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सव��च अदालतसव��च अदालत    

रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  
फोन नं. फोन नं. ४२००७२८४२००७२८,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०  EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २२११११ ११ (छापाखाना)(छापाखाना),,  २१३१ २१३१ ((िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.नं. पो.व.नं. २०४३८२०४३८  
Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np 

२०७२०७५५  माघमाघ 

न े
का 
प 
 
 
 

२ 
० 
७ 
५ 
 
 
 

मा 
घ 
 
 
 

अ 
ङ् 
क 
 
 

१० 



 
 
  

  
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  

स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  
  

स�पादन तथा �काशनस�पादन तथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी मि�दमि�दरा शाहीरा शाही  
शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा शाखा अिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङअिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङ  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरलेिसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरले  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  

 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी नृप�वज िनरौलानृप�वज िनरौला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय  --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायरिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�याय,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसहं िसजापितिवजय िसहं िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नपेाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

 

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ� ... 
…… साल …….. मिहना ……..  

उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७५, माघ, िन.नं.१०१०८, प�ृ १८०९ 

सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

  

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  
…… साल ……… मिहना …….  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७५, माघ – १, प�ृ १ 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   

ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  

अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�तु यु�तु युगागा�तरे�तरे  वा वा   

�या�या�या�या�पथ:�पथ:  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीरा: ।।धीरा: ।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  

अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसा,वा �शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  
आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   

यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   

�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन ्।िवचिलत ह�दैँनन ्।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

म�ूय �.म�ूय �.४४००।।--    
  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी मा ि�लक गरी २०६५ २०६५ सालदेिखका सालदेिखका 

नपेाल नपेाल कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बलेुिटनसव��च अदालत बलेुिटन  मा मा 
समािव� िनण�यह� पढ्न र समािव� िनण�यह� पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।डाउनलोड गन� सिकनेछ ।    

साथै, नपेाल कानून पि�का मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ 
सालदेिख हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा 

जानहुोला । 
 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ्
भ�ने �थानमा कुनै श�द नपेाली युिनकोड फ�टमा टाइप गरी खो�न स�नहु��छ । वेभसाइटको दो�ो 
शीष�कमा रहेको वृहत् खोजमा गई िविभ�न िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� 
नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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िवषय सूची 
�.
स. 

िन.न.ं/इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०१०८ 
 

पूण� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

िवजयराज तुलाधर 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 
बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 कानूनिवपरीत थुनामा रािखएको भएमा, 
�वृ� धारणा बनाइ� वा बदिनयत वा 
कपटपूण� तवरले थुनामा रािखएको भएमा, 
प�ाउ गनु� पन� कारणको सूचना तथा 
जानकारी नै निदई थुनामा राखेको भएमा, 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको ग�भीर 
उ�लङ्घनलगायत कानूनले अिनवाय� 
गरकेो �ि�याह� �प� उ�लङ्घन गरी 
थुनामा रािखएको देिखएमा, 
अि�तयारवालाबाहके अ�बाट भएको 
काम कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत 
तवरबाट थुनामा रािखएको भएमा वा 
�व�छ सुनुवाइबेगर वा अिभयोग नलगाइ� 
थुनामा रािखएको देिखएमा अथा�त ्
�प�त: अिधकार�े�ा�मक �ुिट देिखएको 
अव�था भएमा अथवा य�तै �कारबाट 
कानून�ितकूल थुनामा राखेको अव�थामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
अव�था रहने । 

१८०९ 

2=  

१०१०९ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा तुलसी 
िसखंडा 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 धुवाँ, धुलो, �विन, फोहोरमैला, �दूिषत 
वातावरण र दुग�ि�धत �थानमा नाग�रकले 
स�मानपूव�क बाँ�न स�ने अव�था रहदैँन । 
स�मानपूव�क बाँ�न �व�छ, सफा 
पया�वरणको िनता�त आव�यक पद�छ । 
�व�छ र सु�दर पया�वरण अ�तरपु�तामा 
ह�ता�तरण गन� वातावरण सरं�णमा 
िवशेष पहल गनु�पन� देिख�छ । काठमाड� 
उप�यकामा िविभ� न �े�बाट उ�प� न ह�ने 
फोहोरमैलालाई जैिवक मल बनाउने वा 
दीघ�कालीन (Long Lasting) िवसज�न 
गन� उपाय सरकारले खो�नु पन� । 

१८१८ 



 

ii

3=  

१०११० 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

नरशेमान �े� 
िव�� 

िविपन भ�समेत 

 धेरै पिहलादेिख साव�जिनक �पमा 
स�चालन ह�दैँ आएको िव�ालय र 
िव�ालयको स�पि� स�चालक सिमितले 
िनण�य गद�मा िनजी क�पनीमा जाने र 
स�पि� िनजी क�पनीको ह�ने भ�ने िश�ा 
ऐन एव ं िश�ा िनयमावलीको �ावधानले 
समेत िम�ने नदेिखने । 

१८२८ 

4=  

१०१११ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

अिधव�ा अजय 
शंकर झा "�पेस" 

समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार, गृह 
म��ालय, 

िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत 

 �व�छ सुनुवाइको हकले अिभयोग लागेको 
�यि�लाई आ�नो कुरा भ� ने, �यसको 
सूचना �ा� गन�, आ�नो िव��को �माण 
ख�डन गन� आफू िनद�ष रहेको अनुभूित 
गन� �यवहारको अिधकारसमेतलाई  
समेट्छ । �व�छ सुनुवाइको िस�ा�तले 
अिभयोग �मािणत नभएस�म अिभयोग 
लागेको �यि� िनद�ष रहकेो अनुमान गनु� 
पन� मा�यतासमेतलाई �हण गन� ।  

१८४६ 

5=  

१०११२ 
 

सयुं� 
 

राजीनामा बदर 

सुय�मित शु�ला 
िव�� 

गोपीनाथ 
चौधरीसमेत 

 सगोलको कुनै पिन अंिशयारले अंश मु�ा 
दायर गरपेिछ अंश हकलाई सीिमत वा 
सकुंिचत गन� गरी म�जुरी वा सा�ी नराखी 
कुनै िलखत ग�र�छ भने �य�ता 
िलखतलाई असल िनयतले पा�रवा�रक 
िहतको लािग गरकेो �वाभािवक �यवहार 
मा�न सिकने ह�दैँन । अंशको हक अंिशयार 
भएको नाताले �वतः �ा� गन� हक ह�दँा 
य�तो हकलाई िनि��य र सकुंिचत पान� 
गरी अंश मु�ा परपेिछ हक ह�ता�तरण 
गन� र वादीह� नाबालक छन ्वा २१ वष� 
उमेर पुगेको छैन वा म�जुरी िलनुपन� होइन 
भ�ने कुनै पिन आधारमा दूिषत तवरबाट 
भएको �य�तो हक ह�ता�तरण बदर नगनु� 
�यायोिचत नह�ने । 
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iii

6=  

१०११३ 
 

सयुं� 
 

परमादेश 

आ�रका के.सी. 
िव�� 

िज�ला �शासन 
काया�लय, 
बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 कुनै पिन �यि�ले आफू कुन देशको 
नाग�रक हो भनी िचनाउनको लािग 
चािहने आव�यक �माण नै नाग�रकताको 
�माणप� हो । यो रा�यले आ�ना 
नाग�रकलाई पिहचान गन�, िश�ा हािसल 
गन� र �यापार �यवसाय गन� ज�ता कानून 
तथा सिंवधानले ��याभूत गरकेो 
आधारभूत नाग�रक अिधकारह�को 
उपभोग गन� मह�वपूण� आधार पिन हो । 
नेपालको सिंवधानको धारा १० ले 
नाग�रकको नाग�रकता �ा� गन� हकको 
��याभूित गरकेो छ । सिंवधानले 
��याभूत गरकेो उ� हकलाई कानून 
बनाएर �यवि�थत गन� नस�ने होइन । तर 
�यसरी बनाइएको कानूनमा उ�लेख ह�दैँ 
नभएको �ि�या अवल�बन गनु�पन� भनी 
नाग�रकताको �माणप� �दान गन� 
अि�तयार �ा� गरकेो �यि�ले 
सिंवधानको उ�े�यिवपरीत कुनै 
नाग�रकलाई नाग�रकताको �माणप� 
िलनबाट वि�चत ह�ने गरी कुनै काय� गन� 
निम�ने । 

१८५९ 

7=  

१०११४ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

धनकुमारी 
ब�नेतसमेत 

िव�� 
महा�यायािधव�ा

को काया�लय, 
रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

 महा�यायािधव�ालाई �ा� त सवैंधािनक 
अिधकार उ� सिंवधानको धारा १३५(६) 
बमोिजम ��यायोजन गरी िज�ला 
�यायािधव�ालाई िदएको देिख�छ । 
सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा १७(२) र १८ बमोिजम �यावसाियक 
उ�मुि�को अिधकारअ�तग�त िनण�य 
गरकेो देिख�छ । सरकारी विकललाई 
सकंिलत सबुत �माणको आधारमा मु�ा 
च�ने वा नच�ने िनण�य गन� अिधकार 
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रहकेो   देिख�छ । सो अिधकारअ�तग�त 
मु�ा नच�ने भनी िज�ला �यायािधव�ाले 
गरकेो िनण�य अ�यथा भिनरहनु पन� 
नदेिखने । 

8=  

१०११५ 
 

सयुं� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

अिधव�ा 
सुशीलकुमार शमा� 

सापकोटा 
िव�� 

उ�च अदालत 
पाटन, 

लिलतपुरसमेत 

 सेनासगँ अस�बि�धत िवषयमा वा कसुर 
सेना सेनाबीचमा नभएको अव�थामा वा 
सेनासगँ अस�बि�धत �यि�ले वा सैिनक 
नै भएपिन िडउटीमा नरहकेो, िबदा गएको 
बेला सैिनक �यारके बािहर गरकेा 
कसुरह�लाई नाग�रक �वृि�का 
कसुरह� (Civilian Offence) मािननु र 
सामा�य अदालतह��ारा कारबाही ग�रनु 
सिंवधानस�मत ह�ने । 

१८७६ 

9=  

१०११६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा दीपक 
िव�म िम� 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 गुठी स�पदा गुठीज�य स�ंकृित र �यसमा 
अिडएका मू�य मा�यताह�मा चोट पु�नु 
भनेको रा��को लािग ठूलो नो�सानी हो । 
�यसरी �मशः राि��य िनिधह� नािसँदै, 
माँिसदै जाने हो भने एक िदन रा�यको 
मौिलक पिहचान नै लोप ह�ने स�भावना 
ह�� छ र गुठी �यसको उदाहरण ब� न  
स�छ । सो�खु�े पाटी कला�मक �व�प 
रहकेो �थाप�यकलाका िहसाबले यसको 
छु�ै मह�व छ । उ� पाटीको िनमा�ण, 
धम�क�ित�, वृि�, समाजसेवा र �यापार 
वृि�को उ�े�यले ग�रएको अनुमान गन� 
सिक� छ । उ� पाटी लामो समयस�म 
काठमाड�का उ�र पि�मितरबाट आउने 
बटुवाको वास�थानको �पमा �योगमा 
रहकेो र सो समयमा हालको ज�तो 
होटल, गे�ट हाउस नभएको अव�थामा 
उ� पाटीमा खानिपन गन� र बास ब�ने 
बास�थान रहकेोसमेत पाइने । 
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10=  

१०११७ 
 

सयुं� 
 

ज�गा 
साव�जिनक 

कायम ग�रपाउँ 

कृ�णबहादुर गु�ङ 
िव�� 

िव�राज खनाल 

 घरसारमा तयार ह�ने सरकारी अड्डाबाट 
�मािणत गराउनु नपन� घरसारको िलखत 
जुनसुकैबेलामा पिन आपसमा िमलेर 
तयार गन� सिकने भएकोले �य�ता 
िलखतलाई �माणमा �हण गन� िनकै 
सतक�  ह�नुपन� ह��छ । घरसारको 
िलखतबाट ज�गा जिमनमा हक सृजना 
ह�नको लािग �य�तो घरसारको िलखतको 
िव� वसनीयता पुि� गन� अ�य �माणको 
समेत आव�यक पन� ह��छ । नापीको 
समयमा नै खो�सी पिहरो जिनएको ज�गा 
�ितवादीले भोग चलन गरी आएको भनी 
िव� वास गन� आधार देिखन नआउने ।  

१९०२ 

11=  

१०११८ 
 

सयुं� 
 

मानव 
बेचिबखन तथा 
ओसारपसार 

नुवु� भ�ने याङ्गचेन 
तामाङ 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 वादीले िलएको दाबीमा नै कानूनले 
अपराध ह�नको लािग अिनवाय� �पमा 
चािहने आव�यक त�व (Mandatory 
constituent elements of crime) 
भनी उ�लेख गरकेा त�वह�को आधार 
�माणसिहत उ�लेख नगरी ती 
त�वह�लाई �थािपत नगरी केवल कसुर 
ग�रएकाले सजाय ग�रपाउँ भ� नेस�म दाबी 
िलएको र अपराधका स�पूण� आव�यक 
त�वह�को सयंोजना�मक उपि�थित 
(Concurrent presence) नभएको 
अव�थामा �ितवादीमा �माणको भार 
रहकेो भ� ने कानूनी �यव�थाको आधारमा 
वादीको पूरा नगरकेो दािय�व �ितवादीले 
पूरा गनु�पन� भनी अथ� गन� निम�ने । 

१९०८ 

12=  

१०११९ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी 

होमराज थापा 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 पया�� र��ाव भएको र करणी भएको वा 
नभएको यिकनसाथ भ�न नसिकने भनी 
योिन िझ�ली नरहकेो र र��ाव भएको 
भ�ने पुि� भइरहकेो अव�थामा करणीबाट 
रहकेो वीय� रगतसगैँ बगेर जान स�ने भई 
वीय� फेला नपन� स�ने ह�दँा वीय� फेला 
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नपरकेो कारणलाई मा� आधार बनाई 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 
�कृितको अपराधबाट अिभयु�लाई 
सफाइ िदनु �यायोिचत ह�ने नदेिखने । 

13=  

१०१२० 
 

सयुं� 
 

रकम िदलाई 
पाऊँ 

तोयानाथ अया�ल 
िव�� 

सानु िवरबहादुर 
थापा मगर 

 करार भनेको देवानी दािय�विभ�को 
िवषय हो । य�ता देवानी दािय�विभ�को 
िववादमा पूव�वत् ऐनले �दान गरकेो 
सुिवधा वा कानूनी उपचारिभ�बाट 
चुिकसकेका िफरादवालाका हकमा नया ँ
हक अिधकारको सृजना भएको भनी 
�या�या गन� निम�ने । 

१९२५ 

14=  

१०१२१ 
 

सयुं� 
 

आवेश�े�रत ह�या 
कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िदपक ख�ी 

 भिवत�यलाई आकि�मक घटना वा 
दुघ�टनाको �पमा िलइ�छ । यसलाई 
दुघ�टनाको �पमा िलइने ह�दँा भिवत�य 
ह�नलाई घट्न पुगेको घटना 
घटाउनेस�मको कुनै कारण तथा �रसइवी 
नभएको देिखनु पन�, आफूले गरकेो 
कामबाट कुनै दु�प�रणाम आउन स�ने 
अव�था तथा स�भावना नरहकेो देिखनु 
पन�, �य�तो दु�प�रणामको इ�छा तथा 
पूव��ानसमेत नभएको ह�नुपन� साथै वैध 
काम वैध साधनको �योग गरी पया�� त 
सावधानी अपनाई गरकेो पिन पुि�  
ह�नुपद�छ । भिवत�य ह�यामा �ितवादीले 
मािनसउपर ताकेर �हार गरकेो नभई 
सावधानीपूव�क कुनै काय� गदा� दुभा��यवश 
वा भिवत�यवश मािनसलाई ला�न गई सो 
कारणबाट मािनसको मृ�यु भएको ह��छ । 
�य�तो अव�थामा �यानस�ब�धीको 
महलको ५ न.ं आकिष�त ह�ने र �ितवादीले 
सोअ�तग�तको सुिवधा �ा� त गन� स� ने । 

१९३० 
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15=  

१०१२२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

लिलतादेवी 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत 
हटे�डासमेत 

 लेनदेन मु�ामा वादीको मलू सरोकार 
भनेको फैसलाबमोिजम िबगो भराई 
पाउनेस�म  हो । नगदै िबगो �ा� गन� 
अव�था रहसे�म अचल स�पि� वा ज�गा 
�ा� गन� भ�ने होइन । फैसला 
काया��वयनको मूल मम� नै लेनदेन मु�ामा 
ठहर भएको िबगो वादीलाई भराई िदने 
भएकाले िललामको कारबाही �ार�भ 
भएपिन िबगोबापत िललाम भएको जेथा 
सकार गन�को नाउँमा दा.खा.दता� नभएको 
अव�थास�म �ितवादीले िबगो रकम 
दािखल गन� �याए िलई सो रकमबाट नै 
फैसला काया��वयन गन� िम�ने नै ह��छ । 
लेनदेन मु�ाको फैसलाले भराई पाउने 
ठहर भएको रकम नगदै दािखल भएस�म 
जेथा िललाम ग�ररहन नपन� । 

