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सव��च अदालत, पूण( इजलास
स+मानीय का.म.ुू.4या.ौी दामोदरूसाद शमा(

माननीय 4यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 4यायाधीश ौी तक( राज भ<
आदेश ?म?त : २०७०।५।२०।५

०६८-WF-०००८

Hवषय : उLूषेणयMु परमादेश ।

Nरट ?नवेदक : भोजपरु िजQला, टRसार गा.Hव.स. 
वडा नं. १ घर भै सशY ूहर[ बल, 

?ऽपरुागण, कोहलपरु बाँकेका सशY 
ूहर[ वNर_ हवQदार पदबाट हटाइएको 
रामकुमार रणपहेल[ 

Hवab
Hवपcी : नेपाल सरकार गहृ म4ऽालय ?सँहदरबार, 

काठमाडgसमेत

 § कुनै कसूरज� काय� एकपटक गनु� र 
बार�ार वा पटकपटक गनु�मा ताि�क 
फरक ��छ । दबैु अव�ामा रहेको 
िभÀतालाई ÑिÓगत गदÔ सशÖ ×हरी 
िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१) 
को (ग), (ङ) र (ज) ले “बराबर” वा 
“बार�ार” भÀे शäको ×योग गरेको    
छ । 
 § सजायको िनधा�रण गदा� जिहले पिन 

िनण�यकता�ले कसूरको ×कृित र मा%ासँग 
साम'*ता कायम �ने िकिसमले �ाियक 
मनको ×योग गनु�पन. ।

(ूकरण नं.९)

 § कम�चारीलाई ग0ीर सजाय गदा� ग0ीर 

×कृितको कसूर गरेको वा सामा� 
×कृितको कसूर पटकपटक गरेको र 
सो गरेकोमा कारवाहीमा परी सचेत 
गराउँदागराउँदै पिन अटेर गरी बार�ार 
गलत ×वृि2लाई अपनाएका कम�चारीलाई 
िदइने सजाय हो ।

(ूकरण नं.13)

 § सजाय िदन ु भनेको बदला िलन ु होइन । 
6सैले सजायको िनधा�रणमा �ाियक 
मनको ×योग �नैपद�छ । �ाियक मनको 
पिरिध काननूले नै िनधा�िरत गिरिदएको 
अव�ामा सो पिरिधबािहर गिरने िनण�य 
%िुटपूण� ��छ । बार�ार वा बराबर वा 
पटकपटक कसूर गदा� मा% �ने सजाय 
एक भ8ा बढी पटक गरेको �ािपत नभइ 
गन� नसिकने ।

(ूकरण नं.1४)

?नवेदकतफ( बाट : Hवmान अ?धवMाहa शेरबहादरु 
के.सी., योगे4िबहादरु अ?धकार[, भोजबहादरु 
ढकाल र रामच4ि पौडेल

Hवपcीतफ( बाट : Hवmान सह4याया?धवMा महेश 
शमा( पौडेल

अवलि+बत नजीर :

स+बb कानून :

 § ूहर[ ?नयमावल[, २०६० को ?नयम ८४ 
(क) (ख), ८७ (ग) (घ) (ङ)

आदेश
 स.का.म.ु×.�ा.दामोदर×साद शमा� : 
नेपालको अि4तरम  संHवधान, २०६३ को धारा 
३२, १०७(२) बमोिजम दायर हनु आएको ू ःततु 
Nरट ?नवेदनमा यस अदालतको संयMु इजलासका 
माननीय 4यायाधीशहaबीच फरक राय vयM 
भई सव��च अदालत ?नयमावल[, २०४९ को 

िनण�य नं.९०७२
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"नयम ३(१)(क) अनसुार  यस अदालतको पूण8 
इजलाससम; "नण8याथ8 पेश हनु आएको ूःततु 
Cरट "नवेदनको संि;H तIय एवं ठहर यसूकार 
रहेको छ :–

"नवेदक "म"त २०५७।१।१ बाट 
लागू हनेु गरP "म"त २०५७।३।४ बाट ू.ज. 
पदमा शSु "नयिुT भै तWकालPन ौी ५ को 
सरकार मिZऽपCरष\को "म"त २०५८।१।१८ 
को "नण8यले सश^ ूहरP बलतफ8  ःथानाZतरण 
भै बढुवा हुँदै "म"त २०६६।३।२० गतेको 
पऽबाट सश^ ूहरP वCरb हवcदार पदमा 
बढुवा भै सेवारत ्"थए ँ। "नवेदक काय8रत ्रहेको 
अवःथामा "म"त २०६५।५।४ गते मादक पदाथ8 
सेवन गरP काया8लयमा फक8 ने बममा मेन गेट 
"डउटPमा खiटएको कमाjडर स.ू.ना."न. मा"थ 
हातपात तथा अपशkद ूयोग गरेको आधारहPन 
iवषयमा २४ घjटे तथा १२ घjटे ःपnीकरण 
माग गCरएकोमा सोको जवाफ पेश गCरएकोमा 
उिचत iक"समले मूcयाpन गCरएन । कानूनको 
गलत अथ8 गरP "म"त २०६५।५।१० गतेबाट 
लागू हनेु गरP सेवाबाट हटाउने गरP iवप;ी 
सश^ ूहरP बल "ऽपरुागण कोहलपरु, बाँकेको 
सश^ ूहरP उपरP;कqयूबाट "नण8य भयो । सो 
"नण8यमा िचr नबझुी मtयपिuम ;ेऽीय सश^ 
ूहरP बल मvुयालय महेwरP बाiहनी, सखुxतमा 
पनुरावेदन गरेकोमा शSु "नण8य सदर गनx गरP 
"म"त २०६५।६।३ मा "नण8य भएको जानकारP 
हनु आयो ।

म "नवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा 
अ"नवाय8Sपले सफाइको मौका {दनपुद8छ । 
सश^ ूहरP ऐन, २०५८ को दफा २१ ले 
सजाय गदा8 सफाइको मौका {दनपुनx सजायको 
आदेश {दनभुZदा पiहले सजाय ूःताव गनु8पनx 
कानूनी }यवःथा रहेको छ । WयसरP iवशेष 
सजायको आदेश {दनभुZदा पiहले सजाय ूःताव 

गनु8पनx गरP थप }यवःथासमेत सश^ ूहरP 
"नयमावलP, २०६० को "नयम ९४ मा गCरएको 
छ । मा"गएको ःपnीकरण सZतोषजनक नहनुाको 
आधार कारण खलुाउनपुनx सोहP "नयमावलPको 
"नयम ९५ मा }यवःथा गCरएको छ । ःपnीकरण 
पेश गन8 पया8H मौका ूदान भए नभएकोसमेत 
iवचार गरP पेश भएको ःपnीकरण तथा उपलkध 
स�पूण8 सबूद ूमाणको समिुचत मूcयाpन गरP 
ःपn कारण खलुाएर माऽ "नण8य गनु8पनx "नयम 
९६ ले ःपn }यवःथा गरेको छ । 

iवप;ीहSबाट म "नवेदकलाई ऐन, 

"नयमले तोकेको काय8iव"धको पालना नगरP 
सेवाबाट हटाउने "नण8य गCरएको छ । 
"नवेदकलाई एउटा iवषयमा ःपnीकरण सो"धएको, 
तर सजाय गदा8 अक�  कसूरमा गCरएको छ । 
"नण8य पचा8मा ूःताiवत कसूर हेदा8 सश^ ूहरP 
"नयमावलP, २०६० को "नयम ८७(१) को 
देहाय (ग), (घ), (ङ) र (च) उcलेख भएको 
देिखZछ । जनु "नवेदकको हकमा ला�न स�ने               
देिखदैँन । "नवेदकले {दएको ःपnीकरण जवाफको 
मूcयाpन नगरP एकप;ीय ःवे�छाचारPढ�बाट 
अक�  कसूरमा सजाय गनx गरP भएको शSु "नण8य 
एवं सोलाई सदर गरेको "म"त २०६५।६।३ 
को पनुरावेदक�य "नण8यमा ूाकृ"तक Zयायका 
"स�ाZतiवपरPत भै सश^ ूहरP ऐन, २०५८ र 
सश^ ूहरP  "नयमावलP, २०६० मा उिcलिखत 
कानूनी हकको साथै नेपालको अZतCरम संiवधान, 

२०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८, १९ 
�ारा ूदr मौ"लक हकमासमेत आघात प�ुन 
गएकाले "नवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरP 
सश^ ूहरP बल "ऽपरुागण कोहलपरु, बाँकेबाट 
भएको "म"त २०६५।५।१० को "नण8यलाई 
सदर गनx गरP मtयपिuम ;ेऽीय सश^ ूहरP 
बल मvुयालय महेwरP बाiहनी, सखुxतबाट भएको 
"म"त २०६५।६।३ को "नण8य एवं सोस�बZधी 
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काम कारवाह!समेत उ&ूषेण*ारा बदर गर! 
.नवेदकलाई सा2वक पदमा पनुव5हाल! गनु5 भनी 
2वप8ीह9का नाउँमा परमादेशको आदेश जार! 
ग?रपाऊँ भAेसमेत Bयहोराको यस अदालतमा 
.म.त २०६५।१०।२९ मा दता5 भएको ?रट 
.नवेदन ।

.नवेदकको मागबमोिजमको आदेश 2कन 
जार! हनु नपनO हो यो आदेश ूाP भएको .म.तले 
बाटाको Qयादबाहेक १५ Rदन.भऽ .लिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी 2वप8ीह9लाई सूचना पठाई .लिखत 
जवाफ आएप.छ वा अव.ध नाघेप.छ .नयमबमोिजम 
पेश गनु5 । साथै अ^त?रम आदेश जार! गनु5पनO 
अवःथाको 2व`मानता नदेिखदँा .नयमानसुार गनु5 
भAे यस अदालतबाट .म.त २०६५।११।१ मा 
भएको आदेश ।

सशa ूहर! .नयमावल!, २०६० को 
.नयम ८७ को उप.नयम (१) अ^तग5तको कसूर 
गनO ूहर! कम5चार!लाई सेवाबाट हटाउन सfने 
कानूनी Bयवःथा रहेको छ । 2वप8ी .नवेदकले 
.नयमावल!मा भएको उg कानूनी Bयवःथाको 
बिख5लाप हनेु गर! मादक पदाथ5 सेवन गर! 
आhनो .डउट! अ2फसरलाई हातपात गरेको                                            
देिख^छ । &यःतो गनOउपर कानूनबमोिजम कारवाह!                                                  
हु̂ छ । कानूनबमोिजम भएको कारवाह!लाई 
अ^यथा भA स2कँदैन । तसथ5, ूःततु ?रट 
.नवेदन खारेज ग?रपाऊँ भAेसमेत Bयहोराको 
नेपाल सरकार, गहृ म^ऽालयको .लिखत                        
जवाफ ।

.नवेदकले मया5Rदत संगठनको छ2वमा नै 
आचँ आउने गर! आhनो पेशागत दा2यlवू.त 
िजQमेवार नभई अनशुासनह!न तथा आचरण2वपर!त 
काय5 गरेको भनी अ.धकारूाP अ.धकार!ले सशa 
ूहर! .नयमावल!, २०६० को .नयम ८७ को 
उप.नयम (१) को खmड (ग), (घ), (ङ) र 
(ज) बमोिजमको कसूरमा सरकार! सेवाको ला.ग 

अयोpय नठह?रने गर! .म.त २०६५।५।१ 
बाट लागू हनेु गर! नोकर!बाट हटाएको                                      
देिख^छ । .नजलाई अिqतयारूाP अ.धकार!ले 
ू2बया परु ्याई दईुवटा ःपtीकरण सो.धएकोमा 
.नजले Rदएको जवाफमा मादक पदाथ5 सेवन 
गर! गuती गरेको भनी अ.भयोग ःवीकार गरेको 
देिख^छ । अ.धकारूाP अ.धकार!ले सशa ू हर! 
.नयमावल!, २०६० को .नयम ८७ को उप.नयम 
(१) को खmड (ग) (घ) (ङ) र (ज) बमोिजमको 
कसूरमा कानूनबमोिजम कारवाह! ग?रएको                                               
हो । श9ु .नण5यकता5ले एउटा 2वषयमा ःपtीकरण 
सो.धएको र सजाय गदा5 अकv कसूरमा सजाय 
ग?रएको भAे िजकwर झूyा भएकोले 2वप8ीको 
.नवेदन खारेज हनुपुछ5 भAेसमेत Bयहोराको सशa 
ूहर! बल ूधान काया5लय, मzयपि{म 8ेऽीय 
सशa ूहर! बल मqुयालय, महे|र! बा2हनी, 
सखुOत र सशa ूहर! बल .ऽपरुागण कोहलपरु, 
बाँकेको तफ5 बाट एकै Bयहोरा उuलेख गर! छु}ा–
छु}ै9पमा पेश भएको .लिखत जवाफ । 

यसमा .नवेदकलाई नोकर!बाट हटाएको 
.म.त २०६५।५।१० को .नण5य र सोलाई 
सदर ग?रएको .म.त २०६५।६।३ को 
पनुरावेदकwय .नण5य उ&ूषेणको आदेश जार! गर! 
बदर ग?रRदएको छ । .नजलाई सशa ूहर! 
.नयमावल!, २०६० को .नयम ८४ को खmड 
(ख)(१) अ^तग5तको 2वशेष सजाय बाहेक सशa 
ूहर! .नयमावल!, २०६० को .नयम ८४ को 
खmड (क) अ^तग5त अ^य उपयgु सजाय गर! 
.नजलाई सेवामा बहाल गनु5 भनी 2वप8ीह9को 
नाममा परमादेशसमेत जार! हनेु ठहर! संयgु 
इजलासका माननीय ^यायाधीश ौी ता2हर अल! 
अ^सार!को राय रहेकोमा ?रट .नवेदन खारेज 
हनेु ठहर! माननीय ^यायाधीश ौी भरतराज 
उूतेीबाट छु}ै राय पेश भएको हुँदा सवv�च 
अदालत .नयमावल!, २०४९ को .नयम ३(१)

९०७२ - रामकुमार रणपहेल! 2व. नेपाल सरकार, गहृ म^ऽालयसमेत
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(क) अनसुार ूःततु "नवेदन पूण6 इजलाससम: 
पेश गनु6 भनी यस अदालतको संयAु इजलासबाट 
"म"त २०६८।३।३० मा भएको आदेश । 

"नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढM 
इजलाससम: पेश हनु आएको ूःततु Oरट 
"नवेदनमा "नवेदकतफ6 बाट उपिःथत RवSान 
अ"धवAाहU ौी शेरबहादरु के.सी.,ौी 
योगेXिबहादरु अ"धकारM, ौी भोजबहादरु ढकाल 
र ौी रामचXि पौडेलले "नवेदकले मादक पदाथ6 
सेवन गरेको र अपश\द ूयोग गरेको भ]े कुरा 
नै पRु_ भएको छैन । "नवेदकलाई काया6लय 
ूमखुबाट २४ र १२ घfटा समय gदई दईु 
पटकसhम ःप_ीकरण सो"धएको छ । ूहरM 
"नयमावलM, २०६० को "नयम ९४ मा कुनै ू हरM 
कम6चारMलाई Rवशेष सजायको आदेश gदनपूुव6 सजाय 
ूःताव गरM ःप_ीकरण सोkनपुनl कानूनी mयवःथा 
भएकोमा ःप_ीकरण सोnा "नवेदकउपरको कसूर 
ूःताव गOरएको देिखदैँन । ःप_ीकरण सो"धएको 
र सजाय गOरएको धरातलसमेत फरक छ । 
"नवेदकले बारhबार आचरण उpलqन गरेको 
अवःथा छैन । rयस सhबXधमा ःप_ीकरण 
सो"धएको प"न छैन । "नवेदकले sुटMमा बसेको 
बेला मादक पदाथ6 सेवन गरेको प"न देिखदैँन । 
"नवेदकले बाRहर गई मादक पदाथ6 सेवन गरेको 
ःवीकार गरेप"न आइXदा rयःतो गpती नगनl भनी 
ू"तtा गOरसकेको अवःथामा सरकारM नोकरMबाटै 
अवकाश gदने गरM हदैसhम सजाय गरेको ऽRुटपूण6 
हुँदा "नवेदन मागबमोिजमको आदेश जारM हनुपुद6छ 
भ]ेसमेत mयहोराको बहस ूःततु गनु6भयो । 

Rवप:ी नेपाल सरकार, गहृ 
मXऽालयसमेतको तफ6 बाट उपिःथत RवSान 
सहXयाया"धवAा ौी महेश शमा6 पौडेलले 
"नवेदकलाई दईुपटकसhम ःप_ीकरण सो"धएको 
छ । "नवेदकले आफूले मादक पदाथ6 सेवन गरM 
sुटM अRफसरलाई हातपात गरेको कुरा ःवीकार 

गरेको छ । सशv ूहरM जःतो अनशुा"सत 
पदमा रहेको mयिAले पदMय दाRयwव र अनशुासन 
उpलqन गरेमा "नजलाई पदमा राx "मpदैन । 
"नवेदकलाई भRवंयमा सरकारM सेवाको ला"ग 
अयोzय नहनेु गरM नोकरMबाट हटाएको मना"सब 
नै हुँदा "नवेदन खारेज हनुपुछ6 भ]ेसमेत mयहोराको 
बहस ूःततु गनु6 भयो । 

उिpलिखत RवSान कानून mयवसायीहUले 
गनु6 भएको बहससमेत सनुी "नवेदनसRहतको 
"म"सल अkययन गरM हेदा6 "नवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारM गन6 "मpने हो, होइन भ]े सhबXधमा 
"नण6य gदनपुनl देिखन आयो ।

२. "नण6यतफ6  Rवचार गदा6 यी "नवेदकले 
"म"त २०६५।५।४ गते मादक पदाथ6 सेवन 
गरM काया6लय फक6 ने बममा मूल गेटमा "डउटMमा 
खRटएको कमाfडर स.ू.ना."न. मा"थ हातपात तथा 
अपश\द ूयोग गरेको भ]े कसूरमा पRहले २४ 
घfटे र प"छ १२ घfटे ःप_ीकरण सो"धएकोमा 
आफूले उA ःप_ीकरणको जवाफ gदँदासमेत 
सोको मूpया}न नै नगरM एकप:ीयUपमा भRवंयमा 
सरकारM सेवाको "न"म~ अयोzय नठहOरने गरM 
ूहरM सेवाबाट अवकाश gदने गरM सशv ूहरM 
बल "ऽपरुागण कोहलपरु, बाँकेका सशv ूहरM 
उपरM:कबाट "म"त २०६५।५।१० मा भएको 
"नण6यलाई सदर गनl गरM मkयपि�म :ेऽीय 
सशv ूहरM बल म�ुयालय, महे�रM बाRहनी 
सखुlतका सशv ूहरM नायब महा"नरM:कबाट 
"म"त २०६५।६।९ मा भएको "नण6य उrूषेणको 
आदेशSारा बदर गरM पाऊँ भ]े म�ुय "नवेदन 
माग दावी रहेको पाइXछ ।

3. "नवेदकलाई कारवाहM गOरएको 
सhबिXधत फायल हेदा6 स.ू.व.ह. रामकुमार 
रणपहेलM र स.ह.शेर"संह बोहरा "म"त 
२०६५।५।४ गते gदउँसो ३:०० बजेको 
समयमा कोहM कसैलाई नसोधी लाइन mयारेक 
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छोडी बा!हर गई रा&तको ९:३० बजेको समयमा 
मादक पदाथ4 सेवन गर7 गेट&भऽ आउँदा गेट 
&डउट7मा रहेको स.ू.ना.&न. झपटबहादरु 
!व.क.ले सोधपछु गदा4 यी &नवेदक रामकुमार 
रणपहेल7ले &नजसँग मखुमखैु लागी हातपातसमेत 
गरेको हुँदा आवँयक कारवाह7 गIरपाऊँ भKे 
स.ू.व.ह. रमेश बोहराले &म&त २०६५।५।५ 
मा सशQ ू हर7 बल &ऽपरुागणमा ू &तवेदन Rदएको                                         
देिखUछ । Vयसैगर7 &म&त २०६५।५।५ 
मा स.ू.ना.&न. झपटबहादरु !व.क.ले प&न यी 
&नवेदकसमेतउपर आवँयक कारवाह7 गर7 पाउन 
माग गदW &नवेदन Rदएको   पाइUछ ।

4. &म&त २०६५।५।५ गतेका Rदन 
यी &नवेदकलाई सशQ ूहर7 &नयमावल7, २०६० 
बमोिजम कडाभUदा कडा कारवाह7 !कन गन4 नपनZ 
भनी २४ घ]टे ःप_ीकरण सो&धएको देिखUछ । 
तत ्सaबUधमा यी &नवेदकले &म&त २०६५।५।६ 
मा स.ू.ना.&न. लाई आफूले गाल7 गलौज 
तथा हातपात नगरेको तर अनशुा&सत मया4Rदत 
संगठनको िजaमेवार सदःय भएर &बनाआदेश 
बा!हर &नःकh मादक पदाथ4 सेवन गनु4 आiनो 
ठूलो गjती भएको र आVमkला&न भैरहेको भUदै 
अब आइUदा यःतो !क&समको गjती नहनेु र 
गjती दोहोIरएमा जनुसकैु कारवाह7 खान आफू 
तयार भएको भUदै ःप_ीकरण पेश गरेको ूाl 
ूमाण &म&सलबाट देिखUछ । सशQ ूहर7 बल 
&ऽपरुा गणका सशQ ूहर7 उपर7mकले &नवेदक 
रामकुमार रणपहेल7ले Rदएको ःप_ीकरणको 
जवाफ सUतोषजनक नभएको भनी &म&त 
२०६५।५।७ मा सशQ ूहर7 &नयमावल7, 
२०६० को पIरpछेq १० को &नयम ८७ को 
उप&नयम (१) को देहायको ख]ड (ग), (घ), (ङ) 
र (ज) को कसूरमा कारवाह7 !कन नगनZ भनी १२ 
घ]टा&भऽ ःप_ीकरण पेश गन4 सूिचत गIरएकोमा 
यी &नवेदकले मा&थ उjलेख गIरएबमोिजमकै 

ःप_ीकरण पेश गरेको देिखUछ । तVपxात ्प&न 
अUय ूहर7 कम4चार7हyसमेतसँग सोह7 !वषयका 
सaबUधमा !व&भK ू&तवेदनहyसमेत &लइएको 
पाइUछ ।

5. यी &नवेदकले &म&त २०६५।५।४ 
का Rदन कोह7 कसैलाई कुनै !क&समको जानकार7 
नगराई लाइन {यारेक छाडी कोहलपरुिःथत 
बसपाक4 मा गई अVय&धक मादक पदाथ4 (र|सी) 
सेवन गर7 काया4लय फक4 ने बममा मूलगेट 
&डउट7मा ख!टएका कमा]डर स.ू.ना.&न. 
झपटबहादरु !व.क.ले सोधपछु गनZ बममा 
आफूभUदा मा&थjलो कमा]डर हो भनी जानी–
जानी आपरा&धक मनसायले बल ूयोग गर7 
कुटपीटसमेत गर7 पेशागत पद7य मया4दाू&त 
क&त प&न िजaमेवार नभई पूण4yपमा बेवाःता गर7 
ूहर7 कम4चार7को आचरण!वपर7त अनशुासनह7न 
काय4 गरेको भनी सशQ ूहर7 &नयमावल7, 
२०६० (संशोधन स!हत) को पIरpछेq १० 
को &नयम ८७ को उप&नयम (१) को देहाय 
ख]ड (ग), (घ), (ङ) र (ज) बमोिजमको कसूरमा 
ऐ. &नयमावल7को &नयम ८४ को देहाय (ख) 
(१) बमोिजम भ!वंयमा सरकार7 नोकर7को 
&न&म� सामाUयतः अयोkय नठहIरने गर7 &म&त 
२०६५।५।१० देिख लागू हनेु गर7 ूहर7 
सेवाबाट हटाउने गर7 सशQ ू हर7 बल &ऽपरुागण 
कोहलपरु, बाँकेबाट सशQ ूहर7 उपर7mकबाट 
&म&त २०६५।५।१० मा &नण4य गरेको                                   
पाइUछ । यसको साथै सशQ ूहर7 ऐन, २०५८ 
को दफा २१ को ू&तबUधाVमक वा|यांश (ग) 
बमोिजम सफाइको मौका Rदन ु नपनZ भनी छु�ै 
पचा4समेत खडा गरेको देिखयो ।

6. &नवेदकलाई भ!वंयमा सरकार7 
नोकर7को &न&म� सामाUयतः अयोkय नठहIरने 
गर7 ूहर7 सेवाबाट हटाउने गर7 सशQ ूहर7 
बल &ऽपरुागण कोहलपरु, बाँकेबाट भएको &म&त 

९०७२ - रामकुमार रणपहेल7 !व. नेपाल सरकार, गहृ मUऽालयसमेत
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२०६५।५।१० को "नण1यउपर यी "नवेदकले 
गरेको पनुरावेदनमा म9यपि;म <ेऽीय सश? 
ूहरB बल मDुयालय, महेEरB बाFहनी सखुHतका 
सश? ूहरB नायब महा"नरB<कबाट "नवेदकलाई 
नोकरBबाट हटाउने गरB भएको शNु तहको 
"नण1यलाई सदर गनH गरB "म"त २०६५।६।३ 
मा "नण1य गरेको देिखPछ । 

7. यी "नवेदक रामकुमार रणपहेलBलाई 
सश? ूहरB "नयमावलB, २०६० को "नयम ८७ 
को उप"नयम (१) को देहाय (ग), (घ), (ङ) र 
(ज) को कसूर गरेको भZे अ"भयोगमा "नयम ८४ 
को देहाय (ख) (१) बमोिजम सजाय ग]रएको 
हुँदा उ_ "नयमावलBको `यवःथा यहाँ उcलेख 
गनु1 साPद"भ1क हनु आउँछ । 
८४. सजाय : उिचत र पया1g कारण भएमा 
सश? ूहरBलाई देहायबमोिजम Fवभागीय सजाय 
गन1 सFकनेछ :–
(क) समाPय सजाय 

१. शारB]रक थकाई (फFटक) सजाय गनH वा 
गारद नजरबPद राh,े 

२. न"सयत iदने, 

३. बढBमा दईु वष1 तलब वFृm रोnा गनH, 
४. बढBमा पाँच वष1सoम बढुवा रोnा गनH,
५ तcलो पद वा तcलो टाइमःकेल वा 

qयहB टाइमःकेलको तcलो ःकेलमा 
घटुवा गनH,

६. लापरवाहB वा "नयम आदेशको पालना 
नगना1ले नेपाल सरकारलाई हनु गएको 
हा"न नोrसानी सoपूण1 वा आिंशकNपमा 
असूल गनH । 

(ख) Fवशेष सजाय  
१. भFवंयमा सरकारB सेवाको "न"मu 

अयोvय नठह]रने गरB सेवाबाट हटाउने, 
२. भFवंयमा सरकारB सेवाको "न"मu अयोvय 

ठह]रने गरB सेवाबाट बखा1ःत गनH । 

सश? ूहरB "नयमावलB, २०६० को 
"नयम ८७ को उप"नयम (१) अनसुार देहायको 
कुनै अवःथामा सश? ूहरBलाई भFवंयमा 
सरकारB सेवाको "न"मu अयोvय नठह]रने गरB 
सेवाबाट हटाउन सFकने छ : 
(ग)  आचरणसoबPधी कुरा बराबर उcलzन 

गरेमा, 
(घ)  काया1लयको समयमा वा काया1लयको समय 

अिघप"छ प"न उद{को पोशाक लगाई कुनै 
मादक पदाथ1 सेवन गरेमा, 

(ङ)  बारoबार अनशुासनहBन काम गरेमा, 
(ज)  आ|नो पदको िजoमेवारB बराबर बेवाःता 

गरेमा ।

8. यी ]रट "नवेदकलाई सश? ूहरB 
"नयमावलB, २०६० को "नयम ८४ को ख~ड 
(ख) (१) बमोिजम भFवंयमा सरकारB सेवाको 
"न"मu अयोvय नठह]रने गरB सेवाबाट हटाउने 
गरB Fवशेष सजाय गरेको देिखPछ । सश? ू हरB 
"नयमावलB, २०६० को "नयम ८७(१) को (ग), 
(ङ) र (ज) ले सजाय हनुका ला"ग "नधा1]रत 
गरेको कसूरजPय Fबया पटकपटक वा बारoबार 
गरेको भZे देिखएकोसमेत छैन । साथै देहाय 
(घ) बमोिजमको अवःथा देिखएको प"न छैन । 

9. कुनै कसूरजPय काय1 एकपटक गनु1 
र बारoबार वा पटकपटक गनु1मा ताि�वक फरक 
हPुछ । दबैु अवःथामा रहेको "भZतालाई �F�गत 
गद� उ_ "नयमको (ग), (ङ) र (ज) ले “बराबर” 

वा “बारoबार” भZे श�दको ूयोग गरेको छ । 
ख~ड (घ) ले बारoबार वा बराबर भZे श�दको 
ूयोग नगरे प"न “उद{को पोशाक लगाई कुनै 
मादक पदाथ1 सेवन गरेमा” भZे श�दावलB ूयोग 
गरेको छ । तर यी ]रट "नवेदकउपर उद{कै 
पोशाक लगाई मादक पदाथ1 सेवन गरेको भZे 
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आरोप लगाइएको छैन । कुनै कानूनको दफा 
वा उपदफा वा देहायको उ2लेख माऽ ग6रन ु
हुँदैन । 8यसमा उि2लिखत अवःथाको प?न प@ुA     
हनुपुदBछ । ?नयमावलCको ?नयम ८४ को खFड 
(क) र (ख) को JयवःथामKये कुन सजाय गनM 
भOे कुरा अपराध वा कसूरको माऽाअनसुार 
हनुपुदBछ । सजायको ?नधाBरण गदाB ज@हले 
प?न ?नणBयकताBले कसूरको ूकृ?त र माऽासँग 
सामTःयता कायम हनेु @क?समले Uया@यक मनको 
ूयोग गनुBपदBछ । 

10. सशZ ूहरC ?नयमावलC, २०६० 
को ?नयम ८७(१) को खFड (ग), (ङ) र (ज) 
अUतगBतका अUय कसूर गरेको वा खFड (घ) 
अUतगBत bुटCको समयमा बारeबार रfसी सेवन 
गरेको भOे आरोप ?नवेदकउपर लगाइएको छैन । 
यसका साथै यी ?नवेदकलाई यसअिघ सचेतसeम 
गराएको भOे कारवाहCसeबUधी फायलबाट 
देिखदैँन । प@हलो पटक यी ?नवेदकले आफू 
कायBरत ्कायाBलयबाट साथीसँग बा@हर गई मादक 
पदाथB सेवन गरC रा?त आएकोसeम देिखUछ । 
यी ?नवेदकले उदkको पोशाक लगाई मादक 
पदाथB सेवन गरेको भOे देिखदैँन । साथै गेट 
?डउटCमा रहेका स.ू.ना.?न.झपटबहादरु @व.क. 
लाई जोरजलुमु गरC हातपात गरेको भOे ?नज 
झपटबहादरु ?ब.क.को ?नवेदनबाट प?न देिखन 
आउँदैन । 

11. कारवाहCको फायलबाट गeभीर 
कसूर गरेको वा सामाUय कसूर गरेकोमा प@हला 
सचेत गराउँदागराउँदै बारeबार सो सामाUय 
कसूर दोहोर ्याएर गरेको भOे नदेिखए प?न यी 
?नवेदकलाई सामाUय सजाय नगरC एकैपटक 
@वशेष सजाय ग6रएको देिखUछ । @वशेष सजाय 
गeभीर ूकृ?तको सजाय हो । कमBचारCलाई 
गeभीर सजाय गदाB गeभीर ूकृ?तको कसूर 
गरेको वा सामाUय ूकृ?तको कसूर पटकपटक 

गरेको र सो गरेकोमा कारवाहCमा परC सचेत 
गराउँदागराउँदै प?न अटेर गरC बारeबार गलत 
ूविृnलाई अपनाएका कमBचारCलाई oदइने सजाय 
हो । सामाUय ग2ती गरेप?छ सो सeबUधमा 
ःपAीकरण सो?धँदा pमायाचना गरC पनुः गलत 
ूविृn नअपनाउने भनी ग2ती महसूस गरेको 
अवःथामा प?न @वशेष सजायसeबUधी कानूनी 
Jयवःथालाई अनशुरण गरC नोकरCबाट हटाउने 
जःतो कठोर सजाय गनुB कानून र Uयायको 
रोहमासमेत ?म2ने देिखदैँन । 

12. सशZ ूहरC जःतो अनशुासनको 
@वशेष अपेpा ग6रने सेवाका कमBचारCले उप2लो 
अ?धकृतको अनमु?त?बना लाइन Jयारेक छाडी 
बा@हर गई रfसी सेवन गनुB तथा मूल गेटमा 
?डउटCमा रहेका उप2लो दजाBको सहकमtलाई 
दJुयBवहार गनुB ?नuय नै peय कायB होइन । तर 
यो कसूरमा जागीरबाटै अवकाश oदने ?नणBयमा 
कसूर र सजायको तालमेल कानूनबमोिजम भयो 
वा भएन भOे कुरा नै यस @ववादको @वचारणीय 
पp हो । 

13. यी ?नवेदकले लाइन Jयारेक छाडी 
बा@हर गई प@हलो पटक रfसी सेवन गरC Jयारेक 
फकB ने बममा मूल गेटमा ?डउटCमा रहेका 
उप2लो दजाBका सहकमtलाई दJुयBवहार गरेको 
कसूरमा नोकरCबाट हटाउनेसeमको गeभीर र 
@वशेष सजाय नै गनM हो भने ?नयमले ?नधाBरण 
गरेको शारC6रक थकाई (फ@टक) सजाय गनM वा 
गारद नजरबUद राx,े न?सयत oदने, बढCमा दईु वषB 
तलब व@ृz रो{ा गनM, बढCमा पाँच वषBसeम बढुवा 
रो{ा गनM, त2लो पद वा त2लो टाईमःकेल वा 
8यहC टाईमःकेलको त2लो ःकेलमा घटुवा गनM 
जःतो सामाUय सजायको अिःत|वको औिच8य नै 
समा~ भएर जाUछ । 

14. ूहरC कमBचारCको सेवा अUय 
सरकारC कमBचारCको सेवा जःतो हुँदैन । 

९०७२ - रामकुमार रणपहेलC @व. नेपाल सरकार, गहृ मUऽालयसमेत
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सरु-ासँग जो"डएको, हर हमेशा कत78यपथमा 
रहने र देशको शाि=त सरु-ाू"त िज?मेवार 
ूहरA सेवामा लापरवाहA र अनशुासनहAनताको 
अवःथा "निDतEपले उिचत होइन । तर, 

कम7चारAले जानी वा नजानी पKहलोपटक सामा=य 
अनशुासनहAन काय7 गरेकोछ र पKहलो पटकको 
अनशुासनाNमक कारवाहAमा आफूले पनुः गQती 
नगनR भनी ू"तबUता 8यV गद7छ र यःता काय7 
पटकपटक गरेको प"न देिखदैँन भने कानूनबमोिजम 
अनशुासनाNमक कारवाहAलाई अपनाई कसूरको 
ूकृ"त हेरA सामा=य सजायस?म गन7 सKक=छ । 
यहA नै सजायको सधुाराNमक "सUा=तको 8यवःथा 
र कानूनको उ\ेँय हो । सजाय ^दन ु भनेको 
बदला "लन ुहोइन । Nयसैले सजायको "नधा7रणमा 
=याKयक मनको ूयोग हनैुपद7छ । यो =याKयक 
मनको प`र"ध कानूनले नै "नधा7`रत ग`र^दएको 
अवःथामा सो प`र"धबाKहर ग`रने "नण7य ऽKुटपूण7 
नै ह=ुछ । बार?बार वा बराबर वा पटकपटक 
कसूर गदा7 माऽ हनेु सजाय एक भ=दा बढA पटक 
गरेको ःथाKपत नभई गन7 सKकँदैन । 

15. यसरA यी "नवेदकले पKहलोपटक 
अनशुासनहAन काय7 गरेको भeे देिखएको 
अवःथामा सशf ूहरA "नयमावलA, २०६० को 
"नयम ८४(क) बमोिजम सामा=य सजायस?म 
गन7 सKकनेमा "नयम ८४(ख) बमोिजम Kवशेष 
सजायअ=तग7त भKवंयमा सरकारA सेवाको "न"मn 
अयोoय नठह`रने गरA सेवाबाट हटाउने गरA 
भएको "नण7य कानूनको उ\ेँयKवपरAत पूवा7महपूण7 
देिख=छ । अतः यी "नवेदकले पटकपटक सो 
कसूर गरेको ःथाKपत नभएको अवःथामा सशf 
ूहरA "नयमावलA, २०६० को "नयम ८४ देहाय 
(क) बमोिजम सामा=य सजाय गनु7 नै कानूनस?मत 
र Kववेकपूण7 हनेु देिख=छ । 

16. तसथ7, उिQलिखत आधार 
कारणसमेतबाट यी "नवेदक रामकुमार 

रणपहेलAलाई ू हरA "नयमावलA, २०६० को "नयम 
८७(१) को देहाय (ग), (घ), (ङ) र (ज) को 
कसूर गरेको भनी सोहA "नयमावलAको "नयम ८४ 
को देहाय (ख) को खvड (१) बमोिजम भKवंयमा 
सरकारA सेवाको "न"मn अयोoय नठह`रने गरA 
"म"त २०६५।५।१० बाट लागू हनेु गरA 
नोकरAबाट हटाउने गरA सशf ूहरA बल, 

"ऽपरुागण कोहलपरुका गणप"तबाट भएको "म"त 
२०६५।५।१० को "नण7य र सो "नण7यलाई सदर 
गनR गरेको मxयपिDम -ेऽीय सशf ूहरA बल, 

मyुयालय महेzरA बाKहनी, सखुRतका सशf ूहरA 
नायब महा"नरA-कबाट "म"त २०६५।६।३ 
मा भएको "नण7य ऽKुटपूण7 देिखदँा उNूषेणको 
आदेश|ारा बदर गरA यी "नवेदकको हकमा सो 
सजाय बाहेक सशf ूहरA "नयमावलA, २०६० 
को "नयम ८४ को खvड(क) मा उिQलिखत 
अ=य उपयVु सजाय गरA "नजलाई पूव7वत ्सेवामा 
बहाल गनु7 भनी Kवप-ीहEको नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारA हनेु ठहराएको यस अदालतको 
संयVु इजलास माननीय =यायाधीश ौी ताKहर 
अलA अ=सारAको राय मना"सब देिखदँा सदर 
हनेु ठहछ7 । दायरAको लगत क�ा गरA "म"सल 
"नयमानसुार गरA बझुाई ^दनू । 

उV रायमा सहमत छ� ।
=या. ूकाश वःती
=या. तक7 राज भ�

इ"त संवत ्२०७० साल भदौ २० गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : ह`र कोइराला 

 &  
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सव��च अदालत, पूण( इजलास
माननीय /यायाधीश ौी 3गर6श च/ि लाल
माननीय /यायाधीश ौी 8ाने/िबहादरु काक>

माननीय /यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काक>
फैसला 3म3त : २०७०।५।१३।५

०67-CF-0023
मQुाः सवार6 Sयान ।

पनुरावेदक/वाद6 : रामबहादरु तामाङको जाहेर6ले 
नेपाल सरकार 

WवXY
ूZयथ\/ू3तवाद6 : धा]दङ िज_ला, थाबे गाउँ 

Wवकास स3म3त वडा नं. ७ बःने राजकुमार 
तामाङसमेत

 § कुनै खास िकिसमको सवारी साधन 
चलाउन काननूले अनमुितप� िलनपुन� 
�व�ा गरेको छ भने �सलाई जµाको 
तµै मा¾ुपन� ।
 § सवारी साधन चलाउने अनमुितप� 

िलनपुन� �व�ा ऐि$क नभई ऐनले 
गरेको अिनवाय& �व�ा भएकोले 
स(ि*त सवारी साधन चलाउने 
अनमुितप� निलएको �ि,ले �µो 
सवारी साधन चलाउन -ँदैन भ¾े कुरालाई 
अ0था मा¾ नसिकने ।

(ूकरण नं.5)

 § सवारी साधन चलाउने अनमुितप� 
निलएको वा एउटा वग&को हलुका सवारी 
साधन चलाउने अनमुितप� िलई अक4 

वग&को भारी सवारी साधन चलाउने 
काय&लाई लापरवाहीय,ु मा¾ुपन� ।

(ूकरण नं.7)

 § �ि,गत सवारी साधन चलाउने र 
साव&जिनक भारी सवारी साधन चलाउनेको 
सतक& ता िभ¾िभ¾ मापद6का -नपुन� ।

(ूकरण नं.9)

शXु तहमा फैसला गनg :  
 मा./या.नारायणूसाद दाहाल 
पनुरावेदन तहमा फैसला गनg : 
 मा./या.रणबहादरु बम
 मा./या.हhरूसाद िघ3मरे 

सव��च अदालत संयjु इजलासमा फैसला गनgः  
 मा./या.ताWहर अल6 अ/सार6
 मा./या.सशुीला काक> 

पनुरावेदक/वाद6 तफ( बाट : Wवlान सह/याया3धवjा 
ठोकूसाद िशवाकोट6

ूZयथ\/ू3तवाद6 तफ( बाट : Wवlान अ3धवjाहX 

वीरे/ि महज(न, Wवरे/ि काक> र Wवनोद काक>
अवलिnबत नजीर :

सnबY कानून :

 § सवार6 तथा यातायात oयवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१ (३), १६१ (४) 
र १६१ (५) नं.

 § मलुकुt ऐन, दuड सजायको महलको ११ 
क नं.

  
फैसला

0ा. िगरीश च: लाल : /याय ूशासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम मQुा 
दोहोर ्याई हेर6 पाऊँ भनी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको 3म3त २०६५।३।२६ को फैसलाउपर 

िनण&य नं.९०७३

९०७३ - नेपाल सरकार Wव. राजकुमार तामाङसमेत
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वाद- नेपाल सरकारको तफ2 बाट यस अदालतमा 
पन2 आएको "नवेदनमा यस अदालतबाट म:ुा 
दोहोर ्याई हेन> "नःसा ूदान भई पनुरावेदनको 
रोहमा दता2 भई सवBCच अदालत "नयमावल-, 
२०४९ को "नयम ३(१) को खLड (ख) अनसुार 
पूण2 इजलाससमQ पेश हनु आएको ू ःततु म:ुाको 
संिQU तVय एवं ठहर "नXनानसुार रहेको छ :

काठमाडZ िज[ला, काठमाडZ 
महानगरपा"लका वडा नं. १६ बालाजिुःथत 
सडकमा ःवयXभ ूयातायातको बा. १ ख १२० 
नं. को बसले ठ_र `दएको भaे घटनाःथल 
ूकृ"त मचु[ुका । 

"म"त २०६४।१।१५ गते काठमाडZ 
िज[ला, काठमाडZ महानगरपा"लका वडा नं.१६ 
वनःथल-मा १ जना पfुष hयिi अं. ३४/३५ 
वष2को मा"नसलाई ठ_र `दएकोमा उपचारको 
बममा वीर अःपतालमा मnृय ु भएकोले 
कानूनबमोिजम गर- पाऊँ भaेसमेत hयहोराको 
ूहर- ू"तवेदन । 

काठमाडZ वीर अःपतालको कXपाउLड 
"भऽको इमरजेqसीमा रहेका मतृकलाई पूव2 टाउको, 
दिQण खrुा भई उsानो अवःथामा भएको, बायाँ 
कानको मा"थ टाउकोमा २ वटा चोट लागेको 
उi चोटबाट रगत बगेको भaेसमेत hयहोराको 
लास ूकृ"त मचु[ुका ।

"म"त २०६४।१।१५ गते ल"लतपरुको 
एकाqतकुनाबाट १ जना मtो"लयन अनहुार 
भएका मा"नस काठमाडZको वनःथल-मा जाने 
भनी चढेका "थए । वनःथल-मा आईपvुदा 
पनुः hयाश- कारखानासXम जाqछु भनेकाले मैले 
"नजलाई ढोकामा नबःन र "सटमा बःन आमह 
गदा2 नमानेको र बस रो{न नपाउँदै बसबाट 
आिsएर ओ"ल2एको हुँदा बसको च_ाले छातीमा 
}कCन गएको हो । तnकाल उपचारको ला"ग 
वीर अःपतालमा लगेकोमा सोह- ̀ दन मnृय ुभएको 

जानकार- पाए ँभaेसमेत hयहोराको राज ुलामाको 
कागज । 

"म"त २०६४।१।१५ गते बा. २ 
ख १२० नं. को ःवयXभ ूयातायातको बसलाई 
ल"लतपरुको एकाqतकुनाबाट कल~ी हुँदै 
नयाँबसपाक2 तफ2  आउने बममा एकाqतकुनाबाट 
नाम थर नखलेुको अं. वष2 ३०/३५ को मtो"लयन 
अनहुार भएको मा"नस चढेका हनु ्। ठाउँठाउँमा 
मा"नस ओरा[ने तथा चढाउने गदा2 वनःथल-सXम 
आएप"छ "नज मा"नस बसबाट ओ"ल2एको हो । 
पनुः बसमा चढ- hयाश- कारखाना निजक आई 
पvुदा खलासी राज ु लामाले बस रो{नोस ् दाइ 
भनी कराएको र मैले बस रो{न साईड लगाउन 
खो�दाखो�दै "नज ए_ासी बसबाट हामफा[दा 
पछा"डको च_ाले "नजलाई छुन गई घाईते भएको 
हो । पेसे�र तथा वरपरका मा"नसहfले होह[ला 
गरेकाले सरुिQत ःथानतफ2  गएको हुँ भaेसमेत 
hयहोराको ू"तवाद- राजकुमार लामा तामाङको 
ूहर-मा भएको बयान । 

मेरो सहोदर दाज ु धनलाल तामाङलाई 
बा. २ ख १२० नं. को बसले ठ_र `दई मnृय ु
भएको हुँदा आवँयक कारवाह- गर- पाऊँ भaे 
hयहोराको जाहेर- दरखाःत । 

}वगत ४/५ म}हनादेिख चालक ू"तवाद- 
राजकुमार तामाङले मसँग सवार- चालक अनमु"त 
पऽ लाइसेqस छ भनी सवार- चालक अनमु"तपऽ 
देखाएको हुँदा मैले तnकाल सवार- चलाउने 
चालकको आवँयकता परेकोले मैले ौीमान ्लाई 
नसोधी सवार- चलाउनको ला"ग `दएको हो । 
"म"त २०६४।१।१५ गते काठमाडZ वनःथल- 
निजक hयाश- कारखानामा उi सवार- साधनले 
याऽा गर- आएका मा"नस ओल2नेबममा पछा"डको 
च_ाको भागले }कची घाईते भएको भaे जानकार- 
पाएको हो । म आईमाई मा"नस प�न ले� 
नजाaे भएको र "नज ू"तवाद-को सवार- चालक 
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अनमु�तपऽ देखाएको र कुन सवार- चलाउन 
पाउने नपाउने मलाई थाहा भएन । हालै माऽ 
�नजको अनमु�तपऽ नभएको भ8े जानकार- 
पाए ँ भ8ेसमेत :यहोराको राजमाया महज<नको               
बयान । 

>क?रयाखच< तथा @�तपू�त< रकम बझुी 
�लएको भ8े भरपाई ।

�म�त २०६४।१।१५ गते मेरो 
ौीमान ्वनःथल-को आफPतकहाँ भेट गन< भनी 
जान ु भएको र फकR नआउन ु भएकोले खोज 
तलास गनS बममा िश@ण अःपतालमा मतृ 
लास रहेको भ8े ूहर-Zारा जानकार- भई हेन< 
जाँदा मेरो ौीमान ्भएको जानकार- भयो । बा. 
२ ख १२० नं. को ःवय]भ ूयातायातको बस 
ू�तवाद-ले लापरवाह-पूव<क चलाई ओल<ने बममा 
घाइते बनाई ठbर cदएको भ8े जानकार- पाएको 
हो । >क?रयाखच< तथा @�तपू�त<बापत रकम बझुी 
�लईसकेको छु भ8ेसमेत :यहोराको >वना लामाको 
कागज । 

�म�त २०६४।१।१५ गते मेरो छोरा 
धनमाल लामालाई बा. २ ख १२० नं. को बसले 
काठमाडgको वनःथल-निजक :याश- कारखानामा 
ओल<ने बममा >कची घाईते भई उपचारको ला�ग 
वीर अःपतालमा ल�गएको सोह- अःपतालमा 
मiृय ुभएको भ8े सनेुको हो । >क?रयाखच< तथा 
@�तपू�त<को रकम मेरो बहुार-ले बझुी सकेको भ8े 
समेत :यहोराको नेमा लामाको कागज । 

छाती तथा पेटको भागमा कडा चोटका 
कारण मiृय ु भएको भ8ेसमेत :यहोराको पोj 
माट<म ू�तवेदन ।

अनसुPधानको �सल�सलामा संक�लत 
�म�सल संलkन घटनाःथल ूकृ�त मचुlुका, 
ूहर- ू�तवेदन, लास ूकृ�त मचुlुका, राज ु
लामाको कागज, ू�तवाद- राजकुमार लामा 
तामाङको बयान, रामबहादरु तामाङको जाहेर- 

दरखाःत, राजमाया महज<न, >वना लामा तथा नेमा 
लामाको कागज र मतृकको Autopsy Report, 

@�तपू�त< बझुाएको भरपाई कागजसमेतबाट 
ू�तवाद- राजकुमार तामाङले चलाएको बा. २ 
ख १२० नं. को ःवय]भ ू यातायातको बसले 
जाहेरवालाको दाज ुधनलाल लामालाई काठमाडg 
िजlला, काठमाडg महानगरपा�लका वडा नं. १६ 
बालाजिुःथत सडकमा ठbर cदई उपचाराथ< वीर 
अःपतालमा लगेको उपचारको बममा मiृय ु
भएकोले ू �तवाद- राजकुमार तामाङको उn काय< 
सवार- तथा यातायात :यवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) र १६१(४) बमोिजमको कसूर 
अपराध भएको हुँदा सोह- ऐनको दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय गर- ऐ. १६१(४) बमोिजम 
थप सजाय हनु र ू�तवाद- राजमाया महज<नले 
आsनो िज]मामा रहेको सवार- साधन सवार- 
चालक अनमु�तपऽ नभएको ू�तवाद- राजकुमार 
तामाङलाई चलाउन cदई उn सवार-बाट धनलाल 
लामाको मiृय ु भएको हुँदा ू�तवाद- राजमाया 
महज<नलाई सवार- तथा यातायात :यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(५) को कसूर अपराधमा 
सोह- दफा १६१(५) बमोिजम सजाय हनु अनरुोध 
छ भ8ेसमेत :यहोराको अ�भयोगपऽ माग दावी । 

बा. २ ख १२० नं. को बस राजमाया 
महज<नको हो, मैले चलाउन लागेको ५ म>हना ज�त 
भयो । मैले ५/६ म>हनाअगा�ड हलकुा सवार- 
चालकको अनमु�तपऽ �लएको छु । मैले बा. २ ख 
१२० नं. को बस चलाई �म�त २०६४।१।१५ 
गते एकाPतकुनाबाट कलuीतफ<  आउँदै �थए,ँ 

मलाई प�छ नाम थाहा भएका मतृक धनलाल 
तामाङ मेरो बसमा एकाPतकुनाबाट चढेका                                              
�थए । वनःथल-मा झर- फे?र पखपख भPदै मेरो 
बसमा चwन ु भयो र एकै�छनमा म झनु< पर ्यो                                             
भ8ुभयो । मैले पख<नहुोस ् गाडी साइड 
लगाउछँु भPदाभPदै चlदै गरेको गाडीबाट भxूमा 

९०७३ - नेपाल सरकार >व. राजकुमार तामाङसमेत
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हा+फालेको हुँदा 0यह2 बेलामा मैले गाडी साईड 
लगाउँदालगाउँदै गाडीको पछा"डको टायरले 
>क?न प@ुयो । 0यहाँ वCरपCरका माDछे, आई 
मलाई कुटपीट गनF थालेकोले गाडी साईड 
लगाई बालाज ुूहर2 चौकLमा गएको हुँ । मतृक 
धनलाल तामाङलाई कहाँ के कःतो चोट लागेको 
"थयो, मैले हेCरन । मेरो लापरवाह2ले धनलाल 
तामाङको म0ृय ुभएको होइन । मेरो खलासीले 
पखFपखF भDदाभDदै उनी आफV  बसबाट फालहाल2 
घाईते हनु पगेुका हनु,् मेरो गYती नभएकोले मलाई 
सजाय हनुपुनZ होइन भ[ेसमेत \यहोराको ू "तवाद2 
राजकुमार तामाङले अदालतमा गरेको बयान ।

बा. २ ख १२० नं. को बस नेपाल 
बab "ल"मटेडबाट ऋण "लई >कःतामा २०६२ 
साल"तर "लएको   हो । ५/६ म>हनाअगा"डदेिख 
राजकुमार तामाङले चलाउने गरेको                          
"थयो । राजकुमार तामाङले चलाएको मेरा 
बसमा चढेका धनलाल तामाङ आफV  चYदाचYदैको 
गाडीको ढोकाबाट हा+फालेको कारण गाडीले 
>क?न गै म0ृय ु भएको भ[े सनेु । चालकसँग 
सवार2 चालक अनमु"तपऽ छैन भ[े मलाई थाहा                      
"थएन । मैले जानीजानी सवार2 चालक अनमु"तपऽ 
नभएको मा"नसलाई बस चलाउन jदएको                                       
होइन । मतृकको >कCरयाखचF र k"तपू"तFबापत 
l. ५०,०००।– jदई सकेको छु भ[ेसमेत 
\यहोराको ू "तवाद2 राजमाया महजFनले अदालतमा 
गरेको बयान । 

यसमा जाहेरवाला रामबहादरु तामाङ, 

ू"तवाद2 राजकुमार लामाको साkी राज ुलामा, 
>वशेषo डा. ू मोदकुमार ौेq, ू "तवाद2 राजमायाको 
साkी तलुसीराम महजFनको बकपऽ भई "म"सल 
सामेल रहेको ।

यसमा चालकको लापरवाह2को कारणले 
म0ृय ुभएको भ[े प>ुr हनु नसकेकोले राजकुमार 
तामाङउपर सवार2 तथा यातायात \यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम सजाय 
गCरपाऊँ भ[े अ"भयोग दावी प@ुन नसyने हुँदा 
ू"तवाद2 राजकुमार तामाङलाई ऐ. ऐनको दफा 
१६१ को उपदफा ३ ले १५ jदन कैद र 
l. २,०००।– जर2वाना हDुछ । अकाF ू"तवाद2 
राजमाया महजFनको स+बDधमा दघुFटना भएको 
सवार2को \यवःथापन गनZ िज+मेवार2 ू"तवाद2 
राजमायाको नभई ःवय+भ ू बस सेवा स"म"तको 
देिखएको र ःवय+भ ूबस सेवा स"म"तलाई ब{ुने 
कायFसमेत भएको नदेिखएको अवःथा हुँदा "नजले 
नै ू"तवाद2 राज कुमारलाई स|ालन गनF िज+मा 
jदएको भ[े शbार>हततवरबाट प>ुr हनु नसकेको 
हुँदा राजमायाको कसूर ःथा>पत हनु नसकेको हुँदा 
"नजले सफाइ पाउने ठहछF भ[ेसमेत काठमाड~ 
िजYला अदालतबाट "म"त २०६४।८।१७ मा 
भएको फैसला ।

ू"तवाद2 राजकुमार तामाङसँग कार, 

िजप, �यान बाहेकका अDय वगFको सवार2 चलाउने 
है"सयतको ूमाणपऽ नै छैन । यसमा प"न 
Cरङरोडको एकाDतकुना–कलbी सडक अ0यDत 
\यःत सडक भएकोमा ू "तवाद2ले लापरवाह2पूवFक 
सवार2 चलाएको कारणबाटै दघुFटना हनु पगेुको 
देिखDछ । 0यःतै अकाF ू"तवाद2 राजमाया 
महजFनले "मनीबस समेत चलाउन पाउने 
अनमु"तपऽ नभएको पूवF जानकार2 हुँदाहुँदै ू "तवाद2 
राजकुमार तामाङलाई आ�नो बस चलाउन jदएको                                         
देिखDछ । बा २ ख १२० नं. को गाडीको 
\यवःथापन यी ू"तवाद2 राजमाया महजFन आफV ले 
गरेको भ[े कुरा मतृकलाई >कCरयाखचF jदएको र 
मौकाको कागज \यहोराबाट देिखएको अवःथामा 
सो बस "नजले स|ालन नगरेको भनी कसूरबाट 
सफाइ jदएको र ू"तवाद2म�येका राजकुमार 
तामाङलाई सवार2 तथा यातायात \यवःथा 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) ठहर नगर2 
दफा १६१(३) ठहर गरेको कारणले नै दफा 
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१६१(४) बमोिजम थप सजाय गन, न-म.ने भनी 
श4ु काठमाड8 िज.ला अदालतबाट भएको फैसला 
ऽBुटपूण, हुँदा उH दफा १६१(४) बमोिजम थप 
सजाय हनु र सफाइ पाउने ू-तवादM राजमाया 
महज,नलाई अ-भयोग दावीबमोिजम नै सजाय 
गरM पाऊँ भPेसमेत Qयहोराको वादM नेपाल 
सरकारको तफ, बाट पनुरावेदन अदालतमा परेको 
पनुरावेदनपऽ । 

यसमा सवारM चालक राजकुमार तामाङले 
हलकुा सवारM चालक अनमु-तपऽ माऽ ूाU 
गरेको देिखएको र -नजले लापरवाहM साथ सवारM 
चलाएको कारणबाट दघु,टना भई मतृकको मYृय ु
भएको भPे कुरा -म-सल सामेल रहेका सबूद 
ूमाणह4बाट यकZन4पले पBु[ हनु नसकेको 
अवःथासमेतलाई Bवचार गदा, -नज ू-तवादMलाई 
सवारM तथा यातायात Qयवःथा ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(३) बमोिजम १५ cदन कैद 
र 4. २,०००।– जरMवाना गनe गरेको श4ुको 
फैसलालाई अfयथा भP -मलेन । ू-तवादMलाई 
सवारM तथा यातायात Qयवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(१) र (२) को कसूर गरेको ठहर 
भएमा माऽ ऐ. ऐनको उH दफाको उपदफा 
(४) बमोिजम थप सजाय हनेु कानूनी Qयवःथा 
भएकोमा ूःततु मgुामा ू-तवादM राजकुमार 
तामाङलाई उH ऐनको दफा १६१ को उपदफा 
(३) बमोिजम सजाय हनेु ठहरेकोले ऐ. ऐनको 
दफा १६१(४) बमोिजम थप सजाय गन, -म.ने    
देिखएन । 

ू-तवादM राजमायाको हकमा Bवचार गदा, 
-नज ू-तवादMले आरोBपत कसूरमा पूण, अन-भiता 
दशा,ई बयान गरेको देिखfछ । -नजले आरोBपत 
कसूर गरेकै हो भPे कुरा पBु[ गनe शkारBहत 
तlययHु सबूद ूमाण वादM पmले गजुान, 
सकेको नदेिखदँा -नजले आरोBपत कसूर गरेको 
भनी ठहया,उन -मलेन । अतः -म-सल सामेल 

रहेका सबूद ूमाणह4को Bववेचना र मू.याkन 
गरM श4ु काठमाड8 िज.ला अदालतबाट -म-त 
२०६४।८।१७ मा भएको फैसला -मलेकै 
देिखदँा सदर हfुछ भPेसमेत Qयहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट -म-त २०६५।३।२६ मा 
भएको फैसला । 

ू-तवादM राजकुमार तामाङले मौकामा र 
अदालतसमm बयान गदा, आफूलाई हेभी सवारM 
चलाउने अनमु-त ूाU नभएको तlयलाई ःवीकार 
गरM बयान गरेको र सो तlयमा अदालतसमेत 
सहमत भएको अवःथा छ । हलकुा सवारM 
चलाउने अनमु-तपऽ पाएको QयिHले बस 
चलाउन ु आफr मा लापरवाहMयHु काय, हो । 
सवारM तथा यातायात Qयवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(१) र (२) को कसूर गनeलाई ऐ. 
दफा १६१(४) ले थप सजाय गनe Qयवःथा 
गरेकोमा सोतफ,  नहेरM भएको फैसला ऽBुटपूण, 
छ । बसका खलासी राज ु लामाको मौकाको 
कागजको आधारमा समेत वारदात लापरवाहMपूण, 
रहेको अवःथा देिखfछ । ू-तवादM राजकुमार 
तामाङले मौकामा बयान गदा, आफूलाई सो 
बस चलाउन ू-तवादM राजमायाले cदएको र सो 
बस चलाउन cदनपूुव, आफूले अBहलेसtम भएको 
सवारM चालक अनमु-तपऽ देखाएको र प-छ 
बस तथा -मनीबस चलाउन पाउने अनमु-तपऽ 
.याउँछु भनी भनेको भPे Qयहोरा उ.लेख गरेबाट 
ू-तवादM राजमायालाई यी ू-तवादMसँग उH 
हेभी सवारM साधन चलाउने अनमु-तपऽ नभएको 
जानकारM हुँदाहुँदै सवारM चलाउन cदई दघु,टना 
भएर मा-नसको मYृय ु भएकोले -नजको हकमा 
उH ऐनको दफा १६१(५) ले सजाय हनेु 
Qयवःथा गरेकोमा सो Qयवःथाको समेत ऽBुट 
गरM पनुरावेदन अदालतले फैसला गरेको हुँदा 
fयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को 
खuड (१) को देहाय (क) को आधारमा ूःततु 
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म+ुा दोहोर ्याउने "नःसा ूदान गर7 ू"तवाद7लाई 
अ"भयोग माग दावीबमोिजम सजाय ठहर गर7 
पाऊँ भDेसमेत Eयहोराको वाद7 नेपाल सरकारको 
तफF बाट यस अदालतमा म+ुा दोहोर ्याई पाऊँ भDे 
"नवेदनपऽ । 

यसमा ू"तवाद7 राजकुमार तामाङको 
भार7 सवार7 चलाउने अनमु"तपऽ नभएको भDे 
कुरामा Lववाद भएन । यसर7 भार7 सवार7 
चलाउने अनमु"तपऽ नै नभएको मा"नसलाई भार7 
सवार7 चलाउन योNयता र Oमता नपगेुको EयिP 
माDुपछF । आफूले चलाउन नसSने र Oमता 
नपगेुको सवार7 चलाउँदा Tयसको नतीजा मा"नस 
मनF सSछ, दघुFटना हनु सSछ भDे जोसकैुले 
प"न थाहा पाउने कुरा हो । "म"सल संलNन 
चार LकXला र घटनाःथल मचुXुकाबाट मतृक 
आZनो साइडको छेउबाट बायाँतफF  Lहँ"डरहेकोमा 
ू"तवाद7ले आZनो साइड छाडी सवार7 चलाई 
मतृकलाई Lकचेर मारेको भDे कुरा ःकेचबाट ःप] 
ूमािणत भएको अवःथामा सवार7 तथा यातायात 
Eयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय गनुFपनfमा दफा १६१(३) 
बमोिजम सजाय गरेको र सवार7 चलाउने 
अनमु"तपऽ नै नभएको EयिPलाई सवार7 चलाउन 
hदने ू"तवाद7 राजमाया महजFनलाई सफाइ hदने 
गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा सवार7 
तथा यातायात Eयवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ४, 

५४ तथा अ.बं. १८४क नं. को कानूनी ऽटु7 
देिखएकोले mयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क) बमोिजम म+ुा दोहोर ्याई हेनf "नःसा 
ूदान गoरएको छ भDेसमेत Eयहोराको यस 
अदालतको "म"त २०६५।८।१० को आदेश । 

यसमा यस अदालतबाट काजी 
डंगोलको जाहेर7ले नेपाल सरकार पनुरावेदक/
वाद7 र सरेुmि लामा LवपOी ू"तवाद7 भएको 

संवत ् २०५९ सालको फौ.प.ुनं. २८९८ को 
सवार7 sयान म+ुामा "म"त २०६५।१२।२० 
मा फैसला हुँदा सवार7 चालक अनमु"तपऽ ूाt 
नगरेको कारणले माऽ चालकले लापरवाह7पूवFक 
सवार7 चलाएको भD "मXने भएन भDेसमेतको 
"सuाmत यस अदालतको संयPु इजलासबाट 
ू"तपादन भएको र सो "सuाmत (Ruling) सँग 
यो इजलास सहमत नहुँदा ूःततु म+ुा "नणFयाथF 
सवvwच अदालत "नयमावल7, २०४९ को "नयम 
३(१) को खxड (ख) अनसुार पूणF इजलासमा 
पठाउन ुभDे यस अदालतको संयPु इजलासबाट 
"म"त २०६७।७।१८ मा भएको आदेश ।

"नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढ7 
इजलाससमO पेश हनु आएको ूःततु म+ुामा 
पनुरावेदक नेपाल सरकारका तफF बाट उपिःथत 
Lवzान सहmयाया"धवPा ौी ठोकूसाद िशवाकोट7ले 
यी ू"तवाद7 राजकुमार तामाङसँग भार7 सवार7 
साधन चलाउने अनमु"तपऽ नभएको अवःथामा 
बस चलाई सो बस दघुFटना गराई मतृकलाई 
Lकची मारेको त}यमा Lववाद देिखदैँन । सवार7 
चलाउने अनमु"तपऽ नै नभएको EयिPले सवार7 
चलाउने कायF ःवयंमा नै लापरवाह7पूणF भएको 
अवःथामा श~ु र पनुरावेदन अदालतले अ"भयोग 
माग दावी बमोिजम सवार7 तथा यातायात 
Eयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) र 
१६१(४) बमोिजम कसूरदार ठहर गर7 सजाय 
गनुFपनfमा उP ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम 
सजाय गरेको "मलेको छैन । अकाF ू"तवाद7 
राजमाया महजFनले आZनो सवार7 साधन चलाउन 
सवार7 चालक अनमु"तपऽ नभएका राजकुमार 
तामाङलाई hदएको अवःथा छ । ू"तवाद7 
राजकुमार तामाङसँग भार7 सवार7 चलाउने 
अनमु"तपऽ नभएको कुरा "नजले यी ू"तवाद7 
राजमाया महजFनलाई जानकार7 गराएको भनी 
आZनो बयानमा उXलेख गरेबाट "नजले जानाजान 
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अन�ुमतपऽ �बह%न &यि)लाई सवार% चलाउन 
2दएको र सो सवार%ले मा�नसलाई 8कची मारेको 
�म�सलबाट ःथा8पत भइरहेको अवःथामा ू�तवाद% 
राजमाया महजAनलाई सफाइ 2दने गर% शEु एवं 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला ऽ8ुटपूणA 
हुँदा उ) फैसला उKट% गर% ू�तवाद%हEलाई 
अ�भयोग माग दावीबमोिजम सजाय हनुपुछA भMे 
बहस समेत &यहोराको ूःततु गनुAभयो । 

ू�तवाद% राजकुमार तामाङको तफA बाट 
उपिःथत 8वPान अ�धव)ाPय ौी वीरेSि महजAन 
र ौी वीरेSि काकUले बा.२ख १२० नं. को 
बस चालक राजकुमार तामाङसँग सवार% चलाउने 
अनमु�तपऽ नै नभएको भMे होइन । हलकुा सवार% 
साधन चलाउने अनमु�त ूा[ भएको तर भार% 
सवार% चलाउने अनमु�तपऽस\म नभएको  हो । 
�नज �नताSतEपमा सवार% साधन चलाउनै नस]ने 
&यि) होइन । सवार% दघुAटनामा चालकको 
लापरवाह% त_यगतEपमा ःथा8पत हनुपुदAछ । 
दघुAटना हुँदाको अवःथाबाट माऽै `यःतो दघुAटना 
लापरवाह%य)ु होइन भMे प8ुa हSुछ । ूःततु 
मbुामा त_यगतEपमा ःथा8पत भएको वारदातको 
घटनाबाट सो घटना चालकको लापरवाह%बाट 
भएको भMे प8ुa हनु सकेको अवःथा छैन । 
मतृक गाडीको ढोकाबाट हामफाल% गडुी रहेको 
गाडीको चfामनुी पनA गई दघुAटना भएको अवःथा 
हुँदा सो दघुAटनाका ला�ग मतृकको कायA नै 
िज\मेवार रहेको अवःथामा यी ू�तवाद%हEलाई 
लापरवाह%बाट दघुAटना गराएको भMे आधारमा 
सजाय गनA �मKने होइन । नेपाल सरकार 8वEh 
सरेुSि लामा भएको संवत ् २०५९ सालको 
फौ.प.ुनं. २८९८ को सवार% nयान मbुामा यस 
अदालतबाट �म�त २०६५।१२।२० मा फैसला 
हुँदा सवार% चालक अनमु�तपऽ ूा[ नगरेको 
कारणले माऽ चालकले लापरवाह% गर% सवार% 
चलाएको भM �मलेन भनी �सhाSतसमेत ू �तपादन 

भई रहेको अवःथामा यी ू�तवाद% राजकुमार 
लामालाई अनमु�तपऽ नभएकै आधारमा सवार% 
तथा यातायात &यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) र (४) बमोिजम सजाय गनुAपनt होइन 
भMेसमेत बेहोराको बहस ूःततु गनुAभयो ।

अकाA ू�तवाद% राजमाया महजAनको 
तफA बाट उपिःथत 8वPान अ�धव)ा ौी 8वनोद 
काकUले बा १ ख १२० नं. को गाडीको लगबकु 
राजमाया महजAनको नाउँमा भएताप�न गाडीधनी 
�नजको ौीमान ्हनुहुSुछ । यातायात &यवसायी 
संघमा समेत गाडीधनीको है�सयतले राजमाया 
महजAनको ौीमान ्ले नै ू�त�न�ध`व गनुAहSुछ । 
राजमाया घर गहृणी भएकोले �नजको ौीमान ्को 
अ नपुिःथ�तमा &यवहारस\म गuरआएको &यि)लाई 
अ�भयोग माग दावीबमोिजमको कसूरमा सजाय 
गनुA फौजदार% Sयायको �सhाSत8वपर%त हुँदा 
अ�भयोग दावीबाट ू�तवाद% राजमाया महजAनले 
सफाइ पाउनपुछA भMेसमेत &यहोराको बहस 
ूःततु गनुAभयो । 

उिKलिखत 8वPान कानून &यवसायीहEले 
गनुA भएको बहस सनुी �म�सल संलvन 
कागजातहEको अwययन गर% हेदाA पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट �म�त २०६५।३।२६ मा 
भएको फैसला �मलेको छ, छैन र वाद% नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजकyर पvुन स]ने हो, 
होइन  सो स\बSधमा �नणAय 2दनपुनt देिखन        
आयो । 

2. �नणAयतफA  8वचार गदाA ू�तवाद% 
राजकुमार तामाङले चलाएको बा. २ ख १२० नं. 
को बसले �म�त २०६४।१।१५ गते काठमाड| 
िजKला, काठमाड| महानगरपा�लका वडा नं. १६ 
बालाजिुःथत सडकमा सोह% बसमा याऽा गर% 
आएका धनलाल लामालाई ठfर 2दई 8कचेको र 
उपचारको बममा वीर अःपतालमा �नजको सोह% 
2दन मृ̀ य ुभएको र ू�तवाद% चालक राजकुमार 
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तामाङसँग भार2 सवार2 चालक अनमु"तपऽ 
नभएको भ8े समेत आधारमा "नजउपर सवार2 
तथा  यातायात ?यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) र १६१(४) बमोिजम कसूर अपराध 
गरेको भनी उL ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम 
सजाय गर2 दफा १६१(४) बमोिजम थप सजाय 
समेत हनु माग दावी "लइएको र अकाO ू"तवाद2 
राजमाया महजOनले आQनो िजRमामा रहेको 
सवार2 साधन सवार2 चालक अनमु"तपऽ नभएका 
ू"तवाद2 राजकुमार तामाङलाई चलाउन Tदई 
उL सवार2बाट धनलाल लामाको मWृय ुभएको 
हुँदा ू"तवाद2 राजमाया महजOनलाई उL ऐनको 
दफा १६१(५) को कसूरमा सजाय गर2 पाऊँ 
भ8े अ"भयोग माग दावी रहेको देिख[छ । 

3. ू"तवाद2 राजकुमार तामाङले 
अनसु[धान अ"धकार2सम` गरेको बयानमा 
बा.२ख १२० नं. को ःवयRभ ूयातायातको "मनी 
बस "बगत ५/६ मcहनाअिघदेिख चबपथमा 
दै"नकgपमा चलाउँदै आईरहेको "थए ँ । यसै 
बममा "म"त २०६४।१।१५ गते ल"लतपरुको 
एका[तकुना हुँदै बालाज ु ?याश2 कारखाना"नर 
आइपiुदा खलासीले गाडी रोkनसु ् भनी mाnप 
गाडीमा हानी रोkने इशारा गदाO म चबपथको 
सडकबाट बायाँ छेउतफO  आQनो साइडमा गाडी 
cवःतारै लैजादै गदाO साइडमा पगुी रोkनअुगावै 
एका[तकुनाबाट चढ2 आएको अपqरिचत ?यिL 
बसको ढोकाबाट ओलOने बममा गाडीको बायाँ 
साईडको पछा"डको चsाले छुन गई दघुOटना हनु 
गएको  हो । मसँग ०६–५३४४३, बागमती 
ख (B) वगOको सवार2 चालक अनमु"तपऽ              
छ । "मनीबस, बस, चलाउने हाkने सवार2 चालक 
अनमु"तपऽ छैन । मलाई बस  चलाउने सवार2 
चालक अनमु"तपऽ नभईकन बस चलाउन हाँkने 
गनुO हुँदैन भ8े कुरा थाहा "थयो । तैप"न यह2 
लाइसे[स बोकu बस चलाउने गरेको "थए ँ । 

बा २ख १२० नRबरको भाडाको बस चलाउन 
सो बसका साह ु राजमाया महजOनले Tदएकu        
हनु ्। "नजलाई आफूसँग भएको सवार2 चालक 
अनमु"तपऽ देखाएको "थए ँ । प"छ बस तथा 
"मनीबससमेत चलाउन पाउने सवार2 चालक 
अनमु"तपऽ बनाई vयाउने छु भनेको "थए ँ। बस 
चलाउने अनमु"तपऽ नब[दै यःतो दघुOटना हनु 
गयो भनी लेखाएको देिख[छ र ू "तवाद2 राजकुमार 
तामाङले अदालतमा आई गरेको बयानमा समेत 
अनसु[धान अ"धकार2सम` गरेको बयानलाई 
समथOन गदw कसूरमा सा"बत रहेको अवःथा                                                      
छ । Wयसैगर2 बा २ ख १२० नं. को गाडीको 
खलासी राज ुतामाङले समेत मौकामा अनसु[धान 
अ"धकार2सम` "म"त २०६४।१।१७ मा कागज 
गदाO ू"तवाद2 राजकुमार तामाङले अनसु[धान 
अ"धकार2सम` गरेको बयानलाई समथOन गदw 
उL बसमा याऽ ुखचाखच भएकोले बसको ढोका 
नलगाएको भनी लेखाएको अवःथा छ । 

