाउने ठहरेकाले �नज 

��तवाद�ह�को यसै सरहदको जेथा देखाई �नज ��तवाद�ह�बाट उ� ��तपू�त�को रकम भराइपाउँ 

भनी घाइते �नज स�वनले �नवेदन �दए ँपनुरावेदनको अव�था नाघेप�छ वा म�ुाको अि�तम �कनारा भई 

आएप�छ उ� ��तपू�त� ��तवाद�बाट �नज घाइते स�वन बजगा�लाई �नयमानसुार गर� भराइ�दन ु....३ 

 

माथी इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद�ह�लाई भएको ज�रवानासमेत कुट�पटको २५ नं. ले 

पी�डत घाइतेले घा खच�बापत भराई �लन पाउने ठहरेको हुँदा उ� ज�रवानाको रकम यस अदालतमा 

दाखेला भए �नयमानसुार गर� ��तवाद�ह�बाट पी�डत घाइते �नज स�वन बजगा�लाई पनुरावेदनको 

अव�था नाघेप�छ वा म�ुाको अि� तम �कनार भई आएप�छ घा खच�बापत भराइ�दन ु...................४ 

 

��ततु इ�साफमा िच� नवझेु स.म.ुस.ऐन २०४९ को दफा २६(१) का �याद ७० (स�र�) 

�दन�भ�मा �ी पनुरावेदन अदालत पाटन, ल�लतपरुमा पनुरावेदन गन� जान ु भनी फैसलाको 

न� कलस�हतको पनुरावेदनको �यादको जानकार� ��तवाद�ह�लाई �दन.ु...................................५ 

 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 123 

 

 
 

��ततु फैसलाको सरोकारवालाले न� कल माग गन�आएमा �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई न� कल 

�दन.ु......................................................................................................................६ 

 

��ततु फैसलाको �व�तुीय अपलोड गर� दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख फाँटमा बझुाई 

�दन.ु......................................................................................................................७ 

 

                                   

(िज�ला �यायाधीश) 

 फैसला लेखनमा सहयोग तथा क��यटुर गन�:- 

 (फाँट-४) 

   

 इ�त संवत ्२०७२ साल चै� ७ गते रोज १ शभुम.्.........................................  
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�ी सनुसर� िज�ला अदालत 

 इजलास 

माननीय अ�त�र� िज�ला �यायाधीश �ी िच�बहादरु ग�ु� 

फैसला 

म�ुा नं. - 071-CR-0073 

दता� �म�तः २०७१।०६।०१ 

�नण�य नं. : २३४ 

 

म�ुाः- चोर�।  

 

वाद� ��तवाद� 

सनुसर� िज�ला, हासँपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ९ 

ब�ने दश�न चौधर�को जाहेर�ले नेपाल 

सरकार...............................................१ 

सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ९ ब�ने 

ननलुाल चौधर�को छोरा �व�म भ� ने पषुलाल 

चौधर�......................................................१  

सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ३ ब�ने 

कुसमुलाल चौधर�को छोरा समुन चौधर�............२ 

सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ३ ब�ने 

कल� चौधर�को छोरा माल�दप चौधर�..............३ 

सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं.१ ब�ने 

गयाराम चौधर�को छोरा अजु�न चौधर�...............४ 

सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ३ ब�ने 

राजकुमार चौधर�को छोरा �मलन चौधर�............५ 

सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ३ ब�ने 

हकु�  चौधर�को छोरा र�व ..............................६ 

सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ३ ब�ने 

भीम ख�काको छोरा खेमराज ख�का...............७ 

सनुसर� िज�ला, हासँपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ३ 

ब�ने दाताराम ब�जराको छोरा �ललानाथ 

ब�जरा......................................................८ 

कानून �यवसायी 

वाद�तफ� बाट       ��तवाद�तफ� बाट 

सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी रामहर� भ�राई अ�धव�ा �ी भवानी�साद कोइराला 

अ�धव�ा �ी राजे���साद कोइराला  

अ�धव�ा �ी ब��नाथ भ�राई 
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लगाउका म�ुाह� 

 म�ुा नं. M 071-CR-0072 (चोर�) 

 म�ुा नं. M 071-CR-0073 (चोर�) 

 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम ३० र ३१बमोिजम सा�ा�हक र दै�नक पेसी 

सूचीमा चढ� �नण�याथ� इजलाससम� पेस हनु ् आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त�य, कानून 

�यवसायीको बहस, इजलासको ठहर-इ�साफ र तप�सल यस�कार छ:- 

 

म�ुाको संि�� त त�य 

१.  दश�न चौधर�को ह�ुलया जाहेर� �नवेदन (�म�त -२०७१।०5। ०5)  

म सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ९ ि�थतमा रहेको सनराइज इ� �लस �कुलका 

��ि�सपल हुँ। सो �कुल �नमा�णका ला�ग भनी �कनी �याई राखेको ३ सतेु ४० �फटे ३७ थान 

फलामको रड �.२१,४६०।- मा �कनी �याएर राखेर �थयो। उ� रड �म�त 

२०७१।0५।0४ गते रातको समयमा के-कुन चोरह�ले चोर� गर� लगेको हुँदा खोजतलास 

ग�रपाउँ र प�छ फेला परेमा �कटानी जाहेर�समेत �दनेछु।  

२.  घटना�थल मचु�ुका (�म�त -२०७१।०5। ०5)  

िज�ला सनुसर�, हाँसपोसा गा.�व.स.वाड� नं.९ ि�थत पूव�मा बाबरुाम कटवालसमेतको �ल�ट� 

ज�गा, पि� चममा आन�द खनालको ज�गा, उ�रमा पानी �संचाई गन� साव�ज�नक पैनी, दि�णमा 

आन�द खनालको ज�गा य�त चार �क�ला�भ� पन� �नमाणा�धीन अव�थामा रहेको सनराइज 

इ� �लस �कुलको क�पाउ�ड�भ� रािखएको फलामे रड ३ सतेु, ४० �फट ल�बाइ भएको ३७ 

थान �म�त २०७१।0५।0४ गते रातको समयमा चोर� भएको घटना�थल।  

३.  बरामद�/खानतलासी मचु�ुका (�म�त २०७१।०5।०5 गते)  

सनुसर� िज�ला, हासँपोसा गा.�व.स., वाड� नं.३ ि�थत पूव�मा तरहरा बजारबाट हाँसपोसा 

गा.�व.स. तफ�  जाने क�ची बाटो मा �ललानाथ ब�जराले बनाउदै गरेको नयाँ प�ी घरको 

�यासेजदेखी दि�ण र उ�र कोठा १।१ कोठा भएको छत ढलान गरेको र उ� �यासेजमा 

�व�भ� न ठाउँह�बाट मा�नसह�को चोर� गर� �याई राखेको अव�थामा देहायबमोिजमको समान 

बरामद भएको हो।  

�स.नं. बरामद समान कै�फयत 

१ २१।
२ सतेु ४० �फट ७२ पीस फलामको रड 

२ ३ सतेु ४० �फट ७६ पीस फलामको रड 

३ ४ सतेु ४० �फट २७ पीस फलामको रड 

४ ४ सतेु ३२ �फट ९ पीस फलामको रड 

५ पानी त� ने पूरानो मोटर  १ वटा OSWAL लेखेको 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 127 

 

 
 

४.  दश�न चौधर�को जाहेर� दरखा�त (�म�त -२०७१।०5। ०६)  

म ��ि�सपल रहेको सनराइज बो�ड�ङ �कुल �नमा�ण हनेु �ममा रहेकाले �कुलअगा�ड रािखएको 

फलामका रडह� �म�त २०७१।0५।0४ गते रा�तको समयमा चोर� भएको भनी मैले �म�त 

२०७१।0५।0५ गते इलाका �हर� काया�लय, इटहर�मा ह�ुलया �नवेदन �दएको �थयो। 

सोस�ब�धमा खोजी गद� जादँा सनुसर� िज�ला, हासँपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ३ ब�ने �ललानाथ 

ब�जराले आ�नो घर �नमा�ण गद� गरेको र �नजकै घर क�पाउ�डमा उ� �कुलबाट चोर� 

भएको रडह� फेला परेकाले �नजलाई सोधपछु गदा� सनुसर� िज�ला, हासँपोसा गा.�व.स., वाड� 

नं. ९ ब�ने खेमराज ख�का, र�व चौधर�, �मलन चौधर�, अजु�न चौधर�, माल�दप चौधर�, समुन 

चौधर�, �व�म चौधर�समेतले �म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त चोर� गर� �याएको हुँदा मैले 

ख�रद गरेको भनी बताएको हुँदा सोस�ब�धमा यो �कटानी जाहेर� �दन आएको छु। मेरो चोर� 

भएको उ� रड �फता� �दलाई �नजह�लाई मलुकु� ऐन चोर�को महलबमोिजम कारबाह� 

ग�रपाउँ।  

५.  �ललानाथ ब�जराले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त -२०७१।०5। १२)  

�म�त २०७१।0५।0४ गते बेलकुा माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�समेतका केटाह� मेरो 

घरमा आई हामीह�सँग फलामको रड छ, तपा� घर बनाउदै हनुहु�ुछ, चा�ह�छ भने हामी 

�याइ�द�छ�, �छमेक� अंकल भएकाले स�तैमा �द�छ�समेत भनेकाले मैले ह�ुछ �न त भनी 

भनेको �थए।ँ रा�त १२ बजेको समयमा �नज केटाह�ले मेरो घरमा के कताबाट हो हातमै 

बोक� ३ सतेु ४० �फट ल�बाइ भएको ३७ थान रड मेरो घरमा �याइ छोडी गएका �थए।ँ 

उनीह�ले पैसा �लन भो�ल �बहान आउछ� भनी गएका �थए।ँ सोह�अनसुार �बहान आइ हाल 

प�ाउ परेका अजु�न चौधर�, मालद�प चौधर�, खेमराज ख�का, �मलन चौधर�, �व�म चौधर�, र�व 

चौधर�, समुन चौधर�ले रा�त उनीह�ले �याएको रडबापतको �. १२,०००।- �पैयाँ �लई 

गए। मलाई चोर� गर� �याउछ� भनी भनेका �थएनन।् तर प�न य�त स�तोमा �कन बेचेको 

होलान ्भ� नेस�ब�धमा चोर�को शंका ला�गरहेकै �थयो। �म�त २०७१।0५।0५ गते �दउसो 

सनराइज बो�ड�ङ �कुलका िश�कह�समेत आई मेरो घरमा राखेको उ� रड �नजह�को 

�नमा�णधीन �कुल भएको �थानबाट चोर� भएको रड भनी हेर� िचनी �हर�लाई खबर गर� 

�हर�ले उ� बरामद� रड साथै मलाई समेत सोधपछु गर� प�ाउ गर� लगेको हो। मैले 

बताएअनसुार मलाई उ� रड बे�ने केटाह�लाई समेत �हर�ले प�ाउ गर� �याएको हो। मैले 

यसबाहेक अ�य रड ख�रद गरेको हो। साथै चोर�को माल हो भ� ने थाहा पाई �कनेकोसमेत 

छैन। �नज अ�य ��तवाद�ह�ले के कहाबँाट के क�त रडह� चोरे मलाई थाहा छैन।  

६.  खेमराज ख�काले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त -२०७१।०5। १२)  

मलगायत जाहेर�मा उि�लिखत केटाह�समेतले स�लाह गर� �म�त २०७१।0५।0४ गते 

रा�त १२ बजेको समयमा रड खोजी �हँ�डरहेको अव�थामा सनराइज इ� �लस �कुलको 
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�नमाणा�धीन भवन�थलमा प�ुदा फलामको रडह� फाल� राखेको हेदा� वरपर कोह� मा�नसह� 

नदेखीएको हुँदा हामीले �यहाँ राखेको फलामका रडह�म�ये ३ सतेु ४० �फटे रड ३७ थान 

रड चोर� गर� �ललानाथ ब�जरालाई �नजसँग अगा�ड नै भएको स�लाहबमोिजम �नजको घरमा 

सबै जनाले हातमै वोक� लगी छोडी गएको हो। भो�लप�ट �बहान हामी सबै जनाले �नज 

ब�जराको घरमा गइ उ� रडको दाम बापत �.१२,०००।- �लएका ह�। उ� रकम हामी 

सबै जनाले बराबर� बाडँी �लएका ह�। चोर� भएको भो�लप�ट �कुलका सरह�समेत भई रड 

खो�दै �हँडेको अव�थामा �नज �ललानाथ ब�जराको घरबाट उ� हामीले �ब�� गरेको 

फलामको रडह� फेला पार� सोधपछु गदा� �नज �ललानाथ ब�जराले मेरो नामसमेत बताई चोर� 

गन� मा�नसह�को नाम ठेगाना खलुाइ �दएकाले सोप�ात ् �हर�ले मसमेतलाई प�ाउ गरेको 

हो।  

सो �म�त भ�दाअगा�ड �म�त २०७१।0२।0९ गते रा�त न�दलाल �व� वकमा�को घरबाट प�न 

३ सतेु ४५ थान र ४ सतेु २० थान गर� ज�मा ६५ थान रड चोर� गर� भपुनारायण भ� ने 

भपुाल चौधर�लाई �. ३०,०००।- मा �ब�� गरेको हो। �नज भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर� र 

�ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको रड हामीले चोर� गर� बेचेको रड हो।  

७.  र�व चौधर�ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त -२०७१।०5। १२)  

�म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त १२ बजेको समयमा सनराइज इ� �लस �कुलको 

�नमा�णाधीन भवन�थलमा राखेको फलामको रडह�म�ये ३ सतेु ४० �फटे रड ३७ थान 

हामीह�ले चोर� गर� �ललानाथ ब�जरालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको हो। सो रकम 

हामी सबै जनाले बराबर� बाडँी �लएका ह�। सो �म�तभ�दा अगा�ड �म�त २०७१।0२।0९ 

गते रा�त न�दलाल �व� वकमा�को घरबाट प�न ३ सतेु ४५ थान र ४ सतेु २० थान गर� 

ज�मा ६५ थान रड चोर� गर� भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर�लाई �.३०,०००।- मा �ब�� 

गरेको हो। �नज भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर� र �ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको 

रड हामीले चोर� गर� बेचेको रड हो।  

८.  �मलन चौधर�ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०5। १२ गते)  

�म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त १२ बजेको समयमा सनराइज इ� �लस �कुलको 

�नमा�णाधीन भवन�थलमा राखेको फलामको रडह�म�ये ३ सतेु ४० �फटे रड ३७ थान 

हामीह�ले चोर� गर� �ललानाथ ब�जारालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको हो। सो रकम 

हामी सबै जनाले बराबर� बाँडी �लएका ह�। सो �म�तभ�दा अगा�ड �म�त २०७१।0२।0९ 

गते रा�त न�दलाल �व� वकमा�को घरबाट प�न ३ सतेु ४५ थान र ४ सतेु २० थान गर� 

ज�मा ६५ थान रड चोर� गर� भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर�लाई �. ३०,०००।- मा �ब�� 

गरेको हो। �नज भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर� र �ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको 

रड हामीले चोर� गर� बेचेको रड हो।  
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9.  अजु�न चौधर�ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०5। १२)  

�म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त १२ बजेको समयमा सनराइज इ� �लस �कुलको 

�नमा�णाधीन भवन�थलमा राखेको फलामको रडह�म�ये ३ सतेु ४० �फटे रड ३७ थान 

हामीह�ले चोर� गर� �ललानाथ ब�जरालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको हो। सो रकम 

हामी सबै जनाले बराबर� बाँडी �लएका ह�। सो �म�तभ�दा अगा�ड �म�त २०७१।0२।0९ 

गते रा�त न�दलाल �व� वकमा�को घरबाट प�न ३ सतेु ४५ थान र ४ सतेु २० थान गर� 

ज�मा ६५ थान रड चोर� गर� भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर�लाई �.३०,०००।- मा �ब�� 

गरेको हो। �नज भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर� र �ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको 

रड हामीले चोर� गर� बेचेको रड हो।  

10. माल�दप चौधर�ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०5। १२)  

�म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त १२ बजेको समयमा सनराइज इ� �लस �कुलको 

�नमा�णाधीन भवन�थलमा राखेको फलामको रडह�म�ये ३ सतेु ४० �फटे रड ३७ थान 

हामीह�ले चोर� गर� �ललानाथ ब�जरालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको हो। सो रकम 

हामी सबै जनाले बराबर� बाँडी �लएका ह�। सो �म�त भ�दा अगा�ड �म�त २०७१।0२।0९ 

गते रा�त न�दलाल �व� वकमा�को घरबाट प�न ३ सतेु ४५ थान र ४ सतेु २० थान गर� 

ज�मा ६५ थान रड चोर� गर� भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर�लाई �.३०,०००।- मा �ब�� 

गरेको हो। �नज भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर� र �ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको 

रड हामीले चोर� गर� बेचेको रड हो।  

११.  समुन चौधर�ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०5। १२ गते)  

�म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त १२ बजेको समयमा सनराइज इ� �लस �कुलको 

�नमा�णाधीन भवन�थलमा राखेको फलामको रडह�म�ये ३ सतेु ४० �फटे रड ३७ थान 

हामीह�ले चोर� गर� �ललानाथ ब�जरालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको हो। सो रकम 

हामी सबै जनाले बराबर� बाँडी �लएका ह�। सो �म�त भ�दा अगा�ड �म�त २०७१।0२।0९ 

गते रा�त न�दलाल �व� वकमा�को घरबाट प�न ३ सतेु ४५ थान र ४ सतेु २० थान गर� 

ज�मा ६५ थान रड चोर� गर� भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर�लाई �.३०,०००।- मा �ब�� 

गरेको हो। �नज भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर� र �ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको 

रड हामीले चोर� गर� बेचेको रड हो।  

12.  �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान (�म�त -

२०७१।०5। १२)  

�म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त १२ बजेको समयमा सनराइज इ� �लस �कुलको 

�नमा�णाधीन भवन�थलमा राखेको फलामको रडह�म�ये ३ सतेु ४० �फटे रड ३७ थान 

हामीह�ले चोर� गर� �ललानाथ ब�जरालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको हो। सो रकम 
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हामी सबै जनाले बराबर� बाँडी �लएका ह�। सो �म�त भ�दा अगा�ड �म�त २०७१।0२।0९ 

गते रा�त न�दलाल �व� वकमा�को घरबाट प�न ३ सतेु ४५ थान र ४ सतेु २० थान गर� 

ज�मा ६५ थान रड चोर� गर� भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर�लाई �.३०,०००।- मा �ब�� 

गरेको हो। �नज भपुनारायण भ� ने भपुाल चौधर� र �ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको 

रड हामीले चोर� गर� बेचेको रड हो।  

13.  व�तिु�थ�त मचु�ुका (�म�त २०७१।०5। २३ गते)  

च�ठ�लाल चौधर� - सनुसर� िज�ला, हासँपोसा गा.�व.स.वाड� नं.९ ि�थतमा �नमा�णाधीन 

अव�थामा रहेको सनराइज बो�ड�ङ �कुलको ला�ग बनाउनको ला�ग राखेको ३ सतेु ४० 

�फटको ३७ थान फलामको रड �म�त २०७१।0५।0४ गते रातको समयमा चोर� भएको र 

खोतजतलास गदा� �ललानाथ ब�जराको घरमा चोर� भएको रड फेला परेको हो। �नजलाई 

सोधपछु गदा� रा�त उ� रडह� खेमराज ख�का, र�व चौधर�, �मलन चौधर�, अजु�न चौधर�, 

माल�दप चौधर�, समुन चौधर�, �व�म चौधर�ले समेतले चोर� गर� �याई �.१२,०००।- मा 

मलाई �ब�� गरेकाले स�तोमा पाएकोले �कनेको हुँ भनी बताएको हुँदा चोर� गन� सबैलाई 

प�ाउ गर� सोधपछु गदा� �नज ��तवाद�ह�ले �वीकार गरेको हो।  

�ब�णलुाल चौधर� - सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स.वाड� नं.९ ि�थतमा �नमा�णाधीन 

अव�थामा रहेको सनराइज बो�ड�ङ �कुलको ला�ग बनाउनको ला�ग राखेको ३ सतेु ४० 

�फटको ३७ थान फलामको रड �म�त २०७१।0५।0४ गते रातको समयमा चोर� भएको र 

खोतजतलास गदा� �ललानाथ ब�जराको घरमा चोर� भएको रड फेला परेको हो। �नजलाई 

सोधपछु गदा� रा�त उ� रडह� खेमराज ख�का, र�व चौधर�, �मलन चौधर�, अजु�न चौधर�, 

माल�दप चौधर�, समुन चौधर�, �व�म चौधर�ले समेतले चोर� गर� �याई �.१२,०००।- मा 

मलाई �ब�� गरेकाले स�तोमा पाएकोले �कनेको हुँ भनी बताएको हुँदा चोर� गन� सबैलाई 

प�ाउ गर� सोधपछु गदा� �नज ��तवाद�ह�ले �वीकार गरेको हो।  

नगे�� खलुाल - सनुसर� िज�ला, हासँपोसा गा.�व.स.वाड� नं.९ ि�थतमा �नमा�णाधीन अव�थामा 

रहेको सनराइज बो�ड�ङ �कुलको ला�ग बनाउनको ला�ग राखेको ३ सतेु ४० �फटको ३७ 

थान फलामको रड �म�त २०७१।0५।0४ गते रातको समयमा चोर� भएको र खोतजतलास 

गदा� �ललानाथ ब�जराको घरमा चोर� भएको रड फेला परेको हो। �नजलाई सोधपछु गदा� 

रा�त उ� रडह� खेमराज ख�का, र�व चौधर�, �मलन चौधर�, अजु�न चौधर�, माल�दप चौधर�, 

समुन चौधर�, �व�म चौधर�ले समेतले चोर� गर� �याई �.१२,०००।- मा मलाई �ब�� 

गरेकाले स�तोमा पाएकोले �कनेको हुँ भनी बताएको हुँदा चोर� गन� सबैलाई प�ाउ गर� 

सोधपछु गदा� �नज ��तवाद�ह�ले �वीकार गरेको हो।  

१४.  अ�भयोग दाबी (�म�त २०७१।०६।01 गते)  

��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन 

चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�काले सनराइज बो�ड�ङ �कुलको ३ सतेु ३७ पीस रड �म�त 

2०७१।0५।0४ गते रा�त चोर� गरेकाले �नजह�को उ� काय� मलुकु� ऐन, चोर�को 
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महलको १ नं.अनसुारको कसरु अपराध गरेको देखीन आएको छ। चोर� गरेको ३७ थान 

रडको मू�य �.२१,४६०।- रहेकोले सो �बगो कायम गर� �नज ��तवाद�ह�लाई मलुकु� ऐन, 

चोर�को महलको १२ नं.अनसुार लगाउको म�ुा नं. 071-CR-0072 मा �थम पटक भएकाले 

यसमा दो�ो पटक कायम गर� सजाय ग�रपाउँ।  

मू�य �.२१,४६०।- पन� रड ��तवाद� �ललानाथ ब�जराले �.१२,०००।- मा चोर�को माल 

भ� ने जानी जानी ख�रद गरेको हुँदा �नज ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन, चोर�को महलको २४ 

नं.अनसुारको कसरु अपराधमा सोह� नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउँ।  

जाहेरवाला सनराइज बो�ड�ङ �कुलको स� चालक दश�न चौधर�लाई मलुकु� ऐन, चोर�को 

महलको १०(३) र २१ नं.बमोिजम बरामद भएको ३ सतेु ३७ पीस रड �दलाई भराइपाउँ।  

1५.  ��तवाद� �ब�म भ� ने पषुलाल चौधर�ले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।0३)  

�म�त 2071।05। 04 गते रा�त म आ�नो घरमा सतेुको �थए।ँ जाहेर�अनसुार मसमेत भई 

जाहेरवालाको फलामको रडह� चोर� गरेको होइन। जाहेरवालाको सामान चोर� भएको कुरा 

मलाई थाहा छैन। अ�भयोग दाबीअनसुार सजाय हनुपुन� होइन।  

1६.  ��तवाद� समुन चौधर�ले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।0३)  

जाहेरवालाको फलामको रड चोर� गरेको होइन। मउपर �कन जाहेर� �दए ँम भ� न सि�दन। 

मैले अ�भयोग दाबीअनसुारको कसरु अपराध नगरेको हुँदा मलाई दाबीअनसुार सजाय हनुपुन� 

होइन।  

17.  ��तवाद� माल�दप चौधर�ले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।0३)  

जाहेरवालाको फलामको रड मैले चोर� गरेको छैन। �म�त 2071।05। 04 गते म आ�नै 

घरमा स�ुतरहेको �थए।ँ �म�त 2071।05। 05 गते रा�त म आ�नै घरमा स�ुतरहेकोमा 

�हर�ह� आई मलाई ओ�ानबाटै प�ेर �याएको हो। मैले कुनै अपराध गरेको �थइन। 

मउपरको जाहेर� बेहोरा झ�ुा हो।  

1८.  ��तवाद� अजु�न चौधर�ले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।0३)  

�म�त 2071।05। 04 गते रा�त म आ�नो घरैमा सतेुको �थए।ँ म �ाइभर पेसा गर� खाने 

भएकाले मैले चोरेर खान ुपद�न, जाहेरवालाको फलामको रड को-कसले चोरे, चोरेनन ्म भ� न 

सि�दन। मउपरको जाहेर� बेहोरा गलत हो। अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ।  

1९.  ��तवाद� �मलन चौधर�ले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।0५)  

मैले जाहेरवालाको फलामको रड चोर� गरेको होइन, �म�त 2071।05। 04 गते म आ�नै 

घरमा स�ुतरहेको �थए।ँ म जनमजदरु� गर� पेसा गर� खा�छु। मैले चोर� नगरेको हुँदा 

मउपरको जाहेर� गलत हो। अ�भयोगबाट सफाइ पाउँ।  

20.  ��तवाद� खेमराज ख�काले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।0५)  
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मैले जाहेरवालाको रड चोर� गरेको होइन। म �म�त 2071।05। 04 गते रा�त आ�नै 

घरमा �थए।ँ जाहेरवालाको फलामको रड मैले चोर� गरेको नहुँदा मउपरको जाहेर� बेहोरा 

झ�ुा हो। अ�भयोग दाबीअनसुार सजाय हनुपुन� होइन।  

2१.  ��तवाद� र�व चौधर�ले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।0५)  

मैले जाहेरवालाको रड चोर� गरेको होइन। चोर� भयो भएन मलाई केह� थाहा छैन। �म�त 

2071।05। 04 गते म मेरो घरमा सतेुको �थए।ँ मउपरको जाहेर� बेहोरा गलत हो। 

अ�भयोग दाबीअनसुार सजाय हनुपुन� होइन। अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ।  

22.  ��तवाद� �ललानाथ ब�जराले अदालतसम� गरेको बयान (�म�त २०७१।०६।02)  

बरामद भएको फलामको रड तरहरा पा�डे हाड�वेयरबाट २०७१ साल जे� म�हनामा ख�रद गरेको 

हो। उ� रड मेरो हो। जाहेरवालाको रड चोर� भए नभएको स�ब�धमा मलाई केह� थाहा छैन। 

�म�त २०७१।०५।०४ गते र 5 गते म मेरो घरैमा �थए।ँ मैले चोर� गरेको रड ख�रद गरेको 

होइन। मउपरको जाहेर� झ�ुा हो।  

२३. थनुछेकको आदेश (�म�त २०७१।०६।०६)  

संक�लत �माणह�बाट ��तवाद�ह� कसरुदार देखीन आएकोले प�छ थप �माण ब�ुदै जाँदा 

ठहरेबमोिजम हनेु गर� देहायबमोिजम गनू�।  

 ��तवाद� र�ब चौधर�ले पेस गरेको ज�मदता�बाट �नज १४ वष� पूरा भएको नदेिखँदा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(१)बमोिजम स�बि�धत �हर� 

काया�लयमाफ� त अ�भभावकको िज�मा लगाई �दन,ु 

 ��तवाद� माल�दप चौधर�ले पेस गरेको ज�मदता�बाट �नज १४ वष� मा�थ र १६ वष� 

पगेुको नदेिखँदा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११८ नं. को दफा ५ र १० 

नं.बमोिजम �.५,०००।- धरौट �लनू, 

 ��तवाद� �मलन चौधर�को हकमा नाबालकको �माण ब�ुदै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेु 

गर� �नज र अ�य ��तवाद�ह�बाट �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, अजु�न 

चौधर� र खेमराज ख�काबाट मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११८ नं. को दफा 

५ र १० नं.बमोिजम जनह� �.१०,०००।- धरौट �लनू, 

 ��तवाद� �ललानाथ ब�जराबाट �. २२,०००।- धरौट �लनू, 

2४.  ��तवाद� �ललानाथ ब�जराका सा�ी �भम ख�काले गरेको बकप� (�म�त २०७१।०८।10)  

��तवाद�ले घर बनाएको हो। ��तवाद� �ललानाथले पा�डे हाड�वेयरबाट रड ख�रद गरेको हो। 

केह� स�तो परेको हुँदा 37 थान ख�रद गरेको हो।  

2५.  ��तवाद� �मलन चौधर�का सा�ी �वरेन भ� ने �वरे�� चौधर�ले गरेको बकप� (�म�त 

२०७१।०८।10)  

��तवाद� �मलन चौधर�ले चोर� गरेको होइन। मेरो भा�जा यी ��तवाद� हुँदा सो �दन मेरो 

घरमा आएका �थए ँर रातभर� मेरो नै घरमा �थए।ँ जाहेर� झ�ुा हो।  
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2६.  ��तवाद� अजु�न चौधर�का सा�ी गं�याई भ� ने गंगाराम चौधर�ले गरेको बकप� (�म�त 

२०७१।०८।10)  

वारदात �म�त समयमा ��तवाद� अजु�न धनकुटामा गाडी चलाइरहेका �थए।ँ जाहेर� झ�ुा हो। 

�नज �नद�ष छन।् �नजले सफाइ पाउनपुद�छ।  

2७.  ��तवाद� माल�दप चौधर�का सा�ी �वमल चौधर�ले गरेको बकप� (�म�त २०७१।०८।10)  

��तवाद� माल�दप चौधर�ले फलामे रड चोर� गरेका होइनन।् अ�भयोग तथा जाहेर� झू�ा हो। सो रात 

घरमा �थए।ँ गम�को कारणले रा�त ९।10 बजेस�म हावा खाई सँगै बसेका �थय�। �यसप�छ उनी 

आ�नो घरमा गई सतेुका हनु।्  

2८.  जाहेरवाला दश�न चौधर�ले गरेको बकप� (�म�त २०७१।11।26)  

फलामको 37 थान रड चोर� भएको हो। चोर� गरेको देखीन। ��तवाद� �ललानाथ ब�जराको 

घरमा भो�लप�ट खो�दै जाँदा रड भे�टएको हो। मैले उ� रड पा�डे हाड�वेयस� तरहरा-२बाट 

�कनेको हो।  

 

कानून �यवसायीको बहस 

२९. वाद�तफ� का �व�ान ्सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी रामहर� भ�राई  

��तवाद�ह�ले जाहेरवालाको रड गरेकाले अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउँ भनी बहस 

��ततु गनु�भयो।  

३०. ��तवाद� �ललानाथ ब�जराको तफ� का �व�ान ्अ�धव�ा �ी ब��नाथ भ�राई 

��तवाद� �ललानाथ ब�जराले चोर� गरेको रड �कनेको होइन। बरामद रड �नजले आफ�  �कनेको 

रड हो। अ�भयोग दाबीबाट �नजले सफाइ पाउनपुछ� भनी बहस ��ततु गनु�भयो।  

३१. अ�य ��तवाद�तफ� का �व�ान ् अ�धव�ा �ी भवानी�साद कोइराला, अ�धव�ा �ी राजे���साद 

कोइराला 

��तवाद�ह�ले जाहेरवालाको रड चोर� गरेको कुनै ठोस सबदु �माण छैन। ��तवाद�ह� 

नाबालकसमेत रहेको छ। अ�भयोग दाबीबाट ��तवाद�ह�ले सफाइ पाउनपुछ� भनी बहस ��ततु 

गनु�भयो।  

 

इजलासको ठहर-इ�साफ 

३२. �ारि�भक कुरा अ�धकार�े�, हद�याद र हकदैया 

यसमा �म�सल संल�न कागज �माणह�को अ�ययन, �व�ान ् कानून �यवसायीको बहस 

स�ुनसकेप� चात ् सब��थम म�ुाको त�य र सबदु �माणको �व�षेण गर� म�ुाको �वषय व�तमुा 

�वेश गनु�पूव� �ारि�भक �वषयह� �े�ा�धकार, हद�याद र हकदैयासमेतको �ारि�भक कानूनी 

�� नमा अदालत �वयमले् �नि� चत गनु�पन� भएकाले �यसतफ�  �याय �न�पण गन� इजलास 

स�ुनि� चत हनुपुन� देखीन आएको छ।  
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 यस इजलासलाई ��ततु म�ुाको स�ु कारबाह� र �कनारा गर� �याय �न�पण 

(Adjudication) गन� अ�धकार�े� रहे नरहेकोतफ�  �वचार गदा�, वारदात �थल यसै सनुसर� िज�ला, 

इहटर� उप-महानगरपा�लका, वाड� नं. ५ मा रहेकोले नेपालको सं�वधानको धारा १५१, �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा १, मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २९ नं. 

को दफा २ को देहाय २बमोिजम यसै अदालतको �याय �न�पण गन� �े�ा�धकार (Jurisdiction) 

मा नै पन� देखीयो।  

�य�तै, ��ततु म�ुा हद�याद�भ� दायर हनु ्आएको छ छैन भ� नेतफ�  �वचार गदा�, 

चोर�को वारदात �म�त 2०७१।0५।0४ गते घटेको भ� ने हुँदा मलुकु� ऐन, चोर�को महलको 

२९ नं. को हद�याद (Limitation) �भ�ैको देखीयो।  

नेपाल सरकारलाई ��ततु चोर� म�ुा चलाउने हकदैया छ छैन भ� नेतफ�  हेदा�, मलुकु� 

ऐन, चोर�को महलले सजाय हनेु म�ुा सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची - १ 

�भ�को म�ुा देिखँदा सो कसरुमा म�ुा चलाउने हकदैया (Locus Standi) नेपाल सरकारलाई रहे 

भएकै देखी�छ।  

३३. �नण�य गनु�पन� कुराह� 

अब, �याय �न�पण गदा� �ारि�भक �वचार गनु�पन� कुराह� �े�ा�धकार, हद�याद र हकदैयाको 

य�कनप� चात ्�वषय व�तमुा �वेश गर� इ�साफतफ�  �वचार गदा� ��ततु म�ुामा देहायबमोिजमको 

�� नमा त�य, �माण, �व�मान �च�लत कानून र �यायका मा�य �स�ा�तह�को �ववेचना गर� 

�न�कष�मा प�ुन ुपन� हनु ्आयको छ।  

क.  ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, 

�मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�काले सनराइज इ� �लस �कुलको ३७ थान रड 

चोर� गरेको हो होइन ? 

ख. ��तवाद� �ललानाथ ब�जराले चोर� भएको रड जानीजानी ख�रद गरेको हो वा होइन ? 

ग. चोर� गरेको भए के क�त �बगो बराबरको चोर� गरेको हो ? 

घ.  चोर� गरेको भए ��तवाद�ह�लाई के क�त सजाय हनुपुन� हो ?  

च. बरामद भएका रड सनराइज बो�ड�ङ �कुलले �फता� पाउने हो वा होइन ? 

३४. �थम �� नतफ�  �वचार गदा�, सनुसर� िज�ला, हाँसपोसा गा.�व.स., वाड� नं. ९ मा रहेको सनराइज 

इ� �लस �कुलको भवन �नमा�ण गन� राखेको फलामको रड ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल 

चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज 

ख�काले �म�त 2०७१।0५।0४ गते रा�त चोर� गर� मलुकु� ऐन, चोर�को महलको १ 

नं.अनसुारको कसरु अपराध गरेको भ� ने वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी रहेको देखी�छ। 

यहाँ, वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबीको उ� कानूनी �यव�थाको �सँहावलोकन हनु ु

�ासं�गक नै ह�ुछ। जनु यस�कार रहेको देखी�छ।  

१ नं.। । । । आ�नो हक नप�ुने अचल भई रहेकोलाई चलको �हसाब गराई वा चल 

धनमालसमेत हक प�ुने धनीलाई थाहा न�दई वा उसको म�जरु� नल� धनीको हक मेटाई 
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आफूले �लना खानाका ला�ग जनुसकैु कुरो गर� बेइमानीका �नयतले कसैले ल�यो भने 

चोर� गरेको ठहछ�।  

��ततु म�ुामा यी ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, 

अजु�न चौधर�, �मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�काले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� बयान 

गदा� �म�त २०७१।0५।0४ गते रा�त सनराइज इ� �लस �कुलको भवनबाट ३ सतेु ३७ थान 

रड स�लाह गर� चोर� गर� �ललानाथ ब�जरालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको हो भनी गरेको 

एकै �मलानको बयान, �ललानाथ ब�जराले समेत अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� बयान गदा� �नज 

��तवाद�ह�ले रा�त �याई बेचेको भनी गरेको बयान रहेको देखी�छ। अदालतमा बयान गदा� 

��तवाद�ह�ले चोर� नगरेको भनी कसरुमा इ�कार गर� बयान गरेको छ।  

��तवाद�को उपयु��बमोिजमको अदालतबाहेक अ�य�� अनसु�धानको �ममा 

अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� भएको बयान र अदालतमा भएको बयान एकापसमा �वरोधाभाष 

रहेको अव�थामा �माणमा �लन �म�ने न�म�ने स�ब�धमा हेदा�, �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 

को उपदफा १बमोिजम म�ुाका प�ह�ले गरेका �य� गरेका कुरा तथा बयान �नजह�को 

�व�� �माणमा ला�ने ह�ुछ। तर, सोह� ऐनको दफा ९ को उपदफा २बमोिजम फौजदार� 

म�ुामा अदालतबाहेक अ�य�� ��तवाद�ले गरेको बयान �नजले सचेत अव�थामा, �वत�� �पमा, 

डर�ासमा नपार� गरेको बयानलाई मा� �माणमा �लन �म�ने देखी�छ। अनसु�धानको �ममा 

भएको बयान �हर�ले आफूखसुी लेखेर स�हछाप गराएको भनी ��तवाद�ह�ले अदालतमा बयान 

गदा� िज�कर �लएको भए ताप�न बयान �लएप�छ दईु पटक �हरासतमा रा� ने �याद थप गदा�को 

अव�थामा सोस�ब�धमा अदालतमा िज�कर �लन ु पन�मा सोसमेत �लएको देिखँदैन। घटनाको 

�ववरण र त�यह� �सल�सलाब� मालाकार �पमा ��तवाद�ह�ले गरेका बयान अनसु�धान 

अ�धकार�ले �नजह�लाई नसोधी तयार गरेको भ� ने �नजह�को िज�कर व�तगुत देखीन आएन। 

��तवाद�ह�ले अनसु�धानको �ममा अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको सा�बती बयानलाई 

प�न �माणमा �लन �म�ने नै देखीन आयो।  

 अ�भयोग �मािणत गन�का ला�ग ��तवाद�को कसरुमा सा�बती बयान एउटा मह�वपूण� 

�माण भए ताप�न सो �माणलाई अ�य �माणह�ले प�न समथ�न गरेको अव�थामा मा� �य�तो 

�माणले साथ�कता र मूत��प पाउने ह�ुछ। ��ततु म�ुामा जाहेरवाला सनराइज इ� �लस �कुलको 

��ि�सपल दश�न चौधर�को रड चोर� भएकामा मौकामा नै ह�ुलया जाहेर� र जाहेर� दखा��थ दता� 

रहेको, चोर� भएको रड ��तवाद� �ललानाथ ब�जराको घरबाट बरामद भएको, �ललानाथ ब�जराले 

समेत अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� बयान गदा� �नज ��तवाद�ह�ले रा�त �याई बेचेको भनी 

गरेको बयान, ��तवाद�ह�को �नद��षताको िज�कर �लएको भए प�न �माण ऐन, २०३१ को 

दफा २७बमोिजम �नजह�ले आ�नो िज�करलाई �मािणत गन� कुनै ठोस सबतु पेस गन� सकेको 
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देखीएन। य�तो अव�थामा �नज ��तवाद�ह�को सा�बती बयानलाई अ�यथा भ� न ु पन� अव�था 

देिखँदैन।  

उपयु�� आधार-�माणबाट यी ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन 

चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�काले सनराइज 

इ� �लस �कुलको फलामको रड धनीलाई थाहा न�दई वा म�जरु� नल� हक मेटाई आफूले �लना 

खानाका ला�ग बेइमानीका �नयतले ल�ग �ब�� गरेको देिखँदा �नजह�ले मलुकु� ऐन, चोर�को 

महलको १ नं. ले �नषधे गरेका चोर�को कसरु अपराध गरेको देखीन आयो।  

३५. दो�ो �� नतफ�  �वचार गदा�, ��तवाद� �ललानाथ ब�जरा उपर ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल 

चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज 

ख�काले चोर� गरेको रड हो भ� ने जानी जानी ख�रद गरेकाले मलुकु� ऐन, चोर�को महलको 

२४ नं.अनसुारको कसरु अपराध गरेको भ� ने वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी रहेको 

देखी�छ। यहाँ, वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबीको उ� कानूनी �यव�थाको �सँहावलोकन 

हनु ु�ासं�गक नै ह�ुछ। जनु यस�कार रहेको देखी�छ।  

२४ नं.। । । । चोर�को माल भनी जानी जानी �लने वा रा� नेलाई वा �क� नेलाई 

प�हला पटक भए �बगोबमोिजम ज�रवाना गनु�पछ�। दो�ो पटक देखीलाई �बगोबमोिजम 

ज�रवाना गर� सो ज�रवानाबापत कैद गनु�पछ�। नजानी �लएको भए ज�रवाना कैद हुँदैन। 

नजानी �लनेह�ले आफनो �बगो चोरसमेत जसबाट �लएको हो उसबाट कपाल� सरह �लन 

पाउँछ। नाबालकसँग �लएकोमा थैल� भराई �लन पाउँदैन।  

��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन 

चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�काले सनराइज इ� �लस �कुलको चोर� गरेको रड ��तवाद� 

�ललानाथ ब�जरालाई �.१२,०००।- मा �ब�� गरेको भनी बयान गरेको र �नज ��तवाद� 

�ललानाथ ब�जराले समेत अनसु�धानको �ममा अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� �नज 

��तवाद�ह�बाट �.१२,०००।-मा ख�रद गरेको भनी बयान �लएको देखी�छ। ��तवाद� 

�ललानाथ ब�जराले समेत अनसु�धानको �ममा अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयानलाई 

�नजका �व��मा �माणमा �लन मा�थ गरेका कानूनी �ववेचनाबाट समेत �म�ने नै देखी�छ। 

�च�लत बजार मू�य �.२१,४६०।- बराबरको मोल पन� रड �.१२,०००।- मा ख�रद गरेको 

देिखँदा सो ख�रद मू�य सयकडा प��भ�दा बढ� स�तो रहेको देखीएको तर कुनै कागज गर� 

�लएको भने देिखँदैन। कुनै प�न समान अ�धक स�तोमा कागज नगर� �लएकोमा �य�तो ख�रद 

�ब�� �व�छ �क�समले भएको रहेनछ भनी मलुकु� ऐन, चोर�को महलको २३ नं. ले समेत 

अनमुान गनु�पन� ह�ुछ। यी ��तवाद� �वयमले् चोर� गर� �याएको हो भनी शंका रहेको �थयो 

भनी बयानसमेत गरेको छ। यी ��तवाद�ले बरामद फलामको रड आफ� ले �कनेको भनी िज�कर 

�लएको भए ताप�न सोको सबदु �माण पेस गर� �मािणत गराउन सकेकोसमेत देिखँदैन। �ेसा 

स�लायस� ए�ड �ेडस�बाट ख�रद गरेको भनी �बल पेस गरेको भए ताप�न मौकामा बयान गदा� सो 

कुरा खलुाउन नसकेको र �बल पेस नगरेकाले �नजको िज�कर �व� वासनीय देखीन आएन। 
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अ�भयोग दाबीको ३ सतेु ३७ पीस मा� नभई सोबाहेकका अ�य रडह�समेत बरामद�मा 

भएकाले �नजको ख�रद गरेको �बल यह� बरामद�को नै रहेछ भ� न �म�ने प�न देखीएन।  

उपयु�� आधार-�माणबाट यी ��तवाद� �ललानाथ ब�जराले चोर�को माल भनी जानी 

जानी ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, 

�मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�काबाट रड �क�न घरमा राखेको देिखँदा �नजह�ले 

मलुकु� ऐन, चोर�को महलको २४ नं. ले �नषधे गरेका चोर�को कसरु अपराध गरेको देखीन 

आयो।  

३६. ते�ो �� नतफ�  �वचार गदा�, चोर� म�ुामा द�ड-सजाय कायम गदा� �बगोबमोिजम कायम गनु�पन� 

कानूनी �यव�था रहेकोले चोर�को �बगो �नधा�रण गनु�समेत मह�वपूण� रहेको ह�ुछ। ��ततु म�ुा 

पेस भएको �ेसा स�लायस� ए�ड �ेडस�को �वलबाट प�न ३ सतेु ३७ पीस रडको मू�य 

�.२१,४६०।- उ�लेख भई आएको देखी�छ। अ�भयोग दाबीमा कायम ग�रपाउँ भनी 

खलुाएको �बगो �.२१,४६०।-को स�ब�धमा ��तवाद�ह�को असहम�त िज�कर प�न नरहेको र 

सो रकम असा�द�भ�क प�न नदेखीएकोले अ�यथा कायम गर� रहन ुपन� देखीएन।  

३७. चौथो �� नतफ�  �वचार गदा�, मा�थ उि�लिखत �ववेचनाबाट ��तवाद�ह�ले चोर�को कसरु-अपराध 

गरेको देखीएकोले �नजह�उपर फौजदार� दा�य�व �सज�ना भएकाले के, क�त र क�तो द�ड 

सजाय (Penalty) �नधा�रण गनु�पन� हो भ� नेतफ�  हेदा�, ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, 

समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�का उपर 

मलुकु� ऐन, चोर�को महलको १२ नं. को र ��तवाद� �ललानाथ ब�जरा उपर मलुकु� ऐन, 

चोर�को महलको २४ नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ� ने वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी 

रहेको देखी�छ। यहा,ँ वाद� नेपाल सरकारको सजायको अ�भयोग दाबीको उ� कानूनी 

�यव�थाको समेत �सँहावलोकन हनु ु�ासं�गक नै ह�ुछ। जनु यस�कार रहेको देखी�छ।  

१२ नं.। । । । डाँका, रहजनी, जबज��ती चोर� र नकबजनी बाहेक अ� साधारण 

चोर�मा कसरुदारलाई जनह� सो चोर�को ज�मा �बगोबमोिजम ज�रवाना र प�हला 

पटककोलाई एक म�हना, दो�ो पटककोलाई तीन म�हना, ते�ो पटककोलाई छ म�हना, 

चौथो पटककोलाई एक वष�, पाँचौ पटककोलाई दईु वष�, छैठ� पटककोलाई चार वष� र 

सोभ�दा बढ� ज�तसकैु पटकभएप�न छ वष� कैदसमेत गनु�पछ�।  

उ� १२ नं. को कानूनी �यव�थामा �वधा�यकाले सजाय �नधा�रण गदा� इ�साफकता�लाई कुनै 

तज�बजी �व�ववेक अ�धकार तोकेको नहुँदा सजाय �नधा�रण गदा� अ�य थप �वचार र �ववेचना 

ग�ररहन ु परेन। ��ततु म�ुामा ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, 

माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन चौधर�, र�व चौधर�, खेमराज ख�का चोर�मा लगाउका 

म�ुा नं. M 071-CR-0072 को चोर� म�ुामा आज यसै इजलासबाट फैसला भई सो वारदातमा 

�थम पटक कायम भएकाले �नज ��तवाद�ह�को ��ततु वारदात दो�ो पटकको देखीएकोले 
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�नजह�लाई मलुकु� ऐन, चोर�को १२ नं.बमोिजम तीन म�हना कैद र कायम भएको चोर�को 

�बगो बराबर �. २१,४६०।- ज�रवाना हनेु देखी�छ।  

   तर, फौजदार� म�ुामा कसरु कायम र सजाय �नधा�रणप� चात ् प�न फौजदार� 

�व�धशा�मा आपरा�धक दा�य�वको अपवाद (Exceptions of Criminal Liability) को �पमा 

सामा�य ��तर�ा (General Defence) सदैव र�हरहेको ह�ुछ। सामा�य ��तर�ाका कारणले 

कायम भएका कसरुमा �नधा�रण गरेका सजायबाट उ�मिु�, �रहाई, छुट वा क�म हनेु गद�छ। 

फौजदार� �व�धशा�को सामा�य ��तर�ाका �व�वध �पह�म�ये नाबालकपन (Infancy) प�न 

एक हो। कम उमेरका कारणले मान�सक �पले प�न अप�रप�ता हनेु र आपरा�धक काय� भए 

प�न आपरा�धक मनसाय नहनेु भ� ने नै नाबालकपनको ��तर�ाको आधार हो। �व� वका 

आध�ुनक स�य समाजले यो मा�यतालाई �वीकार गरेको छ, जनु संय�ु रा�संघको 

Convention on the Rights of the Child ले �द� बालबा�लकाको हकले समेत देखाउछ। 

नेपालले प�न संय�ु रा�संघको सद�य हनुका साथै आध�ुनक रा�य भएकाले �व� व�यापी 

मा�यताको आधारमा नेपालको सं�वधानको धारा ३९ ले बालबा�लका अनकूुलको �यायको 

मौ�लक हकको ��याभतू गरेको छ। यसका अ�त�र� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ ले 

प�न १६ वष� पूरा नभएकोलाई बालबा�लकाको �पमा प�रभाषा गर� �त�नह�को कानूनी हकको 

संर�ण गरेको छ। बालबा�लकाको �व�भ� न हकम�ये उ� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

को दफा ११ ले बालकको आपरा�धक दा�य�वका बारेमा देहायबमोिजमको कानूनी �यव�था 

गरेको छ। जनु �यव�था नेपालको फौजदार� �याय �णाल�मा आपरा�धक दा�य�वको अपवाद 

(Exceptions of Criminal Liability) को �पमा रहेको छ।  

११. बालक र आपरा�धक दा�य�वः  

(१)  कानूनबमोिजम अपराध ठह�रने कुनै काम गन� �यि� सो काम गदा� दश वष�म�ुनको 

बालक रहेछ भने �नजलाई कुनै �कारको सजाय हनु ्स�दैन।  

(२) बालकको उमेर दश वष� वा सोभ�दा मा�थ र चौध वष�भ�दा कम रहेछ भने �नजलाई 

कानूनबमोिजम ज�रवाना हनेु कुनै अपराध गरेकामा ह�काई, स�झाई र कैद हनेु 

अपराध गरेकामा कसरु हेर� ६ म�हनास�म कैद ह�ुछ।  

(३) चौध वष� वा सो भ�दामा�थ र सो� वष�भ�दा म�ुनको बालकले कुनै अपराध गरे 

�नजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई हनेु सजायको आधा सजाय ह�ुछ।  

��ततु म�ुामा ��तवाद�ह�म�ये र�व चौधर�, �मलन चौधर� र माल�दप चौधर� १६ वष� पूरा 

भएको भनी वाद� नेपाल सरकारले अ�भयोग लगाएको भए प�न �नजह�ले १६ वष� पूरा 

नभएको भनी िज�कर रहेको छ। वाद�ले �नज ��तवाद�ह� १६ वष� पूरा भएको भ� ने कुनै 

सबदु �माण पेस गरेको छैन भने ��तवाद�ह�ले देहायबमोिजमको उमेर खलेुको ज�मदता�को 

�माणप� पेस गरेको छ।  

 

�स.नं. ��तवाद� ज�म �म�त वारदात �म�त उमेर 
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नाम 

१ र�व चौधर� २०५७।०५।२८ 2०७१।0५।0४ १३ वष� पूरा भई १४ वष� नपगेुको 

२ �मलन 

चौधर� 

२०५७।०४।०१ 2०७१।0५।0४ १४ वष� पूरा भई १५ वष� नपगेुको 

३ माल�दप 

चौधर� 

२०५५।०७।१२ 2०७१।0५।0४ १५ वष� पूरा भई १६ वष� नपगेु 

उपयु�� त�य �माणबाट ��तवाद�ह� माल�दप चौधर� र �मलन चौधर� चौध वष� वा सोभ�दा 

मा�थ र सो� वष�भ�दा म�ुनको देखीएकोले बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को 

उपदफा (३)बमोिजम अ�य सो� वष� पगेुका ��तवाद�लाई कायम गरेको सजायको आधा अथा�त ्

मलुकु� ऐन, चोर�को १२ नं.बमोिजम तीन म�हना कैद र कायम भएको चोर�को �बगो बराबर 

�.२१,४६०।- ज�रवानाको आधा जनह� डेढ म�हना कैद र �.१०,७३०।- ज�रवाना हनेु 

देखी�छ।  

��तवाद�म�ये र�व चौधर�को उमेर दश वष� वा सो भ�दा मा�थ र चौध वष�भ�दा कम 

रहेकोले बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२)बमोिजम सजायको 

मा�ा तज�बजी रहेकोले The Best Interests of the Child को �स�ा�तबमोिजम प�न ६ �दन कैद 

गदा� �यायोिचत नै हनु ्आउने देखी�छ।  

��तवाद� �ललानाथ ब�जराउपर मलुकु� ऐन, चोर�को महलको २४ नं.बमोिजम 

सजाय ग�रपाउँ भ� ने वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी रहेकोले मा�थ नै उ� २४ नं. को 

कानूनी �यव�था उ�रण भइसकेको र �नजलाई पटके नदेिखँदा प�हलो पटककोलाई 

�बगोबमोिजम ज�रवाना हनेु र �नजको हकमा �बगो कायम गदा� सोह� महलको २३ नं. को 

अि�तम वा�ांशले �नजले �कनेको �बगो नभई �नजले �लएको अव�थामा सो मालको पन� 

मोलबाट कायम हनेु देिखँदा कायमी �बगो �. २१,४६०।- नै �नजको हकमा प�न लागू हनेु 

देिखँदा �नजलाई �बगोबमोिजम �. २१,४६०।- ज�रवाना हनेु देखी�छ।  

३८. पाँचौ �� नतफ�  �वचार गदा�, बरामद भई दशीको �पमा पेस हनु ्आएको ३ सतेु ३७ थान रड 

सनराइज इ� �लस �कुलको रहे भएको देिखँदा अ�भयोग मागबमोिजम मलुकु� ऐन, चोर�को 

महलको १० र २१ नं.बमोिजम उ� �व�ालयले �फता� पाउने देखी�छ।  

 

�न�कष� 

मा�थ उि�लिखत आधार कारण र लगाउको म�ुामा फैसला गदा� ग�रएका �ववेचनाह�बाट 

��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, माल�दप चौधर�, अजु�न चौधर�, �मलन चौधर�, 

र�व चौधर�, खेमराज ख�काले मलुकु� ऐन, चोर�को महलको १ नं. को कसरु दो�ो पटक र ��तवाद� 

�ललानाथ ब�जाराले मलुकु� ऐन, चोर�को महलको २४ नं. को कसरु गरेको देिखँदा �नजह�म�ये 



140 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर�, समुन चौधर�, अजु�न चौधर�, खेमराज ख�कालाई मलुकु� 

ऐन, चोर�को महलको १२ नं.बमोिजम जनह� ३ म�हना कैद र �.२१,४६०।- ज�रवाना हनेु, 

��तवाद�ह� माल�दप चौधर� र �मलन चौधर�लाई मलुकु� ऐन, चोर�को महलको १२ नं. र 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा ३बमोिजम ११।२
 म�हना कैद र 

�.१०,७३०।- ज�रवाना हनेु, ��तवाद� र�व चौधर�लाई मलुकु� ऐन, चोर�को महलको १२ नं. र 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा २बमोिजम ६ �दन कैद हनेु, ��तवाद� 

�ललानाथ ब�जरालाई मलुकु� ऐन, चोर�को महलको २४ नं.बमोिजम �.२१,४६०।- ज�रवाना हनेु र 

सनराइज इ� �लस �कुलले दशीको �पमा पेस हनु ्आएको ३ सतेु ४० �फटको ३७ थान फलामको 

रड �फता� पाउने, साथै धरौट�मा छुटेका ��तवाद�ह� �व�म भ� ने पषुलाल चौधर� र समुन चौधर�ले 

तोकेको तारेख गजुारेकाले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १२४ नं.बमोिजम �नजह�ले राखेको 

धरौट� रकम जफत हनेु ठहछ�। सो ठहरेकाले अ�य कुरामा तप�सलबमोिजम गन� गर� मलुकु� ऐन, 

अदालती ब�दोब�तको १८६ नं.बमोिजम फैसला ग�र�दएको छ।  

तप�सल 

कैदको हकमा 

मा�थ ठहर-इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद�ह�लाई लागेको कैदको स�ब�धमा देहायबमोिजम 

गनु�.......................................................................................................................१ 

�स.नं. ��तवाद�को नाम कैद कै�फयत 

१ �व�म भ� ने पषुलाल चौधर� ३ म�हना �म�त २०७१।०५।०७ देखी 

२०७१।०६।०६स�म १ म�हना 

�हरासतमा बसेको हुँदा बाँक� जनह� २ 

म�हना कैदको लगत कसी असलु गनू�।  

२ समुन चौधर� ३ म�हना 

३ अजु�न चौधर� ३ म�हना 

४ खेमराज ख�का ३ म�हना 

५ माल�दप चौधर� ११।२
 म�हना 

�म�त २०७१।०५।०७ देखी 

२०७१।०६।०६स�म १ म�हना 

�हरासतमा बसेको देिखँदा जनह� १५ 

�दन कैदको लगत कसी असलु गनू�।  ६ �मलन चौधर� ११।२
 म�हना 

७ र�व चौधर� ६ �दन 

�म�त २०७१।०५।०७ देखी 

२०७१।०६।०६स�म ३० �दन अथा�त ्

१ म�हना �हरासतमा बसेको देिखँदा 

कैदको हकमा केह� गर� रहन ुपरेन।  

 

ज�रवानाको हकमा 

मा�थ ठहर-इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद�ह�लाई लागेको ज�रवानाको स�ब�धमा 

देहायबमोिजम गनू�.......................................................................................................२ 

�स.नं. ��तवाद�को नाम कैद कै�फयत 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 141 

 

 
 

१ पषुलाल चौधर� �.२१,४६०।- 
फैसला हुँदा अनपुि�थत रहेकोले लगत कसी 

असलु गनू�।  

२ समुन चौधर� �.२१,४६०।- 
फैसला हुँदा अनपुि�थत रहेकोले लगत कसी 

असलु गनू�।  

३ अजु�न चौधर� �.२१,४६।- 

�म�त २०७१।०६।०६ मा र.नं.५३६बाट 

राखेको धरौट� �.१०,०००।- ज�रवानाबापत 

सि� चतकोषमा दािखला गनु� र बाकँ� 

�.११,४६०।- लगत कसी असलु गनू�।  

४ खेमराज ख�का �.२१,४६।- 

�म�त २०७१।०६।०६ मा र. नं. ५३४बाट 

राखेको धरौट� �.१०,०००।- ज�रवानाबापत 

सि� चतकोषमा दािखला गनु� र बाकँ� 

�.११,४६०।- लगत कसी असलु गनू�।  

५ माल�दप चौधर� �.१०,७३०।-  

�म�त २०७१।०६।०६ मा र. नं. ५३३बाट 

राखेको धरौट� �.५,०००।- ज�रवानाबापत 

सि� चतकोषमा दािखला गनु� र बाकँ� 

�.५,७३०।- लगत कसी असलु गनू�।  

६ �मलन चौधर� �.१०,७३०।- 

�म�त २०७१।०६।०६ मा र.नं.५३५बाट 

राखेको धरौट� �.१०,०००।- ज�रवानाबापत 

सि� चतकोषमा दािखला गनु� र बाँक� �.७३०।- 

लगाउको म�ुा नं. M 071-CR-0072 को फैसलाबाट 

�फता� पाउने धरौट�बाट क�ा गर� सि� चतकोषमा 

दािखला गनू�।  

७ 
�ललानाथ 

ब�जरा 
�.२१,४६०।- 

अनसु�धानको �ममा ३० �दन थनुामा बसेकोले 

सोबापतको �.७५०।- क�ा गर� बाँक� 

�.२०,७१०।- �म�त २०७१।०६।०६ मा र. 

नं. ५२५बाट राखेको धरौट� �.२२,०००।-बाट 

ज�रवानाबापत सि� चतकोषमा दािखला गनू�।  

 
 

धरौट� रकमको हकमा 

म�ुाको पपु��को �ममा �न�न ��तवाद�ह�ले राखेको धरौट� रकम देहायबमोिजम गनू�.................३ 

 

�स.नं. ��तवाद�को नाम धरौट� रकम कै�फयत 
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१ पषुलाल चौधर� �.१०,०००।- तोकेको तारेख गजुार� बसेकोले जफत हनेु 

हुँदा सि� चत कोषमा दाखेला गनू�।  २ समुन चौधर� �.१०,०००।- 

३ अजु�न चौधर� �.१०,०००।- ज�रवानाबापत सि� चतकोषमा दािखला गनू�।  

४ खेमराज ख�का �.१०,०००।- ज�रवानाबापत सि� चतकोषमा दािखला गनू�।  

५ �मलन चौधर� �.१०,०००।- ज�रवानाबापत सि� चतकोषमा दािखला गनू�।  

६ माल�दप चौधर� �.५,०००।- ज�रवानाबापत सि� चतकोषमा दािखला गनू�।  

७ �ललानाथ ब�जरा  �.२२,०००।- 

ज�रवानाबापतको रकम सि� चतकोषमा दािखला 

गर� बाँक� �.१,४७६।- कानूनबमोिजम गर� 

�फता� �दन।ु  

 

दशीको समान 

अ�भयोगप� साथ पेस हनु ्आएको ४० �फट ल�बाइ भएको ३ सतेु ३७ थान रड सनराइज इ� �लस 

�कुलको देिखँदा ��ततु म�ुा अि�तम भएप�छ �व�ालयको ��त�न�धलाई िझकाई बूझाई �दन.ु..........४ 

 

पनुरावेदनको �याद 

यो इ�साफमा िच� नबझेु ७० �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, �बराटनगरमा पनुरावेदन गन� जान ुभनी 

वाद� िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, इन�वा-सनुसर�लाई फैसलाको ��त�ल�पस�हत र 

��तवाद�ह�लाई सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१)बमोिजम पनुरावेदनको �याद 

�दन.ु.....................................................................................................................५ 

 

सरोकारवालाले फैसलास�हतको न�ल मागे �नयमानसुार सार� वा सराइ�दन.ु..............................६ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गनु� र फैसला अपलोड गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दन.ु..............................................................................................................७ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

माननीय �यायाधीश�यूले बोलेर �टपाएबमोिजम �टपी क��यटुर टाईप गर� फैसला तयार गन� 

इजलास सहायक। फाँटवालाः  

ना.स.ु ड�बर�साद िघ�मरे 

इ�त संवत ्२०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शभुम.्...........................................



�ी सनुसर� िज�ला अदालत 

 इजलास 

माननीय अ�त�र� िज�ला �यायाधीश �ी िच�बहादरु ग�ु� 

फैसला 

म�ुा नं. - 069-CP-1088 

दता� �म�तः २०७०।०२।१२ 

�नण�य नं. : १४४ 

 

म�ुाः- बकसप� �लखत बदर, दता� बदर, दता� कायम।  

 
 

वाद� ��तवाद� 

सनुसर� िज�ला, धरान उप-महानगरपा�लका, वाड� 

नं. ६ घर भई हाल मोरंग िज�ला, कसेनी 

गा.�व.स., वाड� नं. ६ ब�ने ठोक�वर भ� ने ठगवीर 

राईको छोर� �टकादेवी 

राई............................................१ 

सनुसर� िज�ला, धरान उप-महानगरपा�लका, 

वाड� नं. ६ ब�ने िजतमान राईको छोरा 

नगे�� राई.....................................१  

मोरंग िज�ला, स�ुदरपरु गा.�व.स., वाड� नं. ५ 

ब�ने लेखनाथ कमल राईको छोरा महेश राई 

...............................................२ 

 

कानून �यवसायी 

वाद�तफ� बाट ��तवाद�तफ� बाट 

अ�धव�ा �ी मिु�नाथ सबेुद� अ�धव�ा �ी ल�मण शमा� �यौपाने 

अ�धव�ा �ी �� �यौपाने  

 

लगाउका म�ुाह� 

म�ुा नं.- 069-CP-1088 (बकसप� �लखत बदर, दता� बदर, दता� कायम) 

म�ुा नं.- 069-CG-0715 (जालसाज) 

म�ुा नं.- 070-CG-0118 (जालसाज) 

म�ुा नं.- 071-CG-1021 (जालसाज) 

 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम ३० र ३१बमोिजम सा�ा�हक र दै�नक पेसी सूचीमा 

चढ� �नण�याथ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त�य, कानून �यवसायीको बहस, 

इजलासको ठहर-इ�साफ र तप�सल यस�कार छ:- 
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म�ुाको संि�� त त�य 

१. �फरादप� (�म�त २०७०।०२।१२)  

म �फराद� �टकादेवी राईका बाजे देवान�संह राई हो। देवान�संह राईको छोरा अथा�त ्मेरो बबुा 

ठोकबीर भ� ने ठगबीर राई हो। बबुा ठोकबीर भ� ने ठगबीर राईको २ �ीमतीमा जेठ� 

मधमुाया राई र का�छ� देशमाया राई हनुहु�ु�यो। का�छ� देशमायातफ� का स�तानमा १ छोरा 

जंगबहादरु राई र छोर� म �फराद� �टकादेवी राई ह�। दाज ु जंगबहादरु राईको प�ी अथा�त ्

मेरो भाउजू ल�मी राई हो। जंगबहादरु राई र ल�मी राईबाट कुनै स�तान भएको छैन। दाज ु

जंगबहादरु राईको प�हले नै परलोक भई सकेको छ। भाउजू ल�मी राईको प�न �म�त 

२०६९।०७।२९ मा परलोक भई सकेको छ। म �फराद� �टकादेवी राई हालस�म 

अ�बबा�हत नै छु। बबुा तथा दाज-ुभाउजूबाट हालस�म कुनै अंशब� डा गर� �लएको छैन। 

बबुा-आमाह� तथा दाज-ुभाउजूह�को देहवसानप�छ सबैभ�दा निजकको अंिशयार हकदार म 

�फराद� �टकादेवी राई मा� छु।  

बबुा-आमाह� तथा दाजकुो परलोक  भएप�ात ्म �फराद� �टकादेवी राई, भाउजू 

ल�मी राईसँग सगोलमा ब�स आएक� �थए।ँ भाउजू ल�मी राईले कुट�पट हेलाहोचो गर� 

घरबाट �नकाला गरेकाले �वगत ३ वष�देखी मोरंग िज�ला, कसेनी गा.�व.स., वाड� नं. ६ ि�थत 

आफ�तको घरमा बसी आएक� छु।  

भाउजू ल�मी राईको �म�त २०६९।०७।२९ मा परलोक भएप�ात ्मेरो हकको 

स�पि�ह� के-कहा ँ छ भनी खोजतलास गन� �ममा मालपोत काया�लयमा गै �म�त 

२०७०।०१।१२ मा आव�यक कागजातको न��ल सार� हेदा� �दने ल�मी राई र �लने 

��तवाद�ह� नगे�� राई र महेश राई भई र.नं. ११३८१(क)बाट �म�त २०६८।११।३० 

मा देहायबमोिजमको घर-ज�गा शेषप�छको बकसप�को �लखत पा�रत गर� �लन ु �दन ुगरेको 

रहेछ।  

दता�वाला िज�ला नगरपा�लका वाड� नं. �क.नं. �े�फल 
मू�या�न 

(�.मा)  

ल�मी 

राई 
सनुसर� धरान  ६(छ)  ४५० 

०-०-१४३।४
  

(पौने प�ध धरु 

ज�गा र घरसमेत)  

५०,००,०००।- 

(पचास लाख)  

  

 

भाउजू ल�मी राई शार��रक �पमा व�ृ भएको र �नजसँग आपसमा �मलेमतो गर� 

नगे�� राई र महेश राईले उ� ज�गा शेषप�छको बकसप�बाट �लन ु�दन ुगरेको रहेछ। उ� 

�कंनं. ४५० को ज�गामा म �फराद� �टकादेवी राईको समेत आधा हक ला�ने हो। म 

�टकादेवी राईलाई थाहा जानकार� नै न�दई, म�जरु� न�लई, सा�ीसमेत नराखी भाउजू ल�मी 

राई र ��तवाद�ह� नगे�� राई र महेश राईले �लन�ुदन ुगद�मा �य�तो दू�षत �यवहारले कानूनी 

है�सयत कायम रा� न स�ैन।  
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तसथ�, मलुकु� ऐन, दानबकसको ५ नं. का आधारमा यो �फराद गरेक� छु। 

जालसाजतफ�  आजै छु�ै �फराद गरेक� छु। भाउजू ल�मी राईको एकलौट� हक नभएको उ� 

�क.नं. ४५०को ज�गा र सोमा बनेको घरसमेत शेषप�छको बकसप� गर� �लए �दएको 

�लखतम�ये म �फराद� �टकादेवी राईको आधा हकको घर-ज�गा ��तवाद�ह� नगे�� राई र 

महेश राईका नाउँको �लखत र दता� २ भागको १ भाग बदर गर� म वाद� �टकादेवी राईको 

नाउँमा दता� कायम ग�रपाउँ।  

२.  ��तउ�रप� (�म�त -२०७०।०३।३०)  

हा�ा दाता ल�मी राईको वंशनगुत �ववरणमा मूल प�ुष देवान�सं राई हनु।् �नज देवान�सं 

राईको छोरा ठोकवीर राई हो। �नज ठोकवीर राईको २ �ीमतीमा जेठ� मधमुाया राई र 

का�छ� देशमाया राई हो। जेठ� मधमुाया राई �नस�तान रहेक� र का�छ� देशमाया राईको १ 

छोरा ठगवीर राई हो। �नज ठग�बर राईको प�ी ल�मी राई हनु।्  

�फराद� �टकादेवी राई र हामीलाई �क.नं. ४५० ज�गा र सोमा बनेको घरसमेत 

शेषप�छको बकसप� ग�र�दने दाता ल�मी राईका बीचमा कुनै नाता स�ब�ध छैन। �नजह� 

एकासगोलका अंिशयारह� होइनन।् दाता ल�मी राई �नस�तान भएको र हामीले नै वहाँको 

हेरदेख �याहार-ससुार, लालन-पालन गरेको हुँदा सो काय�बाट खसुी भई �नजले आ�नो नाम 

दता�को उि�लिखत घर ज�गा हामीलाई शेषप�छको बकसप� गर� �दनभुएको हो। दाता ल�मी 

राईसमेत परलोक भई स�नभुएको हुँदा �फराद� �टकादेवी राईलाई हक दाबी गन� 

हका�धकारसमेत छैन।  

यी �फराद� �टकादेवी राई ठगवीर राईक� छोर� हनु,् ठोकवीर राईको छोर� होइन। 

ठगवीर र ठोकवीर एकै �यि� होइनन।् यी �फराद� �टकादेवी राईले हा�ा दाता ल�ी राई 

उपर यसै अदालतमा म�ुा नं. २६-०६८-०५९०४ को अंश चलन तथा म�ुा नं. २६-०६८-

०६५१९ को जालसाज म�ुासमेत दायर गरेकामा ल�मी राईले नातामा �ववाद देखाई िज�कर 

�लएकोमा नातामा दाबी सा�बत गन� सि�दन भनी �टकादेवी राईले �म�त २०६८।११।२४ मा 

दवैु म�ुा �फता� �लएको छ। हा�ो दाता ल�मी राईले गरेको कारोबारमा पनुः ��ततु म�ुा 

दायर गन� यी वाद�लाई हकदैयासमेत छैन। यी �फराद� �टकादेवी राईलाई ��ततु म�ुा गन� 

हकदैयासमेत नहुँदा खारेज गर� हा�ो �लखत दता� सदर कायम रािखपाउँ।  

 

कानून �यवसायीको बहस 

३.  वाद�तफ� का �व�ान ्अ�धव�ा �ी मिु�नाथ सबेुद�  

वाद� �टकादेवी राईका बाजे देवान�संह राई, बबुा ठोकबीर भ� ने ठगबीर राई, दाज ुजंगबहादरु 

राई र भाउजू ल�मी राई हो। सो नाता स�ब�धमा गाउँ �वकास स�म�तको काया�लय, कसेनीले 

सरज�मन मचु�ुकासमेतका आधारमा गर��दएको �सफा�रसबाट �मािणत भएको छ। बाजे-बज,ु 



146 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

बबुा-आमा, दाजसुमेत सबैको म�ृय ु भइसकेको र हकवाला तथा अं�सयारह� ल�मी राई र 

�टकादेवी राई अथा�त ्न�द-भाउजू मा� भएको अव�थामा ल�मी राईको नाममा रहेको पैतकृ 

स�पि�को �पमा रहेको घर-ज�गा �टकादेवी राईको समेत आधा हक ला�नेमा म�जरु� नै 

न�लई ��तवाद�ह�लाई बकस ग�र�दएकाले वाद� दाबीबमोिजम आधा बदर हनुपुछ� भनी बहस 

��ततु गनु�भयो।  

४.  ��तवाद�का तफ� का �व�ान ्अ�धव�ाह� �य �ी ल�मणशमा� �यौपाने र �ी �� �यौपाने  

वाद� �टकादेवी राईका बाजे लोक�बर राई, बबुा ठगबीर राई हो। �नजको बाजे देवान�संह राई 

र बबुा ठोकबीर राई होइन। ठोकबीर राई र ठगबीर राई एकै �याि� होइन। वाद� 

�टकादेवी राई र ��तवाद�ह�का दाता ल�मी राई न�द-भाउजूको नाता�भ�को पद�न। 

��तवाद�ह�का दाता ल�मी राईका हकवाला र अं�सयार वाद� �टकादेवी राई नभएकाले ��ततु 

�फराद गन� हकदैया नै वाद�लाई छैन। �टकादेवी राई र ल�मी राईबीच चलेको म�ुा नं. २६-

०६८-०५९०४ को अंश चलन म�ुासमेत �फता� �लई सकेको अव�थामा सो स�दभ�बाट समेत 

��ततु �फराद खारेज हनुपुछ� भनी बहस गनु�भयो।  

 

इजलासको ठहर-इ�साफ 

५.  �ारि�भक कुरा अ�धकार�े�, हद�याद र हकदैया 

यसमा �म�सल संल�न कागज �माणह�को अ�ययन, �व�ान ् कानून �यवसायीह�को बहस, 

प�ह�को भनाइ सनुी सकेप� चात ् सब��थम म�ुाको त�य र सबदु �माणको �व�षेण गर� 

म�ुाको �वषय व�तमुा �वेश गनु�पूव� �ारि�भक �वषयह� �े�ा�धकार, हद�याद र 

हकदैयासमेतको �ारि�भक कानूनी �� नमा अदालत �वयमले् �नि� चत गनु�पन� भएकाले �यसतफ�  

�याय �न�पण गन�तफ�  इजलास स�ुनि� चत हनुपुन� देखीन आएको छ।  

  यस इजलासलाई ��ततु म�ुाको स�ु कारबाह� र �कनारा गन� अ�धकार�े� रहे 

नरहेकोतफ�  �वचार गदा�, ��ततु म�ुाको ��तवाद�ह�को वतन साथै �ववा�दत घर-ज�गा यसै 

िज�ला�भ�को रहेकाले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २९ नं. को दफा १ को देहाय १ र 

२ तथा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा १बमोिजम यसै अदालतको 

�े�ा�धकार (Jurisdiction) मा नै पन� देखीएकोले यस इजलास, ��ततु �ववाद �न�पण गन� 

सा�धकार �ा�धकार रहेको देखी�छ।  

  �य�तै, ��ततु म�ुा हद�याद�भ� दायर हनु ्आएको छ छैन भ� नेतफ�  �वचार गदा�, 

मलुकु� ऐन, दान बकसको ५ नं. मा आफूले दान बकस पाएको कुरामा आफनो हक पगेुको 

�म�तले र �दन नहनेु दान बकस �दएकोमा पाउनेको हक पगुी भोग चलन गरेको �म�तले दईु 

वष��भ� ना�लस न�दए ँला�न स�ैन भ� ने कानूनी �यव�था रहेकोले शेषप�छको बकसप� बदर 

ग�रपाउँ भ� ने ��ततु म�ुा रहेकोले सो �वषयमा बकसदाता ल�मी राईको म�ृय ु �म�त 

२०६९।०७।२९ मा भएको देिखँदा सो �म�तबाट मा� यी ��तवाद�ह�को हक पगेुको 
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देिखँदा सो �म�तले दईु वष��भ� नै ��ततु �फराद-नालेस दायर हनु ्आएकोले कानूनले तोकेको 

हद�याद (Limitation) �भ�ैको देखीन आयो।  

यी वाद�लाई ��ततु म�ुा चलाउने हकदैया छ छैन भ� नेतफ�  हेदा�, ��तवाद�ह�को 

म�ुय िज�कर यी वाद�लाई ��ततु म�ुा गन� हकदैया नै नभएकाले मलुकु� ऐन, अदालती 

ब�दोब�तको ८२ नं.बमोिजम हकदैया �वह�न �फराद खारेज गर� पाउँ भ� ने रहेकोले हकदैया 

(Locus Standi) स�ब�धमा तल अ�य बुदँाह�मा �व�ततृ �ववेचना ग�रएको छ।  

६.  �नण�य गनु�पन� कुराह� 

 अब, �याय �न�पण गदा� �ारि�भक �वचार गनु�पन� कुराह� �े�ा�धकार, हद�याद र हकदैयाको 

य�कनप� चात ्�वषय व�तमुा �वेश गर� इ�साफतफ�  �वचार गदा� ��ततु म�ुामा देहायबमोिजमको 

�म�सल �माणमा पेस हनु ्आएको देखी�छ।  

 म�ुा नं. २६-०६८-०५९०४ को वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद� ल�मी राई भएको 

अंश चलन म�ुाको �म�सल, 

 म�ुा नं. २६-०६८-०६५१९ को वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद� ल�मी राई भएको 

जालसाज म�ुाको �म�सल, 

 म�ुा नं. ०६९-CP-०९५७ को वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद� थामबहादरु राई भएको 

�लखत बदरसमेतको म�ुाको मोरङ िज�ला अदालतको म�ुतबी �म�सल, 

उपयु�� �माण �म�सलह�, लगाउका म�ुाका �म�सलह� लगायत ��ततु म�ुाको चाल ु�म�सल 

संल�न कागज �माणह�को अ�ययन, �व�ान ्कानून �यवसायीह�को तक� पूण� बहस, प�ह�को 

भनाइ सनुी सके प� चात ्देहायको �� नह�सँग स�ब� त�य, �माण, कानून, �यायका �स�ा�त 

र �या�यक �चलनको �ववेचना गर� �न�कष�मा प�ुनपुन� हनु ्आएको छ।  

क.  वाद� �टकादेवी राईलाई ��ततु शेषप�छको बकसप�को �लखत उपर �फराद-नालेस गन� 

हकदैया (Locus Standi) छ छैन ?  