१९३९ 

16=  

१०१२३ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

िड�लीरमण शमा� 
�यौपाने 
िव�� 

�प�देही िज�ला 
अदालतसमेत 

 मु�ाको �पबाट अि�तम भइसकेको िवषय 
कानूनमा नयाँ सशंोधन थप भएको 
आधारले अिघ मु�ाको फैसला 
काया��वयन स�प� न भइसकेको काय�लाई 
अ��य� �पमा सोही िवषय िनवेदनको 
�पमा पुनः अदालतमा �वेश गन� िम�ने 
ह�दैन । ��य��पमा कानूनले िनिम�ने 
काय� अ��य� बाटोबाट सोही िवषयमा 
पटकपटक अदालतमा �वेश गन� मु�ाको 
अि�तमताको िस�ा�तले पिन िम�ने  
नह�ने । 

१९४५ 

17=  

१०१२४ 
 

सयुं� 
 

बग�चा ज�गा 
मोही लगत क�ा 

शारदा देवी 
अ�वाल 
िव�� 

अ�दुल रब म�सुर 

 भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) 
मा घरबारीको प�रभाषा गदा� घरसगँ 
जोिडएको वा फरक रहकेो गोठ, भकारी, 
इनार, पोखरी, �यारजे, तबेला, 
फलफूलको बग�चा, तरकारी बारीज�ता 
चीजलाई घरबारीको दायरािभ� राखेको 
देिख�छ । "फलफूलको बग�चा" भ�ने श�द 
अगािड र पछािड �यु� श�द हदेा� सो 
श�दको अगािड "तबेला" र पिछ तरकारी 
बारी भ�ने श�दको �योग भएको देिखयो । 
िवधाियकाले प�रभाषा गरकेो "फलफूल 
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बग�चा" अ�तग�त आफू बसोबास गरकेो 
घरसगँ जोिडएको घडेरीसरहको ज�गामा 
रहकेो फलफूलको �खह�लाई बग�चा 
भनी अथ� गरकेो पाइ�छ । यसबाट घर र 
करसेावारीसगँ जोिडएको केही सीिमत 
ज�गाको फलफूलको बग�चालाई मा� 
स�झनु पन� । 

18=  

१०१२५ 
 

सयुं� 
 

परमादेश 

अिधव�ा 
क�चनकृ�ण 

�यौपाने 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 वातावरणीय �व�छता, उपभो�ाको िहत 
एव ं मजदुरको िहत तथा जन�वा��य 
कायम गन� लेिमनेसन गरकेो बोरामा 
िसमे�टको �यािकङ ह�नु उपयोगी ह�ने 
भएकाले िसमे�टको उ�पादन, भ�डारण, 
ओसारपसार तथा िब�� िवतरण गन� 
स�ब�धमा िनि�त मापद�ड बनाई 
�भावकारी �पमा काया��वयन गनु� 
गराउनु वा�छनीय देिखने । 

१९६० 

19=  

१०१२६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

न�दुिसहं धामी 
िव�� 

उजा� म��ालय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 िव�ुत्  उ�पादनको सव��ण तथा उ�पादन 
अनुमित प�अनुसारका काम कारबाही 
�चिलत ऐन िनयमको प�रिधिभ� रही गनु� 
पन� र सो स�ब�धमा नेपाल सरकारको 
स�बि�धत िनकायले कुनै 
कानूनसङ्गतका स�झौता गरकेो भए 
�यसको पालना गनु� वा गराउनु पन� कत��य 
सबै प�को ह��छ । �य�तो स�झौता 
आिदले कुनै एक �यि� वा केही �थानीय 
�यि� वा समूहको �वाथ� मा� हने� नभई 
समि�गत �पमा िवकासस�ब�धी 
अवधारणालाई आ�मसात् गन� ह�दँा 
सानाितना िववाद वा माग पूरा नभएकै 
आधारमा अदालतले िवकासको गित 
रोिकने गरी ह�त�ेप ग�रहा�नु उिचत 
नह�ने । 

१९६६ 

 
यी सारसङ् �ेप ने.का.प. �योगकता�को सुिवधाका लािग मा� ह�न,् उ�रण गन�का लािग होइनन ्।  

– स�पादक 
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सव��च अदालत, पूण� इजलास

माननीय �यायाधीश �ी इ��र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदेश िमित : २०७४।१२ । २९
०७४-WF-००२५

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. १३ छाउनी �यिुजयम माग� घर भई हाल 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवलमा थुनामा 
रहेको भरतराज तलुाधरको छोरा िवजयराज 
तलुाधर

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला अदालत‚ बबरमहल, 

काठमाड�समेत

 § कानूनिवपरीत थुनामा रािखएको भएमा, 
�वृ� धारणा बनाइ� वा बदिनयत वा 
कपटपूण� तवरले थुनामा रािखएको भएमा, 
प�ाउ गनु� पन� कारणको सूचना तथा 
जानकारी नै निदई थुनामा राखेको भएमा, 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको ग�भीर 
उ�लङ्घनलगायत कानूनले अिनवाय� 
गरकेो �ि�याह� �प� उ�लङ्घन 
गरी थनुामा रािखएको देिखएमा, 
अि�तयारवालाबाहके अ�बाट भएको 
काम कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत 
तवरबाट थनुामा रािखएको भएमा वा 
�व�छ सुनुवाइबेगर वा अिभयोग नलगाइ� 

थुनामा रािखएको देिखएमा अथा�त ्
�प�त: अिधकार�े�ा�मक �िुट देिखएको 
अव�था भएमा अथवा य�तै �कारबाट 
कानून�ितकूल थुनामा राखेको अव�थामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
अव�था रहने ।
 § ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट �याियक 

उपचार �दान गन� कुराको सीमा, प�रिध 
र �योजनतफ�  िववेकपूण� �पमा �ि� िदनु 
आव�यक ह��छ । यो आदेश न अदालतको 
साधारण �े�ािधकारको िवक�प हो, न त 
यसलाइ� पुनरावेदक�य तहको �पमा हने� 
र �योग गन� ह��छ । यसको छु�ै र िविश� 
मह�व छ । सामा�यतया: अदालतले 
िनयिमत र साधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
हरेकेो कुरालाइ� ब�दी��य�ीकरणको 
िवषय बनाउनु नह�न े।
 § ब�दी��य�ीकरणको उपचार �दान 

गदा� पया�� सावधानी, सुझबुझ, सयंम 
र वुि�म�ाको �योग अपेि�त रहने 
गद�छ । �माणको मू�याङ्कनस�ब�धी 
िवषय वा तजिबजी अिधकारको �योग 
गदा� िविवध मानवीय �ि�कोणमा रहने 
�वभािवक िविवधताको कारणबाट देखा 
पन� अ�तर-िभ�नता ज�ता कुरालाइ� 
हरेरे मातहतका अदालतले साधारण 
अिधकार ��ेअ�तग�त म�ुाको िनयिमत 
�ि�याका स�दभ�मा गरकेा िनण�य वा 
आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परकेो 
िवषयलाइ� िलएर ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु� �वीकृत �याियक 
मा�यता वा प�रपाटीअनुकूल ह�दैँन । 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
अिधकारको खुकुलो वा हलुका �योगले 

�नण�य नं. १०१०८
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�याय प�ितमा खलबली वा गडबडी 
नमि�चयोस ् भ�ने प�मा वाि�छत िववेक 
पु�नु आव�यक ह�ने ।

(�करण नं.४)
 § ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनका 

स�दभ�मा थुनाको कानूनी वैधता 
(Legality) स�म परी�ण ग�रने हो । 
मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहकेा 
म�ुाको त�य र �माणको मू�याङ्कन 
गरी इ�साफ गरकेो प�रणाम आउन े गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु� 
हामीले अि�तयार गरी आएको मा�यता, 
�णाली वा अवधारणा �ितकूल ह�न जाने । 

(�करण नं.५)
 § िवचाराधीन म�ुामा स�म अदालतले 

�याियक �ि�याअनुसार म�ुाको सनुवुाइ 
ह�दँाको अव�थामा आरोिपत कसरुको 
स�ब�धमा �माणको मू�याङ्कन गरी �याय 
िन�पण गन� भएकोले कानूनबमोिजम 
पुप��को लािग थुनामा राखेको कुरामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु� 
मनािसब नह�ने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी माधव 
बा�कोटा तथा िव�ान्  अिधव�ाह� �ी सरुज 
अिधकारी र �ी इ��र अिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
यवुराज महत

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०५१, अंक ३, िन.नं.४८८९, 

प.ृ२२०
 § ने.का.प.२०५४, िन.नं.६३५८, प.ृ२२४
 § ने.का.प.२०६८, प.ृ११७१

 § ने.का.प.२०६८, अकं ८, िन.नं.८६६५, 
प.ृ१२९८

स�ब� कानून :
 § सहकारी ऐन, २०४८

यस अदालतको संय�ु इजलासमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
मा. �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत

आदेश
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोिजम 
दायर भएको �रट िनवेदनमा यस अदालतको संय�ु 
इजलासमा माननीय �यायाधीशह�को रायमा मैत�य 
ह�न नसक� सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम २३(२)(ख) बमोिजम यस इजलासमा पेस 
ह�न आएको ��ततु िववादको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७४।१।१० गतेको आदेशलाई सदर गन� गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।३।१५ गते म 
िनवेदक �ितवादीलाई थनुामा रा�ने गरी भएको आदेश 
बेरीतको भएको र उ� आदशे बदर गन�को लािग अ�य 
वैकि�पक उपचारको बाटो नभएकोले ��ततु �रट 
िनवेदनमा दाबी िलएको छु । मसमेत उपर िदएको जाहेरी 
दरखा�तमा िविभ�न �यि�ह�को िविभ�न िमितमा 
िविभ�न �कारले रकम िलएको भनी उ�लेख भएकोमा 
म िनवेदक िवजयराज तलुाधर‚ राजेश�साद �े�, 
सिुनलकुमार गौतम, प�ुषो�म िघिमर‚े सरु�े��साद 
िम�समेतले जाहेरवालाह�को िन�ेप रकम 
�.४४‚२६‚३२२४।- ठगी गरी िलए खाएको पिु� ह�न 
आएकोले �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, ठगीको १ नं. 
ले प�रभािषत गरकेो ४ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा 
�ितवादी िवजयराज तलुाधरसमेतले िलई खाएको िबगो 
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�.४४‚२६‚३२२४।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ४ 
बमोिजम सजाय ह�न र जाहेरवालाको िलई खाएको 
रकम सोही महलको ४ नं. बमोिजम जाहेरवालालाई 
िदलाई भराई पाउ ँ भनी नेपाल सरकारले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा अिभयोग प� दायर गरकेो 
िथयो । उ� म�ुाको थनुछेक कारबाहीमा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट मलगायतका �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ नं. को दहेाय (२) बमोिजम 
म�ुा पपु��को लागी थनुामा रा�नपुन� अव�था िव�मान 
देिखदँा िनजह�लाई थनुामा राखी कारबाही गनु�  भ�ने 
आदेश भएकोमा सोही आदेशलाई नै सदर गन� गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट समेत आदेश भयो ।

गौरीशंकर सहकारी सं�था िलिमटेड सहकारी 
ऐन‚ २०४८ र सहकारी िनयमावली‚ २०४९ बमोिजम 
िविधवत् �पमा सं�था दता� भएको छ । सहकारी ऐन‚ 
२०४८ को दफा १२ बमोिजम सं�थाको िविनयम 
स�बि�धत सहकारी िवभागबाट �वीकृत भएको 
िथयो । म िनवेदक पिन सं�थाको सोही �वीकृत 
िविनयमबमोिजम स�ंथाको साधारण सभाबाट 
स�चालक अ�य�मा िनय�ु भई स�चालक सिमितको 
नीितगत िनण�यबमोिजम काय� गद� आएको छु । सहकारी 
ऐन‚ २०४८ को दफा २६(१) मा सं�था वा सघंले 
आ�नो सद�यह�बाट बचत िन�ेप �वीकार गन� र 
आ�ना सद�यह�लाई कजा� िदन स�ने �यव�था छ 
भने ऐजन ऐनको दफा २६(२) मा सं�था वा सघंले 
उपदफा (१) मा उि�लिखत कारोबारबाहेक आ�ना 
सद�यह�िभ� मा� सीिमत रहने गरी िन�ेप �वीकार 
गन� र कजा� िदनेलगायतका अ�य ब�िकङ कारोबार गन� 
नेपाल रा�� ब�कबाट पूव��वीकृित िलन ुपन� र य�ता संघ 
वा स�ंथाले नेपाल रा�� ब�कले तोकेको सत� तथा िदएको 
िनद�शन पालना गनु�  पन� �यव�था ग�रएको छ । सहकारी 
ऐन‚ २०४८ को दफा २६ बमोिजम सहकारीको 
सद�यको अव�था र �कृित सबैमा समान �पमा ऐन र 
िनयमावलीले तोकेको छ । कुनै एउटा सद�यको अक� 

सद�यउपर म�ुा िदने, िनजको उजरुीको आधारमा 
ठगी म�ुा च�न स�ने अव�था ह�दैँन । सद�य �वयलें 
�वे�छाले सं�थाको सद�यता �ा� गरी िन�ेप गरकेोमा 
समयमा िन�ेप भ�ुानी िदन नसकेको काय� मलुकु� 
ऐन, ठगीको १ नं. को प�रभाषािभ� पन� स�ने अव�था 
रहदँैन । म िनवेदकसमेत उपर ठगीको अिभयोगमा म�ुा 
चलाई दायर भएको अिभयोग कदािप कानूनस�मत 
छैन । तसथ� सोका आधारमा मलाई थनुामा रा�ने 
गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश तथा 
सो आदेशलाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत 
पाटनको आदेश बदरभागी छ ।

��ततु म�ुाको िवषयव�त ुफौजदारी �कृितको 
नभई देवानी �कृितको हो । फौजदारी दािय�व अथा�त् 
ठगीको प�रभाषािभ� पन� िवषयव�त ुयहा ँरहेको छैन । 
िलखत भएको कुरालाई �वीकार गरी भाखा तमसकु 
गन� िलखतको भाखा नप�ुदै रकम िफता� िदन नसकेको 
भनी आरोप लगाई ठगीको प�रभाषािभ� परकेो अनमुान 
गरी मलाई गैरकानूनी �पमा थुनामा रा�न िम�दनै । 
मलुकु� ऐन, ठगीको महलको ३ नं. मा ठिगनेले ठगी 
गन�लाई प�� भाखा तमसकु गराई राखेको रहेछ भने 
साह� आसामीसरह ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था छ । यस 
स�ब�धमा स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
२०६९‚ अकं ३‚ िन.नं. ८७९६ मा िलखत कागज ह�दँा 
ठिगने र ठ�ने दवुै प�को ��य� उपि�थितमा कागज 
भएको‚ दवुै प�को सहमितमा कागज भएको‚ िनि�त 
समयमा ितन� बझुाउने सत� र रकम खलेुको भाखा 
तमसकु ह�नपुन� र �चिलत कानूनबमोिजम अदालतबाट 
�चलन गराउन सिकने �कृितको ह�नपुन� उ�लेख भएको 
छ । यसरी हेदा� म िनवेदक �ितवादीसगँ भएको िलखत 
कागज, कानूनी �यव�था र उि�लिखत निजरले िनिद�� 
गरकेो चारवटै सत�ह�िभ� रहेको अव�थामा मलाई 
साधारण तारखेमा रा�ने आदेश ह�नपुन�मा थनुामा 
रा�ने गरी भएको आदशे बेरीतको छ । जहासँ�म 
अिमत राणाको �ीमतीलाई चेक िदएको र सो चेकमा 
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रकम नभएको भ�ने कुरा छ सो आधार गलत आधार 
हो । म िनवेदकसगँ कागज गन�म�येक� अिमत राणाक� 
�ीमती भएको र िनजसमेतसगँ िलखत कागज भएको 
अव�थामा सोहीबमोिजम ह�ने गरी सहमित भएको हो । 
सं�थाले लगानी गरकेो रकम उठ्न नसकेको‚ स�ंथाले 
रकम उठाउने कानूनी �ि�यामा लािगरहेको अव�थामा 
एकैसाथ धेरजैनाको रकम मागदाबी रहेको कारणले 
मा� रकम िफता� ह�न नसकेको हो । �यसको लािग मैले 
�यि�गत �पमा िलखत गरी केही रकमसमेत िदएको 
छु । जाहेरवालाह� चार जनाको नाममा एन.आई.सी. 
एिसया ब�कमा िनजह�सगँ भएको सहमितबमोिजम 
नै िनजह�ले खोलेको खातामा मैले िविभ�न िमितमा 
�.१५ लाख‚ �.९ लाख‚ �.७ लाख‚ �.४ लाख 
गरी रकम ज�मा गरी सो रकम जाहेरवालाह�ले िलन ु
भएको छ । िमित २०७३।१०।२३ गते िन�ेपकता� 
तथा जाहेरवालाम�येका मोितमान पितले मबाट �.७ 
लाख �पैया ँ िन�ेपकता�ह�लाई िफता� गन�को लािग 
बिुझिलन ुभएको छ । यसबाट म िनवेदकको ठगी गन� 
मनसाय नभएको �प� ह��छ । जाहेरवालाह�ले िमित 
२०७३।१०।२३ गते िलखत गरी सहमितबमोिजम 
िविभ�न िमितमा रकम पिन िलने र सोही िवषयमा पनुः 
जाहेरी िदनलेु िनजह�को िनयत नै दूिषत भएको �प� 
ह��छ ।