4. सवार2 तथा यातायात ?यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा ४५ ले “कुनैप"न ?यिLले 
चालक अनमु"तपऽ ूाz नगर2 सवार2 चलाउन 
हुँदैन” भ8े कानूनी ?यवःथा गरेको देिख[छ । 
ूःततु cववादमा यी ू "तवाद2 राजकुमार तामाङसँग 
ख (B) वगOको सवार2 चालक अनमु"तपऽ भएताप"न 
"नजले चलाएको "मनीबस जःतो भार2 सवार2 साधन 
चलाउने अनमु"तपऽ नभएको र "नजले चलाएको 
बा.२ख १२० नं. को ःवयRभ ूयातायातको बसमा 
याऽा गर2 आएका धनलाल लामालाई गाडीको 
पछा"डको टायरले cकची मारेको त{यमा cववाद 
देिखदैँन । 

5. सवार2 साधनको स}ालन सावOज"नक 
सरु`ासँग ूWय`gपमा गाँ"सएको र सवार2 साधन 
चलाउनका ला"ग "नि~त योiयता एवं `मताको 
आवँयकता पन� भएकोले नै cवधाcयकाले 
यातायात एवं सवार2सRब[धी cवशेष कानून "नमाOण 
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गर� सवार� साधनको वग%करण, स'ालन, चालक 
अनमु-तपऽको 1यवःथा, चालक अनमु-तपऽ ूा6 
गन7को ला-ग -नि9त यो:यता र ;व-भ= ;क-समको 
सवार� साधन चलाउने @मताको पर�@णलगायतका 
कानूनी 1यवःथा गरेको देिखEछ । सवार� 
साधन चलाउने 1यिHमा अ-नवाय7Iपमा हनुपुनK 
सोसLबEधी @मता र यो:यताको स-ुनि9तता गर� 
सवार� दघु7टनाबाट हनु सPने जीउ धनमा-थको 
सLभा;वत जोिखम हटाउनको ला-ग नै यी 
कानूनी 1यवःथाहI गSरएको हो भ=े कुरामा 
दईुमत हनु सPदैन । सोसLबEधी कानूनहIले 
सवार� साधन र सवार� चालक अनमु-तपऽलाई 
वग%करण गर� आफूले सवार� चलाउन अनमु-त 
पाएको वग7को सवार� साधन माऽ चलाउन पाउने 
गर� चालक अनमु-तपऽ Xदने 1यवःथासमेत गरेको          
पाइEछ । Zयसकारण कुनै खास ;क-समको सवार� 
साधन चलाउन कानूनले अनमु-तपऽ -लनपुनK 
1यवःथा गरेको छ भने Zयसलाई जःताको तःतै 
मा=ुपनK हEुछ । सो सEदभ7मा हेदा7 यी ू-तवाद� 
राजकुमार तामाङले कार, जीप र डे-लभर� ]यान 
जःतो हलकुा सवार� साधनहI माऽ चलाउन 
पाउने गर� ख (B) वग7को अनमु-तपऽ -लएको                     
देिखEछ । -नजले -मनीबस जःता भार� सवार� 
साधन चलाउने अन-ुमतपऽ ू ा6 गरेको देिखदैन । 
यसको अ-तSरH सवार� साधन चलाउने अनमु-त 
पऽ -लनपुनK 1यवःथा ऐिaछक नभई ऐनले गरेको 
अ-नवाय7 1यवःथा भएकोले सLबिEधत सवार� 
साधन चलाउने अनमु-त पऽ न-लएको 1यिHले 
Zयःतो सवार� साधन चलाउन हुँदैन भ=े कुरालाई 
अEयथा मा= प-न स;कँदैन । 

6. सवार� तथा यातायात 1यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(२) लाई हेदा7 "कसैले 
कुनै सवार� चलाएबाट कुनै मा-नसलाई ;कची 
ठlर ला-ग वा कुनै ;क-समले सवार� दघु7टना 
भई सवार�मा रहेको वा सवार� बा;हर जनुसकैु 

ठाउँमा रहे बसेको मा-नस Zयःतो दघु7टनाको 
कारणबाट तZकालै वा मलुकुm ऐन, nयानसLबEधी 
महलमा उिoलिखत Lयाद-भऽ मरेमा Zयःतो काय7 
nयानमानK मनसाय -लई गरेको नभएताप-न Zयसर� 
सवार� चलाउँदा कसैको nयान मन7 सPने ठूलो 
सLभावना छ भ=े कुरा जानीजानी वा लापरवाह� 
गर� सवार� चलाएको कारणबाट सवार� दघु7टना 
हनु गई Zयसैको कारणबाट कुनै मा-नसको मZृय ु
हनु गएको रहेछ भने Zयसर� सवार� चलाउने 
1यिHलाई कसूरको माऽाअनसुार दईु वष7देिख 
दश वष7सLम कैद हनेुछ" भ=े कानूनी 1यवःथा 
गSरएको देिखEछ भ=े सोह� ऐनको दफा ४५ 
मा "कुनै प-न 1यिHले चालक अनमु-तपऽ ूा6 
नगर� कुनैप-न सवार� चलाउन हुँदैन" भ=े कानूनी 
1यवःथा भएको पाइEछ । 

7. सवार� तथा यातायात 1यवःथा 
ऐन, २०४९ को दफा ४५ तथा १६१(२) 
को कानूनी 1यवःथा अEतरसLबिEधत रहेको            
देिखEछ । यी ू-तवाद� राजकुमार तामाङसँग 
हलकुा सवार� साधन चलाउने अनमु-तपऽ माऽ 
भएको र भार� सवार� साधन चलाउने अनमु-त ू ा6 
नगरेको अवःथामा उिoलिखत कानूनी 1यवःथाको 
नजरअEदाज गर� म;हनuदेिख भार� सवार� साधन 
चलाई -नजले जानीजानी जोिखम उठाएको 
कुरामा ;ववाद हनु सPदैन । Zयसकारण -नजको 
उH काय7 उिoलिखत कानूनी 1यवःथाहIलाई 
मvयनजर राखी अनषंु-गकIपमा 1याxया गदा7 
सवार� साधन चलाउने अनमु-तपऽ न-लएको 
वा एउटा वग7को हलकुा सवार� साधन चलाउने 
अनमु-तपऽ -लई अकy वग7को भार� सवार� साधन 
चलाउने काय7 गरेको देिखदँा -नजले गरेको उH 
काय7लाई लापरवाह�यHु मा=ुपनK नै हEुछ ।

8. यस अदालतको संयHु इजलासबाट 
पनुरावेदक/वाद� काजी डंगोलको जाहेर�ले 
नेपाल सरकार ;वI| ूZयथ%/ू-तवाद� सरेुEि 
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लामा भएको संवत ् २०५९ सालको फौ.प.ु
नं. २८९८ नं. को सवार: ;यान म=ुामा 
"म"त २०६५।१२।२० मा फैसला हुँदा 
चालक अनमु"तपऽ ूाH नगरेको कारणले माऽ 
चालकको लापरवाह:पूवJक चलाएको भK "मLने 
भएन भKेसमेत "सMाNत ू"तपादन भएको र सो 
"सMाNतसँग संयOु इजलास सहमत नहुँदा ूःततु 
म=ुा "नणJयाथJ पूणJ इजलासमा पेश हनु आएको 
सNदभJमा हेदाJ उिLलिखत म=ुामा सवार: चालक 
अनमु"त पऽ ू ाH नगरेको ू "तवाद: सरेुNि लामाले 
साथी अ"मता सागर लामाको बाब ुगणेश लामाको 
नाउँमा दताJ रहेको बा.अ.ठ. ९२९५ नं. को 
मोटर साइकलले "म"त २०५५।१०।१० मा 
बूढानीलक_ठ दशJन गर: फक` आउने बममा 
नारायणःथान बजारको बाटोमा bहडी रहेकd 
उजेल: डंगोललाई ठfर gदई घाइते भएकोमा 
उपचारको बममा िशiण अःपताल ल"गएकोमा 
सोह: चोटको कारण "म"त २०५५।१०।११ मा 
मkृय ुभएको तlय रहेको छ । 

9. सो सoबNधमा हेदाJ कुनै qयिOले 
मोटरसाइकल जःता कुनै qयिOगत ूयोजनका 
ला"ग ूयोग हनेु "नजी सवार: चलाउन ुर समिुचत 
इजाजतपऽ"बना मbहनrदेिख sरङरोड जःतो qयःत 
सडकमा सावJज"नक सवार: साधन चलाउन ु
बेuलाबेuलै कुरा हो भKे कुरामा दईुमत हनु 
सvदैन । bकनभने qयिOगत सवार: चलाउने 
सवार: चालकले मwुयxपले आyनै ;यानको 
ला"ग सावधानी राzपुन{ हनुाले सावJज"नक बस 
जःतो भार: सवार: साधन चलाउनेसँग दा;नपुन{ 
कुरा समिुचत हुँदैन । सावJज"नक सवार: साधन 
चलाउने qयिOको इजाजतपऽ सoबNधमा bवचार 
गदाJ सो सवार: साधनका सवार: याऽहुx एवं 
सडकमा bह|ने अNय बटुवाहxसमेतलाई 
म}यनजर राखी हेनुJपन{ हनुाले qयिOगत सवार: 
साधन चलाउने र सावJज"नक भार: सवार: साधन 

चलाउनेको सतकJ ता "भK"भK मापद_डका हनुपुन{ 
कुरामा समेत श~ा गन{ ठाउँ छैन ।

10. अतः उिLलिखत आधार 
कारणहxसमेतबाट वाद: काजी डंगोलको जाहेर:ले 
नेपाल सरकार bवxM ू"तवाद: सरेुNि लामासमेत 
भएको संवत ्२०५९ सालको फौ.प.ुनं. २८९८ 
को म=ुाको तlय, अवःथा र पsरूआेयसमेत ूःततु 
म=ुाको तlय, अवःथा र पsरूआेयसँग समान नभई 
"भK देिखएको अवःथामा उिLलिखत म=ुाको 
x"ल�सँग ूःततु म=ुाको x"ल� बािझएको भK 
"मलेन ।

11. अब अक� ू"तवाद: राजमाया 
महजJनको हकमा bवचार गदाJ "नजले आyनो 
िजoमामा रहेको बा.२ख १२० नं. को "मनी 
बस भार: सवार: साधन अनमु"तपऽ ूाH नगरेका 
ू"तवाद: राजकुमार तामाङलाई चलाउन gदएको 
भनी "नजले अनसुNधान अ"धकार: एवं अदालतसमi 
गरेको बयानमा समेत उLलेख गरेको देिखNछ । 
ू"तवाद: राजकुमार तामाङले समेत अनसुNधानको 
बममा आफूसँग ख (B) वगJको हलकुा सवार: 
चलाउने अनमु"तपऽ छ, "मनीबस, बस चलाउने 
अनमु"तपऽ छैन, प"छ बस तथा "मनीबससमेत 
चलाउन पाउने सवार: चालक अनमु"तपऽ बनाई 
Lयाउनेछु भनी गाडीधनी राजमाया महजJनलाई 
भनेको "थए ँ भनी बयान गरेबाट यी ू"तवाद: 
राजमाया महजJनले अनसुNधान एवं अदालतमा 
कसूरमा सा"बत रह: गरेको बयानलाई "नज 
ू"तवाद: राजकुमार तामाङले समथJन गरेको पbु� 
हNुछ । 

12. सवार: तथा यातायात qयवःथा 
ऐन, २०४९ को दफा ४६ मा "कसैले आyनो 
ःवा"मkव वा आyनो िजoमामा रहेको सवार: 
चालक अनमु"तपऽ ूाH नगरेको कुनै qयिOलाई 
चलाउन gदन ुहुँदैन" भKे कानूनी qयवःथा गरेको 
देिखNछ । उिLलिखत कानूनी qयवःथाbवपर:त यी 
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ू�तवाद  राजमाया महज'नले भार  सवार  साधन 
चलाउने अनमु�तपऽ ूा4 नभएका ू�तवाद  
राजकुमार तामाङलाई आ:नो िज=मामा रहेको 
बा. २ ख १२० नं. को बस चलाउन Eदएको 
देिखFछ । 

13. सवार  तथा यातायात Lयवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(५)ले "कुनै सवार को 
धनी वा सवार को िज=मा �लएको LयिXले चालक 
अनमु�तपऽ नभएको LयिXलाई सवार  चलाउन 
Eदई कुनै मा�नसलाई Yकची, ठ[र ला�ग वा 
दघु'टना भई सो मा�नस मन' गएमा _यःतो सवार  
चलाउन Eदने LयिXलाई दईु वष'स=म कैद हनेुछ" 

भaे कानूनी Lयवःथा गरेको पाइFछ ।
14. ूःततु मeुाका यी ू�तवाद  

राजमाया महज'नले आ:नो िज=मामा रहेको 
बा.२ख १२० नं. को ःवय=भ ूयातायातको �मनी 
बस भार  सवार  साधन चलाउने अनमु�तपऽ 
नभएको राजकुमार तामाङलाई चलाउन Eदएकोमा 
सोह  बसमा याऽा गनf धनलाल लामालाई बसबाट 
ओल'ने बममा गाडीको पछा�डको टायरले Yकची, 
ठ[र Eदई मारेको अवःथा देिखFछ । यी 
ू�तवाद  राजमाया महज'नका कानून Lयवसायीले 
बहसको बममा बा.२ ख १२० नं. को गाडीको 
लगबकु राजमाया महज'नको नाउँमा भएताप�न 
गाडीधनी �नजको ौीमान ् भएको हुँदा राजमाया 
महज'नलाई अ�भयोगबमोिजमको कसूरमा सजाय 
हनुपुनf होइन भaे िजकmर �लएको पाइFछ । 
तर उX गाडी �नज ू�तवाद  राजमाया महज'नकै 
नाउँमा दता' रहेको र �नजले गाडी भाडामा 
Eदने, गाडीको भाडा बnुने, गाडीमा बस चालक 
वा ःटाफ राo े वा हटाउनेलगायत गाडीको 
लगबकुसमेत आ:नो नाउँमा राखी गाडीधनीको 
है�सयतले स=पूण' Lयवहार गर  सोबाट ूा4 हनेु 
लाभसमेत आफूले �लएको अवःथामा सोबाट 
घqने पrरणामको दाYयsवबाट पिFछनकै ला�ग 

उX बसको गाडीधनी �नज नभई �नजको ौीमान ्
भएको भaे �नजको तफ' का कानून Lयवसायीको 
बहस िजकmरसँग सहमत हनु सYकएन ।

15. यसर  ू�तवाद  राजमाया महज'नले 
भार  सवार  चालकको अनमु�तपऽ नभएको 
LयिX भनी जाFदाजाFदै आ:नो िज=मामा रहेको 
बा.२ख.१२० नं. को सवार  साधन ू�तवाद  
राजकुमार तामाङलाई चलाउन Eदएको र �नजले 
चलाएको गाडीको ठ[रबाट सोह  गाडीमा याऽा 
गनf याऽकुो म_ृय ु हनु गएको देिखदँा ू�तवाद  
राजमाया महज'नले सवार  तथा यातायात Lयवःथा 
ऐन, २०४९ को दफा ४६ र १६१ को उपदफा 
(५) अनसुारको कसूर गरेको देिखन आयो । 

16. तसथ', उिwलिखत आधार कारण 
समेतबाट ू�तवाद  राजकुमार तामाङलाई 
सवार  तथा यातायात Lयवःथा ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(३) बमोिजम १५ Eदन कैद र 
y. २०००।– जर वाना र ू�तवाद  राजमाया 
महज'नलाई अ�भयोग माग दावीबाट सफाइ पाउने 
गर  शyु काठमाड{ िजwला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको �म�त २०६५।३।२६ को 
फैसला �मलेको नदेिखदँा उwट  भै भार  सवार  
चालक अनमु�तपऽ नभएका ू�तवाद  राजकुमार 
तामाङले बा.२ख १२० नं. को बस चलाई 
सवार  तथा यातायात Lयवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) अFतग'तको कसूर गरेको देिखदँा 
�नजलाई उX ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम २ 
वष' कैद र सोह  ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम 
थप y. २,०००।– -दईु हजार yपैयाँ) जर वाना 
समेत हFुछ । अका' ू�तवाद  राजमाया महज'नले 
आ:नो िज=मामा रहेको बा २ ख १२० नं. को 
सवार  साधन भार  सवार  चालकको अनमु�तपऽ 
नभएका राजकुमार तामाङलाई चलाउन Eदई सोह  
बसमा याऽा गनf याऽलुाई ठ[र Eदई मारेकोले 

९०७३ - नेपाल सरकार Yव. राजकुमार तामाङसमेत
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सवार. तथा यातायात 2यवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा ४६ र १६१(५) बमोिजमको कसूरमा 
सोह. ऐनको दफा १६१(५) बमोिजम "नजलाई 
१ मDहना कैद हनेु   ठहछH ।

17. जहाँसNम ू"तवाद. राजमाया 
महजHनलाई सवार. तथा यातायात 2यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(५) बमोिजम एक 
मDहना कैदको सजाय हनेु ठहर. फैसला भएको 
छ सोतफH  हेदाH यी ू"तवाद.लाई चालक ू"तवाद. 
राजकुमार तामाङले केह. Uदन"भऽै भार. सवार. 
चलाउने इजाजतपऽसमेत Xयाउने आZासन 
Uदएको अवःथा रहेको छ । यी ू"तवाद.ले यस 
Dक"समको कसूर पDहलोपटक माऽ गरेको अवःथा 
भएको र यी ू"तवाद. २९ वषH उमेरक^ वयःक 
मDहला 2यवसायीलाई सवार.धनीको िजNमेवार.को 
कारण कारागारमा पठाउँदा सामािजक aपले 
यसको पbरणाम सहज हनु नसcने अवःथासमेतलाई 
Dवचार गनुH मना"सब हdुछ । यी ू"तवाद. र 
ूःततु मeुामा सNबिdधत पbरिःथ"तहaलाई Dवचार 
गदाH राजमाया महजHनलाई उिचत मौका Uदएमा 
आफूलाई सधुानg सNभावनासमेत भएकोले यी 
ू"तवाद.लाई कानूनबमोिजम कैदको सजाय नगर. 
वैकिXपक सजाय सNबdधमा Dवचार गदाH कानूनको 
मcसदसमेत पूरा हनेु देिखन आउँछ । 

18. उपयुHj कुरालाई मkयनजर राखी 
हेदाH मलुकु^ ऐन, दlड सजायको ११क को देहाय 
२ नं. ले  “तीन वषHभdदा कम कैदको सजाय हनेु 
कुनै कसूर गनg 2यिjलाई कैदको सजाय गर. 
पDहलो पटक कसूरदार ठहर. अoाले कैदमा राp 
मना"सब नठहराएमा एक Uदनको पqचीस aपैयाँको 
दरले हनु आउने रकम तोक^ सो तोDकएको रकम 
बझुाएमा कसूरदारलाई कैदमा नराp ेगर. अoाले 
फैसला गनH सcनेछ । सोबमोिजम कसूरदारले 
aपैयाँ बझुाएमा बझुी Uदई कैदको लगत कsा गर. 
UदनपुछH” भtे कानूनी 2यवःथा रहेको देिखdछ । 

19. ूःततु मeुाका ू"तवाद. राजमाया 
महजHनलाई सवार. तथा यातायात 2यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(५) अनसुारको कसूरमा 
१ मDहना कैद हनेु ठहर. फैसला भएको र 
दlड सजायको ११क देहाय २ अनसुार "नज 
ू"तवाद.ले एक Uदनको पqचीस aपैयाँका दरले 
हनु आउने रकम a. ७५०।– (सात सय पचास 
aपैयाँ) बझुाएमा "नजलाई कैदमा नराvदा प"न 
हdुछ । तसथH, ू"तवाद. राजमाया महजHनलाई 
सवार. तथा यातायात 2यवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(५) को कसूरमा दlड सजायको 
११क को देहाय (२) को सDुवधा ूदान गbरएको 
छ । यी ू"तवाद.ले अब फेbर wयस ूकारको 
कुनै अपराध नगर. राॆो आचरण पालना गनgछु 
भनी दlड सजायको ११क को देहाय (३) नं. 
बमोिजम कागज गरेमा कागजसमेत गराई "नजको 
सNबdधमा मा"थ उXलेख गरेबमोिजम गर. अa 
तपसीलबमोिजम गनूH ।

तपसील
मा"थ ठहर खlडमा उXलेख भएबमोिजम 

ू"तवाद. राजकुमार तामाङलाई १५ Uदन कैद 
र a.२,०००।(दईु हजार aपैया) जर.वाना 
र ू"तवाद. राजमाया महजHनले अ"भयोग 
दावीबाट सफाइ पाउने गर. शaु िजXला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर हनेु ठहर. 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको "म"त 
२०६५।३।२६ को फैसला उXट. भै ू"तवाद. 
राजकुमार तामाङलाई २ (दईु) वषH कैद र a. 
२०००। (दईु हजार aपैया)  जर.वाना समेत 
हनेु र ू"तवाद. राजमाया महजHनलाई १ (एक) 
मDहना कैद हनेु ठहर. यस अदालतबाट फैसला 
भएको हुँदा काठमाड{  िजXला अदालतको 
फैसलाको तपसील खlडको देहाय १ मा ू "तवाद. 
राजकुमार तामाङले राखेको जर.वानाको हकमा 
सोह.बमोिजम गनुH र कैदको हकमा ू"तवाद. 
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राजकुमार तामाङ #म#त २०६४।१।१५ देिख 
#म#त २०६४।२।९ स1म ूहर4 5हरासतमा 
बसेको अव#ध कैद <दन २५ (प@चीस) कDा 
गर4 बाँकG कैद एक वषJ ११ (एघार) म5हना ५ 
(पाँच) <दन #नज बेLज ुहुँदा लगत कसी असूल 
गनुJ भनी काठमाडR िजSला अदालतमा लेखी                                                         
पठाउनू.................................................१

ू#तवाद4 राजमाया महजJनलाई मा#थ ठहर 
खYडमा लेिखएबमोिजम एक म5हना कैद हनेु तर 
दYड सजायको ११क बमोिजम राॆो आचरण 
पालन गन] कुराको कागज गरे गराई र कैदको 
हकमा #नजले एक <दनको L. २५ (प@चीस) का 
दरले हनु आउने रकम बझुाएमा बिुझ#लई कैदको 
लगत कDा गनुJ भनी काठमाडR िजSला अदालतमा 
लेखी पठाउनू.........................................२

दायर4को लगत कDा गर4 #म#सल 
#नयमानसुार  गर4   बझुाई <दनू.........................३

उ` रायमा सहमत छR । 

bया.cानेbिबहादरु काकe

bया.ूा.डा.भरतबहादरु काकe

इ#त संवत ्२०७० साल भदौ १३ गते रोज  ५ शभुम ्।
इजलास अ#धकृत : हmर कोइराला

सवn@च अदालत, संयु̀  इजलास
स1माननीय का.म.ुू.bया.ौी दामोदरूसाद शमाJ

माननीय bयायाधीश ौी ूकाश वःती
आदेश #म#त : २०७०।३।११।३

069-WO-0077

मvुा : बbद4ूwयxीकरण ।

#नवेदक : बारा िजSला, अमाव गा.5व.स. वडा 
नं. ३ घर भई हाल बालसधुार गहृ सानो 
<ठमी, भ`परुमा थनुामा रहेको वषJ १५ 
का रामेyर चौधर4को हकमा जनअ#धकार 
संरxण मzमा कायJरत,् अ#धव`ा 
ट4काराम पोखरेल 

5वL|
5वपxी : काठमाडR िजSला अदालतसमेत 

 § धरौट माग गनु� र धरौट िदन नस�ा 
थनुामा पठाउन ु िनरोधा�क द�को 
अवधारणालाई आ�सात ् गनु� र 
सुधारा�क अवधारणालाई इ�ार गनु�   
हो । धरौट माµ ु पिन म¾ुा सुनवुाइको 
Àममा ठहरेबमोिजम Óने आÔथक द�को 
Õपमा िलइने पूव�शत�को एउटा Õप हो । 
बालकको हकमा यÛो शत�Üारा बाÝकारी 
िनयमनिभà पारी द�Üारा अिभâेिरत 
भई धरौट माµे काय� बालअिधकार 
सæçी महासिç, १९८९ को धारा 
४०(१) समेतको अनकूुल नÓने ।  

(ूकरण नं.4)

 § बालबािलकाले गन� पुगेको कुनै पिन 
कसूरज" काय�मा िनजको उमेरले 

िनण�य नं.९०७४

९०७४ - रामेyर चौधर4 5व. काठमाडR िजSला अदालतसमेत

 &  
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नै दोषी मनोभावनाको कुनै भिूमका 
नरहने �ँदा ��ो बालिव�ाइ�ित 
ितनीह�लाई सजायमखुीकरण गनु¾भÀा 
सामािजकीकरणमखुी गनु¾ नै रा�को 
�मखु दाियÒ �ने ।
 § तोिकएको सजायसमेत #गन �ने 

वा भो$ नपन& गरी िनण¾यािधकारीले 
िनण¾य गन¾ स)े अव#ामा बालकलाई 
पूव¾शत¾को �पमा धरौटी मागी धरौटी िदन 
नसकेबाट धरौटीको िवक/को �पमा 
थनुालाई िलएको काय¾ नेपाल प2 भएको 
बालबािलकास34ी महासि4 १९८९ 
को धारा ३(१) ३७(ख) र ४०(१) र 
बालबािलकास34ी ऐन, २०४८ को दफा 
११ र ५० समेतिवपरीत देिखने ।

(ूकरण नं.५)

"नवेदकतफ4 बाट : 7व8ान अ"धव;ा ट<काराम 
पोखरेल

7वप@ीतफ4 बाट :

अवलिCबत नजीर :

 § नेकाप २०६५, "न.नं.८०१५, पIृ 
११३२

सCबL कानून :

 § बालबा"लकासCबMधी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ र ५०

आदेश
 का.म.ु�.Fा.दामोदर�साद शमा¾ : 
नेपालको अMतRरम सं7वधान, २०६३ को धारा 
३२ र १०७(२) अMतग4त दायर हनु आएको 
ूःततु Rरट "नवेदनको संि@Y तZय र ठहर यस 
ूकार छ :

काठमाड^ िज_ला, काठमाड^ 
महानगरपा"लका वडा नं. ७ िःथत नरेMि 

7व.सी. को घरमा घरेल ु कामदारको cपमा 
रहेका रामेdर चौधर<लाई शcुमा साव4ज"नक 
अपराधमा मhुा चलाई "म"त २०६९।५।२१ 
मा c. १०००।– धरौट<मा छाkने आदेश 
भएपmात ् "नजलाई पनुः साधारण चोर< मhुामा 
आरोप लगाई "म"त २०६९।५।२३ मा 
काठमाड^ िज_ला अदालतबाट Cयाद थप                         
गRरयो । "म"त २०६९।६।१४ मा साधारण 
चोर<को मhुामा अदालतमा पेश हुँदा अदालतबाट 
"म"त २०६९।६।१५ मा थनुछेक आदेश हुँदा 
"नजको उमेर १५ वष4 देिखएको तZय ःवीकार 
गर< "नजसँग c.१००००।– धरौट< माग 
भएकोमा उ; धरौट<बापतको रकम बझुाउन 
नसके बालबा"लकासCबMधी ऐन, २०४८ को दफा 
११ र ५० बमोिजम बाल सधुार गहृमा पठाउन ु
भtे आदेश भयो । "नवेदकले उ; रकम 
बझुाउन नसuदा उ; आदेश "म"तदेिख हालसCम 
बाल सधुार गहृ भ;परुमा थनुामा रहेको अवःथा 
छ । यसर< धरौट< रकम बझुाउन नसuदा 
बालसधुार गहृमा थनुामा पठाएको काठमाड^ 
िज_ला अदालतको आदेश गैरकानूनी भएको कुरा 
अनरुोध गद4छु । 
 नेपालको अMतRरम सं7वधान, २०६३ को 
धारा २२ मा बालबा"लकाको हक भनी छुwै धाराको 
xयवःथा गर< सं7वधानले नै बालबा"लकालाई 7वशेष 
वग4को cपमा ःवीकार गरेको अवःथामा मलुकुy 
ऐन, अ.बं. ११८ नं. बमोिजम वयंक xयि;सरह 
नाबालकसँग धरौट< माग गनु4 र बझुाउन नसuदा 
थनुामा पठाउने आदेश गनु4 सं7वधानको भावना र 
मम47वपर<त हनुकुो साथै बालबा"लकासCबMधी ऐन, 

२०४८ को ूःतावना तथा भावना7वपर<त हनु ु
हो । उ; ऐनको भावनाअनcुप बालबा"लकाको 
सव{|म 7हतका ला"ग काम गनु4पन} "नकायहcले 
नै बालकसँग धरौट< मा~ने र �दन नसuदा बाल 
ःवतMऽता कुि�ठत हनेु गर< काय4 गदा4 �यःतो 
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काय�ले बालबा"लकाको हक %हतको संर*ण हनु 
स.दैन । धरौट5 6दन नस.दा थनुाको %वक9पको 
;पमा बाल सधुार गहृमा पठाउने आदेश सवCDच 
अदालतबाट ू "तपा6दत "सHाIत ने.का.प. २०६५, 

पसु "न.नं. ८०१५, पQृ ११३२, २०६७ सालको 
Tरट नं. ००४५, फैसला "म"त २०६७।१०।७ 
तथा २०६८ सालको Tरट नं. ००५७, फैसला 
"म"त २०६८।१२।३ समेतको %वपर5त छ । 
 बालअ"धकारसYबIधी महासिIध १९८९ 
लगायतका अIय मानव अ"धकारसँग सYबिIधत 
महासिIधह;को प* रा^म_ये नेपाल प"न                                 
हो । यसर5 नेपालले अनमुोदन गरेको अIतरा�%^य 
महासिIधह;मा भएका bयवःथाह; सिIध ऐन, 

२०४७ को दफा ९(क) बमोिजम नेपाल 
कानून सरह लागू हIुछ । बालअ"धकारसYबIधी 
महासिIध १९८९ को धारा ३(१) ले 
बालबा"लकासँगसYबिIधत सबै काय�ह;मा 
बालबा"लकाको सवCiम %हत नै ू ाथ"मक %वचारको 
कुरा हनेुछ भनी ूj;पमा उ9लेख गरेको छ । 
उl धारा ३(१) मा भ"नएको छ “In all ac�ons 

concerning children, whether undertaken by 

public or private social welfare ins�tu�ons, 

courts of law, administra�ve authori�es or 

legisla�ve bodies, the best interest of the 

child shall be a primary considera�on” यसर5 
अदालतले बालबा"लकासYबIधी कुनै प"न "नण�यह; 
गदा� उl "नण�य बालबा"लकाको सवCiम %हतमा 
हनुपुनmमा धरौट5 बझुाउन नसकेको आधारमा 
एक बालकलाई बाल सधुार गहृमा पठाउने काय� 
बाल अ"धकारसYबIधी महासिIधको धारा ३(१) 
%वपर5त छ । 
 उl महासिIधको धारा ३७(ख) ले 
बालबा"लकाह;को "न"मi अिIतम उपायको 
;पमा माऽै थनुाको ू योग गTरने कुराको स"ुनिqता 
ूदान गरेको छ । उl धाराअनसुार 

"No child shall be deprived of his or her liberty 

unlawfully or arbitarily. The arrest, deten�on 

or imprisonment of a child shall be in 

conformity with the law and shall be used only 

as a measure of last resort and for the shortest 

appropriate poriod of �me." भrे उ9लेख छ । 
यसर5 बालअ"धकारसYबIधी महासिIधले स"ुनिqत 
गरेको अवःथामा एक नाबालकको मsुामा वयःक 
मा"नससमेतलाई जोडी बाल इजलासबाट सनुवुाइ 
हनेु मौकाबाटसमेत बिvत गर5 साधारण चोर5को 
मsुामा धरौट5 रकम बझुाउन नस.दा बालसधुार 
गहृमा पठाउने तथा साधारण चोर5को मsुामा 
हनेु सजायभIदा बढ5 बाल सधुार गहृमा बसी 
भlुान गर5 सकेको अवःथामा लामो समयसYम 
बालकलाई थनुामा राx ेकाय� उl महासिIधले 
गरेको bयवःथा%वपर5त छ । 
 बाल अ"धकारसYबIधीको काया�Iवयनको 
अनगुमन गनm "नकाय बालअ"धकार स"म"तको 
साधारण %टyपणी नं. १० मा बाल %वzयाइका 
मsुाह;मा पनुःथा�पक{य Iयायमा जोड 6दने 
कुरा उ9लेख गद| थनुालाई अिIतम %वक9पको 
;पमा माऽै ूयोग गनm कुरामा जोड 6दएको               
छ । सोह5 %टyपणीको अनDुछे} ८० मा भ"नएको 
छ, "सनुवुाइपूव� नै सजाय सरह गर5 थनुामा राx े
काय�ले "नदm िशकाको पTरक9पनाको "सHाIतको 
उ9ल~न  हनुप�ुदछ ।” सोह5 %टyपणीको अनDुछे} 
८१ मा भ"नएको छ "स"म"त बालबा"लकाह;लाई 
सनुवुाइपूव�को थनुाबाट मlु गन�को ला"ग र प"छ 
आवँयक भएमा "निqत शत�ह; राखेर भएप"न 
उपयlु वातावरणको स"ुनिqत गन�को ला"ग प* 
रा^ह;लाई "सफाTरश गद�छ भrे उ9लेख छ ।" 
 अतः बालकले नगद वा जेथा जमानत 6दन 
नसकेको भrे आधारमा पपु�*को ला"ग बालसधुार 
गहृमा थनुामा पठाउने काय� बालअ"धकारसYबIधी 
महासिIध तथा बालबा"लकासYबIधी ऐन, २०४८ 

९०७४ - रामे�र चौधर5 %व. काठमाड� िज9ला अदालतसमेत
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समेतको ू"तकूल हुँदा नेपालको अ4त5रम 
सं8वधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) 
बमोिजम ब4दCूDयFीकरणको आदेश जारC गरC 
थनुाबाट मMु ग5रपाऊँ भPेसमेत Qयहोराको 5रट 
"नवेदन । 
 यसमा के कसो भएको हो, "नवेदक 
मागबमोिजम आदेश जारC गरC "नवेदक ब4दCलाई 
8कन थनुाबाट मMु गनुU नपनV हो, थनुाबाट मMु 
गनुU नपनV भए सोको आधार र कारणस8हत ३ 
Wदन"भऽ महा4याया"धवMाको कायाUलयमाफU त 
"लिखत जवाफ पेश गनुU भनी 8वपFीहYको 
नाउँमा सूचना जारC गरC "नयमानसुार पेश गनुU 
भPे यस अदालतको "म"त २०७०।२।८ को 
आदेश । 
 यसमा ू"तवादC रामे]र चौधरCउपर 
चोरCको १ नं. र १२ नं.बमोिजमको कसूरमा ऐ. 
को १२ नं.बमोिजम सजायको माग दावी "लई 
२०६९।६।१४ मा अ"भयोग दायर भएकोमा 
तDकाल ूाc ूमाणबाट कसूरदार होइनन ् भP 
स8कने अवःथा नरहेको अदालतमा कसूरमा 
इ4कार रहC गरेको बयान प8ुg भई नसकेको 
अवःथा हुँदा प"छ बiुदै जाँदा ठहरेबमोिजम 
हनेु गरC तDकाल ूाc ूमाणको आधारमा यी 
ू"तवादCलाई मलुकुl ऐन, अ.बं. ११८ नं. को 
देहाय ५ र १० को आधारमा Y. १०,०००।– 

नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत Wदए 
"लई साधारण तारेखमा राn ु Wदन नसके यी 
ू"तवादCको उमेर १५ वषUभ4दा मा"थ रहेको भPे 
Kathmandu Autospy center Department of 

Forensic Medicine, ins!tute of medicine बाट 
लेिखआएको, ज4मदताU ू माणबाट नाबालक देिखदँा 
ू"तवादCबाट धरौट जमानत दािखला हनु नसके 
"नजलाई बालबा"लकासpब4धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ र ५० बमोिजम बालसधुार गहृमा राn े
गरC "म"त २०६९।६।१५ मा आदेश भएको र 

"नज रामे]र चौधरC "म"त २०६९।६।१७ च.नं. 
१५७१ को पऽले बालसधुार गहृ सानोWठमी, 
भMपरुमा रहेको देिख4छ । तDकाल ूाc 
ूमाणका आधारमा "म"त २०६९।६।१५ मा 
आदेश भएको र उM आदेशबाट "नवेदकको हक 
अ"धकारमा आघात पानV कायU नभएको हुँदा 5रट 
"नवेदन खारेज ग5रपाऊँ भPे काठमाडt िजuला 
अदालतको "लिखत जवाफ । 
 नेपाल सरकार, म8हला तथा बालबा"लका 
तथा समाज कuयाण म4ऽालय र कारागार 
Qयवःथापन 8वभागसँग भएको सpझौताको 
आधारमा यसेुप नेपालwारा सxा"लत यस गहृमा 
उM सpझौताअनसुार कानूनबमोिजम थनुा वा 
कैदमा बःन पनV बालबा"लकाहYलाई रािखने 
ग5रएको र 5रट "नवेदकको हकमा Fेऽा"धकारूाc 
काठमाडt िजuला अदालतको आदेशको आधारमा 
कानूनबमोिजम नै सधुार गहृमा रािखएको हुँदा यस 
सधुार गहृको हकमा 5रट "नवेदन खारेज ग5रपाऊँ 
भPे बालसधुार गहृ सानोWठमी, भMपरुको "लिखत  
जवाफ । 
 "नयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
5रट "नवेदनमा "नवेदकका तफU बाट 8वwान 
अ"धवMा ौी टCकाराम पोखरेलले ूःततु गनुU 
भएको बहससमेत सनुी "म"सल अzययन गरC हेदाU 
"नवेदन मागबमोिजम ब4दCूDयFीकरणको आदेश 
जारC गरC ब4दC रामे]र चौधरCलाई थनुा मMु 
गनुUपनV हो होइन सोहC 8वषयमा "नणUय WदनपुनV 
देिखन आयो । 
 यसमा "नवेदक रामे]र चौधरCलाई 
मलुकुl ऐन, चोरCको १ र १२ नं. को कसूरमा 
सोहC ऐनको १२ नं. बमोिजम सजायको मागदावी 
भई अ"भयोग दायर भएकोमा "नवेदकसँग Y. 
१०,०००।– धरौटC "लने र धरौटC Wदन नसके 
बालसधुार गहृमा थनुामा राn े गरC काठमाडt 
िजuला अदालतबाट "म"त २०६९।६।१५ 
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मा आदेश भई माग भएको धरौट+ ,नजले 0दन 
नसकेबाट ,नवेदक हालस5म बालसधुार गहृमा 
थनुामा रहेका छन ्। नाबालकसँग धरौट माग 
गनु= ने.का.प. २०६५ पसु, ,न.नं. ८०१५, पGृ 
११३२ मा ू,तपा0दत ,सKाLत, बाल अ,धकार 
महासिLध, १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) 
समेतको Uवपर+त हुँदा उW आदेश बदर गर+ 
थनुामWु गXरपाऊँ भZे Xरट ,नवेदन दावी रहेको 
छ । िज\ला अदालतको ,लिखत जवाफमा 
,नवेदक ू,तवाद+लाई चोर+को महलको १ र १२ 
नं. बमोिजमको कसूरमा मलुकु` ऐन, अ.बं. ११८ 
को देहाय ५ र १० बमोिजम c.१०,०००।– 

नगद धरौट 0दए ,लई तारेखमा राd ु र 0दन 
नसके बालसधुार गहृमा थनुामा राd ेगर+ ,म,त 
२०६९।६।१५ मा आदेश भई हालस5म 
थनुामा रहेको भZे उ\लेख छ । 
 ,नवेदन eयहोरा, ,लिखत जवाफ र Uवfान 
कानून eयवसायीको बहससमेतलाई Uवचार गदा= 
ूःततु Xरट ,नवेदनमा देहायका ूhमा ,नण=य 
0दनपुनj देिखन आयो :

(क) कानूनको Uववादमा परेका 
बालबा,लकासँग धरौट माग गन= ,म\छ ,म\दैन र 
धरौट 0दन  नसlने mयःता बालबा,लकालाई थनुाको 
cपमा बालसधुार गहृमा राd ु कानूनस5मतको 
काय= हो होइन ।
 (ख) मागबमोिजम आदेश जार+ हनुपुनj 
हो होइन । 

 2. पUहलो ूhतफ=  Uवचार गदा= ,नवेदक 
रामेpर चौधर+उपर साधारण चोर+ मqुाको 
आरोपमा अ,भयोग दायर भई काठमाडt िज\ला 
अदालतबाट ,म,त २०६९।६।१५ मा आदेश 
हुँदा ,नजबाट c. १०,०००।– (दश हजार) 
नगद धरौट माग भई ,नजले धरौट राd नसकेको 
हुँदा बालबा,लकास5बLधी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ र ५० बमोिजम बालसधुार गहृमा 

थनुामा राd पठाई मqुा पपु=vको ला,ग ,नज 
बालसधुार गहृमा थनुामा रहेको देिखयो । यी 
,नवेदक १५ वष=को बालक भZे कुरामा Uववाद                            
भएन । तर, मqुा पपु=v ूयोजनको ला,ग मलुकु` 
ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० बमोिजम 
नगद धरौट माग गर+ ,नजले धरौट 0दन नसकेबाट 
बालबा,लकास5बLधी ऐन, २०४८ को दफा ११ 
र ५० बमोिजम पपु=v ,न,मx बालसधुार गहृमा 
थनुामा राd पठाइएको छ । 
 3. बालबा,लकाको सवzxम Uहतलाई 
{यानमा राखी ,नजहcको Uहतमा Uहतकार+ 
काय= गनु= रा|यको ूमखु दाUय}व हो । यस 
दाUय}वबाट रा|यका कुनै प,न ,नकाय पिLछन 
पाउँदैनन ् । बालबा,लकाको सवzxम Uहतको 
कुरा अब राU~य सीमामा माऽ सी,मत नरह+ यो 
अLतरा=U~य चासोको Uवषय बनेको छ । सबैले 
बालबा,लकाहcसँग स5बिLधत काम कुरा गदा= 
बालबा,लकाको उ�चतम ् Uहतलाई ूाथ,मकता 
0दनपुनj गर+ बालअ,धकारस5बLधी महासिLध 
१९८९ स5पZ भएको छ । यसको धारा 
३ (१) ले यस महासिLधको पv रा~ बनेका 
देशहcले बालबा,लकाको सवzxम Uहतलाई 
ूाथ,मकता 0दनपुनj गर+ बा{यकार+ eयवःथा 
गरेको छ । यस अLतरा=U~य महासिLधको 
eयवःथालाई उW महासिLधको पv रा~ भएका 
रा|यका ,नकायहcले अ,नवाय=cपमा पालन 
गनु=पनj हLुछ । उW महासिLधको धारा ३७(ख) 
ले थनुालाई अिLतम Uवक\पको cपमा माऽ 
ूयोग गन= सlने गर+ eयवःथा गरेको छ । 
बालबा,लकाको हकमा अ.बं. ११८ को देहाय 
५ र १० को ूावधानलाई ,नरपेvcपमा नभई 
अLतXरम संUवधान, २०६३, बालबा,लकास5बLधी 
ऐन, २०४८ र बालबा,लकास5बLधी महासिLध, 

१९८९ को सापेvतामा हेXरनपुद=छ । 
 4. कुनै प,न कसूरको अ,भयोगमा ,नज 

९०७४ - रामेpर चौधर+ Uव. काठमाडt िज\ला अदालतसमेत



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, फागनु 

1344

*व-.का आदेश हुँदा बालबा"लकको उमेर, दा*य:व 
बहन गन; स=ने अवःथा र पAरिःथ"तलाई *वचार 
गनु;पनF हGुछ । "नरोधाKमक दLडको अवधारणा 
(Puni�ve approach) महासिGधको धारा ४०(१) 
मा उSलेख गAरएका बालGयायसVबGधी आधारभतू 
"स.ाGतको *वपरYत हनु जाGछ । धरौट माग 
गनु; र धरौट ]दन नस=दा थनुामा पठाउन ु
"नरोधाKमक दLडको अवधारणालाई आKमसात ्
गनु; र सधुाराKमक अवधारणालाई इGकार गनु; 
हो । धरौट माaन ुप"न मbुा सनुवुाइको बममा 
ठहरेबमोिजम हनेु आ"थ;क दLडको -पमा 
"लइने पूव;शत;को एउटा -प हो । बालकको 
हकमा यःतो शत;dारा बाeयकारY "नयमन"भऽ 
पारY दLडdारा अ"भूAेरत भई धरौट माaने काय; 
महासिGधको धारा ४०(१) अनकूुलसमेत हुँदैन ।  
 5. बालबा"लकासVबGधी ऐन, २०४८ 
को ूःतावनाले नै बालबा"लकाको हक *हतको 
संmरण गरY "तनीह-को शारYAरक, मान"सक र 
बौ*nक *वकास गन;का ला"ग राoयलाई दा*य:व 
सVुपेको छ । बालबा"लकाले गरेको र गन; 
पगेुको कुनै प"न कसूरजGय काय;मा "नजको 
उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुनै भ"ूमका 
नरहने Kयःतो बालबा"लकाले गरेको बाल*वoयाइ 
ू"त "तनीह-लाई सजायमखुीकरण गनु;भGदा 
सामािजकqकरणमखुी गनु; नै राoयको ू मखु दा*य:व 
हो । बालक आफr मा अपAरप=वको मान"सकतामा 
रहेको हGुछ । Kयसमा राoयले प"न अपAरप=वता 
देखाई उदासीन भइ]दँदा बालबा"लकाको *हत, 

संरmण र सVब.;नमा अवरोध हनु जाGछ । 
बालबा"लकासVबGधी ऐन, २०४८ को दफा ११ 
मा अपराध र उमेरको आधारमा सजाय "नधा;रण 
गAरएको र Kयःतो तो*कएको सजाय काया;Gवयन 
गनु;परेमा प"न सोहY ऐनको दफा ५०(२) 
बमोिजम सजाय भोaन ुनपनF वा सजाय ःथगन गन;                                       
स*कGछ । यसरY तो*कएको सजायसमेत ःथगन 

हनेु वा भोaन नपनF गरY "नण;या"धकारYले "नण;य 
गन; स=ने अवःथामा बालकलाई पूव;शत;को -पमा 
धरौटY मागी धरौटY ]दन नसकेबाट धरौटYको 
*वकSपको -पमा थनुालाई "लएको काय; नेपाल 
पm भएको बालबा"लकासVबGधी महासिGध 
१९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) र ४०(१) र 
बालबा"लकासVबGधी ऐन, २०४८ को दफा ११ 
र ५० समेत*वपरYत देिखएको छ । 
 6. बालबा"लकाको हकमा बालबा"लका 
ऐन, २०४८ को wयवःथा आक*ष;त हनेु र सोहY 
कानूनी ू*बयाdारा कानूनको *ववादमा परेका 
बालबा"लकाको *ववादको "नपटारा गनु;पद;छ । 
यसै सGदभ;मा, “पपु;m "न"मx माग गरेको धरौट 
]दन नसकेको बालकलाई थनुछेकको ूयोजनको 
"निVत थनुाको *वकSपको -पमा बालसधुार 
गहृमा थनुामा राखेको काय; गैरकानूनी हुँदा 
बGदYूKयmीकरणको आदेश जारY भई बGदY 
थनुाबाट मzु हनेु” भनी (ने.का.प. २०६५ पसु, 

"न.नं. ८०१५, प|ृ.११३२) "स.ाGत ू"तपादन 
भइसकेको छ । ू ःततु Aरट "नवेदनको *वषयवःत ु
र यस Aरट "नवेदनको *वषयवःत ुएकै ूकृ"तको 
हुँदा उz "स.ाGत यस Aरट "नवेदनमा आक*ष;त 
हनेु नै हुँदा यी "नवेदक रामे}र चौधरYबाट नगद 
धरौट माग गरY धरौटY ]दन नसकेबाट थनुामा 
रा~ पठाएको काठमाड� िजSला अदालतको 
आदेश कानूनबमोिजमको देिखन आएन । 
 7. अब दोॐो ू�तफ;  *वचार गदा; मा"थ 
*ववेिचत आधार र कारणबाट "नवेदक रामे}र 
चौधरYबाट -. १०,०००।– धरौट माग गरY 
"नजले धरौट ]दन नसकेबाट बालसधुार गहृमा 
थनुामा रा~ पठाउने गरY काठमाड� िजSला 
अदालतबाट "म"त २०६९।६।१५ मा आदेश 
गरY बालसधुार गहृमा थनुामा राखेको काय; 
गैरकानूनी हुँदा उz "म"त २०६९।६।१५ 
को आदेश बदर भई बGदYूKयmीकरणको 
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आदेश�ारा "नवेदक थनुाबाट म+ु हनेु                                         
ठहछ/ । "नज "नवेदकलाई आजै थनुाबाट म+ु गर6 
साधारण तारेखमा राखी म=ुाको कारवाह6 अगा"ड 
बढाउन ु भनी आज छुDै आदेश भई काठमाडE 
िजGला अदालतसमतेका नाउँमा लेिखगएको हुँदा 
ूःततु म=ुाको फैसलाको ू"त"लMप साथराखी 
MवपOीहPलाई लेखी पठाई दायर6को लगत कDा 
गर6 "म"सल "नयमानसुार बझुाइTदनू । 

उ+ रायमा सहमत छु । 
Vया. ूकाश वःती

इ"त संवत ्२०७० साल असार ११ गते रोज ३ शभुम ्। 
इजलास अ"धकृत : द6पक ढकाल  

सव`aच अदालत, संय+ु इजलास
सcमाननीय का.म.ुू.Vया.ौी दामोदरूसाद शमा/

माननीय Vयायाधीश ौी तक/ राज भD
फैसला "म"त : २०७०।३।९।१

०६९-CR-००१७

म=ुा : जबज/ःती करणी ।

पनुरावेदक/वाद6 : िजGला झापा, दमक न.पा. 
वडा नं. ५ िःथत भटुानी शरणाथj िशMवर 
बेलडाँगी बःने नरबहादरु दजjको जाहेर6ले 
नेपाल सरकार 

MवPk
ूlयथj/ू"तवाद6 : िजGला झापा, दमक न.पा. वडा 

नं. ५ िःथत भटुानी शरणाथj िशMवरमा 
बःने Mवकास भmे लोकबहादरु Mवnा 

 § उमेरको स��मा स�ि�त 
िवषेश�ले िदएको �ितवेदन र सोही 
�होरा िमलानको बकप�समेत 
भएबाट िवषेश�को राय �माणमा 
िलन िमµने नै Àँदा र ÌÑो राय 
अÓथा �मािणत नभएसÖ ×ाØ  
Àने ।

(ूकरण नं.६)

 § मिहला र पु#ष दबैुको उमेर पुगेको छ र 
जबज(Ñी करणीको १ नं. िवपरीतको 
काय( नगरी दबैुको म+रूीबाट कुनै 
मिहला र पु#षबीच आपसी सहमितमा 
करणी िलनिुदन ु गरेको काय(लाई 
Unlawful Act मानेको छैन । 
यसरी काननूले नै Unlawful Act 
भनी पिरभािषत नगरेको अव2ामा 
उमेर पुगेका मिहला र पु#षबीच 
आपसी सहमितमा 2ािपत गिरएको 
स��लाई काननूिवपरीतको काय( 
मानी सजाय गन( काननूले नै ब3ेज 
लगाउने ।

(ूकरण नं.८)

 § उमेर पुगेका दईु मिहला र दईु पु#ष 
एउटै कोठामा रात �तीत गनु(, 
जबज(Ñी करणीका िवषयमा अक6 
प7ले अनिभ�ता �कट गनु( र 
जसलाई पीिडत र आरोिपत मािनएको 
छ ती दबैुले आफूले सहमितमा करणी 
गरेको त;लाई <ीकानु( जÑा �माण 
तथा त;बाट जबज(Ñी करणी 

९०७५ - नेपाल सरकार Mव. Mवकास भmे लोकबहादरु िवnा

 &  

िनण(य नं.९०७५
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भएको त� �ािपत �न नआउने ।
(ूकरण नं.11)

श2ु तहमा फैसला गन8 :
        मा.9या.श;भरुाम काक= 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन8 :
   मा.9या.ह@रूसाद िघ"मरे 
 मा.9या.उदयूकाश चापागाE 

पनुरावेदक/वादGका तफH बाट :  

 KवLान उप9याया"धवNा पुं करराज 
सापकोटा

ूRयथT/ू"तवादGका तफH बाट : 
अवलि;बत नजीर : 

स;बW कानून :

 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
 § मलुकु\ ऐन, जबजHःती करणीका महलको 

१ नं.

फैसला
 स.का.म.ु$.%ा.दामोदर$साद शमा) : 
9याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम 
वादG नेपाल सरकारको तफH बाट पनुरावेदन परG 
पेश हनु आएको ूःततु मcुाको संिde तfय र 
ठहर यस ूकार रहेको छ :–

 िजiला झापा, दमक न.पा. वडा नं. ३ 
िःथत भटुानी शरणाथT िशKवर बेलडाँगी १ सेmटर 
ब ३, हट नं. ४४१ िःथत टेकबहादरु Kवnाको 
घरमा Kवकास भoे लोकबहादरु Kवnाले पी"डत ग 
२४ लाई जबजHःती करणी गरेको भoे घटनाःथल 
मचुiुका । 
 "म"त २०६७।२।२३ गते मेरो साथी 
सं"गता Kवnासँग दमक Kफiम हेनH आई नीलकsठ 
हलमा Kफiम हेरG बेलडाँगी १ मा पगेुप"छ Kवकास 
Kवnाले रात पर ्यो जuलको बाटो छ डर ह9ुछ, 

मेरो सोiटGको घरमा गई बसv भनेको हुँदा हामी 

४ जना Kवकास Kवnाको सोiटGको घरमा गई                                       
बःयv । रा"त म र मेरो साथी सं"गता एउटा 
खाटमा र Kवकास र भNबहादरु अकx खाटमा 
एउटै कोठामा सतेुकोमा रा"त मलाई Kवकास 
Kवnाले मैले नमा9दासमेत कराइस ् भने तेरो 
बेइzजत ह9ुछ भनी २ पटकस;म जबजHःती 
करणी गरेका हनु ्। मेरो इ{छाKवपरGत जबजHःती 
करणी गरेकाले आवँयक कारवाहG ग@रपाऊँ 
भoेसमेत ~यहोराको पी"डत ग २४ को घटना 
Kववरण कागज । 
 "म"त २०६७।२।२३ गते मेरो साथी 
सं"गता Kवnासँग दमक Kफiम हेनH आई नीलकsठ 
Kफiम हल बेलडाँगी १ मा पगेुप"छ Kवकास 
Kवnाले रात पर ्यो जuलको बाटो छ डर ह9ुछ 
मेरो सोiटGको घरमा गई बसv भनेको हुँदा हामी 
४ जना Kवकास Kवnाको सोiटGको घरमा गई                 
बःयv । रा"त म र मेरो साथी सं"गता एउटा 
खाटमा र Kवकास र भNबहादरु अकx खाटमा 
एउटै कोठामा सतेुकोमा रा"त मलाई Kवकास 
Kवnाले मैले नमा9दासमेत कराइस ् भने तेरो 
बेइzजत ह9ुछ भनी २ पटकस;म जबजHःती 
करणी गरेको हो, मेरो इ{छा KवपरGत जबजHःती 
करणी गरेको हुँदा पेट दिुखरहेको छ भनी पी"डतले 
भनेको हुँदा Kवकास भoे लोकबहादरु Kवnालाई 
पबाउ गरG कानूनबमोिजम कारवाहG ग@रपाऊँ 
भoेसमेत ~यहोराको नरबहादरु दजTको जाहेरG 
दरखाःत । 
 "म"त २०६७।२।२३ गते रा"तको 
१०:०० बजे पी"डत ग २४ ले नै म "नदाएको 
बखत को� याएर बोलाएप�ात ्म पी"डत ग २४ 
सतेुको ओ�ानमा गई पी"डत ग २४ कै म�ूरGले 
करणी गरेको हुँ । मैले पी"डतलाई जबजHःती 
करणी गरेको छैन । पी"डत ग २४ र मेरो 
पKहलेदेिखनै एकआपसमा मन पराएर करणी 
"लन�ुदन ुभएको र एकअकाHमा सँगै बाँ{ने बाचा 
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कसम खाएको हुँदा सहम&तबमोिजम नै मैले 
शार12रक स3ब4ध राखेको हो भ7ेसमेत 8यहोराको 
ू&तवाद1 लोकबहादरु <व=ाले अ&धकारूा? 
अ&धकार1सम@ गरेको बयान । 
 &नजलाई जबजDःती करणी भएको छ छैन 
यकIनसाथ भ7 नस<कने, &नजको Hymen intact 
रहेको, &नजको शर1रमा कुनै नीलडाम चोटपटक 
पाइँदैन भ7ेसमेत मेची अPल अःपताल, भिपरु 
शाखाबाट ूा? पी&डत ग २४ को शार12रक 
पर1@ण 2रपोटD । 
 &म&त २०६७।२।२३ गते पी&डत, 

ू&तवाद1 लोकबहादरु <व=ा, म र भXबहादरु 
<व=ा <फZम हेर1 बेलडाँगी १ टेकबहादरु <व=ाको 
घरमा एउटै कोठामा एक एकवटा खाटमा 
सतेुका ह_ । रा&त जबजDःती करणी गरेको थाहा            
पाइन । भो&लपZट पी&डतले भ4दामाऽ थाहा 
पाएको हो । करणी भएको भए सहम&तमा नै 
भएको हनुपुछD, करणी गरेको मैले देिखन भ7ेसमेत 
8यहोराको अनसु4धानको बममा बिुझएकI सं&गता 
<व=ाले ग2रdदएको घटना <ववरण कागज । 
 &म&त २०६७।२।२३ गते पी&डत, 

ू&तवाद1 लोकबहादरु <व=ा, म र भXबहादरु 
<व=ा <फZम हेर1 बेलडाँगी १ टेकबहादरु <व=ाको 
घरमा एउटै कोठामा एक एकवटा खाटमा सतेुका   
हe । रा&त जबजDःती करणी गरेको थाहा पाइन । 
&बहान प&न राॆसँैग घर गएका  &थए । &नजहg 
रा&त िजःकदै &थए, दबैुजनाको मhूर1ले नै करणी 
&लनdुदन ु गरेको हनुपुदDछ । घरमा कराएप&छ 
जबजDःती भनेको हनुपुछD । मैले लोकबहादरुलाई 
प&न प&छ भेटेर सोjदा उसैको इkछाअनसुार 
मैले करणी गरेको हुँ भनी बताएको हुँदा दबैुको 
मhूर1ले नै करणी भएको हो भ7ेसमेत 8यहोराको 
अनसु4धानको बममा बिुझएका भXबहादरु 
<व=ाले ग2रdदएको घटना <ववरण कागज । 
 पी&डतको भनाईअनसुार ू&तवाद1ले 

पी&डतलाई जबजDःती करणी गरेको कुरामा <व=ास 
लाlछ भ7ेसमेत 8यहोराको यदनुाथ भmराईसमेतले 
लेखाई dदएको ूायः एकै &मलानको वःतिुःथ&त 
मचुZुका । 
 यी ू&तवाद1 <वकास भ7े लोकबहादरु 
<व=ाले पी&डतलाई सहम&त मै करणी गरेको भनी 
बयान कागज गरेको भएप&न पी&डतले जबजDःती 
करणी गरेको भनी लेखाई dदएको र पी&डतको 
उमेर १४ वषD भ7े ज4मदताDअनसुार देिखदँा 
ू&तवाद1 <वकास भ7े लोकबहादरु <व=ाले वषD 
१४ कI पी&डतलाई जबजDःती करणी गरेकोले 
&नजलाई मलुकुI ऐन, जबजDःती करणीको १ नं. 
को कसूरमा ऐ. ऐनको ३(३) बमोिजम सजाय 
गर1 ऐ. ऐनको १० नं. बमोिजम पी&डतलाई 
@&तपू&तDसमेत dदलाई भराई पाऊँ भ7ेसमेत 
अ&भयोगपऽ । 
 पी&डत र मेरो डेढ वषD अिघदेिख 
ूमे स3ब4ध &थयो । वारदात &म&तभ4दा 
प<हला प&न सहम&तमा नै करणी गनv गरेकाले 
२०६७।२।२३ गते रा&त प&न मhूर1बाटै २ 
पटक करणी गरेको हो जबजDःती करणी गरेको 
होइन भ7ेसमेत ू &तवाद1 <वकास भ7े लोकबहादरु 
<व=ाले अदालतमा गरेको बयान । 
 जाहेरवाला नरबहादरुले मेरो ना&तनी 
(पी&डत) हराइन ्भनी मलाई जानकार1 गराएकोले 
xय&तमाऽ थाहा भएको हो । &म&त २०६७।३।२० 
को कागजको 8यहोरा मेरो होइन । ूहर1ले सह1 
गनुDहोस ्भ4दा सह1 ग2रdदएको हो । मलाई सो 
घटना <वषयमा केह1 थाहा छैन भ7े 8यहोराको 
वःतिुःथ&त मचुZुकाका उमा रमतेलले अदालतमा 
गरेको बकपऽ । 
 ू&तवाद1ले जबजDःती करणी गरेको  
होइन । पी&डत र ू&तवाद1सँगै भyूमा सतेुका 
&थए । म प&न xयसै कोठामा सतेुकI &थए ँ र 
&नजहgले करणी गरेको शgुदेिख नै मैले थाहा 

९०७५ - नेपाल सरकार <व. <वकास भ7े लोकबहादरु िव=ा
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पाएक+ "थए,ँ मौकाको 2यहोरा मेरो होइन, सह8 
गर भनेकाले सह8छाप गरेक+ हुँ भ;े 2यहोराको 
घटना >ववरण कागजका मा"नस सं"गता >वDाले 
अदालतमा गरेको बकपऽ । 
 म य"ुनटमा काम गनI भएकाले JरपोटK 
गदाK JरपोटK "लएको र कारवाह8 गदL जाँदा हाल 
बMुदा यी पी"डतलाई ू"तवाद8ले जबजKःती करणी 
गरे गरेनन ्म भ; सिUन । मौकाको कागज 
2यहोरा सनुाउँदा सनुी पाए ँ2यहोरा आज लेखाई 
Yदएको ठ[क हो भ;ेसमेत 2यहोराको वःतिुःथ"त 
मचु]ुकाका मा"नस यदनुाथ भ^राईले अदालतमा 
गरेको बकपऽ । 
 ू"तवाद8 लोकबहादरु, पी"डत, म र 
सं"गतासमेत एउटै कोठामा सतेुका ह` । 
लोकबहादरु र म एउटा खाटमा र पी"डत र 
सं"गता अकa खाटमा सतेुका "थय` । रा"त घटना 
सbबcधमा केह8 थाहा भएन । "बहान प"न राॆो 
"थयो । पी"डत र हामीसँगै हाँसी खशुी घर गएका 
ह` । ू"तवाद8ले पी"डतलाई जबजKःती करणी 
गरेको होइन । "नजहgबीच ूमे सbबcध "थयो 
भ;े वाद8का साhी भUबहादरु >वDाले अदालतमा 
गरेको बकपऽ ।
 ू"तवाद8ले मiूर8साथ मलाई करणी 
गरेको हो तर जबजKःती होइन । वारदात 
"म"तमा म १७ वषK पगेुक+ छु । मौकाको कागज 
2यहोरा सनेु यःतो 2यहोरा लेखाएको र मैले 
सह8छाप गरेको कुरा मलाई थाहै छैन । "म"त 
२०६७।२।२३ भcदा अगा"ड प"न ू"तवाद8सँग 
करणी "लन ुYदन ुभएको हो भ;े 2यहोराको पी"डत 
ग२४ ले अदालतमा गरेको बकपऽ । 
 ू"तवाद8ले पी"डतलाई जबजKःती करणी 
गर ्यो गरेन म जािcदन । ना"तनी हराएक+ले थानामा 
JरपोटK Yदएको र थानाले नै ना"तनी र ू"तवाद8 
दबैुजनालाई खोजेको हो । ना"तनीको जcम "म"त 
मलाई थाहा छैन, उनको उमेर १५–१६ वषK                                           

भयो । जाहेर8 2यहोरा सनुाउँदा सनुी पाए ँ सो 
2यहोरा र सह8छाप मेरै हो भ;े 2यहोराको 
जाहेरवाला नरबहादरु दजpले अदालतमा गरेको 
बकपऽ । 
 "म"त २०६७।२।२६ गते पी"डतले 
गJरYदएको कागज "नजले मेरै रोहवरमा गरेको 
र सो कागजमा म बेलडाँगी–२ को फोकल 
पोइcटको ू"त"न"धको है"सयतले सह8छाप गर8 
Yदएको  हुँ । स>हछाप मेरै हो, मलाई qय"तखेर 
१४ वषK उमेर भनेको हो अg म जािcदन भ;े 
2यहोराको घटना >ववरण कागजका 2यिU 
देवीमाया िघ"मरेले अदालतमा गरेको बकपऽ । 
 ू"तवाद8 लोकबहादरु >वDाले "नवेदनसाथ 
पेश गरेको पी"डतको उमेर ख]ुने पrवती इs "लस 
ःकुलको ूमाणपऽ "म"सल संलtन रहेको । 
 जाहेरवाला, पी"डत, मौकामा बिुझएका र 
वःतिुःथ"त मचु]ुकाका 2यिUहgको मौकाको 
2यहोरा र अदालतसमhको बकपऽ, ू"तवाद8को 
बयान, पी"डतको जcम "म"त खलेुको शरणाथp 
समcवय स"म"तको रिजvेशन काडKसमेतका 
"म"सल संलtन कागजातबाट ू "तवाद8 लोकबहादरु 
>वDाले १४ वषK मा"थ १६ वषK मनुीक+ ग२४ 
उपनामक+ पी"डतलाई जबजKःती करणी गरेको 
ठहछK । सो ठहनाKले "नजलाई जबजKःती 
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम कैद वषK 
६ हनेु र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम पी"डतले 
g. २५,०००।– h"तपू"तK भराई "लन पाउनेसमेत 
ठहछK भ;े शgु झापा िज]ला अदालतको "म"त 
२०६७।११।८।१ को फैसला । 
 पी"डतले मौकामा कागज गदाK 
इ|छा>वपर8त करणी गरेको भने प"न सोह8 
कागजमा एकैरातमा २ पटकसbम करणी भएको 
तर आफूले कुनै ू"तकार नगरेको 2यहोरा 
उ]लेख हनु,ु अदालतमा बकपऽ गदाK प"न करणी 
ःवेि|छक हो र सो भcदा प>हले प"न पटकपटक 
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करणी �लन#ुदन ु गरेको कुरा ःवीकार गनु+, सँगै 
सतेुक0 सं�गता 2व3ाले मौकामा कागज गदा+ 
करणीको स7ब9धमा कुनै कुरा थाहा नपाएको 
उ@लेख गनु+ र अदालतमा बकपऽ गदा+ �नजहDले 
करणी �लन#ुदन ु गरेको मैले सबै थाहा पाएक0 
�थएँ, आपसी सहम�तका आधारमा राजीखशुीले 
करणी �लन#ुदन ु गरेका हनु ् भनी बकपऽ गनु+ 
जःता अवःथा र पIरिःथ�तले पी�डतलाई मैले 
जबज+ःती करणी नगरेको कुरा ूमािणत भएको                                               
छ । पी�डतको उमेरको स7ब9धमा �नजको 
हजरुबबुा जाहेरवालाले अदालतमा बकपऽ 
गदा+समेत यक0न उमेर खलुाउन नसकेको, पी�डतले 
अQययन गरेको पRवती अSमजेी 2वUालयले 
ूमािणत गरV #दएको ूमाणपऽमा उ@लेख भएको 
ज9म �म�त र पी�डतले अदालतमा बकपऽ गदा+ 
आWनो उमेर १७ वष+ लेखाएको ूमाणलाई महण 
नगरV गIरएको फैसला ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा ९, १९ तथा मलुकु0 ऐन, जबज+ःती करणीको 
महलको १ नं. 2वपरVत ऽ2ुटपूण+ भएकोले सो 
फैसला बदर गरV अ�भयोग माग दावीबाट सफाइ 
#दलाई पाऊँ भfे gयहोराको ू�तवादV 2वकास 
भfे लोकबहादरु 2व3ाको पनुरावेदन अदालत, 
इलाममा परेको पनुरावेदनपऽ । 
 यसमा पी�डतले अदालतमा बयान गदा+ 
ू�तवादVसँग ःवेhछाले करणी गरेको हो भनी 
लेखाएको र पी�डतको ज9म �म�त हेदा+ पRवती 
इi �लस ःकुलको ूमाणपऽबाट २८–०१–

१९९४ उ@लेख भएको देिखएको हुँदा सो उमेर 
स7ब9धमा कुनै 2ववेचना नै नगरV भएको शDु झापा 
िज@ला अदालतको फैसला ूमाण मू@याnनको 
रोहमा फरक पन+ सoने हुँदा छलफलका ला�ग 
मलुकु0 ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत �नयमावलV, २०४८ को �नयम ४७ 
बमोिजम पनुरावेदन सरकारV वक0ल काया+लय, 

इलामलाई पेशीको सूचना #दई �नयमानसुार पेश 

गनु+ भfे पनुरावेदन अदालत, इलामबाट �म�त 
२०६८।३।१९।१ मा भएको आदेश । 
 यसमा पी�डत ग२४ (पIरव�त+त नाम) 
को उमेरस7ब9धी 2ववा#दत तsय �नDपण गन+ 
आवँयक देिखदँा पी�डत ग२४ को उमेर �नजको 
शारVIरक परVuण जाँच गदा+का अवःथामा के 
क�त उमेर कायम हनेु रहेछ सो स7ब9धमा �नज 
पी�डतको शारVIरक परVuण गन+को ला�ग पी�डत 
ग२४ लाई पनुरावेदन सरकारV वक0ल काया+लय, 

इलाममाफ+ त उपिःथत गराई िज@ला अःपताल 
इलामबाट �नज पी�डतको शारVIरक जाँच परVuण 
गराई �नजको उमेरस7ब9धी परVuण ू �तवेदन ू ाv 
भएप�छ �नयमबमोिजम पेश गनु+ भfे पनुरावेदन 
अदालत, इलामको �म�त २०६८।७।२३।४ 
को आदेश । 
 उमेर जाँचको ला�ग पठाइएको पी�डत 
ग२४ नाम पIरव�त+तको शारVIरक परVuण, यौनाy 
परVuण, द9त परVuण, Radiological परVuण, 

शारVIरक 2वकास, मान�सक 2वकास आ#दका 
आधारमा �नजको उमेर १८ वष+भ9दा मा�थ र 
२० वष+भ9दा तल हनु सoने देिख9छ भfे इलाम 
अःपतालको च.नं. १३१ �म�त २०६८।८।२६ 
को उमेर जाँचस7ब9धी राय स2हतको पऽ । 
 यसमा पी�डत ग२४ को उमेर स7ब9धमा 
राय gयz गन{ इलाम अःपतालका मे�डकल 
सपुIरटे|डे|ट डा. तारानाथ पोखरेललाई पनुरावेदन 
सरकारV वक0ल काया+लय, इलाममाफ+ त उपिःथत 
गराउन #दन तोक0 पऽ लेखी उपिःथत भएप�छ 
बकपऽ गराई पेश गनु+ भfे पनुरावेदन अदालत, 
इलामको �म�त २०६८।९।२६।३ को    
आदेश । 
 �नज पी�डतको उमेर यक0न गदा+ 
शारVIरक, मान�सक एवं यौनाyको 2वकासको 
आधार मानी द9त परVuण, ह}ीको 2वकास, 

ह}ीको �नमा+ण ू2बया आ#दका आधारमा उमेर 

९०७५ - नेपाल सरकार 2व. 2वकास भfे लोकबहादरु िव3ा
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पर+-ण ग/रएको हो । "नजको शार+/रक 6वकास 
पूण9:पमा भएको, ःतनको 6वकास भइसकेको साथै 
बाC ूजनन अFह: रGह:को समेत 6वकास 
भइसकेको पाइयो । "नजको दाँतको 6वकासको 
पर+-ण गदा9 सबै दाँतह: ब6ुK बFरा बाहेक 
२८ वटा पाइयो । सामाNयता ब6ुK बFरा 
१८ देिख २२ वष9"भऽमा उॆने तथा "नःकने                                       
गद9छ । उV X-RAY पर+-णको आधारमा 
उमेरलाई औसत:पमा गणना गदा9 १८ देिख २० 
वष9 भएको ूमािणत हNुछ । "नजसँग "लएको 
अNतवा9ता9को आधारमा माNदा "नज 6कशोरावःथा 
पूरा गर+ वयःक अवःथामा ूवेश गरेको 
अनसुNधानबाट पाइयो भ[े \यहोराको बिुझएका 
डा_टर तारानाथ पोखरेलले पनुरावेदन अदालत, 
इलाममा गरेका बकपऽ । 
 भटुानी शरणाथa िश-ा काय9बमअNतग9तको 
पcवती इd "लस ःकुलको ःथानाNतरण ू माणपऽमा 
उिeलिखत पी"डतको जNम "म"त र इलाम िजeला 
अःपतालका डा_टर तारानाथ पोखरेलबाट भएको 
पी"डतको उमेरसfबNधी पर+-ण ू"तवेदनसमेतका 
आधारमा वारदात "म"त समयमा पी"डतको उमेर 
१६ वष9मा"थ रहे भएको भ[े प6ुh हनु आएकोले 
शरणाथa समNवय स"म"तको रिजiेशन काड9मा 
उिeलिखत साललाई आधार मानी वारदात "म"तमा 
पी"डतको उमेर १६ वष9म"ुन रहेको भ[े कायम 
गर+ "नज ग२४ उपनामकk पी"डतलाई ू"तवाद+ले 
जबज9ःती करणीको कसूर गरेको ठहर ्याई "नज 
ू"तवाद+लाई ६ वष9 कैद सजाय हनेु भनी श:ु झापा 
िजeला अदालतबाट "म"त २०६७।११।८।१ 
मा भएको फैसला "मलेको नदेिखदँा उV फैसला 
उeट+ भई १६ वष9मा"थको पी"डत र ू"तवाद+ 
6वकास भ[े लोकबहादरु 6वnाका बीच ःवेpछाले 
करणी "लन ु qदन ु भएको काय9लाई जबज9ःती 
करणीको १ नं. 6वपर+तको कसूर मा[ न"मeने 
हुँदा "नज ू"तवाद+ 6वकास भ[े लोकबहादरु 

