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सरुु पैसरा गने अदारत् कास्की न्जल्रा अदारत 

सरुु पैसरा गने भाननीम न्जल्रा तमामाधीश्- भा.न्ज.तमा. याभ प्रसाद िरी 
सरुु पैसरा नभनत् २०७१।७।१८ 

तमाम प्रशासन ऐन , २०७३ को दपा ८( ३) फभोन्जभ मसै अदारतको अनधकाय ऺेत्र नबत्रको 
प्रस्ततु भदु्ाको ऩनुयािेदक सम्फतधी सॊन्ऺप्त तथ्म य ठहय ननम्न अनसुाय यहेको छ्- 

 

तथ्म-खण्ड 

१. प्रहयी प्रनतिेदन फेहोया -् शान्तत वि.क. , कञ्चन थाऩा य ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङरे विनबन्न 
व्मन्क्तहरुको सक्कयर नागरयकताको प्रनतनरवऩ नरई सो प्रनतनरवऩभा केयभेट गयी आपुहरुको 
अनकुुरभा प्रमोग गने गयेको बने्न सूचनाको आधायभा नभनत २०७०/३/१५ गते विहान ११ :०० 
िजेको सभमभा कास्की न्जल्रा , ऩोखया उऩभहानगयऩानरका िडा नॊ. १७ छोयेऩाटन न्स्थत शान्तत 
वि.क., कञ्चन थाऩा य ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङराई शॊवकत अिस्थाभा पेरा ऩायी ननजहरुको 
शरयय खानतरासी नरने क्रभभा ननजहरु भध्मेका ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङको साथिाट न्जल्रा 
प्रशासन कामाारम कास्कीिाट जायी बएको विभरा थाऩा(गरुुङ) को नाउको नेऩारी नागरयकताको 
पोटोकऩी पेरा ऩायी ियाभद गयी ननजहरुराई आिश्मक कायिाहीको रानग ऩक्राउ गयेको बने्न 
खानतरासी तथा ियाभदी भचुलु्का सवहतको प्रहयी प्रनतिेदन।  

प्रत्मथॉ 
िादी 

ऩनुयािेदक 

प्रनतिादी 
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२. घटना स्थर प्रकृनत भचुलु्का -् कास्की न्जल्रा, ऩोखया उऩभहानगयऩानरका िडा नॊ. १५ नमाॉगाउॉको 
खारी चौयभा फसी शान्तत वि.क. , कञ्चन थाऩा  य ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङरे नागरयकताको 
पोटोकऩीभा भानथिाट विभरा थाऩा गरुुङको नाभ थय , जतभ नभनत  आदी रेन्ख टाॉसी ऩनु्णा 
गरुुङको पोटो सभेत टाॉस गयी सयकायी छाऩ दस्तखत वकते गयेको बनी देखाईएको घट्नास्थर 
भचुलु्का।  

३. सनाखती तथा फयाभदी भचुलु्का्- ऩोखया.उऩभहानगयऩानरका िडा नॊ. १५ नमाॉगाउॉ न्स्थत शान्तत 
वि.क.को घय खानरासी नरने क्रभभा मी शान्तत वि.क. सतु्न ेगयेको विस्ताया भनुन दामाॉ िामाॉ तथा 
भानथल्रो छेउभा कावटएको , िाहकको नाभ थय , जतभ नभनत , िाि ुय ऩनतको नाभ थय य जायी 
नभनतभा आपू खशुी विभरा थाऩा गरुुङ नभनत २०३५/१०/१९ धन िहादयु गरुुङ , जीिन थाऩा य 
नभनत २०५५/२/२६ रेन्ख भानथिाट टाॉस गयेको न्जल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीिाट जायी 
बएको ना.प्र.ऩ.नॊ. २५८५२ को नागरयकताको प्रनतनरवऩ थान-१ पेरा ऩयेको बने्न व्महोयाको 
खानतरासी तथा ियाभदी भचुलु्का।  

४. प्रनतिादीको अनसुतधानको क्रभभा बएको फमान :-  

 ऩोखयाभा  डेया गयी फस्ने क्रभभा शान्तत वि.क. य कतचन थाऩासॉग न्चनजान बएको हो। 
हाभीहरु विच एकआऩसभा रुऩैंमा सयसाऩट नरने ददने य घय व्मिहायभा सघाउने गदाथ्मौं। 
२०७० असाय भवहनाको ऩवहरो हप्ताभा शान्तत वि.क., भ य कतचन थाऩा सॉगै बएको अिस्थाभा 
शान्तत वि.क.रे भेयो साथी विभरा थाऩारे केही ददनको रानग १ ,००,०००।- भागेकी नथईन। 
उक्त रुऩैंमा भ सॉग नबएकोरे भैरे दर िहादयु दाईसॉग भागेकी नथएॉ। ननजरे विभरा थाऩाको 
नागरयकताको पोटोकऩी य भातछे ऩनन नरई आउन ुबनेका नथए। विभरा थाऩाराई तत्कार 
रुऩैंमा नचावहने बएऩनछ हाभीरे नै नरई आफ्नो व्मिहाय नभराउन ऩ-मो बनन त्मसको २/४ ददन 
ऩनछ शान्तत वि.क. रे एउटा नागरयकताको प्रनतनरवऩ नरई आइन। त्मसभा विभरा थाऩा 
गरुुङको नाभ सादा कागजभा रेन्ख भानथिाट टाॉसौ। भ विभरा थाऩा हुॉ बनन उक्त नागरयकताको 
पोटोकऩी देखाउन ुत्मसको आधायभा दर िहादयु दाईरे ददएको ऩैसािाट नतभीरे ऩनन केही 
ददनको रानग चराउरा बनेऩनछ भ भतजयु बएॉ। उक्त नागरयकताको हस्तनरवऩसॉग नभल्दो अऺय 
कतचन थाऩाको बएऩनछ शान्ततको घय नन्जकैको चौयभा फसी सयकायी छाऩ दस्तखत वकते गयी 
उक्त कागज शान्तत वि.क.रे याखेकी हनु। त्मसऩनछ हाभीरे न्चनेको दर िहादयु गरुुङको घयभा 
गमौं सोही अिस्थाभा उक्त नागरयकताको प्रनतनरवऩ भेयो साथभा यहेको नथमो। उक्त घयभा गई 
शान्तत वि.क. रे रु.१,००,०००।- चावहएको विभरा थाऩा मीनै हनु बनन भराई देखाईन। भैरे 
साथभा यहेको नागरयकताको पोटोकऩी देखाई भेयो नागरयकताको प्रनतनरवऩ मही हो बनन छरपर 
गदै नथमौं। मसै क्रभभा प्रहयी आएको देन्ख केही कुया नगयी हाभी तीनै जना पका न राग्दा 
प्रहयीरे ऩक्राउ गयी ल्माएका हनु ्बने्न प्रनतिादी ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङको फमान कागज।  