ख.  ��ततु �फराद �वव�धनको आधारमा खारेज हनेु हो होइन ? 

ग.  वाद� दाबीबमोिजम शेषप�छको बकसप�को �लखत आधा बदरसमेत हनेु हो होइन ? 

७.  �थम �� नतफ�  �वचार गदा�, �दने ल�मी राई र �लने नगे�� राई, महेश राई भई सनुसर� 

िज�ला, धरान उप.म.न.पा., वाड� नं. ६ को �क�ा नं. ४५० को �े�फल ०-०-१४३।४
 को 

घर-ज�गा मालपोत काया�लय, सनुसर�बाट �म�त २०६८।११।३० मा र.नं. 

११३८१(क)बाट पा�रत शेषप�छको बकसप�को �लखत बदरमा नालेस गन� हकदैया �टकादेवी 

राईलाई नभएको भ� ने म�ुय ��तउ�र िज�कर रहेकोले �थमतः यसै �� नको �न�पण हनुपुन� 

देखीन आएको छ। हकदैया �वह�नका आधार, ल�मी राई र �टकादेवी राईबीच कुनै नाता 

स�ब�ध नरहेको भ� ने िज�कर रहेको देखी�छ। वाद�ले देहायबमोिजमको नाता-प�ुतावल� 

देखाएको छ।  
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उपयु�� नाता-प�ुतावल�बमोिजम देवान�संह राईको छोरा ठोकबीर भ� ने ठगवीर राई 

रहेको, �नज ठोकबीर भ� ने ठगवीर राईको २ प�ीमा प�हलो मधमुाया राई र दो�ो देशमाया 

राई रहेको, मधमुाया राईबाट कुनै स�तान नरहेको, देशमाया राईबाट जंगबहादरु राई र 

�टकादेवी राईको ज�म भएको, जंगबहादरु राईको प�ी ल�मी राई रहेको, �टकादेवी राई 

अ�बबा�हत रहेको, ल�मी राई र �टकादेवी राईबीच भाउजू-न�दको नाता स�ब�ध रहेको, हाल 

सबै देवान�संह राई, ठोक�बर भ� ने ठग�वर राई, मधमुाया राई, देशमाया राई, जंगबहादरु राई 

र ल�मी राई सबैको परलोक भइसकेकोले सबैको हकदार-हकवाला यी �फराद� �टकादेवी राई 

मा� रहेको भ� ने वाद�को दाबी रहेको छ।  

�नज वाद�ले आ�नो दाबी प�ु�ाइँका ला�ग गाउँ �वकास स�म�तको काया�लय, 

कसेनीको नाता �मािणत �सफा�रस पेस गरेको छ। उ� नाता �मािणत �सफा�रस �थानीय 

�यि�ह� वष� ६८ को कृ�णकुमार राई, वष� ६८ को गोपाल�संह राई, वष� ८३ को मिण�साद 

राई, वष� ७८ को मनकुमार� राई, वष� ४५ को ��दपकुमार राई, वष� ३७ को हक� बहादरु 

राई, वष� ३६ को केवल राई, वष� ७३ को रामबहादरु राईसमेतले ग�र�दएको सरज�मनको 

आधारमा गरेको देखी�छ।  

यी वाद� �टकादेवी राईको नाग�रकता �माणप�मा बबुाको नाम ठगवीर राई उ�लेख 

भएको देखी�छ। �नज ठगवीर राई भ� ने ठोकवीर राई एउटै �यि� रहेको भ� ने सरज�मन-

�सफा�रस रहेको छ। �य�तै, �नजह�बीच कुनै अंशब� डा नभई सगोलमा रहेको र अ�तमा 

ल�मी राई र �टकादेवी राई मा� बाँक� रहेको भ� ने देखीन आउछ। नाता य�कनका 

स�ब�धमा �माण ऐन, २०३१ को दफा २३ को उपदफा ४ ले देहायबमोिजमको कानूनी 

�यव�था गरेको देखी�छ।  

 २३. �यि�गत रायः  

(४) अदालतले कुनै �यि�को अक� कुनै �यि�सँग कुनै नाता स�ब�ध छ वा छैन 

भ� ने कुरा यक�न गन� परेमा �य�तो नाता वा स�ब�धको �वशेष जानकार� हनु ्स�ने 

ि�थ�तमा भएका �यि�को राय �माणमा �लन ह�ुछ।  

उपयु�� कानूनी �यव�थाले प�न �टकादेवी राईको बबुा, दाज,ु भाउजू को को �थए ँभनी ७०-

८० वष�का जे� नाग�रकह�ले ग�र�दएका सरज�मन मचु�ुकालाई अ�यथा �मािणत 

नह�ुजेलस�म �माणमा �लन �म�ने नै देखीनकुा साथै �य�तो �नजह�को भनाइलाई �य�तकै 
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नजरअ�दाज गन� औिच�यपूण� देखीन आउदैन। कुनै एउटा �यि�को �व�भ� न नामह� हनु ु

हा�ो सामािजक प�रवेशमा कुनै नौलो र नयाँ घटना होइन। हा�ो ज�तो िशि�त र सा�रता 

दर अ�य�त �न�न �तरको रहेको प�रबेश र यथाथ� धरातललाई �याय स�पादनको �ममा 

पूण�तः अनदेखा गन� �ववेक सँगत हुँदैन। यह� सामािजक यथाथ�तालाई ि�वकाद� �वधा�यकाले 

नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा नाममा भएको साना�तना ��ुट स�याउन स�ने 

कुरालाई वैधा�नकता �दान गरेको छ। ��ततु म�ुामा प�न ठोकवीर र ठगवीर एउटै �यि� 

होइन भ� ने �ववाद देखाएको छ। यी नामह�मा ताि�वक �पमा �भ� नता नदेखीनकुा साथै 

उ�चारणमा धेरै समानता र �म�दोज�ुदो रहेको देखी�छ। �व�भ� न जातजा�तको भाषागत �व�वध 

प�रबेशबाट हेदा� प�न उ�चारणगत फरक हनु ु�वाभा�वक देखी�छ र सोह�बमोिजम लेिखन जान ु

�वाभा�वक नै मा�ननपुद�छ। ल�मी राईले ज�गाधनी पजुा� तथा �लखतह�मा ससूराको नाम 

ठोकबीर राई लेखाएको र �टकादेवी राईले नाग�रकता �लंदा नाग�रकताको �माणप�मा �पताको 

नाम ठगवीर राई लेखाएको आधारमा मा� यी दईुबीच भाउजू र न�दको नातानै नपन� भ� ने 

मानी पैतकृ स�पि�को हकबाटै बि�चत गराउन ु अ�यायपूण� हनु ् जा�छ। नाता �सफा�रस 

जालसाज भनी परेका लगाउका म�ुा नं.- 071-CG-1021 को जालसाज म�ुासमेत आज यसै 

इजलासबाट खारेज भएकोसमेत छ।  

यी वाद� �टकादेवी राईले ल�मी राई जी�बत हुँदाको अव�थामानै �म�त 

२०६८।५।२७ मा अंश चलन म�ुा �दई �याय �ाि� तका ला�ग �यास गरेको देखी�छ। �नज 

�टकादेवी राईले सोह� समयमा मा� नाग�रकता बनाएको नभई �म�त २०४२।०२।०७ मा नै 

नाग�रकता बनाएको देखी�छ। उ� नाग�रकता �माणप�लाई अ�यथा भ� न सकेको 

अव�थासमेत छैन।  

�टकादेवी राईको नाग�रकताको �माणप�मा ज�म �म�त २०२३।३।१० उ�लेख 

भएको छ। ससूरा ठोकबीर राईको म�ृय ु �म�त २०२०। १२।२९ मा भएको भ� ने ल�मी 

राईले म�ुा नं. २६-०६८-०५९०४ को वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद� ल�मी राई भएको 

अंश चलन म�ुा परे प�छ �सफा�रस बनाएको देखी�छ भने �टकादेवी राईले �म�त 

२०२३।०९।१६ मा म�ृय ु भएको भ� ने सरज�मन मचु�ुका पेस गरेको छ। �थानीय 

�नकायह�को फरक फरक सरज�मन-�सफा�रस देखीन आएकोले ठोकबीर भ� ने ठगबीर राईको 

म�ृय �म�त य�कन हनु ् आएको देखीएन। �ब.सं.२०२० सालमा म�र सकेको ठोकबीरबाट 

�ब.सं. २०२३ सालमा ज�म भएको �टकादेवी राई, छोर� हनु ्स�दैन भ� ने िज�कर प�न �हण 

यो�य देखीन आएन।  

इजलासमा �वयम ्उपि�थत भएका यी वाद� �टकादेवी राईलाई इजलासबाट सोधपछु 

हुँदासमेत �नज सामा�य समझ र मनि�थ�तको रहेको देखीन आएको छ। �नज अ�ववा�हत 

म�हला रहेको, बबुा-आमा-दाजकुो म�ृयपु�छ पैतकृ स�पि� भाउजू ल�मी राईले मा� एकलौट� 
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आ�नो नाममा पारेको अव�थामा �नज भाउजूसँग आ�नो सा�प�तक अ�धकारको खोजी गरेको 

�व�मान ि�थ�त देखी�छ। असहाय �यि�ह� र म�हलाको हक अ�धकारको संर�ण गन� 

दा�य�व रा�यको प�न रहेको छ। कुनै प�न कानूनी ���याको �छ�ह� तथा समाजका 

टाठाबाठाह�को जाल प�रप�चबाट �नद�ष �नमखुा सामा�य जनताले �याय नपाउने हो भने �याय 

मद�छ र कानून कोरा अ�रमा� हनु ्प�ुदछ। कानून सदैब �याय �ाि� तका साधनको �पमा 

�योग हनुपुन� नै �व�धशा�ीय मा�यता रहदै आएको छ।  

यी वाद� �टकादेवी राई लोकवीर राईको ना�त, ठगवीर राईको छोर� भ� ने 

��तवाद�को िज�कर रहेकोले �यसको �मािणत गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २८ र 

३१बमोिजम �नजह�को नै रह�छ। �नजह�ले केवल िज�कर �लन ुमा� �या� त हुँदैन, सबदुले 

�मािणत गनु�पद�छ। लोकवीर राई र ठगवीर राईको नाता-प�ुतावल�ह� को को हनु ् र यी 

वाद� �टकादेवी राईको अ�य नाताको �यि�ह� को को हनु ् भनी ��तवाद�ह�ले देखाउन 

सकेको छैन। ��तवाद�ह�को जाल-प�रप�चबाट कह�� कतैबाट नदेखीएका लोकवीर राईलाई 

यी वाद� �टकादेवी राईको बाजे भनी लेखाई सा�ी बसी पा�रत ग�र�दएको �लखतको आधारमा 

मा� �नजको बाजे देवान�संह राई नभई लोकवीर राई हो भ� ने �व� वासनीय आधार देखीन 

आएन।  

अतः लगाउका नातास�ब�धी �सफा�रस जालसाज रहेको भ� ने म�ुा नं.- 071-CG-

1021 को जालसाज म�ुा खारेज भएको साथै मा�थ उि�लिखत आधार कारणबाट समेत यी 

��तवाद�ह�का दाता ल�मी राई, यी �फराद� �टकादेवी राईको भाउजू नाताकै देखीन आयो। 

सो देखीएकाले �नज �टकादेवी राईलाई भाउजू ल�मी राईले ग�र�दएको शेषप�छको बकसप�को 

�लखत उपर �फराद-नालेस गन� हकदैया (Locus Standi) रहे भएकै देखीन आयो। हकदैया 

�वह�न �फराद खारेज हनुपुन� भ� ने िज�करसँग यस इजलास सहमत हनु ्स�कएन।  

८.  दो�ो �� नतफ�  �वचार गदा�, म�ुा नं. २६-०६८-०५९०४ को वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद� 

ल�मी राई भएको अंशचलन म�ुा च�ल, वाद� �टकादेवी राईले �म�त २०६८।११।२४ मा 

मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ९२ नं.बमोिजम उ� म�ुा वाद� दाबी सा�बत गन� सि�न 

भनी �फता� �लएको देखी�छ। सो म�ुामा वाद� दाबी सा�बत गन� सि�न भनी �फता� �लएकोले 

ल�मी राईले ग�र�दएको शेषप�छको बकसप�को �लखत बदरमा �टकादेवी राईलाई �माण ऐन, 

२०३१ को दफा ३४ ले कायम रहन नस�ने हुँदा खारेज ग�रपाउँ भ� ने ��तउ�र िज�कर 

रहेको देखी�छ। �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले �यव�था गरेको बचनब�ताको 

�वव�धनको �स�ा�त (The doctrine of Promissory Estoppel) को �यव�था त�यमा लागू हनेु हो, 

कानूनी �� नमा लागू हनेु होइन। कुनै प�न �यि�को अंश पाउने हक नैस�ग�क कानूनी हक 

हो। मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ९२ नं.बमोिजम अंश चलन म�ुा �फता� �लँदैमा वा 

तारेख गजुार� ब�दैमा �नजको अंश हक समाि� त हुँदैन। अंश हक, सा�प�तक अ�धकारसँग 

स�बि�धत हक हो। यो हकको समाि� त कानूनबमोिजम मा� हनेु हो। मलुकु� ऐन, अदालती 

ब�दोब�तको ९२ नं.बमोिजम अंश म�ुा �फता� �लएको अव�थामा अंश �लएको मा� न �म�ने 
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देिखँदैन। अंश न�लएको अव�थामा अंिशयारह� एकासगोलमा नै रहेको मा� न ुपन� देखी�छ। 

अंशब� डा नभई एकासगोलमा रहेको ल�मी राई र �टकादेवी राई देखीन आएको अव�थामा 

एउटा अंिशयार ल�मी राईले सगोलको स�पि� ��ततु म�ुाका ��तवाद�ह� नगे�� राई र 

महेश राईलाई �नज �टकादेवी राईको �लिखत सहम�त बेगर ग�र�दएको शेषप�छको बकसप�को 

पा�रत �लखतलाई बदर गन� �दएको ��ततु म�ुा �वव�धनको आधारमा खारेज हनुपुछ� भ� ने 

िज�कर �हण यो�य मा� न स�कएन।  

९.  ते�ो �� नतफ�  �वचार गदा�, यी म�ुाका वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद�ह� नगे�� राई र महेश 

राईलाई शेषप�छको बकसप� ग�र�दने दाता ल�मी राई एकासगोलका अंशब� डा नभएका 

भाउजू र न�द नाताका �यि�ह� रहेको मा�थ नै �ववेचना ग�रसकेको छ। �नज २ जनामा� 

अंिशयार बाँक� रहेको अव�थामा �नजह�को पैतकृ स�पि� ल�मी राईको नाममा मा� रहेको 

देखी�छ। ल�मी राईको नाममा रहेको कुनै प�न स�पि� �नजको �नजी आज�नको भ� ने कह�� 

कतैबाट देखीन आउँदैन। सो पैतकृ स�पि� ल�मी राईको नामबाट देहायबमोिजम हक 

ह�ता�तरण हुँदै गएको देखी�छ।  

 

ल�मी राई  

(�क�ा नं.- १४९ र १२५)  

�क�ा नं.- १४९ 

�े�फल ०-१०-१४ 

मोरङ िज�ला, दलुार� - १ 

�क�ा नं.- १२५ 

�े�फल ०-१-२ 

सनुसर� िज�ला, धरान उ.म.न.पा., वाड� नं. ६ 

 

�क�ा नं.- १४९ 

�े�फलः ०-१०-१४ 

�दनेः ल�मी राई 

�लनेः थामबहादरु राई 

�क�समः राजीनामा 

पा�रत �म�तः 

२०६९।०४।२८ 

रकमः �.२,१४,०००।- 

 

�क�ा नं.- ४५० 

�े�फलः ०-०-१४३।४ 

�दनेः ल�मी राई 

�लनेः नगे�� राई र महेश राई 

�क�समः शेषप�छको बकसप� 

पा�रत �म�तः 

२०६८।११।३० 

रकमः �.५०,००,०००।- 

�क�ा नं.- ४४९ 

�े�फलः ०-०-७१।
४ 

�दनेः ल�मी राई 

�लनेः �टकादेवी राई 

�क�समः राजीनामा 

पा�रत �म�तः २०६८।११।२४ 

रकमः �.२९,४४,५००।- 

�क�ा नं.- ४४९ 

�े�फलः ०-०-७१।
४ 

�दनेः �टकादेवी राई 

�लनेः कुमार� राई 

�क�समः राजीनामा 

पा�रत �म�तः २०६८।११।२६ 
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रकमः �.२९,४४,५००।- 

�क�ा नं.- ४४९ 

�े�फलः ०-०-७१।
४ 

�दनेः कुमार� राई 

�लनेः लजु राई 

�क�समः राजीनामा 

पा�रत �म�तः २०६९।०६।०४ 

रकमः �.३२,८७,५५०।- 

 

उपयु�� �वबरणबाट ल�मी राईसँग �क�ा नं. १४९ को �े�फल ०-१०-१४ र �क�ा नं. 

१२५ को �े�फल ०-१-२ को दईु �क�ा ज�गाह� रहेको देखी�छ। म�ुा नं. २६-०६८-०५९०४ 

को वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद� ल�मी राई भएको अंश चलन म�ुामा �म�त २०६८।०५।२७ 

मा यसै अदालतबाट भएको रो� का आदेशबमोिजम उ� दवैु �क�ा ज�गाह�को आधा भाग रो� का 

रहेकोमा उ� अंश चलन म�ुा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ९२ नं.बमोिजम �म�त 

२०६८।११।२४ मा वाद� �टकादेवी राईले �फता� भई सोह� �म�तमा रो� कासमेत फुकुवा भएको 

देखी�छ।  

सोप� चात,् मोरङ िज�ला, दलुार� -१ को �क�ा नं.- १४९ को �े�फल ०-१०-१४ ज�गा 

ल�मी राई (�यामलाल राईको छोर�) ले थामबहादरु राई (�यामलाल राईको ना�त) लाई �म�त 

२०६९।०४।२८ मा राजीनामा ग�र�दएको देखी�छ। सो राजीनामाको �लखतउपर आ�नो आधा 

भागको ज�गाको बदर माग गर� मोरङ िज�ला अदालतमा म�ुा नं. ०६९-CP-०९५७ को �लखत 

बदरसमेतको म�ुा दयर गरेकामा ��ततु म�ुाको फैसलाप� चात ्जगाउने गर� मोरङ िज�ला अदालतको 

�म�त २०७०।११।२० को म�ुतबी आदेश भई �म�सल �माणको �पमा पेस हनु ्आएको छ।  

सनुसर� िज�ला, धरान उ.न.पा., वाड� नं. ६ को �क�ा नं.- १२५ �े�फल ०-१-२ को 

घर-ज�गाम�ये म�ुा नं. २६-०६८-०५९०४ को वाद� �टकादेवी राई र ��तवाद� ल�मी राई भएको 

अंश चलन म�ुामा �म�त २०६८।०५।२७ मा यसै अदालतबाट भएको रो� का आदेशबमोिजम 

रो� का रहेकोमा उ� अंश चलन म�ुा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ९२ नं.बमोिजम �म�त 

२०६८।११।२४ मा �फता� भई रो� कासमेत फुकुवा आदेश भएको �दन नै फुकुवा गर� सोह� �म�त 

२०६८।११।२४ मा नै उ� र ��ततु म�ुाका वाद� �टकादेवी राईलाई �.२९,४४,५००।- रकम 

�लएको देखाई �क�ा काट गर� �क�ा नं. ४४९ को �े�फल ०-०-७१।
४ को ज�गा यी म�ुाका 

��तवाद�ह� नगे�� राई र महेश राईलाई समेत सा�ी राखी ल�मी राईले राजीनामा पा�रत ग�र�दएको 

देखी�छ यी वाद� �टकदेवी राईले ख�रद ग�रएका भ�नएका उ� �क�ा नं. ४४९ को ज�गा दईु �दन 

प�छ अथा�त ् �म�त २०६८।११।२६ मा कुमार� राईलाई उ�त नै मू�य �.२९,४४,५००।- मा 

राजीनामा गर� �ब�� गरेको देखी�छ कुमार� राईबाट उ� �क�ा नं. ४४९ को ज�गा राजीनामा 
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गराई अ�ततः यी म�ुाका ��तवाद� नगे�� राईको �ीमती लजु राईको नाममा राजीनामाको �लखत 

पा�रत गर� आएको देखी�छ।  

सनुसर� िज�ला, धरान उप.म.न.पा., वाड� नं. ६ को �क�ा नं. १२५को �े�फल ०-१-२ 

को घर-ज�गाम�ये �क�ा नं. ४४९ �क�ाकाट गर� बाँक� रहेको �क�ा नं. ४५० को �े�फल ०-०-

१४३।४
 को �.५०,००,०००।- मो�लने घर-ज�गा ल�मी राईले ��तवाद�ह� नगे�� राई र महेश 

राईलाई म�ुा नं. २६-०६८-०५९०४ �फता� �लएको केह� �दन प�छ नै �म�त २०६८।११।३० 

शेषप�छको बकसप� ग�र�दएको र �नज दाता ल�मी राईको �म�त २०६९।०७।२९ मा परलोक 

भई सके प�छ आ�नो हक ज�तको �लखत बदरसमेतका ला�ग ��ततु म�ुा पन� आएको देखी�छ।  

ल�मी राईले यी ��तवाद�ह� नगे�� राई र महेश राईलाई शेषप�छको बकसप� ग�र�दएको 

उ� �लखत मलुकु� ऐन, दान बकसको १ नं. को �वपर�त रहेको भ� ने वाद� दाबी रहेको छ। उ� 

दाबीको दान बकसको १ नं. को कानूनी �यव�थाको ��ततु म�ुामा �संहावलोकन हनु ुसा�द�भ�क नै 

देखीन आएको छ, जनु यस�कार छ।  

१ नं.। । । । आफनो हक प�ुने स�पि� दान वा बकस गर� �दन ह�ुछ। सोबमोिजम दान 

नवा बकस ग�र�ददा हकवालालाई बकस भनी र अ�लाई दान वा बकस जनु बेहोराले �दए ँ

प�न ह�ुछ। आ�नो खसु गन� पाउने बाहेक अ�मा अंिशयार र हक प�ुनेह�को म�जरु�को 

�लखत न�लई वा सा�ी नराखी दान बकस ग�र�दन हुँदैन।  

उ� कानूनी �यव�थाले ल�मी राईलाई आ�नो हक प�ुने र खसु गन� पाउने स�पि� मा� 

बकस गर� �दन पाउने अ�धकार रहेको देखी�छ। वाद� दाबीको �क�ा नं. ४५० को ज�गा पूरैमा 

ल�मी राईको आ�नो खसु गन� पाउने भ� ने �माणमा आएका म�ुा तथा ��ततु म�ुाको �म�सलबाट 

कुनै सबदु देखीन आउँदैन। उ� ज�गा �नजको दाइजो, पेवा, �नजी आज�नको भ� ने प�न रहेको छैन। 

सगोलका स�पि� कुनै अंिशयारको नाममा रहेकै कारणले मा� उसको एकलौट� हक ला�ने भ� ने 

हुँदैन। ल�मी राई र �टकादेवी राई २ अंिशयार मा� रहेको अव�थामा �नजह�को आधा-आधा हक 

�ह�सा ला�ने देखीन आएको छ। �टकादेवी राईको समेत आधा हक �ह�सा ला�ने �क�ा नं. ४५० 

को घर-ज�गा ल�मी राईले बकस गर� �ददा �टकादेवी राईलाई सा�ी राखेको नदेखीनकुा साथै 

�लिखत म�जरु� �लएको �म�सल संल�न �माणबाट देिखँदैन। आ�नो आधामा मा� हक भएको उ� 

घर-ज�गा ल�मी राईले पूरै यी ��तवाद�ह� नगे�� राई र महेश राईलाई शेषप�छको बकसप� 

ग�र�दएको काय� उ� मलुकु� ऐन, दान बकसको १ नं. को कानून�वपर�तको काय� देखीन आयो। 

कानून�वपर�तका �य�ता काय�ले बैधता पाउन स�ैन।  

तसथ�, मा�थ उि�लिखत आधार कारण तथा ��ततु म�ुासँग अ�तर�भावी लगाउका म�ुाह�मा फैसला 

गदा� �लएका �नण�याधारह�समेतका आधार कारणबाट �दने ल�मी राई र �लने नगे�� राई, महेश राई 

भई सनुसर� िज�ला, धरान उप.म.न.पा., वाड� नं. ६ को �क�ा नं. ४५० को �े�फलः ०-०-१४३।४
 

को घर-ज�गा मालपोत काया�लय, सनुसर�बाट �म�त २०६८।११।३० मा र.नं. ११३८१(क)बाट 
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पा�रत शेषप�छको बकसप�को �लखत यी वाद� �टकादेवी राईको हकको आधास�म वाद� 

दाबीबमोिजम बदर गर� �नज वाद� �टकादेवी राईको नाममा दता� कायम हनेु ठहछ�। अ�मा 

तप�सलबमोिजम गन� गर� मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८६ नं.बमोिजम यो फैसला ग�र�दएको 

छ।  

 

तप�सल 

ठहर-इ�साफ ख�डमा- �दने ल�मी राई र �लने नगे�� राई, महेश राई भई सनुसर� िज�ला, धरान 

उप.म.न.पा., वाड� नं. ६ को �क�ा नं. ४५० को �े�फलः ०-०-१४३।४
 को घर-ज�गा मालपोत 

काया�लय, सनुसर�बाट �म�त २०६८।११।३० मा र.नं. ११३८१(क)बाट पा�रत शेषप�छको 

बकसप�को �लखत वाद� �टकादेवी राईको हकको आधास�म बदर भई �नज वाद� �टकादेवी राईको 

नाममा दता� कायम हनेु ठहरेकाले ��ततु म�ुा अि�तम भएप�छ फैसलाबमोिजम दा.खा. दता�गन� पजु� 

ग�रपाउँ भनी द�ड सजायका ४४ नं. का �याद�भ� वाद�ले दखा��त �दए ँसो घर-ज�गाको नरम करम 

�मलाई तफ�  य�कन गर� आधा छु�ाई �दन ुर सोबमोिजम �टकादेवी राईको नाममा दता� कायम गर� 

ज�गाधनी �माण पजुा� �दन ुभनी मालपोत काया�लय, सनुसर�मा लेखी पठाउनू..............................१ 

�फराद दता� हुँदा दािखल भएको कोट� फ� �.३००।- र अ�य द�तरु �.२०।- समेत �.३२०।- 

वाद�ले ��तवाद�ह�बाट भराई �लन पाउने हुँदा नेपाल कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १५ को 

उपदफा ११बमोिजमको �याद�भ� ��तवाद�को जेथा देखाई दरखा�त �दए ँ दफा १३बमोिजम कुनै 

द�तरु न�लई ��तवाद�बाट भराइ�दन.ु.............................................................................२  

यो इ�साफमा िच� नबझेु ३५ (प��तस) �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, �वराटनगरमा पनुरावेदन गन� जान ु

भनी ��तवाद�ह�लाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १९३ नं.बमोिजम पनुरावेदनको �याद 

�दन.ु.....................................................................................................................३ 

सरोकारवालाले फैसलाको न�ल मागे �नयमानसुार सार� वा सराइ�दन.ु......................................४ 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गनु� र फैसला अपलोड गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दन.ु...............................................................................................................५ 

 

िज�ला �यायाधीश 

 

माननीय �यायाधीश�यूले बोलेर �टपाएबमोिजम �टपी क��यटुर टाइप गर� फैसला तयार गन� 

इजलास सहायक। फाँटवाला  

ना.स.ु ड�बर�साद िघ�मरे 

इ�त संवत ्२०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम.्..........................................



�ी �कुम िज�ला अदालत 

बाल इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ड�डपािण शमा� 

उपि�थ�त 

बालमनोवै�ा�नक �ी धन�बर दाहाल 

समाजसेवी डा.�ी नवराज गौतम 

फैसला 

संवत ्२०७२ सालको बाल�ब�याइँ।  

दता� नं.००03 

दता� �म�त २०७२।५।३ 

�नण�य नं. 69 

 

म�ुा : जबरज�ती करणीस�ब�धी बाल�ब�याइँ।  

 

वाद�को नाम, थर र वतन   

प�रव�त�त 54 वष� 27 क� सगरमाथा क को 

जाहेर�ले नेपाल सरकार ......................... 1 

��तवाद�को नाम, थर र वतन 

प�रव�त�त ५४ वष� 15 को �यापु� ...............1 

�नजको �माण 

सा�ीः- पी�डत नाम प�रव�त�त 54 सं�गता, कमला 

बोहरा, प�रव�त�त 54 �रता,  

�नजको �माण 

सा�ीः- भ�बहादरु महतरा  

 

�माण कागजः- �माण कागजः-  

 

अदालतबाट बझेुका 

सा�ीः- 

�माण कागजः- पर��ण ��तवेदन।  

कानून �यवसायी 

 

वाद�को तफ� बाट      ��तवाद�को तफ� बाट 

सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी ढकबहादरु रावत  अ�धव�ा �ी य�बहादरु पा�डे।  

 

अवलि�बत निजर  -  

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७, बालबा�लकास�व�धी ऐन, २०४८ को दफा ५५को 

उपदफा (३) र (४) मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं. ले यस अदालतको बाल इजलासको �े�ा�धकार 

अ�तग�त पेश भई ब�द ईजलाशमा सनुवुाई ग�रएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एंव ठहर यस�कार 

रहेको  छ।   
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��ततु म�ुामा पी�डतको नाम थर, वतन गो�य रा� ने स�ब�धमा सव��च अदालतबाट जार� 

�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� नेस�ब�धी काय��व�ध 

�नद� िशका, २०६४बमोिजम पी�डत, जाहेरवाला र मौकाका कागज गन� �यि�को नाम, थर र वतन 

प�रव�त�त नाम कायम ग�रएको छ।  

 

संि�� त त�यः 

१.  मेरो छोर� प�रव�त�त ५४ वष� ७ सं�गता �म�त २०७२।०४।०२ गतेका �दन �कुम िज�ला, 

कोटजहार� गा.�व.स. वडा नं. ९, घ�त�काँडामा मेर� छोर� बा�ा चराउन गएको अव�थामा 

��तवाद� �यापु� (प�रव�त�त नाम) ले �दनको अ�दाजी १५:०० बजेको समयमा जबरज�ती करणी 

गरेको हुँदा �नजलाई प�ाउ गर� कारबाह� ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको प�रव�त�त ५४ वष� २७ 

क� सगरमाथा क ले ईलाका �हर� काया�लय चौरजहार�मा �म�त २०७२।०४।०३ मा �दएको 

�नवेदन प�।  

२.  चौरजहार� अ�पताल �कुमबाट प�रव�त�त (५४) वष� १५ को �यापु�को �वा��य पर��ण गदा� 

चोटपटक तथा �नलडाम नभएको, �ल�मा यो�न रस नभएको, शर�रमा संघष�का ल�ण नदेखीएको, 

�ल� व�रप�र घाउ नभएको र अ�य कुरा ख�ुन नआएको भ� ने �मती २०७२।०४।0३ को 

�वा��य पर��ण ��तवेदन।  

३.  प�रव�त�त ५४ वष� ७ क� सं�गताको �वा��य पर��ण गदा� बायाँ �त�ामा सानो �नलडाम भएको, 

पी�डतको यो�नको भ�वा सिु� नएको, यौना�मा वीय�को मा�ा नदेखीएको, यो�न�भ� �ल�को 

पे�न�ेसन देिखँदैन, �नजको यो�न�भ� व�रप�र कुनै संघष�को ल�ण देिखँदैन र क�याजा�ल 

न�या�तएको भनी चौरजहार� अ�पताल �कुमको �मती २०७२।४।३ को �वा��य पर��ण 

��तवेदन।  

४. िज�ला �कुम, कोटजहार� गा.�व.स. वडा नं. ९ ि�थत पूव�मा गाईने रावतको खरकाँ�लो ज�गा, 

पि� चममा वा�े बोहराको खरकाँ�लो ज�गा, उ�रमा गाईने बोहराको �भरालो ज�गा र दि�णमा 

बा��े बोहराको उकालो �भरपाखो य�त चार�क�ला�भ� रहेको उ�र पूव�तफ�  फक� को ल�बाइ ५ 

�फट ९ इ�च, चौडाइ २ �फट ५ इ�च भएको रा�जाटाकुरा खो�सा, सो खो�सामा रहेको अंगेरको 

बटुा, झारपात मा�डनकुा साथै माटो खो��एको अव�थामा रहेको भ� ने �म�त २०७२।0४।0४ 

को घटना�थल मचु�ुका।  

५. �म�त २०७२।0४।0२ गते ��तवाद� प�रव�त�त ५४ वष� १५ को �यापु� घरदेखी निजकै रहेको 

सालघार� जंगलमा गो� चराउन गएको र मेर� छोर� ५४ सं�गता प�न सोह� जंगलमा बा�ा 

चराउन गएको अव�थामा �दउसो अं. १५:०० बजे ��तवाद�ले ए�लै भएको मौका पार� मेर� 

छोर�लाई ललाई फकाई �लोभनमा पार� क�मरदेखी मा�थ समा�त उचाल� रा�जाटाकुरा खोलामा 

लगी भइु�मा जबरज�ती सतुाई छोर�ले लगाएको स�ुवाल घुडँास�म झार� �नजले लगाएको 

पाइ�टको चेन खोल� आ�नो उ�ेिजत �ल� छोर�को यो�नमा घसुाएको र छोर� �न कराउन 

थालेप�छ �नजले मखु थनुी जबरज�ती करणी ग�ररहेको अव�थामा �नजले छोर�को मखु पूण� 
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�पमा ब�द गन� नसकेको अव�थामा वे�सर� िच�याएप�छ सालघार� निजक रहेको मेरो माइती 

घरमा रहेक� आमाले �कन ना�तनी रोइरहेक� �छन,् कतै सप�ले त टोकेन भनी हतार-हतार साना 

अंगेरको बटुा भएको ठाउँतफ�  जाँदै गदा� ��तवाद�ले भइँुमा लडेको देखी उठाउँन लागेको हुँ भनी 

मेरो आमालाई जवाफ �दएको र ��तवाद�ले छोर�लाई जबरज�ती करणी गरेको कुरा आमाले 

थाहा पाएप� चात ्फोनबाट सो घटनाको बारेमा मलाई जानकार� �दई त�काल माइती घरमा आई 

छोर�सँग उ� घटनाको बारेमा ब�ुदा जबरज�ती करणी गरेको भ� ने कुरा खलुाएक�ले �नजलाई 

आव�यक कानूनी कारबाह� ग�रयोस ्भ� ने बेहोराको प�रव�त�त ५४ वष� २७ क� सगरमाथा ‘क’ 

को जाहेर� दरखा�त।  

६. िज�ला अ�पताल स�लेबाट प�रव�त�त ५४ वष� ७ क� सं�गताको �वा��य पर��ण गदा� शार��रक 

अव�था सामा�य रहेको, शर�रको बा� भागमा घाउचोट �नलडाम नरहेको, यो�नव�रप�र घाउ 

नदेखीएको, यो�नको �भ�ी भागमा ताजा घाउ रहेको र जाँच गर� हेदा� रगत आएको, यो�नको 

क�या िझ�ल� �या�तएको, veginal swab को पर��ण गदा� श�ु�कट नदेखीएको भ� ने �म�त 

२०७२।0४।0६ को �वा��य पर��ण ��तवेदन।  

७. ��तवाद� �यापु�को �वा��य अव�था सामा�य रहेको, शर�रको बा�भागमा घाउ चोटपटक �नलडाम 

नदेखीएको, �नजको �ल�को तल लगभग १x0.5 सेि�ट�मटरको दईुवटा ताजा घाउ रहेको, 

शर�रमा संघष�का अ�य त�वह� केह� नदेखीएको भ� ने िज�ला �वा��य काया�लय �कुमबाट 

भएको �म�त २०७२।0४।0६ को �वा��य पर��ण ��तवेदन।  

८. आमा, म र ब�हनी मामा घरमा नै ब�दछ�। वारदातको �दन का�छा मामा आ�नो मावल�मा 

जानभुएको, आमा घर स�यान िज�लामा जानभुएको, माइजू र अ�ट� खेतमा धान गो�न गएको, 

घरमा हजरुआमा र म मा� �थय�। �दउँसो�तर हजरुआमाले एक�छन बा�ा चराउन जाउ भनेप�छ 

मैले हा�ा चार (४) वटा बा�ा �लएर निजक रहेको सालघार� जंगलमा गएको �थए।ँ म सो 

�थानमा प�ुदा प�रव�त�त �यापु�ले गो� �लएर प�हले नै गइसकेका �थए।ँ जंगलमा म र दाइ मा� 

भएको अव�थामा दाइले म�मी, अ�ट�, मामा, हजरुआमा कसैलाई नभ� न ु भनी मेरो कािखमा 

समाती उचाल� निजकैको खोलामा �लई मलाई सतुाएप�छ म रोएको �थए।ँ प�छ दाइले आफूले 

लगाएको पाइ�टको चेन खोल� मैले लगाएको स�ुवाल आधामा� खोल� आ�नो कडा �ल� मेरो 

यो�नमा �छराएका �थए।ँ म रोए कराएप�छ दाइले मेरो मखु बिुज�दएको �थयो र प�न म कराउन 

छाडेको �थइन। म कराएको हजरुआमाले सनुी थाहापाई आएप�छ मा� दाइले मलाई 

छा�ड�दएका हनु।् हजरुआमा सो �थानमा आएप�छ नानी भइँुमा लडेक� �थइन ्र मैले उठाउँन 

लागेको भनी झ�ुा बोलेका �थए।ँ हजरुआमाले सो समयमा दाइलाई पख के काम गरेको होस,् 

यो कुरा सबैसँग भ�छु अ�न थाहा पाउलास ्भनी गाल� गनु�भएको �थयो। प�छ हजरुआमाले बा�ा 

घरमा �लई मेरो ढाड र पेटभ�र तेल लगाएर मा�लस ग�र�दनभुएको �थयो भनी जाहेरवाल�को 



158 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

रोहवरमा पी�डत प�रव�त�त ५४ सं�गताले �म�त २०७२।0४।0७ गते गरेको घटना �ववरण 

कागज।  

९. प�रव�त�त भेर�ले �नवेदनका साथमा पेस गरेको प�रव�त�त �याप ु�को ज�मदता� �माण प�का 

आधारमा �नजको उमेर १५ वष� ५ म�हना देखीन आएको भ� ने उमेर य�कनस�ब�धी 

�माणप�।  

१०. �म�त २०७२।०४।०२ गते घरमा मेरो ना�तनी र म मा� �थय�। जाहेरवाल� छोर� आ�नो 

घर स�यान�तर गएक�, छोर� र बहुार� बाँके�यलुा�तर काम गन� गएकोले घरमा ठुला मा�छे 

कोह� नभएकाले श�नवारको �दन एक�छन बा�ा चराउन जा त नानी भनी बा�ालाई घर निजक 

रहेको जंगलमा पठाएको हुँ। सो जंगलमा ��तवाद� प�रव�त�त �याप ु�ले प�हले नै गो� �लएर 

गइसकेका रहेछन।् ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गदा� ना�तनी �ने कराउने गरेक� र�हछे। 

रोएको आवाज मैले घरमा सनेुप�छ यो �कन �न थाल� त भनी हतारमा च�पलसमेत नलगाई सो 

�थानमा प�ुदा ना�तनी लामो �वरले रोइरहेक� �थइन।् �नज रोएकै �थानमा गई हेदा� जंगलको 

सानो िचरा खो�सामा �नजले ना�तनीलाई ज�मनमा ढालेकै अव�थामा देखेक� हुँ। मलाई देखी 

�नज ��तवाद� भा�दा मलाई शंका लागी त�ले के ग�रस ्हँ म सबैलाई भ�न�द�छु भ�दा मैले केह� 

गरेको हैन। प�रव�त�त सं�गता लडेक� �थइन ्अ�न मैलै उठाउँन मा� लागेको हुँ भनी जवाफ 

�दएको �थयो। ना�तनीलाई भइु�मा ल�डरहेको बेलामा उठाई �नजको पछा�ड तथा घाँट�मा लागेको 

माटो झा�र�दई �नजले लगाएको स�ुवाल घुडँास�म खो�लएकोले मा�थ सार��दएको �थए ँ भनी 

प�रव�त�त ५४ वष� ५७ �क �रताले गरेको घटना �ववरण कागज।  

११. �म�त २०७२।०४।०२ गते पी�डत प�रव�त�त ५४ वष� ७ क� सं�गतालाई ��तवाद� प�रव�त�त 

५४ वष� १५ को �यापु�ले जंगलमा �वाला गएको अव�थामा जबरज�ती करणी गरेको भ� ने कुरा 

गाउँमा म�हलाह�ले एक आपसमा कुरा गरेको सनुी थाहा पाएको हुँ। यो सामा�य कुरा हो 

यसलाई गाउँमा नै �मलाउनपुछ� भ� ने कुरामा �ववाद भएप�छ वा�त�वक कुरा पी�डतको घरमा 

गएर नै बझु� भनेको हुँदा �नजको मावल� घरमा आई प�रव�त�त ५४ वष� ७ �क सं�गताको 

यो�नमा घाउ भएको ज�तो र घटना�थलमा गई हेदा� माटो ध�सएको, �याउला, झारपात 

मडा�रएको देखी �नज ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेको �व� वास लागी मलगायत पी�डतक� 

आमा स�हत ईलाका �हर� काया�लय चौरजहार�मा गई यस घटनाको स�ब�धमा उजरु गरेका 

ह�। यसर� नाबा�लकालाई जबरज�ती करणी गन� �यि�लाई कानूनबमोिजम हदैस�मको सजाय 

हनुपुछ� भनी कमला बोहराले गरेको घटना �ववरण कागज।  

१२. �म�त २०७२।०४।०२ गते सबेरै खाना खाएर म सालघार� जंगलमा गो� चराउन गएको 

अव�थामा प�रव�त�त सं�गताले ४ वटा बा�ा �लएर म भएको ठाउँमा आएप�छ मैले �नजले 

लगाएको रातो स�ुवाल खोल� सोह� जंगलमा रहेको खो�सामा सतुाई मेरो उ�ेिजत �ल� �नजको 

यो�नमा �छराएको �थए।ँ �नजलाई ज�मनमा प�टाए देखीनै रोएक� �थइन।् मैले करणी गरेप�छ 

झन ्�न थालेप�छ मैले छाडेको हुँ। प�छ �नज रोएको सनुी �नजको हजरुआमा प�रव�त�त ५४ 

�क �रताले सनुी सो घटना�थलमा आइसकेप�छ मलाई त�ले ना�नलाई के ग�रस ् भनी गाल� 
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गनु�भएको �थयो। �यसप�छ �नजले बा�ा र सं�गतालाई घरमा �लएर गएक� हनु ्र म प�छस�म 

सोह� ठाउँमा गो� चराइरहेको �थए ँभनी अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� प�रव�त�त ५४ वष� १५ 

को �यापु�ले अनसु�धानको �ममा अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

१३. पी�डत प�रव�त�त ५४ सं�गता �वगत दईु वष� प�हलेदेखी मामाघरमा बसी खोलागाउँ ि�थत �ाइट 

�ुचर बो�ड�� �कुलमा अ�ययनरत �थइन।् वारदातको �दन �दउँसो म र मेर� भाउजू आ�नै 

घरनिजक रहेको खेतमा धान गो�न गएका �थय�। घरमा आमा, भाइ र प�रव�त�त वष� ७ क� 

सं�गता मा� �थए।ँ प�रव�त�त ५४ वष� ७ �क सं�गताले कोटजहार� गा.�व.स. वडा नं. ९ ि�थत 

रा�जाटाकुरा खो�सामा बा�ा चराउन गएको अव�थामा �दउँसो अ�दाजी १५:०० बजेको 

समयमा ��तवाद� प�रव�त�त ५४ वष� १५ को �यापु�ले जबरज�ती करणी गरेको भ� ने आमा र 

भाइले भनेप�छ थाहा पाएको हुँ। सो समयमा ��तवाद� �यापु� भा�गसकेको र पी�डत सं�गता 

घरमा आई रोइरहेक� �थइन।् यसर� नाबा�लकालाई जबरज�ती करणी गन� �नज �यि�लाई 

कानूनबमोिजम हदैस�मको सजाय गनु�पछ� भनी स�वना रोकायले गरेको घटना �ववरण कागज।  

१४. �म�त २०७२।०४।०२ गते वारदातको समयमा म घर निजक रहेको खेतमा धान गो�न 

गएको अव�थामा प�रव�त�त ५४ वष� ७ �क सं�गतालाई िज�ला �कुम, रा�जाटाकुरा ि�थत सानो 

िचरा खो�सामा प�रव�त�त ५४ वष� १५ को �यापु�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी स�वना 

रोकायसमेतले मलाई भनेप�छ थाहा पाएको हुँ। नाबा�लकालाई जबरज�ती करणी गन� �नज 

�यापु�लाई कानूनबमोिजम कारबाह� हनुपुछ� भनी ह�रश के.सी.ले ग�र�दएको घटना �ववरण 

कागज।  

१५. प�रव�त�त वष� १५ को �यापु�ले प�रव�त�त वष� ७ क� सं�गतालाई जबरज�ती करणी गरेको 

स�ब�धमा सामािजक अ�ययन ��तवेदनमा आ�थ�क अव�था कमजोर, आमा मरेकोले माया 

नपाएको, बाब ु �वदेशमा गएको, घरमा स�झाउने प�रवार संर�क नभएको, मान�सक अव�था 

तनावपूण�, शार��रक ि�थ�त उमेरअनसुार ठ�क, खास �वषशेतामा �व�ालय �बदाको �दन गाई गो� 

चराउन वनमा �वाला जाने, अ� �वालासँग ब�ने र कुरा गन� �िच रहेको, खराब साथीको सँगत 

र �भाव रहेको, �व�ालयमा प�ढरहेको, रा�ो अंक न�याएको, समा�य �पमा पास भएको, 

संवेगा�मक त�यमा वनमा गो� चराउन गएको अव�थामा पी�डत प�न �वाला गएको अव�थामा 

घटना घटेको, शार��रक अव�थामा भख�र जवानी च�दै गरेको, आ�थ�क अव�था कमजोर, 

सामािजक अव�थामा बालकलाई संर�ण गन� कोह� नभएको, ए�लै वनमा गाई चराउन ुपी�डत 

प�न वनमा गाई चराउन जान ुएका�त �थान भएकाले आपरा�धक �विृ� बढेको, बालकलाई बाल 

सधुार गहृमा पठनपाठन गराई �व�ालयका िश�क र घरका अ�भभावकले सधुानु� पन� भ� नेसमेत 

बेहोराको सामािजक अ�ययन ��तवेदन।  

१६. ��तवाद� प�रव�त�त ५४ �यापु�ले पी�डत वष� ७ क� प�रव�त�त ५४ संगीतालाई जबरज�ती करणी 

गर� मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महल १ नं. र ३ (१) नं. �वपर�त जबरज�ती करणीको 
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कसरु गरेकाले �नज ��तवाद� प�रव�त�त ५४ �यापु�लाई सोह� महलको ३ (१) नं.बमोिजम सजाय 

गर� ऐे. महलको १० नं.बमोिजम ��तवाद�बाट पी�डतलाई ��तपू�त�समेत �दलाई भराई पाउन र 

वारदात हुँदाका अव�थामा ��तवाद� प�रव�त�त ५४ �यापू�को उमेर १४ वष�भ�दा बढ� १६ 

वष�भ�दा कम देखीएकाले �नजलाई बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ (३)बमोिजम 

सजाय छुट ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको अ�भयोग प�।  

१८. ��ततु म�ुाको वारदात �म�त 2072।04। 02 गते म मेरो घरबाट गो� बा�ा �लएर चराउन 

भनी का�लामा गएको �थए।ँ सोह� �दनमा म गइसकेप�छ, प�छ ��ततु म�ुाक� पी�डत प�रव�त�त 

सं�गता प�न बा�ा चराउन भनी सोह� मैले गो� चराइरहेको का�लामा आइन।् सोह� एउटै 

का�लामा मैले आ�ना गो� र बा�ा तथा पी�डतले आ�ना बा�ा चराइरहेक� �थइन। सोह� 

समयमा पी�डतका बा�ा सो का�लादेखी अ�ल तल गएकोले पी�डत आ�ना बा�ा मा�थ�तर 

�याउन भनी तल�तर गइन।् पी�डत तल�तर बा�ा �याउन गएको समयमा पी�डत सोह� 

का�लामा ल�डन �नज लडेको देखेप�छ त�काल म पी�डतलाइ� उठाउन भनी गइ� पी�डतलाइ� 

लडेको ठाउँबाट उठाएको हुँ। सो समयमा पी�डत रोइरहेक� �थइन।् प�छ मैले पी�डतलाइ� 

उठाएप�छ त� काल सो ठाउँमा पी�डतको मावलक� हजरुआमा आएर मलाइ� मेर� ना�तनीलाइ� 

�कन जबरज�ती करणी गरेको भनी गाल� गरेक� �थइन।् मैले प�न �नज पी�डतक� हजरुआमासँग 

पी�डतलाइ� बला�कार जबरज�ती करणी गरेको होइन लडेक�ले उठाएको हुँ भनी भनेको हुँ। 

अ�न म गो� बा�ा �लएर आ�नो घरतफ�  गएको हुँ। मैले पी�डतलाइ� जबरज�ती करणी गरेको 

होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� प�रव�त�त 54 �यापु�ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

१९. �म�सल संल�न पी�डतको �वा�थ पर��णसमेतबाट हालै यी ��तवाद� �नद�ष रहेछन ्भ� न �म�ने 

नदेिखँदा यी ��तवाद�को हकमा मलुकु� ऐन, अ.ब. 118 को देहाय २ आक�ष�त भइ� म�ुा 

पपु��का ला�ग मूलक� ऐन, अ.ब. 118 को देहाय २बमोिजम थनुामा रा� नू पन�मा यी ��तवाद� 

प�रव�त�त नाम 54 �यापु� 16 वष�भ�दा म�ुनका नाबालक रहेको र सामािजक अ�ययन 

��तवेदनसमेतलाइ� हेदा� �नजलाइ� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 2048 को दफा 50बमोिजम 

पपु��का ला�ग बालसधुार गहृ सराङकोट पोखरामा पठाइ�दन ु भनी िज�ला �हर� काया�लय 

�कुममा लेखी पठाइ�दन।ु ��ततु म�ुामा ��तवाद� च�ुा भइसकेको र िज�ला अदालत 

�नयमावल� 2052 को �नयम 23ग.बमोिजम ��ततु म�ुा �नर�तर सनुवुाइ� हनेु �कृ�तको म�ुा 

हुँदा अ�भयोगप�को �माण ख�डमा उि�लिखत जाहेरवालासमेतका वाद�का सा�ी र ��तवाद�का 

सा�ीसमेतको बकप�का ला�ग �म�त 2072।05। 04 गते उपि�थत गराउन लेखी पठाइ� 

बकप�का ला�ग पेस गनु� भ� नेसमेत बेहोराको यस अदालतको आदेश।  

२०. ��ततुको म�ुाको वारदातको �म�त 2072।04। 02 गते म बा�ा �लएर चराउन भनी घरको 

निजकै पा�रप�� गएको �थए।ँ सो समयमा यी ��तवाद� प�न गएका रहेछन।् �नज ��तवाद� मेरो 

छेउमा आइ� �त�ो घरमा को को छन ्भनी सोधे अ�न मैले मेर� हजरुआमा हनुहु�ुछ भनी भन� 

अ�न �नज ��तवाद�ले मलाइ� �त�ो आमालाइ�, हजरुआमालाइ�, का�छा मामालाइ� र माइजूलाइ� 

केह� प�न नभ� न ु भने र ए� कासी मेरो काखीमा समाती मलाइ� उचाल� तल खो�सामा �लइ� 
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प�हले मलाइ� पछारे अ�न मैले लगाएको स�ुवाल खो�ल�दए, आ�नो पाइ�टको �स�� खोल� 

आ�नो �ल� �नकाल� मेरो यो�नमा �छराइ� जबरज�ती करणी गरे। �यसप�छ म रोए ँकराए ँम 

�ँदा कराउँदा ��तवाद�ले मेरो मखु तीन पटकस�म थ�ुन�दए। प�छ मेर� हजरुआमाले म रोएको 

सनुी म भएको ठाउँमा आएकोले �नज ��तवाद�ले मलाइ� करणी गन� छोडेका हनु।् यी ��तवाद� 

नाम प�रव�त�त �यापु�ले मलाइ� जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भ� नेसमेत बेहोराको पी�डत प�रव�त�त 

सं�गताले यस अदालतसम� गरेको बकप�।  

२१. ��ततु म�ुाको वारदात �म�त 2072।04। 02 गते मेरो घरमा म र पी�डत मेर� ना�तनी मा� 

भएकाले मैले पी�डत ना�तनीलाइ� तँ बा�ा �लएर चराउन जा म भ�सीलाइ� चराउँछु भनी 

ना�तनीलाइ� घर निजकैको जंगलमा बा�ा चराउन भनी पठाए।ँ पी�डत बा�ा चराउन गएको 

केह� समयप�छ �नज ना�तनी कराएको ज�तो आवाज सनु� र त�काल ना�तनी गएको ठाउँ 

कराएको आवाज आएको ठाउँ�तर गए।ँ खो�दै र ना�तनीलाइ� बोलाउँदै जाँदा अ�ल तल 

खो�सामा देख� सो समयमा ��तवाद� प�रव�त�त �यापु� त�काल उठ� ना�तनी प�रव�त�त सं�गता 

ढलेको ठाउँमा आ�नो पाइ�ट मा�थ�तर सान� थालेको देख�। सो दे� ने �बि�कै मैले �नज 

पी�डतलाइ� आज ��तवाद�ले करणी गरेछन ् भ� ने शंका मानी ना�तनी भएको ठाउँमा जाँदा 

��तवाद� त�काल �यहाँबाट उठे र ना�तनीलाइ� मैले प�टाएको अव�थाबाट उठाए। मैले ना�तनी 

पी�डतलाइ� उठाउँदा पी�डत ना�तनीले लगाएको स�ुवाल तल सा�रएको �थयो, परैु खोलेर 

फा�लएको �थएन। पी�डतको यो�न रातो �नलो भएको �थयो। प�छ मैले पी�डतलाइ� उठाएर 

आ�नो घरमा �लएक� हुँ। ��तवाद� नाम प�रव�त�त �याप ु�ले मेर� ना�तनी प�रव�त�त सं�गतलाइ� 

जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भ� नेसमेत बेहोराको घटना �ववरण कागज गन� नाम प�रव�त�त 54 

�रताले यस अदालतसम� गरेको बकप�।  

२२. म आ�नो घरबाट माइ�ती घरमा गइ� स�ुमा मैले पी�डत मेर� छोर�को शर�र हेदा� मेर� छोर� 

पी�डतको ख�ुामा कोता�रएको �थयो। �नज पी�डतको यो�नको बा�हर� भाग रातो �थयो, यो�नको 

�वाल ठुलो भएको �थयो, यो�नबाट ह�का रगत ज�तो पानी बगेको �थयो अ�न मैले पी�डतलाइ� 

�तमीलाइ� को कसले कसर� करणी गरेको हो भन भनी सो�दा �नज मेर� छोर� पी�डतले 

वारदातको �दनमा मैले बा�ा चराउन गएको �थए।ँ यी ��तवाद� प�न सोह� ठाउँमा गो� चराउन 

गएका रहेछन ् अ�न �नज ��तवाद�ले पी�डतलाइ� �त�ो घरमा को को छन ् भनी सोधेछन।् 

�यसप�छ छोर�ले मेरो घरमा हजरुआमा मा� �छन ्अ� कोह� छैनन ्भनी भ�न�छन ्अ�न ��तवाद� 

मेर� छोर� पी�डतको प�छप�छ लागेका रहेछन ्�यसप�छ ��तवाद�ले मेर� छोर� पी�डतको काखीमा 

समाती कसैसँग केह� कुरा नगनु� भनी उचाल� अ. 50 �मटर टाढा एका�त जंगलमा �लइ� मैले 

लगाएको स�ुवाल खो�ल�दए ँआ�नो पाइ�टको �स�� खोल� ��तवाद�ले आ�नो उ�ेिजत �ल� 

मेरो यो�नमा �छराए। सो समयमा म रोए ँ कराए ँ ��तवाद�ले मेरो मखु थ�ुन�दए ँ अ�न मेर� 

हजरुआमा आएक�ले मलाइ� ��तवाद�ले छोडी कता भागी गएका हनु ्भनी भनेक� �थइन।् यी 
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��तवाद� नाम प�रव�त�त ५४ �यापु�ले मेर� छोर� पी�डत सं�गतालाइ� जबरज�ती करणी गरेकै हनु ्

भ� नेसमेत बेहोराको जाहेरवाल� नाम प�रव�त�त 54 सगरमाथा (क) ले यस अदालतमा गरेको 

बकप�।  

२३. ��ततु म�ुाको वारदात �म�त 2072।04। 02 गते ��तवाद� नाम प�रव�त�त �यापु�ले पी�डत 

प�रव�त�त सं�गतलाइ� जबरज�ती करणी गरेका हनु ् सो वारदात भयो भ� ने मैले सनेुक� हुँ सो 

सनेुप�छ म पी�डत भएको ठाउँमा गइ� पी�डतको यो�न हेदा� यो�नको �वाल गोलो भएको देखेक� 

हुँ। पी�डतको यो�नको �भ�ी भाग �नलो �थयो भ� नेसमेत बेहोराको घटना �ववरण कागज गन� 

कमला बोहराले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२४. मैले सनु�अनसुार ��तवाद�ले पी�डतलाइ� जबरज�ती करणी गरेका होइनन।् पी�डत लडेको 

अव�थामा यी ��तवाद� गइ� उठाएको भ� ने ��तवाद�क� आमाबवुाले र अ�य साना केटाकेट�ले 

भनेकोले सोह� सनुी थाहा पाएको हुँ। पी�डतको शर�रमा घाउ के कसर� लागेको हो सो मलाइ� 

थाहा छैन। मैले वारदात हुँदा देखेको होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद�का सा�ी भ�बहादरु 

महतराले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२५. यसमा बालकले आफ� ले जानी जानी �ब�याइँमा संल�न नभएको र साथीको लहलहैमा लागेको 

पाइएको छ। आ�थ�क अव�था कमजोर भएको कारण उसको आमाको म�ृय ु भएकाले बवुाले 

का�छ� आमा �भ�याएको र �वदेश गएप�छ बालक का�छ� आमासँगै ब�ने गरेको पाइयो। सो 

समयमा उसको चकचकेपनले र साथीह�को लहलहैमा �व�ालय उमेर समूहको भएप�न �व�ालय 

नजाने जहाँ पायो �यहँ� जाने पढन मन नगन� आ�द कारणले �ब�याइँमा संल�न भएको हो। यसथ� 

बालकको उमेरको अव�थाले गदा� ऊ स�ुन स�ने �श�त स�भावनाह� छन।् उमेरले १५ वष� 

पाँच म�हनाको भएकाले बालकलाई अ�भभावकको �नगरानीमा रहने गर� केह� समयका ला�ग 

सधुार गहृमा रा� न उपय�ु देखी�छ भ� नेसमेत बेहोराको बालमनोवै�ा�नक धन�वर दाहालको 

��तवेदन।  

२६. �ब�याइँ गन� बालक १५ वष�को क�ा ७मा पढने बाब ुल�ाख �वदेश गएका आफनी आमाको 

म�ृयपु� चात ्बाबलेु सानी आमालाई का�छ� आमाको �ममा �ववाह गरेका र का�छ� आमाबाट 

�य�त �नेह पाउन नसकेको, घरको जेठो छोरो भएकाले प�रवारमा स�झाउने मा�नसको कमी 

का�छ� आमाले स�झाएको �य�त नमा� ने �बदाको �दनमा गो� �लएर बन गएको बेला पी�डतसँग 

अिघ प�न िचनजान भएको कारणबाट �ब�याइँ गरेको हुँदा उ�च िश�ास�म पढाउन सके य�तो 

�ब�याइँ हनु ् नस�ने र बालक स�ु�न स�ने देखी�छ भ� नेसमेत बेहोराको समाजसेवी डा. �ी 

नवराज गौतमबाट पेस भएको सामािजक अ�ययन ��तवेदन।  

२७. आदेशानसुार ��तवाद�को एकासंगोलका प�रवारका नाममा रहेको स�पि� रो� का भई रो� का 

रहेको जानकार� �म�सल सामेल रहेको।  
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अदालतको ठहर 

२८. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुामा वाद� 

नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी ढकबहादरु रावतले यी 

��तवाद�उपर �कटानी जाहेर� परेको, मौकामा कागज गन� कमला बोहराले पी�डतलाई ��तवाद�ले 

जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भनी कागज गरेकामा सोलाई प�ु�हनेु गर� बकप�समेत ग�र�दएको, 

प�रव�त�त ५४ �रताले समेत पी�डतलाई करणी गर� ��तवाद� भा�दै गरेको अव�थामा देखेको 

भनी बकप� ग�र�दएको, पी�डतले ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भनी मौकाको कागज 

बेहोरालाई प�ु� हनेु गर� बकप� ग�र�दएको र मौकाको जाहेर� दरखा�तसमेत घा जाँच 

��तवेदनबाट सम�थ�त भइरहेको हुँदा ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रनपुद�छ भनी 

र ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी य� कबहादरु पा�डेले पी�डतको शार��रक 

पर��ण ��तवेदनह� एकआपसमा �वरोधाभासय�ु रहेको, जबरज�ती करणी भएको भ� ने संघष�को 

िच� नभएको र ��तवाद� आरो�पत कसरुमा इ�कार रह� बयान गरेको हुँदा ��तवाद�ले अ�भयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउनपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सनुी �म�सल संल�न कागज �माण 

अ�ययन गर� हेदा�, ��ततु म�ुामा देहायका �� नमा �नण�य �दनपुन� देखीयो।  

 ��तवाद�ले अ�भयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्?  

 अ�भयोग दाबीबमोिजम सजायसमेत हनुपुन� हो होइन ? 

 पी�डतले ��तपू�त� पाउन ुपन� हो होइन ?  