6वnाले आरो6पत कसूरबाट सफाइ पाउने 
ठहछ9 भ[े पनुरावेदन अदालत, इलामको "म"त 
२०६८।११।३० को                फैसला 
। 
 करणी भएको तuयलाई ू"तवाद+ले 
ःवीकार गरेको छ । भटुानी शरणाथa दता9 
6ववरणमा पी"डतको जNम "म"त सन ् १९९६ 
उeलेख भई घटनाको बेला "नजको उमेर १४ 
वष9को माऽ उeलेख भई सोह+बमोिजम पी"डतले 
शरणाथa स6ुवधा ूाx गदy आएको अवःथा छ । 
उV दता9 6ववरण नेपाल सरकारबाट ूमािणत 
दःतावेज भई जNमदता9 सरह माNय ूमाणको 
:पमा रहेको छ । यसर+ पी"डतको उमेर १४ 
वष9 भएको ूमािणत भएको अवःथामा अ"भयोग 
दावीबाट सफाइ qदने उzेँयले पनुरावेदन तहमा 
पी"डतको उमेर जाँच गन9 लगाई सोह+ /रपोट9को 
आधारमा ू"तवाद+लाई सफाइ qदएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला ऽ6ुटपूण9 छ । 
 बाल Nयाय काय96व"ध "नयमावल+, 
२०६३ को "नयम १५ अनसुार नाबालकको 
हकमा उमेरको 6ववाद भएमा जNमदता9मा भएको 
उमेरलाई आधार मा[ुपन} ूाथ"मकता बममा 
तोकेको छ । तर अदालतले जNमदता9 सरहको 
भटुानी शरणाथa दता9 6ववरणलाई माNयता नqदई 
गरेको फैसला ने.का.प. २०६८, अ~ ९, "न.नं. 
८६३१, प�ृ १६०६ 6वपर+त हुँदा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला उeट+ गर+ ू"तवाद+लाई 
अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय ग/रपाऊँ भ[ेसमेत 
\यहोराको वाद+ नेपाल सरकारको तफ9 बाट यस 
अदालतमा परेको पनुरावेदनपऽ ।
 "नयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
मzुामा वाद+ नेपाल सरकारको तफ9 बाट 6व�ान 
उपNयाया"धवVा ौी प ुं करराज सापकोटाले ू ःततु 
गनु9 भएको बहससमेत सनुी "म"सल अ�ययन गर+ 
हेदा9 ू"तवाद+ले आरो6पत कसूरबाट सफाइ पाउने 
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ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला 
0मलेको छ छैन सोह2 3वषयमा 0नण7य 8दनपुन9 
देिखन आयो । 
 2. 0नण7यतफ7  3वचार गदा7 वष7 १४ 
कC ग २४ (नाम पFरवत7न) लाई लोकबहादरु 
3वJाले जबज7ःती करणी गरेको हुँदा जबज7ःती 
करणीको १ नं. को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा 
३(३) बमोिजम सजाय गर2 ऐ. ऐनको दफा 
१० बमोिजम पी0डतलाई U0तपू0त7समेत 8दलाई 
पाऊँ भXे अ0भयोग मागदावी भएकोमा अ0भयोग 
दावीबमोिजम ू0तवाद2लाई सजाय हनेु र पी0डतले 
[. २५,०००।– U0तपू0त7 भराई 0लन पाउने 
ठहर गरेको श[ु झापा िज`ला अदालतको 
0म0त २०६७।११।८ को फैसला उ`ट2 गर2 
ू0तवाद2 लोकबहादरु 3वJाले अ0भयोगदावीबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको फैसलाउपर वाद2 नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन पर2 0नण7याथ7 पेश हनु आएको                  
देिखयो । 
 3. पी0डतको उमेर १४ वष7 भएको 
ूमािणत भएको अवःथामा पनुरावेदन तहमा 
पी0डतको उमेर जाँच गन7 लगाई सोह2 ू 0तवेदनको 
आधारमा ू0तवाद2लाई सफाइ 8दएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला 0मलेको छैन भXे नै वाद2 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजकCर रहेको छ ।  
 4. १६ वष7 भiदा कम उमेरकC ग२४ 
(नाम पFरवत7न) नाबा0लग भXे अ0भयोग तथा 
पनुरावेदन िजकCर र पी0डत १६ वष7भiदा मा0थ 
रहेकC र 0नजसँग आपसी सहम0तमा करणी 
0लन8ुदन ुभएको हुँदा जबज7ःती करणी होइन भXे 
ू0तवाद2को बयान रहेको देिखदँा ूःततु मjुामा 
पी0डत भ0नएकC ग२४ उमेर पगेुकC हनु ्होइनन ्
र ू 0तवाद2 र यी पी0डतबीच भएको करणी आपसी 
सहम0तको हो वा जबज7ःती करणीको वारदात हो 
भXे 3ववा8दत 3वषयको 0नरोपण गFरनपुन9 देिखन 

आएको छ । 
 5. वारदात २०६७।२।२३ मा 
घटेको र सो वारदात 0म0तमा पी0डतको उमेर 
१४ वष7को भएको भXे अ0भयोग छ । तर, 0नजै 
पी0डतले अदालतमा गरेको बकपऽमा वारदातको 
समयमा आफू १७ वष7 प0ुगसकेको भनी उ`लेख 
गरेबाट पी0डतको उमेरको 3वषयमा नै पी0डत र 
वाद2 पUबाट फरकफरक कुरा उ`लेख भएको       
छ । यसर2 उमेरका 3वषयमा नै 3ववाद रहेबाट 
वारदात 0म0तमा पी0डतको उमेर सoबiधमा 
यकCनका ला0ग पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
0म0त २०६८।७।२३ मा भएको आदेशबमोिजम 
इलाम अःपतालबाट 0नज पी0डतको शार2Fरक 
पर2Uण, यौनाq पर2Uण, दiत पर2Uण, शार2Fरक 
3वकास, मान0सक 3वकास आ8दका आधारमा 
0नजको उमेर १८ वष7 मा0थ र २० वष7 भiदा 
तल रहेको भXे rयहोराको २०६८।८।२६ 
को उमेर जाँच ू0तवेदन रहेको र सो उमेर 
जाँच ू0तवेदनलाई समथ7न हनेु गर2 उs राय 
ूःततु गन9 3वशेषt डाuटर तारानाथ पोखरेलले 
अदालतमा बकपऽ गरेको देिखiछ । 
 6. wयसैगर2 पxवती इy 0लस ःकुलबाट 
जार2 भएको पी0डतको ूमाणपऽमा 0नजको उमेर 
२८–०१–१९९४ उ`लेख भएको पाइदा उs 
0म0त २८–०१–१९९४ बाट वारदात 0म0त 
२०६७।२।२३ सoमको अव0ध गणना हुँदा 
पी0डतको उमेर १६ वष7 भiदामा0थ रहेको देिखन 
आएको छ । पी0डत ःवयमले वारदात 0म0तमा 
आ{नो उमेर १७ वष7 भएको भनी उ`लेख गरेकC 
0छन ्। 3व|ालयको ूमाणपऽबाट र पी0डतको 
उमेरसoबiधी वैtा0नक पर2Uणबाटसमेत सो 
त}यको प3ु~ हनु आएबाट पी0डतको उमेर 
सoबiधमा वाद2ले दावी 0लएबमोिजम नाबा0लग 
भXे देिखन आएन । २०६८।८।२६ को उमेर 
जाँच ू0तवेदनमा पी0डतको शार2Fरक पर2Uण, 

९०७५ - नेपाल सरकार 3व. 3वकास भXे लोकबहादरु िवJा
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यौना- पर/0ण, द3त पर/0ण, शार/6रक 7वकास, 

मान"सक 7वकास आ<दका आधारमा "नजको उमेर 
१८ वषDमा"थ र २० वषD भ3दा तल रहेको भHे 
उIलेख हुँदा वारदात "म"तमा पी"डतको उमेर 
१६ वषD नाघेको ूमािणत भएको छ । उमेरको 
सUब3धमा सUबि3धत 7वशेषWले <दएको ू"तवेदन 
र सोह/ Xयहोरा "मलानको बकपऽसमेत भएबाट 
7वशेषWको राय ूमाणमा "लन "मIने नै हुँदा र 
[यःतो राय अ3यथा ूमािणत नभएसUम मा_ हनेु 
कुरामा 7ववाद हनु स`दैन । 
 7. जहाँसUम पनुरावेदन तहबाट उमेर 
जाँच गनD लगाएको "मलेको छैन भHे पनुरावेदन 
िजकdर रहेतफD  7वचार गदाD 7ववाद देिखएको 
7वषयमा र 7ववाद "नरोपण गर/ 3याय ूदान गनe 
7वषयमा जनुसकैु तहमा ूमाण बfुन कानूनले 
ब3देज गरेको छैन । कसूर सा"बत गनDको ला"ग 
ूमाण परु ्याउनपुनe भार ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ ले वाद/मा नी7हत गरेको छ । ू "तवाद/ 
7वkl वाद/ प0बाट ूमाण गजुानD नस`न ु र 
7ववाद देिखएका 7वषयमा 3याय "नरोपणको 
ला"ग पनुरावेदन तहबाट ूमाण बfुनै नहनेु भHे 
वाद/को िजकdरलाई कानूनसUमतको िजकdर माH    
"मलेन । 
 8. मा"थ 7ववेिचत तoय, वैWा"नक आधार 
र कानूनी ू6रू0ेमा अpययन गर/ हेदाD पी"डत 
भ"नएकd ग२४ नाबा"लग भHे तoय खिrडत हनु 
आएको छ । अब, बा"लग भई सकेकd र कानूनी 
प6रभाषामा उमेर प"ुगसकेकd म7हला र पkुषबीच 
लेनदेन भएको करणीका 7वषयमा मलुकुd ऐन, 

जबजDःती करणीको महलको १ नं. ले के कःतो 
Xयवःथा गरेको छ सोतफD  हेदाD उt दफामा 
कानूनीkपमा उमेर नपगेुका बा"लकाको म3जूर/ 
"लई करणी गरेको भएप"न जबजDःती करणीको 
कसूर गरेको मा"नने र १६ वषD भ3दा मा"थको 
म7हलाको हकमा "नजको म3जूर/बेगर डर, ऽास, 

धUकd र अनिुचत ूभावमा पार/ करणी गरेको 
अवःथालाई कानूनले जबजDःती करणीको कसूर 
मानेको छ । तर, म7हला र पkुष दबैुको 
उमेर पगेुको छ र जबजDःती करणीको १ नं. 
7वपर/तको कायD नगर/ दबैुको मuूर/बाट कुनै 
म7हला र पkुषबीच आपसी सहम"तमा करणी 
"लन<ुदन ुगरेको कायDलाई Unlawful Act मानेको 
छैन । यसर/ कानूनले नै Unlawful Act भनी 
प6रभा7षत नगरेको अवःथामा उमेर पगेुका म7हला 
र पkुषबीच आपसी सहम"तमा ःथा7पत ग6रएको 
सUब3धलाई कानून7वपर/तको कायD मानी सजाय 
गनD कानूनले नै ब3देज लगाएको छ । 
 9. ूःततु 7ववादमा यी ू"तवाद/ 
लोकबहादरु 7वwाले ग२४ पी"डतलाई जबजDःती 
करणी गरेको आरोप लगाइएता प"न यीनै पी"डतले 
मौकामा कागज गदाD यी पी"डत र "नजकd म7हला 
साथी सं"गता र पkुषहkमा लोकबहादरु र 
भtबहादरु "म"त २०६७।२।२३ मा चारजना 
साथीभाइ भई दमकिःथत नीलकrठ हलमा 7फIम 
हेर/ बेलकुd झापा फकD ने बममा रात परेप"छ 
बेलडाँगी १ िःथत होटलमा चारैजना एउटै कोठामा 
रात Xयतीत गरेको कुरा पी"डतसमेत चारैजनाले 
ःवीकार गरेका छन ्। दईु पkुष र दईु म7हला 
एउटै कोठामा रात "बताएको अवःथामा आरो7पत 
ू"तवाद/ले यी पी"डतलाई जबजDःती करणी गनe 
ूयाश गरेको भए त[काल अवःथामा नै एउटै 
कोठामा मौजूद रहेका अ3य दईुजनासँग पी"डतले 
सहयोग मा|न नस`ने अवःथा "थएन । तर 
ूःततु वारदातमा पी"डतले आ}ना साथीहkसँग 
कुनै सहयोग वा याचना गरेकd छैनन ्।

10. ू "तवाद/ले गरेको बयानमा पी"डतको 
मuूर/ले नै दईु पटकसUम करणी गरेको कुरालाई 
ःवीकार गरेका छन ् । यसर/ नै "तनै पी"डत 
भ"नएकd ग२४ ले अदालतमा गरेको बकपऽमा 
आफू १७ वषD उमेरकd भएकd र वारदात भ"नएको 
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रातमा ू�तवाद#सँग दईु पटकस,म करणी लेनदेन 
भएको र यस भ6दा अगा�डका 9व�भ: �म�तमा 
समेत राजीखशुीले करणी �लन ु >दन ु गरेको 
त?यलाई अदालतमा समेत @यA गरेकB छन ्। 
 11. उमेर पगेुका दईु म9हला र दईु 
पJुष एउटै कोठामा रात @यतीत गनुN, जबजNःती 
करणीका 9वषयमा अकQ पRले अन�भSता ूकट 
गनुN र जसलाई पी�डत र आरो9पत मा�नएको छ ती 
दबैुले आफूले सहम�तमा करणी गरेको त?यलाई 
ःवीकानुN, पी�डत भ�नएकB म9हलामा जबजNःती 
करणीका कुनै िच6ह नदेिखन,ु एउटै पलङमा 
सतेुकB पी�डतकB साथी सं�गताले अदालतमा गरेको 
बकपऽमा आफू पी�डतसँग सतेुको भएप�न �नज 
पी�डतले लोकबहादरु 9व]ासँग रा�त करणी गरेको 
थाहा पाएकB र उA करणी आपसी सहम�तमा 
भएको कुरा उ^लेख गनुN यस कुरालाई पी�डतले 
अःवीकार नगनुN, जःता प_रिःथ�तज6य ूमाण तथा 
त?यबाट जबजNःती करणी भएको त?य ःथा9पत 
हनु आएको छैन ।
 12. पी�डत भ�नएकB म9हलाaारा नै 
आपसी सहम�तमा ू�तवाद#सँग करणी �लन>ुदनकुो 
कायN ःवीकार गरेको bयःतो अवःथाको 
कायNलाई जबजNःती करणीको कसूर कायम गनN          
�मलेन । पी�डतको उमेर, �नजको शार#_रक 
पर#Rण, �नज पी�डतले नै आपसी सहम�तमा 
करणी भएको भनी ःवीकार गरेको त?यगत 
आधारसमेतलाई कानूनको कसीमा ूमाणको 
मू^याdन गर# जबजNःती करणीको कसूर कायम 
नहनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
फैसला मना�सब नै देिखन आयो । 
 13. अतः मा�थ 9ववेिचत आधार र 
कारणबाट पी�डत ग २४ लाई यी ू�तवाद# 
लोकबहादरु 9व]ाले जबजNःती करणीको कसूर 
गरेको त?य ःथा9पत हनु नआएकाले शJु झापा 
िज^ला अदालतको �म�त २०६७।११।८ को 

फैसला उ^ट# गर# अ�भयोग दावीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
�म�त २०६८।११।३० को फैसला �मलेको 
देिखदँा सदर हनेु ठहछN । वाद# नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजकBर पqुन सrदैन । ूःततु मsुाको 
दायर# लगत कtा गर# �म�सल �नयमानसुार 
बझुाइ>दनू ।      
   

उA रायमा सहमत छु । 
6या.तकN राज भt
   
इ�त संवत ्२०७० साल असार ९ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अ�धकृत : द#पक ढकाल  

सवQxच अदालत, संयAु इजलास
स,माननीय का.म.ुू.6या.ौी दामोदरूसाद शमाN

माननीय 6यायाधीश ौी तकN राज भt
आदेश  �म�त : २०७०।४।२१।२

०६९-WO-०८१६

9वषय :– उbूषेण परमादेश ।

�नवेदक : िज^ला ते॑थमु, ओयाrजङु गाउँ 9वकास 
स�म�त वडा नं. ६ बःने ौृजना �ल,बु

9वJ}
9वपRी : िज^ला ते॑थमु, ओयाrजङु गाउँ 9वकास 
 स�म�त वडा नं. ६ बःने 9पता,बर 

९०७६ - ौृजना �ल,ब ु9व. 9पता,बर �ल,बसुमेत

िनण�य नं.९०७६

 &  
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"ल*बसुमेत 

 § मलुुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. ले �दान गरेको 
पुनरावेदन गन� पाउने काननूी हकलाई 
अनिुचत ब�ेज लगाउने गरी सािधकार 
िनकाय अदालतले कागज गराएको ÌÑो 
काय�लाई काननूबमोिजमको काय� भÔ   
निमÖने ।
 § फैसला भएको िमितमा कुनै प#ले फैसला 

सुनी पाएको कागज गरेको छ भने Ìो 
िमितबाट पुनरावेदन गन& 'ाद शु)      
*+छ । Ìसमा स-ि0त प#ले पुनरावेदन 
गद�छ वा गद1न भÔे कुनै कुराले अथ�बोध      
रा3दैन । तर फैसला सुिनपाएको कागज 
गदा� गराउँदा स-ि0त अदालतले 
काननूको 'ादिभ5 पुनरावेदन गन&छु 
भनी कागज गराउनपुन&मा सोिवपरीत 
पुनरावेदन गन& छैन भनी शत� उ6ेख 
गरी कागज गराउन ुपुनरावेदन गन� पाउने 
हकलाई अनिुचत ब�ेज लगाउन ुहो ।

(ूकरण नं.३)

 § काननूले िदएको पुनरावेदन गन& हकलाई 
काननूबमोिजम पुनरावेदन गन&छु 
भनी कागज गराउनपुन&मा सो िवपरीत 
पुनरावेदन गन& छैन भनी अदालतले 
कागज गराउँदैमा कुनै पिन 9ि;को 
पुनरावेदन गन& हक Ìसरी गराइएको 
कागजले हनन ्गन� नस>े ।

(ूकरण नं.४)

"नवेदकतफ9 बाट : ;व<ान अ"धव?ा सषुमा गौतम
;वपBीतफ9 बाट : ;व<ान अ"धव?ा रामकृंण 

काFले
अवलि*बत नजीर :

 § नेकाप २०६५, अK ७, "न.नं.७९८५, 

प.ृ८०४
 § नेकाप २०६५, अK ७, "न.नं.७९९४, 

प.ृ८८७
स*बN कानून :

 § मलुकुO ऐन, अ.बं.१९३ नं.

आदेश
 का.म.ु�.?ा.दामोदर�साद शमा� : 
नेपालको अUतVरम सं;वधान, २०६३ को धारा 
३२ तथा १०७(२) बमोिजम "नवेदन पन9 आएको 
ूःततु म\ुाको संिB] त^य र आदेश यस ूकार 
छ :-

 ;पता*बर "ल*ब ु मेरो ;पता हनुहुUुछ । 
उहाँउपर अंश म\ुा, नाता कायम र "मलापऽ बदर 
गरe हक कायम गVरपाऊँ भhेसमेत ३ थान म\ुा 
ते॑थमु िजjला अदालतमा "म"त २०६६।११।२ 
मा दायर गरेकोमा उ? म\ुाहk अ.बं.१८० नं. 
बमोिजम खारेज हनेु र ;पताले मउपर दायर गरेको 
जालसाजी म\ुामा मेरो हक ;हतमा केहe असर 
गन9 नसकेको भनी "म"त २०६७।१०।२३ मा 
फैसला भएको "थयो । 

अंश म\ुा, नाता कायम र "मलापऽ 
बदर गरe हक कायम गVरपाऊँ भhे म\ुामा 
पनुरावेदनको *याद जारe गVरपाऊँ भनी "नवेदन 
दता9 गन9 गएकोमा अंश म\ुा र "मलापऽ बदर 
गरe हक कायम गVरपाऊँ भhे म\ुामामाऽ "नवेदन 
दता9 गरe पनुरावेदनको *याद जारe भई पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटामा पनुरावेदन दता9 भएको र 
नाता कायम म\ुामा पनुरावेदनको *याद जारe 
गVरपाऊँ भhे "नवेदन दता9 गन9 इUकार गVरयो । 
उ? म\ुामा "नवेदन दता9 गन9 इUकार गनु9 र *याद 
जारe नहनुकुो कारण बpुदा उ? फैसलापqात ्
मेरो िचt बझेुकोले पनुरावेदन नगनv भनी "म"त 
२०६७।११।१९ मा कागज गरेको wयहोरा 
जानकारe गराइयो । पनुरावेदन गन9 पाउने 
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कानूनी हक र नाता कायम जःतो प)हचानसँग 
जो.डएको )वषयमा पनुरावेदन गन6 हकबाट बि:त 
गराइएको हुँदा पनुरावेदन गन< पाउने हक ूचलन 
गराई पाउन अBय वैकिDपक माग< नहुँदा यो 
.नवेदन गन< आएकF छु । मेरI आमा र )पताको 
बीचमा भएको २०४५ सालको .मलापऽले मेरो 
प)हचान गPुन सQदैन । फैसला भएको २६ औ ं
Vदनमा गराईएको कागजमा फैसलाको पWरणाम 
म .नवेदकलाई नगराई पनुरावेदन गन6 हक 
अदालतबाट नै हरण हनु ु Bयायोिचत होइन । 
प)हचानको अ.धकार आधारभतू मानवअ.धकार 
हो । यो अ.धकार नेपालको अBतWरम सं)वधान, 

२०६३ को धारा २२, ICCPR १९६६ 
को धारा २४, CEDAW को धारा ९(१) र 
मानवअ.धकारको )व_`यापी घोषणापऽ, १९४८ 
को धारा १५ लेसमेत स.ुनिcत गरेको छ ।
 अतः मेरो प)हचानसँग सPबिBधत भएको 
नाता कायमसमेतका मeुामा मेरो )वfgमा फैसला 
गरेपcात ् पनुरावेदन गन< पाउने Pयाद `यतीत 
नहुँदै अन.धकृतfपमा .म.त २०६७।११।१९ 
मा कागज गराई पनुरावेदन गन6 हकबाट बि:त 
गWरएको हुँदा उk .म.त २०६७।११।१९ 
को फैसला सनुी पाएको भनी गWरएको कागज 
उlूषेणको आदेशnारा बदर गरI म .नवेदकको 
नाउँमा पनुरावेदनको Pयाद Vदन ु भनी ते॑थमु 
िजDला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश 
जारI गWरपाऊँ भrे .नवेदन `यहोरा । 
 यसमा के कसो भएको हो, .नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश )कन जारI हनु ुनपन6 हो, 
यो आदेश ू ाs भएको .म.तले बाटाका Pयादबाहेक 
१५ Vदन.भऽ ते॑थमु िजDला अदालतको 
हकमा महाBयाया.धवkाको काया<लयमाफ< त 
र )पताPबर .लPबकुो हकमा आफt  वा आuनो 
कानूनबमोिजमको ू.त.न.धमाफ< त ्.लिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी Wरट .नवेदनको १ ू.त नxल 

साथै राखी )वपyीहfलाई सूचना Vदई lयसको 
बोधाथ< महाBयाया.धवkाको काया<लयमा पठाई 
.लिखत जवाफ ूाs भएप.छ वा अव.ध नाघेप.छ 
.नयमबमोिजम पेश गनु< । साथै Wरट .नवेदनमा 
उठाइएको )वषयको संवेदनशीलतालाई zदय{म 
गदा< .छटो )कनारा हनु ु वा|छनीय देिखएकोले 
.लिखत जवाफ परेप.छ ूःततु Wरट .नवेदनलाई 
अमा.धकार Vदई पेश गनु< भrेसमेत `यहोराको 
यस अदालतको .म.त २०६८।१०।२३ को 
आदेश ।
 वादI ौृजना .लPब ुर ू.तवादI )पताPबर 
.लPब ु भएको ०२२-०६६-००३४१ को नाता 
कायम मeुाहfसमेत दायर भएकोमा नाता कायम, 

अंश र .मलापऽ बदर मeुा हदPयादको कारणले 
अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारेज हनेु ठहरI .म.त 
२०६७।१०।२३ मा फैसला भएपcात ् उk 
फैसलाउपर पनुरावेदन नगन6 भनी .नवेदकले .म.त 
२०६७।११।१९ मा .नवेदन Vदई कागज गरेको 
हुँदा ौृजना .लPबलुाई मलुकुF ऐन, अ.बं. १९३ 
नं. अनसुार पनुरावेदन Pयाद जारI नगWरएको 
काय< कानून)वपरIत भr न.मDने हुँदा Wरट .नवेदन 
खारेज गWरपाऊँ भrे ते॑थमु िजDला अदालतको 
.लिखत जवाफ ।
 .नवेदकले मेरो )वfg ते॑थमु िजDला 
अदालतमा अंश चलन, नाता कायम र .मलापऽ 
बदरसमेत मeुा दायर गरेकोमा दावी नप�ुने ठहरI 
.म.त २०६७।१०।२३ मा फैसला भएपcात ्
उk फैसला म�ये .नज .नवेदकले अंश र 
.मलापऽ बदर मeुामा पनुरावेदन Pयादको ला.ग 
.नवेदन गरेको हुँदा उk Pयादमा पनुरावेदनको 
Pयाद जारI भएको तर नाता कायम मeुामा 
पनुरावेदनको Pयादको माग नगरेको हुँदा 
पनुरावेदन गन6 अ.धकारबाट बि:त भएको भr 
.मDदैन । .नवेदकले फैसलामा िच� बझेुको 
`यहोराको कागज गरेकF .छन ्। एकै लगाउका 

९०७६ - ौृजना .लPब ु)व. )पताPबर .लPबसुमेत
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म+ुाह.म/ये नाता कायम म+ुाको फैसलालाई 
ःवीकार गर: "नवेदन <दई अ>य "मलापऽ बदर 
र अंश चलन म+ुामा "म"त २०६९।१।३ 
मा पनुरावेदनको Hयाद जार: गराई "म"त 
२०६९।२।२५ मा पनुरावेदन गरेको अवःथा 
छ । नाता कायम म+ुामा पनुरावेदन नगनM भनी 
"नवेदन <दएको हुँदा "नवेदक Qवबि>धत "छन ्। 
"म"त २०६७।११।१९ मा "नवेदकले फैसला 
सनुी सोह: "म"तमा फैसला सनुी पाएको कागज 
गरेको हुँदा उV "म"त २०६७।११।१९ को 
आदेश तथा फैसला सनुी उV फैसलाह.उपर 
पनुरावेदन नगनM भनी गरेको कागज र:तपूवXक हुँदा 
बदर हनुपुनM होइन । साथै "नवेदकका नाउँमा 
पनुरावेदनको Hयाद जार: हनुपुनM अवःथा नहुँदा 
Zरट "नवेदन खारेज गZरपाऊँ भ^ेसमेत _यहोराको 
पशपु"त "लHबकुो "लिखत जवाफ । 
 "नयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
"नवेदनमा "नवेदकतफX बाट Qवaान अ"धवVा ौी 
सषुमा गौतमले पनुरावेदन गनX पाउने _यिVको 
नैस"गXक एवं कानूनी हक  हो । यःतो हक 
कुनै शतX, ब>देज वा कागजले हरण गनX                                         
सfदैन । "नवेदकलाई पनुरावेदन गनX 
पाउने हकबाट बिgत गZरएको कागजसमेत 
कानूनQवपर:त हुँदा उV कागज उhूषेणको 
आदेशaारा बदर गर: पनुरावेदन गनX पाउने गर: 
Hयाद जार: गनX परमादेशको आदेश जार: हनुपुदXछ 
भनी बहस ूःततु गनुXभयो । Qवपiी QपताHबर 
"लHबतुफX बाट Qवaान अ"धवVा ौी रामकृंण 
काlलेले "नवेदकले फैसला सनुी पनुरावेदन नगनM 
भनी कागज गZरसकेको हुँदा पनुरावेदनको Hयाद 
जार: नगZरएको कायX कानूनसHमत हुँदा Zरट जार: 
हनुपुनM होइन भनी ूःततु गनुXभएको बहससमेत 
सनुी "म"सल अ/ययन गर: हेदाX "नवेदन माग 
दावीबमोिजम आदेश जार: हनुपुनM हो होइन भ^े 
Qवषयमा "नणXय <दनपुनM देिखन आयो । 

 2. "नणXयतफX  Qवचार गदाX यी "नवेदक 
र "नजका Qपता QपताHबर "लHबबुीच चलेका अंश 
चलन, नाता कायम र "मलापऽ बदर म+ुासमेत 
हदHयादको अभावमा अ.बं.१८० नं. बमोिजम 
खारेज हनेु ठहर: ते॑थमु िजrला अदालतबाट 
"म"त २०६७।१०।२३ मा फैसला भएकोमा 
पनुरावेदन गनX पाउने Hयाद बाँकs छँदै पनुरावेदन 
नगनM _यहोराको कागज "म"त २०६७।११।१९ 
मा गराई पनुरावेदन गनM Hयादसमेत जार: नगZरएबाट 
पनुरावेदन गनX पाउने हकबाट बिgत गZरएको भ^े 
"नवेदन _यहोरा रहेको छ । िजrला अदालतको 
"लिखत जवाफ हेदाX "नवेदकले दायर गरेका म+ुा 
हदHयादको कारणले "म"त २०६७।१०।२३ 
मा खारेज भएकोले उV म+ुाह.मा पनुरावेदन 
नगनM भनी "म"त २०६७।११।१९ मा कागज 
गरेको हुँदा पनुरावेदनको Hयाद जार: नगZरएको 
भ^े _यहोरा उrलेख गरेको देिखंयो । अकाX 
Qवपiी QपताHबर "लHबकुो "लिखत जवाफ हेदाX 
"नवेदक ःवयंले पनुरावेदन नगनM भनी "नवेदन <दई 
"म"त २०६७।११।१९ मा फैसला सनुी पाएको 
कागज गरेको हुँदा "म"त २०६७।११।१९ 
को आदेश तथा कागज बदर हनुपुनM होइन भ^े 
_यहोरा उrलेख गरेको देिख>छ । 
 3. "म"त २०६७।१०।२३ को 
फैसलाउपर पनुरावेदन गनX पाउने हकलाई बिgत 
हनेु गर: "म"त २०६७।११।१९ मा ते॑थमु 
िजrला अदालतबाट भएको आदेश र सोह: 
"म"तको कागज बदर गर: पनुरावेदनको Hयाद 
जार: हनुपुनM भ^े "नवेदन दावी रहेको छ । ते॑थमु 
िजrला अदालतबाट "म"त २०६७।११।१९ मा 
पनुरावेदन नगनM भनी गराइएको कागजबाट यी 
"नवे<दकाको संQवधान एवं कानूनूदu हकमा 
ू"तकूल असर पvुन गएको छ छैन भनी Qवचार 
गदाX यी "नवेदकले दायर गरेका अंश चलन, नाता 
कायम र "मलापऽ बदर म+ुाह. हदHयादको 
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आधारमा �फराद दावी खारेज हनेु ठहर, ते॑थमु 
िज1ला अदालतबाट 6म6त २०६७।१०।२३ 
मा फैसला भएपCात ् उF फैसलाहGउपर 
उप1लो तहको अदातमा पनुरावेदन गनK पाउने 
हक कानूनले नै स6ुनिCत गरेको छ । तर 
उF फैसलाहGउपर पनुरावेदन गनN छैन भनी 
6नवेदकलाई 6म6त २०६७।११।१९ मा कागज 
गराएको देिखयो । मलुकुR ऐन, अ.बं. १९३ नं. 
ले ूदान गरेको पनुरावेदन गनK पाउने कानूनी 
हकलाई अनिुचत बXदेज लगाउने गर, सा6धकार 
6नकाय अदालतले कागज गराएको Yयःतो कायKलाई 
कानूनबमोिजमको कायK भ[   6मलेन । फैसला 
भएको 6म6तमा कुनै प\ले फैसला सनुी पाएको 
कागज गरेको छ भने Yयो 6म6तबाट पनुरावेदन 
गनN ]याद शGु हXुछ । Yयसमा स]बिXधत प\ले 
पनुरावेदन गदKछ वा गद_न भ[े कुनै कुराले 
अथKबोध रा`दैन । तर फैसला स6ुनपाएको 
कागज गदाK गराउँदा स]बिXधत अदालतले 
कानूनको ]याद6भऽ पनुरावेदन गनNछु भनी कागज 
गराउनपुनNमा सो�वपर,त पनुरावेदन गनN छैन भनी 
शतK उ1लेख गर, कागज गराउन ुपनुरावेदन गनK 
पाउने हक लाई अनिुचत बXदेज लगाउन ुहो । 
यसै सXदभKमा “पनुरावेदन गनK पाउने हक कानूनी 
हक भएकाले यसलाई सारवान ् हककै Gपमा 
6लइनपुनN" (ने.का.प. २०६५, अf ७, 6न.नं. 
७९८५, प.ृ ८०४) भनी 6सkाXत ू6तपादन 
भएको छ । उF ू6तपाlदत 6सkाXतसमेतले 
पनुरावेदन गनK पाउने हकलाई स6ुनिCत गरेको  
छ । त1लो तह वा अदालतबाट पनुरावेदन नगनN 
भनी कुनै प\लाई कागज गराएको भएताप6न 
Yयःतो कागजबाट कुनै प6न mयिFले मा6थ1लो 
तहमा पनुरावेदन गनK पाउने हकबाट बिnत 
हनुहुुँदैन । यो Xयाय र कानूनको माXय 6सkाXत 
नै हो । पनुरावेदन गनK पाउने mयिFको सारवान ्
हक अ6धकारमा संकुचन लगाउन 6म1दैन । 

 4. यसै सXदभKमा “कानूनले lदएको 
पनुरावेदन गनN अpाको ग1तीबाट अपहरण हनु 
नसrने र अदालतले प6न पनुरावेदन गनN हक 
हनन ् गनK नसrने" (ने.का.प. २०६५, अf ७, 

6न.नं. ७९९४, प.ृ ८८७) भनी 6सkाXत ू 6तपादन 
भएको छ । कानूनले lदएको पनुरावेदन गनN 
हकलाई कानूनबमोिजम पनुरावेदन गनNछु भनी 
कागज गराउनपुनNमा सो �वपर,त पनुरावेदन गनN 
छैन भनी अदालतले कागज गराउँदैमा कुनै प6न 
mयिFको पनुरावेदन गनN हक Yयसर, गराइएको 
कागजले हनन ्गनK सrदैन । 
 5. फैसला भएपCात ् मtुाका कुनै 
प\ले फैसला सनुी पाएको कागज गरेको छ 
भने सो 6म6तबाट र पनुरावेदन ]याद तामेल 
भएको 6म6तले पनुरावेदन गनK पाउने ]याद शGु             
हXुछ । तर पनुरावेदनको ]याद जार, नगuरएको 
र फैसला स6ुनपाएको कागज भXदा 6भ[ ू कृ6तको 
पनुरावेदन गनN छैन भ[े कागज गराई मtुाका 
प\को पनुरावेदन गनK पाउने हकलाई अfुश 
लगाउन 6म1दैन । 
 6. अतः मा6थ �ववेिचत आधार र 
कारणबाट �यनै 6नवेदक ौृजना 6ल]ब ु वाद, र 
�यनै �वप\ी ू6तवाद, पशपु6त 6ल]बबुीच चलेका 
अंश र 6मलापऽ बदर मtुामा ते॑थमु िज1ला 
अदालतबाट 6म6त २०६७।१०।२३ मा भएको 
फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत, धनकुटामा 
पनुरावेदन दायर भए प6न लगाउको नाता कायम 
मtुामा सोह, 6म6त २०६७।१०।२३ मा भएको 
फैसलामा वाद,लाई पनुरावेदनको ]याद जार, गनुK 
भनी उ1लेख भएको तर फैसला भएको २६ औ ं
lदनप6छ 6म6त २०६७।११।१९ मा पनुरावेदन 
नगनN भनी प\लाई कागज गराई पनुरावेदनको 
]याद तामेल नगरेको काम कारवाह, मलुकुR ऐन, 

अ.बं.१९३ को कानूनी mयवःथा�वपर,त हुँदा 
उF 6म6त २०६७।११।१९ को कागजसमेत 

९०७६ - ौृजना 6ल]ब ु�व. �पता]बर 6ल]बसुमेत



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, फागनु 

1358

उ+ूषेणको आदेश4ारा बदर हनेु ठहछ: । अब, 

नाता कायम म@ुामा "नवेदक वादBका नाउँमा 
कानूनबमोिजम पनुरावेदनको Fयाद जारB गनु: भनी 
ते॑थमु िजKला अदालतको नाउँमा परमादेशको 
आदेश जारB हनेु ठहछ: । उL कानूनMवपरBतको 
कागज कुन कम:चारBले गराई "म"सल सामेल 
गQरएको हो सो सFबSधमा छान"बन गरB कारवाहB 
गरB सो को ू"तवेदनसमेत सवUVच अदालतमा 
गनु: भनी ते॑थमु िजKला अदालतमा लेखी पठाई 
दायरBको लगत कXा गरB "म"सल "नयमानसुार 
बझुाई Zदनू । 

उL रायमा सहमत छु 
Sया. तक: राज भX

इ"त संवत ्२०७० साल साउन २१ गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : दBपक ढकाल

सवUVच अदालत, संयLु इजलास
माननीय Sयायाधीश ौी कKयाण ौेc
माननीय Sयायाधीश ौी ूकाश वःती
आदेश  "म"त : २०७०।०९।१६।३

०७०–WO–०३१४
Mवषय : उ+ूषेण, परमादेश ।

"नवेदक : िजKला उदयपरु, "ऽयगुा नगरपा"लका 
वडा नं. १ गाईघाटिःथत शसुम आZद+य 
Mवजय "नमा:ण सेवा ूा."ल.को अिlतयारूाm 
समुSत कोइराला 

Mवno
Mवपpी : अिlतयार दnुपयोग अनसुSधान आयोग, 

नqसाल काठमाडrसमेत
 
 § एक पटक काननूी �ि�या पूरा गरी 

िललाम गिरने स�ि�को म�ूा�न 
गरी िललामस��ी कारवाही अगािड 
बिढरहेको अव¾ामा अÀथा Ìने गरी ÑÒ 
काननूको अभावमा अिÕयार दØुपयोग 
अनसु�ान आयोगको िनदÜशनको आधार 
मानी बß�ले िललाम �ि�या नै बदर 
गिरएको कायâलाई काननूसåत माç 
निमíने । 

(ूकरण नं.३)

 § काननूबमोिजमको अिÕयार �ा# गरेको 
िनकायले िनणâय गदाâ कुनै कायâ गैरकाननूी 
वा अिनयिमत तवरले भएको रहेछ भने 
&'ो िनणâय गदाâ काननूसåत तवरले 
कारण र आधार खोली िनणâय गनुâपनÜ ।

(ूकरण नं.४)

 § अिÕयार दØुपयोग अनसु�ान आयोग 
ज'ो संवैधािनक अ*ले कुनै अÀ 
िनकायको कामको िनगरानी वा अनसु�ान 
गदाâ उ, िनकायले गरेको काममा कुनै 
खास गैरकाननूी काम गरी अिÕयारको 
दØुपयोग गरेको हो वा अनिुचत कायâ 
गरेको हो सो िकटान गरी मा.ै अÀ िनणâय 
वा िनदÜशन िदन स/े ।
 § सवâसामाÀØपमा जनुसुकै िनकायले 

आ0नो कायâ1े.िभ. गिररहेको कामको 
औिच& वा बैधता जा4ेँ र िववेकको 
�योगमा ह'1ेप गनÜ कुरा वा5नीय र 
6ीकायâ Ìन नस/े ।

(ूकरण नं.५)

िनणâय नं.९०७७

 &  
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�नवेदकतफ" बाट : 'व(ान अ�धव+ाह- शेरबहादरु 
के.सी., रामच6ि पौडेल

'वप<ीतफ" बाट : व=र> अ�धव+ा �नर?न आचाय" 
र 'व(ान सह6याया�धव+ा गीताूसाद 
�तDसीना

अवलिDबत नजीर :

सDबG कानून :

 § बैJ तथा 'वLीय संःथासDब6धी ऐन, 

२०६३

आदेश
�ा.क�ाण �े� : नेपालको अ6त=रम 

सं'वधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अ�धकार<ेऽअ6तग"त 
दायर हनु आएको ूःततु =रट �नवेदनको संि<\ 
त]य एवं आदेश यस ूकार छ :-

 'वप<ी एन.आई.�ड.सी. डेभलपमे6ट 
बaक �ल. बाट �म�त २०७०।२।५ मा 'वप<ी 
बaकको ऋण लगानी रहेको 'हमाल �समे6ट 
कDपनी �ल.को 'व�भe मे�सनरf सामान, औजार, 

सवारf साधन, भवनलगायतका �लगलगापातसमेत 
�ललाम �बबiसDब6धी िशjड टे6डर सूचना 
ूकािशत भएकोमा, �नवेदक कDपनीलगायत अ6य 
कDपनीह-ले उ+ सामानह- खरfद गन" टे6डर 
फारामह- बझुाएका �थयn । टे6डर फाराम 
बझुाउँदा पूरा गनु"पनp सDपूण" शत" तथा �नयमह- 
पालना तथा पूरा गरf टे6डर फाराम बझुाएको 
�नवेदक कDपनीले अ6य कDपनी भ6दा अ�धकतम ्
रकम अथा"त ् -.१५,२५,००,०००।– अनpr 
म�नबापतको रकम -.५५,००,०००।– दािखला 
गरf टे6डर फाराम पेश गरेको �थए । 
 यसरf सDपूण" कानूनी ू'बया पूरा गरf 
टे6डर फारम पेश गरf बाँकi रकम बझुाई सामान 
खरfद गनp ू�त<ामा रहेको �नवेदक कDपनीलाई 
सामान खरfद गन" अनमु�त नsदई 'वप<ी 

बaकबाट आलटाल ग=ररहेकोले वाःत'वकता 
माग गदा" वाःत'वक जानकारf नsदई 'वप<ी 
अिtतयार द-ुपयोग अनसु6धान आयोगको नाम 
�लई अिtतयार द-ुपयोग अनसु6धान आयोग र 
बaकबाट टे6डर रोuन ुभeे आदेश छ भनी मौिखक 
जानकारf गराइएको र 'वप<ी अिtतयार द-ुपयोग 
अनसु6धान आयोग र बaकसम< गई 'वःततृ 
जानकारf माग गदा" जानकारf उपलxध नगराई 
�नवेदक कDपनीलाई सूचनाको हकबाटसमेत 
बिyत ग=रएको अवःथा छ । 
 'वप<ी बaकको सDपूण" शत" तथा ू'बया 
पूरा गरf कानूनबमोिजम टे6डर ू'बयामा 
भाग �लई सामानह- खरfद ग=र�लन �नवेदक 
कDपनीको टे6डर उzकृr रहँदारहदै 'वप<ी 
अिtतयार द-ुपयोग अनसु6धान आयोगले 
गैरकानूनी �नवेदनको आधारमा कानूनबमोिजम 
ूा\ गरेको �नवेदकको हक अ�धकारलाई कुि{ठत 
गनp काय" ग=रएकोले 'वप<ी अिtतयार द-ुपयोग 
अनसु6धान आयोगको �नदpशनलगायत 'वप<ी 
बaकको �नण"य एवं पऽाचार बदर ग=रपाउन 
अ6य वैकिjपक उपचारको अभावमा सDमानीत 
अदालतको असाधारण अ�धकार<ेऽअ6तग"त 
ूःततु �नवेदनसाथ सDमानीत अदालतको शरणमा 
आएको छु । 
 यसरf कानूनबमोिजमको ू'बया पूरा 
गरf टे6डर पेश गरf सDपिL खरfद ग=र�लन 
पाउने हक अ�धकारलाई हःत<ेप गरf �नःतेज र 
�नंकृय पानp अ�धकार 'वप<ी अिtतयार द-ुपयोग 
अनसु6धान आयोगलाई छैन । अिtतयार 
द-ुपयोग अनसु6धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दफा१२(ख) मा दुं प=रणाम स�याउन आदेश 
sदन पाउने अ�धकार 'वप<ी अिtतयार द-ुपयोग 
अनसु6धान आयोगलाई ूदान ग=रएको छ । 
�नवेदक कDपनीले कानूनसDमत-पमा ूा\ गरेको 
हक अ�धकारलाई 'वप<ी अिtतयार द-ुपयोग 

९०७७ - समु6त काेइराला 'व. अिtतयार द-ुपयोग अनसु6धान आयोग, काठमाड�समेत
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अनसु-धान आयोगको गैरकानूनी "नद6शनको 
आधारमा "नःतेज पान< "म=दैन । यसै स?ब-धमा 
स?मा"नत सवBCच अदालतबाट कानूनी ू Gबयाबाट 
टुGIने कुरालाई "नद6शनबाट GवःथाGपत वा 
ू"तःथाGपत गन< सGकदैन भनी ने.का.प.२०६८, 

"न.नं. ८६७०, पRृ १३८८ मा ू"तपाUदत नजीर 
"सVा-त ू"तपादन भएको पXरूआेयमा GवपZी 
अि\तयार द]ुपयोग अनसु-धान आयोगको "नद6शन 
र सोको आधारमा "म"त २०७०।२।५ गतेको 
टे-डर ूGबया बदर गन6 GवपZी ब̀कको "नण<य 
ऽGुटपूण< रहेको ूc छ ।  
 "नवेदक क?पनीले GवपZी ब̀कमाफ< त 
Gहमाल "समे-ट क?पनी "ल.को सामानह] 
खरfद गन6 ूGबयामा कुनै Gक"समको ू"तकूल 
काय< गरेको छैन । GवपZी ब̀कको स?पूण< 
शत<ह] ःवीकार गरेको छु । अ-य ू"तःपधg 
क?पनीभ-दा "नवेदकको दररेट उCच रहेको छ । 
यःतो अवःथामा "नGव<वाद उi सामानह] खरfद 
गन< पाउने हकलाई नेपालको अ-तXरम संGवधान, 

२०६३ लगायत अ-य ू च"लत ऐन "नयमले संरिZत 
गरेको छ । यःतो अवःथामा के क"त कारणबाट 
"नवेदक क?पनीले उi "म"त २०७०।२।५ 
को बोलपऽबमोिजम सामान खरfद गन< नपाउने 
हो सोको जानकारf नUदई आkनो भनाईसमेत 
राl नUदई ूाकृ"तक -यायको "सVा-तGवपरfत 
एकाएक उi "म"त २०७०।२।५ को बोलपऽ 
रm गन6 भनी भएका GवपZी अि\तयार द]ुपयोग 
अनसु-धान आयोगको "म"त २०७०।२।२६, 

२०७०।४।३० का पऽलगायत सोसँग 
स?बि-धत अ-य "नण<य, िचpी पूजg तथा GवपZी 
ब̀कको "म"त २०७०।५।१४, २०७०।६।१४ 
को पऽ एवं सोसँग स?बि-धत "नण<य, िचpी, 
पूजg उqूषेणको आदेशले बदर गरf पूव<"नधा<Xरत 
"म"त २०७०।२।५ को सूचनाअनसुारको काय< 
स?पs गरf उqकृc "नवेदक क?पनीलाई "म"त 

२०७०।२।५ को सूचनाअनसुारको सामानह] 
खरfद गन< Uदन ु भनी परमादेशलगायत उपयiु 
आtा आदेश वा पूजg जारf गXरपाऊँ । साथै 
ूःततु Gववादमा तqकाल अ-तXरम आदेश जारf 
नगरेको अवःथामा GवपZीह]बाट गैरकानूनी 
"नण<यको आधारमा "म"त २०७०।२।५ को 
सूचना रm गरf पनुः नयाँ ूGबयाबाट उi 
सामान "बबw गन6 स?भावना GवपZी ब̀कको "म"त 
२०७०।६।१४ को पऽबाट ू c भएको र qयसो 
हनु गएमा कानूनबमोिजम ू"तःपधा<बाट उqकृc 
"नवेदकले GवपZीह]को गैरकानूनी Gबयाबाट 
उi सामानह] खरfद गन< नपाउने ूc हनु 
गई सेवा र स-तलुनको xGcकोणले "नवेदकलाई 
अपूरणीय Z"त पyुने हुँदा ू ःततु "नवेदनको Gकनारा 
नलागेस?म उi Gहमाल "समे-ट क?पनीको 
सामानह] "बबw गन< नयाँ टे-डर सूचना न"नका=न ु
"म"त २०७०।२।५ को सूचनाअनसुारको काय< 
स?पs गनु< भनी GवपZीह]को नाममा सवBCच 
अदालत "नयमावलf, २०४९ को "नयम ४१(१) 
बमोिजम अ-तXरम आदेश जारf गXरपाऊँ भsेसमेत 
}यहोराको "नवेदनपऽ । 
 यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश Gकन जारf हनु ुनपन6 हो 
जारf हनु ु नपन6 कुनै कारण भए सोको आधार 
खलुाई यो आदेश ूा~ भएका "म"तले बाटाका 
?यादबाहेक १५ Uदन"भऽ GवपZी १ का हकमा 
महा-याया"धवiाको काया<लयमाफ< त र GवपZीह] 
२, ३ र ४ का हकमा आफ�  वा कानूनबमोिजमको 
ू"त"न"धमाफ< त "लिखत जवाफ पेश गनु< भनी 
यो आदेश र "नवेदनको ू"त"लGप साथै राखी 
सूचना पठाई महा-याया"धवiाको काया<लयमा 
बोधाथ<समेत पठाई "लिखत जवाफ पेश भएप"छ 
वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानसुार पेश गनु< । 
 अ-तXरम आदेश मागतफ<  Gवचार गदा< 
अ-तXरम आदेश जारf हनेु वा नहनेु भsे Gवषयमा 
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दबैु प�लाई रोहबरमा राखी छलफल गन. उपय1ु 
देिखएकोले अ7त9रम आदेश <वषयमा छलफलको 
?न?म@ ?म?त २०७०।७।१४ को पेशी तोकG सो 
अव?धसJम <हमाल ?समे7ट कJपनीको सामानहL 
?बबG गन. अकN सूचना तQकाल न?नकाRन ु
भTेसमेतको अ7त9रम आदेश जारV गरV Wदइएको 
छ । सोको सूचना <वप�ीहLलाई Wदन ु भTे 
?म?त २०७०।७।७ मा यस अदालतको एकल 
इजलासबाट भएको आदेश । 
 <हमाल ?समे7ट कJपनी ?ल?मटेडको 
सJपि@ ?ललाम टे7डरमा अ?नय?मतता भएको भनी 
यस आयोगमा पन. आएको उजूरVको सJब7धमा 
कानूनबमोिजम अनसु7धान गनZ बममा छान?बन 
टु[ो नलाग\ुलेसJम ?म?त २०७०।२।५ मा 
ग9रएको टे7डर सूचनाको अगा?डको ू<बया 
अिघ नबढाउन लेखी पठाउने भनी आयोगबाट 
?म?त २०७०।२।२२ मा ?नण.य भई सो ?नण.य 
काया.7वयनको ला?ग एन.आई.?ड.सी. डेभलपमे7ट 
बdकलाई ?म?त २०७०।२।२६ मा लेखी 
पठाएको हो । 
 आयोगबाट अनसु7धानकै बममा ?म?त 
२०७०।२।५ को टे7डर ू<बया यथािःथ?तमा 
राखी कागजातहL मगाई अनसु7धान हुँदा Asset 

Valua�on को ला?ग आ.व.२०६६।६७ देिख 
हालसJम एकै क7सRटे7सी (पनोरमा) हो भTे 
र २०७०।२।५ को सूचनामा अिघRलो सूचना 
रk ग9रनकुो कारण उRलेख ?थएन भTे जवाफ 
ूाl भएको पाइयो । यसमा ?ललाम ग9रने 
सJपि@को पारदशm र ू?तःपधा.Qमक ू<बयाबाट 
नयाँ मूRयाnन गरेर माऽ ?ललामको ू<बया अिघ 
बढाउन एन.आइ.?ड.सी. डेभलपमे7ट बdकमा लेखी 
पठाउने भनी आयोगबाट ?म?त २०७०।४।२२ 
मा ?नण.य भई सो ?नण.य काया.7वयन गराउन ?म?त 
२०७०।४।३० मा पऽाचार भएको हुँदा उ1 
?नण.य तथा पऽाचारबाट <वप�ी 9रट ?नवेदकको 

सं<वधान तथा कानूनूद@ हक अ?धकार हनन ्
नभएकोले 9रट ?नवेदन खारेज ग9रपाऊँ भTेसमेत 
tयहोराको अिuतयार दLुपयोग अनसु7धान 
आयोगको ?लिखत जवाफ । 
 एन. आई. ?ड. सी. डेभलपमे7ट बdकको 
ऋणी <हमाल ?समे7ट ?ल.को ?ललाम ?बबGको 
सJपूण. उपकरणहL, मे?सन, भवन, गाडी, डोजर र 
लोडरसमेतका सामानहL ?ललाम ?बबGको ला?ग 
२०७०।२।५ मा टे7डर आtहान ग9रएकोमा 
<वप�ी ?नमा.ण सेवाबाट टे7डर ूाl भएको हो । 
उ1 टे7डरको ू<बयामा नै अ?नय?मतता भएको 
भTे उजूरVमा अिuतयार दLुपयोग अनसु7धान 
आयोगले उजूरVको छान?बन टु[ो नलागेसJम 
टे7डर सूचनाको ू<बया अगा?ड नबढाउन ?म?त 
२०७०।२।२६ मा रोक लगाउनकुो अ?त9र1 
आयोगबाट कागजातहL र बdकको ू ?त<बया माग 
ग9रएको ?थयो जनु बdकले ?म?त २०७०।३।३ 
र ?म?त २०७०।३।३० मा उपलwध गराएको 
?थयो । तQपxात ् आयोगबाट “?ललाम ग9रने 
सJपि@को पारदशm र ू?तःपधा.Qमक ू<बयाबाट 
नयाँ मूRयाnन गरेर माऽ ?ललामीको ू<बया 
अगा?ड बढाउन ु भनी ?म?त २०७०।४।२२ 
मा ?नण.य भई ?नण.यअनसुारको ?ललाम ू<बया 
गराउन ु हनु अनरुोध छ” भनी आयोगबाट ?म?त 
२०७०।४।३० मा पऽ ूाl भएको हो । 
आयोगको Qयस पऽमा उRलेिखत ?नदZशनलाई 
समेत मyयेनजर राखेर यस बdकले पन. आएको 
टे7डर रk गनZ ?नण.य गरेको हो ।
 बdकले ?म?त २०७०।२।५ मा ू कािशत 
गरेको टे7डरमा उRलेख गरेको शत.हLमyये 
टे7डरदाताले कबोल गरेको रकममyये ५० 
ू?तशत नगद र ५० ू?तशत बdक zयारे7टV 
Wदएको हनुपुनZ भTे उRलेख छ । <वप�ी ?नमा.ण 
सेवालाई Qयो शत. मा7य नहनेु भ7दै <वप�ीले 
दाखेल गरेको िशRड टे7डरमा आ{नै शत. 

९०७७ - समु7त काेइराला <व. अिuतयार दLुपयोग अनसु7धान आयोग, काठमाड�समेत
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राखेका छन ् । "नमा1ण सेवाले राखेको शत1मा 
"नजले कबोल गरेको रकममा १० ू"तशत 
नगद =वप>ीबाट दािखल हनु सCने र बाँकE 
९० ू"तशत बGक HयारेJटK Lदन स=कने उNलेख   
"थयो । "ललाम "बबEको िशNड टेJडर माग 
भएकोमा ूाT हनु आएको िशNड टेJडरमा सी"मत 
रहेर बGकले टेJडर ू =बयाको अनशुरण एवं "नण1य 
गनX हो । तसथ1 ूYयथZले शत1 राखी टेJडर दता1 
गरेकोमा टेJडर "म"त २०७०।२।२० मा खो"ल 
सकेप"छ आफूले राखेको Yयो शत1 पनुः संशोधन 
गरK "नमा1ण सेवाले ूकािशत टेJडर सूचनाकै शत1 
आफूलाई माJय हनेु भनी "म"त २०७०।३।१० 
मा "नवेदन Lदएको भएप"न िशNड टेJडर गदा1 शत1 
राखेको कुरा बGकलाई माJय भएन र YयसरK शत1 
राखेर Lदएको टेJडर रa गनX "नण1य यस बGकले 
गरेकोले सो "नण1यबाट =वप>ीको कानूनूदb 
हकको हनन ्भएको नहुँदा cरट खारेज गcरपाऊँ 
भeेसमेत fयहोराको एन.आई."ड.सी. डेभलपमेJट 
बGक "ल.ऐ.का सiालक स"म"त र ऐ.का मूNयाjन 
स"म"तको तफ1 बाट परेको "लिखत जवाफ । 
 "नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढK अJतcरम 
आदेशको छलफलको ला"ग यस इजलाससम> 
पेश हनु आएको ूःततु cरट "नवेदनमा 
=वप>ीहnको "लिखत जवाफ आईसकेको हनुाले 
"नण1य गन1 बाधा नपरK cरट "नवेदकका तफ1 बाट 
उपिःथत =वoान अ"धवpाहn ौी शेरबहादरु 
के.सी. र ौी रामचJि पौडेलले एन.आई."ड.सी. 
डेभलपमेJट बGक "ल.को ऋण लगानी रहेको 
=हमाल "समेJट कuपनी "ल.ले ऋण रकम चpुा 
नगरेकाले बGकको "धतो सरु>णमा रहेका मे"सनरK 
तथा उपकरणसमेतका सामानहn "ललाम "बबE 
गन1 "म"त २०७०।२।५ मा सूचना ूकािशत 
भएकोमा सो सूचनाबमोिजमका मे"सनरK तथा 
उपकरणसमेतका सामानहn अn कuपनीले भJदा 
अ"धकतम ् दररेटमा "लने गरK टेJडर फाराम 

बझुाई बGकले बGक तथा =वbीय संःथा सuबJधी 
ऐन, २०६३ मा fयविःथत ू =बयाअनसुार "ललाम 
गन1 लागेकोमा =वप>ी अिyतयार दnुपयोग 
अनसुJधान आयोगको पऽबाट =वप>ी बGकको 
"म"त २०७०।६।१४ को पऽसमेतबाट "म"त 
२०७०।२।५ मा ू कािशत सuपिb "बबE टेJडर 
रa गcरएकोले सो "नण1य ऽटुKपूण1 छ । बGकले 
बGक तथा =वbीय संःथासuबJधी ऐन, २०६३ 
को ू=बया पूरा गरK "ललाम गन1 लागेकाले 
Yयःतो कानूनी ू=बया पूरा गरK गcरएको 
काय1 अिyतयार दnुपयोग अनसुJधान आयोगले 
हःत>ेप गन1 "मNदैन । तसथ1 टेJडर ू=बया नै 
रोCने गरK कानूनको अिyतयारK र आधार"बना 
नयाँ ू=बयाको ला"ग भJदै अिyतयार दnुपयोग 
अनसुJधान आयोगको "नण1य एवं बGकको "नण1य र 
पऽ बदर गरK "म"त २०७०।२।५ को "ललाम 
सूचनाअनसुारको काय1 पूरा गनु1 भनी परमादेश 
जारK गcरपाऊँ भनी बहस गनु1 भयो । 
 Yयःतै =वप>ी एन.आई."ड.सी. 
डेभलपमेJट बGक "ल. समेतका तफ1 बाट 
=वoान वcर{ अ"धवpा ौी "नर|न आचाय1ले 
अिyतयार दnुपयोग अनसुJधान आयोगको "म"त 
२०७०।४।३० को पऽानसुार "ललामी गcरने 
सuपिbको पारदशZ र ू"तःपधा1Yमक ू=बयाबाट 
नयाँ मूNयाjन गरेर माऽ "ललामीको काय1 अिघ 
बढाउन "नदXश गcरएकाले बGकले टेJडर रa गनX 
"नण1य गरेको हो । सो "नण1य आयोगको "नदXशन 
पालना गनX बममा भएकाले cरट "नवेदन खारेज 
गcरपाऊँ भनी बहस गनु1 भएको र अिyतयार 
दnुपयोग अनसुJधान आयोगको तफ1 बाट 
उपिःथत =वoान सहJयाया"धवpा ौी गीताूसाद 
"तिuसनाले =हमाल "समेJट कuपनी "ल.को सuपिb 
"ललाम टेJडरमा अ"नय"मतता भएको भनी 
आयोगमा परेको उजूरKकै आधारमा "ललाम गcरने 
सuपिbको पारदशZ र ू"तःपधा1Yमक ू=बयाबाट 
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नयाँ मू!या"न गरेर माऽ 'ललामको ू,बया अिघ 
बढाउन एन.आई.'ड.सी. डेभलपमे=ट ब?कमा लेखी 
पठाउने भनी आयोगबाट 'नणCय भएको हो । सो 
'नणCय एवं पऽाचारबाट 'नवेदकको हक अ'धकार 
हनन ्नभएकाले Lरट 'नवेदन खारेज गLरपाऊँ भनी 
बहस गनुCभयो । 
 पP ,वपPीका तफC बाट उपिःथत ,वUान 
कानून VयवसायीहW एवं ,वUान सह=याया'धवXाको 
बहससमेत सनुी 'नवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारZ हनेु हो होइन 'नणCयाथC गनुC परेको छ । 
यी Lरट 'नवेदकले मूलतः ,वपPी एन.आई.'ड.सी.
डेभलपमे=ट ब?क 'ल.बाट 'म'त २०७०।२।५ 
मा ,वपPी ब?कको ऋण लगानी रहेको ,हमाल 
'समे=ट कcपनी 'ल.को ,व'भd मे'सनरZ सामान, 

सवारZ साधन, भवनलगायतका 'लगलगापातसमेत 
'ललाम 'बबe गनC सूचना ूकािशत भएको, 
सोअनसुार 'नवेदकले सबै कानूनी ू,बया पूरा 
गरZ टे=डर फाराम बझुाई ,वपPी ब?कले ब?क 
तथा ,वhीय संःथासcब=धी ऐन, २०६३ मा 
Vयविःथत ू,बयाअनसुार 'ललाम गनC लागेको र 
'नवेदक कcपनीले सामान खरZद गनCलाई अि=तम 
चरणमा पगेुको अवःथामा अिlतयार दWुपयोग 
अनसु=धान आयोगको 'म'त २०७०।२।२६, 

२०७०।४।३० एवं ब?कको २०७०।६।१४ 
को पऽसमेतबाट २०७०।२।५ मा ूकािशत 
सcपिh 'बबe टे=डर रo गLरएको कारवाहZ एवं 
'नणCय ऽ,ुटपूणC रहेकाले सो बदर गरZ पूवC 'म'त 
२०७०।२।५ को सूचनाअनसुारको कायC पूरा 
गनुC भनी परमादेश जारZ गLरपाऊँ भdे 'नवेदन 
देिख=छ । ,वपPी अिlतयार दWुपयोग अनसु=धान 
आयोगका तफC बाट 'ललाम टेpडरमा अ'नय'मतता 
भएको भdे उजूरZको सcब=धमा कानूनबमोिजम 
अनसु=धान गनq बममा छान'बन टुrो 
नलागsुलेसcम सो टेpडर ू,बया अिघ नबढाउने, 
'ललाम गनq सcपिhको पारदशt र ू'तःपधाCuमक 

ू,बयाबाट नयाँ मू!या"न गरेर माऽ 'ललामको 
ू,बया अिघ बढाउन एन.आई.'ड.सी डेभलपमे=ट 
ब?कमा लेखी पठाउने भनी अिlतयार दWुपयोग 
अनसु=धान आयोगबाट 'म'त २०७०।४।२२ 
मा 'नणCय भई सो कायाC=वयनका ला'ग एन.आई.
'ड.सी डेभलपमे=ट ब?कलाई पऽाचार गLरएको 
हो भdे 'लिखत जवाफ ूाv भएको देिख=छ । 
एन.आई.'ड.सी.डेभलपमे=ट ब?क 'ल. समेतका 
तफC बाट ूाv 'लिखत जवाफमा अिlतयार 
दWुपयोग अनसु=धान आयोगबाट 'ललाम गLरने 
सcपिhको पारदशt र ू'तःपधाCuमक ू,बयाबाट 
नयाँ मू!या"न गरेर माऽ 'ललामीको ू,बया 
अगा'ड बढाउन ुभनी ब?कमा पऽ ूाv भएकाले 
सो 'नदqशन पालना गनq बममा ब?कबाट टेpडर 
रo गLरएको हो भdेसमेत उ!लेख गLरएको                                
देिख=छ । 
 २. 'म'त २०७०।२।२२ मा अिlतयार 
दWुपयोग अनसु=धान आयोगबाट ूःततु केसमा 
ग,हराइमा नै पगेुर अनसु=धान गनुCपनq भएको हुँदा 
टेpडरको डकुमे=ट सामानहWको मू!य 'नधाCरण 
गदाCको आधार र कारण माग गरZ छान'बन अिघ 
बढाउने र छान'बन टुrो नलागsुले सcम 'म'त 
२०७०।२।५ मा गLरएको टेpडर ू,बया अिघ 
नबढाउने 'नणCय भई 'म'त २०७०।२।२६ 
मा एन.आई.'ड.सी ं डेभलपमे=ट ब?कका नाममा 
पऽाचार भएको देिख=छ । uयसैगरZ 'म'त 
२०७०।४।२२ मा अिlतयार दWुपयोग 
अनसु=धान आयोगबाट 'ललाम गLरने सcपिhको 
पारदशt र ू'तःपधाCuमक ू,बयाबाट नयाँ 
मू!या"न गरेर माऽ 'ललामको ू,बया अिघ 
बढाउन एन.आइ.'ड.सी.डेभलपमे=ट ब?कमा लेखी 
पठाउने भdेसमेतको अकw 'नणCय भई 'म'त 
२०७०।४।३० मा एन.आई.'ड.सी.डेभलपमे=ट 
ब?क 'ल. का नाममा पऽाचार गLरएको र सो 
'नदqशनका आधारबाट एन.आई.'ड.सी.डेभलपमे=ट 

९०७७ - समु=त काेइराला ,व. अिlतयार दWुपयोग अनसु=धान आयोग, काठमाड{समेत
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ब+क "ल.बाट "म"त २०७०।५।१० मा टे4डर 
र7 ग8रएको पाइ<छ । 
 ३. उपरो@बमोिजमको अिDतयार 
दGुपयोग अनसु<धान आयोगको "नणLय एवं 
पऽाचारPारा एन.आई."ड.सी. डेभलपमे4ट ब+क 
"ल. बाट टे4डर र7 गरेको कायL कानूनअनकूुल छ 
छैन भUेतफL  हेदाL संWवधान एवं सोअ<तगLत "न"मLत 
कानूनअनGुप ःथाWपत "नकायहGले आZनो कायL 
एवं अ"धकार [ेऽको ूयोग प"न कानूनअनGुप नै 
गनुLपन] ह<ुछ । अिDतयार दGुपयोग अनसु<धान 
आयोगबाट "म"त २०७०।२।२२ मा "नणLय 
गदाL केसको गWहराइमा नै पगेुर अनसु<धान 
गनुLपन] भएकोले छान"बन टु^ो नला_दास`म 
सोको ूWबयाअिघ नबढाउने भUे र "म"त 
२०७०।४।२२ मा भएको "नणLयमा टे4डरमा 
अ"नय"मतता भयो भUे उजूरeकै आधारमा "ललाम 
ग8रने स`पिfको पारदशh र ू"तःपधाLiमक 
ूWबयाबाट नयाँ मूkयाlन गरेर माऽ "ललामको 
ूWबया अिघ बढाउने भUेसमेतको "नणLय गदाL 
म7ुाको के कुन गWहराइमा पगुी "नणLय ग8रएको 
हो सो ःपm देिखन आएन । iयसैगरe Wवप[ी 
एन.आई."ड.सी. डेभलपमे4ट ब+क "ल. बाट 
"म"त २०७०।२।५ मा ूकािशत गरेको 
टे4डर सूचनाअनGुपको काम कारवाहeमा के 
कुन ूकारको अ"नय"मतता भयो भUे स`ब<धमा 
कुनै oयहोरा उkलेख भएको देिखंदैन । सो 
अ"नय"मतता भएको भUे स`ब<धमा कुनै oयहोरा 
उkलेख नगरe केवल "ललाम ग8रने स`पिfको 
पारदशh र ू"तःपधाLiमक ूWबयाबाट नयाँ 
मूkयाlन गरेर माऽ "ललामको ूWबया अिघ 
बढाउने भUे "नद]शन pदएको पाइयो । एक पटक 
कानूनी ूWबया पूरा गरe "ललाम ग8रने स`पिfको 
मूkयाlन गरe सो "ललामस`ब<धी कारवाहe 
अगा"ड बWढरहेको अवःथामा सो अ<यथा हनेु 
गरe ःपm कानूनको अभावमा अिDतयार दGुपयोग 

अनसु<धान आयोगको "नद]शनको आधार मानी 
ब+lले "ललाम ूWबया नै बदर ग8रएको कायLलाई 
कानूनस`मत माU "मलेन । 
 ४. राqयका हरेक अ^ तथा 
पदा"धकारeहGका काम कारवाहe र Wबयाकलाप 
कानूनस`मत हनुपुदLछ । कुनै प"न अ^ तथा 
"नकाय आफूलाई ूाr अ"धकारको ूयोग 
गदाL कानून भ<दा बाWहर जान सsदैन । फे8र 
कुनैप"न "नकायले राॆो प8रणामका अपे[ा गरेको 
नाममा गैरकानूनी ूWबया वा उपाय अपनाउन         
"मkदैन । केवल कानून संगत आधार वा 
ूWबयाबाट माऽै राॆो उ7ेँयको कायाL<वयन 
गनL  सWक<छ । गैरकानूनी ूWबयाबाट भएप"न 
राॆो न"तजा "नकाkने कोिशस ग8रयो भने सो 
अ<तत: गैरकानूनी नै हनु जा<छ र iयसले राॆो 
उ7ेँयको पWुm प"न गनL सsदैन । अकvतफL  
अिDतयार दGुपयोग अनसु<धान आयोगबाट "म"त 
२०७०।४।२२ मा नयाँ मूkयाlन गरेर माऽ 
"ललामको ूWबया अिघ बढाउने भUेसमेतको 
"नणLय गदाL टे4डरमा भाग "लने "नवेदकलाई 
सनुवुाइको मौकासमेत ूदान गरेको पाइएन । 
कानूनबमोिजमको अिDतयार ूाr गरेको "नकाय 
"नणLय गदाL कुनै कायL गैरकानूनी वा अ"नय"मत 
तवरले भएको रहेछ भने iयःतो "नणLय गदाL 
कानूनस`मत तवरले कारण र आधार खोलe 
"नणLय गनुLपन] ह<ुछ । यो सशुासन र कानूनको 
शासनको एउटा प[ प"न हो । 
 ५. अिDतयार दGुपयोग अनसु<धान 
आयोग जःतो संवैधा"नक अ^ले कुनै अ<य 
"नकायको कामको "नगरानी वा अनसु<धान गदाL 
उ@ "नकायले गरेको काममा कुनै खास गैरकानूनी 
काम गरe अिDतयारको दGुपयोग गरेको हो वा 
अनिुचत कायL गरेको हो सो Wकटान गरe माऽै 
अ<य "नणLय वा "नद]शन pदन सsने अवःथा                                                        
रह<छ । सो केहe नगरe सवLसामा<यGपमा 
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जनुसकैु !नकायले आ'नो काय) *ेऽ !भऽ ग.ररहेको 
कामको औिच5य वा बैधता जाँ;ने र <ववेकको 
ूयोगमा हःत*ेप गन@ कुरा वाAछनीय र ःवीकाय) 
हनु सDदैन । 5यःतो भएमा हरेक !नकायले गन@ 
कानूनी काय)को ःवायIता गJुन जाKछ र ढMलो 
वा चाँडो अिPतयार दQुपयोग अनसुKधान आयोग 
जःतो संःथाबाट सफाइ पाएको वा ःवीकृत 
अवःथामा माऽै काय) गन) सDने मनो<वXान 
!नमा)ण भई !नण)य *मता नै ॑ास हनेु सJभावना 
हKुछ । 5यःतो भएमा जनताले समय समयमा 
पाउन ु पन@ सेवा स<ुवधा ू!तकूलQपमा ूभा<वत 
भै सशुासन अवQ^ हनु सDने खतरा हKुछ । 
वाःतवमा कानूनबमोिजम अ!धकार ूयोग गन@ 
हरेक !नकाय वा संःथाले कानूनबमोिजम उिचत 
!नण)य गन) पाउन ुपन@ हKुछ र सो गनु)पन@ प!न 
हKुछ । सोको <वपरMत अिPतयारको दQुपयोग 
गरेका वा सJबिKधत कानून<वपरMत अनिुचत काय) 
गरेको जःता देिखने काम भएमा अिKतमQपले 
आयोग जःतो संवैधा!नक अ`ले हःत*ेप गन@ 
सJभावना रहM रहने हनुाले कुनै ू<बया चाल ु
अवःथामा नै अनावँयक हःत*ेप गन) वा गन) 
cदन !मdने कतै प!न देिखन आउँदै । 
 ६. यसरM अिPतयार दQुपयोग 
अनसुKधान आयोगबाट !म!त २०७०।२।२२ 
र २०७०।४।२२ मा छान!बनको टु`ो 
नलागkुलेसJम !म!त २०७०।२।५ मा ग.रएको 
टेmडर सूचनाबमोिजमको ू<बया अिघ नबढाउने 
भoे र !ललाम ग.रने सJपिIको पारदशp र 
ू!तःपधा)5मक ू<बयाबाट नयाँ मूdयाqन गरेर 
माऽ !ललामको ू<बया अिघ बढाउने भoे 
!नण)यका आधारमा एन.आई.!ड.सी. डेभलपमेKट 
बrक !ल. बाट !म!त २०७०।५।१० मा 
टेmडर रt गन@ गरM ग.रएको !नण)य एवं !म!त 
२०७०।६।१४ को पऽलाई कानूनसJमत माo 
!मलेन । 

 ७. अतः टेmडर ू<बया नै रोDने गरM 
कानूनको अिPतयार र आधार नखोलM अिPतयार 
दQुपयोग अनसुKधान आयोगले नयाँ ू<बयाको 
ला!ग cदएको !नद@शन कानून<वपरMत देिखएकोले 
सो !नण)यहQ उ5ूषेणको आदेशwारा बदर      
हKुछ । 5यःतो गैरकानूनी !नद@शनको आधारसमेत 
!लई टेmडर ू<बया नै रt गरेको <वप*ी बrकको 
कारवाहM एवं !नण)य प!न कानूनस`त नदेिखएकोले 
सो प!न उ5ूषेणको आदेशwारा बदर हKुछ । सो 
ठहना)ले टेmडर ू<बया रt हनुपूुव)को अवःथामा 
राखी अब !म!त २०७०।२।५ को टेmडर 
सूचनाबमोिजमको !ललामसJबKधी कारवाहMको 
हकमा कानूनबमोिजम !नण)य गनु), गराउन ु भनी 
<वप*ी एन.आई.!ड.सी. डेभलपमेmट बrक !ल.एन.
आई.!ड.सी डेभलपमेKट बrक !ल. सyालक स!म!त 
र एन.आई.!ड.सी. डेभलपमेKट बrक !ल मूdयाqन 
स!म!तका नाममा परमादेश जारM हनेु ठहछ) । 
आदेशको जानकारM <वप*ीहQलाई cदई दायरMको 
लगत कzा गरM !म!सल !नयमानसुार बझुाई    
cदनू । 

उ| रायमा सहमत छु ।

Kया.ूकाश वःती

इ!त संवत ्२०७० साल पसु १६ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अ!धकृतः कमलूसाद XवालM

९०७७ - समुKत काेइराला <व. अिPतयार दQुपयोग अनसुKधान आयोग, काठमाड�समेत
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सव-.च अदालत, संय5ु इजलास
माननीय :यायाधीश ौी क>याण ौे@

माननीय :यायाधीश ौी वैBनाथ उपाEयाय
आदेश "म"त : 2070।04।16

069-WO-0258
Rवषय : परमादेश ।

Uरट "नवेदक : काठमाडY िज>ला, काठमाडY 
महानगरपा"लका वडा नं ९ गौशालािःथत 
माईती नेपालको तफa बाट अिcतयार ूाe 
र आfनै तफa बाटसमेत अ"धव5ा उमा 
तामाङसमेत 