 शातती वि.क. य ऩनु्नी गरुुङसॉग न्चनजान छ। घय चराउने क्रभभा एक आऩसभा सयसाऩट ऩनन 
चल्थ्मो। २०७० असायको शरुु नतय शान्तत वि.क., भ य ऩनु्नी गरुुङसॉगै बएको सभमभा शान्ततरे 
विभरा थाऩारे भ सॉग रु.१ ,००,०००।- साऩटी भागेकी छन् , भ सॉग उक्त रुऩैंमा नबएकोरे 
दर िहादयु दाईसॉग भागेय ददन ुऩराा बनेकी नथएॉ। त्मसको केही ददन ऩनछ बेट हुॉदा विभराराई 
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ऩैसा नचावहए त्मो ऩैसा ननकारेय आॉपै व्मिहाय चराउन ुऩराा बन्तथन। ननज शान्तत वि.क. रे भ 
य ऩनु्नी सॉगै बेट बएको अिस्थाभा ननजरे भ सॉग एउटा नागरयकताको प्रनतनरवऩ छ सो 
प्रनतनरवऩभा ऩनु्नी गरुुङरे पोटो टाॉसी विभरा थाऩाको नाभ रेन्ख विभरा वमनै हनु बनन ऩनु्नी 
गरुुङराई देखाई दर िहादयुराई देखाउन ुऩराा। त्मसो गये िाऩत ऩनु्नी ऩनन केही यकभ तत्कार 
घय व्मिहाय चराउन ऩाउने य केही शान्ततरे चराउने हुॉदा ननजहरुरे भराई साथीको नातारे 
सहमोग गना अनयुोध गदाथें। हाभी तीनै जना सॉगै बएको िेरा एउटा सादा कागजभा मो 
प्रनतनरवऩभा बएको अऺयसॉग नभल्ने गयी रेन्खदेउ बनेऩनछ सहमोग गने उदे्श्मरे एउटा सादा सेतो 
कागजभा िाहकको नाभ थय विभरा थाऩा गरुुङ , जतभ नभनत २०३५/१०/१९ गतेभा िािकुो 
नाभ थय धन िहादयु गरुुङ , ऩनतको नाभ थय जीिन थाऩा , जायी नभनत २०५५/२/२६ गते सो 
प्रनतनरवऩभा नभल्ने आकायभा काटी हाभी तीनै जनारे सो नागरयकताको प्रनतनरवऩभा टाॉसेका हौं। 
शान्तत वि.क. रे सो प्रनतनरवऩको पोटोकऩी गयी ऩनु्नी गरुुङराई ददएकी यवहछन।् हाभी तीन 
जना दर िहादयु गरुुङको घयभा गएऩनछ शान्तत वि.क.रे ननजराई विभरा थाऩा मीनै हनु ्बनन 
ऩनु्नी गरुुङराई देखाईन। ऩनु्नीरे ऩनन विभरा थाऩा भ हुॉ बतदै उक्त वकते गयी तमाय ऩायेको 
नागरयकताको प्रनतनरवऩ देखाईन। हाभी सिै त्मही ॊ फनस कुयाकानी गयी फसी यहेको अिस्थाभा 
प्रहयीरे पेरा ऩायी उक्त नागरयकताको प्रनतनरवऩ सवहत ऩक्राउ गयेका हनु बने्न प्रनतिादी कतचन 
थाऩाको फमान कागज।  

५. फस्तनु्स्थनत भचुलु्काको व्महोया -् हार प्रहयी ऩक्राउभा ऩयेका प्रनतिादी ऩनु्नी गरुुङ , कतचन थाऩा य 
शान्तत वि.क.रे विनबन्न पयक व्मन्क्तको नागरयकताको प्रनतनरवऩ नरई आपू खशुी अऺय सभेत बयी 
अकैको पोटो टाॉस गयी सयकायी छाऩ दस्तखत वकते गयेको बने्न कुया सनुन थाहा ऩामौं। ननजहरुरे 
अतम व्मन्क्तको नागरयकताको प्रनतनरवऩभा विभरा थाऩा गरुुङको नाभ रेन्ख विियण पयक ऩायी 
ऩनु्नी गरुुङको पोटो टाॉसी आफ्नो अनकुुर प्रमोग गना रागेको अिस्थाभा ऩक्राउ ऩयेको सनुेका 
हौं। सयकायी छाऩ दस्तखत वकते गयी आफ्नो अनकुुर प्रमोग गने मी शान्तत वि.क. , ऩनु्नी गरुुङ य 
कतचन थाऩाराई कानून िभोन्जभ कायिाही होस ्बने्न व्महोयाको योन्जना थाऩा, देिेतर खडका य हरय 
फहादयु फस्नेतरे गयेको कागज।  

६. भौकाभा फनु्झएका भाननसहरुको कागज व्महोया्  
 शान्तत वि.क. य कतचन थाऩासॉग न्चनजान छ। शान्तत वि.क. रे भ सॉग विभरा थाऩाराई 