��ततु म�ुामा थनुछेकको आदेश गदा� िमित 
२०७३।१२।२७ मा जाहेरवाला र स�ंथाबीचमा भएको 
कागजलाई �वीकार गरकेो छ । उ� कागज काया��वयन 
पिन भएको छ । सोही कागजको आधारमा केही 
कुरालाई वैधािनकता िदने, केहीलाई निदने भ�न कदािप 
िम�दैन । कागज भएको िवषयव�त ु जाहेरवालाह� 
र अिभयोजन प�ले समेत �वीकार गरकेो छ । उ� 
कागजबमोिजमको रकम जाहेरवालाह�ले �ा� गन� 
नसकेको अव�था आएमा कागजको भाखा नाघेपिछ 
ऐनको �यादिभ� मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको २ नं.‚ 
४ नं. र ६ नं. बमोिजम तोिकएको िनकायमा उजरुी 

गरी रकम िलन पाउने अव�था कानूनले नै िनधा�रण 
गरकेो छ । सं�थाको नाउमँा रहेको अ�य चल अचल 
स�पि�को िववरण म िनवेदकले अनसु�धानको �ममा 
र अदालतमा बयानको �ममा उ�लेख गरकेो छु । उ� 
स�पि�बाट िलन पाउने अव�था ह�दँाह�दँै �यसतफ�  
नगई जाहेरी िदई म िनवेदकउपर फौजदारी अिभयोग 
लगाई थुनामा रा�ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी छ ।

अतः म िनवेदकले जाहेरवालाह�को रकम 
िलई खाएको होइन । अिभयोग दाबीबमोिजम म िनवेदकले 
कुनै कसरु अपराध गरकेो कुरा व�तिुन� आधारबाट 
�मािणत ह�न सकेको अव�था छैन । म िनवेदकलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८(२) बमोिजम थुनामा रा�न ुपन� 
अव�था िव�मान छैन । तसथ� म िनवेदकलाई थनुामा 
रा�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७४।१।१० गतेको आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७४।३।१५ गते भएको 
आदशे बेरीतको भएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी ब�दी��य�ीकरणलगायत जो चािहने आ�ा 
आदशे जारी गरी थनुाम�ु गरी म िनवेदकलाई तारखेमा 
राखी म�ुाको पपु�� ग�रिदन ु भनी काठमाड� िज�ला 
अदालतको नाममा जो चािहने आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदन ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  
नपन� आधार र कारण भएमा सो खलुाई �याद सूचना 
�ा� गरकेो ७ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतको िमित २०७४।५।४ को आदेश ।

िन�ेपकता�लाई आकष�क �याज िदने सत� 
��ताव गरी िन�ेप �वीकार गन� तर िन�ेपकता�ह�लाई 
आव�यक परकेो बेला उनीह�ले बचत गरकेो रकम 
िफता� नगरी सहकारीको काया�लयसमेत ब�द गरी 
स�पक�  गन� छोडेको भ�ने जाहेरी बेहोरालगायतका 
अ�य आधार र कारणह�बाट �ितवादीलाई िमित 
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२०७४।१।१० मा थनुामा रा�ने गरी भएको आदेश 
र सो आदशेलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको िमित २०७४।३।१५ को आदेशले 
�ितवादीह�को हकािधकार हनन भएको अव�था 
नह�दँा यस अदालतलाई समेत िवप�ी बनाई िदएको 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदक �ितवादी स�चालक अ�य� भएको 
सहकारी स�ंथा िलिमटेडमा जाहेरवालाह�को िन�ेप 
रहेको र िफता� िदन नसकेको कुरा अदालतसम� 
भएको बयानमा िनवेदक �ितवादीले �वीकार गरकेो 
अव�थासमेत देिखदँा स�ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।१।१० मा िनवेदकलाई पपु��को लािग थुनामा 
रा�ने गरी भएको आदशे रीतपूव�कको दिेखदँा प�रवत�न 
ग�ररहन ु पद�न । कानूनबमोिजम गनु�होला भनी िमित 
२०७४।३।१५ मा आदेश भएको ह�दँा उ� आदेश 
कानूनसङ्गत नै भएकोले �रट िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने बेहोराको उ�च 
अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।

�ितवादीह�लाई पपु��का लािग थुनामा 
रा�न ुभ�ने अदालतको आदेशमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयको कुनै भूिमका नरहेको र िनवेदनमा समेत 
�यसको िजिकर नरहेको देिखदँा सरोकार नै नभएको 
िवषयमा महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िवप�ी 
बनाई िदएको िनवेदन खारजेभागी छ । उपयु�� बुदँामा 
�ितकूल असर नपन� गरी वैकि�पक िजिकर के छ 
भने‚ िनवेदक म�ुाको पपु��को लािग थुनामा रहेको 
अव�था हो । िनवेदकको िव�� म�ुा स�म िनकायले 
अनसु�धान गरी दायर गरकेो र स�म अदालतबाट 
थुनामा राखी म�ुा पपु�� गन� आदशे भएको छ । उ� 
आदेश पनुरावेदन स�ुने अदालतबाट समेत सदर 
भएको छ । यस �कृितको थनुालाई गैरकानूनी भ�न 
िम�दैन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 

िवप�ी महा�यायािधव�ाको काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेदकले त�काल �ा�त �माणबाट 
जाहेरवालाह�बाट �यि�गत �योजनको लािग रकम 
उठाएको अव�था नरही सहकारी सं�थाको सद�यह� 
समेत रहेका जाहेरवालाह�ले आफँै �वे�छाले रकम 
ज�मा गरकेो र �य�तो ज�मा भएको रकम सहकारीकै 
सद�यबीच लगानी भई �य�तो लगानी संर�ण गरी 
असलुउपर समेत गनु�पन� अप�रहाय� ि�थितमा �यो 
कामको िज�मेवारी िलन स�ने �यि�लाई थनुामा 
रा�नकुो औिच�य पिु� ह�न आव�यक छ । य�ता आिथ�क 
िववादमा थुनामा राखी पपु�� गनु�  ��ततु िववादको एक 
मा� समाधान होइन । अतः हाल अिभयोजन प�बाट 
�माणह� संकलन भई अनसु�धान स�प�न ग�रसकेको 
र ती �माणह�को आधारमा म�ुा दायर भइसकेकोमा 
अिभयोगबमोिजम आरोिपत कसरु ठहर ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा स�ु अदालतबाट िन�य�ल ह�ने भए तापिन 
िनज �ितवादीले त�काल �माण न� गन� स�ने अव�था 
नभई सं�थाका लगानीको संर�ण गरी अ� िन�ेपकता� 
सद�यह�को आिथ�क िहत ह�ने काय� गनु�  िनजको समेत 
कत��य िभ� पन� अव�था ह�दँा ��ततु आिथ�क िवषयमा 
स�ंथा र यसका सद�यह�समेतको बहृ�र िहतको 
लािग यी िनवेदकलाई थनुामा रा�न ुपन� अ�य कारण 
नभएमा त�काल थनुाम�ु ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  
भ�ने माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हाको 
राय ।

िनवेदकलाई मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको ११८ नं. को देहाय (२) 
बमोिजम थनुछेकको आदेशबाट थुनामा राखेको 
देिख�छ । उ� दफाबमोिजम ग�रने थुनछेक आदेश 
सो आदशे गदा�स�मको अव�थामा परी�ण ह�न बाकँ� 
नै रहेका �माणको आधारमा िनकािलने िन�कष� 
हो । पिछ ती त�काल �ा� �माण परी�ण गदा� 

१०१०८ - िवजयराज तलुाधर िव. काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, माघ

1814

िनवेदक िव��को अिभयोग पिु� ह�न स�ने आधार 
नदेिखएमा आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउन स�ने नै 
ह�दँा हाल स�म अदालतले �याियक �ि�याअनसुार 
कानूनबमोिजम पपु��को लािग थनुामा राखेको 
काय�लाई ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट ह�त�ेप 
गन� िम�ने देिखएन । यसरी िनवेदकलाई त�काल 
�ा� �माणह�को आधारमा स�म अदालतबाट 
कानूनबमोिजम थनुछेकको आदेशबाट थुनामा 
रािखएको, अदालतले िनजको सनुवुाइ गदा�  अपनाउन ु
पन� कानूनी �ि�या अपनाएको, स�ु आदेश स�म 
अदालतबाट परी�णसमेत भइसकेको र ती दवुै 
आदेश अिधकार�े�‚ कानूनी �ि�या, संवैधािनक 
तथा कानूनी �ावधान र �यायको मा�य िस�ा�तको 
कसीमा �िुटपूण� नरहेको, नदिेखएको तथा िनवेदकको 
थुना गैरकानूनी, बदिनयतपूण� र अनिधकृत हो भ�ने 
पिु� नभएको अव�थामा िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । िनवेदकलाई 
थुना म�ु ग�रिदन ु भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� भ�ने माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार 
िस�हाको रायसगँ सहमत ह�न नसकेको ह�नाले ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(ख) बमोिजम 
��ततु म�ुा सनुवुाइको लािग पूण� इजलाससम� पेस 
गनु�  भ�ने माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह 
राउतको राय ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात 
अ�ययन ग�रयो । िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी माधव बा�कोटा तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी सरुज अिधकारी र �ी इ��र अिधकारीले 
जाहेरवालाह�ले �यि�गत �योजनको लािग रकम 
उठाएको अव�था नभएको, जाहेरवालाह�को रकम 
सहकारीकै सद�यह�बीच नै लगानी भइरहेको, लगानी 

सरुि�त रहेको भ�ने �ितवादीको िजिकर रहेको तथा 
सहकारीको अ�य स�पि�बाट समेत असलुउपर ह�न 
स�ने अव�था रहेकोले सहकारी सं�थाको देवानी 
दािय�वको िवषयमा िनवेदकलाई ठगीको कसरुमा म�ुा 
चलाएको छ । थुनामा रा�ने गरी भएको काठमाड� 
िज�ला अदालतको आदेश तथा सो आदेशलाई 
सदर गन� उ�च अदालत पाटनको आदेश िमलेको 
छैन । सहकारी सं�था आफँैमा सहकारी ऐनअ�तग�त 
�थािपत �वाय� सं�था हो । सो सं�थाको कारोबारको 
स�ब�धमा सं�थागत दािय�वमा िनवेदकलाई �यि�गत 
�पमा जवाफदेही बनाउन िम�दैन । िनवेदकले 
�यि�गत �पमा जाहेरवालाह�बाट रकम उठाई 
खाएको अव�था नह�दँा सहकारी स�ंथाले गरकेो 
कारोबारको लािग सहकारी सं�था नै िज�मेवार ह�ने 
भई दािय�व बेहोनु�  पन�मा िववाद ह�न स�ैन । सहकारी 
स�ंथाले सद�यह�बाट मा�ै िन�ेप संकलन गन� पाउने 
ह�दँा एक सद�यले अक� सद�यलाई ठगी गन� भ�ने ��ै 
आउदैँन । अतः िनवेदकको िव�� ठगीको म�ुा चलाई 
थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गन�को लािग काठमाड� 
िज�ला अदालतले गरकेो आदशे तथा सो आदेशलाई 
सदर गन� उ�च अदालतको आदेश बेरीतको भएकोले 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ुपन� अव�था ह�दँा 
यस अदालत, संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीश 
�ी अिनलकुमार िस�हाको राय सदर गरी िनवेदकलाइ� 
थनुाम�ु ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी यवुराज महतले िनवेदक �ितवादी 
िव�� ठगी म�ुाको अिभयोग स�म अदालतमा दायर 
भएको छ । म�ुामा थुनछेकको आदेश भई सो आदेश 
बेरीतको भनी परकेो िनवेदनमा समेत स�ु अदालतको 
आदशे पनुरावेदन स�ुने अदालतबाट सदरसमेत 
भइसकेको अव�था छ । िनवेदक म�ुाको �ि�याबाट 
�याियक थनुामा रहेकोले गैरकानूनी थुनामा रहेको 
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मा�न िम�ने होइन । मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. को 
िनवेदनमा ज�तै गरी �रट िनवेदनमा सनुवुाइ गन� िम�ने 
होइन । असाधारण �े�ािधकार साधारण अिधकार 
�े�को समाना�तर होइन र साधारण �े�ािधकारलाइ� 
सीिमत त�ुयाउनसमेत असाधारण �े�ािधकारबाट 
िम�दैन । स�म अदालतबाट त�काल �ा� �माणको 
आधारमा अिभय�ुलाई थनुामा रा�नको लािग भएको 
आदेशलाई बेरीतको मा�न निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहराएको माननीय �यायाधीश �ी �काश 
मानिसहं राउतको राय सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीशह�का बीच रायमा मैत�य ह�न नसक� 
सव��च अदालत िनयमावली,२०७४ को िनयम 
२३(२)(ख) बमोिजम यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गनु�पन� हो वा होइन? 
भ�ने ��मा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह�ले 
स�चालन गरकेो गौरी शंकर बह�उ�े�यीय सहकारी 
सं�था िल.को साधारण र म�ुित खातामा रकम 
ज�मा गरमेा १० दिेख १५ �ितशत �याज िदने भनी 
िविभ�न �लोभन देखाइ� िव�ासमा पारी रकम ज�मा 
गन� लगाइ�  रकम ज�मा गरी सकेपिछ ज�मा गरकेो 
रकमको सावा ँतथा �याजसमेत निदइ� सहकारी ब�द 
गरी स�पक� िवहीन भई झ�ुयाइ� जाहेरवालाह�को कुल 
ज�मा �.४,४२,६३,२२४।- ठगी गरी िलइ� खाएको 
पिु� भएको भनी यी िनवेदक िवजयराज तलुाधरसमेत 
उपर ठगीको अिभयोगमा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
म�ुा दायर भएको देिखयो । सो अदालतबाट यी 
िनवेदक िवजयराज तलुाधरलाइ�  थनुामा राखी म�ुाको 
पपु�� गन� गरी िमित २०७४।१।१० मा आदशे भएको 
पाइयो । अ.बं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन परेपिछ िज�ला 
अदालतको उ� आदशे उ�च अदालत‚ पाटनबाट 

समेत िमित २०७४।३।१५ मा सदर भएको देिख�छ । 
उि�लिखत आदेशह� गैरकानूनी भएकोले उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी थनुाम�ु ग�रपाउ ँ भ�ने ��ततु िनवेदन िजिकर 
रहेको छ । स�म अदालतबाट त�काल �ा� �माणको 
आधारमा थनुामा रा�ने आदशे भएकोले गैरकानूनी 
थनुा मा�न िम�दनै भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
देिख�छ ।

३. सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७(१) ले 
सहकारी सं�थालाइ� अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला 
एक �वशािसत र संगिठत सं�था ह�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । िनवेदक िवजयराज तलुाधर गौरीशंकर 
सहकारी स�ंथाको अ�य� भई काय� गरकेो भ�ने त�यमा 
िववाद देिखदँैन । सं�थाको अ�य� वा �ितिनिधको 
�पमा काय� गदा�  �य�तो सहकारी सं�थाको िहतको 
लािग काय� गनु�  पन� ह��छ । यसरी असल िनयत 
राखेर िनयमसङ्गत तवरबाट काम कारबाही भएको 
अव�थामा कारोबारको स�दभ�मा भएको नो�सानीलाइ�  
मा� आधार मानेर कसरु कायम गनु�  िववेकपूण� 
ह�दैँन । तर सं�थालाइ�  जानीजानी हािन नो�सानी ह�ने 
गरी काय� गरकेो वा सं�थाको अ�य� वा �ितिनिधले 
आ�नो �यि�गत िहतको लािग बदिनयत राखी काय� 
गरकेो अव�थामा कानूनी दािय�व वहन गनु�  नै पन� 
ह��छ । ��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा� िनवेदक सहकारी 
स�ंथाको अ�य�को िज�मेवारीमा रहेको देिखएको 
छ । कानूनबमोिजम कसरु मािनने कुनै काम सहकारीबाट 
भएको अव�थामा अ�य�ले पिन सोस�ब�धी दािय�व 
बेहोनु�  पन� अव�था रह�छ । सगंिठत सं�था हो भ�ने 
आधार देखाएर मा� िनवेदकले फौजदारी दािय�वबाट 
उ�मिु� पाउने ठा�न ु�यायसङ्गत ह�न स�ैन । Lifting 
the Corporate Veil भ�ने िस�ा�तअनसुार पिन 
सगंिठत सं�थाको नामबाट भएको काम कारबाही 
कसरुज�य रहेको अव�थामा सोस�ब�धी फौजदारी 
दािय�व सो स�ंथासगँ स�व� पदािधकारीले बहन गनु�  

१०१०८ - िवजयराज तलुाधर िव. काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत
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पन� ह��छ । सं�थालाइ� आवरणमा देखाएर कसरुज�य 
दािय�वबाट �यि�ले उ�मिु� पाउन स�ैन । यसैले 
सहकारीबाट सं�थागत �पमा भएको कारोबारको 
िवषय भएकाले यसलाइ� फौजदारी दािय�वको िवषय 
मा�न िम�दैन भ�ने िनवेदन िजिकर मनािसब देिखएन ।