२९. �नण�यतफ�  �वचार गदा�, सव��थम प�हलो �� नतफ�  �वचार गदा� �म�त २०७२।0४।0२ गते 

��तवाद� प�रव�त�त ५४ वष� १५ को �यापु� घरदेखी निजकै रहेको सालघार� जंगलमा गो� 

चराउन गएको र मेर� छोर� ५४ सं�गता प�न सोह� जंगलमा बा�ा चराउन गएको अव�थामा 

�दउसो अं. १५:०० बजे ��तवाद�ले ए�लै भएको मौका पार� मेर� छोर�लाई ललाई फकाई 

�लोभनमा पार� क�मरदेखी मा�थ समा�त उचाल� रा�जाटाकुरा खोलामा लगी मखु थनुी 

जबरज�ती करणी ग�ररहेको अव�थामा �नजले छोर�को मखु पूण� �पमा ब�द गन� नसकेको 

अव�थामा बे�सर� िच�याएप�छ सालघार� निजक रहेको मेरो माइती घरमा रहेक� आमाले �कन 

ना�तनी रोई भनी हतार-हतार साना अंगेरको बटुा भएको ठाउँतफ�  जाँदै गदा� ��तवाद�ले भइँुमा 

लडेको देखी उठाउँन लागेको हुँ भनी मेरो आमालाई जवाफ �दएको र ��तवाद�ले छोर�लाई 

जबरज�ती करणी गरेको कुरा आमाले थाहा पाएप� चात ्फोनबाट सो घटनाको बारेमा मलाई 

जानकार� �दई त�काल माइती घरमा आई छोर�सँग उ� घटनाको बारेमा ब�ुदा जबरज�ती 

करणी गरेको भ� ने कुरा खलुाएक�ले �नजलाई आव�यक कानूनी कारबाह� ग�रयोस ् भ� ने 

बेहोराको प�रव�त�त ५४ वष� २७ क� सगरमाथा ‘क’ को जाहेर� दरखा�त रहेको देखी�छ। �म�त 

२०७२।०४।०२ गतेका �दन िज�ला �कुम कोटजहार� गा.�व.स. वडा नं. ९ ि�थत 

रा�जाटाकुरा खोलामा ��तवाद� �यापु�ले पी�डत ५४ सं�गतालाई जबरज�ती करणी गरेको भ� ने 



164 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 

घटना�थल मचु�ुकाबाट देखी�छ। पी�डत प�रव�त�त ५४ सं�गताले �म�त २०७२।०४।०२ गते 

प�रव�त�त �यापु� दाइले कसैलाई नभ� न ु भनी निजकैको खोलामा �लई मलाई जबरज�ती तल 

भइँुमा ढाल� मेरो स�ुवाल खोल� �ल� मेरो यो�न�भ� पसाएको हो भनी मौकामा कागज 

ग�र�दएको, मौकामा बिुझएका कमला बोहराले पी�डतको यो�न �नर��ण गदा� घाउ भएको हुँदा 

पी�डतलाई ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेका हनुभ�न कागज ग�र�दएको देखी�छ।   

३०. यी ��तवाद� प�रव�त�त �यापु� �म�त २०७२।०४।०२ गते गो� बा�ा चराउन सालघार� 

जंगलमा गएकोमा पी�डत सं�गता प�न सोह� जंगलमा आएक� �थइन। मैले �नजको स�ुवाल 

आधा घुडँास�म तल झार� आ�नो उ�ेिजत �ल� �नजको यो�नमा घसुाएको र मैले करणी गरेप�छ 

�नज �न कराउन लागेप�छ छा�ड�दएको हुँ भनी �नजलाई एकपटक करणी गरेको हुँ भनी 

अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� आरो�पत कसरुमा सा�बत भई बयान गरेको देखी�छ। मौकामा 

बिुझएका स�वना रोकायसमेतले यी ��तवाद�ले पी�डत प�रव�त�त ५४ सं�गतालाई जबरज�ती 

करणी गरेको हुँदा कारबाह� ग�रपाउँ भनी कागज ग�र�दएको देखी�छ। पी�डतको िज�ला 

�वा��य काया�लयको �वा��य पर��ण ��तवेदन हेदा� �नजको क�या जाल� �या�तएको, यो�नको 

�भ�ी भागमा ताजा घाउ रहेको रगत आएको भ� ने उ�लेख भएको देखी�छ। यी ��तवाद� ५४ 

�पाप ु� पी�डतलाई मैले करणी गरेको होइन ज�गास�ब�धी �ववादको कारणले आरोप लगाई 

जाहेर� �दएका हनु ्भनी आरो�पत कसरुमा इ�कार रह� बयान गरे ताप�न मौकामा कागज गन� 

५४ �रताले �म�त २०७२।०४।०२ गते पी�डतलाई घर निजकै बा�ा चराउन पठाएको, केह� 

समयप�छ �नज कराएको ज�तो सनुी जाँदा खो�सामा देखी ��तवाद� सो समयमा त�काल उठ� 

ना�तनी ढलेको ठाउँमा आ�नो पाइ�ट मा�थ�तर सान� लागेको देख�, ना�तनीलाई प�टाएको 

अव�थामा उठाँए। ना�तनीको स�ुवाल तल सा�रएको �थयो भनी मौकाको कागज बेहोरालाई प�ु� 

हनेुगर� बकप� ग�र�दएको देखी�छ। �य�तै जाहेरवाला प�रव�त�त ५४ सगरमाथा क तथा 

मौकामा बिुझएका कमला बोहरासमेतले मौकाको कागज बेहोरालाई प�ु� हनेु गर� बकप� 

ग�र�दएको देखी�छ। ��तवाद� ५४ �यापु�ले �मती २०७२।४।२ गते गते गो� चराउन जंगलमा 

गएको, सोह� �दनमा म गइसकेप�छ, प�छ ��ततु म�ुाक� पी�डत नाम प�रव�त�त सं�गता प�न 

बा�ा चराउन भनी सोह� मैले गो� चराइरहेको का�लामा आइन। सोह� एउटै का�लामा मैले 

आ�ना गो� र बा�ा तथा पी�डतले आ�ना बा�ा चराइरहेक� �थइन। सोह� समयमा पी�डतका 

बा�ा सो का�लादेखी अ�ल तल गएकोले पी�डत आ�ना बा�ा मा�थ�तर �याउन भनी तल�तर 

गइन।् पी�डत र म गो� तथा बा�ा चराउन गएको। पी�डत तल�तर बा�ा �याउन गएको 

समयमा पी�डत सोह� का�लामा ल�डन अ�न �नज लडेप�छ मैले पी�डत लडेको देखेप�छ त�काल 

म पी�डतलाइ� उठाउँन भनी गइ� पी�डतलाइ� लडेको ठाउँबाट उठाएको हुँ। सो समयमा पी�डत 

रोइरहेक� �थइन। प�छ मैले पी�डतलाइ� उठाएप�छ त� काल सो ठाउँमा पी�डतको मावलक� 

हजरुआमा आएर मलाइ� मेर� ना�तनीलाइ� �कन जबरज�ती करणी गरेको भनी गाल� गरेक� 

�थइन। मैले प�न �नज पी�डतक� हजरुआमासँग पी�डतलाइ� बल�कार जबरज�ती करणी गरेको 
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होइन। लडेक�ले उठाएको मा� हुँ भनी गरेको ��तवाद�को इ�कार� बयान �नजका सा�ीको 

बकप�समेतबाट प�ु� हनुसकेको देिखँदैन।  

३१. पी�डत वष� ७ क� सं�गताले यी ��तवाद�ले मलाइ� �त�ो आमालाइ�, हजरुआमालाइ�, का�छा 

मामालाइ� र माइजूलाइ� केह� प�न नभ� न ुभने र ए� कासी मेरो काखीमा समा�त मलाइ� उचाल� 

तल खो�सामा �लइ� प�हले मलाइ� पछारे अ�न मैले लगाएको स�ुवाल खो�ल�दए, आ�नो 

पाइ�टको �स�� खोल� आ�नो �ल� �नकाल� मेरो यो�नमा �छराइ� जबरज�ती करणी गरे 

�यसप�छ म रोए ँकराए ँम �ँदा कराउँदा ��तवाद�ले मेरो मखु तीन पटकस�म थ�ुन�दए। प�छ 

मेर� हजरुआमाले म रोएको सनुी म भएको ठाउँमा आएकोले �नज ��तवाद�ले मलाइ� करणी गन� 

छोडेका हनु ्भनी ७ वष� �क यी अबोध बा�लकाले घटनाको �सल�सलेवार �पमा उ�लेख गर� 

इजलाससम� उपि�थत भई गरेको बकप�बाट ��तवाद�को इ�कार� बयान खि�डत भइरहेको 

देखी�छ। पी�डतले मौकामा गरेको कागज बेहोरा र अदालतमा उपि�थत भई गरेको बयान एवम ्

प�रव�त�त ५४ �रताले मौकामा गरेको कागज एवम ् यस अदालतमा मौकामा गरेको कागज 

बेहोरालाई प�ु� हनेुगर� ग�र�दएको बकप�समेतबाट पी�डतको िज�ला अ�पताल �कुमबाट 

भएको �वा�थ पर��ण ��तवेदन समथ�त भइरहेको देखीएको र पी�डतको चौरजहार� अ�पतालमा 

भएको पर��णमा समेत पी�डतको यो�नको भ�वा स�ुनएको भ� ने उ�लेख भएको र पी�डतको 

िज�ला अ�पताल �कुममा भएको पर��ण ��तवेदन �म�सल संल�न अ�य �माणबाट सम�थ�त 

भइरहेको देिखँदा पी�डतको �वा�थ पर��ण ��तवेदन �वरोधाभास रहेको भ� ने ��तवाद�तफ� का 

�व�ान ्अ�धव�ाको बहस िज�करसँग सहमत हनु ्स�कएन।  

३२. �य�तै बालमनोवै�ा�नकको ��तवेदन हेदा� बालकले आफ� ले जा�नजानी �ब�याइँमा संल�न नभएको 

र साथीको लहलहैमा लागेको पाइयो। आ�थ�क अव�था कमजोर भएका कारण उसको आमाको 

म�ृय ुभएकाले का�छ� आमा �भ�ाएको र �वदेश गएप�छ बालक का�छ� आमासँगै ब�ने गरेको 

पाइयो। सो समयमा उसको चकचकेपनले र साथीह�को लहलहैमा �व�ालय उमेर समूहको 

भएप�न �व�ालय नजाने जहाँ पायो �यह�� जाने पढन मन नगन� आ�द कारणले �ब�याइँमा संल�न 

भएको हो। यसथ� बालकको उमेरको अव�थाले गदा� ऊ स�ुन स�ने �श�त स�भावनाह� 

छन।् यसथ� बालकले यो घटनाबाट पाठ �सकेर रा�ो काम गन� स�छ। उमेरले १५ वष� ५ 

म�हनाको भएकाले बालकलाई अ�भभावकको �नगरानीमा रहने गर� केह� समयका ला�ग सधुार 

गहृमा रा� न उ�म देखी�छ भ� नेसमेत उ�लेख भएको देखी�छ। �य�तै �ब�याइँ गन� बालक १५ 

वष�को क�ा ७मा पढने बाब ुल�ाख �वदेश गएका आफनी आमाको म�ृयपु� चात ्बाबलेु सानी 

आमालाई का�छ� आमाको �पमा �ववाह गरेका र का�छ� आमाबाट �नेह �य�त पाउन नसकेको 

घरको जेठो छोरा भएकाले प�रवारमा स�झाउने मा�नसको कमी का�छ� आमाले स�झाएको 

�य�त नमा� ने �बदाको �दनमा गो� �लएर वन गएको बेला पी�डतसँग अिघ प�न िचनजान भएको 

कारणबाट �ब�याइँ गरेको हुँदा उ�च िश�ास�म पठाउँन सके य�तो �ब�याइँ हनु ् नस�ने र 
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बालक स�ु�न स�ने भ� नेसमेत बेहोराको समाजसेवीको ��तवेदन देखी�छ। बालमनोवै�ा�नक र 

समाजसेवीको ��तवेदन हेदा� यी ��तवाद�लाई अ�भभावक�य संर�क�वको अभाव रहेको देखीनकुा 

साथै पा�रवा�रक संर�णको अभावमा पढाइमा �यान न�दने, क�हलेकाह� � �व�ालय जाने, छाडा 

�विृ� रहेको भ� ने देखी�छ।  

३३. ��ततुम�ुामा ��तवाद� प�रव�त�त ५४ �यापू�ले पी�डत वष� ७ क� प�रव�त�त ५४ सं�गतालाई 

मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(१) नं.बमोिजम सजाय गर� ऐ. महलको १० 

नं. बमेिजम ��तपू�त�समेत �दलाई पाउन र वारदात हुँदाका अव�थामा ��तवाद� १६ वष�भ�दा 

कम देखीएकोले बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)बमोिजम सजाय छुट 

हनुसमेत मागदाबी �लई अ�भयोगप� दायर भएको देखी�छ। मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको १ नं. हेदा� कसैले कुनै म�हलालाई �नजको म�जरु� न�लई करणी गरेमा वा सो� 

वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकालाई �नजको म�जरु� �लई वा न�लई करणी गरेमा �नजले 

जबरज�ती करणी गरेको ठह�छ। उ� नं. को �प�ीकरण ख�डमा यस न�बरको �योजनका 

ला�ग  

 डर �ास धाक देखाइ वा करकाप अनिुचत �भाव झ�ुानमा पार� वा जोरजलुमु गर� 

वा अपहरण गर� वा शर�र ब�धक राखी �लइएको म�जरु�लाई म�जरु� मा�नने छैन 

 होस ठेगानामा नरहेको अव�थामा �लएको म�जरु�लाई म�जरु� मा�नने छैन।  

 यो�नमा �लंग केह� मा� �वेश भएको रहेछ भने प�न यस न�बरको �योजनको ला�ग 

करणी गरेको मा�ननेछ भ� ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ।  

साथै ��ततु म�ुामा ��तवाद� ५४ �यापु� १५ वष�को नाबालक भ� ने देिखँदा बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०४८ को दफा ११(३) हेदा� चौध वष� वा सोभ�दा मा�थ र सो� वष�भ�दा म�ुनको 

बालकले कुनै अपराध गरे �नजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई हनेु सजायको आधा 

सजाय ह�ुछ भ� ने उ�लेख भएको देखी�छ।  

३४. ��तवाद� �यापु�ले पी�डत वष� ७ क� सं�गतालाई जबरज�ती करणी गर� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 

करणीको महलको १ र ३(१) नं. को कसरु गरेको हनु ्वा होइनन ्र �नजलाई के कती सजाय 

हनेु हो भ� ने स�दभ�मा �नण�यतफ�  �वचार गदा�, �म�त २०७२।0४।0२ गते ��तवाद� प�रव�त�त 

५४ वष� १५ को �यापु� घरदेखी निजकै रहेको सालघार� जंगलमा गो� चराउन गएको र मेर� 

छोर� ५४ सं�गता प�न सोह� जंगलमा बा�ा चराउन गएको अव�थामा �दउसो अं. १५:०० बजे 

��तवाद�ले ए�लै भएको मौका पार� मेर� छोर�लाई ललाई फकाई �लोभनमा पार� क�मरदेखी 

मा�थ समा�त उचाल� रा�जाटाकुरा खोलामा लगी मखु थनुी जबरज�ती करणी गरेको हुँदा 

कारबाह� ग�रपाउँ भ� ने �कटानी जाहेर� दरखा�त रहेको, प�रव�त�त ५४ वष� ७ क� सं�गताको 

�वा��य पर��ण गदा� शार��रक अव�था सामा�य रहेको, शर�रको बा� भागमा घाउचोट �नलडाम 

नरहेको, यो�न व�रप�र घाउ नदेखीएको, यो�नको �भ�ी भागमा ताजा घाउ रहेको र जाँच ग�रहेदा� 

रगत आएको, यो�नको क�या िझ�ल� �या�तएको भ� ने �वा��य पर��ण ��तवेदनबाट देखीएको, 

��तवाद� ५४ �यापु�ले आरो�पत कसरुमा सा�बत भई अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेको बयान 
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मौकामा बिुझएका प�रव�त�त ५४ �रता र कमला बोहरासमेतले यी ��तवाद�ले पी�डत सं�गतालाई 

जबरज�ती करणी गरेका हनु ् भनी कागज गरेको, �नजह�ले मौकाको कागज बेहोरालाई प�ु� 

हनेु गर� बकप� ग�र�दएको र पी�डत सं�गताले यी ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भनी 

मौकाको कागज बेहोरालाई प�ु� हनेुगर� गरेको बकप�समेतबाट सम�थ�त भइरहेको देखी�छ। 

यी ��तवाद� आफूले पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको होइन। पी�डत लडेको हुँदा उठाएको 

हुँ भनी आरो�पत कसरुमा इ�कार रह� बयान गरे ताप�न �नजको इ�कार� बयान �नजका सा�ीको 

बकप�समेतबाट प�ु� हनु ्सकेको देखीदन। साथै �म�सल संल�न पी�डत प�रव�त�त ५४ वष� ७ 

क� सं�गताको र प�रव�त�त ५४ �रताले र जाहेरवाला ५४ सगरमाथा क ले मौकामा गरेको 

घटना �ववरण कागज र जाहेर� दरखा�तलाई प�ु� हनेुगर� बकप� ग�र�दएको देखी�छ। �माण 

ऐन, २०३१ को दफा १० मा कुनै काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा सो काम गन� वा सो 

काम घटना वा अव�था ��य� �पले दे� ने वा थाहा पाउने �यि� वा सो काम घटना वा 

अव�थाबाट पी�डत भएका �यि�ले �य� गरेका कुरा �माणमा �लन ह�ुछ भ� ने �यव�था भएको 

देखी�छ। �य�तै दफा ३७ मा कुनै कुरा ��य� दे� ने स�ु ने थाहा पाउने �यि�को मौिखक 

�माण प�न �माणमा �लन ह�ुछ भ� ने �यव�था भई सोह� ऐनको दफा १०ले मौिखक �माणलाई 

प�न ��य� �माण मा�ननेछ भ� ने उ�लेख भएको देखी�छ। ��ततु म�ुामा पी�डतले वारदातको 

स�ब�धमा स�व�तार उ�लेख गर� अदालतसम� गरेको बकप�लाई ��य� वा�त�वक �माण 

(Direct & original evidence) को �पमा �लन स�क�छ भने मौकामा बिुझएका प�रव�त�त ५४ 

�रता र कमला बोहराको बकप�समेत ��य� �माणको �पमा �माण �हणयो�य रहेको 

देखी�छ। �म�सल संल�न पी�डतको �वा��य पर��ण ��तवेदनसमेतबाट ��तवाद� ५४ �यापु�को 

अदालतसम� भएको इ�कार� बयान खि�डत भइरहेको र यी ��तवाद�उपर नभएको वारदात 

देखाइ आफनो ७ वष� क� छोर�लाई जबरज�ती करणी गरेको भनी जाहेर� �दनपुन� कुनै 

कारणसमेत नदेखीनकुा साथै पी�डत वष� ७क� सं�गताले यी ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेका 

हनु ् भनी बनाव�ट कुरा उ�लेख गर� बकप� गरेको हनु ् मा� न �म�नेसमेत नदेिखँदा यी 

��तवाद�ले अ�भयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको१नं �वपर�त३(१) 

नंको कसरु गरेकोठहछ�।  

३५. यी ��तवाद�लाई के क�तो सजाय हनुपुन� हो भ� नेस�ब�धमा �नण�यतफ�  �वचार गदा� �म�सल 

संल�न ज�मदता�को �माणप� हेदा� यी ��तवाद� १६ वष� नपगेुको नाबालक भ� ने देिखँ�छ। १५ 

वष�को नाबालक यी ��तवाद� �वभावैले उ�सकु �वभावका भ� ने देखी�छ। �नजको पा�रवा�रक 

तथा सामािजक प�ृभ�ूम हेदा�समेत �नजलाई अ�भभावकको उिचत माग� �नद�शनसमेतको अभाव 

रहेको देखी�छ। सामािजक तथा मनोवै�ा�नक ��तवेदन हेदा� �नजको आ�थ�क अव�था कमजोर 

रह� बाब ुरोजगारका ला�ग भारत गएका, आमाको म�ृय ुभई का�छ� आमाको रेखदेखमा रहेका 

यी ��तवाद� पढाइमा समेत �यान न�दने र आमाले भनेको नमा� ने भई अटेर �वभावको रहेको 
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भ� ने देखी�छ। बालअ�धकारस�ब�धी संय�ु रा� संघीय महासि�ध १९८९ को धारा ३७ को 

ख�ड (ख) मा कुनै प�न बालबा�लकालाई गैरकानूनी वा अनिुचत तवरले �नजको �वत��ताबाट 

वि� चत ग�रने छैन र बालबा�लकाको �गर�तार� थनुा वा कारावास कानूनअन�ुप हनेु र सबभ�दा 

कम समिुचत अव�धको ला�ग र अि�तम उपायको �पमा मा� �योग ग�रनेछ भ� ने कुरा रा�य 

प�ले �नि� चत गन� छन ् भ� ने उ�लेख भएको देखी�छ। उ� स�धीको �ावधान हेदा� 

बालबा�लकालाई कैद सजाय तो�दा स�भव भएस�म �यूनतम अव�धको कैद तो�न ु पन� भ� ने 

�यव�था रहेको देखी�छ। यी ��तवाद� ५४ �यापु�लाई कसरु गदा�को अव�था र 

प�रि�थ�तसमेतलाई �वचार गदा� �नजलाई �यूनतम सजाय गदा� प�न �यायको उ�े�य पूरा हनेु 

देिखँदा �नज ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(१) 

नं.बमोिजम �यूनतम १० (दश) वष� कैद सजाय हनेु ठहछ�। साथै ��तवाद� ५४ �यापु� १५ 

वष�को नाबालक भ� ने देिखँदा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८को दफा ११(३) हेदा� चौध वष� 

वा सोभ�दा मा�थ र सो� वष�भ�दा म�ुनको बालकले कुनै अपराध गरे �नजलाई कानूनबमोिजम 

उमेर पगेुका �यि�लाई हनेु सजायको आधा सजाय ह�ुछ भ� ने उ�लेख भएको देिखँदा �नजलाई 

पाँचवष� कैद सजाय हनेु ठहछ�।  

३६. यी ��तवाद� १५ वष�को नाबालक देिखँदा बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ र 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ समेतबमोिजम �नजलाई के क�तो सधुारको �वक�प अपनाउन 

स�क�छ र �नजलाई भएको सजाय कसर� काया�ि�वत गन� भ� नेतफ�  हेदा�, बाल अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध १९८९ को धारा ४० को उपधारा ४ मा बालबा�लकाको �हतको अनकूुल हनेु गर� 

तथा उनीह�को प�रि�थ�त र कसरु दवैुमा समिुचत हनेु गर� �नजह�सँग �यवहार गन� कुरा 

स�ुनि� चत गन� �व�भ� न �कारका कुराह� ज�तै हेरचाह माग�दश�न र �नर��ण स�ब�धी आदेशह�, 

सरस�लाह, पर��ण, �याहार स�वध�न, िश�ा तथा �यवसा�यक ता�लम काय��मह� तथा 

सं�थागत हेरचाहका अ�य �वक�पह� उपल�ध हनेुछन ् भ� ने उ�लेख भएको देखी�छ। 

महासि�धको ��ततु �ावधानबमोिजम बालबा�लकाको �हतको अनकूुल हनेु गर� उनीह�को 

प�रि�थ�त र कसरु मा समिुचत हनेु गर� हेरचाह, सरस�लाह, िश�ा तथा �यवसा�यक ता�लम 

काय��म तथा सं�थागत हेरचाहका अ�य �वक�पह� उपल�ध गराउन स�कने भ� ने देखी�छ। 

�य�तै बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) हेदा� कसरुदार ठहर� कैदको सजाय 

पाएको बालकलाई �नजको शार��रक अव�था, उमेर, कसरु गदा�को प�रि�थ�त र कसरु गरेको 

पटक आ�दको �वचार गदा� कारागारमा रा� न उपय�ु नहनेु कुरा म�ुा हेन� अ�धकार�लाई लागेमा 

�यसर� तो�कएको सजाय त�काल भो�न ुनपन� गर� �थ�गत रा� न वा �यसर� तो�कएको सजायको 

अव�ध कुनै बाल सधुार गहृमा बसी वा कुनै �यि� वा सं�थाको संर�णमा रह� �य�तत गनु�पन� 

गर� तो�न स�नेछ। यसर� सजाय �थ�गत ग�रएकामा सोह� बालकले �यसको एकवष��भ� �यह�� 

वा अ�य कुनै कसरु गरे बापत दोषी ठहर� कैदको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दवैु 

कैदको सजाय काया�ि�बत गन� गर� म�ुा हेन� अ�धकार�ले आदेश �दन स�नेछ भ� ने उ�लेख 
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भएको देखी�छ। उ� कानूनी �यव�था हेदा� कसरुदार ठहर� सजाय पाएको बालकलाई सधुारका 

ला�ग देहायका तीन �वक�प अपनाउन स�कने उ�लेख भएको देखी�छ।  

१. सजायको �थगन,  

२. तो�कएको सजाय अव�ध कुनै बाल सधुार गहृमा बसी भ�ुान गन� वा 

३. कुनै �यि� वा सं�थाको संर�णमा रह� �य�तत गनु�पन� गर� तो�न स�ने। यी �ब�याइँमा 

परेका ��तवाद� ५४ �यापु�को पार�वार�क तथा सामािजक प�ृभ�ूम हेदा� �नजलाई 

अ�भभावकको उिचत माग� �नद�शनसमेतको अभाव रहेको देखी�छ। �नजको आ�थ�क 

अव�था कमजोर रह� बाब ुरोजगारका ला�ग भारतमा गएका, आमाको म�ृय ुभई का�छ� 

आमाको रेखदेखमा रहेका यी ��तवाद�को सामािजक तथा मनोवै�ा�नक ��तवेदन हेदा� 

बाब ुघरमा नरहेका र आमाले भनेको नमा� ने भई अटेर �वभावको रहेको भ� ने देखी�छ। 

यी ��तवाद�लाई तो�कएको सजाय �थगन स�ब�धी �वक�पतफ�  �वचार गदा�, यी 

��तवाद�को �ब�याइँको �कृ�त र �नजको पा�रवा�रक प�रि�थ�त र पी�डतसँगको पा�रवा�रक 

स�ब�धसमेतलाई �वचार गदा� �नजलाई सजाय �थगनगन� �वक�पसँग सहमत हनु ्

स�कएन। �य�तै कुनै �यि� वा सं�थाको संर�णमा रह� कैद भ�ुान गन� �वक�प 

स�ब�धमा �वचार गदा�, यी ��तवाद�को सामािजक अ�ययन ��तवेदन हेदा� �नजको बाब ु

�वदेशमा रोजगारको ला�ग गएको र �नजले का�छ� आमाले भनेको नमा� ने अटेर� 

�वभावको भएको र �नजले अ�ययनमा समेत उिचत �यान न�दने गरेको भ� ने देिखँदा र 

�ब�याइँमा परेका नाबालक यी ��तवाद�को सव��म �हत हनेु गर� �नजलाई सधुार 

गन�स�ब�धमा �थानीय तहमा सं�थागत संरचनासमेत रहे भएको भ� नेसमेत नदेिखँदा यो 

�वक�पसमेतसँग सहमत हनु ्स�कएन। �म�सल संल�न बाल मनोवै�ा�नक र समाजसे�वको 

अ�ययन ��तवेदन हेदा�, �नजको आमाको म�ृय ु भएको र बाबलेु का�छ� आमा �ववाह 

गरेको, बाब ु रोजगारको ला�ग �वदेशमा गएको, उिचत संर�णको अभावमा �नज अटेर� 

�वभावको भएको, अ�ययनमा समेत उिचत �यान न�दने र �बदाको �दन गो� चराउन 

गोठालो जाने गरेको भ� ने देखी�छ। यी ��तवाद� ५४ �यापु� र पी�डतको मामा घर एकै 

ठाउँमा भई यी ��तवाद� र पी�डत नाता स�ब�धका �यि�समेत भ� ने देिखँदा सामािजक 

प�रि�थ�तसमेतलाई �वचार गदा� यी ��तवाद� नाबालक भ� ने देिखँदा �नजलाई लागेको कैद 

सजाय बाल सधुार गहृमा राखी �नजको अ�ययनलाई �नर�तरता �दनसमेत उपय�ु देिखँदा 

�नजलाई बालसधुार गहृ पोखरामा राखी सजायको काया��वयन गन� ठहछ�। �नज ��तवाद� 

५४ �यापु�लाई बाल सधुार गहृमा रा� न लेखी पठाइ �दन।ु  

३३. यी ��तवाद� ५४ �यापु�ले पी�डत वष� ७ क� सं�गतालाई जबरज�ती करणीस�ब�धी बाल �ब�याइँ 

गरेको ठहरेकाले पी�डतले ��तपू�त� भ�रपाउन हनु ्वा होइनन ्र के क�त ��तपू�त� भर�पाउने हनु ्

भ� नेतफ�  �वचार गदा�, यी ��तवाद� नाबालक रहेको र पी�डतसमेत नाबालक रहेको देिखँदा पीडक 
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��तवाद� नाबालक भएकै आधारमा पी�डतको ��तपू�त� पाउने अ�धकारबाट वि� चत गन� �यायको 

���ले समेत उपय�ु नहनेु हुँदा यी ��तवाद�को नाममा कुनै अचल स�पि� रहे भएको नदेखीएको 

र एकासंगोलको बाजे साउने रोकाको नाममा �क नं. ९००को �े�फल ०६०० वग��मटर र 

�क.नं.०५८४० वग� �मटर गर� ज�मा दईु �क�ा ज�गा दता� रहेको देखीएको र अ�य स�पि� 

रहे भएकोसमेत नदेखीएको हुँदा ��तवाद�को आ�थ�क अव�थासमेतलाई �वचार गदा� पी�डत 

प�रव�त�त वष� ७ क� सं�गताले ��तवाद� प�रव�त�त ५४ �यापु�बाट � ४०,०००। (चाल�स 

हजार) ��तपू�त� भ�रपाउनेसमेत ठहछ�।  

३४. पी�डतले ��तपू�त�बापत भ�रपाउने ठहरेको रकम के कसर� भ�रपाउने हो भ� ने स�दभ�मा हेदा� 

सव��च अदातलबाट मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १० नं.बमोिजम सा�बकको 

आधा अंश भराइ�दनेस�ब�धी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १० नं. को 

काया��वयनस�ब�धमा मलुकु� ऐन,द�ड सजायको महलको ४६नं को काय��व�ध अपनाउन पन� 

होइन। कानूनमा नलेिखए प�न अि�तम फैसला भएप�छ िज�ला अदालतले आफ� ले पी�डत 

जाहेरवाल�लाई फैसलाको जानकार� गराई अदालत आफ� ले फैसला काया��वयन गर� आधा अंश 

�दलाई �दनपुद�छ तब मा� पी�डतले अदालतबाट �याय पाउन स�छ। जबरज�ती करणीको १० 

नं. लाई त�काल�न सं�वधानको धारा ११(३) र वत�मान सं�वधानको धारा १३(३) को 

��तब�धा�मक वा�ांशको संर�ण �ा� त �यव�था मानी अदालतले अि�तम फैसला हनुासाथ 

आ�नै Initiative मा फैसला काया��वयन गर� आधा स�पि� �दलाई �दनपुछ� भनी वाद� �हमाल� 

गोलेको जाहेर�ले नेपाल सरकार ��तवाद� राकेशकुमार �संह भएको फौ.प.ुनं. २९०६को 

जबरज�ती करणी म�ुामा नेकाप, २०६४ �नण�य नं. ७८१०, प�ृ ८६ मा �स�ा�तसमेत 

��तपादन भएको पाइ�छ। ��ततु म�ुामा पी�डत ७ वष�क� नाबा�लक रहेको देिखँदा यी पी�डतले 

��तपू�त� भराई पाउन दरखा�त �दएमा मा� ��तपू�त� भराइ�दने भ� न ु �यायको ���कोणले समेत 

उपय�ु नहनेु हुँदा ��ततु म�ुाको अि�तम टंुगो लागेप�छ अदालतबाटै फैसला काया��वयन गर� 

��तपू�त� भराइ�दने ठहछ�। सो ठहरेकाले अ�मा तप�सलबमोिजम गन� गर� अ.बं. १८6 

नं.बमोिजम आज यो फैसला ग�र�दएको छ।  

 

तपिशल 

��तवाद� प�रव�त�त 54 �यापु�के, मा�थ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको १ नं. र ३ (४) को कसरु गरेको ठहरेकाले यी ��तवाद� १६ वष� नपगेुको नाबालक देिखँदा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ (३)बमोिजम आधा पाचँ वष� कैद सजाय हनेु 

ठहरेकाले र ��तवाद� १६ वष� नपगेुको नाबालक भ� ने देिखँदा �म�सल संल�न सामािजक अ�ययन 

��तवेदन र बाल मनोवै�ा�नकको ��तवेदनबमोिजम �नजलाई बाल सधुार गहृमा रा� ने ठहरेकोले �नज 

म�ुा अनसु�धानका ला�ग �म�त २०७२।४।४ देखी िज�ला �हर� काया�लयको म�हला तथा 

बालबा�लका क�मा रह� यस अदालतको �म�त २०७२।५।१को आदेशानसुार पपु��का ला�ग 
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बालसधुार गहृ पोखरामा रहेको देिखँदा �म�त २०७२।५।१बाट �नजलाई लागेको कैद सजाय क�ा 

हनेु गर� असलुउपर गन� बालसधुार गहृ सराङकोट पोखरामा रा� नू भनी लेखी पठाइ�दन ु............१ 

 

पी�डत प�रव�त�त 54 सं�गता वष� ७ क� नाबा�लका रहेको देिखँदा पी�डतलाई पन� गएको शार��रक 

तथा मान�सक ��तबापत पी�डतले ��तवाद�बाट � ४०,०००। (चा�लस हजार) ��तपू�त� 

भ�रपाउनेसमेत ठहरेको हुँदा यस म�ुाको अि�तम टु�ो लागेप�छ अदालतबाट नै रो� का रहेको ज�गा 

�ललाम गर� ��तपू�त�बापतको रकम पी�डतलाई भराइ�दन ुभनी लगत कसी रा� नू ....................2 

 

यस अदालतको आदेशानसुार रो� का रहेका ज�गाह� ��तपू�त� भराउने काय� स�पन भएप�छ 

�नयमानसुार फुकुवा ग�र�दन ुभनी लेिखपठाइ �दन ु.............................................................३ 

 

यो फैसलामा िच� नबझेुमा 70 (सह�र�) �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दा�मा पनुरावेदन 

गन� जान ुभनी ��तवाद�लाइ� पनुरावेदनको �याद �दन ु........................................................४ 

 

��तवाद� ५४ �यापु�को अ�ययनस�ब�धी ��तवेदन ��येक ६।६ म�हनामा यस अदालतमा पठाउन ुभनी 

बाल सधुार गहृमा लेखी पठाई �ा� त ��तवेदन �म�सलमा रा� नू ...........................................५  

 

फैसलाको ��त�ल�पस�हतको जानकार� िज�ला सरकार� व�कल काया�लय �कुमलाइ� �दन ु............६ 

 

सरोकारवालाले न� कल माग गरेमा �नयमानसुार गर� न� कल �दन ु.......................................७ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� फैसला इ��टरनेटमा अपलोड गर� �म�सल अ�भलेख फाँटमा 

बझुाइ��दन ु.............................................................................................................८ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 
 
 

माननीय �यायाधीश�यूले �टपाएबमोिजम  

फैसला टाइप गन� �ड. रामबहादरु शाह�  

फाँटः- ना.स.ु श�सराम �ब�           

    

इ��त संवत २०७2 साल मं�सर म�हना 06 गते रोज 01 मा शभुम ्........................।  
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�ी मकवानपरु िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश दयाराम ढकाल 

फैसला 

संवत ्२०७२ सालको ०७२-CR-०२८२ 

�नण�य नं : २६१ 

 

म�ुा :- कत��य �यान। 

 

वाद�को नाम, थर र वतन ��तवाद�को नाम, थर र वतन 

िज�ला मकवानपरु काकडा गा.�व.स वडा न. १ 

ब�ने रमेश चेपाङको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार...............................................१ 

ऐ.को �माण 

सा�ी: 

कागज: 

 

िज�ला मकवानपरु काकडा गा.�व.स वडा न. १ 

ब�ने  आईतलाल �जाको छोरा वष� १७  को 

�मे �जा ...........................................१ 

ऐ.को �माण 

सा�ी: 

कागज: 

 

अदालतबाट बझेुको 

�माण : 

कागज : 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.वं. २९ नं.बमोिजम यस अदालतको 

�े�ा�धकार�भ�  पन� आई दायर हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छ।  

 

त�य ख�ड  

१. �म�त २०७२।९।२० गते रा�त अं.१९:३० बजेको समयमा िज�ला मकवानपरु काकडा 

गा.�व.स. वडा नं १ ि�थत पूव�मा बेसारखाई डाँडा पि�म जाल�तय डाँडा उतरमा सानो खोलाको 

खो�सा दि�णमा तनुी खो�सा य�त चार�क�ला�भ� पूव� टाउको पि�म ख�ुा भई अध� को�टो 

उ�ानो अव�थामा मतृक सानमुाया चेपाङको लास रहेको मतृकको टाउकोलगायत अनहुारको 

भागह�मा चोट लागी रगत �नि�कएको अव�थामा रहेको मतृक लासको मा�थबाट �नलो 

कपडाले छो�पएको अव�थामा रहेको घटना�थल लास जाँच मचु�ुकाको बेहोरा।  

२. �म�त २०७२।१०।२० गते १०:०० सो बजेको समयमा मेरो आमा सनुमाया चेपाङ 

बा�ालाई घाँस का�न जा�छु भनी जानभुएकोमा बेलकुा घर फक� नआएको हुँदा �छमेक सबैमा 

खोजतलास गदा� फेला नपरेकोले खोजी गद� जाने �ममा सानखुोला भ�े �भरबाट लडी म�ृय ु

भएको अव�थामा फेला परेकोले �हर�लाई जानकार� गराई �हर� आएप�ात ्लासजाँचसमेतको 
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काय� भएको हुँदा कानूनबमोिजम ग�रपाउँ मतृक लासको सामािजक र��त�रवाजअनसुार 

दाहसं�कारको ला�ग िज�मा पाउँ भ�ेसमेत बेहोराको मतृकको छोरा रमेश चेपाङले �म�त 

२०७२।९।२१ मा �दएको जाहेर� दरखा�त।  

३. म जाहेरवालाको आमा सनुमाया चेपाङ �जा �म�त २०७२।०९।२० गते �बहान अ.१०:०० 

बजेको समयमा घाँस का�न भनी घरदेखी उ�र तफ� को ज�लमा ऐ.ऐ. ब�ने बष� १७ को �मे 

�जाले मैले मेरो भाउजू नाता पन� सनुमाया चेपाङ �जालाई वाद�ववाद भई �भरबाट खसाल� 

ड�ुाले �थची कत��य गर� मारेको हो भनी गाउँ घरमा ह�ला �फँजाएको हुँदा �नजलाई प�ाउ 

गर� आव�यक सोधपछु गर� �नजलाई गाउँलेले सोधपछु गदा� मैले नै अपराध गरेको हो भनी 

�वीकार गरेको हुँदा �हर�लाई खबर गर� प�ाउ गर� आव�यक कारबाह�को ला�ग �मे चेपाङ 

�जालाई कानूनबमोिजम ग�रपाउँ भ�े बेहोराको रमेश चेपाङले �म�त २०७२।१०।६ मा 

जाहेर� दरखा�त।  

४. �म�त २०७२।०९।२० गते �भरबाट लडी म�ृय ु भएको सनुमाया चेपाङलाई िज�ला 

मकवानपरु काकडा गा.�व.स वडा नं १ ब�ने �मे �जाले कत��य गर� मारेको भ�ेस�ब�धमा 

�नजलाई �थानीय मा�नसह�ले प�ाउ गर� रािखएको भनी जानकार� हनु ् आएकोले उ� 

�थानमा मसमेतको टोल� ख�टगई �नय��णमा �लई सोधपछु गदा� मतृकलाई मैले नै कत��य 

गर� मारेको भनी बताएको हुँदा आव�यक कावा�ह�को ला�ग दािखला गरेको छु भ�े �.स.�न. 

होमबहादरु कुमालसमेतको ��तवेदन।  

५. मतृक सानमुाया चेपाङको म�ृय ुटाउकोमा चोट लागी भएको भ�ेसमेत बेहोराको शव पर��ण 

��तवेदन।  

६. �म�त २०७२।१०।१३ गते िज�ला मकवानपरु काकडा गा.�व.स. वडा नं १ ि�थत 

सानोखोला भ�े �थानमा खानतलासी गदा� रगत ज�तो देखीने ढु�ामा लागेको सकेुको रातो 

पदाथ�, �नलो र�को च�पल १ जोर, सेतो र�को ग�जीको बाहलुा समेत फेला पेरको हुँदा 

बरामद गर� दािखला ग�रएको भ�े बरामद� मच�ुका।  

७. �म�त २०७२।०९।२० गते मेरो घरमा हँ�सया कोदालो बनाउने आरन भएको हुँदा मतृक 

सनुमाया चेपाङ र �मे चेपाङ प�न मेरो घरमा आई बसी र�सी खाई केह� समयप�छ सनुमाया 

�जा घर गएक� �नज गएप�ात ्�मे �जा प�न गएको हो। र�सी खाने बेलामा सनुमाया �जा र 

�मे �जा एकआपसमा भनाभन ग�ररहेका �थए।ँ के �वषयमा हो मैले �याल ग�रन। भो�ल 

�बहान प�ट सनुामाया चेपाङको म�ृय ुभएको भ�े थाहा पाएको र हाल घटना स�ब�धमा ब�ुदा 

मतृक सनुमाया चेपाङ �जालाइ �मे �जाले �भरबाट लडाइँ घाइते भएप�ात ् पनुः ढु�ाले 

टाउकोमा �हार गर� कत��य गर� मारेको रहेछ। �नजले मतृकलाई कत��य गर� मारेकोमा 

मलाई पूण� �व�ास ला�छ भ�े समेत बेहोराको माइला भ�े तेजबहादरु �बकले गरेको घटना 

�ववरण कागज।  

८. �म�त २०७२।०९।२० गते गाउँको माइला भ�े तेजबहादरु �बकको घरमा हँ�सया बनाउन 

गई र�सी खाई ब�सरहेको समयमा �मे �जासमेत आई हामीह� सँगै बसेर र�सी खाएको हो। 
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हामीह� सो ठाउँबाट आ�नो घरमा जानेबेलास�म मतृक तथा �मे �जासमेत सोह� �थानमा नै 

�थए।ँ सोह� �ममा रा�त अ.९:०० बजेको समयमा सनुमाया चेपाङको �भरबाट लडी म�ृय ु

भएको थाहा पाएको हुँ। केह� �दनप�ात ् �नज �मे �जाले मैले भाउजू नाता पन� सनुमाया 

�जालाई कत��य गर� मारेको भनी गाउँघरमा भ�दै �हँडेबाट �नजले सनुमाया �जालाई कत��य 

गर� मारेको हो भ�ेसमेत बेहोराको ल�मी �जा र गालदेव �जाको घटना �ववरण कागज।  

९. �म�त २०७२।०९।२० गते म बवुा गालदेव �जासँग तेजबहादरु �बकको घरको आरनमा 

हँ�सया कोदालो बनाउन भनी गएको �थए ँ प�छ गाउँकै ल�मी �जा प�न हँ�सया बनाउनको 

ला�ग भनी आएक� �थइन ् र हामीह�ले �नज माइला �बकको घरमा र�सी खाई ब�सरहेको 

बेलामा मतृक सनुमाया �जा प�न आएको र हामी सँगै बसी र�सी खाएका हौ र केह� समय 

प�ात ् �मे �जासमेतहामी भएको �थान मा आई सँगै बसी र�सी मागी खाई बसेको र 

आरानको काम स�कएको हुँदा म तथा बवुा, ल�मी �जा आ-आ�नो घरतफ�  गएका हौ। 

�नजह� �यह�� ब�सरहेका �थए ँरा�त अचानक सनुमाया चेपाङ �भरबाट लडेको भनी स�ेु थाहा 

पाई घटना�थलमा हेन� जाँदा मतृ अव�थामा लास देखेको हुँ। घटनास�ब�धमा ब�ुदा सनुमाया 

�जालाई हाल प�ाउ परेको �मे �जाले कत��य गर� मारेको भ�े ख�ुन आएको र �हर�ले 

घटना�थलबाट �नजले लगाउने च�पल �या�तएको ग�जीको बाहलुासमेत फेला पारेको हुँदा 

मतृक सनुमाया �जालाई �मे चेपाङले नै कत��य गर� मारेको हो भ�ेसमेत बेहोराको रनबहादरु 

�जाले गरेको घटना �ववरण कागज।  

१०. �म�त २०७२।०९।२० गते रा�त अ.21:०० समयमा सनुमाया �जा �भरबाट लडी म�ृय ु

भएको भ�े सनुी थाहा पाएको हुँ। सोह� �ममा १२।१३ �दनप�छ हाल प�ाउमा परेका �मे 

�जाले सनुमाया चेपाङलाई मैले कत��य गर� मारेको भनी बताएको हुँदा उ� कुरा अ�य 

मा�नसह� र मतृकको प�रवारलाई जानकार� गराएकोमा गाउँका मा�नसह�ले �नजलाई प�ाउ 

गर� �हर�को िज�मा लगाएको हो �हर�ले घटना�थलबाट �नज �मे �जाले लगाउने च�पल 

�या�तएको, ग�जीको बाहलुा तथा ढु�ासमेत बरामद गरेको हुँदा सनुमाया �जालाई �नजले नै 

कत��य गर� मारेको हो भ�ेसमेत बेहोराको ��वता तामाङले गरेको कागज।  

११. �म�त २०७२।०९।२० गते अ�दाजी ११:०० बजेको समयमा हाल प�ाउमा परेका �मे 

�जाले १० वटा मारेको चमेरा �लई ��त गोटा � २५ को दरले मलाई �ब�� गरेको र �नजले 

सोह� पैसाले र�सी �कनेको हुँदा हामी दवैु जनाले मेरो घरमा नै र�सी खाएको हो �यसप�ात ्

�नज मेरो घरबाट गएका हनु ्सोह� �ममा रा�त जाहेरवालाको आमा सनुमाया चेपाङ �भरबाट 

लडी म�ृय ुभएको भ�े सनुी म प�न घटना�थलमा जाँदा मतृ अव�थामा सनुमाया �जाको लास 

देखेको हुँ। मतृक लास �हर�ले मचु�ुका गर� पो�टमाट�मको ला�ग हेट�डातफ�  लगेको हो। 

केह� �दनप�ात ्प�ाउ परेका �मे �जाले सनुमाया �जालाई मारेको स�ब�धमा के भइरहेको छ 

भनी सोधेको हुँदा भनेकोले �नजलाई गाल� गर� �कन मारेको भनी सो�दा मलाई �नजले झटुो 
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आरोप लगाएको कारणले कत��य गर� मारेको हुँ भनी मलाई तथा गाउँ घरमा समेत 

भ�न�दएकोले हामीह�समेत �मल� �नजलाई प�ाउ गर� �हर�को िज�मा लगाएको र 

घटना�थलबाट �मे �जाको च�पल, ग�जीको बाहलुासमेत बरामद भएको हुँदा �नजले कत��य 

गर� मारेको हो भ�े बेहोराको गोपाल घलानले गरेको कागज।  

१२. �म�त २०७२।०९।२० गते िज�ला मकवानपरु काकडा गा.�व.स. वडा नं १ ि�थत 

सानोखोला भ�े �थानको �भरम�ुन खो�साको बगरमा मतृ अव�थामा सनुमाया �जाको लास 

फेला परेको भ�े थाहा पाई मलगायत गाउका मा�नसह� घटना �थलमा जाँदा टाउकोमा 

चोटपटक लागेको अव�थामा मतृक लास देखेको हुँ केह� समय प�छ �हर�ह� आई घटना 

�थल तथा लास जाँच मचु�ुकासमेतको काय� स�प� गर� पो�टमाट�मको ला�ग हेट�डा अ�पताल 

लगेको हो। त�काल मतृक सनुमाया चेपाङ �भरबाट लडेको ठा�नएको भएता प�न प�छ मतृक 

सनुमाया चेपाङलाई गाउँकै हाल प�ाउमा पर� आएको �मे �जाले कत��य गर� मारेको भ�े 

ख�ुन आएको र दघु�टना�थलबाट �नज ��तवाद�को च�पल, ग�जीको बाहलुासमेत बरामद भएको 

तथा �नज �मे �जाले समेत सनुमाया चेपाङ �जालाई मैले नै कत��य ग�र मारेको भनी 

�वीकारसमेत गरेकोले मतृकको अ�य कुनै कारणले म�ृय ुभएको होइन ��तवाद� �मे �जाले नै 

�भरबाट लडाई ढु�ाले �हार गर� कत��य गर� मारेको हो भ�ेसमेत बेहोराको दगुा�लाल �जा, 

सयु�लाल �जा र वन� बास �जासमेतले गरेको घटना �ववरण कागज।  

१३. �म�त २०७२।१०।१४ गते िज�ला मकवानपरु काँकडा गा.�व.स. वडा नं.1 ि�थत सानोखोला 

भ�े �थानबाट बरामद भई आएको िचज व�तहु� म�ये �नलो र�को च�पल १ जोर, सेतो 

र�को ग�जीको बाहलुा मेरो हो र उ� रगत लागेको ढु�ाले नै मैले मतृक सनुमाया �जालाई 

टाउकोमा �हार गरेको ढु�ा हो भनी �मे �जाले गरेको सनाखत कागज।  

 

��तवाद�को मौकाको बयानः 

१४. �म�त २०७२।०९।२० गते �बहान अ.१०:०० बजेको समयमा म आ�नै घरबाट खाना खाई 

रा�त मारेको चमेरालाई �ब�� गन�को ला�ग भनी गोपाल घलान तामाङको घरमा गई �नजलाई 

१० वटा चमेरा �दई �नजको घरमा बसी हामी दवैु जनाले साढे २ बोतल र�सी खाएको हो र 

उ� �थानबाट पनु: म माइला �बकको घरमा स�सी खान जाँदा �यहा ँमतृक सनुमाया चेपाङ 

�जा, ल�मी माया �जा, रने �जाको बाब ु र माइला �बकसमेत भई र�सी खाई ब�सरहेको 

अव�थामा अ�य मा�नसह� गएप�ात ्मतृकले मलाई त�ले ब�ुराम चेपाङको �ीमतीलाइ यौन 

स�पक�  गरेको भनी झटुो आरोप लगाएको हुँदा हामी दईुजनाबीच वाद�ववाद भएको �थयो र 

सोह� �ममा घर जाने बेला बाटोमा मतृकलाई मैले रा�ोसँग �हँ�न ुल�डएला भनेकोमा �नजले 

मलाई पनु: गाल� गरेकोले झै-झगडा भई हातपातसमेत हनेु �ममा दवैुजना उ� �थानको 

�भरबाट ल�डन पगुी मैले सोह� �थानमा रहेको झाडी ब�ुा समाई अड�कए।ँ मतृकले मेरो बाया ँ

हातमा समाउने �ममा ग�जीको बाउला �या�तई �छनी मतृक �भरबाट तल लडेको हो। प�छ 

म प�न तल गई सोह� �थानमा रहेको ढु�ाले टाउकोमा �हार गर� कत��य गर� मार� उ� 
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�थानबाट भागी फरार भएको हुँ र ल�ुक�छपी ब�दै �हँडेको अव�थामा गाउँका मा�नसह�ले 

मतृकलाई मैले नै मारेको भ�े शंका गरेको र खोजी गरेको छ भ�े थाहा पाई गाउँले भाउजू 

नाता पन� लालबहादरु घलानको �ीमतीलाई आफूले गरेको स�पूण� घटनाबारे जानकार� 

गराइ�दएको हुँ। मतृकलाई मैले कत��य गर� मारेको हो भ�ेसमेत बेहोराको ��तवाद� �मे 

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

 

अ�भयोग मागदाबी 

१५. �म�त २०७२।०९।२० गते �बहान अ.१०:०० बजेको समयमा ��तवाद� �मे प्रजाले मतृक 

सनुमाया चेपाङसँग वाद�ववाद गर� �भरबाट खसाल� टाउकोमा ढु�ाले �हार गर� मारेकोले �नज 

��तवाद� �मे प्रजालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 

सोह� महलको १३(३)नं.बमोिजम सजाय गर� पाउँ भ�े समेत बेहोराको अ�भयोग मागदाबी।  

 

��तवाद�ले यस अदालतमा गरेको बयान 

१६.  �म�त 2072।09। 20 गते �बहान मैले रा�त समातेको 7 वटा चमेरा �ब�� गन� भनी 

गाउँदेखी केह� तल रहेको भ�ी पसलमा गएको अव�थामा उ� चमेराह� ज�मा �.30।- मा 

�ब�� गर� गाउँकै रने �जा, ल�मी माया �जा, माइला �व.क. समेत भई र�सी खाई म 

मतृकको छोरा रमेश चेपाङलाई भे�न भनी गइरहेको अव�थामा मतृक सनुमाया चेपाङ र�सी 

खाई माती घासँ का� न भनी गएक� र�हछन।् म र �नज मतृकबीच बाटोमा भेट भएप�छ 

मतृकले मलाई ए� कासी प� चमाया चेपाङलाई यौन स�पक�  गर� भ ुडँी बोकाएको भनी झठुा 

आरोप लगाएको हुँदा भाउजू य�तो कुरा नगनु�होस,् मैले �य�तो काम गरेको छैन भ�दा 

भाउजूले मलाई �हका�एकोले हामी दवैुजनाबीच लछारपछार हुँदा हामी दवैुजना उ� �थानमा 

रहेको �भरबाट लडेको हुँदा मैले �भरमा रहेको झाडी बटुा समाई बस�। मतृकले मेरो बायाँ 

हातमा समाउने �ममा ग�जीको बाहलुामा समाएको हुँदा बाहलुा �याती �छनी मतृक �भरबाट 

तल खहरे खो�सामा बजा�रन पगेुको हो र म प�छ तल गई हेदा� मतृक भाउजू घाइते 

अव�थामा देखेको र मैले र�सीसमेत खाएको अव�था हुँदा भाउजूलाई मैले एकपटक ढु�ाले 

टाउकोमा हा�न�दएकोमा भाउजूको त�काल म�ृय ुभयो। मैले भाउजूलाई पूव�योजना बनाई माछु� 

भनी कत��य गर� मारेको होइन। मतृकले मलाई झठुा आरोप लगाएको र हामी दवैुजना र�सी 

खाएको हुँदा सोह� कारण वाद�ववाद लछारपछार हनेु �ममा हामी दवैुजना �भरबाट लडेकोमा 

भाउजू तल ख�नभुई घाइते भएको र मैले घाइते भएको हेन� नसक� र�सीको नशाको सरुमा 

ढु�ाले �हार गरेको हुँ। मैले मतृक भाउजूलाई मान� मनसाय राखी पूव�योजना बनाई कत��य 

गर� मारेको नहुँदा मलाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको 

��तवाद� रमेश �जाले यस अदालतमा गरेको बयान।  
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स�ब� कानून 

१७. मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको १ नं. र १३(३) नं. समेत।  

बिुझएका सा�ी �माणह� 

१८. �म�त २०७२।९।२० गते �बहान १०:३० बजेको समयमा मेरो आमा सनुमाया चेपाङ गाउँ 

जा�छु भनी घरबाट �न�कनभुई बेलकुास�म घरमा नआएप� चात ्ब�हनी आमालाई खो�न गएक� 

र�हछन।् क�रब ७:०० बजे�तर ब�हनी आई आमा लडे ज�तो छ भनेप� चात ्खो�दै जाँदा सानो 

खोला भ� ने �भर भएको ठाउँमा बाटोभ�दा तल घाँस मा�डएको देखी खो�दै जाँदा मरेको 

अव�थामा आमालाई भेट� �छमेक�ह�लाई खबर गर� त�कालै ईलाका �हर� काया�लय मनहर�मा 

समेत खबर गरेको हुँ। ��तवाद� �मे �जाले मेरो आमालाई मारेको हुँ भनी गाउँ �छमेकमा 

भनी �हँडेकोले �नज ��तवाद�लाई �नय��णमा �लई �हर�मा बझुाएको हुँ। मेर� आमालाई 

��तवाद� �मे �जाले नै मारेकाले अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुछ� भ� नेसमेत बेहोराको 

जाहेरवाला रमेश चेपा�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

१९. �म�त २०७२।९।२० गते मतृक सनुमाया चेपाङ घाँस का�न गएको अव�थामा �भरबाट लडी 

मरेको होला भ� ने ठानी मतृकको लाससमेत बिुझयो। केह� �दनप�छ ��तवाद� �मे �जाले 

सनुमाया चेपाङलाई मैले मारेको हुँ भनी गाउँमा भ�दै �हँडेकोले गाउँलेह�ले �नजलाई प�ाउ 

गर� �हर�मा खबर गरेका हनु।् �नज ��तवाद�ले नै मतृक सनुमाया चेपाङलाई मारेको हुँदा 

कानूनबमोिजम सजाय हनुपुछ� भ� नेसमेत बेहोराको खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुकाका मा�नस 

ल�मी �जाले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२०. �म�त २०७२।९।२० गते म ५:०० बजे काम सकेर घर फक� को मा� �थए ँ �भरबाट 

खो�सामा मा�छे ल�ो भ� ने सनेुर हामी १०।१२ जना भेला भई जाँदा मतृक सनुमायाको 

म�ृय ुभई सकेको �थयो। मतृक सनुमायाको छोरा रमेश चेपाङ प�न �यह�� �थयो अ� मलाई 

थाहा छैन भ� नेसमेत बेहोराको खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुकाका मा�नस �संगबहादरु 

�व.क.ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२१. �म�त २०७२।९।२० गते घटना भई सकेप�छ मा� थाहा पाएको हुँ। प�छ गाउँघरमा मतृक 

सनुमायाको ह�या �मे �जाले गरेको भनी सनेुको हुँ। अ� मलाई थाहा छैन भ� नेसमेत 

बेहोराको घटना �ववरण कागजका मा�नस गोपाल घलानले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

२२. �म�त २०७२।९।२० गते मतृक सनुमाया चेपाङ घासँ का�न जादँा हराएको भ� ने सनुी 

मसमेत गाउँलेह� गई खोजी गदा� घटना भएको �थानमा सनुमाया मतृक अव�थामा �थइन।् 

घाँस का�ने �ममा �भरबाट लडेर �नजको म�ृय ुभएको होला भ� ने ठा�य�। प�छ ��तवाद� �मे 

�जाले गाउँघरमा आई मतृक सनुमायालाई मैले मारेको हुँ भनेबाट �नजले उ� घटना घटाएको 

भ� ने कुरा थाहा भएकाले �नजलाई कानूनबमोिजम सजाय हनुपुछ� भ� नेसमेत बेहोराको घटना 

�ववरण कागजका मा�नस सयु�लाल �जाले यस अदालतमा गरेको बपक�।  

२३. �म�त २०७२।९।२० गते मतृक र ��तवाद� �मे �जाबीच �छमेक� तेजबहादरु �व.क. को 

घरमा र�सी खाई सामा�य वाद�ववाद भएको �थयो। �भरको बाटोमा मतृक सनुमाया �जा 
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लडबडाउँदै �हँडेको देखी ��तवाद�ले भाउजू ल�नहुोला रा�ोसँग �ह�नहुोस ्भनी पाखरुा समाउँदा 

मतृकले मलाई प�न अ�लाई ज�तै काय� गन� समातेको हो मेरो माइतीलाई भनेर �तमीलाई 

�प�न मान� लगाउँछु भनी आरोप लगाएकोले �नजह�बीचमा हात हालाहाल, धकेलाधकेल हुँदा 

दवैुजना �भरबाट लडेकोमा ��तवाद� �मे �जाले �ख बटुा समाती अ�केको तर मतृक सनुमाया 

�जा �भरबाट लडेप�छ प�न �व�भ� न आरोप लगाएक�ले ��तवाद�ले आवेशमा आई �रस 

�नय��णमा �लन नसक� ढु�ा �टपी �हार गदा� टाउकोमा ला�न गई सनुमाया चेपाङको म�ृय ु

भएको हो। मानु�पन�स�मको �रसइवी झैझगडा केह�प�न �थएन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद�का 

सा�ी कण� �जाले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

 

यस अदालतबाट भएको ठहर 

२४. �नयमानसुार म�ुा पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ् आएको ��ततु म�ुामा �म�सल 

संल�न स�पूण� कागजात अ�ययन गर� वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्

सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी �यामहर� अ�धकार�ले ��तवाद�ले मतृकलाई ढु�ाले �हार गर� 

मारेको हुँ भनी कसरु गरेमा सा�बत भई बयान गरेको देिखँदा यी ��तवाद�लाई अ�भयोग 

मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुछ� भनी बहस गनु�भयो। �यसैगर� ��तवाद� �मे �जाको तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान ् अ�धव�ा �ी कमलबहादरु िघ�स�ले घटना घटेको कुरामा �ववाद छैन। 

मौका र अदालतको बयान �म�छ। ��तवाद�ले अनसु�धानलाई समेत सहयोग गरेका छन।् यो 

घटना भ�वत�य हो। ��तवाद�को अव�था एवम ् पूण� च�र�समेतलाई �वचार गर� 

�यानस�ब�धीको महलको 5 नं.बमोिजमको कसरु कायम गर� सजाय ग�रपाउँ सो नभएमा 

�यानस�ब�धीको महलको 14 नं.बमोिजम सजाय हनुपुछ�। अ�भयोग दाबीबमोिजम 

�यानस�ब�धीको महलको 13(3) नं.बमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भनी गनु�भएको बहस 

स�ुनयो।  

२५. यी ��तवाद�उपर वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट अ�भयोग मागदाबी �लंदा ��तवाद� �मे �जाले 

मतृक सनुमाया चेपा�सँग वाद�ववाद गर� �भरबाट खसाल� टाउकोमा ढु�ाले �हार गर� मारेको 

कुरा स-�माण प�ु� हनु ्आएकोले �नज ��तवाद� �मे �जालाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको 

महलको 1 र 13(3) नं.बमोिजमको कसरुमा सोह� महलको 13(3) नं.बमोिजम सजाय हनु ्

अ�भयोग मागदाबी �लएको देखी�छ।  

२६. उि�लिखत अ�भयोग मागदाबी भएको ��ततु म�ुामा यी ��तवाद�ले अ�भयोग 

मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेका हनु ् होइनन?् ��तवाद� �मे �जालाई अ�भयोग 

मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� हो होइन ? सोस�ब�धमा �नण�य �दनपुन� देखीन आयो।  

२७. �नण�यतफ�  �वचार गदा� स�ुमा �म�त 2072।9। 21 गते परेको जाहेर�मा आमा घाँस का�न 

गएको अव�थामा िच�ल� लडी म�ृय ु भएकामा �व�वास ला�छ। कसैले कत��य गर� मारे 
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मराएको होइन भनी जाहेर� परेको देखी�छ। �म�त 2072।10।06 गते परेको जाहेर�मा 

�मे �जाले सनुमाया चेपा�लाई मैले नै �भरबाट लडाएर मार� �दएको हुँ भनी गाउँ �छमेकमा 

भनी �हँडेकोले �नजलाई �नय��णमा �लई कानूनबमोिजम कारबाह� गर� पाउँ भनी रमेश �जाले 

�मे �जाउपर �कटानी जाहेर� �दएको देखी�छ। ��तवाद� �मे �जाले अनसु�धान अ�धकार�सम� 

बयान गदा� मतृकलाई ढु�ाले टाउकोमा �हार गर� कत��य गर� मारेको हुँ भनी कसरु अपराध 

गरेमा सा�बत भएको देखी�छ। �यसैगर� यी ��तवाद�ले यस अदालतमा बयान गदा� मतृक 

सनुमाया चेपा�ले मलाई अक� म�हलालाई भ ुडँी बोकायो भनी झ�ुा आरोप लगाएको र सोह� 

�ममा हामी दवैु जना लछार पछार हुँदा दवैु जना �भरबाट लडी �भरको बीचमा पगेुप�छ म 

�खमा अड�कएको र मतृकले मेरो हातको �टसट�को बाहलुा समातेकोमा बाहलुा �या�तन गई 

�भरबाट खसी बो�न नस�ने गर� घाइते भएकामा मैले हेन� नसक� ढु�ाले �हार गदा� मतृकको 

म�ृय ुहनु ्गएको हो भनी कसरु अपराध गरेमा सा�बत भई बयान बेहोरा लेखाएको देखी�छ।  

२८. जाहेरवालाले यस अदालतमा बकप� गदा� �म�त 2072।10।6 मा �दएको जाहेर� बेहोरा र 

�यसमा भएको स�हछाप आ�नो भएको कुरा उ�लेख गद� मतृक मेरो आमालाई यी ��तवाद� 

�मे �जाले नै मारेका हनु ्भनी बकप� गरेको देखी�छ। �यसैगर� खानतलासी तथा बरामद� 

मचु�ुकाका मा�नस ल�मी �जाले यस अदालतमा बकप� गदा� मतृकलाई �यनै ��तवाद�ले 

मारेका हनु ्भनी बकप� गरेको देखी�छ। �यसैगर� घटना �ववरण कागज गन� सूय�लाल �जाले 

यस अदालतमा बकप� गदा� �मे �जाले मतृकलाई आफूले मारेको हुँ भनी �य�तो अपराध 

गरेकाले �नजलाई कानूनबमोिजम सजाय हनुपुछ� भनी बकप� गरेको देखी�छ।  

२९. �म�सल संल�न उि�लिखत त�य एवम ् �माण रहेको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारको 

तफ� बाट यी ��तवाद�उपर मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको 1 र 13(3) नं.बमोिजमको 

कसरुमा सोह� महलको 13(3) नं.बमोिजम सजाय हनु ्मागदाबी �लएको देखीयो। ��तवाद� 

�मे �जाले अनसु�धान अ�धकार� तथा यस अदालतमा बयान गदा� मतृकसँग वाद�ववाद 

लछारपछार भई मतृक �भरबाट लडेप�छ लडेको ठाउँमा गई हेर� म�ृय ु नभएको अचेत 

अव�थामा रहेको देखी ढु�ाले �हार गर� मारेको हुँ भनी बयान गरेको देखी�छ। ��तवाद�को 

उि�लिखत अदालत तथा अनसु�धान अ�धकार�सम� भएको बयान बेहोराबाट यी ��तवाद�ले 

मतृक लडीसकेप�छ सो ठाउँमा गई िजउँदै रहेको देखी �य�तो अव�थामा �यहाँबाट उ�ार गन� 

उपायको खोजी गर� सहायताको ला�ग अ�लाई खो�न ु पन�मा �यसो नगर� अचेत अव�थामा 

िजउँदै रहेक� घाइते मतृकलाई ढु�ाले �हार गर� मारेको भ� ने कुरा �नजको बयानबाट देखीई 

��तवाद�ले �य�तो कसरुमा सा�बत रहेको र जाहेरवाला घटना �ववरण कागज गन� मा�नस तथा 

खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुकाका मा�नसह�ले समेत यस अदालतमा उपि�थत भई बकप� 

गदा� मतृकलाई �मे �जाले मारेको हो भनी ��तवाद�को बयान बेहोरा समथ�न हनेु गर� बकप� 

गरेको देिखँदा यी ��तवाद�ले �य�तो कसरु अपराध गरेको होइनन ्भ� न स�कएन।  

३०. फौजदार� कसरुमा ��तवाद�उपर लागेको कसरु अपराध ��तवाद�ले अनसु�धानको �म तथा 

अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� �वीकार गर� सा�बत रहेको अव�थामा ��तवाद�को �य�तो 
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सा�बतीलाई �नजका �व��को खि�बर एवम ्मह�वपूण� �माणको �पमा �लन ुपन� भई अ�य थप 

�माण बिुझरहनपुन� अव�था नपन� हुँदा यी ��तवाद� �मे �जाले आफूउपरको �य�तो कसरु 

�वीकार गरेको कुरा �म�सल संल�न �माणबाट देिखँदा �नजले दाबीको कसरु गरेका होइनन ्

भ� न स�कएन।  

३१. जहासँ�म ��तवाद�को तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् अ�धव�ाले बहसका �ममा ��तवाद�लाई 

�यानस�ब�धी महलको 13(3) नं.बमोिजम सजाय हनु ु नपन� भई �नज ��तवाद�लाई सोह� 

महलको ५ नं.बमोिजम भ�वत�यमा या सो नभएमा �यानस�ब�धीको महलको 14 नं.बमोिजम 

सजाय हनुपुन� हो भ� ने िज�कर छ सोस�ब�धमा �वचार गदा� मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको 

महलको 5 नं. मा भएको कानूनी �यव�था हेदा� �यान �लने ई�वलाग वा मनसाय नभई कसैले 

आफूले गरेको कत��यले मा�नस मला� ज�तो नदेखीएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केह� 

भई कुनै मा�नस मन� गएको भ�वत�य ठहछ� भनी उ�लेख भएको देखी�छ। यी ��तवाद� र 

मतृकबीच एक आपसमा कुनै �वषयमा वाद �ववाद भई लछारपछार भई लडेप�छ ��तवाद�ले 

मतृक पछा�रएको ठाउँमा गई हेदा� मतृक सनुमाया �जालाई िजउँदै देखी ढु�ाले �हार गर� 

मारेको कुरा �वीकार गरेको र घाइते अचेत अव�थामा रहेक� सनुमायालाई बचाउनेतफ�  कुनै 

उपाय नसोची मानवीय भावनासमेत नराखी अचेत अव�थामा रहेक� सनुमायालाई �स�ाउनेतफ�  

अ�सर भई ढु�ाले टाउकोमा �हार गरेको अव�था �म�सलबाट देखीएकोसमेतका आधारबाट 

�यस बखत मतृक सनुमायालाई �हार गरेको काय� मान� मनसाय एवम ् उ�े�यबाट �हार 

ग�रएको नभई ��तवाद�ले गरेको कसरु �यानस�ब�धीको महलको ५ नं.बमोिजमको कसरु हो 

भ� न स�कएन। ��तवाद� र मतृकबीच ��तवाद�को च�र�सँग जो�डएको �वषयमा वाद �ववाद 

लछार पछार एवम ्धकेलाधकेल भएको एउटा अव�था हो भने सनुमाया लडी घाइते भएको 

अक� अव�थामा रहेक� घाइते �यि�लाई अ� केह� बचाउन स�ने �यास या उपाय नखोजी 

नसोची अ� कसैलाई खबर नगर� मतृकलाई ढु�ाले �हार गन� काय� �यान �लने ई�वलाग वा 

मनसाय नरह� गरेको काय� हो भनी भ� न स�कने अव�था प�न भएन। य�तो ि�थ�तमा 

��तवाद�ले गरेको कसरु भ�वत�य�भ� पन� कसरु अपराध भनी भ� न �मलेन। �यसैगर� 

��तवाद�तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ाले भ�वत�य नभएमा �यानस�ब�धीको महलको 14 

नं.बमोिजम सजाय हनुपुन� भ� ने दाबी छ सोस�ब�धमा �यानस�ब�धीको महलको 14 नं. मा 

भएको कानूनी �यव�था हेदा� �यान माना�को मनसाय रहेनछ �यान �लन ुपन�स�मको ई�व प�न 

रहेनछ लकु� चोर�कन हानेको प�न रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस �थ�न नसक� 

जोिखमी ह�तयारले हानेको वा �बष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा ढु�ा लात म�ु का इ�या�द 

हा�दा सोह� चोट �परले ऐनको �याद�भ� �यान मरेमा दश वष� कैद गनु�पछ� भ� ने कानूनी 

�यव�था देखी�छ। यी ��तवाद�ले मतृकसँग �नजको च�र�सँग जोडीएको �वषयमा वाद�ववाद 

हुँदाका अव�थामा त�काल �यान मन�स�मको काय� नगर� दवैु जनाले लछारपछार गदा� �भरबाट 
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ल�डसकेप�छ घाइते भइसकेको अव�थामा �य�तो अव�थाक� मतृक सनुमायालाई यी ��तवाद�ले 

हेन� गई सनुमायालाई घाइते अव�थामा िजउँदै रहेको देखी �नजलाई ढु�ाले �हार गर� मारेको 

कुरा �वीकार गरेको र ल�डसकेप�छ घाइतेलाई सहयोग एवम ् त�काल गनु�पन� मानवीय 

सहायतासमेत नगर� मान�स�मको काय� गरेको देिखँदा �नज ��तवाद�सँग मतृकले गरेको 

वाद�ववादको �वषयको अ�यायसँग लडी घाइते अव�थामा रहेक� मतृकलाई त�काल उठेको 

�रसका कारण ��तवाद�ले �हार गरेको नभई अचेत अव�थामा ल�डरहेक� मतृकउपर यी 

��तवाद�बाट ग�रएको �य�तो ढु�ा �हार पूव� ई�वलाग र मनसायपूव�क गर� मतृकको म�ृय ुहनु ्

गएको होइन भ� न नस�कएकोले ��तवाद�को तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ाको सो बहस 

िज�करसँग समेत सहमत हनु ्स�कएन।  

३२. मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको 1 नं. मा भएको कानूनी �यव�था हेदा� कानूनबमोिजम 

बाहेक कसैले कुनै मा�नसको �यान मान� लगाउन वा मान�को उ�ोग गन� हुँदैन भ� ने कानूनी 

�यव�था रहेको देखी�छ। य�तो कानूनी �यव�था रहेको अव�थामा ��तवाद�ले मतृकलाई 

आफूले लडी सकेर घाइते अव�थामा ढु�ाले �हार गर� मारेको त�यमा सा�बत रहेको र सो 

त�य �म�सल संल�न अ�य �माणबाट समेत सम�थ�त भइरहेको देिखँदा उि�लिखत कानूनी 

�यव�था एवम ् संल�न �माणह�समेतको �व�षेणबाट यी ��तवाद�ले अ�भयोग 

मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेको देखीन आयो। �म�सल संल�न रहेका �माणह�बाट देखीएको 

य�तो अव�थासमेतबाट यी ��तवाद�लाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� भ� ने वाद� 

नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्सहायक िज�ला �याया�धव�ाको बहस िज�करलाई 

उि�लिखत �व�षेणसमेतका आधारमा अ�यथा भ� न स�कएन।  

अत: �म�सल संल�न स�पूण� �माणह�को अ�ययन एवम ् �व�षेण गदा� यी ��तवाद�ले 

अ�भयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेको देखीन आएकोले �नज ��तवाद� �मे �जालाई अ�भयोग 

मागदाबीबमोिजम सव��वस�हत ज�म कैद हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ� तप�सलमा लेिखएअनसुार गन� 

गर� मलुकु� ऐन अ.वं.१८६नं.बमोिजम ��ततु फैसला गरेको छु।  

 

तप�सल 

��तवाद� �मे �जालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको दफा १३ (३) नं.बमोिजम सव��वस�हत 

ज�मकैदको सजाय हनेु ठहरेकोले �नज ��तवाद�को अंश भाग सव��व गनु� र �नज ��तवाद�लाई लागेको 

कैद सजायको हकमा �नज �म�त २०7२।१०।५ गते प�ाउ पर� अनसु�धानको �ममा �हर� 

�हरासतमा रह� यस अदालतको �म�त २०७२।११।२ को आदेशानसुार म�ुा पपु��को ला�ग थनुामा 

रहेको देिखँदा �नजलाई लागेको कैद सजाय प�ाउ परेको �म�तबाट कैद क�ी �मनाहा �दई 

कानूनबमोिजम कैद �याद ठेक� असलु गनु� भनी तह�सल फाँटमा लगत �दन.ु..........................१ 
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बरामद भई दशीको �पमा पेस हनु ्आई यस अदालतको िज�सी ल.नं. 446 �म�त २०७२।११।३ 

मा िज�सीमा आ�दानी बाँ�धएको च�पल र ग�जीको बाहलुा पनुरावेदनको अव�था नाघी म�ुा अि�तम 

भएप�छ कानूनबमोिजम न�ट गनु� भनी तह�सल फाँटमा लगत �दन.ु.......................................2 

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पनुरावेदन गन� जान ुभनी 

��तवाद� �मे �जालाई सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ (१)बमोिजम पनुरावेदनको 

�याद �दन.ु...............................................................................................................3 

 

फैसलाको ��त�ल�पस�हत िज�ला सरकार� व�कल काया�लय मकवानपरुलाई फैसलाको जानकार� 

�दन.ु.....................................................................................................................4 

 

सरोकारवालाले न� कल माग गरे ला�ने द�तरु �लई �नयमानसुार न� कल �दन.ु..........................5 

 

दायर�को लगत क�ा गर� फैसला अपलोड गर� �म�सल पनुरावेदन परे पनुरावेदन साथै राखी पनुरावेदन 

नपरे ��तवाद� �मे �जालाई सव��वस�हत ज�मकैद हनेु ठहरेकोले �नजको हकमा साधक सदरको ला�ग 

�ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पठाइ�दन ुभनी अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन ु...........................6 

 

िज�ला �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� सहयोग गन� 

ना.स.ु राजन अया�ल  

क��यटु अपरेटरः- प�ा आचाय� 

फाँट म�ुा (२)  

पाना १५ को फैसला 

इ�त संवत ्२०७३ साल जेठ म�हना ०६ गते रोज ५ शभुम ्.......................................... 
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�ी मकवानपरु िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी नारायण�साद पौडेल 

फैसला 

म�ुा नं. ०७2-CR-०312 

�नण�य न: 221 

 

म�ुा :- अवैध साल काठ (िचरान) ओसारपसार 

 

वाद�को नाम, थर र वतन ��तवाद�को नाम, थर र वतन 

अ�थायी �हर� पो�ट ह�टयाको जाहेर�ले 

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

ऐ.को �माण 

सा�ी: 

कागज: 

िज�ला मकवानपरु �ठंगन गा.�व.स वडा नं. 5 ब�ने 

वष� 45 को दजा�बहादरु गोले.........................१ 

िज�ला मकवानपरु मकवानरुगढ� गा.�व.स वडा नं.3 

ब�ने वष� 30 को र�बहादरु �याङतान..............1 

िज�ला मकवानपरु छ�तवन गा.�व.स वडा नं. 5 

ब�ने वष� 40 को औत �लोन भ� ने धनबहादरु 

�लोन.......................................................1 

िज�ला मकवानपरु हेट�डा उप-महानगरपा�लका वडा 

नं. 5 ब�ने वष� 43 को �मोदकुमार साह..........1 

ऐ.को �माण 

सा�ी: 

कागज: 

अदालतबाट बझेुको 

�माण : 

कागज : 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.वं. २९ नं.बमोिजम यसै अदालतको 

�े�ा�धकार �भ�ै दायर हनु ्आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त�य तथा ठहर यस�कार रहेको छ।  

 

त�य ख�ड 

1. �म�त 2072।10।23 गते अ�दाजी �बहानको 9:15 बजेको समयमा चेक जाँच गन� �ममा 

�ठंगन 5 थल�बाट हेट�डा आउँदै गरेको ना.1ज 3692 नं. को टाटा क�पनीको �ड आई 

�यानबाट 50 थान सालको कडी भे�टएकोले कडीस�हत गाडी र प�ाउ परेका मा�नसलाई 

ईलाका वन काया�लय िचसापानीमा पठाइएको बेहोरा अनरुोध छ भनी अ�थायी �हर� पो�ट 

ह�टयाको च.नं. 111 �म�त 2072।10।23 को जाहेर� प�।  
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2. �म�त 2072।10।23 गतेका �दन �बहान क�रब 9:15 बजेको समयमा िज�ला मकवानपरु 

�ठंगन गा.�व.स वडा नं. 5 थल�बाट हेट�डा आउँदै गरेको ना.1ज 3692 नं. को सेतो र�को 

टाटा �पकअप गाडी हेट�डा उ.म.न.पा वडा नं. 21 ि�थत ��सलेु भ� ने �थानमा �हर�ले 

चेकजाँच गदा� उ� �पक अपमा साल जातको िचरान काठ फेला परेको हुँदा चालक िज�ला 

मकवानपरु गढ� गा.�व.स वडा नं. 3 छाप ब�ने वष� 30 को र�बहादरु �याङतान र उ� 

गाडीमासँगै या�ा गर� आएका काठ धनी िज�ला मकवानपरु �ठंगन गा.�व.स वडा नं. 5 

�पपलडाडँा बेसी ब�ने वष� 45 को दजा�बहादरु गोलेलाई �नय��णमा �लई काठह� अनलोड 

गर� नाप जाँच गरेको �म�त 2072।10।23 को घटना�थल बरामद� मचु�ुका।  

3. �म�त 2072।10।23 गतेका �दन �बहान क�रब 9:15 बजेको समयमा िज�ला मकवानपरु 

�ठंगन गा.�व.स वडा नं. 5 थल�बाट हेट�डा आउँदै गरेको ना.1ज 3692 नं. को टाटा 

�पकअप गाडी हेट�डा उ.म.न.पा वडा नं.21 ि�थत ��सलेु भ� ने �थानमा बरामद भएको 

सालको तयार� चौकस थान 50 को वन �नयमावल� 2051 को अनसूुची 2बमोिजम 

�.23‚976।- �बगो कायम ग�रएको �बगो ता�लका।  

4. ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेका नाममा दता� भएको �ठंगन 9 �क�ा नं. 383 को �े�फल 10-

6-3-2 को ज�गामा सालको �ख �थएन। �नजको उ� बार�को क�लाको �डल �डलमा ख�य‚ु  

कुट�मरो‚  ड�ु� आ�द जातको डाले घाँसको बोटह� मा� छ। �नजले उ� काठ कहाँबाट 

�याएको हो मलाई थाहा छैन भ� नेसमेत बेहोराको मनमाया भलुनसमेतले गरेको पाना 3 को 

मचु�ुका।  

5. मैले स� चालन गदा� �ाइभेट न�बर भएको ना.2च 1537 �थयो। मैले सो गाडी िज�ला 

मकवानपरु हेट�डा उ.म.न.पा वडा नं. 3 देवीपथ ब�ने मानबहादरु शाह�को ना�त का�छा 

शाह�को छोरा वष� 45 को राजे��कुमार शाह�लाई घरसारमा �ब��नामा कागज बनाई �म�त 

2067 साल वैशाख 29 गतेमा �ब�� गरेको �थए।ँ उ� ना.2च 1537 न�बरको गाडी 

मैले राजे��कुमार शाह�लाई �ब�� गरेप�छ �नजले उ� �ाईभेट न�बरको गाडीलाई भाडाको 

न�बर �लेटमा प�रव�त�त गराई ना.1ज 3692 नं. कायम गराई कुखरुा ओसान� �योग गद� 

आएका �थए।ँ हाल उ� नं. को गाडी उसैले स� चालन गरेको हो वा अ� कसैलाई िज�मा 

�दएको हो �नज राजे��कुमार शाह�सँग ब�ुनपुद�छ भनी राजे�� म�ुानले �म�त 

2072।11।08 मा गरेको �ब��नामा कागजस�हतको बयान।  

6. �म�त 2067।01।29 मा राजे�� म�ुानसँग ख�रद गरेको हो। मैले राजे�� म�ुानसँग 

�ब��नामा कागज लेखी लेखाई ख�रद गरेको �थए।ँ मैले ख�रद गन� समयमा उ� गाडी 

�क�दा �ाईभेट नं. ना.2च 1537 �थयो। मैले भाडाको गाडी नं. ना.1ज 3692 प�रवत�न 

गराएको �थए।ँ मैले उ� ना.1ज 3692 नं. को गाडी �मोदकुमार साहलाई �म�त 

2072।03। 03 मा �ब��नामा कागज बनाई �ब�� ग�रसकेको छु। हाल �नज 

�मोदकुमार साहले नै स� चालन गद� आएको छ भनी िज�ला मकवापनरु हे.उ.म.न.पा वडा नं. 
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3 देवीपथ ब�ने वष� 45 को राजे��कुमार साहले �मत 2072।11।09 मा गरेको �ब�� 

नामा कागज स�हतको बयान।  

7. �हर� कम�चार�ह�ले ह�टया ि�थत ��शलेु भ� ने �थानमा चेक जाँच गन� �ममा ना.1ज 3692 

नं. को गाडीमा दजा�बहादरु गोले र र�बहादरु �याङतानलाई प�ाउ गरेको हो। प�ाउ परेको 

गाडीमा मकै‚  धान र काठ लोड भएको अव�थामा �थयो। उ� काठ कसले कहाँबाट �याए‚  

गाडीको कसले स� चालन गरेको छ थाहा भएन भ� ने भरत िघ�स�समेत जना 5 ले �म�त 

2072।11।14 मा गरेको सज��मन मचु�ुका।  

 

��तवाद�ह�को मौकाको बयान 

8. �म�त 2072।10।23 गते श�नबार �पपलडाँडा ि�थत मेरो आ�नो घरको छेउको सडकमा 

ना.1ज 3692 नं. को �पकअप गाडीमा साल िचरान काठ लोड गराई ��पाल र बोराले छोपी 

िज�ला मकवानपरु हेट�डा उ.म.न.पा 11 ि�थत �समलटार �याउन ला�दा ह�टया अ�थाई �हर� 

चौक� ��शलेुमा गाडी रोक� चेकजाँच गदा� सालको िचरान काठ फेला परेकाले म र उ� 

गाडीको �ाइभर र�बहादरु �याङतानलाई वन काया�लयमा बझुाएको हो। उ� ना.1ज 3692 

नं. को गाडीमा साल जातको िचरान चौकस �याएको हो। गाडीमा लोड गदा� मेरो ब�चाह�ले 

लोड गरेकाले थान य�कन �थएन। गाडी प�ाउ परेप�छ अनलोड गर� नाप जाचँ गदा� 6 फुटे 

ल�बाइ 50 वटा फेला प� यो। छ�तवन 5 गोठ खोलाबाट �ठ�न 5 �पपलडाडँा जो�ने 

मोटरबाटो ख� ने �ममा मेरो �पपलडाडा बेसी ि�थत घर छेउको न�बर बार�मा रहेका �ख 

डोजरले प�छाएको �खबाट िचरान गरेको चौकस हो। उ� काठ हेट�डा उ.म.न.पा 11 

ि�थत �समलटारमा आ�नो घर बनाउनको ला�ग �याउँदै �थए।ँ मसँग कुनै �क�समको आदेश 

वा इजाजत छैन। िज�ला मकवानपरु छ�तवन 5 ि�थत थल� ब�ने अ�दाजी वष� 40 को औत 

�लोनसँग कुरा गरेको �थए।ँ �नज उ� गाडीको थल�को इ�चाज� हो। मैले �.2‚000।- 

देखी 2‚ 500।-स�म भाडा �दने ��ताव राखेको �थए।ँ �नज औत �लोनले हेट�डा प�ु याउने 

आ� वासनमा उ� काठ लोड गर� �याएको हो भनी ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले अनसु�धानको 

�ममा �म�त 2072।10।25 को बयान।  

9. �म�त 2072।10।23 गते मैले चलाएको ना.1ज 3692 नं. को टाटा �ड.आई. �पकअप 

गाडीमा �ठंगन 5 �पपलडाँडाबाट हेट�डातफ�  आउँदै गदा� �बहान क�रब 9:15 बजेको समयमा 

��शलेु ि�थत अ�थायी पो�ट अगा�ड �हर�ले चेकजाँचको �ममा साल जातको िचरान काठ 

फेला पार� वन काया�लयमा बझुाएको हो। उ� गाडीमा बरामद काठसँगै प�ाउ परेका 

��तवाद� दजा�बहादरु गोलेको हो। उ� काठ �पपलडाडँामा लोड भई हेट�डा 11 �समलटारमा 

�याउन लागेको �थयो। 6 फुटे 50 थान साल काठ िचरान बरामद भएको हो। �म�त 

2072।10।23 गते �बहान क�रब 5:30 बजे म र दजा�बहादरु गोले र मामा भ� ने 
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थल�को गाडी इ�चाज� छ�तवन 5 ब�ने धनबहादरु �लोनसँग सँगै थल�स�म आय�। ह�टयामा 

�हर�ले गाडी आ�नो �नय��णमा �लएप�छ मामा र अ�य या�हु� झरेर बस �ा�टरमा आए 

मलाई उ� गाडीमा काठ लोड भएको कुरा थाहा �थएन। बरामद ना.1ज 3692 नं. को 

गाडी हेट�डा उ.म.न.पा 13 ब�ने राजे�� म�ुानको हो। उ� गाडी मैले �मोदकुमार साहबाट 

म र मामाले िज�मा �लई हेट�डाबाट �ठंगन 5 �पपलडाडँास�म चलाउँदै आएको �थय�। मलाई 

उ� काठ लोड गराउन गाडी साह ुवा अ�य कसैले भनेको �थएन भनी ��तवाद� र�बहादरु 

�याङतानले �म�त 2072।10।25 मा अनसु�धानमा बयान।  

10. न�बर� आवाद�को भनेप�छ सजाय कम ह�ुछ भनेर आवाद�को भनेको हुँ। मैले काटेको �ख 

सेती सामदुा�यक वन�भ�को ढलेको �ख हो। काठ कसैसँग नसोधी आफूखसुी काट� िचरान 

गर� �याएको हुँ। काठ लोड गन� गाडी धनी औत �लोनसँग कुरा गरेको �थए।ँ सबैले 

�यसैलाई गाडी धनी भ�थे‚  �नजसँग �.2‚500।- भाडा तय गरेको �थए ँ भ� ने बेहोराको 

��तवाद� दजा�बहादरु गोलेको ता�त�बा बयान।  

अ�भयोग मागदाबी 

11. ��तवाद� दजा�बहादरु गोले‚  र�बहादरु �याङतान‚  औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोन र 

�मोदकुमार साहले अवैध साल जातको काठ ओसारपसार गर� वन ऐन‚  2049 को दफा 

49(घ) को कसरु गरेकाले �नजह�लाई सोह� ऐनको दफा 50(1) (घ) (४) को सजाय गर� 

तथा सोह� दफा 50(1) (घ)बमोिजम बरामद �बगो जफत गर� काठ ओसारपसारमा �योग 

भएको ना.1ज. 3692 नं. को सवार� साधन सोह� ऐनको दफा 66बमोिजम जफत ग�रपाउँ 

भ� ने अ�भयोग मागदाबी।  

 

��तवाद�ह�को अदालतमा भएको बयान 

12. मैले मेरो 6।7 वष� अगा�ड फा�ट �याक ख�दा मेरो बार�मा रहेको सालको �ख डोजरले 

खनी लडाएको �थयो। 2072 को भकू�पमा पर� मेरो घर भि�कएको हुँदा सो सालको �ख 

कुह� सडीगल� आगोले खाई न� टसमेत हनेु भएकाले मैले हेट�डा वडा नं. 11 �सम�टार ि�थत 

सकुु�वासी व�तीमा घडेर� �लएकोले सो घडेर�मा टहरो हाल� बाल व�चाह�लाई पढाउनको 

ला�ग बनाउन भनी लागेको र मैले उ� आ�नो बार�मा लडेको सालको �ख हाते आरोले िचर� 

घरमा राखेको �थए।ँ सोह� काठ मैले ना.1ज. 3692 नं. को टाटा क�पनीको �यानमा राखी 

�याउँदै गदा� �हर�ले मलाई ह�टया भ� ने ठाउँमा प�ाउ गर� िज�ला वन काया�लयमा बझुाएको 

हो। उ� काठ मैले आ�नै भएको र आ�नै टहरोमा �ाल ढोका रा� नको ला�ग �याएको 

हुँ। �ब�� �वतरण गन� �याएको होइन। परुानो काठ �याउन मलाई अनमु�त चा�ह�छ भ� ने 

कुरा थाहा �थएन। उ� काठ �याउन मैले गाडी चालक र� नबहादरु �या�तानलाई 

�.2,500।- देखी �. 3‚000।-स�म �याला �दउँला भनी �याएको हुँ। काठमा �नशान 

टाँचा ओसारपसार गन� अनमु�त प� छैन। परुानो आ�नै घरको काठ हुँदा मैले आ�नै घर 

बनाउन लान लागेको भनी गाडी चालकलाई भनेको �थए।ँ मैले अवैध �पमा सरकार� वनबाट 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 189 

 

 
 

काठ िचरान गर� �याएको होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले यस 

अदालतमा गरेको बयान।  

13. मैले ना.1ज. 3692 नं. को �ड आई �यान क�रब 1 म�हनादेखी हेट�डाबाट �ठंगन वडा नं. 