रु.१००,०००।- साऩटी चावहएको छ बनेको हुॉदा विभरा थाऩा य ननजको नागरयकताको 
पोटोकऩी नरई आउन ुरुऩैंमा ददउॉरा बनेको नथएॉ। नभनत २०७०/३/१५ गते ददउॉसो भेयो 
घयभा आई शान्तत वि.क. रे मीनै विभरा थाऩाराई हो उक्त रुऩैंमा चावहएको बननन।् ऩनु्नी 
गरुुङरे ऩनन भ विभरा थाऩा हुॉ बनन फताईन। ननजरे आफ्नो साथिाट विभरा थाऩा गरुुङको 
नाभ बएको न्जल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीिाट जायी बएको नागरयकताको प्रनतनरवऩ ननकारी 
भराई देखाईन।हाम्रो घय नबत्र फनस छरपर गरययहेको अिस्थाभा हाम्रो घय नन्जकै प्रहयी देन्ख 
ननजहरु उदठ घय िावहय आएका हनु। प्रहयीरे ननजहरुराई पेरा ऩायी सोधऩछु गयी ऩक्राउ गयी 
ल्माएका हनु। ऩनछ िझु्दा भराई विभरा थाऩा बनन नाभ िताई नागरयकताको प्रनतनरवऩ देखाउने 
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व्मन्क्त ऩनु्नी गरुुङ यवहनछन। ननजहरु तीनै जनारे नभरेय कसैको नागरयकताको पोटोकऩी वकते 
गयी सो भा ऩनु्नी गरुुङको पोटो टाॉस गयी वकते भाननस खडा गयी ल्माएका हुॉदा ननजहरु ऩक्राउ 
ऩयेका यहेछन।् ननजहरुराई कानून िभोन्जभ कायिाही होस बने्न व्महोयाको दर िहादयु गरुुङको 
कागज।  

 हार प्रहयी ऩक्राउभा ऩयेका प्रनतिादी ऩनु्नी गरुुङ , कतचन थाऩा य शान्तत वि.क. रे विनबन्न पयक 
व्मन्क्तको नागरयकताको प्रनतनरवऩ नरई सो भा आपू खशुी अऺय सभेत बयी भानथिाटै अकैको 
पोटो टाॉस गयी सयकायी छाऩ दस्तखत वकते गयेको बने्न सभेत सनुन थाहा ऩामौं। मसयी सयकायी 
छाऩ दस्तखत वकते गयी आफ्नो अनकुुर प्रमोग गने मी शान्तत वि.क. , ऩनु्नी गरुुङ य कतचन 
थाऩाराई कानून िभोन्जभ कायिाही होस ्बने्न व्महोयाको िस्तनु्स्थनत भचुलु्का।  

७. अनबमोग भागदािी फेहोया्- सॊकनरत नभनसर प्रभाण विश्लषेण गयी हेदाा शान्तत वि.क. , कतचन थाऩा 
य ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी गरुुङरे विनबन्न व्मन्क्तहरुको सक्कर नागरयकताराई पोटोकऩी गयी प्रनतनरवऩ 
फनाई प्रनतनरवऩभा केयभेट थऩघट गयी आपू अनकुुर चरन व्मिहाय गने गयेको बने्न सचुनाको 
आधायभा ननजहरुराई ऩक्राउ गयी खानतरासी नरॉदा ननजहरु भध्मे ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङको 
साथिाट न्जल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीिाट जायी बएको ना.प्र.ऩ. नॊ. २५८५२ विभरा थाऩा 
(गरुुङ) को नागरयकताको प्रनतनरऩ ियाभद हनु आएकोरे आिश्मक कायिाहीको रानग ऩेश गयेको 
बन्ने प्र.ना.नन. याभ िहादयु अनधकायी सभेतको प्रनतिेदन तथा भौकाको खानतरासी तथा ियाभदी 
भचुल्काभा उल्रेख बएकोभा विरुद्ध खण्डका अनबमकु्तहरु शान्तत वि.क. , कतचन थाऩा य ऩनु्णा बने्न 
ऩनु्नी कुभायी गरुुङरे अनसुतधान अनधकायी सभऺ गयेको फमान , घटना विियणभा िनु्झएका 
व्मन्क्तहरुरे गरयददएको कागजिाट मी अनबमकु्तहरुरे वकते कागज खडा गयी आपूहरु अनकुुर 
प्रमोग गने गयाउने गयेको स-प्रभाण ऩषु्टी हनु आएकोरे अनबमकु्तहरु शान्तत वि.क. , कतचन थाऩा य 
ऩणुॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङको उऩयोक्त कामा भरुकुी ऐन , वकते कागजको भहरको १ य ९ नॊ. 
िन्खाराऩको कसयु अऩयाध देन्खॊदा ननज अनबमकु्तहरुराई ऐ. भहरको ९ नॊ. िभोन्जभ सजामॉ हनु य 
ऐ. भहरको १२ नॊ. िभोन्जभ थऩ सजामॉ सभेत गयी ऩाउॉ बने्न व्महोयाको नभनत२०७०।३।३० 
को अनबमोगऩत्र।  

८. नभनसर सॊरग्न ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩी देखें। उक्त पोटोकऩीभा टाॉस बएको पोटो भेयो हो। 
िािकुो/ऩनतको नाभ भेयो होइन। भैरे विभरा थाऩा गरुुङराई न्चन्तदन। भेयो साथिाट उक्त 
ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩी ियाभद बएको होइन। उक्त पोटो भैरे टाॉसेकी होइन। कसरे कहाॉ पेरा 
ऩायी वकन टाॉस गयेको हो भराई थाहा बएन। भेयो पोटो हुॉदा प्रहयीरे भ उऩय प्रनतिेदन ददएका 
हनु सक्छन।् प्रहयीरे भराई फमान ऩढी िाॉची नसनुाई सही गयाएका हनु।् भैरे दर िहादयु य नय 
िहादयु दिैु जनाराई न्चन्तदन। भ , शान्तत वि.क. य कतचन थाऩा दर िहादयुको घयभा यकभ भाग 
गना गएकी होइन भ ननदोष हुॉदा अनबमोग दािीिाट सपाई ऩाउॉ बने्न प्रनतिादी ऩनु्नी कुभायी गरुुङरे 
कास्की न्जल्रा अदारतभा गयेको फमान।  