४. अब ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने पूवा�व�था स�ब�धमा केही िववेचना ह�न 
आव�यक देिख�छ । कानूनिवपरीत थुनामा रािखएको 
भएमा, �व�ृ धारणा बनाइ�  वा बदिनयत वा कपटपूण� 
तवरले थनुामा रािखएको भएमा, प�ाउ गनु�  पन� 
कारणको सूचना तथा जानकारी नै निदई थुनामा 
राखेको भएमा, �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
ग�भीर उ�लङ्घनलगायत कानूनले अिनवाय� गरकेो 
�ि�याह� �प� उ�लङ्घन गरी थनुामा रािखएको 
देिखएमा, अि�तयारवालाबाहेक अ�बाट भएको 
काम कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत तवरबाट 
थुनामा रािखएको भएमा वा �व�छ सनुवुाइबेगर वा 
अिभयोग नलगाइ�  थुनामा रािखएको देिखएमा अथा�त् 
�प�त: अिधकार�े�ा�मक �िुट देिखएको अव�था 
भएमा अथवा य�तै �कारबाट कानून �ितकूल थुनामा 
राखेको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ह�ने अव�था रह�छ । कानून�ितकूल ब�दी बनाइएको 
अव�थामा संिवधान�ारा �द� वैयि�क �वत��ताको 
हक �चलनका लािग ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� ग�रएको छ । तर मािथ विण�त अव�थाह� 
िव�मान नभएमा वा िविधवत �पमा अिभयोगप� दायर 
भइ� साधारण अिधकार �े�अ�तग�त कानूनबमोिजम 
स�म अदालतले तहतह �माणको मू�याङ्कन गरी 
म�ुामा पपु��का लािग थुनामा रािखएको िवषयलाई 
िलएर ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  मनािसब 
ह�दँनै । ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट �याियक 
उपचार �दान गन� कुराको सीमा, प�रिध र �योजनतफ�  
िववेकपूण� �पमा �ि� िदन ुआव�यक ह��छ । यो आदेश 
न अदालतको साधारण �े�ािधकारको िवक�प हो, न 

त यसलाइ� पनुरावेदक�य तहको �पमा हेन� र �योग गन� 
ह��छ । यसको छु�ै र िविश� मह�व छ । सामा�यतया: 
अदालतले िनयिमत र साधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
हेरकेो कुरालाइ� ब�दी��य�ीकरणको िवषय बनाउन ु
ह�दैँन । अदालतले म�ुाको रोहमा कुनै काम कारबाही 
गदा� कानूनको �प� उ�लङ्घन ह�न गएको र 
प�रणाम�व�प ग�भीर अ�याय (Gross Injustice) 
ह�न पगेुको ि�थितमा यदाकदा अपवाद ि�थितमा  
ब�दी��य�ीकरणको मा�यमबाट �याियक उपचार 
�दान ग�रएका केही ��ा�त छन् । तर यसरी उपचार 
�दान गदा� पया�� सावधानी, सझुबझु, सयंम र 
बिु�म�ाको �योग अपेि�त रहने गद�छ । �माणको 
मू�याङ्कनस�ब�धी िवषय वा तजिबजी अिधकारको 
�योग गदा�  िविवध मानवीय �ि�कोणमा रहने �वभािवक 
िविवधताको कारणबाट देखा पन� अ�तर-िभ�नता 
ज�ता कुरालाइ�  हेररे मातहतका अदालतले साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त म�ुाको िनयिमत �ि�याका 
स�दभ�मा गरकेा िनण�य वा आदेशअनसुार थनुा वा 
कैदमा परकेो िवषयलाइ� िलएर ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गनु�  �वीकृत �याियक मा�यता वा 
प�रपाटीअनकूुल ह�दैँन । ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� अिधकारको खकुुलो वा हलकुा �योगले �याय 
प�ितमा खलबली वा गडबडी नमि�चयोस ्भ�ने प�मा 
वाि�छत िववेक प�ुन ुआव�यक ह��छ । 

५. मलुकु� ऐन‚ अदालती ब�दोब�तको 
महलको ११८ नं. ले त�काल �ा� �माणको आधारमा 
अिभय�ुलाई थनुामा‚ धरौटीमा वा ता�रखमा रा�ने 
�यव�था गरकेो छ । िनवेदक िवजयराज तलुाधरउपर 
ठगी गरकेो अिभयोग लागी काठमाड� िज�ला 
अदालतसम� अिभयोगप� दायर भएको देिख�छ । 
िनयिमत �याियक �ि�याबाट अिभयोग प� दायर भएको 
र थनुछेकका स�दभ�मा कानून�ारा �यव�था ग�रएको 
�ि�याबमोिजम िनवेदकलाई थनुामा राखी म�ुाको 
पपु�� गनु�  भनी तहतह अदालतबाट आदेश भएको 
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देिख�छ । िनवेदकउपर काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चलेको ठगी म�ुा िवचाराधीन रिहरहेकोसमेत पाइयो । 
यस अव�थामा अिहले �रट अिधकार�े�अ�तग�त ��ततु 
िनवेदनका स�दभ�मा मातहत अदालतमा िवचाराधीन 
ठगी म�ुाको अ�तरव�तमुा �वेश गरी �माणको 
मू�याङ्कन गरी िवचाराधीन म�ुा िन�पण गन� असर 
पन� गरी आदेश जारी गनु�  उिचत देिखदैँन । िववादको 
त�यिभ� �वेश गरी थनुाको औिच�य परी�ण गन� 
अिहले िम�दनै । यसरी हे�रयो भने िनयिमत अदालतको 
सनुवुाइ �ि�यामा अनिुचत ह�त�ेप गरकेो ह�न जा�छ । 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनका स�दभ�मा थनुाको 
कानूनी वैधता (Legality) स�म परी�ण ग�रने हो । 
मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका म�ुाको त�य 
र �माणको मू�याङ्कन गरी इ�साफ गरकेो प�रणाम 
आउने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  
हामीले अि�तयार गरी आएको मा�यता, �णाली वा 
अवधारणा �ितकूल ह�न जा�छ । 

६. नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) ले 
यस अदालतलाई �दान गरकेो असाधारण अिधकार 
िविश� �कारको अिधकार�े� हो । यो साधारण 
�े�ािधकारको वैकि�पक वा प�रपरुक �यव�था 
होइन । यस अदालतले असाधारण �े�ािधकारको 
�योग गदा� मातहतका अदालतमा कानूनबमोिजम 
दायर भइ� िवचाराधीन रहेका म�ुाह�लाई �भािवत पान� 
िम�दैन । यसै स�दभ�मा रामदेव यादव िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको (ने.
का.प.२०६८, प�ृ १२९८, अंक ८‚ िन.नं. ८६६५) 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनका स�दभ�मा यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट “साधारण �े�ािधकार 
र असाधारण �े�ािधकार समाना�तर �े�ािधकार 
होइनन ् र असाधारण ��ेािधकारले साधारण 
�े�ािधकारलाई अनादर गन�‚ सीिमत तु�याउन‚े 
िनय��ण गन�, �ित�थापन गन� वा कुनै िकिसमबाट 
िन�तेज तु�याउनसेमते असाधारण �े�ािधकारको 

म�सद ह�न स�दैन” भनी �या�या भएको 
देिख�छ । िनवेदक मानकाजी धोङ (तामाङ) िवप�ी 
कारागार शाखा धिुलखेल भएको (ने.का.प. २०५४‚ 
िन.नं. ६३५८‚ प�ृ २२४) को ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनका स�दभ�मा “िनयिमत अदालतको 
िवचाराधीन िववादा�पद त�यमा पुनरावेदन हरे े
ज�तै ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट िन�पण गन� 
निम�ने” भनी यस अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन 
भएको देिख�छ । िनवेदक राम काक� िव�� िवप�ी 
पनुरावेदन अदालत लिलतपरुसमेत भएको (ने.
का.प.२०५१‚ िन.नं.४८८९, प�ृ २२०, अंक ३) 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा सनुवुाइ गदा� पिन 
यस अदालतबाट “अिधकार�ा� अदालतबाट 
म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा �याियक 
थुनामा रहकेो िनवेदकको थनुालाई गैरकानूनी 
भ�न नसिकन े भएकोले य�तो अव�थामा यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े� �योग गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� निम�ने” भ�ने 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिखयो । िनवेदक वासदेुव 
साह तरुहाका हकमा अिधव�ा रामिवलास राउत 
िवप�ी पनुरावेदन अदालत हेट�डा (ने.का.प. २०६८‚ 
िन.नं.८६५०‚ प�ृ ११७१) भएको िनवेदनको स�दभ�मा 
“त�लो अदालतले थुनछेकलाई िलएको त�काल 
�ा� �माणका आधार पुनरावेदन अदालतसमतेले 
मनािसब मानकेो अव�थामा सव��च अदालतले 
ती आदेशह� �ितकूल ब�दी��य�ीकरण जारी 
गदा� �याियक सयंम र मया�दाको उ�लङ्घन ह�न 
पु�ने” भनी �या�या भएको दिेख�छ । यसरी म�ुाको 
कारबाहीको िसलिसलामा अदालतको आदेशबमोिजम 
�याियक थुना (Judicial custody) मा रहेको थुनालाई 
गैरकानूनी भ�न निम�ने भएकोले ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी नह�ने भनी �याियक िस�ा�तह� 
�ितपािदत भएका छन् । िवचाराधीन म�ुामा स�म 
अदालतले �याियक �ि�याअनसुार म�ुाको सनुवुाइ 

१०१०८ - िवजयराज तलुाधर िव. काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत
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ह�दँाको अव�थामा आरोिपत कसरुको स�ब�धमा 
�माणको मू�याङ्कन गरी �याय िन�पण गन� भएकोले 
कानूनबमोिजम पपु��को लािग थुनामा राखेको कुरामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  मनािसब ह�दैँन । 
��ततु िववादको स�दभ�मा िनवेदकको थनुा गैरकानूनी, 
बदिनयतपूण� वा अनिधकृत हो भ�ने नदेिखएको र उ� 
थुनालाई ग�भीर अ�यायपूण� प�रणाम पैदा ह�ने �कृितको 
कानून �ितकूलको थुना मा�न सिकने अव�था नभएको 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन ।

७. अतः िनवेदकलाई गैरकानूनी 
तवरबाट थनुामा राखेको नभई म�ुाको रोहमा 
पपु��को िसलिसलामा तह-तह अदालतबाट भएको 
आदेशबमोिजम थनुामा राखेको देिखएको ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारेज ह�ने भनी सयं�ु इजलासमा राय �य� 
गन� माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउतको 
िमित २०७४।६।२ को राय मनािसब ठहछ�  । यो 
आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाइ� िदन ुभनी एक�ित 
�ितिलिप महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाइ� 
िदन ु। दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइ�  िदनू ।

उ� रायमा सहमत छ� ।
का.म.ु�.�या.दीपकराज जोशी
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत:- हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल चै� २९ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

आदेश िमित : २०७३।१२।१७
०७२-WO-०७९२

िवषयः- उ��ेषण

िनवेदक : धािदङ िज�ला, स�यानकोट गा.िव.स. वडा 
नं.७ �थायी वतन भई हाल का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं.१६ नया ँबजार ब�ने अिधव�ा तलुसी 
िसंखडा

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § वातावरण सरं�णको िवषय िनवेदकको 
सामा�य िज�ासा र चासोको िवषय मा� 
होइन । यस�कारको साव�जिनक िवषयमा 
�रट िनवेदन िदन िनवेदकलाई हकदैया 
रह े भएको नै देिखयो । फोहोरमैलाको 
�यव�थापन र वातावरण सरं�ण कुनै 
रा��को सीमा वा प�रिधभ�दा परको 
आव�यकतासगँ स�बि�धत छ । य�तो 
बह�आयािमक साझा सरोकारको िवषयलाई 
हकदैया र सरोकारको सीमामा सकुंिचत 
रा�नु पिन उिचत नह�ने ।

(�करण नं.२)
 § �व�छ, �व�थ वातावरण मानव जीवनको 

अिभ�न तथा सम�ताको अगं हो । 

�नण�य नं. १०१०९
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वातावरण िब�न गयो भने यसको ��य� 
�भाव र असर मानव जीवन, वन�पित 
तथा पशुपं�ीमा पद�छ । मानवको बाँ�न े
अिधकारिभ� �व�छ �व�थ वातवारणको 
हक पिन अ�तरिनिहत रहकेो ह�दँा िब�दैँ 
गएको वातावरण सरं�णका लािग आज 
िव� नै िचि�तत रहकेो पाइने ।

(�करण नं.४)
 § वातावरण र जैिवक िविवधताको 

सरं�णस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
सि�धह�लाई नपेालले �वीकार गरी 
सकेको ि�थितमा �य�ता सि�धजिनत 
अ�तरा�ि��य कानूनले �यव�था 
गरकेा �ावधानह�लाई स�मान गनु� 
(Obligation to Respect), सरं�ण गनु� 
(Obligation to Protect) र प�रपालना 
(Obligation to Fulfill) गनु�पन� दािय�व 
नेपालको पिन रहकेो छ । अत: नेपाल 
सरकार अि�तयार �ा� िनकायह�ले 
वातावरण सरं�णका लािग कानूनस�मत 
िविधको अवल�बन गरी वातावरण �य 
गन� उ�ोगलाई चेतावनी िदने वा �ितब�ध 
लगाउन स�न ेभ�न ेदेिखन आउने । 

(�करण नं.१०)
 § धुवाँ, धुलो, �विन, फोहोरमैला, �दूिषत 

वातावरण र दुग�ि�धत �थानमा नाग�रकले 
स�मानपूव�क बा�ँन स�ने अव�था 
रहदैँन । स�मानपूव�क बाँ�न �व�छ, सफा 
पया�वरणको िनता�त आव�यक पद�छ । 
�व�छ र सु�दर पया�वरण अ�तरपु�तामा 
ह�ता�तरण गन� वातावरण सरं�णमा 
िवशेष पहल गनु�पन� देिख�छ । काठमाड� 
उप�यकामा िविभ�न �े�बाट उ�प�न ह�न े
फोहोरमैलालाई जैिवक मल बनाउने वा 

दीघ�कालीन (Long Lasting) िवसज�न 
गन� उपाय सरकारले खो�न ुपन� ।

(�करण नं.१४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी तलुसी 
िसंखडा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
संिजवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०५३, अंक १, प.ृ३३

स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान
 § वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३
 § �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५
 § फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८

फैसला
�या. �काशमान िसहं राउत : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य र आदेश यस�कार छ:-

�रट िनवेदन बेहोरा
म िनवेदक नेपाली नाग�रक ह� ँ । नेपालको 

सिंवधानले नाग�रकह�लाई मौिलक हक �दान गरकेो 
छ । संिवधानले ��येक नाग�रकलाई �व�छ, सफा, श�ु 
र �व�थ वातावरणको उपभोग गन� हक �दान रहेको 
छ । �व�छ र �व�थ वातावरण नै मानव जीवनको 
पिहलो आधार हो । �यसैले पया�वरण �व�छ रा�न 
वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३, वातावरण संर�ण 
िनयमावली, २०५४ र फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, 
२०६८ िनमा�ण भई लागू भएको छ । तर, काठमाड� 
उप�यकाबासी सडकको फोहोरमैला एव ंधवुा ँधलुोको 
�दूषणले आ�ा�त ब�न पगेुका छन् ।

१०१०९ - अिधव�ा तलुसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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काठमाड� उप�यकामा क�रब पचास लाख 
हाराहारीमा मािनसह� ब�दछन् । देशको राजधानीको 
�पमा रहेको काठमाड�मा ठूलाठूला काया�लयह� 
एवं िवदशेी दूतावास (Embassy) समेत रहेका 
छन् । सरकारले वातावरण संर�णमा कुनै ��ट नीित 
तथा �ि�कोण िनमा�ण गन� सकेको दिेखदँैन । यसै �े�मा 
उ�ोग ध�दा, गाम��टह�, कलकारखानाह� �थापना 
भई स�चालन भएकोले ती �े�बाट िन�केको धवुा,ँ 
धलुो र फोहोरले राजधानीको वातावरणमा ��य� 
नकारा�मक असर र मानव जीवनमा �ितकूल �भाव 
पारकेो छ । �यसैले यी उ�ोग ध�दालाई राजधानी 
बािहर उपय�ु �थानमा �थाना�तरण ग�रन ुपद�छ ।

राजधानीलाई �दूषणम�ु बनाई हरके 
राजधानीबासीले �व�छ, �व�थ वातावरणमा बा�ँन, 
िहड्न र जीवन िजउन पाउन ुसंिवधान �द� मौिलक 
हक हो । राजधानीबाट िन�कने फोहोरमैलालाई 
मोहोरमा प�रणत गन� नीित रा�यले अवल�बन 
गरी जैिवक मल / �ाङ्ग�रक मलको उ�पादन गन� 
सिक�छ । साथै फोहोरमैलाको दीघ�कालीन समाधानका 
लािग फोहोरमैला �यव�थापन के�� (Sanitary 
Landfill Site) को �यव�था गरी नाग�रकलाई �व�छ 
वातावरणमा िहड्ँडुल गन� र �व�थ जीवन िजउने हकको 
मूत��पले ��याभूत गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीका नाममा 
परमादशेको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो, आदेश 
जारी गनु�  नपन� मनािसब आधार, कारण र �माण भए 
सोसमेत संल�न गरी िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।१।६ को आदेश ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफ
सिंवधान �द� नाग�रकको �व�छ 