5 �पपलडाँडास�म या� ु तथा दोकानको सामानह� ओसारपसार गन� काय� गर� आएको र 

दजा�बहादरु गोलेले मलाई सामान हेट�डामा लान ुछ भनी बोलाएकोले �म�त 2072।10।22 

गते बेलकुा मैले गाडी चलाई लगी �नजको घरमा वास बस�। भो�लप�ट �बहान गाडीमा मकै र 

धान लोड गरेको भनेप�छ मैले गाडी चलाई �याउने �ममा हे�टयामा �हर�ले गाडी खानतलासी 

गदा� िचरान काठ फेला पारेको हो। उ� काठ मैले चलाई �याएको गाडीमा छ भ� ने कुरा 

मलाई थाहा �थएन। दजा�बहादरु गोलेले प�न भनेका �थएनन।् मलाई कुनै भाडा �द�छु भनेका 

प�न �थएनन।् उ� गाडीको मैले �मोद साहलाई �हसाब �कताब बझुाउने गरेको छु। को 

कसको नाउँमा छ मलाई थाहा छैन। बरामद काठ मैले जानी जानी गाडीमा लोड गर� 

�याएको होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� र�बहादरु �याङतानले यस अदालतमा गरेको 

बयान।  

14. मैले ना.1ज. 3692 नं. को �ड आई �यान राजे��कुमार साह�सँग 2072 साल अषाढमा 7‚ 

25‚000।- ख�रद गर� �लई मा�सक �पमा �. 50‚000।- �तन� गर� घरसारको कागज 

गर� �लई र� नबहादरु �याङतानलाई चालकको �पमा राखी गाडी स� चालन गद� आएको �थए।ँ 

�म�त 2072।10।23 गते मेरो उ� गाडीले अवैध सालकाठ ओसारपसार गरेको भनी 

�हर�ले प�ाउ गरेको कुरा सनुी थाहा पाएको हुँ। मैले आफूले स� चालन गरेको गाडीमा 

कानूनले �नष�ेधत गरेका चीजव�त ुओसारपसार गन� लगाएको होइन। के कसर� गाडी चालकले 

ओसारपसार गरे मलाई थाहा छैन। चालकले मसँग उ� �दन गाडीमा काठ �याउने भ� ने कुरा 

भनेका �थएनन।् मैले गाडीमा काठ �याएको भ� ने कुरा प�छ मा� सनुी थाहा पाएको हुँ। मेरो 

गाडीमा मेरो म�जरु� �बना चालकले काठ �याएको हुँदा मलाई अ�भयोग मागदाबीबमोिजम 

सजाय हनुपुन� होइन र बरामद गाडी जफत हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� 

�मोदकुमार साहले यस अदालतमा गरेको बयान।  

15. ��तवाद� औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोनका नाउँमा यस अदालतबाट 30 �दने �याद जार� 

भएकामा �नज ��तवाद� �याद�भ� हािजर हनु ्नआई स�ु �यादै गजुार� बसेको देखी�छ।  

16. ��तवाद�ह� दजा�बहादरु गोले र र�बहादरु �याङतानलाई प�छ ठहरेबमोिजम हनेु गर� �मश: 

48‚000।- र 12‚000।- धरौट जमानत माग भई बरामद काठ र बरामद सवार� साधन 

�ललाम बढाबढ गर� �ललाम बढाबढबाट आएको रकम यस अदालतको धरौट� खातामा 

आ�दानी बा�ँन ुभ� ने यस अदालतको �म�त 2072।11।20 गतेको थनुछेक आदेश।  

17. ��तवाद� �मोदकुमार साहलाई तारेखमा राखी म�ुा पपु�� गनु� भ� ने यस अदालतको �म�त 

2073।01।09 गतेको थनुछेक आदेश।  
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बिुझएका सा�ी �माणह� 

18. �म�त 2072।10।23 गते अ�दाजी 9:15 बजेको समयमा चेकजाँचको �ममा �ठंगन 

गा.�व.स वडा नं. 5 थल� भ� ने �थानबाट हेट�डातफ�  आउँदै गरेको ना.1ज 3692 नं. को 

�पकअप �यानबाट 50 थान सालको कडी स�हत सो �यानका चालक र�बहादरु गोले र काठ 

धनी दजा�बहादरु गोलेलाई प�ाउ गर� इलाका वन काया�लय िचसापानीमा बझुाएका ह�। उ� 

समयमा मेरो कमा�डमा �.ह कुमार थापा र �.ज प�ुषोतम �संखडासमेतको टोल�ले उि�लिखत 

काठ बरामद गरेको हो भ� नेसमेत बेहोराको ��तवेदक �.स.�न गणेश�साद �संहले यस 

अदालतमा गरेको बकप�।  

19. यस म�ुामा �हर� पो�ट ह�टयाबाट काठको 50 थान कडीस�हत प�ाउ परेका ��तवाद�ह� 

र�बहादरु �याङतान र दज�बहादरु गोलेलाई हामीसम� बझुाइसकेप� चात ् अनसु�धान गन� 

�ममा ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले उ� बरामद काठ मेरो �नजी आवाद� ज�गा�भ�को हो 

भनी गरेको बयानअनसुार �नजको भ�नएको आवाद� ज�गामा मसमेतको टोल�ले ब�ुदा उ� 

�थानमा सालको �खलगायत �नजले भनेबमोिजमका �खका ठुटाह�समेत रहेको पाइएन। उ� 

काठ सेतीदेवी सामदुा�यक वनबाट काट� ओसार पसार गद� गरेको अव�थामा �नज दजा�बहादरु 

गोले र काठ ओसार पसार गन� चालक र�बहादरु �याङतान प�ाउ परेको हो भ� नेसमेत 

बेहोराको सहायक वन अ�धकृत राकेश�साद च��वंशीले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

20. ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेको घरछेउको सालको �ख बाटो ख�दा मे�सन लाउने �ममा ढलेको 

हनुाले उ� काठ िचर� हेट�डा थाना भया��मा आ�नै घर बनाउनको ला�ग �याउँदै गदा� बरामद 

भएको हो। उ� काठ सकेुको �कराले खाएको �वालह� परेको �थयो। बरामद काठ 

सामदुा�यक उपभो�ा स�म�तको प�न होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेका 

सा�ी ब�ु�मान गोलेले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

21. ��तवाद� र�बहादरु �याङतान चालक �यवसाय गन� मा�नस हनु।् �नज �य�तो काठ ओसार 

पसार गन� खालका मा�नस होइनन।् �नजलाई आफूले चलाएको गाडीमा काठ रहेको �थयो 

भ� ने थाहा �थएन भ� ने ��तवाद� र�बहादरु �याङतानका सा�ी �व�णबुहादरु �संहानले यस 

अदालतमा गरेको बकप�।  

22. ��तवाद� �मोदकुमार साह असल मा�नस हनु।् �नजलाई म�ुाको स�ब�धमा केह� थाहा छैन। 

�नजले �व� वासमा गाडीको सबै िज�मा ��तवाद� र�बहादरु �याङतानलाई �दएको �थयो। उ� 

गाडीमा के क�तो माल सामानह� ओसार पसार गछ�न ्�मोदकुमार शाहलाई थाहा नहनेु हुँदा 

�नजलाई अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �मोदकुमार 

साहको सा�ी रंिजत साहले यस अदालतमा गरेको बयान।  
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स�ब� कानून 

23. वन ऐन‚ 2049 को दफा 49(घ) ‚  50(1) (घ) (4) र दफा 50(1) (घ) र दफा 66 

समेत  

 

अदालतको ठहर 

24. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� पेस हनु ्आएको ��ततु 

म�ुामा वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् िज�ला �याया�धव�ा यामबहादरु 

वा�नयाले ��तवाद�म�येका दजा�बहादरु र र�बहादरु बरामद काठ स�हत प�ाउ परेका छन।् 

बरामद भएको काठमा टाँचा �नसानासमेत केह� नभएको‚  अवैध साल जातको बरामद काठ 

��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले रा��य वनबाट कटान गरेको कुरा ��तवाद�को मौकाको बयानबाट 

खलेुको‚  �नजले आ�नो बार�को काठ भने प�न �नजको बार�मा उ� जातको काठ नरहेको 

भ� ने सज��मनबाट देखीएको‚  ��तवाद� र�बहादरु �याङतानसमेत सँगै गई सँगै ब�स भो�लप�ट 

गाडी चलाई �याएको तथा फरार ��तवाद�समेत सँग गाडीमा काठ �याउँदा भाडाको कुरा 

गरेको तथा गाडी साहसुमेतको संल�नतामा अवैध काठ ओसार पसार गरेको अव�था हुँदा यी 

��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय गर� बरामद काठ एवम ्गाडी जफत ग�रपाउँ 

भनी बहस ��ततु गनु�भयो।  

25. ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी कृ�ण�साद अया�लले मेरो 

प�ले बरामद काठ फा�ट �याक ख�दा ढलेकोले सोह� �खको काठ िचरान गरेर �याएको 

हो। ��तवाद�लाई काठ ओसारपसार गन� पजु� चा�ह�छ भ� ने जानकार� नभएको‚  बरामद 

भएको काठ रा��य वन�भ�को हो भनी वाद�ले �मािणत गन� नसकेको‚  ��तवाद�ले अनसु�धान 

र अदालतमा आ�नो बार�को काठ �लई आएको कुरा �वीकार गरेको अव�था हुँदा �नजलाई 

अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भनी बहस गनु�भयो।  

26. ��तवाद� र�बहादरु �याङतान र �मोदकुमार साहको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी 

अ�मीर के.सी. ले मेरो प�म�ये र�बहादरु �याङतानलाई सह-��तवाद�ले आ�नो गाडीमा काठ 

लोड गरेको भ� ने कुरा जानकार� गराएका छैनन।् �य�तै पोल बयान गरेका प�न छैनन।् यी 

��तवाद� कसरुमा इ�कार रह� बयान गरेका छन।् सज��मनलगायतका मा�नसले समेत �नजको 

कसरुमा संल�नता नदेखाएकोमा गाडी साहलेु सामान �लन पठाएको र सामान लोड गर� �लई 

आएको अव�थामा प�ाउ परेप�छ काठ लोड रहेछ भ� ने थाहा हनु ्आएको अव�था छ। �य�तै 

��तवाद� �मोदकुमार साहले आ�नो गाडीमा अवैध काठ रा� न‚  ओसार पसार गन� गाडी 

चालकलाई अनमु�त �दएको अव�था छैन। अवैध साल काठ यी ��तवाद�ले आ�नो गाडीमा 

ओसार पसार गन� अनमु�त �दएको भ� ने कुरा �म�सल संल�न कागजबाट नदेिखँदा एवम ्चालक 

र�बहादरु �याङतानसमेत गाडी साहलुाई केह� नभनी �नजले नै गाडी िज�मा �लएको अव�थामा 
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गाडी जफत हनुपुन� र ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भनी बहस 

गनु�भयो।  

27. उपयु�� बहस, अ�भयोग दाबी र �म�सल संल�न कागज �माणको मू�या�न गर� अ�ययन गर� 

हेदा� ��तवाद�ह�ले अ�भयोग मागदाबीअनसुारको कसरु अपराध गरेका हनु,् होइनन ्? अ�भयोग 

दाबी प�ुन स�छ‚  स�दैन ? बरामद भई आएको काठ तथा �पकअप �यान जफत हनेु हो, होइन 

? भ� ने �नण�य गनु�पन� देखीयो।  

28. ��तवाद� दजा�बहादरु गोले‚  र�बहादरु �याङतान‚  औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोन र 

�मोदकुमार साहले अवैध साल जातको काठ ओसारपसार गर� वन ऐन‚  2049 को दफा 

49(घ) को कसरु गरेकाले �नजह�लाई सोह� ऐनको दफा 50(1) (घ) (४) को सजाय गर� 

दफा 50(1) (घ)बमोिजम बरामद काठ जफत गर� काठ ओसारपसारमा �योग भएको 

ना.1ज. 3692 नं. को सवार� साधन सोह� ऐनको दफा 66बमोिजम जफत ग�रपाउँ भ� ने 

अ�भयोग मागदाबी रहेको देखी�छ।  

29. ना.1ज 3692 नं. को गाडीमा हाते आरोले िचरान ग�रएको काठह� रातो र�को 

�लाि�टकको ��पालले छोपी मा�थबाट मकै र धानको बोराह� राखी �याएको अव�थामा 

21.41 �ु �फट सालको काठ र गाडी बरामद गर� ��तवाद�ह� दजा�बहादरु गोले र 

र�बहादरु �याङतानलाई प�ाउ गर� रोहवरमा रािखएको �म�त 2072।10।23 को बरामद� 

मचु�ुकाबाट देखी�छ। साथै काठ ओसार पसारमा �योग भएको सवार� साधनसमेत जफत हनु ्

दाबी �लइएको अव�था छ। ��तवाद�ह� रोहवरमा रह� भएको बरामद� मचु�ुका र�तपूव�ककै 

देखीन आएको पाइ�छ।  

30. बरामद भएको काठको �व�भ� न साइजका 50 थानको 29। 97 �ु �फट गो�लयामा प�रणत 

गदा� हनु ् आएको प�रमाणको �बगो रकम �. 23‚ 976।- कायम भएको �म�त 

2072।10।24 को �बगो ता�लकाबाट देखीएको छ।  

31. ��तवाद� �मोदकुमार साहको हकमा हेदा� ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले साल जातको िचरान 

काठ ना.1ज 3692 नं. को गाडीमा लोड गर� हेट�डा �याउँदै गदा� बरामद भएको अव�थामा 

उ� गाडी जफतसमेतको दाबी �लइएकोले �नजउपर समेत सजायको दाबी गर� अ�भयोगप� 

पेस भएको स�दभ�मा यी ��तवाद� मौकामा फरार रह� यस अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� 

जफततफ� को दाबी �लइएको उ� गाडी राजे��कुमार साह�सँग घरसारमा ख�रद गर� �लए र 

गाडी चालक ��तवाद� र�बहादरु �याङतानलाई चालकको �पमा राखी गाडी स� चालन गद� 

आएको अव�थामा उ� गाडीमा अवैध काठ ओसार पसार गन� नलगाएको‚  के कसर� गाडीमा 

काठ ओसार पसार गरे थाहा भएन‚  चालकले उ� गाडीमा काठ �याउने कुरा गरेको �थएन र 

गाडीमा काठ �याएको चालक प�ाउ परेप�छ मा� थाहा पाएको भनेको अव�था छ भने काठ 

�याउने �यि� दजा�बहादरु गोलेले प�न यी ��तवाद�लाई काठ �याउने स�ब�धमा केह� 

नभनेको‚  �य�तै गाडी चालकले प�न गाडीमा काठ लोड गदा� यी ��तवाद�लाई जानकार� �थयो 

र �नजको म�जरु�ले काठ लोड गरेको भनेको अव�था नभएको तथा यी ��तवाद�को �मलेमतो र 
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संल�नतामा काठ ओसार पसार गरेको भ� नेत�य र कुनै प�न ��तवाद�ले �नजको संल�नता 

रहेको भनी पोल गरेको अव�थासमेत नदेिखँदा �नज ��तवाद�को संल�नता प�ु� हनु ्आउँदैन। 

�नजउपर �कटानी ��तवेदन रहेको अव�था प�न देखीएको छैन। ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले 

अवैध काठ ओसार पसार गर� हेट�डामा �याउन ��तवाद� औत �लोनसँग कुरा गर� दईु हजार 

�पैयादेँखी प�चीस सय �पैयासँ�म भाडा �दने ��ताव गर� हेट�डामा प�ु याएप�छ भाडा �दने 

सत�मा लोड गरेको अव�थामा यी ��तवाद�सँग काठ ओसार पसार गन� कुनै कुरा भएको भ� ने 

ख�ुन नआएको अव�था देखीयो।  

32. तसथ� �नज ��तवाद�ले अदालतमा गरेको बयान‚  �नजउपर �कटानी ��तवेदन नरहेको अव�था‚  

सह-अ�भय�ुह�ले यी ��तवाद�को कसरुमा संल�नता रहेको भ� न नसकेकोसमेतबाट यी 

��तवाद�को अवैध काठ ओसार पसार गन� काय�मा संल�नता रहेको दाबी �मािणत गन� �माणको 

अभाव देिखँदा ��तवाद� �मोदकुमार साहउपरको दाबी �मािणत हनु ् नआएबाट �नज ��तवाद� 

�मोदकुमार साहले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�।  

33. ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेको स�ब�धमा �वचार गदा� �नजले मौकामा बयान गदा� मेरो आ�नो 

घर छेउको सडकमा ना.1ज 3692 नं. को �पकअप गाडीमा सालको िचरान काठ लोड गर� 

��पाल र बोराले छोपी हेट�डा �याउन ला�दा प�ाउ परेको हो। मेरो प�रवारका मा�नसह�ले 

काठ लोड गरेका हनु‚्  अ�य कोह� �थएनन।् उ� काठह� आ�नो घर बनाउनको ला�ग 

�याएको हुँ। काठ �याउन मसँग कुनै इजाजत छैन। मोटरबाटो ख�दा मेरो बार�को �ख 

ढलेको �थयो। ��तवाद� औत �लोनसँग कुरा गर� �.2‚०००।- देखी 2‚ 500।-स�म भाडा 

�दने ��ताव राखी हेट�डा प�ु याएप�छ �मलाउने भ� ने आ� वासनमा काठ लोड गर� �याएको हो 

भनी बयान गरेका र �म�त 2072।11।16 गते त�त�बा बयान गदा� मैले काटेको �ख 

सामदुा�यक वन�भ�को ढलेको �ख हो। काठ लोड गन� गाडी धनी औत �लोनसँग कुरा गरेको 

�थए।ँ सजायमा कम ह�ुछ भनी आवाद�को भनेको हुँ भनी गरेको बयानबाट �नजले इजाजत 

न�लई काठ ओसार पसार गरेको त�य प�ु� हनु ् आउँछ। �नजले अदालतमा बयान गदा� 

हेट�डामा घर बनाउन लगेकोले आ�नै बार�को �ख कटान गर� िचरानसमेत गर� चौकस बनाई 

�याएको हुँ। आ�नै बार�को �खको काठ भएकाले इजाजत �लनपुछ� भ� ने थाहा नभएकाले 

�वना इजाजत �याएको हुँ। उ� काठ �याउन मैले गाडी चालक र�बहादरु �याङतानलाई 

प�चीस सय �पैयादेँखी तीन हजार �पैयासँ�म �याला �दउँला भनी �याएको हुँ भनेबाट 

��तवाद�ले �वना इजाजत काठ ओसार पसार गरेको भ� ने मौकाको बयानलाई अदालतको 

बयानले समेत समथ�न गरेको अव�था देखीयो।  

34. ��तवाद� दजा�बहादरुले मौकामा त�त�बा बयान गदा� सजायमा कम ह�ुछ भनी आ�नो बार�को 

काठ हो भनेको हुँ‚  उ� काठ आ�नो बार�को नभई सामदुा�यक वन�भ�को ढलेको �ख हो 

भनेको र अदालतमा बयान गदा� आ�नै बार�को �ख िचरान गर� �याएको भनेप�न मौकामा 
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सज��मनका मा�नसह�ले �नजको बार�मा साल जातको �ख नभएको भनेबाट उ� काठ �नजकै 

बार�को �ख रहेछ भ� ने त�य प�ु� हनु ्आउँदैन। �नजले �याएको काठ गाडीमा मकै‚  धान 

लोड गर� सोको म�ुन ��पाल बोराले छोपी लकुाई �छपाई �याएको अव�थामा बरामद भएको 

छ। ��तवाद�कै बार�को काठ �याएको भए इजाजत पजु� नभएकै अव�थामा प�न गाडीमा 

लकुाई �छपाई राखी ��पालले ढाक� सोको मा�थबाट मकै धानका बोरा लोड गर� छोपी 

�याउनपुन� अव�थासमेत रहन आउँदैन। �य�तै �नजले काठ ओसार पसार काय� गन� गाडीको 

भाडा स�ब�धमा मौकामा औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोनसँग भाडाको कुरा गरेको भनेको र 

अदालतमा चालक ��तवाद� र�बहादरु �याङतानसँग भाडाको कुरा गरेको भनेबाट �नजको 

भनाइ प�न स�य त�यमा आधा�रत नभई दवैु जनासँग भाडाको कुरा गर� काठ �याउन स�लाह 

भएको देिखँदा ��तवाद�ले कानूनबमोिजम आ�नो बार�को काठ �याएको भ� ने �माण प�ु याउन 

नसकेको अव�थामा �नजकै बयानबाट सामदुा�यक वन�भ�को काठ हो भनेको त�यले उ� 

काठ सामदुा�यक वन �े��भ�को रहेको अव�थामा ��तवाद�तफ� का �व�ान ्अ�धव�ाको बहस 

िज�कर सम�थ�त हनु ्सकेन।  

35. ��तवेदकसमेतले ��तवेदन बेहोरालाई समथ�न गद� ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले ना.1ज 3692 

नं. को �पकअप �यानमा लोड गरेको काठ स�हत ��तवाद�लाई प�ाउ गरेको भनी गरेको 

बकप�समेतबाट यी ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले वन पैदावर �वना इजाजत ओसार पसार गर� 

वन ऐन‚  2049 को दफा 49(घ)बमोिजमको कसरु गरेको प�ु� हनु ्आउँछ।  

36. ��तवाद�म�येका र�बहादरु �याङतानको हकमा हेदा� �नज अवैध काठ ओसार पसार गन� �योग 

भएको ना.1 ज 3692 नं. को गाडीको चालक भएकामा �ववाद छैन। ��तवाद� दजा�बहादरु 

गोलेसँगै रह� �नजको घरमा बास बसी भो�लप�ट गाडीमा अवैध काठ लोड गर� ��पाल र 

बोराले छोपी मा�थबाट मकै र धान �याएको अव�थामा ��तवाद� दजा�बहादरु गोले सँगै प�ाउ 

परेका छन।्  

37. ��तवाद� र�बहादरु �याङतानले मौकामा बयान गदा� उ� काठ �पपलडाडँामा लोड भई हेट�डा 

�याउन लागेको �थयो‚  काठ दजा�बहादरुको हो‚  �नज दजा�बहादरु �लोन र म सँगै बास बसी 

�तनीह�ले आ�नो सामान लोड गरेर रा�यो र सँगै आएको अव�थामा मामा धनबहादरु �लोन 

�हर�ले गाडी रोकेप�छ �ा�टरमा गए भनेको अव�था छ भने ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले 

मौकामा उ� काठ हेट�डा उ.म.न.पा 11 ि�थत �समलटारमा आ�नो घर बनाउनको ला�ग 

�याउँदै �थए।ँ मसँग कुनै �क�समको आदेश वा इजाजत छैन। िज�ला मकवानपरु छ�तवन 5 

ि�थत थल� ब�ने अ�दाजी वष� 40 को औत �लोनसँग कुरा गरेको �थए।ँ �नज उ� गाडीको 

थल�को इ�चाज� हो। मैले �.2‚०००।- देखी 2‚ 500।-स�म भाडा �दने ��ताव राखेको 

�थए।ँ �नज �लोनले हेट�डा प�ु याउने आ� वासनमा उ� काठ लोड गर� �याएको हो भनी 

बयान गरेका छन।्  

38. �नज र�बहादरु �याङतानले अदालतमा बयान गदा� ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले मकै र धान 

लोड गर� भनेका �थए‚ँ  काठ लोड गरेको थाहा �थएन भ� ने उ�लेख गरेका छन ्भने ��तवाद� 
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दजा�बहादरु गोलेले अदालतमा बयान गदा� उ� काठ �याउन मैले गाडी चालक र�बहादरु 

�याङतानलाई दईु हजार पाँच सय �पैयादेँखी तीन हजार �पैयाँसमेत �दउँला भनेको �थए ँ

भनेकोसमेतबाट काठ लोड गन� काय�मा सवार� चालकलाई थाहा भएको त�य उजागर ह�ुछ। 

�य�तै अिघ�लो �दन सँगै गई �नजकै घरमा बसी भो�लप�ट लोड भएको गाडी चलाई आउने 

चालकले आ�नो सवार�मा के के लोड भएको छ भ� नेस�म �यालै नगर� चलाई �हँडेको होला 

भ� ने त�य प�यारलायक हनु ्आउँदैन।  

39. �म�सल संल�न फोटोह�बाट गाडीको तल िचरान काठ चौकस राखी ��पाल र बोराले छोपी 

50 थान काठ एवम ्29।30 �ु �फट काठ लोड भएको अव�था सामा�य 1।2 थान वा 

2। 4 �ु �फट लोड भएको भए सिजलै लकुाएको हनु ्स�ने अनमुान गर� य�तो अव�थामा 

चालकलाई थाहा नहनु ्प�न स�छ तर 2।4 थान नभई य�ो 50।50 थान प�रमाणमा लोड 

भएको काठ चालकलाई थाहा नै नभई लोड भएको होला भ� न स�कने अव�था हुँदैन। गाडीमा 

के के सामान लोड भएको हो भनी �वयं चालकले समेत हे� का रा� नपुन� कुरालाई नकान� 

स�कँदैन। गाडीमा के के �थयो थाहा भएन भ� ने �नजको इ�कार� बयान त�यमा आधा�रत रहेछ 

भ� न स�कएन। �नज ��तवाद�ले मामा भ� ने ��तवाद� औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोनसमेत 

सँगै रहेको र �नजसँग गाडीमा भाडा ��ताव भएको अव�थासमेतबाट यी ��तवाद�लाई आफूले 

चलाउने गाडीमा लोड भएको सामान मकै र धान मा� हो अ�य अवैध काठ �थएन भ� ने 

जानकार� नै �थएन भ� ने ठोस �माण �नजले पेस गन� सकेको पाइएन।  

40. ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले गाडीमा काठ लोड गरेको कुरा यी ��तवाद�लाई जानकार� गराएका 

छैनन ् र पोल गरेका प�न छैनन ् भ� ने �व�ान ् कानून �यवसायीको बहस िज�कर रहेकोमा 

��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले अदालतमा बयान गदा� प�चीस सय �पैयादेँखी तीन हजार �पैयाँ 

स�ममा भाडा तय गदा� �यनै ��तवाद�लाई भनेको भनी बयान गरेकोबाट उ� बहस िज�कर 

सम�थ�त हनु ्सकेको पाइएन। आफूले चलाउने गाडीमा लोड भएको सामान अपझ�ट चलाएर 

�हँडेको अव�थासमेत नभएको अव�थामा यी ��तवाद�लाई थाहा �थएन भ� ने त�य व�तगुत 

�पमा �मािणत हनु ् नआएकोले यी ��तवाद�लाई कसरु वारदातबाट उ�मिु� �दन स�कने 

आधार रहन आएन। ��तवाद� र�बहादरु �याङतानले अ�भयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको 

�मािणत हनु ्आउँछ।  

41. ��तवाद� औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोनको स�ब�धमा हेदा� ��तवाद� दजा�बहादरु गोलेले 

मौकामा बयान गदा� ��तवाद� औत �लोनसँग कुरा गरेको‚  �नज थल�को गाडीको इ�चाज� 

भएको‚  �.2‚०००।- देखी 2‚ 500।-स�म भाडा �दने ��ताव राखेको‚  �नज ��तवाद�ले 

काठ हेट�डामा प�ु याउने आ� वासनमा उ� काठ लोड गर� �याएको भनेको तथा �नज उ� 

गाडीमा सँगै आएको अव�था देखीएको‚  हेट�डामा प�ु याएप�छ पैसा �लने कुरा भएको भनेबाट 

�नजले गाडी भाडा तय गर� अवैध काठ लोड गन� काय� र लोड भएको स�ब�धमा �नज अन�भ� 
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�थए ँभ� न स�कएन। ��तवाद� मौकामा फरार रह� यस अदालतबाट जार� भएको �यादमा समेत 

हािजर हनु ् नआई फरार रहेको अव�था छ। ��तवाद�म�येका र�बहादरु �याङतानसमेतले 

मौकामा यी ��तवाद�समेत उ� काठ लोड भएको गाडीमा सँगै आएको अव�थामा ह�टयामा 

�हर�ले रोकेप�छ यी ��तवाद� �ा�टर चढ� गएको भनेबाट हेट�डामा प�ु याई गाडी भाडा �लने 

भनी सँगै आएको र �नजसँग भाडाको ��ताव भएकोसमेतको त�य प�ु� हनु ्आउँछ। आ�नो 

�नद��षताको �माण पेस गन� भार ��तवाद�मा रहेकोमा �नज �नद�ष भए सोको �माणबाट प�ु� 

गनु�पन�मा सो गन� सकेको पाइएन। तीनै जना ��तवाद�को संल�नतामा काठ ओसार पसार 

गरेबाट �नजउपरको कसरु प�ु� हनु ् आउँछ। �नज ��तवाद� औत �लोन भ� ने धनबहादरु 

�लोनले अ�भयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको �मािणत हनु ्आउँछ।  

42. तसथ�‚  ��तवाद�ह� र�बहादरु �याङतान‚  दज�बहादरु गोले र औत �लोन भ� ने धनबहादरु 

�लोनले वन ऐन‚  2049 को दफा 49(घ) को कसरु गरेको प�ु� हनु ् आएकोले 

��तवाद�ह�ले साल जातको 50 थानको 29.97 �ु �फट काठह� �वना इजाजत ओसार 

पसार गरेको र उ� काठको �बगो �.23‚976।- कायम भएबाट वन ऐन‚  2049 को 

दफा 50(1) (घ) (4)बमोिजम ��तवाद�ह�लाई जनह� 25 (प�चीस) �दन कैद हनेु ठहछ�। 

�नज ��तवाद�ह�लाई �बगोको दो�बरले हनेु ज�रवाना �.47‚952।- ज�रवाना हनेु हुँदा उ� 

ज�रवाना ��तवाद�ह�बाट दामासाह�ले असलु गनु�पन� देखीयो। �वना इजाजत �नषधे काठ ओसार 

पसार गरेको देिखँदा उ� काठ चौकस थान 50 �ललाम गर� आएको रकम धरौटमा ज�मा 

गनु� भ� ने पूव�आदेशानसुार �ललाम भएको नदेिखँदा बरामद भएको काठ जफत ह�ुछ। काठ 

सडी गल� जान स�ने अव�था हुँदा अ�वल�ब �ललाम गर� रकम राज� वमा आ�दानी बा�ँनू।  

43. सवार� साधनको जफततफ�  दाबी भएकामा वन पैदावर काठ ओसार पसार गन� काय�मा सवार� 

धनी ��तवाद� �मोदकुमार साहको संल�नता नदेखीई �नजले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाएको 

अव�था छ। काठ ओसार पसारमा सवार� धनी संल�न नभएको‚  �नजको गाडी अवैध काठ 

ओसार पसार गन� काय�मा �योग भएको �नजलाई थाहा �थयो भ� ने प�ु� हनु ्नसकेको‚  �नजको 

अनमु�त म�जरु� वा सहम�त रहेको देखीएको अव�थासमेत छैन। नेकाप 2068‚  असोज‚  

�नण�य न�बर 8629 मारे�जर �वजयकुमार ग�ुासमेतको ��तवेदनले नेपाल सरकार �व�� 

बेलबहादरु थापा मगरसमेत भएको काठ चोर� �नकासी म�ुामा "अवैध �पमा वन पैदावर 

ओसार-पसार गन� काय�मा सवार� धनी आफू संल�न प�न नभएको वा अवैध वन पैदावर ओसार-

पसार गन� �नजको मनसाय प�न नभएको तथा आ�नो सवार� साधन अवैध वन पैदावर ओसार-

पसार गन� काय�मा �योग हुदैँछ भ� ने थाहा जानकार� प�न नभएको र �य�तो काय�मा �नजको 

अनमु�त‚  म�जरु� वा सहम�त रहेको प�न नदेखीएको अव�थामा �नजको सवार� साधन जफत हनु ु

�याय वा औिच�य कुनै प�न ���कोणबाट तक� सँगत नहनेु" भ� ने निजर ��तपादन भएको देिखँदा 

उि�लिखत निजरसमेतका आधारमा अवैध काठ ओसार पसारमा �योग भएको गाडी जफत 

गनु�पन� देखीन आएन। ना.1ज 3692 नं. को �पकअप गाडी (सवार� साधन) जफततफ� को 

दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�। ��तवाद� �मोदकुमार साहको हकमा र गाडी जफततफ� को वाद� 
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नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी सो हदस�म प�ुन नस�ने ठहछ�। अ� तप�सलमा 

लेिखएअनसुार गन� गर� मलुकु� ऐन‚  अ.वं. 186 नं.बमोिजम यो फैसला गरेको छु।  

 

तप�सल 

��तवाद� �मोदकुमार साहले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने तथा ��तवाद�ह� र�बहादरु �याङतान‚  

दजा�बहादरु गोले र औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोनलाई कैद तथा ज�रवाना हनेु ठहर� फैसला 

भएकाले ��तवाद� र�बहादरु �याङतानलाई वन ऐन‚  २०४९ को दफा ५०(१) (घ) (४)बमोिजम 25 

(प�चीस) �दन कैद र �बगो �.23976।-को दो�बर �.47‚952।- को दामासाह�ले �.15‚ 

984।-(प�� हजार नौ सय चौरासी) ज�रवाना हनेु ठहरेकाले �नज ��तवाद� �म�त २०७2।10।23 

गते प�ाउ पर� अनसु�धानको �ममा �हर� �हरासतमा रह� यस अदालतको �म�त 2072।11।20 

गतेको आदेशानसुार माग भएको धरौट� �. 12‚000।- सोह� �म�तमा र.नं.4721बाट दािखला गर� 

म�ुा पपु��को ला�ग तारेखमा रहेको देिखँदा �नजलाई लागेको कैद भ�ुान भैसकेको हुँदा सोह� बेहोरा 

जनाई लगत रा� न।ु ज�रवानाको हकमा �नज बढ� थनुामा बसेको अव�ध �दन 2 को मलुकु� ऐन‚  द�ड 

सजायको 53 नं.बमोिजम �दन 1 को �.25।- का दरले हनेु �.50।-(पचास �पैया)ँ �नजलाई 

लागेको ज�रवानामा क�ा गर� बाँक� हनेु ज�रवाना �.15‚934।- �नजले दािखल गरेको उि�लिखत 

धरौट�बाट सदर�याहा गर� बाँक� ज�रवाना �.3‚934।- को लगत राखी असलु गनु�भनी तह�सल 

फाँटमा लगत �दन.ु................................................................1 

��तवाद� दजा�बहादरु गोलेलाई वन ऐन‚  २०४९ को दफा ५०(१) (घ) (४)बमोिजम 25 (प�चीस) 

�दन कैद र �बगो �.23‚976।-को दो�बर हनेु �.47‚952।- को दामासाह�ले �.15‚984।- 

ज�रवाना हनेु ठहरेकाले �नज ��तवाद� �म�त २०७2।10।23 गते प�ाउ पर� अनसु�धानको �ममा 

�हर� �हरासतमा रह� यस अदालतको �म�त 2072।11।20 गतेको आदेशानसुार माग भएको धरौट� 

�.48‚000।- सोह� �म�तमा र.नं.4722बाट दािखला गर� म�ुा पपु��को ला�ग तारेखमा रहेको 

देिखँदा �नजलाई लागेको कैद भ�ुान भैसकेको हुँदा सोह� बेहोरा जनाई लगत रा� नू। ज�रवानाको 

हकमा �नज बढ� थनुामा बसेको अव�ध �दन 2 को मलुकु� ऐन‚  द�ड सजायको 53 नं.बमोिजम �दन 

1 को �.25।- का दरले हनेु �.50।-(पचास �पैया)ँ �नजलाई लागेको ज�रवानामा क�ा गर� बाँक� 

हनेु ज�रवाना 15‚ 934।- �नजले दािखल गरेको उि�लिखत धरौट�बाट सदर�याहा गर� बाँक� धरौट� 

�फता� पाउने हुँदा म�ुा अि�तम भएप�छ उि�लिखत धरौट� �फता� पाउँ भनी कानूनका �याद�भ� �नज 

��तवाद�ले दरखा�त �दए ँ�नयमानसुार गर� �फता� �दन ुभनी तह�सल फाँटमा लगत �दन ु................2  

��तवाद� औत �लोन भ� ने धनबहादरु �लोनलाई वन ऐन‚  २०४९ को दफा ५०(१) (घ) (४)बमोिजम 

25 (प�चीस) �दन कैद र �बगो �.23976।-को दो�बर हनेु �.47‚ 952।- को दामासाह�ले 

�.15‚ 984।-(प�� हजार नौ सय चौरासी) ज�रवाना हनेु ठहरेकाले �नज अनपुि�थत हुँदा 
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कानूनबमोिजम �दन 25 (प�चीस) कैद र �.15‚ 984।-(प�� हजार नौ सय चौरासी) ज�रवानाको 

लगत कसी असलु गनु� भनी तह�सल फाँटमा लगत �दन.ु......................................................3 

बरामद भई आएको ना.1ज 3692 नं. को �पकअप �यान र काठसमेत यस अदालतको 

2072।11।20 को आदेशानसुार िज�ला वन काया�लय मकवानपरुमा राखेकोमा पूव� आदेशानसुार 

बरामद काठ �ललाम गरेको नदेिखँदा बरामद काठ जफत हनेु ठहरेकाले काठ कानूनबमोिजम 

अ�बल�ब यस अदालतको कम�चार�को रोहवरमा �ललाम गर� �ललामबाट �ा� त रकम राज� वमा दािखला 

गनु� भनी िज�ला वन काया�लयमा लेखी पठाई रकम ज�मा गरेको �न�सा �म�सल संल�न गनु� ........4  

ना.1ज 3692 नं. को �पकअप �यान जफत नहनेु ठहरेकोले स�बि�धत धनीले म�ुा अि�तम भएप�छ 

�फता� पाउँ भनी �नवेदन �दए ँ �नयमानसुार गर� �नजलाई �फता� �दन ु भनी तह�सल फाँटमा लगत 

�दन.ु.......................................................................................................................5 

यस फैसलामा िच� नबझेु ३५ �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत हेट�डामा पनुरावेदन गन� जान ु भनी 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय मकवानपरुलाई फैसलाको ��त�ल�पस�हत पनुरावेदन �याद �दन.ु.....6 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ३५ �दन �भ� �ी पनुरावेदन अदालत हेट�डामा पनुरावेदन गन� जान ुभनी 

��तवाद�ह� र�बहादरु �याङतान र दजा�बहादरु गोलेलाई पनुरावेदनको �याद �दन.ु......................7  

��तवाद� औत �लोन भ�े धनबहादरु �लोनले स� �याद नै गजुार� बसेको हुँदा मलुकु� ऐन‚  

अ.व.२०८ नं.बमोिजम पनुरावेदनको �याद �दन ुपरेन......................................................8 

सरोकारवालाले न�ल माग गरे ला�ने द�तरु �लई �नयमानसुार न�ल �दन.ु..............................9 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� फैसला अपलोड गर� �म�सल पनुरावेदन परेमा �ी पनुरावेदन 

अदालत, हेट�डामा पठाउन र पनुरावेदन नपरे सरुि�त साथ रा� न अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दन.ु......10 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

फैसला तयार पान� सहयोग गन� 

ना.स ुस�तोष कँुवर �यायाधीश 

टाईप गन� :- द�पेस चौलागाई 

म�ुा फाँट (ग)  

इ�त संवत ्२०७3 साल आषाढ म�हना 21 गते रोज ३ शभुम ----------------------- 

 



�ी म�ुताङ िज�ला अदालत 

बाल इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी पीता�वर शमा� 

बाल�वशेष�ः-X 

समाजसेवीः- X 

संवत ्२०७३ सालको स. फौ. नं.०७३-CR-०००१ 

�नण�य नं.७ 

 

म�ुा:- जबज��ती करणी (बाल �ब�याइँ) 

 

वाद�को नाम, थर र वतन 

िज�ला रो�पा �म�ल गा.�व.स. वडा नं. ५ 

घर भई हाल िज�ला म�ुताङ कोवाङ 

गा.�व.स. वडा नं. ८ ब�ने वष� ४५ क� 

प�रव�त�त नामम�ुताङ एल (L) कुमार� को 

जाहेर�ले नेपाल सरकार..........................१ 

वाद�को नाम, थर र वतन 

िज�ला म�ुताङ कोवाङ गा.�व.स. वडा नं. ५ 

ब�ने प�रव�त�त नाम िज (G) बहादरुको छोरा 

वष� १२ को प�रव�त�त नाम म�ुताङ 

१२..................................................१ 

�माण  

सा�ीः-जाहेरवाल� प�रव�त�त नाम एल(L) 

कुमार�, पी�डत प�रव�त�तनाम म�ुताङ एम(M) 

कुमार�, पी�डतको आमा प�रव�त�त नाम के 

(K) कुमार�, मौकामा कागज गन� �दल�साद 

�व.क., �ीमाया पनु।  

कागजः- X 

�माण 

सा�ी  

आन�द शेरचन 

कागजः- X 

 

 

 

�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१), मलुकु� ऐन अ.वं. २९ नं. तथा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ को उपदफा (३) र (४)बमोिजम यस अदालतको 

�े�ा�धकार�भ� पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त त�य एवम ्ठहर यस�कार छ :- 

�म�त २०७३।५।१८ गतेका �दन अं. १४.०० बजेको समयमा िज�ला म�ुताङ कोबाङ 

गा.�व.स.वडा नं.५ ब�ने वष� १३ को प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ ले मेरो ना�तनी वष� ५ क� 

प�रव�त�त नाम म�ुताङ एम (M) कुमार�लाई �ब�कुट �कनी खान �द�छु भनी ललाई फकाइ गर� 

�लोभनमा पार� गाउँ समाजको घरमा लगी जबरज�ती करणी गरेको हुँदा �नजउपर कानूनबमोिजम 

कारबाह� गर� �नयमानसुार ��तपू�त�समेत �दलाई भराइपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको प�रव�त�त नाम म�ुताङ 

एल (L) कुमार�को जाहेर� दरखा�त।  
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िज�ला म�ुताङ कोबाङ गा.�व.स.वडा नं.८ि�थत पूव�मा आमा समूहको भवन, पि� चममा 

थापखोला हाइ�ो पावरको खाल� ज�गा, उ�रमा जीवन थकाल�को खाल� ज�गा र दि�णमा �संचाई 

घ�ेकुलो,यती चार�क�ला�भ� पूव� मोहोडा भएको १ तले ३ वटा कोठाको गाउँ समाज आमा समूहको 

भवन रहेको, पूव� दि�ण ढोकाबाट �भ� प�दा पि� चममा �कचन कोठाको उ�र पि� चम कुना 

भइँुमा�म�त २०७३।५।१८ गतेका �दन प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ले वष� ५ क� प�रव�त�त नाम 

म�ुताङ एम (M) कुमार�लाई ललाई फकाई गर� जबरज�ती करणी गरेको ठाउँ रहेको भ� ने बेहोराको 

घ�ना�थल मचु�ुका।  

प�रव�त�त नाम म�ुताङ एल(L) कुमार�को जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� प�रव�त�त 

नाम म�ुताङ १२ भएको जबरज�ती करणी म�ुाका अ�भय�ु �नज प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ लाई 

प�ाउ गर� दािखला गरेको भ� नेसमेत बेहोराको �.ना.�न. डमबहादरु �ध�ालको प�ाउ ��तवेदन।  

पी�डत प�रव�त�त नाम म�ुताङ एम(M) कुमार� र पीडक प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ लाई 

शार��रक जाँचको ला�ग पठाइएको भ� ने बेहोराको म�ुताङ िज�ला अ�पताललाई लेिखएको प�।  

Scratched mark on Right forearm (flexor aspect) 1×1cm, Abrasion on left cheek chin 3×2 

cm, Scratched mark on Rt. thigh 4×2 cm भ� नेसमेत बेहोराको पी�डत प�रव�त�त नाम म�ुताङ एम (M) 

कुमार�को शार��रक जाँच ��तवेदन र 1-2 dead sperms seen भ� ने बेहोराको �याब �रपोट� पजु�।  

Normal। No any injury भ� नेसमेत बेहोराको प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ को शार��रक जाँच 

��तवेदन।  

म मेरो २ वट� छोर�ह�लाई आमा प�रव�त�त नाम म�ुताङ एम (M) कुमार�सँग छोडी काम 

�वशेषले काठमाड� गएक�मा �म�त २०७३।५।१८ साँझ फक� २० गते �बहान लेतेबाट बस चढ� 

आउने �ममा मेरो का�छ� छोर�लाई �नज ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी ब�हनीले खबर 

गरेक�ले सनुी घरमा आई ब�ुदा स�य रहेछ। उ� �म�त २०७३।५।१८ गते श�नवार भई घर 

निजक साथीह�सँग खेल� बसेको अव�थामा �नज ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ले मेरो �नज 

छोर�लाई �ब�कुट �कनी खाउँला �हँड भनी ललाई फकाई गर� गाउँ भ�दा एका�तमा रहेको गाउँ 

समाज घरकोठा�भ� लगी स�ुी खेलौ भनी जबरज�ती करणी गरेको रहेछ। नाबा�लकालाई फकाई 

गर� जबरज�ती करणी गन� �नजउपर कानूनबमोिजम कारबाह�गर� �नज ��तवाद�बाट पी�डत मेरो 

छोर�लाई �ेतीपू�त�समेत �दलाईपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको प�रव�त�त नाम के (K) कुमार�ले गरेको 

कागज।  

�म�त २०७३।५।१८ गते �दउसो म घर निजकै साथीह�सँग खे�लरहेको अव�थामा �नज 

प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ म भएको ठाउँमा आई मलाई नानी का�छ� भनी बोलाई यता आईजा 

�ब�कुट खान भनी बोलाई मलाई गाउँ समाजको घरमा लगी स�ुी खेलौ भनी आ�नो �याकेट खोल� 

�ब�छाई मलाई स�ु लगाई मेरो स�ुवाल खो�ल�दई आ�नो िज�सको पाइ�ट खोल� आफनो द�ो 

भएको �पसाब गन�ले मेरो स ुगन� (�पसाब गन�) ठाउँमा घोचे, मलाई बेसर� दखेुकोले मैले ऐया ऐया 

द�ुयो भ�दा प�न �नजले घोचेको घोचै गरेका, मैले ख�न नसक� रोएप�छ �नजले मलाई छा�ड�दएका र 
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य�तो खेलेको कुरा घरमा आमा, मामासमेत कसैलाई नभ� न ुहै भनेका �थए ँभ� नेसमेत बेहोराको पी�डत 

प�रव�त�त नाम म�ुताङ एम (M) कुमार�ले गरेको कागज।  

पी�डत प�रव�त�त नाम म�ुताङ एम कुमार�को ज�म �म�त २०६७।३।१ गते भएको ज�म 

दता� �माण प�को ��त�ल�प।  

��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ को ज�म �म�त २०६१।१।२७ गते भएको ज�म 

दता� �माण प�को ��त�ल�प र �ी जन आदश� उ�च मा.�व. कोवाङको प�।  

मैले ��य ु �फ�म हेरेबाट से�स गन� उ�स�ुा जागी आएकामा उ� वारदात �म�त 

२०७३।५।१८ गते श�नवारको �दन रहेकोमा �बहान घरमा काम गर� �दउँसो �नजै पी�डत प�रव�त�त 

नाम म�ुताङ एम कुमार�को मामासँग घरमा गई �ट.भी. हेर� �न�कदा अं.२ बजेको �थयोहोला घर 

निजकै �नज साथीह�सँग खे�दै र�हछन।् �नजलाई से�स गन� सोची योजना बनाई नानी आइज यता 

जाउँ भ�दा �नज आएक�ले मैले गाउँ समाजको घरमा लगी नानी आज �तमी र म स�ुी खेलौ है भ�दा 

�नजले ह�ुछ भनेप�छ मैले मेरो �याकेट खोल� भइँुमा �ब�छाई �नजलाई स�ु लगाए।ँ �यसप�छ �नजको 

स�ुवाल तानी खोल��दई मैले मेरो पाइ�ट खोल�मेरो �ल� �नजको यो�नमा ल�ग �छराउन धके�दा 

अ�लकती मा� पसेको �थयो। परैु पसेन, परैु �छराउन धके�दा �नज ऐया ऐया भनी रोएक�ले मैले 

छा�ड�दएको हुँ। मेरो वीय� �खलन भएन। मलाई ��य ु�फ�म देखाउनेह�लाई मैले िचि�दन भ� नेसमेत 

बेहोराको ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� गरेकोबयान।  

�म�त २०७३।५।१८ गते �दउसो अं.१४.०० बजेको समयमा िज�ला म�ुताङ कोवाङ 

गा�वस वडा नं. ५ ब�ने �नज ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ ले जाहेरवालाको ना�तनी प�रव�त�त 

नाम म�ुताङ एम कुमार�लाई जबरज�ती करणी गरेको भ� ने सनेुकोमा स�य रहेछ। �नजले उ� �म�त 

र समयमा साथीह�सँग खेल� बसेको अव�थामा बोलाई ललाई फकाई गर� गाउँ समाजको घरमा लगी 

जबरज�ती करणी गरेका रहेछन ्भ� नेसमेत क�रब एकै �मलान बेहोराको बिुझएका तलुच�� �मजारले 

गरेको कागज र बस�त घत�मगरसमेतले गरेको व�तिु�थ�त मचु�ुका।  

��तवाद� म�ुताङ १२ ले �म�त २०७३।५।१८ गते �दउसो अ�दाजी २.०० बजेको 

समयमा वष� ६ क� एम (M) कुमार�लाई �ब� कुट �क�न�द�छु भनी फकाई म�ुताङ िज�ला कोवाङ 

गा.�व.स.वडा नं. ५ ि�थत एका�त �थल समाज घरमा लगी सतुी खेल� भनी आ�नो �याकेट खोल� 

ओ�ाई पी�डतालाई स�ु लगाई पी�डताको स�ुवाल खोल� आ�नो उ�ेिजत �ल� पी�डताको यो�नमा 

घर� घर� घोची पसाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ एवम ् ३ नं. को देहाय 

१बमोिजमको कसरु अपराध गरेको प�ु� हनु ्आएको देिखँदा �नज ��तवाद�लाई सोह� कसरुमा ऐ. 

महलको ३ नं. को देहाय १बमोिजम सजाय गर� पी�डतालाई सोह� ऐन महलको १० नं.बमोिजम 

��तपू�त�समेत भराइपाउँ साथै ��तवाद� म�ुताङ १२ को उमेर �नजको ज�मदता�समेतबाट वष� १२ को 

देखीन आएको हुँदा �नजको हकमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन,२०४८ को दफा ११ (२)बमोिजम 

ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको अ�भयोगप�।  
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�म�त २०७३।०५।१८ गतेको �दन �दउसो अं. २।३ बजे�तर म मेरो गाउँ कोवाङको 

आमा समूहको भवनमा खे�न भनी गएको �थए।ँ म पी�डतसँग खे�दा खे�दै से�स गन� मन ला�यो 

मैले उसलाई �तमी र मैले से�स गर� भ�दा उनले ह�ुछ गर� भनेप�छ मैले लगाएको �याकेट भइँुमा 

ओ�ाई �यह�� �याकेटमा उनी स�ुतन ्�यसप�छ उनले आ�नो पाइ�ट आफैँ खो�लन ्मैले प�न आ�नो 

पाइ�ट आफ�  खोल� उनीमा�थ चढेको हो। मेरो �ल� उनको यो�नमा �छराउन �यास गरेको हो। मेरो 

�ल� यो�न�भ� पूरै न�छर� अ�ल अल� �छरेप�छ उनले ऐया भनेकाले करणी गन� छा�ड�दएको हुँ। मैले 

पोखरा जाँदा केटाह�ले ��य ु�फ�म देखाएप�छ मलाई करणी गन� मन लागेको हो। पी�डतलाई मैले 

बोलाई लगेको होइन र करणी गदा� उनी रोएक� होइनन।् मलाई य�तो काय� गन� हुँदैन भ� ने थाहा 

�थएन एक पटकलाई स�ुने मौका पाउँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ ले 

यस अदालतसम� गरेको बयान।  

बालबा�लकाह�को सव��म �हत (Best Interest of the Child) समेतलाई ���गत गदा� प�छ 

�माण ब�ुदै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेु गर� हाललाई बालबा�लकास�ब�धी ऐन,२०४८ को दफा 

५०(१)बमोिजम �नज ��तवाद�लाई बाल सधुार गहृमा पठाउनसमेत मना�सब नदेिखँदा अ�ाले चाहेको 

बखत उपि�थत गराउने सत�मा �नजको बाब,ु आमा, नातेदार वा संर�कको िज�मामा लगाउने तथा 

�य�तो कसैले प�न िज�मा न�लए बालकको हक �हतको संर�ण गन� काय�मा संल�न कुनै सामािजक 

संघ सं�थाको िज�मा लगाउन िज�ला �हर� काय�लय म�ुताङमा पठाउने गर� भएको यस अदालतको 

थनुछेक आदेशबमोिजम �नज ��तवाद�लाई कागज गराई �नजका बाब ु नाम प�रव�त�त िज (G) 

बहादरुको िज�मा लगाइएको।  

घटना भएको �दन म काममा गएक� �थए।ँ साँझ मेरो ना�तनी रोइरहेक� र मलाई प�रव�त�त 

नाम म�ुताङ १२ ले समाजघरमा लगी भइँुमा सतुाई आ�नो �ल� मेरो यो�नमा �छराएको हो भनी 

भनेप�छ मैले थाहा पाएक� हुँ। ना�तनीको स ुगन� ठाउँमा घाउ चोट �थयो। अ�हले प�न ना�तनीले 

�पसाब फेदा� पो�छ द�ुछ भ� ने गरेक� छन ् भ� नेसमेत बेहोराको जाहेरवाल� प�रव�त�त नाम एल(L) 

कुमार�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

��तवाद�ले मेरो छोर�लाई जबज��ती करणी गरेको कुरा मेरो ब�हनीले फोन गरेर भनेप�छ 

थाहा पाएक� हुँ। म घरमा आई हेदा� छोर�को यो�नमा घाउह� �थयो, सिु�एको �थयो। मेरो छोर� 

खे�दै गदा� ��तवाद�ले समाजघरमा लगी भइँुमा सतुाई जबज��ती करणी गरेको हो। छोर�ले द�ुयो 

भनेप�छ कसैलाई नभ� न ु भनी छाडी�दएको हो भ� नेसमेत बेहोराको पी�डतक� आमा प�रव�त�त नाम 

म�ुताङ के (K) कुमार�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

��तवाद�ले मलाई �ब�कुट �द�छु भनी समाजघरमा �लएर गई मलाई भइँुमा सतुाई मेरो 

स�ुवाल खो�ल�दई आ�नो पाइ�ट खोल� आ�नो स ुस ुगन� मेरो स ुस ुगन�मा �छराउनका ला�ग घोचेको 

हो। मेरो स ुगन�मा दखेुप�छ मैले �न लागेप�छ छाडेका हनु।् उनले मलाई कसैलाई नभ� न ुभनेका 

�थए।ँ मेरो स ुगन� हाल द�ुछ भ� नेसमेत बेहोराको पी�डत प�रव�त�त नाम म�ुताङ एम (M) कुमार�ले 

यस अदालतमा गरेको बकप�।  
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घटना�थल मचु�ुकाको बेहोरा ठ�क छ मैले भनेबमोिजम लेिखएको ठ�क हो। सो मचु�ुकामा 

लागेको स�हछापसमेत मेरो हो भ� नेसमेत बेहोराको �दल�साद �व.क.लेयस अदालतमा गरेको बकप�।  

पी�डतलाई एल (L) कुमार�ले हि�पटल लगेप�छ मेरैमा ब�न आउँदा थाहा पाए।ँ प�रव�त�त 

नाम म�ुताङ १२ ले म�ुताङ एम (M) कुमार�लाई जब�ज�ती करणी गरेको थाहा पाए।ँ �य�तबेला 

पी�डतलाई हेदा� यो�नमा घाउ तथा सिु�एको �थयो भ� नेसमेत बेहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकाको कागज 

गन� �ीमाया पनुले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

मैले यो घटनाको बारेमा सनेुर थाहा पाएको हुँ देखेको छैन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� 

प�का सा�ी आन�द शेरचनले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

 

अदालतको ठहर 

�नयमबमोिजम सा�ा�हक एवं दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� यस बाल इजलाससम� 

पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् सहायक िज�ला 

�याया�धव�ा �ी गोपाल�साद ढकालले यी ��तवाद�ले खे�दै गरेक� ६ वष�क� बा�लकालाई फकाई 

समाजघरमा लगी भइँुमा सतुाई जबज��ती करणी गर� आरो�पत कसरु गरेकाले अ�भयोग दाबीबमोिजम 

सजाय हनेु ठहर गर� फैसला हनुपुद�छ भनी र ��तवाद� कानूनको ��दमा परेका बालकको तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान ् वैत�नक अ�धव�ा �ी बाबरुाम अया�लले यी ��तवाद� नाबालक भएकाले लहैलहैमा 

लागी बाल �ब�याइँ गरेकाले बालबा�लकाको �हतलाई �यानमा राखी �यूनतम सजाय हनुपुद�छ भनी 

गनु�भएको बहस िज�करसमेत स�ुनयो।  

�म�सल संल�न कागज �माणसमेत अ�ययन गर� हेदा� यी ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ 

१२�व�� मलुकु� ऐन जबज��ती करणीको महलको १ नं. एवम ्३ नं. को देहाय १ नं.बमोिजमको 

कसरु अपराध (बाल �ब�याइँ) मा ऐ. महलको ३ नं. को देहाय १बमोिजम सजाय गर� पी�डतलाई ऐ. 

महलको १० नं.बमोिजम ��तपू�त�समेत भराई पाउन साथै �नज ��तवाद�को उमेर वष� १२ को देिखँदा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२)बमोिजम हनुसमेत भ� ने अ�भयोग प� मागदाबी 

रहेको ��ततु म�ुामा मूलतः �न�न �� नह�को स�ब�धमा �नण�य गनु�पन� देखीन आयोः- 

(क) ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ ले अ�भयोग प� मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेका हनु,् 

होइनन?् 

(ख)  यी ��तवाद�लाई अ�भयोगप� मागदाबीबमोिजम के क�त सजाय हनुपुन� हो? 

(ग)  पी�डतले ��तपू�त�पाउन ुपन� हो, होइन ? भए के क�त ��तपू�त� पाउन ुपन� हो? 

सव��थम प�हलो �� न यी ��तवाद�ले अ�भयोगप� मागदाबी बमोिजको कसरु गरेका हनु,् 

होइनन?् सो �� नतफ�  �वचार गदा�, यी ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ ले अ�धकार �ा� त 

अ�धकार� एवम ् यस अदालतसम� बयान गदा� आफूले �म�त २०७३।०५।१८ मा वष� ६ �क 

प�रव�त�त नाम एम (M) कुमार�लाई िज�ला म�ुताङ कोवाङ गा.�व.स. वडा नं. ५ ि�थत समाजघरमा 
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लगी सतुी खेल� भनी आ�नो �याकेट खोल� सोमा�थ स�ु लगाई स�ुवाल खोल� आ�नो �ल� 

पी�डताको यो�नमा �छराउन धके�दा अ�लक�त मा� पसेको हो। �नज पी�डताले द�ुयो भनी �न 

लागेकोले मैले छोडी घर पठाएको भनी जबज��ती करणीको बाल �ब�याइँ गरेकामा पूण� �पमा सा�बत 

भई एक पटकलाई स�ुने मौका पाउँ भनी बयान गरेको देखी�छ। जाहेरवाल� प�रव�त�त नाम एल(L) 

कुमार�को यी ��तवाद�उपर �कटानी जाहेर� देखी�छ भने �नज जाहेरवाल�ले यस अदालतमा बकप� 

गदा�समेत आ�नो जाहेर� बेहोरालाई प�ु� हनेु गर� बकप� गरेको देखी�छ। �य�तै पी�डताको आमा 

प�रव�त�त नाम के (K) कुमार�ले �हर�सम� यी ��तवाद�उपर �कटानी साथ ग�र�दएको कागजलाई 

�नजले आदालतमा आई बकप� गदा�समेत समथ�न हनेु गर� बकप� गरेको देखी�छ। पी�डता 

प�रव�त�त नाम एम (M) कुमार�ले समेत �हर�सम� गरेको कागज बेहोरालाई प�ु� हनेु गर� 

अदालतमा समेत बकप� गदा� �यनै ��तवाद�ले आफूलाई समजघरमा लगी आ�नो ससु ुगन� मेरो ससु ु

गन�मा घोचेको, दखेुप�छ म �न थाल� �यप�छ छाडी कसैलाई नभ� न ुभनी गएको भनी बकप� गरेको 

देखी�छ। घटना�थल मचु�ुकाका �दल�साद �व.क. तथा मौकमा कागज गन� व�तिु�थ�त मचु�ुकाका 

�ीमाया पनुले अदालतमा आई बकप� गदा�समेत यी ��तवाद�ले पी�डत एम (M) कुमार�लाई 

जबज��ती करणी गरेको सनुी थाहा पाएको, पी�डतालाई हेदा� यो�नमा घाउ तथा स�ुनएको दखेको भनी 

बकप� गरेको देखी�छ। िज�ला अ�पताल म�ुताङमा भएको पी�डतको शार��रक जाँच तथा �याब 

�रपोट�समेत हेदा� forceful penetration and ejaculation on vagina भ� ने opinion रहेको तथा 1-2 dead 

sperm seen भ� ने उ�लेख भएबाट समेत यी ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ ले पी�डता प�रव�त�त 

नाम एम(M) कुमार�लाई अ�भयोगप� मागदाबीबमोिजम जबज��ती करणीको कसरु गरेको �म�सल 

संल�न सबतु �माणबाट प�ु� हनु ्आयो।  

अब दो�ो �� न यी ��तवाद�लाई अ�भयोगप� मागदाबीबमोिजम के क�त सजाय हनुपुन� हो ? 

सोस�ब�धमा हेदा�, यी ��तवाद� म�ुताङ १२ को उमेर �म�सल संल�न �थानीय पंिजका�धकार�को 

काया�लय कोवाङ गाउँ �वकास स�म�तले �दएको ज�मदता� �माणप�को ��त�ल�प एवम ्यी ��तवाद� 

प�दै गरेको �ी जन आदश� उ�च मा.�व.कोवाङको �म�त २०७३।०५।२३ को च.नं. १७ को 

प�समेतबाट �नजको ज�म �म�त २०६१।०१।२७ रहेकोमा कुनै �ववाद देिखंदैन। अ�भयोगप�मा 

समेत यी ��तवाद�को उमेरवष� १२ देिखँदा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 

११(२)बमोिजम हनु ्भनी उ�लेख भएको देखी�छ। मलुकु� ऐन जबज��ती करणीको महलको ३ नं. 