९. ियाभदी भचुलु्काभा हाभी सिैको शरयय एकै चोटी खानतरासी गयेको होइन। ऩवहरा ऩणुाा गरुुङको 
साथिाट उक्त नागरयकता ियाभद बएको होरा। ननजरे एक जना दाईराई नागरयकताको 
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पोटोकऩी देउ बनेऩनछ त्महाॉिाट कतचन य भ ऩणुाा सभेतराई प्रहयीरे ननमतत्रणभा नरएको हो। 
हाभी चौयभा िेिारयसे नागरयकताको पोटोकऩी पेरा ऩायेका नथमौं। ऩनछ त्मस नागरयकताभा 
वटऩेक्स रगाएय विभरा थाऩाको नाउॉ रेखेउ य ऩणुाा गरुुङको पोटो टाॉसेको हो। हाभीरे मसो गदाा 
के हतुछ ऩरयणाभ थाहा नऩाई मसै रहैरहैभा त्मस्तो नागरयकताको पोटोकऩी फनामौं। तय हाभीरे 
कसैराई सो नागरयकताको पोटोकऩी देखाई यकभ नरने जस्ता दरुुऩमोग गयेका होइनौं छैनौं। 
त्मस्तो गदाा वकते हतुछ बने्न थाहा नथएन। हाभीरे ठग्ने उद्धेश्मरे त्मस्तो कामा गयेको होइन। 
हाभीरे कसैराई ठगेको नहुॉदा अनबमोगिाट सपाई ऩाउॉ बने्न प्रनतिादी शान्तत वि.क. रे कास्की 
न्जल्रा अदारतभा गयेको फमान।  

१०. भैरे एउटाको नाभको ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩीभा वकते तौयतरयकािाट अकााको नाभ रेन्ख पोटो 
टाॉस गयेको होइन। को कसरे तमाय ऩाये िा ऩायेनन ्भराई थाहा बएन। भराई शान्तत वि.क. रे 
पोन गयी भेयो काभ छ बनेको हुॉदा छोयेऩाटन सम्भ गएकी नथएॉ त्मही प्रहीरे ऩक्राउ गयेको हो। 
भैरे कुनै गरत कामा गयेकी होइन सो घटनाभा भेयो सॊरग्नता छैन। ना.प्र.ऩ.भा रेन्खएको 
हस्ताऺय भेयो होइन। भैरे कसैको नाभ रेन्ख पोटो टाॉस गयेकी होइन। प्रहयीभा कागज गने नय 
िहादयु भेयो जेठाज ुहनुहुतुछ। उहाॉको ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩी भैरे रगेकी होइन। कसरे रगे 
थाहा बएन। दर िहादयुकोभा गएको होइन। ऩैसा नरन गएको बने्न झठु्ठा हो। भ ननदोष छु 
सपाई ऩाउॉ बने्न सभेत प्रनतिादी कतचन थाऩारे कास्की न्जल्रा अदारतभा गयेको फमान।  

११. मी प्रनतिादीहरु ३ नै जनाको सय सल्राह सॊरग्नताफाट दर फहादयुसॉग रुऩैमाॉ नरने उदे्श्मरे 
अनबमोग दािीको कसूय गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे ऩनछ फझु्दै जाॉदा ठहये फभोन्जभ हनुे हुॉदा 
हारराई जनही रु. ३५०००। – (ऩैनतस हजाय) नगद धयौट िा सो िाऩतको जेथा जभानी ददए 
नरई तायेखभा याख्न ुबने्न नभनत २०७०।४।१ को आदेश य आदेशानसुाय प्रनतिादी ऩूणॉ बने्न ऩनु्नी 
कुभायी गरुुङ , कतचन थाऩा , शातती वि.क. नतनै जना प्रनतिादीहरुरे धयौट याखी तायेखभा फसेका 
यहेछन।  

१२. भदु्ासॉग सम्िन्तधत अतम विियण्- 
 शरुु अदारतको आदेशानसुाय प्रनतिादी ऩनु्नी गरुुङका साऺी मूियाज गरुुङ , प्रनतिेदक प्र.ना.नन. 

याभ िहादयु अनधकायीरे फकेको फकऩत्र नभनसर साभेर यहेछ।  

 शरुु अदारतिाट तोकी ऩाएको नभनत २०७०/४/३२ को तायेख कतचन थाऩा नभनत 
२०७०/५/२३ को तायेख प्रनतिादी शातती वि.क. य नभनत २०७१/२/२२ को तायेख प्रनतिादी 
ऩनु्नी कुभायी गरुुङरे गजुायी फसेका यहेछन।्  

१३. सरुु अदारतको पैसरा्- मी प्रनतिादीहरु उऩयको वकटानी प्रनतिेदन बै प्रनतिेदकरे गयी ददएको 
फकऩत्र, प्रनतिादीहरुको अनधकाय प्राप्त अनधकायी सभऺ बएको साविती फमान , प्रनतिादीहरुकोसॉग 
साथिाट ियाभद बएको नागरयकताको प्रभाणऩत्र एिॊ वकते रुऩभा तमाय गयेको कागजात देन्खने 
ियाभदी भचुलु्का , केन्तरम प्रहयी विनध विऻान प्रमोगशाराको ऩरयऺण प्रनतिेदन सभेतिाट मी 
प्रनतिादीहरुरे आयोवऩत कसयु गयेको ऩषु्टी हनु आमो। मसथा वकते कागजको १ य ९ नॊ. 
िन्खाराऩको कसयुभा ९ नॊ. अनसुाय प्रनतिादीहरुराई जनही रु.५०।- जरयिाना हनुे ठहछा। साथै 
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ऐ. सयकायी अड्डा एिॊ कभाचायीको छाऩ दस्तखत वकते बएको देन्खॊदा १२ नॊ. िभोन्जभ १(एक) 
िषा थऩ कैद सजामॉ सभेत हनुे ठहछा बने्न कास्की न्जल्रा अदारतको नभनत २०७१।७।१८ को 
पैसरा।   