वातावरणको हकलगायतका मौिलक हकह�को 
स�मान, संर�ण र ��याभूत गन� काय�मा आ�नो 
�े�ािधकारिभ� रही �भावकारी काय� स�पादन गन� 
गहृ म��ालय सदा �य�नशील र किटब� रहेको 
छ । फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा 
३ ले फोहोरमैलाको �ब�ध गन� िज�मेवारी �थानीय 
िनकायको ह�ने �यव�था गरकेो छ । गहृ म��ालयको 
के क�तो काम कारबाहीबाट िवप�ीको संिवधान एवं 
कानून �द� हकमा आघात पारकेो हो, तत् स�ब�धमा 
िनवेदकले कुनै व�तगुत र ठोस आधार िनवेदनमा 
उ�लेख गन� सकेको छैन । ठोस आधार र कारण िबना 
यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ीम�येको नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयको तफ� बाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।  

यस म��ालयको कुन काय�ले िनवेदकको 
सिंवधान तथा कानून�ारा �द� हक अिधकारमा 
कसरी असर प�ुयाएको हो सो स�ब�धमा �रट 
िनवेदनमा ��ट खलुाइएको छैन । �प� आधार 
र कारण िबना यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन 
िम�दैन । नेपालको राजधानी काठमाड�लाई 
�दूषणम�ु बनाउने स�दभ�मा िविभ�न िनकायह�ले 
आ-आ�नो भूिमका सि�यतापूव�क िनवा�ह गद� आएका 
छन् । यस म��ालयसमेतले कानूनले तोकेको आ�नो 
भूिमका िनवा�ह ग�रआएको छ र भिव�यमा पिन गन� 
छ । िनवेदकको आधार र कारण िबनाको कपोलकि�पत 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीम�येको नेपाल 
सरकार, उ�ोग म��ालयका तफ� बाट पन� आएको 
िलिखत जवाफ ।

यस �यव�थािपका ससंद ् सिचवालयलाई 
िवप�ी बनाउन ु पन� आधार र कारण िनवेदकले �रट 
िनवेदनमा खलुाउन सकेको छैन । संसद ्सिचवालयले 
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गनु�पन� कुन काम नगरकेो र गनु�  नपन� कुन काम गरी 
संिवधान र कानूनिवपरीतको काय� गरकेो हो सो त�य 
�रट िनवेदनमा खलुाइएको छैन । यस सिचवालयलाई 
िवप�ी बनाउन ु पन� आधार र कारण खलुाउन 
नसकेकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
िवप�ीम�येको �यव�थािपका संसद ्को तफ� बाट पन� 
आएको िलिखत जवाफ । 

नेपालको राजधानी काठमाड�लाई 
�दूषणम�ु बनाउने र हरके राजधानीबासीले �व�छ 
वातावरणमा जीवन िजउने �यव�थाको स�दभ�मा 
ऐन र िनयमावली काया��वयन गन� �ममा िविभ�न 
िनकायह�ले आ-आ�नो िज�मेवारी पूरा गरकेा छन् । 
यस स�दभ�मा सहरी िवकास म��ालयले समेत आ�नो 
भूिमका िनवा�ह गद� आएको छ । यस म��ालयले समेत 
राजधानीलाई �व�छ सफा तथा �दूषणम�ु बनाउन 
सि�य भूिमका िनवा�ह गरकेो छ । भिव�यमा पिन 
आ�नो दािय�व पूरा गन� ह�दँा ��ततु कपोलकि�पत 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीम�येका सहरी 
िवकास म��ालयका तफ� बाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।   

नेपाल सरकार, जनसं�या तथा वातावरण 
म��ालयले वातावरणसगँ स�बि�धत िविभ�न 
अ�तरा�ि��य सि�ध, महासि�धह�मा ह�ता�र 
ग�रसकेको छ । ती द�तावेजमा उि�लिखत अ�तरा�ि��य 
�ितब�तालाई पूरा गन� िसलिसलामा वातावरण संर�ण 
ऐन, २०५३ तथा वातावरण सरं�ण िनयमावली, 
२०५४ अनसुार िविभ�न योजना, आयोजना तथा 
काय��मह�को वातावरण �भाव मू�याङ्कन गद� 
आइरहेको छ । यस म��ालयअ�तग�त रहेको िवभागले 
कुन उ�ोग कलकारखाना तथा आयोजनाले वातावरण 
�दूषण गर े वा नगरकेो स�ब�धमा िविभ�न समयमा 
अनगुमन गद�आएको र �यसरी अनगुमन गदा� �दूषण 
गरकेो पाइएमा यस म��ालयले िवभागको िसफा�रसमा 
वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा १८ बमोिजम 

�दूषण गन� िनकायलाई ज�रवाना गद� आएको छ । 
राजधानीमा के क�ता सडक बनाउन तथा कित लेनको 
बनाउने भ�ने स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकार नेपाल 
सरकारको काय� �े�िभ� पद�छ । हरके राजधानीबासीले 
�व�छ वातावरणमा ब�न, िहड्ँन र जीवन िजउन पाउन ु
उनीह�को मौिलक अिधकार हो । आगामी िदनमा 
राजधानीमा ह�ने �दूषणलाई के कसरी �यूनीकरण 
गन� सिक�छ भ�नेबारमेा िविभ�न सरोकारवाला 
िनकायह�सगँ छलफल गरी सोहीअनसुारको काय��म 
तजु�मा गरी काया��वयनमा �याइने ह�दँा ��तुत �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीम�येको जनसं�या 
तथा वातावरण म��ालयका तफ� बाट पन� आएको 
िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय नाग�रकह�को संिवधान 
तथा कानून�ारा �द� हक, अिधकारको स�मान, 
सरं�ण र स�ब��न गन� काय�मा �ितब� रहेको छ । 
राजधानीलाई �दूषणम�ु बनाउने िनवेदकको िनवेदन 
मागका स�ब�धमा नेपाल सरकार र स�बि�धत 
िनकायह�ले दशेको राजधानी काठमाड�लाई �व�छ, 
स�ुदर र सफा रा�ने स�ब�धमा नीितगत, कानूनी 
तथा सं�थागत �ब�ध गद�आएका छन् । राजधानीको 
वातावरणलाई �व�थ र सफा रा�न, फोहोरमैलाको 
िबसज�न तथा �यव�थापनको लािग िनजी तथा सरकारी 
�े�को साझेदारी पहल ह�दँै आएको छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा ३० मा �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने हकलाई मौिलक हकको �पमा समावेश गरकेो 
र काठमाड� उप�यकाको �े�लाई �व�छ तथा सफा 
रा�ने उ�े�यले फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८, 
वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३, वातावरण संर�ण 
िनयमावली, २०५४ समेत जारी भई काया��वयनमा 
रहेको छ । नेपाल सरकार उ� कानूनी �यव�था 
काया��वयन गन� किटब�, �ितब� र ि�याशील 
रहेको छ । िनवेदकको औिच�यहीन �रट िनवेदन 

१०१०९ - अिधव�ा तलुसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ीम�येका नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयका तफ� बाट 
पन� आएको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकका कानून �यवसायीको बहस
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदक िव�ान् अिधव�ा �ी तलुसी िसंखडाले 
नेपालको संिवधानले ��येक नाग�रकलाई �व�छ 
वातावरणमा स�मानपूव�क जीवन िजउने मौिलक हक 
�दान गरकेो छ । सो मौिलक हकअनसुार काठमाड� 
उप�यकामा फोहोर, धवुा,ँ धलुो र दगु��धका कारणले 
स�मानपूव�क जीवन िजउन सिकने अव�था छैन । 
��येक िदन उ�ोग, कलकारखाना, गाम��ट तथा सवारी 
साधनह�बाट िन�कने धवुा ँधलुोको कारणले यहाकँा 
नाग�रकह� उकुसमकुुस वातावरणमा आ�ा�त बनेका 
छन् । श�ु �ाण वाय ु िलने अव�था छैन । वातावरण 
�व�थ र �व�छ बनाउने सरकारको कुनै नीितगत, 
कानूनी र सं�थागत �यास भएको छैन । सरकारले 
आफँै वा िनजी �े�को सहकाय�मा िविभ�न �े�बाट 
िन�कने फोहोरलाई क�पो� मल बनाएर खेतबारीमा 
�योग गरी उ�जाउ विृ� गन� सिक�छ । िवकासका काय� 
गदा� वातावरण िब�न निदनेतफ�  सरकार सचेत ह�न ु
पद�छ । फोहोरलाई मोहोरमा प�रणत गरी �व�छ सफा 
वातावरणमा नाग�रकलाई िहड्ँ डुल गन� र �वा��य 
जीवन िजउने हकको ��याभूत गनु� , गराउन ु भनी 
िवप�ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ीका कानून �यवसायीको बहस
िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमीले नेपाल 
सरकार काठमाड� उप�यकाको वातावरणको संर�ण 
गरी जनताको �व�थ जीवनयापन गराउनेतफ�  सि�य, 

ग�भीर र ि�याशील रहेको छ । िनवेदकलाई �रट 
िनवेदन िदने हकदैया रहेको छैन । िववादको िवषयसगँ 
िनवेदकको कुनै साथ�क स�ब�ध छैन । वातावरण 
सरं�ण ऐन, २०५३, वातावरण संर�ण िनयमावली, 
२०५४, फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ िनमा�ण 
गरी काया��वयन ग�ररहेको छ । घर िनमा�णलाई 
�यवि�थत बनाउने, एक�कृत व�तीको िवकास गन�, 
उ�ोग, कलकारखाना �थापना गदा� वातावरणमा 
�ितकूल �भाव नपान� गरी �थापना र स�चालन गन� 
िदने �यव�था सरकारले गरकेो छ । �याद ैपरुाना सवारी 
साधनह�लाई काठमाड� उप�यकाबाट िव�थापन गन� 
काय� ग�ररहेको छ । सरकार जनताको �वा��यज�तो 
अित संवेदनशील िवषयमा अनदेखा ग�ररहेको छैन । 
वातावरण सरं�ण र जनताको �वा��य सधुारका लािग 
नेपाल सरकारको �ोत र साधनले �याएस�म लागी 
रहेको छ । नेपाल सरकार वातावरण संर�णमा सि�य 
�पमा लागी परकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवदेन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु� भयो । 

िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसमेत सनुी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो, होइन सो स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
देिखयो । 

यस अदालतको आदेश
िनण�यतफ�  िवचार गदा� , संिवधानले ��येक 

नाग�रकलाई �व�छ र �व�थ वातावरणमा बा�ँने 
हक �दान गरकेो छ । काठमाड� उप�यकामा बढ्दो 
जनसं�या, औ�ोिगक�करण, उ�ोग, गाम��ट र 
कलकारखानाह�को �थापना र �यहाबँाट िन�कने 
धवुा,ँ धलुो र फोहोरमैलाले राजधानीको वातावरणमा 
नकारा�मक असर पानु�का साथै यसले मानव जीवनमा 
�ितकूल �भाव पारकेो छ । िविभ�न �े�बाट िन�कने 
फोहोरलाई जैिवक / �ाङ्गा�रक मल बनाउन 
सिक�छ । �यसैगरी फोहोरमैलाको दीघ�कालीन 
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समाधानका लािग फोहोरमैला �यव�थापन के��को 
�थापना गन� सिक�छ । काठमाड� उप�यकामा भएको 
फोहोरमैलालाई �थायी �यव�थापन गरी उप�यकाका 
नाग�रकह�लाई �व�छ वातावरणमा िहड्ँ डुल गन� 
र �व�थ जीवन िजउने संवैधािनक हकको ��याभूत 
गनु� , गराउन ुभनी िवप�ीको नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन माग रहेको देिख�छ ।

नेपालको राजधानी काठमाड�लाई �दूषणम�ु 
बनाउने र हरके राजधानीबासीले �व�छ र �व�थ 
वातावरणमा जीवन िजउन स�ने यथोिचत �यव�था 
ग�रएको छ । यस स�दभ�मा वातावरण सरं�ण ऐन तथा 
िनयमावलीको �भावकारी काया��वयन ग�रएको छ । 
वातावरण संर�ण गन� िविभ�न िनकायह�बीच आपसी 
सम�वय गरी �भावकारी भूिमका िनवा�ह भइरहेको 
छ । वातावरण संर�णका स�ब�धमा नीितगत, कानूनी 
र स�ंथागत�पमा काम भएका छन् । राजधानीबाट 
िन�कने फोहोरमैलाको िवसज�न तथा �यव�थापनको 
लािग िनजी तथा सरकारी �े�को साझेदारी पहल ह�दँ ै
आएको छ । संिवधान�ारा �द� �व�थ वातावरणमा 
बा�ँन पाउने नाग�रकको मौिलक हकलाई संर�ण गन� 
नेपाल सरकार �ितब� र ि�याशील रहेको छ । नेपाल 
सरकारले आ�नो कत��य र दािय�व पूरा ग�ररहेको 
ह�दँा िनवेदकको औिच�यहीन िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेतको तफ� बाट िलिखत जवाफ पन� आएको 
देिख�छ । 

सव��थम ��ततु �रट िनवेदन नेपालको 
संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम 
यस अदालतमा दायर भएको र िवप�ीतफ� का 
सह�यायािधव�ाले िनवेदकलाई �रट िनवेदन दायर गन� 
हकदैया छैन भनी �� उठाउन ुभएकोले िनवेदकलाई 
��ततु �रट िनवेदन दायर गन� हकदैया छ वा छैन भ�ने 
स�दभ�मा िवचार गनु�पन� देिखयो । 

२. �रट िनवेदकले नेपालको राजधानी 

काठमाड� उप�यकामा �थापना भएका उ�ोग, 
कलकारखाना, गाम��ट र सवारी साधनसमेतबाट 
िन�कने धवुा ँ धलुोले काठमाड� उप�यकाबासीको 
जीवनमा नकारा�मक असर र �भाव पारकेोले 
फोहोरमैलाको �थायी �यव�थापन गरी �व�छ 
वातावरणमा िहड्ँ डुल गन� पाउने र स�मानपूव�क जीवन 
िजउन पाउने मौिलक हक अिधकारको ��याभूित गराई 
पाउ ँभनी नेपालको संिवधानको धारा ४६, १३३(२) 
र (३) अ�तग�त ��ततु �रट िनवेदन पन� आएको 
देिख�छ । नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) को 
�यव�था हेदा� साव�जिनक हक वा सरोकारको कुनै 
िववाद समावेश भएको कुनैपिन संवैधािनक वा कानूनी 
��नको िन�पणका लािग आव�यक वा उपय�ु 
आदशे जारी गरी �य�तो हकको �चलन गराउने 
वा िववादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अिधकार 
सव��च अदालतलाई ह�नेछ भ�ने �यव�था भएको 
देिख�छ । ��ततु िनवेदनमा िनवेदकले काठमाड�मा 
�व�छ तथा �व�थ वातावरण कायम रा�ने उ�े�य 
िलई पन� आएको िनवेदनका स�दभ�मा यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट िनवेदक बालकृ�ण �यौपाने िव�� 
नेपाल सरकार भएको �रट नं.१८५१ को िनवेदनमा 
राि��य स�पदा सबै नाग�रकह�को साझा स�पि� 
हो । देशको आिथ�क िवकास, वातावरण संर�ण इ�यािद 
िविभ�न �ि�कोणबाट देशको नाग�रकह�को साथ�क 
सरोकार रहेको ह��छ । संिवधानको बिख�लाप ह�ने 
कुनै काम कुरा भए गरकेो दिेखएमा �यसको िव��मा 
सिंवधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अ�तग�त 
िनवेदन िदने अिधकार ��येक नाग�रकलाई �ा� 
ह�नेछ । ��ततु िनवेदनमा वातावरण संर�ण र 
परुाताि�वक मह�वको �थानको संर�णको ��ततु िवषय 
साव�जिनक सरोकारको िवषय देिखदँा िनवेदकलाई 
हकदैया रहेको नै दिेखन आयो भनी ने.का.प.२०५३ 
अंक १ प�ृ ३३ मा �या�या भइसकेको छ । �रट 
िनवेदक काठमाड� उप�यकामा बसी कानून �यवसाय 

१०१०९ - अिधव�ा तलुसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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गन� एक सचेत नेपाली नाग�रक ह�न् । काठमाड�को 
वातावरण िब�दँा िनवेदकलाई समेत ��य� असर पन� 
देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले काठमाड�को 
फोहोरमैलालाई दीघ�कालीन�पले �यव�थापन गरी 
वातावरण �व�छ कायम रा�ने स�दभ�मा िनवेदन 
िदएको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएको 
िवषय साव�जिनक मह�वको देिखएको र िनवेदकको 
िववादको िवषयव�तसुगँ साथ�क स�ब�ध र ताि�वक 
सरोकार रहेको देिखयो । वातावरण संर�णको िवषय 
िनवेदकको सामा�य िज�ासा र चासोको िवषय मा� 
होइन । यस�कारको साव�जिनक िवषयमा �रट िनवेदन 
िदन िनवेदकलाई हकदयैा रहे भएको नै दिेखयो । 
फोहोरमैलाको �यव�थापन र वातावरण सरं�ण कुनै 
रा��को सीमा वा प�रिधभ�दा परको आव�यकतासगँ 
स�बि�धत छ । य�तो बह�आयािमक साझा सरोकारको 
िवषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुिचत 
रा�न ुपिन उिचत ह�दँैन ।  