को देहाय १ मा १० वष�भ�दा म�ुनक� बा�लकालाई जबज��ती करणी गन�लाई १० वष�देखी १५ 

वष�स�म कैद गनु�पद�छ भ� ने उ�लेख भएको देखी�छ भने बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 

११(२) मा बालकको उमेर १० वष� वा सोभ�दा मा�थ र १४ वष�भ�दा कम उमेर रहेछ भने 

ज�रवाना हनेु कुनै अपराध गरेकामा ह�काई, स�झाई, बझुाई र कैद हनेु अपराध गरेकामा ६ 

म�हनास�म कैद ह�ुछ भ� ने �यव�था रहेको देखी�छ। ��ततु म�ुामा यी ��तवाद� १२ वष�को 

नाबालक रहेकोमा कुनै �ववाद नरहेको र ज�तसकैु कैद हनेु कसरु गरेप�न बढ�मा ६ म�हनाभ�दा बढ� 

कैद सजाय गन� नस�कने कानूनी �यव�था देिखँदा यी ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ लाई 

मलुकु� ऐन जबज��ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय १अनसुारको सजायको अ�भयोग दाबीमा 
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बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) समेतलाई ���गत गदा� ५ (पाँच) म�हना कैद 

सजाय हनेु ठह�छ।  

अव, यी बालकलाई लागेको कैद सजायको काया��वयनतफ�  �वचार गदा� नेपाल प� रा� 

भएको बाल अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध (Convention on the Rights of the Child), १९८९ 

को धारा ३७(ख) ले अि�तम उपायको �पमा मा� कैदमा रा� न स�कने कुराको हक स�ुनि� चत 

गरेको देखी�छ। उ� महासि�धको धारा ४०(४) ले �नण�य गदा� बालबा�लकाह�को �हतको अनकूुल 

हनेु गर� �व�भ� न उपायह� ज�तो �याहार, माग�दश�न, �नर��ण, सरस�लाह सेवा, कैद द�डको 

�नल�बन, �थगन, पालनपोषण, िश�ा, ता�लमलगायतका �वक�पह� अपनाइने छन ् भ� ने उ�लेख 

गरेको देखी�छ। बाल �याय �शासनका ला�ग संय�ु रा� संघीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल� 

(बेइिज� �नयमावल�), १९८५, बाल �ब�याइँ रोकथामका ला�ग संय�ु रा� संघीय माग�दश�न (�रयाद 

माग�दश�न), १९९०, संय�ु रा� संघीय आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�ले सन ्१९९७ जलुाई ३० मा 

पा�रत Guidelines for Action on Children in the Criminal justice System एवम ् नेपालको 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ तथा �नयमावल� २०५१ को सम� �यव�थासमेतलाई हेदा� 

बालबा�लकाह�को सव��म �हत (Best Interest of the Child) लाई हेनु� पन� अव�था देखीन आयो। 

हा�ो बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) ले "कसरुदार ठहर� कैदको सजाय पाएको 

बालकलाई �नजको शार��रक अव�था, कसरु गदा�को प�रि�थ�त, उमेर, कसरुको पटक आद�को �वचार 

गदा� कारागारमा रा� न उपय�ु नहनेु करा म�ुा हेन� अ�धकार�लाई लागेमा �यसर� तो�कएको सजाय 

त�काल भो�न नपन� गर� �थ�गत रा� न वा �यसर� तो�कएको सजायको अव�ध कुनै बाल सधुार गहृमा 

बसी वा कुनै �यि� वा सं�थाको संर�णमा रह� �य�तत गनु�पन� गर� तो�न स�नेछ। यसर� सजाय 

�थ�गत ग�रएकोमा सोह� बालकले �यसको १ वष��भ� �यह�� वा अ�य कुनै कसरु गरेबापत दोषी ठहर� 

कैदको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दवैु कैदको सजाय काया�ि�वत गन� गर� म�ुा हेन� 

अ�धकार�ले आदेश �दन स�नेछ" भ� ने �यव�था रहेको देखी�छ। ��ततु म�ुामा यी ��तवाद� बालक 

प�हलो पटक बाल�ब�याइँमा परेको, �नज बालक हाल �ी जन आद�श उ�च मा. �व. कोवाङमा क�ा 

८ मा अ�ययनरत रहेको देखीएको, थनुछेक आदेशको �ममा समेत बालबा�लकाको सव��म 

�हतसमेतलाई ���गत गर� बाबकुो िज�मामा छा�डएको, अदालतको आदेशानसुार यी ��तवाद� 

अ�ययनरत रहेको �व�ालयले �दएको �म�सल संल�न ��तवेदनमा समेत �नज �व�ालयमा �नय�मत 

�पमा उपि�थत भई अनशुासनमा रह� अ�ययन काय�मा संल�न भएको भ� ने देखीएको तथा यी 

��तवाद�को बाब ुप�रव�त�त नाम म�ुताङ G (िज) बहादरुले �दएको ��तवेदनमा समेत आजका �दनस�म 

�नज प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ को दै�नक�, अनशुासन, आचरण रा�ो रहेको, घर प�रवार��त 

इमा�दार, कत��यपालन गरेको, सोह� बेहोराको छर�छमेकमा समेत रहेको, खराब सँगत नगरेको, 

�नय�मत �व�ालय गै आ�नो अ�ययनमा �यान �दएको, आफूले गन� नहनेु ग�ती (बाल�ब�याइँ) गरेको 

��त पछुतो मानेको र अब आइ�दा य�तो नरा�ो काय� क�ह�यै नगन�समेतको वाचा गरेको भनी �दएको 
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�लिखत ��तवेदन �म�सल संल�न रहेको देखी�छ। यस िज�लामा बाल सधुार गहृ नरहेको, भ�परु र 

पोखरामा रहेको बाल सधुार गहृमा पठाउँदा हाल क�ा ८ माप�दै गरेको बालकको पढाइसमेत 

छु�ने, आ�नो प�रवार र समाजबाट प�न टाढा हनु ्जानेसमेतको अव�था र सम�मा बालबा�लकाको 

सव��म �हत (Best Interest of the Child) लाई �या�यक मन (Judicial Mind) को �योग गर� हेदा� 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२)बमोिजम हाल यी ��तवाद�लाई लागेको उ� कैद 

म�हना ५ (पाचँ) को सजाय त�काल भो�न नपन� गर� �थ�गत राखी �दने ठह�छ।  

अब, ते�ो �� न पी�डतले ��तपू�त� पाउन ुपन� हो, होइन ? भए के क�त ��तपू�त� पाउन ुपन� 

हो ? सोस�ब�धमा �वचर गदा� मलुकु� ऐन, जब�ज�ती करणीको महलको १० नं. मा "कसैले कुनै 

म�हलालाई जब�ज�ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले �य�ती म�हलालाई भएको शार��रक वा 

मान�सक ��त �वचार गर� मना�सब ठहराएबमोिजमको ��तपू�त� कसरुदारबाट भराइ�दन ुपन�छ। �य�तो 

��तपू�त� �नधा�रण गदा� कसरुको गाि�भय�ता, कसरुबाट पी�डत �यि�को म�ृय ु भैसकेको रहेछ भने 

�नजमा आि�त नाबालक छोराछोर� भए �नजह�लाई पन� गएको पीडासमेत �वचार गर� �नधा�रण 

गनु�पद�छ" भ� ने �यव�था रहेको देखी�छ। �य�तै नेपालको सं�वधानको धारा ३९(१०) ले पी�डत 

बालबा�लकाह�लाई पीडकबाट कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउने हक हनेुछ भ� ने �यव�था ग�रएको 

पाइ�छ। बाल अ�धकारस�ब�धी संय�ु रा� संघीय महासि�ध, १९८९ र बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०४८ समेतले बालबा�लकाको उिचत ��तपू�त� पाउने अ�धकारको संर�ण गरेको अव�थामा 

पी�डताले पीडकबाट ��तपू�त� पाउन ुपन� स�ब�धमा कुनै �ववाद देिखँदैन।  

अब, के क�त ��तपू�त� भराइपाउने हो ? सोस�ब�धमा �वचार गदा� ��तवाद�ले अदालतसम� 

गरेको बयानसमेत हेदा� यी पीडक ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ का नाउँमा कुनै स�पि� रहे 

भएको नदेखीएको, �म�सल संल�न मालपोत काया�लय म�ुताङबाट �ा� त ज�गा धनी दता� �माण पजुा�को 

दता� उतारसमेतबाट यी ��तवाद�को आमा सकुदेवी (गौचन) के.सी. का नाउँमा दता� रहेको िज�ला 

म�ुताङ कोवाङ गा.�व.स. वडा नं. ५।क �क.न. १६४ को ज�गा रोपनी ०-४-०-० को घरवार� 

ज�गामा� रहेको भ� ने देखी�छ भने सोबाहेक अ�य कुनै प�न स�पि� ��तवाद�का एकाघरका 

प�रवारका नाउँमा समेत रहे भएको देिखँदैन। यी ��तवाद�को संय�ु प�रवारमा बाब,ु आमा, �दद�, 

ब�हनी र आफूसमेत कूल ७ जना अंिशयाराह� रहेको भ� नेसमेत ��तवाद�को बयानबाट देखी�छ। 

��तवाद�को बाब ुसामा�य च�र� पालक कृषक देखी�छ भने अ�य ठूलो आय�ोतसमेत उ� प�रवारमा 

रहे भएको देिखँदैन। अब, कसरुको गाि�भय�तासमेतलाई म�यनजर गदा� यी ��तवाद�ले पी�डता वष� ६ 

क� प�रव�त�त नाम एम (M) कुमार�लाई प�ु याएको जब�ज�ती करणीको कसरुबाट �सिज�त भएको 

शार��रक एवं मान�सक पीडासमेतलाई म�यनजर गदा� यी पी�डत प�रव�त�त नाम एम (M) कुमार�ले 

पीडक प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२बाट �.४०,०००।- (चा�लस हजार) मा� ��तपू�त�समेत भराई 

�लन पाउने ठह�छ। सो ठहना�ले अ� तप�सलबमोिजम गन� गर� ��ततु म�ुा अ.वं. १८६ नं.बमोिजम 

फैसला ग�र�दए।ँ  
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तप�सल 

मा�थ ठहरख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ लाई बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०४८ को दफा ११(२)बमोिजम कैद म�हना ५ हनेु ठहर� सोह� ऐनको दफा ५०(२)बमोिजम उ� 

कैद भो�न नपन� गर� �थ�गत हनेु ठहरेकोमा यी ��तवाद� �म�त २०७३।०५।२० देखी 

२०७३।०५।२९स�म �दन १० �हर� �हरासतमा रहेको देिखँदा बाँक� कैद ४ म�हना २० �दनको 

हकमा यी ��तवाद�को नाउँमा उ� कैदको लगत कसी कैद भो�न नपन� गर��थ�गत रहेको बेहोरा 

जनाई लगत क�ा ग�र�दन.ु...........................................................................................१ 

 

मा�थ ठहरख�डमा लेिखएबमोिजम पी�डता प�रव�त�त नाम एम (M) कुमार�ले मलुकु� ऐन जब�ज�ती 

करणीको महलको १० नं.बमोिजम ��तवाद�बाट �.४०,०००।-(चाल�स हजार) �प�या ��तपू�त�बापत 

भ�र पाउने ठहरेकाले ��ततु म�ुाको अि�तम �कनारा लागेप�छ उ� ��तपू�त�को �बगो भराइपाउँ भनी 

पी�डताले ��तवाद�को यसै सरहदको जेथा देखाई दखा��त गन� आएमा �नयमानसुार गर� पी�डतालाई 

��तवाद�बाट उ� ��तपू�त�को रकम �दलाई भराइ�दन.ु........................................................२ 

 

पी�डता प�रव�त�त नाम एम (M) कुमार�ले ��तवाद�बाट मा�थ ठहरखा�डमा उ�लेख भएबमोिजमको 

��तपू�त� भराई पाएका बखत ��ततु म�ुाबाट रो� का रहेको ��तवाद�को आमा सकुदेवी (गौचन) 

के.सी. का नाउँमा दता� रहेको िज�ला म�ुताङ कोवाङ गा.�व.स. वडा न. ५।क �क.न. १६४ को ०-

४-०-० रोपनी ज�गा फुकुवा ग�र�दन ुभनी मालपोत काया�लय म�ुताङमा लेखी पठाइ�दन.ु.............३ 

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेुमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५६बमोिजम ३५ �दन�भ� 

उ�च अदालत, पोखरा बा�लङु इजलास बा�लङुमा पनुरावेदन गन� जानू भनी ��तवाद�बाट पनुरावेदन 

�याद एवम ्फैसला सनुी पाएको कागजसमेत गराई �म�सल सामेल रा� नू..................................४ 

 

यसमा ��ततु म�ुाको फैसलाको ��त�ल�प िज�ला सरकार� व�कल काया�लय म�ुताङलाई �दन.ु.........५ 

 

��ततु फैसलाको एक ��त ��त�ल�प �नःश�ुक �पमा ��तवाद� प�रव�त�त नाम म�ुताङ १२ लाई 

�दन.ु......................................................................................................................६ 

 

��ततु फैसलाको �व�तुीय अपलोड गर� �नयमानसुार गनू�......................................................७ 

 

सरोकारवाला �यि�ले न�ल मा�न �नवेदन गरे ला�ने द�तरु �लई न�ल �दन.ु...........................८ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत काट� �म�सल �नयमानसुार गर� अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दन.ु...........९ 
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िज�ला �यायाधीश  

 

माननीय िज�ला �यायाधीश�यूले  

बोल� �टपाएबमोिजम टाइप गन�  

फाँटवाला ना.स.ु शा�लकराम �यौपाने        

       

इ�त संवत ्२०७३ साल मं�सर ८ गते रोज ४ शभुम.्.......................................... 



�ी झापा िज�ला अदालत 

ब�द इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मातकृा�साद आचाय�  

फैसला 

र. नं. १८-०7२-0०३७७ 

म�ुा नं. 072-CR-01०1 

�न. नं. ११९ 

 

म�ुा : जबरज�ती करणी  

 

वाद�को नाम, थर, वतन     ��तवाद�को नाम, थर,वतन 

सा�े�तक नाम ०४–६(ख) को जाहेर�ले नेपाल 

सरकार................................................१  

 
 

ऐ को �माण 

सा�ी:- 

कागज:- 

 िज�ला झापा गा.�व.स. खजरुगाछ� वाड� नं. ३ 

ब�ने ढे� राजबंशीको छोरा वष� ६० को 

बाले� वर राजबंशी.................................१ 

ऐ. को �माण 

सा�ी:- 

कागज:- 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी:- 

कागज:- 

 

संि�� त �टपोट 

 

गोप�नयता 

�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�को गोपनीयता कायम रा� नेस�ब�धी काय��व�ध 

�नद� िशका, २०६४बमोिजम ��ततु म�ुामा जाहेरवाला तथा वाद� प�का अ�य सा�ी गवाहह�को 

वा�त�वक नाम प�रवत�न गर� �व�भ� न सा�े�तक नामह� कायम ग�रएको छ। �नजह�को वा�त�वक 

नाम र ठेगानास�हतको यथाथ� �ववरण छु�ै खाममा �सलब�द� गर� �म�सलसामेल रहेको छ।  

 

�े�ा�धकार 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन अ.बं. २९ नं.।  

 

जाहेर� दरखा�त  

��तवाद� बाले� वर राजबंशीले मेर� भा�जी सा�े�तक नाम ०४–६(ख) –१ लाई झारफुक औष�ध 

गद� आएको र २०७१ पौष म�हनादेखी म �तमीलाई स�ो बनाइ�द�छु तर मैले जे जे भ�छु सबै कुरा 

�तमीले मा� नपुछ� भनी �यसै समयदेखी प�हलो पटक साँझमा घरदेखी पि� चमतफ�  दबाई गन� जानपुछ� 
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भनी लगी मलाई जबरज�ती करणी गरे, �यसप�छ प�न मलाई पटक पटक दबाई गन� भनी 

ठाउँठाउँमा लगी जबरज�ती करणी गद� आएको र मेरो पेटमा ७ म�हनाको गभ� रहन गएको छ। 

�नजले मलाई सँधै डर�ास देखाउने गरेको हुँदा मैले कसैलाई भ� न नसकेको र २०७२ भदौ ६ गते 

अं. १२.०० बजेको समयमा प�न म आ�नो घर जाँदै गदा� ��तवाद�ले मेरो दा�हने हात समाती तानी 

खेलो गनगाईको पाटाबार�मा लगेर जबरज�ती करणी गरेको हो भनी पी�डता भा�ीले मलाई पीडा 

सनुाएको हुँदा ��तवाद�लाई जबरज�ती करणी गरेबापत हदैस�म कारबाह� ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको 

सा�े�तक नाम ०४–६(ख) को �म�त २०७२।५।२० को जाहेर� दरखा�त।  

 

घटना�थल मचु�ुका  

िज�ला झापा गा.�व.स.खजरुगाछ� वाड� नं.३ �यामटोल�ि�थत बाले� वर राजबंशीको घरदेखी 

पि� चम, रतवुा खोलाको बगरदेखी पूव�, पसुलुाल �संहको घरदेखी दि�ण, काल�ुसाद �संह ग�गाईको 

घरदेखी उ�र य�त चार �क�ला�भ� खेलो ग�गाईको पाटाबार� रहेको, सोह� पाटाबार�मा ��तवाद� 

बाले� वर राजबंशीले सा�े�तक नाम ०४–६(ख) –१ लाई जबरज�ती करणी गरेको भनी देखाइएको 

घटना�थल �ववरण ठ�क छ भ� ने बेहोराको घटना�थल मचु�ुका।  

 

सा�े�तक नाम ०४–६(ख) –१ को घटना �ववरण कागज  

मेरो बाबा मान�सक �बरामी हनुहु�ुछ। मलाई प�न क�हलेकाह� ंएकोहोरो हनेु, के गर� ज�तो 

भई �दमाग गडबडी हनेुज�तो गरेको हुँदा ��तवाद� बाले� वर राजबंशीलाई �याएर झारफुक गराउने 

गरेको �थयो। �नज ��तवाद�ले झारफुक गन� �ममा मैले जे भ�छु त�ले �यह� गनु�पछ� भनी डर�ास 

देखाई गएको पौष म�हनामा झारफुक गरेप�छ दबाई गनु�पछ� भनी मलाई घरदेखी पि� चमतफ�  पराल 

राखेको ठाउँमा लगेर जबरज�ती करणी गरे। मैले अब भ�न�द�छु भ�दा चपु लागेर बस ्मैले भनेको 

मा� नपुछ�, म सबै रोग �नको पा�र�द�छु, भनेको मा�ननस ्भने तेरो आमा र ब�हनी सबैलाई �बरामी पार� 

खतम ग�र�द�छु भनी डर�ास देखाएको हुँदा कसैलाई भ�नन।ँ �यसप�छ प�न ��तवाद�ले �व�भ� न 

ठाउँमा लगेर पटक–पटक जबरज�ती करणी गरेको हुँदा मेरो पेटमा गभ� बसेको छ। �म�त 

२०७२।०५।०६ गते प�न म �छमेक�को धान रोपेर घर फक� दै गरेको अव�थामा ��तवाद�ले मेरो 

हात समातेर खेलो गनगाईको पाटाबार�मा लगी मलाई लडाई जबरज�ती करणी गरेको हो भ� ने 

बेहोराको ०४–६(ख) –१ ले गरेको घटना �ववरण कागज।  

 

��तवाद� बाले� वर राजबंशीले अनसु�धान अ�धकार�सम� गरेको बयान 

गत पौष म�हना�तर म ०४–६(ख) –१ को घरमा साझँको ८.०० बजे�तर जाँदा बाब ुआमा 

घर�भ� स�ुतसकेका �थए।ँ ०४–६(ख) –१ घरबा�हर खाटमा ए�लै स�ुतरहेको अव�थामा भेट� एक�छन 

बसेर कुराकानी गद� िज�कँदै गदा� मेरा छोरा छैनन ्छोर� मा� छन,् �तमी मसँग �ववाह गरेर छोरा 

पाइदेऊ भनी मैले �नजलाई भ�दा कुराकानी �मलेप�छ प�हलो पटक सहम�तले नै करणी गरेको हुँ। 

�यसप�छ मौका �मलेका बखत ६।७ पटक करणी गरेको �थए।ँ मैले करणी गरेको कारणले नै 

�नजको पेटमा गभ� बसेछ। गभ� बसेप�छ �ावण ३।४ गते�तर मैले जचाउन उपचार गन� भनेर �. 
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५०००।- खेलो गनगाईको हातमा �दएको �थए।ँ जाहेर�मा उ�लेख भएअनसुार �नजलाई मैले डर�ास 

देखाई जबरज�ती करणी गरेको होइन र �म�त २०७२।५।६ गते करणी गरेको प�न होइन, उ� 

�दन म कहाँ �थए ँ भ� ने प�न मलाई थाहा छैन। म धामी झाँ��को काम प�न ग�द�न।ँ छोरा 

पाइ�दि�छन ् �क भनेर �ववाह गन� सहम�तमा मैले करणी गरेको हुँ र गभ� मेरै हो भ� ने बेहोराको 

��तवाद� बाले� वर राजबंशीले अनसु�धान अ�धकार�सम� गरेको बयान।  

 

इ��देव राजबंशीले गरेको घटना �ववरण कागज 

�म�त २०७२।०५।१९ गते ०४–६(ख) –१ गभ�वती भएको भ� ने ह�ला चलेप�छ गाउँमा 

छलफल हुँदा ��तवाद� बाले� वर राजवंशीको गभ� हो भनी �नजले भनेक� र बाले� वर राजबंशीले प�न 

मेरै गभ� हो, छोरा ह�ुछ �क भनेर �ववाह गन� सहम�तमा मैले �नजलाई करणी गर� गभ� बोकाएको हुँ 

भनी �वीकार गरेका हनु।् �यसप�छ कसैले िज�मा लगाउनपुछ� भने कसैले बूढो मा�नसलाई िज�मा 

लगाउन ुहुँदैन अंश �दलाउनपुछ� भने। ज�गा लेनदेन गन� कुरा च�यो। सहम�त प�न भएको �थयो तर 

��तवाद�प�ले अंशको �पमा �लनपुछ� भ� ने सत� राखे भने पी�डतप�ले राजीनामा भनेर �दनपुछ� भ� ने 

सत� राखेप�छ कुरा न�मलेर जाहेर� परेको हो। ��तवाद�ले ०४–६(ख) –१ लाई जबरज�ती करणी 

गरेको होइन भ� ने बेहोराको इ��देव राजबंशीले गरेको घटना �ववरण कागज।  

 

रामदेव�साद राजबंशीले गरेको घटना �ववरण कागज  

�म�त २०७२।०५।१९ गते ०४–६(ख) –१ गभ�वती भएको भ� ने ह�ला चलेप�छ गाउँमा 

छलफल हुँदा ��तवाद� बाले� वर राजवंशीको गभ� हो भनी �नजले भनेक� र बाले� वर राजबंशीले प�न 

मेरै गभ� हो, छोरा ह�ुछ क�। भनेर �ववाह गन� सहम�तमा मैले �नजलाई करणी गर� गभ� बोकाएको हुँ 

भनी �वीकार गरेका हनु।् �यसप�छ कसैले िज�मा लगाउनपुछ� भने कसैले बूढो मा�नसलाई िज�मा 

लगाउन ुहुँदैन अंश �दलाउनपुछ� भने। ज�गा लेनदेन गन� कुरा च�यो। सहम�त प�न भएको �थयो तर 

��तवाद�प�ले अंशको �पमा �लनपुछ� भ� ने सत� राखे भने पी�डतप�ले राजीनामा भनेर �दनपुछ� भ� ने 

सत� राखेप�छ कुरा न�मलेर जाहेर� परेको हो। ��तवाद�ले ०४–६(ख) –१ लाई जबरज�ती करणी 

गरेको होइन भ� ने बेहोराको रामदेव�साद राजबंशीले गरेको घटना �ववरण कागज।  

 

०४–६(ख) –१ को �वा��य पर��ण ��तवेदन  

यो�नको हाइमेन �या�तएको छ। शर�रमा रेप बाइट, लव बाइट तथा संघष�का िच�ह� छैनन।् 

पेटमा ६ देखी ७ म�हनाको गभ� रहेको छ भ� ने बेहोराको मेची अ�ल अ�पतालको �म�त 

२०७२।५।२९ गतेको पर��ण ��तवेदन।  

 

व�तिु�थ�त मचु�ुका  

०४–६(ख) –१ ले गभ� बोकेको �वषयमा �म�त २०७२।०५।१९ गते गाउँमा छलफल हुँदा 

मेरो रोग �नको पा�र�द�छु, मैले भनेको मा� नपुछ�, मा�ननस ् भने आमा र ब�हनीलाई समेत �बरामी 
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बनाइ�द�छु भनी ��तवाद� बाले� वर राजबंशीले झारफुक गन� �ममा पटक पटक करणी गरेको र मेरो 

पेटमा गभ� रहेको हो भनी �नज ०४–६(ख) –१ ले भनेक� हनु।् ��तवाद� झारफुक गन� भनी पी�डतको 

घरमा पटक पटक आएको प�न देखेको हुँ। ��तवाद�ले प�न कसरु �वीकार गरेका हनु ् भ� नेसमेत 

बेहोराको ताराचन गनगा�समेतले �ायः एकै�मलान हनेु गर� गरेको व�तिु�थ�त मचु�ुका।  

 

अ�भयोगप� 

��तवाद� बाले� वर राजबंशीले ०४–६(ख) –१ लाई काबमुा पार� डर�ास देखाई पटक पटक 

जबरज�ती करणी गर� गभ� बोकाएको र �म�त २०७२।५।६ गते प�न पी�डतलाई जबरज�ती करणी 

गरेको हुँदा �नजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा उ� महलको 

३(४) नं.बमोिजम सजाय गर� ऐ को १० नं.अनसुार ��तवाद�बाट पी�डतलाई मना�सब मा�फकको 

��तपू�त�समेत �दलाईभराइपाउँ भ� ने बेहोराको �म�त २०७२।६।७ गतेको अ�भयोगप�।  

 

��तवाद� बाले� वर राजवंशीले अदालतसम� गरेको बयान  

गत पसु। माघ म�हनादेखी ०४–६(ख) –१ लाई मैले सहम�तमा करणी गरेको र �नजले मेरो 

गभ� बोकेको हो। हा�ो स�ब�धको �वषयमा ह�ला भई समाज बसेको हो। मैले �नजलाई घरमा 

�याएर अंश �दने कुरा गर�। �नजले राजीनामा गरेर ज�गा �दनपुछ� भ�नन।् हा�ो कुरा �मलेन। �म�त 

२०७२।५।६ गते मैले �नजलाई करणी गरेको होइन। म �म�त २०७२।५।४ गते नसास�ब�धी 

रोगको उपचार गन� �वराटनगरि�थत �यरुो अ�पतालमा भना� भई १२।१४ �दनप�छ घर फक� को हुँ। 

म ०४–६(ख) –१ लाई �ीमती बनाई अंश �दई रा� न तयार छु भ� ने बेहोराको ��तवाद� बाले� वर 

राजबंशीले अदालतसम� गरेको बयान।  

 

पपु��  

प�छ थप �माण ब�ुदैजाँदा ठहरेबमोिजम हनेु गर� हाल ��तवाद� बाले� वर राजवंशीलाई मलुकु� 

ऐन अ. वं. ११८ नं. को देहाय दफा २अनसुार थनुामा राखी पपु�� गनु� भ� ने यस अदालतको �म�त 

२०७२।६।७ गतेको आदेश। 

   

०४–६(ख) –१ ले गरेको बकप� 

�म�त २०७२।५।६ गते म खेतमा धान रो�दै �थए,ँ ��तवाद�ले मलाई बोलाई मेरो हातमा 

जबरज�ती समाई पाटाबार��भ� लगी मेरो कपडा जबरज�ती खोलेर करणी गरेको हो। म �बरामी 

�थए।ँ मलाई च�र ला��यो। ��तवाद�ले मलाई झारफुक गथ�। �नजले तेरो रोग �नको पा�र�द�छु, 

मैले जे भ�छु �यो मा�ू भ�थे र मैले भनेको मा�ननस ्भने तेरा बाब ुआमा र ब�हनीलाई प�न तँज�तै 

पागल बनाइ�द�छु भनी मलाई पटकपटक जबरज�ती करणी गरेको हो भ� ने बेहोराको ०४–६(ख) –१ 

ले गरेको बकप�।  
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जाहेरवाला ०४–६(ख) ले गरेको बकप� 

पी�डत भा�ीले भनेप�छ ��तवाद�ले गरेको कसरु थाहा पाएको हुँ। झारफुक गन� भनी 

��तवाद�ले पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको हो भ� ने बेहोराको जाहेरवाला ०४–६(ख) ले गरेको 

बकप�।  

 

घटना �ववरण कागज गन� मा�नसह�को बकप� 

घटना �ववरण कागजको बेहोरा र स�हछाप मेरो हो। ��तवाद�ले ०४–६(ख) –१ लाई 

सहम�तमा करणी गरेको हो। २०७२।५।६ गते ��तवाद� उपचार गराउन �वराटनगर गएका �थए।ँ 

गाउँमा ज�गा ज�मन �लने�दने �वषयमा कुरा न�मलेप�छ जाहेर� परेको हो भ� ने बेहोराको इ��देव 

राजबंशीले गरेको बकप�।  

घटना �ववरण कागजको बेहोरा र स�हछाप मेरो हो। ��तवाद�ले ०४–६(ख) –१ लाई 

जबरज�ती करणी गरेको होइन, सहम�तमै करणी गरेको हो। २०७२।५।५ गते ��तवाद� उपचार 

गराउन �वराटनगर गएका �थए।ँ ��तवाद�लाई फसाउन खोिजएको हो। गाउँमा ज�गा ज�मन �लने�दने 

�वषयमा कुरा न�मलेप�छ जाहेर� परेको हो भ� ने बेहोराको रामदेव राजबंशीले गरेको बकप�।  

 

व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नसह�को बकप�  

��तवाद� उपचारका ला�ग २०७२।५।५ गते �वराटनगर गएका �थए।ँ ��तवाद�ले ०४–६(ख) 

–१ लाई जबरज�ती करणी गरेको होइन, सहम�तमै करणी गरेको हो। अंशमा कुरा न�मलेर जाहेर� 

परेको हो भ� ने बेहोराको गदुनलाल राजबंशीले गरेको बकप�।  

��तवाद�ले झारफुक गन� �नहुँमा पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको कुरा पी�डतबाटै सनेुको हुँ 

भ� ने बेहोराको �सताराम ढकालले गरेको बकप�।  

��तवाद�ले झारफुक गन� �नहुँमा पी�डतलाई ७ म�हनादेखी पटकपटक जबरज�ती करणी गद� 

आएको र �म�त २०७२।५।६ गते प�न ��तवाद�ले पाटाबार�मा जबरज�ती करणी गरेको भनी 

पी�डतले नै सनुाएक� हनु ्भ� ने बेहोराको डोमनलाल �संहले गरेको बकप�।  

 

��तवाद�का सा�ीह�को बकप� 

�म�त २०७२।५।६ गते ��तवाद� बाले� वर राजबंशी उपचारको �ममा �वराटनगरमा �थए।ँ 

�नजले ०४–६(ख) –१ लाई जबरज�ती करणी गरेको होइन। सहम�तमा करणी भएको हो। समाजमा 

छलफल हुँदा राजीनामा पास गरेर ज�गा �दनपुछ� भ� ने केट� प� र अंश भरपाई गरेर �लनपुछ� भ� ने 

��तवाद� प� भएकाले जाहेर� परेको हो भ� ने बेहोराको तपे� वर राजबंशीले गरेको बकप�।  

�म�त २०७२।५।६ गते ��तवाद� बाले� वर राजबंशी उपचारको �ममा �वराटनगरमा �थए।ँ 

�नजले ०४–६(ख) –१ लाई जबरज�ती करणी गरेको होइन। ज�गा �लने�दने �वषयमा कुरा न�मलेर 

जाहेर� परेको हो भ� ने बेहोराको भेषनारायण राजबंशीले गरेको बकप�।  
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सरज�मन मचु�ुका 

��तवाद� बाले� वर राजबंशी गाउँघरमा झारफुक औष�ध गन� मा�नस हनु ् होइनन,् ��तवाद�को 

वतनमा गई जाहेरवालासमेतलाई रोहवरमा राखी वाद� ��तवाद�का सा�ी गवाहबाहेकका �थानीय 

मा�नसह�को मचु�ुका गर� पेस गनु� भ� ने यस अदालतको �म�त २०७२।७।२४ को आदेशानसुार 

�म�त २०७२।८।१ गते भइआएको सरज�मन मचु�ुका �म�सलसामेल रहेको।  

 

ठहर 

लगातार सनुवुाइमा रह� दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� पेस हनुआएको ��ततु म�ुामा वाद� 

नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान ् सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी टेकनाथ अ�धकार�ले 

��तवाद�ले झारफुकको बहानामा �व�भ� न डर�ाससमेत देखाई पी�डतको नाजकु अव�थाको फाइदा 

उठाई पटक पटक करणी गर� गभ�समेत बोकाएको हुँदा ��तवाद�लाई आरो�पत कसरुमा अ�भयोग 

मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपुद�छ भनी बहस गनु�भयो। ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्

अ�धव�ा�य �ी सरुज ख�ी र �ी नारायण व�तीले ��तवाद� र ०४–६(ख) –१ बीच सहम�तमै करणी 

�लन�ुदनभुएको हो, ��तवाद�ले �नजलाई प�ीको �पमा �वीकार गरेका छन,् गभ� रहेको ७।८ 

म�हनास�म जाहेर� परेको छैन, ०४–६(ख) –१ बा�लग म�हला हनु,् ��तवाद�ले �नजलाई जबरज�ती 

करणी गरेको भए मौकैमा जाहेर� पद��यो, ०४–६(ख) –१ ले जाहेर� �दएको प�न होइन, �नजका 

प�रवारजन र आफ�तह�को अस�त�ु�का कारण जाहेर� परेको हो, ०४–६(ख) –१ उपर अनिुचत 

�भाव त �नजका प�रवारजन र आफ�तह�ले पारेका छन ्��तवाद�ले होइन, ��तवाद� झारफुक गन� 

मा�नस प�न होइनन,् तसथ� ��तवाद�ले झठुो अ�भयोगबाट सफाइ पाउनपुद�छ भनी बहस गनु�भयो।  

उि�लिखत बहससमेत सनुी �नण�यतफ�  �वचार गदा�, ��तवाद� बाले� वर राजबंशीले ०४–६(ख)–१ 

लाई झारफुकको बहानामा काबमुा पार� डर�ास देखाई पटक पटक जबरज�ती करणी गर� गभ� 

बोकाएको र �म�त २०७२।५।६ गते प�न पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको हुँदा ��तवाद�लाई 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा उ� महलको ३(४) नं.बमोिजम सजाय 

ग�रपाउँ भ� ने अ�भयोग मागदाबी रहेको छ।  

०४–६(ख) –१ ले घटना �ववरण कागज गदा� मेरो बाबा मान�सक �बरामी हनुहु�ुछ, मलाई प�न 

क�हलेकाह� ं एकोहोरो हनेु, के गर� ज�तो भई �दमाग गडबडी हनेु गरेको हुँदा ��तवाद� बाले� वर 

राजबंशीलाई �याएर झारफुक गराउने गरेको �थयो, �नज ��तवाद�ले झारफुक गन� �ममा मैले जे 

भ�छु त�ले �यो मा� नपुछ�, म सबै रोग �नको पा�र�द�छु, भनेको मा�ननस ्भने तेर� आमा र ब�हनीलाई 

प�न तँज�तै �बरामी बनाइ�द�छु भनी डर�ास देखाई मलाई पटक पटक करणी गरेको र मेरो पेटमा 

�नजको गभ�समेत रहेको छ, �म�त २०७२।०५।०६ गते प�न म �छमेक�को धान रोपेर घर फक� दै 

गरेको अव�थामा ��तवाद�ले मेरो हात समातेर पाटाबार�मा लगी मलाई लडाई जबरज�ती करणी 

गरेको हो भनी कागज गरेको देखी�छ। �य�तै �नजले अदालतसम� बकप� गदा� प�न म �बरामी 

�थए,ँ मलाई च�र ला��यो, ��तवाद�ले मलाई झारफुक गथ�, �नजले तेरो सबै रोग �नको पा�र�द�छु, 

मैले जे भ�छु �यो मा�ू, मैले भनेको मा�ननस ्भने तेरा बाब ुआमा र ब�हनीलाई प�न तँज�तै पागल 
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बनाइ�द�छु भनी मलाई पटकपटक जबरज�ती करणी गरेको हो र �म�त २०७२।५।६ गते प�न 

��तवाद�ले मलाई पाटाबार��भ� लगी जबरज�ती करणी गरेको हो भनी बकप� गरेको देखी�छ।  

 

��तवाद� वाले� वर राजबंशीले अनसु�धान अ�धकार�सम� बयान गदा� मैले गत पौष म�हना�तर 

०४–६(ख) –१ को घरमा गई �नजसँग कुराकानी, िज�कने गर� मेरा छोरा छैनन ्छोर� मा� छन,् 

�तमी मसँग �ववाह गरेर छोरा पाइदेऊ भ�दा कुरा �मलेप�छ प�हलो पटक सहम�तले नै �नजलाई 

करणी गरेको हुँ, �यसप�छ मौका �मलेका बखत ६।७ पटक करणी गरेको �थए,ँ मैले करणी गरेको 

कारणले �नजको पेटमा गभ� बसेछ, गभ� बसेप�छ �ावण ३।४ गते�तर मैले जचाउन उपचार गन� भनेर 

�. ५०००।- �दएको �थए,ँ �नजलाई मैले डर�ास देखाई जबरज�ती करणी गरेको होइन र �म�त 

२०७२।५।६ गते करणी गरेको प�न होइन, उ� �दन म कहाँ �थए ँमलाई थाहा छैन, म धामी 

झाँ��को काम प�न ग�द�न,ँ छोरा पाइ�दि�छन ् �क भनेर �ववाह गन� सहम�तमा मैले �नजलाई करणी 

गरेको हुँ, गभ� मेरै हो भनी बयान गरेको देखी�छ। �य�तै �नज ��तवाद�ले अदालतसम� बयान गदा� 

प�न गत पसु। माघ म�हनादेखी ०४–६(ख) –१ लाई मैले सहम�तमा करणी गरेको र �नजले मेरो गभ� 

बोकेको हो, हा�ो स�ब�धको �वषयमा गाउँमा ह�ला भई समाज बसेको हो, मैले ०४–६(ख) –१ लाई 

घरमा �याएर अंश �दने कुरा गर� , �नजले राजीनामा गरेर ज�गा �दनपुछ� भ�नन,् हा�ो कुरा �मलेन, �म�त 

२०७२।५।६ गते मैले �नजलाई करणी गरेको होइन, उ� �दन म उपचारको �सल�सलामा 

�वराटनगरि�थत �यरुो अ�पतालमा �थए,ँ १२।१४ �दनप�छ मा� घर फक� को हुँ, म ०४–६(ख) –१ 

लाई �ीमती बनाएर अंश �दई रा� न तयार छु भनी बयान गरेको देखी�छ।  

��तवाद� वाले� वर राजबंशी र सा�े�तक नाम ०४–६(ख) –१ का उपयु�� बयान बकप�बाट 

��तवाद�ले �नज ०४–६(ख) –१ लाई म�हन�देखी करणी गद�आएको र सोह� कारण ०४–६(ख) –१ 

को पेटमा ७।८ म�हनाको गभ�समेत रहेको भ� नेमा �ववाद देखी� न। ०४–६(ख) –१ को शार��रक 

पर��ण ��तवेदनबाट प�न गभ� रहेको त�य प�ु� भएको छ। ०४–६(ख) –१ को कथनबाट �नजका 

�पता मान�सक रोगी भएको र �नजलाई प�न �य�तै सम�या भएको हुँदा झारफुक औषधी गराउन �नज 

��तवाद� वाले� वर राजबंशीको शरणमा पगेुको देखी�छ। �यसप�छ ��तवाद�ले ०४–६(ख) –१ लाई म 

�त�ो रोग �नको पा�र�द�छु तर मैले जे भ�यो �तमीले �यह� मा� नपुछ� न� �त�ी आमा र ब�हनीलाई 

प�न �तमीज�तै बरामी बनाइ�द�छु भनी डर देखाई झारफुकको बहानामा पटक पटक करणी गरेको 

देखीन आउँछ। ०४–६(ख) –१ सँग �ववाह गन� स�लाह गर� सहम�तमै करणी गरेको हुँ भ� ने 

��तवाद�को िज�कर भए प�न �नजले ०४–६(ख) –१ लाई प�ी बनाई घरमा लगी राखेको देखी� न।  

जबरज�ती करणी म�ुामा अ�भय�ुले पी�डत म�हलालाई �वत�� र अथ�पूण� सहम�तमा करणी 

गरेको हो होइन भ� ने �� न अहम ्ह�ुछ। भौ�तक वा शार��रक बल �योग नगरेको भए प�न कुनै 

�क�समको डर �ास देखाई, ध�क� �दई वा झ�ुाई वा अनिुचत �भावमा पार� करणी गरे जबरज�ती 

करणी हनेु भ� ने मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ नं. मा �प� उ�लेख छ। अनिुचत 

�भावको प�रभाषा कानूनमा ग�रएको छैन तर फौजदार� �व�धशा�मा यसको अथ�, �कृ�त र 
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��ा�तह�को अ�ययन गन� ग�र�छ। अनिुचत �भाव कुनै मा�नसको �यि��व, है�सयत वा भ�ूमकाका 

कारण अक� मा�नसमा उ�प� न हनेु एउटा मनोसामािजक �भाव हो जसलाई मा�यम बनाएर �य�तो 

�यि�ले अक� मा�नसउपर अपराधज�य काय�ह� गन� गद�छ र पी�डतलाई �यसको या त प�ै हुँदैन या 

��तवाद गन� स�दैनन।् यसर� अनिुचत �भाव पान� र पन�स�ने वैयि�क स�ब�धह�मा पा�रवा�रक नाता 

गोता, अ�भभावक बालबा�लका, िश�क �व�ाथ�, मा�लक मजदरु, हा�कम कम�चार�, िच�क�सक �बरामी, 

धामीझाँ�� �बरामी आ�द पद�छन।् अ�भय�ुले वा �म�सलसंल�न अ� �माणह�ले अ�यथा प�ु� गरेमा 

बाहेक अनिुचत �भावको �� नलाई अदालतले सकारा�मक अनमुानको �पमा �ल�छ।  

��ततु म�ुामा ०४–६(ख) –१ आ�नो �बमार�को उपचारका ला�ग ��तवाद�को शरणमा गएको र 

��तवाद�ले झारफुक गन� �ममा �नजले भनेको मा� नपुन� र नमाने आमा र ब�हनीलाई समेत �बरामी 

बनाइ�दने डर देखाई पटक पटक करणी गरेको भ� ने �नज पी�डतको कथन रहेको छ। यहाँ पी�डतले 

आ�नो रोग �नको पान� �मता ��तवाद�मा छ र ��तवाद�ले जे गद�छन ्�यो उपचारको ला�ग आ�नो 

�हतमा नै गद�छन ् भ� ने �व� वास बोकेर ��तवाद�को शरणमा गएको अव�था �व�मान छ। यसको 

अ�त�र� मा�नसलाई �बमार� बनाइ�दने क�थत शि�समेत ��तवाद�सँग छ भ� ने प�न पी�डतको बझुाइ 

रहेको छ र ��तवाद�ले �यसतफ�  �दएको ध�क�ले पी�डतलाई अझ असहाय र बा�या�मक ि�थ�तमा 

प�ु याएको देखी�छ। ��तवाद�ले म झारफुक गन� काम ग�द�न ँभनी बयान गरेको भए प�न सरज�मन 

मचु�ुकाका जानक�देवी गनगा� र भ�रलाल गनगा�ले ��तवाद� गाउँघरमा झारफुक गन� काम गद�छन ्

भनी मचु�ुका गरेको पाइ�छ। यो प�ृभ�ूममा ��तवाद�ले ०४–६(ख) –१ लाई गद�आएको करणीमा 

�नज पी�डतको �वत�� र अथ�पूण� सहम�त रहेको छ भ� न स�कएन।  

जाहेरवाला तथा पी�डतसँग मेरो कुनै �रसइ�व छैन भनी ��तवाद�ले बयानमा भनेको पाइ�छ। 

यस प�र��ेयमा पी�डतले ��तवाद��व�� झठुो आरोप लगाउनपुन� कुनै कारण प�न देखी� न। 

जबरज�ती करणीज�ता यौनज�य �हंसाका घटनामा ��य�दश� सा�ी वा सबतु नहनु ्स�छ। य�तो 

अव�थामा पी�डत नै सा�ी ह�ुछ र पी�डतको कथनलाई सावधानीपूव�क �व�षेण गरेर �न�कष�मा 

प�ुनपुन� ह�ुछ। पी�डतलाई प�ी �वीकार गरेर अंश �दन तयार छु भ� ने ��तवाद�को कथन रहेको छ। 

सोस�ब�धमा, कसरु गरेप�छ �ववाह गछु� वा अंश �द�छु भनी ��तवाद�ले �वीकार गरेको आधारमा 

��तवाद�को कसरुलाई वैधता �दान गन� वा ��तवाद�लाई सजायबाट उ�मिु� �दन �म�दैन।  

अतः उपयु�� �ववेचनाबाट ��तवाद�ले ०४-६(ख) -१ लाई अनिुचत �भावमा पार� जबरज�ती 

करणी गरेको देखीएको हुँदा अ�भयोग मागदाबीअनसुार ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 

महलको ३(४) नं.बमोिजम पाँच वष� कैद सजाय हनेु ठहछ�। उ� महलको १० नं.बमोिजम 

��तवाद�बाट पी�डतलाई तीसहजार �पैयाँ ��तपू�त�समेत भराइ�दने ठहछ�। अ� तप�सलबमोिजम गनू�।  

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम ��तवाद� बाले� वर राजवंशीलाई ५(पाचँ) वष� कैद सजाय हनेु 

ठहर� फैसला भएको र �नज ��तवाद� �म�त २०७२।५।२० गते प�ाउ पर� �हर� �हरासतमा रह� 

यस अदालतको �म�त २०७२।६।७ गतेको आदेशले पपु��का ला�ग थनुामा रहेको हुँदा �नज 
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��तवाद� प�ाउ परेको �म�तबाटै कैद गणना गर� �म�त २०७७।५।१९ गतेस�मको कैद ठेक� 

असलु गनु� र ��तवाद�लाई समेत र�तपूव�कको कैद� पजु� �दन.ु................................................१ 

 

��तवाद� बाले� वर राजवंशीबाट तीस हजार �पैयाँ पी�डतलाई ��तपू�त�समेत भराइ�दने ठहरेको हुँदा 

म�ुा अि�तम भएप�छ ��तवाद�बाट उ� ��तपू�त� रकम असलु गर� र ��तवाद�ले रकम दािखल नगरे 

यस अदालतको आदेशले रो� का रहेको ��तवाद�को अंश भागको ज�गा कानूनबमोिजम �ललाम गर� 

पी�डतलाई अदालतबाटै स�पक�  गर� िझकाई ��तपू�त� रकम भराइ�दन लगत रा� नू......................२ 

  

यो इ�साफमा िच� नबझेु ७० (स�र�) �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, इलाममा पनुरावेदन गनु� भनी 

��तवाद�लाई पनुरावेदनको �याद �दन.ु.............................................................................३ 

 

फैसलाको ��त�ल�पस�हत फैसला भएको जानकार� िज�ला सरकार� व�कल काया�लय झापालाई �दन.ु.४ 

 

सरोकारवालाले फैसलालगायत �म�सलसंल�न कागजातको न�ल माग गरे ला�ने द�तरु �लई िज�ला 

अदालत �नयमावल� २०५२ को �नयम ४६ख (३) को अधीनमा रह� न�ल �दन.ु......................५ 

  

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� फैसला अपलोड गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दन.ु...............................................................................................................६ 

 

िज�ला �यायाधीश 

 

फैसला �टपोट  

ना. स.ु रामच�� ब�नेत  

क��यटुर अपरेटर ना. स.ु �टकादेवी �वाल�  

फाँटः म�ुा ३ख 

इ�त संवत ्२०७२ साल मं�सर ८ गते रोज ३ शभुम.्................. 
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�ी काठमाड� िज�ला अदालत 

इजलास  

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी राजकुुमार ख�तवडा 

फैसला  

संवत ्२०७० सालको म.ुनं.०७०-CP-३४०४ 

�न.नं.५५ 

 

म�ुा :- दू�षत �नण�य दता� बदर हक कायमसमेत।  

 

वाद�को नाम, थर, वतन  ��तवाद�को नाम, थर, वतन  

अ� कलमान शा�को ना�त र� न शा�को 

छोरा काठमाड� िज�ला काठमाड� 

महानगरपा�लक वडा नं.१८ नरदेवी ब�ने 

४९ को प�ुप शा�...........................१ 

का�छा शा�को ना�त वीरमान शा�को 

छोरा ऐ.ऐ.ब�ने वष� ५५ को च��मान 

शा�...........................................१ 

ऐ.को ना�त ऐ.को छोरा ऐ.ऐ.ब�ने वष� ५२ 

को सरेु��मान शा�.........................१ 

ऐ.को ना�त ऐ.को छोरा ऐ.ऐ.ब�ने वष� ३८ 

को गेहे��मान शा�.........................१ 

कुवेर शा�को ना�त आशामान शा�को 

छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� ५८ को शारदामान 

शा�............................................१ 

ऐ.को ना�त ऐ.को छोरा ऐ.ऐ.ब�ने वष� ५६ 

को रमेशमान शा�..........................१ 

ऐ.ऐ.ब�ने र�व��मान शा�.................१ 

 

सा�ी:- 

राज ु�त�मि�सना, देवराज �त�मि�सना, 

देव�काश �त�मि�सना र �ाने��मोहन �े�  

 

�माण। कागज:- 

मालपोत काया�लय �ड�ल�बजारबाट भएको 

 छ�वलाल �त�मि�सनाको छोरा काठमाड� िज�ला 

धम��थल� गा.�व.स.वडा नं.४ ब�ने वष� ६७ को 

पदमनाथ �त�मि�सना....................................१ 

ऐ.को छोरा ऐ.ऐ.ब�ने वष� ५७ को मोहन�साद 

�त�मि�सना...............................................१ 

 

सा�ी:- 

राम�साद �त�मि�सना, उ�दवराज �त�मि�सना र 

कृ�णहर� �त�मि�सना।  

 

�माण। कागज:- 

नाता �माण प�को ��त�ल�प, �तरो �तरेको र�सदको 

��त�ल�प, �म�त २०४३।०८।२० को �नवेदन 

प�को ��त�ल�प, सव��च अदालतको दे.प.ुनं.६७०० 

को फैसलाको ��त�ल�प।  
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�नण�यको ��त�ल�प, ज�गा दता� ना.सा.को 

ला�ग वडा काया�लयको स� कल �सफा�रस 

प�, २ नं.अनसूुचीको ��त�ल�प, िखचोला 

मेटाई हक कायम म�ुाको �म�त 

२०३४।०६।१६ को �मलाप�को 

��त�ल�प, सा�बक बालाज ु मौजाको 

हा.नं.७०७ को ��त�ल�प र �फ�डबकुको 

��त�ल�प।  

 

अदालतबाट बझेुको:- 

सा�ी:-X 

�माण:- 

 

मालपोत काया�लयबाट �म�त २०५३।१२।२९ मा भएको दता� �नण�यस�हतको स� कल 

�म�सल, सव��च अदालतबाट �म�त २०६०। ०८।०३ मा फैसला भएको पनुरावेदक ब�ुदर� न शा� 

��तवाद� सानरुाजा शा� भएको अंशभाग छु�याई पाउँ म�ुाको फैसलाको �मािणत ��त�ल�प।  

 �याय�शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ एवम ्मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २९नं. ले 

यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ�को ��ततु म�ुाको संि�� त त�य र ठहर यस�कार छ:- 

 

त�य ख�ड 

१. त�काल�न समयमा २०२१।२०२२ सालको नापीको समयमा नापजाचँ भई हामी �फराद�का 

बाजे, �पता तथा ठूलो बाब ु �वरमान शा�को नाउँमा कायम भएको काठमाड� िज�ला, 

धम��थल� गा.�व.स.वडा नं.१।ख �क.नं.७६ को �े�फल ९-२-३-० ज�गामा मोह� सेती 

�त�मि�सना ज�नई कायम भएको हामी �फराद�का �पता पखुा�का पालादेखी हकभोग गर� आएको 

अब�डा ज�गा हनु।् उ� ज�गाको मोह� सेती �त�मि�सनाको �म�त २०६९।०१।१९ गते 

म�ृयपु� चात ् साल सालको कुटवा�ल हामी �फराद�लाई �नज मोह�का स�तानले बझुाउन 

नआएप�छ उ� ज�गा दता� गर� ज�गाधनी �माण पजुा� बनाउनको ला�ग वडामा �सफा�रससमेत 

�लई छुट ज�गा दता� नामसार� गन� स�बि�धत मालपोत काया�लय �ड�ल�बजारमा �म�त 

२०७१।०१।१६ गते �नवेदन �दन जाँदा उ� ज�गा �म�त २०५३।१२।२९ गते यी 

�वप�ीह�को नाउँमा दता� भई गई सकेको भनी जानकार� पाएअनसुार �म�त 

२०७१।०१।१६गते नै उ� न� कल सार� हेदा� हकदैया �वह�न उनाउ न� कल� �यि�ह� 

�नज �वप�ी ��तवाद�ह�को नाउँमा दता� गन� गर� �नण�य भई �नजह�को नाउँमा नामसार� भई 

कायम भएको रहेछ। उ�ज�गा हा�ो बाजे तथा ठूलो बबुा िच�नकाजी शा�को नाउँमा 

कायम भएको बालाज ुमौजा हा.नं.७०७ म�येबाट �भडी दता� हनेु ज�गा हनु।् उ� सा�बक 
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लगतबाट �भडाई हामी �फराद�ह�को नाउँमा ३ भाग र सा�बक लगतवाला बाजे तथा ठूलो 

बबुा िचनीकाजी हक खाने छोराह� राजभाइ शा�, सानरुाजा शा� र स�ुनल शा� गर� ३ 

जनाको नाउँमा कायम हनेु गर� हक कायम गर� छुट ज�गा दता� नामसार�समेत ग�रपाउँ 

भ� नेसमेत बेहोराको वाद�ह�को संय�ु �फराद दाबी।  

२. हामीह�ले धम��थल� मौजाको हा.नं.२४१बाट �भडाई काठमाड� िज�ला धम��थल� गा.�व.स. 

वडा नं.७६ को उ� ज�गा ददता� ग�रपाउँ भनी �म�त २०४२।०४।१३ मा दता� गरेको 

�नवेदनसमेतको �मािणत ��त�ल�प वीरमानले �म�त २०४३।०८।२० मा बिुझ�लएको देखी�छ 

र �नजलाई ७ �दन�भ� �माण �लई हािजर हनु ्आउन ुभनी मालपोत काया�लयबाट जार� भएको 

सूचना �म�त २०४३।१०।११ मा तामेल भई सो �यादमा उपि�थत हनु ् नसकेको बेहोरा 

जनाई त�काल�न �यव�थाअनसुार �वशेष जाहेर� �वभागमाफ� त �म�त २०४३।११।२६ मा �ी 

५ मा चढाएको �ब�तीप�मा �याद थामी �दने ह.ु�.ब�स भई आएको तथा सो �यादमा उपि�थत 

नभई कुनै �माण पेस गन� नसकेको मा� होइन अ�पत ु�नज वीरमानले उ� �व�ती प� �दएको 

भ� ने आधारमा काम कारबाह� �थ�गत ग�रपाउँ भनी मालपोत काया�लयमा समेत �नवेदन 

�दएकोमा आ�नो दाबी िज�कर �मािणत गन� �नज वीरमान �वयंले सकेको देिखँदैन। साथै 

मालपोत काया�लयमा उपि�थत भई कारावाह� चलाउन नसकेको अव�था प�न एकातफ�  

�व�मानछ भने यसै गर� अक�तफ�  २०५३।११२।२९ मा भएको �नण�यको जानकार�समेत 

�म�त २०५५।०५।१९ को प�बाट गराएको प�न मालपोतको �म�सलबाट देखी�छ। यसर� 

वीरमानले मौकामा दाबी िज�कर �मािणत गन� नसकेको वा कारबाह�मा नरहेको र �नण�य 

भईसकेको जानकार� मौकामा पाई िच� बझुाई बसेप�छ अब आएर �नजका स�तान ह� भनी 

�वप�ीह�ले दायर गरेको झ�ुा �फराद दाबी खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको ��तवाद�ह�को 

संय�ु �ि�उ�र िज�कर।  

३. मालपोत काया�लयबाट �म�त २०५३।१२।२९ मा भएको दता� �नण�य स�हतको �म�सल 

स�बि�धत काया�लयबाट िझकाई �म�सल साथै रा� न।ु साथै सव��च अदालतबाट �म�त 

२०६०। ०८।०३ मा फैसला भएको पनुरावेदक ब�ुदर� न शा� ��तवाद� सानरुाजा शा� 

भएको अंशभाग छु�याई पाउँ भ� ने म�ुाको फैसलाको �मािणत ��त�ल�प ��तवाद�बाट दािखल 

गन� लगाउने भ� ने यस अदालतका �म�त २०७१।०६।२६ गतेका आदेशानसुारको मालपोत 

काया�लयको उ� दता� �नण�य स�हतको र सव��च अदालतबाट �म�त २०६०। ०८।०३ मा 

फैसला भएको फैसलाको ��त�ल�प �म�सल सामेल रहेको।  

ठहर ख�ड 

४. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको ��ततु 

म�ुामा वाद�तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी सरेुश �धानले �ववा�दत �क.नं.७६को ज�गा 
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वाद�ह�का बाजे, �पता तथा ठूलो बाब ुनाताका �वरमान शा�को रहेको भ� ने �फ�डबकुबाट 

प�ु� भएको र सो ज�गा बालाज ुमौजा हा.नं.७०७ को सा�बक लगतबाट �भडी दता� हनेु ज�गा 

भएकाले मालपोत कायालय काठमाड�बाट ��तवाद�ह�का नाममा ज�गा दता� हनेु गर� 

�म�त२०५३।१२।२९ मा भएको �नण�य बदर गर� वाद�ह�को नाममा हककायम दता� 

हनुपुद�छ भनी र ��तवाद�ह�तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ा �ी राधे� याम पराजलु� र �ी 

राजे�� भ�राईले] वाद�ले उ�लेख गरेको बालाज ुमौजा हा.नं.७०७बाट काठमाड� सीतापाइलाको 

ज�गा �भडी दता� भएको हुँदा सो लगतबाट �ववा�दत �क.नं.७६को ज�गा �भ�न स�दैन। साथै 

�फ�डबकुमा नाम भएका �वरमान शा�ले नै ज�गा दता�को �ममा �माण दािखल गन� नसक� 

दाबी छाडेको अव�थामा हाल सो ज�गामा वाद�ह�को हक प�ुन स�ैन भनी गनु�भएको बहस 

िज�करसमेत स�ुनयो।  

५. �म�सल अ�ययन गर� �व�ान ् अ�दव�ाह�को बहस िज�करसमेत सनुी हेदा� ��ततु म�ुामा 

�क.नं.७६ को ज�गा ��तवाद� पदमनाथ �त�मि�सनासमेतको नाममा दता� नामसार� हनेु गर� 

मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट �म�त २०५३।१२।२९ मा भएको �नण�य बदर भई उ� 

ज�गा वाद�ह�को नाममा दता� हनेु हो होइन भ� नेस�ब�धमा नै �नण�य �दनपुन� देखीयो।  

६. �नण�यतफ�  �वचार गदा� �फराद�का बाजे, �पता तथा ठूलो बाब ु�वरमान शा�को नाउँमा कायम 

भएको बालाज ुमैजा ल.नं.७०७बाट �भ�ने िज�ला काठमाड�, धम��थल� गा.�व.स.वडा नं.१।ख, 

�क.नं.७६ को �े�फल ९-२-३-० ज�गा ��तवाद� पदमनाथ �त�मि�सनासमेतको नाममा दता� 

हनेु गर� मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट �म�त २०५३।१२।२९ मा भएको �नण�य बदर 

गर� सो ज�गाको चार भागको तीन भाग �फराद�ह�का नाममा हककायम दता� ग�रपाउँ भ� ने 

�फराद दाबी रहेकोमा �ववा�दत ज�गा �फराद दाबीबमोिजमको लगतबाट �भ�ने नभई धम��थल� 

मौजाको हा.नं.२४१बाट �भ�ने भएको र ��तवाद�ह�का बाब ुछ�वलाल �त�मि�सनाले राजीनामा 

�लखतबाट �ा� त गरेको सो ज�गा�म�त २०५३।१२।२९ मा नै मालपोत काया�लयबाट 

��तवाद�ह�का नाममा दता� भइसकेको हुँदा �फराद खारेज ग�रपाउँ भ� ने �ि�उ�र देखी�छ।  

७. मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट �ा� त उ� �क.नं.७६ को ज�गा दता�स�ब�धी कारबाह� 

फायल हेदा� सा�बक मालमा हा.नं.२४१ मौजा धम��थल�मा दता� भएको न�दकुमार� वा�नया र 

रामलाल वा�नयाबाट �नवेदकह�का बाब ुछ�वलाल �त�मि�सनाले �म�त २०२३।४।२५।३ मा 

र.नं. २५०बाट काठमाड� माल अ�ाबाट पा�रत ग�र�लएको नापीमा काठमाड� िज�ला, 

धम��थल� गा.�व.स.ऽवडा नं.१ (ख), �क.नं.७६ जोताहा मो�हयानीमा हा�ी आमा सेती 

�तमि�सना र ज�गा धनी महलमा वीरमान शा� भनी भलूले लेिखन गएको र �पता माताको 

म�ृय ुभइसकेको हुँदा ज.ध.महलमा भलूले लेिखन गएको वीरमान शा�को नाम संशोधन गर� 

हा�ो नाममा नामसार� दता� ग�रपाउँ भनी यी ��तवाद�ह� मोहन�साद �त�मि�सना र पदमनाथ 

�त�मि�सनाको �म�त २०४२।४।१३ मा मालपोत काया�लय, काठमाड�मा �नवेदन परेको 

देखी�छ।  
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८. उ� �नवेदनप� चात ् �फ�डबकुमा नाम उ�लेख भएका वीरमान शा�ले प�छ �माण पेस गन� 

गर� �म�त २०४३।०८।१५ मा सो ज�गा दता�को दाबी गरेकामा कुनै प�न �माण पेस गन� 

नसकेको र �नवेदक पदमनाथ �त�मि�सनाले सो ज�गा ख�रद गरेको राजीनामा, गा.�व.स.को 

�सफा�रस पेस गरेको एवं सज�मीन मचु�ुकासमेत भई आएकोले सो ज�गाको हक दाबी 

स�ब�धमा �म�त २०५३।७।२२ मा गोरखाप�मा साव�ज�नक सूचनासमेत �कािशत गर� ज�गा 

दता� स�म�तको �सफा�रसको आधारमा �ववा�दत �क.नं.७६ को ज�गा पदमनाथ �त�मि�सनाका 

नाममा दता� गन� गर� मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट �म�त २०५३।१२।२९ मा �नण�य 

भएको देखी�छ। यस�कार ��तवाद� पदमनाथ �त�मि�सनाको �नवेदन मागबमोिजम ज�गा 

दता�को कारबाह� स�ु भई ज�गामा दाबीकता� �फ�डबकुमा नाम उि�लिखत वीरमान शा�ले 

�माण पेस गन� नसकेको र ज�गा दता� स�ब�धी कारबाह�मा आफ�  �याद बझेुरसमेत अनपुि�थत 

भएप� चात ्यी ��तवाद� पदमनाथ �त�मि�सनासमेतबाट पेस भएको �माणको आधारमा ��तवाद� 

पदमनाथ �त�मि�सनासमेतको नाममा ज�गा दता� हनेु गर� मालपोत काया�लय काठमाड�बाट 

�म�त २०५३।१२।२९ मा �नण�य भएको पाइ�छ।  

९. साथै वाद�ले �ववा�दत ज�गा ��तवाद�ले उ�लेख गरेको हा.नं.२४१ को धम��थल� मौजाको 

लगतबाट �भ�ने नभई सा�बक बालाज ु मौजाको लगत नं.७०७बाट �भ�ने वाद�का पखुा� 

वीरमानको हकको ज�गा हो भनी दाबी �लए ताप�न वाद�ले सो लगत स�हतको �माण पेस 

दािखल गर� प�ु� गन� सकेको देिखँदैन। साथै वाद�ह�का बाजे, �पता र ठूलो बाब ुवीरमान 

शा�ले �ववा�दत ज�गा दता� स�ब�धमा मालपोत काया�लयमा भएको कारबाह�मा नै कुनै �माण 

पेस गन� नसक� तारेख नै छोडी बसेकोबाट समेत �फराद दाबी प�ु� हनु ्सकेको अव�था छैन। 

साथै �फ�डबकुमा नाम उि�लिखत वीरमान शा�ले ज�गा दता�को कारबाह�मा नै �माण पेस 

नगर� तारेखनै छोडी ब� नकुो साथै ��तवाद�का नाममा ज�गा दता� नामसार� हनेु गर� मालपोत 

काया�लय, काठमाड�बाट �म�त २०५३।१२।२९ मा भएको �नण�यको जानकार�च.नं.२४७, 

�म�त २०५५।०५।१९ को प�बाट गराएकोमा प�न यसस�ब�धमा कुनै कारबाह� चलाएको 

वा कानूनी उपचार माग गरेको देिखँदैन। �य�तै हाल सो ज�गामा दाबी गन� �फराद�ह�ले 

समेत �फरादप�साथ उि�लिखत �फ�डबकु बाहेक ज�गा हक �वा�म�वको कुनै �ोत वा �माण 

पेस दािखल गरेको देिखँदैन। �ववा�दत �क.नं.७६ को ज�गाको �फ�डबकुको जोताहा महलमा 

से�त �त�मि�सना र �कसानको बेहोरामा यो ज�गा ई.नरदेवी ब�ने वीरमान शा�को हो भनी 

एवम ्कै�फयतमा यो ज�गाको जोत सेती �त�मि�सनाको साँचो हो भ� ने बेहोरा उ�लेख भएको 

पाइ�छ।  

 

१०. ��तवाद� पदमनाथ �त�मि�सनासमेतले �फ�डबकुमा वीरमान शा�को नाम भलूले उ�लेख हनु ्

गएको भनी आफूले दाबी गरेको र �म�त २०४१।१२।१९ को नाता �मािणत प�मा 
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उि�लिखत यी ��तवाद�ह�क� आमा सेती �त�मि�सना सो ज�गाको मोह� भएकामा �ववाद 

देिखँदैन। साथै सा�बक धम��थल� मौजाको हा.नं.२४१ को लगतबाट �भडी दता� हनेु उ� 

ज�गा बाब ु छ�वलाल �त�मि�सनाले न�दकुमार� बा�नयाँसमेतसँग राजीनामा पा�रत ग�र�लएको 

भनी र.नं.२५० को पा�रत राजीनामा �लखतको ��त�ल�पसमेत पेस गरेको देखी�छ भने मालपोत 

काया�लय, काठमाड�को प�ानसुार धम��थल� गाउँ पंचायत काया�लयबाट �म�त 

२०४६।१२।१४ मा भएको सज��मन मचु�ुकाबाट प�न ��तवाद� िज�कर सम�थ�त भएको 

पाइ�छ। यसर� ज�गामा हक �वा�म� व रहेका भनी वाद�ह�ले �फरादप�मा उ�लेख गरेका 

�नज वीरमान शा�ले नै �ववा�दत ज�गाको दता� स�ब�धी कारबाह�मा �माण दािखल गन� 

नसक� तारेख छोडी बसेको र मालपोत काया�लयबाट भएको �नण�यप� चात ् प�न कुनै कानूनी 

उपचार नखोजी चपु लागेर बसेको अव�था हाल आएर �म�त २०५३।१२।२९ को मालपोत 

काया�लयको �नण�यउपर �वना आधार �माण �� न उठाई ग�रएको �फराद दाबी सा�द�भ�क 

देखीन आउँदैन।  

११. साथै वाद�ले �ववा�दत ज�गाको �ोत बालाज ु मौजाको ल.नं. ७०७ रहेको भनी �फरादमा 

उ�लेख गरेकामा उ� ल.नं. ७०७ को ज�गा हाल िज�ला काठमाड�, �सतापाइला 

गा.�व.स.वडा नं.९(क) �क.नं. ५२७, ५३२,५३७, २४७ र २५३ मा नापी भई वाद�ह�को 

बाजे तथा ठूलो बाब ुिचनीकाजी शा�को नाममा �नजी गठु� जनाई दता� गर� ज�गा धनी दता� 

�माण पजुा� बनाइ�दने भनी भ�ूम �सासन काया�लय काठमाड�को �नण�य पचा�बाट देखीएको 

भ� नेपनुरावेदक वाद� कृ�ण शा�समेत �व�� िचनीकाजी शा�को म.ुस.गन� सानरुाजा शा� 

�वप�ी वाद� भएको संवत २०५७ सालको म.ुनं.६७०० को अंश भाग छु�ाइपाउँ भ� ने 

म�ुामा सव��च अदालतबाट �म�त २०६०। ८।३ मा भएको फैसलामा उ�लेख भएको 

आदेशानसुार �ा� त भई �म�सल सामेल रहेको सो फैसलाको ��त�ल�पबाट देखी�छ।  

१२. यसर� वाद�ह�ले �ववा�दत �क.नं.७६ को ज�गाको �ोत भनी उ�लेख गरेको ल.नं.७०७बाट 

सीतापाइला गा.�व.स.वडा नं.९(क) अ�तग�तका �व�भ� न �क�ा ज�गाह� �भडी दता� भई 

िचनीकाजी शा�का नाममा �नजी गठु� ज�नई दता� भइसकेको भ� ने सव��च अदालतको 

फैसलाबाट नै �वीकार भइसकेको अव�थामा सोह� लगतबाट धम��थल� गा.�व.स. अ�तग�तको 

�ववा�दत ज�गा �भडी दता� हनेु अव�था रहँदैन। साथै सव��च अदालतको उ� फैसलामा सो 

ल.नं. ७०७बाट सीतापाइला अ�तग�तका ज�गा �भडी नीजी गठु� जनाई दता� �े�ता बनाइ�दने 

भनी भ�ूम �शासन काया�लय, काठमाड�को �नण�य पचा�बाट देखीएको भ� ने उ�लेख भएकामा 

वाद�ह�को भ�ूम �शासन काया�लयको सो �नण�य बदरतफ�  मागदाबी नै नभएको हुँदासमेत 

�यसतफ�  थप �व� लेषण गनु�पन� देिखँदैन।  

 

१३. �यसैगर� वाद�ह�ले ज�गा धनी आ�ना पखुा� भएको भनी ज�गाको हक कायममा दाबी गर� 

�फराद दायर गरेकामा आधा ज�गा मोह�को भाग भ�दै आधा ज�गामा मा� हक कायमको 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 225 

 

 
 

दाबी �लएको देखी�छ। कुनै प�न ज�गाको कानूनबमोिजमको मोह� भएकामा मोह�को हक 

कानूनबमोिजम सरुि�त हनेु भएकामा ज�गा धनीको है�सयतमा सो ज�गाम�ये आधामा मा� 

हक कायमको दता� ग�रपाउँ भ� ने वाद� दाबीसमेत सा�द�भ�क देखीन आउँदैन। साथै वाद�ह�ले 

आ�नो अिघ�लो प�ुता चार अंिशयार भएको भनी �ववा�दत ज�गाम�ये तीन भाग वाद�ह�को 

नाममा र एक भाग �फराद दायर नगन� िचनीकाजी शा�का स�तानलाई कायम ग�रपाउँ भ� ने 

दाबी गरेको पाइ�छ। यसर� एका�तर वाद�ले नै �वीकार गरेका अंिशयारह�म�ये सबैले 

ज�गामा दाबी नगरेको र अक��तर दाबी नै नगन� �यि�का हकमा समेत हक कायम दता� 

गराइपाउँ भनी यी वाद�ह�ले दाबी �लएकोबाट समेत वाद� दाबी कानूनबमोिजमको देखीन 

आउँदैन।  

१४. खासगर� कुनै ज�गामा हक कायम ग�रपाउँ भनी दाबी �लई अदालत �वेश गन� प�ले दाबी 

ग�रएको ज�गामा आ�नो हक �वा�म�वको �प� र साथ�क �माण प�ु याउन ु पन� ह�ुछ, तर 

आफूले दाबी गरेको कुरामा �माण�ारा प�ु� गन� नसक� केवल ��तवाद�को नाममा �य�तो 

ज�गा दता� हनेु होइन वा ��तवाद�को हक �था�पत हनु ्स�दैन भनी उ�लेख गनु� नै वाद�को 

हक कायम हनेु आधार हनु ्स�दैन। अदालतले प�न दाबी गन� प�ले गरेको दाबीमा सी�मत 

रह� �नण�य �दने हो, यस �योजनको ला�ग वाद�ले गरेको दाबी र �नजले पेस गरेको �माणको 

�व� लेषण�ारा वाद�को दाबी उपय�ु छ छैन भनी अदालत �या�यक �न�कष�मा प�ुने गद�छ। 

यसअथ�मा वाद�ले आफूले गरेको दाबीलाई प�ु� हनेु �माण पेस गन� स�नपुद�छ। अझ देवानी 

�कृ�तका ज�गाको हक �वा�म� व ज�ता �ववादमा त ज�गाको �ोतलगायतका �लखत 

�माणह��ारा नै वाद�को दाबी प�ु� हनेु हो।  

१५. यस पर���ेयमा मा�थ �व� लेषण ग�रएबमोिजम ��ततु म�ुामा वाद�ले दाबी गरेको �ववा�दत 

�क.नं.७६ को ज�गामा वाद�ह�को हक �वा�म�व प�ु� हनेु ज�गा दता�को �ोतलगायतका 

�लखत �माण पेस दाखील गर� प�ु� गन� सकेको पाइँदैन। वाद�ले ज�गाको �माणको �पमा 

उ�लेख गरेको �फ�डबकुमा नाम रहेका �वरमान शा�ले नै ज�गा दता�को �ममा आव�यक 

�माण प�ु याउन नसक� कारबाह� नै छोडेको र मालपोत काया�लयको �नण�यप� चात ्प�न �नजको 

जीवनकालमा सो �नणयलाई कुनै चनुौती न�दएको एवं वाद�ले दाबी गरेको लगतबाट अ�य�कै 

ज�गा �भडेको भ� ने सव��च अदालतको फैसला�ारा समेत प�ु� भएको ि�थ�तमा वाद� दाबीको 

ज�गा मालपोत काया�लयबाट ��तवाद�ह�का नाममा दता� हनेु गर� �नण�य भएको लामो 

समयप�छ �नज वीरमान शा�का हकवालाह� भनी हाल आएर सो ज�गामा गरेको आंिशक 

दाबीको आधारमा वाद�लाई अदालतले म�त गन� स�ने अव�था र कानूनी आधार देिखँदैन।  

१६. जहाँस�म �फ�डबकुमा आ�ना पखुा� वीरमान शा�को नाम उ�लेख छ भ� ने �फराद दाबी छ, 

एका�तर ��तवाद�ह�ले ज�गा दता�को �ममा �फ�डबकुमा �नज वीरमानको नाम भलूले उ�लेख 

हनु ्गएको भनी �नवेदन पेस गरेको अव�था छ भने अक��तर �फ�डबकुमा नाम रहेका �नज 
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�वरमान शा�ले नै मालपोत कायालयको कारबाह�मा आव�यक �माण प�ु याउन नसक� ता�रख 

छाडेको र मा�थ �ववेचना भएबमोिजम मालपोत काया�लयको �नणयप� चात ् प�न चपु लागेर 

बसेको अव�थामा �फ�डबकुको सो उ�लेखनलाई नै �ववा�दत ज�गामा वाद�को हकको �न�व�वाद 

�माण मा� न स�कँदैन। �यसैगर� �फ�डबकुमा ज�गा धनीको �पमा नाम उ�लेख हनु ुमा� सो 

ज�गाको हक �वा�म�वको एकमा� अका� आधार हनु ् स�ैन। �य�तो �फ�डबकुमा 

उि�लिखत बेहोरा प�न कुनै आ�धका�रक �ोतबाट प�ु� हनुपुद�छ। यसस�ब�धमा राजे��कुमार 

नेपाल �व. गणेशबहादरु पा�डेसमेत भएको गठु� कायम (नेकाप, २०६६,चै�, 

�न.नं.८२८६,प.ृ२०४४) लगायतका म�ुाह�मा सव��च अदालतबाट �या�या भई �या�यक 

���कोण �प� भइसकेको अव�था छ।  

१७. वाद�ले दाबीको ज�गाको �ोतलगायतको �माण�ारा प�ु� गन� नसकेको, �फ�डबकुमा नाम 

उ�लेख भएका भ�नएका वीरमान शा�ले मालपोत काया�लयमा ज�गा दता� को �ममा नै 

दाबीको ज�गाको कुनै �माण दाखील गन� नसक� तारेख छोडी बसेको एवं �ववा�दत ज�गा 

��तवाद�ह�को नाममा दता� हनेु गर� मालपोत काया�लयबाट �म�त २०५३।१२।२९ मा 

�नण�य भएप� चात ् प�न सो �नण�यलाई चनुौती �दई कानूनी माग� अवल�बन गरेको नदेखीएको 

तथा वाद�ले दाबी गरेको लगतबाट �ववा�दत ज�गा नभई अ�य�कै ज�गा दता� भइसकेको भनी 

सव��च अदालतको फैसलासमेतबाट प�ु� भएकोलगायत मा�थ �ववेिचत आधारबाट दाबीको 

ज�गामा वाद�को हक कायम हनेु देखीएन।  

१८. यस�कारवाद�ले स�माण आ�नो दाबी प�ु� गन� नसक� दाबीको ज�गामा वाद�को हक �था�पत 

हनेु आधार नदेखीएको यस ि�थ�तमा पेस भएका �माणको �व� लेषण गर� मालपोत काया�लय, 

काठमाड�बाट �म�त २०५३।१२।२९ मा ��तवाद�का नाममा ज�गा दता� हनेु गर� भएको 

�नण�यमा हाल यस अदालतबाट ह�त�ेप गर� अ�यथा गनु�पन� अव�था देखीन आएन। 

तसथ�:काठमाड� िज�ला, धम��थल� गा.�व.स.वडा नं.१।ख �क.नं.७६ को ज�गा ��तवाद� 

पदमनाथ �त�मि�सनासमेतको नाममा दता� नामसार� हनेु गर� मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट 

�म�त २०५३।१२।२९ मा भएको �नण�य बदर गर� सो ज�गा वाद�ह�को नाममा हक कायम 

दता� ग�रपाउँ भ� ने �फराद दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�। अ�मा तप�सलबमोिजम गन� गर� ��ततु 

म�ुा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८६ नं.बमोिजम फैसला गर��दए।  

तप�सल ख�ड 

मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम वाद� दाबी प�ुन नस�ने ठहरेकाले वाद�ह�ले �फराद दता� 

गदा� राखेको कोट� फ� �.९,२७०।- जफत ह�ुछ, अ� केह� गर� रहन ुपरेन..........................१  

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ३५ �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गनु� भनी 

वाद�ह�लाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १९३नं.बमोिजम पनुरावेदनको �याद �दन.ु.........२ 
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��ततु फैसलाको ��त�ल�प माग गन� सरोकारवालाई �नयमानसुार ��त�ल�प उपल�ध गराइ�दन.ु.........३ 

 

��ततु फैसलाको �व�तुीय��त स�टवेयर �णाल�मा अपलोड गर� फैसलाको �पठमा जनाई म�ुाको 

दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन.ु..............................................४ 

 
 

 

िज�ला �यायाधीश 

 

माननीय �यायाधीश�यूबाट बोल� �टपाउनभुएबमोिजम 

 

क��यटुर टाइप गन� �ड.बमबहादरु �ब.सी.       

फाँट नं.६         

फाँटवाला ना.स.ुल�लाराज दाहाल      

इ�त संवत ्२०७२ साल भा� म�हना १६ गते रोज ४ शभुम............................................. 
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�ी काठमाड� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी राजकुुमार ख�तवडा 

फैसला 

संवत ्२०७0 सालको म�ुा नं.०७०-CP-०४९७  

�नण�य न�बरः-२१६ 

 

म�ुा: रकम �दलाइपाउँ।  

 

वाद�को नाम, थर, वतन  ��तवाद�को नाम, थर, वतन 

�टभी �या�स �ा.�ल., पतुल�सडक, 

काठमाड�को तफ� बाट अ�धकार�ा� त 

�व�दरुाज ल�साल..........................१ 

 

�नजका सा�ी ........  