१४. ऩनुयािेदन ऩत्र -् सरुु पैसराभा न्चत्त फझेुन।  शरुु कास्की न्जल्रा अदारतिाट भराई १ फषा कैद 
य रु ५०/- जरयभाना हनुे गयी गयेको पैसरा गदाा नरएका आधायहरुभा प्रनतिादी शातती वि.क.रे 
चौयभा िेिारयसेरुऩभा पेरा ऩायेको नागरयकताको पोटोकऩीभा सच्चाई विभरा गरुुङको नाभ 
रेखेको, प्रनतिादीहरुरे ऩयस्ऩय िान्झने गयी साविनत िमान गयेको य फयाभदी भचुलु्का य केन्तरम 
प्रहयी विनध विऻान प्रमोगशाराको ऩरयऺण प्रनतिेदनरे सभेत अनबमोग ऩवुष्ट गयेको छैन। त्मसयी 
िेिारयसे तियभा पेरा ऩायेको नागरयकताको प्रनतनरऩीभा रहै रहैभा केयभेट गयेको हो तय कसैराई 
ठग्ने ननमतरे त्मसो गयेको होईन ,  साभातम केयभेटफाट नाजामज पाईदा नरईएको छैन य 
प्रनतिादीिाट फयाभद बएको नागरयकताको प्रनतनरवऩ कसैराई झकु्माई ऩेश गयी ठग्ने अिस्थाभा 
पेरा ऩयेको ऩनन होईन। अत : उल्रेन्खत तथ्मरे अनबमोग भागदािी अनसुायको कसयु गयेको नबई 
साभातम केयभेट भात्र गयेकोरे शरुु न्जल्रा अदारतको पैसरा उल्टी गयी ऩाउॉ बने्न सभेत 
व्महोयाको प्रनतिादी शान्तत नफ.क. को नभनत २०७५।४।८ को ऩनुयािेदन ऩत्र। 

१५. प्रनतिादी पैसरा कामाातिमनको न्शरन्शराभा ऩक्राउ ऩयी कैद िा थनुाभा फसेको अिस्थाभा 
कायागाय कामाारम भापा त अ.फॊ. १९४ नॊ. को सवुिधा भाग गयेको देन्खॉदा ननिेदन भाग फभोन्जभ 
सवुिधा प्रदान गना नभरेन कानून फभोन्जभ गनूा बने्न सभेत फेहोयाको मस अदारतका नननभत्त 
यन्जष्डायको नभनत २०७५।४।८ को आदेश। 

१६. मस अदारतको आदेश:-  

 मसभा ननिेदीका प्रनतिादी सभेत बएको सयकायी छाऩ दस्तखत वकते भदु्ाभा ननज प्रनतिादी 
सभेतराई भरुकुी ऐन, वकते कागजको १२ नॊ. अनसुाय जनही १ (एक) िषा कैद य ऐ. ९ नॊ. 
अनसुाय रु ५०। – जरयिाना सभेत हनुे ठह-माई शरुु कास्की न्जल्रा अदारतिाट नभनत 
२०७१।७।१८ भा पैसरा बएको य उक्त पैसराभा न्चत्त नफझेु ऩनुयािेदन गना जान ुबनी 
ननिेददका प्रनतिादीका नाउॉभा जायी बएको ऩनुयािेदन म्माद नभनत २०७१।१२।२८ भा िेऩते्त 
ताभेर बएको हदुाॉ ननिेददका प्रनतिादीरे उक्त पैसराको जानकायी नऩाएको। ननिेददका 
प्रनतिादीराई पैसरा कामाातिमनको नसरनसराभा ऩक्राउ ऩयी थनुाभा यहेको अफस्थाभा उक्त 
नभनत २०७१।१२।२८ गते फेऩते्त म्माद ताभेरी िदय गयी ऩाउॉ बनी कायागाय कामाराम 
कास्की भापा त ननिेददकाको ननिेदन ऩये ऩश्चात ्शरुु कास्की न्जल्रा अदारतको नभनत 
२०७५।३।३० को आदेशिाट उक्त नभनत २०७१।१२।२८ को ननिेददकाको नाउॉभा 
जायी बएको िेऩते्त म्माद फदय गयी ननजको नाउॉभा ऩनु : ऩनुयािेदन म्माद जायी बई नभनत 
२०७५।४।१ भा ताभेर बएको अफस्थाभा अ.िॊ. १९४ नॊ. को सवुिधा प्रदान गना ननभल्ने 
बनी मस अदारतका उऩयन्जष्टायफाट २०७५।४।८ भा आदेश बएको देन्खमो। पैसरा 
कामातिमनको नसरनसराभा ऩक्राउ ऩयी थनुाभा यहेको अफस्थाभा भरुकुी ऐन , अ.िॊ. १९४ नॊ. 
को सवुिधा नऩाउने बनी व्मािस्था बएको नदेन्खएको एिभ ्वमनै ननिेदकरे दामय गयेको 
ऩनुयािेदनसभेत दताा बई कायफाहीमकु्त अफस्थाभा यहेको देन्खएकारे अ. िॊ. १९४ को सवुिधा 



फैसऱा पृष्ठ 10 मध्येको पृष्ठ 7  

शान्तत वि.क. विरुद्ध नेऩार सयकाय/  सयकायी छाऩ कीते (075-CS-0087) 

नऩाउने बनी उऩयन्जष्टायिाट बएको उक्त आदेश ननभरेकारे फदय गरयददएको छ। अफ 
पैसरा फभोन्जभ रागेको कैद जरयिाना बकु्तान गना फाॉकी यहेको हद सम्भ रु १० ,०००।– 
जगद िा जेथा जभानी ददए नरई ननिेददकाराई थनुाभकु्त गयी ऩनुयािेदन वकनाया नबए 
सम्भराई अॊ िॊ. १९४ को सवुिधा प्रदान गयी ददएको छ। सो अनसुाय तायेखभा याखी काननु 
फभोन्जभ गनुा बने्न सभेत ब्महोयाको नभनत 2075।४।९को आदेश। 