Rवhi
Rवपjी : नेपाल सरकार, ूधानम:ऽी तथा 

मि:ऽपUरषkको कायाaलय "संहदरबार, 

काठमाडYसमेत

 § अपराधबाट पीिडत �न पुगेका �ि� 
वा िनजका आि�तलाई भराउने 
�ितपू�तलगायतका राहत कायµ¾मलाई 
ÉभावकारीÌपमा िदलाउनको लािग 
कसूरदारलाई िछटो छिरतोÌपमा 
काननूको कठघरामा उÛाई उिचत 
दÝ िदन र पीिडतलाई ÞायßÌप 
काननूबमोिजमको �ितपू�तलगायतको 
राहत उिचत र मनािसब समयिभäै 
उपलæ गराउनको लािग हाल Éचलनमा 
रहेको परçरागत फौजदारी Þाय 
Éशासनको कायµशैलीमा पिरवतµन 
गनïपनð ।
 § य!ो िकिसमको पिरवतµन भनेको 

फौजदारी म#ुाहÌको सुनवुाइ Éि¾या 

लगातारÌपमा गरेर शी% Þाियक 
िव'मुा पु) ु नै हो । यही अहम ्
सवाललाई स+ोधन गनµ िज,ा अदालत 
िनयमावली, २०५२ मा संशोधन गरी 
काननूी �व1ा गिरएबाट यसको Éयोग 
अिनवायµÌपमा नै गनुµपनð  ।

(ूकरण नं. २६)
 § म#ुा Éवाहको �व1ापनमा देिखएका 

सम5ाहÌलाई िनराकरण गरी म#ुाका 
प�लाई िछटो छिरतो Þाय Éदान गनð 
उ#े7ले काननूमा �व1ा गिरएको 
लगातार कारवाही र सुनवुाइलाई 
ÉभावकारीÌपमा कायाµ8यन गनµ 
आव7क संय9हÌको िनमाµण गनµसमेत 
जÌरी �ने ।

(ूकरण नं. २७)
 § लगातार कारवाही र सुनवुाइको 

लािग िनयमावलीको �व1ा ßतः 
कायाµ8यनमा आउन स;ैन यसको 
Éभावकारी कायाµ8यनको लािग 
सरोकारवाला प�का साथै हरेक िनकाय 
एवम ् पदािधकारीहÌको सहयोग र 
सम8य िनर=रÌपमा नै भईरहन 
आव7क �ने ।

(ूकरण नं. २८)
 § म#ुाको जिटलता र Éकृितका आधारमा 

म#ुाहÌलाई वग?करण गरी फरक 
�व1ापन प@ित (DiBerentiated 
Case Management System) लाई 
अगँाGने भHे कुरालाई पिन नीितगत 
सुधारकैÌपमा हेनुµपनð ।

(ूकरण नं. २८)

"नवेदकतफa बाट : Rवqान अ"धव5ाqय मीरा ढंुगाना 
र सषुमा गौतम

िनणµय नं.९०७८
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�वप�ीतफ! बाट : �व&ान उप)याया+धव-ा ौी 
खगराज पौडेल

अवलि9बत नजीर :

स9ब; कानून : 
 § िज>ला अदालत +नयमावलA, २०५२ 

(आठH संशोधन) को २३ ग

आदेश
 �ा. क�ाण �े� : नेपालको अ)तNरम 
सं�वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
अ)तग!त यस अदालतसम� दायर हनु आएको 
ूःततु Nरट +नवेदनको संि�W तXय एवं आदेश 
देहायबमोिजम छ :– 

Nरट +नवेदकहZको +नवेदन िजक[र :

 +नवेदकहZ आव; संःथा म�हला वग!को 
हक�हत, म�हला सशि-करण, म�हलावग!को 
उ^थान, �वकास एवं कानूनी हक अ+धकारको 
र�ा गन! तथा कानूनको काया!)वयन भए नभएको 
अनगुमन मू>या`न गनa तथा समममा मानव 
अ+धकारको र�ाको ला+ग काय!रत ्रहेको छ । 
हामी र +नवेदक संःथाले आम नेपालA जनताको 
सरोकारसँग गाँ+सएका �व+भf रा�gय महhवको 
�वषयमा, ऐन कानूनको kयवःथाको �वषयमा 
�व+भf Nरट +नवेदन दायर गदl आएकोसमेत छ । 
 )या�यक ू �बयाको �वल9बताले फौजदारA 
)याय ूशासनको ूभावकाNरतामा+थ ूn िच)ह 
लाpदै आएको छ । यसलाई ूभावकारA बनाउन 
हाल ू च+लत अनसु)धान तहक[कातको ू �व+ध, मsुा 
सनुवुाइको बममा अपनाईने काय!�व+धलगायतका 
kयवःथामा सधुार >याउन जZरA छ । ढAलो 
)याय हनु ु भनेको )याय vदन इ)कार गनु!सरह 
हो भfे )यायको मा)य +स;ा)तलाई आ^मसात ्
गरA नेपालको अ)तNरम सं�वधान,२०६३ को 
धारा ११५ ले )याय स9पादनमा कुनै �क+समको 
अवरोध नआउने कुरालाई स+ुनिwत ् गरेको      

छ । तर प+न फौजदारA )यायमा ूभावकाNरतामा 
व�ृ; हनु सकेको छैन । सरकारवादA फौजदारA 
मsुा ूायः असफल हनुकुो ूमखु कारण सा�ीको 
संर�ण हनु नसzन ु र सा�ी परA�ण समयमा 
उिचत तNरकाले हनु नसzन ुप+न हो । 
 साव!ज+नक सरोकारको �ववादमाफ! त ्{योती 
पौडेल �वZ; म)ऽीपNरष} सिचवालयसमेतको 
मsुामा रा{यले म�हला पी+डत भएका सबैखाले 
फौजदारA मsुा र खासगरA घरेल ु �हंसास9ब)धी 
मsुा माऽ हेन! Fast Track Court  गठन गनु!पनa 
�वषयमा म�हला बालबा+लका तथा समाज क>याण 
म)ऽालयका नाममा +नदaशना^मक आदेश जारA 
गरेको अवःथासमेत छ । अतः +छटो छNरतो 
)याय स9पादनको ला+ग �व�मान )याय ूणालAमा 
सधुार हनुपुनa कुरामा कसैको दईुमत हनु   
सzदैन । सव��च अदालत ःवयं ^यसतफ!  सदैव 
�बयाशील रहँदै आएको छ । ^यसैले सव��च 
अदालतले �वधा�यक[ अ+धकार ूयोग गरA िज>ला 
अदालत +नयमावलA, २०५२ मा आठँH संशोधन 
गरA अ+त ग9भीर र मानवता�वZ;को अपराधका 
मsुामा लगातार कारवाहA र सनुवुाइ गNरने 
kयवःथा गरेको छ । सो संशोधनले थप गरेका  
+नयम २३ग. र अनसूुिच ४ख. का kयवःथाहZ 
देहायबमोिजम रहेका छन ्:

• २३ग. मsुमा लगातार कारवाहA र सनुवुाइ 
गNरनेः (१) यस +नयमावलAमा अ)यऽ 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प+न अनसूुिच 
४ख.बमोिजमका मsुाहZ अदालतमा 
अ+भयोगपऽ पेश भएप+छ अ+भयोग लगाईएका 
सबै ू+तवादAहZ उपिःथत गराईएकोमा 
+नजहZको बयान गराई अदालतले आदेश 
vदएमा लगातार ूमाण परA�ण गNरनेछ । 

(२) उप+नयम 
 (१) बमोिजमका मsुाहZम�ये सरकारवादA 

फौजदारA मsुाका हकमा अदालतले तोकेको 

९०७८ - अ+धव-ा उमा तामाङसमेत �व. ूधानम)ऽी तथा मि)ऽपNरष�को काया!लयसमेत
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*दनमा अ"भयोजनकता4ले समेत सा6ी गवाह 
पेश गनु4 पन;छ । 

(३) ू"तवादBले बयान गदा4 खलुाएका सा6ी 
ूमाणहG तHकालै "नजले उपिःथत गराउन 
वा ूमाण पेश गन4 सOने भएमा सनुवुाइलाई 
"नरRतरता *दई ूमाण परB6ण गSरनेछ । 

(४) उप"नयम (१) र (३)बमोिजमको काय4Vव"ध 
पूरा भएप"छ थप ूमाण परB6ण गन4 
आवँयक नभए अदालतले तHकालै "नण4य 
गन4 सOनेछ ।

• अनसूुची ४ख. लगातार कारवाहB र सनुवुाइ 
गSरने म\ुा :

(१) अपहरण तथा शरBर बRधक,

(२) आगलागी,
(३) घरेल ुVहंसास_बRधी,
(४) सबै ूकारको चोरB,
(५) जबज4ःती करणी,
(६) जीउ माःने बेbने,

(७) ठगी,
(८) मानव बेच"बखन तथा ओसार पसार,

(९) लागू औषध,

(१०) सवibच अदालतले नेपाल राजपऽमा सूचना 
ूकाशन गरB तोकेका म\ुाहG ।

  

मातहतका अदालतको काम 
कारवाहBलाई ूभावकारB बनाई समम Rयाय 
ूशासनलाई kयविःथत बनाउने अ"धकार तथा 
दाVयlवसमेत सवibच अदालतको हो । स_मानीत 
सवibच अदालतमा मातहतका अदालतको 
काम कारवाहBलाई अनगुमन गन;,आवँयक 
"नयमावलBको तजु4मा गन; तथा आवँयक 
"नद;शन *दने अ"धकारसमेत रहेको छ । "नरRतर 
सनुवुाइको उm kयवःथाको काया4Rवयन गन; 
गराउने स_बRधमा आवँयक kयवःथा गन; 
दाVयlव स_मानीत सवibच अदालतको भएकोमा 

स_मानीत सवibच अदालत उm दाVयlवू"त 
उदासीन भएको कारणले चःुत र दGुःत Rयाय 
ूाn गन; सेवामाहBको अ"धकार हनन ्हनु पगेुको 
छ । 

"नवेदक संःथाले मVहला पी"डत भएका 
धेरै म\ुाहGको कानूनी सहायतामाफ4 त ्अदालतमा 
पी"डतको ू"त"न"धHव गदq आएको छ र "नवेदक 
संःथाले संकलन गरेको म\ुा तथा हाल गSररहेको 
अनगुमनबाट "नयमावलBमा भएको संशो"धत 
लगातार कारवाहB र सनुवुाइस_बRधी kयवःथाको 
काया4Rवयन हनु सकेको पाइँदैन । २०६७ प"छ 
काठमाडt र "सRधपुाuचोक िजuला अदालतमा 
दायर भएको म\ुामा संसो"धत "नयमअनसुार 
"नय"मत सनुवुाइ नगSरएको स_बRधमा ती 
अदालतबाट भएका फैसलाका नvल साथै पेश 
गSरएको छ । काया4Rवयन नै कानूनको अRत र 
सफलता हो भने कानूनी "सwाRतको पSरपालना 
हनुको ला"ग राxयले "नमा4ण गरेका कानूनहGको 
ूभावकारB काया4Rवयन महlवपूण4 हRुछ । 

पर_परागत अपराधको तलुनामा संग*ठत 
अपराधमा सा6ी ू माण बyुने, सबूद संकलन गन; र 
सा6ी परB6ण गन; काय4 क*ठन हRुछ । संग*ठत 
अपराध एक ौृङखलाबw तथा kयवसाVयक 
अपराधीहGको "गरोहबाट गSरने अपराध भएकोले 
यःता अपराधकम}हG साम, दाम, द~ड, भेदको 
नी"त अपनाएर भए प"न सजायबाट जो"गन 
योजनाबwGपमा नै सVबय रहRछन ्जसले गदा4 
पी"डत तथा उनका पSरवारलाई आ"थ4क ूलोभन 
*दने, Vव"भ� Vक"समका डर ऽासको वातावरण 
"सज4ना गन;, आफूVवGwका ूमाणहG न� गन; 
गराउने जःता काय4 गन4मा उ�त रहRछन ् । 
फौजदारB Rयाय ूशासनलाई ूभावकारB बनाउन 
अ"भयmुलाई सजाय *दए प�ुने पर_परागत Rयाय 
ूणालBमा पSरवत4न गन4 प"न उि�कै जGरB छ । 

िजuला अदालत "नयमावलB, २०५२ 
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को �नयम २३ग. को $यवःथा हालस,म प�न 
ूभावकार23पमा लागू हनु सकेको अवःथा 
देिखएको छैन । उ@ $यवःथाको ूभावकार2 
कायाABवयन हनु सकेमा Bयाय �छटो छDरतो हनेु र 
पी�डतले शीय Bयाय पाएको अनभु�ूत गनA पाउने 
अवःथाको �सजAना हBुछ । यसबाट पी�डतले 
Bयायको अनभु�ूत गनA सLने माऽ नभै अ�भयोग 
लागेका $यि@ �नदNष ठहरे समयमै सफाइ 
पाई अनावँयक हैरानीबाट बचावट हनेु, पी�डत 
साVीलाई अनिुचत आ�थAक लाभमा पानX ूयास 
�न3YसाZहत हनेु, अ�भय@ुबाट पी�डतू�त हनेु डर, 

ऽास, ध,क\ जःता Zबयाकलाप �नयिBऽत हनेु, 

अ�भय@ुले ूमाण न_ गनX स,भावनामा कमी 
आउने पी�डत साVी ू �तकूल हनुबाट रोLने र Bयाय 
स,पादनमा सहयोग पु̀ ने भई कानूनको उaेँय 
र कानूनी शासनले मूतA3प पाई Bयायपा�लकाको 
जनआःथामा बZृc हनेु हुँदा िजeला अदालत 
�नयमावल2को उ@ �नय�मत सनुवुाइको $यवःथा 
अZवल,ब लागू गनुA गराउन ुभनी �न,न ZवपVीका 
नाममा �न,नबमो�मजको परमादेशलगायत जो 
चाZहने अBय आfा आदेशसमेत जार2 गDरपाऊँ । 
(१) िजeला अदालत �नयमावल2ले तोकेका 

�नय�मत सनुवुाइ गDरनपुनX मaुामा अनसुBधान 
तहक\कातकै बममा स,भव भएस,म 
ू�तवाद2ह3 च@ुा गनA गराउन र ू�तवाद2 
च@ुा भएका मaुामा पी�डत एवं जाहेरवाला 
गवाहह3लाई मaुा पेश गदाA कै बखत पेश 
गनXतफA  आवँयक कारवाह2 गनA गराउन 
मातहतका िजeला ूहर2 कायाAलयलाई 
�नदXशन गनुA भनी गहृ मBऽालय एवं ूहर2 
ूधान कायाAलयका नाममा परमादेश जार2 
गDरपाऊँ । 

(२) �नय�मत सनुवुाइ गDरने भनी �नयमावल2ले 
तोकेका मaुाह3मा ू�तवाद2ह3 च@ुा 
भइसकेको भए अनसुBधान अ�धकृतसँग 

समयमै स,पकA  र समBवय कायम गर2 
अ�भयोगपऽ पेशगदाAकै बखत Yयःता 
साVी गवाहह3लाईसमेत बकपऽ गनA पेश 
गनुA भनी मातहतका सरकार2 वक\ललाई 
�नदXशन जार2 गनुA भनी महाBयाया�धव@ाको 
कायाAलयका नाममा परमादेश जार2                
गDरपाऊँ । 

(३) सवNlच अदालतबाट मातहतका 
अदालतह3लाईसमेत �नय�मत सनुवुाइ 
स,बBधी $यवःथाको कायाABवयन हनेु गर2 
मaुा सनुवुाइ ता�लका (Case Hearing 

Calendar) तयार गर2 लागू गनA गराउन 
परमादेश जार2 गDरपाऊँ । 

(४) सवNlच अदालतबाट जार2 गDरएको 
�नयमावल2ले गरेको �नय�मत सनुवुाइस,बBधी 
$यवःथाह3को आnना मातहतका िजeला 
अदालतबाट कायाABवयन भए नभएको 
स,बBधमा अनगुमन एवं �नर2Vण गर2 
सो $यवःथाको ूभावकार2 कायाABवयन 
गनुA गराउन ु भनी पनुरावेदन अदालतका 
मoुय Bयायाधीशका नाममा आदेश जार2    
गDरपाऊँ । 

(५) िजeला अदालत �नयमावल2मा भएको �नय�मत 
सनुवुाइस,बBधी $यवःथाको कायाABवयनका 
ला�ग �नवेदकलगायतका संःथासँग सहकायA 
गर2 �नदX िशका बनाई लागू गनूA गराउन ु
भनी सवNlच अदालतका नाममा आदेश 
जार2 गDरपाऊँ भqेसमेत $यहोराको �नवेदक 
अ�धव@ा उमा तामाङसमेतको तफA बाट 
दायर भएको Dरट �नवेदन । 

यस अदालतबाट �म�त २०६९।५।२१ मा जार2 
भएको ूारि,भक आदेश :

यसमा के कसो भएको हो  �नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जार2 हनु Zकन नपनX हो  

९०७८ - अ�धव@ा उमा तामाङसमेत Zव. ूधानमBऽी तथा मिBऽपDरषyको कायाAलयसमेत
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यो आदेश ू ा1 भएको "म"तले बाटाका 8यादबाहेक 
१५ (प=ी) @दन"भऽ महा=याया"धवCाको 
कायाDलयमाफD त ् "लिखतजवाफ पठाउन Kरट 
"नवेदनको एकू"त नMल साथै राखी RवपSीहTलाई 
सूचना @दई "लिखत जवाफ परे वा अव"ध नाघेप"छ 
"नयमानसुार गरZ पेश गनुD साथै यसमा "नवेदनको 
Rवषयवःतकुो गा8भीयDतालाई हेरZ ूःततु Kरट 
"नवेदनलाई अमा"धकार ूदान गKर@दएको                                      
छ । 

 RवपSी ूधानम=ऽी तथा मि=ऽपKरष_को 
कायाDलयले ूःततु गरेको "लिखतजवाफ :

RवपSी Kरट "नवेदकले दावी "लन ुभएको 
Rवषयमा यस कायाDलयको कुनै संलaनता छैन । 
नेपाल सरकार, ूधानम=ऽी तथा मि=ऽपKरष_को 
कायाDलय संRवधान तथा Rवbमान नेपाल कानूनको 
कायाD=वयन गरZ गराई कानूनी राcयको 
अवधारणालाई साकार पानe कुरामा कRटबf रहेको 
छ । साथै मgुा मा"मलाका स=दभDमा अदालतले 
@दएको आदेश, "नदeश र फैसलाहTको कायाD=वयन 
गनe गराउने कुरामासमेत यस कायाDलय सचेत र 
ू"तबf रहेको छ । RवपSी "नवेदकले दावी 
"लन ुभएको िजhला अदालत "नयमावलZ, २०५२ 
को "नयम २३ग को jयवःथा कायाD=वयन गनe 
कायD स8बि=धत िजhला अदालतहTको रहेको 
देिख=छ । =याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
३१ ले @दएको अ"धकार ूयोग गरZ सवnoच 
अदालतबाट "नमाDण भएको िजhला अदालत 
"नयमावलZ, २०५२ को उिhलिखत jयवःथाको 
कायाD=वयनका ला"ग अदालतको आदेश 
आवँयक हनेु भई यस कायाDलयबाट अ=यथा गनुD 
ःवत=ऽ =यायपा"लकाको अवधारणाRवपरZत हनेु 
देिख=छ । अदालतबाट मgुा मा"मलाको पपुDSका 
बममा "नयम २३ग को कायाD=वयनका ला"ग 
स8बि=धत "नकायलाई आदेश वा "नदeश भएमा 
"नयमावलZको उhलेिखत jयवःथा कायाD=वयन 

हनेु नै हुँदा तsस8ब=धमा स8मानीत अदालतबाट 
ूःततु Kरट "नवेदनमा कुनै आदेश जारZ गनुDपनe 
अवःथा Rवbमान छैन । उC jयवःथा ःवतः 
कायाD=वयनमा आउने नभई स8बि=धत मgुामा 
लगातार सनुवुाइ गनe भनी स8बि=धत िजhला 
अदालतबाट आदेश भएको अवःथामा माऽ 
कायाD=वयनमा hयाउन सRकने ह=ुछ । Kरट 
"नवेदनमा ःपv र ठोस तwययCु आधारबाट दावी 
गनD सकेको िःथ"त प"न देिखंदैन । यसका साथै 
िजhला अदालत "नयमावलZ, २०५२ मा भएको 
"म"त २०६७।४।३ को आठy संशोधनप"छमाऽ 
सो jयवःथा गKरएको हनुाले यसको ूभावकारZ 
कायाD=वयनको Rवषय "नzयप"न सा=द"भDक नै 
ह=ुछ । मgुाको ूकृ"त र अवःथा हेरZ स8बि=धत 
िजhला अदालतले आदेश @दएमा सो jयवःथा 
लागू हनेु हुँदा सो jयवःथाको कायाD=वयनको 
ला"ग Kरट "नवेदकको मागबमोिजम परमादेश 
जारZ हनेु अवःथा छैन । साथै, यस Rवषयमा 
नेपाल सरकार ूधानम=ऽी तथा मि=ऽपKरष_को 
कायाDलयको कुनै संलaनतासमेत नरहने हुँदा यस 
कायाDलयको हकमा आदेश जारZ हनेु अवःथा 
नहुँदा Kरट "नवेदन खारेज गKरपाऊँ ।
RवपSी महा=याया"धवCाको कायाDलयको तफD बाट 
ूःततु भएको "लिखत जवाफ :

फौजदारZ =याय ूशासनका मह�वपूणD 
कायD अपराध अनसु=धान, अ"भयोजन र =याRयक 
कारवाहZम�ये महा=याया"धवCाको कायाDलय 
र मातहतका सरकारZ वक�ल कायाDलयले 
अनसु=धानकताD "नकाय र =याRयक कायDमा संलaन 
अदालत तथा अ=य =याRयक "नकायबीचको कायD 
स8पादनमा सहयोग गनe स8ब=धमा सेतकुो 
अ"तKरC अ"भयोजन, बहस पैरवी र ू "तरSासमेतको 
िज8मेवारZ पूरा गद� आएको तwयमा Rववाद                             
छैन ।

फौजदारZ =यायका पf"तम�ये 
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अ�भयोजना"मक प'�तमा कसूर ूमािणत गन0 
भार अ�भयोजन प1मा नै रहने र अनसु6धानको 
�सल�सलामा बिुझएका <यि=ह>लाई सरकारवादB 
फौजदारB मEुामा अदालतले तोकेको Fदनमा 
उपिःथत गराई सा1ी गवाहको बकपऽ गराउने 
कायL सरकारB वकMलसमेतको हो । गOभीर 
ूकृ�तका सरकारवादB फौजदारB मEुामा लगातार 
कारवाहB र सनुवुाइ गनL सRने तज�बजी अ�धकार 
(Discre�onary Power) अदालतमा रहने <यवःथा 
िजUला अदालत �नयमावलB, २०५२ को �नयम 
२३ ग (४) ले गरेको छ । कानूनले नै तजबीजी 
अ�धकार ूदान गरेको \वषयमा परमादेश जारB 
हनु सRदैन । सरकारB मEुासOब6धी �नयमावलB, 
२०५५ को �नयम १५(१) ले अदालतले सरकारB 
प1को सा1ी गवाहलाई उपिःथत गराउने Fदनको 
सूचनासOबि6धत ूहरB कायाLलयलाई Fदनपुन0 र 
�नधाLaरत �म�त र समयमा सरकारB वकMलमाफL त 
"यःता सा1ी गवाहलाई अदालतमा उपिःथत 
गराउने कतL<य ूहरBको हनेु ःपb गरेको छ । 
अदालतले ू माण बcुन मकुरर गरेको �म�तसOममा 
\वदेश गईसRने वा अ6य कुनै कारणले उपिःथत 
हनु नसRने तर नबझुी नहनेु \क�समका सा1ी 
गवाहलाई अदालतसम1 ूःततु गaरएमा 
अदालतले त"कालै बcुन सRने <यवःथा गरेको 
छ । यसरB त"कालै बcुदा अकd प1लाई िजरह 
गन0 मौकाबाट बिfत गनL नस\कने र ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा ५० को कायL\व�धसमेत पालन 
गनुLपन0 अवःथा रह6छ । सरकारवादB फौजदारB 
मEुामा अदालतका आदेशबमोिजम ूहरBले 
सा1ी गवाहलाई तो\कएको Fदनमा उपिःथत 
गराउन नसकेको अवःथामा उपिःथत गराउन 
नसRनाको मनुा�सब कारण खोलB मचुUुका खडा 
गरB सरकारB वकMल कायाLलयमा पठाउनपुन0 र 
सरकारB वकMलले मचुUुकासमेत संलmन राखी पनुः 
उपिःथत गराउने समय माग गरB अनरुोध गरेमा 

अदालतले आदेश Fदन सRने उ= �नयमावलBको 
�नयम १५(२) मा भएको <यवःथाबाटसमेत 
सा1ी गवाहको लगातार सनुवुाइमा कानूनको 
o6o (Conflict of law) \वpमान रहेको कारण 
लगातार कारवाहB र सनुवुाइको कायाL6वयनमा 
कFठनाई उ"पq भएको छ । सा1ीको उपिःथ�त, 

सोधपछु, िजरहलगायतका ूच�लत कानूनले 
�नधाLरण गरेका सारभतू र कायL\व�धगत <यवःथा 
पालनसँगै अपवादा"मक अवःथामा माऽ लगातार 
कारवाहB र सनुवुाइ हनु सRने अवःथामा सो 
कानूनी <यवःथाको कायाL6वयनमा सहजता आउन 
नसकेको हुँदा अपवादको >पमा लागू गनL स\कने 
कानूनी <यवःथालाई सामा6य अवःथामा जःतो 
लागू गन0 गरB मागबमोिजमको आदेश जारB 
हनुपुन0 अवःथा देिखंदैन । कानूनले �नधाLरण 
गरेका कायL\व�ध पालन र पूरा नगरB हतारमा 
6याय सOपादन गनL स\कँदैन । �छटो, छaरतो र 
सवLसलुभ 6यायको आकाङ1ा 6यायका ू"येक 
उपभो=ाको रहेको ह6ुछ । पी�डतलाई 6याय 
र दोषीलाई कानूनबमोिजमको सजाय Fदलाउन ु
फौजदारB 6यायको उEेँय भएकोले फौजदारB 
6यायका अवयवह>को स\बय सहयोग�बना यो 
उEेँय हा�सल गनL कFठन ह6ुछ । सरकारवादB 
फौजदारB मEुामा सा1ीको प\हचान, संर1ण र 
ूो"साहन नहुँदा सा1ी गवाहमा दबाब र ूभावको 
अवःथासमेत देखा पन0 गरेको छ । सा1ी 
गवाहलाई यो अवःथाबाट म=ु राखी सा1ी 
ूमाणको ूःत�ुतमा समिुचत vयान Fदन सकेमा 
\वशेष अवःथामा अपवादको >पमा अपनाउन 
खोिजएको लगातार कारवाहB र सनुवुाइको 
कायाL6वयन गनL कFठन हुँदैन । तथा\प सा1ी 
ूमाणको ूःत�ुत र लगातार सनुवुाइमा \वpमान 
कानूनी ू\बया पूरा गनुLपन0 हुँदा सो ू\बया 
पूरा भएमा लगातार कारवाहB र सनुवुाइ गनLमा 
अदालतको तज�बजी अ�धकारमा कुनै ब6देज 

९०७८ - अ�धव=ा उमा तामाङसमेत \व. ूधानम6ऽी तथा मि6ऽपaरष|को कायाLलयसमेत
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रहँदैन । "नवेदकले ूःततु गनु5 भएका काठमाड; 
िज>ला अदालत र "सAधपुा>चोक िज>ला 
अदालतबाट फैसला भएका मGुामा कानूनले 
"नधा5रण गरेको काय5Jव"ध र ूJबया पूरा गनु5पनL 
भएको कारण लगातार कारवाहM र सनुवुाइको 
काया5Aवयन नभए प"न Jवशेष र अपवादको 
Qपमा रहेको कानूनी Sयवःथा काया5Aवयन गन5 
महाAयाया"धवUाको काया5लय ू"तबV छ । 
सरकारवादM फौजदारM मGुामYये िज>ला अदालत 
"नयमावलM, २०५२ को "नयम २३ग (१) मा 
उ>लेख भएबमोिजम "नयमावलMको अनसूुची 
४ख मा उि>लिखत मGुामा सोहM "नयमावलMको 
"नयम २३ग (२)बमोिजम अदालतले तोकेको 
bदनमा सरकारवादM फौजदारM मGुाका साcी 
गवाह अदालतसमc बकपऽको ला"ग ूःततु गनL 
काय5मा सरकारM वकdल काया5लयहQ ू"तबV 
छन ् । यस काया5लय र मातहतका सरकारM 
वकdल काया5लयहQ अदालतबाट भएका आदेश 
काया5Aवयन गरM फौजदारM Aयाय ू शासनमा सधुार 
गन5 र सरकारवादM फौजदारM मGुामा साcी गवाह 
समयमै ूःततु गरM AयाJयक काय5मा सहयोग गन5 
दgिचg रहेकोले "नवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारM गनु5पनL अवःथा नहुँदा hरट "नवेदन 
खारेज गhरपाउन सiमानीत अदातलसमc सादर 
अनरुोध गद5छु । 
Jवपcी कानून, Aयाय, संJवधानसभा तथा संसदMय 
मा"मला मAऽालयको तफ5 बाट ूःततु भएको 
"लिखतजवाफ : 

यस मAऽालयको के कःतो काम 
कारवाहMबाट "नवेदकको हक अ"धकारमा 
आघात पगेुको हो hरट "नवेदनमा ूlसँग उ>लेख                                           
छैन । "बनाआधार र कारण यस मAऽालयसमेतलाई 
Jवपcी बनाई दायर भएको hरट "नवेदन "नरथ5क 
छ । नेपालको अAतhरम संJवधान, २०६३ को 
धारा १०० ले नेपालको AयायसiबAधी अ"धकार 

सो संJवधान र अAय कानून तथा Aयायका 
माAय "सVाAतअनसुार अदालत तथा AयाJयक 
"नकायहQबाट ू योग गhरने Sयवःथा भएको Aयाय 
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले bदएको 
अ"धकार ूयोग गरM सवqrच अदालतले बनाएको 
िज>ला अदालत "नयमावलM, २०५२ र सो 
"नयमावलMको "नयम १०८ ले सो "नयमावलMमा 
लेिखएको कुरामा सोहM "नयमावलMबमोिजम र 
सोदेिख बाहेक अQ आAतhरक काय5Jव"ध अदालत 
आफैले Sयविःथत गन5 सsने कानूनी Sयवःथा 
गरेको हुँदा सो "नयमावलMको "नयम २३ग. मा 
भएको मGुामा लगातार कारवाहM र सनुवुाइ गhरने 
Sयवःथाको काया5AवयनसiबिAधत "नकायको 
सहयोग र समAवयमा सiमानीत अदालतबाट हनेु 
Jवषय भएकोले hरट "नवेदन खारेज भागी हुँदा 
खारेज गरMपाऊँ । 
ूहरM ूधान काया5लय, नsसालको तफ5 बाट ूःततु 
हनु आएको "लिखतजवाफ : 

Jवपcीको मूल दावी नै िज>ला अदालत 
"नयमावलMको "नयम २३ग. को समिुचत ूयोग 
िज>ला अदालतहQबाट हनेु गरेको छैन भvे 
रहेको छ सो कुरा सiबिAधत मGुाहQमा नै 

सiबिAधत अदालतले Jवचार गनL कुरा भएको 
हनुाले hरट जारM हनुपुनL अवःथा छैन । साथै 
सो Jवषयमा समेत यस काया5लयको कुनै भ"ूमका 
नरहेको र आwनो hरट "नवेदनमा Jवपcीले यस 
काया5लयबाट कानूनी कत5Sय पालना गरेन भvे 
Jवषयमा कुनै कुरा उ>लेख गरेकोसमेत नपाइँदा 
यस काया5लयसमेतलाई Jवपcी बनाई दायर 
भएको उ>लेिखत hरट "नवेदन खारेज गरM फुस5द 
bदलाई पाऊँ ।  
Jवपcी सवqrच अदालतका रिजxारबाट ूःततु 
भएको "लिखत जवाफ :  

Jवपcीले उठाएअनसुार सवqrच अदालतलाई 
मातहतका अदालतहQको काम कारवाहMलाई 
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चःुत र द!ुःत बनाउने तथा समम +याय ूशासन 
/यविःथत बनाउने अ3धकार र दा6य7व रहेको 
कुरामा दईुमत हनु स;दैन । यसको अथ> त?लो 
अदालतले गनB +या6यक ू6बयामा यो यसो 
गर भनेर भE सहज हुँदैन । िज?ला अदालत 
3नयमावलH, २०५२ को 3नयम २३ग. मा भएको 
/यवःथामाः 
(१) यस 3नयमावलHमा अ+यऽ जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भएताप3न अनसूुची ४ख  बमोिजमका 
मYुाह! अदालतमा अ3भयोगपऽ पेश भएप3छ 
अ3भयोग लगाइएका सबै ू3तवादHह! 
उपिःथत गराएकोमा 3नजह!को बयान 
गराई अदालतले आदेश ]दएमा लगातार 
ूमाण परH_ण ग`रनेछ । 

(२) उप3नयम (१) बमोिजमका मYुाह!मaये 
सरकार वादH फौजदारH मYुाका हकमा 
अदालतले तोकेको ]दनमा अ3भयोजनकता>ले 

समेत सा_ी गवाह पेश गनु>पनB छ । 
(३) ू3तवादHले बयान गदा> खलुाएका सा_ी 

ूमाणह! तdकालै 3नजले उपिःथत गराउन 
वा ूमाण पेश गन> स;ने भएमा सनुवुाइलाई 
3नर+तरता ]दई ूमाण परH_ण ग`रने छ । 

(४) उप3नयम (१) र (३) बमोिजमको काय>6व3ध 
पूरा भएप3छ थप ू माण परH_ण गन> आवँयक 
नभए अदालतले तdकालै 3नण>य गन> स;ने 
छ भEे देिख+छ । ̀ रट 3नवेदकह!को दावी 
उिचत र +यायसgत नभएकोले ूःततु `रट 
3नवेदन खारेज ग`रपाऊँ भEेसमेत /यहोराको 
सवijच अदालतका रिजkारबाट ूःततु 
भएको 3लिखत जवाफ । 

3नवेदक एवं 6वप_ीतफ> का कानून /यवसायीह!को 
बहस िजकmर :

3नयमबमोिजम मYुा पेशीसूचीमा चढH 
पेश हनु आएको ूःततु मYुामा 3नवेदकतफ> बाट 

उपिःथत 6वpान अ3धवqाह! मीरा ढंुगाना र सषुमा 
गौतमले सरकारवादH हनेु जबज>ःती करणी, मानव 
बेच3बखन तथा ओसार पसार, घरेल ु6हंसा, अपहरण 
तथा शरHरब+धक जःता गuभीर र मानवता6वरोधी 
मYुामा शीय सनुवुाइ ज!रH छ । यसको ला3ग 
िज?ला अदालत 3नयमावलH, २०५२ को 3नयम 
२३ग मा लगातार सनुवुाइ ग`रने कानूनी /यवःथा 
लागू भएप3न सो /यवःथा ूभावकारH!पमा 
काया>+वयनमा आएको छैन । यो /यवःथा लागू 
गन> सवijच अदालत ूशासन प3न गuभीर बE 
सकेको छैन । जसको कारण 3नयमावलHको 
/यवःथा 3नंूयोजन 3सx हनु गएको छ । गuभीर 
र मानवता6वरोधी अपराधह!मा सा_ीको संर_ण 
नहनुाले सा_ी परH_ण उिचत समयमा हनु सकेको                                                              
पाइँदैन । यो नै सरकारवादH फौजदारH मYुा 
असफल हनुाको ूमखु कारण मा3न+छ । 
3नयमावलHको यो /यवःथाले पी3डतले शीय +याय 
पाउनेमा 6वzास गन> स6क+छ । ू3तवादHले प3न 
अि+तम सनुवुाइबाट सफाइ पाउने भएमा लामो 
समयसuम अ3भयोग कायम रहेको कारणबाट 
भो{नपुनB अस6ुवधाबाट फाईदा 3लन स;ने                                                                        
ह+ुछ । dयसैले िज?ला अदालत 3नयमावलHले 
तोकेका उि?लिखत मYुाह!मा अनसु+धानकै 
बममा सuभव भएसuम ू3तवादHलाई मqु गनB 
गराउनेदेिख 3लएर मYुा पेश हनुासाथै पी3डत एवं 
जाहेरवालालगायतका सरकारH गवाहह!समेतलाई 
पेश गनु> गराउन ुभनी िज?ला ू हरH काया>लयह!लाई 
आवँयक 3नदBशन ]दन ुभनी गहृ म+ऽालय एवं 
ूहरH ूधान काया>लयका नाममा परमादेश जारH                                          
ग`रपाऊँ । अनसु+धान अ3धकृतसँग समयमै 
सम+वय कायम गरH अ3भयोग पेश हनुासाथै 
सा_ीह!को बकपऽ गराउने /यवःथा 3मलाउन 
मातहतका सरकारH वकmल काया>लयलाई 3नदBशन 
गनु> भनी महा+याया3धवqाको काया>लयका 
नाममासमेत परमादेश जारH ग`रपाऊँ । उि?लिखत 

९०७८ - अ3धवqा उमा तामाङसमेत 6व. ूधानम+ऽी तथा मि+ऽप`रष�को काया>लयसमेत
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म+ुाह.मा लगातार सनुवुाइ हनुको ला"ग आवँयक 
संय9ऽसमेत "नमा:ण गर< "नयमावल<को =यवःथा 
शीय काया:9वयनमा Cयाई अनगुमनसमेत गनु: भनी 
सवGHच अदालत ू शासनको नाममासमेत परमादेश 
जार< गर<पाऊँ भOेसमेतको बहस िजकRर ूःततु 
गनु: भयो ।  

TवपUी नेपाल सरकारका "नकायह.को 
तफ: बाट उपिःथत TवXान उप9याया"धवZा ौी 
खगराज पौडेलले िजCला अदालत "नयमावल<को 
"नर9तर सनुवुाइको =यवःथा काया:9वयन गन_ 
ूमखु दाTय`व भनेको सaबि9धत िजCला अदालतकै                                               
ह9ुछ । उिCलिखत =यवःथा काया:9वयनमा 
Cयाउनमा बाधा पान_ गर< कुनै प"न सरकार< 
"नकायह.ले कुनै काय: गरेका छैनन ् । 
लगातार सनुवुाइ गन_ भनी सaबि9धत िजCला 
अदालतले आदेश गरेमा उZ =यवःथा ःवतः नै 
काया:9वयनमा आउने कुरा ूf नै छ । TवपUी 
बनाइएका नेपाल सरकारका काया:लयह.ले 
कानूनबमोिजमको आ–आhनो कत:=य पूरा गर< 
नै रहेका छन ्र लगातार सनुवुाइको उिCलिखत 
=यवःथाको काया:9वयनमा कुनै बाधा Tवरोध 
नगरेको अवःथा हुँदा मागबमोिजम परमादेश 
जार< गनु: पन_ अवःथा छैन । ूःततु iरट "नवेदन 
खारेज गiरपाऊँ भOेसमेतको बहस ूःततु गनु: 
भयो । 
यस अदालतको आदेश : 

इ9साफको रोहमा "म"सल तथा सो 
संलkन ूमाण कागजह.को अlययन गर< हेदा:, 
"नवेदकले मूलतः िजCला अदालत "नयमावल<, 
२०५२ को "नयम २३ग. मा जबज:ःती करणी, 
मानव बेच"बखन तथा ओसार पसार, घरेल ु
Tहंसा, अपहरण तथा शर<रब9धकलगायतका 
म+ुामा "नय"मत सनुवुाइ हनेु =यवःथा "म"त 
२०६७।४।३ बाटै लागू भै सकेको अवःथामा 
प"न सaबि9धत िजCला अदालतह.ले अझैसaम 

उZ =यवःथालाई काया:9वयनमा Cयाएका 
छैनन ् । ःवयं सवGHच अदालतबाटसमेत 
यसको काया:9वयनमा lयान पkुन सकेको                                              
छैन । uयसैगर< यसको काया:9वयनमा सरकार< 
वकRलका साथै ूहर< काया:लयह.को सहयोग र 
सम9वय प"न उिvकै मह`वपूण: हनेु हुँदा यी सबै 
TवपUीह.को सहयोग र सम9वय हनेु गर< िजCला 
अदालतह.मा आवँयक संय9ऽसमेतको गठन 
गर< लगातार सनुवुाइसaब9धी िजCला अदालत 
"नयमावल<को उZ =यवःथालाई काया:9वयन गनु: 
गराउन ु भनी TवपUीह.को नाममा परमादेशको 
आदेश जार< गiरपाऊँ भनी मxुय "नवेदन दावी 
"लएको देिख9छ । iरट "नवेदन मागदावीको 
खyडन ःव.प TवपUीह.बाट आएको "लिखत 
जवाफ =यहोरामा िजCला अदालत "नयमावल<को 
उिCलिखत =यवःथा काया:9वयनमा नCयाउनमुा 
आफूह.को कुनै प"न भ"ूमका छैन र सaबि9धत 
िजCला अदालत ःवयंले सTबयता देखाएको 
खyडमा उZ =यवःथा ःवतः काया:9वयन हनेुमा 
समेत कुनै {XTवधा नभएको हुँदा परमादेश जार< 
गन: पन_ अवःथा नरहेको भOे आशयको =यहोरा 
उCलेख भएको देिख9छ ।

उिCलिखत बहस िजकRरह.को मनन ्साथै 
iरट "नवेदन िजकRर, TवपUीह.बाट ूःततु हनु 
आएका "लिखत जवाफसमेतको "म"सलसंलkन 
कागज ूमाणह.को अlययनप|ात देहायका 
ू}ह.को सaब9धमा 9याTयक "नरोपण हनुपुन_ 
देिखन आयो ।
(१) िजCला अदालत "नयमावल<, २०५२ मा 

भएको आठ� संशोधनबाट थप गiरएको 
"नयम २३ग. को लगातार कारवाह< र 
सनुवुाइसaब9धी कानूनी =यवःथाको ूयोग 
अ"नवाय:.पमा गनु:पन_ हो वा होईन ?

(२) सो =यवःथालाई ूभावकार<.पमा 
काया:9वयनमा Cयाउनको ला"ग िजCला 



1375

अदालतह मा कुनै 'क(समको संय-ऽको 
(नमा/ण गन/ ज र4 छ वा छैन ?  

(३) लगातार कारवाह4 र सनुवुाइ हनेु भनी 
िज@ला अदालत (नयमावल4मा संशो(धन गर4 
थप गEरएको अनसूुची ४ख मा तो'कएका 
मKुाह को कारवाह4 Lयवःथालाई ू भावकार4 
बनाउनको ला(ग मKुा Lयवःथापनको 
स-दभ/मा समेत  कुनै सधुारको आवँयकता 
छ वा छैन ? 

(४) (नवेदकह को मागबमोिजमको आदेश जार4 
हनुपुनT हो होईन ?  मागबमोिजमको आदेश 
जार4 हनेु भए कुन कुन (नकायको नाउँमा 
के कःतो आदेश जार4 हनुपुनT हो ?

२. सव/ू थम (नण/यको ला(ग (नधा/Eरत 
प'हलो ू Xको सYब-धमा 'वचार गरZ । (नवेदकले 
खास गर4 िज@ला अदालत (नयमावल4, २०५२ 
को आठZ संशोधनले थप भएको (नयम २३ग.
मा भएको लगातार कारवाह4 र सनुवुाइसYब-धी 
कानूनी _यवःथाको िज@ला अदालतह बाट 
ूभावकार4 काया/-वयन नभएकोले सो Lयवःथाको 
ूभावकार4 काया/-वयन गराउनको ला(ग 
परमादेशलगायतको उपयaु आदेश 'वपbीह का 
नाममा जार4 गEरपाऊँ भdे मागदावी (लई ूःततु 
Eरट (नवेदन दायर गरेको देिख-छ । 

३. िज@ला अदालत (नयमावल4, २०५२ 
मा (म(त २०६७।०४।०३ मा भएको आठZ 
संशोधनले (नयम २३ग.थप गर4  सgीन र 
गहन 'क(समका केह4 फौजदार4 मKुामा लगातार 
कारवाह4 र सनुवुाइ गEरने Lयवःथालाई अgीकार 
गरेको देिख-छ । सो Lयवःथा त ु-तै लागू 
भएको समेत देिख-छ । उa संशोधनले 
अनसूुची ४ख.समेत थप गर4 लगातार कारवाह4 
र सनुवुाइ गEरने मKुाह को सूचीसमेत तोकेको                   
देिख-छ । उa सूचीमा अपहरण तथा शर4र 

ब-धक, आगलागी, घरेल ु 'हंसासYब-धी, सबै 
ूकारको चोर4, जबज/ःती करणी, जीउ माःने बेkने, 

ठगी, मानव बेच(बखन तथा ओसार पसार, लागू 
औषध मKुाह  तो'कएको र सवokच अदालतले 
नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गर4 तोकेका 
मKुाह मा समेत लगातार कारवाह4 र सनुवुाइ 
गEरन सpने गर4 सो Lयवःथाको दायरालाई 
अझै फरा'कलो बनाएको देिख-छ । उि@लिखत 
मKुाह मा सधr जोिखमयaु अवःथामा रहने 
म'हला एवम ्समाजका सीमा-तकृत वग/ह  नै बढ4 
माऽामा पी(डत बdे गरेको देिख-छ । यःता पी(डत 
वग/को -यायसYमको पहुँचलाई सहज त@ुयाउन 
राwयको भ(ूमका अझ बढ4 रचनाxमक र सहयोगी 
बdुपनT देिख-छ । सामािजक सरुbाका y'zले 
समेत गहन 'क(समका फौजदार4 मKुाको सनुवुाइ 
ू'बयालाई अनिुचत पमा लिYबन न|दई पी(डत 
एवम ् ू(तवाद4 ःवयंलाईसमेत -यायको अनभु(ूत 
|दलाउनको ला(ग मKुामा लगातार सनुवुाइ गरेर 
-या'यक (नंकष/मा प~ुनपुनT ह-ुछ । सरकारवाद4 
हनेु गYभीरखालका फौजदार4 मKुाह को 
सनुवुाइ ू'बया लामो र 'वलYबकार4 भएको 
कारण अदालतमा मKुा दायर भएप(छ ूारिYभक 
सनुवुाइ (Pre-trial) भएको लामो अ-तरालप(छ 
माऽ साbीह को पर4bण हनेु ूचलन रहेको                                                        
देिख-छ । जसको कारण xयःता साbीह  ू माण 
मकुरर गEरएका (म(तसYममा 'वदेश गईसpने वा 
'ववाह वा अ-य कुनै कारणले उपिःथत नहनु प(न 
सpछन ्। लामो अ-तरालप�ात ्साbी पर4bण 
गEरने पEरपाट4ले गदा/ साbीह लाई आ(थ/क 
ूलोभन वा डर,धाक, धYक� देखाई ू(तकूल 
हनु लगाउने, मौकामा बयान गरेको लामो 
अ-तरालप(छ माऽ अदालतमा बयान वा बकपऽ 
गराईने पEरपाट4ले गदा/ मKुामा 'वरोधाभासपूण/ 
अ(भLयिa आउन सpने भई थप ूमाण संकलन 
र साbी उपिःथत गराउनसमेत क|ठनाई हनेु 

९०७८ - अ(धवaा उमा तामाङसमेत 'व. ूधानम-ऽी तथा मि-ऽपEरष�को काया/लयसमेत
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गरेको देिख0छ । लामो समयको अ0तरालमा 
ग8रने सा9ी पर;9ण वा म>ुाको अ0य कारवाह;मा 
स@बि0धत CयिDको ःमरण शिDले प"न समःया 
आउन सIदछ । क"तपय म>ुामा मौकामा 
सा9ी ूमाणहL बMुन नसNकँदा ूमाणहL नP 
हनेु स@भावनासमेत रहन सIछ । फौजदार; 
म>ुाको सनुवुाइ ूNबया शीय र ूभावकार; 
नभएकै कारणले वतXमान फौजदार; 0याय ूशासन 
दYडह;नता रोIन कमजोर ब0दै गएको समेत 
देिख0छ । म>ुामा हनेु ढ;लो सनुवुाइको कारण  
"नद\ष CयिDले सफाइ "लई समाजमा पनुःथाXNपत 
हनु र पी"डतले ूा` गनa राहतलगायतको 0याय 
ूा` गनa मागXसमेत अ"निbत ब0दै गएको छ । 

४. समाज र मानवता Nवरोधी 
Nबयाकलापलाई ूभावकार;Lपमा "नय0ऽण गनX 
नसNकए नाग8रकहLको सरुि9त भएर बाँeन 
पाउने अ"धकार जNहलेसकैु जोिखममा पनX सIने 
ह0ुछ । नाग8रकहLलाई सरुि9त भएर बाँeन fदने 
अवःथाको स"ुनिbतता ूदान गनa, समाजमा घhने 
अपराधीक ग"तNव"धहLलाई ूभावकार;तवरले 
"नय0ऽण गनa, अपराधीहLलाई उिचत दYड 
fदलाउने र पी"डतको संर9ण गनa दाNयkव 
राlयकै ह0ुछ । Nयनै कारणले गदाX प"न राlयले 
Nव"भm कानूनी र संःथागत संय0ऽहLलाई "नमाXण 
गरेर फौजदार; 0याय ूशासनलाई ूभावकार; 
र भरोसायोnय बनाउन अप8रहायX ह0ुछ । Nयनै 
आवँयकतालाई स@बोधन गनXको ला"ग लामो र 
झqझNटलो कायXNव"धमा समयानकूुल सधुारको 
Lपमा लगातार सनुवुाइस@ब0धी कानूनी Cयवःथा 
"नयमावल;मा गर; ूयोगमा अ"नवायX ग8रएको   
हो । 

५. 0याय "छटो, कम खिचXलो र सलुभ 
बनाउनको ला"ग 0याय ूशासनमा समयानकूुल 
सधुार वाqछ"नय ह0ुछ । देवानी र फौजदार; दबैुको 
0याय ूशासनमा आ-आuनै महkवपूणX र NविशP 

ःथान रहेको भएप"न फौजदार; 0याय ूशासन 
सvालनमा राlय संय0ऽले बढ; नै संवेदनशील 
हनुपुनa ह0ुछ । पर@परागत अपराधहLको तलुनामा 
वतXमान समयमा Nवक"सत हुँदै गरेका संगfठत 
अपराधहLको "नय0ऽणमा राlयको भ"ूमका अझै 
बढ; ूभावकार; र रचनाxमक हनुपुनa देिख0छ । 
संगfठत अपराध एक ौृ{लाब| र CयावसाNयक 
अपराधीहLको "गरोहबाट ग8रने अपराध हुँदा यःता 
आपराधीक "गरोहL}ारा घटाउने अपराधहLलाई 
"नय0ऽण गनX फौजदार; 0याय ूशासनमा NविशP 
र फरकढ~को सधुार देिखन जLर; ह0ुछ । 
यःता अपराधहLमा पी"डत वा सा9ीलगायतका 
सबूद ूमाणहLको सरु9ा एवं "तनको ूभावकार; 
पर;9णको कुरा संवेदनशील मा"नने गछX । 
यfद म>ुाको सनुवुाइ ूNबया अनिुचतLपमा 
लामो भएमा यःता Cयावसायीक अपराधीहLले 
आफूNवL|का सा9ी ूमाणलाई ूभाNवत 
त�ुयाई म>ुालाई असफल बनाउन सफल हनु                                                  
सIछन ्। मNहला Nहंसास@ब0धी, जबजXःती करणी, 
मानव बेच"बखन तथा ओसार पसार, मा"नस 
अपहरण, लागू औषध जःता म>ुाहLमा संगfठत 
अपराधीक "गरोहहLको नै संलnनता बढ; रहने 
गदXछ । संगfठत आपरा"धक "गरोह}ारा सvालन 
ग8रने यःता आपरा"धक NबयाकलापहL आध"ुनक 
यगुको चनुौती बनेका छन ्। संगfठत अपराध 
सvालन गनaहLको स�ाल कुनै राN�य सीमा"भऽ 
माऽै सी"मत नभई यो अ0तराXN�यःतरस@मै 
फै"लएको र यसको पछा"ड अपराधीहLको ठूलो 
समूहले काम गर; रहेको ह0ुछ । NयनीहLसँग रहने 
पैसा एवं गैरकानूनी शिDको कारणले सिजलैसँग 
पी"डत एवं जाहेरवालालगायतका सा9ीहL ू भावमा 
पनX सIदछन ्जसको फलःवLप फौजदार; 0याय 
ूशासनको मागX अवL| हनु पगुी फौजदार; 0याय 
ूशासनबाट ूा` गनX खोिजएको लआयको सह; 
न"तजा आउन नसIने खतरा रNहरह0छ । 
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६. संग�ठत अपराधलगायतका म,ुामा 
-व0मान जघ4य फौजदार8 म,ुाह: खास गरेर 
अपराधह:बाट नै खास @यिB वा समदुाय 
माऽै ूभा-वत हनेु नभै अ4ततः समम समाज 
र देशा4तरसIम पJन ूभा-वत हनेु अवःथा     
आउँछ । एक देश वा ूादेिशक Sेऽमा बसेर 
अ4य देश वा ू ादेिशक Sेऽका जनता -व:Tसमेत 
अपराध गनU सVने हनुाले संग�ठत अपराधको 
अ4तराU-Xय आयामह:समेत रहेको देिख4छ । 
Yयःतो कसूरह:को सनुवुाइलाई Jछटो छ]रतो 
र ूभावकार8 गराउने कुरा झनै गा॑ो कुरा                                          
ह4ुछ । कJतपय अवःथामा एक देशको साSी अकa 
देशको अदालत सशर8र उपिःथत गराउन नसकb 
4या-यक सहयोगसIब4धी सIझौताको सहयोग 
Jलएर अ4तदcशीय अदालती संय4ऽ उपयोग गरेर 
दूरभाष वा दूर ौ@यfँयको माhयमबाट बयान 
बकपऽ गराउन पनcसमेतको अवःथा रह4छ । 
खचU, समय, सरुSा र @यवहा]रकता आ�द कJतपय 
कारणले Yयःतो -वकkप खोlन पनc अवःथा 
आउँछ ।

७. संग�ठत अपराधको कसूरदारको 
खतरनाक पoृभJूम, पीJडतको असहाय र 
संवेदनशील अवःथा, पीJडतले अदालती ू-बयामा 
सहयोग गरे बापत उठाउन पनc जोिखमको ूकृJत 
र माऽा आ�द कारणले पीJडत एवं साSीह:को 
-वशेष संरSण गनुUपनc अवःथा आउँछ । साSी 
संरSणको आवँयकता पJछkला �दनह:मा 
यJतJबrन ज:र8 भएको छ -क अ-हले केह8 
मलुकुह:ले संग�ठत अपराधका पीJडत साSीलाई 
देशJभऽ माऽै नभएर देशबा-हर अझ महादेश नै 
कटाएर पJन अकs  नाम र प]रचयस-हत भए पJन 
�दएर -वशेष संरSण �दने गरेको पाइ4छ । यी 
कुराह: 4याय ूणाल8मा आएका चापह:को 
अYयाधJुनक ूविृtको :पमा Jलन स-क4छ । 
-वशेष:पमा संरSण ग]रएका साSीह:को बकपऽ 

जनु:पमा गनc भएपJन Jछटो छ]रतो गनुUपनc                                          
ह4ुछ । बढ8 समय लगाएर वा ढ8लो गर8 ग]रएको 
साSी बकपऽले गणुःतर र अJधका]रकता गमुाउन 
सVछ र जोिखम बढाएको हनु सVछ । यस 
अथUमा पJन @यविःथत:पमा लगातार कारवाह8 
र सनुवुाइमाफU त यःता ूvह:को सIबोधन गनुU 
बाwछनीय हनु आउँछ । 

८. यःतो खतरालाई Jनवारण गनUको 
लाJग गIभीर एवम ्सzीन माJनएका उिkलिखत 
-कJसमका म,ुाह:मा परIपरागत र -वलIबपूणU 
सनुवुाइ ू-बयालाई कायम राखीरा{दा म,ुाको 
कारवाह8 अनावँयक:पमा लिIबन गई 
अपराधीह:लाई अJभयोगबाट छुटकारा Jलने 
-वJभ| हरकतह:को योजना बनाउने अवसर ूा} 
हनेु ह4ुछ । अ4ततः दोषी Jनदaष साJबत हनेु 
र पीJडत झन पीJडत हनेु खतरा बJनरहनकुा 
साथै द~डह8नताले समेत ूौय पाईरहने ह4ुछ । 
-यनै चनुौतीसँग जधुी ूभावकार8 4याय ूदान गनc 
उ,ेँयले िजkला अदालत Jनयमावल8, २०५२ मा 
संशोधन गर8 Jनयम २३ग. र अनसूुची ४ख. थप 
ग]र लगातार कारवाई र सनुवुाइको @यवःथा र 
Yयःतो @यवःथामा लागू ग]रने म,ुाह:को सूची 
तो-कएको  देिख4छ । 

९. पीJडतको f-�कोणबाट नेपालको 
वतUमान फौजदार8 4याय ूशासन पीJडत-मैऽी ब| 
सकेको देिखंदैन । पीJडतलाई 4याय �दलाउने 
कानूनी संय4ऽह: अपरुो र अपयाU} रहेको 
स4दभUमा लगातार सनुवुाइ सIब4धी कानूनी 
@यवःथालाई यसको सहयोगीको :पमा हेनुUपनc 
ह4ुछ । 4या-यक ू-बया ःवभावैले छ]रतो 
हनुपुदUछ भने पीJडतको स4दभUमा हेनc हो भने 
Yयो अझ Jछटो छ]रतो र ूभावकार8 हनुपुदUछ । 
कसूरदारलाई द~ड सजाय �दलाउने र पीJडतलाई 
4याय ूदान गनc फौजदार8 4यायको उ,ेँयलाई 
प]रपूJतU गनUको लाJग पJन कानूनमा यःतो @यवःथा 
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हनु आवँयक ह0ुछ । हामीले अगँा7दै आएको 
फौजदार? 0याय ूणाल?ले ू"तवाद?का हक 
अ"धकारहDको संरGणको तलुनामा पी"डतका 
हक अ"धकारहDको ूभावकार? कानूनी Jयवःथा 
गरेर संरGण गनM सकेको अवःथा देिखदैन । 
यसै आवँयकतालाई पूरा गनMको ला"ग प"न 
उि7लिखत Rक"समको कानूनी Jयवःथाको 
ूयोग मSुा सनुवुाइको बममा अ"नवायM                                                           
ह0ुछ । ूच"लत फौजदार? 0याय ूशासनले 
अXीकार गरेको मSुा सनुवुाइको Jयवःथामा 
समयानकूुल पYरवतMन हनु नसकZ ूभावकार? 
हनु नसकेको कारणबाट दोषीलाई सजाय गन̂, 

पी"डतलाई 0याय _दलाउने र समाजलाई "नभMयता 
ूदान गन̂ कानूनी सवाल चनुौतीपूणM बनेको        
छ । यस Rक"समको चनुौतीको सामना गनMको 
ला"ग प"न लगातार सनुवुाइको Jयवःथा कानूनमा 
हनु अपYरहायM हनु गएको देिख0छ । यःतो 
Jयवःथा कानूनमा भएर माऽ मSुाका पGले ःवतः 
0याय पाईहा7न सaदैनन ्। यसको ला"ग यःतो 
Jयवःथाको ूभावकार? कायाM0वयन गनM जDर? 
ह0ुछ । ूःततु Rववादमा Yरट "नवेदकको मcुय 
चासो प"न यसै Rवषयमा केि0ित रहेको देिख0छ ।

१०. ू"तवाद? र पी"डत दबैुलाई 
फौजदार? 0याय ूणाल?ू"त Rवgःत त7ुयाउनको 
ला"ग परhपरागत Dपमा ूयोग हुँदै आएको 0याय 
ूशासनको लामो र झjझRटलो कायMRव"धमा 
समयानकूुल सधुार हनु जDर? ह0ुछ । देवानी 
मSुाहDमा "लिखत सबूद ूमाणहDकै ूाधा0यता 
हनेु हनुाले ूमाणहDको संरGण अदालतबाट 
प"छसhम प"न गनM ज"त सहज ह0ुछ kय"त सहज 
फौजदार? मSुामा ू योग हनेु सबूद ू माणको हकमा 
नहनु प"न सaछ । फौजदार? मSुामा "लिखत 
ूमाणको भ0दा प"न भौ"तक सबूद ूमाणहDको 
ूधानता बढ? रहने र kयःता सबूद ूमाणहDको 
मSुाको सफलताको ला"ग लामो समयसhम 

संरGण गर?राm क_ठन हनेु ह0ुछ । 
११. फौजदार? मSुामा अदालतबाट 

नबिुझनहनेु र सरकार? पGले उपिःथत गराउनपुन̂ 
पी"डत एवम ्जाहेरवाला लगायतका सरकार? साGी 
गवाहहDलाई अदालतले यथा समय"भऽै बझुी 
ूमाण पर?Gण गनM नसaदा kयःता साGीलाई प"छ 
अदालतले चाहेर प"न बoुन नसaने अवःथा आउन 
सaछ । य_द बoुन सRकए प"न अपराधका पी"डत 
एवम ् जाहेरवालालगायतका साGी गवाहहDको 
ूयाMp सरुGा नभएको हाॆो जःतो मलुकुमा 
अपराध घटेको लामो समयको अ0तरालमा kयःता 
साGी गवाहहDमा"थ Rव"भs Rक"समका अनिुचत 
ूभाव पनM गई उनीहD ू"तकूल अ"भJयिt _दन 
बाuय हनु सaछन ्।

१२. अ"धकांशतः मRहला, बालबा"लका 
एवम ्समाजका सीमा0तकृत वगMहD बढ? पी"डत 
हनेु गhभीर Rक"समका फौजदार? मSुाहDमा 
हाल ूच"लत लामो Rक"समको सनुवुाइको सwा 
लगातार सनुवुाइ गYरने पYरपाट?लाई अXीकार 
गदाM उनीहDको 0यायमा सहज पहुँच पxुन 
सaछ । मSुा पेश हनुासाथै अ"भयtु एवं साGी 
गवाहDलाई प"न ूःततु गर? "नजहDको बयान 
"लने लगायतको बoुन पन̂ ूमाण लगातारDपमा 
बoुने कायMले 0याRयक ूRबयाले स"ुनिyतता ूाp 
गनM सaछ । 0याय ढ?लो _दन ु भनेको 0याय 
_दन इ0कार गनुM हो भsे ःथाRपत मा0यतालाई 
JयावहाYरक Dप _दनको ला"ग ढ?लो 0याRयक 
ूRबयामा देिखएको ढ?लासिुःतमा सधुार 7याउन 
जDर? छ ।अदालतमा दायर भएका मSुाहDमा 
फैसला हनु धेरे समय लाxने गरेको कारणबाट 
0याय _दन Rढलाइ हनेु गरेको छ । अलगअलग 
र पटकपटक गYरने सनुवुाइ ूRबयाले गदाM 
समयमा  साGी गवाहहDलाई बoुन नसRकदा 
kयःता साGी गवाहहD उ7लेcयDपमा उपिःथत 
नहनेु र उपिःथत भई हाले प"न ू"तकूल भई 
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�दने आम ूचलन रहेको देिख*छ । *या/यक 
काय0/व2धमा अपेि6त सधुार हनु नसकेकै कारण 
शीय *याय नपाइने अवःथाको 2सज0ना भएको                     
छ । कथमकदािचत ् ढGलै गरG *याय ूाI 
भईहाले प2न पी2डतले अनभुतू हनेु गरG *याय 
ूाI नहनु सMछ । यःतो अवःथाको 2सज0ना 
हनु न�दनको ला2ग फौजदारG *याय ूणालGमा 
समयानकूुल पPरवत0न हनु र पी2डतलाई *याय 
�दनेतफ0  उ*मखु हनु जRरG छ । 

१३. 2नवेदक प6को चासो भनेको 
प2न यस Vयवःथालाई िजWला अदालतहRले 
ूभावकारGRपमा काया0*वयन गरेका छैनन ् भXे 
छ । अदालती काम कारवाहG र काय0/व2धमा 
शीयताको चासो 2लई 2नवेदकहR अदालतसम6 
ूवेश गनु0लाई ःवाभा/वक माXुपनY नै ह*ुछ । 
/वप6ी महा*याया2धवZाको काया0लयबाट ूःततु 
भएको 2लिखत जवाफमा लगातार कारवाहG र 
सनुवुाइको Vयवःथाको काया0*वयनमा कानूनको 
]*] /व^मान रहेको छ । जसको कारण यसको 
काया0*वयनमा क�ठनाई उ`पX भएको छ । 
सा6ीको उपिःथ2त, सोधपछु, िजरहलगायतका 
ूच2लत कानूनले 2नधा0रण गरेका सारभतू र 
काय0/व2धगत Vयवःथा पालना गरेर अपवादा`मक 
अवःथामा माऽ यस /क2समको सनुवुाइ हनु    
सMदछ । सो कानूनी Vयवःथालाई सामा*य 
अवःथामा जःतो लागू गनY गरG मागबमोिजमको 
आदेश जारG हनु सMदैन भXे कुरालाई उWलेख 
गरेको देिख*छ । महा*याया2धवZाको 
काया0लयले राखेको धारणा जःतो िजWला अदालत 
2नयमावलGको लगातार सनुवुाइको Vयवःथालाई 
अपवादा`मकRपमा 2लन 2मWदैन । लगातार 
कारवाहG र सनुवुाइको ला2ग कुनै कानूनी 
बाधा रहेको भएप2न िजWला अदालतमा गठन 
हनेु संय*ऽमा मcुाका सरोकारवाला प6बीच 
हनेु छलफल एवं मcुा Vयवःथापनको स*दभ0मा 

अपनाइने कानूनी संय*ऽले सो बाधालाई हटाउन 
सMने नै ह*ुछ । 

१४. अदालतमाऽको एMलो ूयासले 
लगातार सनुवुाइको कानूनी Vयवःथाले साथ0कता 
पाउन सMदैन । यसमा अदालतका साथै 
अनसु*धानमा सeलfन ूहरG, अ2भयोजन प6, 

ू2तवादG प6को कानून Vयवसायी तथा *यायका 
सरोकारवालासमेत सबैको सहयोग र सम*वय 
जRरG ह*ुछ । आवँयक संय*ऽसमेतको 2नमा0ण 
गरG अ2नवाय0Rपमा लागू गन0 स/कने Vयवःथालाई 
गौण मानी अपवादा`मकRपमा माऽ लागू गन0 
स/कने भXे /वप6ी महा*याया2धवZा काया0लयको 
तक0  यस स*दभ0मा सा*द2भ0क देिखंदैन । फौजदारG 
*याय ूशासनको सधुार गरG ूभावकारG बनाउन 
महा*याया2धवZाको काया0लयको समेत उिhकै 
िजeमेवारG र जवाफदे/हता रहने ह*ुछ । फौजदारG 
*याय ूणालGमा रहेका कमी कमजोरGलाई हटाई 
पी2डतमखुी *याय ू णालGको /वकासमा सरकारवादG 
फौजदारG मcुाको ू2तर6ा गन0 संवैधा2नकRपमा 
नै ग�ठत 2नकायबाट अदालतले सधi स/बय 
सहयोगको आशासमेत राखेको ह*ुछ । 

१५. लगातार सनुवुाइको अवधारणालाई 
ूभावकारGRपमा काया0*वयन गन0 स/कएमा 
मcुाका प6हRको मcुामा लाfने समय र खच0 
कम हनेु, 2छटोछPरतो र उिचत समयमा मcुाका 
प6हRले *याय ूाI गनY अ2धकारको स2ुनिlतता 
हनेु, मcुाको अm परु ्याउनेबममा हनेु ढGलासःुती 
अ*`य हनेु, कानूनले 2नधा0रण गरेको समय2भऽै 
मcुाको /कनारा गPरसMने पPरपाटGको /वकास 
हनेु, नागPरकहRलाई 2छटो छPरतोRपमा *याय 
पाइ*छ भXे कुराू2त /वnःत तWुयाउन स/कने, 

पी2डत सा6ीलाई अनिुचत आ2थ0क लाभमा पारG 
ू2तकूल हनुबाट रो/कने, अ2भयZुबाट पी2डतू2त 
हनेु डर, ऽास, धeकo जःता /बयाकलाप 2नयि*ऽत 
हनेु, अ2भयZुले ूमाण नp गनY सeभावनामा 

९०७८ - अ2धवZा उमा तामाङसमेत /व. ूधानम*ऽी तथा मि*ऽपPरषxको काया0लयसमेत
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कमी आउने भई सम23मा 4याय स6पादनको 
गणुःतरमा प"न ब2ृ? ह4ुछ । यसको ूभावकारE 
कायाF4वयनले पी"डतको पHमा माऽ नभै समयमै 
4या2यक ू2बया टु2Lई "नदMष अ"भयPुले समेत 
समयमै सफाइ पाई फौजदारE 4याय ूशासनको 
Hेऽमा देिखएको 4या2यक अ"निXततासमेत हYन 
जाने ह4ुछ ।

१६. यस प]"तको स6ब4धमा 2वदेशी 
अदालतह_ले गद̀ आएको अaयास हेदाF, म]ुाको 
कारवाहEको समय र पbरणाममा लगातार सनुवुाइ 
प]"तको ूभाव स6ब4धमा 2फ"ल2प4सको 4याय 
ूशासनस6ब4धी संःथाले १९९० मा fयहँाको 
सवMhच अदालतमा ू ःततु गरेको अjययन ू "तवेदन 
(Report on the Effects of the Continuous Trial 

System on Litigation Time and output in the 

National Capital Region) मा 2फ"ल2प4समा 
फmnट गनF बाँकo म]ुाको संpया बqन ु र 
4याय स6पादनमा 2वल6ब हनुकुो कारणह_मा 
अदालत"भऽको 4याय ूशासनको ू2बयागत 
2ढलाइ, कमFचारEबीच सम4वयको अभाव र 
म]ुाको सहE sयवःथापन हनु नसtन ु हो भनेर 
उP ू"तवेदनमा औvwयाईएको देिख4छ । उP 
ू"तवेदनका अनसुार म]ुामा लाxने समय कम 
गनुF र "छटो छbरतो 4याय स6पादन गनy उ]ेँय 
राखी ूथम चरणमा सन ्१९८९ मा केहE श_ु 
तहका अदालतह_ (Trial Courts) मा "नर4तर 
सनुवुाइको ू 2बया श_ु गbरएको देिख4छ । यसको 
न"तजामा लगातार सनुवुाइ प]"त लागू भएका 
अदालतको कायFस6पादनको तलुना अ4य यःतो 
ू2बया लागू नभएका अदालतह_सँग गbरएकोमा 
लगातार सनुवुाइ लागू भएका अदालतमा समान 
ूकृ"तको म]ुामा लगातार सनुवुाइ लागू नभएका 
अदालतह_को तलुनामा म]ुा फmnट "नकै कम 
समयमा भएको देखाईएको "थयो । प"छ यो 
ू2बयाको ूभावकाbरतालाई }23गत गरेर अ4य 

अदालतह_मा प"न 2वःतार गbरएको देिख4छ । 
"छमेकo मलुकु भारतमा प"न 4याय स6पादनमा 
ढEलासःुती sयापक माऽामा रहेको र "छटो 
छbरतो_पमा म]ुाह_को 2कनारा लगाउनको 
ला"ग भनेर 2वशेष sयवःथा र योजनाअ4तगFत 
शीय सनुवुाइ अदालतह_ (Fast Track Courts) 
को ःथापना गरE म]ुाह_को फmnट हनु बाँकo 
दरमा कमी wयाउँदै आएका उदाहरणह_ दे� 
स2क4छ । तर यःता अदालतह_को संरचना भने 
अःथायी ू कृ"तका हनेु गरेकोमा प"छwलो समयमा 
ग6भीर ूकृ"तका म2हला 2हंसासँग स6बि4धत 
म]ुाह_को सनुवुाइ ःथायी_पमै ःथापना हनेु 
“शीय कारवाहE अदालत” बाट गनF श_ु गbरएको 
देिख4छ । 

१७. सन ्२०१२ को "डसे6बर १६ का 
�दन एकजना २३ वष�य 2व�ाथ� "नभFया (पbरव"तFत 
नाम) को भारतको �दwलEमा भएको सामू2हक 
बलाfकारको घटनापXात ्मानव अ"धकारवादEह_ले 
उठाएको आवाजलाई सरकारले यथाशीय स6बोधन 
गद̀ पी"डतलाई शीय 4याय �दलाउनका ला"ग र 
शीय 4याय स6पादन गनF कानूनमा के कःतो 
संशोधन गनF आवँयक ह4ुछ सोको अjययन 
गरE उपयPु "सफाbरश गनFका ला"ग भारतका 
पूवF ूधान4यायाधीश जे.एस.वमाFको अjयHतामा 
एक स"म"तको गठन गbरएको र सो स"म"तले 
एक म2हना"भऽ आ�नो ू"तवेदन सरकारसमH 
ूःततु गरेकोमा तfकालै fयहाँको 2वधा2यकाले 
उP स"म"तका सझुावसमेतलाई समावेश हनेु 
गरE भारतीय अपराध सं2हता र सोसँग स6ब? 
कानूनमा तfकाल आवँयक संशोधन गरेको 
"थयो । जसअनसुार यौन 2हंसास6ब4धी 2व�मान 
कानूनमा संशोधन गनुFका साथै �दwलEका केहE 
िजwला अदालतह_मा “शीय कारवाहE अदालत” 

को गठन भई जबजFःती करणीलगायत ग6भीर 
ूकृ"तका म2हला 2हंसासँग स6बि4धत म]ुाह_ ती 
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अदालतह बाट हेन& ूचलन श ु ग,रएको कुरा 
अ1ययनबाट देिख5छ ।  

१८. बेलायतमा प=न घरेल ु ?हंसाका 
मBुालाई =छटो छ,रतो पमा ?कनारा लगाउनको 
ला=ग शीय कारवाहH ूणालH (Fast Track 

System) अपनाइ मBुाको सनुवुाइ गन& ग,रएको       
पाई5छ । Mयहाँ यःता मBुाको शीय सनुवुाइ 
गनPको ला=ग छुQै घरेल ु ?हंसा अदालत ःथापना 
ग,रएको र यःतो कारवाहH ूणालHबाट मBुाको 
फUVट दरमा उWलेXय ूग=त भएको कुरासमेत 
Mयहाँको 5या?यक प,रपाटHको अ1ययनबाट   
देिख5छ ।

१९. Mयःतै ?विश[ीकृत अदालतह को 
ःथापनाको स]ब5धमा अ1ययन गदाP अमे,रकामा 
Expedited Track, Standard Track / Complex 

Track ग,र ३ ूकारको समूहमा मBुाह लाई 
वगaकरण गरH संिbc कायP?व=ध अपनाई मBुाको 
शीय फUVट गन& ूचलन श ु ग,रएको      
देिख5छ । अमे,रकामा प=न घरेल ु ?हंसाका 
?ववादह लाई छुQै ?विश[ीकृत घरेल ु ?हंसा 
अदालतबाट शीय सनुवुाइको अdयास ूचलनमा 
Wयाईएको कुरा Mयहाँको अ1ययनबाट देिख5छ ।  