�माण ........ 

 कागज ........ 

 

 ने��ट �यानल �ा.�ल., पतुल�सडक, काठमाड� (घर 

नं.१६३।५) ............................................. १ 

ने��ट �यानल �ा.�ल. केबलु स� चालन गर� ब�ने 

अं.वष� ५५ को �दनेश सवेुद�...............................१ 

ने��ट �यानल �ा.�ल.का स� चालक हाल काठमाड� 

िज�ला, काठमाड� महानगरपा�लका, बालवुाटारमा स�ुवस ु

केबलु नेटवक� का स� चालक स�ुधर पराजलु�.............१ 

का�क� िज�ला, पोखरा उपमहानगरपा�लका ि�थत 

पोखरा केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक सिुशलकुमार 

लामा ..........................................................१ 

ऐ.ऐ.का सेयरधनी का�क� िज�ला, पोखरा 

उपमहानगरपा�लका ि�थत �बसी केबलु नेटवक�  

�ा.�ल.का स� चालक िशिशर �े�ी........................१ 

ऐ.का सेयरधनीकाठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपा�लका वडा नं. ९ बि�सपतुल� ि�थत �काई 

केबल नेटवक� का स� चालक �दपक स�ज.ु................१ 

ऐ.ऐ.का स� चालक काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपा�लका वडा नं. १८ �ल ु �हमालयन केबलु 

नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक मनराजा रंिजत...........१ 

ने��ट �यानल �ा.�ल.का स� चालक हाल �प�देह� 

िज�ला, बटुवल नगरपा�लका वडा नं.९ ि�थत �ोड 

�या�ड नेपालकेबलु �ा.�ल.का स� चालक अं.वष� ४३ 

को मनोज भ�राई............................................१  

ने��ट �यानल �ा.�ल.का सेयरधनी हाल �प�देह� 
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िज�ला, बटुवल नगरपा�लका वडा नं.९ ि�थत �ोड 

�या�ड नेपाल �ा.�ल. केबलुका स� चालक अं.वष� ४८ 

को ह�र�साद पौडेल........................................१ 

�व.ल�मीनारायण पा�लखेको ना�त �व. गोपालनारायण 

पा�लखेको छोरा सनुसर� िज�ला, धरान नगरपा�लका 

वडा नं. ९ ब�नेधरान केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का 

स� चालकवष� ५३ को सोकेननारायण पा�लखे...........१ 

ऐ.ऐ. का सेयरधनी िचतवन िज�ला, भरतपरु 

नगरपा�लका वडा नं. १० ि�थत िचतवन य�ुनक केबलु 

नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक अं.वष� ३४ को �वु 

शमा�...........................................................१ 

ऐ.ऐ. का सेयरधनी काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपा�लका वडा नं. ३४ ि�थत �सइसी केबलु 

नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालकअं.वष� ४१ को सवुाष 

पाठक.........................................................१ 

ऐ.ऐ. का सेयरधनी कैलाल� िज�ला, धनगढ� 

नगरपा�लका वडा नं. २ ि�थत एस.�ट.एस. केबलु 

�ा.�ल.का स� चालक अं.वष� ३८ को राजकुमार �े�..१ 

ऐ.ऐ. का सेयरधनी ल�लतपपरु िज�ला, ल�लतपरु 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४ ि�थत जावलाखेल 

केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक अं.वष� ४२ को 

रमेन मा�के...................................................१ 

�तापबहादरु शाहको छोरा बाँके िज�ला, नेपालगंज 

नगरपा�लका वडा नं. १३ ब�नेबागे� वर� केबलु नेटवक�  

�ा.�ल.का स� चालक वष� ४१ को ल�मीनारायण 

शाह...........................................................१ 

ऐ.ऐ. का सेयरधनी काठमाड� िज�ला, धापासी गा.�व.स. 

वडा नं. ६ मा केबलु स� चालन गर� ब�ने अं.वष� ४१ 

को सनोज �े�...............................................१ 

ऐ.ऐ. का सेयरधनी मोरङ िज�ला, पथर� गा.�व.स. वडा 

नं. १ ि�थत स�ुदर केबलु �ा.�ल.का स� चालक अं.वष� 

४१ को रामकुमार ब�नेत................................१ 

 
 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 231 

 

 
 

�नजका सा�ी ........ 

�माण ........  

कागज ........ 

 

अदालतबाट बझेुको:- 

सा�ी:-X 

�माण:-X 

�याय�शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ एवम ्मलुकु� ऐन,अदालती ब�दोब�तको २९नं.बमोिजम यसै 

अदालतको �े�ा�धकार�भ�को ��ततु म�ुाको संि�� त त�य र ठहर यस�कार छ:- 

 

त�य ख�ड 

१. �फराद� �टभी �या�स �ा.�ल. नेपालमा टे�ल�भजन �यानलह� �यव�थापन, स� चालन र �वतरण 

गन� एक िज�मेवार क�पनी हो। यसले �वगत समयदेखी नेपाल सरहदको ला�ग �व�भ� न 

अ�तरदेशीय (�वदेशी) �यानलह�म�ये SONY, Setmax, SAB, T.V, Discovery Channel(DSC), 

Animal Planet Channel(APL), Discovery Travel & Living Channel(DTL), AXN, Animax, 
Ten sports, ESPN, Star sports, Star Cricket, BBC World, BBC Entertainment, World 
Movies, UTV Movies, Aajtak, Headlines Today, Tej, Bindass,Bindass Movies, NDTV 

Imagine को आ�धका�रक �वतरण (Sole distribution) गन� काय� ग�रआएको �थयो। सो Sole 

distribution को अ�धकार पाएका �यानलह�म�ये केह� �यानलह�को ��तवाद� ने��ट �यानल 

�ा.�ल.ले �वप�ी बनाइएका स� चालकह� संल�न रहेको केबलु क�पनीह�लगायत नेपालभरका 

सबै केबल नेटवक�  क�पनीह�लाई �वतरण गन� अ�धकार �दई मा�सक �.९८,८२,६४५।३२ 

�फराद� क�पनीले �ा� त गन� गर� ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.सँग �म�त २०६५।०७।०४ 

मा �फराद� क�पनीको स�झौता भएको �थयो। उ� करार स�झौतालाई �वप�ी ने��ट �यानल 

तथा सो क�पनीका सेयरधनीह�ले हालस�म �वीकार गनु�भएको र उ� �यानलह�को �ब��, 

उपभोग गरेबापत ला�ने स�पूण� करह�समेत ��तीय प� (ने��ट �यानल �ा.�ल.) ले नै �यहोन� 

कुरा प�न सो स�झौतामा उ�लेख छ।  

२. �म�त २०६९।०३।१६ मा �वप�ीले �फराद�लाई ��ेषत गरेको प�मा प�न सो रकम भ�ुान 

गन� बचनब�ता �य� भएको छ। केह� समयस�म �वप�ी क�पनीले सो स�झौताबमोिजमको 

मा�सक रकम बझुाउदै आएकामा हाल सो �म टु�न गई स�झौताबमोिजमको रकम �वप�ी 

क�पनीबाट �फराद�लाई भ�ुानी हनु ् सकेन। �फराद� क�पनीबाट स�झौताबमोिजमको रकम 

भ�ुानी गन� बार�बार ताकेता गर� प�ाचार गदा�समेत रकम भ�ुानीको ला�ग थप समय माग 

गद� �वप�ी क�पनीबाट जवाफ �ा� त हनु ्आयो तर जवाफबमोिजम रकम भने �ा� त भएन। 

साथै �म�त २०६५।०७।०४ को स�झौताबमोिजम �टभी �या�स �ा.�ल.लाई बझुाउन बाकँ� 

रहेको �.२,८१,४४,८४५।- रकम �म�त २०६९ आषाढ मसा�त�भ�मा च�ुा ग�रने भनी 
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��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.बाट �म�त २०६८।०३।१६ मा प�ाचार ग�रएकामा 

सोबमोिजमसमेत ��तवाद�ह�बाट वाद�लाई रकम भ�ुानी भएन। हाल सो बाकँ� रकम बझुाउने 

दा�य�व भएको ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल. र रकम �तन� कबलु गर� �नण�य गन� सो 

क�पनीका स� चालक तथा सेयर सद�यह� नै स�पक�  �वह�न हनुभुएकाले �वप�ीह�बाट ब�ौता 

रकम �दलाई भराइपाउनको ला�ग करार ऐन, २०५६ को दफा ४२(१), ७४, ८१ र 

८५बमोिजम �फराद दायर ग�रएको छ। अत �म�त २०६५।०७।०४को स�झौताबमोिजम 

वाद�लाई च�ुा गन� बाँक� रहेको �.२,८१,४४,८४५।- रकम ��तवाद�ह�बाट �दलाई 

भराइपाउँ भ� ने बेहोराको �फराद दाबी।  

३. �वप�ी �फराद� क�पनी र ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल. बीच �म�त २०६५।०७।०४ मा 

स�झौता भएप� चात ्धरान केबलु नेटवक�  �ा.�ल.ले करार स�झौता गन� दवैु प�लाई �नजह�को 

�नद�शनअनसुार पटक-पटक गर� कूल रकम �.१७,६०,०००। –बझुाइसकेकोले म उ� 

ने��ट �यानल �ा.�ल.को बैठकह�मा उपि�थत भएको छैन। �वप�ी वाद� �टभी �या�स 

�ा.�ल.को अ�य� स� चालक �वु शमा� ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.को १९८७५ �क�ा सेयर 

�ा� त सेयर सद�य हनुहु�ुछ। �वप�ी �टभी �यानल �ा.�ल.का अ�य� स� चालक �वु शमा�ले 

�म�त २०७०।०५।०४ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा करारबमोिजमको ब�ौता रकम 

�दलाईपाउँ भ� ने म�ुा दता� गन� �ब�दरुाज ल�साललाई अि�तयार �दान गरेको पाइ�छ भने 

अि�तयार �दने आफ�  र आफ�  ��तवाद�समेत भएको पाइ�छ। स�पूण� श�ुकह� बझुाइसकेको 

धरान केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का अ�य� मलाई �वप�ी बनाउन ुपन� अव�था नै नभएकामा �वना 

आधार �माण ��तवाद� बनाई रकम दाबी गनु� कानूनसँगत छैन। वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.लाई 

भ�ुानी गनु�पन� रकमस�ब�धमा मेरो कुनै दा�य�व नभएको हुँदा मेरो हकमा �फराद खारेज गर� 

पाउँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� धरान केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक सोकेननारायण 

पा�लखेको ��तउ�र िज�कर प�।  

४. वाद� क�पनीले नेपालमा SONY, Setmax, SAB TV, Discovery Channel लगायतका टे�ल�भजन 

�यानलह�को �वतरण गन� गरेको र �म�त २०६५।०७।०४ को स�झौताबमोिजम सो 

�यानलह� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले �वतरण गरेको �वषय साँचो हो। तर �वत�रत �यानलको 

श�ुक म ��तवाद�ले वाद�लाई �तन� बझुाउनपुन� भ� ने दाबी का�प�नक मा� हो। मैले आफूले 

गरेको व�त ु सेवाको मू�य भ�ुान ग�रसकेको हुँदा मेरो हकमा वाद� दाबी खारेज ग�रपाउँ 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� बागे� वर� केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक ल�मीनारायण 

शाहको ��तउ�र िज�कर।  

५. �फरादप�मा उ�लेख भएबमोिजमको कुने स�झौता मैले वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.सँग गरेको 

छैन। �म�त २०६५।०७।०४ को स�झौता वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.र ��तवाद� ने��ट 

�यानल �ा.�ल.बीच भएको हो। म ��तउ�रवाला उ� ने��ट �यानल �ा.�ल.को ज�मा ९३७५ 

�क�ा सेयर ख�रदकता� सेयर सद�यस�म हुँ र मैले सेयर बापतको स�पूण� रकम च�ुा 

ग�रसकेको छु। क�पनी ऐन, २०६३बमोिजम �था�पत क�पनी ने��ट �यानल �ा.�ल.को सेयर 
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धनी म ��तवाद�ले सो क�पनीले गरेको स�झौताको दा�य�व बेहोनु�पन� होइन। तसथ� �वप�ीको 

�फराद खारेज गर� झठुा दाबीबाट अलग फुस�द पाउँ भ� नेसमेत बेहोराको �काई केबल 

नेटवक� का स� चालक �दपक स�जकुो ��तउ�र िज�कर।  

६. अ�य��तवाद�ह�ले यस अदालतबाट जार� भई तामेल भएको �यादमा ��तउ�र न�फराई स�ु 

�यादै गजुार� बसेका रहेछन।्  

७. �फरादप�मा उि�लिखत �म�त २०६५।०७।०४ को स�झौता प�को स�ल ��तवाद�बाट 

दािखल गराउन ुर ��तउ�रको कागज ख�डमा उि�लिखत र�सद भौचर ��तवाद�बाट पेसीको �दन 

इजलाससम� देखाउने गर� पेस गराई �नयमानसुार पेस गनु� भ� ने बेहोराको यस अदालतको 

आदेश।  

८. ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.का स� चालक एवम ् सेयरधनीसमेतको �ववरणस�हतको क�पनी 

दता�स�ब�धी कागजातको �मािणत ��त�ल�प क�पनी रिज��ारको काया�लयबाट िझकाई �म�सल 

सामेल रा� नू भ� नेसमेत बेहोराको यस अदालतको आदेश।  

९. �फरादप�को �करण (५) मा उि�लिखत वाद�लाई ��तवाद� ने��ट �यानलले रकम भ�ुानी गन� 

�वषयमा सो �यानलको स� चालक स�म�तको �म�त २०६७।१०।२६ को �नण�यस�हत जवाफ 

पठाएको भ� ने बेहोराको रकम भ�ुानी स�ब�धमा वाद� ��तवाद� क�पनीह�बीच भएका प�ाचार 

एवम ् ��तवाद� क�पनीबाट �ा� त ब�ठकको �नण�य ��तको �मािणत ��त�ल�पसमेत वाद�का 

वा�रसमाफ� त दािखल गराई �म�सल सामेल रा� नभु� ने यस अदालतको आदेश।  

१०. अदेशानसुारका कागजात वाद�का वा�रसमाफ� त पेस भई र आदेशानसुारको �ववरण क�पनी 

रिज��ारको काया�लयबाट �ा� त भई �म�सल सामेल रहेको।  

 

ठहर ख�ड 

११. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको ��ततु 

म�ुामा वाद�तफ� बाट उपि�थत �व�ान ्अ�धव�ाह� �ी तेजबहादरु काक� र �ी �व��े वर�साद 

गौतम एवं ��तवाद�तफ� का उपि�थत �व�ान ् अ�धव�ाह� �ी कृ�ण�साद पने� र �ी श�भ ु

नेपालले गनु�भएको बहस सनुी �म�सल संल�न कागजात �माणह� अ�ययन गर� हेदा� वाद�ले 

��तवाद�ह�बाट दाबीबमोिजमको रकम भराई पाउने हो, होइन भ� ने�वषयमा नै �नण�य �दनपुन� 

देखीन आयो।  

१२. �नण�यतफ�  �वचार गदा� मा�सक �.९८,८२,६४५।३२ �फराद� क�पनीले ��तवाद� ने��ट 

�यानल �ा.�ल.बाट �ा� त गन� रSale Distribution को अ�धकार पाएको �यानलह� म�यका केह� 

�यानलह� नेपाल भरका सबै केबलु नेटवक�  क�पनीह�लाई �ब�� �वतरण गन� अ�धकार 

��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.लाई �दने गर� नेपालमा टे�ल�भजन �यानलह� स� चालन र 

�वतरण गन� क�पनी �टभी �या�स �ा.�ल. र ��तवाद�म�येको ने��ट �यानल �ा.�ल. बीच �म�त 

२०६५।०७।०४ मा स�झौता भएको �थयो। सोबमोिजम सेवा �ा� त गरेबापतको भ�ुानी हनु ्
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बाँक� �.२,८१,४४,८४५।- हालस�म �ा� त नभएको हुँदा ��तवाद�ह�बाट सो रकम 

�दलाईपाउँ भ� ने �फराद दाबी भएकामा �म�त २०६५।०७।०४ को स�झौताबमोिजमको रकम 

भ�ुानी गन� दा�य�व ने��ट �यानल क�पनीको हो, सो क�पनीका सेयर हो�डरह�ले सो दा�य�व 

�यहोनु�पन� होइन भ� ने ��तवाद�म�येको धरान केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक सोकेननारायण 

पा�लखे र बागे� वर� केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक ल�मीनारायण शाह एवम ्�काई केबल 

नेटवक� का स� चालक �दपक स�जकुो ��तउ�र िज�कर देखी�छ भने अ�य ��तवाद�ह�ले स�ु 

�यादै गजुार� बसेको देखी�छ।  

१३. �म�त २०६५।०७।०४ को करार स�झौतामा �फराद� �टभी �या�स �ा.�ल.ले Sole 

Distribution को अ�धकार पाएका �व�भ� न नौवटा �यानलह� २०६६ आषाढ मसा�तस�म नेपाल 

भरका केबलु नेटवक� ह�लाई ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले �ब�� �वतरण गन� र स�झौतामा 

उ�लेख भएबमोिजमको रकम वाद� �ट.�भ.�या�स �ा.�ल. लाई ने��ट �यानल �ा.�ल.ले भ�ुानी 

गन� बेहोरा उ�लेख भएको देखी�छ। वाद�ले उ� स�झौताबमोिजम �.२,८१,४४,८४५।- 

रकम ��तवाद�ह�ले भ�ुानी गन� बाँक� रहेको भनी �म�त २०६५।०७।०४ को स�झौताको 

एक प� ने��ट �यानल �ा.�ल. एवम ्सो �यानलका सेयर हो�डरह�समेत उपर करार ऐन, 

२०५६ को दफा ४२(२),७४,८१ र ८५ समेतको आधारमादाबी गर� �फराद दायर गरेको 

देखी�छ।  

१४. वाद� र ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल. बीच भएको �म�त २०६५।०७।०४ को 

स�झौताबमोिजमको रकम वाद�लाई बझुाउने दा�य�व सोह� ने��ट �यानल�ा.�ल. को भएको तर 

सो ने��ट �यानल �ा.�ल. का सेयर हो�डरह�ले क�पनीले गरेको स�झौताबमोिजमको रकम 

�तनु� बझुाउन ुपन� होइन,साथै क�पनीका सेयर हो�डरह�को दा�य�व आफूले ख�रद गन� कबोल 

गरेको सेयरको भ�ुानी गनु�स�म रहेको र उ� ने��ट �यानल�ा.�ल.बाट �ा� त गरेको सेयरको 

स�पूण� रकम च�ुा ग�रसकेको हुँदा क�पनीले गरेको स�झौताबमोिजमको थप दा�य�व सेयर 

हो�डरले �यहोनु� पन� होइन भ� नेअदालतबाट जार� �यादमा ��तउ�र दता� गरेका ��तवाद�ह�को 

��तउ�र बेहोरा एवम ्��तवाद�तफ� का �व�ान ्अ�धव�ाह�को बहस िज�कर रहेको पाइ�छ।  

१५. मा�थ उ�लेख भएबमोिजम �म�त२०६५।०७।०४ को स�झौता वाद� �टभी �या�स �ा.�ल. र 

��तवाद�म�येको ने��ट �यानल �ा.�ल. बीच भएकामा �ववाद देिखँदैन। �फरादप�मा वाद�ले 

ने��ट �यानल �ा.�ल.को साथै सो का स� चालक एवम ् सेयर हो�डरह�लाई समेत ��तवाद� 

बनाई स�झौताबमोिजमको रकम दाबी गरेको अव�था छ। यस अदालतको आदेशबमोिजम 

क�पनी रिज�ारको काया�लयबाट �म�त २०७२।०६।२१ को प�साथ �ा� त �ववरणबाट समेत 

ने��ट �यानल �ा.�ल. बाहेकका ��तवाद� सो �यानलका सेयर हो�डर रहेका र सबै सेयर 

हो�डरह�बाट सेयर बापतको रकम क�पनीलाई च�ुा भइसकेको भ� ने खलेुको पाइ�छ।  

१६. साथै क�पनी ऐन,२०६३ को दफा ८ ले क�पनीको कारोबारको स�ब�धमा सेयरधनीको दा�य�व 

�नजले ख�रद गरेको वा ख�रद गन� कबलु गरेको सेयरको अ�धकतम रकमस�म मा� सी�मत 

रहनेछ भनी सेयरधनीको सी�मत दा�य�वको �यव�था गरेको पाइ�छ। यो कानूनी 
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�यव�थाबमोिजम प�न सेयरको अ�धकतम रकम बाहेक क�पनीको अ�य कारोबार स�ब�धमा 

सेयरधनीह�मा �यि�गत �पमा दा�य�व �सज�ना हनु ् स�ने देिखँदैन। यसबाट वाद� �टभी 

�या�स �ा.�ल. र ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल. बीच भएको स�झौताबमोिजमको दा�य�व उ� 

क�पनीह�ले नै �यहोनु� पन� ह�ुछ। यस अथ�मा यी दईु क�पनीह�बीच �म�त 

२०६५।०७।०४ मा भएको स�झौताबमोिजम वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.लाई बाँक� रकम 

भ�ुानी गन� दा�य�व ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल. को हनु ्जा�छ।  

१७. ��ततु म�ुामा वाद� ��तवाद�बीच �म�त २०६५।०७।०४ मा भएको स�झौताबमोिजम ��तवाद� 

ने��ट �यानल �ा.�ल.ले वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.लाई �.२,८१,४४,८४५।-(दईु करोड 

एकासी लाख चवाल�स हजार आठ सय पैताल�स) भ�ुानी गन� बाकँ� रहेको र सो रकम 

२०६९ आषाढ मसा�त�भ�मा च�ुा ग�रने जानकार� गराइ�छ भनी ��तवाद� ने��ट �यानल 

�ा.�ल.ले वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.लाई �म�त २०६८।०३।१६ समेत पटक पटक गरेको 

प�ाचारबाट समेत वाद� दाबीबमोिजमको रकम वाद�लाई भ�ुानी गनु�पन� स�ब�धमा ��तवाद� 

ने��ट �यानल �ा.�ल.ले �वीकार गरेको देखीन आउँछ। साथै ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले 

स� चालक सेयरधनीह�बाटै असलु उपर गर� च�ुा ग�रने भनी �वीकार गरेको हुँदासमेत सबै 

सेयरधनी ��तवाद�ह�बाट वाद� दाबीको रकम असलु हनुपुद�छ भ� ने वाद�तफ� का �व�ान ्

अ�धव�ाह�को िज�करस�ब�धमा �वचार गदा� ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले वाद�लाई गरेको 

प�ाचारमा सो बेहोरा उ�लेख गरेको पाइ�छ तथा�प मा�थ �ववेचना ग�रएबमोिजम 

स�झौताबमोिजमको रकम भ�ुानी गन� दा�य�व ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.कै हनु ्आउँछ।  

१८. य�द ने��ट�यानल �ा.�ल.ले आ�ना स� चालक सेयर धनीह�बाट कुनै रकम असलु उपर गनु�पन� 

भएमा कानूनबमोिजम असलु गन� स�ने नै ह�ुछ तर क�पनीको तफ� बाट अक� क�पनीसँग गरेको 

स�झौताबमोिजमको दा�य�व �नवा�ह गन�बाट आफू पि�छई सो दा�य�व सेयरधनीह�मा ह�ता�तरण 

गन� �म�ने देिखँदैन। �य�तै ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.को स� चालक स�म�तको �नण�यको 

��त�ल�प एवम ्सो �यानलले वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.लाई �म�त २०६८।०३।१६ समेतमा 

गरेको प�ाचारमा प�न आ�ना सेयरधनी सद�यह�बाट असलु गर� वाद�लाई रकम भ�ुानी ग�रने 

बेहोरा उ�लेख भएको देखी�छ। यसर� ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.बाट केबल 

नेटवक� स�ब�धी सेवा �योग गरेबापत आ�ना सेयरधनी सद�यह�समेतबाट कानूनबमोिजमको 

श�ुक असलु गन� पाउने ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.को अ�धकारको कुरा हनु ् जा�छ र 

��तवाद� लगायतका सेयरधनी सद�यह�सँग कुनै श�ुक असलु गन� बाकँ� भएमा सो असलु गन� 

दा�य�व ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.को हनु ्आउँछ।  

१९. �यसैगर� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.सँग गरेको स�झौताबमोिजमको 

ब�ौता रकम वाद�लाई भ�ुानी गन� दा�य�वसमेत ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.कै हनेु 

त�यमा दईुमत हनु ् स�दैन। आफूले गरेको स�झौताबमोिजमको रकम समयमा च�ुा गन� 
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दा�य�वबाट �वमखु भई आ�ना सेयरधनी सद�यह�बाट असलु गरेप�छ मा� वाद�लाई भ�ुानी 

गछु� भनी ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले स�झौताबमोिजमको रकम वाद�लाई उपल�ध 

गराउनबाट उ�मिु� पाउन स�ने देिखँदैन। साथै ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.को �नण�य र 

प�ाचारको आधारमा वाद� �ट.�भ.�या�स �ा.�ल.ले ने��ट �यानल �ा.�ल.सँग गरेको स�झौताको 

दा�य�व सो �यानलका सेयर धनीह�मा ह�ता�तरण हनु ् स�ने देिखँदैन र सेयर धनीह�बाट 

असलु गर� च�ुा ग�रने भनी प�ाचार गरेको आधारमा ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.स�झौता 

पालना गन�बाट पि�छन स�ने देिखँदैन।  

२०. यस�कार �म�त २०६५।०७।०४ को स�झौतालाई �वीकार गर� दाबीबमोिजमको रकम 

वाद�लाई भ�ुानी गन� बाँक� रहेको भनी ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले वाद�लाई प�ाचार 

गरेको देखीएको एवम ्सोबमोिजमको रकम हालस�म वाद�ले �ा� त गरेको अव�था नहुँदा उ� 

�म�त २०६५।०७।०४ को स�झौताबमोिजम दाबीको रकम वाद�लाई ��तवाद� ने��ट �यानल 

�ा.�ल.ले भ�ुानी गनु�पन� देखीन आयो। तसथ� वाद� दाबीबमोिजमको �.२,८१,४४,८४५।- 

(दईु करोड एकासी लाख चवाल�स हजार आठ सय पैता�लस) वाद� �टभी �या�स �ा.�ल.ले 

��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.बाट भराई पाउने ठहछ�।  

२१. साथै वाद�ले �फरादप�मा स�झौता अव�धमा सो स�झौताबमोजमको व�त ु �योग, स� चालन र 

�ब�� गरेबापत ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.ले सरकार� कोषमा बझुाउन ुपन� मू�य अ�भव�ृ� 

करबापतको �.३६,५८,८२९।९० को दा�य�वसमेत फरफारक गराइपाउँ भ� नेसमेत दाबी 

�लएको देखी�छ। कुनैव�त ु�योग, स� चालन र �ब�� गरेबापत कानूनले �नधा�रण गरेको कर 

व�त ु �योग, स� चालन र �ब�� गरेकै अव�थामा रा�यलाई बझुाउन ु पन� नै ह�ुछ र सो 

दा�य�वबाट ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल. समेत पि�छन �म�दैन। तर ��ततु म�ुामा ��तवाद� 

ने��ट �यानल �ा.�ल.ले रा�यलाई बझुाउन ुपन� मू�य अ�भव�ृ� लगायतको कर बझुाउन बाकँ� 

रहेको वा �य�तो कर नबझुाएको भ� ने िज�कर नरहेको र सोस�ब�धी �ववादसमेत रहेको अव�था 

देिखँदैन। अतः वाद� ��तवाद�बीच भएको �म�त२०६५।०७।०४ को स�झौतामा उि�लिखत 

व�तकुो �योगसमेत बापतमा कानूनबमोिजम रा�यलाई भ�ुानी गनु�पन� करको दा�य�व स�बि�धत 

प�ह�मा रहने भएको र हाल ��ततु म�ुामा कर स�ब�धी �ववादको �वषयसमेत रहेको नहुँदा 

सो स�ब�धमा यस म�ुाबाट केह� बो�लरहन ु पन� देखीन आएन। अ�मा तप�सलबमोिजम गन� 

गर� ��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८६ नं.बमोिजम फैसला ग�र�दए।ँ  

 

तप�सल ख�ड 

मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम वाद� दाबीबमोिजमको �.२,८१,४४,८४५।- (दईु करोड 

एकासी लाख चवाल�स हजार आठ सय पैता�लस) रकम वाद� �ट.�भ.�या�स �ा.�ल.ले ��तवाद� ने��ट 

�यानल �ा.�ल.बाट भराइपाउने ठहरेकोले वाद�ह�ले ��तवाद�बाट उ� रकम भराइपाउँ भनी ��ततु 

म�ुा अि�तम भएप�छ कानूनका �याद�भ� दरखा�त �दएमा भराएको �बगो रकमको अढाई द�तरु 
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वाद�बाट दािखल गराई ��तवाद� ने��ट �यानल �ा.�ल.बाट वाद� �ट.भी.�या�स �ा.�ल.लाई 

�नयमानसुार भराइ�दन.ु.............................................................................................१ 

 

कोट� फ� ऐन, २०१७बमोिजमवाद�ले दािखला गरेको कोट� फ� �.२,८५,२१९।- (दईु लाख पचासी 

हजार दईु सय उ� नाइस) ��तवाद�बाट �दलाईपाउँ भनी म�ुा अि�तम भएप�छ वाद�ले कोट� फ� ऐन, 

२०१७ को दफा १५(११) को �याद�भ� दरखा�त �दए ँकेह� द�तरु न�लई ��तवाद� ने��ट �यानल 

�ा.�ल.बाट वाद�लाई भराइ�दन.ु..................................................................................२ 

 

��ततु फैसलामािच� नबझेु ३५(पैतीस) �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गनु� भनी 

वाद� �ट.�भ.�या�स �ा.�ल. एवम ्��तवाद� धरान केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक सोकेननारायण 

पा�लखे, ��तवाद� बागे� वर� केबलु नेटवक�  �ा.�ल.का स� चालक ल�मीनारायण शाह र ��तवाद� �काई 

केबल नेटवक� का स� चालक �दपक स�जलुाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १९३नं.बमोिजम 

पनुरावेदनको �याद �दन.ु...........................................................................................३ 

 

स�ु �याद गजुार� ब�ने अ�य ��तवाद�ह�लाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दो�तको २०८ नं. ले 

पनुरावेदनको �याद �दन परेन......................................................................................4 

 

��ततु फैसलाको ��त�ल�प माग गन� सरोकारवालालाई �नयमानसुार ��त�ल�प उपल�ध गराइ�दन.ु....5 

 

��ततु फैसलाको �व�तुीय��त स�टवेयर �णाल�मा अपलोड गर� फैसलाको �पठमा जनाई म�ुाको 

दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन.ु...........................................6 

 

िज�ला �यायाधीश 

 
 
 

माननीय �यायाधीश�यूबाट बोल� �टपाउनभुएबमोिजम 

क��यटुर टाइप गन� क.अ.�मन ुशाह�     

फाँटवाला ना.स.ुल�लाराज दाहाल         

इ�त संवत ्२०७२ साल मं�सर २८ गते रोज २ शभुम ्......................................... 
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�ी बारा िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी �रते�� थापा 

फैसला 

म�ुा नं. 072-pc-०१७७  

रिज��ेसन नं.50-०७२-०१३०६ 

�न.नं.287 

 

म�ुा: अदालतको अवहेलना  

 

�नवेदकको नाम थर वतन: 

बारा िज�ला अदालत बार एसो�सयसनको 

तफ� बाट ऐजनका अ�य� अ�धव�ा 

योगे���साद धानकु.............................१ 

 

 �वप�ीको नाम थर वतन: 

�व.महमदु आलमको प�ी िज.बारा �लपनी�बता� 

वा नं. ६ ब�ने ने�मा आलम.....................१ 

�व.महमदु आलमको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� २५ 

को जानेसार अ�तर आलम......................१ 

�व.महमदु आलमको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� २० 

को मो�बन अ�तर आलम........................१ 

मकसदु �मयाँको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� ३६ को 

�फरोज आलम.....................................१ 

अ�दलु हक�म �मयाँको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� 

४५ को कलामत �मयाँ धोबी.....................१ 

ह�दस �मयाँको छोरा ऐ.गा.�व.स. �लपनीमाल 

वडा नं. १ ब�ने वष� ५७ को आ�सन �मया ँ

हवार�.................................................१ 

�गास राउत कुम�को छोरा ऐ.ऐ.वडा नं. ९ 

ब�ने वष� ४६ को राम��ी पटेल...............१ 

हल�म �मयाँको छोरा ऐ.गा.�व.स. बंज�रया वडा 

नं. ७ ब�ने वष� ३५ को अ�ल भ� ने समसेर 

अंसार�................................................१ 

हल�म �मयाँको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� ४४ को 

बादल �मया ँअंसार�................................१ 

पारस साह कानूको छोरा ऐ.गा.�व.स.��ोका 

वडा नं. ४ ब�ने वष� ३० को स�तोष साह 

कानू................................................१ 
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लालझर� साहको छोरा ऐ.ऐ.वडा नं. ५ ब�ने 

वष� ४२ को राधे�याम साह तेल�...............१ 

�दय नारायण साहको छोरा ऐ.ऐ. वडा नं. ६ 

ब�ने वष� ४० को अि�बका साह तेल�..........१ 

ह�नफ �मयाँको छोरा ऐ.ऐ. वडा नं. २ ब�ने वष� 

३५ को कलाम�ुदन अंसार�.......................१ 

सफु� �लाह �मयाँको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� ४० 

को रेयाजलु हक अंसार�...........................१ 

महेश साहको छोरा ऐ.गा.�व.स.भलहु� भरव�लया 

वडा नं. ७ ब�ने वष� ५५ को गोकुल साह....१ 

बाबकुो नाम थाह नभएकोक िज.बारा गा.�व.स. 

�लपनीमाल वडा नं. १ ब�ने वष� ३५ को 

कलामत �मयाँ......................................१ 

ऐ.ऐ.ऐ.ऐ. वष� ३६ को मोलािजम �मयाँ.........१ 

ने�मा खातनुको �नजी अंगर�क भई �नजकै 

सँगसाथमा ब�ने वष� ४० को लालबाब ु अंसार� 

(�हर� गाड�) ........................................१ 

ऐ.ऐ.ऐ.ऐ. देवे�� रजक...........................१ 

 

म�ुा नं. pc—०१७८ 

रिज��ेसन नं. ५०-७२-०१३०८ 

 

�नवेदकको नाम थर वतन: 

बारा िज�ला अदालतका कम�चार� ना.स ु रमेश 

यादव....................................................१ 

बारा िज�ला अदालतका कम�चार� ना.स ु अर�ब�द 

महतो....................................................1 

बारा िज�ला अदालतका कम�चार� ना.स ु सरेुश 

महतो....................................................1 

बारा िज�ला अदालतका कम�चार� ना.स ु गणेश 

राम......................................................1 

बारा िज�ला अदालतका कम�चार� ना.स ु कुशल 

सवेुद�....................................................1 

 

 �वप�ीको नाम थर वतन: 

�व.महमदु आलमको प�ी िज.बारा 

�लपनी�बता� वा नं. ६ ब�ने ने�मा आलम..१ 

�व.महमदु आलमको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� 

२५ को जानेसार अ�तर आलम............१ 

�व.महमदु आलमको छोरा ऐ.ऐ. ब�ने वष� 

२० को मो�बन अ�तर आलम..............१ 

ने�मा खातनुको �नजी अंगर�क भई �नजकै 

सँगसाथमा ब�ने वष� ४० को लालबाब ु

अंसार� (�हर� गाड�) .........................१ 

ऐ.ऐ.ऐ.ऐ. देवे�� रजक........................१ 
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बारा िज�ला अदालतका कम�चार� ना.स ु स�ुम�ा 

आले मगरसमेत.......................................1 

  �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १८(१)बमोिजम यस अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� 

��ततु म�ुाको त�य र �नण�य यस�कार रहेको छ : 

 

त�य ख�ड 

स फौ नं. ०७०-CR-००६१ को कत��य �यान म�ुामा यस अदालतको १ नं. इजलासबाट 

�म�त २०७३।१।१५ का �दन भएको फैसला सनुी आफूले चाहे ज�तो फैसला नभएको भ�दै 

��तवाद� नेजमा आलमसमेतले यस अदालतबाट भएको फैसलाउपर िच� नबझेुको भ�दै अदालतको 

मानहानी हनेु गर� माननीय �यायाधीश�यूलाई गाल� गलौज गद� गरेको अव�थामा स�झाई बझुाई गदा� 

कानून �यवसायीसमेतलाई कुट�पट गन� तरखरसमेत गरेको अव�था छ। स�मा�नत अदालतको 

ग�रमामय स�मानमा आघात प�ु याउने, माननीय �यायाधीश तथा कानून �यवसायीलाई द�ुय�वहार गन� 

ज�ता गैरकानूनी काय� गरेको हुँदा अदालतको अवहेलना गन� �वप�ीह�लाई हदैस�मको द�ड सजाय 

ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको �नवेदन।  

नेजमा खातनु भ� ने नेजमा आलमसमेतको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� रामच�� 

�यासी कुशवाहासमेत भएको ०७०-cr-००६१ को कत��य �यान ५ थान म�ुाको सनुवुाई भई फैसला 

सनुाइसकेप�छ �नज जाहेरवाल� तथा �नजकै �मलोमतोका �यि�ह� �मल� आफूह�ले चाहेबमोिजमको 

फैसला नभएको भ�दै आ�ोिशत भई �ालमा �हका�उने कुस� तोडफोड गन� तथा अदालतमा उपि�थत 

मा�ीय �यायाधीश, व�कल, अदालतका कम�चार�ह�ले समेतलाई गाल� गलौज गन� साव�ज�नक 

स�पि�को तोडफोड गन� ज�ता अभ� �यवहार गर� अदालतको जनअ�था ��त द�ु�सा�हत गन� काय� 

गरेकाले यी �वप�ीह�लाई अदालतको अवहेलनामा हदैस�मको द�ड सजाय ग�रपाउँ भनी 

कम�चार�ह�को ��तवेदन।  

�नवेदनमा लेिखएअनसुार मैले कुनै ग�ती कसरु गरेक� छैन। �म�त २०७३।०१।१५ गते 

०७०-CR-००६१ को कत��य �यान म�ुा पेसीमा भएकाले फैसला स�ु न म अदालतमा गएको र सो 

�म�तमा फैसला भएकामा सो फैसलामा मेरो िच� नबझेु प�न मैले माननीय �यायाधीशसम� अब के 

गन� स�क�छ भनी स�लाह �लँदा मा.�या. �यूले पनुरावेदन गन� स�कने स�लाह �दनभुएको र मैले केह� 

��त��या नजनाएकोले मलाई �नवेदन मागअनसुारको सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको 

��तवाद� नेजमा आलमले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�नवेदनमा लेिखएको वारदात भएको �म�त समयमा म कामको �सल�सलामा कतारमा भएको र 

�म�त ०७३।०१।२१ गते मा� म नेपालमा आएको हुँ। मैले �नवेदनमा लेिखएअनसुारको कुनै कसरु 
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सजाय नगरेकाले मलाई सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� रेयाजलु हक अ�सार�ले 

यस अदालतमा गरेको बयान।  

म �म�त ०७३।०१।१५ गते �बहानदेखी बेलकुास�म मैले काम गन� अं�कता टे�सटाइलमा 

�थए।ँ सो �म�तमा म अदालतमा उपि�थत नै नभएकाले मैले �नवेदनमा उ�लेख ग�रएअनसुारको कसरु 

अपराध नगरेकाले मलाई सजायसमेत हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� कलामत �मया ं

धोबीले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त ०७३।०१।१५ गते ०७०-CR-००६१ को कत��य �यान म�ुा पेसीमा भएको र 

माननीय सभास� नेजमा खातनुको वोडीगाड� भएकाले म अदालतमा आएको �थए ँ तर मैले उ� 

�म�तमा भएको फैसलामा कुनै प�न ��त��या नजनाएकोले मैले �नवेदनमा लेिखएअनसुार कुनै सजाय 

पाउन ुपन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� लालबाब ुअ�सार�ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते 070-CR-0061 को कत��य �यान म�ुा पेसीमा भएकामा म 

माननीय सभास� नेजमा खातनुको अ�र�क भएकाले अदालतमा उपि�थत भएको �थए।ँ तर सो 

म�ुामा उि�लिखत �म�तमा भएको फैसलामा मैले कुनै प�न ��त��या नजनाएकोले मलाई सजाय 

हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� देवे�� रजकले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म अदालतमा उपि�थत नभएको र मैले �नवेदनअनसुारको कुनै 

प�न कसरु अपराध नगरेकाले मलाई कुनै सजाय नहनुपुन� हो भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� 

राधे�याम�साद साहले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म के�डया आखँा अ�पतालमा �डउट�मा �थए।ँ म उि�लिखत 

�म�तमा अदालतमा उपि�थत नै नभएको र म �नद�ष भएकाले मैले सजाय पाउन ुपन� होइन भ� नेसमेत 

बेहोराको ��तवाद� अि�बकालाल साहले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म �सरहा रामनगर �मरचैया �हमालयन क�था �मलमा काम 

ग�ररहेको �थए।ँ अदालतमा उपि�थत नभएको र �नवेदनअनसुारको ग�ती मबाट नभएकाले सजाय हनु ु

नपन� हो भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� मोलािजम �मया धोबीले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते मेरो पोतीलाई कुकुरले टोकेकोले �नजलाई रे�वज �व��को खोप 

लगाउन कलैया अ�पतालमा आएको र सो �म�तमा म अदालतमा उपि�थत नै नभएकाले मलाई 

�नवेदन मागदाबीअनसुारको सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� गोकुल साह तेल�ले यस 

अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते िज�ला खेलकुद प�रष�को काया�लय कलैयामा आई काम सक� 

�यह�बाट घर फक� को र सो �म�तमा म अदालतमा उपि�थत नभएकाले मलाई �नवेदन 

मागदाबीअनसुारको सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �ी राम �े�ी�साद कुम�ले यस 

अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म भारतको नकरदेह� वसतपरुमा गएको र अदालतमा उपि�थत 

नभएकाले मलाई �नवेदन मागबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �ी शमसेर 

�मया अ�सार�ले यस अदालतमा गरेको बयान।  
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�नवेदनमा उि�लिखत �म�त समयमा म यस अदालतमा उपि�थत �थएन सो �म�तमा म 

र�सौलमा घरयासी ल�ाकपडासमेत �लन गएकोले �नवेदन मागबमोिजम मलाई सजाय हनुपुन� होइन 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �ी कलाम�ुदन �मया अ�सार�ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म बीरग� गएको र ��ततु म�ुाको ��तवाद�को �पमा मेरो नाउँ 

नभए प�न मेरो बाबकुो नाउँ �म�ने गर� मेरो घरमा �याद टाँस भएकाले मा� यस अदालतमा बयान 

गन� आएको हुँ भ� ने बेहोराको �ी महमद अल� �मयाँ अ�सार�ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म िज�ला बारा ��टोका गा�वसमा कामको �सल�सलामा सो 

गा�वस भवनमा गएको र सो �दन �बहान 11:00 बजेदेखी साँझ 17:00 बजेस�म �यहाँ नै रहेकोले 

अदालतमा नआएकोले मलाई �नवेदन दाबीबमोिजम सजायसमेत हनु ु नपन� हो भ� नेसमेत बेहोराको 

��तवाद� �ी संतोषकुमार साहले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म यस अदालतमा उपि�थत भए प�न मैले �नवेदनमा उ�लेख 

गरेअनसुार कुनै प�न कसरु नगरेकाले मलाई सजाय हनुपुन� होइन। म �नद�ष हुँदा सफाइ पाउँ 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �ी या�सन �मयाले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त 073।01।15 गते म यस अदालतमा उपि�थत भए प�न मैले �नवेदन 

मागदाबीअनसुारको कुनै ग�ती कसरु नगरेकाले मलाई सजायसमेत हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको 

��तवाद� �ी मो�वन अखतर आलमले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�नवेदनमा उि�लिखत �म�तमा म आ�नो आलम �ेडस� कपडा पसल बीरग�मा �थए।ँ म सो 

�म�तमा अदालतमा उपि�थत �थइन। कसरुदार नभएकाले मैले सजाय भो�न ु नपन� हो भ� नेसमेत 

बेहोराको ��तवाद� �ी जनसार अखतर आलमले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�नवेदनमा उि�लिखत �म�तमा अदालतको बा�हर सवार� चालक भएकाले गाडीको रेखदेख गर� 

बसेको र अदालत�भ� न�छरेको हुँदा मैले अदालतको मानहानी नगरेकाले मलाई सजायसमेत हनुपुन� 

होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �ी �फरोज आलमले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�नवेदनमा उ�लेख भएको �म�त समयमा ��तवाद� जनसर अखतर आलम र म सँगै बीरग� 

आलम �ेडस� कपडा पसलमा �थय� भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� जनसरका सा�ी �ी मकेुश सहनीले 

यस अदालतमा गरेको बकप�।  

�नवेदनमा उि�लिखत �म�त समयमा म र ��तवाद�ह� यस अदालतमा कत��य �यान म�ुामा 

फैसला स�ु न आएका र ��तवाद�ह�ले अदालतको अवहेलना हनेु कुनै काय� नगरेको भ� नेसमेत 

बेहोराको ��तवाद� नेजमा आलमसमेतका सा�ी �ी �वु�साद साहले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गते म र देवे�� रजक यस अदालतमा आएको तर �नजले 

अदालतको अवहेलना हनेु कुनै काय� नगरेको भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� देवे��का सा�ी �ी �वु 

साहले यस अदालतमा गरेको बकप�।  
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�म�त 073।01।15 गते ��तवाद� �फरोज आलमले माननीय �यायाधीश�यू तथा कानून 

�यवसायीलाई गाल� गलौज नगरेको भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �फरोज आलमका सा�ी �ी नािजर 

हसेुनले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

म र कलामत �मया �म�त 073।01।15 गते सध�झ� अं�कता टे�सटाइलमा काम गद� 

�थय� भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� कलामतका सा�ी �ी लहावर महतो कोइर�ले यस अदालतमा 

गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गते हामी दवैु खेलकुद प�रष� कलैयाको काया�लयमा �थय� 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� राम �े�ी�सादका सा�ी �ी िशवपजुन राउत कुम�ले यस अदलातमा 

गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गते म अदालतमा आउँदा मैले यासेन �मयालाई अदालतमा देखेको र 

�नजले अदालतको अवहेलना हनेु कुनै प�न काय� नगरेको भ� नेसमेत �ययहोराको ��तवाद� यासेन 

�मयाँका सा�ी �ी इ�ा�हम �मयाँ धोबीले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गते ��तवाद� गोखलु �मयाले अदालतमा उपि�थत भई अदालतको 

अवहेलना हनेु कुनै काय� नगरेको भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� गोखलु साहका सा�ी श�भ ुरामले यस 

अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गते म आ�नै घरमा रहेको र ��तवाद� मोलािजम िज�ला �सरहा 

मनगर क�था �मलमा काम गन� गएका �थए ँभ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� मोलािजम �मयाका सा�ी 

�ी ह�मद �मयाले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गते म र ��तवाद� कलाम�ुदन अ�सार� भारतको र�सौलमा घरयासी 

समान �कनमेल गन� सँगै गएको र साँझ 4:00 बजे मा� घर फक� को भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� 

कलाम�ुदन �मयाँ अ�सार�का सा�ी �ी अनसा�ल हक अंसार�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

राधे�याम�साद साहको घरमा �म�त 073।01।15 गते गई सो�दा मैले �नज रौतहट 

िज�लामा भैसी �क� न गएको कुरा थाहा पाएको भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� राधे�यामका सा�ी �ी 

�दपलाल साहले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गतेका �दन म र ��तवाद�समेत भई िज�ला बारा ��टोका गा�वसको 

भवनमा सडक तथा सरसफाइ योजनातफ�  बजेट �नकाशाका ला�ग गा.�व.स. सिचवसँगै छलफल गरेको 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� संतोषकुमार साहका सा�ी �ी बंके� वर साहले यस अदालतमा गरेको 

बकप�।  

�नवेदनमा उि�लिखत �म�तमा ��तवाद� बीरग� पवन ग�ुा कलवारको िचरान �मलमा भएको 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� महमद अल� �मयाँका सा�ी �ी गोपाल�साद कुशवाहाले यस अदालतमा 

गरेको बकप�।  

�म�त 073।01।15 गते यी ��तवाद� भारतको वसतपरुमा मामाको घरमा गएका 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� शमसेर �मयाँ अ�सार�का सा�ी �ी बीर महमद अ�सार�ले यस 

अदालतमा गरेको बकप�।  
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अदालतको ठहर 

�नयमबमोिजम पेसीसूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको �म�सल कागजातह� अ�ययन 

गर� हेदा� अंग पगुी म�ुा फैसला ग�र�दए ँ हनेु देखीयो। �वप�ीह�कातफ� बाट रहनभुएका �व�ान ्

अ�धव�ाह� �ी स�तोषकुमार �ीवा�तव ् र मो र�फक �मयाले हुँदै नभएका �यि�ह�लाई समेत 

�वप�ी बनाई राजनी�तक ��तशोध साँ�ने �यास ग�रएको हो। �. नेजमा आलम र �नवेदनमा सह� गन� 

योगे���साद धानकु गत सभासद �नवा�चनका ��त�पध� हनु।् नेजमा आलमले फैसलाको बारेमा बझुी 

पनुरावेदन गन�स�मका कुरा �य� गरेका हनु।् �नवेदनमा उ�लेख भएज�तो कुनै घटना भएको होइन। 

सभास� ज�तो �यि�ले अदालतको अवहेलना गन� कुरा नै आउँदैन। �नवेदन खारेज हनुपुछ� भनी बहस 

गनु�भयो। �नवेदन बेहोरा, �व�ान ्कानून �यवसायीह�को बहस िज�करसमेतलाई म�यनजर गदा� यस 

म�ुामा �न�न �� नको �नराकरण गन� आव�यक देखीन आएको छ।  

(क) �नवेदनमा उ�लेख भएअन�ुप यस अदालतको अवहेलना हनेु वारदात भएको छ छैन ? 

(ख) उ� वारदातमा ��तवाद�ह�को संल�नता छ छैन ? 

(ग) ��तवाद�ह�का ��त के क�तो �यवहार हनुपुन� हो ? 

प�हलो �� नतफ�  �वचार गदा�: यस म�ुाको त�य हेदा� ने�मा खातनुको जाहेर�ले वाद� नेपाल 

सरकार ��तवाद� रामच�� कुशवाहसमेत भएको स फौ नं. ०७०-CR-००६१ को कत��य �यान 

म�ुामा यस अदालतको १ नं. इजलासबाट �म�त २०७३।१।१५ का �दन फैसला भएको रहेछ। 

उ� फैसला सनुी आफूले चाहे ज�तो फैसला नभएको भ�दै ��तवाद� ने�मा खातनुसमेतले माननीय 

िज�ला �यायाधीश�यूलाई नानाथर�का गाल� गद� इजलासमा भएका कुस� तथा �ालह� तोडफोड गर� 

अशा�ती म�चाएको बखत अ�धव�ा �ी उमेश�साद जयसवालले स�झाउन ला�दा वाहालँाई प�न 

आ�ोिशत भई गाल� गलौज गर� कुट�पट गन� तरखरमा लागी द�ुय�वहार गरेको हुँदा �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १८(१)बमोिजम हदैस�म द�ड सजाय ग�रपाउँ भनी प�हलो �नवेदन परेको र 

सोह� भावनाको दो�ो �नवेदन परेको देखी�छ। यसका साथै बारा िज�ला अदालत बार एसो�सएसनको 

�म�त २०७३।१।१६ को बैठकमा भएको �नण�यमा समेत "फैसलाको प�रणाम सनुी आ�ोिशत भई 

माननीय िज�ला �यायाधीश�यूलाई घसु खाई फैसला गरेको भ�दै �व�भ� न अि�ल गाल� गलौज गर� 

तोडफोड गद� अशाि�त म�चाई अदालतको काम कारबाह� �भा�वत गरेको" भ� नेसमेत उ�लेख भएको 

देखी�छ।  

�नवेदनमा उ�लेख ग�रएको कानून �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १८(१) मा िज�ला 

अदालतले आ�नो अवहेलनामा कारबाह� चलाउन स�नेछ र अदालतको अवहेलना गरेको ठहराएमा 

अ�भय�ुलाई एक हजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय गन� स�नेछ भ� ने 

उ�लेख भएको पाइ�छ। यस �ावधानमा अदालतको अवहेलना भएको अव�थामा िज�ला अदालतले नै 

कारबाह� गर� सजाय गन� स�ने �यव�था र सजायको हदको बारेमा उ�लेख भएप�न के क�तो 

अव�थामा अदालतको अवहेलना भएको मा� नपुन� ह�ुछ भ� ने �यव�था गरेको देिखंदैन।  
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तथा�प स�मा�नत सव��च अदालतबाट �न�न म�ुाह�मा �न�नअनसुारका ग�त�व�धह�लाई 

अदालतको अवहेलना मा� न ुपन� �स�ा�त ��तपादन ग�रएको पाइ�छ : 

स�तोष भ�राईको �नवेदनमा �वप�ी कनकमणी द�ि�त भएको अदालतको अवहेलना म�ुामा 

(ने.का.प. २०६४, �नण�य नं. ७८४०) �न�न कुरालाई अदालतको अवहेलना भएको मा�नएको छ: 

१. अदालतको �नण�य वा आदेशको जानाजान Willful अव�ा गन� काय�।  

२. अदालतसम� गरेको ��त�ाको जानाजान Willful भंग वा अव�ा गन� काय�।  

३. बोलेर, लेखेर वा अ�य कुनै �काशन�ारा अदालत��त �ामक ह�ला �फँजाई अना�था 

पैदा गर� का�ड म�चाउन ुअथा�त ्Scandalize गन� काय�।  

४. बोलेर वा लेखेर वा अ�य कुनै �काशन वा काय��ारा अदालती कारबाह�मा ह�त�ेप गन� 

काय�।  

५. बोलेर वा लेखेर वा अ�य �काशन वा काम�ारा अदालती कारबाह�मा ह�त�ेप गन� वा 

�याय �शासनमा अवरोध गन� काय�।  

६. अदालतमा �वचाराधीन म�ुामा �ट�पणी गर� �वत�� र �न�प� �याय स�पादनमा ह�त�ेप 

हनेु काम गन� 

७. म�ुाका, प�ह�, म�ुाका सा�ीह� तथा अदालतका कम�चार�लाई बाधा �वरोध गन� 

काय�।  

८. अदालतलाई �ववादमा �याउने जनुसकैु काय� यी अव�था मा� होइन, अव�थाअनसुार 

�व�भ� न अ�य काय�ले प�न अदालतको अवहेलना हनुस�छ।  

यह� फैसलामा "अदालतको अवहेलना स�ब�धमा मा�य �स�ा�त के छ भने �याय स�पादन 

गन� काय�मा �यायाधीशलाई अवरोध हनेु गर� ग�रएको काम वा अदालतको कानूनी ���यामा ह�त�ेप 

हनेु गर� कुनै ब��य जार� गर� वा बोल� वा कुनै प�न �कारको �लखत �कािशत गर� वा �यापा�लका 

वा कुनै अदालत र �या�यक ���या��त नै अना�था पैदा हनेु गर� Scandalize गन� कुनैप�न काय� 

अदालतको अवहेलना हो। य�तो काय� अदालत र �यायाधीशको �याय स�पादन काय�सँग स�बि�धत 

ह�ुछ। " भनी थप �या�यासमेत ग�रएको छ।  

शा.अ.�ी न�र� वर भ�डार�को �नवेदनले �वप�ी अ�धव�ा �ी नरे�� के.सी. भएको अदालतको 

अवहेलना म�ुामा (ने.का.प.२०५६, �नण�य नं. ६८०८) "अदालतको आ�ा आदेश वा फैसलाको 

अव�ा वा �नरादर गनु� वा जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट हनेु �याय �शासनको काय� ��त 

अ�व� वास वा अना�था हनेु वा हनु ्स�ने कुनै काय� गनु� कुनै �कारले अदालतको स�मान मया�दा वा 

��त�ामा आघात प�ुने अ�य काय� गनु� वा �यायाधीश��त ��तकूल वा �यायाधीशको �न�प�ताको र 

�नजको स� �ववेक वा काय��मतामा कुनै �कारको शंका उठाउन ुवा अ�य कुनै �कारले �यायाधीशको 

मया�दा स�मान वा ��त�ामा आघात पन� स�ने कुनै काय� गनु� वा अदालतमा �वचाराधीन रहेको म�ुा 

मा�मलामा अनिुचत �भाव पान� वा पन� स�ने गर� कुनै कुरा �य� गनु� वा कुनै काय� गनु� वा �याय 

�शासनको काय�मा लागेका अदालतका कम�चार� वा म�ुा मा�मलाका स�ब�धमा कुनै कानून 

�यवसायीलाई गाल� बेइ�जती गनु� वा अनिुचत बाधा वा अवरोध उ�प� न गराउन ुवा डर �ासमा पानु� 
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वा अदालतमा इ�साफ मा�न आउने म�ुाका कुनै प�लाई वा कुनै म�ुामा कुनै सा�ीलाई सो म�ुामा 

भए गरेको कुनै कुरालाई �लएर गाल� बेइ�जती गनु� वा �यसस�ब�धमा अनिुचत बाधा वा अवरोध 

उ�प� न गराउन ु वा डर, �ासमा पानु�समेतका काय� गनु�लाई मोटामोट� �पमा अदालतको 

अवहेलनाज�य काय� भएको मा�न�छ" 

�थर�साद पोखरेल �व�� ह�रहर �वरह� (ने.का.प. २०४९, अंक ८, पेज ७७०, �न.नं. ४६०४) 

भएको अदालतको अवहेलना म�ुामा "कुनै लेख अ�भ�यि� वा काय�लाई हेरेर सो काय� अवहेलनाजनक 

छ वा छैन भ� नेस�ब�धमा सामा�य �यि�को समझ (Man of General Prudence) ले �नका�न 

स�ने �न�कष� नै अवहेलनास�ब�धी काय�को पर��णको आधार ब�दछ भनी पर��णको आधार �नि� चत 

गद� "मूल �पमा अदालतको आ�ा, आदेश वा फैसलाको अव�ा वा �नरादर गनु� जनसाधारणमा 

अदालत वा �यसबाट हनेु �याय �शासनको काय���त अ�व� वास वा अना�था हनेु वा हनु ्स�ने कुनै 

काय� गनु� वा अदालत वा अ�य कुनै �कारको अदालतको स�मान मया�दा वा ��त�ामा आघात प�ुने 

कुनै काय� गनु� अवहेलनाजनक काय� ह�ुछ। �य�तै गर� �यायाधीश ��त जनसाधारणको भावना 

��तकूल वा शंकाय�ु हनेु वा हनु ् स�ने कुनै काय� गनु� वा �यायाधीशको �न�प�ता, स��वेक वा 

काय��मतामा कुनै �कारको शंका उठाउँन ुवा �य�तो शंका उ�प� न हनु ्स�ने वातावरणको स�ृ� गनु� 

�यायपा�लकालाई अवा�छनीय �पमा हो�याएर वा �ववादमा मछेुर जनसाधारणमा अदालत ��त अना�था 

उ�प� न गराउने �यास गनु� अदालतको तथा अदालत�भ� �वचाराधीन म�ुामा �भाव पन� गरेर कुनै कुरा 

�य� गनु� अवहेलना ह�ुछ" भनी उ�लेख ग�रएको पाइ�छ।  

यसैगर� सदूुरपि� चमा�चल �े�ीय अदालत �व. कैलासकुमार हमाल भएको म�ुामा (ने.का.प. 

२०४७, �नण�य नं. ४१०४)" �यायाधीश अदालतकै अंग हो र स�बि�धत अदालतमा भएको 

�यायाधीशको है�सयतले �नजले फैसला �नण�य गरेको ह�ुछ। �यायाधीशबाट भएको फैसला �नण�यको 

स�दभ�मा �नजको च�र�मा कल�ुषत भावना �लई आ�ेप लगाइ�छ भने सोबाट अदालतको मया�दामा 

ध� का ला�ने हुँदा अदालतको अवहेलना भएको ह�ुछ। " भनी �स�ा�त ��तपादन भएको पाइ�छ।  

 मा�थ उि�लिखत मापद�डह�कै स�दभ�मा यस म�ुाको त�यलाई �व�षेण गर�। 

��तवाद�म�येका ने�मा आलमले यस अदालतसम� बयान गदा� आफूले �नवेदनमा उ�लेख 

भएअन�ुपको कुनै गलत काय� नगरेको भनी इ�कार� बयान गनु�भएको देखीए प�न फांटमा गै ब�ुदा 

फाटँवालाबाट फैसलाको बारेमा सनुी पनु: �नजसमेत १ नं. इजलासमा गै फैसला बारेमा माननीय 

िज�ला �यायाधीश�यूसँग सोधेको र वहांबाट फैसलामा िच� नबझेु पनुरावेदन गन� स�कने स�लाह 

पाएको र �यान मान�लाई कम सजाय भयो भनी भनेको भ� ने त�यस�म �वीकानु�भएको देखी�छ। 

यसबाहेक वहासँमेतका ��तवाद�ह�ले उ� �दन �य�तो केह� नभएको भनी बयान गनु�भएको देखी�छ।  

��तवाद�तफ� बाट रहनभुएका �व�ान ्अ�धव�ाह�ले बारा िज�ला अदालत बार इकाइमा ज�मा 

१७ जना रहेकोमा यो �नवेदन �दने �नण�य गदा� केवल ७ जनाको मा� ह�ता�र भएको हुँदा यो 

�नवेदन सं�थागत ्�हसाबले आएको होइन। �यि�गत ्�हसाबमा प�न �नवेदक योगे���साद धानकु �वयं 
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गत स�वंधान सभा �नवा�चनमा ��तवाद� नेजमा खातनुको ��याशी भएको हुँदा राजनी�तक पूवा��हमा यो 

�नवेदन परेको हो भनी तक�  गनु�भएको छ।  

अदालतको अवहेलनाको �वषय अ�ततोग�वा अदालतले आ�नो अवहेलना भएको छ छैन भनी 

अनभुतूी गन� �वषय हो। कसैको कुनै �यवहारबाट मान मद�न ह�ुछ भने अदालतको ह�ुछ। अदालत 

�वयं जनआ�था र �व� वासका आधारमा च�ने �नकाय भएकाले यसको मया�दा प�न सबैको चासोको 

�वषय हनु ु�वाभा�वक ह�ुछ र यो हनुपु�न पछ�। अ�यथा अदालतका ��त जसले जे �यवहार गरेप�न वा 

अदालतको फैसला र आदेशको पालना नगरेप�न केह� नहनेु रहेछ भ� ने गलत कुराको संचार हनु ्जा�छ 

भने अि�तम आशाको के�� मानी �यायको याचना गन� अदालत आउनकुो अथ� हुँदैन। यसै अथ�मा 

अदालतको अवहेलना ���याको उठान �व�प जो कोह�ले �नवेदन �दन स�ने र �वीका�रने ह�ुछ। 

अझ अदालतको अवहेलनाको �वषयमा कसैले सूचना �दनपुन� वा उजरु� गनु�पन� अ�नवाय�ता हुँदैन 

अदालतले आ�नै पहलमा प�न कारबाह� गन� स�ने ह�ुछ। तसथ� बार इकाइमा वहमुत नपगेुको वा 

�नवेदनमा ह�ता�र गन� अ�धव�ा �वप�ीको राजनी�तक ��यािश भएको कुराले यस म�ुाको 

�वषयव�तमुा कुनै �भाव पन� स�दैन �व�ानह्�को यस बहस िज�करसँग सहमत हनु ्स�कएन।  

�व�ान ्ह�ले आ�नो बहसमा ��तवाद� ने�मा आलमसमेतले उि�लिखत कत��य �यान म�ुा 

अदालतमा �वचाराधीन रहेका बखत र आजस�म प�न अदालतको हरेक कारबाह� र आदेशलाई स�मान 

गर� आउनभुएको र उ� �दन प�न आ�नो प�तको ह�या भएको म�ुामा फैसला स�ुदा मूल अ�भय�ु 

भनी सोची आएको �यि�लाई १० वष� मा� कैद भएकामा िच� बझेुन भनी इजलाससम� भनेको मा� 

हो र इजलासबाट िच� नबझेु पनुरावेदनमा जान स�क�छ भनी बताइएप�छ �नजह� गएको हो भनी 

अदालतको अवहेलना हनेु कुनै काय� नै नभएको भनाइ रा� नभुयो।  

यस म�ुाको उठान �व�प बार इकाइका अ�य�ले �दनभुएको �नवेदनसाथ संल�न िज�ला 

अदालत बार इकाइ बाराको �नण�य उतार हेदा� ७ जना पदा�धकार� स�हत १८ जना कानून 

�यवसायीह�ले ह�ता�र गनु�भएको छ भने यस अदालतका कम�चार�ह�तफ� बाट परेको �नवेदनमा प�न 

३४ जना कम�चार�ह�ले ह�ता�र गनु�भएको छ। दवैु �नवेदनह�मा उ� कत��य �यान म�ुाको फैसला 

स�ब�धमा आफूह�ले चाहेअन�ुपको फैसला नभएको भ�दै �ालमा �हका�उने कुस� तोडफोड गन� गाल� 

गलौज गन�लगायतका अमया��दत काय� ग�रएको त�यमा समानता रहेको पाइ�छ। यसर� ��तवाद� नेजमा 

खातनुको बयान र �व�ान ्अ�धव�ाले बहसमा भ�ुभएको ज�तो "िच� बझेुन भनी इजलाससम� भनेको 

मा�" भए उि�लिखत सं�याका कानून �यवसायीह� तथा कम�चार�ह�ले आ�नो प�तको ह�या भएको 

म�ुामा फैसलाको जानकार� मा� �लएको म�हलाउपर उ� �नवेदन नै दायर गर� अदालतको अवहेलना 

भयो भनी अदालतलाई समेत सजग गराउन ुपन� कारण देिखंदैन।  

�नवेदनमा उि�लिखत बेहोरा अदालतलाई सूचना �दइएको वा अ�भयोग लगाइएको �पमा मा� 

�लन �म�दैन। अ�य सरकार वाद� म�ुामा जाहेरवाला र बिुझएका �यि�ह�लाई अदालतमा उपि�थत 

गराइ बकप� गराइएप�छ मा� �माणमा �लइने ह�ुछ तर उ� दईु थान �नवेदनह� अदालतबाहेक कुनै 

ते�ो �नकायमा �दइएको वा अनसु�धान अ�धकार�ले अनसु�धानका �ममा गराइएको कागजसरह नभई 

�नवेदकह�ले आफूले देखे भोगेका कुराह� उ�लेख गर� आ�नो भनाइसमेत समावेश गर� लेखब� 
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गरेको �लखतको �पमा मा� नपुन� ह�ुछ। अदालतले यसमा उ�लेख भएका कुराह�लाई के कसर� 

�या�या गन� वा �हण गन� कुरा अदालतमा �न�हत रहने भए ताप�न यो ��य� �माणको �पमा नै 

रह�छ।  

अक�तफ�  उ� �दन १ नं. इजलास र इजलासबा�हर तथा अ�य इजलासमा समेत बाधा पन� 

गर� हो ह�ला भएको र त�काल अदालत �शासन तथा यस अदालतका माननीय �यायाधीशह� १ 

न�बर �या�बरमा भेला भई थप �हर� मगाइ होह�ला �यव�थापन ग�रएको �थयो। उ� त�यबाट 

समेत �वप�ीह�को बयान तथा �व�ान ्अ�धव�ाले बहस गनु�भए ज�तो फैसला बारेमा जानकार� �लई 

�वप�ी सामा�य अव�थामा बा�ह�रनभुएको भ� ने अव�था मा� न स�कएन।  

यसै �सँगमा �नवेदकतफ� बाट रहनभुएका �व�ान�्यूह�ले �नवेदनमा उ�लेख भए ज�तो माननीय 

िज�ला �यायाधीश�यूलाई नानाथर�का गाल� ग�रएको तथा अ�धव�ा �ी उमेश�साद जयसवालले 

स�झाउन ला�दा उहाँलाई प�न आ�ोिशत भई गाल� गलौज गर� कुट�पट गन� तरखरमा लागी 

द�ुय�वहार गरेको त�य प�ु� हनेु कुनै व�तगुत ्�माण �म�सलमा नभएको भ� नेसमेतको िज�कर गनु�भएको 

छ। फैसलाकै स�दभ�लाई �लएर इजलास�भ�ै र बा�हरसमेत हो ह�ला भई अ�य इजलासह�समेत 

अव�� भएप�छ �हर� िझकाइ शाि�त �यव�थापन गनु� परेको अव�थामा के क�तो श�द �योग ग�रयो 

भनी श�द नै उ�लेख गनु�पन� तथा �य�ता श�द �योग भएको �थयो �थएन भनी व�तगुत ्सबतु �माण नै 

खोजी गनु�पन� आव�यकता रहँदैन।  

भर� अदालतमा भएको उ� �दनको घटना र �योग ग�रएका श�दका त�काल उपि�थत 

माननीय �यायाधीशह�, �व�ान ् कानून �यवसायीह�, कम�चार� तथा सेवा�ाह�ह� सबै महससु गन� 

सा�य हनु ्भने �वयं यस इजलासको समेत �मरणमा रहेको �वषय हो जसलाई श�दका �पमा यस 

फैसलामा उ�लेख ग�ररहन आव�यक देिखँदैन। १८ जना कानून �यवसायीह�को उपि�थ�तमा ग�रएको 

�नण�य तथा �नवेदनमा ग�रएको ह�ता�र तथा तट�थ सं�थाको सद�यको �पमा रहनभुएका सरकार� 

कम�चार�ह�को ह�ता�र �वयंमा �ामाण हो। �भडका बीच भएको घटनामा के कुन �यि�ह�को के 

क�तो भ�ूमका रहेको �थयो भनी व�तगुत �माणका आधारमा हेन� आव�यक रहला तर �नवेदनमा 

उ�लेख भएअन�ुपको प�रि�थ�तमा अदालतको अवहेलनाको वारदात �था�पत हनुका ला�ग नै कुनै ते�ो 

�माणको आव�यकता देखीन आउँदैन।  

�वप�ी ��तवाद� नेजमा आलमले बयान गनु�भएप�छ बहस �ार�भ मा� भई अदालत समय 

समा� त भएप� चात ्�नजलाई भो�लप�ट १० बजे उपि�थत हनेु गर� �यि�गत हािजर� जमानीमा छा�ने 

गर� आदेश भएको �थयो। उ� आदेशमा �नजलाई थनुामा नराखी हािजर� जमानीमा छा�डएको भ� ने 

�वषयलाई �लएर बारा िज�ला अदालत बार इकाइबाट यस अदालतको स�पूण� इजलास नै ब�ह�कार 

गन�स�मको �नण�य भएको �थयो। यसर� �व�ान�्यको भनाइ र �वप�ी ��तवाद�को बयानअन�ुप केह� नै 

नभएको भए अदालत ��तको आ�था र मया�दालाई अ�ु�ण रा� न सदा सजग र त�पर �व�त वग�को 

सं�थाले सोह� अदालतको इजलास ब�ह�कार गन� स�मको कठोर �नण�य मनोर�जनका ला�ग �लयो होला 
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भनी अथ� गन� �म�दैन। यो �तरको सरोकार हुँदै नभएको घटनाका स�दभ�मा आएको भ� नसमेत 

स�कंदैन।  

तसथ� मा�थ ग�रएका �व�षेणबाट उ� �दनको �यवहारलाई सामा�य हो भनी अथ� गर� 

अदालतको अवहेलनाज�य �यवहार होइन भनी मा� न �म�ने ि�थ�त छैन। यस अदालतको मया�दा र 

जनआ�थामा समेत �भाव पन� गर� इजलासबाट भएको फैसलाका स�ब�धमा इजलास र अदालतलाई 

अमया��दत �पमा ला�छना लगाउने र �यवहार �दश�न गर� अवहेलनाज�य काय� भएको देखीन आयो 

भने �यायका याचकह�को ��त�न�ध�व गन� �ममा इजलासमा रहनभुएका �व�ान ् कानून �यवसायी 

उपरसमेत द�ुय�वहारज�य काय� भएको देखीन आयो। मा�थ उ�ृत ग�रएका स�मा�नत सव��च 

अदालतबाट कायम भएका �स�ा�त र अव�थाह� उ�लेख भएअन�ुप ��ततु म�ुामा देखीएको 

अव�थासँग मेल खाएको देखीएबाट उ� अव�था र ि�थ�तलाई अदालतको अवहेलनाको काय� गरेको 

भ� ने देखीन आयो।  

अब उ� वारदातमा �वप�ी ��तवाद�ह�को संल�नता छ छैन ? को कसको संल�नता रहेको 

छ भ� ने दो�ो �� न स�ब�धमा �वचार गदा� बार इकाइबाट परेको �नवेदनमा � ने�मा आलम, मो�वन 

अ�तर आलम, लालबाब ु अ�सार�, देवे�� रजक, या�सन �मया, �फरोज आलम, रेयाजलु हक, 

अि�वकालाल साह, मोलािजम �मया धोबी, जानेसार अ�तर आलम, कलामत �मयाँ धोबी,आ�सन �मयाँ 

हवार�, राम��ी पटेल, समसेर अंसार�, बादल �मयाँ अंसार�, स�तोष साह कानू, राधे�याम साह तेल�, 

कलाम�ुदन अंसार�, गोकुल साहसमेतको नाउँ उ�लेख गर� ��तवाद� कायम ग�रएको देखी�छ भने यस 

अदालतका कम�चार�ह�बाट ��ततु ��तवेदनमा ने�मा आलम, मो�वन अ�तर आलम, लालबाब ुअ�सार�, 

देवे�� रजक, जानेसार अ�तर आलमसमेतको नाउँ उ�लेख गर� अ�य निचनेका �यि�ह� भनी उ�लेख 

भएको देखी�छ।  

�म�त ०७३।१।१५ का �दन �भडबाट भएको �यवहार �न�य प�न त�काल उपि�थत सबैले 

ब�ुन र महससु हनु ्स�ने �यवहार हो तर उ� �भडमा को क�को संल�नता �थयो भनी ख�ुाउन 

�य�ता �यि�ह�लाई िच� न स�न ु पन� नै ह�ुछ। फे�र इजलासमा देखाइएको अमया��दत �यवहार र 

�योग ग�रएका श�दबाट हनेु अदालतको अवहेलना फौजदार� �कृ�तको अवहेलनाको कसरु मा� न ुपन� 