 मसभा मी प्रनतिादीरे नागरयकताको प्रनतनरवऩभा अॊक अऺय थऩघट गयी कुनै पाइदा नरएको 
बने्न नदेन्खएको न्स्थनतभा प्रनतिादीराई सजाम गने गयी सरुु कास्की न्जल्रा अदारतफाट नभनत 
२०७१।७।१८ भा बएको पैसरा प्रभाण भूल्माङ्कनको योहभा विचायणीम बै पयक ऩना सक्ने 
देन्खॉदा प्रत्मथॉ न्झकाई आएऩनछ िा अिधी व्मनतत बएऩनछ ननमभानसुाय ऩेश गनुा बने्न 
२०७५।५।२५ को आदेश। 

ठहय-खण्ड 

 

१७. ननमभ फभोन्जभ साप्तावहक तथा दैननक भदु्ा ऩेशी सून्चभा सभािेश बई आज मस इजरास सभऺ 
ऩेश हनु आएको प्रस्ततु भदु्ाभा ऩनुयािेदक प्रनतिादी तपा फाट उऩन्स्थत विद्वान अनधिक्ताद्धम श्री 
शारीग्राभ बट्टयाई य श्री बयतयाज ऩौडेररे शरुु अदारतरे भरुकुी ऐनभा वकते कागजको सम्फतधभा 
गयेको ऩरयबाषा य अतम काननुी व्मिस्थाको भलु्माङकन नगयी गरयएको शरुु न्जल्रा अदारतको 
पैसरा त्रवुटऩणुा छ। उक्त पैसरा उन्ल्ट गयी ऩनुयािेदक प्रनतिादीराई अनबमोगिाट सपाइ ददराई 
ऩाऊॉ  बने्न सभेतको फहस प्रस्ततु गनुाबमो।  

१८. प्रत्मथॉ िादी नेऩार सयकायका तपा फाट उऩन्स्थत उच्च सयकायी िकीर कामाारम ऩोखयाका विद्वान 
उऩ-तमामनधिक्ता प्रनतभा बट्टयाईरे शरुु न्जल्रा अदारतको पैसरा नभरेकै देन्खदाॉ सरुु अदारतफाट 
बएको पैसरा सदयै कामभ याखी ऩाउन सादय अनयुोध छ बनी फहस न्जवकय प्रस्ततु गनुाबमो।  

१९. वकते कागजको १ य ९ नॊ. िन्खाराऩको कसयुभा ९ नॊ. अनसुाय प्रनतिादीहरुराई जनही रु.५०।- 
जरयिाना हनुे ठहछा। साथै सयकायी अड्डा एिॊ कभाचायीको छाऩ दस्तखत वकते बएको देन्खॊदा १२ 
नॊ. िभोन्जभ १(एक) िषा थऩ कैद सजामॉ सभेत हनुे ठहछा बने्न सभेत ब्महोयाको सरुु कास्की 
न्जल्रा अदारतको नभनत २०७१।७।१८ को पैसरा उऩय ऩनुयािेदक शान्तत नफ.क. रे न्चत्त 
नफझुाई ऩनुयािेदन गयेको प्रस्ततु भदु्ाभा ननम्न प्रश्नहरुभा ननणाम ददन ुऩने देन्खतछ । 

 (क)प्रनतिादीरे गयेको कामा भरुकुी ऐन वकते कागज भहरको दपा १ नफऩरयत छ छैन ?  

 (ख) प्रनतफादी शान्तत नफ.क. को ऩनुयािेदन न्जवकय ऩगु्न सक्छ सक्दैन ? 

 (ग) कास्की न्जल्रा अदारतरे नभनत २०७१।७।१८ भा गयेको पैसरा नभरेको छ   छैन ?  

२०. ननणामतपा  विचाय गदाा, िेिारयसे तियभा पेरा ऩायेको नागरयकताको प्रनतनरऩीभा रहै रहैभा केयभेट 
गयेको बएऩनन कसैराई ठग्ने ननमतरे त्मसो गयेको होईन , ियाभद बएको नागरयकताको 
प्रनतनरवऩफाट कसैराई झकु्माई नाजामज पाइदा नरएको होईन। साभातम केयभेट भात्र गयेकोरे 
शरुु न्जल्रा अदारतको पैसरा उल्टी गयी ऩाउॉ बने्न सभेत व्महोयाको प्रनतिादी शान्तत नफ.क.रे 
ऩनुयािेदन न्जवकय नरएको देन्खतछ। 
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२१. प्रस्ततु भदु्ाको अनबमोग दाफी फभोन्जभ प्रनतफादीरे भरुकुी ऐन वकते भहरको १ नॊ. नफऩयीत कुनै 
कसयु गये नगयेको सम्फतध विचाय गनुा बतदा अगाडी उक्त कानूनी ब्मिस्था के यहेको छ  बनी हेनुा 
ऩने हतुछ। भरुकुी ऐन वकते कागजको भहरको १ नॊ. को ब्मिस्था देहाम फभोन्जभ यहेको छ्  

“हस्ताऺय िा औॊराको ल्माप्चे सही ननशाना य छाऩ इत्मादद  ́झटु्ठा फनाई गयी िा ऐन फभोन्जभ 

यीतऩूिाकको सवहछाऩ बईयहेको अकै विषमको सच्चा नरखतभा रेन्खएको व्महोया कुनै तयकीिसॊग 

उडाई अकै भतरफ ननस्कने व्महोया ऩायी नभराई रेख्न ेय एउटा काभराई बनी सवहछाऩ गयेको नरपा 
कागज िा छाऩ नरए ददएकोभा सो काभभा नरगाई अकै व्महोयाको नरखतभा रगाई िा अकै 