२०. नेपाल पb रहेको नाग,रक तथा 
राजनी=तक अ=धकारस]ब5धी अ5तराP?hय अनबु5ध, 

१९६६ को धारा १४(३)(ग) ले फौजदारH 
कसूरको अ=भयोग लागेको हरेक lयिmलाई =नज 
?व nको फौजदारH अ=भयोगको =नधाPरणमा पूणP 
समानतामा आधा,रत अनिुचत ?वल]ब=बना पपुPb 
ग,रने कुरालाई ूMयाभ=ूत pदएको देिख5छ भने 
सो ूावधानलाई रा?hय कानूनमा लागू गराउने 
दा?यqवसमेत लगातार सनुवुाइस]ब5धी कानूनी 
lयवःथाले =नवाPह गरेको माr स?क5छ । 

२१. संयmु राh संघीय महासभाsारा २९ 
नोभे]बर, १९८५ मा पारHत ूःताव नं ४०/३४ 
मा जारH ग,रएको अपराध एवं अिXतयारको 

द ुपयोग पी=डतका ला=ग 5यायस]ब5धी आधारभतू 
=सnा5तको घोषणापऽले पी=डतलाई 5याय ूदान 
गन& ?वषयमा महqवपूणP lयवःथाह को उWलेख 
गरेको देिख5छ । उm घोषणापऽले अपराध 
पी=डतका ?व=भr अ=धकारह लाई ूMयाभ=ूत 
pदएको देिख5छ । जसअ5तगPत अपराधबाट 
पी=डत हनु पगेुकोह को 5यायमा पहुँच र ःवyछ 
lयवहार पाउने अ=धकार, पनुःथाPपनाको अ=धकार, 

सहयोगको अ=धकार र b=तपू=तPको अ=धकार 
ूमखु देिख5छन ्। 

२२. उिWलिखतानसुारका अ=धकारह को 
उपभोगलाई पूवाPनमुानमा आधा,रत तWुयाई 
स=ुनि{तता ूदान गनPको ला=ग रा?hय कानूनमा 
?ववादह को शीय सनुवुाइको उिचत र ू भावकारH 
कानूनी संय5ऽ =नमाPण अMय5त ज रH ह5ुछ । 
यpद मBुाको सनुवुाइ ू?बया अनिुचत पमा 
लि]बन गई पाउनपन& उपचार ूाc गनP ?वल]ब 
ह5ुछ भने पी=डतका उWलेिखत अ=धकारह को 
ूचलनमा समेत ?वल]ब हनु गई पी=डतले शीय 
5याय ू ाc गन& कायPमा बाधा प}ुन जा5छ । यःतो 
अवःथाको कारणले मBुा ल~दाल~दा lयिmको 
मMृयपुयP5तस]म प=न मBुाको अ5Mय नहनेु र 
Mय=तबेलाको प,रणामले पी=डतले ूाc गन& 5याय 
मरणोपरा5त पाएको परुःकार सरह बr जाने भई 
5याय ूणालH जवाफदेहH=बहHन बr जाने ह5ुछ ।

२३. 5यायको �?[ले आपरा=धक 
कायPबाट पी=डत भएका lयिm, =नजको प,रवार वा 
आिौतह लाई उिचत ?क=समको पनुःथाPपनाको 
कायP यथासमयमै स]पr गनुP पन& ह5ुछ । यःतो 
पनुःथाPपनामा स]पि� ?फताP गन&, नो�सानी भएको 
वा भोगेको पीडाबापतको रकम भmुानी गन&, 
पी=डत भएको कारण खचP भएको रकम ?फताP 
गन&, सहयोग उपल�ध गराउने र अ=धकारको 
पनुःथाPपना गन& जःता कुराह  पन& गदPछन ्। 
यसै स5दभPमा मानव बेच?वखन तथा ओसार 

९०७८ - अ=धवmा उमा तामाङसमेत ?व. ूधानम5ऽी तथा मि5ऽप,रष�को कायाPलयसमेत
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पसार -व/0को कसूरबाट प4रणामःव/प पी"डत 
ब; पगेुका <यि?लाई मानव बेच-वखन तथा 
ओसार पसार ("नयFऽण) ऐन, २०६४ अनसुार 
ूाM हनेु उ0ार, पनुःथाPपना र पनु"मPलनसQबFधी 
<यवःथालाई ूभावकारT/पमा कायाPFवयनमा 
Uयाउनको ला"गसमेत लगातार कारवाई र 
सनुवुाइको <यवःथा हनु अप4रहायP हFुछ । 

२४. पी"डतको संर[णको -वषयमा 
मौजूदा नेपालT कानूनमा भएको अFय <यवःथामaये 
पी"डतलाई भराउने ["तपू"तPसQबFधी <यवःथा प"न 
एक रहेको छ । मलुकुb ऐन, जबजPःती करणीको 
महलको ९(क) बमोिजम कसैले नाबालकसँग 
कुनै -क"समको अूाकृ"तक मैथनु गरे गराएमा 
जबजPःती करणी गरेको मानी यसै महलको ३ 
नं.बमोिजम हनेु सजायमा थप १ वषPसQम कैद गरT 
iयःतो नाबालकलाई "नजको उमेर र उसलाई 
पjुन गएको मकाPसमेत -वचार गरT अदालतले 
अूाकृ"तक मैथनु गनkबाट मना"सबमा-फकको 
["तपू"तP भराई lदनपुनk <यवःथा भएको देिखFछ । 
ऐ. महलको १० नं. अनसुार जबजPःती करणीबाट 
पी"डत म-हलालाई भएको शारT4रक वा मान"सक 
["त -वचार गरT पी"डत म-हलालाई वा iयःती 
म-हलाको मiृय ु भई सकेकोमा "नजमा आिौत 
छोराछोरT भए "नजह/लाई पनP गएको पीडासमेतको 
-वचार गरT मना"सब ठहराएबमोिजमको ["तपू"तP 
कसूरदारबाट भराईlदन ु पनk कानूनी <यवःथा 
रहेको देिखFछ । iयःतै बालबा"लकासQबFधी 
ऐन, २०४८ को दफा ५३ को उपदफा (६) 
बमोिजम कुनै बालबा"लकालाई अनै"तक पेशामा 
लगाएको कारण "नजको च4रऽमा कुनै आघात पjुन 
गएको रहेछ वा "नजको ःवाःtयू"तकूल ूभाव 
वा शारT4रक अuभu भएको रहेछ भने iयसरT 
भएको ["तको मनुा"सबमा-फकको ["तपू"तP रकम 
मvुा हेनk अwाले भराइ lदनपुनk कानूनी <यवःथा 
रहेको देिखFछ । मलुकुb ऐन, अपहरण तथा 

बFधक "लनेको महलको १२ नं. ले अपहरणबाट 
पी"डत भएको <यि?लाई पjुन गएको शारT4रक 
एवं मान"सक ["तको -वचार गरT सो कसूर गनk 
गराउने <यि?बाट पी"डत <यि?लाई ["तपू"तP 
भराई lदनपुनk कानूनी <यवःथा रहेको देिखFछ । 

२५. मौजूदा कानूनमा भएका उिUलिखत 
<यवःथाह/को गाQभीयPतालाईसमेत -वचार गरT 
यस अदालतले िजUला अदालत "नयमावलTमा 
संशोधन गरT लगातार कारवाहT र सनुवुाइ ग4रने 
मvुाह/को सूचीसमेत तोकb iयःता मvुाह/का 
सFदभPमा लगातार कारवाहT र सनुवुाइ ग4रने 
कायP-व"धसमेत तोकेको हो । जसको उvेँय 
यसको ूभावकारT कायाPFवयनबाट माऽ ूाM 
हFुछ । 

२६. उिUलिखत कानूनी <यवःथाको 
ूभावकारT कायाPFवयन गरT अपराधबाट पी"डत 
हनुपगेुका <यि? वा "नजका आिौतलाई 
भराउने ["तपू"तPलगायतका राहत कायPबमलाई 
ूभावकारT/पमा lदलाउनको ला"ग कसूरदारलाई 
"छटो छ4रतो/पमा कानूनको कठघरामा उzयाई 
उिचत द{ड lदन र पी"डतलाई Fयायःव/प 
कानूनबमोिजमको ["तपू"तPलगायतको राहत 
उिचत र मना"सब समय"भऽै उपल|ध गराउनको 
ला"ग हाल ूचलनमा रहेको परQपरागत फौजदारT 
Fयाय ूशासनको कायPशैलTमा प4रवतPन गन}पनk        
हFुछ । यःतो -क"समको प4रवतPन भनेको 
फौजदारT मvुाह/को सनुवुाइ ू-बया लगातार 
/पमा गरेर शीय Fया-यक -वFदमुा पjुन ु नै 
हो । यहT अहम ् सवाललाई सQबोधन गनP 
िजUला अदालत "नयमावलT,२०५२ मा संशोधन 
गरT कानूनी <यवःथा ग4रएबाट यसको ूयोग 
अ"नवायP/पमा नै गनुPपनk हुँदा यसलाई ऐि�छक 
हो भनेर भ;  "मUदैन । 

२७. अब "नणPयको ला"ग "नधाP4रत 
दोॐो ू�तफP  -वचार गर� । नाग4रकह/को 
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हक �हतको संर#ण गर& समाजमा शाि,त, 

सरु#ा, अमनचयन कायम रा2 र समाजमा घ4ने 
अवाि7छत �क9समका मानवीय ;यवहारलाई 
9नय,ऽण गन? ूभावकार& कानूनी ;यवःथा गरेर 
माऽ पFुदैन,  Iयसको ूभावकार& काया?,वयन हनु 
प9न जJर& ह,ुछ । मLुा ूवाहको ;यवःथापनमा 
देिखएका समःयाहJलाई 9नराकरण गर& मLुाका 
प#लाई 9छटो छPरतो ,याय ूदान गनQ उLेँयले 
कानूनमा ;यवःथा गPरएको लगातार कारवाह& 
र सनुवुाइलाई ूभावकार&Jपमा काया?,वयन 
गन? आवँयक संय,ऽहJको 9नमा?ण गन?समेत 
जJर& ह,ुछ । लगातार कारवाह& र सनुवुाइको 
;यवःथा �वशेष खालका मLुालाई �वलWब9बना 
शीय 9नण?यमा पFुनको ला9ग गPरएको नौलो 
ूयोग मा9न,छ । यस ;यवःथालाई अपनाई 
सनुवुाइ गPरने मLुाहJ र सोदेिख बाहेकका अ,य 
मLुाहJसमेत एकै अदालतबाट सँगसँगै सनुवुाइ 
गPरनपुनQ बा\यता अदालतको हुँदा यस सWब,धमा 
अदालतमा गठन हनेु संय,ऽले सो को उिचत 
;यवःथापन गनु?पनQ ह,ुछ । 

२८. लगातार कारवाह& र सनुवुाइको 
ला9ग 9नयमावल&को ;यवःथा ःवतः काया?,वयनमा 
आउन सcदैन यसको ूभावकार& काया?,वयनको 
ला9ग सरोकारवाला प#का साथै हरेक 9नकाय 
एवम ् पदा9धकार&हJको सहयोग र सम,वय 
9नर,तरJपमा नै भईरहन आवँयक ह,ुछ । 
सनुवुाइपूव?को चरणमा होस ्वा सनुवुाइको चरणमा 
होस ्दबैु चरणहJमा मLुाका सरोकारवाला प#, 

सरकार& अ9भयोeा, ू 9तवाद&को कानून ;यावसायी, 
मLुा अनसु,धानमा संलFन ूहर&समेतसँग 
लगातारJपमा छलफल गरेर लगातार 
सनुवुाइको ू�बयालाई ;यविःथत गदh लैजान ुपनQ             
ह,ुछ । यस ूकारको सनुवुाइ गPरने मLुाहJको 
कारवाह& ू�बयालाई साथ?क 9नंकष?मा 
परु ्याउनको ला9ग सरोकारवालाहJसँगको सहयोग 

र सम,वयलाईसमेत 9नर,तरता jदन आवँयक 
ह,ुछ । सो सWब,धमा छलफलको माग?लाई 
ूशःत गर& अिघ बkन िजlला अदालतहJमा 
एक छुmै संय,ऽ ःथापना गन?समेत आवँयक 
छ ।  लगातार कारवाह& र सनुवुाइसWब,धी 
;यवःथालाई मLुा ूवाह ;यवःथापनको स,दभ?मा 
िजlला अदालतहJमा गठन गPरने यःतो संय,ऽले 
मLुालाई फnoटको तहमा परु ्याउन र फnoटको 
ला9ग आवँयक पनQ ू�बयाहJलाई सह&ढqले 
सrालन गन? सहयोगीको भ9ूमका 9नवा?हसमेत 
गद?छ ।

२९. 9नण?यसँग 9नधा?Pरत तेॐो ूuतफ?  
�वचार गदा?, नेपालको ,याय ूणाल&मा अनभुतू 
गन? सcने ,याय ;यवःथाको पPरकlपना गदh 
,यायपा9लकाको पrवषvय रणनी9तक योजना 
लागू भई यस योजनाले ू#ेपण गरेका ,या�यक 
काम कारवाह&अ,तग?त मLुा ;यवःथापन 
पw9तलाई अगँा9लएको छ । मLुाको ज�टलता 
र ूकृ9तका आधारमा मLुाहJलाई वगvकरण 
गर& फरक ;यवःथापन पw9त (Differentiated 

Case Management System) लाई अगँाlने भ{े 
कुरालाई प9न नी9तगत सधुारकैJपमा हेनु?पनQ 
ह,ुछ । यसै नी9तगत सधुारअ,तग?त म�हला एवम ्
समाजका सीमा,तकृत वग? बढ& ूभा�वत रहने, 

गWभीर र सqीन खालका फौजदार& मLुाहJको 
कारवाह&लाई नरो�ककन लगातारJपमा सनुवुाइ 
गनु?पनQ �वशेष ;यवःथालाई िजlला अदालत 
9नयमावल&मा भएको आठ| संशोधनको मा\यमबाट 
थप गPरनाको साथै सोह& संशोधनबाट अनसूुची 
४ख. समेत थप भई सो ;यवःथाअ,तग?त हेPरने 
मLुाहJको सूची तो�कएको भए प9न हालसWम 
उe ;यवःथा ूभावकार&Jपमा ूयोगमा आउन 
सकेको देिखएन ।  

३०. िजlला अदालत 9नयमावल&मा 
;यविःथत लगातार कारवाह& र सनुवुाइको 

९०७८ - अ9धवeा उमा तामाङसमेत �व. ूधानम,ऽी तथा मि,ऽपPरष�को काया?लयसमेत
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*यवःथाअ1तग3त म5ुाको कारवाह9मा ढ9लासःुती 
हनु न=दन र उ@ *यवःथाको ूभावकार9 
काया31वयन गन3 म5ुा *यवःथापनका बारेमासमेत 
छलफल हनु जFर9 देिख1छ । यो *यवःथा 
लागू भएप"छ दायर हनेु म5ुाको हकमा यसै 
*यवःथाको सLब1धमा अपनाउन पनN काय3Oव"ध 
अपनाई म5ुाको कारवाह9 अगा"ड बढाउन पनN 
ह1ुछ । लगातार कारवाह9 र सनुवुाइ ूOबया 
लागू हनेु भनी तोOकएका म5ुामा लगातार सनुवुाइ 
गदा3 साOवकमा दायर भएका म5ुामा के कसर9 
सनुवुाइ *यवःथापन गनN भTे सLब1धमा म5ुा 
*यवःथापनको स1दभ3बाटसमेत ःपV हनु जFर9 
छ । यस Oक"समको *यवःथापकWय काय3को 
ला"ग छलफल गर9 "नंकष3मा पZुनको ला"ग 
िज[लािःथत 1याय \ेऽ सम1वय स"म"तसमेतसँग 
सम1वय गर9 अिघ ब_न जFर9 ह1ुछ । 

३१. 1याय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ३१ ले =दएको अ"धकार ूयोग गर9 सवghच 
अदालतले बनाई लागू गरेको िज[ला अदालत 
"नयमावल9, २०५२ मा भएको आठm संशोधनबाट 
थप भएको लगातार कारवाह9 र सनुवुाइसLब1धी 
"नयम २३ग. को *यवःथा देहायबमोिजम रहेको 
छ : 
(१)  अनसूुची ४ख. बमोिजमका म5ुाहF 

अदालतमा अ"भयोगपऽ पेश भएप"छ 
अ"भयोग लगाइएका सबै ू"तवाद9हF 
उपिःथत गराइएकोमा "नजहFको बयान 
गराई अदालतले आदेश =दएमा लगातार 
ूमाण पर9\ण गrरनेछ

(२)  उप"नयम (१) बमोिजमका म5ुाहFमsये 
सरकार वाद9 फौजदार9 म5ुाका हकमा 
अदालतले तोकेको =दनमा अ"भयोजनकता3ले 
समेत सा\ी गवाह पेश गनु3पनNछ । 

(३)  ू "तवाद9ले बयान गदा3 खलुाएका सा\ी 
ूमाणहF तuकालै "नजले उपिःथत गराउन 

वा ू माण पेश गन3 सvने भएमा सनुवुाइलाई 
"नर1तरता =दई ूमाण पर9\ण गrरनेछ । 

(४)  उप"नयम (१) र (३) बमोिजमको 
काय3Oव"ध पूरा भएप"छ थप ूमाण पर9\ण 
गन3 आवँयक नभए अदालतले तuकालै 
"नण3य गन3 सvनेछ । 

३२. उ@ काय3Oव"धगत सधुारको 
*यवःथालाई ूभावकार9 बनाउने सLब1धमा 
म5ुा *यवःथापनको \ेऽमा समेत समसामOयक 
सधुार आवँयक ह1ुछ । लगातार सनुवुाइको 
ला"ग म5ुाको काय3सूचीमा परेका म5ुाहFको 
कारवाह9 ूOबया अनावँयकFपमा ःथ"गत गदx 
जाने र "नर1तरता टुटाई कारवाह9 गrरदै जाने 
हो भने उ@ संशो"धत *यवःथाको कुनै औिचuय          
रहँदैन । यससLब1धी काय3Oव"धमा उ[लेखनीय 
सधुारको समेत यस इजलासले अपे\ा गरेको छ । 
यस Oक"समको *यवःथालाई ूभावकार9 बनाउन 
सनुवुाइका Oव"भT चरणहFको जानकार9 म5ुाका 
अ"भय@ु, पी"डतका साथै अ1य सरोकारवाला 
प\हFलाई यथा समयमा =दने ूयोजनको ला"ग 
कुन =दन के कुन कारवाह9 हनेु र तोOकएको 
=दनमा तोOकएको काम कारवाह9 हनु नसकेमा 
सो कामकारवाह9 कुन "त"थ "म"तमा सLपT गनN 
भTे सLब1धमा समेत काय3Oव"धगत ःपVता जFर9 
ह1ुछ । 

३३. िज[ला अदालतहFमा लगातार 
कारवाह9 र सनुवुाइको ला"ग तोOकएका म5ुाहF 
बाहेकका अ1य गLभीरखालका फौजदार9 
म5ुाहF प"न सँगसँगै दायर रहेका हनु                    
सvछन ् । दबैुखालका म5ुाहFको सनुवुाइ 
ूOबयालाई एकैसाथ अिघ बढाउँदा एक खालको 
म5ुालाई लगातार कारवाईको चरणमा लानपुदा3को 
कारणले लगातार सनुवुाइ नहनेु अ1य म5ुाहF 
ूभाOवत नहून ् भTाको ला"ग समेत सोसLब1धी 
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�यवःथापन गनु%पन& ह(ुछ । (यायाधीश एवम ्
कम%चार4को 6व7मान दरब(द4को कमीले प<न यस 
6क<समको �यवःथालाई ूभा6वत तBुयाउन सDने 
हुँदा यसतफ% समेत Gयान Hदन आवँयक ह(ुछ । 
क<तपय िजBला अदालतहNमा एक जना िजBला 
(यायाधीशको माऽ दरब(द4 रहेको र लगातार 
सनुवुाइ गQरने मRुाहNको सनुवुाइलाई ू<तHदन 
जसो नरोकS अगा<ड बढाउन पन& हुँदा दबैुखालका 
मRुाहNको सनुवुाइलाई ूभा6वत नहनेु गर4 
उिचतNपले �यवःथापन गन% िजBला (यायाधीशको 
6व7मान दरब(द4मा पनु6व%चार गन% आवँयक हनेु 
भए Xयसतफ%  प<न सरोकारवाला पYले समयमै 
गहृकाय% गरेर अिघ ब\न आवँयक ह(ुछ ।

३४. नयाँ <नद& िशत हनेु काय%6व<धलाई 
अनशुरण गरेर लगातार सनुवुाइ हनेु मRुाहNको 
�यवःथापनको पYमा िजBला अदालतमा गठन 
हनेु संय(ऽमा मRुाका सरोकारवाला पY, 

(यायाधीश, अदालतका कम%चार4, अनसु(धानमा 
संलcन ूहर4, सरकार4 वकSल, ू<तवाद4 पYका 
तफ% बाट ू <त<न<धXव गन& कानून �यवसायीसमेतसँग 
<नय<मतNपमा गQरनपन& छलफल, यःतो नयाँ 
काय%6व<धगत �यवःथासँग कम%चार4हNलाई 
ूिशिYतसमेत गराई यःतो �यवःथाबाट साथ%क 
पQरणाम <नकाBनको ला<ग उनीहNलाई ता<लम, 

ूिशYण आHद आवँयक पन& भए सोसमेतको 
उिचत ूब(ध <मलाउनका साथै अ(य आवँयकSय 
�यवःथा <मलाउनको ला<ग 6वfीय �यवःथापन 
गन% प<न उिfकै जNर4 हनु जा(छ । यस 
6क<समको �यवःथापनको ला<ग आवँयक पन& 
बजेटको समेत उिचत ूब(ध <मलाउने ूमखु 
िजgमेवार4 सवhiच अदालतको हनेु भएबाट यस 
�यवःथाको ला<ग यस अदालतका रिजjार र 
मRुाको समम �यवःथापकSय ूब(धको ला<ग 
सवhiच अदालतको मRुा ूशासन महाशाखालाई 
िजgमेवार4 तोDन स6क(छ । 

३५. लगातार कारवाह4 र सनुवुाइको 
यस �यवःथालाई िजBला अदालतहNमा माऽ 
लागू गरेर यसको उRेँय हा<सल नहनेु र िजBला 
अदालतहNले सनुवुाइ गQर टुmो लगाएका Xयःता 
मRुाहNमा मा<थBलो अदालतमा पनुरावेदन परेको 
खnडमा पनुरावेदन तहमासमेत उपरोoबमोिजमका 
मRुाहNलाई <छटो छQरतोNपमा फpqटका ला<ग 
आवँयक पन& काय%6व<धगत कुरामा पनुरावेदन 
अदालत र सवhiच अदालतका <नयमावल4मा 
समेत समसाम6यक सधुार आवँयक देिखए 
सोसमेत गनु%पन& ह(ुछ । 

३६. अब <नण%यको ला<ग <नधा%Qरत 
चौथो अथा%त ् अि(तम ूtतफ%  6वचार गरu । 
(यायपा<लकाू<तको ब\दो जनआकाvYाको 
तलुनामा (या6यक कामकारवाह4लाई वािwछत 
सधुारको ग<तमा 6हंडाउन स6कएको छैन । 
यो <तoतालाई केह4हदसgम भए प<न हटाई 
(या6यक कामकारवाह4लाई ूभावकार4 बनाउने 
हेतलेु िजBला अदालत <नयमावल4मा संशोधन 
गरेर  लगातार कारवाह4 र सनुवुाइको �यवःथा 
हालसgम ूभावकार4Nपमा काया%(वयन हनु 
नसकेको कुरा 6ववेिचत भै सकेको छ । उo 
संशोधनबाट िजBला अदालत <नयमावल4मा थप 
भएको अनसूुची ४ख. मा तो6कएका मRुाहNका 
पी<डत एवं समाजका अ(य �यिoहNले जनुNपमा 
<छटो छQरतो र ूभावकार4 (याय सgपादनको 
आशा गरेका ह(ुछन,् Xयो पूरा हनु नसकेको अनभुव 
भएको छ । कसूरदारलाई <छटोछQरतो (या6यक 
ू6बयामा उyयाई उिचत दnड Hदने, <नदhषले 
सफाइ <लने र पी<डतले पाउन सDने उपचार 
र राहत प<न अ6वलgब पाउने �यवःथाको ला<ग 
सो कानूनी �यवःथाको ूभावकार4 काया%(वयन 
अ<नवाय% र ूभावकार4Nपमा हनु जNर4                                           
छ । यसबाट पी<डतहNको (यायमा पहुँच ब\न 
गई (या6यक स<ुनि{तता कायम हनेु, (यायू<त 

९०७८ - अ<धवoा उमा तामाङसमेत 6व. ूधानम(ऽी तथा मि(ऽपQरष�को काया%लयसमेत
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जनआःथा ब1ृ2 हनेु, 4या1यक ू1बया पारदश;पूण= 
र जवाफदेह?पूण= हनुकुा साथै भरोसायोDय बनाउन 
सहयोग पDुने ह4ुछ ।

३७. अतः िजNला अदालत "नयमावल?, 
२०५२ को आठR संशोधनबाट थप भएको "नयम 
२३ग बमोिजमको मWुामा लगातार कारवाह? र 
सनुवुाइ गYरने भनी ऐ. "नयमावल?को अनसूुची–४ख 
मा तो1कएका मWुाह_को हकमा लगातार सनुवुाइ 
गन̀ कानूनी aयवःथाको ूयोगलाई ऐिcdक_पमा 
नभई अ"नवाय=_पमा काया=4वयन गन= गराउन 
जो चा1हने "नद̀िशका "नमा=ण गन̀, जनशिeलाई 
ूिशिdत गन= पन̀ भए सो गन=समेतको ला"ग 
आवँयक ॐोत साधनको aयवःथा गन̀, लगातार 
सनुवुाइ गYरने मWुाह_को सनुवुाइ ू1बयालाई 
पूवा=नमुानमा आधाYरत तNुयाई स"ुनिhत गन= 
मWुा aयवःथापनको dेऽमा गनु=पन̀ सधुारसमेत 
गन=का ला"ग आवँयकपन̀ बजेट 1व"नयोजनको 
ला"ग सरकारसँग माग गनु=पन̀ भए सो गन̀ 
गराउने र मWुाको सनुवुाइ ता"लका "नमा=ण 
गन̀ गराउने, लगातार सनुवुाइको aयवःथालाई 
सचुा_ गर? 4यायलाई स"ुनिhत गन= मWुाका 
सरोकारवाला पd, सरकार? वकjल, ू"तवाद?का 
कानून aयवसायीसमेतसँग "नर4तर_पमा 
आवँयक छलफल, सहयोग र सम4वय गर? 
मWुाको कारवाह?लाई सहजीकरण गन= सkबि4धत 
अदालत"भऽै एक छुlै संय4ऽ गठन गर? 
शीया"तशीय जो चा1हने आवँयकjय aयवःथा 
"मलाउन ु भनी सवncच अदालतका रिजoारको 
नाममा परमादेश जार? गर? pदएको छ । 

३८. साथै िजNला अदालत "नयमावल?मा 
तो1कएका फौजदार? मWुाह_मा लगातार कारवाह? 
र सनुवुाइको ला"ग अपराध अनसु4धान एवं 
अ"भयोजनसkब4धी "नकायको प"न सहयोग र 
सहभा"गताको श_ु देिखनै ज_र? हनेु हनुाले sयस 
ूयोजनको ला"ग आवँयक तयार? गन=, लगातार 

सनुवुाइको ला"ग अदालतमा गठन हनेु संय4ऽसँग 
सम4वय र सहकाय= गन= र अदालतबाट लगातार 
सनुवुाइ गन̀ स4दभ=मा साdी ूमाण मकुरर गन=को 
ला"ग आदेश भएको "म"त र समयमा आtनो 
साdी ूमाण आpद उपिःथत गराउने स"ुनिhuाको 
ला"ग जो चा1हने आवँयक ॐोत साधनस1हतको 
कानूनी aयवःथा गर? गराई सहयोग गनु= भनी 
आ–आtनो मातहतका "नकायह_लाई आवँयक 
"नद̀शन गनु= भनी नेपाल सरकार गहृम4ऽालय, 

महा4याया"धवeाको काया=लय र ूहर? ूधान 
काया=लयसमेतको नाममा परमादेशको आदेश 
जार? गYरpदएको छ । 

३९. सो aयवःथाको ूभावकार? 
काया=4वयन भए नभएको सkब4धमा "नर4तर_पमा 
अनगुमन गन= सवncच अदालतकै अनगुमन तथा 
"नर?dण महाशाखालाई तो1कpदएको छ । सो 
महाशाखाले "नय"मत अनगुमन गर? "लिखत 
ू"तवेदन गदw जानू । ूःततु आदेशको सूचना 
1वपdीह_लाई pदई दायर?को लगत कlा गर? 
"म"सल "नयमानसुार बझुाई  pदनू ।  

उe रायमा सहमत छु ।

4या. वैyनाथ उपाzयाय

इ"त संवत ्२०७० साल साउन १६ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अ"धकृतः बाबरुाम सवेुद?

 &  
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सव��च अदालत, संय(ु इजलास
माननीय .यायाधीश ौी क3याण ौे6
माननीय .यायाधीश ौी तक7 राज भ:
फैसला =म=त : २०७०।७।४।२

०६७–CR–०९२०

मEुा : कत7Fय Gयान

पनुरावेदक/ू=तवादK : नवुाकोट िज3ला, दाङ=सङ 
गा.Rव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल िज3ला 
कारागार काया7लय, नवलपरासीमा थनुामा 
रहेको कृंण दमाई

RवZ[
Rवप\ी/वादK : सेसे नेपालKको जाहेरKले नेपाल 

सरकार

०६९–RC –००८१

वादK : सेसे नेपालKको जाहेरKले नेपाल सरकार 

RवZ[
ू=तवादK : नवुाकोट िज3ला दाङ=सङ गा.Rव.स. 

वडा नं. ७ घर भई हाल िज3ला कारागार 
काया7लय, नवलपरासीमा थनुामा रहेको 
ूकाश दमाईसमेत 

 § अबोध नाबािलकामािथ भएको 
कुकृ�लाई समाजका अगािड उदाि�त 
पाद� मतृकलाई सामािजक�पमा बेइ°त 
गनµ उ¾ेÀ रहेको भए सोही िदन िनजलाई 
खोजी समाजका अिघ लगी कारवाही 
गिरनपुद×Øो तर कुटपीट गरी रातभर 
आÛनो कÜामा राखेबाट Ýितवादीह�को 

मतृकलाई मानµस!को योजना वा मनसाय 
िथएन भ# िम%ने अव&ा नरहने ।

(ूकरण नं.३)

 § छोरी चेलीमािथ जबज×*ी करणीको 
Ýयास भएको भए मतृकउपर काननूी 
कारवाहीको Ýि.या अिघ बढाउन सिकने 
अव&ा िव0मान रहँदारहँदै सचेत गराउने 
िन3ँमा मानµस!को ईबी िलई योजना 
बनाई सा4ाितक�पमा मतृकलाई कुटपीट 
गरी रातभर ब5क बनाई कत×6 गरी 
मारेको अव&ामा मलुुकी ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. को Ýयोग गरी सजाय घटाउने अव&ा 
र कारण नरहने ।

(ूकरण नं.५)

शZु तहमा फैसला गनa :  
 मा..या.मोहनकृंण खनाल   

पनुरावेदन तहमा फैसला गनa :  
 मा..या.मोहनूसाद िघ=मरे
 मा..या.मीरा खcका

पनुरावेदक/ू=तवादKका तफ7 बाट : Rवeान 
अ=धव(ा हfरबहादरु काकg

ूhयथi/वादKका तफ7 बाट :

अवलिjबत नजीर : 

सjब[ कानून :

 § मलुकुl ऐन, Gयानसjब.धी महलको 
१३(३), १४ र अ.बं.१८८ नं.

फैसला
 >ा.क?ाण @ेA : पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट =म=त २०६६।०१।२१ मा भएको 
फैसलाउपर .याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
९ बमोिजम दायर हनु आएको ूःततु मEुाको 
संि\r तsय एवं ठहर यस ूकार रहेको छ :–
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 पूव+ रामबहादरु तामाङको बार5, पि7म 
भीरपाखा, उ<र तथा दि>ण दाङ"सङ मा.Bव. र 
हले खोला जाने कDची बाटो य"त चारBकHला"भऽ 
रहेको घटनाःथल, उK घटनाःथलमा रहेको 
लासको टाउकोमा गBहरो चोट, घुडँामा काटेको 
दाग रहेको भNे घटनाःथल लास ूकृ"त    
मचुHुका ।
 टाउकोमा लागेको चोटको कारण 
Rयाउरे दमाईको मTृय ुभएको भNे शव पर5>ण    
ू"तवेदन ।
 "म"त २०६५।०२।०७ गते अं. २० 
बजेको समयमा दाङ"सङ गा.Bव.स. िःथत जRतरे 
भNे ठाउँमा "नज Rयाउरे दमाईलाई फेला पार5 
हामी तीनैजनाले कुटपीट गद] ज<ुाको माला र 
कालोमोसो लगाई हात, मु̂ ा र लाठ_ले टाउको र 
घुडँामा कुटपीट गद] Hयाउँदा साल "बसौना भNे 
ःथानमा "नजको मTृय ुभएको हो भNे ू"तवाद5हa 
जना ३ ले एकै "मलान हनेु गर5 ूहर5सम> 
गरेको बयान ।
 "म"त २०६५।०२।०८ गते कृंण 
दमाईसमेतका ३ जना मा"नसहaले "नज Rयाउरे 
दमाईलाई कुटपीट गर5 मार5 साल "बसौना भNे 
ःथानमा फालेको हो भNे बिुझएका मा"नस कुवेर 
बदfवासमेतले ूहर5मा गरेको  कागज ।
 "म"सल संलgन घटनाःथल, लास जाँच 
ूकृ"त मचुHुका, जाहेर5 दरखाःत, शव पर5>ण 
ू"तवेदन, ू"तवाद5हaको बयान र बिुझएका 
मा"नसहaको कागजसमेत अhययन गर5 हेदा+ 
मतृक Rयाउरे दमाईको मTृय ुू"तवाद5हa कृंण 
दमाई, ूकाश दमाई र कृंणहiर सRुदासको 
कुटपीटबाट भएको भNे पBुj हनु आएकोले 
यी ू"तवाद5हaलाई मलुकुl ऐन, nयानसoबRधी 
महलको १ नं. Bवपर5त १३(३) नं. बमोिजमको 
कसूर अपराधमा सोह5 १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गर5 पाऊँ भNे अ"भयोग दावी ।

 "म"त २०६५।०२।०६ गते कृंण 
दमाईको घरमा कुखरुा काटेकोले कृंण दाइको 
छोर5ले मलाई मास ु परु ्याउन गएकोमा बाटोमा 
काफल पानी भNे ठाउँमा Rयाउरे दमाईले "नज 
छोर5 ईxर5 दमाईलाई हातपात गर5 लछारपछार 
गरेको भनी "नज रइ्xर5 दमाई yँदै हामी भएको 
ठाउँ धाzदङ िजHला, खाHटे गा.Bव.स. वडा नं. 
८ मा पगेुकोमा Tयो zदन हामी Tयह5 { नै बसी 
भो"लपHट खोnदै जाँदा zदनभर कह5 ं फेला पान+ 
सBकएन । बेलकुा ८/९ बजे"तर दाङ"सङको 
खाHटे भNे ठाउँमा फेला पारेकोमा iरसको झोकमा 
२/३ थ~पड Bहका+एर Tयह5 ंबाँधेर राखी भो"लपHट 
कालोमोसो दलेर दाङ"सङ ःकुलमा "लएर जान 
लाgदा बाटोमा साल"बसौना भNे ठाउँमा उसलाई 
बीचमा राखी जाँदै गदा+ घो~टो परेर ल�ो 
के भयो Bकन उठेन भनी पHटाई हेदा+ मरेको                                      
रहेछ । Tयसैले ूहर5ले मलाईसमेत पबाउ गर5 
nयान म�ुा लगाई Hयाएको हो भNे ू"तवाद5 
कृंणहiर सRुदासले अदालतसम> गरेको बयान ।
 मसमेतका कृंण दमाई र म एकै दाजभुाइ 
ह� र कृंणहiर सRुदास गाउँको काकाको छोरा 
हनु ् । हामी तीनै जना काउले भNे ःथानमा 
टेलस+ राखी लगुा "सउने काममा बसेका "थय� । 
२०६५।०२।०७ गते घरमा कुखरुा काटेको 
रहेछ, Tयो कुखरुाको मास ु दाज ु कृंण दमाईको 
छोर5ले हामीलाई Hयाउँदै गदा+ लाफे भNे 
ज�लमा मतृक Rयाउरे दमाईले "नज छोर5लाई 
समाती लगुा Dयाती माससुमेत फाल5 zदएकोले 
yँदै कराउँदै हामीकहाँ आयो र हामीले सोhदा 
Rयाउरेले बाटोमा समाTयो र बलजफत करणी गन+ 
खोnयो र मास ुप"न फाल5 zदयो भनी भनेको हुँदा 
हामी ३ जना "नज मतृकलाई खोnदै जाँदा जRतरे 
भNे ठाउँमा पगेुप"छ मतृक Rयाउरे दमाईलाई 
भेटाई हामी तीनैजनाले कुटपीट गरेका ह� र 
पछा"डप�ी हात बाँधी ७ गते जRतरे भNे ठाउँमा 
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रा�य� भो"लप%ट "बहान समाज बसेको ठाउँमा 
लान पर ्यो भनी लैजाँदा साल"बसौना भ7े ःथानमा 
ठेस लागी घो<टो पर ्यो । हामी अिघप"छ "थय� । 
एक"छनप"छ "नजको मCृय ुभएको हो । "नजको 
मCृय ु हामी ू"तवादHहIको कुटपीटबाट भएको 
हो भ7े ू"तवादH ूकाश दमाईले अदालतसमL 
गरेको बयान ।
 मतृक Mयाउरे दमाईले छोरHलाई 
बलजफत करणी गनP खोRयो र लगुा प"न Sयाती 
Tदयो, मास ु प"न फालH Tदयो भनी भनेको हुँदा 
हामी तीनजना "नज मतृकलाई खोRदै जाँदा जMतरे 
भ7े ठाउँमा पगेुप"छ मतृक Mयाउरे दमाईलाई 
भेटाय� र हामी ३ जनाले कोहHले गालामा कोहHले 
छातीमा मैले टाउकोमा मVुकWले XहकाPई गोठमा 
डोरHले पाता कसी CयहH ंगोठमा राखी भो"लप%ट 
गाउँमा जतुाको माला लगाई कालोमोसो दलH 
घमुाउनपुछP भनी लैजाने बममा साल"बसौना भ7े 
ठाउँमा आई पगेुप"छ ठेस ला"ग घो<टो पर ्यो 
हामी अिघप"छ "थय� एक"छनप"छ "नजको मCृय ु
भएको हो । "नजको मCृय ुभएको Tठक साँचो हो 
भ7े ू"तवादH कृंण दमाईले अदालतसमL गरेको 
बयान ।  
 मतृक Mयाउरे दमाईलाई यी ू "तवादHहIले 
कुटपीट गरH मारेको हो भ7े जाहेरवाला सेसे 
दमाईले अदालतमा आई गरेको बकपऽ ।
 मतृकलाई "म"त २०६५।०२।०७ मा 
ू"तवादHहIले आeनो कfजामा "लई कुटपीट गरH 
"म"त २०६५।०२।०८ मा %याउँदै गदाPको 
अवःथामा मतृकको मCृय ुभएकोलाई ू"तवादHको 
मनसाय रहेनछ भ7 "मलेन । घटनाले नै 
ू"तवादHहIको मतृक मरे मरोस ् भ7े मनसाय 
रहेको देिखन आएको र ू"तवादHको कायP मा"नस 
मानP सhनेसiमको हुँदा ू"तवादHहIले अ"भयोग 
दावीबमोिजम RयानसiबMधी महलको १३(३) 
अनसुार कसूर गरेको ठहछP भ7े शIु नवुाकोट 

िज%ला अदालतबाट "म"त २०६६।०१।१० मा 
भएको फैसला ।
 आeनै सहोदर छोरH चेलHमा"थ बलाCकार 
गनP अपराधी मा"थ उoने मानवीय आवेग जो 
कोहH pयिqमा समेत हनेु कुरा हो । कोहH 
प"न pयिq Cयःतो बलाCकार जःतो घटना हुँदा 
टुलटुुल ु हेरH बःन सhदैन । Cयसमा प"न १४ 
वषPको अबोध बा"लकामा"थ भएको कुकृCयलाई 
सहने शिq हामी ू"तवादHहIमा समेत भएन जनु 
कुरा हामीले ूहरHसमL र सiमानीत अदालतमा 
कुनै ढाँट छल नगरH भएको यथाथP कुराको बयान 
गरH Tदएका छ� । यस अवःथामा सiमानीत 
अदालतबाट फैसला गदाP घटनाको पuरबMध एवं 
संवेदनासमेतलाई �याल Xवचार नगरH हचवुाको 
भरमा एvासी भए गरेको फैसला ऽXुटपूणP हुँदा 
उq फैसला बदर गरH पाऊँ भ7े pयहोराको 
ू"तवादHहIले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर 
गरेको पनुरावेदनपऽ ।
 यसमा वारदातमा जोिखम ह"तयारको 
ूयोग र अपराधको पूवPतयारH नभएको पxृभ"ूममा 
भएको ूःततु वारदातमा ू"तवादHहIलाई 
RयानसiबMधी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
जMम कैद हनेु ठहर ्याई गरेको शIु नवुाकोट 
िज%ला अदालतको "म"त २०६६।०१।१० 
को फैसला ूमाणको मू%याzनको रोहमा फरक 
पनP सhने देिखदँा छलफलको "निiत अ.बं. 
२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत "नयमावलH, 
२०४८ को "नयम ४७ बमोिजम XवपLी नेपाल 
सरकारलाई पनुरावेदन सरकारH वकWल कायाPलय 
माफP त सूचना Tदई आएप"छ "नयमानसुार गरH 
पेश गनुP भ7े पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट "म"त 
२०६६।११।२५ मा भएको आदेश । 
 यसमा नवुाकोट िज%ला अदालतले 
"म"त २०६६।१।१० मा ू"तवादHहI कृंण 
दमाई, ूकाश दमाई र कृंणहuर सMुदाससमेतले 
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कत+-य गर0 1याउरे दमाईलाई मारेको ठहर ्याई 
मलुकु: ऐन, <यानस>ब1धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज1मकैदको सजाय गनK गर0 भएको 
फैसला "मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछ+ । तर 
वारदातको ूकृ"त हेदा+ ू"तवाद0हUको मतृकसँग 
पूव+ VरसईWव एवं मानु+पनKस>मको योजना रहे 
भएको नदेिखदँा उपरोXानसुारको सजाय गदा+ 
चकZ पनK देिखदँा मलुकु: ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम "नज ू"तवाद0हUलाई जनह0 १० (दश) 
वष+ माऽ सजाय गनु+ उिचत हनेु देिख1छ । 
साधक जाहेर गर0 अि1तम भई आएबमोिजम गनु+ 
भ`ेसमेत -यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
"म"त २०६७।०१।२१ को फैसला । 
 मेरो छोर0लाई मतृकले अनिुचत -यवहार 
गनK ूयास गरेको अवःथामा सोह0 कुराको 
आवेगमा आएर "नजलाई कुटपीट गर0 समाजले 
कारवाह0 गछ+ भ`े सोचका साथ बाँधी समाजको 
िज>मामा लगाउन eयाउँदै गदा+ बाटामा अचानक 
ठेस लाfनगै "नजको तgकाल मgृय ु हनु पगेुको 
यथाथ+ अवःथा हो । मेरो मतृकलाई मानु+पनK 
अ1य कुनै Vरसईबी नभएको, योजना प"न नरहेको, 
जोिखम ह"तयारको ूयोग नभएको, पूव+तयार0 
नभएको अवःथामा आhनी छोर0मा"थ "नजले 
ूदश+न गरेको -यवहारका कारण "नजलाई सचेत 
गराउने र तसा+उने उjेँय रहेकोमा अचानक "नज 
ठेस लागेर लlन पगेुको र सोह0 चोटका कारण 
मgृय ुभएको अवःथामा यmद मलाई सजाय नै गनK 
हो भने प"न भWवत-यअ1तग+त सजाय हनुपुनKमा 
सो नगर0 हदस>मको सजाय गनK गर0 पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट शUु सदर हनेु गर0 भएको 
फैसलामा ग>भीर ऽWुट भएकाले बदर गर0 1याय 
mदलाई पाऊँ भ`ेसमेत -यहोराको ू"तवाद0 
कृंण दमाईले यस अदालतमा दायर गरेको  
पनुरावेदनपऽ ।

यसमा ू"तवाद0हU ूकाश दमाई र 

कृंणहVर स1ुदासका हकमा नवुाकोट िजeला 
अदालतले ज1मकैदको सजाय हनेु ठहराएको 
फैसला सदर हनेु ठहर0 पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको फसैलाउपर पनुरावेदन नपर0 
यस अदालतमा "म"त २०७०।०१।०३ मा 
साधकको रोहमा दता+ हनु आएको । 
 "नयमबमोिजम मjुा पेशीसूचीमा चढ0 यस 
इजलाससमr पेश हनु आएको ूःततु मjुामा 
पनुरावेदक ू"तवाद0का तफ+ बाट उपिःथत Wवsान 
अ"धवXा हVरबहादरु काकtले घटनावल0को 
पVरवेश र अ"भयXुको अवःथाको समम Wवwषेण 
र Wववेचना नगर0 अ"भयोजनपऽलाई माऽ समथ+न 
गदx ज1म कैद हनेु गर0 हदैस>मको फैसलालाई 
सदर गनK पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
कानूनसँग असyत, अ1यायपूण+ र ऽWुटपूण+ भएकाले 
बदर गर0 पाऊँ भनी बहस गनु+ भएको समेत 
स"ुनयो ।
 Wवsान कानून -यवसायीको बहस सनुी 
"नण+यतफ+  Wवचार गदा+ ूःततु मjुामा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला "मलेको छ, छैन र 
ू"तवाद0को पनुरावेदन िजक:र पfुन सzने हो, 
होईन भ`े स>ब1धमा "नण+य mदनुप्नK देिखन  
आयो । 
 2. "नण+यतफ+  Wवचार गदा+ ू"तवाद0 
कृंण दमाईसमेतको कुटपीटबाट मतृक 1याउरे 
दमाईको मgृय ुभएको भ`े पWु| हनु आएको हुँदा 
यी ू"तवाद0हUलाई मलुकु: ऐन, <यानस>ब1धी 
महलको १ नं. Wवपर0त १३(३) नं. बमोिजमको 
कसूर अपराधमा सोह0 १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गर0 पाऊँ भ`े अ"भयोग दावी रहेको 
ूःततु मjुामा अ"भयोग दावी पfुने ठहर ्याई 
गरेको नवुाकोट िजeला अदालतको फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर 
ू"तवाद0 कृंण दमाईका हकमा "नजको पनुरावेदन 
परेको, अ1य ू "तवाद0हU ू काश दमाई र कृंणहVर 
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स�ुदासका हकमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसलाउपर साधकको रोहबाट पेश भएको  
देिखयो । 
 3. सव;ू थम यी पनुरावेदक ू?तवाद@ 
कृंण दमाईको हकमा भएको सजाय ?मले 
न?मलेको सFब�धमा Gवचार गदा; पनुरावेदक 
ू?तवाद@ कृंण दमाईले मतृकलाई मानु;पनJ 
सFमको कुनै Kरसईबी, पूव;योजना वा तयार@ 
नभएको, जोिखम ह?तयारको ूयोग नगर@ आNनो 
छोर@मा?थ अनिुचत Pयवहार गरेका कारण 
आवेगमा आई ?नज मतृकलाई कुटपीट गरेको 
कारण मतृकको मQृय ुभएकोमा भGवतPयअ�तग;त 
सजाय हनुपुनJ भRे मSुय पनुरावेदन िजकTर 
?लएको देिखयो । यी पनुरावेदक ू?तवाद@ले 
अ?धकारूाU अ?धकार@ तथा अदालतसमV बयान 
गदा; वारदातको वण;न गदW ू?तवाद@हX तीनैजना 
?मल@ मतृकलाई कुटपीट गरेको र ू ?तवाद@ कृंण 
दमाईले मतृकको टाउकोमा ूहार गरेको कुरा 
ःवीकार गर@ कसूरमा सा?बती रहेको देिख�छ । 
साथै शव पर@Vण ू?तवेदनमा Cause of death 

is due to head injury भRे उZलेख गKरएको 
हुँदा ू?तवाद@ कृंण दमाईको कत;Pयबाट मतृक 
�याउरे दमाईको मQृय ुभएको पGु\ हनु आएको     
देिख�छ । आNनी १४ वष;कT नाबालक छोर@मा?थ 
भएको अनिुचत Pयवहारका कारण Kरस उठa 
Qयस Gक?समको Pयवहार सहन नसकT मतृकलाई 
सचेत गराउने र सामािजकXपमा बेइcजत गनJ 
उdेँयका साथ कुटपीट गरेको भRे देिख�छ । 
तथाGप ू?तवाद@हXले घटनाको भो?लपZट माऽै 
मतृकलाई खोजतलास गर@ गरेको कुटपीटलाई 
तQकाल उठेको Kरस थाFन नसकT कुटपीट गरेको 
भR ?मZने अवःथा रहेन । मतृकको टाउकोमा 
चोट लागेको र शर@रभKर नीलडाम रहेको शव 
पर@Vण ू?तवेदनमा उZलेख भएको देिखएबाट 
मतृकको मQृय ुू?तवाद@हXको कुटपीटका कारण 

भएको कुरामा Gववाद रहेन । कुटपीटबाट घाइते 
भएका मतृकलाई औष?ध उपचार गनु;पनJ दाGयjव 
यी ू?तवाद@हXले बहन गरेको देिखएन । साथै 
घाइतेलाई उपचार नगर@ आNनो कkजामा ?लई 
रातभर गोठमा राखेको कुराबाट यी ू ?तवाद@हXको 
मतृकलाई मानJ अPयl मनसाय रहेको ू\ 
Xपमा देिख�छ । अबोध नाबा?लकामा?थ भएको 
कुकृQयलाई समाजका अगा?ड उदाGmत पादW 
मतृकलाई सामािजकXपमा बेइcजत गनJ उdेँय 
रहेको भए सोह@ nदन ?नजलाई खोजी समाजका 
अिघ लगी कारवाह@ गKरनपुद;oयो तर कुटपीट गर@ 
रातभर आNनो कkजामा राखेबाट ू?तवाद@हXको 
मतृकलाई मानJसFमको योजना वा मनसाय ?थएन 
भR ?मZने अवःथा रहेन । 
 4. अिघZलो nदनको घटनालाई ?लएर 
भो?लपZट कुटपीट गर@ सो कारणले मतृकको मQृय ु
भएको देिखएकोलाई मलुकुT ऐन, cयानसFब�धी 
महलको १४ नं. को पKरिःथ?त भR न?मZने अवःथा 
Gवsमान रहेन । अतः मतृक �याउरे दमाईलाई 
ू?तवाद@हXले खोजतलास गर@ साuा?तक ूहार 
गरेको देिखएको वारदात ूकृ?तलेसमेत पGु\ 
गKररहेको अवःथामा पनुरावेदक ू?तवाद@ कृंण 
दमाईलाई मलुकुT ऐन, cयानसFब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय हनेु 
ठहर ्याएको नवुाकोट िजZला अदालतको फैसला 
सदर गनJ गर@ पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला ?मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछ; । 
ू?तवाद@को पनुरावेदन िजकTर पzुन स{दैन । 
 5. अब यी पनुरावेदक ू?तवाद@ कृंण 
दमाई एवं अ�य ू?तवाद@हX ूकाश दमाई र 
कृंणहKर स�ुदासलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
जनह@ १०(दश) वष; माऽ कैदको सजाय हनुपुनJ 
गर@ पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट Pयl राय ?मले 
न?मलेको सFब�धमा Gवचार गदा;, आNनी नाबा?लग 
छोर@चेल@मा?थ भएको अनिुचत Pयवहारको ला?ग 

९०७9 - कृंण दमाई Gव. नेपाल सरकार
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सचेत गराउने उ0ेँय "लई मतृकलाई कुटपीट 
गरेको भनी ू"तवाद=ह?ले िजकBर "लएको 
देिखEछ । आIनी छोर=मा"थ भएको अनिुचत 
Lयवहारको Mवषयलाई "लएर घटनाको भो"लपPट 
माऽै मतृक Eयाउरे दमाईलाई खोजतलास गर= यी 
ू"तवाद=ह? तीनैजना "मल= गRभीर?पमा घाउचोट 
लाSने गर= कुटपीट गरेको र रातभर गोठमा थनुी 
राखेको कुरा ू"तवाद=ह? ःवयमले अ"धकारूाW 
अ"धकार= तथा अदालतसमX गरेको बयानबाट 
पMुZ भएको देिखEछ । छोर=उपर भएको अनिुचत 
Lयवहारको Mवषयलाई "लएर छोर=ले सो कुराको 
जानकार= गराएप"छ मतृकलाई खोजतलास 
गरेको र "नजलाई फेला पार= कुटपीट गरेको 
भ[े कुरालाई यी ू"तवाद=ह?ले ःवीकार गरेको 
देिखEछ । सचेत गराउने नाममा मरणास[ 
हनेु गर= कुटपीट गर= रातभर आIनो क]जामा 
"लई खान लाउन न^दई औषधोपचारसमेत नगर= 
मतृकलाई मानुप̀नaसRमको अवःथा र कारण 
Mवbमान रहेको देिखएन । कसैले कुनै Mक"समको 
गPती वा अपराध गरेको अवःथामा cयःता 
Lयिdलाई सामाEय डरऽास देखाई भMवंयमा 
cयःतो Mक"समको गPती नदोहर ्याउन सचेत गन ̀
सMकEछ वा छोर= चेल=मा"थ जबजः̀ती करणीको 
ूयास भएको भए मतृकउपर कानूनी कारवाह=को 
ूMबया अिघ बढाउन सMकने अवःथा Mवbमान 
रहँदारहँदै सचेत गराउने "नहुँमा मानaसRमको ईबी 
"लई योजना बनाई साkा"तक?पमा मतृकलाई 
कुटपीट गर= रातभर बEधक बनाई कतL̀य 
गर= मारेको अवःथामा मलुकुB ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. को ूयोग गर= सजाय घटाउने अवःथा र 
कारण रहँदैन । ूःततु म0ुाको वारदात हेदा` 
ू"तवाद=ह?ले तcकाल उठेको qरसको झsकमा 
नभई पूवय̀ोजनासMहत मतृकको खोजतलास गर= 
"नजलाई कुटपीट गर= मारेको अवःथा देिखदँा 
वारदात भMवतLय हो Mक भनी शuा गनुप̀नaसRमको 

अवःथा प"न देिखदैँन । यःतो अवःथामा मलुकुB 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम घट= सजाय 
गनa गर= जाहेर भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको रायसँग सहमत हनु सMकएन । अब यी 
ू"तवाद=ह?को हकमा मलुकुB ऐन, vयानसRबEधी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम जEमकैदको लगत 
कःन ु भनी श?ु नवुाकोट िजPला अदालतमा 
लेखी पठाई^दन ु। फैसलाको जनाउ पनुरावेदक 
ू"तवाद= एवं अEय ू"तवाद=ह?समेतलाई ^दई 
पनुरावेदन तथा साधक दायर=को लगत कzा गर= 
"म"सल "नयमानसुार गर= बझुाई ^दनू ।

उd रायमा सहमत छु ।
Eया. तक̀राज भz

इ"त संवत ्२०७० साल काि|क ४ गते रोज २ शभुम ्।
शाखा अ"धकृत : द=Xा ूधाना~

सव��च अदालत, संयdु इजलास
माननीय Eयायाधीश ौी "गर=श चEि लाल
माननीय Eयायाधीश ौी �ानेEिबहादरु काक�

आदेश "म"त : 2070।11।13।3
०६३–AP–००२०
म0ुा : अपहेलना ।

"नवेदक : सव��च अदालत ूशासन शाखाको 
ू"तवेदनसमेत 

िनण�य नं.९०८०

 &  
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�व��
�वप�ी :  जनआःथा सा)ा�हकको स-पादक �कशोर 

ौे3समेत

 § लोकत�मा �ायपािलकाको भिूमका 
जनताको अिधकारलाई संरि�त गनु�को 
साथसाथै काननूी रा�को संर�ण र 
स °�न गनु�समेत भएकोले र Àेसको 
भिूमका जनतालाई सुसूिचत गनु�को 
साथसाथै जनिहत र राÒÓिहतमा जनता 
एवं जनताÕारा िनवा�िचत सं×ालगायत 
अ� सं×ाहØसमेतलाई जागØकता 
कायम राÙे भएकोले यी दबैु अथा�त ्
�ायपािलका एवं Àेस जगत लोकत�का 
िमÞहØ ßन ्र यी सं×ाहØको àत�ता 
कायम रहनपुद�छ भäे कुरामा िववाद गनå 
ठाउँ नरहने ।

(ूकरण नं.५)

 § समाचारबाट �ाय स"ादनको भिूमकामा 
रहेको �ायपािलकाको गिरमामा ठेस पु$ 
गएको र यसÀित रहेको जनआ×ामा 
आचँ पु$ गएको कुरामा स&ेह नßनकुो 
साथसाथै लोकत�मा जनतालाई 
सुसूिचत राÙ ु पनå भिूमकामा रहेको Àेस 
जगतÀितसमेत जनतामा 'म उ(ä भै 
अिव)ास उ(ä गनå काय� भएको कुरा *Ò 
देिखन आउँछ । जसले गदा� अदालतÀित 
ता-ािलकØपले 'मको िसज�ना भएको 
भए तापिन व.तुः ÀेसÀितको जनिव)ास 
नै घटेको देिखने ।

(ूकरण नं.१२)

=नवेदकतफ? बाट : �वBान वैत=नक अ=धवFाBय 
हHरशंकर कण? र ौ=ुतकुमारJ रेKमी

�वप�ीतफ? बाट : �वBान वHर3 अ=धवFाह� 

शभुाषचOि ने-वाङ, स=ुनलकुमार पOत, 

सतीशकृंण खरेल र �वBान अ=धवFाह� 
अनOतराज लईुटेल र देवेOि ौे3

Amicus Curie को �पमा नेपाल बार एशो=सएशनको 
तफ? बाट : �वBान अ=धवFाBय टJकाराम 
भXराई र पYुयूसाद अया?ल

Amicus Curie को �पमा सवZ[च अदालत 
बार एशो=सएसनको तफ? बाट : �वBान 
अ=धवFाBय भीम ढकाल र आया? ौे3

अवलि-बत नजीर :

 § नेकाप २०६७, =न.नं.८५३०, अc १२, 
प.ृ२१२९

 § नेकाप २०६८, =न.नं.८५२९, अc १, 
प.ृ८१

 § नेकाप २०६४, =न.नं.७८३९, अc ४, 
प.ृ५०६

स-ब� कानून :

 § नेपालको अOतHरम सं�वधान, २०६३ को 
धारा १५(२) (३) (४) तथा धारा १०० 
को उपधारा (१) र (२)

 § सवZ[च अदालत ऐन, २०४८ को     
दफा ७

आदेश
 �ा. िगरीश च3 लाल : नेपालको 
अOतHरम सं�वधान, २०६३ को धारा १०२(३) 
र सवZ[च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) 
बमोिजम यसै अदालतको �ेऽा=धकार=भऽ पनl 
ूःततु मmुाको संि�) तnय यस ूकार छ :

 कारागार काया?लय जगqाथ देवल, 
काठमाडtमा जनानातफ?  थनुामा रहेकu भ=नएकu 
तलुसा पौडेलले आफूलाई गैरकानूनी थनुामा राखी 
यातना wदएकाले गैरकानूनी थनुाबाट मFु गराई 
पाऊँ भनी =म=त २०६४।२।१४ गते कारागार 
काया?लयमाफ? त दता? गरJ हलुाकबाट यस अदालतमा 

९०८० - सवZ[च अदालत ूशासन शाखासमेत �व. जनआःथा सा)ा�हकसमेत
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"नवेदन ू ा. हनु आएको । यस अदालतका ू धान 
9यायाधीशका स<ब9धमा ?यिAगत नाताका कुरा 
देखाई शारEFरकGपले दGुपयोगसमेत गरेको भनी 
आरोप लगाई लेिखएको हलुाकबाट ूा. उA 
"नवेदन सनाखत गरE कारवाहE अगा"ड बढाउन  
स<बि9धत "नवेदकलाई अदालतमा उपिःथत गराई 
Oदन यस अदालतबाट कारागार कायाPलयलाई 
"म"त २०६४।२।२९ गते च.नं.३२३३ को 
पऽबाट लेखी पठाएकोमा कारागार कायाPलयको 
च.नं.८६५१ "म"त २०६४।२।२९ को पऽबाट 
तलुसा पौडेल नाम गरेको थनुवुा ?यिA यस 
कारागारमा थनुामा नरहेको र हलुमलुमा झOु^एर 
गलत ?यिAको नामबाट "नवेदन अदालतमा 
गएको हनुस_ने भनी उ`लेख भई आएको । 
"नवेदनमा उ`लेख भएबमोिजम लागू औषध 
मdुामा काठमाडe िज`ला अदालतबाट थनुामा 
राf ेआदेश भएको भनी लेिखएकाले काठमाडe 
िज`ला अदालतबाट सोस<ब9धी ?यहोरा खलुाई 
पठाई Oदन अदालतबाट पऽाचार गFरएकोमा 
काठमाडe िज`ला अदालतबाट उA नाम गरेको 
?यिAको लागू औषधलगायत अ9य कुनै मdुामा 
<याद थप वा थनुछेक आदेश भएको रेकडPबाट 
नदेिखएको भनी उ`लेख भई आएको । यसरE 
थनुामै नरहेको र हुँदै नभएको ?यिA का`प"नक 
नामबाट बनावटE ?यहोरा तयार गरE कारागारबाट 
9यायपा"लका र ूधान 9यायाधीशलाई बदनाम 
गराउने दरुासयले लेिखएको jयःतो "नवेदनको 
सjयता नरहE "म"त २०६४।२।३० गते 
बधुबारका Oदन जनआःथामा ूकािशत “तलुसाले 
मkचाइन ्तह`का” शीषPक समाचारले अदालतको 
मयाPदा, आःथा र गFरमामा ू"तकूल ूभाव पारE 
ूधान 9यायाधीशको ?यिAगत चFरऽ हjया र 
संःथालाई बदनाम गराएकोले यःतो घिृणत कायPको 
Gपमा ूयोग भएको जनआःथाको पऽकारलाई र 
यःतै समाचार ूकाशन गनq अ9य पऽकारलाई 

हदैस<मको कानूनबमोिजमको कारवाहE गरE 
9यायालयको मयाPदा रrा गनP आवँयक भएकाले 
यसै ू"तवेदनबाट कारवाहE हनु भनी "नणPयाथP 
सहरिजtार एवं ूवAा ौी दगुाPूसाद दवाडीले 
पेश गरेको vटwपणी ू"तवेदन । 
 उA vटwपणी ू"तवेदन "नणPयाथP भनी 
रिजtारसमr पेश भएकोमा पनुः "नणPयाथP भनी 
स<माननीय ूधान 9यायाधीशसमr पेश भएको 
देिखयो ।
 उि`लिखत समाचार मसँग जोडी 
"सyो 9यायपा"लकालाई बदनाम गनq उdेँयले 
कपोलकि`पतGपमा हुँदै नभएको ?यिAको न^लE 
नामबाट "नवेदन जःतो गरE यस अदालतमा 
हलुाकमाफP त पेश गनुP आफz मा आपरा"धक कृjय 
हो । यःतो आपरा"धक कृjयलाई आचारसंvहता 
एवं ू च"लत नेपाल कानून तथा संvवधानले ?यवःथा 
गरेको ःवत9ऽ 9यायालयको धारणासमेतलाई 
9यूनीकरण गरE ू काशन गरेको देिखएकोले ू ःततु 
ू"तवेदन 9याvयक "नराकरणको vवषय भएकोले 
इजलाससमr आवँयक कानूनी कारवाहEको 
ला"ग पेश गनुP भ{े ूधान 9यायाधीशबाट भएको 
vटwपणी आदेश । 
 यसमा कारागारमा हुँदै नभएक| तलुसा 
पौडेलको का`प"नक "नवेदन ूमािणत गरE 
कारागार कायाPलय, जैसीदेवलका "न"म} कायाPलय 
ूमखु राजे9ि अ"धकारEले पठाउने र तलुसा पौडेल 
नाम गरेको ?यिA छँदै छैन भ{े कुरा ःवयं थाहा 
पाउँदापाउँदै र यस अदालतका रिजtारबाटसमेत 
न^लE र फज� कुरा हो भ{े जानकारE OदँदाOदँदै 
सोहE फज� "नवेदनको ?यहोरालाई उ�ृत गद� 
जनआःथा ूकाशन ूा."ल. र यसका स<पादक 
vकशोर ौे�, ूब9ध स<पादक राजे9ि ःथाvपत 
अ"न उपस<पादक चडूामिण भ�राई�ारा "म"त 
२०६४ साल जे� ३० गते वषP १३, अ� 
१५ बधुबारको अ�को जनआःथा सा.ाvहकको 
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मखुप�ृको मा$थ&लो भागमा “तसुलाले म-चाइन ्
ठूलै तह&का” भ6े शीष:क ;दई मह>वको साथ 
ूकाशन गरेको समाचारले सवB-च अदालतलगायत 
सEपूण: Gयायपा$लका एवं सEमाननीय ूधान 
GयायाधीशKयूका बारेमा चMरऽ हOया गनP गलत 
सूचना सEूषेण गरQ गराई जनआःथाको बलमा 
$नभ:र रहने Gयायपा$लकामा$थको जनआःथामा 
गEभीर आघात परु ्याउन खोजेको भ6े देिखन आई 
उि&लिखत XयिYहZको उY काय:बाट नेपालको 
अGतMरम सं\वधान, २०६३ को धारा १०२ (३) 
र सवB-च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) 
बमोिजम अदालतको अपहेलनामा कारवाहQ गनु:पनP 
अवःथा देिखन आएबाट उि&लिखत XयिYहZलाई 
\वपiी कायम गरQ ूःततु ू$तवेदन फौजदारQ 
\व\वध कायम गरQ फौजदारQ \व\वध लगतमा 
दता: गरQ $नजहZलाई सवB-च अदालत ऐन, 

२०४८ को दफा ७(१) बमोिजमको कारवाहQ 
र सजाय \कन हनु नपनP हो । सो सEबGधमा 
आःथा ूकाशन ूा.$ल. जनआःथा साmा\हकका 
सEपादक \कशोर ौे�, ूबGध सEपादक राजेGि 
ःथा\पत एवं उपसEपादक चडूामिण भqराई 
एवं कारागार काया:लय, जैशीदेवलका $न$मr 
काया:लय ूमखु राजेGि अ$धकारQका नाउँमा 
$म$त २०६४।३।११ का ;दन बयानका 
ला$ग उपिःथत हनु आउन ुभनी Eयाद जारQ गनु: 
भ6े यस अदालतको $म$त २०६४।३।३ को      
आदेश ।
 कारागार शाखा जग6ाथ देवलमा 
द.नं. ३८७८ $म$त २०६४।२।१४ मा दता: 
भएको तलुसा पौडेलको $नवेदनमा रहेको तोक 
आदेश र उY कारागारको च.नं. ८२२६ $म$त 
२०६४।२।१४ को पऽ तथा च.नं. ८६५१ 
$म$त २०६४।२।१९ को पऽमा लागेको 
सहQछाप मेरो हो । उY $नवेदनमा संवोधन 
गMरएको काया:लय वा $नकाय यकwन गरेको 

छु । सहQछाप लागेको छ, छैन भ6ेसEम मैले 
हेरेको छु । यःतो $नवेदनको सनाखत गराउने 
ूचलन $थएन । मैले यसमा प$न गराएन । 
यःतो $नवेदनहZमा थनुवुाका आफGत तथा 
कानूनXयवसायी तथा सEबिGधत सहायता ूदान 
गनP संःथाका XयिYहZले बोलाएप$छ थनुवुा 
राx े जेलको भेटघाट कiमा $नजहZले नै 
सहQछाप गराउने गद:छन ् । Oयःतो सहQछाप 
$नजको हो, होइन भनी यकwन गनP ूचलन 
छैन । थनुवुाबाहेक अGयको $नवेदन नआउने 
हुँदा शyा गनP गMरँदैन । मैले पऽ ूमािणत 
गMर;दएको कारणबाट माऽ ू धान Gयायाधीश तथा 
अदालतको अपहेलना भएको वा माया:दामा आचँ 
आएको होइन । मा$नस नै नभएको र Xयहोरा 
झू{ा भएको थाहा पाउँदापाउँदै झू{ा र बढाई 
चढाई गरQ प$ऽकामा ूकाशन भएको कारणले 
नै उ&लेख भएबमोिजम मया:दामा आचँ आएको 
ू} उठेको हो । लगत $भडाउनसEम नसकेको 
\वषयमा ग&ती महसूस भएको छ । पऽ ूषेण 
भएको कारणले अदालतसमेतको अपहेलना भएको 
ठहरेमा म iमा ूाथ~ छु भ6े केGिQय कारागार 
काया:लय, जग6ाथदेवलमा $न. जेलर (शाखा 
अ$धकृत) राजेGि अ$धकारQले यस अदालतसमi 
गरेको बयान ।
 म जनआःथा साmा\हकको ू बGध सEपादक 
हुँ । प$ऽकामा ू कािशत समाचार वा पा�साममी 
सEपादन म�डलको सदःयताको है$सयतले मेरो 
िजEमेवारQ छैन भ6 $म&दैन । सEपादक म�डलको 
सदःयको है$सयतमा सामू\हक िजEमेवारQ छ । 
हामीले समाचारमा तलुसा पौडेल भ6े XयिYले 
$नवेदन ;दएको र $नवेदनमा उि&लिखत बुदँा माऽ 
$म$त २०६४।२।३० को अyमा लेखेका ह� । 
सरकारQ काया:लयमा परेको $नवेदनबारे जनतालाई 
ससूुिचत माऽ गरेका ह� । समाचारमा हाॆो 
आ�नो कुनै भनाई छैन । अदालतू$त अनाःथा 
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फैलाउने र अपहेलना गन0 हाॆो कुनै मनसाय                                         
छैन । समाचारको शीष<क ू ःततुीकरण सनसनीपूण< 
छैन । ूाA तBयको आधारमा ूःततु गEरएको 
छ । प"ऽकामा ूकािशत समाचारले अदालतको 
अपहेलना नगरेको एवं प"ऽकाले सदैव अदालतको 
जनआःथा बढाउनको ला"ग समाचारहO सPूषेण 
गदQ आएको एवं अदालतको अपहेलना गन0 "नयत 
मनसायसमेत जनआःथाको नभएकोले मलगायत 
कसैलाई प"न अपहेलनामा सजाय हनुपुन0 होइन 
भUे जनआःथा साAाVहक ू बWध सPपादक राजेWि 
ःथाVपतको यस अदालतसमY गरेको बयान ।
 जनआःथामा ूकािशत समाचार 
सPमानीत सवZ[च अदालतमा िज\ला कारागार, 
शाखाबाट पठाइएको "नवेदन कारागार शाखामा 
द.नं. ३८७९ "म"त २०६४।२।१४ मा दता< 
भई कारागार काया<लय, काठमाडh च.नं. ८२२६ 
"म"त २०६४।२।१५ पऽसाथ हलुाकमाफ< त 
सवZ[च आएको भUे तBय ःवयं सवZ[चका 
रिजjार डा.रामकृंण "त"मि\सनाले जनआःथाको 
सPपादकmय टोलnसँग टेलnफोन कुराकानीमा 
ःवीकानु< भएको र ूवpा दगुा<ूसाद दवाडीqारा 
जनआःथालाई लेिखएको पऽमा प"न सो ूसr 
ःवीकार गEरएको छ । जनआःथाको समचारको 
आधार कारागारको पऽ हो जसमा सरकारn छाप, 

दःतखत, दता< नPबर सबै ू VबयागतOपले उ\लेख 
छ । समाचारबारे जेलरसँग सो"धएको ूकािशत 
समाचारमै उ\लेख छ भने रिजjारको ू"तVबया 
समाचारको मू\य र ॐोतको गोuयतालाईसमेत 
vयानमा राwदै उहाँको अनमु"तले कोट गन< 
भ"नएको ूसr समाचारमै कोट गEरएको छ जनु 
ूधान Wयायाधीशको है"सयतमा समेत रहनभुएका 
दn"लपकुमार पौडेलका बारेमा उि\लिखत         
"थयो । अपहेलनाको आडमा Wयायालयमा आबy 
हनेु Wयायाधीश कम<चारnलाई उWमिुp zदन ुहुँदैन 
र यसलाई कुनै प"न हालतमा रYा कवचको 