३. िनवेदकले राजधानीका नाग�रकह� धवुा,ँ 
धलुो, फोहोरको दगु��ध र वातावरण �दूषणको कारणले 
िहड्ँ डुल गन� तथा मानव जीवन नै अ�य�त क�कर 
ब�दै गएकोले वातावरण सरं�ण र फोहोरमैलाको 
�यव�थापन गरी नाग�रकको मौिलक हकको सिुनि�त 
ग�रपाउ ँ भ�ने मह�वपूण� र अहम् ��न उठाएको 
पाइ�छ । बढ्दो सहरीकरण, िविभ�न कारणले 
काठमाड�मा भएको जनघन�व वा नगर व�तीमा 
देिखएको व�ृरोपणमा कमी तथा ख�ुला ठाउकँो अभाव, 
उ�ोगध�दा वा बढ्दो यातायातका साधनले �या�ँने 
धवुा,ँ सडकमा उडाएको धलुो, काठमाड�मा बिनरहेका 
अनेकाअनेक भवन र अिनयि��त तथा अ�यवि�थत 
बसोबासको कारणले काठमाड�को वातावरण िदन 
�ितिदन �दूिषत र ब�न क�कर ब�द ैगएको त�यलाई 
नकान� सिकँदैन । िविभ�न �े�बाट वातावरण संर�ण र 
फोहोरमैलाको �यव�थापन गन� िवक�पह�को खोजी 
भइरहे पिन �भावकारी र दीघ�कालीन�पमा सम�याको 

समाधानको उपाय अझै �ा� ह�न सकेको देिखदैँन । 
सिंवधान, ऐन, कानून, िनयमावलीमा भएको �यव�था 
तथा �ितब�ताबाट मा� सम�या समाधान ह�ने 
होइन । यसको �भावकारी काया��वयनबाट मा� 
वातावरण सरं�णमा सफलता �ा� ह��छ । 

४. �व�छ, �व�थ वातावरण मानव जीवनको 
अिभ�न तथा सम�ताको अंग हो । वातावरण िब�न 
गयो भने यसको ��य� �भाव र असर मानव जीवन, 
वन�पित तथा पशपंु�ीमा पद�छ । मानवको बा�ँने 
अिधकारिभ� �व�छ �व�थ वातावरणको हक पिन 
अ�तरिनिहत रहेको ह�दँा िब�दैँ गएको वातावरण 
सरं�णका लािग आज िव� नै िचि�तत रहेको पाइ�छ । 

५. िविभ�न �े�बाट िन�केका फोहोरलाई 
�यवि�थत �पमा िवसज�न गररे �यसलाई इ�धन वा 
जैिवक मलको �पमा �योग गन� सरकारी प�बाट 
कुनै िदगो काय� �ार�भ भएको देिखदँैन । काठमाड� 
उप�यकाको फोहोरमैला नवुाकोट िज�लाको 
ओखरपौवा �या�डिफ�डमा लगेर थुपा�रएको 
छ । �यो थुपा�रएको फोहोर कुिहएर, ग�हाएर मानव 
व�तीसमेतलाई असर पन� गएको भ�ने देिख�छ । 
काठमाड�को य�तो िवकराल सम�यालाई �थायी 
�पमा समाधान गन� अ�पकालीन, म�यकालीन 
र दीघ�कालीन योजना बनाई �भावकारी�पमा 
काया��वयन गनु�पन� नै देिखयो । 

६. िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतको िलिखत जवाफमा 
राजधानीको वातावरणलाई �व�थ, सफा रा�न, 
फोहोरमैलाको िवसज�न तथा �यव�थापनको लािग 
िनजी तथा सरकारी �े�को साझेदारी पहल ह�दँै आएको 
छ । नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� हकािधकार 
िदलाउन सरकार �य�नशील रहेको छ भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । िवप�ीले िलिखत जवाफमा �रट 
िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको त�य �वीकार गरकेो 
देिख�छ । तर, काठमाड� उप�यकाबासीको यो िवकराल 
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सम�यालाई त�काल समाधान गन� सरकारले �यास र 
पहल गरकेो �यवहारमा देिखदँनै ।  

७. �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने 
अिधकार अथा�त् जीवनको अिधकार (Right to life) 
लाई आधारभूत मानव अिधकार मािन�छ । मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणाप� (Universal 
Declaration of Human Right, 1948) को धारा 
३ ले ��येक �यि�लाई जीवन, �वत��ता र स�पि�को 
अिधकार �दान गरकेो छ (Everyone has the 
right to life, liberty and security of person) 
भनी तथा नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध (International Covenant 
on Civil and Political Rights, 1966) को धारा 
६ ले ��येक �यि�लाई जीवन िजउने हक �दान गरकेो 
(Every human being has the inherent right 
to line..) छ ।

८. िव�का िविभ�न मलुकुह�मा िवकासको 
नाममा �ाकृितक स�पदाह�को अिधक र अिनयि��त 
दोहनले एकाितर िदगो िवकास नै �ितकूल�पले 
�भािवत ह�ने �विृ� खडा भएको छ भने अका�तफ�  
भौितक िवकास एवम्  औ�ोिगक उ�पादनय�ु व�त ु
तथा गितिविधह�बाट जल, वाय ुर भूिम सबै �दूिषत 
ह�न थालेको त�यबाट सचेत भएर िव��यापी�पमा 
नै �व�छ वातावरणको प�मा आवाज उठाउन 
थािलएको ४ दशकभ�दा बढी भइसकेको छ । संय�ु 
रा�� संघको त�वावधानमा जीवन र वातावरणबीचको 
अ�तरिनभ�रतालाई म�यनजर राखेर �टकहोममा 
सन् १९७२ मा संय�ु रा�� संघीय मानव 
वातावरणस�ब�धी स�मेलन (United Nations 
Conference on Human Environment) स�प�न 
भई स�मेलनबाट िविभ�न २६ वटा िस�ा�तसिहतको 
�टकहोम घोषणाप� (Stockholm Declaration) 
जारी भएको िथयो जनु वातावरण संर�णको लािग 
कोशेढुङ्गा सािबत भएको छ । उ� घोषणाप�को 

िस�ा�त नं. १ ले स�मानय�ु र �व�छ जीवन 
िजउनको लािग आव�यक उिचत वातावरणमा 
मािनसलाई �वत��ता, समानता र आधारभूत 
आव�यकताह� सिहत िजउन पाउने हक रह�छ र 
उसगँ वातावरणलाई वत�मान तथा भावी िपढँीसमेतको 
लािग संर�ण र स�ब��न गन� पिव� उ�रदािय�व पिन 
रह�छ (Man has the fundamental right to 
freedom, equality and adequate condition 
of life, in an Environment of a quality that 
permits a life of dignity and well-being, 
and he bears a solemn responsibility to 
protect and improve the environment for 
present and future generations) �य�तै संय�ु 
रा�� संघको आयोजनामा सन् १९९२ मा स�प�न 
वातावरण र िवकासस�ब�धी संय�ु रा�� संघीय 
स�मेलन (United Nations Conference on 
Environment and Development) ले पा�रत 
गरकेो िविभ�न २७ िस�ा�तसिहतको �रयो घोषणा प� 
(Rio Declaration) एवम्  एजे�डा २१ (Agenda 
21) ले िदगो िवकास साथै �व�छ वातावरणमा बा�ँने 
हकलाई जोड िदएको पाइ�छ । वातावरण सरं�णको 
�े�मा संय�ु रा�� संघको त�वावधानमा िविभ�न 
अ�तरा�ि��य महासि�धह� भएका र अिधकांश 
महासि�धको नेपाल प� रा��समेत रहेको छ । जसलाई 
काया��वयन गनु�  रा�यको दािय�व हो ।

९. वातावरण र मानव जीवनको पार�प�रक 
स�ब�धलाई �ि�गत गररे वत�मान िव�मा �व�छ 
वातावरणको हकलाई मानव अिधकारको �पमा 
�वीकार गरकेो पाइ�छ भने �ाय: सबै मलुकुह�ले 
आ�नो देशको सिंवधानमा �व�छ तथा �व�थ 
वातावरणको हकलाई मौिलक हकको �पमा �यव�था 
गरी वातावरण संर�ण स�ब�धमा कानूनी र स�ंथागत 
सयं��को िनमा�ण गरकेो पाइ�छ । हा�ो देशमा पिन 
��य� र अ��य��पमा कैयन कानूनमा वातावरण 

१०१०९ - अिधव�ा तलुसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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संर�णस�ब�धी �यव�था रहेको पाइ�छ । िवशेष 
कानूनको �पमा वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 
जारी भई ऐनका �ावधानह�को काया��वयनको 
लािग काय�िविधगत �यव�थासिहतको वातावरण 
संर�ण िनयमावली, २०५४ समेत िनमा�ण भएको 
पाइ�छ । उ� ऐनले दफा २(क) वातावरणका स�ब�धमा 
“वातावरण भ�नाले �ाकृितक, सां�कृितक र सामािजक 
�णालीह�, आिथ�क तथा मानवीय ि�याकलापह� 
र ियनका अवयवह� तथा ती अवयवह�को बीचको 
अ�तरि�या तथा अ�तर स�ब�ध स�झन ु पछ� ” भनी 
प�रभािषत गरकेो छ ।

१०. िव� सां�कृितक तथा �ाकृितक 
स�पदा संर�णस�ब�धी महासि�ध, १९७२ तथा 
जलप�ंीको बसोबास ज�ता अ�तरा� ि��य मह�वका 
िसमसारस�ब�धी महासि�ध, १९७१ एवम् जैिवक 
िविवधतास�ब�धी महासि�ध, १९९२ लगायत २० 
वटाभ�दा बढी वातावरण र जैिवक िविवधताको 
संर�णस�ब�धी अ�तरा�ि��य सि�धह�लाई नेपालले 
�वीकार गरी सकेको ि�थितमा �य�ता सि�धजिनत 
अ�तरा�ि��य कानूनले �यव�था गरकेा �ावधानह�लाई 
स�मान गनु�  (Obligation to Respect), संर�ण गनु�  
(Obligation to Protect) र प�रपालना (Obligation 
to Fulfill) गनु�पन� दािय�व नेपालको पिन रहेको 
छ । अत:नेपाल सरकार अि�तयार �ा� िनकायह�ले 
वातावरण  संर�णका  लािग कानूनस�मत िविधको 
अवल�बन गरी वातावरण �य गन� उ�ोगलाई चेतावनी 
िदने वा �ितब�ध लगाउन स�ने भ�ने देिखन आउदँछ ।

११. नेपालको संिवधानको ��तावनामा 
नाग�रक �वत��ता, मौिलक अिधकार, मानव 
अिधकारको सिुनि�त गन� �ितब�ता �य� गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा 
१६ मा स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको �यव�था 
ग�रएको छ । धारा १६(१) मा “��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ” भ�ने �यव�था 

भएको पाइ�छ । स�मानपूव�क बा�ँन पाउनकुो अथ� 
गणु�तरीय जीवन िबताउन ुहो । यसका लािग �व�छ, 
सफा र �दूषणरिहत वातावरणको अप�रहाय�ता 
रह�छ । �यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा ३० मा 
�व�छ वातावरणको हकको ��याभूत गरकेो पाइ�छ । 
धारा ३०(१) मा “��येक नाग�रकलाई �व�छ र �व�थ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हक ह�नेछ” भ�ने �यव�था 
भएको पाइ�छ । रा�य स�चालनको माग� िनद�शनका 
�पमा रहेको रा�यका िनद�शक िस�ा�त, नीित तथा 
दािय�वस�ब�धी �यव�था नेपालको सिंवधानले गरकेो 
छ । रा�यका नीितह�अ�तग�त धारा ५१(ज)(५) मा 
नाग�रकलाई �व�थ बनाउन जन�वा��यको �े�मा 
आव�यक लगानी अिभविृ� गन� नीित रा�यले िलएको 
पाइ�छ ।

१२. फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ 
को दफा ३ मा फोहोरमैलाको �ब�ध गन� िज�मेवारी 
�थानीय िनकायको ह�ने भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । �य�तै सोही ऐनको दफा ४ को उपदफामा 
यस ऐनबमोिजम फोहोरमैला �यव�थापन गन� गराउने 
दािय�व �थानीय िनकायको ह�नेछ भ�ने �यव�था रहेको 
छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ 
मा नगरपािलकाको काम, कत��य र अिधकारअ�तग�त 
उपदफा १ को ख�ड (ग) मा नगरपािलका�े�मा 
हुने  जल, वाय ु तथा �विन �दूषण िनय��ण गरी 
वातावरण सरं�ण गन� काय�मा सहयोग गन� गराउने, 
नगरपािलका �े�मा सरसफाइको काय��म स�चालन 
गन� गराउने, फोहोरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा तह 
लगाउनेस�ब�धी कामको स�चालन र �यव�थापन 
गन� गराउनेसमेतका कानूनी दािय�व स�बि�धत 
नगरपािलकालाई तोिकएको पाइ�छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार महानगरपािलकाको �े�मा 
िविभ�न कारणबाट उ�पादन ह�ने फोहोरमैलाको 
�यव�थापन गन� गराउने काय� गरी वातावरण संर�ण 
गन� कानूनी दािय�व महानगरपािलकामा रहेको पाइ�छ ।
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१३. वातावरण संर�णको लािग वातावरण 
�दूषण गन� फोहोरमैलाको उिचत �यव�थापन गनु�  
�भावकारी उपाय हो भने सोभ�दा उ�म उपाय 
वातावरण �दूिषत ह�ने खालका फोहोर नै ह�न निदन ु
अथा�त् पूव�सावधानी अपनाउन ुहो । वातावरण संर�ण 
ऐन, २०५३ को दफा ४ मा �दूषणको रोकथाम 
तथा िनय��णको �यव�था भएको पाइ�छ । उ� 
दफाको उपदफा (१) मा “कसैले पिन वातावरणमा 
उ�लेखनीय �ितकूल �भाव पान� गरी वा जनजीवन 
र जन�वा��यका लािग खतरा ह�न स�ने िकिसमले 
�दूषण सजृना गन� वा तोिकएको मापद�डिवपरीत कुनै 
याि��क साधन, औ�ोिगक �ित�ान वा अ�य ठाउबँाट 
�विन, ताप, रिेडयोधम� िविकरण तथा फोहर मैला 
िन�काशन गन�, गराउन ह�दँैन” भ�ने �यव�थासमेत 
भएको पाइ�छ । कानूनले तोिकिदएको फोहोर नगन� 
दािय�वको काया��वयनको लािग स�ब� सबै सचेत भई 
फोहोरमैलाको उ�पादनमा �यूनता भएमा वातावरण 
�दूषणमा �वतः कमी आउने ह��छ । वातावरण 
संर�णका लािग सजगता देखाएर नेपाल सरकारले 
वातावरण संर�णका लािग िविभ�न कानूनको िनमा�ण 
गरकेो देिख�छ । तर, कानून िनमा�ण गद�मा वातावरण 
संर�ण गन� रा�यको दािय�व पूरा ह�न स�ैन । �यसैले 
कानून िनमा�ण गनु�  एउटा साधन मा� हो, नाग�रकले 
�व�छ वातावरण �ा� गनु�  नै सा�य हो ।

१४. रा�यले नाग�रकह�को स�मानपूव�क 
बा�ँने अवसरको सजृना गनु�पन� देिख�छ । धवुा,ँ धलुो, 
�विन, फोहोरमैला, �दूिषत वातावरण र दगु�ि�धत 
�थानमा नाग�रकले स�मानपूव�क बा�ँन स�ने अव�था 
रहदैँन । स�मानपूव�क बा�ँन �व�छ, सफा पया�वरणको 
िनता�त आव�यक पद�छ । �व�छ र स�ुदर पया�वरण 
अ�तरप�ुतामा ह�ता�तरण गन� वातावरण सरं�णमा 
िवशेष पहल गनु�पन� दिेख�छ । काठमाड� उप�यकामा 
िविभ�न �े�बाट उ�प�न ह�ने फोहोरमैलालाई जैिवक 
मल बनाउने वा दीघ�कालीन (Long Lasting) 

िवसज�न गन� उपाय सरकारले खो�न ु पन� देिखयो । 
यसबाट नाग�रकह�ले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने, 
सफा वातावरणमा िहड्ँ डुल गन� पाउने र ब�न पाउने 
हकसमेत ��याभूत ह��छ । काठमाड� उप�यकामा 
उ�पािदत ह�ने फोहोरमैलाको उिचत �यव�थापन भएको 
नदिेखदँा नाग�रकलाई �व�थ वातावरणमा िहड्ँडुल 
गन� र ब�नका लािग रा�यले उपय�ु �यव�था गनु�पन� 
नै दिेखयो । 

१५. अतः मािथ िववेिचत आधार 
र कारणसमेतबाट काठमाड� उप�यकालाई 
वातावरणीय�पमा �व�छ, �व�थ, सफा र स�ुदर 
बनाई  नाग�रकह�लाई �व�छ, सफा, वातावरणमा 
बा�ँन पाउने, बसोबास गन�, िहड्ँडुल गन� र स�मानपूव�क 
जीवन िजउने हकको ��याभूत गन� सरकारका के��ीय 
तथा �थानीय िनकाय, �हरी, वातावरण सरं�णको 
�े�मा ि�याशील स�ंथाह� र नाग�रकसमेतको 
सम�वया�मक �यासबाट काठमाड� उप�यकामा 
रहेका घर, पसल, उ�ोग, कलकारखानाबाट िन�कने 
फोहोरमैलाको दीघ�कालीन िवसज�न (Sanitary 
Landfill Site) को �यव�था गनु�  भनी िवप�ीका नाममा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीलाई िदई दायरीबाट ��ततु �रट िनवेदनको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�.�या. सशुीला काक�

इजलास अिधकृतः �ेम�साद �यौपाने 
इित संवत् २०७३ साल चै� १७ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदेश िमित : २०७४।१।३

०६७-WO-०२८०

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : डोटी िज�ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका 
वडा नं. २ ब�ने नरशेमान �े�

िव��
िवप�ी : डोटी िज�ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका 

वडा नं. ५ ब�ने पिव� आवासीय उ�च मा. िव. 
को िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
िविपन भ�समेत

 § धेरै पिहलादेिख साव�जिनक �पमा 
स�चालन ह�दैँ आएको िव�ालय र 
िव�ालयको स�पि� स�चालक सिमितले 
िनण�य गद�मा िनजी क�पनीमा जाने र 
स�पि� िनजी क�पनीको ह�ने भ�न ेिश�ा 
ऐन एव ं िश�ा िनयमावलीको �ावधानले 
समेत िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.२४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
श�भ ु थापा एवं िव�ान्  अिधव�ाह� डा. 
च��का�त �वाली, �ी मनोहरलाल �े�, �ी 
मिनषकुमार �े�, �ी रामे�र�साद कोइराला र 
�ी तारा�साद ितमि�सना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी 

ह�रहर दाहाल र �ी �ेमबहादरु खड्का एवम् 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी इ��बहादरु अिधकारी, 
�ी यवुराज भ�डारी, �ी राज ु कटुवाल र �ी 
भेषराज प�त

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § िश�ा ऐन, २०२८
 § िश�ा िनयमावली, २०५९

आदेश
�.�या.सुशीला काक� : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम दायर 
ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य र आदेश 
यस�कार छः

म िनवेदक �थायी �पले डोटी िज�ला 
िदपायल िसलगढी नगरपािलका वडा नं. २ िसलगढी 
बजारमा ब�दै आएको साधारण नेपाली नाग�रक 
ह� ँ । िज�लामा िश�ा, �वा��यसगँ स�ब�धी �े�मा 
�वयंसेवक भई िन�वाथ� सेवा गद� र आफूले �याएस�म 
हरके िकिसमले योगदान प�ुयाउदँै आइरहेको �यि� 
ह� ँ । डोटी िज�ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका 
वडा नं. ३, छाउनी ि�थत �थानीय पिव� आवासीय 
उ�च मा�यिमक िव�ालय आ�नै �ोत िविभ�न 
सघं स�ंथा, �थानीय अिभभावक र िवदेशी संघ 
स�ंथासमेतको सहयोग र अनदुानमा स�चािलत 
िव�ालय, िव�ालयका त�कालीन ि�ि�सपल �ी रतन 
थापाले िसलगढीवासीको सहयोग र पहलमा २०४० 
सालमा �.३००० (तीन हजार) �पैया ँधरौटी �व�प 
त�कालीन डोटी िज�ला प�चायतको खातामा ज�मा 
गरी �थापना गनु�भएको हो । �थापनाकालदिेख हालस�म 
उ� पिव� आवासीय उ�च मा�यिमक िव�ालय 
नेपाल सरकार, �थानीय िज�ला िवकास सिमित, 
नगरपािलका, िज�ला िश�ा काया�लय र �थानीय 
िसलगढी िनवासी केही �यि�ह�को सहयोग दान 

�नण�य नं. १०११०
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दात�य र अनदुान �ा� गरी स�चालन ह�दैँ आइरहेको 
ि�थित यथाथ� हो । िमित २०४४।१।१२ गतेस�ममा 
त�कालीन िदपायल नगर प�चायत सिचवालयबाट 
�.१५,०००।- प�� हजार, अनदुान �ा� गरकेो, िमित 
२०५५।११।२४ मा िज�ला िश�ा काया�लय डोटीबाट 
िव�ालयको �यव�थापन एवं सधुारको लािग िज�ला 
िश�ा कोषमाफ� त �.५१,०००।- अनदुान �व�प �ा� 
ग�रएको र मा�यिमक िश�ा िवकास एकाई सानोिठमी 
भ�परुबाट २०५८ सालमा �.७०,००,०००।- 
(स�री लाख) बराबरको ५ कोठे िव�ान �योगशाला 
भवन िनिम�त भएको छ । �यसरी नै िव�ालयको 
आ�नै �ोतबाट ना २ ख ६४२ न�बरको साव�जिनक 
बस ख�रद ग�रएको र भारतीय राजदूतावासबाट 
बा १ क (रातो�लेट) ४२९९ न�बरको बस सहयोग 
�व�प �ा� भएको छ । �यसपिछ िदपायल िसलगढी 
नगरपािलकाबाट �.३०,०००।- (तीस हजार) �ा� 
भई सो रकम िव�ालयको भौितक प� एव ं�यव�थापन 
खच� भएको देिख�छ । उ� िव�ालयका भवनह� 
डोटी िज�ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका वडा 
नं. ३ ि�थत िविभ�न िक�ा ज�गाह�मा िनमा�ण 
भएको उ� ज�गाह� तथा भवनसमेत िव�ालयको 
आ�नै नाम पिव� आवासीय उ�च मा�यिमक 
िव�ालयको नाममा दता� रहेको अव�था देिख�छ । 
�यसरी नै िमित २०६१।४।११ गतेका िदन उ� पिव� 
आवासीय उ�च मा�यिमक िव�ालयको त�कालीन 
�यव�थापन सिमितका अ�य� �व. रामच�� भ�को 
अ�य�तामा बसेको बैठकले प.आ.उ.मा.िव. को 
सबै चल अचल स�पि� कुनै पिन �यि�को नाममा 
नह�ने र िव�ालयकै स�पि� ह�ने भनी िनण�य गरकेो 
अव�था पिन उ� िव�ालयको िनण�य पिु�तकाबाट 
देिख�छ । यस�कार मािथ उि�लिखत �यि� 
िनकायह�को सहयोगबाहेक अ�य कोही कसैको 
�यि�गत लागतमा अथवा एक �पैयाकँो सहयोग िबना 
स�चालन भइरहेको उ� िव�ालय िनता�त साव�जिनक 

जिमन र भवनमा स�चािलत िव�ालयको �पमा 
�थािपत भएको िव�ालय हो जसमा नेपाल सरकारको 
िविभ�न िनकायको तफ� बाट पटकपटक सहयोग र 
अनदुान �ा� भएको अव�था िव�मान रहेको छ । 

य�तो अव�थामा िश�ा ऐन, २०२८ 
र िश�ा िनयमावली, २०५९ मा पिछ�लो पटक 
सशंोिधत �यव�थाको स�दभ�मा नेपाल सरकारको 
तफ� बाट प�रप�माफ� त िनजी�तरमा ि�याशील सबै 
स�ंथागत िव�ालयह�लाई या त गठुीअ�तग�त 
अथवा क�पनीको �पमा दता� गरी स�चालन गन�को 
लािग आ�ान ग�रएबमोिजम उ� पिव� आवासीय 
उ�च मा�यिमक िव�ालयको स�दभ�मा िविभ�न 
अिभभावकह�, सरोकारवाला समाजसेवी, त�कालीन 
िव�ालय �यव�थापन सिमित, िव�ालयका िश�क, 
कम�चारीसमेतको भेलाले उ� िव�ालयलाई शैि�क 
गठुीअ�तग�त शैि�क गठुीमा दता�  गन� भनी िनण�य 
ग�रएकोमा �यस िकिसमको भेलाले गरकेो िनण�यको 
बेवा�ता गद� त�कालीन िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
अ�य� िवप�ी िविपन भ�का बबुा �व. रामच�� भ�ले 
उ� िव�ालयको नाममा रहेको करोड�को चल अचल 
स�पि�लाई िनजीकरण गरी हड�ने र साव�जिनक 
स�पि�को �यापक हािन नो�सानी र द�ुपयोग गन� 
तथा आफूले �यि�गत लाभ िलने बदिनयतका साथ 
िव�ालय �यव�थापन सिमित बैठक, साधारण सभा 
र अिभभावकह�को कुनै भेला िमिटङबाट ��ताव 
पा�रत नै नगरी अ�य िवप�ीह�समेतको स�लाह 
र िमलोमतोमा िमित २०५९।६।२२ मा �ी गणेश 
ई�री पिव� एजकेुसन �ा.िल.को नामबाट उ� 
िव�ालय स�चालन गन� उ�े�यले क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा क�पनी दता� गरकेो रहेछ । हाल आएर िनज 
�व. रामच�� भ�का छोरा मािथ उि�लिखत िवप�ी नं. 
१ का िविपन भ�ले क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
गई आफू-१, आ�नो आमा न�दकुमारी भ�-१ र 
िनजका भाइ सिुदन भ�-१ गरी ज�मा ३ जनालाई उ� 

१०११० - नरेशमान �े� िव. िविपन भ�समेत
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क�पनीको सेयर धनी देखाई मािथ उि�लिखत सबै 
िवप�ीह�को िमलोमतोमा उ� पिव� आ.उ.मा.िव.को 
सबै चल अचल स�पि�मािथ अित�मण गरी एकलौटी 
ढंगले आ�नो क�जामा िलने �यास गद� आइरहेको र 
हालै मा� पिछ�लो पटक िमित २०६६।१२।१६ मा 
िसलगढी ि�थत रा.वा.ब�क डोटी शाखामा रहेको उ� 
पिव� आ.उ.मा.िव. को च�ती िहसाब न�बर ४५१ 
को खाताबाट �. ५०००००।- (पाचँ लाख) रकम 
िनकाली िहनािमनासमेत ग�रसकेको रहेछ । य�तो 
अव�थामा िनजह�को उि�लिखत ि�याकलापबाट 
उ� साव�जिनक िश�ण स�ंथा पिव� आ.उ.मा.िव. को 
चल स�पि�उपर अित�मण भएको र भिव�यमा उ� 
िव�ालयको सबै चल अचल स�पि�को अझ बढी हािन 
नो�सानी ह�ने स�भावना छ । 

पिव� आवासीय उ�च मा�यिमक 
िव�ालयको हालस�मको अव�थामा कोही लगानीकता� 
र स�ंथापक नभएको भ�ने जानकारीबाट र दान 
दात�य, अनदुानबाट िवगत २६-२७ वष�देिख अनवरत 
�पले चलेको उ� सं�थागत िव�ालय िवश�ु �पमा 
साव�जिनक �कृितको भएको ��ट छ । �थानीय 
बािस�दा र अिभभावक भेलाले गरकेो िनण�यको 
अव�ा गद� र मािथ उि�लिखतम�येका िवप�ी नं. १ 
र २ को �भावमा परी िवप�ी नं. ३, ४ ले गैरकानूनी 
�पबाट िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ४ को उपदफा 
क बमोिजमको �यव�थाको उ�लङ्घन गरी पिछ�लो 
पटक िमित २०६६।१२।६ गतेको प�माफ� त िनज 
िवप�ी नं. १ अथा�त् िविपन भ�लाई पिव� आवासीय 
उ�च मा�यिमक िव�ालयको लगानीकता�को �पमा 
�वीकाद� िवप�ी नं. १ मा उि�लिखत िविपन भ�लाई 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�मा मनोनयन 
गन� काम ग�रयो । िवगत २६-२७ वष�देिख अनवरत 
�पले चली सं�थागत �पबाट गौरवशाली पिव� 
आवासीय उ�च मा�यिमक िव�ालय आ�नै �ोत 
साधनबाट चलेको सदुरुपि�मकै नमूना िव�ालयम�ये 

पद�छ र िवश�ु �पमा साव�जिनक �कृितको भएको 
उ� िव�ालयलाई मािथ िव�� ख�डमा उि�लिखत 
िवप�ीह�को बदिनयत र �� उ�े�यले ८ वष�अगािड 
मा� दता� गरकेो �ी गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा.
िल.मा गा�न सव��थम िव�ालयको िसफा�रसको 
आधारमा भनी मािथ उि�लिखत िवप�ी नं. ४ िज�ला 
िश�ा अिधकारी लोकमणी जोशीले �ी पिव� आवासीय 
उ�च मा�यिमक िव�ालयको िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य�मा बेसरोकारवाला किथत �ी पिव� 
एजकेुसन �ा.िल. को स�चालक िवप�ी नं. १ िविपन 
भ�लाई िमित २०६६।१२।६ मा मनोिनत गन�का लािग 
आधार िलएको िव�ालयको िसफा�रस नै �िुटपूण� र 
गैरकानूनी भएको पाइ�छ । अ�य�को मनोनयनका 
बखतमा उ� िव�ालय �यव�थापन सिमितको गठन 
भएकोसमेत पाइदँनै । 

कागजी �पबाट किथत पिव� एजकेुसन 
�ा.िल.को जितसकैु अिधकृत पुजँी भएको उ�लेख 
भएपिन वा�तिवक �पमा उ� क�पनी (िव�ालय) 
को आ�नो केही पिन साधन �ोत छैन भने आ�नो 
िव�ालय (क�पनी) चलाउन िश�ा िवभागबाट 
अिनवाय� अनमुितप� िलएकोस�म पाइदँैन र शंका�पद 
उ� क�पनी (िव�ालय) लाई िश�ा िवभागले समेत 
�वीकृित िदएको छैन । य�तोमा िवप�ी नं. ३ र ४ ले 
गो�य �पबाट �ी पिव� आवासीय उ�च मा�यिमक 
िव�ालयलाई किथत पिव� एजकेुसन �ा.िल. मा गा�ने 
िनण�य गरकेो पाइ�छ । जनुकुरा िवप�ी नं. ४ िज�ला 
िश�ा अिधकारी लोकमिण जोशीले पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलमा ��यथ�का हैिसयतले िदएको िलिखत 
जवाफबाट ��ट ह��छ । िलिखत जवाफको �करण १ 
मा िज�ला िश�ा अिधकारीले वा�तिवक कुरा लकुाई 
"�ी गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा.िल., �ी पिव� 
एजकेुसन �ा.िल. र पिव� आवासीय उ�च मा.िव. नाम 
ग�रएका िव�ालयह� एउटै हो वा अलग अलग ह�न् 
भ�ने स�ब�धमा िश�ा ऐन, २०२८ (संशोधनसिहतको) 
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दफा ३ बमोिजम सं�थागत िव�ालय क�पनी वा 
शैि�क गठुीमा दता� ह�नपुन� �ावधानबमोिजम िसलगढी 
डोटीमा पूव��ाथिमकदेिख उ�च मा�यिमक तहस�म 
िश�ा िदने उ�े�य राखी िमित २०५९।६।२२ मा 
�ी गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा.िल.को नामबाट 
क�पनी दता�  भएको र िमित २०६१।४।२२ को क�पनी 
रिज��ारको काया�लयको प�ानसुार उ� क�पनीको 
नाम प�रवत�न गरी �ी पिव� एजकेुसन डोटी �ा.िल. 
ग�रएको दिेख�छ । उ� गणेश ई�री एजकेुसन क�पनी 
पिछ संशोधन भई पिव� एजकेुसन �ा.िल. नामको 
क�पनीबाट �ी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. स�चालन 
ह�दँ ैआएको बेहोरा अनरुोध छ" यित मा� नभएको उ� 
साव�जिनक िव�ालयले आ�नो ��येक आिथ�क वष�को 
लेखा परी�ण इजाजत �ा� लेखा प�र�कबाट गराई 
िज�ला िश�ा काया�लयमा पेस गरी सोही काया�लयबाट 
�मािणतसमेत गन� गरकेा, िव�ालय र िज�ला िश�ा 
काया�लयमा अिभलेख �माण रहेको पाइ�छ । �ी पिव� 
आवासीय उ�च मा�यिमक िव�ालय र पिव� एजकेुसन 
�ा.िल. को ��येक वष�को अिडट �रपोट�  र कर ितरकेो 
रकममा एक�पता नभई धेर ै फरक देिखएको छ । 
िवप�ी नं. ४ िज�ला िश�ा अिधकारीले दवुै बे�लै 
िव�ालयको अिडट �रपोट�  िभडाई हेदा� फरक दिेखदँा 
पिन आ�नै काया�लयमा भएको अिभलेख �माणबाट 
समेत यी िव�ालय छु�ाछु�ै हो भ�ने थाहा पाउदँै पिन 
जबरज�ती जानीजानी आ�नो अिधकारको द�ुपयोग 
गरी िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ४(क) र दफा 
३(६) िवपरीत काय� गरकेोले साव�जिनक सरोकारको 
िवषयअ�तग�तको सं�थागत िव�ालयको अि�त�व र 
करोड�को स�पि� गैरकानूनी �पबाट िवप�ीह�ले 
िनजीकरण गरी समा� गन� उ�े�य राखेको ��ट ह��छ । 

संशोिधत िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३ को 
उपदफा ६ ले ��ट �पमा के क�तो अव�थामा रहेका 
सं�थागत िव�ालयह�लाई क�पनीअ�तग�त दता�  गन� 
सिक�छ भनी ��ट �पले उ�लेख गरकेो अव�था 