व्महोयाको नरखत रेख्न ेइत्मादद काभ गयेकोफाट अकााको जीउ धन िा हक जाने नोक्सान हनेु िा सो 
केही नबए ऩनन  झठु्ठा काभ गने भाननस आपैराई िा अरु कसैराई पाइदा प्रभाण हनेु गयी काभ गयेको 
यहेछ बने त्मस्ता  झठु्ठा कागजफाट काभ गयी बईसकेको हिस ्िा नहिस ्कीते गयेको ठहछा। त्मस्तो 
कीते गने गयाउनेराई य जानी फझुी कीते कागजभा फस्ने साऺी भनतमाय सभेतराई फात राग्छ " । 

२२. उल्रेन्खत काननुी ब्मिस्थाको योहभा हेदाा प्रनतफादी शातती नफ.क.सभेतरे “हाभी चौयभा िेिारयसे 
नागरयकताको पोटोकऩी पेरा ऩायेका नथमौं। ऩनछ त्मस नागरयकताभा वटऩेक्स रगाएय विभरा 
थाऩाको नाउॉ रेखेउॉ य ऩणुाा गरुुङको पोटो टाॉसेको हो। हाभीरे मसो गदाा के हतुछ ऩरयणाभ थाहा 
नऩाई मसै रहैरहैभा त्मस्तो नागरयकताको पोटोकऩी फनामौं। तय हाभीरे कसैराई सो 
नागरयकताको पोटोकऩी देखाई यकभ नरने जस्ता दरुुऩमोग गयेका होइनौं छैनौं। त्मस्तो गदाा वकते 
हतुछ बने्न थाहा नथएन। हाभीरे ठग्ने उद्धेश्मरे त्मस्तो कामा गयेको होइन ” बनी अदारतभा फमान 
गयेको देन्खतछ। ऩनुयािेदक प्रनतिादीरे न्जल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीिाट जायी बएको ना.प्र.ऩ. 
नॊ. २५८५२ नयफहादयु थाऩाको सक्क्र नागरयकता नयफहादयु थाऩाकोसॉग साथफाट कुनै तरयकारे 
नरए प्राप्त गयेको बने्न अिस्था ऩवुष्ट बएको देन्खॊदैन ।उक्त नागरयकताको सदक्कर प्रनत प्रनतिादीफाट 
पेरा ऩायेको नबई उक्त नागरयकताको प्रनतनरऩी भात्र पेरा ऩायेको बने्न नभनत २०७०।३।१५ 
को फयाभदी भचुलु्काफाट ऩनन प्रष्ट बएको छ।  

२३. न्जल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीिाट जायी बएको ना.प्र.ऩ. नॊ. २५८५२ नयफहादयु थाऩाको 
सक्क र नागरयकता ननज नयफहादयु थाऩाकैसॊग साथभा यहेको य सो प्रभाण ऩत्र जायी गने 
कामाारमभा यहने अको सक्क र प्रनत ऩनन न्जल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीभै सयुऺीत बएय नै 
न्जल्रा प्रशासन कामाारमरे अनसुतधानको क्रभभा नभनत २०७०।३।२३ भा न्जल्रा प्रहयी 
कामाारमराई उक्त नागरयकताको आनधकारयकता खरुाई ऩठाएफाट सक्क।र नागरयकताको प्रभाणऩत्र 
जो जससॊग यहन ुऩने हो सो सम्फन्तधत व्मन्क्त य ननकामभै यहेको य सक्क्र नागरयकता प्रतीभा 
ऩनुयािेदक प्रनतिादीरे कुनै ऩनन तयहरे भरुकुी ऐन वकते भहरको दपा १ भा फन्णात सच्चा 
नरखतभा सोही दपा (नम्िय)भा फन्णात तियरे कुनै वकते कामा गयेको अिस्था देन्खॊदैन। प्रनतनरवऩ 
कागजभा गरयएको केयभेटराई ऩनन सच्चा नरखतभा नै केयभेट गयी वकते कामा गयेको बने्नन्  अथाभा 
फझु्दा भरुकुी ऐनको वकते कागजको भहरको १ नॊ. भा यहेको सच्चा नरखत बन्नेा शब्दको साथाक 
ऩरयबाषा फझेुको अथा गना नभल्दैन।  
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२४. मसै सतदबाभा , सयकाय फादी हनुे पौज्दायी भदु्ाभा कसयु प्रभान्णत हनुको रानग कुनै पौज्दायी 
कानूनको स्ऩष्ट उल्रॊघन बएको हनु जरुयी देन्खतछ। पौज्दायी कानूनको उल्रॊघन गयेको बने्नत 
कुया दािी नरने ऩऺरे सप्रभाण ऩषु्टी गयाउन सक्न ुऩने हतुछ। याहदानीको नबत्री ऩाना कागजको 
पोटोकऩी सयहको कागज फनाएको कामाराई अनबमोग दाफी फभोन्जभ वकते कागजको १,९ य १२ 
नॊ.अनसुाय सयकायी छाऩ दस्तखत वकते बन्नग सक्ने अिस्था नहुॊदा प्रनतिादीरे याहदानीको नबत्री 
ऩानाराई स्क्मान गयी सो कागजातहरू अप्रमकु्त अिस्थाभा फयाभद बएको घट्नाराई सयकायी 
कागजात वकते गयेको हो बन्ना सवकेने अिस्था नयहने बनी भननष शे्रष्ठ नफ.नेऩार सयकाय सभेत 
बएको सयकायी छाऩ दस्तखत वकते भदु्ाभा (ने.का.ऩ. २०७० बाग ५५ अॊक ८ ऩषृ्ठ १०५०, 
नन.नॊ.९०४७) य प्रनतिादीहरुरे राईसेतस फनाउने प्रमोजनको रानग ब्महोया पयक ऩायी ऩेश गयेको 
नागरयकताको पोटोकऩीराई सयकायी अड्डा िा कभाचायीको छाऩ दस्तखत वकते गयेको सॊऻा ददन 
ननभल्ने हुॊदा ननज प्रनतिादीहरुराई वकते कागजको १२ नॊ. अनसुाय थऩ सजाम गने ननभल्ने बनी 
ईराका प्रहयी कामाारम ऩोखयाको ऩत्ररे श्री ५ को सयकाय नफ.सयेुतरप्रसाद गपु्ता सभेत बएको 
(ने.का.ऩ. २०६१ अॊक ४, नन.नॊ.७३६१, ऩषृ्ठ ४१६) सयकायी छाऩ दस्तख वकते भदु्ाभा मसै 
सतदबाभा सम्भाननत श्री सिोच्च अदारतफाट न्शद्धातत प्रनतऩादन बएको देन्खतछ। 