ह�ुछ। फौजदार� कसरुमा दा�य�वशील बनाउन संल�न �यि�को प�हचान �न�व�वा�दत र �न�या�मक 

�पले हनुपुन� ह�ुछ अ�यथा �नद�ष �यि�ले सजाय पाउने अव�था ह�ुछ। यो अव�था अदालत��तको 

�व� वास र आ�थाका स�दभ�मा झनै खतरनाक हनुप�ुछ।  

��तवाद� कायम ग�रएका �यि�ह�को यस अदालतसम�को बयान हेदा� � ने�मा आलम, 

�नजका छोरा मो�वन अ�तर आलम, �नजी अंगर�कह� � लालबाब ुअ�सार�, देवे�� रजक र � या�सन 

�मयामा� फैसला स�ु न इजलासमा गएको, सवार� चालक ��तवाद� �फरोज आलम अदालतबा�हरै गाडी 

कुरेर बसेको भ� ने देखी�छ भने अ�य सबै ��तवाद�ह�ले वारदातको समयमा अ�य� रहेको िज�कर 

गनु�भएको देखी�छ।  

�नवेदनमा नाम उ�लेख भएका ��तवाद�ह�म�ये रेयाजलु हक कतारमा रहेकोमा 

०७३।१।२१ गतेमा� ��भवुन अ�तरा���य �वमान�थल काठमाड�मा ओल�नभुएको त�य �नजको 
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पासपोट�बाट देखी�छ। �.अि�वकालाल साह रामकुमार महा�वर�साद के�डया आखँा अ�पताल वीरगंजमा 

रहेको त�य �व�तुीय उपि�थ�त अ�भलेखबाट देखी�छ। �.मोलािजम �मया धोबी �हमालय क�था उ�ोग 

�सराहामा काय�रत रहेको त�य उ� उ�ोगको अ�भलेखबाट देखी�छ। यसर� ��तवाद� कायम 

ग�रएकाम�येका य�तजना वारदातको समयमा यस अदालतमा नरह� य�य�ै रहेको त�य व�तगुत ्

आधारबाट देखीन आएकोले �नवेदनमा �वप�ी कायम ग�रएको मा� आधारमा सबैजना उ� 

अवहेलनाको वारदातमा संल�न रहेको भनी �व� वास गन� स�कने अव�था रहेन।  

�थमत: २०७३।१।१५ का �दन अदालतमा उपि�थत हनु ुआफ� मा उ� वारदातमा संल�न 

हनु ु हो भ� न �म�दैन। �नवेदनमा उि�लिखत सबै नाउँ��त �व� वास गन� स�कने अव�था नरहेप�छ 

इजलासबाट अनमुानका भरमा सबै वा तीम�ये कुनैलाई मा� रोजेर उ� द�ुय�वहारज�य काय�मा सल�न 

भएको भ� न प�न �मलेन। यस अदालतमा बयान गन� �ममा �वप�ी ��तवाद� नेजमा आलमले "म र 

मेरो छोरा" इजलासमा गै फैसलाको बारेमा सोधेको त�य र �यान मान�लाई कम सजाय भयो भनी 

भनेको भ� ने त�यस�म �वीकानु�भएकै छ। वारदात मा�थ नै �था�पत भईसकेको यस अव�थामा �नज 

ने�मा आलमको संल�नता रहेको देखीन आयो।  

�म�सलबाट �नजको छोराह�मा मो�वन अ�तर आलम र जनसार अ�तर आलमको नाउँ ख�ुन 

आएको देखी�छ। तर मो�वन अ�तर आलमले यस अदालतमा बयान गदा� आफू उ� �दन आमासँग 

इजलासमा फैसला स�ु न उपि�थत रहेको त�यमा �वीकार गद� फैसला स�ब�धमा कुनै ��त��या 

न�दएको भनी लेखाउनभुएको देखी�छ। तथा�प वारदात मा�थ कायम भईसकेको र �नजको समेत 

उपि�थ�तमा वारदात भएको देिखँदा �नजको संल�नता देखीन आयो। जनासर अ�तर आलमले 

�लनभुएको अ�य� रहेको िज�कर (plea of alibi) �नजका सा�ीको बकप�बाट प�ु� भएकै छ। 

�.ने�मा आलमको बयानबाट �नज र "छोरा" भएको देखीएकोमा एकजना छोरा मो�वन अ�तर 

आलमको संल�नता प�ु� भईसकेको अव�था हुँदा अ�य आधार �माण �वना "छोराह�को" अथ� गर� यी 

जनासर अ�तर आलमलाई समेत संल�न रहेको भ� न �मलेन।  

��तवाद�ह� लालबाब ु अ�सार� र देवे�� रजक � ने�मा आलमको �नजी अंगर�क भएको 

देिखँदा �नजह�को अदालतमा उपि�थ�त हनु ुवारदातमा संल�नताको आधार ब� न स�दैन। रा�यबाट 

खटाइएका �नजह�को दा�य�व नै � ने�मा आलमको �यि�गत ् सरु�ाका ला�ग �नजसाथै रहन ु पन� 

ह�ुछ। इजलासबाट भएको फैसलाका स�ब�धमा इजलास र अदालतलाई अमया��दत ला�छना लगाउने 

र �यवहार �दश�न गर� अवहेलनाज�य काय�मा �नजह�को ��य� संल�नता प�ु� नभएस�म उपि�थ�तकै 

आधारमा �नजह�ले समेत उ� कसरु गरेको भ� न �मलेन।  

��तवाद� �फरोज आलम �नज �.ने�मा आलमको �ाइभर भएको देखी�छ। �नजको प�न 

दा�य�व गाडीको सरु�ा गर� चलाउने नै ह�ुछ। �नजले यस अदालतका बयान गदा� आफू अदालतमा 

उपि�थत भएप�न � ने�मा आलम अदालत�भ� गएप�छ आफूले गाडी कुरेर बसेको भनी बयान गरेको 

देखी�छ। इजलास�भ� �नज उपि�थत भएको र हनैुपन� भ� ने �म�सलबाट देखीन प�न आउँदैन। यस 
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अव�थामा �नजलाई उ� वारदातमा संल�न रहेको भ� न �मलेन। यसैगर� अ�य ��तवाद�ह�ले 

वारदातको समयमा आफू अ�य� रहेको भनी �लएको िज�कर �नजह�का सा�ीको बकप�बाट प�ु� 

भएको देखी�छ भने �था�पत वारदातमा �नजह�को भ�ूमका �था�पत हनु ् स�ने अ�य आधार देखीन 

आउँदैन। यस अव�थामा वहाहँ�लाई कसरुमा संल�न रहेको भनी मा� न �मलेन।  

तसथ� यस म�ुामा मा�थ �व�षेण भएअन�ुप �म�त 2073।1।15 का �दन यस अदालतको 

१ नं. इजलासबाट नेजमा आलमको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� रामच�� �यासीसमेत भएको 

कत��य �यान म�ुामा भएको फैसलालाई �लएर �वप�ी ने�मा आलम, मो�वन अ�तर आलमसमेतले 

इजलास र इजलास बा�हर अमया��दत �पमा गाल� गलौज र हो ह�ला गर� कुस� र �ाल तोडफोड 

गन� �यास गर�, अ�य काय�का ला�ग उपि�थत �व�ान ् कानून �यवसायीले स�झाउन खो�दा वहाँ 

उपरसमेत द�ुय�वहार गर� अदालतको अवहेलना गरेको देखीन आएकोले सो काय�मा संल�न रहेको प�ु� 

हनु ्आएका �वप�ी ��तवाद� ने�मा आलम र मो�वन अ�तर आलमले �याय �शासन ऐन,2048 को 

दफा 18 को उपदफा (1)बमोिजम यस अदालतको अवहेलना गरेको देखीन आयो।  

यसर� यस अदालतको अवहेलना गरेको कसरुमा संल�न रहेको �था�पत हनु ्आएका �वप�ी 

��तवाद�ह� ने�मा आलम र मो�वन अ�तर आलम ��त के क�तो �यवहार हनुपुन� हो ? भ� ने ते�ो 

�� न स�ब�धमा �वचार गनु�पन� हनु ्आयो।  

�याय �शासन ऐन,2048 को दफा १८ को उपदफा (१) मा अदालतको अवहेलना गरेको 

ठहराएमा अ�भय�ुलाई एक हजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय गन� 

स�नेछ भनी हनु ्स�ने सजायको दायरास�म �नधा�रण भएको पाइ�छ। के क�तो ग�त�व�धका ला�ग के 

क�तस�म सजाय गनु�पन� हो भनी �या�यक वा कानूनी मापद�ड रहेको पा�दैन। यस अव�थामा सजाय 

�नधा�रण उ� प�र�ध�भ� रह� इजलासको �ववेकले गनु�पन� देखीन आयो। फैसलाको जानकार� त 

��तवाद� ने�मा आलमले फाटँबाटै �ा� त ग�रस�नभुएको त�य वहाकँो बयानबाट नै देखी�छ। यसर� 

जानकार� �ा� त ग�रसकेको �वषयमा �भडलाई �लएर इजलासमा �वेश गनु�, इजलास�भ� होह�ला र 

अमया��दत �यवहार �दश�न गनु� सभास�को है�सयतमा रहनभुएका �यि�को ला�ग शोभनीय हुँदैन।  

भएको वारदातका स�ब�धमा यस अदालतसम� �नजले गरेको बयान हेदा� आफूले �दश�न 

गरेको �यवहार ��त द:ुखभाव वा �माभाव �य�समेत नगनु�भएको ि�थ�त छ भने अक�तफ�  वारदात पूव� 

योजनास�हत भएको भ� ने प�न देिखंदैन। सभासदको उ�मे�ार रहनभुएका आ�नै प�तको ह�या भएको 

वारदातस�ब�धी म�ुामा ��तवाद� कायम ग�रएकाम�येका रामच�� �यासीका हकमा फैसलाले तोकेको 

सजाय कम भयो भनी त�काल ��त��या �व�प उ� वारदात भएको अव�था देखी�छ।  

तसथ� उि�लिखत अव�थाह�लाई म�यनजर गदा� �नज ��तवाद� नेजमा आलम र मो�वन अ�तर 

आलमलाई सोह� उपदफाबमोिजम जनह� �.५००।- (पाँच सय �पैया)ँ का दरले ज�रवानाको सजाय 

गदा� कानूनको म�सद पूरा हनेु नै देखीएकोले सोह�अनसुार सजाय हनेु ठहछ� र अ�य ��तवाद�ह� 

लालबाब ु अ�सार�, देवे�� रजक, या�सन �मया, �फरोज आलम, रेयाजलु हक, अि�वकालाल साह, 

मोलािजम �मया धोबी, जानेसार अ�तर आलम, कलामत �मयाँ धोबी, आ�सन �मयाँ हवार�, राम��ी 
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पटेल, समसेर अंसार�, बादल �मयाँ अंसार�, स�तोष साह कानू, राधे�याम साह तेल�, कलाम�ुदन अंसार�, 

गोकुल साहले यस म�ुाबाट सफाइ पाउनेसमेत ठहछ�।  

साथै, कानून�ारा �नधा��रत हद र फैसलाबाट �नधा��रत सजाय यस है�सयतमा रहनभुएका 

��तवाद�ह�का ला�ग सा�ै हतो�साह� बनाउन स�ने प�रमाणको भएको नभई चेतावनी �व�प साक� �तक 

द�डको �पमा रहेको देखीन आएको र उ� वारदातप�छ यो म�ुा कारबाह�का �ममा �नजह�को 

उपि�थ�त, ��त�ुत र सहभा�गतासमेतलाई म�यनजर गदा� "यस अदालत र इजलास�भ� रहनभुएका 

�व�ान ्कानून �यवसायीउपर गरेको �यवहारका स�ब�धमा दःुख मनाउ गर� �लिखत �पमा �मा" 

याचनाको �नवेदन पेस गरेमा इजलासको आदेशबाट उ� सजाय काया��वयन गनु� नपन�समेत ठहछ�। 

अ�य कुराका हकमा तप�सलमा लेिखएबमोिजम गनु�: 

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम ��तवाद� नेजमा आलम र मो�वन अ�तर आलमलाई जनह� 

�.५००।- (पाँच सय �पैया)ँ का दरले ज�रवानाको सजाय हनेु भई "यस अदालत र इजलास�भ� 

रहनभुएका �व�ान ् कानून �यवसायी उपर गरेको �यवहारका स�ब�धमा दःुख मनाउ गर� �लखत 

�पमा �मा" याचनाको �नवेदन पेस गरेमा इजलासको आदेशबाट उ� सजाय काया��वयन गनु� 

नपन�समेत ठहरेकाले ज�रवानाको लगत राखी पनुरावेदनको अव�था नाघेप�छ उ�लेख भएअनसुार 

सजाय काया��वयन गनू�...............................................................................................१ 

 

यस फैसलामा िच� नबझेु अदालती ब�दोब�तको महलको १९३ नं. को �याद ३५ �दन�भ� �ी 

पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पनुरावेदन गनु� भनी सजाय ठहर भएका ��तवाद�ह�लाई पनुरावेदनको 

�याद �दनू...............................................................................................................२  

 

सरोकारवालाले न�ल मा�न आए �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लइ न�ल �दनू..............................३ 

 

फैसलाको �व�तुीय ��त स�टवेअरमा अपलोड गर� दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार 

अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू........................................................................................४ 
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�ी बारा िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी �रते�� थापा 

 फैसला 

म�ुा नं.०७1-CP-1016। 01509 

 

म�ुाः- अब� डा ज�गा ब� डा गर� अंश दता� गर� चलन चलाइपाउँ म�ुा।  

 दायर �म�त २०७2।1।08 

�नण�य नं. 201 

 

वाद�को नाम, थर, वतन 

�व. नाथ ु चौधर�को ना�त बहुार� �व. 

रामशरण चौधर�को छोरा बहुार� िशवच�� 

चौधर�को जेठ� �ीमती िज�ला बारा सा�बक 

गा�वस �प�ा �समरा-7 घर भई हाल िज�ला 

बारा गढ�माई न.पा.-7 ब�ने ब�ने वष� अं. 

60 क� शैल कुमार� थ�नी................1  

सा�ी :  

कागज : 

 

  

��तवाद�को नाम, थर, वतन 

रामशरण चौधर�को छोरा िज�ला बारा गा�वस 

�प�ा �समरा-7 हाल गढ�माई न.पा.-4 ब�ने वष� 

60 को िशवच�� चौधर�............................1 

िशवच�� चौधर�को प�ी ऐ.ऐ. ब�ने वष� 49 क� 

जानक� देवी चौधर�..................................1 

सा�ी : 

कागज : 

 
 

अदालतबाट बझेुक 

सा�ीः- 

कागजः- 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.वं. २९ नं.बमोिजम यसै 

अदालतको अ�धकार�े��भ� पन� ��ततु म�ुाको संि�� त त�य एवम ्ठहर यस�कार छः 

त�य ख�ड 

मूल प�ुष �व. नाथ ुचौधर�को 2 छोराह�मा जेठा �व. रामशरण चौधर� र �व. रामशरण 

को छोरा िशवच�� चौधर� हो। िशवच�� चौधर�को 2 प�ीमा जेठ� म �फराद� शैलकुमार� चौधर� र 

का�छ� �वप�ी जानक�देवी चौधर� हनु।् �व. नाथ ुचौधर�को आ�नो कालग�तले धेरै वष�अिघ र ससरुा 

रामशरण चौधर�को आ�नो कालगतीले केह� वष� अिघ �वग�वास भएको छ। िज�ला बारा सा�बक 

�प�ा �समरा-4 को �क.नं. 21 को ज.�व. 2-15-10 को मोह� मेरो बाजे ससरुा �व. नाथ ुचौधर� 

हनु ुभई सो ज�गामा मेरो हक हनेु भई सो ज�गाम�ये मोह� हकबापत �क�ा काट भई �क.नं. 462 

�वप�ी जानक�देवी चौधर�को नाममा आएकोले सो ज�गामा मेरो अंशहक भएको हुँदा सो �क.नं. 462 

को अंश हनु ् बाँक� रहेको मोल �. 8,00,000।- पन� ज.�व. 1-0-0 को 2 भाग गर� 
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उ�रतफ� बाट 1 भाग मेरो अंश हक कायम गर� मलाई �दलाई मेरो नाममा दाखेलसमेत गर� 

चलनसमेत चलाईपाउँ तथा म�ुा गदा� लागेको कोट� फ�समेत �वप�ीबाट �दलाई भराइपाउँ भ� नेसमेत 

बेहोराको �फरादप�।  

हा�ो प�ुतावल� मूल प�ुष नाथ ु चौधर�का 2 छोरामा जेठो रामशरण चौधर� र का�छो 

देवशरण चौधर� हनु ्भने देवशरण चौधर�को प�ी भोजनी थ�नी हनु ्भने रामशरण चौधर�को एक मा� 

छोरा िशव च�� चौधर� हनु।् �नज िशवच�� चौधर�को 2 प�ीमा जेठ� �वप�ी शैल कुमार� थ�नी 

�नस�तान रहेको र का�छ� प�ी म ��तवाद� जानक�देवी चौधर�को कोखबाट 4 छोर� र 2 छोराको 

जायज�म भएकामा �ववा�हत छोरा मोनाकुमार� र बाकँ� छोर�ह�मा �मशः पासप�त कुमार� र�भा 

कुमार� पाभा� कुमार� तथा 2 छोराह�मा �मशः परण चौधर� र अजु�न चौधर� हनु।् नाथ ुचौधर� र 

रामशरण चौधर� तथा �नजह�को प�ी परलोक भईसकेको छ। �वप�ी 054 सालमै कानूनबमोिजम 

आ�नो अंश �लई �भ� न भैसकेकोले दाबीको ज�गा म जानक� चौधर�को दाताले मोह� प�याएर �दएको 

होस चाहे राजीनामा गरेको �दएको होस जनुसकैु त�रकाबाट आएको भए प�न सो ज�गामा �वप�ीको 

हक हुँदैन भ� ने कुरा पटकपटकको फैसलाले ��ट ग�रसकेको हुँदा वाद� दाबी खारेज भागी छ। 

�वप�ी हा�ो सगोलको हुँदै होइन ताप�न य�द �वप�ी सगोलको अंिशयार भएको भए 2 भागको 1 

भाग मा फे�र 8 भाग लगाई सो 8 भागको 12 भाग मा�ध �वप�ीले दाबी �लन ु पन� ठाउँमा 

अंिशयारलाई लोप गर� पटक पटक अदालतबाट �वप�ीको अंश हक नहनेु ठहराई भएको फैसलालाई 

�वप�ीले �वीकार गर� बसको भएप�न सो सबै फैसलालाई �फरादमा नदेखाई अदालतलाई ढाँट� 

गमुराहमा पार� �दएको �वप�ीको झठुो �फराद खारेज भागी छ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद�ह�को 

एउटै बेहोराको एउटै ��तउ�रप�।  
 

अदालतको ठहर 

�नयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको �म�सल संल�न कागजातह� 

अ�ययन गर� हेदा� अंग पगुी म�ुा फैसला ग�र�दए ँहनेु देखीयो। वाद�तफ� बाट रहनभुएका �व�ान ्व�र� 

अ�धव�ा �ी रामारानी �े�ले �क नं. ४६२ को ज�गा मोह� नामसार� भईआएको ज�गा होइन। 

भ�ूमस�ब�धी ऐनमा भएको चौथो संशोधनले मोह�लाई सह�वामीको �पमा मानेकोले १६३८ को अंश 

म�ुा �दनअुगावै उ� सशोधन भएको हुँदा उ� ज�गामा वाद�को समेत अंश हक हनेु अव�था हो। 

अंशब�डाको महलको ३३ नं. ले समेत वाद�को अंशहक ला�छ। राजीनामा देखाइए प�न 

मोह�बापतको ज�गा हो वाद� दाबीबमोिजम ग�रपाउँ भनी बहस गनु�भयो।  

��तवाद�तफ� बाट रहनभुएका �व�ान ्अ�धव�ा �ी देवबहादरु चौधर�ले वाद�ले ०५५ सालमा 

अंश म�ुा दायर गर� छु�ी�भ� न भैसकेको र पनु ०५७ सालमा अंश दपोट म�ुा दायर गर� सो म�ुामा 

समेत फैसला भैसकेको हुँदा पटक पटक अंशकै आधारमा ना�लस गन� पाउने होइन। अंश म�ुामा 

०५४ सालमै मानो छु��सकेप�छ ०६२।२।११ मा तोरणदेवीले राजीनामा ग�र�दएको स�पि�मा यी 

वाद�को अंश हक हनैु स�दैन। उ� �लखत उपर �यनै वाद�ले दायर गरेको रािज�ेशन बदर र र 

जालसाजी म�ुा खारेज भैसकेको हुँदा यो म�ुामा �ागं�यायको �स�ा�त लागू ह�ुछ। एकासगोलमा 
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नरहेको हुँदा हका�धकार �वह�न वाद�को �फरादको आधारमा चलेको यो म�ुा खारेज ग�रपाउँ भनी 

बहस गनु�भयो।  

�फराद बेहोरा, ��तउ�र िज�कर तथा �व�ान ्कानून �यवसायीह�को बहस िज�करसमेतलाई 

म�यनजर गदा� यस म�ुामा वाद� दाबी प�ुने नप�ुने के हो भनी �नण�य गनु�पन� देखीन आएको छ। 

उ� मूल ठहर गनु�पन� कुराको �नण�य गनु�अिघ �न�न �� नको �न�पण हनु ्आव�यक देखीयो : 

१. यस म�ुामा ��तवाद� प�को िज�करअन�ुप अ वं ८५ नं.बमोिजम �ा��यायको �स�ा�त लागू 

हनेु हो होइन ? 

२. �ववा�दत �क नं. ४६२ को ज�गा अब�डा ज�गा हो होइन ? 

३. सो ज�गामा वाद�को अंश हक छ छैन? भए के क�त रहेको छ ? 

सव��थम प�हलो �� न स�ब�धमा �वचार गदा� अदालती ब�दोब�तको महलको ८५ नं. मा 

"अ�ामा म�ुा पर� फैसला भएप�छ सो फैसलाउपर ऐनबमोिजमको पनुरावेदन नभई सोह� म�ुामा उसै 

झग�डयाका नाउँको �फरादप� �लई स�ु न हुँदैन। �लएको भएप�न खा�रज ग�र�दनपुछ�। " भ� ने 

�यव�था भएको पाइ�छ। यस �ावधानको �या�या गद� स�मा�नत सव��च अदालतबाट बालकृ�ण के. 

सी. समेत �व�� िज�ला �हर� काया�लय, दैलेखसमेत भएको उ��षेण म�ुामा "�ाङ�यायको �स�ा�त 

�योग हनु ्म�ुाको प�ह� एकै हनुपुन�, म�ुाको �वषयव�त ुर �कृ�त एउटै हनुपुन� र स�म अदालतबाट 

�व�धपूव�क सनुवुाई भई अि�तम �नण�य भएको हनुपुद�छ" भनी (नेकाप २०६७ �न नं. ८४५९ प ृ

१८४) तथा �न�न अव�थाको �व�मानतामा यो �स�ा�त लागू हनेु भनी �व�णदेुव राउत कुम� �व�� 

गठु� सं�थान शाखा काया�लय जनकपरु भएको मोह� कायम म�ुामा (नेकाप २०६७ �न नं. ८३०६ प ृ

१३२) �स��त ��तपादन भएको देखी�छ: 

१. प�हले दायर भएको र प�छ �दइएको म�ुामा दाबीको �वषय समान हनुपुन�, 

२. प�हले दायर भएको र प�छ �दइएको म�ुामा म�ुा गनु�पन� कारण र मा�गएको उपचार समान 

हनुपुन�, 

३. प�हले दायर भएको र प�छ �दइएको म�ुामा म�ुाका प�ह�को अव�था र है�सयत समान 

हनुपुन�, 

४. प�हलेको कारबाह�मा दाबी ग�रएको �वषयमा अि�तम �नण�य भएको हनुपुन�, 

५. �य�तो �नण�य कानूनबमोिजम स�म �नकाय। अदालतबाट भएको हनुपुन�, 

६. प�हलेको म�ुाको काम कारबाह�मा प�को तफ� बाट उिचत ��त�न�ध�व भएको हनुपुन�, 

७. प�हले दायर भएको म�ुामा स�बि�धत प�ले सनुवुाइको पया�� त र उिचत अवसर पाएको 

हनुपुन�।  

उि�लिखत कानूनी �यव�था र �स�ा�तलाई यस म�ुाको त�यस�ब�धमा हेनु�पन� हनु ्आयो। 

यस म�ुामा ��तवाद�ले �न�न त�यका आधारमा यो िज�कर �लनभुएको देखीयो : 
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 यी शैलकुमार�ले २०५४ सालमा दायर गनु�भएको सा दे नं. १६८३ को अंश दता� 

म�ुामा २०५५।९।२६ मा भएको फैसलाबाट वाद�ले अंश पाइसकेको।  

 वाद�ले नै ��तवाद�समेत उपर २०५७ सालमा दायर गनु�भएको सा दे नं. १३०९ को 

अंश दपोट म�ुामा �म�त ०५८।४।२५ मा भएको फैसलाबाट अंश पाइसकेको  

 यसै �ववा�दत �क नं. ४६२ को ज�गास�ब�धमा उ� ज�गा तोरणदेवी शमा�बाट र नं. 

९४८२ �म�त ०६२।२।११ को �लखतबाट पाएकोमा २०६६ सालमा सा दे नं. 

११९९ को रिज��ेसन बदर दता� म�ुा तथा द ुफौ नं. २१२ को जालसाजी म�ुा �यनै 

वाद�ले दायर गरेकामा दवैु म�ुाह� खारेज हनेु गर� यस अदालतबाट �म�त 

२०६७।७।१० मा फैसला भएको र सो फैसलालाई सदर गन� गर� पनुरावेदन 

अदालत, हेट�डाबाट �म�त ०६८।३।१५ मा सदर भएको।  

 यह� �क नं. ४६२ को ज�गा ��तवाद�को नाउँमा आएप�छ �क नं. २१ को मोह� लगत 

क�ा गन� गर� ०६३।११।९ मा भ�ूमसधुार काया�लय बाराबाट �नण�य भएकामा सो 

�नण�य बदर ग�रपाउँ भनी �यनै वाद�ले सोह� काया�लयमा दायर गनु�भएको �नण�य बदर 

म�ुामा वाद� दाबी नप�ुने गर� �म�त ०७०। ३।११ मा भएको �नण�य पनुरावेदन 

अदालत, हेट�डाबाट ०७०। ११।२८ मा सदर भएको।  

उि�लिखत सा दे नं. १६८३ को अंश दता� म�ुा र सा दे नं. १३०९ को अंश दपोट म�ुामा 

भएको फैसलाबाट यस म�ुामा �ववा�दत �क नं. ४६२ वा सोको मूल �क�ा �क नं. २१ को 

ज�गास�ब�धमा बो�लएको अव�था छैन। ती म�ुाह� उ� �क�ा ज�गाह� स�ब�धमा भएको प�न 

देिखंदैन।  

यसै गर� २०६६ सालको सा दे नं. ११९९ को रिज��ेसन बदर दता� म�ुा तथा द ुफौ नं. 

२१२ को जालसाजी म�ुामा यस म�ुाका सबै ��तवाद�ह� समावेश भएको नभई दाता र �ा� तकता� 

जानक�देवी मा� ��तवाद� रहेको देखी�छ भने म�ुा रिज��ेसन भएको �लखत बदर ग�रपाउँ भनी 

परेको देखी�छ। उ� म�ुामा यस अदालतबाट भएको फैसला हेदा� �ववा�दत ज�गामा वाद�को 

मो�हयानी हक नभएको, ज�गा धनीले वाद�लाई मोह� नप�याएको र ��तवाद� जानक�देवीले मोह� बापत 

पाएको, मोह�बापत पाएको ज�गामा पैतकृसरह ब�डा नला�ने भ� ने आधारमा नै �नण�य भई फैसला 

भएको देखी�छ।  

 भ�ूम सधुार काया�लय बाराबाट �म�त ०७०। ३।११ मा भएको �नण�य तथा पनुरावेदन 

अदालत, हेट�डाबाट ०७०। ११।२८ मा सदर भएको �नण�य बदर म�ुामा समेत आ�नोसमेत मोह� 

रहेको ज�गाको मोह� लगत क�ा ग�रएको र उ� �नण�यले मोह� हक नै गमेुको भ� ने आधारमा नै 

�फराद दायर भएको अव�था देखी�छ। स�मा�नत पनुरावेदन अदालतबाट प�न भ�ूमस�ब�धी ऐनको 

दफा 26(1)अन�ुप मोह� प�याएको अथा�त ्मोह� नामसार�को �वषयमा �ववेचना भई फैसला भएको 

देखी�छ। यस आधारलाई नै ���ाउन पनुः "यी वाद� एकासगोलमा रहेको भ�े र �व. मोह�को 

म�ृयपु�ात ्ज�गा धनीले यी वाद�लाई मोह� प�याएको वा मोह� मानी आएको �लखत �माण वाद�ले 
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पेस गन� नस�न ुभएको" भनी �व�षेण ग�रएको छ। जालसाजी म�ुामा प�न सोह� आधारमा जालसाजी 

नठहन� �नण�य भएको छ।  

 व�ततु: उ� म�ुामा मोह� हककै आधारमा दाबी ग�रएको देखी�छ। तर यस म�ुामा मोह� 

हकबापत नभई अंश हकबापत दाबी �लइएको देखी�छ। अंश हककै ज�रयाबाट उ� ज�गा ब�डा 

नग�रएको अब�डा ज�गा हुँदा आ�नो भाग स�ब�धमा दाबी �लइएको देखी�छ। यस म�ुामा �नण�यको 

�वषय प�न �ववा�दत ज�गामा वाद�को मोह� हक रहे नरहेको �वषयमा हेनु� पन� नभई उ� ज�गा 

अब�डा ज�गा हो होइन र वाद�को अंश हक रहे नरहेको के क�त रहेको भनी हेनु�पन� हुँदा उि�लिखत 

म�ुाको �नण�यको �वषयव�त ुर यस म�ुाको �नण�य गनु�पन� �वषयव�त ुएकै रहेको भ� न �म�ने अव�था 

देखीएन। यसथ� ��ततु �फरादलाई 85 नं.अन�ुपको �ाङ�यायको �स�ा�त �वपर�त आएको भ� न 

�मलेन।  

अब यो ज�गा अब�डा ज�गा हो, होइन भ� ने दो�ो �� नतफ�  हेदा� यी वाद�ले �म�त 

054।7।7 मा रामशारण चौधर�समेतका �व�� दायर गनु�भएको 054 को दे.नं. 1683 को 

अंशब�डा म�ुा �म�त 055।9।26 मा फैसला भई 062।4।6 मा अंश छु�ाई �लएको त�य 

�फराद बेहोराबाट देखी�छ। ��तउ�रबाट यस त�यमा �ववाद देिखँदैन। यसप�छ �क.नं. 22,८३, २१ 

र ८४ को घर ज�गाका स�ब�धमा �यनै वाद�ले अंश दपोट म�ुा दायर गनु� भई उ� म�ुासमेत 

पनुरावेदन अदालतसमेतबाट फैसला भई अि�तम भएको छ। तर दवैु म�ुामा यो �क.नं. 462 को 

माउ �क�ास�ब�धमा बो�लएको नहुँदा ब�डा हनु ् बाँक� रहेको भ� ने देखी�छ। यसै �सँगमा उ� 

�क�ा अंश ब�डा हनेु समपि� हो वा होइन भ� ने �� नको समेत �वचार गनु�पन� हनु ्आउँछ।  

यी वाद�ले प�हलो अंश म�ुा 054।7।7 मा दायर गनु�भएको त�यमा रसो समयस�म 

�ववा�दत ज�गाको माउ �क.नं. 21 को ज�गाको ज�गा धनी तोरणदेवी शमा� एवम ्मोह�मा मूल पखुा� 

नाथ ु चौधर� रहेको त�यमा �ववाद देिखँदैन। उ� ज�गा र.नं. 9482 �म�त 062।2।11बाट 

ज�गा धनीले ��तवाद�म�येका जानक� देबीका नाउँमा राजीनामा पा�रत �ग�र�दएको देखी�छ। तर 

�लखतमै "मोह�हकबापत" भनी उ�लेख भएको हुँदा ज�गा धनी हकबापत �दएको अथ� गन� �मलेन। 

बाबकुो नाउँमा रहेको मोह� हक नै राजीनामाको �लखत �योग गर� ह�ता�तरण गरेर �क.नं. 21 को 

बाँक� ज�गा आ�नो एकलौट�स�म गरेको अव�था हो।  

भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ मा 053।9।24 मा चौथो संशोधन गर� तो�कएको अ�धकार�ले 

मोह� लागेको ज�गा ज�गावाला र मोह�लाई बाँडफाँड गन� स�ने, बाँडफाडको ला�ग ज�गावाला र 

मोह�ले आपसी सहम�तमा वा कुनै एक प�ले मा� �नवेदन �दएमा बाँडफाँड गन� स�ने, साथै तो�कएका 

अव�थामा ज�गावाला वा मोह�म�ये कुनै एकजनाको नाउँमा ज�गा कायम गन� गर� तो�कएको 

अ�धकार�ले �नण�य गन� स�ने गर� दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ड० थप ग�रएको देखी�छ। अथा�त ्

उ� �म�तप� चात ्मोह� हकर ज�गा धनीको हक भनी रहेको �ैध �वा�म�व अ��य गरेर मोह� हकलाई 

आधाको हदमा ज�गा धनीमा प�रवत�न ग�र�दएको अव�था हो। यसर� 053।9।24 मै मूल पखुा� 
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नाथकुो नाउँमा रहेको मोह� हक ज�गा धनीमा �पा�तरण भैसकेको हुँदा मूल पखुा�को नाउँमा जनुसकैु 

�ोतबाट आएको समपि� प�न त�लो तहको अंिशयारको हकमा पैतकृ नै हनेु हुँदा यस नातामा 

वाद�को अंश हक नरहेको भ� ने मा�थ उि�लिखत कुनै प�न फैसलाले नबोलेको अव�थामा �मलेन। 

�नजको समेत अंश हक रहेकै देखीयो।  

जहाँस�म ��तवाद� प�ले वाद�ले अंश �लई �भ� न भैसकेको भनी िज�कर गनु�भएको छ, सोतफ�  

�वचार गदा� मा�थ �व�षेण भएबमोिजम उ� �क.नं. 21 को आधीको हदमा अब�डा पैतकृ 

ठह�रसकेको अव�था एकातफ�  छ भने यसै स�दभ�मा अंशब�डाको महलको 3३ नं. लाई प�न �वचार 

गनु�पन� ह�ुछ।  

उ� 33 नं. मा एकाघरसँग छँदा बा�ँन ुपन� साझा ज�गा ज�मन घर खेत गै� ... नेपाल 

सरकारबाहेक अ�ले खाई राखेकोमा कुनै अंिशयारले �फता� गराई �याएको प�न मा�थ लेिखएबमोिजम 

अथा�त ्�लखत भएकामा �लखतबमोिजम र नभएकामा सबै अंिशयारले बाँडी खान पाउँछ भ� ने �यव�था 

भएको देखी�छ। यी वाद� प�हलो अंश म�ुाबाट �भ� न हुँदाका बखत मूल पखुा� मोह� नाथ ुचौधर�कै 

नाउँमा मोह� हक कायम रहेको ज�गा हुँदा ब�डा ला�न स�ने अव�थामा रहेको देिखंदैन। तर उ� 

अंश म�ुाको टु�ो ला�दाका अव�थामा मोह�को म�ृय ु भई ��तवाद� जानक� चौधर�का नाउँमा मोह� 

हकबापत ह�ता�तरण भएको अव�थामा सबै अंिशयारले बाँडी खान नपाउने भ� न �मलेन।  

यसै स�दभ�मा रामगोपाल चमार �व�� कलावती चमार भएको अंश म�ुामा (ने.का.प. 

2069 �न.नं. 8787 प ृ२१२) "आ�नै पालामा मो�हयानी �ा� त गरेको मोह�को नाताले आफूमा 

�वा�म�व आएको अव�था र बाब ु बाजेसमेतका पूव�जको मो�हयानी �नजको म�ृयपु�छ ज�गाधनीले 

रोिज�दएका कारणले स�रआएको अव�थालाई समान मा� न �म�दैन। ज�गाधनीले रोिज�दएको वा 

छोडप�समेत ग�र�दएको कारणले मा� कुनै मो�हयानीको स�पि� अंशब� डाको १८ नं. को �योजनका 

ला�ग �नजी �म, सीप र �यासको आज�न मा� न �म�दैन। मो�हयानी छोडप� वा ज�गाधनी र 

मोह�बीचको बाँडफाँडका मा�यमले कसैलाई �ा� त ह�ुछ भने �यो उसको �नजी �म, सीप र �यासको 

आज�न मानी सो ज�गामा समान �पले खेती गन� अ�य अंिशयारलाई ब� डा नहनेु मा� न अंशब� डाको 

१८ नं. भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) र २६ (१) को प�र��ेयमा �यायसँगत हुँदैन" 

भनी �या�या भएको देखी�छ।  

अतः यस म�ुामा ज�गा धनी र मोह� प�रवारबीच मोह� लगत क�ासमेत भई बनेको �क.नं. 

462 को ज�गामा वाद�को समेत अंशहक रहेको देखीन आयो। के क�त हदस�म वाद�को अंश हक 

रहेको छ भ� ने �� नतफ�  हेदा� �फराद प�मा २ भागबाट १ भाग आ�नो अंश हक रहेको भनी दाबी 

�लइएको देखी�छ भने ��तउ�र प�मा मूल प�ुष �व नाथकुो दईु छोरा �व रामशरण र देवशरण 

भएको देवशरणको प�ी भोजनी थ�नी भएको रामशरणको १ छोरा िशवच�� चौधर� भई �नजको दईु 

प�ीमा जेठ� यी वाद� शैलकुमार� र का�छ� � जानक�देवी भएको। जानक�देवीबाट ज�मेका ४ 

छोर�मा जेठ� मीना कुमार� �ववा�हत रहेकोमा अ�य ३ छोर� र दईु छोरा रहेको बेहोराको प�ुतेवार� 

खलुाइएको पाइ�छ। यसर� रामशरणको हागँामा अव ज�मा ८ जना अंिशयार रहेको देखीन आउँछ। 
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यसस�ब�धमा यस अदालतको आदेशानसुार वाद�ले �म�त ०७२।१।२३ मा कागज गदा� ��तउ�र 

प�मा उि�लिखत उ� प�ुतेवार�लाई �वीकार गनु�भएको देखी�छ।  

तसथ� ��ततु म�ुामा मा�थ �ववेचना भएबमोिजम �ववा�दत �क.नं. 462 को 1-०-0 ज�गा 

ब�डा हनु ् नसकेको अब�डा ज�गा देखीन आएको हुँदा अंशब�डाको महलको 28 नं.अन�ुप नरम 

गरम �मलाई नाथकुो दईु छोराह�को 2 भाग लगाई रामशरणको हागँामा जी�वत अंिशयार ८ जना 

देखीएकाले 1 भागबाट 8 भाग लगाई सोम�ये 1 भाग वाद�को अंशहकबापत छु�ाई �नजको नाउँमा 

दता� हनेु र चलन चलाई पाउनेसमेत ठहछ�। सो ठहना�ले अ�मा तप�सलबमोिजम हनेु गर� ��ततु म�ुा 

अ.बं.१८६ नं.बमोिजम फैसला ग�र�दए।ँ  
 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ववा�दत �क.नं. 462 को 1-0-0 ज�गा अब�डा ज�गा हुँदा 

२ भागको १ भागबाट8 भाग लगाई सोम�ये 1 भाग वाद�ले अंश हकबापत छु�ाई �नजको नाउँमा 

दता� हनेु र चलन चलाई पाउने ठहर� फैसला भएकाले द�ड सजायको महलको ४६ नं. को �याद�भ� 

ब�डा छु�याइपाउँ भनी वाद�ले दखा��त �दएमा ठहेरबमोिजम ब�डा छु�याई दा खा पजु� गर� चलन 

चलाई �लनू............................................................................................................1 

 

वाद�ले �फरादसाथ राखेको कोट� फ� �. 7970।- म�ये दाबी प�ुने २ भागको १ भागबाट 8 

भागको 1 भागअनसुारको �.996। 25।- कोट� फ� वाद�ले भ�रपाउने हुँदा कोट�फ� ऐनका 

�याद�भ� ��तवाद�को यसै सरहद जेथा देखाई भाराइपाउँ भनी वाद�ले दखा��त �दए ँकुनै द�तूर न�लई 

उ� कोट� फ� वाद�लाई ��तवाद�बाट भराइ�दन ु...............................................................2 

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ३५ �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पनुरावेदन गनु� भनी वाद� 

��तवाद�को नाममा पनुरावेदनको �याद जार� गनु�.............................................................3 

 

सरोकारवालाले न� कल मा�न आए �नयमानसुार न� कल �दन.ु.............................................4 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन.ु.........5 

 
 

         िज�ला �यायाधीश 

 

यो फैसला क��यटुर गन�, 

ना.स.ु कुशल सबेुद� 

फाँट नं.2 

इ�त संवत ्2073 साल जेठ 20 गते रोज 5 शभुम.्............................... 
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�ी सला�ह� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी वासदेुव �यौपाने 

फैसला 

संवत ्२०७१ सालको दे.नं.१८९६ 

म�ुा नं. 071-CP-1621। 38-071-2422 

 

म�ुाः- हालैदेखीको बकसप� �लखत दता� बदर दता� 

�नण�य नं.-८५ 

 

वाद�को नाम थर,वतन 

सला�ह� िज�ला धनकौल गा.�व.स.वडा नं. ५ 

ब�ने रंगीलाल रायको छोरा वष� ४५ को 

कमले� वर राय यादव...........................१ 

ऐ. ऐ. ब�ने रंगीलाल रायको छोरा वष� ६१ 

को अवधेश राय यादव .......................१ 

 

ऐ.को सबतु �माण 

सा�ी......  

कागज.... 

 

��तवाद�को नाम थर,वतन 

सला�ह� िज�ला धनकौल गा.�व.स. वडा नं. ५ ब�ने 

�व. रंगीलाल रायक� �ीमती वष� ७३ �क 

इसरदेवी.....................................................१ 

ऐ. ऐ. ब�ने �व. रंगीलाल रायक� छोरा बहुार� तथा 

उपे�� रायक� �ीमती वष� ३६ क� कैलासकुमार� 

देवी..........................................................१ 

 

ऐ.को सबतु �माण 

सा�ी......  

कागज.... 

 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी 

कागजः हालैदेखीको बकसप�को �मािणत ��त�ल�प  

मालपोत काय�लयबाट िझकाई बिुझएको।  

दायर� �म�तः २०७१।१२।१९ 

 

�याय �शासन ऐन,२०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २९ 

नं.बमोिजम यस अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु म�ुाको संि�� त त�य एवम ्ठहर यस�कार 

छः- 

१. मूलपू�ष �व. �वलट रायको ३ छोराह� �मश �व. रंगीलाल राय-१ �व. राम�साद राय-१ 

�व. बौएजी राय हनु।् �व. रंगीलाल रायको �ीमती �वप�ी इसरदेवी हनु।् �नजह�का हामी 

अवधेश राय, कमले� वर राय तथा उपे�� राय छोराह� छौ। हामीह�को बीचमा अंशब�डा 
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भइसकेको छ। �वप�ी इसरदेवीले अंश हकबापत �क नं. ५९९ र �क नं. ७५६ को ज�गा 

�ा� त गरेक� छन।् सो ज�गा �नजले आ�नो जीवनकालस�म भोग चलन गन� पाउने र �नजको 

म�ृयपु�छ हामी छोराह�को हक सरुि�त रहेको कुरामा कुनै �ववाद छैन। �वप�ी आमा 

इसरदेवीले आ�नो नाउँमा दता� रहेको उ� �क नं. ५९९ र ७५६ का ज�गाह� हामी 

छोराह�लाई कुनै �कारको थाहा जानकार� न�दई गपुचपु त�रकाबाट अक� छोरा उपे�� रायसँग 

�मलेमतो गर� उपे�� रायको �ीमती ��तवाद� कैलास कुमार� देवीलाई र नं. ८५७७ (क) 

�ारा �म�त २०७१।१०।२९ का �दन हालैदेखीको बकसप� �लखत पास गर� गराई �दएको 

कुरा गाउँ घरमा �यापक�पमा �सार �सार भई वा�त�वक कुरा के रहेछ भनी प�ा लगाउन 

मालपोत काया�लयमा गई न�ल सार� �लदा सो कुरा य�कन�पमा थाहा भयो। �वधवाले आ�नो 

अंश भागको अचल स�पि�म�ये आधामा उमेर पगेुका हामी तीनै जना छोराह�को म�जरु� �लन ु

पन�मा हामी वाद� छोराह�को म�जरु� �वीकृ�त न�लई हालैदेखीको बकसप� �लखत पा�रत गर� 

गराई दता� गराएको काय� �ी अंश धनको महलबमोिजम र स�मा�नत सव��च अदालतबाट 

ने.का.प.२०५२ �न.नं. ५०३५ मा ��तपा�दत �स�ा�तसमेतको ��तकूल भई अ�यायमा पर� यो 

�फरादप� दायर गन� आएको छ�। अतः �वप�ी आमाले अंश बापत �ा� त गरेका ती �क नं. 

५९९ र ७५६ का ज�गामा हा�ो प�न हक �न�हत रहेकोले �वप�ीलाई िझकाई हालैदेखीको 

बकसप� ग�र�दएको उ� ज�गाम�ये ४ भागको २ भाग पि� चमतफ� बाट बदर गर� हा�ो 

संय�ु नाउँमा दता� ग�रपाउँ भ� नेसमेत बेहोराको �फराद प�।  

२. �वप�ी वाद�ले झ�ुाई खारेज भइसकेको ऐन कानूनको आधार �लई यो झ�ुा म�ुा दता� 

गराउनभुएको छ। �वयं वाद�ले जनु �ी अंशधनको १।२।८ नं. को आधार �लनभुएको छ 

सोअनसुार �वप�ी वाद�को �फरादप� �वतःखारेज हनुपुन� हो। �ी अंश धनको २ नं. मा 

२०६३।७।१७ मा �यापक संशोधन भएको छ। उ� २ नं.अनसुार �भ� न भएको क�या, 

सधवा �वधवाले आ�नो अंश हकको चल अचल स�पि� आफू खसुी गन� पाउँछन ्भ� ने �यव�था 

ग�रएको छ। वाद�ले २०६३।७।१७ गते कानून संशोधन भएको कुरालाई ढाकछोप 

गनु�भएको छ। २०६३।७।१७ गतेभ�दा प�हलेको ऐन कानूनमा �ीलाई आ�थ�क आधारमा 

कु�ठ�त ग�रएको �थयो तर २०६३।७।१७ गते प� चात ्�ीले आ�नो अंशहक सेवा गन�लाई 

मेवा �दन स�कने अ�धकार प�ुषसरह �दएको छ। म इसरदेवी जी�वतै छु। मेरो अंश हक मैले 

आव�यकतानसुार �ब�� हक ह�ता�तरण गन� पाउँछु। वाद�ले उ�लेख गरेको दानबकसको १ 

नं.अनसुार प�न आ�नो हकको स�पि� दान वा बकस गन� ह�ुछ भ� ने �यव�था छ। अतएव 

वाद�को �फराद बद�नयतपूण� हुँदा खारेज गर� फुस�त पाउँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद�ह�को 

संय�ु ��तउ�र प�।  

३. यस अदालतको आदेशानसुार २०७१।१०।२९ को हालैदेखीको बकसप�को �लखतको 

�मािणत ��त�ल�प मालपोत काया�लयबाट �ा� त भई �म�सल सामेल रहेको।  
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ठहर ख�ड 

४. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� आज पेस हनु ्आएको ��ततु म�ुा 

बिुझएस�मका �माणको मू�या� कन गर� �कनारा ग�र�दए ँ हनेु भई वाद� कमले� वर राय 

यादवको वारेससमेत रह� आ�नो हकमा समेत �फराद �दने वाद� अवधेश राय र ��तवाद�का 

वारेस राधवे���साद �संहलाई रोहवरमा राखी छलफल गर� �म�सल अ�ययन गर� हेदा� यसमा 

�फराद दाबीअनसुार �म�त २०७१।१०।२९ को हालैदेखीको बकसप� र �यसर� बकसप� 

ग�र�दएको ज�गाम�ये ४ भागको २ भाग बदर भई वाद�ह�को संय�ु नाउँमा दता� हनेु हो 

होइन ? भ� ने �वषयमा �नण�य �दन ुपन� देखीयो।  

५. �नण�यतफ�  �वचार गदा� वाद�ले मूलतः आमा इसरदेवीले अंश हकबापत �ा� त गरेको �क नं. 

५९९ र �क नं. ७५६ का ज�गा हामी छोराह�लाई कुनै �कारको थाहा जानकार� न�दई 

गपुचपु त�रकाबाट कैलास कुमार� देवीलाई �म�त २०७१।१०।२९ मा हालैदेखीको बकसप� 

�लखत पास ग�र�दएकाले ४ भागको २ भाग सो �लखत बदर ग�रपाउँन माग गरेको पाइ�छ। 

��तवाद�ले ��तउ�र �ददा आमाले आ�नो खसु गन� पाउने अंशबापत पाएको ज�गा बकसप� 

�दएकाले �य�तो बकसप� बदर हनेु अव�था नहुँदा �फराद दाबी खारेज हनुपुछ� भनी िज�कर 

�लएको देखी�छ। वाद� ��तवाद�को नाता प�ुता के रहेछ भनी हेदा� वाद�ले �फराद �ददा मूलपू�ष 

�व. �वलट रायको ३ छोराह� �मश �व. रंगीलाल राय-१ �व. राम�साद राय-१ �व. बौएजी 

राय हनु ् भनेका छन।् ��तवाद�ले ��तउ�र साथ पेस गरेको �मलाप�को ��त�ल�प अ�ययन 

गदा� �व. रंगीलाल रायको २ �ीमतीह� �मशः �व �रझोदेवी र इसरदेवी रहेको र �नज 

�रझोदेवीको तफ� बाट अवधेश राय र इसरदेवीको तफ� बाट कमले� वर राय तथा उपे�� राय 

रहेको पाइ�छ। वाद�ले �फरादमा �रझोदेवीलाई देखाएका छैनन।् उपे�� रायको �ीमती कैलास 

कुमार� देवी हनु।् �म�सल सामेल रहेको �मलाप�को ��त�ल�पबाट आमा इसरदेवी र छोराह� 

अवधेश राय, कमले� वर राय तथा उपे�� रायबीच �म�त २०६०। १२।२५ मा यस 

अदालतबाट �मलाप� भई आ आ�नो अंश �लएको देखी�छ।  

६. आमा इसरदेवी र छोराह� अवधेश राय, कमले� वर राय तथा उपे�� रायबीच अंशब�डा 

भइसकेको कुरामा वाद� ��तवाद�बीच मखु �मलेको छ। आमा इसरदेवीले अंश हकबापत �ा� त 

गरेको ज�गा �नजले आ�नो जीवनकालस�म मा� भोग चलन गन� पाउने र �नजको म�ृयपु�छ 

हामी छोराह�को हक सरुि�त रहेकोमा हामी छोराह�को म�जरु� न�लई गपुचपु त�रकाबाट 

�नजले हालैदेखीको बकसप� �दएको काय� मलुकु� ऐन �ी अंश धनको महलको ��तकूल 

रहेको भ� ने वाद�को म�ुय दाबी रहेको पाइ�छ। वा�तवमा �भ� न भएको आमाले आ�नो अंश 

भागको स�पि� आफूखसुी हक ह�ता�तरण गन� पाउने हो होइन र �भ� न भएका यी वाद�ह�को 

म�जरु� �लन पन� हो होइन भ� ने �वषयमा योस�ब�धी मलुकु� ऐन �ी अंश धनको महल २ नं. 
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को �वगतको र हालको कानूनी �यव�थाको तलुना�मक अ�ययन गनु�पन� देखीयो। �ी अंश 

धनको महलको २ नं. मा २०६३ सालमा संशोधन भएको पाइ�छ। हालको संशो�धत 

�ावधानभ�दा प�हला �ी अंश धनको महलको २ नं. मा�भ� न भएको क�या, सधवा वा �वधवा 

�वा�नी मा�नसले आ�नो अंशहकको चलमासबै र अचलमा आधास�म कसैको म�जरु� नभएप�न 

आफूखसु गन� पाउँछन।् क�याले बाबआुमा भए बाबआुमाको र सधवा वा �वधवाले उमेर 

पगेुका छोरा तथा अ�ववा�हत छोर� भए �य�ता छोरा छोर�को म�जरु� �लई अचल प�न 

सबै आ�नो खसु गन� पाउँछन ्भ� ने �यव�था रहेको �थयो। सो कानूनी �यव�थाअनसुार यस 

म�ुाको ��तवाद� इसरदेवी ज�ता �भ� न भएक� �वा�नी मा�नसले आ�नो �वा�म�वको आधाभ�दा 

बढ� अचल स�पि� कुनै �क�समले हक ह�ता�तरण गदा� �भ� न भएका उमेर पगेुका छोराह�को 

म�जरु� �लन ुअ�नवाय� �थयो। �वना म�जरु� आधाभ�दा बढ� अचल स�पि� हक ह�ता�तरण 

गरेमा मा�य हुँदैन�यो। म�जरु� न�दएका छोराले उजरु �दएमा बदर हनु ्स��यो।  

७. मलुकु� ऐन �ी अंश धनको महलको २ नं को सो कानूनी �यव�था कायम रहदाका बखत 

सव��च अदालतले �व�भ� न म�ुामा उ� कानूनको �या�या गर� �वधवाले आ�नो अंश भागको 

अचल स�पि�म�ये आधामा उमेर पगेुका छोराह�को म�जरु� �लन ुपन� र आधास�मको म�जरु� 

�लन नपन� भई आफूखसु गन� पाउने भनी �स�ा�त ��तपादन गरेको पाइ�छ। वाद�ले 

�फरादप�मा उ�लेख गरेको ने.का.प.२०५२ अंक १ �न.नं. ५०३५ प.ृ५० को निजर प�न �ी 

अंश धनको २ नं. को सा�बककै सो कानूनी �यव�था �या�या गर� ��तपादन भएको हो। �ी 

अंश धनको २ नं. मा संशोधन भई २०६३ सालमा अक�  कानूनी �यव�था भएको स�दभ�मा 

उ� निजर ��ततु म�ुामा आकृ� हनु ्स�ने अव�था छैन।  

८. कसैले अंशबापत कुनै स�पि� �ा� त गरेमा सो स�पि�मा स�बि�धत �यि�को �वा�म�व �ा� त 

ह�ुछ। �वा�म�वको �व�धशा�ीय मा�यताअनसुार �वा�म�ववालाले आ�नो स�पि�मा घर बनाई 

उपयोग गन�, स�पि� �ब�� वा अ�य तवरले हक ह�ता�तरण गन�, स�पि�को कारोबार गन�, 

�धतो वा ब�धक� रा� न र स�पि� कुनै तवरले न� वा समा� त गन�समेत स�दछ। �ी अंश 

धनको २ नं. को सा�बकको कानूनी �यव�थाले आ�नो �वा�म�वको स�पि�मा प�न म�हलाको 

पूण�अ�धकार नभई स�पि�को �योगमा ब�देज लगाएको �थयो। यथाथ�मा यो �यव�था 

�वा�म�वको अवधारणासँग �म�दो नभएको र म�हला र प�ुषबीच �वभेद गन� �कृ�तको �थयो। 

�यसैले�ल�ल थापा �व �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय �संहदरबार भएको संवत ्

२०६१ सालको �वशेष �रट नं. ३४ मा सव��च अदालतले क�या, सधवा वा �वधवा 

�वा�नीमा�नसले अंशको �पमा �ा� त गरेको स�पि�मा �य�ता �वा�नीमा�नसको �वा�म�व �न�हत 

भएप�छ �वा�म�वको आधारभतू �स�ा�त ��तकूल हनेु गर� कानूनी �यव�था गन� वा�छनीय 

नहनेुतथा �वा�म�व र स�पि�स�ब�धी मा�यताको समेत �वपर�त रहेको र �ववा�दत �ावधानको 

�नर�तरताले लै��क �यायको �व��नमा समेत ��तकूल असर पान� देखीएकोले �ी अंशधनको २ 

नं. को �ावधान नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान,२०४७ को धारा १ र ८८(१)बमोिजम अमा�य 
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र बदर घो�षत हनेुभनी �म�त २०६२।८।३० मा सो �यव�था बदर गरेको पाइ�छ। (नेकाप 

२०६२ अंक ९ �न नं. ७५८८ प ृ१०५४)  

९. मलुकु� ऐन �ी अंशधनको २ नं. को सा�बकको �यव�था सव��च अदालतबाट बदर  भएप�ात ्

�म�त २०६३।७।१७ मा �माणीकरण भई लागू भएको ल��गक समानता कायम गन� केह� 

नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा उ� नं. मा संशोधन भएको छ। हालको �ी 

अंशधनको २ नं. मा �भ� न भएको क�या सधवा वा �वधवाले आ�नो अंश हकको चल अचल 

स�पि� आफूखसुी गन� पाउँछन ् भ� ने �यव�था रहे भएको पाइ�छ। यस �यव�थाबाट अब 

�भ� न भएको कुनै म�हलाले आ�नो अंश हकको स�पि� आफूले उपयोग गन� वा कसैलाई कुनै 

बेहोराले हक ह�ता�तरण गन� पाउने पूण� अ�धकार �ा� त भएको छ। �यसर� हक ह�ता�तरण 

गदा� अब छोराह�को म�जरु� �लई रहन आव�यक छैन। वत�मान संशोधनबाट यो 

�यव�थाभ�दा प�हलाको �भ� न भएको आमाले आधाभ�दा बढ� स�पि� हक ह�ता�तरण गन� 

उमेर पगेुका छोराको म�जरु� �लन ुपन� �यव�था ह�न गएको छ। यसबाट वाद�ले �फरादमा 

दाबी गरे ज�तो �वधवाले आ�नो अंश हकको आधामा ३ जना छोराको म�जरु� �वीकृ�त �लन ु

पन� नभई �नजले सबै स�पि� छोराह�को म�जरु� �वना नै दान बकससमेत गर� हक 

ह�ता�तरण गन� पाउने देखीन आयो।  

१०. तसथ� ��ततु म�ुामा ��तवाद� इसरदेवी आ�नो छोराह�सँग �भ� न भएको कुरामा कुनै �ववाद 

नभएको र �नज इसरदेवीले आफनो अंश भागको आधाभ�दा बढ� ज�गा हक ह�ता�तरण गदा� 

उमेर पगेुका छोराको म�जरु� �लन ुपन� मलुकु� ऐन �ी अंशधनको २ नं.कोसा�बकको �यव�था 

सव��च अदालतबाट बदर भई हाल इसरदेवी ज�ता �भ� न भएका �वधवाले आ�नो अंश हकको 

स�पि� वाद�ह�को म�जरु� �वना नै जोकोह�लाई �दन स�ने गर� आफू खसु गन� पाउने गर� 

संशोधन भएको देखीएकोसमेतका मा�थ उि�लिखत आधार र �माणबाट ७१ वष�क� जे� 

नाग�रक यी ��तवाद� इसरदेवीले आ�नो अंशको �क नं. ५९९ र �क नं. ७५६ ज�गा का�छ� 

बहुार� कैलास कुमार� देवीलाई सेवा ससुार तथा भइपर� आउने काम काजसमेत गर� �रझबापत 

�म�त २०७१।१०।२९ मा �दएको हालैदेखीको बकसप� �लखत कानूनअन�ुपकै पाइएकोले 

बदर गनु�पन� देखीएन। सो हालैदेखीको बकसप� �लखत बदर ग�रपाउँ भ� नेसमेतको वाद�को 

�फराद दाबी नप�ुने ठहछ�। सो ठहना�ले अ� तप�सलबमोिजम गन� गर� अ वं १८६ नंबमोिजम 

यो फैसला ग�र�दएको छ।   

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखएअनसुार वाद� दाबी नप�ुने ठहर भएकोले वाद�ले �फराद गदा� राखेको कोट� 

फ� � ३००। जफत हनेु भएकोले अ� केह� गनु� परेन ....................................................१ 
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यो फैसलामा िचत नबझेु ३५ �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा पनुरावेदन गनु� भनी वाद�का 

नाममा  अ.वं. १९३ नं.बमोिजम पनुरावेदनको �याद �दन ु.................................................२ 

 

सरोकारवालाले न�ल मागे �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई न�ल सार� सराइ�दन ु......................३ 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� फैसला अपलोड गर� स�ल �म�सल अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दन.ु............................................................................................................४ 

                                        
            
 

िज�ला �यायाधीश 

क��यटुर तयार गन�:- अ�मतकुमार यादव 

फाँटवालाः- दगुा��साद �रजाल 

इ�त स�वत ्२०७२ साल चै� २४ गते रोज ४ मा शभुम.्.............................।  



�ी �याङजा िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश िशवबहादरु रानाभाट 

फैसला 

म�ुा नं. ०७१-cr-००५४ (कोड नं. ५८-०७१-००३८०) �न.नं. १८१ 
 

म�ुाः कत��य �यान।  

 

वाद�को नामथर वतन 

िज�ला �याङजा केवरेभ�याङ गा.�व.स. वडा 

नं. ७ ब�ने सो�वतबहादरु �व.क.को �ीमती 

प�वसरा �व.क.को जाहेर�ले वाद� नेपाल 

सरकार.............................................१ 

 
��तवाद�को नामथर वतन 

�याङजा िज�ला केवरेभ�याङ गा.�व.स.वडा नं.७ 

ब�ने सो�वतबहादरु �व.क.को �ीमती क�पना 

�व.क................................................१ 

ऐ.ऐ ब�ने न�दलाल �व.क.को छोरा 

सो�वतबहादरु �व.क...............................१ 

तनहुँ िज�ला काहुँ िशबपरु गा.�व.स.वडा नं. ९ 

ब�ने बेलबहादरु शाह�को छोरा �स�बहादरु 

शाह�.................................................१ 

स�यान िज�ला ��वेणी गा.�व.स.वडा नं. ४ 

ब�ने धम�बहादरु बोहराको छोरा ह�र�साद 

बोहरा................................................१ 
 

सा�ीः 

प�वसरा �व.क.,पहल�सं थापा, लोकबहादरु सा�, 

ऋ�षराम थापा, ब�ुबहादरु राना, धनबहादरु 

सा�......समेत।  

  

सा�ीः 

सो�वतबहादरु �व.क.को सा�ीः प�व�ा �व.क., 

कृतबहादरु नेपाल�।  

�स�बहादरु शाह�को सा�ीः हेमबहादरु थापा, 

नारायणी वंशी, �वजय म�ल।  

ह�र�साद बोहराको सा�ीः �हरालाल बूढाथोक�, 

धनीराम राना, जीवराज बूढाथोक� 

कागजः- 
 

 
कागजः-  

अदालतबाट बझेुको �माण 

सा�ीः 

प�वसरा �व.क., �ीबहादरु �व.क., �र�सराम थापा, ब�ुबहादरु राना, नारायणी बंशी, �बजय म�ल, जमनुा 

थापा,�लला सोती, �हरालाल बूढाथोक�, लोकबहादरु सा�, िखमा भ� ने संगीता �ब.क.समेत।  
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कागजः 
xxx 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा म.ुऐन अ.बं. २९ नं.समेतले यसै अदालतको 

�े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु म�ुाको संि�� त त�य र ठहर यस�कार छः-  
 

त�यख�ड 

१. �म�त २०७१।११।१४ गतेका �दन साँझ क�रब ६ देखी ७ बजेको समयमा केवरेभ��याङ 

गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ब�ने वष� ८ क� कालो बण� दवैु गालामा कुकुरले टोक� खत बसेको 

र दाँत �छ��एको �रता �व.क.नाम गरेक� मेर� छोर� घरबाटै हराएक� हुँदा मैले शंका�पद मेरै 

�ीमान ् सो�वत �व.क.र सौता क�पना �व.क.मा�थ परेको हुँदा �नजह�लाई कडाइका साथ 

�नगरानी ग�रपाउँ भ� ने प�वसरा �व.क.को �नवेदन।  

२. िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पूव�मा िच�बहादरु सा�को 

बार�, पि� चम लोकबहादरु सोती मगरको पाखो ज�गा, उ�रमा िच�बहादरु सा�को बार�, 

दि�णमा लोकबहादरु थापाको बार� य�त चार �क�ला�भ� उ�जड �संह रानाको खरबार�मा 

वनमारा झारको �ा म�ुन साढे ३ �फट ल�बाइ, डेढ �फट चौडाइ, डेढ �फट ग�हराई भएको 

खाडलमा गलुाबी र सेतो �म�सएको �याकेट �नलो �म�ी सोभ�दा म�ुन मा�नसको सँ�ादेखी 

तलको दायाँ ख�ुासमेत रहेको सोदेखी १५ �फट पि� चम तलतफ�  ज�मनमा टाउकाको मानव 

अि�थप�र रहेको भ� ने चार �क�लास�हतको लास जाँच मचु�ुका।  

३. �म�त २०७१।१२।३० गते अं.१३:०० बजेको समयमा िज�ला �याङजा केवरेभ��यङ 

गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पाखो खर बार�मा गलुाबी र सेतो रंगको �याकेट �नलो �म�ी 

मा�नसको दायाँ ख�ुाको भाग टाउकोको अि�थप�र कपालका र�ह�समेत फेला परेकोमा उ� 

कपडा तथा मानव अि�थप�रसमेत हेदा� मेर� छोर� वष� ८ क� �रता �व.क. �म�त 

२०७१।११।१४ गते हराउँदाका अव�थामा उि�लिखत कपडाह� लगाएक� र उ� 

कपडाह� मेरै छोर�ले लगाउने गरेका कपडा भएकाले उ� अि�थप�र कंकाल मेरै छोर�को 

हनुपुद�छ भनी उि�लिखत कपडा तथा कपालका र�ह�समेत हेर� सनाखतसमेत ग�र�दए ँ

भ� नेसमेत बेहोराको प�वसरा �व.क.को सनाखत कागज।  

४.  िज�ला �या�जा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पूव�मा �दलबहादरु थापाको 

बार�, पि�म चरुा सोतीको खरबार�, उ�र लोकबहादरु थापाको बार�, दि�ण उ�जड �संह 

रानाको खरबार� य�त चार �क�ला�भ� झमती दला�मीको बार�मा म�हलाको ज�तो देखीने 

कपालका काला र�ह� फेला पार� बरामद गरेको भ� ने चार �क�ला स�हतको बरामद� 

मचु�ुका।  

५.  �म�त २०७१।११।१४ गते साँझ अं.१८:०० बजेको समयमा मेर� छोर� वष� ८ क� �रता 

�व.क.मेरै सौता बैनी क�पना �व.क.को घरअगा�ड खे�लरहेकै अव�थामा साँझ पदा�समेत घरमा 

नआएक�ले खोज तलास गदा� सो समयमा मेर� सौता बैनी क�पना �व.क.समेत डेढ घ�टास�म 
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घरमा नभएको र डेढ घ�टाप�छ घरमा आएप�छ �नजलाईसोधपछु गदा� कुनै जानकार� न�दएक� 

र खोज तलासकै �ममा �म�त २०७१।१२।३० गते अं. १३;०० बजेको समयमा िज�ला 

�याङजा केवरेभ��याङ- ७ ता�के ि�थत पाखो खर बार� ज�गामा �नज छोर�ले हराउँदाका 

अव�थामा लगाएका गलुाबी र सेतो �याकेट �नलो �म�ी तथा दायाँ ख�ुाको भाग खाडलमा अध� 

परेुको अव�थामा तथा टाउकोको अि�थप�र, कपालका र�ह�समेत फेला परेको हुँदा �नज मेर� 

छोर�लाई मेरै �ीमान ्सो�वतबहादरु �व.क., िज�ला तनहुँ काहुँ िशवपरु गा.�व.स.वडा नं.-९ घर 

भई हाल ऐ.�यास न.पा.- वडा नं.-१ ब�ने वष� ३९ को �स�कुमार शाह�, िज�ला स�यान 

��वेणी गा.�व.स.वडा नं.-४ ब�ने वष� ४४ को ह�र�साद बोहरासमेतको सहयोगमा मेरै सौता 

वष� २१ क� क�पना �व.क.ले कत��य गर� मारेक� हुँदा कानूनबमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ� ने 

बेहोराको प�वसरा �व.क.को जाहेर� दरखा�त।  

६.  �म�त २०७१।११।०१ गतेदेखी �म�त २०७२।०१।०१ गतेस�म (तदनसुार Feb 13, 2015 

–April 13, 2015) को ९८१२८९५६७२, ९८१३३२३२७९, ९८०५८११३५२, 

९८१६१०९१४२, ९८०९५९९३४५ नं.को कल �डटे�स उपल�ध गराइ�दन हनु ्भनी �हर� 

�धान काया�लय अपराध अनसु�धान �वभाग काठमाड�लाई लेखेको प�।  

७. �म�त २०७१।११।१४ गते अं.१७:०० बजेको समयमा म आ�नै घरमा �थए ँय�तैमा �नज 

जाहेरवाल� मेर� सौता �दद� प�वसरा �व.क.को छोर� वष� ८ क� �रता �ब.क. मेरै घरअगा�ड 

माटो ढु�ा चलाउँदै खे�लरहेक� �थई। मैले �नजलाई बोलाई नानी जा त बवुालाई र�सी �याइदे 

भ�दा �नज �रता �व.क.ले नसनेु ज�तो गर� आइन। एक �छनप�छ मेरो �ीमान ्र मेरो बबुा 

ह�र�साद बोहरासँग म शौचालय गएर आउँछु भनी �नज �रता �व.क.लाई घरबाट दि�णतफ�  

अं. ५०० (पाच सय) �मटर पर पाखो खरबार�मा �लई गई �नजलाई एक �छन यह� बसम 

अ�को बार�मा घाँस का�न जानी हो भनी ५।७ �मनेट सोह� �थानमा राखी �नज �रता 

�व.क.को �म�त २०७१।१२।३० गते खाडलमा अध� प�ुरएको अव�थामा गलुाबी रंगको 

�याकेट, �नलो �म�ी फेला परेको �थानभ�दा पूव� दि�णतफ�  रहेको मेरो माइती घर�तर बा� े

भ� ने यता�तर द�ुधलो भ� ने �खमा प�हला �नज �रता �व.क.को घाट�मा रसी बाधँी �खको 

हागँाह� छु�टएको कापमा रसी डोर� बाँ�धसकेप�छ का�लामा तल खसाइ�दएप�छ �नज �रता 

�व.क. एक �छन फटफटाउँदा फटफटाउँदै च�न छाडेप�छ �खबाट डोर� खोल� ज�मनमा 

राखेप�छ घाँट�बाट डोर� �नकाल� अिघ�लो �दन अथा�त ् �म�त २०७१।१२।१३ गते साँझ 

१८:०० बजे�तर सोह� �थान निजकै खनेको खाडलमा �नज �रता �व.क.ले लगाएका 

कपडास�हत हाल� माटोले परु� सो हेन� नसक� उ� खाडल ख� न घरबाट अिघ�लो �दन लगेको 

फ�वा (कोदाल�) सोह� �थान निजकै रहेको वनमाराको �ाङमा लकुाई राखी �नज �रता 

�ब.क.लाई झ�ुडाएको डोर� (रसी) �लई क�मरमा बाधँी सल ओडेर घरमा आएप�छ �ीमानले् 

र�सी �याइ�दन भनेकोले �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को घरमा र�सी �लन जादँा अ�ले 
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शंका गछ�न ्भनेर �दद� का�छ� �रता खोई त भनेक�मा सौता �दद� प�वसरा �व.क.ले खोई कहाँ 

मरेक� छ भ� नभुयो र�सी �लएर घरमा आइसकेप�छ मेरो �ीमान ् र ससरुा बवुा न�दलाल 

�व.क.ले र�सी खानभुयो �यसप� चात ् जाहेरवाल� सौता �दद�को माइल� छोर�ले �रता ब�हनी 

हराई घरमा छैन भ�दै आएप�छ वरपर तलमा�थ हो-ह�ला भएप�छ गाउँ �छमेक�समेत भई �नज 

�रता �व.क.को खोज तलासमा लागे। जाहेर�मा उ�लेख गरेका �स�बहादरु शाह�ले �वगत २ 

म�हना प�हला म तथा मेरो �ीमान ् मेरो माइती घरमा जाँदा मा�नस झिु�डएको डोर� आसँी 

हँ�सयाले नकाटेको भएमा (२।३) करोड �पैया ँपछ� भनी भनेको मैले सनेुको हुँदा धेरै पैसा 

पछ� भनी मैले �नज �रता �व.क.लाई झ�ुडाई डोर� �ब�� गन�का ला�ग सो �थानमा लगी झ�ुडाई 

मारेक� हुँ �नज �रता �व.क.लाई झ�ुडाई मारेको �नलो रंगको नाइलनको डोर� �नजलाई मार� 

खाडलमा परेुप�छ डोर� घरमा �याई घरको पि� चम उ�रतफ� को कोठा�भ� काठको चेपमा 

रातोमा सेतो धका� भएको कपडाले बेर� लकुाई राखेक� हुँ खाडल ख� न �योग गरेको कोदालो 

फ�वा घरको पि� चमतफ�  गा�ोको सरुमा रहेको कुखरुाको खोरमा�थ राखेक� हुँ। �नज �रता 

�व.क. लाई मैले मारेको गाउँ �छमेकले शंका गछ�न ्भनेर मैले माइती घरबाट � ५०,००० 

(पचास हजार) िझकाई आमाले आई.एम.ई.बाट �ीमान ् सो�वतबहादरु �व.क.को नाममा � 

५०००० (पचास हजार) �पैया ँपठाइ�दएको हुँदा वा�लङ बजारमा आई सो पैसा �नकाल� सोह� 

पैसाले यता उता खोज तलास गरेक� हुँ। �नज �रता �व.क. लाई मैले मारेको घर प�रवार अ�य 

कोह� कसैलाई थाहा छैन मैले �म�त २०७१।११।१४ गते �रता �व.क. लाई झ�ुडाई 

मारेप� चात ्�नज �स�बहादरु शाह�लाई मैले डोर� पाएक� छु डोर� �लन आउनसु ्भनी फोन गर� 

भनेक� �थए।ँ मेरो बवुा ह�र�साद बोहरा वैदिशक रोजगारको ला�ग �भसा लगाएकाले काठमाड� 

जान आउन सिजलो निजक पछ� भनी �वगत पौष म�हनाको २६।२७ गते �तर मेरो घरमा 

आउनभुएको र �नज �रता �व.क. हराएप�छ माघ म�हनाको अि�तमस�म मेरै घरमा बसी 

काठमाड� जानभुएको हो �नज �स�बहादरु शाह� २०७१ सालको माघ म�हनाको ७।८ गते 

�तर मेरो घरमा आई बा�लङ महो�सव भर� मेरै घरमा बसी २२।२३ गते�तर घरमा गएका 

हनु।् सो समयमा समेत �नजले मा�नस झिु�डएको डोर� पाएमा २।३ करोड पछ� भ�दै ब�ने 

गद�थे भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� क�पना �व.क.को बयान कागज।  

८. िज�ला �या�जा केवरे भ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पूव� बालादेवी कोट जाने 

गोरेटो बाटो, पि� चम केवरे ता�के क�ची �ामीण सडक, उ�र न�दलाल �व.क.को २ तले ढु�ा 

र �टनले छाएको क�ची घर, दि�ण बाल तपस �ा.�व.को भवन य�त चार �क�ला�भ� ��तवाद� 

क�पना �व.क. समेत ब�दै आएको दि�ण मोहडा गर� बीचमा ग�ल� पूव� पि� चम २।२ वटा 

कोठा गर� ४ कोठाको मा�थ�लो तलामा �टनले छाएको ठुलो १ कोठा भएको प�ी ��तवाद� 

क�पना �व.क. समेत ब�ने गरेको घर कोठाह�समेत क�पना �व.क.ले �म�त 

२०७२।०१।०३ गते अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� बयान �दँदा खलुाइ लेखाइ�दएअनसुार 