Oपमा ूयोग गEरन ु हुँदैन भUे हाॆो माWयता      
छ । चौथो अrको Oपमा रहेको पऽकाEरताको 
धम< प"न हो । सPमानीत अदालतको मान 
मया<दामा कुनै प"न ूकारले आघात परु ्याउने 
अदालतको अपहेलना गन0 उ}ेँयले समाचार 
ूकािशत गEरएको होइन, छैन । रा�यको चौथो 
अrको दाVय�व ूाA सूचना जनतासमY परु ्याउने 
हो । अतः अदालतको अपहेलना नहनेु भएकोले 
झू�ा ू"तवेदनबाट फुस<द पाऊँ भUे जनआःथा 
साAाVहकका उपसPपादक चडूामिण भ�राईले यस 
अदालतसमY गरेको बयान ।
 म जनआःथा साAाVहक प"ऽकाको 
ःथापनाकाल Vवगत १३ वष<देिख नै सPपादकको 
Oपमा काय<रत ् रहn आएको छु । जनआःथा 
प"ऽकाको "म"त २०६४।२।३०, वष< १३ अ� 
१५ मा ूकािशत सPपूण< साममीको िजPमेवारn 
ममा रहWछ । उp अ�मा “तलुसाले म[चाईन ्
ठूलै तह\का” शीष<कमा ूकािशत समाचार 
सPबWधमा यसै अदालतमा िज\ला कारागार 
शाखा, काठमाडhबाट पठाइएको "नवेदन कारागार 
शाखामा द.नं. ३८७९ "म"त २०६४।२।१४ 
मा दता< भई कारागार काया<लय, काठमाडh च.नं. 
८२२६ "म"त २०६४।२।१५ मा पठाएको 
पऽको आधारमा ूकािशत गEरएको  हो । सो 
बाहेक हाॆो कुनै अलग भ"ूमका छैन । "म"त 
२०६४।२।१४ को "म"तसPम "नज तलुसा 
पौडेल कारागार शाखा काठमाडhमा भएको भUे 
कुरा सरकारn कागजातले बोलेको छ । तर 
हामीले समाचार ूकािशत गनु<भWदा एकzदन 
अगा"ड "म"त २०६४।२।२९ गते ब�ुदा उनी 
कारागारमा "थइनन ्। यहn �यहोरा समाचारमा 
ूकािशत गनु<को ता�पय< अब उनको खोजी हनुपुछ< 
उनी कहाँ गइन ्भनी सPबिWधत "नकायको vयान 
आकष<ण गनु< प"न हो । जनआःथा साAाVहकले 
आ�नो ःथापना कालदेिख आजसPम Wयायालयको 
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स�मान गद" सह$ सूचना स�ूषेण गद" आएको 
छ । ूःततु समाचारबाट न 7यायपा:लकाको 
अपहेलना भएको छ न त पऽका?रताको 
आचारसंAहताको उCलDन नै भएको छ । यFद 
उCलDन भएको भए अAहलेस�म ू से काउि7सलले 
कारवाह$ गनुIपनJ :थयो । हामीबाट अदालतको 
अपहेलना हनेु कायI नभएको र MयिNको बारेमा 
यःतो उजूर$ परेको छ भनी पेशागत धमI :नवाIह 
गद" जनतालाई ससूुिचत गदाI कसर$ अदालतको 
अपहेलना हनु जा7छ र यFद अदालतको अपहेलना 
गनJ मनसाय ह7ुSयो भने “तलुसा चाह$ जेलमा 
नरहेको” भTे र “ूधान 7यायाधीश पौडेलको 
सेवा अव:ध ज�मा दईु मAहना माऽ बाँकX 
रहेको बेलामा यो ूकरण कसर$ मैदानमा आयो 
खोजीको Aवषय बनेको छ” भTे कुरा उCलेख हनेु                                                                                     
:थएन । हामीले स�मानीत 7यायालयको मान 
मयाIदामा कुनै प:न ूकारले आघात परु ्याउने 
अदालतको अपहेलना गनJ उ\ेँयले समाचार 
ूकािशत ग?रएको होइन । सव_`च अदालतमा दताI 
भएको :नवेदनको तSयलाई हामीले ूकािशतस�म 
गरेको हुँदा यःतो कायIबाट अदालतको अपहेलना 
नहनेु भएकोले झूbा ू:तवेदनबाट फुसIद पाऊँ 
भTे जनआःथा साeाAहकका स�पादक Aकशोर 
ौेgले यस अदालतमा गरेको बयान ।
 यसमा ू:तवाद$हh पूवI आदेशानसुार 
आफi  अदालतमा उपिःथत भई आरोAपत अ:भयोग 
दावीमा पूणI इ7कार रह$ बयान गनुI भएकोले 
प:छ बjुदै जाँदा ठहरे बमोिजम हनेु गर$ हाल 
ू:तवाद$हhलाई अ.बं. ११८ को देहाय (५)  
बमोिजम तारेखमा राखी म\ुाको पपुIr गनुI भTे 
यस अदालतको :म:त २०६४।३।११ को 
आदेश । 
 ू:तवाद$हh Aकशोर ौेg, राजे7ि ःथाAपत, 

चडूामिण भyराईका साrी Aकरण चापागाई, 

परशरुाम भyराईले गनुI भएको बकपऽ :म:सल 

सामेल रहेछ ।
 यसमा Aवपrीमzयेका राजे7ि अ:धकार$ले 
ना.स.ु लवहर$ आचायIलाई बझुी पाऊँ भनी 
बयानमा उCलेख गरेकोले :नजलाई अ.बं.१३९ 
नं. बमोिजम बjुने । साथै, नेपाल सरकार 
गहृ म7ऽालयको :म:त २०६४।३।१ को 
:नणIयानसुार गFठत स:म:तले गहृ म7ऽालयमा पेश 
गरेको ू:तवेदनअनसुार लापरवाह$ गनJ भनेका 
त}काल$न :न. कायाIलय ूमखु राजे7ि अ:धकार$, 
फाँटवाला ख?रदार रामकृंण ौेg, Aपयन�य नAवन 
:गर$ र Fदपक तामाङसमेतलाई Aवभागीय कारवाह$ 
भएको छ, छैन सो स�ब7धमा गहृम7ऽालयलाई 
बझुी :नयमानसुार पेश गनुI भTे यस अदालतको 
:म:त २०६७।११।८ को आदेश ।
 कारागार कायाIलय जगTाथ देवलका 
त}काल$न :न:म� कायाIलय ूमखु राजे7िराज 
अ:धकार$लाई Aवभागीय कारवाह$ःवhप यस 
म7ऽालयबाट सचेत गराइएको र फाँटवाला 
रामकृंण ौेg, Aपयन नAवन :गर$ र Fदपक 
तामाङलाई Aवभागीय कारवाह$ गनIका ला:ग 
लेखी पठाएकोमा कारागार Mयवःथापन Aवभागको 
पऽबाट :नजहhलाई ःप�ीकरण सो:धएको र 
ःप�ीकरण ूाe भएप:छ सो स�ब7धमा थप कुनै 
कारवाह$ अगा:ड बढेको रेकडIबाट नदेिखएको 
भनी लेखी आएको भTे गहृम7ऽालय :नजामती 
कमIचार$ ूशासन शाखाको च.नं. १६४३ :म:त 
२०६७।११।२० को पऽ ।
 ूःततु म\ुामा उCलेख भएकX तलुसा 
पौडेल कारागार कायाIलय जगTाथ देवलमा म 
कायIरत ्रहेको अव:ध :म:त २०६३।१।२ देिख 
२०६५ मि�सरस�म :थइनन ् । कारागारबाट 
सव_`च अदालतमा पठाएको भनेको :नवेदनमा 
मैले पऽ लेखी पठाएको होइन । कसले लेखेको 
हो थाहा भएन । मैले अदालतको अपहेलना हनेु 
कुनै कायI गरेको छैन भTे कारागार कायाIलय 

९०८० - सव_`च अदालत ूशासन शाखासमेत Aव. जनआःथा साeाAहकसमेत
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जग+ाथ देवलमा त2काल3न काय5रत ् ना.स.ु 
लवहर3 आचाय5ले यस अदालतमा गरेको बयान ।
 यसमा गहृ मBऽालयबाट "म"त 
२०६४।३।१ मा गHठत छान"बन स"म"तको "म"त 
२०६४।३।११ को ू"तवेदनबाट LवपMीहO 
"न"मP काया5लय ूमखु राजेBि अ"धकार3, 
फाँटवाला खUरदार रामकृंण ौेY, LपयनZय नLवन 
"गर3 र Hदपक तामाङसमेतको लापरवाह3 भएको 
देिखएको भ+े उ`लेख भएको तर सोअनसुार दोषी 
ठहUरएका कम5चार3हOलाई "नजामती सेवा ऐन 
"नयमबमोिजम Lवभागीय कारवाह3 भएको भ+े ू ाd 
जवाफबाट नदेिखएकोले Lवभागीय कारवाह3 एवं 
सजाय गनु5पनf भए ूLबया पूरा गर3 न"तजा जाहेर 
गनf र नपनf भए कारण खोल3 यो आदेश ूाd 
भएको एक मLहना"भऽ भए गरेको कारवाह3को 
सiल फाइलसमेत साथै राखी ू"तवेदन गनु5 
भनी महाBयाया"धवlाको काया5लयमाफ5 त 
LवपMी गहृमBऽालयलाई लेखी पठाउन ुभ+े यस 
अदालतको "म"त २०६८।१।२५ को आदेश ।
 गहृ मBऽालयको च.नं.११९८ "म"त 
२०६८।७।१४ को पऽबाट अपहेलना मpुामा 
संलqन देिखएका कम5चार3हOमrये त2काल3न 
काया5लय ूमखु राजेBिराज अ"धकार3लाई सचेत 
गराइएको खUरदार रामकृंण ौेYको "म"त 
२०६५।१०।११ मा राजीनामा ःवीकृत भएको 
करार ऐनअBतग5त काय5रत ्का.स. Hदपक तामाङको 
सेवा करार भt गर3 सLकएको र फरार का.स. 
नLवन "गर3लाई "म"त २०६४।४।१ देिख सेवा 
करारबाट हटाइएको भ+े महाBयाया"धवlाको 
काया5लयको च.नं. ४२४७ "म"त २०६८।७।१६ 
को पऽ ।
 कारागार काया5लयका त2काल3न 
फाँटवाला खUरदार रामकृंण ौेY र लवहर3 
आचाय5लाई अ.बं.१३९ नं.  बमोिजम िझकाई 
बयान गराई "नयमानसुार पेश गनु5 भ+े यस 

अदालतको "म"त २०६९।१।१० को आदेश ।
 म काय5रत ् रहेको बेलामा बBद3को 
रेकड5 हेनf आदेश भएको "थएन । ूःततु मpुा 
पUरसकेप"छ बBद3 भए नभएको भ+े बwुदा 
तलुसा पौडेल नाम गरेको yयिl उl कारागार 
काया5लय, जग+ाथदेवलमा "थएन । "नवेHदका 
तलुसा पौडेलको बBद3ू2यMीकरणसzबBधी 
"नवेदन दता5 नं. ३८७० "म"त २०६४।२।१४ 
मा दता5 भई काया5लय ूमखु राजेBि अ"धकार3ले 
ूशासन भनी तोक लगाई Hदएप"छ मेरो फाँट 
ूशासन शाखामा आएप"छ मैले उl "नवेदन 
राजेBि अ"धकार3लाई देखाएप"छ मौिखकOपमा 
पऽ लेखेर `याउनहुोस ्भनेप"छ मैले पऽ तयार 
गरेर पेश गरेको हो । पऽको चलानी मैले गरेको 
हो । पऽको चलानी भै सकेप"छ दता5 चलानी 
फाँटबाट यस अदालतमा के कसर3 पठाइयो 
मलाई थाहा भएन । कारागारमा द.नं.३८७० 
"म"त २०६४।२।१४ मा तलुसा पौडेलको 
नामबाट दता5 भएको बBद3ू2यMीकरणको "नवेदन 
मैले दता5 गरेको होइन । सो "नवेदन दता5 चलानी 
शाखाका नLवन "गर3 नाम गरेको काया5लय 
सहयोगीले दता5 गर3 काया5लय ूमखुबाट तोक 
भई भो"लप`ट "म"त २०६४।२।१५ मा माग 
ूशासन शाखामा आएको हो । उl "नवेदन 
तयार गन5मा मेरो कुनै संलqनता छैन । ूःततु 
मpुा पनु5अगा"ड को कसैको बBद3को तफ5 बाट 
Hदइने "नवेदन न"भडाउने गUरएको र काया5लय 
ूमखुकोमा लगेर सनाखतसमेत गराउने गUरएको 
"थएन भ+े कारागार काया5लय जग+ाथ देवलका 
त2काल3न खUरदार रामकृंण ौेYको बयान ।
 यसमा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका रामकृंण ौेYको बयान काय5 सzप+ 
भई सकेको र "नज कारणी सरह देिखएकोले 
"नजलाई ू"तवाद3 कायम गर3 तारेखमा रा{ ुभ+े 
यस अदालतको "म"त २०६९।११।२८ को   
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आदेश । 
 !नयमबमोिजम दै!नक पेशीसूचीमा चढ2 
पेश हनु आएको ूःततु म9ुामा !नवेदक सव;<च 
अदालत ूशासन शाखाको तफA बाट उपिःथत 
EवFान वैत!नक अ!धवHाFय ौी हJरशंकर कणA 
र ौी ौ!ुतकुमार2 रेNमीले EवपOी जनआःथा 
साPाEहकका ूबQध सRपादक, उपसRपादक तथा 
सRपादकले सRमानीत अदालतसमO आई बयान 
गदाA आफूहUले समाचारमा आVनो कुनै भाषा 
नलेखेको केवल सव;<च अदालतमा दताA हनु 
आएको बQद2ूYयOीकरणको !नवेदनलाई जनताको 
ससूुिचत हनेु अ!धकारअQतगAत सो !नवेदनको 
ZयहोरासRम छापेको हो । अदालतको अपहेलना 
गरेको होइन भनी बयान गरेताप!न !नजहUबाटै 
छाEपएको उH समाचारमै आफूहUले ब]ुदा तलुसा 
पौडेल नाम गरेको ZयिH कारागारमा नरहेको 
बझुीन आएको भनी उaलेख गरेबाट प!न तलुसा 
पौडेल नाम गरेको ZयिH कोह2 छैन भbे थाहा 
हुँदाहुँदै कारागारमै नरहेको ZयिHको नामबाट 
दताA भएको !नवेदनको आधारमा अदालतू!त 
ॅामक र Nega�ve Impact (नकराYमक ूभाव) 
gदने समाचार छापी अदालतको अपहेलनाजQय 
कायA गरेको पEुh भएको छ । यसर2 अदालतको 
अपहेलनाजQय कायA EवपOीहUले गरेको देिखएको 
र अदालतको अपहेलनामा अQय फौजदार2 म9ुामा 
जःतो Mens Rea ू मािणत हनु ुनपनi Actus Rea नै 
पयाAP हनेु भनी ने.का.प.२०६६, !न.नं. ८०७६ 
मा !सpाQत ू!तपादन भएको छ । !नवेदनको 
तqय जो सव;<च अदालतको तYकाल2न ूधान 
Qयायाधीशसँगको चJरऽसँग जो!डएर लेिखएको छ, 

Yयसको वाःतEवकताको कुनै जाँच नै नगर2 समाचार 
छाsनलेु EवपOीहUको अदालतको अपहेलना गनi 
मनसाय !थएन भbे प!न देिखदैँन । !नजहUले 
जानाजान सव;<च अदालतको बारेमा जनतामा 
ॅम फै!लने गर2 समाचार सRूषेण गर2 जनताको 

आःथाको बलमा Eटकेको सव;<च अदालत/

Qयायालयको आःथा र Eवtासमा धuा परु ्याउने 
गर2 अदालतू!त Nega�ve Impact ॅामक, असYय 
Zयहोराको समाचार प!ऽकामा छापी EवपOीहUले 
अदालतको अपहेलना गरेको अवःथा हुँदा !नवेदन 
मागबमोिजम सजाय गर2 पाऊँ भनी गनुA भएको 
बहस स!ुनयो ।
 EवपOी जनआःथा साPाEहकका सRपादक 
Eकशोर ौेxसमेतको तफA बाट उपिःथत EवFान 
वJरx अ!धवHाहU ौी सभुाषचQि नेRवाङ, ौी 
स!ुनलकुमार पQत, ौी सतीशकृंण खरेल र EवFान 
अ!धवHा ौी अनQतराज लईटेलले “तलुसाले 
म<चाइन ्तहaका” भbे समाचार आफ} मा अपहेलना 
होइन । कारागारबाट !नय!मत ू Eबयाबाट आएको  
बQद2ूYयOीकरणको !नवेदन गोsय !नवेदन  
होइन । उH समाचार कारागार कायाAलयमाफA त 
दताA चलानी भै !नय!मत ूEबयाबाट आएको 
बQद2ूYयOीकरणको !नवेदनको आधारमा भए 
घटेको आधारमा ू !तEबया (Comment) सEहतको 
समाचार जनआःथा साPाEहकले छापेकोले 
उH समाचार काaप!नक र ॅामक हaला हनु    
सHैन । समचारमा उaलेिखत तqयको Eवषयमा 
कुनै छान!बन भएकोसमेत छैन । कारागारमा 
रहने कैद2 थनुवुाले gदने कारागारमाफA त दताA 
हनेु !नवेदनमा सRबिQधत !नकायका कमAचार2ले 
तqयलाई �याल नगर2 उिचत �यान नgदई 
उिaलिखत !नवेदन कारागारमाफA त अदालतसRम 
आएको अवःथा हो भने प!न उH समाचारले 
सशुासनलाई म9त नै गरेको छ । साथै यो Eवषय 
तYकाल2न ूधान Qयायाधीशलाई बदनाम गनA वा 
अQय कुनै ूबQधका साथ सो कागज भएको हो 
भने सो तयार गनi ZयिH वा तqयलाई �यान 
नgदई !नवेदन दताA गर2 अदालतसRम पठाउने  
सRबिQधत कमAचार2लाई कारवाह2 हनेु हो । 
गaती गरेको भनी कारागारको कमAचार2लाई 

९०८० - सव;<च अदालत ूशासन शाखासमेत Eव. जनआःथा साPाEहकसमेत
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सजायसमेत भै सकेको अवःथामा अब आएर 
प"ऽकालाई कारवाह= ग>रन ु उपय@ु हुँदैन । 
कारागार कायाDलयमाफD त दताD चलानी भई 
आएको बGद=ूIयJीकरणको "नवेदनको आधारमा 
समाचार ूकािशत भएकोले अदालतOवPQ कुनै 
अपहेलनाजGय कायD भएको छैन । अदालती 
ूOबया वा तIसTबGधी अवःथाको बारेमा Fair 

and accurate report को समाचार ूकाशन 
गरेको अवःथामा अपहेलनामा सजाय गनD "मUने 
होइन । समाचार लेWदा वा छाXदा अदालतको 
अपहेलना गनY मनसाय प"न नभएको र Zयि@गत 
च>रऽसँग सTबिGधत ूा[ कानूनी "लखतलाई 
जःताको Iयःतै छाOपएकोले उ@ Oवषय 
अदालतको अपहेलनाजGय कायD हनु स@ैन । 
अदालतू"तको जनआःथामा कुनै ूकारले आघात 
वा अपहेलना हनेु गर= समाचार ूकािशत नभएको 
र अदालतू"त सTमान ूकट गद̀ जनआःथा 
प"ऽकाका सTपादकसमेतका Oटमबाट अदालतमा 
बयान गरेकोले "नवेदन मागबमोिजम OवपJी 
सTपादकसमेतलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय 
हनुपुनY होइन भनी गनुD भएको बहस स"ुनयो ।
 मलुकुa ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका ख>रदार रामकृंण ौेlको तफD बाट 
उपिःथत Oवmान अ"धव@ा ौी देवेGि ौेlले 
कारागार कायाDलय जगoाथ देवलका तIकाल=न 
ख>रदार रामकृंण ौेlले अदालतमा बयान गदाD 
कारागारमा द.नं. ३८७० "म"त २०६४।२।१४ 
मा तलुसा पौडेलको नामबाट दताD भएको 
बGद=ूIयJीकरण "नवेदन मैले दताD गरेको                                       
होइन । सो "नवेदन दताD चलानी शाखाका 
कायाDलय सहयोगी नOवन "गर=ले दताD गर= कायाDलय 
ूमखुबाट तोक भई भो"लपUट आफू कायDरत ्
ूशासन शाखामा आएको हो । उ@ "नवेदन 
तयार गनुDमा आvनो कुनै सTलwनता छैन । 
ूःततु मxुा पनुDअगा"ड को कसै बGद=को तफD बाट 

yदइने "नवेदन न"भडाउने ग>रएको र कायाDलय 
ूमखुकोमा लगेर सनाखत गराउने ग>रएको "थएन 
भनी उिUलिखत बयानमा खलुाएकोले "नवेदन 
मागबमोिजम "नजलाई अदालतको अपहेलनामा 
सजाय हनेु होइन भनी गनुD भएको बहस स"ुनयो । 
 Amicus curie को Pपमा नेपाल बारको 
तफD बाट उपिःथत Oवmान व>रl अ"धव@ा ौी 
ट=काराम भzराईले कैद= बGद=को तफD बाट 
भनी कारागार कायाDलय जगoाथ देवलमाफD त 
दताD चलानी भई आएको बGद=ूIयJीकरणको 
"नवेदनमा उिUलिखत Zयहोरा नै समाचारमा 
ूकािशत भएको छ । Iयःतो समाचार ूकािशत 
गनD छापाखाना तथा ूकाशनसTबGधी ऐन, 

२०४८ को दफा १४ ले ूकाशनमा ू"तबGध 
नलगाएको अवःथामा यी OवपJीहPलाई "नवेदन 
मागबमोिजम अदालतको अपहेलनामा सजाय गनुD 
उिचत हुँदैन बP जनआःथा प"ऽकालाई सचेत 
गराउनसTम उिचत हनेु भनी गनुD भएको बहस 
स"ुनयो । 
 Amicus curie को Pपमा नेपाल बारको 
तफD बाट उपिःथत Oवmान अ"धव@ा ौी प{ुयूसाद 
अयाDलले अदालतको कागजात वाद=, ू"तवाद= र 
अदालतको अनमु"त न"लई छाXन पाइँदैन । 
“तलुसाले म|चाइन ् तहUका” Oवषयको समाचार 
Iयसर= अदालतको अनमु"तले नछाOपएको र 
समचारमा ूकािशत Oवषयवःत ुअसIय एवं ॅामक 
देिखएकोले "नवेदन मागबमोिजम सजाय हनुपुदDछ 
भनी गनुD भएको बहस स"ुनयो ।
 Amicus curie को Pपमा सव~|च 
अदालत बार एशो"सएशनको तफD बाट उपिःथत 
Oवmान अ"धव@ा ौी भीम ढकालले चा>र"ऽक 
Oवषयसँग सTबिGधत बGद=ूIयJीकरणको 
"नवेदनमा उिUलिखत Zयहोरा झू�ो भoे थाहापाई 
सकेप"छ प"न जनआःथा सा[ाOहकमा समाचार 
ूकािशत भएको छ । Professonal ethics 
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मा स�तलुनको %स&ा�तलाई नअपनाई समाचार 
ूकािशत भएको छ । कारगारमाफ5 त ूा6 
%नवेदनको आधारमा समाचार ूकािशत भए प%न 
स�तलुन नअपनाई समाचार ूकािशत भएकोले 
<वप=ी जनआःथाको सBपादकसमेतको <टमलाई 
समाचार स�त%ुलतDपमा ूकािशत गन5 %नदEशन 
Fदन उिचत हनेु तर सजाय गनु5 उिचत हुँदैन भनी 
गनु5 भएको बहस स%ुनयो ।
 Amicus curie को Dपमा सवMNच 
अदालत बारको तफ5 बाट उपिःथत <वOान 
अ%धवPा आया5 ौेRले समाचारको <वषयवःत ु
हेदा5 कारागारमाफ5 त दता5 चलानी भई आएको 
ब�दTूUय=ीकरण %नवेदनको Wयहोरा नै जःताको 
तःतै समाचारमा ूकािशत भएको छ । 
समाचार जःताको तःतै आएको छ वा अपहेलना 
गनE गरT <वXषेणाUमकDपमा आएको छ । 
समाचार सकराUमक वा नकराUमक कुनDपमा 
आएको छ सो को तYयगत <वXषेण गरT सोको 
पZरणामसमेतलाई <वचार गरेर अदालतको 
अपहेलना भयो भएन %नंकष5मा प\ुनपुछ5 । 
कारागारको काम कारवाहTको लापरवाहTलाई 
%लएर समाचार सBूषेण भएकोलाई सशुासन 
कायम गनE Fदशामा सकराUमक नै मा]ुपनE 
हुँदा जनआःथाको सBपादकसमेतको <टमलाई 
अदालतको अपहेलनामा सजाय गनु5 उिचत हुँदैन 
भनी गनु5 भएको बहस स%ुनयो । 
 यसमा %म%त २०६४।२।३० गते 
बधुबारका Fदन जनआःथा सा6ा<हकमा “तलुसाले 
मNचाइन ् तहeका” भनी ूकािशत भएको 
<टfपणीस<हतको समाचार सBब�धमा सहरिजgार 
दगुा5ूसाद दवाडीको ू%तवेदनले दायर भएको 
ूःततु अदालतको अपहेलना मiुा सBब�धमा हेदा5 
तलुसा नाउँ गरेकj कुनै म<हला कारागार काया5लय 
जग]ाथ देवल, काठमाडmको म<हला कारागारमा 
नरहे प%न र ती नाम गरेकj कुनै म<हलामा%थ 

कुनै लागू औषध सBब�धमा काठमाडm िजeला 
अदालतमा मiुासमेत दायर नभएको भएप%न 
हुँदै नभएकj Uयःतो तलुसा पौडेल नाउँ गरेकj 
म<हलाको तफ5 बाट सो कारागार शाखामाफ5 त 
सवMNच अदालतसम= ब�दTूUय=ीकरणको Zरट 
%नवेदन दता5 हनु आएको देिखनकुो साथै मा%थ 
उeलेख भएबमोिजमको समाचारसमेत जनआःथा 
सा6ा<हकमा ू कािशत भएको पाइ�छ । जनआःथा 
सा6ा<हकमा ू कािशत सो समाचारबारे <वचार गदा5 
तलुसा पौडेलको नाउँमा मा%थ उिeलिखत कारागार 
शाखामाफ5 त ब�दTूUय=ीकरणको Zरट %नवेदन 
दता5 हनु आएको सBमको कुरा तYयसrत भएप%न 
उP ब�दTूUय=ीकरणको Zरट %नवेदन जसको 
नाउँबाट दता5 भएको छ Uयो WयिP नै नरहेको 
हनुाले दता5 हनु आएको सो %नवेदन सनाखतसमेत 
हनु नसकेको र Uयसमा उिeलिखत कुराहD 
सव5था झूtा रहेकोले सो ब�दTूUय=ीकरणको 
%नवेदन दू<षत मनसायपूण5 रहेको कुरामा दईुमत 
हनु सuदैन । Uयःतो झूtा कुराहD उिeलिखत 
भएको उP ब�दTूUय=ीकरणको %नवेदन 
सवMNच अदालतसम= कारागार शाखामाफ5 त दता5 
हनु आएको भ]े कुरा भएप%न मा%थ उeलेख 
भएबमोिजमको जनआःथामा ूकािशत तलुसाले 
मचाइन ् तहeका भ]े शीष5कको समाचारबाट 
अदालतको अपहेलना भए नभएको सBब�धमा 
ूःततु मiुामा %नण5य FदनपुनE देिखन आउँछ । 
 2. राxयका तीनवटा ूमखु %नकायहD 
अथा5त ् काय5पा%लका, Wयवःथा<पका एवं 
�यायपा%लकामzये �यायपा%लकाको ःथान यस 
अथ5मा महUवपूण5 छ <क यो %नकायले सरकार, 

सरकारT %नकायहD, सरकारOारा ःथा<पत संःथाहD, 

गैर सरकारT संःथाहD वा WयिPहDबीचको 
<ववादलाई कानूनले %नधा5Zरत गरेअनसुारको 
अ%धकार=ेऽ महण गरT कानूनअनसुार नै शाि�तपूण5 
ढrले %नDपण तथा %नराकरण गद5छ । राxयले 
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ूदान गरेको िज1मेवार4अनसुार 7यायपा"लकाले 
7याय ूदान नगन9 प:रिःथ"त उ?प@ भयो भने वा 
कुनै कारणले 7याय स1पादन जःतो कायD सचुाF 
हनु नसकH जनताले 7याय पाउन सIने कुरा 
अवFJ भयो भने कुनै सKय देशको सामािजक 
Mयवःथा कायम रहन सIदNन र ?यःतो अवःथामा 
Oवकासको कुरा त परै जाओस ्शाि7तसमेत ःथाOपत 
रहन नसIने भै अराजकता, अस7तलुन एवं परःपर 
सTषDको िःथ"त उ?प@ हनेु अवःथा अवँय1भावी 
ह7ुछ । ?यसैले लोकत7ऽमा 7यायपा"लकालाई 
सामािजक Mयवःथा एवं [दगो शाि7तको संर\कको 
Fपमा महण गर4 7यायपा"लकाले कानूनअनसुार 
ःवत7ऽFपमा कायD गनD सIने गर4 संOवधानले 
स\मता ूदान गरेको ह7ुछ र अदालतले प"न 
7याOयक पर1परा एवं "सJा7तहFलाई अगँा`दै 
कानूनको शासनलाई (Rule of Law) [दगोFपमा 
ःयाहानD आbनो ःवत7ऽ भ"ूमकाको "नवDहन गरेको 
ह7ुछ । यसको ला"ग अदालतलाई राcयको शिd 
भ7दा धेरै बढ4 सहयोग जनताको आःथा एवं 
Oवgासबाट ूाi ह7ुछ । ?यसकारण अदालतलाई 
आbनो ःवत7ऽ एवं "नभjक भ"ूमका "नवDहन गनD 
जनताको Oवgास एवं अदालतू"तको जनताको 
आःथा धेरै महkवपूणD हनु जा7छ । वाःतOवकताको 
अनभुव गनD खोcने हो भने अदालतको स1मान 
र यसू"तको Oवgास र आःथा अदालतको ला"ग 
माऽ मह?वपूणD नभएर 7याय स1पादनमा यसको 
"नभjक एवं ःवत7ऽ भ"ूमका देश र जनतामा 
चाOहने शाि7त एवं मलुकुको Oवकास र आ"थDक 
सम@ु"तको ला"ग अ"नवायDFपले चाOहने कुरा    
हो । यसको ला"ग अदालत ःवयंको आचरण 
एवं दाOयkवको "नवDहन त आवँयक छ नै देश र 
जनताको भलो एवं 7याOयक समाजको ःथाOय?वको 
ला"गसमेत आवँयक छ । 
 3. यस स1ब7धमा "नवेदक मरुार4ूसाद 
शमाD OवFJ Oवप\ी पुं पकमल दाहाल ‘ूचpड’ 

समेत भएको अदालतको अपहेलना मrुामा ("न.
नं.८५३०, ने.का.प. २०६७, अx १२, प२ृ१२९) 
लोकत7ऽमा कायDपा"लका, 7यायपा"लका एवं 
MयवःथाOपकाको भ"ूमका एक अकाD"सत फरक 
खालका देिखए प"न वाःतवमा यी सबै "नकायका 
अभी} जनताको अ"धकारलाई सरुि\त एवं ब"लयो 
बनाउनकुा साथसाथै देशमा सशुासन ूदान गनुD, 
आ"थDक उ@"तको [दशामा अमसर गराउन ु एवं 
कुनै खास संःथा वा Mयिdको शासनलाई इ7कार 
गर4 कानूनको शासन कायम रा� ुर 7यायस�त 
समाजको "सजDना गनुD ह7ुछ । यःतो अवःथामा 
लोकताि7ऽक संःथा वा "नकायहFको भ"ूमका ती 
अभी}हF ूाi गन9 हेतकुो ला"ग परःपर Oवरोधी 
नभई एक अकाDका स1पूरक हनुपुन9 भनी सव��च 
अदालतको फैसलामा भ"नएको छ र सोह4 
फैसलामा 7यायपा"लका स\म रहने अवःथामा, 
यसमा अ7तरनीOहत िज1मेवार4 एवं कतDMयको 
"नबDहन राॆो"सत हनु सIने र 7यायपा"लका 
कमजोर अवःथामा रहेमा यसले आbनो कतDMय 
तथा दाOयkवको प:रपालन गनDसमेत स\म नहनेु 
हनुाले 7यायपा"लकाको भ"ूमका परेका मrुाहFमा 
फैसला गन9 माऽसँग  स1बि7धत रहेको भ@े 
मा7यतामा सी"मत नरह4 यसको \मताको 
मनोवै�ा"नक एवं कायDपरक महkव जनताको 
सव��चता कायम रा� े एवं जनताको कानूनी 
हकहF संरि\त गन9सँग सा\ात ् स1ब7धसमेत 
रा� ेभनी ःप} ग:रएको छ ।
 4. जहाँस1म ूकाशन, ूसारण तथा 
छापाखानास1ब7धी हकको कुरा छ ?यो हकसमेत 
संOवधान�ारा मौ"लक हकम�येको एउटा मह?वपूणD 
हकको Fपमा नेपालको अ7त:रम संOवधान, २०६३ 
को धारा १५ मा उ`लेख भएको  पाइ7छ । 
यःतो मनसायको ूयोजन जनतालाई ससूुिचत 
गन9 ूयोजनको साथसाथै लोकत7ऽको ःथाOय?व 
र लोकत7ऽमा जनताको अ"धकारलाई संरि\त 
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गन� �न�म�समेत आवँयक ह+ुछ । ूसे जगतले 
एका�तर भै रहेका घटनाबारे त9यगत:पमा 
जानकार< ूदान ग>ररहेको ह+ुछ भने अकA�तर 
सो समाचार र Cयसको ूभावबारेसमेत आवँयक 
Dववेचना, समीFा र DटGपणीसमेत ूःततु गन� 
गदJछ । Cयसकारण ूसेको भ�ूमकालाई दईुवटा 
भागमा अथाJत समाचार एवं ODPकोणको (News 

and views) :पमा हेनुJपन� ह+ुछ । ूसेको 
ःवत+ऽतासमेतको आवँयकता लोकत+ऽमा 
अ�नवायJ ह+ुछ । यसको अभावमा जनताको 
ला�ग काम गन� �नवाJिचत संःथालगायतका अ+य 
�नकायह:ले के कःतो भ�ूमकाको �नबJहन कसर< 
ग>ररहेको छ र ती संःथाह:को भ�ूमका जनDहत 
र राSDहतमा भै रहेको छ छैन र Cयसमा के 
कःतो सधुारको आवँयकता छ Cयसको जानकार< 
जनतालाई Uदन मिुँकल ह+ुछ । लोकत+ऽसँग  
सWबि+धत संःथाह:को एवं जनताको जाग:कता 
�नर+तर:पमा कायम राX ूसेले महCवपूणJ 
भ�ूमकाको �नवाJह गनJ सकोस ् भZे उ\ेँयको 
पू�तJको �न�म� प�न ूसेको ःवत+ऽता र यसका 
समालोचनाCमक DटGपणीह: सकाराCमक:पमा 
महण गनुJ पदJछ । मा�थ उि^लिखत �नवेदक 
मरुार<ूसाद शमाJ Dव:a DवपFी पुं पकमल दहाल 
‘ूचcड’ समेत भएको अदालतको अपहेलना (�न.
नं. ८५३०, ने.का.प. २०६७, अn १२, प.ृ 
९) को म\ुामासमेत लोकताि+ऽक प>रवेशमा 
समालोचनाCमक DटGपणीह:ले अदालतका कमी 
कमजोर<ह:लाई ूकािशत गर< अदालतलाई 
आsनो कमी कमजोर<ह: सधुानJसमेत अ�भू>ेरत 
गन� हनुाले Cयःता DटGपणीह: +यायपा�लकाको 
ला�ग सवJथा नकरा रहेको भZ नसDकने र 
लोकत+ऽलाई ब�लयो बनाउने एवं +यायपा�लकाtारा 
जनताको अ�धकारलाई सरुिFत गराउने 
ODPकोणले कसैबाट भएका समालोचनाह:लाई 
अदालतले सकाराCमक:पमा नै �लनपुन� भनी सोह< 

फैसलामा सवAvच अदालतtारा नै ःपP पा>रएको                                                                                               
पाइ+छ । अतः ू सेको ःवत+ऽता प�न लोकत+ऽको 
ःथाDयCव र ग�तशीलताको ला�ग अ�नवायJ नै छ 
भZे कुरामा दईु मत हनु सyदzन ।
 5. Cयसकारण लोकत+ऽमा 
+यायपा�लकाको भ�ूमका जनताको अ�धकारलाई 
संरिFत गनुJको साथसाथै कानूनी रा|यको 
संरFण र सWबaJन गनुJसमेत भएकोले र ूसेको 
भ�ूमका जनतालाई ससूुिचत गनुJको साथसाथै 
जनDहत र राSDहतमा जनता एवं जनताtारा 
�नवाJिचत संःथालगायत अ+य संःथाह:समेतलाई 
जाग:कता कायम राX ेभएकोले यी दबैु अथाJत ्
+यायपा�लका एवं ूसे जगत लोकत+ऽका 
�मऽह: हनु ्र यी संःथाह:को ःवत+ऽता कायम 
रहनपुदJछ भZे कुरामा Dववाद गन� ठाउँ छैन । 
यी कुराह:लाई नै म~यनजर राखी लोकताि+ऽक 
संDवधानह:मा +यायपा�लकाको ग>रमा तथा 
ःवत+ऽ भ�ूमका �नधाJ>रत ग>रएको ह+ुछ भZे 
ूसेको ःवत+ऽतासमेतको ूCयाभ�ूत ग>रएको 
ह+ुछ । 
 6. उपयुJ� कुराह:समेतलाई म~यनजर 
राखी नेपालको अ+त>रम संDवधान, २०६३ को 
धारा १०० को उपधारा (१) मा नेपालको 
+यायसWब+धी अ�धकार यो संDवधान र अ+य कानून 
तथा +यायका मा+य �सaा+तअनसुार अदालत तथा 
+याDयक �नकायह:बाट ूयोग ग>रनेछ र उ� 
धाराको उपधारा (२) मा नेपालको +यायपा�लकाले 
ःवत+ऽ +यायपा�लकासWब+धी अवधारणा र 
मू^यमा+यतालाई अनशुरण गर< लोकत+ऽ र 
जनआ+दोलनको भावनालाई आCमसात गद� यस 
संDवधानू�त ू�तबa रहनेछ भZे �यवःथा भएको 
छ । Cयःतै उ� अ+त>रम संDवधानको धारा 
१५(१) मा Dव�तुीय ूकाशन, ूसारण तथा 
छापालगायतका अ+य जनुसकैु मा~यमबाट कुनै 
समाचार, सWपादक�य, लेख, रचना वा अ+य कुनै 

९०८० - सवAvच अदालत ूशासन शाखासमेत Dव. जनआःथा सा�ाDहकसमेत
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पा*, ौ-य, /ंय साममीको ूकाशन तथा 
ूसारण गन< वा छा?न पूव<ू "तबAध लगाइने 
छैन भ"नएको छ भने Gयसको ू"तबAधाGमक 
वाHयांशमा नेपालको साव<भौमसKा वा अखNडता 
वा Pव"भQ जात, जा"त वा सSूदायबीचको 
ससुSबAधमा खलल पनV, राWयिोह, गालZ बेइWजती 
वा अदालतको अपहेलना हनेु वा अपराध गन< 
द[ुGसाहन गनV वा साव<ज"नक िश]ाचार वा 
नै"तकताू"तकूल हनेु काय<मा मना"सब ू"तबAध 
लगाउने गरZ कानून बनाउन रोक लगाएको 
मा"नने छैन भQे -यवःथासमेत ग`रएको                                        
पाइAछ । 
 7. उपयु<d -यवःथाको साथसाथै धारा 
१५ को उपधारा (२) मा कुनै ौ-य, ौ-य-
/ँय वा Pवkतुीय उपकरणको माlयमबाट कुनै 
साममीको ू काशन तथा ू सारण गरे वा छापेबापत 
Gयःतो साममी ूकाशन तथा ूसारण गनV वा 
छा?ने रे"डयो, टे"ल"भजन, अनलाइन वा अAय कुनै 
Pक"समको "डिजटल वा Pवkतुीय छापा वा अAय 
सnार माlयमलाई बAद, जफत वा दता< खारेज 
ग`रने छैन भQे र सोहZ धारा १५ को उपधारा (३) 
मा कुनै समाचार लेख, सSपादकqय रचना वा अAय 
कुनै पा*साममी मिुण वा ू काशन गरेबापत कुनै 
समाचारपऽ, प"ऽका वा छापाखाना बAद, जफत 
वा दता< खारेज ग`रने छैन भQे र सोहZ धारा १५ 
को उपधारा (४) मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै 
छापा, Pवkतुीय ूसारण तथा टे"लफोनलगायतका 
सnार साधनलाई अव[s गन< सPकने छैन 
भQे कानूनी -यवःथा भएको देिखAछ । मा"थ 
उिtलिखत -यवःथाह[लाई हेदा< एका"तर ूसेको 
ःवतAऽता कायम राu र ू"तबAध नलगाउन 
ू"तबsता -यd ग`रएको छ भने अकv"तर 
नेपालको साव<भौमसKा वा अखNडता वा Pव"भQ 
जात, जा"त वा सSूदायबीचको ससुSबAधमा खलल 
पनV, राWयिोह, गालZ बेइWजती वा अदालतको 

अपहेलना हनेु वा अपराध गन< द[ुGसाहन गनV 
वा साव<ज"नक िश]ाचार वा नै"तकताू"तकूल 
हनेु काय<मा मना"सब ू"तबAध लगाउने गरZ 
कानून बनाउन रोक लगाएको मा"नने छैन भQे 
-यवःथासमेत ग`रएको छ ।
 8. ूसेको ःवतAऽताबारे अदालतको 
/P]कोणलाई हेदा< अदालत ःवयं ूसेको 
ःवतAऽताू"त साकाxy एवं उदार रहेको कुरा 
सवvzच अदालतबाट ूसेसँग सSबिAधत Pव"भQ 
म|ुाह[मा ू"तपा}दत भएका "सsाAतह[ देिखन 
आउँछ । यस सSबAधमासमेत मरुारZूसाद शमा< 
Pव[s पुं पकमल दाहालको मा"थ उिtलिखत 
अदालतको अपहेलना म|ुामा ूसेू"त "लएको 
सकाराGमक /P]कोणलाई पनुः उsृत गन< सPकAछ 
जनुमा लोकतािAऽक प`रवेशमा समायोजनाGमक 
Pट?पणीह[ले अदालतका कमी कमजोरZह[लाई 
ूकािशत गरZ अदालतलाई आ�नो कमजोरZह[ 
सधुान<समेत अ"भूे̀ रत गनV हनुाले Gयःता Pट?पणीह[ 
Aयायपा"लकाको ला"ग सव<था नकरा रहेको भQे 
नसPकने भनी ःप] ग`रएको छ । तर अदालतको 
यःतो उदारवादZ /P]कोण अदालतू"तको 
अपहेलनाGमक Pट?पणीसमेतमा लागू हनेु भनी भQ                                                   
सPकदैन । यस सSबAधमा अ[णकुमार �वालZ 
Pव[s कनकमिण दZिyतसमेत ("न.नं. ८५३९, 
ने.का.प. २०६८, अ� १, प.ृ ८१) को म|ुालाई 
मनन गन< सPकAछ जनुमा जनसाधारणमा अदालत वा 
Gयसबाट हनेु Aयाय ूशासनको काय<ू "त अPव�ास 
वा अनाःथा हनेु कुनै काय< गनु< वा अदालतको 
सSमान, मया<दा वा ू"त�ामा आघात प�ुने काय< 
गनु< अपहेलनाजनक काय< हनेु भनी ःप] पा`रएको                                                       
छ । सोहZ म|ुामा अदालतले आ�नो /P]कोणलाई 
अझ ःप] पाद� एउटाको ःवतAऽताको उपभोग 
गनV नाममा अका<को ःवतAऽ सSमानमा आचँ 
आउने अवःथा "सज<ना नहनेुतफ<  प"न  सSबिAधत 
सबै पy सजग एवं सचेत रहन ुअGयावँयक हनु 
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जा�छ । ूसे ःवत�ऽताको उपयोग गद. जनुसकैु 
आमस4ार मा6यमले स8यत9यतामा आधा;रत भई 
अदालतको ःवः9य आलोचनाले अदालतलाईसमेत 
आ@ना कमी कमजोरB सधुार गनC अवसर ूाD 
हनु सFने र ूसेले आ@नो ःवत�ऽताको उपभोग 
गदाG अदालतको मयाGदामा आचँ नआउनेतफG  पJन 
सदैव सतGक रहनपुदGछ भKे मा�यतालाई महण 
गनC हो भने कुनै पJन अJतरNनापूणG समाचारहPले 
छूट नपाउने यसका लाJग ूसे तथा पऽकारहP 
कारवाहBको भागीदार बKे अवँयUभावी हनु जा�छ 
भनी यःता कायG रोकV दोषीलाई कारवाहB गनुG 
अदालतकोसमेत परम कतGXय हनेु भनी ूसेको 
कतGXय र िजUमेवारBूJत सचेत गराएकोसमेत 
पाइ�छ । 
 9. यसको अJत;र^ पJन सव_`च 
अदालतले सोहB मaुामा ूसे ःवत�ऽताले 
�यायपाJलकाको पJन ःवत�ऽताको सUमान एवं 
रcा गनुGपनC कुरामा सUपूणG स4ार जगतलाई 
JनदC िशत पJन गरेको हुँदा ूकािशत समाचारले 
�यायपाJलकाूJतको जनआःथामा ू8यc वा 
अू8यcPपमा आघात परु ्याएमा कुनै पJन स4ार 
मा6यमले ूसे ःवत�ऽताको आड Jलई उ�मिु^ 
पाउन नसFने भनी अदालतको सUमान र ूसेको 
ःवत�ऽताबारे रहेको सीमा रेखाको iववेचना गरेको 
छ । 
 10. के कःतो कायGलाई अदालतको 
अपहेलना हनेुबारे स�तोष भlराई iवPm कनकमिण 
दBिcतसमेत (Jन.नं. ७८३९, ने.का.प. २०६४, 
अw ४, पyृ ५०६) को मaुामा ःप| गनG 
अदालतको अपहेलना सUब�धमा Xयवःथाiपकाले 
हालसUम कुनै कानून बनाएको देिखदैँन । के 
कःतो कामले अदालतको अपहेलना ह�ुछ भKे 
कुरा 8यसको प;रिःथJत अनसुार अदालत आफैले 
ठहर गनC कुरा हो । मा�य Jसmा�तअनसुार 
देहायका कामहP अदालतको अपहेलना माKुपनC 

भनी JनUनJलिखत बुदँाहPतफG  सव_`च अदालतले 
सबैको 6यानाकषGण गराएको पाइ�छ । 

• अदालतको JनणGय वा आदेशको जानाजान 
Willful अव~ा गनC कायG ।

• अदालतसमc गरेको ूJत~ाको जानाजान 
Willful भ� वा अव~ा गनC कायG ।

• बालेर, लेखेर वा अ�य कुनै ूकाशन�ारा 
अदालतूJत ॅामक ह�ला iफजाई 
अनाःथा पैदा गरB का�ड म`चाउन ु
अथाGत ्Scandalize गनC कायG ।

• बोलेर वा लेखेर वा अ�य कुनै ू काशन वा 
कायG�ारा अदालती कारवाहBमा हःतcेप 
गनC कायG ।

• बोलेर वा लेखेर वा अ�य ूकाशन वा 
काम�ारा अदालती कारवाहBमा हःतcेप 
गनC वा �याय ूशासनमा अवरोध गनC 
कायG ।

• अदालतमा iवचाराधीन मaुामा iट�पणी 
गरB ःवत�ऽ र Jनंपc �याय सUपादनमा 
हःतcेप हनेु काम गनC ।

• मaुाका पcहP, मaुाका साcीहP तथा 
अदालतका कमGचारBलाई बाधा iवरोध 
गनC कायG । 

• अदालतलाई iववादमा �याउने 
जनुसकैु कायG ती अवःथा माऽ होइन, 

अवःथाअनसुार iवJभK अ�य कायGले पJन 
अदालतको अपहेलना हनुसFछ ।  

11. उपयुĜ  कुराहPलाई म6यनजर 
राखी जनआःथामा ूकािशत उ^ iववा�दत 
iट�पणीहP सiहतका समाचारलाई हेदाG 
का�पJनक मiहला तलुसा पौडेलको नाउँमा 
कारागार कायाGलय जगKाथ देवलमाफG त सव_`च 
अदालतसमc ब�दBू8यcीकरणको ;रट Jनवेदन 
दताG हनु आएपJन उ^ ब�दBू8यcीकरण 

९०८० - सव_`च अदालत ूशासन शाखासमेत iव. जनआःथा साDाiहकसमेत
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दता- गराउने भ"नएको तलुसा पौडेललाई उ7 
"नवेदन सनाखत गन: ूयोजनाथ- ब@ुदा सो 
कारागारमा तलुसा पौडेल नाम गरेको बBदC नै 
नरहेको र उ7 बBदCूFयGीकरणको "नवेदनमा 
लेिखएका कुराहK सव-था झूMा एवं षP यBऽपूण- 
हनुकुो साथसाथै सवQRच अदालतको तFकालCन 
सUमाननीय ूधान Bयायाधीश दC"लप पौडेल र 
सवQRच अदालतसमेतको गXरमा र यसू"तको 
जनआःथामा ध[ा परु ्याउने उ]ेँयले ू Xेरत रहेको 
भ_े कुरामा श`ा गन: ठाँउ छैन । 
 12. यसको अ"तXर7 उ7 समाचार 
छाhदाकै अवःथामा सो समाचार संूषेण 
गन:, छाhने र सUपादन गन: iवKj खkडमा 
उिlलिखत mयि7हKलाई, षP यBऽपूण-ढoले 
कारागार शाखामाफ- त दता- हनु आएको उ7 
बBदCूFयGीकरणका बेहोराहK सFय नभएकोसमेत 
थाहा जानकारC रहेको भ_े कुरासमेत सोहC 
समाचारमा उिlलिखत कुराहKबाट ःपq हBुछ । 
यसो हुँदाहुँदै सो समाचारलाई उ7 समाचारको 
मrुय पtृमा नै छापी सवQRच अदालतको ूधान 
Bयायाधीशू"त जनतामा ॅम फैलाउने र ॅामक 
हlला iफजाउने काय- भएको छ । Fयसले गदा- 
सो समाचारबाट Bयाय सUपादनको भ"ूमकामा 
रहेको Bयायपा"लकाको गXरमामा ठेस पvुन गएको 
र यसू"त रहेको जनआःथामा आचँ पvुन गएको 
कुरामा सBदेह नहनुकुो साथसाथै लोकतBऽमा 
जनतालाई ससूुिचत राw ुपन: भ"ूमकामा रहेको ू से 
जगतू"तसमेत जनतामा ॅम उFप_ भै अiवxास 
उFप_ गन: काय- भएको कुरा ःपq देिखन                                           
आउँछ । जसले गदा- अदालतू"त ताFका"लकKपले 
ॅमको "सज-ना भएको भए ताप"न वःततुः ू सेू"तको 
जनiवxास नै घटेको देिखन आएको छ ।
 13. अब iवKj खkडमा उिlलिखत 
iवपGीहKलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय 
हनुपुन: नपन: सUबBधमा iवचार  गदा- सवQRच 

अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनसुार 
iवपGीहKलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय 
�दनपुन: अवःथा भएप"न उ7 समाचार छापेको 
समयाव"ध ६ वष- भBदा बढC mयतीत भै सकेको र 
वत-मान अवःथामा आम जनतामा सो समाचारले 
गदा- कुनै ूकारको ॅम बाँक� नभै सो समाचारले 
गदा- अदालतू"तको आःथामा कुनै नकाराFमक 
ूभाव बाँक� नरहेको देिखएको साथै iवपGीहKले 
आ–आ�नो "लिखत जवाफको mयहोरामा 
अदालतू"त "नtा ूकट गरेकोसमेत देिखएको 
छ । यसको साथसाथै अदालत ूसे जगतू"त 
सदा उदार रहन ु पन: एवं ूसेको भ"ूमकासमेत 
लोकतBऽमा महFवपूण- रहेको कुरालाई मनन गद� , 
ूसेसँग  सUबिBधत mयि7हK ू"तसमेत सiहंण ु
रहन ु यसको गXरमाअनकूुल हनेु भएको महसूस 
गरC सवQRच अदालतको यो इजलाससमेत iवKj 
खkडमा उिlलिखत mयि7हKू"त आ�नो उदारता 
एवं Gमाशीलतालाई कायम नै राwकुो साथै 
iवKj खkडमा उिlलिखत iवपGीहKले आगामी 
�दनमा यसूकारको काय- गरC अदालतको गXरमा 
तथा यसू"त जनतामा रहेको आःथालाई ठेस 
परु ्याउने काय- नगरोस ्र अदालतलाई अपहेलनामा 
कारवाहC गन- बा�य नहनु ुपरोस ्भ_े iवxास राw   
चाहBछ । 
 14. अतएव iवKj खkडमा उिlलिखत 
iवपGीहKले आ–आ�नो "लिखत जवाफमा 
अदालतू"त "नtा mय7 गरेको कुरा देिखन 
आएको साथसाथै iवपGीहKको उपयु-7 काय-ले 
अदालतू"त ताFका"लकKपमा केहC ॅम "सज-ना 
भएको भए प"न वःततुः ूसेू"तको जन iवxासमा 
नै खलल पvुन गएको देिखBछ । Fयस कारणले 
ूसे जगतू"त अदालत ःवयंले प"न उदारता एवं 
Gमाशीलता कायम राखी, अदालतको गXरमामा 
ूसे जगतबाट आगामी �दनहKमा आचँ नपvुने र 
आगामी �दनहKमा iवपGीहKबाट यस ूकारको 
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काय � नहोला भ$े &व(ास रा+दै, ू सेको ग0रमासमेतमा 
ू3तकूल ूभाव नपरोस ् भ$े भावनासमेत राखी 
&वप9ीह:लाई अदालतको अपहेलनामा सजाय 
नहनेु ठहर गद�छ । यो मBुाको दायरCको लगत 
कDा गरC 3म3सल 3नयमानसुार बझुाई Gदनू ।
  

उI रायमा सहमत छु ।
Jया. LानेJिबहादरु काकN 

इ3त संवत ्२०७० साल फागनु १३ गते रोज ३ शभुम ्। 

इजलास अ3धकृत : हक� बहादरु 9ेऽी

सव[\च अदालत, संयIु इजलास
माननीय Jयायाधीश ौी 3गरCश चJि लाल

माननीय Jयायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकN
फैसला 3म3त : २०७०।१०।१५।४

स.फौ.प.ुनं. ०६७-CR-०७४३

मBुा : dयानमानe उfोग र चोरC ।

पनुरावेदक : िजhला झापा, अनारमनी गा.&व.स.वडा 
नं. ४ घर भै हाल कारागार काया�लय, 

झापामा थनुामा रहेका र&वन थापासमेत
&व:k

ूlयथm/वादC : रतन बराइलCको जाहेरCले नेपाल 
सरकार

 § �ितवादीह�ले जाहेरवालालाई फायर 
गदा�का साथसाथै गुहारगुहार भनी 
जाहेरवाला कराएको कारणले तु�� 
गाउँलेह�को उपि ित भई एकैिछनमा 
धेरै जमात अगािड आई �ितवादीह�लाई 
लखेटदै् लगेको कारणबाट पिन अ× फायर 
Øन नसकेको अव ा देिखदँा हारगुहार 
गदा�साथै गाउँलेह�को भीड तु�� अगािड 
आउन ु नै तेÚोतÛको उपि ित भएको 
देिखने ।

(ूकरण नं.४)

 § पे!ोल ज!ो जोिखमी हितयारले पूण� 
मनसायपूव�क जानीजानी जाहेरवालामािथ 
पे!ोल �हार गरी घाइते पारी &ान 
मन'स(को काम गरेको तर कुनै तरहले 
&ान मन� नपाएको Øँदा यी �ितवादीह�ले 
&ान मान' उ)ोगको कसूर गरेको ठहन' ।

(ूकरण नं.६)

श:ु तहमा फैसला गनe :  
 Jया.शा3लमाम कोइराला
पनुरावेदन तहमा फैसला गनe : 
 Jया.&वंणदेुव पौडेल
 Jया.मोहनबहादरु काकN 

पनुरावेदकका तफ� बाट :

ूlयथm/वादCका तफ� बाट :

अवलिsबत नजीर :

 § नेकाप २०४२, अt ७, 3न.नं.२४४०, पuृ 
६९८

सsबk कानून :

 § मलुकुx ऐन, dयानसsबJधी महलको १५ 
र चोरCका महलको १४ नं.

९०८१ - र&वन थापासमेत &व. नेपाल सरकार

िनण�य नं.९०८१

 &  
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फैसला
�ा.िगरीश च� लाल : -याय ूशासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, इलामको "म"त २०६७।१।८ को 
फैसलाउपर ू"तवादFको तफG बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परF "नणGयाथG पेश हनु आएको ूःततु 
मOुाको संिQR तSय एवं ठहर यसूकार छ :– 

 िजVला झापा, बधुबारे गा.Zव.स.वडा नं. 
७ िःथत पूवGमा बधुबारे बजारबाट पूवG लाइन, 

पि\म बधुबारे बजार जाने बाटो, उ]रमा आदशG 
राइस "मल, दिQणमा तलुसीराम ZवमलFको खालF 
ज`गा य"त चार ZकVला"भऽ रहेको सानो बाटोमा 
रेिजना cवेलसGबाट रतन बराइलFले सनु पसल 
ब-द गरF सनुको तथा नगद पोको "लई घरतफG  
आईरहेको अवःथामा "नज रतन बराइलFको 
हातबाट उf सनु तथा नगदको पोको तीनजना 
लटेुराहgले ह"तयार फायर गरF लटेुको भhेसमेत 
iयहोराको घटनाःथल मचुVुका । 
 िजVला झापा, शाि-तनगर गा.Zव.स.वडा 
नं. १ िःथत पूवGमा िच"लमगढF जkल, पि\ममा 
िच"लमगढF खोला, उ]रमा जनcयोती सामदुाZयक 
वन, दिQणमा सोहF जkल य"त चार ZकVला"भऽ 
रहेको जkलको बीच भागमा ३ जना लटेुराहgले 
रतन बराइलFको साथबाट सनु तथा नगदको 
पोको लटुF लगी भा`दै गदाGको अवःथामा ःथानीय 
मा"नसहgले "नजहgको साथबाट लZुटएको सनु 
तथा नगदको पोको थान १, कटुवा पेःतोल थान 
२ तथा सोहF पेःतोलमा फायर भई चेmबरमा 
खोका थान १/१ रहF रहेको अवःथामा खोसी 
ूहरF टोलFलाई बझुाइएको भhेसमेत iयहोराको 
बरामदF मचुVुका । 
 "म"त २०६५।६।३ गते अ-दाजी 
१७.३० बजेको समयमा म बधुबारे चोक"तर  
"थए ँ। एqासी बजारमा सनु लटेु भhे आवाज सनुी 
हVला भए"तर जाँदा बजारका करFब २००० भ-दा 

बढF मा"नसहg पूवGतफG बाट दौडदै गएको देखी 
म प"न सोहF"तर दौडदै गए ँ। रतन बराइलFको 
करFब १० तोला सनु लटुF ह"तयारबाट फायर 
गरF रतन बराइलFलाई घाइते बनाई "नजहg सनु 
तथा पैसाको पोको "लई भा`दै गरेको अवःथामा 
ःथानीय मा"नसहgले लखेsदै जाँदा शाि-तनगर 
१, िच"लमगढF जkलमा पु̀ दा समाई "नजहgको 
साथबाट दईु थान नलकटुवा पेःतोलसमेत खोसी 
लटेुको सनु र नगदको पोकोसमेत खोसेको 
"थए भीडमा कसले लटेुराहgलाई कुटपीट गरे 
थाहा भएन । म पु̀ दा ूहरF चौकt बधुबारेबाट 
ूहरFहgसमेत पगेुका "थए । ःथानीय 
मा"नसहgको भीडभाड "नय-ऽण गनG नसकt थप 
ूहरF काँकड"भuाबाट आई दईुजना लटेुराहgलाई 
बोVन नसvने अवःथामा "नय-ऽणमा "लएको                      
हो । एकजना बोVन सvने अवःथामा भएकोले 
शmसेर ZवwकमाG नाम बताउनेसमेतलाई ूहरFले 
"नय-ऽणमा "लई गएको हो भhेसमेत iयहोराको 
xदपेशूसादसमेतले गरF xदएको घटना Zववरण 
कागज । 

"म"त २०६५।६।३ गते अ-दाजी 
५.३० बजेको समयमा म मेरो सनु चाँदFको 
पसल ब-द गरF राती पसलमा छाyन डर हनेु 
भएकोले १२ तोला सनु १ के.जी. चाँदF iयागमा 
हालF घरतफG  जाँदैगदाGको अवःथामा एqासी 
३ जना लटेुराहgले आबमण गरF "नजहgले 
बोकेको कटुवा पेःतोलले मलाई मान{ उOेँयले 
गोलF ूहार गदाG फायर भएको थाहा पाई छVदा 
मेरो बायाँ खuुाको "तयामा ला`यो । सोहF 
बखत मेरो हातबाट iयाग खोसी हवाई फायर 
गद~ पूवGतफG को जkल"तर लटेुराहg भागेकोले 
मैले गहुार डाँका चोरF भयो भ-दा गाउँलेहg 
लटेुराहgलाई लखेsदै गै मेरो चोरF गरF लगेको 
सनु चाँदF भएको झोला बाटामा छाडी भागेको 
फेलापारF Vयाई मलाई xदई म घाइते भएकाले 
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उपचार गराउन धलुावार& ःवाः(य चौक, लगी 
उपचार गराई केह& आराम भएकाले जाहेर& 6दन 
आएको छु :नज ू:तवाद&ह=लाई कानूनबमोिजम 
कारवाह& गर& पाऊँ भCेसमेत Eयहोराको रतन 
बराइल&को जाहेर& दरखाःत । 
 िजIला झापा, भिपरु १५ िःथत मेची 
अPल अःपतालको शव गहृमा उSर टाउको 
दिUण खWुा पार& उSानो अवःथामा रहेको, नाम, 

थर वतन खIुन नसकेको अXदाजी ३०।३५ 
वष\को मतवाल& जःतो देिखने, बोकेदार& पालेको 
ना]ो अवःथामा रहेको शर&रमा कुनै कपडा 
नभएको, कपाल कालो अनहुारमा बालवुा माटो 
लागेको, नाकबाट रगत बगेको, आखँा अध\ 
खIुला, मखु बXद, टाउकोको पछा:ड भागमा एक 
इXच गोलाई एक इXच गaहराई भएको चोट 
लागेको, हात दबैु :सधा, दबैु गालामा नीलो डाम 
भएको, दाaहने कbमरमा समेत नीलडाम भएको, 
दायाँ :तयाको कbमरलाइनमा नीलडाम भएको, 
भCेसमेत Eयहोराको जाहेरवालाको धनमाल 
लटेुर भाdन खोeने लटेुरामfयेको नाम, थर थाहा 
नभएको लटेुराको ःथानीय मा:नसले कुटपीट 
गदा\ मgृय ु भएको भCेसमेत लास जाँच ूकृ:त         
मचुIुका । 
 :म:त २०६५।६।३ गते अXदाजी 
५.०० बजेको समयमा घर वतन थाहा नभएका 
जीवन भCे Eयिlले मलाई भेट& मसँग घbुन जाउँ 
भनी धलुाबार& Iयाई शयाnटर चढाई उSरतफ\  
गयq । जाने बममा ज]लको बाटो सaकएप:छ 
गाउँ आयो । सो गाउँमा हामी झर ्यt । gयसप:छ 
हामी बधुबारेतफ\  लाdयq । बधुबारे बजार घ:ुमयो 
जीवन भCे Eयिlले मलाई जाहेरवालाको सनु 
पसल देखाइ6दयो । :नजले जाहेरवाला दोकान 
बXद गर& यो बाटो आउँछन ् gयहाँ:नर तँ बस ्
जाहेरवाला रतन बराइल& आउने:बिSकै पेःतोल 
देखा म रतन बराइल& सँगसँगै आउँछु । :नजले 

बोकेको झोला खोःछु भनी भनेको हुँदा म हXुछ 
भनी :नज जीवनले देखाएको ःथानमा बसी रहu सोह& 
6दनको १७.३० बजेको समयमा रतन बराइल& 
हातमा झोला बोक, अगा:ड अगा:ड आए, पछा:ड 
जीवन भCे Eयिlले हातमा बोकेको पेःतोलबाट 
रतन बराइल&को बायाँ खWुामा एक राउwड फायर 
गरे :नज घाइते भएर जाहेरवालाले मलाई बचाउ 
बचाउ भXदै कराए । हामीह= ःथानीय जनता 
आउँछन ् भCे डरले ज]लतफ\  भाdयt । भाdने 
बममा ज]लछेउमा खोला परेकोले सो खोला 
तनx बममा जीवनको हातबाट शbशेर भCे सूय\ 
aव.क.ले झोला खोसी भागेकोले हामीह= भाdदै 
गदा\ गाउँलेले घेराहाल& पब, हामीलाई कुyछन ्
भCे डरले मलाई 6दइएको पेःतोल खोसी जीवनले 
१ राउwड हवाई फायर गरेको हो । सोह& 
अवःथामा गाउँलेले घेरा हाल& हामीलाई पब, 
कुटपीट गन\ थाले, शbसेरले बोकेको सनु, चाँद&को 
झोला प:न खोसे गाउँलेको कुटपीटको कारण 
जीवन सzत घाइते भए, हामीलाई ूहर&ह=ले 
बचाएको हो । हामी घाइते भई मेची अPल 
अःपतालमा उपचार गराउँदागराउँदै पबाउ परेका 
जीवनको मgृय ुभयो, हामीले जाहेरवालाको झोला 
खोसी गोल&समेत ूहार गर& eयानमानx उ{ोग 
गरेको हो भCेसमेत Eयहोराको ू:तवाद& रaवन 
थापाले अ:धकारूा| अ:धकार&समU गरेको बयान 
कागज । 
 :म:त २०६५।६।३ गते अXदाजी 
५.०० बजेको समयमा aवता\मोडमा जीवनसँग 
भेट भयो । :नजले एकजना साथी :लएर आउँछु 
:तमी बधुबारे बसमा जाउ gयहाँ रतन बराइल&को 
सनु चाँद& पसल छ :नजलाई :नगरानी गदै गनु\ 
भनेकाले म gयहाँ गई रतन बराइल&को :नगरानी 
गद} :थए ँ । सोह& अवःथामा जीवन राई आई 
पdुयो र मलाई मसँग एउटा पेःतोल छ । रaवन 
थापालाई एउटा पेःतोल बोnन 6दएको छु । हामी 

९०८१ - रaवन थापासमेत aव. नेपाल सरकार
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जाहेरवालाको सनु चाँद4 "लएर घर फ7क8 दा 9यो यो 
पूव;प7<को ज=लको बाटो आउँछ । "तमी फुटवल 
माउHडमा बस, 9यसको सनु चाँद4 लJुनपुछ; भनी 
भनेकाले म "नजले भनेको ःथानमा गै बसO । 
सोह4 Pदन १७.३० बजेको समयमा जाहेरवाला 
सनु चाँद4को पोको बोकेर जीवन अगा"ड र र7वन 
प"छप"छ कुUै आउँदा गाउँले मा"नसले चोर चोर 
भVदै कुUै पछा"ड आउँदै गदा; खोला तन; ढ4लो 
भई र7वन र जीवनलाई ःथानीय मा"नसहZले 
भेटन आटेँको अवःथामा मलाई जीवनले बोकेको 
पोको Pदए र म सो "लएर ज=ल"तर भागO खोला 
तना;साथ जीवनले एक राउHड फायर गरे । 
ःथानीय जनताले खेदाउन छाडेनन ् खोला तर4 
ज=लको छेउमा पगेुप"छ भेटे र ःथानीय जनताको 
जमातले कोह4ले ला\ीले कोह4ले म]ुक^ले कोह4ले 
जेले पायो 9यसैले कुJन थाले ःथानीय जनताको 
कुटाईको कारण जीवन भ`े aयिcको म9ृय ु  
भयो । जीवनको थर मलाई थाहा भएन । म र 
मेरो साथी र7वन थापाको चाह4 7व"भ` ःथानमा 
चोट लाeयो, केह4बेरमा ू हर4 टोल4 आई हामीलाई 
बचायो ूहर4 टोल4 आई नपगेुको भए हामीलाई 
प"न मानg "थए । जीवनको योजनाबाट मेरोसमेत 
"मलेमतोमा जाहेरवालालाई गोल4 ूहार गर4 
सनु चाँद4 लटु4 लगेको हो भ`ेसमेत aयहोराको 
ू"तवाद4 शiसेर भ`े सूय; 7व.क.ले अ"धकारूाk 
अ"धकार4समl गरेको बयान कागज । 
 "म"त २०६५।६।३ गते साँझ १७.३० 
बजेको समयमा म सनुमाई गई आएको "थए ँ। 
म बधुबारे बजारमा नै "थए ँ। उc Pदनको साँझ 
सदाझp रतन बराइल4 आrनो सनु चाँद4को पसल 
बVद गर4 सनु चाँद4 "लई घरतफ;  गई रहेको 
अवःथामा र7वन थापासमेत ३ जना लटेुराहZ भई 
रतन बराइल4को sयानमानg उUेँयले नलकटुवा 
पेःतोलबाट १ राउHड फायर गर4 "नजलाई घाइते 
बनाई "नजको साथबाट १० तोला सनु आधा 

के.जी. चाँद4को 7व"भ` गहनाहZ लटु4 भागेका 
हनु ् । भाeने बममा "नज लटेुराहZ बधुबारे 
बजारबाट पूव;तफ;  भागेको हुँदा त9काल घाइते 
रतन बराइल4ले मेरो डाँका गर4 सनु लvुो भनी 
हो हwला गदा; लटेुराहZले फायर गर4 भाeदा 
गाउँलेहZ एक जटु भई अVदाजी २।३ हजारको 
भीडले लखेट4 िजwला झापा, शािVतनगर १ िःथत 
िच"लमगढ4 भ`े ज=लमा कुटपीट गरेको हो । 
को को भई कुटपीट गरे मैले िच"नन प"छ ूहर4 
टोल4 आई लटेुराहZलाई "नयVऽणमा "लएको   
हो । जीवन भ`े aयिcलाई को कःले कुटपीट 
गर ्यो भीड ठूलो भएकोले को कसको कुटाईको 
कारणबाट "नजको म9ृय ुभयो मलाई थाहा भएन । 
"नज लटेुराहZको साथबाट ू हर4ले लटेुको सनुको 
पोको, नलकटुवा पेःतोल थान २, सो पेःतोलमा 
फायर भएको २ थान गोल4को खोका चेiबरमा 
लोड भई रहेको अवःथामा ूहर4ले बरामद गर4 
लगेको हो । ूहर4ले लटेुराहZलाई "नयVऽणमा 
"लएको अवःथामा २ जना लटेुराहZ िचVताजनक 
अवःथामा "थए । एकजना शiशेर 7व.क. नाम 
गरेका aयिcसमेतलाई "नयVऽणमा "लएको                                        
हो । हाल ूहर4ले पबाउ गरेको aयिc हेराउँदा 
देखाउँदा िचनO प7हचान गरO "नजहZ नै उc Pदन 
रतन बराइल4को सनुको पोको लटु4 भाeने aयिc 
हनु ्भ`ेसमेत aयहोराको 7वनोद थलु=ु राईले गर4 
Pदएको घटना 7ववरण कागज ।

"म"त २०६५।६।३ गते साँझ १७.३० 
बजेको समयमा म बधुबारे बजारमा नै "थए ँ। 
उc Pदन साँझ सदाझp रतन बराइल4 आrनो सनु 
चाँद4को पसल बVद गर4 सनु चाँद4 "लई घरतफ;  
गई रहेको अवःथामा र7वन थापासमेत ३ जना 
लटेुराहZ भई रतन बराइल4को sयनमानg उUेँयले 
नलकटुवा पेःतोलबाट १ राउHड फायर गर4 
"नजलाई घाइते बनाई "नजको साथबाट १० तोला 
सनु र आधा के.जी. चाँद4को 7व"भ` गहनाहZ 
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लटु� भागेका हनु ्। भा(ने बममा +नज लटेुराह. 
बधुबारे बजारबाट पूव4तफ4  भागेको हुँदा त:काल 
घाइते रतन बराइल�ले मेरो डाँका गर� सनु ल?ुो 
भनी हो हAला गदा4, लटेुराह.ले फायर गर� भा(दा 
गाउँलेह. एक जटु भई अGदाजी २/३ हजारको 
भीडले लखेट� िजAला झापा, शािGतनगर १ िःथत 
िच+लमगढ� भTे जUलमा कुटपीट गरेको हो । 
को को भई कुटपीट गरे मैले िच+नन प+छ ूहर� 
टोल� आई लटेुराह.लाई +नयGऽणमा +लएको      
हो । जीवन भTे \यि]लाई को कःले कुटपीट 
गर ्यो भीड ठूलो भएकोले को कसको कुटाईको 
कारणबाट +नजको म:ृय ु भयो मलाई थाहा                                                            
भएन । +नज लटेुराह.को साथबाट ूहर�ले 
लटेुको सनुको पोको नलकटुवा पेःतोल थान २, 
सो पेःतोलमा फायर भएको २ थान गोल�को 
खोका चे`बरमा लोड भई रहेको अवःथामा ू हर�ले 
बरामद गर� लगेको हो । ूहर�ले लटेुराह.लाई 
+नयGऽणमा +लएको अवःथामा २ जना लटेुराह. 
िचGताजनक अवःथामा +थए । एकजना श`शेर 
aव.क. नाम गरेका \यि]समेतलाई +नयGऽणमा 
+लएको हो । हाल ूहर�ले पबाउ गरेको \यि] 
हेराउँदा देखाउँदा िचनc पaहचान गरc +नजह. नै 
उ] dदन रतन बराइल�को सनुको पोको लटु� 
भा(ने \यि] हनु ् भTेसमेत \यहोराको नरेश 
शंकरले गर� dदएको घटना aववरण कागज । 
 +म+त २०६५।६।३ गते साँझ १७.३० 
बजेको समयमा म आjनो घरमा +थए ँ। रतन 
बराइल�ले पसल बGद गर� पसलबाट सनु चाँद�को 
थैलो बोकk आjनो घर जाँदै गदा4 एकाGत ठाउँमा 
बाटोमा चोरह.ले बाटो ढुकk गोल� ूहार गर� 
रतन बराइल� घाइते भएपlात ् +नजले बोकेको 
सनु र चाँद� लटु� भागेका र ःथानीय मा+नसले 
लखेmदै जाँदा शािGतनगर १ मा +नज चोरह.लाई 
फेला पार� जेले पायो :यह�ले कुटपीट गदा4 
चोरह.मnयेको जीवन भTे \यि]को घटनाःथलमा 

म:ृय ुभएको, अGय हाल पबाउ परेका रaवन थापा 
र श`सेर भTे सूय4 aव.क.घाइते भएकोले त:काल 
उपचार गन4 लगेको भTे सनेुको र +नज जीवन 
भTे \यि]लाई ःथानीय \यि]ह.को भीडले 
को कसले कुटपीट गदा4 म:ृय ु भयो म भT                                        
सि]न । मैले आखँाले देखेको होइन । +नजह.ले 
रतन बराइल�लाई गोल� ूहार गर� oयानमानp 
उqोग गर� साथमा भएको सनु चाँद� लटेुका                                            
हनु ् । ःथानीय जनताको सहयोगबाट उ] 
सनु, चाँद� खोसेकाले +नजह.ले लान नपाएको 
हो भTेसमेत \यहोराको श`भ ु aवrकमा4ले गर� 
dदएको घटना aववरण कागज । 
 +म+त २०६५।६।३ गते साँझ १७.३० 
बजेको समयमा हामी घरमा भएको अवःथामा 
गोल� पs aकएको आवाज सनुी के भयो भनी बtुदा 
बधुबारे ९ िःथत जाहेरवाला रतन बराइल�ले 
आjनो पसल बGद गर� पसलमा भएको सनु, 

चाँद� झोलामा बोकk घरतफ4  जाँदै गदा4 ू+तवाद� 
रaवन थापा र जीवन भTे \यि]समेतले +नज 
जाहेरवालालाई बायाँ खvुामा गोल� ूहार गर� 
घाइते बनाई +नजले बोकेको सनु चाँद�को झोला 
खोसी भा(दै गरेको अवःथामा ःथानीय मा+नसह.ले 
लखेmदै जाँदा िजAला झापा, शािGतनगर १ मा 
फेला पार� जनताले हातले लािwले र जेलेपायो 
:यसैले हाGदा +नज लटेुराह.मnये एकजना जीवन 
भTे \यि]को घटनाःथलमा नै म:ृय ु भएको र 
अGय हाल पबाउ परेका रaवन थापा र श`सेर 
भTे सूय4 aव.क. घाइते भई उपचारको ला+ग मेची 
अxल अःपताल लगेको हो । +नज लटेुराह.ले 
जाहेरवालालाई बाटो ढुकk गोल�हानी घाइते बनाई 
सनुचाँद� लटु� oयानमानp उqोग र चोर�समेत 
गरेको हुँदा +नजह.लाई कानूनबमोिजम कारवाह� 
गर� पाउँ भTेसमेत \यहोराको रोशन ौेzसमेतका 
\यि]ह.ले गर� dदएको वःतिुःथ+त मचुAुका । 
 ू+तवाद�ह.ले जाहेरवालालाई बाटो ढुकk 