२५. भरुकुी ऐन वकते कागजको १ नॊ. फभोन्जभको कसयु हनुको रानग मी ऩनुयािेदक प्रनतिादीरे 
न्जल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीिाट जायी बएको ना.प्र.ऩ. नॊ. २५८५२ को नागरयकता प्रभाण 
ऩत्रको प्रनतनरवऩभा केयभेट गयी ननजरे उक्त नरखत कवहॊ कतै प्रस्ततु गयी सोफाट गैयकानूनी राब 
(Unjust Enrichment) सभेत प्राप्त गयेको हनु ुऩनेभा सो फभोन्जभ ननज ऩनुयािेदकरे उक्त केयभेट 
गयेको नागरयकताको प्रनतनरवऩ मो मस्तो रयत तयीकारे मो ठाउॊभा प्रस्ततु िा प्रमोग गयी प्रनतिादीरे 
मो मस्तो रयत तरयकारे पाईदा नरएको, गयेको बनी िादी नेऩार सयकायरे दािी सभेत नरई सो 
दािी प्रभाणीत गना सक्न ुऩने य पौज्दायी भदु्ाभा अनबमकु्तको कसयु प्रभान्णत गने बाय फादीको हनुे 
छ बनी प्रभाण ऐन २०३१ को दपा २५ रे गयेको ब्मिस्था फभोन्जभ फादी नेऩार सयकायरे 
आफ्नो दाफी प्रभान्णत गना नसकेको अिस्थाभा ऩनुयािेदक प्रनतिादीरे अनबमोग दािी फभोन्जभको 
कामा गयेको बनी बन्नन सवकॊ दैन। मसै सतदबाभा (कुनै कामा वकते हनु चनुौती ददएको कामाफाट 
कसैराई हानी य कसैराई राब बएको हनुऩुदाछ। नरखत सच्माईन ुिा केवह थऩघट हनुनैु स्ित: 
वकते हनुे होईन। राब य हानी बने्न। कुया नभनसर सॊरग्न प्रत्मऺ, ऩयोऺ य ऩरयन्स्थनतजतम प्रभाणको 
आधायभा ननधाायीत हनुे) बनी याधादेिी सनुाय नफ.बगिती ऩडुासैनी सभेत बएको (ने.का.ऩ. बाग ५६ 
अॊक २ ऩषृ्ठ २१८,नन.नॊ.९१२३) वकते भदु्ाभा सम्भाननत श्री सिोच्च अदारतफाट न्शद्धातत 
प्रनतऩादन बैसकेको देन्खतछ । 

२६. उल्रेन्खत आधाय कायणहरूफाट ऩनुयािेदक प्रनतफादी शान्ती वि.क. समेत ३ जना उपर मुऱुकी 
ऐन , वकते कागजको भहरको १ य ३ नॊ. िन्खाराऩको कसयुभा ऐ. ९ नॊ. य १२ नॊ. फभोन्जभ 
सजामको दािी नरई अनबमोग ऩत्र ऩेश बएकोभा भदु्ाको तथ्म हेदाा नय फहादयु थाऩाको नाउॉको 
नागरयकता प्रभाण ऩत्र नॊ. २५८५२ को नेऩारी नागरयकताको प्रनतनरवऩभा वकते गयेको बने्न 
आयोऩभा प्रस्ततु भदु्ा चराएको य सच्चा नरखतभा रेन्खएको व्महोया वकते गयेको न्स्थनतभा भात्र 
कसयु कामभ हनुे ठहमााइ सजाम हनुे उक्त नॊ.  १ को काननुी व्मािस्था बएको त्मस्तो नरखतको 
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पोटोकऩीभा पेयिदर गयेको बने्न विषम वकते कागजको ऩरयबाषा नबत्र नऩने हदुाॉ ऩनुयािेदक 
प्रनतिादी शातती वि.क. राई सभेत कसयुदाय ठहय गयी सजाम हनुे गयी कास्की न्जल्रा 
अदारतिाट नभनत २०७१।७।१८ भा बएको पैसरा उन्ल्ट हनुे बै ननज ऩनुयािेदक प्रनतिादी 
शातती वि.क. य तत्कार प्रचनरत भरुकुी ऐन अ.िॊ २०५ नॊ. िभोन्जभ अतम प्रनतिादी ऩणुॉ बने्न 
ऩनु्नी कुभायी गरुुङ य कञ्चन थाऩारे प्रस्ततु भदु्ाको अनबमोग दािीिाट सपाइ ऩाउने ठहछा। अरुभा 
तऩनसर फभोन्जभ गनूा।  

तऩसीर-खण्ड 

 

 मसभा कास्की न्जल्रा अदारतको नभनत २०७१।७।१८।३ को पैसरा उन्ल्ट बई 
प्रनतिादीहरु शान्तत वि.क. , ऩूणॉ बने्न ऩनु्नी कुभायी गरुुङ य कतचन थाऩारे अनबमोगदािीफाट 
सपाई ऩाउने ठहयेकोरे सो सरुु पैसराको तऩनसर खण्डको प्रकयण १ अनसुायको ननज 
प्रनतिादीहरु नाउको कैद जरयिानाको रगत कट्टा गयी ननज प्रनतिादीहरुराई रागेको 
सजामफाट पुसाद गयीददन ुबनी मो पैसराको छामाप्रनत साथै याखी कास्की न्जल्रा अदारतभा 
रेखी ऩठाउनू...............................................................................................१  

 ऩनुयािेदक प्रनतिादी शातती वि.क. रे मस अदारतभा ऩनुयािेदन दताा गदाा नभनत 
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म्माद नबत्र ननजरे वपताा भाग्न आए विना शता वपताा ददन ुबनी रेखा शाखाभा जानकायी 
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