खानतलासी �लँदा पि� चम उ�रको कोठा खोल� �भ� काठह� रहेको उ� काठको चेपमा 

रातोमा कालो सेतो धका� भएको कपडाको पोको रहेको सो पोको खोल� हेदा� पोको�भ� 
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मा�नसको ज�तो देखीने र�ह� टाँ�सएको १३ �फट ७ इ�च ल�बाइ १ इ�च गोलाइ भएको 

�नलो रंगको नाइलनको डोर� र सो घरको पि� चमतफ�  गा�ोको सरुमा काठको �टनको छानो 

भएको कुखरुाको खोरको छानोमा राखेको २ �फट ८ इ�च ल�बाइ ६ इ�च गोलाई भएको 

काठको �बडँ भएको ९ इ�च ल�बाइ भएको पासोस�हतको फलामको कोदाल�समेत फेला पार� 

बरामद ग�रएको चार �क�लास�हतको बरामद� मचु�ुका।  

९. िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पूव�मा िच�बहादरु सा�को 

बार�, पि� चममा लोकबहादरु सो�त मगरको ज�गा, उ�रमा िच�बहादरु सा�को बार�, दि�ण 

लोकबहादरु थापाको बार�, य�त चार �क�ला�भ� उ�जड �संह रानाको बार�को �ढकमा २ �फट 

गोलाई १५ �फट उचाइ भएको द�ुधलोको �ख रहेको �खको फेददेखी ५ �फट ३ इ�च 

उचाइमा उ�र दि�ण २ बटा हागाह� फै�लई कापे रहेको हागाको कापदेखी त�लो बार� 

स�मको दरु� ८ �फट ९ इ�च �खको फेददेखी १५ �फट उ�र पि� चम साढे ३ �फट ल�बाइ, 

डेढ �फट चौडाइ, डेढ �फट ग�हराइको खाडल रहेको उ� �खको फेददेखी ५ �फट ३ इ�च 

उचाइमा रहेको उ� कापमा िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ब�ने वष� २१ 

क� क�पना �व.क.ले िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ब�ने �नज जाहेरवाल� 

वष� ५१ क� प�वसरा �व.क.को का�छ� छोर� वष� ८ क� �रता �व.क.लाई �म�त 

२०७१।११।१४ गते साझँको समयमा �नलो नाइलनको डोर�ले घाँट�मा बाँधी �खमा 

झ�ुडाई कत��य गर� मारेको ��तवाद� क�पना �व.क.ले �म�त २०७२।०१।०३ गते अ�धकार 

�ा� त अ�धकार�सम� खलुाइ लेखाइ�दएको बयानअनसुार �नजै ��तवाद� क�पना �व.क.ले 

देखाइ�दएबमोिजमको चार �क�लास�हतको घटना�थल मचु�ुका।  

१०. �म�त २०७२।०१।०३ गते अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� ��तवाद� क�पना �व.क.ले बयान 

�ददा खलुाइ लेखाइ�दएअनसुार �म�त २०७२।०१।०४ गते ��तवाद� क�पना �व.क.ब�ने घर 

कोठाबाट बरामद भई आएका मा�नसको ज�तो देखीने कपालका र�ह� टाँ�सएको पूरा ल�बाइ 

१३ �फट ७ इ�च, गोलाई १ इ�च, भएको �नलो रंगको नाइलनको डोर� १ थान र २ �फट 

८ इ�च ल�बाइ, ६ इ�च गोलाइ भएको काठको �बड ९ इ�च ल�बाइ भएको पासोस�हतको 

फलामको कोदाल� थान १ समेत मैले �म�त २०७१।११।१४ गते �नज जाहेरवाल� प�वसरा 

�व.क.को का�छ� छोर� वष� ८ क� �रता �व.क.लाई झ�ुडाई कत��य गर� मार� घरमा लगी 

घरको पि� चम उ�रतफ� को कोठा�भ� काठको चेपमा रातोमा सेतो कालो धका� भएको कपडाले 

बेर� लकुाई राखेको डोर� हो र उ� कोदाल� �नज �रता �व.क.लाई झ�ुडाई कत��य गर� 

मारेप�छ खाडल खनी पनु�का ला�ग �योग गर� घरमा लगी घरको पि� चमतफ�  गा�ोको सरुमा 

रहेको कुखरुाको खोरको छाना मा�थ राखेको कोदाल� हो भनी उ� �नलो रंगको नाइलनको 

डोर� तथा कोदाल�समेत देखी हेर� िचनी सनाखत ग�र�दए ँभ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� क�पना 

�व.क.को सनाखत कागज।  
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११. �म�त २०७१।११।१४ गते साँझ अं.१८;०० बजे �तर म आ�नै घरमै रहे बसेको अव�थामा 

�नज का�छ� �ीमती क�पना �व.क.ले ९ म�हनाको छोरो मसँग छोडी म शौचालय गएर 

आउँछु भनी घरबाट गएक�मा �य�तै १ डेढ घ�टाप�छ ह�याङ फ�याङ गद� घरमा आएप�छ 

कहाँ मरेक� �थइस ्य�तखेर भ�दा �नज �ीमती क�पना �व.क.ले शौचालय गएक� �थए ँआमाको 

फोन आएर फोनमा कुरा गन� लाग� �यसप�छ �रचाज� काड� �लन देउराल� गएक� �थए ँभनेप�छ 

मैले माि�तर �दद�सँग गएर १ बोतल र�सी �याई �दन भनेकोमा �नज जाहेरवाल� मेर� जेठ� 

�ीमती प�वसरा �व.क.सँगबाट १ बोतल र�सी �याएप�छ मेरो बवुा न�दलाल �व.क.र मैले 

र�सी तथा खानासमेत खाई स�ु ेतयार�मा ला�दा मेर� जेठ� �ीमतीतफ� क� छोर� सं�गता र छोरो 

�ीबहादरुसमेत म ब�ने घरमा आई मलाई �नजह�ले दाइ भ� ने हुँदा दाइ दाइ का�छ� ब�हनी 

�रता घर छैन भनेप�छ �नज का�छ� �ीमतीको बबुा ह�र�साद बोहरासमेत मेरै घरमा भएको 

हुँदा म तथा �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क. समेतले वरपर तलमा�थ खोज तलास गदा� फेला 

नपरेप�छ भो�ल खो�न भनेर घरमै स�ुतयो यसर� अक� �दन प�न �थानीय �लबसमेत भई 

�हर�समेतलाई खबर गर� खोज तलास गदा�समेत �नज छोर� �रता �व.क.फेला प�रनन।् 

�यसप� चात ्खोज तलास गन� �ममा �म�त २०७१।१२।३० अं. १३;०० बजेको समयमा 

िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पाखो खरबार� ज�गामा �नज 

छोर�ले लगाउने �याकेट �म�ी कपडा दाया ँ ख�ुा र टाउकाको अि�थप�र, कपालका 

र�ह�समेत फेला परेको हो यसर� �नज छोर� �रता �व.क. �म�त २०७१।११।१४ गते 

अं.१८;०० बजेको समयमा हराएक� र सोह� समयमा ��तवाद� का�छ� �ीमती क�पना 

�व.क.समेत एक डेढ घ�टा जती हराएर ह�याङ फ�याङ गद� घरमा आएक� हो जाहेरवाल� मेर� 

जेठ� �ीमती प�वसरा �व.क.तफ� क� का�छ� छोर� �रता �व.क. हराएप�छ खोज तलास गन� 

�ममा का�छ� �ीमती क�पना �ब.क.ले आमालाई फोन गर� पैसा पठाई �दन भ�छु भनी फोन 

गरेप�छ �नजको आमाले स�यानबाट छोर� हराएको ४।५ �दनप�छ आई.एम.ई. माफ� त मेरो 

नाममा � ५०,००० पचास हजार पठाइ�दएप�छ म वा�लङ बजार आई पैसा �नकाल� सोह� 

पैसाले क�हले कता क�हले कता गर� लामा झा�ँ�समेत गर� खोज तलास गरेका ह�। �नज 

��तवाद� क�पना �व.क. म तथा ��तवाद� �स�बहादरु शाह� भई का�छ� �ीमती क�पना 

�व.क.समेत �वगत २ म�हना ज�त प�हला का�छ� �ीमती क�पना �व.क.को माइती घरमा जाँदा 

तथा �नज �स�बहादरु शाह� माघ म�हनामा वा�लङ महो�सव च�दाका बखत मेरो घरमा आउँदा 

मा�नस झिु�डएको रसी पाइएमा महँगो �ब�� ह�ुछ भ� ने कुरा भएको हो मू�य य�कन थाहा। 

भएन ��तवाद� �स�बहादरु शाह�सँग �वगत डेढ वष� ज�त प�हला मेरै गाउँका एकजना भारतीय 

भतुपूव� सै�नक सनुाखर�माफ� त िचनजान भएको हो �नज मेरो ससरुा ह�र�साद बोहरा २०७१ 

सालको पौष म�हनाको २५।२६ �तर मेरो घरमा आई माघ म�हनाको अि�तम�तर काठमाड� 

गएका हनु।् �नज ससरुाले वैदेिशक रोजगार�का ला�ग �भसा लगाएकाले काठमाड� जान आउन 

निजक सिजलो ह�ुछ भनी मेरो घरमा ब�दै आएका हनु।् �नज जाहेरवाल� मेर� जेठ� �ीमती 

प�वसरा �व.क. तफ� क� का�छ� छोर� हराएको समय र �नज ��तवाद� का�छ� �ीमती क�पना 
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�व.क. समेत सोह� समयमा शौचालय जा�छु भनी १ डेढ घ�टाप�छ ह�याङ फ�याङ गद� घरमा 

आएक� तथा �नज छोर�ले लगाउने गरेका कपडा दायाँ ख�ुा खाडलमा परेुको अव�थामा फेला 

परेप�छ सोधपछु गदा� �नज ��तवाद� क�पना �व.क.ले घरबाट �लई गई झ�ुडाई कत��य गर� 

मार� सोह� ठाउँमा खाडल खनी खाडलमा परेुक� भ� ने थाहा पाएको हुँ भ� नेसमेत बेहोराको 

��तवाद� सो�बतबहादरु �व.क.को बयान कागज।  

१२. यस काया�लयको चलानी नं. ९४१ �म�त २०७२।०१।०४ गतेको प�साथ मेरो िज�मामा 

पो�टमाट�मको ला�ग �ी ��भवुन �व� व�व�ालय िश�ण अ�पताल महारजगंज काठमाड� 

पठाइएको मानव अि�थप�र कंकालको पो�टमाट�मप� चात ् �ड.एन.ए. �योजनाथ� �नकाल�एको 

नमनुा र �योगशाला पर��ण �योजनाथ� छु�ाइएको र�ह�समेत दािखला गरेको छु भ� ने 

�.स.�न. िजवन कँुवरको �हर� ��तवेदन।  

१३. �म�त २०७१ सालको पौष म�हनाको �य�तै २७।२८ गते�तर मेरो छोर� जाहेर�मा उि�लिखत 

��तवाद� क�पना �व.क.को घर िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के 

आएको हुँ र म �नज छोर�कै घरमा ब�दै गरेको अव�थामा �म�त २०७१।११।१४ गते साँझ 

�नज छोर� क�पना �व.क.�वाइँ सो�बतबहादरु �व.क.तथा मसमेतले खाना खाई स�ु ेतरखर गन� 

ला�दाका अव�थामा �नज छोर� क�पना �व.क.को सौता प�वसरा �व.क.को छोर� सं�गता 

�व.क.ले का�छ� ब�हनी �रता �व.क. घरमा छैन कहा गई भ�दै हामीह� भएको ठाउँमा 

आएप�छ म मेरो �वाइँ सो�बतबहादरु �व.क., �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क. समेतले तल 

मा�थ यताउता खोज तलास गदा� रा�तस�म फेला नपरेप�छ छोर� क�पना �व.क.को घरमा 

स�ुतयो अक� �दन �थानीय मा�नसह�समेत भई �हर�समेतलाई जानकार� गराई खोज गलास 

गर�यो फेला प�रनन ् मैले वैदिशक रोजगारको ला�ग कतार जान भनी �भसा लगाएको हुँदा 

काठमाड� जान आउन सिजलो ह�ुछ भनी �नज छोर�को घरमा बसेको र लामो समयस�म �भसा 

नआएको हुँदा चै� म�हनाको १२।१३ गतेस�म प�न �नज छोर� क�पना �व.क.को घरमा बसी 

चै� म�हनाको १५ गते �तर घरमा नगई काठमाड� गएको हुँ। प�छ काठमाड�मा नै भएका 

बखत �म�त २०७१।१२।३० गते िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के 

ि�थत पाखो खरबार� ज�गामा �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� �रता �व.क.ले लगाउने 

�याकेट, �म�ी कपडा दायाँ ख�ुा अध� प�ुरएको अव�थामा सोह� निजकै टाउको अि�थप�र तथा 

कपालका र�ह�समेत फेला परेको भ� ने म प�ाउ परेप�छ �म�त २०७२।०१।०२ गते थाहा 

पाएको र �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� �रता �व.क. हराउँदाका �दन �म�त 

२०७१।११।१४ गते साझँ परेप�छ मेर� छोर� क�पना �व.क. समेत शौचालय गएर आउँछु 

भनी एक डेढ घ�टा हराई ह�याङ फ�याङ गद� आएक� �थई सो समयमा म �नजै छोर�को 

घरमा �ट.�भ.कोठामा �ट.�भ. हेर� ब�सरहेको �थए ँ जाहेर�मा उि�लिखत �स�बहादरु शाह�लाई 

मैले २।३ म�हना प�हले मेर� छोर� क�पना �व.क.र �वाइँ सो�वतबहादरु �व.क.सँग मेरो घरमा 
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गएका �थए।ँ सोह� समयमा िचनजान भएको हो सोह� समयमा �नज �स�बहादरु शाह�ले मा�नस 

झिु�डएर मरेको डोर� हँ�सयाले नकाटेको भएमा धेरै पैसा पछ� रे भ� ने कुरा गद�थे। सोह� कुरा 

मेरो छोर� क�पना �व.क.ले सनेुक� होल� जाहेरवालाक� छोर� �रता �व.क. हराएक�मा खोज 

तलास गदा�समेत फेला नपरेप�छ अ�य� �थानमा खोज तलास गन�का ला�ग पैसा भएन भनी 

��तवाद� छोर� क�पना �व.क. र �वाइँ सो�वतबहादरु �व.क.ले आमालाई फोन गर� पैसा खोजेर 

पठाइ�दन भनेक�मा �ीमतीले पैसा छैन कहाबँाट पठाउने भनेक�ले म प�न छोर� क�पना 

�व.क.कै घरमा भएकाले छोर� तथा �वाइँ सो�बतबहादरु �व.क.ले समेत तपा�ले भनी �दनसु ्

भनेकाले मैले �ीमतीलाई खोजेर पठाइदेउ भनेप�छ �ीमती पाव�ती बोहराले � ५०,००० 

पचास हजार पैसा खोजेर आई.एम.ई. गर� �वाइँ सो�बतबहादरु �व.क.ले �नकाल� �नज �रता 

�व.क. लाई खोज तलास गन� यताउता �हँडेका हनु।् �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� 

�रता �व.क. हराउँदाका बखत मेर� छोर� ��तवाद� क�पना �व.क. प�न शौचालय जा�छु भनी १ 

डेढ घ�टा हराइआएक� र हालस�म ब�ुदा क�पना �व.क.ले �नज �रता �व.क.लाई झ�ुडाई 

कत��य गर� मार� खाडल खनी परेुको भ� ने थाहा पाएको हुँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� 

ह�र�साद बोहराको बयान कागज।  

१४. �वगत १ डेढ वष� प�हला जाहेर�मा उि�लिखत ��तवाद� क�पना �व.क.को �ीमान ्मेरै घरतफ�  

दमौल� बजारमा भेट भई बोलचाल हुँदाहुँदै �नजसँग िचनजान भई क�पना �व.क. सँग प�न 

िचनजान �थयो �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� वष� ८ क� �रता �व.क. हराएको भ� ने 

मैले जाहेर�मा उि�लिखत ��तवाद� सो�बतबहादरु �व.क. लाई �म�त २०७१ सालको फागनु 

म�हनाको १५।१६ गते�तर फोन गरेकामा �नजले छोर� �रता �व.क. हराएर खो�दै छ� भनेप�छ 

थाहा पाएको हुँ �यसप� चात ् �नज �रता �व.क.को �म�त २०७१।१२।३० गते अं. १३:०० 

बजेको समयमा िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पाखो 

खरबार�मा कपडा र दायाँ ख�ुाको भाग अध� परेुको अव�थामा तथा टाउकोको अि�थप�र र 

कपालका र�समेत फेला परेको भ� ने म प�ाउ परेप�छ थाहा पाएको हुँ �नज जाहेरवाल�को 

छोर� हराउनभु�दा प�हला म �नज ��तवाद� क�पना �व.क.को घरमा गएको �थए ँ�यसप� चात ्

१० �दन ज�त बसी घरमा फक� को �थए ँ�नज जाहेरवाल�को छोर� �रता �व.क.लाई मार� खा�डो 

खनी परु� दबाउने काय�मा मेरो संल�नता छैन �नज ��तवाद� क�पना �व.क., सो�वतबहादरु 

�व.क., सँग �नज क�पना �व.क.को माइती घरमा २०७१ सालको पौष म�हनामा जाँदाका 

बखत ह�र�साद बोहरासँग मेरो िचनजान भएको हो �नज �रता �व.क. हराउँदाका बखत ��तवाद� 

क�पना �व.क. घरबाट शौचालय जा�छु भनी हराएक�मा १ डेढ घ�टाप�छ घरमा आएक� भ� ने 

मैले थाहा पाएको र �नजको घरमा म आउँदा ब�दा आनी बानीसमेत हेदा� �नजै ��तवाद� 

क�पना �व.क.ले �रता �व.क.लाई कत��य गर� मारेको हनुपुद�छ �नज �रता �व.क.लाई कत��य 

गर� मान� दवाउने काय�मा अ�य ��तवाद�ह� सो�वतबहादरु �व.क., र ह�र�साद बोहराको के 

क�तो संल�नता छ मलाई थाहा छैन। �नज �रता �व.क. हराएप�छ �य�तै ५।६ �दनप�छ �नज 

क�पना �व.क.ले आ�नो �ीमान ् सो�बतबहादरु �व.क.को मोबाइल नं.९८०५८११३५२बाट 
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मेरो ९८१३३२३२७९ नं. मा फोन गर� डोर� पाइएको छ �लन आउनसु ्मसँग भनेक� हनु।् 

�यस बेला मैले �नजलाई भो�लप�स��तर आउँछु भनेको हुँ। �नज ��तवाद� क�पना �व.क.र 

�नजको �ीमान ् सो�बतबहादरु �व.क.सँग क�पना �व.क.को माइती घरमा जाँदा ह�र�साद 

बोहरासमेत सँग यसर� मा�नसह� झिु�डएर मरेको डोर� फलामले नछोएको हनुी हो भने 

बहमूु�य धेरै पैसा पछ� भ� ने कुरा भएका हनु।् सोह� अव�थामा �नज क�पना �व.क. ले सनुी 

�नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क. को छोर� वष� ८ क� �रता �व.क. लाई झ�ुडाई कत��य गर� 

मार� दबाउने काय� गरेक� हो�लन ् भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� �स�बहादरु शाह�को बयान 

कागज।  

१५. �ड.एन.ए. पर��ण �योजनाथ� रगत संकलन ग�र�दन ुहनु ्भनी �ाथ�मक �वा��य के�� वा�लङ 

�याङजालाई �म�त २०७२।०१।०९ गते लेिखएको प�।  

१६. �ड.एन.ए.पर��णको ला�ग के���य �व�ध �व�ान �योगशाला सामाखसुी काठमाड�मा भौ�तक 

सबदु पठाएको भ� ने च.न.९६५ �म�त २०७२।०१।०९ गतेको प�।  

१७. भौ�तक सबदु पर��णको ला�ग के���य �व�ध �व�ान �योगशाला सामाखसुी काठमाड�मा 

पठाएको भ� ने च.न.९६६ �म�त २०७२।०१।०९ गतेको प�।  

१८. �नज ��तवाद� क�पना �व.क.मेर� छोर� हो सो�बतबहादरु �व.क. �वाइँ हनु।् ह�र�साद बोहरा 

मेरो �ीमान ्हनु ्भने �स�बहादरु शाह� �म�त २०७१ सालको पौष म�हनामा मेरो छोर� क�पना 

�व.क.र �वाइँ सो�वतबहादरु �व.क. सँग मेरो घरमा गएकोले सो अव�थामा िचनेक� हुँ। सो 

अव�थामा �स�बहादरु शाह� १९।२० �दन बसेर आएका हनु।् �म�त २०७१ सालको फागनु 

म�हनाको १५ गते साँझ �य�तै ६।७ बजेको हुँदो हो मेरो �ीमान ्ह�रबहादरु बोहरा के छन ्

स�चो �बस�चो ब�ुन भनी मेरो मोबाइल नं. ९८०९५९९३४५बाट मोबाइल 

नं.९८०५८११३५२ मा छोर� क�पना �व.क.लाई फोन गदा� सौताक� छोर� हराएर खो�न 

�हँडेका छम ् भनेक�ले मैले �नज जाहेरवाल�को छोर� �रता �व.क. हराएको थाहा पाएक� हुँ 

�यसप�छ ३।४ �दनप�छ �नज छोर� क�पना �व.क.ले मलाई फोन गर� सौताको छोर� 

हराएकोले खोज तलास गन�का ला�ग पैसा भएन ५०,००० (पचास हजार) खोजेर पठाइ�दनसु ्

भनेक�मा मैले पैसा पाइँदैन भनेप�छ मेरो �ीमान ्ह�र�साद बोहरालाई क�पना �व.क.ले भ� न 

लगाएक�ले मैले ५०,००० पचास हजार पैसा खोजी आई.एम.ई. मा स�यान िज�लाको लहुाम 

बजारबाट सो�बत �व.क. को नाममा पठाइ�दएक� हुँ। मेरो �ीमान ्ह�र�साद बोहरा वैदिशक 

रोजगारको ला�ग काठमाड�बाट �भसा लगाउनभुएकाले काठमाड� जान आउन सिजलो निजक 

ह�ुछ भनी छोर�को घरमा आई ब�नभुएकामा चै� म�हनाको �य�तै १४।१५ गते काठमाड� 

जानभुएकामा चै� म�हनाको ३० गतेबाट �ीमानक्ो फोन नलागेप�छ कहाँ गएको भनी खोज 

तलास सोधपछु गदा�को �ममा वडा �हर� काया�लय वा�लङमा भएको भ� ने थाहा पाएप� चात ्

�नज जाहेरवाल�को छोर� �रता �व.क. को �म�त २०७१।१२।३० गते िज�ला �याङजा केवरे 
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भ��याङ गा.�व.स.वडा नं.-७ ता�के ि�थत पाखो खरबार�मा �नज �रता �व.क.ले लगाउने 

�याकेट �म�ी कपडा र दायाँ ख�ुाको भाग अध� प�ुरएको अव�थामा र टाउकोको अि�थप�र 

कपालका र�ह�समेत फेला परेको भ� ने थाहा पाएक� हुँ। सोस�ब�धमा �नज ��तवाद� मेर� 

छोर� क�पना �व.क.समेत सँग ब�ुदा �नज जाहेरवाल�को छोर� �रता �व.क.लाई �म�त 

२०७१।११।१४ गते साँझ ��तवाद� मेर� छोर� क�पना �व.क.ले झ�ुडाई कत��य गर� मार� 

खाडलमा परेुक� भ� ने थाहा पाएक� बझेुक� हुँ। उ� वारदातमा अ�य ��तवाद�ह� 

सो�बतबहादरु �व.क., �स�बहादरु शाह�, तथा ह�र�साद बोहराको के क�तो संल�नता छ सो 

मलाई थाहा भएन यसर� झ�ुडाई कत��य गर� मान� �नज ��तवाद�ह�लाई कानूनबमोिजम 

हनुपुद�छ भ� नेसमेत बेहोराको पाव�ती बोहराको कागज।  

१९. �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क. तथा ��तवाद� क�पना �व.क. सो�बतबहादरु �व.क. मेरै �छमेक� 

गाउँका िचनजानका मा�नस हनु ् भने ��तवाद� �स�बहादरु शाह� मैले भारतीय सेनामा जा�गर 

खादाका अव�थादेखी िच�दै आएको छु। म भारतीय सेनामा जा�गर खाई �वगत ७।८ वष� 

प�हला अवकाश आएको हुँ। �नज �स�बहादरु शाह�को घर तनहुँको दमौल� बजारमै हो। म 

२ वष� प�हला मेरै गाउँका �नज ��तवाद� सो�बतबहादरु �व.क. सँग काठमाड� जादै गदा� 

�स�बहादरु शाह� तनहुँको दमौल� बजारमा भेट भई एक आपसमा कुराकानी हुँदा �नज ��तवाद� 

सो�बतबहादरु �व.क.को समेत �नज ��तवाद� �स�बहादरु शाह�सँग िचनजान भएको हो 

�यसप� चात ्�नज ��तवाद� सो�बतबहादरु �ब.क.को घरमा �स�बहादरु शाह� पटक पटक आउने 

भेट हनेु र झाँ��का हात पाइएमा बहमूु�य शि�मान ह�ुछ भ� ने गद�थे। मैले �नज जाहेरवाल� 

प�वसरा �व.क.को छोर� वष� ८ क� �रता �व.क. �म�त २०७१।११।१४ गते साँझदेखी 

हराएक� भ� ने �य�तै ५।६ �दनप�छ थाहा पाएको हुँ भने �म�त २०७१।१२।३० गते 

अं.१३;०० बजेको समयमा िज�ला �या�जा केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.७ ता�के ि�थत 

पाखो खरबार� ज�गामा �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� वष� ८ क� �रता �ब.क. ले 

हराउँदाका अव�थामा लगाएका कपडाह� र एउटा ख�ुा खाडलमा अध� प�ुरएको अव�थामा 

फेला परेको र सोह� �थान निजकै टाउकोको अि�थप�र कंकाल कपालका र�ह�समेत फेला 

परेको थाहा पाएको हुँ। सोस�ब�धमा ब�ुदा मतृक �रता �व.क.�म�त २०७१।११।१४ गते 

साँझ हराउँदाका बखत ��तवाद� क�पना �व.क.समेत घरमा डेढ घ�टा नभएको र क�पना 

�व.क.को बवुा ह�र�साद बोहरासमेत लामो समयदेखी क�पना �ब.क.को घरमा ब�दै आएको र 

��तवाद�ह� �स�बहादरु शाह�, ह�र�साद बोहरा, सो�बतबहादरु �व.क. समेतले �रता �व.क. 

हराउँदाका समय प�हलेदेखी लामा झाँ��को कुरा गन� ब�ने ज�ता कुराबाट �नज �रता 

�व.क.लाई �नजै ��तवाद�ह�ले षडय�� बनाई कत��य गर� मारेकोमा �व� वास ला�छ यसर� 

कत��य गर� मान� �नज ��तवाद�ह�लाई कानूनबमोिजम कडा कारबाह� हनुपुद�छ भ� नेसमेत 

बेहोराको सनुाखर� भ� ने देबबहादरु थापाको कागज।  

२०. जाहेरवाल� प�बसरा �ब.क.को छोर� वष� ८ क� �रता �ब.क. लाई मैले झ�ुडाई कत��य गर� 

मार� �य�तै ८।९ �दन प�छ मैले ९८१६१०९१४२ न�बरको मोबाइल �योग गन� भए ताप�न 
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सो अव�थामा मैले मेरो �ीमान ्सो�बतबहादरु �ब.क.को मोबाइल न�बर ९८०५८११३५२बाट 

��तवाद� �स�बहादरु शाह�लाई �नजको मोबाइल न�बर ९८१३३२३२७९ मा फोन गर� 

झ�ुडाई मारेको डोर� �लन आउन भनेक� हुँ भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� क�पना �ब.क.ले 

अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� �दएको त�त�बा बयान।  

२१. यस का.को �स.नं. ३५ को स�ार �ारा मतृक �रता �व.क.को अि�थप�र कंकालको 

पो�टमाट�म ��तवेदन पठाइ�दन हनु ् भनी महानगर�य �हर� व�ृ महाराजगंज काठमाड�लाई 

लेखेको �हर� स�ार।  

२२. �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� �रता �व.क. �म�त २०७१।११।१४ गते साँझदेखी 

हराएको भ� ने मैले �म�त २०७१।११।१५ गते �बहान पानी �लन गएको अव�थामा थाहा 

पाएक� हुँ। यसर� �रता �व.क. हराएप�छ �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क. तथा गाउँ 

�छमेक�समेतले खोजतलास गदा�समेत �नज �रता �व.क. फेला प�रनन।् यसर� खोज तलास गन� 

�ममा �नज जाहेर�मा उि�लिखत ��तवाद� क�पना �व.क.�नज जाहेरवाल�को छोर� �रता �व.क. 

हराउँदाका समयमा एक डेढ घ�टा हराएक� भ� ने �नजका घर प�रवारबाट थाहा पाई �थानीय 

मा�नसह�समेतले �नज क�पना �व.क.लाई सोधपछु गदा� कुनै जानकार� �दइनन।् म �म�त 

२०७१।१२।३० गते अं.१३;०० बजेको समयमा बा�ालाई घासँ का�न भनी मेरै माइतीको 

हजरु बबुा उ�जड �संह रानाको पाखो खरबार�मा गई द�ुधलो नामको घाँस काट� थोरै भयो भनी 

अक� �खको प�न का�न ु प� यो भनी अक� �खको घाँस का�न जाँदा सोह� �थान निजकै 

वनमारा झारको �ाङम�ुन गलुाबी सेतो रंगको �याकेट तथा �म�ी कपडा खाडलमा अध� परेुको 

देखेप�छ म सो �थानबाट आि�दै �कुलतफ�  आई �थानीय मा�नससमेतलाई सो कुरा बताएप�छ 

�थानीय मा�नसह�समेत आई हेदा� �नज जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� �रता �व.क.ले 

लगाउने कपडा हनु ्भ� ने थाहा पाई त�काल �हर�लाई खबर गर� �हर�समेत आई उि�लिखत 

कपडा तथा अ�य �थानसमेतमा हेदा� उ� कपडाह�भ�दा तल दायाँ ख�ुाको भाग खाडलमा 

प�ुरएको टाउको अि�थप�र कंकाल कपालका र�ह�समेत फेला परेको हो उ� फेला परेका 

कपडाह�समेत जाहेरवाल� प�वसरा �व.क. लाई देखाई सनाखतसमेत ग�र�दएक� हनु।् ब�ुदा 

�नज �रता �व.क.लाई ��तवाद� क�पना �व.क. ले झ�ुडाई कत��य गर� खाडल खनी परेुक� भ� ने 

थाहा पाएक� हुँ। �नज �रता �व.क. हराउनभु�दा प�हलेदेखी नै जाहेर�मा उि�लिखत ��तवाद�ह� 

�स�बहादरु शाह�, ह�र�साद बोहरासमेत �नज क�पना �व.क. र सो�बतबहादरु �व.क.को घरमा 

आउने जाने लामो समयस�म ब�ने र �नज सो�बतबहादरु �ब.क. क�पना �व.क.समेत भई लामा 

झाँ�� गन� क�हले कता क�हले कता ड�ुने ज�ता कुराह� प�हलेदेखी नै गाउँ घरमा स�ुदै 

आएक� �थए।ँ यसर� ��तवाद�ह� �स�बहादरु शाह�, ह�र�साद बोहरासमेत �नज क�पना 

�व.क.र सो�बतबहादरु �व.क.का प�हलादेखीका य�ता ग�त�व�धह�ले गदा� �नज ��तवाद�ह�ले नै 

योजना बनाई ष��� गर� �नज �रता �व.क.लाई कत��य गर� मार� खा�लमा दबाउने काय� 
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गरेकामा �व�ास ला�छ। यसर� कत��य गर� मार� दबाउने ��तवाद�ह�लाई कानूनबमोिजम 

कडाभ�दा कडा कारबाह� हनुपुद�छ भ� ने बेहोराको �लला सोतीको कागज।  

२३. �म�त २०७१।११।१४ गते साँझ म मेरो छोरा सो�बतबहादरु �व.क.को घरमा गएकोमा �नज 

छोराले ९ म�हनाको छोरालाई काखमा �लएर बसेका �थए।ँ छोरो रोएको �थयो भने ह�र�साद 

बोहरा घर�भ� ब�सरहेका �थए।ँ १ डेढ घ�टा ब�दासमेत बहुार� क�पना �व.क. लाई घरमा 

नदेखेप�छ कहाँ गई भ�दा शौचालय गएक� हो भ��यो छोराले �यसप�छ एक �छनमा ह�याङ 

फ�याङ गद� आएक�मा छोराले र�सी �लन पठायो र क�पना �व.क.ले र�सी �याइ�दएप�छ म 

र छोराले र�सी खाई खाना खान घरमा गएकोमा जाहेरवाल�को का�छ� छोर� मेर� ना�तनी �रता 

�व.क. घरमा छैन भनेप�छ वरपर तलमा�थ खोज तलास गदा�समेत प�ो नलागेप�छ सो रा�त 

स�ुतयो अक� �दनदेखी प�न खोज तलास ग� य� र यसर� ४।५ �दनप�छ �नज क�पना �व.क.ले 

माइती घरबाट� ५०,००० (पचास हजार) समेत मगाई खोज तलास गन� �नहुँ पार� तनहुँ 

��तवाद� �स�बहादरु शाह�को घरतफ�  जाने त क�हले बटुवल जाने जाँदा प�न दवैु जना सँगै 

जाने गरे �नज ना�तनी �रता �व.क. हराउनभु�दा प�हला देखी नै ��तवाद� ह�र�साद बोहरा, 

�स�बहादरु शाह� �नज क�पना �व.क. छोरा सो�वतबहादरु �व.क.को घरमा आई ब�ने लामा 

झाँ�� ब�ने भ�दै ठाउँ ठाउँमा जाने गद�थे। यसै �ममा �म�त २०७१।१२।३० गते अं. 

१३;०० बजेको समयमा िज�ला �याङजा केवरेभ��याङ-७ ता�के ि�थत खरबार� ज�गामा 

ना�तनीले हराउँदाका बखत लगाएका कपडा तथा दाया ँ ख�ुाको भाग खाडलमा परेुको 

अव�थामा र टाउकोको अि�थप�र कपालका र�ह�समेत फेला परेप�छ ब�ुदै जाँदा ��तवाद� 

क�पना �व.क.ले कत��य गर� मार� खाडलमा परेुको भ� ने थाहा पाएको हुँ। यसमा ��तवाद�ह� 

ह�र�साद बोहरा, �स�बहादरु शाह�, सो�बतबहादरु �व.क. समेतको संल�नतामा कत��य गर� 

मार� खाडलमा परेुकोमा पूण� �व� चास ला�छ। �नज ��तवाद�ह�लाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा 

कडा कारबाह� हनुपुद�छ भ� ने बेहोराको न�दलाल �व.क.को कागज।  

२४. �म�त २०७१।११।१४ गते साँझ म आ�नै घरमा �थए।ँ �नज मतृक मेरो ब�हनी �रता 

�व.क. प�न घरमै �थइन।् जाहेरवाल� आमा प�वसरा �व.क. घाँस का�न बार�मा गई साँझ घाँस 

काटेर घरमा आउनभुएको हो। यसर� घरमै रहे बसेकोमा बेलकुा ब�हनी �रता �व.क. घरमा 

भाँडा धनेु काम सक� म घरमै बसेको अव�थामा �नज ��तवाद� क�पना �व.क.र सो�बतबहादरु 

�व.क. ब�ने घरअगा�ड गई खे�लरहेक�मा रा�तस�म घरमा नआएप�छ �नज क�पना �व.क.को 

घरमा ब�सहोल� भनी ब�हनी सं�गता �व.क.लाई जाउन का�छ�लाई बोलाएर आउ भनेकोमा 

ब�हनी सं�गता सौतेनी आमा क�पना �व.क.को घरमा गई ब�हनी खोइ भनी सोधपछु गदा� 

ब�हनी �नजह� ब�ने घरमा नभएप�छ त�काल ब�हनी सं�गताले ब�हनी छैन भ�दै घरमा 

आएप�छ म तथा जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.समेतले वरपर तलमा�थ खोजतलास गदा� फेला 

नपरेप�छ सो �दन रा�तस�म खोजी स�ुतयो अक� �दन प�न गाउँ �छमेकसमेतलाई खबर गर� 

खोजतलास गदा� फेला प�रनन ् यसै �ममा �म�त २०७१।१२।३० गते घरभ�दा पर 

पाखोबार� ज�गामा मा�नसको कपडाह� खाडलमा अध� प�ुरएको अव�थामा छ भ� ने खबर पाई 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 281 

 

 
 

�थानीय मा�नस तथा जाहेरवाल� प�वसरा �व.क. र मलगायत भई गई हेदा� �नज ब�हनी �रता 

�व.क.ले हराउँदाका समयमा लगएका कपडाह� देखी त�काल �हर�लाई खबर गरेप�छ 

�हर�समेत आई हेदा� सोह� कपडाह� भ�दा म�ुन खाडलमा दायाँ ख�ुाको भाग सोह� �थान 

निजकै टाउको अि�थप�र कंकाल कपालका र�ह�समेत फेला परेकोमा उ� कपडाह� 

खाडलबाट बा�हर �नकाल� हेदा� देखी िचनी मेरो आमा जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.ले 

सनाखतसमेत ग�र�दनभुएको हो यसमा मेर� बैनी �रता �व.क. �नज सौतेनी आमा क�पना �व.क. 

र बबुा सो�बतबहादरु �व.क.को घर अगा�डतफ�  खे�दा खे�दैका अव�थादेखी हराएक� र 

��तवाद� ह�र�साद बोहरा लगभग १ म�हना प�हलादेखी क�पना �व.क.को घरमा ब�दै आएका 

र ��तवाद� �स�बहादरु शाह� पटक पटक �नजह�का घरमा आउने जाने ब�ने �नजह�का 

घरमा ब�दा लामा झाँ��का कुरा गन� ज�ता कुराह�बाट �नज मेरो ब�हनी �रता �व.क.लाई 

��तवाद� क�पना �व.क., सो�वतबहादरु �व.क., �स�बहादरु शाह�, ह�र�साद बोहराले योजना 

बनाई ष���पूव�क कत��य गर� मार� खाडलमा दवाउने काय� गरेकामा पूण� �व� वास ला�छ 

यसर� मेर� नाबा�लका ब�हनी �रता �व.क.लाई कत��य गर� मान� �नज ��तवाद�ह�लाई 

कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा कारबाह� हनुपुद�छ भ� ने बेहोराको �ीबहादरु �व.क.को कागज।  

२५. �म�त २०७१।११।१४ गते म �व�ालयबाट अं. १७;०० बजेको समयमा घरमा आई ना�ता 

खाजा खाई बार�मा मल बो�न लाग�। ब�हनी �रता �व.क.ले बा�ा चराउँदै �थई आमा प�वसरा 

�व.क.घाँस का�न जानभुएको �थयो। मैले मल बो�दा बो�दै ब�हनीले बा�ा बाँधी मलाई बोल 

मल घचेड �दने भाँडाह� धनेु गरेक� �थइन।् य�तैमा मैले मल बोक� रहेकै अव�थामा अि�तम 

पटक मल �लएर बार�मा गई घरमा आउँदा ब�हनी घरमा �थइन। मैले कता खे�न गएक� 

होल� भनी त�काल वा�ता ग�रन। एक�छनप�छ आमासमेत घाँस काटेर आएप�छ रा�तस�म प�न 

घरमा नआएप�छ ��तवाद�ह� मेरै बवुा सो�बतबहादरु �व.क.र सौतेनी आमा क�पना �व.क.ब�ने 

घरमा गएक� होल� भनी �नजह� ब�ने घरमा जाँदा ब�हनी �रता घरमा छैन। यहाँ छ �क छैन 

भ�दा �नज सौतेनी आमा क�पना �व.क. र बबुा सो�बतबहादरु �व.क.ले यहाँ त छैन भनेप�छ 

त�काल वरपर तलमा�थ खोज तलास गदा� रा�तस�म फेला नपरेक� हनुाले सो �दन घरमा आई 

स�ुतयो। अक� �दनदेखी क�हले कता क�हले कता गर� खोज तलास गदा�समेत कुनै जानकार� 

पाउन स�कएन। �नज मेरो ब�हनी हराउनभु�दा प�हलादेखी नै ��तवाद� सो�बतबहादरु �व.क.को 

घरमा ��तवाद�ह� ह�रबहादरु बोहरा ब�दै आएका �थए ँभने ��तवाद� �स�बहादरु शाह� पटक 

पटक आउने जाने ब�ने गद�थे। उि�लिखत ��तवाद�ह�ले �नजै ��तवाद� क�पना �व.क.को 

घरमा बसी लामा झाँ�� गन� झाँ��का हातह� पाउन स�कयो भने बहमूु�य पद�छ भनी कुरा 

गद�थे। ब�हनी हराउनभु�दा �य�तै ५।६ �दन ज�त प�हलासमेत �नज ��तवाद� क�पना 

�व.क.को घरमा बसी लामा झाँ�� गन� भनी �व�भ� न कुराह� गरेको भ� ने सनेुक� हुँ। लामा 

झाँ�� भ� ने झाँ��का हात पाइयो भने बहमूु�य पछ� भ� ने गरेका र क�तपय कुराह� म सानै 
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भएकाले सबै कुरा बिुझन। �नज मेरो ब�हनी �रता �व.क. �म�त २०७१।११।१४ गते बेलकुा 

घरबाट हराउन ुर मेर� सौतेनी आमा क�पना �व.क. समेत १ डेढ घ�टाको लामो समयस�म 

९ म�हनाको छोरालाई घरमै छाडी �हँडेक� र घरमा आउँदा ह�याङ फ�याङ गद� आएक� 

समेतका कुराह�बाट �नज ��तवाद�ह� क�पना �व.क. सो�वतबहादरु �व.क., �स�बहादरु शाह� 

र ह�र�साद बोहरासमेतले योजना बनाई ष��� बनाई मेरो ब�हनीलाई कत��य गर� मार� 

खाडलमा परेुकोमा पूण� �व� वास ला�छ। �नज ��तवाद�ह�लाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा 

कारबाह� हनुपुद�छ भ� नेसमेत बेहोराको सं�गता �ब.क. को कागज।  

२६. ��तवाद� �स�बहादरु शाह�ले �योग गन� ९८१३३२३२७९ नं.को मोबाइलबाट ��तवाद� 

सो�वतबहादरु �व.क.को मोबाइल नं. ९८०५८११३५२��तवाद� ह�र�साद बोहरा 

९८१२८९६५७२, ��तवाद� क�पना �व.क.को ९८१६१०९१४२ पटक पटक स�पक�  

भएको र ��तवाद� सो�बतबहादरु �व.क.को ९८०५८११३५२बाट ��तवाद� क�पना �व.क.को 

आमा पाव�ती बोहराको ९८०९५९९३४५, ��तवाद� �स�बहादरु शाह�को ९८१३३२३२७९ 

मा पटक पटक स�पक�  भएको कल �डटे�स अ�भलेखको �व�षेण।  

२७. �म�त २०७१।११।१४ गते साँझ जाहेरवाल� प�वसरा �व.क.को छोर� वष� ८ क� �रता �व.क. 

हराएक� र �म�त २०७१।१२।३० गते अं. १३;०० बजेको समयमा िज�ला �याङजा 

केवरेभ��याङ गा.�व.स.वडा नं.७ ता�केि�थत पाखो खर बार� ज�गामा �नज �रता �व.क. 

हराउँदाका अव�थामा �नजले लगाएका �याकेट �म�ी कपडा दायाँ ख�ुाको भाग खाडलमा अध� 

प�ुरएको अव�थामा र सो �थान निजकै टाउकोको अि�थप�र कपालका र�ह�समेत फेला 

परेकोमा �नज �रता �व.क. हराउनपूुव� ��तवाद�ह� �स�बहादरु शाह�, ह�र�साद बोहरा, ��तवाद� 

सो�बतबहादरु �व.क.र क�पना �व.क.को घरमा पटक पटक आउने लामो समयस�म ब�ने �नज 

जना ४ भई ठाउँ ठाउँमा घ�ुन �हँ�ने �नजै ��तवाद�ह�को घरमा बसी लामा झाँ�� गन� र 

�रता �व.क. हराएप� चात ्��तवाद� क�पना �व.क. र सो�वतबहादरु �व.क.ले क�पना �व.क.को 

माइतीघरबाट खोज तलासको �नहुँमा पैसासमेत मगाएका तथा �रता �व.क हराउँदाका समयमा 

��तवाद� क�पना �व.क. समेत एक डेढ घ�टा हराएक�लगायतका कुराह�बाट �नज 

जाहेरवाल�को छोर� �रता �व.क.लाई �नज ��तवाद�ह�ले योजना बनाई ष��� पूव�क कत��य 

गर� मार� खाडलमा दबाउने काय� गरेकामा पूण� �व� वास ला�दछ �नज ��तवाद�ह�लाई 

कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा कारबाह� हनुपुद�छ भ� नेसमेत क�रब एकै �मलान बेहोराको 

पहल �संह थापा, लोकबहादरु सा�, ऋ�षराम थापा, ब�ुबहादरु राना, धनबहादरु सा�समेतका 

मा�नसह�को व�तिु�थ�त मचु�ुका।  

२८. ��तवाद� क�पना �व.क.ले मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १३(३) 

नं.बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखँदा �नजलाई सोह� महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय 

हनेु र ��तवाद�म�येका सो�वतबहादरु �व.क.,  ह�र�साद बोहरा र �स�बहादरु बंसी भ� ने 

�स�बहादरु शाह�ले �यानस�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १३(४) नं.बमोिजमको कसरु अपराध 
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गरेको देिखँदा �नजह�लाई सोह� ऐन महलको १३(४) नं.बमोिजम सजाय हनु ् मागदाबी 

�लइएको छ भ� नेसमेत बेहोराको अ�भयोगप� मागदाबी।  

२९. मैले बा�केो �खमा बाँधी डोर�को अक� टु�पा�तरको भागले �रता �व.क.को घाँट�मा पासो 

लगाइ�दई का�लाबाट धकेल� �दएक� हुँ। �यसप�छ एक�छन चलमलाएप�छ छोर�को म�ृय ु

भएको हो। घटनामा मेरो मा� संल�नता रहेको छ। कानूनबमोिजम होस ्भ� नेसमेत बेहोराको 

��तवाद� क�पना �व.क.ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

३०. मैले मेरो आ�नै छोर�लाई मानु�पन� कुनै कारण छैन र मान� तथा मान�मा सहयोग गन� कुनै काम 

गरेको छैन। म �व�कुल �नद�ष छु। मलाई अ�भयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन 

भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� सो�वतबहादरु �व.क.ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

३१. मतृक �रता �व.क.को म�ृयसु�ब�धमा मेरो कुनै संल�नता रहेको छैन होइन। मसमेत मा�थ 

आरोप लगाउनकुो कारण मा� म सो�वतबहादरुको घरमा आउने जाने गरेकाले मा� हो। म 

मा�थको आरोप झ�ुा हो अ�भयोग दाबीअनसुार मलाई सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको 

�स�बहादरु शाह�ले यस अदालतमा गरेको बयान।  

३२. मसमेत �व��को जाहेर� झ�ुा हो। उ� अपराध घटाउनमा मेरो कुनै प�न संल�नता छैन। म 

�नद�ष छु। मलाई अ�भयोगदाबीबमोिजम सजाय हनुपुन� होइन भ� नेसमेत बेहोराको ��तवाद� 

ह�र�साद बोहराले यस अदालतमा गरेको बयान।  

३३. आदेशानसुार वाद� तथा ��तवाद� दवैु प�का सा�ीको बकप� भई �म�सल संल�न रहेको।  

३४. यसमा आदेशानसुार वाद� प� तथा ��तवाद�का कानून �यवसायीह�बाट �लिखत बहस नोट पेस 

भई �म�सल संल�न रहेको।  

ठहर ख�ड 

३५. �नयमबमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� इजलाससम� पेस हनु ्आएको 

��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट �व�ान ् िज�ला �याया�धव�ा �ी धम�राज 

पौडेलले बहस ��ततु गनु�हुँदै ��तवाद�म�येका �स�बहादरु शाह�, सो�वतबहादरु �व.क. र 

ह�र�साद बोहराको स�लाह र योजनाअनसुार वष� ८ क� �रता �व.क.को ह�या क�पना �व.क.ले 

गरेको त�य �नज क�पना �व.क.ले गरेको मौकाको र अदालतमा भएको बयान, जाहेर� कथन र 

बकप�, लास फेला परेको �थान तथा सोको मचु�ुका, बराम�दत िचज व�तहु�, मौकामा कागज 

गन� �यि�ह�को कथनसमेतका �माण कागजह�बाट प�ु� भएकाले �नज ��तवाद�ह�लाई 

अ�भयोिजत कसरु कायम गर� सजाय हनुपुछ� भ� नभुयो। ��तवाद�म�येका सो�वतबहादरु �व.क. 

र क�पना �व.क.को तफ� बाट �व�ान ्अ�धव�ा ह�र�साद रे�मीले मेरा प� सो�वतबहादरु �व.क. 

को उ� वारदात घटाउन तथा अपराध गन� काय�मा कुनै प�न �क�समको संल�नता नरहेकोले 

�नजले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउनपुछ� भने अका� ��तवाद� क�पना �व.क.ले प�न मा�छे 
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झ�ुडाइएको डोर�को मू�य महँगोमा �ब�� ह�ुछ भ� ने कुराको आधारमा अ�ध�व� वासमा पर� 

बह�कएर उ� अपराध गरेको र सो अपराध गरेको त�य अदालतमा समेत बयान गदा� �वीकार 

गरेको हुँदा सजायको हकमा म.ुऐन अ.बं. १८८ नं.बमोिजम �या�यक �वचार ग�रनपुछ� भनी 

बहस ��ततु गनु�भयो। ��तवाद� ह�र�साद बोहरा र �स�बहादरु शाह�को तफ� बाट �व�ान ्

अ�धव�ा�य जग� नाथ ढकाल र तलुसी �गर�ले बहस ��ततु गनु�हुँदै मेरो प�लाई �यान मान� 

वचन �दएको अ�भयोग लगाइएको छ। उ� आरोप अनसु�धानको �ममा संक�लत त�य 

�माण तथा अदालतमा पर�ि�त �माणले प�ु� हनु ् सकेको छैन। मतृकलाई मान� काय�मा 

आ�नो मा� संल�नता रहेको, अ�य कोह� कसैको संल�नता �थएन भनी ��तवाद� क�पना 

�व.क.ले मौकामा र अदालतमा गरेको सा�बती बयान संक�लत अ�य �माणबाट सम�थ�त एवम ्

प�ु� भएको हुँदा �नराधार �पमा लगाइएको अ�भयोगबाट मेरो प�लाई सफाइ �दनपुछ� 

भ� नभुयो।  

३६. ��तवाद� क�पना �व.क. उपर म.ुऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) को कसरुमा ऐ 

१३(३) नं.बमोिजम सजाय र अ�य ��तवाद�ह� सो�वतबहादरु �व.क., �स�बहादरु शाह� र 

ह�र�साद बोहरा उपर ऐ महलको १३(४) को कसरुमा ऐ १३(४)बमोिजम सजाय मागदाबी 

�लइएको अ�भयोगप�बाट देखी�छ।  

३७. �व�ान ्कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको तक� पूण� बहस िज�कर, पेस गनु�भएको �लिखत बहसनोट 

तथा �म�सल �माणका आधारमा ��ततु म�ुामा �न�न �� नह�मा �या�यक इ�साफ गनु�पन� 

देखीयो।  

 मतृक र�ता �व.क.को म�ृय ुकत��यबाट भएको हो, होइन ? 

 कसको कत��यबाट उ� अपराध भएको हो ? 

 अपराधमा को कसको के क�तो संल�नता हो ? 

 सजाय के क�त गनु�पन� हो ? 

३८. उपयु�� �� नह�को �न�पण गन�स�ब�धमा ��ततु म�ुाको घटना तथा त�य के हो, सो घटना 

तथा अपराध क�हले कसर� घटेको रहेछ ? कसको कत��यबाट सो घटना घटेको हो ? भ� ने 

बारेमा ���गत गनु�पन� ह�ुछ। सो �योजनको ला�ग �म�सल अ�ययन गदा� �म�त 

२०७१।११।१४ गते साँझ अ�दाजी ६।७ बजेको समयमा वष� ८ क� �रता �व.क. हराएक� 

हुँदा सोस�ब�धमा मेरै प�त सो�वतबहादरु �व.क. र सौता क�पना �व.क.उपर शंका लागेकोले 

�नजह�लाई कडाइका साथ �नगरानी ग�रपाउँ भ� ने मतृकक� आमा प�वसरा �व.क.को �म�त 

२०७१।११।१६ को �नवेदन बेहोरा रहेकोमा खोजतलास गन� �ममा �याङजा िज�ला 

केवरेभ�याङ गा.�व.स. वडा नं. ७ ता�के ि�थत खरबार�मा वनमारा झारको �ाउम�ुन ३१।२
 

�फट ल�बाइ ११।२
 �फट चौडाइ र ११।२

 �फट ग�हराइ भएको खाडलमा गलुाबी र सेतो 

�म�सएको �याकेट, �नलो �म�ी, टाउकोमा मासकुो मा�ा नरह� अि�थप�र मा� रहेको, बाया ँ

ख�ुाको सा�ँाको भागदेखी तलको भाग सडी ग�लसकेको अव�थामा रहेको भ� नेसमेत बेहोरा 

लास �कृ�त मचु�ुकाबाट देखी�छ भने बरामद� मचु�ुकाबाट उ� ठाउँमा कपालको र�ह� फेला 
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परेको देखी�छ। यसर� फेला परेको कपडा कपाल लासको �कृ�तसमेतलाई िचनी प�वसरा 

�व.क.ले छोर� �रता �व.क. �म�त २०७१।११।१४ गते साझँ अ�दाजी ६।७ बजे�तर 

हराएक�मा सोह� समयमा सौता क�पना �व.क. प�न घरमा नभएक�, �नज सौताको �वगतको 

��याकलापले छोर�लाई �रसइवी रा� ने गरेको र मतृक छोर�को लासको कंकाल तथा कपडा र 

कपालका र�समेत लास गा�डएको उपयु�� �थानमा फेला परेको हुँदा छोर�लाई ��तवाद� 

सो�वतबहादरु �व.क., ह�र�साद बोहरा र �स�बहादरु शाह�को योजना स�लाह र सहयोगमा 

क�पना �व.क.ले कत��य गर� मारेको हुँदा कारबाह� एवम ् सजाय ग�रपाउँ भ� ने जाहेर� 

दरखा�तका आधारमा अनसु�धान तह�ककात भएकामा ��तवाद�म�येक� क�पना �व.क.ले 

अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� बयान गदा� मेरो बवुा ह�र�साद बोहराका साथी �स�बहादरु 

शाह� मेरो माइतीघरमा २।३ म�हनाअिघ आएको अव�थामा मा�नस झिु�डएको डोर� पाए दईु 

तीन करोड मू�यमा �ब�छ भ�े कुरा गरेको सनेुको �थए,ँ तसथ� �म�त २०७१।११।१४ गते 

बेलकुा खे�दै गरेक� सौताक� छोर� र�ता �व.क.लाई �हँड घाँस का�न जाउँ भनी घरबाट क�रब 

५०० �मटर पर खरबार�मा लगी ५।७ �मनेट ज�त बसी हाल लास फेला परेको �थानभ�दा 

केह� मा�थ �रता �व.क.को घाँट�मा रसी कसी द�ुधलाको �खको कापामा बाधँी तल का�लामा 

खसाई एक �छन छटपटाएकोमा च�न छाडेप�छ �खबाट डोर� फुकाई घाँट�को डोर� �नकाल� 

प�हलो �दन खनेको खा�डोमा �रता �व.क.लाई हाल� खाडल ख� न �योग गरेको कोदालो 

(फ�वा) सोह� ठाउँ निजक रहेको वनमाराको �ाङमा लकुाई राखी डोर� घरमा �लई आएको 

हो। र कोदाल� भो�लप�ट मा� घर �याएको हो। उ� डोर� कपडाले बेर� लकुाई केह� 

�दनप�छ मा� डोर� पाइएको छ भनी �स�बहादरु शाह�लाई फोन गरेको हो, छोर� हराएकोमा 

ममा�थ शंका गन� स�छन ् भनी छोर� खोजतलास गन� पैसा चा�हयो भ� ने बहाना बनाई मेरो 

माइतीबाट आमालाई � ५००००।- पठाउन लगाई आमाले �ीमान ्सो�भतबहादरुको नाउँमा 

सो रकम पठाइ�दनभुएको हो, घटना मैले मा� घटाएको हो र २।३ करोड मू�यमा �ब�� हनु ्

स�छ भनी सनेुको कारण र लोभले उ� ह�या गरेको हो भनी त�यगत घटना र आरो�पत 

कसरु �वीकार गरेको देखी�छ। ��तवाद�ले वारदातमा �योग गरेको कोदालो (फ�वा) र रसी 

(डोर�) �नजले बयानमा उ�लेख गरेबमोिजम �नजकै घरबाट बरामद भएको त�य बरामद� 

मचु�ुकाबाट प�ु� भएको पाइ�छ। झ�ुडाएको भ�नएको द�ुधलाको �खदेखी लास फेला परेको 

खा�डोको दरु� १५ �फट टाढा रहेको भ� नेसमेत बेहोरा घटना�थल मचु�ुकाबाटै देखी�छ। 

बरामद भएको डोर� र कोदालोसमेत िचनी ��तवाद�ले उ� दसीह� घटनामा �योग भएको भनी 

सनाखत ग�र�दएको त�यगत अव�था देखी�छ भने अदालतमा बयान गदा�समेत ��तवाद� क�पना 

�व.क.ले मौकाको सा�बतीलाई �वीकार गरेको पाइ�छ 

३९. अनसु�धानकै �सल�सलामा ��तवाद� सो�भतबहादरु �व.क. ले अ�धकार �ा� त अ�धकार�सम� 

बयान गदा� उि�लिखत �म�त २०७१।११।१४ गते साँझ �ीमती क�पना �व.क.ले नौ 
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म�हनाको छोरालाई मेरो साथमा छाडी बा�हर गएकोमा ११।२
 घ�टाप�छ ह�याङफ�याङ गद� 

आएक� �थइन,् सोह� समयमा छोर� र�ता �व.क. हराएकोमा खोजतलास गन� �ममा नभे�टएप�छ 

खोजतलासका ला�ग सासूसँग क�पनाले � ५००००।- माग गर� मेरो नाममा पठाइ�दनभुएको 

�थयो। प�छ लास फेला पर� ब�ुदै जादँा �ीमती क�पनाले ह�या गरेको थाहा भयो। सो 

ह�यामा मेरो कुनै स�लाह र योजना �थएन। गत माघ म�हनामै �स�बहादरु शाह� मेरो घरमा 

आएको बखत मा�नस झिु�डएको रसी पाएमा महँगोमा �ब�� ह�ुछ भनी बताएकोस�म हो भनी 

आरो�पत कसरुमा इ�कार रहेको पाइ�छ र सोह� बेहोरा अदालतमा बयान गदा� उ�लेख गरेको 

देखी�छ। �य�तै ��तवाद� ह�र�साद बोहरा र �स�बहादरु शाह�ले गरेको बयानमा मा�छे 

झ�ुडाइएको रसीको रा�ो मू�य पछ� भ� ने गफका स�दभ�मा कुरा भएको हो, तर उि�लिखत 

घटना तथा अपराधमा आ�नो कुनै �क�समको संल�नता र सहयोग छैन भनी मौकामा र 

अदालतमा बयान गदा� उ�लेख गरेको पाइ�छ। घटना घ�दाको समयमा ��तवाद�ह� 

सो�भतबहादरु �व.क., ह�र�साद बोहरासमेत ��तवाद� क�पना �व.क. कै घरमा रहे भएको हुँदा 

र �स�बहादरु शाह� बेलाबेलामा सो घरमा आउने हुँदा �नजह� ४ जनाकै कत��यबाट 

मा�रएकोमा �व� वास ला�छ भ� ने न�दलाल �व.क. समेतका �यि�ह�ले गरेको घटना �ववरण 

कागजबाट देखीएको छ। यस�कार उि�लिखत त�य तथा संक�लत �माणह�म�ये लास �कृ�त 

मचु�ुकामा उि�लिखत �ववरणह�, ��तवाद� क�पना �व.क.ले गरेको सा�बती बयान, बरामद� 

मचु�ुका, सनाखत कागज, घटनाना�थल मचु�ुकाका फोटोह�समेतका �माण कागजातह�बाट 

मतृक लास �रता �व.क.को भएको र �नजको म�ृय ुकत��यबाट भएको भ� ने त�य �था�पत हनु ्

आएको देखीयो।  

४०. अब दो�ो �� न अथा�त ् कसको कत��यबाट मतृकको म�ृय ु भएको हो ? तफ�  �वचार गदा� 

सौतेनी छोर� वष� ८ क� �रतालाई उि�लिखत �म�त २०७१।११।१४ गते साँझपख घाँस 

का�न जाउँ भ� ने बाहनामा घर निजक खरबार�नेर रहेको द�ुधलाको �खमा लगी डोर�ले प�हला 

घाँट� कसी झ�ुडाई मारेको हो, म�रसकेप�छ लासलाई प�हलो �दनमै ख�नराखेको खा�डोमा 

परेुको हो अ�ले शंका गला�न ् थाहा पाउलान ् भनेर कोदाल� �यह� वनमारा झाडीमा छोडी 

भो�लप�ट मा� लगेको हो; मतृक तथा �नजक� आमा (जाहेरवाल�) सँग मानु�पन�स�मको कुनै 

�रसइवी �थएन ताप�न मा�छेलाई झ�ुडाइएको रसी (फलामले नछोएको श�ु भएमा) २।३ 

करोड मू�य पछ� भनी �स�बहादरु शाह�ले मेरा बबुा ह�र�साद बोहरासँग माइती जाँदाको 

अव�थामा कुराकानी गरेको सनुी थाहा पाएको �थए।ँ सोह� पैसाको लोभले मौका �मलाई उ� 

ह�या गरेको हो भनी ��तवाद� क�पना �व.क.ले अपराध गनु�को कारण (Causal factor of 

Crime) अपराधको काय� (Act of crime) समेतलाई �प��पमा बयानमा �वीकारेको देखीएको 

छ। अपराधस�ब�धमा �नजको सा�बती बयान घटना�थल �कृ�त मचु�ुकाको �ववरण, लास 

�कृ�त मचु�ुकामा उि�लिखत �ववरण, बरामद� मचु�ुका, सनाखत कागज, फोटोह�, 

सह��तवाद�ह�को बयान जाहेर� कथन तथा बकप�समेतबाट सम�थ�त एवम ्प�ु� भएको छ। 

तसथ� ��तवाद� क�पना �व.क.ले र�ता �व.क.को घाँट�मा रसीले कसेर ह�या गरेको देखीयो। 
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हरेक अपराधको पछा�ड कुनै कारणको �व�मानता रहे ज�तै ��ततु अपराधको कारणमा 

पैसाको लोभ �व�मान रहेको देखी�छ। उ� वारदात घटाउन तथा आपरा�धक काय� गन� यी 

��तवाद�लाई आ�थ�क प� अथवा पैसाको लोभ भ� ने देखी�छ। मा�छे झ�ुडाइएको रसीको 

आ�थ�क मू�य �श�त हनेु भ� ने अप�या�रलो एवम ्अबा�त�वक कुरा सनेुको आधारमा बहकाउमा 

पर� ह�या गरेको भ� ने त�यसमेत �म�सल संल�न सबदु �माणले प�ु� गरेको देखी�छ। ��ततु 

आपरा�धक काय� तथा घटनाले अपराधको �कृ�त र कारणसमेतमा रहने अनेकता तथा 

�व�वधतालाई छल�ङ पारेको छ।  

४१. अब ते�ो �� न, अथा�त ् सो अपराधमा को कसको क�तो संल�नता �थयो ? भ� नेस�ब�धमा 

�वचार गदा�, उि�लिखत घटना तथा अपराधमा ��तवाद� सो�भतबहादरु �ब.क., ह�र�साद बोहरा 

एवम ्�स�बहादरु शाह�समेतको संल�नता �थयो �थएन ? �थयो भने के क�तो संल�नता �थयो ? 

भ� नेस�ब�धमा ���गत गदा� यी ��तवाद�ह�समेतको योजना, स�लाह र बचनअनसुार छोर� र�ता 

�व.क.को ह�या भएको हो भ� ने जाहेर� बेहोरा एवम ्बकप�को कथनबाट देखी�छ। मौकामा 

कागज गन� न�दलाल �व.क. समेतका �यि�ह�को भनाइले उ� जाहेर� बेहोरा समथ�न भएको 

पाइ�छ। तर ��ततु म�ुाको अपराध तथा आपरा�धक काय�को �मखु कारणीको �पमा रहेक� 

��तवाद� क�पना �व.क.ले गरेको मौकाको र अदालतको बयानमा उ� अपराध आफूले मा� 

घटाएको हो भनी �प� �पमा उ�लेख गरेको पाइ�छ। घटना घ�न ु त�काल अिघ 

प�छ;घटनाको �कृ�त, समयर अव�थालाई मू�या�न गदा�समेत यी ��तवाद�ह� उ� वारदातमा 

��य�तः संल�न रहेको भ� ने त�य प�ु� हनु ्सकेको �म�सलबाट देखीएको छैन। सो वारदात 

गन� गराउनमा आफूह�को कुनै प�न संल�नता �थएन, छैन भनी ��तवाद�ह�ले बयानका �ममा 

उ�लेख गरेको पाइ�छ। �नजह�को उ� इ�कार� बयान सा�ीको बकप�ले प�ु� गरेको छ।  

४२. यी ��तवाद�ह�उपर लगाइएको कसरुस�ब�धी कानून (�यानस�ब�धी महलको १३(४) लाई 

���गत गदा� "जनुसकैु कुरा गर�कन प�न �यान मान�मा बचन �दनेलाई वा वारदात भइरहेको 

ठाउँमा गई मान�लाई सहयोग ग�र�दनको �न�म� मन� मा�नसको िजउमा हात हाल� प�� समाती 

�दनेलाई ज�मकैद गनु�पछ�" भ� ने उ�लेख छ।  

४३. ��ततु म�ुामा यी ��तवाद�ह�म�ये सो�बतबहादरु �व.क. र ह�र�साद बोहरा ��तवाद� क�पना 

�ब.क.को �मशः आ�नै प�त र �पता नाता�भ�को देखी�छ भने �स�बहादरु शाह� �पताका 

साथीको �पमा रहेको देखीएको छ। मा�छे झिु�डएको पासोको रा�ो मू�य पछ� भ� ने कुरा 

�स�बहादरु शाह�ले ह�र�साद बोहराको घरमा भेट हुँदाको समयमा भनेको भ� नेस�मको �सँग 

�म�सल संल�न ��तवाद�ह�को बयानबाट देखीएको छ। तर सो �योजनको ला�ग मतृक 

बा�लकालाई मान� तथा ह�या गन� भ� ने काय�मा कुनै बचन �दएको, योजना तथा षडय�� गरेको, 

मान� काय�मा वारदात�थलमा उपि�थत भएको भ� ने त�य �म�सल संल�न कुनै प�न �माणबाट 
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प�ु� भएको छैन। ठोस र �व� वसनीय �माण�वना ��तवाद�ह�उपर आरो�पत कसरु कायम गन� 

�म�ने देिखँदैन।  

४४. तथा�प, उि�लिखत ��तवाद�ह�को ��ततु अपराधमा कुनै प�न �क�समको संल�नता नै �थएन 

भनी भ� न �म�ने अव�था र आधार �म�सलबाट देिखँदैन। अपराध मूलतः ��तवाद� क�पना 

�व.क.ले गरेकामा कुनै स�देह छैन। तर सो अपराध गन�मा �रेक त�वको �पमा रहेको 

"मा�छे झ�ुडाइएको डोर�" र �यसको पन�स�ने (२।३ करोड) मू�यको लोभ रहेको पाइ�छ। 

सो रकम �ा� त गन� हेतलेु ��तवाद� क�पनाले र�ताको ह�या गरेको भ� ने त�य �मािणत भएको 

अव�था छ। ��ततु म�ुाको घटनाको म�ुय कारण नै ��तवाद� �स�बहादरु शाह�, ह�र�साद 

बोहरा तथा सो�बतबहादरु �व.क.बीच (डोर� र पन� स�ने मू�यका स�ब�धमा) भएको 

कुराकानीका आधारमा भएको देखीएको छ। अपराधज�य काय�मा उ��रेणा र �यसको �रेक 

त�व क�हले ��य� ह�ुछ भने क�हले अ��य� प�न हनु ् स�छ। "मा�छे झ�ुडाइएको रसी 

फेला परे २।३ करोड पन� स�छ" भ� ने भनाइस�हतको कुरा ��तवाद� क�पनाको कानमा 

परेप�छ �नजले आपरा�धक मनसाय �नमा�ण गर� सोह�अनसुार काय�समेत गरेको देखी�छ। अतः 

��तवाद�ह�को उ� कुराकानीले अ��य� �पमा म�ुय अपराधीलाई अपराधको काय� गन� 

द�ु�साहन �मलेको देखीएको छ। अतः उि�लिखत वारदात तथा अपराधको कारणमा यी 

��तवाद�ह� मतलबीको �पमा रहेको प�ु� भएको पाइ�छ।  

४५. �यानस�ब�धीको महलको १७(३) को कानूनी �ावधानलाई ���गत गदा� "अ� �क�समसँग मत 

स�लाहमा पसेकोमा मान� ठाउँमा गई अ� कुरा केह� नगर� हे�ररहनेलाई र लेिखएदेखी बाहेक 

अ� �क�समका मतलबीलाई... प�न सजायको �यव�था गरेको देखी�छ।" यस �ावधानले 

आपरा�धककाय�मा संल�न जनुसकैु खालको मतलबीलाई समेटेको अव�था छ। अथा�त ्अपराध 

र अपराधीबीचको स�ब�ध, कारण र संल�नता �य�� वा परो� �कन नहोस ् उसलाई 

सजायबाट उ�मिु� �दन न�म�ने कानूनी �यव�था भएको र ��ततु अपराधमा यी �तनै 

��तवाद�को बीचमा भएको उि�लिखत "डोर�" र "मोल" का कुराकानी नै अपराधको मूल 

कारण रहेको देिखँदा �नज ��तवाद�ह�को उ� काय� र कसरु �यानस�ब�धीको महलको 

१७(३) नं.बमोिजमको कसरु ठहछ�।  

४६. अब अि�तम �� न अथा�त ् सजायतफ�  �वचार गदा� फौजदार� अपराधमा अपराधको �कृ�त, 

गाि�भय�ता र कसरुको मा�ाअनसुार सजाय गनु�पन� ह�ुछ। ��ततु म�ुामा ��तवाद� क�पना 

�व.क.ले मान� नै मनसायले �रता �व.क. लाई घरबाट पर लगी घाट�मा पाँसो कसी झ�ुडाई 

मारेको त�य �माणबाट प�ु� हनु ्आएको हुँदा �नजले म.ुऐन �यानस�ब�धीको १ र १३(३) 

नं.बमोिजमको अपराध गरेको ठहछ�। सो ठहना�ले �नज ��तवाद� क�पना �व.क.लाई सोह� 

१३(३) नं.बमोिजम सव��वस�हत ज�मकैदको सजाय ह�ुछ।  

४७. अ�य ��तवाद�ह� सो�वतबहादरु �व.क., ह�र�साद बोहरा, �स�बहादरु शाह�लाई ऐ महलको 

१७(३) नं.बमोिजम जनह� १ (एक) वष� कैद सजाय हनेु ठहछ�। अ�मा तप�सलबमोिजम 

गनू�।  



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो,  २०७३ 289 

 

 
 

तप�सल ख�ड 

��तवाद� क�पना �व.क.लाई मा�थ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम सव��वस�हत ज�मकैद हनेु ठहरेकाले 

र �नज ��तवाद� �म�त २०७२।१।१ गतेदेखी �हर� �हरासतमा रह� यस अदालतका �म�त 

२०७२।१।३० को आदेशले म�ुा पपु��का ला�ग हालस�म कारागार काया�लय �याङजामा थनुामा 

रहेको देिखँदा उ� �हर� �हरासतमा बसेको �म�तबाट कैद क�ी हनेु गर� कैद लगत कसी असलु 

उपर गन�का ला�ग तह�सल शाखामा लगत �दन ु र �नजको भाग�ह�सा अंश कानूनबमोिजम रो� का 

रा� नू...................................................................................................................१ 
 

��तवाद�ह� �स�बहादरु शाह�, सो�वतबहादरु �व.क. र ह�र�साद बोहरासमेत जना ३ (तीन) लाई 

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम जनह� १ (एक) वष� कैद हनेु ठहर� फैसला भएको र �नज 

��तवाद�ह� �स�बहादरु शाह�, सो�वतबहादरु �व.क. �मशः २०७२।१।१ र ��तवाद� ह�र�साद 

बोहरा �म�त २०७२।१।२ गतेदेखी �हर� �हरासतमा रह� यस अदालतको �म�त २०७२।१।३० 

का आदेशानसुार म�ुा पपु��का ला�ग हालस�म कारागार काया�लय �याङजामा थनुामा रहेको देखीएको 

र सो ठहर भएको कैद भ�ुान भैसकेको देखीन आएकोले कैद लगत कसी असलु जनाउनका ला�ग 

तह�सल शाखामा लगत �दन ु र �नज ��तवाद�ह�लाई अ�य कुनै म�ुा तथा कारणबाट तहाँ थनुामा 

रा� न नपन� भएमा ��ततु म�ुाको रोहबाट आजै थनुाबाट छाडी�दन ुभनी कारागार काया�लय �याङजामा 

लेखी पठाइ�दन.ु.......................................................................................................२ 
 

यो फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, पोखरामा पनुरावेदन गनु� भनी 

��तवाद�ह�म�येक� क�पना �व.क.लाई म.ुऐन अ.बं. १९३ नं.बमोिजम कारागारमाफ� त र अ�य 

��तवाद�ह�लाई समेत पनुरावेदनको �याद �दन.ु............................................................... ३ 
 

यो फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, पोखरामा पनुरावेदन गनु�होला भनी फैसला 

भएको जानकार�स�हत िज�ला सरकार� व�कल काया�लय �याङजालाई पनुरावेदनको �याद �दन.ु.....४ 
 

��ततु म�ुामा ��तवाद� क�पना �व.क.को हकमा पनुरावेदन परे पनुरावेदनको रोहबाट र पनुरावेदन 

नपरे साधक जाँचका ला�ग �म�सल पनुरावेदन अदालत, पोखरामा पठाइ�दने गर� दायर�को लगतक�ा 

गर� फैसलासमेत अपलोड गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन.ु......................५ 
 

                  

          िज�ला �यायाधीश 

फैसला �टपोट गन� ना.स.ु कृ�ण�साद मरा�सनी...१ 

क��यटुर टाइप गन� �ड�ा लेखनाथ पौडेल.........१ 

इ�त संवत ्२०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभुम.्......................... 



290 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो, २०७३ 

 
 
 




	front cover.pdf
	front cover.tif

	blank.pdf
	content final.pdf
	CJ Speech.pdf
	Cj Speech.tif

	ed speech.pdf
	ed speech.tif

	प्राक्कथन.pdf
	Edited Jilla adalat combine final.pdf
	back cover.pdf
	back cover.tif