९०८१ - रaवन थापासमेत aव. नेपाल सरकार
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गोल+ हानी घाइते बनाई 4 २,४२,५००।– 

पन8 १० तोला सनु र मू=य 4 १७,५३२।– 

पन8 आधा के.जी. चाँद+ लटु+ लगी चोर+ गर+ 
Hयानमान8 उJोगसमेत गरेको पKुL हनु आएकोले 
"नज ू"तवाद+ह4 रKवन थापा र शRसेर भTे सूयU 
Kव.क.लाई मलुकुV ऐन, HयानसRबXधी महलको 
१ नं. र १५ नं. अनसुारको कसूर अपराधमा 
ऐ. ऐनको ऐ. महलको १५ नं. अनसुार सजाय 
हनु तथा मलुकुV ऐन, चोर+को महलको ५ 
नं. अनसुारको कसूर अपराधमा ऐ. ऐनको ऐ. 
महलको १४(३) नं. अनसुार सजायसमेत गर+ 
पाऊँ भTेसमेत ^यहोराको अ"भयोगपऽ । 
 "म"त २०६५।६।३ गते `दउँसो जीवन 
भTे ^यिb म भएको ठाउँमा आई मलाई 4 
१०००।– `दXछु मसँग जाउँ भनी भनेकाले 
"नजसँग सँगै धलुाबार+ हदैु बधुबारे बार+को 
जfलमा पगुी हाते पेःतोल मलाई `दए र सो 
पेःतोल चलाउन "सकाए ।  "नज जीवनले नै 
रतन बराइल+को सनु दोकानमा चोर+ गनU जाउँ 
भने म जाT भXदा मलाई मार+ `दने भनेकाले 
मसमेत बेलकुV "नज रतन बराइल+कोमा गई 
"नज जाहेरवालालाई पेःतोल देखाई "नज जीवनले 
बरामद+ भएको सनु, चाँद+समेत लटु+ गोल+समेत 
हानी भागेको हो । मैले गोल+ चलाएको                                       
होइन । चोर+ गनU गएको हो । iयसप"छ 
गाउँलेले लखेjदा अकाU ू"तवाद+ सूयU KवkकमाU 
निजकै लकेुका रहेछन ् भाmने बममा जनताको 
कुटाईबाट "नज जीवनको मiृय ु भयो । ूहर+ 
आई हामीलाई बचाएको हो । मैले Hयान मान8 
उJोग गरेको होइन चोर+सRम गरेको हो भTेसमेत 
^यहोराको ू "तवाद+ रKवन थापाले अदालतमा गरेको                                           
बयान । 
 ू"तवाद+ रKवन थापा र जीवनलाई 
मैले २०६५।६।३ भXदा अगा"ड िचनेको         
"थईन । "म"त २०६५।६।३ गते मेरो आफXत 

राजकुमार Kव.क.ले "सलगढु+मा मेरो बबुा 
आमालाई छोरालाई राॆ ैछ भनी `दन ुभनेकाले 
म "नजको बबुा आमालाई भेट गनU बधुबारे 
गएको "थए ँ । राजकुमारको बबुा, आमासँग 
भेट नभएकाले बधुबारे बजारमा रsसी खाई 
`दनभर बसt । केह+ समय वन8 वगान"तर घRुन                                            
गए ँ। घमेुर फेuर बधुबारे आई फुटवल खे=न    
गए ँ। फुटवल खे"लरहेको अवःथमा चोर चोर भनी 
कराएको सनुी म प"न मादक पदाथU सेवन गरेको 
सरुमा दगरुt , १५/१६ जना जाँदै "थए । य"तबेलै 
मतृक जीवनले बXदकु पwकायो तर कसैलाई                                       
लागेन । जीवन र रKवन खौलैखोला जfलतफU  
दगरेु । iयसैबेला मैले रKवन थापाको हातबाट 
सनु चाँद+को पोका खोसt । iयसैबेला मतृक 
जीवनले मलाई बXदकुको कुyाले मेरो टाउकोमा 
हाने म लडt । मसँग आएका मा"नस जीवन र 
रKवनलाई लखेjदै गए । प"छप"छ आउने अ4 
मा"नसले यो प"न चोर हो भनी मलाई सzत कुटपीट 
गर+ दाँतसमेत झार+ `दए । मैले चोर+ गरेको                                        
होइन । चोर पKबन सहयोग गदाU गाउँलेले 
निचनेर यो प"न चोर हो भनी मलाई ूहर+मा 
बझुाएको हो भTेसमेत ̂ यहोराको ू "तवाद+ शRशेर 
भTे सूयUबहादरु KवkकमाUले अदालतमा गरेको 
बयान । 
 ू"तवाद+ह4लाई अ.बं.११८(२) नं. 
बमोिजम थनुामा राखी म}ुाको पपुU~ गनU र ू "तवाद+ 
चbुा भैसकेको देिखदँा जाहेरवालासमेतका मा"नस 
र ू"तवाद+ सूयU KवkकमाUले बयानमा लेखाएका 
सा~ीसमेत बझुी पेश गनुU भTे श4ु अदालतको 
"म"त २०६५।७।१ गतेको आदेश । 
 "म"त २०६५।६।२ गते साँझ ५.३० 
बजेको समयमा बधुबारे बजारमा रहेको सनु 
चाँद+को पसल बXद गर+ मेरो घर रहेको पूवUतफU  
जाँदै "थए ँ। कर+ब १०० Kफट पूवUतफU  रहेको 
मेरो घर र पसलको बीचमा पmुन लाmदा बाटाको 
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दायाँ र बायाँ रहेका २ जना अप)रिचत -यि.म0ये 
एकजनाले पेःतोल तेःया5एर मेरो हातमा रहेको 
-याग मा7न था9यो । मैले -याग <दन इ>कार 
गर? अिघ बAन खोCदा अकD -यि.ले मलाई 
बायाँ Fतया भ>दा केह? माFथ गोल? ूहार 
गर ्यो र -याग ताK था9यो । केह?बेर -याग 
तानातान भएपFछ -याग खोसेर २ वटै लटेुराहQ            
भागे । मेरो बायाँ Fतयामा हेदा5 गोल?ले छेडेको                                            
रहेनछ । Sयसैले म कराउँदै गहुार मा7दै कुUै 
अगाFड बढW । म कराएको सनेुपFछ गाउँलेहQ 
भेला जXमा भई लटेुरा डाँकाहQलाई लखेYदै अिघ                                                      
बढे । हFडया खोलानेर पगेुपFछ तेॐो लटेुरा 
डाँकालाई उ. -याग पास गरेर ३ वटै लटेुरा 
डाँकाहQ भा7दै गए । गाउँलेहQले चारैFतर 
घेराहाल? ३ वटैलाई पबाउ गरे । गाउँलेहQको 
कुटाईबाट एउटा लटेुरा डाँकाको घटनाःथलमै 
मSृय ु भयो । SयसपFछ बाँचेका २ वटालाई 
गाउँलेहQले ूहर?सम^ बझुाए । लटेुरा 
डाँकाहQले लटु? लगेको मेरो -याग Fभऽ १२ 
तोला सनु र डेढ के.जी. चाँद? बझुी Fलएको                    
छु । जाहेर? -यहोरा पढ? बाँची सनुाउँदा सFुनपाए ँ
-यहोरा सdहछापसमेत मेरै हो डाँकाहQलाई 
कानूनबमोिजम कारवाह? होस ्भKेसमेत -यहोराको 
जाहेरवाला रतन बराइल?ले अदालतमा गरेको 
बकपऽ । 
 FमFत २०६५।६।३ गतेको घटना 
dववरण कागज, वःतिुःथFत मचु9ुका हेरW पढ? बाँची 
सनुाउँदा सनुी पाए ँ। घटना dववरण कागजमा 
भएको सह? मेरै हो वःतिुःथFत मचु9ुकाको -यहोरा 
सह?समेत मेरो हो भKेसमेत -यहोराको वःतिुःथFत 
मचु9ुकामा सह? गनj रोशन ौेmले अदालतमा 
गरेको बकपऽ । 

यी ूFतवाद?हQले अFभयोग 
मागदावीबमोिजम CयानसXब>धी महलको १ 
र १५ नं. dवपर?त गोल? चलाई मा>छे मानj 

ूयास गरेको देिखदँा FनजहQ दबैुजनालाई उ. 
१५ नं. बमोिजम जनह? कैद १०(दश) वष5 हनेु 
ठहछ5 । ूFतवाद?हQले अFभयोग दावीबमोिजम 
चोर?को महलको १ र ५ नं. dवपर?तको कसूर 
अपराध गरेको ठहरेकोले Fनज ूFतवाद?हQलाई 
चोर?को महलको १४(३) नं. बमोिजम dवगो Q 
२,६०,०३२।– को दोuबर Q ५,२०,०६४।– 

जनह? जर?वाना र २ (दईु) मdहना कैद हनेु     
ठहछ5 । जर?वानावापतसमेत कैद हनेु ठहछ5 
भKे शQु झापा िज9ला अदालतबाट FमFत 
२०६६।१।२९ गते भएको फैसला । 
 शQु फैसलामा िचx बझेुन । घटनािःथFत 
मचु9ुका आफz मा ू माण होइन । सो मचु9ुका हुँदा 
मचु9ुकामा बःने माFनसहQले अदालतमा आई 
बकपऽ गर? मचु9ुकाको -यहोरालाई ूमािणत 
ग)र<दएको अवःथामा माऽै उ. मचु9ुकालाई 
ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८(ख) बमोिजम 
ूमाणमा Fलन Fम9छ । Sयःतै ूFतवाद? 
रdवन थापाले आफू कसूरमा साFबत भई अ>य 
ूFतवाद?हQलाई पोल गरेको भKे कुरा आफz मा 
ूमाण होइन dकनभने जाहेर? दरखाःतदेिख 
Fलएर FमFसल संल7न सXपूण5 कागजातहQमा 
उ9लेख भएअनसुार घटना जाहेरवालाको घरमा 
नभई बाटोमा भएको भKे देिख>छ तर साFबती 
भFनएको बयान हेदा5 घरमा गै चोर? गरेको भKे         
देिख>छ । अ>य ःवत>ऽ ूमाणबाट पdु} 
नभएसXम चोर? र Cयानमानj उ~ोग मUुाको ू माण 
हनु स�दैन । ू माणको >यायोिचत dववेचना नगर? 
ग)रएको शQुको फैसला ऽटु?पूण5 हुँदा अFभयोग 
दावीबमोिजम सजाय गनj गरेको फैसला बदर 
गर? पनुरावेदन िजक�रबमोिजम झू�ा अFभयोग 
दावीबाट फुस5द पाऊँ भKेसमेत -यहोराको 
ूFतवाद?हQ रdवन थापा र सूय5 dव�कमा5को 
कारागार काया5लय, झापामाफ5 त पन5 आएको 
पनुरावेदनपऽ । 
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 यसमा पनुरावेदक ू"तवाद3ह5ले 
जाहेरवालालाई ूहार गरेको भनेको गोल3 "नजको 
शर3रको स;वेदनशील अ>मा नभई "तयामा 
लागेको देिखएको अवःथामा ू"तवाद3ह5लाई 
EयानमानF उHोगतफI समेत सजाय हनेु ठहर ्याई 
भएको श5ुको फैसला ूमाण मूNयाOनको रोहमा 
फरक पनI सPने देिखदँा छलफल "न"मS अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम WवपXी िझकाई आएप"छ 
"नयमानसुार गर3 पेश गनुI भ[े पनुरावेदन 
अदालतको "म"त २०६६।८।८ गतेको                     
आदेश ।

पनुरावेदक ू"तवाद3ह5 अ"धकारूा` 
अ"धकार3समX बयान गदाI सा"बत भई बयान 
गरेको र सो बयानलाई बरामद3 सनु, चाँद3 
र पेःतोलसमेतबाट पWुc भइरहेको अवःथा 
देिखएको, ू"तवाद3 रWवन थापाले अदालतसमX 
बयान गदाI चोर3 गनI गएको कुरामा सा"बत भई 
जाहेरवालालाई पेःतोल देखाई ताकेको कुरामा 
ःवीकार गर3 बयान गरेको, अकाI ू"तवाद3 श;सेर 
भ[े सूयIबहादरु WवeकमाIले घटनाःथलमा आफू 

उपिःथत रहेको कुरामा ःवीकार गर3 अदालतसमX 
बयान गरेको र श5ु जाहेर3 gयहोरालाई समथIन 
गर3 जाहेरवालाले अदालतसमX गर3 hदएको 
बकपऽसमेतबाट "नज पनुरावेदक ू"तवाद3ह5ले 
अ"भयोग दावीबमोिजमको कसूर गरेको देिखएको 
अवःथामा प"न श5ुको फैसला ऽटु3पूणI हुँदा सो 
फैसला बदर गर3 अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाऊँ 
भ[े पनुरावेदक ू"तवाद3ह5को पनुरावेदन िजकjर 
र यस अदालतबाट "म"त २०६६।८।८ मा 
ूkयथl िझकाउने गर3 भएको आदेशमा "लएका 
आधारसँग सहमत हनु सWकएन । ू "तवाद3ह5लाई 
मलुकुj ऐन, Eयानस;बnधी महलको १५ 
नं.बमोिजम जनह3 कैद वषI १०(दश) र 
चोर3को महलको १४(३) नं. बमोिजम "बगो 5 
२,६०,०३२।– को दोvबर 5 ५,२०,०६४।– 

जनह3 जर3वाना र कैद मWहना २ (दईु) हनेु र 
जर3वानाबापतसमेत कैद हनेु ठहर गर3 श5ु झापा 
िजNला अदालतबाट "म"त २०६६।१।२९ मा 
भएको फैसला "मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछI । 
पनुरावेदक ू "तवाद3ह5को पनुरावेदन िजकjर पxुन 
सPदैन भ[ेसमेत gयहोराको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको "म"त २०६७।१।८ को फैसला । 
 घटनामा हाॆो संलxनता भए प"न चोर3 
कायIमा हाॆो कुनै प"न ूकारको संलxनता    
"थएन । चाँद3 लzुने योजना रहेछ भ[े कुरा 
म स;शेर Wव.क.लाई थाहा भए प"न म रWवन 
घटनाःथलभnदा पर नै बसेको छु । जाहेरवालाको 
झोलासमेत जीवन भ[े gयि{ले खोसेको हो । 
हामीह5ले गोल3 ूहार गरेकोसमेत िःथ"त र 
अवःथा रहेको छैन । हामीसमेतले चोर3 गरेको 
भ[े अ"भयोग दावी ूमािणत हनु स{ैन ।

EयानमानF उHोग हनुका ला"ग Eयान 
"लनेस;मको मनसाय हनुपुनF देिखnछ । जीवन 
भ[े gयि{ले जाहेरवालाले Eयान "लनेस;मको 
कुनै प"न ूकारको मनसाय राखेको पाइँदैन । 
Eयान "लने नै मनसाय भएको भए दईुदईुजना 
पेःतोल बोPने gयि{म|ये कसैले Eयानै "लएर सनु 
चाँद3 लटुने "थए होला । Eयान नै "लएको भए 
जाहेरवालाले हार गहुार गनI प"न सPने "थएनन ्र 
जीवन भ[ेको Eयानसमेत जाने "थएन । 
 Eयान मानF मनसाय नभएको एवं 
ू"तवाद3ह5को कायI तेॐो पXको हःतXेपबाट 
रोWकएको अवःथा प"न नहुँदा EयानमानF 
उHोगअnतगIतको कसूर भ[े अवःथा रहेको 
भ[ नसWकने । ने.का.प. २०६६ अO ३ 
"न.नं. ८१११, प�ृ ५२० घाउ चोटसमेतको 
वारदातको ूकृ"तलाई Wवचार गदाI मनसायपूवIक 
ूहार नगरेको, पनुः ूहार गरेकोसमेत नदेिखएको 
वारदातको ू कृ"तबाट कुटपीट देिखएको भ[ेसमेत 
नजीर "स�ाnत ू"तपादन भएको छ । ने.का.प. 
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२०६१, अ" ८, $न.नं. ७४२६, प+ृ १०३३ 
कत01य गर5 6यान मारेको वा 6यान मान0मा 
उ=ोग गरेको भ?े कसूरमा मनसाय तBव ूमखु                 
रहGछ । बGदकु फायर हनु ु नै 6यान मानN 
मनसाय हो भनी भ? नसPकने (ने.का.प. २०६६, 
अ" ४, $न.नं. ८१३३, प+ृ ७०१) समेत नजीर 
ू$तपादन भएका छन ् । तसथ0 हामीहWलाई 
चोर5 र 6यान मानN उ=ोग म[ुामा सजाय हनेु 
गर5 गरेको पनुरावेदन अदालत, इलामको $म$त 
२०६६।१।८ को फैसला उ]टाई सफाइ पाउने 
गर5 हक इGसाफ पाऊँ भ?ेसमेत 1यहोराको 
पनुरावेदक ू$तवाद5का तफ0 बाट यस अदालतमा 
परेको पनुरावेदनपऽ ।                                                                    
 $नयमबमोिजम दै$नक पेशीसूचीमा चढ5 
इजलाससमe पेश हनु आएको ू ःततु म[ुाको शWु 
र पनुरावेदनसPहतका $म$सल कागजातहWसमेत 
अhययन गर5 पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
भएको फैसला $मले न$मलेको के रहेछ सोह5 
सiबGधमा $नण0य lदनपुनN देिखन आयो । 
 $म$सल अhययन गर5 हेदा0 ू$तवाद5हWले 
6यानमानN उ=ोग र चोर5को कसूर गरेकाले 
सोह5बमोिजम सजाय गर5 पाऊँ भ?े अ$भयोग माग 
दावी भएकोमा 6यानमानN उ=ोग र चोर5समेत 
गरेको ठहराएको शWुको फैसलालाई सदर गनN 
गरेको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसलाउपर 
ू$तवाद5हWका तफ0 बाट यस अदालतमा पनुरावेदन 
पर5 $नण0याथ0 पेश भएको रहेछ । 
 ूःततु तnयलाई हेदा0 ूःततु म[ुमा $नiन 
ूoका सGदभ0मा $नण0य lदनपुनN देिखन आयो :

(क) ू$तवाद5हWबाट 6यानमानN उ=ोग 
तथा चोर5को कसूर भएको हो होइन ?

(ख) पनुरावेदक ू$तवाद5हWको 
पनुरावेदन िजकpर पqुन सrछ सrदैन ?

 2. $नण0यतफ0  सव0ू थम ू$तवाद5हWबाट 
6यानमानN उ=ोग तथा चोर5को कसूर भएको 

हो होइन भ?े ूoका सiबGधमा Pवचार गदा0 
6यानमानN उ=ोग तथा चोर5को कसूर गरेकाले 
सजाय गर5 पाऊँ भ?े जाहेर5 दरखाःत छ । 
$म$सल संलqन बरामद5 मचु]ुकालाई हेदा0 यी 
ू$तवाद5हWको साथबाट पेःतोल बरामद भएको 
देिखGछ । मौकामा कागज गनN 1यिuहWसमेतले 
यी ू$तवाद5हWबाट नै 6यानमानN उ=ोग तथा 
चोर5समेत भएको भ?े 1यहोरा लेखाई lदएको 
अवःथा देिखGछ । यी ू$तवाद5हWले घwनामा 
आफू संलqन भएको कुरामा ःवीकार गरेको 
अवःथा छ । ू$तवाद5हWले ूयोग गरेका 
पेःतोलहW बरामद भएको भ?े कुरामा ू $तवाद5हW 
अनसुGधान अ$धकार5 र अदालतसमe बयान गदा0 
सा$बत रहेकोबाट प$न पPुx हGुछ । मौकाको 
कागज गनN 1यिuहWले प$न जाहेर5लाई समथ0न 
हनेु गर5 लेखाई lदएको पाइGछ । बरामद5 तथा 
खानतलासी मचु]ुकामा नलकटुवा पेःतोल थान 
२ तथा सो दबैु पेःतोलहWमा फायर भई सो 
पेःतोलको चेiबरमा रहेका खोका थान १/१ 
रहेको भ?े उ]लेख भएबाट $नज ू$तवाद5को 
साथमा रहेको पेःतोलबाट प$न फायर भएको 
रहेछ भ?े कुरा बरामद5 खोकाहWबाटसमेत पPुx 
भएको देिखGछ ।
 3. जाहेरवालाले अदालतसमe आई 
बकपऽ गदा0 आफूले सनु चाँद5को पसल बGद 
गर5 घरतफ0  जादै गदा0 यी ू$तवाद5हWमhये 
एकजनाले पेःतोल तेःया0एर मेरो 1याग खोःन 
लाqदा मैले इGकार गर5 अिघ ब{न खोजेको 
अवःथामा अक| 1यिuले गोल5 फायर गर5 
1याग खोसी भागेकोमा ह$डया खोलानेर पगेुप$छ 
तेॐो लटेुरालाई पास गरेर ३ वटै लटेुरा भाqदै 
गरेको अवःथामा गाउँलेहWले समाती ूहर5समe 
बझुाएका हनु ्भनी आ�नो जाहेर5लाई पPुx गर5 
lदएको पाइGछ । �यःतै ू$तवाद5 रPवन थापाको 
हातमा प$न पेःतोल भएको र सोह5 पेःतोलबाट 

९०८१ - रPवन थापासमेत Pव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, फागनु 

1416

जाहेरवालालाई फायर गरेका "थए भ4े कुरा 
ःवयं र7वन थापाले अ"धकारूा; अ"धकार<सम? 
र अदालतसम? आई गरेको बयानबाटसमेत 
ःवीकार गरेको पाइHछ । 
 4. यससMबHधी भएको कानूनी Nयवःथा 
OयानसMबHधी महलको १५ नं. लाई हेदाR “Oयान 
मानS मनसायले गोल< चलाउने वा बम हा4े 
वा घातक ह"तयारले काWने वा मानRका ला"ग 
अX जनुसकै कुराको उZोग गर< मनSसMमको 
काम गरेकोमा कुनै कारणले Oयान मनR पाएको 
रहेनछ भने \यःतो काम गनS र गनR लगाउने 
तथा सो ठाउँमा गई वचन _दने वा म`त गनSलाई 
पाँच वषRदेिख बा॑ वषRसMम कैद गनुRपछR ।” 

भ4े उeलेख भएको पाइHछ । ू"तवाद<हXले 
OयानमानS उZोगको कसूर गरेका हनु होइनन ्
भनी हेदाR OयानमानS उZोग हनुको ला"ग मनसाय 
तgवको भ"ूमका महgवपूणR रहेको हHुछ । यी 
ू"तवाद<हXले धेरै समय प7हलेदेिख नै मत 
सeलाह तथा "मलेमतो गर< कुनै ू "तवाद< जhलको 
बाटोगर< र कुनै शयाjटरमा चढ< _दउँसोदेिख नै 
सो ःथानमा गई जाहेरवालाको ग"त7व"ध बझेुको 
भ4े देिखHछ । जाहेरवालाको सनु चाँद< लWुने 
भनी एक आपसमा सeलाह गर< कुनै एकातफR को 
बाटोमा ढुकेर बःने र कुनै अकmतफR को बाटोमा 
बसी जाहेरवालालाई पnाउँदै आउने र बीच 
बाटोमा एकाHत ःथानमा पार< "नजको सनु चाँद< 
लWुने भनी यो यो कायR यो यो ःथानमा बसी 
यस यसले गनS भनी कायR 7वभाजनसमेत गरेको 
र सोह<बमोिजम कसैले जाहेरवालाको सनु चाँद< 
खोःने, कसैले पेःतोल ूहार गनS गरेको देिखएको 
र यी ू"तवाद<हXले जाहेरवालालाई हा4े भनी 
प7हलेदेिख नै मनसायपूवRक पेःतोल जःतो जोिखमी 
ह"तयार हातमा "लइरहेका र सो जोिखमी ह"तयार 
कसले क"तबेला ूहार गनS भनी 7यनीहXबीच मत 
सeलाह भैरहेको देिखHछ । यसर< प7हलेदेिख नै 

मान"सकXपमा तयार भई सो जोिखमी ह"तयारले 
जाहेरवालालाई ताकेर ूहार गरेको देिखदँा 
"नजहXको कायRमा पूणRXपमा मनसाय तgव रहेको 
भ4े ःपo हनु आयो । सो कुरालाई "नजहXले 
अ"धकारूा; अ"धकार<सम? र अदालतमा आई 
गरेको बयानबाटसमेत ःपo हHुछ । यसर< 
"नजहXले पूणR मनसायपूवRक सो कायR सMप4 
गरेको देिखHछ । ू "तवाद<ले आpनो पनुरावेदनमा 
भनेजःतो मनसाय तgवको अभाव रहेको भ4े कुरा 
देिखन आएन । \यःतै ू"तवाद<ले तेॐोतgवको 
उपिःथ"त छैन भनी पनुरावेदनमा िजकrर "लएको 
तफR  7वचार गदाR यी ू "तवाद<हXले जाहेरवालालाई 
पेःतोलले फायर गदाRका साथसाथै गहुारगहुार भनी 
जाहेरवाला कराएको कारणले तXुHत गाउँलेहXको 
उपिःथ"त भई एकै"छनमा धेरै जमात अगा"ड आई 
"नजहXलाई लखेWदै लगेको कारणबाट प"न अHय 
फायर हनु नसकेको अवःथा देिखHछ । ूःततु 
मु̀ ामा हारगहुार गदाRसाथै गाउँलेहXको भीड 
तXुHत अगा"ड आउन ुनै तेॐोतgवको उपिःथ"त 
भएको देिखHछ । 
 5. यसै सMबHधमा यस अदालतबाट 
सूजSमानको जाहेर<ले नेपाल सरकार 7व. ब7ुuमान 
तामाङसमेत भएको OयानमानS उZोग मु̀ ामा 
“जानी जानी भXवा बHदकुले फायर गर< घाइते 
पारेको देिखदँा OयानमानS उZोग गरेको ठहछR” 

भनी ने.का.प. २०४२, अx ७, "न.नं. २४४०, 
पzृ ६९८ मा "सuाHतसमेत ू"तपा_दत भैसकेको 
देिखHछ । सो ू"तपा_दत "सuाHतबमोिजम प"न 
यी ू"तवाद<हXले Oयान मानS उZोग गरेको ठहनS 
देिखयो । 
 6. यःतो अवःथामा पेःतोल जःतो 
जोिखमी ह"तयारले पूणR मनसायपूवRक जानीजानी 
जाहेरवालामा"थ पेःतोल ूहार गर< घाइते पार< 
Oयान मनSसMमको काम गरेको तर कुनै तरहले 
Oयान मनR नपाएको हुँदा यी ू"तवाद<हXले Oयान 
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मान� उ�ोगको कसूर गरेको ठहछ+ । 
 7. मा-थ उ0लेख भएबमोिजम 9यान 
मान� उ�ोगको कसूर गन�, गन+ लगाउने, वचन =दने 
वा म?त गन� जोसकैुलाई प-न पाँच वष+देिख बा॑ 
वष+सHम कैद गनु+पछ+ भIे कानूनी Kयवःथा रहेको 
देिखMछ ।

8. Oयःतै ूःततु म?ुामा चोरQको कसूर 
भएको हो होइन भIे सHबMधमा Tवचार गदा+ 
यी पनुरावेदक ू-तवादQहUले घटनाःथलमा आफू 

प-न रहेको कुरामा ःवीकार गदZ जाहेरवालाले 
आ[नो सनु चाँदQको पसल बMद गरQ घरतफ+  
जाने अवःथामा यी ू-तवादQहUले जाहेरवालाको 
सनु चाँदQ ल]ुने ूमखु उ?ेँय राखी अगा-डदेिख 
नै मत स0लाह गरQ दईुवटा पेःतोलको बMदोवःत 
गरQ जाहेरवाला जाने बाटोमा एकाMत ठाउँमा पारQ 
जाहेरवालालाई पेःतोल ूहार गरQ जाहेरवालाको 
सनु चाँदQ झोला खोसी लगेको कुरामा अ-धकारूाa 
अ-धकारQसमb बयान गदा+ कसूरमा सा-बत भई 
बयान गरेको देिखMछ । ू-तवादQमcयेका रTवन 
थापाले अदालतसमb आई बयान गदा+ जीवनले 
जाहेरवालाको सनु चाँदQ पसलमा चोरQ गन+ जाऊँ 
भनेकाले सँगै गई चोरQ गरेको हो भनी  अझ ःपe 
हनेु गरQ बयान गरेका छन ्।  Oयःतै आफूसमेत 
घटनाःथलमा रहेको कुरामा ू-तवादQ शHशेर भIे 
सूय+ Tवhकमा+ले प-न ःवीकार गदZ अदालतसमb 
बयान गरेको देिखMछ । 
 9. यससHबMधी भएको कानूनी Kयवःथा 
चोरQको महलको १ नं. लाई हेदा+ “.... धनीको 
हक मेटाई आफूले -लन खानका ला-ग जनुसकैु 
कुरो गरQ बेइमानीका -नयतले कसैले लlयो भने 
चोरQ गरेको ठहछ+ ।”  भIे र ऐ.५ नं.लाई हेदा+ 
“बाटो घाटो वा जoलमा ढुकq जबज+ःती चोरQ 
गरेको रहजनी ठहछ+” भIे र ऐ. १४ को देहाय 
३ नं. मा “रहजनी गन�लाई यसै महलको १२ 
नHबरबमोिजम हनेु सजायको दोuबर बढाई सजाय 

गरQ जरQवानाबापतसमेत कैद गनु+पछ+ र सोबमोिजम 
गदा+ ६ मTहनादेिख घटQ कैद हनेु भएमा ६ मTहना 
कैद गनु+पछ+ ।” भIे उ0लेख भएको पाइMछ । 
ूःततु म?ुामा यी ू-तवादQहUले प-न बाटोघाटो 
जoलमा ढुकq धनीको हक मेटाई आफूले -लन 
खानका ला-ग पेःतोल जःतो जोिखमी ह-तयार 
ूहार गरQ जाहेरवालालाई घाइते गराई जबज+ःती 
-नजको सनु चाँदQको झोला खोसी लगेकोमा 
अ-भयोग दावीबमोिजम चोरQको कसूर गरेको 
ठहछ+ । सोहQ कानूनी Kयवःथाको पwर-ध-भऽ 
रहQ शUु तथा पनुरावेदन अदालतले सजाय गरेको 
प-न देिखMछ । 
 10. यसै सHबMधमा यस अदालतबाट 
भोला म{डल धानकु Tव. गोपालूसाद रौ-नयारको 
जाहेरQले ौी ५ को सरकार भएको चोरQ म?ुामा 
“ूहरQमा भएको सा-बती बयानलाई घ]नाःथल 
ूकृ-त मचु0ुका, Tव-भI ठाउँमा सामान बरामद 
भएको बरामदQ मचु0ुकाहU र जाहेरवालाको 
अदालतमा भएको बकपऽसमेतबाट ूमािणत रहे 
भएको देिखदँा ू-तवादQले अ-भयोग दावीअनसुार 
कसूर गरेको होइन भI सTकने अवःथा छैन ।” 

भनी स.अ. बलेुTटन वष+ ११, अ� १८, प�ृ १५ 
मा -स�ाMतसमेत ू-तपा=दत भैसकेको देिखMछ । 
सो ू-तपा=दत -स�ाMतबमोिजम यी ू-तवादQहUको 
प-न ू हरQमा भएको सा-बती, सामान बरामद भएको 
बरामदQ मचु0ुका तथा जाहेरवालाको अदालतमा 
भएको बकपऽसमेतबाट ूमािणत रहे भएको 
अवःथा देिखदँा ू-तवादQले अ-भयोग दावीअनसुार 
चोरQको कसूर गरेको प-न ठहन� नै देिखन                                      
आयो ।
 11. अब दोॐो ू� पनुरावेदक 
ू-तवादQहUको पनुरावेदन िजकqर पlुन स�छ 
स�दैन भIेतफ+  Tवचार गदा+ यस अवःथामा 
-नज ू-तवादQहUमा-थ उि0लिखत ऐन कानूनका 
KयवःथाहUमा -नषधे गरेको 9यान मान� उ�ोग 

९०८१ - रTवन थापासमेत Tव. नेपाल सरकार
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र चोर.को कसूर गरेको पाइएको र पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट सोह. कानूनको प:र"धमा 
रह. सजाय भएको देिखदँा ू"तवाद.हCले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदाD "लएका िजकEरहCसँग 
सहमत हनु सFकएन । पनुरावेदक ू "तवाद.हCको 
पनुरावेदन िजकEर पHुन सIदैन ।
 12. तसथD, मा"थ उिPलिखत Fव"भQ 
आधार र कारणहCबाट यी पनुरावेदक 
ू"तवाद.हCलाई मलुकुE ऐन, WयानसXबYधी 
महलको १५ नं. बमोिजम जनह. कैद वषD 
१०(दश) र चोर.को महलको १४(३) नं. 
बमोिजम Fवगो C.२,६०,०३२।– को दोdबर 
C.५,२०,०६४।– जनह. जर.वाना र कैद मFहना 
२ (दईु) हनेु र जर.वानाबापतसमेत कैद हनेु 
ठहर गर. शCु झापा िजPला अदालतबाट "म"त 
२०६६।१।२९ मा भएको फैसला "मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहराएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको "म"त २०६७।१।८ को फैसला "मलेकै 
देिखदँा iयसमा कुनै प:रवतDन गर.रहन ुपरेन सदर 
हनेु ठहछD । थनुामा रहेका ू"तवाद.हCलाई 
फैसलाको जनाउ kदई ूःततु मmुाको दायर.को 
लगतकnा गर. "म"सल "नयमानसुार गर. अ"भलेख 
शाखामा बझुाई kदनू ।  

उo रायमा सहमत छु ।                     
Yया.ूा.डा.भरतबहादरु काकq

इ"त संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम।्
इजलास अ"धकृत : हेमबहादरु सेन

सवuvच अदालत, संयoु इजलास
माननीय Yयायाधीश ौी सशुीला काकq
माननीय Yयायाधीश ौी ूकाश वःती
आदेश "म"त : २०७०।८।२५।३

०६९-WO-०३५५
Fवषय : उiूषेणयoु परमादेश

"नवेदक : दाच ुDला िजPला, खलzा गा.Fव.स वडा 
नं. ४ घर भई िजPला ःवाः{य कायाDलय, 
वैतडीमा दरबYद. रह. सडक FवभागअYतगDत 
महाकाल. लोकमागD दाच ुDला Fटंकर सडक 
योजना दाच ुDलामा काजमा कायDरत ् रमेश 
"संह ओखेडा

FवC}
Fवप~ी : सामाYय ूशासन मYऽालय, "संहदरबार 

काठमाड�समेत

 § काया�लयको कामकाज सुचा� गन� 
�योजनको लािग आव�कताअन�ुप 
काननूबमोिजम अिधकार �ा� 
अिधकारीले कुन कम�चारीलाई कहा ँकित 
अविधको लािग काज खटाउने भÑे कुरा 
ऐन, िनयमको पिरिधिभÔ रही िनण�य गन� 
Öत× नै Ùने ।

(ूकरण नं.३)

 § कुनै पिन कम�चारीको स�वा तथा काजका 
िवषयमा #ाियक ह%&ेप गन� कुरामा 
अदालतले अ() नै #ाियक संयम 
अपनाउन ुपन� । 
 § कम�चारी स�वा तथा काज ज%ा कुरा 

�शासन चलाउन र सुशासन कायम गन� 
अपिरहाय� त- Ùने । 

िनण�य नं.९०८२

 &  
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 § जहा ँ बिसएको छ �हाबँाट अ�� जानै 
नपरोस ् र जनु काममा आफूलाई संल� 
गिरएको छ �ो छाडनै् नपरोस ् भ°े 
अिभÀायलाई सेवा िविधशाÔले Õीकान× 
नसØे ।
 § स!वा गिरएको वा काज खटाइएको 

िनण×यका िव!% वैकि'क उपचार छ र 
�ो बाटो स*ि,त कम×चारीले अवल*न 
नगरी सीधै अदालत Àवेश गरेको छ 
भने �/ा स!वा वा काजका िवषयमा 
िदइएको चुनौतीका िवषयमा अदालतले 
िवचार गन3 नसØे ।

(ूकरण नं.४)

"नवेदकतफ( बाट :

,वप/ीतफ( बाट :

अवलि4बत नजीर :

स4ब7 कानून :

 § "नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१८ क (२)

आदेश
 �ा. Àकाश व/ी : नेपाल अ"धराDयको 
सं,वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ 
बमोिजम "नवेदन पन( आएको ूःततु मMुाको 
संि/N तOय र आदेश यस ूकार छ :-
 म "नवेदक रा.प.अनं. ू थम ौेणीको ना.स ु
पदमा सेवा ूवेश गरU िजVला ःवाःOय काया(लय, 
वैतडीमा काय(रत ् रहेको अवःथामा सामा[य 
ूशासन म[ऽालयको २०६८ साल माघ म,हनाको 
"नण(यानसुार सा,वक काया(लयबाट िजVला हलुाक 
काया(लय, दाच ु(लाको "म"त २०६८।८।१४ 
को पऽबमोिजम `रa रहेको ना.स ु पदमा 
सbवा ग`रएको हुँदा रमाना "लई हाजीर हनु 
जाँदा िजVला हलुाक काया(लय, दाच ु(लाले "म"त 

२०६९।१।१२ को पऽबाट हाजीर गराउन 
इ[कार गरेकोले भौ"तक योजना तथा "नमा(ण 
म[ऽालय र सामा[य ू शासन म[ऽालयमा जानकारU 
गराउँदा केहU iदनस4म अ"त`रa समूहमा हाजीर 
गराई भौ"तक योजना तथा "नमा(ण म[ऽालयको 
"सफा`रशबमोिजम सामा[य ूशासन म[ऽालयको 
सbवा अव"ध नपjुदै "म"त २०६९।२।१० को 
"नण(यानसुार उa सbवा संशोधन गरU सा"बककै 
िजVला ःवाःOय काया(लय, वैतडीमा मेरो दरब[दU 
कायम रहने गरU महाकालU लोकमाग( दाच ु(ला 
,टंकर सडक योजना, दाच ु(लामा २०६९ साल 
आषाढ मसा[तस4म काज खटाएकोले रमाना 
"लई सो काया(लयमा हाजीर भएको "थए ँ। यसै 
बममा आ.व २०६९, २०७० का ला"ग म 
"नवेदकको 4याद थपका ला"ग सामा[य ूशासन 
म[ऽालयलाई "सफा`रश गरU iदन दाच ु(ला ,टंकर 
सडक योजना, दाच ु(लाले "म"त २०६९।५।३ 
मा सडक ,वभाग बबरमहललाई पऽ लेखी सोहU 
pयहोराको पऽ लेखी २०६९।५।६ मा सामा[य 
ूशासन म[ऽालयलाईसमेत काज थप गरU iदन 
"सफा`रश ग`रयो । qयसप"छ दाच ु(ला ,टंकर 
सडक योजना, दाच ु(लाले "म"त २०६९।५।२१ 
को पऽबाट "म"त २०६९।५।२१ देिख २८ 
गतेस4म काया(लयको कामको ला"ग सडक ,वभाग 
काठमाडsमा काजको ला"ग पठाएको कुरा "म"त 
२०६९।५।२१ को ॅमण आदेशबाट प,ुu 
ह[ुछ । यसैबीचमा सामा[य ूशासन म[ऽालयले 
काज अव"ध थप गनु(को सvा "बनाआधार र 
कारण "म"त २०६९।५।२१ को पऽबाट काज 
,फता( गरेको र ,वप/ी सडक ,वभागले "म"त 
२०६९।५।२९ को "नण(यानसुार "ड"भजन 
सडक काया(लय, पाVपाका शाखा अ"धकृत 
बखतबहादरु खxकालाई उa पदमा काज 
खटाएको छ । सामा[य ूशासन म[ऽालयको 
"म"त २०६९।५।२० को काज ,फता( गनy "नण(य 
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र "म"त २०६९।५।२१ को पऽ तथा सडक 
7वभागको "म"त २०६९।५।२९ को "नण;य, पऽ 
एवं कामकारवाह@ उBूषेणको आदेशHारा बदर 
गर@ महाकाल@ लोकमाग; दाच ु;ला 7टंकर सडक 
योजनाको आ.व २०६९,०७० सNम नवीकरण 
भइसकेको अःथायी दरबSद@मा सा7वकबमोिजम नै 
काय;रत ्रहन Wदन ुभनी अSतXरम आदेशस7हतको 
परमादेशको आदेश जार@ गर@ पाऊँ भ[ेसमेत 
\यहोराको "नवेदन माग दावी ।
 यसमा के कसो भएको हो, "नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश 7कन जार@ हनु नपन] हो, 
जार@ हनु ुनपन] कुनै आधार र कारण भए बाटाका 
Nयादबाहेक १५ Wदन"भऽ महाSयाया"धव_ाको 
काया;लयमाफ; त ् "लिखत जवाफ पेश गनु; भनी 
"नवेदन र यो आदेशको ू"त"ल7पसमेत साथै 
राखी 7वपaीहbका नाउँमा सूचना Nयाद पठाई 
महाSयाया"धव_ाको काया;लयलाई बोधाथ; Wदई 
"लिखत जवाफ आएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ 
"नयमानसुार पेश गनू; । "नवेदकले माग गरेको 
अSतXरम आदेश सNबSधमा 7वचार गदा; यी 
"नवेदकलाई "म"त २०६८।१२।१५ को "नण;य 
र "म"त २०६९।१२।१६ को पऽले िजhला 
हलुाक, दाच ु;लामा सbवा गXरएकोमा "नजलाई 
"म"त २०६९।२।४ को पऽले ०६९ आषाढ 
मसाSतसNमका ला"ग 7टंकर सडक योजनामा काज 
खटाइएको देिखदँा काज 7फता;सNबSधी सामाSय 
ूशासन मSऽालयको "म"त २०६९।५।२० को 
"नण;यमा कुनै ूBयa कानूनी ऽ7ुट र "नवेदकलाई 
अपूरणीय a"त पkुने अवःथा नदेिखदँा अSतXरम 
आदेश जार@ गनु; परेन भ[े यस अदालतको "म"त 
२०६९।६।११ गतेको आदेश ।
 यस मSऽालयको "म"त २०६८।१२।१५ 
को "नण;यानसुार िजhला ःवाःlय काया;लय, 

वैतडीबाट िजhला हलुाक काया;लय, दाच ु;ला 
सbवा हनु ु भएका Xरट "नवेदकलाई िजhला 

हलुाक काया;लयले पद Xर_ नभएको भनी 7फता; 
पठाएकोले "नजको मागसमेतका आधारमा "नजको 
घरपायक पन] दाच ु;ला 7टंकर सडक योजना, 
दाच ु;लाको Xर_ अःथायी दरबSद@मा २०६९ 
साल आषाढ मसाSतसNम काज खटाउने र िजhला 
ःवाःlय काया;लय, वैतडीमा ना.स ुपद Xर_ रहेकोले 
"नजको सbवा संशोधन गर@ दरबSद@ यथावत ्राm े
गर@ यस मSऽालयबाट "म"त २०६९।२।१० 
मा "नण;य भएको "थयो । उ_ "नण;यानसुार "नज 
दाच ु;ला 7टंकर सडक योजना, दाच ु;लामा २०६९ 
साल आषाढ मसाSतसNमको ला"ग माऽ काजमा 
खटाइएको हो, सोपnात ्"नजलाई अSयथा "नण;य 
भएमा बाहेक उ_ योजनामा हाजीर भई काय;रत ्
रहने कानूनी आधार नै नरहने र "नवेदकलाई 
२०६९ आषाढ मसाSत पnात ् उ_ योजनामा 
काज खटाइएको समेत नहुँदा "नरSतर काय;रत ्
रहन पाउनपुछ; भ[े "नवेदकको िजकoरमा कानूनी 
तक;  नहुँदा Xरट "नवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज 
गर@ पाऊँ भ[ेसमेत \यहोराको सामाSय ूशासन 
मSऽालयको "लिखत जवाफ ।
 सामाSय ूशासन मSऽालयको "म"त 
२०६९।५।२१ , च.नं. ८० को पऽबाट Xरट 
"नवेदकको दाच ु;ला 7टंकर सडक योजनाबाट 
"नजको दरबSद@ रहेको िजhला ःवाःlय काया;लय, 
वैतडीमा काज 7फता; भएपnात ् यस 7वभागको 
"म"त २०६९।५।२९ को "नण;य अनसुार 
शाखा अ"धकृत बखतबहादरु खqकालाई २०६९ 
कािrक मसाSतसNमको ला"ग महाकाल@ लोकमाग; 
दाच ु;ला 7टंकर सडक योजनाको ःवीकृत अःथायी 
दरबSद@मा "नयमसsतढsले काज खटाइएको 
\यहोरा अनरुोध छ । 7वपaी Xरट "नवेदकको 
कानूनी हक अ"धकारसमेतलाई बाधा पkुने कुनै 
गैरकानूनी कारवाह@ यस 7वभागबाट भए गरेको 
नहुँदा आधारह@न Xरट "नवेदन खारेज गर@ पाऊँ 
भ[ेसमेत \यहोराको सडक 7वभागको "लिखत 
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जवाफ ।
 !वप#ीको 'रट *नवेदन ूथम 
सनुवुाइकै अवःथामा यी *नवेदकलाई काज 
!फता;स<ब>धी सामा>य ूशासन म>ऽालयको 
*म*त २०६९।५।२० को *नण;यमा कुनै ूHय# 
कानूनी ऽ!ुट नदेिखदँा अ>त'रम आदेश जारN 
गनु; नपनP भनी आदेश भएको अवःथा हालस<म 
प*न कायम भएको हुँदा *नवेदकको कुनै प*न 
संवैधा*नक एवं कानूनी हकको हनन नभएको 
अवःथामा !वप#ीको 'रट *नवेदन मागबमोिजम 
कुनै प*न आदेश जारN हनु ुनपनP हुँदा 'रट *नवेदन 
खारेज गरN पाऊँ भVेसमेत Wयहोराको महाकालN 
लोकमाग; दाच ु;ला !टंकर सडक योजनाको *लिखत 
जवाफ ।
 मा*थZलो *नकाय एवं अ*धकारNले 
[दएको आदेश पालना गनु;पनP भएकोले काज 
ख!टएको ःथानमा गई कामकाज गनु;पनP मेरो 
परम कत;Wय हनु आउँछ । यसथ; मबाट !वप#ी 
'रट *नवेदकको संवैधा*नक र कानूनी हक हनन ्
नभएको हुँदा आधारहNन 'रट *नवेदन खारेज गरN 
पाऊँ भVेसमेत Wयहोराको बखतबहादरु ख_काको 
*लिखत जवाफ ।
 *नयमबमोिजम दै*नक पेशीसूचीमा चढN 
इजलाससम# *नण;याथ; पेश हनु आएको ूःततु 
मaुामा *म*सल संलbन स<पूण; कागजातहc 
अdययन गरN हेदा; !वप#ी सामा>य ूशासन 
म>ऽालयको *म*त २०६९।५।२० को काज 
!फता; गनP *नण;य र *म*त २०६९।५।२१ को 
काज !फता; गरेको पऽ तथा सडक !वभागको 
*म*त २०६९।५।२९ को *नण;य, पऽ एवं 
कामकारवाहN उHूषेणको आदेशgारा बदर 
गरN महाकालN लोकमाग; दाच ु;ला !टंकर सडक 
योजनाको आ.व २०६९,०७० स<म नवीकरण 
भइसकेको अःथायी दरब>दNमा सा!वकबमोिजम नै 
काय;रत ्रहन [दन ुभनी अ>त'रम आदेशस!हतको 

परमादेशको आदेश जारN गरN पाऊँ भVे *नवेदन 
माग दावी रहेको पाइयो । *नवेदकको कुनै प*न 
संवैधा*नक र कानूनी हक हनन ्नभएको अवःथामा 
'रट *नवेदन खारेज गरN पाऊँ भVे !वप#ीहcको 
*लिखत जवाफ रहेको ूःततु मaुामा *नवेदकको 
मागबमोिजमको उHूषेण परमादेशलगायतका 
आदेश जारN गनु; पनP हो वा होइन सोहN स<ब>धमा 
*नण;य [दनपुनP देिखन आयो ।
 2. *नण;यतफ;  !वचार गदा; यी *नवेदक 
रा.प.अनं. ूथम ौेणीको ना.स ुपदमा सेवा ूवेश 
गरN भौ*तक योजना तथा *नमा;ण म>ऽालयको 
*सफा'रशबमोिजम सामा>य ूशासन म>ऽालयको 
*म*त २०६९।२।१० को *नण;यानसुार िजZला 
ःवाःmय काया;लय वैतडीमा दरब>दN कायम 
रहने गरN महाकालN लोकमाग; दाच ु;ला !टंकर 
सडक योजना, दाच ु;लामा काजमा काय;रत ्रहेको        
देिखयो । सामा>य ूशासन म>ऽालयले यी 
'रट *नवेदकको *म*त २०६९।५।२० मा 
काज !फता; गनP *नण;य गरेको देिखयो । सो 
काज !फता; गनP सामा>य ूशासन म>ऽालयको 
*नण;य कानूनस<मत छ वा छैन भनी हेदा; यी 
'रट *नवेदकलाई दाच ु;ला !टंकर सडक योजना, 
दाच ु;लामा २०६९ साल आषाढ मसा>तस<मको 
ला*ग माऽ काजमा खटाइएको Wयहोरा *म*सल 
संलbन कागज ू माणबाट देिख>छ । उn सामा>य 
ूशासन म>ऽालयको *नण;यको आधारमा यी 'रट 
*नवेदकलाई २०६९ आषाढ मसा>तस<ममाऽ 
काजमा खटाइएको देिखएबाट सो अव*धपoात ्
उn योजनामा हाजीर भई काय;रत ् रहने 
कानूनी आधार यी *नवेदकमा रहँदैन । यी 'रट 
*नवेदक काजमा खटाएको अव*ध समाp भएप*छ 
काजलाई *नर>तरता [दने अकq *नण;य नभएप*छ 
ःवतः दरब>दN भएको काया;लयमा फक; न ु पनP      
देिख>छ । 
 3. *नजामती सेवा ऐनको दफा 
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१८क(२) को 0यवःथा हेदा7, “कुनै प"न "नजामती 
कम7चार?लाई "नजामती सेवाको पद नभएको 
"नकायमा र ःवीकृत अःथायी दरबGद?मा काजमा 
खटाउँदा वा काज अव"ध समाM नहुँदै काज 
Nफता7 गदा7 सामाGय ूशासन मGऽालयको सहम"त 
"लनपुनQछ । यःतो काजको अव"ध एक पटकमा 
एक वष7भGदा बढ? हनेु छैन” भनी उVलेख भएको 
देिखGछ । उिVलिखत 0यवःथा हेदा7 काजको 
अव"ध एकपटकमा एक वष7भGदा बढ? हनु नहनेु, 

तर एक वष7भGदा कम अव"ध काज खटाउन उX 
0यवःथाले रोकेको देिखदैँन । यःतो अवःथामा 
"नजामती कम7चार? यी Yरट "नवेदकलाई २०६९ 
साल आषाढ मसाGतस]ममाऽ काज खटाएको 
देिखदँा सोप^ात ्प"न "नजलाई काजमा "नरGतरता 
`दनपुछ7 भaे "नवेदन िजकbर कानूनस]मत 
देिखन आएन । काया7लयको कामकाज सचुाc 
गनQ ूयोजनको ला"ग आवँयकताअनcुप 
कानूनबमोिजम अ"धकार ूाM अ"धकार?ले कुन 
कम7चार?लाई कहाँ क"त अव"धको ला"ग काज 
खटाउने भaे कुरा ऐन, "नयमको पYर"ध"भऽ रह? 
"नण7य गन7 ःवतGऽ नै हनेु भएकोले सोह?अनcुप 
काज थप नगर? Nफता7 गनQ गरेको "नण7य 
कानूनस]मत नै देिखन आयो । साथै काज 
पाउने कुरा अ"धकार नभएको अवःथामा यी Yरट 
"नवेदकको माग जायज देिखएन । 
 4. कुनै प"न कम7चार?को सcवा तथा 
काजका Nवषयमा GयाNयक हःतiेप गनQ कुरामा 
अदालतले अjयGत नै GयाNयक संयम अपनाउन ु
पनQ हGुछ । कम7चार? सcवा तथा काज जःता 
कुरा ूशासन चलाउन र सशुासन कायम गन7 
अपYरहाय7 तlव हनु ्। साथै कम7चार? अनशुासनका 
यी अ"भa अm प"न हनु ्। जहाँ ब"सएको छ 
jयहाँबाट अGयऽ जानै नपरोस ् र जनु काममा 
आफूलाई संलnन गYरएको छ jयो छाoनै नपरोस ्
भaे अ"भूायलाई सेवा Nव"धशाpले ःवीकान7 

सqदैन । तर अिrतयारूाM अ"धकार?बाहेक 
अcले सcवा वा काजको "नण7य गरेको, कानूनले 
नै Nकटानीcपमा कम7चार?लाई ू दान गरेको सNुवधा 
`दन इGकार गरेको र कम7चार?ू"त पूवा7मह राखी 
दःुख ̀दने उvेँयले कानूनको ू Nबयासमेत नपरु ्याई 
गYरएको सcवा वा काज खटाउनेसमेतका "नण7य 
GयाNयक मूVयाxनका Nवषय बGदछन ्। सcवा 
गYरएको वा काज खटाइएको "नण7यका Nवcy 
वैकिVपक उपचार छ र jयो बाटो स]बिGधत 
कम7चार?ले अवल]बन नगर? सीधै अदालत ूवेश 
गरेको छ भने jयःता सcवा वा काजका Nवषयमा 
`दइएको चनुौतीका Nवषयमा अदालतले Nवचार गन{               
सqदैन । आफूलाई काजमा खटाइएको ःथानमा 
अव"ध सNकएप"छ प"न ब"सरहन पाइयोस ् भaे 
"नवेदक दावी कम7चार? ूशासन तथा सेवा 
Nव"धशाpको आधारभतू माGयताू"तकूल छ ।
 5. तसथ7, सामाGय ूशासन मGऽालयले 
यी Yरट "नवेदकको काज Nफता7 गनQ गर? भएको 
"म"त २०६९।५।२० को "नण7य र "म"त 
२०६९।५।२१ को पऽ तथा सडक Nवभागको 
"म"त २०६९।५।२९ को "नण7य कानूनस]मत 
नै देिखदँा "नवेदन मागबमोिजम उjूषेणको 
आदेशyारा बदर गन7 "मलेन । साथै महाकाल? 
लोकमाग7 दाच ु7ला Nटंकर सडक योजनामा यी Yरट 
"नवेदकको काजको अव"ध समाM भै सकेको 
अवःथा देिखदँा साNवकबमोिजम नै काय7रत ्रहन 
`दन ुभनी परमादेश जार? गन7 "मVने देिखएन । 
Yरट "नवेदन खारेज हनेु ठहछ7 । ू ःततु "नवेदनको 
दायर?को लगत क�ा गर? "म"सल "नयमानसुार 
गर? बझुाई `दनू ।

उX रायमा सहमत छु ।
Gया. सशुीला काक� 
इ"त संवत ्२०७० साल म� "सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : YरGजा डंगोल
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सव��च अदालत, संय(ु इजलास
माननीय .यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय .यायाधीश ौी तक5 राज भ8
आदेश ;म;त : २०७०।५।१६।१

०६९–WO–०१७४
मEुा : उGूषेण ।

;नवेदक : काःकJ िजLला, हेNजा गा.Qव.स. वडा 
नं. ९ बःने सो;नका घतV Wेऽीसमेत 

QवYZ
QवपWी :  पनुरावेदन अदालत, पोखरासमेत

 § लाभ र हािन, अिधकार र कत�� तथा 
उपलि� र दािय� पृथक कुरा होइनन्, 
यी एकअका�का पुरक �न । पिरवारका 
मलूकता�को कुनै बद ्िनयत रहेको Ìमािणत 
नभएको अवÓामा िनजको काय� आÖनो 
र आÖनो पिरवारको सुख, शािÚ र 
समिृÜतफ�  नै लिßत रहेको माàुपनâ �äछ । 
जरीवाना तथा िबगो जçो दािय� िसज�ना 
भएपिछ पिरवार सदíले िनजको �वहार 
थाहा िथएन, आÖनो अशं मनâ भयो भà 
िमðैन । लाभ हािसल गदा� òीकार गनâ र 
हािन �ँदा इôार गन� निमöने ।

(ूकरण नं.३)

 § हकको दावी गनâ �ि"ले सोसँगै 
जोिडएर आउने दािय�बाट उ&िु" 
पाउने िÓित रहँदैन । केवल फौजदारी 
कसूरको कारणबाट �ने कैद जरीवानाको 
दािय� िवभािजत �ँदैन, जसलाई सजाय 
भएको हो उसैले �होनु� पद�छ । तर, 
िबगो ितनु�पनâ जçो देवानी Ìकृितको 

दािय�को भािगदारीबाट स*ि+मा हक 
दावी गनâ �ि"ह- िनरपेß �äछन ् भàे 
अथ� गन� निमöने ।

(ूकरण नं.४)

 § काननूी हक काननूले िनधा�िरत गरेको 
सीमािभ.बाट मा. Ìा/ �äछ । काननूको 
अमतू� उ0ेखन हक Ìाि/को आधार बà 
नस2े ।

(ूकरण नं.५)

 § फैसला काया�3यन अदालतको पिहलो 
Ìाथिमकतामा पनâ कुरा हो । परोß-पमा 
नभई Ì5ß-पमा नै कसैको काननूी 
हक नै लोप �ने अवÓा देिखएमा, 
भएको फैसलाकै Ìितकूल काया�3यन 
भएकोमा र काननू7ारा िनधा�िरत फैसला 
काया�3यनको काय�िविधमा ताि�क 
मह� देिखने .िुट गरेको देिखएमा िन:य 
नै काननू र काननूी Ìि;याको रßक तथा 
काननूी राजको संरßक यस अदालतले 
आखँा िचि>दैन । तर, यी तीन अवÓा 
नदेिखएमा फैसला काया�3यनको 
Ìितकूल धारणा यस अदालतले बनाउँदैन 
र स*à भइसकेको वा �न लागेको फैसला 
काया�3यन बदर वा अव-Ü  नगनâ ।

(ूकरण नं.६)

;नवेदकका तफ5 बाट : Qवaान अ;धव(ाaय 
भि(राम िघ;मरे र ौीका.त बराल

QवपWीका तफ5 बाट : Qवaान अ;धव(ा राजन 
अ;धकारb

अवलिNबत नजीर :
सNबZ कानून :

 § मलुकुJ ऐन, दeड सजायको २६ नं.
 § बालबा;लकासNब.धी ऐन, २०४८ को 

दफा २ (क), ११, २० र २३

९०८३ - सो;नका घतV Wेऽीसमेत Qव. पनुरावेदन अदालत, पोखरासमेत

िनण�य नं.९०८३
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आदेश
�ा.�काश व�ी : नेपालको अ0त2रम 

सं7वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) 
बमोिजम यस अदालतसमC परेको ूःततु 2रट 
"नवेदनको संिCG तHय एवं ठहर यस ूकार छ :

7वपCीमNयेका धमOबहादरु घतQ 
Cेऽी म "नवेRदका सीमा घतQ Cेऽीका प"त                                 
हनुहु0ुछ । प"त र मबाट तीन छोरT र एक 
छोराको जायज0म भएको छ । 7वपCी प"त "म"त 
२०६० सालदेिख नै घरमा नआई बा7हरै बःने 
गरेका र घर Yयवहारमासमेत सरसहयोग नगरT 
घर प2रवारलाई बेवाःता गरT आउन ुभएको छ । 
प"त/7पताले बेवाःता गरेप"छ घर Yयवहार आफ\ ले 
स]ालन गरT आएको अवःथामा प"तउपर वैदेिशक 
रोजगारस_ब0धी मु̀ ा परT "म"त २०६६।२।५ 
मा थनुामा बःन ु भएको र वैदेिशक रोजगार 
0याया"धकरणबाट "म"त २०६७।६।३ गते तीन 
वषO कैद र "बगो हजाOना d.३,९८,११,०००।– 

मNये पाँचजना ू"तवादTहdबाट दामासाहTले 
एकजनाको भागमा d.७९,६२,०००।– रकम 
कायम भएको रहेछ । प"त/7पताबाट घर 
Yयवहारमा बेवाःथा भएप"छ हामीहdले आjनो 
िशCा र जीवनयापनको ला"ग प7हलो अंिशयार 
सासू आमा र प"त/7पता दईुजनाको आधा आधा र 
प"त/7पताको एक भागबाट हामी ६ अंिशयारमNये 
पाँच अंिशयारको पाँच भाग अंश माग गरT "म"त 
२०६८।६।२६ मा काःकk िजlला अदालतमा 
अंश मु̀ ा दायर गरT हाल "बचाराधीन अवःथामा 
रहेको छ । अंश मु̀ ा 7वचाराधीन रहेकै 
अवःथामा वैदेिशक रोजगार 0याया"धकरणको 
फैसला कायाO0वयन गनm स_ब0धमा प"त/7पताको 
अंश हकमा माऽ सी"मत रहनपुनmमा संरCक तथा 
नाबालक अंिशयारहdको हकसमेत अपहरण हनेु 
गरT सासू आमा/हजरुआमाको नाममा दताO ॐेःता 
कायम रहेको काःकk िजlला, हे_जा गा.7व.स. 

वडा नं. ९ 7क.नं. २०८० Cे.फ. ०–३–२–० 
को जpगा, ऐ.ऐ.  वडा नं. ५ 7क.नं. ५९१ 
Cेऽफल १–१५–०–० को जpगा, ऐ.ऐ. 7क.नं. 
३२५ Cेऽफल १–६–३–१ को जpगा, ऐ.ऐ. वडा 
नं. ७ 7क.नं. ३५५१ Cेऽफल ०–११–१–० को 
जpगा, ऐ.ऐ. को 7क.नं. ३५४९ Cेऽफल ०–२–

१–२ को जpगा ऐ.ऐ. को 7क.नं. ८५ Cेऽफल 
०–२–०–१ को जpगा, गरT ज_मा ६ 7कsाहdको 
ज_मा Cेऽफल ४–८–३–१ को जpगा काःकk 
िजlला अदालतबाट "म"त २०६८।८।११ 
मा िजlला अदालत "नयमावलT, २०५२ को 
"नयम ७५बमोिजम प]कृते मूlयाuन गरT "म"त 
२०६८।११।१४ गते अ0य 7वपCीहdको मvूरT 
"लई डाँक "ललाम मचुlुका गरT 7वपCीमNयेका 
इमा0द ु बराल, ह2रशंकर घतQ मगर, लआमण 
बा"नयाँ गरT तीनजनाको संयyु नाममा मालपोत 
कायाOलय, काःकkबाट "म"त २०६९।२।१ मा 
7टzपणी सदर भई जpगा ॐेःता कायम भएको 
मालपोत कायाOलयको "म"त २०६९।३।२२ को 
पऽबाट देिख0छ ।

काःकk िजlला अदालतबाट फैसला 
कायाO0वयनको काम भईरहेको र सोहT अदालतमा 
अंश मु̀ ा 7वचाराधीन रहेको अवःथामा दबैु मु̀ ालाई 
0या7यक मनको ू योग गरT कारवाहT गनुOपनmमा अंश 
मु̀ ालाई बेवाःता गरT गैरकानूनीdपमा जायजात 
मचुlुका खडा गरT बढT मूlयको जpगालाई कम 
मूlय राखी प]कृते मूlय कायम ग2रएको र 
उिlलिखत तीनजना 7वपCीहdकै नाममा दा.खा. 
नामसारT गरT गराई दताO ॐेःता कायम गराइएको 
7वषयमा जpगा रो|ा प"न नगरT Rदने गैरकानूनी 
"ललामलाई बदर प"न नग2रRदएकाले 7वपCीहdको 
उy कायOबाट हामी 2रट "नवेदकको नेपालको 
अ0त2रम सं7वधान, २०६३ को धारा १२, १३, 

१७, १८, १९, २०, २१,२२, २४(८)(९), २७ 
बालबा"लकास_ब0धी ऐनको दफा २(क), ११, 
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२०, २३, मलुकु% ऐन, द*ड सजायको २६ नं. 
ूच6लत कानून एवं ू6तपा<दत 6स=ा>त?वपरAत 
हामी Dरट 6नवेदकहGको अंश मJुा ?वचाराधीन 
रहेको अवःथामा वैदेिशक रोजगार ठगीको 
फौजदारA मJुा सोहA काःक% िजTला अदालतले 
कायाU>वयन गरA रहेकोमा कुनै रकम 6लन ुखान ु
नगरेकोमा द*ड सजायको २६ नं. ?वपरAत र प6त/
?पताले २०६० देिख घर छाडी बा?हर बा?हर बसी 
भए गरेको कसूरबाट ौीमती तथा १२ वषUम6ुनका 
नाबालक छोराछोरAहGले कुनै प6न स_पि` 
गमुाउन ुनपनb कानूनले ःपc dयवःथा गदाUगदe तथा 
बालबा6लकास_ब>धी ऐन?वपरAत काःक% िजTला 
अदालतमा खडा भएको 6म6त २०६८।६।३० 
को जायजात मचुTुका, 6म6त २०६८।८।११ 
को पhकृते मूTयाjन र 6म6त २०६८।११।१४ 
गतेको डाँक 6ललाम मचुTुका र सो मचुTुकाको 
आधारमा ?वपnी इमा>द ु बराल, हDरशंकर घतp 
मगर र लआमण बा6नयाँका नाममा दािखल 
खारेज नामसारA दताU ॐेःता कायम गनb मालपोत 
कायाUलय, काःक%को 6म6त २०६९।२।१ को 
6नणUय, काःक% िजTला अदालतबाट 6ललाम बदर 
नहनेु गरA 6म6त २०६८।९।१८ मा भएको 
आदेश तथा सोलाई सदर गनb गरA पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट 6म6त २०६९।३।२१ मा 
भएको आदेश र त`त ्?वषयमा भए गरेका स_पूणU 
काम कारवाहA उwूषेणको आदेशxारा बदर गरA 
हामी Dरट 6नवेदकहGको हक ूचलन हनेु गरA 
परमादेशलगायत जो चा?हने उपयyु आदेश जारA 
गरA पाऊँ साथै ?वपnीहGको नाउँमा दताU ॐेःता 
कायम भएको ६ ?क`ा ज{गा ज_मा nेऽफल 
४–८–३–१ ज{गाहGको ूःततु मJुाको अि>तम 
टु}ो नलागेस_म हक छोडी दान दातdय 6बब% 
?वतरण नगनुU नगराउन ुभनी ?वपnीहGको नाममा 
तwकाल अ>तDरम आदेशसमेत जारA गरA पाऊँ 
भ�ेसमेत dयहोराको म�ुय 6नवेदन िजक%र ।

यसमा के कसो भएको हो, 6नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश ?कन जारA हनु ु नपनb  
हो, जारA हनु ु नपनb कुनै आधार र कारण भए 
बाटाका _यादबाहेक १५ <दन6भऽ 6लिखत 
जवाफ पेश गनुU भनी 6नवेदन र यो आदेशको 
ू6त6ल?पसमेत साथै राखी ?वपnीका नाउँमा सूचना 
_याद पठाई 6लिखत जवाफ आएप6छ वा अव6ध 
नाघेप6छ 6नयमानसुार पेश गनूU । 6नवेदकले 
माग गरेको अ>तDरम आदेश स_ब>धमा ?वचार 
गदाU 6ललाम कायU स_प� भैसकेको देिखएकोले 
मागबमोिजमको अ>तDरम आदेश जारA गनुU परेन 
भ�े यस अदालतको 6म6त २०६९।५।१२ को 
आदेश ।

?वपnी Dरट 6नवेदकका प6त धमUबहादरु 
िज.सी.ले हामी 6लिखत जवाफ ू ःततुकताUसमेतका 
६ दजUनभ>दा बढA dयिyहGलाई वैदेिशक 
रोजगारमा अमेDरका, बेलायतलगायत अ>य 
मलुकुहGसमेतमा पठाउने भनी हामीहGसँग 
रकम उठाई अ6धकांशलाई ?वदेश नपठाई 
र क6तपयलाई ?वदेश पठाएकोमा प6न न�लA 
भीसा भई फक� आएकोमा 6नज Dरट 6नवेदक  
?वपnीका प6त/?पताउपर हामीहGले वैदेिशक 
रोजगार ठगी मJुाको जाहेरA दरखाःत दताU गरA 
स_पूणU अनसु>धानप�ात ्6नज धमUबहादरु िज.सी.
समेतका अ>य पाँचजना dयिyहG ?वG=मा 
वैदेिशक रोजगार >याया6धकरणमा अ6भयोगपऽ 
दायर भई 6नज ू6तवादAहGउपर वैदेिशक 
रोजगार >याया6धकरबाट जनहA तीन वषU कैद 
र हजाUना 6बगो G.३,९८,११,०००।– पाँचजना 
ू6तवादAहGबाट दामासाहAले भरA पाउने ठहरA 
6म6त २०६७।६।३ मा फैसला भएको 
6थयो । उy फैसलाउपर ?वपnीका प6तले 
पनुरावेदन नगरA िच` बझुाई बसेका हुँदा 
उy फैसला अि>तम रहेकाले फैसलाले भरA 
पाउने ठहरेको 6बगो G.७९,६२,०००।– को 
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भराई पाउन फैसलाअनसुार काठमाड5 िज8ला 
अदालतमा दरखाःत गरेका "थय? । सोहCअनसुार 
काठमाड5 िज8ला अदालतबाट जायजेथा काःकF 
िज8लाअGतगHत भएकोले फैसला कायाHGवयनका 
ला"ग उK दरखाःतसLहतका "म"सल काःकF 
िज8ला अदालतमा पठाएप"छ सोहCअनसुार 
काम कारवाहC अगा"ड बढेको हो । "म"त 
२०६८।११।१४ मा "ललाम सकार गरC 
"लएप"छ  उK जSगा सकार गनTका नाउँमा 
ॐेःता पूजाH कायम गनT सGदभHमा बWुदा उK 
"ललाम सकार भएका जSगाहX अंश म[ुामा 
अ.बं. १७१क नं. बमोिजम रो]ा भएको रहेछ 
र उK रो]ा फुकुवा गरC पाउन काःकF िज8ला 
अदालतमा "नवेदन ^दई पूवH रो]ा आदेश खारेज 
गरC सकार गनTका नाउँमा ॐेःता पूजाH कायम 
भएको हो । उK रो]ा फुकुवा आदेशउपर 
Lवप`ी bरट "नवेदकले कानूनबमोिजम बदर 
गराउन सकेको अवःथा छैन । "ललाम सकार 
मचु8ुका बदर गरC पाऊँ भनी दeड सजायको 
६१ नं.बमोिजम Lवप`ीले दायर गरेको "नवेदनमा 
"ललाम बदर गनH "म8ने देिखएन भनी काःकF 
िज8ला अदालतबाट आदेश भएको र िज8ला 
अदालतबाट भएको आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, 
पोखराले समेत कानूनबमोिजम भएको भनी सदर 
गरेको अवःथामा सोहC Lवषयलाई संLवधानको ू i 
उठाई अदालतको असाधारण`ेऽअGतगHत "नवेदन 
दायर गनH पाउने होइन । हेlजा गा.Lव.स.का 
Lक.नं. २०८०, Lक.नं. ५९१, Lक.नं. ३२५, 

Lक.नं. ३५५१, Lक.नं. ३५४९, Lक.नं. ८५, 

Lक.नं. ९१८, Lक.नं. २०७०, Lक.नं. २०७३, 

Lक.नं. २०७६, Lक.नं. २०७७, Lक.नं. २०८२ 
र Lक.नं. ५८९ को जSगाहX देखाई दरखाःत 
^दएकोमा Lक.नं. ८५, Lक.नं. ३५४९, Lक.नं. 
३५५१, Lक.नं. ३२५, Lक.नं. ५९१, Lक.नं. 
२०८० का जSगाहX माऽ "ललाम सकार 

गरC हामीहXले "लएका ह? । Lवप`ीका सासू/
हजरुआमाका नाममा अGय मू8यवान ् जSगा 
LकrाहX बाँकF नै रहेका र Lवप`ीहXले उK 
जSगा LकrाहXबाट आsनो अंशभाग पाउने 
अ"धकार सरुि`त रहेकोले "ललामको ूLबया 
पूरा गरC "बगो भbरभराउको सlबGधमा आवँयक 
सlपूणH ूLबयाहX अवलlबन गरC "ललाम सकार 
गनT कायH भएको हुँदा Lवप`ीको bरट "नवेदन 
कानूनLवपरCत दायर भएको हो । िज8ला अदालत 
"नयमावलC, २०५२ को "नयम ७५ मा उि8लिखत 
सlपूणH कानूनी ूLबया पूरा गरC "ललाम गbरएको 
हुँदा Lवप`ीले "नवेदनमा उ8लेख गरेको कुनै प"न 
कानूनी vयवःथाको बिखHलाफ हामीले गरेका  
छैन? । स`म अदालतबाट फैसला कायाHGवयनको 
सlबGधमा भए गरेका सlपूणH काम कारवाहCहX 
कानूनसlमत ्हुँदा Lवप`ीको bरट "नवेदन खारेज 
गरC पाऊँ भwेसमेत vयहोराको हbरूसाद Gयौपाने, 
एकबहादरु बल, सरेुस िघ"मरे, इमाGद ु बराल, 

लआमण बा"नयाँ, मोहन"सँ तामाङ, हbरूसाद शमाH, 
खोमानGद भतुTल, नGदLकशोर चापागाई, िशव दवेु, 

ओमबहादरु ढ}गा, नेऽबहादरु "ब.क., हbरशंकर 
घत~ मगर, X�मागत पौडेल, कLपल थापामगर, 

जीतबहादरु काक� र Lहकमत पािभनसमेतको 
संयKु "लिखत जवाफ ।

Lवप`ीले दावी गरेबमोिजमको कायH 
यस कायाHलयबाट भए गरेको नभई वैदेिशक 
रोजगार Gयाया"धकरणको "म"त २०६७।६।३ 
को फैसला तथा काःकF िज8ला अदालतको 
"म"त २०६८।६।३ को डाँक "ललाम मचु8ुका 
तथा च.नं. ४९३९ "म"त २०६९।१।२९ को 
दा.खा. दताH गरC ^दने भwे पऽसमेतका आधारमा 
यस कायाHलयको "म"त २०६९।२।१ को 
"नणHयअनसुार उK गौरC भजेुलका नाउँका हेlजा 
गा.Lव.स. वडा नं. ९ का Lकrा जSगा दा.खा. 
गरC ^दने कायHसlम यस कायाHलयबाट भएको 
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हो । �रटमा दावी गरेबमोिजम +वप-ीह.को 
संवैधा4नक एवं कानूनी हकको उ9ल;न यस 
काया=लयबाट ग�रएको छैन । यस काया=लयलाई 
कानूनमा @यवःथा भएबमोिजम अ4धकार ूयोग 
गरF सGमानीत अदालतको आदेशको पालनासGम 
यस काया=लयबाट भएको हो । यसरF यस 
काया=लयबाट +वप-ीह.को हक अ4धकारमा 
आघात पMुने काय= नगरेको अवःथामा 4नवेदकह.ले 
यस काया=लयलाई +वप-ी बनाई रहनपुनN कुनै 
कारण छैन । केवल यस काया=लयलाई अनाहक 
दःुख Rदने मनसायबाट दायर �रट कपोलकि9पत 
र झूTा छ । यःतो झूTा �रट 4नवेदन खारेज गरF 
पाऊँ भWेसमेत @यहोराको मालपोत काया=लय, 
काःकXको 4लिखत जवाफ ।

काःकX िज9ला अदालत, पोखराको 4म4त 
२०६९।१।८ को आदेश बदर गरF पाऊँ भनी 
संर-कसमेत सीमा घत` -ेऽीले यस अदालतमा 
१७ नं. को 4नवेदन 4म4त २०६९।१।१५ 
मा Rदई सो 4नवेदनमा यस अदालतका एकल 
इजलासबाट आदेश हुँदा यसमा के कसो भएको 
हो सGपूण= +ववरण खलुाई कै+फयत ू4तवेदन गनु= 
होला भWे आदेश 4म4त २०६९।१।१७ मा 
भै सोको कै+फयत ू4तवेदनसमेत यस अदालतमा 
ूाf भै यस अदालतका संयgु इजलासबाट 
आदेश हुँदा, “यसमा 4ललाम भै +वप-ीह.को 
नाउँमा 4ललामबमोिजम जMगा मालपोत काया=लय, 
काःकXबाट दता= भई ॐेःता कायम भई 
सकेको भWे देिखन आएकोले +ववाRदत 4ललाम 
काया=iवयन भई छुjै प�रिःथ4त 4सज=ना भई सकेको 
िःथ4तसमेतलाई k+lगत गदा= mयस अदालतको 
4म4त २०६९।१।८ को आदेशमा अiयथा 
गरFरहन ु  परेन । कानूनबमोिजम गनु= होला”  

भWेसमेत @यहोराको 4म4त २०६९।३।२१ 
मा यस अदालतबाट आदेश भएको देिखiछ । 
यसमा अदालतबाट 4म4त २०६९।३।२१ मा 

भएको आदेश कानूनबमोिजम भए गरेको हुँदा 
mयसबाट यी �रट 4नवेदकको कुनै संवैधा4नक एवं 
कानूनी अ4धकार हनन ्नभएको हुँदा ूःततु �रट 
4नवेदन खारेज गरF पाऊँ भWे पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको 4लिखत जवाफ ।

+वप-ीका प4त/+पता धम=बहादरु िज.सी.
समेतका पाँचजना ू4तवादFह.उपरमा वैदेिशक 
रोजगार ठगी मsुाको अ4भयोग वैदेिशक रोजगार 
iयाया4धकरणमा दायर भै उg वैदेिशक रोजगार 
ठगी मsुाका ू4तवादFह.लाई कैद जरFवाना हनेु 
र हामीह.समेतका जाहेरवालाको जGमा 4बगो 
..३,९८,११,०००।– अ4भयोग लगाइएका 
पाँचजना ू4तवादFबाट दामासाहFले भरF पाउने 
ठहरF 4म4त २०६७।६।३ मा वैदेिशक रोजगार 
iयाया4धकरणबाट फैसला भएको हो । उg 
फैसला अिiतम रहेकोले +वप-ीका प4त/+पताको 
भागमा पनN ..७९,६२,२००।– को 4बगो भरF 
पाउन काठमाडu िज9ला अदालतमा +वप-ीको 
प4त/+पता धम=बहादरुकX एकाघरकX आमा 
गौरF भजेुलका नाउँमा अनसुiधानकै बममा 
वैदेिशक रोजगार +वभागको च.नं. १७६२ 4म4त 
२०६५।११।१३ को पऽले रोxा रyो । 
काःकX िज9ला, हेGजा गा.+व.स. अiतग=तका रोxा 
रहेका १३ +कzा जMगा देखाई दरखाःत परेकोमा 
जGमा ६ +कzामाऽ जMगा 4म4त २०६८।६।३० 
मा जायजात मचु9ुका एवं 4म4त २०६८।८।११ 
मा प{कृते मू9य कायम भै 4म4त २०६८।९।२९ 
र 4म4त २०६८।११।१४ मा 4ललामीको 
कारवाहF आरGभ भयो । कसैले 4ललाम सकार 
नगरेको हुँदा हामीह.ले 4बगो असूलFको ला4ग 
दरखाःतवालाम~येका ह�रशंकर घत` मगर, 

इमाiद ु बराल र लआमण बा4नयाँको नाउँमा 
संयgु ॐेःता कायम हनेु गरF मचु9ुका तयार भई 
सकार गरF 4लएको हो । +वप-ीले उg 4ललामी 
कारवाहFउपर द�ड सजायको ६१ नं. र अ.बं. 
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१७ नं. अनसुार "नवेदन परेकोमा काःक6 िज9ला 
अदालत र पनुरावेदन अदालत, पोखराबाटसमेत 
सो काम कारवाह? कानूनअनसुार नै भएको भनी 
DवपEीले गरेको "नवेदनमा केह? गFररहन ु परेन 
भGे आदेश भई अिKतम भईसकेको छ । सोह? 
Dवषयमा पनुः असाधारण Eेऽा"धकारअKतगSत Fरट 
"नवेदन गनS पाउने हकदैया नहुँदा ूःततु Fरट 
"नवेदन खारेज गर? पाऊँ भGेसमेत Xयहोराको 
Dवनोदकुमार काकY, सदु?प रासकोट? थापा, 
पूणSबहादरु ग[ुङ, यवुराज थापा, Dह]मत पािभन 
र गीता_ल? राजवंशीसमेतको संयु̀  "लिखत  
जवाफ ।

वैदेिशक रोजगार Kयाया"धकरणबाट 
भएको फैसलाबमोिजम DवपEी Fरट "नवेदकका 
प"त/Dपताको भागमा पनb [.७९,६२,२००।– 

को "बगो भर? पाउन काःक6 िज9ला, हेeजा  
गा.Dव.स. अKतगSतका १३ Dकgा जhगा देखाई 
दरखाःत गरेकोमा जeमा ६ Dकgामाऽ जhगा 
"म"त २०६८।६।३० मा जायजात मचु9ुका 
भयो । "म"त २०६८।८।११ मा पkकृते 
मू9य कायम भयो । "म"त २०६८।९।२९ 
र "म"त २०६८।११।१४ मा "ललामीको 
कारवाह? हुँदासमेत कसैले "ललाम सकार 
नगरेको हुँदा हामीह[ले "बगो असूल?को ला"ग 
दरखाःतवालामnयेका हFरशंकर घतp मगर, 

इमाKद ु बराल र लआमण बा"नयाँको नाउँमा 
संयु̀  ॐेःता कायम हनेु गर? मचु9ुका तयार 
भई सकार गर? "लएको हो । उ` जhगा 
Dकgाह[ िज9ला अदालत "नयमावल?, २०५२ 
को "नयम ७५ मा उि9लिखत कानूनी ूDबया 
पूरा गर? "ललाम सकार मचु9ुका गFरएको                                       
हो । DवपEीले "नवेदनमा उ9लेख गरेको 
कानूनी Xयवःथाको हामीले कुनै बिखSलाफ गरेका       
छैनv । िज9ला अदालत र पनुरावेदन अदालतको 
आदेश र सोअनसुारका सeपूणS काम कारवाह?ह[ 

कानूनसeमत ् हुँदा Fरट "नवेदन खारेज गर? 
पाऊँ भGेसमेत Xयहोराको "तलक थापा मगर, 

"ड9ल?कुमार भजेुल, लोकबहादरु तामाङ र गीता 
चापागाyसमेतको संयु̀  "लिखत जवाफ ।

वैदेिशक रोजगार Kयाया"धकरणको "म"त 
२०६७।६।३ को फैसलाअनसुार "बगो भराई 
पाऊँ भनी जाहेरवालाह[को काठमाडv िज9ला 
अदालतमा दरखाःत पर? उ` दरखाःतमा 
देखाएको जायजेथा काःक6 िज9लाअKतगSतका 
समेत देिखदँा "बगो भराउने कायSको ला"ग 
काठमाडv िज9ला अदालतबाट "म"सल ू ा{ भई यस 
अदालतबाट गनुSपनb फैसला कायाSKवयनको कायS 
सeपG भई बाँक6 फैसला कायाSKवयनको कायSका 
ला"ग उ` "म"सल "म"त २०६९।३।२८ मा 
काठमाडv िज9ला अदालतमा पठाई सDकएको                                       
छ । यस अदालतबाट "म"त २०६८।११।१४ 
मा भएको डाँक "ललाम मचु9ुकाको ू"त"लDप 
हेदाS जाहेरवाला इमाKद ु बरालसमेत र ू"तवाद? 
धमSबहादरु िज.सी.समेत भएको वैदेिशक रोजगार 
ठगी म|ुामा वैदेिशक रोजगार Kयाया"धकरणको 
"म"त २०६७।६।३ को फैसलाअनसुार 
ू"तवाद? धमSबहादरु िज.सी.ले बझुाउन पनb "बगो 
[.७९,६२,२००।– बापत ू"तवाद? धमSबहादरु 
िज.सी.को आमा गौर? भजेुलका नाउँमा दताS 
भएको काःक6 िज9ला, हेeजा गा.Dव.स. वडा नं. 
९ Dक.नं. २०८० Eेऽफल ०–३–२–०, ऐ. वडा 
नं. ५ Dक.नं. ५९१ Eेऽफल १–१५–०–०, 

ऐ.ऐ. Dक.नं. ३२५ Eेऽफल ०–६–३–१, ऐ. वडा 
नं. ७ Dक.नं. ३५५१ Eेऽफल ०–११–१–०, 

ऐ.ऐ. Dक.नं. ३५४९ Eेऽफल ०–२–१–०, 

ऐ.ऐ. Dक.नं. ८५ Eेऽफल ०–२–०–० का 
६ Dकgा जhगाह[को जायजात तथा पkकृते 
मू9या�नसमेत भै दोॐो डाँक "ललाम हुँदासमेत 
कोह? कसैले सकार नगरेको हुँदा "बगो नं. ७६, 

७७ र ७८ को "बगो भर? "लन पाउने सeपूणS 
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दरखाःतवाला वाद#ह%को म)ूर#मा वाद#म+येका 
इमा/द ुबराल, लआमण बा4नयाँ र ह7रशंकर घत; 
मगरसमेतका जना तीनका नाउँमा 4ललाम सकार 
भएको देिख/छ । सोह# 4ललाम मचुGुकाबाट 
4ललाम भएका उिGलिखत जIगाबाहेक ू4तवाद# 
धमLबहादरु िज.सी.कN एकाघरकN आमा गौर# 
भजेुलका नाउँमा काःकN िजGला, हेQजा गा.Rव.स. 
वडा नं. ९ Rक.नं. ९१८, ऐ.ऐ. को Rक.नं. 
२०७०, २०७३, २०७६, २०७७, ५८९ र 
२०८२समेतका ७ Rक^ा जIगाह% य_Rप 
बाँकN रहेकोसमेत देिख/छ । कानूनRवपर#त वा 
बेर#तपूवLक 4बगो भराउने वा 4ललामी कारवाह# 
गरेको भनी यस अदालतको तहसीलदारको 
आदेशउपर अ.बं. ६१ नं. बमोिजम इजलाससमb 
4नवेदन cदएकोमा यस अदालतबाट 4ललाम 
कारवाह# बदर नभएउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम 
पनुरावेदन अदालत, पोखरामा 4नवेदन cदँदासमेत 
श%ु आदेश सदर भएबाटसमेत दावीको 4ललामी 
कामकारवाह# 4नधाL7रत  र#त र ूRबयाू4तकूल 
नभएको ःपe छ । अतः उिGलिखत 4बगो मgुामा 
फैसला कायाL/वयनको बममा कानूनको अधीनमा 
रह# भए गरेका काम कारवाह#बाट यी 4नवेदकको 
संवैधा4नक तथा कानूनी अ4धकारमा आघात परेको 
वा पनk अवःथासमेत नहुँदा ूःततु 4नवेदन खारेज 
गर# पाऊँ भmेसमेत nयहोराको काःकN िजGला 
अदालतको 4लिखत जवाफ ।

4नयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
7रट 4नवेदनमा 4नवेदकह%का तफL बाट Rवoान 
अ4धवpाoय भिpराम िघ4मरे र ौीका/त 
बरालले Rवपbी काःकN िजGला अदालतले 
आफूसमb अंश मgुा Rवचाराधीन हुँदाहुँदै सोतफL  
Rवचारै नगर# 4नवेदकह%को अंश हक नै मेrने 
Rक4समले Rवपbीह%को नाममा दा.खा. नामसार# 
गर# गराई दताL ॐेःता कायम गनk आदेश बेर#तको 
रहेको अवःथामा सो आदेशलाई सदर गनk गर# 

पनुरावेदन अदालत, पोखराबाटसमेत आदेश भएको 
हुँदा उp आदेश उuूषेणको आदेशले बदर गर# 
पाऊँ भनी ूःततु बहस गनुL भयो । Rवपbीह% 
मनोज राजवंशी, Rहwमत पािभनसमेतको तफL बाट 
उपिःथत Rवoान अ4धवpा राजन अ4धकार#ले 
फैसला कायाL/वयनको सQब/धमा तहसीलदारबाट 
भएको र#तपूवLको कायL कानूनअन%ुप नै रहेको 
र सो आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, पोखराले 
समेत कानूनसQमत ्नै रहेको भनी आदेश गरेको 
अवःथामा 4नवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
गनुLपनk अवःथा नहुँदा 7रट 4नवेदन खारेज गर# 
पाऊँ भनी बहस ू ःततु गनुL भयो । Rवoान कानून 
nयवसायीह%को बहस सनुी 4म4सल अ+ययन गर# 
हेदाL 4नवेदकको माग दावीबमोिजम आदेश जार# 
गनुLपनk अवःथासमेत छ, छैन सो सQब/धमा 4नणLय 
cदनपुनk देिखन आयो ।

२. 4नणLयतफL  Rवचार गदाL 4नवेcदका 
सीमा घत; bेऽी र Rवपbी धमLबहादरु घत; bेऽी 
एकाघरका लोIनेःवाःनी र अ/य 4नवेदकह% 
4नजह%का स/तान रहेको कुरामा Rववाद     
देिखएन । 7रट 4नवेदनकै लेखाइअनसुार अंश मgुा 
हाल च4लरहेबाट Rवपbी धमLबहादरु घत; bेऽी 
छुR{4भm भै 4नवेcदकाह%सँग अलग बसेको भmे 
देिखएन । वैदेिशक रोजगार /याया4धकरणबाट 
२०६७।६।३ मा भएको 4नणLयप4छ 
२०६८।६।२६ मा 4नवेcदका पbबाट अंश 
मgुा दायर भएको छ । हाल 4ललाम भएका 
जIगासमेत वैदेिशक रोजगार /याया4धकरणको 
4म4त २०६५।११।१३ को पऽले रो|ा रहेको 
प4न देिख/छ । यो 4ललामसँग सQबि/धत 
जIगाह% 4नवेदकह%का प4त/Rपताको वैदेिशक 
रोजगारसQब/धी मgुाको ूयोजनको ला4ग रो|ा 
भएकोमा प4न Rववाद छैन । वैदेिशक रोजगार 
/याया4धकरणबाट रो|ा रहेको मा/य हनेु र सोह# 
रो|ाको प7रणामःव%प भएको 4ललाम अमा/य 

९०८३ - सो4नका घत; bेऽीसमेत Rव. पनुरावेदन अदालत, पोखरासमेत
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हनेु भ-े कुरा हनु स0दैन । "नवेदकह5को अंश 
म;ुाको कारणले अ.बं. १७१ क बमोिजम Bयनै 
जDगा रोEा रहेकोमा यहF "ललामको ूयोजनका 
ला"ग सो फुकुवा भएतफJ  प"न "नवेदकह5को 
चनुौती रहेको नदेिखदँा सो कारवाहFमा "नजह5 
मPूर हनु ुहो । कुनै काम कारवाहF "नणJयका 
Bव"भ- चरण हQुछन ् । उU काम कारवाहF 
"नणJयका ूारिVभक चारणमा आपिX नजनाई 
केवल Zयस काम कारवाहF "नणJयको अिQतम 
चरणलाई माऽ चनुौती [दएको अवःथामा सो 
अिQतम "नणJय माऽ बदर हनु स0दैन । ती रोEा 
ूBबया र फुकुवा ूBबयाका बारेमा "नवेदकह5 
अन"भ_ रहेको "नवेदन लेखाईबाट देिखदैँन ।

३. ऋण खाँदा सगोलमा बःनेले दाBयcव 
dयहोनुJपदJछ भने प"त/Bपताको कायJबाट लाभ 
हा"सल गनfले प"छबाट सोहF कारणबाट "सिजJत 
दाBयcवबाट उQमिुU पाउने कुरा Qयायसgत 
हुँदैन । लाभ र हा"न, अ"धकार र कतJdय तथा 
उपलिiध र दाBयcव पथृक कुरा होइनन,् यी 
एकअकाJका पूरक हनु ्। पlरवारका मूलकताJको 
कुनै बm "नयत रहेको ूमािणत नभएको अवःथामा 
"नजको कायJ आnनो र आnनो पlरवारको सखु, 

शािQत र सVमBृoतफJ  नै लिpत रहेको मा-ुपनf 
हQुछ । जरFवाना तथा "बगो जःतो दाBयcव 
"सजJना भएप"छ पlरवार सदःयले "नजको 
dयवहार थाहा "थएन, आnनो अंश मनf भयो भ-                                        
"मqदैन । लाभ हा"सल गदाJ ःवीकार गनf र 
हा"न हुँदा इQकार गनJ "मqदैन । एक पrी 
र तीन सQतान अथाJत ् "नवेदकह5 माऽ आnनो 
पlरवारमा रहेको dयिUले "नजह5ू"त दरुामह 
राt ु पनf कारण के "थयो । "नवेदकह5ले 
देखाउन स0नपुदJछ । यस "नवेदनमा माऽ 
२०६० सालदेिख नै आफूह5लाई प"त/Bपताले 
बेवाःता गरेको ठा-े "नवेदकह5ले अंश म;ुा [दन 
२०६८ सालसVम कुनुJपनाJको औिचZय प"न पBुy 

गनुJपदJछ ।
४. म;ुा दईु ूयोजनका ला"ग गlरQछ । 

एउटा अQयायमा परेर र अक{ अQयाय गनJ । 
वैदेिशक रोजगारमा पठाई [दने भनी "नवेदकह5का 
प"त/Bपताले Bव"भ- dयिUह5सँग रकम "लई ठगी 
गरेको कुरा सpम "नकायबाट ठहर भई अिQतम 
भएर रहेको छ । "बगो पाउन ु उU म;ुाका 
पी"डतह5को अ"धकार हो । Zयसैका ला"ग 
भएको "ललामीलाई "नवेदकह5ले अंशलगायतका 
म;ुा [दएको कारणले बदर गlर[दन ु Qयायोिचत 
हनु स0दैन । रोEा रहेका १३ BकXाम}ये ६ 
BकXा माऽ "ललाम भएको कुरा प"न Zय"तकै 
Bवचारणीय छ । केवल "नवेदकह5को अंश 
हक लाDने सVपिXसमेत "ललाम गlरएको भ-े 
"नवेदन कथन रहेको छ । हकको दावी गनf 
dयिUले सोसँगै जो"डएर आउने दाBयcवबाट 
उQमिुU पाउने िःथ"त रहँदैन । केवल फौजदारF 
कसूरको कारणबाट हनेु कैद जरFवानाको दाBयcव 
Bवभािजत हुँदैन, जसलाई सजाय भएको हो उसैले 
dयहोनुJपदJछ । तर, "बगो "तनुJपनf जःतो देवानी 
ूकृ"तको दाBयcवको भा"गदारFबाट सVपिXमा हक 
दावी गनf dयिUह5 "नरपेp हQुछन ्भ-े अथJ गनJ 
"मqदैन ।

५. "नवेदकले उqलेख गरेको द�डसजायको 
२६ नं. अ}ययन गदाJ द"ुनयाँको "बगोबापत 
जायजात गदाJ सो धन खाने १२ वषJमा"थका 
अंश नछु�ी सँग बसेका पlरवार सदःयको 
अंशसमेतबाट असूलउपर हनु स0ने मा"नएको 
छ । "नवेदकका प"त Bपताको सVपूणJ सVपिX 
जायजात भएको िःथ"त प"न देिखदैँन । यसै गरF 
"नवेदनमा उqलेख भएको बालबा"लकासVबQधी 
ऐन, २०४८ का दफा २ (क), ११, २० र २३ 
ले प"न "नवेदकह5लाई म;त गनJ स0ने िःथ"त 
छैन । आपरा"धक दाBयcवबाट बालबा"लकालाई 
उQमिुU तथा सह"ुलयत [दने दफा ११, हकको 
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ूचलनको काय#$व&ध &नधा#रण गन+ दफा २० र 
बालबा&लकाको $हत तथा स5पि8 संर:णको 
दा$य;वको ूब<ध गन+ दफा २३ ले &ललाम 
बदर के कसर@ हनु सBने हो सो कुरा &नवेदनमा 
केह@ उDलेख छैन । कानूनी हक कानूनले 
&नधा#Kरत गरेको सीमा&भऽबाट माऽ ूाO ह<ुछ । 
कानूनको अमूत# उDलेखन हकूा&Oको आधार बR                                   
सBदैन ।

६. &नवेदनमा नै फैसला काया#<वयनको 
काय# स5पR भैसकेको भ&नएको छ । फैसला 
काया#<वयन अदालतको सवVपKर दा$य;वको 
कुरा हो । फैसला काया#<वयनका स<दभ#मा 
तह तहबाट भएका कामकारवाह@हWमा अXय<त 
ग5भीर कानूनी ऽ$ुट नभएस5म अि<तम तहको 
यस अदालतबाट हःत:ेप गKरँदैन । फैसला 
काया#<वयन अदालतको प$हलो ूाथ&मकतामा 
पन+ कुरा हो । परो:Wपमा नभई ूXय:Wपमा 
नै कसैको कानूनी हक नै लोप हनेु अवःथा 
देिखएमा, भएको फैसलाकै ू&तकूल काया#<वयन 
भएकोमा र कानून\ारा &नधा#Kरत फैसला 
काया#<वयनको काय#$व&धमा ताि;वक मह;व 
देिखने ऽ$ुट गरेको देिखएमा &न]य नै कानून 
र कानूनी ू$बयाको र:क तथा कानूनी राजको 
संर:क यस अदालतले आखँा िचि5लदैन । तर, 

यी तीन अवःथा नदेिखएमा फैसला काया#<वयनको 
ू&तकूल धारणा यस अदालतले बनाउँदैन र स5पR 
भइसकेको वा हनु लागेको फैसला काया#<वयन 
बदर वा अवWa गदbन । ूःततु $ववादको तcय 
र &ललाम गदा# अवल5बन गKरएको ू$बयालाई 
अdययन गदा# &नवेदकले िजकeर &लएका सारवान ्
तथा काय#$व&धगत ऽ$ुट तथा कुनै प&न कानूनको 
बिख#लाफ भई गैरकानूनीWपमा &ललाम स5पR 
भएको देिखएन ।

7. अतः मा&थ $ववेिचत आधार कारणबाट 
$वप:ीहW इमा<द ुबराल, हKरशंकर घतk मगर र 

लआमण बा&नयाँसमेतको नाउँमा &ललाम सकार 
गन+ गराउने, दा.खा. दता# गन+ गराउने काःकe 
िजDला अदालत, पनुरावेदन अदालत, पोखरा र 
मालपोत काया#लय, काःकeले वैदेिशक रोजगार 
<याया&धकरणको अि<तम फैसला काया#<वयनका 
&सल&सलामा गरेका आदेश एवं &नण#य बदर 
गर@ पाऊँ भRे &नवेदन मागदावी कानूनस5मत ्
नदेिखएबाट &नवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जार@ गKररहनपुन+ अवःथा देिखएन । ूःततु Kरट 
&नवेदन खारेज हनेु ठहछ# । ूःततु &नवेदनको 
दायर@को लगत कoा गर@ &म&सल &नयमानसुार 
गर@ बझुाई qदनू ।

उr रायमा सहमत छु ।
<या.तक# राज भo

इ&त संवत ्२०७० साल भदौ १६ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अ&धकृतः यwूसाद आचाय#

सवVxच अदालत, संयrु इजलास
माननीय <यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय <यायाधीश ौी तक# राज भo
आदेश &म&त : २०७०।५।१९।४

०६७–WO–०७९८
म~ुा : उXूषेण ।

&नवेदक : काठमाडौ िजDला, काठमाडौ 
 महानगरपा&लका वडा नं. ३४ बःने 

भरतमिण ज�म
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*व-.
*वप/ी : ौी पशपु"त /ेऽ *वकास कोष, गौशाला, 

काठमाड; 

 § ��ेक काम कुरालाई नकारा�क 
ढ�ले हेन� �ँदैन । कुनै सु�व�ाको 
लािग काननूले िदएको अि यारी 
�योग गरी साव�जिनक िनकायले 
कुनै िनण�य गद�छ भने परÓराको 
नाममा सोको िवरोध गन� िमÖैन । 
परÓराबाट माÙ काम चÛन नसकेको, 
परÓराले बदिलदँो सामािजक 
अावÞकतालाई सàोधन गन� 
नसâे र परÓरा समयको अäरालले 
��åुादक �ने ि�ितलाई महसूस 
गरेर नै राçले काननूìारा सुशासन र 
सु�व�ाको ��ाभिूत गनî ।

(ूकरण नं. ५)
 § िवकासको बाटोमा परÓरा बाधक 

ब!छ र यसलाई राçले महसूस 
गद�छ भने काननूका मा"मले �ो 
पिरवत�न �न स$छ । सु�व�ा, 
सुशासन र सु�ब% गन� काननूले 
िदएको अि यारी �योग गरी कुनै नया ँ
कुराको थालनी नगनî हो भने िवकास 
अव'( �न पु)छ । काननू र *ाय 
िवकासका सारिथ �न्, यी िवनासका 
बाहक ब. स$ैनन ्। काननू र *ाय 
सामािजक आवÞकताका पिरपूरक 
�न्, यी जडताका सूÙधार �न                                             
नसâे ।

(ूकरण नं. ७)
 § परÓरा काननूको 1ोत अवÞ         

हो । िलिखत वा अिलिखत परÓरा 
अनकुरणीय पिन �4छन ्। तर, यसो 

भ!ैमा परÓरा समयानकूुल �न 
नसकेको अव�ामा पिन ती जारी 
रहनपुद�छ भ. निमÛने । 
 § सरकारले परÓरामा समसामियक 

र समयानकूुल पिरवत�न गन� काननू 
बनाउन स$छ । िविधवत ् बनेको 
काननूले चिलआएको परÓरा 
वा रीिति�ितमा पिरवत�न गन�       
स$छ । परÓरा माÙ नभई सनद, 
सवाल, इि:हार, लालमोहर, दईु 
छापे, एक छापे आिद काननूी मह< 
बोâे िलखतसमेतले गरेको �व�ा 
अकाट ्य र अपिरवत�नशील  �ँदैनन ्। 
यही स!भ�मा सरकारले महसूस गरी 
िविधवत ् पशुपित =ेÙ िवकास कोष 
ऐन, २०४४ जारी गरेको हो । यस 
ऐनको दफा १८.३.४ को �ावधान 
िHयाशील रहन कुनै परÓरा बाधक 
�न नसâे ।

(ूकरण नं. ८)
"नवेदकतफF बाट :

*वप/ीतफF बाट : *वIान वJरK अ"धवNा सशुील 
पOत र *वIान अ"धवNा कमलबहादरु 
बोगटQ

अवलिSबत नजीर :

सSब. कानून : 
 § पशपु"त *वकास कोष ऐन, २०४४ को 

दफा १८.३.४

आदेश
    *ा. �काश व:ी :  नेपालको 
अOतJरम सं*वधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७ (२) बमोिजम यस अदालतसम/ परेको 
ूःततु Jरट "नवेदनको संि/] त^य एवम ्ठहर 
यस ूकार छ :–
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यह� आउँदो महािशवरा)ऽका ,दन 
लाइनमा नबसी पशपु)तनाथको दश7न गन7 चाहने 
ःवदेशी तथा <वदेशीह=लाई =. १,०००।– 

को <टकट )बबE गर� दश7न गराउने <वपFीले 
)नण7य गर� हामी नेपाल� <हHदूह=को Jर)तिःथ)त 
तथा धा)म7कःथानको केHिलाई MयापाJरक 
केHिको =पमा <वकास गन7 लागेको र समःत 
<हHदूह=को आःथा र <वNासको केHिमा शOुक 
तोकE ऐ)तहा)सक एवं धा)म7कःथल पशपु)तनाथको 
गJरमाको अवमूOयन गन7 लागेको हुँदा <वपFीह=को 
यःतो काय7 गैरसंवैधा)नक र गैरकानूनी भएको हुँदा 
महािशवरा)ऽमा पशपु)तनाथको दश7नको ला)ग 
तो<कएको शOुक असूल गनV काय7 उWूषेणको 
आदेशZारा बदर गर� परमादेशलगायतका जो जे 
चा<हने आ\ा आदेश जार� गर� पाऊँ र तWकालको 
ला)ग महािशवरा)ऽमा पशपु)तनाथको दश7नको 
ला)ग तो<कएको शOुक )लने )नण7य काया7Hवयन 
नगनु7 नगराउन ु भनी <वपFीह=का नाउँमा 
अHतJरम आदेशसमेत जार� गर� पाऊँ भ^ेसमेत 
Mयहोराको Jरट )नवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो, )नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश <कन जार� हनु ुनपनV हो, 
यो आदेश ू ा_ भएका )म)तले बाटाका ̀ यादबाहेक 
१५ ,दन)भऽ )लिखत जवाफ )लई आफd  वा 
आeनो ू)त)न)धZारा उपिःथत हनु ु भनी Jरट 
)नवेदनको एक ू)त नfल साथै राखी <वपFीलाई 
सूचना पठाई ,दनू । )लिखत जवाफ आएप)छ 
वा अव)ध नाघेप)छ )नयमबमोिजम पेश गनू7 । 
माग गJरएको अHतJरम आदेशको स`बHधमा 
<वचार गर� यसमा उठाइएको ूjको ग`भीरता 
र स`वेदनशीलतासमेतलाई k<lगत गदा7 दबैु 
पFको कुरा सनुी आदेश गनु7 उिचत देिखएकोले 
अHतJरम आदेश जार� गनV नगनV स`बHधमा 
छलफलको ूयोजनाथ7 <वपFीह=लाईसमेत 
)म)त २०६७।११।१३ को सूचना ,दई 

)नयमानसुार पेश गनु7 भ^े यस अदालतको )म)त 
२०६७।११।१० को आदेश । 

यसमा Jरट )नवेदकका तफ7 बाट अHतJरम 
आदेशसमेतको माग गरेको सHदभ7मा <वचार गदा7 
)नवेदकले उठाएको संवैधा)नक तथा कानूनी 
ूjह=को )नराकरण Jरटको अिHतम <कनारा 
हुँदा टुqो लाrने नै हुँदा र पशपु)त <वकास कोष 
ऐन, २०४४ को दफा १८.३.४. मा “पशपु)त 
Fेऽ <वकास कोषले उपलuध गराएको सेवाबापत 
शOुक उठाउन सvने”, Mयवःथा भइरहेको 
देिखएकोले दश7न गन7 पाउने समय )नधा7रण गर� 
=. १,०००।– को शOुक )तर� महािशवरा)ऽको 
पव7को अवसरमा पशपु)तनाथका दश7न गन7का 
ला)ग <वशेष <टकटको Mयवःथा गनV काय7बाट 
)नवेदकको हक<हतमा तWकाल ू)तकूल असर 
पनV अवःथा नदेिखएकोले मागबमोिजमको काय7 
रोvन अHतJरम आदेश जार� गन7 परेन । =. 
१,०००।– को <वशेष <टकटको Mयवःथाबाट 
)नःशOुकका दश7नाथxह=लाई अस<ुवधा हनेु भ^े 
ूj प)न उठाएको सHदभ7मा <वचार गदा7, <वशेष 
<टकट )लने दश7नाथxह=लाई दश7न गराउँदा 
सव7साधारण दश7नाथxह=लाई कुनै <क)समको 
अस<ुवधा हनु न,दन तWकाल पया7_ र ूभावकार� 
Mयवःथा )मलाउन <वपFी पशपु)त <वकास कोषको 
yयानाकष7ण गराइएको छ भ^े यस अदालतको 
)म)त २०६७।११।१३ को आदेश । 

ूWयथx पशपु)त Fेऽ <वकास कोष 
पशपु)त Fेऽ <वकास कोष ऐन, २०४४ बमोिजम 
ग,ठत कानूनी Mयिz हो । यसको म{ुय काम 
<वNस`पदा सूचीमा सूचीकृत ौी पशपु)तनाथ तथा 
यसको Fेऽलाई सनातन तीथ7ःथलको =पमा 
संरFण र <वकास गनV हो । कोषले ऐनZारा 
)नदV िशत काय7स`पादन गनV )सल)सलामा िशवरा)ऽ 
तथा तीज जःता ठूला पव7ह=मा मिHदरका चारै 
ढोकाह= खलेुका बखतमा माऽ लाइन बसी दश7न 
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गन* दश.नाथ0लाई कुनै असर नपन* गर6 "नि8त ्एक 
ढोकाको बीचबाट दायाँ बायाँ लाइनमा बसी दश.न 
गर6 आएकालाई कुनै असर नपार6 गभ.गहृको ौीको 
दश.न माऽ गराई भKबाट ट6का, ूसाद केह6 "लन 
नMदई सोझै फका.ई बाOहर6 गेटमा नै चPदन, ू साद 
झोलामा राखी Mदने गर6 Rयवःथा गUरएको छ । 
यस Rयवःथाबाट सामाPय लाइनमा बसी आएका 
तीथ.याऽी दश.नाथ0लाई कुनै असर पन* होइन । 
यसर6 कसैलाई असर नपार6 ईXछुक दश.नाथ0लाई 
सःशZुक दश.नको Rयवःथा गत िशवरा"ऽ तथा 
तीजको पव.ह\मासमेत स]प^ गर6 सकेका                                            
छ_ । "नवेदकले जनु Mदनको ला"ग भनेर Uरट दायर 
गनु.भएको हो सो िशवरा"ऽ पव.को काय.बमसमेत 
स]प^ भई सकेकोले ू ःततु Uरटको औिचbयसमेत 
समाc भएको हुँदा खारेज गर6 पाऊँ भ^ेसमेत 
Rयहोराको पशपु"त eेऽ Oवकास कोषको "लिखत 
जवाफ । 

"नयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
Uरट "नवेदनमा Oवपeी पशपु"त eेऽ Oवकास 
कोषको तफ. बाट Oवgान वUरh अ"धवjा सशुील 
पPत र Oवgान अ"धवjा कमलबहादरु बोगट6ले 
पशपु"त eेऽ Oवकास कोषले पशपु"त eेऽको 
Oवकास गर6 अPतरा.Okय तीथ.ःथलको \पमा 
Oवकास र संरeण गन. भjजनह\ कसैलाई असर 
नपन* गर6 ईXछुक दश.नाथ0लाई सःशZुक दश.नको 
Rयवःथा गन. पशपु"त Oवकास कोष ऐन, २०४४ 
बमोिजम नै शZुक "लई दश.न गराउने Rयवःथा 
गरेको हो । "नवेदकले भने जःतो गैरकानूनी र 
RयापाUरक ूयोजनको ला"ग सो शZुक न"लएको 
अवःथामा पशपु"तनाथको गUरमा र धा"म.क 
स]वेदनशीलतालाई Oवचारै नगर6 ूbयe\पमा नै 
आघात परु ्याउने उrेँयले "बनाूमाण र आधार 
दायर गUरएको Uरट "नवेदन खारेज गर6 पाऊँ 
भनी ूःततु गनु. भएको बहससमेत सनुी "म"सल 
अtययन गर6 हेदा. "नवेदकको माग दावीबमोिजम 

आदेश जार6 गनु.पन* अवःथासमेत छ, छैन सो 
स]बPधमा "नण.य Mदनपुन* देिखन आयो । 

२. "नण.यतफ.  Oवचार गदा. महािशवरा"ऽका 
Mदन लाइनमा नबसी पशपु"तनाथको दश.न 
गन. चाहने ःवदेशी तथा Oवदेशीह\लाई \. 
१,०००।– को Oटकट "बबw गर6 दश.न गराउने 
भनी Oवपeीले "नण.य गर6 OहPदूह\को र6"तिःथ"त 
तथा धा"म.क ःथानको केPिलाई RयापाUरक 
केPिको \पमा Oवकास गन. लागेको र समःत 
OहPदूह\को आःथा र Oवyासको केPिमा शZुक 
तोकw ऐ"तहा"सक एवं धा"म.कःथल पशपु"तनाथको 
गUरमाको अवमूZयन गन. खोजेको हुँदा Oवपeीको 
bयःतो काय. उbूषेणको आदेशgारा बदर गर6 
अPय उपयjु आzा आदेशसमेत जार6 गर6 पाऊँ 
भ^े "नवेदन दावी रहेको देिखPछ । 

३. पशपु"त eेऽ Oवकास कोषले पशपु"त 
eेऽ Oवकास कोष ऐन, २०४४बमोिजम िशवरा"ऽ 
तथा तीज जःता ठूला पव.ह\मा मिPदरका चारै 
ढोकाह\ खलेुका बखतमा माऽ लाइन बसी दश.न 
गन* दश.नाथ0लाई कुनै असर नपन* गर6 ईXछुक 
दश.नाथ0लाई तोOकएको शZुक "लई दश.न गराउने 
Rयवःथा गUरएको हो । "नवेदकले जनु Mदनको 
ला"ग भनेर Uरट दायर गनु. भएको हो सो िशवरा"ऽ 
पव.को काय.बमसमेत स]प^ भई सकेकोले ू ःततु 
Uरटको औिचbयसमेत समाc भएको हुँदा खारेज 
गर6 पाऊँ भ^ेसमेत Rयहोराको ू"तवाद कथन 
रहेका पाइPछ । 

४ ."नवेदन Rयहोरा र "म"सल संल}न 
कागजातह\ हेदा. पशपु"त eेऽ Oवकासको ला"ग 
पशपु"त eेऽ Oवकास कोष ऐन, २०४४ बमोिजम 
पशपु"त eेऽ Oवकास कोषको ःथापना भएको 
देिखPछ । उj ऐनमा भएको Rयवःथाबमोिजम 
पशपु"त eेऽ Oवकास कोषले पशपु"त eेऽको 
Oवकासको ला"ग ःवाय~\पमा पशपु"त eेऽ 
Oवकास कोष ऐन, २०४४बमोिजम काम गन.स�ने 
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नै देिख!छ । पशपु'तनाथको दश-न गराउँदा 2. 
१,०००।– को 6वशेष 6टकटको :यवःथा गर= 
कोषको आ?दानीबापत उB रकम 'लई पशपु'त 
Fेऽको 6वकासको ला'ग पशपु'त Fेऽ 6वकास 
कोषले उपयोग गन- पशपु'त Fेऽ 6वकास कोष ऐन, 

२०४४ को दफा १८.३.४ ले कानूनी अ'धकार 
ूदान गरेको देिख!छ । 'नवेदकले 'नवेदनमा 
उठाएजःतो पशपु'त Fेऽ 6वकास कोषले उB 
कानूनको पVरूआेयमा गैरकानूनी2पमा शXुक 
उठाएको भZ 'मXने देिखन आएन । 

५. ू\येक काम कुरालाई नकारा\मक 
ढ^ले हेन- हुँदैन । कुनै स:ुयवःथाको ला'ग 
कानूनले ̀ दएको अिaतयार= ू योग गर= साव-ज'नक 
'नकायले कुनै 'नण-य गद-छ भने पर?पराको 
नाममा सोको 6वरोध गन- 'मXदैन । पर?पराबाट 
माऽ काम चXन नसकेको, पर?पराले बद'लँदो 
सामािजक आवँयकतालाई स?बोधन गन- नसeने 
र पर?परा समयको अ!तरालले ू\य\ुपादक हनेु 
िःथ'तलाई महसूस गरेर नै राfयले कानूनgारा 
सशुासन र स:ुयवःथाको ू\याभ'ूत   गद-छ । 

६. समःत 6ह!दूह2का ला'ग पशपु'त 
जःतो ौjाको के!िलाई धा'म-क आःथामा 
कुनै चोट नपरु ्याई िशवरा'ऽका `दन ईmछुक 
दश-नाथnबाट केह= रकम असूल गनo काय-ले 
'नवेदकले िजकpर 'लए जःतो पशपु'तलाई 
:यापाVरक के!ि बनाइएको भZ सहुाउँदैन । 
6हजो गVरँदैनrयो आज 6कन गVरयो भZे तक-  न 
वःतगुत हनु सeदछ, न त यथाथ-वाद= नै । 

७. 6वकास समयको माग हो । 6वकासको 
बाटोमा पर?परा बाधक ब!दछ र यसलाई राfयले 
महसूस गद-छ भने कानूनका माtयमले \यो पVरवत-न 
हनु सeदछ । स:ुयवःथा, सशुासन र सुू ब!ध गन- 
कानूनले `दएको अिaतयार= ूयोग गर= कुनै नयाँ 
कुराको थालनी नगनo हो भने 6वकास अव2j हनु 
पuुदछ । कानून र !याय 6वकासका सार'थ हनु,् 

यी 6वनासका बाहक बZ सeदैनन ्। कानून र 
!याय सामािजक आवँयकताका पVरपूरक हनु,् यी 
जडताका सूऽधार हनु सeदैनन ्। 

८. पर?परा कानूनको ॐोत अवँय       
हो । 'लिखत वा अ'लिखत पर?परा अनकुरणीय 
प'न ह!ुछन ् । तर, यसो भ!दैमा पर?परा 
समयानकूुल हनु नसकेको अवःथामा प'न 
ती जार= रहनपुद-छ भZ 'मXदैन । सरकारले 
पर?परामा समसाम6यक र समयानकूुल पVरवत-न 
गन- कानून बनाउन सeदछ । 6व'धवत ्बनेको 
कानूनले च'लआएको पर?परा वा र='तिःथ'तमा 
पVरवत-न गन- सeदछ । पर?परा माऽ नभई 
सनद, सवाल, इिःतहार, लालमोहर, दईु छापे, एक 
छापे आ`द कानूनी महxव बोeने 'लखतसमेतले 
गरेको :यवःथा अकाy य र अपVरवत-नशील  
हुँदैनन ्। यह= स!दभ-मा सरकारले महसूस गर= 
6व'धवत ्पशपु'त Fेऽ 6वकास कोष ऐन, २०४४ 
जार= गरेको हो । यस ऐनको दफा १८.३.४ 
को ूावधान 6बयाशील रहन कुनै पर?परा बाधक 
हनु सeदैन । 

९. 6वपFी पशपु'त Fेऽ 6वकास कोषको 
'लिखत जवाफमा ःप|2पमा नै अ!य सव-साधारण 
दश-नाथnलाई कुनै असर नपuुने गर= पशपु'तनाथ 
मि!दरको चारैवटा ढोका खXुने महािशवरा'ऽ पव- 
र तीज पव-मा माऽ ईmछुक दश-नाथnह2को ला'ग 
6वशेष 6टकटको :यवःथा गVरएको हो, यसबाट 
'नःशXुक दश-नमा रहने दश-नाथnलाई कुनै असर 
हनु `दने छैन~ भनी ू'तबjता :यB गरेको 
देिखएबाट प'न 'नवेदक एवं अ!य सव-साधारण 
दश-नाथnको हक 6हतमा असर पuुन सeने     
देिखएन । 

१०. 'नवेदकले महािशवरा'ऽको ̀ दनलाई 
लिFत गर= ूःततु Vरट 'नवेदन दायर गरेको र 
उB महािशवरा'ऽको पव-समेत समा� भएको ू� 
एका'तर छ भने अका-तफ-  साव-ज'नक सरोकारको 

९०८4 - भरतमिण ज^म 6व. पशपु'त Fेऽ 6वकास कोष, काठमाड� 
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ू+अ.तग0त दायर यस 5रट "नवेदनमा उठाइएको 
कानूनी ू+को "नराकरण प"न आवँयक छ । 
यी दबैु आधारमा Gववेिचत कारण र आधारबाट 
5रट "नवेदन औिचKयहMन छ । 

११. अतः मा"थ उिRलिखत कारणबाट 
5रट "नवेदनको मागदावी औिचKयहMन देिखएबाट 
"नवेदन मागबमोिजमको आदेश जारM ग5ररहन ुपनV 
अवःथा नदेिखदँा ूःततु 5रट "नवेदन खारेज हनेु 
ठहछ0 । ूःततु "नवेदनको दायरMको लगत कYा 
गरM "म"सल "नयमानसुार गरM बझुाई \दनू ।       
 

उ] रायमा सहमत छु । 
.या. तक0 राज भY

इ"त संवत ्२०७० साल भदौ १९ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : यeूसाद आचाय0 

सवfgच अदालत, संय]ु इजलास
माननीय .यायाधीश ौी वैiनाथ उपाjयाय  

माननीय .यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकl
फैसला "म"त : २०७०।८।२३।१

०६५-CR-०६७३

मrुा : डाँका चोरM ।

पनुरावेदक/ू"तवादM : दाङ िजRला, "ऽभवुन 
नगरपा"लका वडा नं.११ घर भै कारागार 

काया0लय, तलुसीपरुमा कैदमा रहेका 
"बनोदबहादरु वलMसमेत

Gवwx
ूKयथy/वादM : मिु]राम पनुको जाहेरMले नेपाल 

सरकार

 § हातहितयार �योग भएको त� मौकामा 
हितयारसिहत �ितवादी प�ाउ परेको 
कुराबाट पुि� भएकै छ । तापिन 
�ितवादीको वारदातमा संल°ताको 
श¾ारिहत पुि� Àन नसकेको अवÌा र 
२ जना भिनएका �ितवादीहÓ कसूरदार 
Àन ् वा होइनन ् भ×े कुरा िनजहÓ फरार 
रहेकोबाट तÙाल यकीन Àन नसÛे ।
 § चार जनाभ"ा बढीको सं$ा Ìािपत Àन 

नसकेको िÌितमा वारदातलाई डाकँाको 
वारदात हो भनी मा× सिकने अवÌा 
रहेन, वारदातमा हातहितयारको �योग 
भई जबज)*ी रकम िलएको अवÌा 
Ìािपत भएको Àँदा चोरीको महलको 
४ नं. बमोिजम जबज)*ी चोरी गरेको 
अवÌा देिखने ।

(ूकरण नं.४)

शwु तहमा फैसला गनV :  
 मा..या.नारायणूसाद ौेz

पनुरावेदन तहमा फैसला गनV :  
 मा.म.ु.या.अवधेशकुमार यादव
 मा..या.तेजबहादरु के.सी.

पनुरावेदक/ू"तवादMका तफ0 बाट :

ूKयथy/वादMतफ0 बाट : Gव{ान उप.याया"धव]ा 
गंगा पौडेल

िनण)य नं.९०८५

 &  
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अवलि�बत नजीर : 

स�ब' कानून :

 § मलुकु- ऐन, चोर1को ४, १२, १४ र 
१४(२) नं.

फैसला
�ा. वै�नाथ उपा�ाय : पु न र ा वे द न 

अदालत, तलुसीपरु दाङको =म=त २०६५।५।२९ 
को फैसलाउपर Dयाय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१) बमोिजम वाद1 नेपाल सरकारको 
तफL बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परेको ूःततु 
मOुाको संिPQ तRय र =नणLय यस ूकार छ :-

=म=त २०६२।१२।२६ गते साँझ 
अDदाजी ९.४५ बजेको समयमा म आ[नो घरको 
कोठामा ब=सरहेको अवःथामा मखुमा कालोपaी 
बाँधेका २ जना मा=नस एdासी कोठा=भऽ =छर1 
अg ३/४ जना बाjहर उ=भई रहेकामा यहाँ 
jकन आएको भनी सोlदा मा=थको आदेश छ 
तपाईले हामीलाई नगद g.२१,०००।– सहयोग 
गनुLपर ्यो भनी भनेका र मैले nय=त gपैयाँ छैन 
भDदा oयानको माया छ भने हमीले भनेको गर ्
नऽ तँ र तेरो पpरवारलाई खqम पार1 rदDछs 
भनी डर ऽासमा पारेप=छ मैले अjहले छैन, भो=ल 
पसuस�ममा vयवःथा गरwला भनेप=छ सो rदन 
=त=नहg गएका र =म=त २०६२।१२।२७ गते 
८.३० बजेको समयमा =नज अDयायीहg फेpर 
मेरो घरमा आई खकुुर1, पेःतोल देखाउँदा हामीले 
भनेको पैसा दे भनेप=छ मैले g.२१,०००।– 

अDयायीहgमlयेको =बनोद वल1लाई rदएप=छ 
=नजहgले उy gपैयाँ बाँzदै गरेको अवःथामा 
=छमेक-हgले ूहर1 बोलाई आफूसमेत लागी 
=बनोद वल1 पबाउ पर1 नगद g.२,०००।– र 
१ थान कटार1, १ थान गरासी बरामद भएकोले 
मबाट g.२१,०००।– डाँका गर1 ल|ुने चोर 
पqा लगाई चोर1 गरेको gपैयाँ असूल गर1 पाऊँ 
भ~ेसमेत vयहोराको मिुyराम पनुको जाहेर1 

दरखाःत।
=म=त २०६२।१२।२८ को बरामद1 

खानतलासी तथा घटनाःथल ूकृ=त मचु�ुका 
=म=सल सामेल रहेको। 

२०६२।१२।२६ गते म, भ�ुटे भ~े 
देवेDि वल1, मेरो भाइ राजेश वल1 र उनीहgको 
साथमा आएका अDय निचनेका २ जनासमेत 
भई जाहेरवालालाई भो=ल पैसा ज�मा गर1 rदन ु
मा=थको आदेश छ भनी भनेको र भो=लप�ट 
२७ गते अिघ�लो rदनको कुराअनसुार जाँदा 
राजेश, देवेDि घर=भऽ पसे, म र अDय निचनेका 
बाjहर बःयs, उनीहgले जाहेरवालाको घरबाट 
g.२१,०००।– लटु1 =लए । सो रकम घरको 
पछा=ड गएर बाँडे, मलाई g.२,०००।– rदए, म 
पानी jपउन पसेप=छ गाउँलेहgले मलाई समातेका 
हनु ् । मबाट बरामद भएको g.२,०००।– 

चोर1 भएको g.२१,०००।– मlयेको रकम हो 
भ~े vयहोराको अ=भयyु =बनोदबहादरु वल1ले 
अ=धकारूाQ अ=धकार1समP गरेको बयान।

ू=तवाद1हgले जाहेरवालाको घरबाट 
डाँका चोर1 गर1 g.२१,०००।– लटेुका ठ�क 
साँचो हो भनी भमूा वल1, भपूलाल रोका, जीवन 
ौे�, आइतराम गgुङसमेतका मा=नसहgले 
मौकामा गर1 rदएको घटना jववरण कागज ।

जाहेरवालाको घरमा म, भ�ुटे भ~े 
देवेDि वल1 =भऽ पसी =नजबाट g.२१,०००।– 

लटु1 =लएको र घरबाट बाjहर आई मैले 
g.१२,०००।– राख� र बाँक- ९,०००।– भ�ुटे 
भ~े देवेDि वल1लाई rदएको हुँ भ~ेसमेत vयहोराको 
राजेशबहादरु वल1ले अ=धकारूाQ अ=धकार1समP 
गरेको बयान।

ू=तवाद1हgले जाहेरवालाको घरबाट 
=नजलाई ध�क- rदई g.२१,०००।– डाँका चोर1 
गरेको ू मािणत हनु आएकोले =नज ू =तवाद1हgलाई 
मलुकु- ऐन, चोर1को १४(४) नं. बमोिजम सजाय 
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हनु र ऐ.१० नं. बमोिजम चोर7 भएको "बगोसमेत 
भराई पाऊँ भ?े @यहोराको अ"भयोग माग दावी।

वारदात भएको "म"तमा मैले काम 
गनH बस मा"लकको ससरुाल7 गाउँ मठेउर7मा 
२०६२।१२।२५ गते गएको "थए,ँ वारदातको 
समयमा म सोह7 ठाउँमा भएकोले झूOा पोल 
उजूर7 गरेका हनु ्। सो गनुQको कारण "बनोद 
वल7 र राजेश वल7ले मीनाTी वल7को घरबाट 
गामी, ताउला चोर7 गरेका "थए, सो अवःथामा 
मसमेतका हामी गाउँलहYले "नजहYलाई कुटपीट 
गर7 माफZ [दएका "थय\, सोह7 ]रसइबीका कारण 
मलाई पोल गरेका हनु,् मैले जाहेरवालाको घरबाट 
चोर7 गरेको होइन भ?े @यहोराको ू"तवाद7 भ ु̀ टे 
भ?े देवेaि वल7ले अदालतमा गरेको बयान ।

मैले भ ु̀ टे भ?े देवेaि वल7लाई 
Y.५,०००।– कजाQ [दएको "थए,ँ "म"त 
२०६२।१२।२७ गतेका [दन "नजले मलाई 
उc ऋणमeये Y.२,०००।– [दएका "थए, सोह7 
Yपैयाँ मबाट बरामद भएको हो, मैले जाहेरवालाको 
Yपैयाँ डाँका गर7 लटेुको होइन भ?े ू"तवाद7 
"बनोदबहादरु वल7ले अदालतमा गरेको बयान ।

जाहेरवालाको जgगा र मेरो जgगाको 
आठँो साँध "मलेको र उc जgगामा पानी एउटै 
कुलोबाट jयाउने ग]रakयो, सोह7 lवषयमा म 
र जाहेरवालाका बीचमा भनाभन प"न भएको     
"थयो । सोह7 ]रसइबीबाट मउपर यो झूOा 
जाहेर7 [दएका हनु,् सो "म"त र समयमा म मेरो 
घर नारायणपरुमा "थए,ँ मैले जाहेरवालाको घरबाट 
डाँका गर7 Yपैयाँ चोरेको होइन भनी ू"तवाद7 
राजेश भ?े ट7काबहादरु वल7ले अदालतमा गरेको 
बयान ।

ू"तवाद7मeयेका "बनोद वल7 र राजेश 
वल7ले हामीलाई "नयaऽणमा "लएर मेरो घरबाट 
Y.२१,०००।– डाँका गरेका हनु ्भनी जाहेरवाला 
मिुcराम पनुले अदालतमा ग]र[दएको बकपऽ ।

मसमेतले गाउँमा गःती गर7रहेको 
अवःथामा ू "तवाद7 "बनोद वल7लाई घटनाःथलमा 
घटना घटाई रहेको अवःथामा पबाउ गरेका ह\ 
भ?ेसमेत @यहोराको वाद7 पTका साTी भपूलाल 
रोकाले गरेको बकपऽ ।

भ ु̀ टे भ?े देवेaि वल7 वारदात भएको 
समयमा आoनो गाडी मा"लकको ौीमती "बरामी 
भएको कारण मा"लक रामबहादरुसँग पिqम 
मrौरा जान लागेको अवःथामा मैले lयनीलाई 
बाटोमा भेटेको "थए ँ। "नज २०६२।१२।२८ 
गते माऽ घर फlकQ एका हनु ् जाहेरवालाको 
घरबाट रकम चोर7 गरेका होइनन ्भ?े @यहोराको 
ू"तवाद7 देवेaि वल7का साTी "बनूसाद डाँगीको 
बकपऽ ।

ू"तवाद7 राजेश भ?े ट7काबहादरु वल7को 
२०६४।७।४ मा कारागार"भऽै कालग"तले 
मरेको भ?े लेखी आएको हुँदा "नजको हकमा केह7 
गर7 रहन ुपरेन, ू"तवाद7 lवजय सनुार र पोषण 
खऽी wयादमा उपिःथत नभै फरार रहेको अवःथा 
हुँदा "नजहYका हकमा मxुा मलुतवीमा राखी [दने 
ठहछQ र ू"तवाद7 "बनोद वल7 र देवेaि वल7का 
हकमा "नजहYले चोर7को १ र ६ नं.को कसूर 
अपराध गरेको देिखदँा ऐजन महलको १४(४) 
नं. बमोिजम "नज ू"तवाद7हYलाई जनह7 ६ वषQ 
कैद र "बगो Y.२१,०००।– को डेढ7 जर7वाना 
हनेु ठहछQ भ?े @यहोराको दाङ देउखरु7 िजjला 
अदालतको "म"त २०६४।८।६ को फैसला ।

क"थत वारदातलाई डाँका चोर7को 
प]रभाषा"भऽ पानQको ला"ग काjप"नक र बनावट7 
@यिcको नाम उjलेख गरेको फलःवYप ू "तवाद7 
lवजय सनुारको घर ठेगाना नै प~ा नलागेको भनी 
wयाद तामेल7 भएको छ।२०६२।१२।२८ को 
बरामद7 मचुjुका सरकार7 मxुासwबaधी ऐन, 
२०४९ को दफा ८ र मलुकुZ ऐन, अ.बं.१७२ 
नं को lवपर7त छ, मौकामा कागज गनH जाहेरवाला 
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मिु�राम पनु र भपूलाल रोकाको मौकाको 
कागज र अदालतको बकपऽ आ1द आधार 
ूमाणह6को मू7या9न नै नगर; डाँका चोर; 
गरेको ठहर ्याई गरेको श6ु फैसला नFमलेको 
हुँदा बदर गर; अFभयोग दावीबाट सफाइ पाऊँ 
भLेसमेत Mयहोराको ूFतवाद;ह6 देवेNि वल; 
र Fबनोदबहादरु वल;ले पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुमा पेश गरेको अलगअलग पनुरावेदन 
पऽ ।

ूःततु मRुामा बरामद; नभएको, 
ूFतवाद;को नागTरकतामा नाम फरक भएको 
भLे र बरामद; मचु7ुकामा ूFतवाद;को सह;छाप 
नभएकोले अ.बं.१७२ नं. को ूFतकूल भएको, 
डाँका मRुामा ूFतवाद; ५ जना हनुपुन\मा ४ 
जनामाऽ रह; अ6 का7पFनक Mयि�को नाम 
लेिखएको भLे पनुरावेदकको पनुरावेदन िजक_र 
रहेको सNदभम̀ा छलफल गन ̀ अ.बं.२०२ नं. 
र पनुरावेदन अदालत Fनयमावल;, २०४८ को 
Fनयम ४७ बमोिजम ूcयथe िझकाई Fनयमानसुार 
पेश गनु ̀भLे पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट 
FमFत २०६५।३।२३ मा भएको आदेश ।

५ जनाभNदा बढ; Mयि� नभई ३ 
जनामाऽ भएको अवःथा देिखएकोले अFभयोग 
दावीबमोिजम डाँकाको कसूर ठहदjन । वारदातको 
अवःथातफ̀ kवचार गदा` चोर;को ४ नं. आकkषत̀ 
हनेु देिखएकोले जबजः̀ती चोर;को पTरभाषFभऽ 
पर; ूFतवाद;ह6मmये ट;का भLे राजेश वल;को 
कारागारमा मcृय ुभैसकेकोले Fनजको हकमा केह; 
बोल;रहन ुपरेन । जाहेरवालाले अदालतमा गरेको 
बकपऽमा kकटान गरेको नदेिखएको, दशी पFन 
बरामद भएको नदेिखएकोले ूFतवाद; भoुटे भLे 
देवेNि वल;ले अFभयोग दावीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ̀ । ूFतवाद; Fबनोद वल;को हकमा बरामद; 
Fबगो 6.२,०००।– जबजः̀ती चोर; गरेको 
देिखदँा चोर;को ४ नं.को कसूरमा ऐ.को १२ 

नं. र १४(२) नं. बमोिजम Fनज ूFतवाद; Fबनोद 
वल;लाई Fबगोको डेढ; बढाई 6.३,०००।– 

जर;वाना र १ मkहना १५ 1दन कैद सजाय हनेु 
ठहछ̀ र श6ुले मलुतवी राखेको ूFतवाद;ह6को 
हकमा गरेको फैसला सदर हNुछ भLे पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरु दाङको FमFत २०६५।५।२९ 
को फैसला ।

डाँका चोर; गरेको रकम ूFतवाद;ह6ले 
एकआपसमा बाँडेको सोमmये पkहले पबाउ 
परेका ूFतवाद; kवनोद वल;बाट 6. २०००।- 
बरामद हनु सकेको र अNय रकम ूFतवाद;ह6ले 
नासेमासेको अवःथा भई बरामद हनु नसकेको 
िःथFतलाई kवचार नगर; भएको फैसला ऽkुटपूण ̀ 
छ । पाँचजना भई वारदात घटाएको पkुy भइरहेको 
िःथFतमा ूFतवाद;ह6ले डाँका चोर; गरेकोतफ̀ 
नठहर ्याई चोर;को महलको ४ नं. को कसूर ठहर 
गरेको फैसला ऽkुटपूण ̀छ । चोर;को ४ नं. बमोिजम 
जबजः̀ती चोर;को कसूर ठहरेकोमा ऐजनको 
१४(२) नं. बमोिजम सजाय हुँदा जबजः̀ती चोर; 
गन\लाई ऐजनको १२ नं. बमोिजम हनेु सजायको 
डेढ; बढाई सजाय गर; जर;वानाबापतसमेत कैद 
गनुप̀छ̀ भLे कानूनी Mयवःथाको गलत Mयाzया 
गर; भएको फैसला ऽkुटपूण ̀रहेको हुँदा पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट भएको फैसला बदर गर; 
ूFतवाद;ह6लाई अFभयोग मागदावीबमोिजम 
सजाय गTरपाऊँ भLेसमेत Mयहोराको वाद; 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको       
पनुरावेदनपऽ ।

यसमा पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुले 
जबजः̀ती चोर; गरेको भNदै चोर;को ४ नं. को 
कसूरमा चोर;को १२ र १४(२) नं. बमोिजम 
सजाय गरेको देिखNछ । ऐजन १४(२) नं. बमोिजम 
सजाय गदा` जर;वानाबापतसमेत कैद गनुप̀न\मा सो 
नगरेको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको इNसाफ 
उ� कानूनको रोहमा फरक पन ̀स{ने देिखदँा 
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अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ू3यथ6 ू"तवाद:लाई 
िझकाई आएप"छ वा अव"ध Aयतीत भएप"छ 
"नयमानसुार पेश गनुG भHे Aयहोराको यस 
अदालतबाट भएको "म"त २०६९।५।२६ को 
आदेश ।

"नयमबमोिजम दै"नक पेशीसूचीमा चढ: 
इजलाससमS पेश हनु आएको ूःततु मUुामा 
पनुरावेदक वाद: नेपाल सरकारको तफG बाट 
उपिःथत WवXान ्उपZयाया"धव[ा ौी गंगा पौडेलले 
ू"तवाद: देवबहादरु वल:समेतउपर Wकटानी जाहेर: 
परेको छ, डाँका गनG गएकाह`मaये "बनोद वल:, 
राजेश वल: र देवेZि वल:को नाम जाहेर:मा ःपc 
छ तथा निचनेका २ जनासमेत ५ जना भई डाँका 
गरेको भHे जाहेरवालाको बकपऽ, अदालतमा 
समेत ू"तवाद:ह`ले एकअकाGलाई पोल गर: 
बयान गरेका छन,् त3काल पबाउ परेका ू "तवाद: 
"बनोद वल: डाँका गर: लगेको रकममaये ` 
२,०००।– तथा ह"तयारसWहत पबाउ परेका                                           
छन ्। घटनाको केह: fदनप"छ पबाउ परेको 
र प"छ अदालतको gयादमा हािजर भएका 
ू"तवाद:ह`ले डाँका गरेको रकम मा"ससकेको 
अवःथा भएकोले बरामद हनु नसकेको हो अZय 
२ जना ू"तवाद: हालसgम फरार नै छन।्यःतो 
अवःथामा एउटा ू "तवाद:बाट माऽ बरामद भएको 
रकमलाई आधार बनाई "बगो कायम गरेको 
पनुरावेदन अदालत, दाङको फैसला ऽWुटपूणG 
भएकोले उjट: गर: अ"भयोग दावीबमोिजम 
हनुपुदGछ भHेसमेत बहस ूःततु गनुGभयो ।

2. "नणGयतफG  Wवचार गदाG वाद: 
नेपाल सरकारका तफG बाट उपिःथत WवXान ्
उपZयाया"धव[ाको बहस सनुी "म"सल संलmन 
कागजात अaययन गर: हेदाG ूःततु मUुामा 
ू"तवाद:ह`ले डाँका गरेको भनी मलुकुn ऐन, 
चोर:को महलको १ र ६ नं. को कसूरमा 
ऐजन ऐनको १४(४) नं. को कसूरमा सजायको 

माग दावी "लई अ"भयोगपऽ दायर भएकोमा 
शु̀  िजjला अदालतबाट फरार ू"तवाद:ह`का 
हकमा अ.बं.१९० नं. बमोिजम मलुतवी 
राखी अZय ू"तवाद:ह` "बनोदबहादरु वल: 
तथा देवेZि वल:लाई चोर:को महलको १ र 
६ नं. को कसूरमा ऐजनको १४(४) बमोिजम 
`.२१,०००।– "बगो कायम गर: फैसला भएको 
सो फैसलाउपर ू"तवाद:ह`को पनुरावेदन पर: 
पनुरावेदन अदालत, दाङबाट शु̀  फैसला केह: 
उjट: गदu  ू "तवाद: "बनोदबहादरु वल:लाई चोर:को 
४ नं. को कसूरमा ऐजनको १२ र १४(२) नं. 
बमोिजम `.२,०००।– "बगो कायम गर: सजाय 
गनv र ू"तवाद: देवबहादरु वल:लाई सफाइ fदने 
गर: भएको फैसलाउपर वाद: नेपाल सरकारको 
तफG बाट पनुरावेदन परेको ूःततु मUुामा "नgन 
ूwह`को "नणGय fदनपुनv देिखन आयो :

(१) ूःततु वारदात घटना मलुकुn ऐन, 
चोर:को महलको १ र ६ नं. अZतगGतको 
डाँकाको वारदात हो, होइन ? 

(२) ू"तवाद:ह`लाई दावीबमोिजमको "बगो 
कायम गर: सजाय गनुGपनv हो होइन ? 

(३) पनुरावेदन अदालत, दाङको "म"त 
२०६५।५।२९ को फैसला "मले 
न"मलेको के हो ? 

3. पWहलो ूwको सgबZधमा ूःततु 
वारदात चोर:को १ र ६ नं. बमोिजमको कसूर 
हो होइन भनी हेदाG  जाहेरवालाले ३ जनाको 
नाम Wकटान गर: अZय निचनेका २ जनासमेत 
५ जना आzनो घरमा आई हातह"तयार देखाई 
`.२१,०००।– "लई डाँका गरेका हनु ् भनी 
जाहेर:मा देखाइएको पाइZछ । मौकामा १ जना 
ू"तवाद: "बनोद वल:माऽ पबाउ परेका छन,् 

"नजले अदालतसमS बयान गदाG डाँका गरेकोमा 
अःवीकार गरेको अवःथा छ । मौकामा पबाउ 
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नपरेका प!छ पबाउ पर% आएका र अदालतको 
-यादमा हाजीर भएका ू!तवाद%ह6सँग रकम 
बरामद भएको अवःथा छैन तथा !नजह6 
वारदातमा इ?कार रह% बयानसमेत गरेको   
पाइ?छ । अ?य २ जना ू!तवाद%ह6 हालस-म 
फरार नै रहेको देिख?छ ।

4. मौकामा कागज गनH भपूाल रोकाले 
बकपऽ गदाKसमेत जाहेर%मा उLलेिखत पाँचैजना 
भई वारदात गरेको हनु ्भनी भQ सकेको अवःथा 
छैन भने ू!तवाद% भRुटे भQे देवबहादरुले आफू 

वारदातको Tदन अ?यऽ रहेको िजकUर (Alibi) 
!लएको र सो िजकUर समथKन गनH गर% !नजका 
साXी !बनूसाद डाँगीले बकपऽसमेत गर% 
Tदएको अवःथा देिख?छ । ूःततु अवःथामा 
ू!तवाद% देवबहादरु वल%समेत वारदातमा संल[न 
रहेको भQे श]ार^हत तवरबाट पु̂ _ हनु सकेको 
अवःथासमेत छैन । मलुकुU ऐन, चोर%को 
महलको ६ नं. ले “चार जनाभ?दा बbताको 
जमात भई जबजKःती चोर% वा रहजनीमा लेिखएका 
र%तसंग वा हातह!तयार !लई उठाई छाडी वा 
हूलहdुजत गर% चोर% गरेको डाँका गरेको ठहछK”  
भQे eयवःथालाई ^वचार गदाK ूःततु वारदातमा 
हातह!तयार ूयोग भएको तfय मौकामा 
ह!तयारस^हत ू!तवाद% पबाउ परेको कुराबाट 
पु̂ _ भएकै छ । ताप!न ू!तवाद% देवबहादरु 
वल%को वारदातमा संल[नताको श]ार^हत पु̂ _ हनु 
नसकेको अवःथा र २ जना भ!नएका ू !तवाद%ह6 
कसूरदार हनु ्वा होइनन ्भQे कुरा !नजह6 फरार 
रहेकोबाट तgकाल यकUन हनु नसhने अवःथा 
रहेको र !बनोद वल%बाहेक अ?यबाट केह% 
बरामदसमेत नभएको अवःथा रहेकोले ५ जना 
भ?दा कम ू!तवाद% कायम रहने अवःथा भएको 
देिख?छ । यःतो अवःथामा ४ जनाभ?दा बढ%को 
संlया ःथा^पत हनु नसकेको िःथ!त हुँदा ूःततु 
वारदातलाई डाँकाको वारदात हो भनी माQ 

स^कने अवःथा रहेन वारदातमा हातह!तयारको 
ूयोग भई जबजKःती जाहेरवालासँग रकम !लएको 
अवःथा ःथा^पत भएको हुँदा ूःततु वारदात 
चोर%को महलको ४ नं. बमोिजम जबजKःती चोर% 
गरेको अवःथा देिख?छ।

5. अब, दोॐो ूoतफK  ^वचार गदाK 
ू!तवाद%ह6लाई दावीबमोिजम !बगो कायम 
गर% सजाय हनुपुनH नपनHतफK  हेदाK मौकामा 
पबाउ परेका ू!तवाद% !बनोद वल%सँग 
6.२,०००।– माऽ बरामद भएको अवःथा                               
छ । अ?य ू!तवाद%ह6सँग केह% कुनै रकम 
बरामद भएको अवःथासमेत छैन । जाहेर% 
दरखाःतमा 6.२१,०००।– भनी उLलेख माऽ 
गरेको आधारमा सो^हबमोिजम 6.२१,०००।– नै 
!बगो कायम गनK तfयसsत नहनेु भएकोले मौकामा 
बरामद भएको !बगो 6.२,०००।– नै ूःततु 
वारदातमा जबजKःती चोर% गरेको पु̂ _ भएको 
हुँदा र ू!तवाद% भRुटे भQे देवबहादरु वल%को 
घटनामा संल[नता नदेिखएको कुरा मा!थ ूo 
नं.१ को ^ववेचनाबाट पु̂ _ भइसकेको िःथ!तमा 
!नज ू!तवाद% भRुटे भQे देवबहादरु वल%ले सफाइ 
पाउने ठहर ्याएको तथा अकाK ू!तवाद% !बनोद 
वल%लाई !बगो 6.२,०००।– जबजKःती चोर% 
गरेकोमा चोर%को ४ नं. को कसूरमा ऐ.को 
१४(२) नं. बमोिजम सजाय हनेु ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको फैसला 
!मलेकै देिख?छ । ू!तवाद%ह6लाई डाँकामा 
सजाय गर% पाऊँ भQे पनुरावेदन िजकUरतफK  यो 
इजलास सहमत हनु सकेन ।

6. तेॐो ूo पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरु दाङको फैसला !मले न!मलेकोतफK  
^वचार गदाK ूःततु वारदातको स-पूणK अवःथाको 
^वyषेण गदाK मलुकुU ऐन, चोर%को महलको ६ 
नं. डाँकाको वारदात नभई चोर%को ४ नं. को 
प{रभाषा!भऽ पनH गर% जबजKःती चोर%को वारदात 

९०८5 - !बनोदबहादरु वल%समेत ^व. नेपाल सरकार
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देिखन आएको हुँदा ूःततु वारदातलाई जबज;ःती 
चोर> कायम गनA गरेको तथा ू"तवाद>मCये भEुटे 
भGे देवबहादरु वल>लाई सफाइ Jदने गरेको 
पनुरावेदन अदालत, दाङको फैसला "मलेकै 
देिखएको, ू"तवाद>मCये "बनोद वल>को हकमा 
Nवचार गदा; "नजको साथबाट तOकाल पबाउ 
पर> R.२,०००।– बरामद भएको देिखएको हुँदा 
सोह> "बगो कायम गर> "बगो R.२,०००।– 

को डेढ> बढाई चोर>को १२ र १४(२) नं. 
बमोिजम R.३,०००।– जर>वाना र १ मNहना 
१५ Jदन कैद हनेु ठहर ्याएकोस`म पनुरावेदन 
अदालतको फैसला "मलेकै देिखaछ।चोर>को 
१४(२) नं. बमोिजम जर>वानाबापतसमेत कैद 
गनु;पनA हो होइन भGेतफ;  Nवचार गदा; चोर>को 
१४ नं. को देहाय २ मा "जबज;ःती चोर> गनAलाई 
यसै महलको १२ नं. बमोिजम हनेु सजायको 
डेढो बढाई सजाय गर> जर>वानाबापतसमेत 
कैद गनु;पछ;" भGे dयवःथा भएको देिखaछ । 
ू"तवाद>लाई उe न`बरअनसुार डेढो बढाई कैद 
जर>वाना गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलाबाट 
देिखएकै छ तर, जर>वानाबापत कैद गनु;पनAमा 
सो भए गरेको उe फैसलाबाट नदेिखदँा सो 
हदमा चोर>को १४ नं. को देहायको २ को 

ऽटु> भएको देिखन आयो । तसथ; जर>वानाबापत 
कैद गनु;पनAमा सो नगर> जर>वानामाऽ गनA गरेको 
हदस`म पनुरावेदन अदालत, दाङको फैसला सो 
हदस`म ऽटु> भएकोले सोह> हदस`म उfट> हनेु 
र ू"तवाद> "बनोद वल>लाई लागेको जर>वाना 
बापतसमेत कैद हनेु ठहछ; सो ठहना;ले अRमा 
तपसीलबमोिजम गनू; ।

तपसील
मा"थ ठहर खEडमा लेिखएबमोिजम 

पनुरावेदन अदालत, दाङको फैसला केह> उfट> 
भई ू"तवाद> "बनोद वल>लाई चोर>को ४ नं. को 
कसूरमा ऐजनको १२ र १४(२) नं. बमोिजम 
R.३,०००।– जर>वाना तथा डेढ मNहना कैद हनेुमा 
जर>वानाबापतसमेत कैद हनेु हुँदा दEड सजायको 
५३ नं. बमोिजम जर>वानालाई कैद कायम गर> 
लगत कःन लेखी पठाउनू ........................१

उe रायमा सहमत छु ।

aया.ूा.डा.भरतबहादरु काकh

इ"त संवत ्२०७० साल मi "सर २३ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत- गेहेaिराज रेoमी
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