छ । उ� दफामा उ�लेख ग�रएअनसुार१ सरकारी 
वा साव�जिनक भवनमा स�चालन भएको िव�ालय 
२ सरकारी वा साव�जिनक ज�गामा भवन बनाई 
स�चालन भएको िव�ालय र ३ कुनै �यि� वा सं�थाले 
िव�ालयको नाममा भवन वा ज�गा दान, दात�य 
िदएकोमा सो भवनमा वा �य�तो ज�गामा भवन बनाई 
स�चालन भएको िव�ालयह�लाई कुनै पिन हालतमा 
क�पनीको �पमा दता� गरी स�चालन गन� पाउने छैन 
भनी ��ट �पमा उ�लेख ग�रएको छ । उि�लिखत 
�यव�थाबाहेकको अव�थामा रहेका ि�याशील 
स�ंथागत िव�ालयह�लाई गठुीअ�तग�त शैि�क 
गठुीमा दता� गन� सिकने भनी उ�लेख ग�रएको छ । 
स�ंथागत साव�जिनक िव�ालयलाई गैरकानूनी �पबाट 
अित�मण गरकेोले यो िवषय साव�जिनक सरोकारको 
िववादिभ� पद�छ । साव�जिनक िववादको िवषयमा �रट 
िनवेदन िदने हकदैया म िनवेदकलाई नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ ले �दान गरकेो छ । यस�कार 
साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद समावेश 
भएको पिव� आवासीय उ�च मा�यिमक िव�ालयको 
स�दभ�मा मािथ उि�लिखत अव�थाह� िव�मान रहेको 
अव�था ह�दँाह�दँै उि�लिखत िवप�ीह�ले एकआपसमा 
िमलेमतो गरी मौजदुा ऐन, कानूनको बिख�लापमा गएर 
उ� साव�जिनक िव�ालयलाई िनजी क�पनीमा गा�न 
र छु�ाछु�ै िव�ालयलाई एउटै िव�ालय जनाउन 
िमित २०६६।११।२६ मा अ�य� मनोिनत गन�का 
लािग िव�ालयको ि�ि�सपल िवप�ी नं. २ िशवराज 
जोशीको ह�ता�र भएको िव�ालयको िसफा�रस, 
यसै िसफा�रसको आधारमा िवप�ी नं. ३ र ४ ले 
िमित २०६६।१२।६ गतेको प�माफ� त िनज िवप�ी 
नं. १ अथा�त् िविपन भ�लाई पिव� आवासीय उ�च 
मा�यिमक िव�ालयको लगानीकता�को �पमा �वीकाद� 
िवप�ी नं. १ लाई िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य�मा मनोनयन गरकेो िनण�यका साथै िवप�ी नं. ३ 
र ४ ले �ी पिव� एजकेुसन �ा.िल. र पिव� आवासीय 
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उ�च मा.िव. नाम ग�रएका िव�ालय एउटै हो भनी 
गरकेो िनण�य िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(४क) 
र दफा ३(६) िवपरीतको काय� भएको र यसको अक� 
उपचारको �यव�था नभएकोले नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा १०७ को उपधारा २ बमोिजम 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी उ� पिव� आवासीय 
उ�च मा�यिमक िव�ालयलाई शैि�क गठुीमा दता� गन� 
भनी िमित २०६१।४।४ को अिभभावक भेलाले गरकेो 
िनण�य र िज�ला िश�ा काया�लय डोटीमा िदएको िमित 
२०६१।४।१४ को िनवेदनमािथ त�काल कारबाही 
चलाई िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा ७ख. 
बमोिजम शैि�क गठुीमा दता� गनु�  भनी िवप�ी नं. ३ र ४ 
लाई र िमित २०६६।१२।१२ को उजरुीमािथ छानिबन 
गरी कसरुदारमािथ कारबाही चलाउन ुभनी िवप�ी नं. 
६ लाई परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । 

िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट सं�थागत 
िव�ालयको अपूरणीय �ित ह�ने स�भावना भएकोले यो 
�रट िनवेदनको अि�तम िनण�य नभएस�म िव�ालयको 
चल अचल स�पि� िझ�न, दान दात�य र हक 
ह�ता�तरण नगन� नगराउन, ब�िकङ कारोबार गन� 
नपाउने गरी िव�ालयको नाममा रहेको खातासमेत 
रो�का गन� र उ� िव�ालयको �यव�थापन सिमितको 
तफ� बाट कुनै पिन काम कारबाही र िनण�य नगन� 
नगराउन िवप�ीह�को नाममा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो, यो 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गन� िवप�ीह�का नाउमँा 
�याद सूचना जारी गनु�  साथै अ�त�रम आदशेको माग 
स�ब�धमा िवचार गदा� सिुवधा स�तलुनको �ि�ले 
त�काल अ�त�रम आदेश जारी ह�ने अव�थाको 
िव�मानता देिखएन । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस 

अदालतबाट भएको आदशे । 
िवप�ी �रट िनवेदकको बेहोरा झ�ुा बनावटी 

र कपोलकि�पत हो । िवप�ीलाई अ�याय र मका� 
पन� कुनै पिन काय� यस काया�लयबाट भए गरकेो 
छैन । िवप�ी िनवेदकसमेतले यस काया�लयमा िदएको 
िनवेदनउपर कुनै सनुवुाइ नै नगरकेो भनी लगाएको 
आरोप िनराधार छ िकनभने जे जनु िवषयमा कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी िवप�ीसमेतले यस काया�लयमा उजरुी 
िदएका छन् सोही िवषयलाई िलएर पनुरावेदन अदालत 
िदपायलमा म�ुा चिलरहेको र स�मािनत अदालतबाट 
िवप�ीह�को माग दाबीबमोिजम नै अ�त�रम आदेश 
जारी भइसकेको तथा िवप� �वयम् ले आ�नो �रट 
िनवेदनको �करण नं. ४ मा समेत उ� कुरा �वीकारी 
सकेको अव�थामा िनवेदनउपर कारबाही नभएको भनी 
यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको 
�रट केवल दःुख िदने दरुाशयपूण� भावनाले मा�ै दायर 
भएकोले उ� �रट खारजेभागी छ । 

िवप�ी �रट िनवेदकसमेतले यस काया�लयमा 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा राि��य 
ब�क डोटीबाट यो यित रकम यो यसले िझक� यसरी 
िहनािमना गरकेो हो भनी उ�लेख नगरी केवल िबिपन 
भ�लाई अ�य�मा िसफा�रस गरकेो र िव�ालयलाई 
क�पनीमा दता�  ग�यो भ�नेस�मका कुराह� मा� उ�लेख 
गनु�का साथै सोही बेहोरा उ�लेख गरी यस काया�लयमा 
उजरुी दता� गनु� पूव� नै पनुरावेदन अदालत िदपायलमा 
�रट दायर भइसकेको अव�थामा �याियक िनकायबाट 
भइरहेको काम कारबाहीमा िज�ला �शासनज�तो 
अध� �याियक िनकायले ह�त�ेप गनु�  कानूनी 
िस�ा�तिवपरीतको काय� ह�न जाने ह�दँा िवप�ीले �रट 
िनवेदनमा आफूसमेतले िदएको िनवेदनमा कारबाही 
नभएको भनी लगाएको आरोप बनावटी र झ�ुा हो ।

स�ंथागत िव�ालयलाई क�पनी वा शैि�क 
गठुीमा दता� गराउनपुन� �ावधानबमोिजम िमित 
२०५९।६।२२ मा �ी गणेश ई�री पिव� एजकेुसन 
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�ा.िल. को नामबाट क�पनी रिज��ारको काया�लय 
ि�परु�ेरमा क�पनी दता�  ग�रएको र स�चालकमा �ी 
रामच�� भ� (िदपायल िसलगढी नगरपािलका प�ुना 
गाउ ँ ब�ने) रहनभुएको बेहोरा क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट �दान ग�रएको �माणप�मा उ�लेख 
छ । क�पनी रिज��ारको काया�लय ि�परु�ेरको 
च.नं. २१०२ िमित २०६१।४।२२ को प�बमोिजम 
उ� गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा.िल. को नाम 
प�रवत�न गरी �ी पिव� एजकेुसन डोटी �ा.िल. कायम 
गन� िमित २०६१।४।२२ को िनण�यानसुार �वीकृित 
�दान गरकेो भ�ने प� �ा� भएको र �माणप�को 
पछािडप�� क�पनीको म�ुय उ�े�यमा �ब�धप�मा 
उ�लेख भएअनसुार भ�ने बेहोरा भएको र िव�ालयको 
�ब�धप�मा पूव��ाथिमकदेिख उ�च मा�यिमक 
तहस�मको िव�ालय स�चालन गन�" उ�लेख ग�रएको 
ह�दँा �रट िनवेदकले �रटमा �ी पनुरावेदन अदालत 
िदपायलमा झ�ुो �ितवेदन लेखी झ�ुयाएको भ�ने 
आरोपको स�दभ�मा गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा.
िल., पिव� एजकेुसन डोटी �ा.िल. र पिव� आ.उ.मा.
िव. स�ब�धमा �ी पनुरावेदन अदालत डोटीबाट च.नं. 
१४३१ िमित २०६७।३।१५ मा आदेशबमोिजम 
जवाफसिहत कागजात पठाइिदने स�ब�धमा यस 
काया�लयलाई लेखी पठाएको प�को स�दभ�मा यस 
काया�लयबाट िमित २०६७।३।२१ च.नं. २६१४ बाट 
आदेशबमोिजम जवाफसिहत क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट मािथ यसै महलमा उि�लिखत कागज 
�माणह� �ी पनुरावेदन अदालतमा ��ततु ग�रएको 
हो । स�मािनत अदालतलाई झ�ुयाउने गरी कुनै झ�ुा 
�माण वा �ितवेदन िदइएको छैन । उ� �माणह� 
संल�न छन् । 

िमित २०६६।११।२५ गते च.नं. ६१ र िमित 
२०६६।११।२६ गते च.नं. ६२ मा �ी पिव� आवासीय 
उ.मा.िव. डोटीले अ�य� पदमा िश�ा ऐन, २०२८ 
(संशोधनसिहत) को दफा १२ को उपदफा ४(क) 

बमोिजम मनोनयनका लािग पठाएको प�साथ क�पनी 
रिज��ारको काया�लय, ि�परु�ेर काठमाड�को पिव� 
एजकेुसन डोटी �ा.िल. क�पनीको सेयर लगत अिभलेख 
ग�रएको िमित २०६६।११।११ को प.सं. ०६६।०६७ 
च.नं. १२१६ को प�साथ नाता �मािणतसिहतका 
कागजात �माणसमेत �ी िविपन भ�को नाम 
िसफा�रस गरी पठाएको र उ� �माणह� िश�ा ऐन, 
२०२८ (संशोधनसिहत) को दफा १२ को उपदफा 
४(क) बमोिजम िव.�य.स. अ�य� मनोनयनका लािग 
�मािणक आधार भएको र िनज िविपन भ�को दाबी 
प�ुने देिखएकोले िमित २०६६।१२।६ गते िदपायल 
िसलगढी न.पा. ५ ब�ने �ी िविपन भ�लाई िव.�य.स. 
को अ�य� मनोनयन गरी पठाएको बेहोरा अनरुोध 
गद�छु । उ� आ.उ.मा.िव. सं�थागत िव�ालयको 
�पमा क�पनीमा दता�  गरी स�चालन ह�दँै आएकोमा 
हाल आएर केही अिभभावकह�ले शैि�क गठुीमा दता� 
गनु�पन� भनी िववाद खडा गरकेोमा सो िव�ालय क�पनी 
वा गठुीमा दता� गन� स�ब�धमा �प� िकटान गन� काय� 
�े�ािधकार यस काया�लयमा नरहेको ह�दँा िव�ालयको 
वातावरण ख�बिलन निदन सहमित जटुाउने �यास 
गरी सम�वयको भूिमका िनभाएको र �ा� �माणह� 
र िश�ा ऐन िनयमको प�रिधिभ� रही कुनै दबाब वा 
�भावमा नपरी कामकाज गरकेो हो । �रट िनवेदकले 
झ�ुा आरोप लगाएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे गरी 
पाउन स�मािनत सव��च अदालतलाई अनरुोध गद�छु 
भ�ने िज�ला �शासन काया�लय डोटीको िलिखत 
जवाफ । 

डोटी िज�लाको िदपायल िसलगढी 
नगरपािलकाअ�तग�त िसलगढीमा �ी पिव� आवासीय 
उ�च मा�यिमक िव�ालय स�ंथागत िव�ालयको 
�पमा स�चालन ह�दैँ आएको िमित २०६६।७।२४ 
मा िव�ाथ�ह�बाट िविभ�न माग राखी आ�दोलन 
ग�रएको । त�कालीन िव.�य.स. अ�य� रामच�� भ� 
िबरामी अव�थामा रहनभुएको र िश�ा ऐनबमोिजम 
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िव.�य.स. को पदाविध समा� भइसकेको कारण नया ँ
िव.�य.स. गठन गन� िनद�शन िदएको । िश�ा ऐन, 
२०२८ (संशोधनसिहत) को दफा १२ को उपदफा 
४क बमोिजम सं�थागत िव�ालयको हकमा सं�थापक 
वा लगानीकता�म�येबाट िव�ालयले िसफा�रस 
गरकेो �यि�लाई िज�ला िश�ा अिधकारीले अ�य� 
मनोिनत गन� �ावधान रहेको र स�बि�धत िव�ालयबाट 
च.न. ४३।६६, िमित २०६६।८।१८ को प�मा 
२०६६।८।१७ को भेलाको िनण�यसिहत अ�य�को 
लािग �ी मकुु�दबहादरु रानाको नाम िसफा�रस 
भई आएको । िमित २०६६।८।१८ गते नै िदपायल 
िसलगढी न.पा. वडा नं. ५ प�ुना गाउ ँ ब�ने िविपन 
भ�ले िमित २०६६।८।१७ मा उ� िव�ालयमा गैर 
अिभभावकको भेलाले गरकेो िनण�यमा आ�नो िवमित 
रहेकोले िव�ालयको सं�थापक वा लगानीकता�को 
पिहचान गराई गठन �ि�या अगािड बढाउन िज�ला 
िश�ा काया�लयमा िनवेदन पेस गनु�भएको । िमित 
२०६६।८।२८ गते िज�ला िश�ा काया�लयबाट उ� 
िव�ालयलाई सं�थापक वा लगानीकता�को िववरण 
माग ग�रएको र िसफा�रस ग�रएको �यि� सं�थापक 
वा लगानीकता� के हो, भनी सोधनी गदा� उ� 
िव�ालयले च.नं. ४५।०६६ िमित २०६६।८।२९ 
को प�बाट िव.�य.स. अ�य�को लािग िसफा�रस 
ग�रएको �यि� सं�थापक वा लगानीकता� नभएको र 
साथै २०६६।८।१७ को भेलाबाट लगानीकता� कोही 
नभएको भ�ने उ�लेख गरी आएको बेहोरा अनरुोध छ । 

यसै िवषयमा पनुरावेदन अदालत िदपायलमा 
पिन िनवेदन परकेो बेहोरा िवप�ीको िनवेदनमा 
उ�लेख छ, यसबाट िवप�ी पटकपटक पथृक 
तवरले िववाद िसज�ना गन�, िनवेदकका नाम छु�ाछु�ै 
भएपिन एकआपसमा िमलोमतो गरी �यायालयसम� 
अनाव�यक �पमा म�ुा दायर गन�तफ�  िवप�ी उ�त 
रहेको ��ट छ । ठोस आधारिवना किहले पनुरावेदन 
अदालतमा त किहले सव��च अदालतमा िनवेदन 

गरी िव�ालयलाई िववािदत बनाई िश�ण सं�थाउपर 
खेलवाड गन� छुट िवप�ीलाई ह�न स�दैन । यसैगरी 
िवप�ीले वहृ�र िनिम� नभई आ�नो �वाथ�बाट 
�े�रत भई दायर गनु�  भएको �रट िनवेदन भ�ने कुरा 
पिन छल�ङ्ग भएको छ । तसथ� आ�नो �वाथ� पूित�को 
िनिम� िनयतवश दायर भएको िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ । 

िवप�ी िनवेदकसमेतको उपि�थित रहेको 
िमित २०५९।७।२४ को िव�ालय �यव�थापन 
सिमित र अिभभावकह�को सयं�ु बैठकबाट �ी गणेश 
इ�री पिव� एजकेुसन �ा.िल. को नाम प�रवत�न गरी 
�ी पिव� एजकेुसन �ा.िल. कायम गन� र सो �ा.िल. 
अ�तग�त पिव� आवसीय उ�च मा.िव. स�चालन गन� 
िनण�य भएको छ । �यसैगरी िमित २०५९।५।४ को 
�यव�थापन सिमित बैठकबाट पिव� आवासीय उ�च 
मा.िव.लाई क�पनीअ�तग�त दता�  गन� िनण�य भएको 
छ । �यसैगरी िमित २०५९।५।४ को �यव�थापन 
सिमित बैठकबाट पिव� आवासीय उ�च मा.िव. लाई 
क�पनीअ�तग�त दता� गन� िनण�य भएको छ । क�पनीको 
नामसमेत तय गरी क�पनी दता�को कारबाही गन� 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका त�कालीन अ�य� 
�व. रामच�� भ�लाई अि�तयारी �दान ग�रएको छ । 
उ� बैठकमा यी िनवेदक नरेशमान �े�क� एकाघरक� 
�ीमती इरा �े�समेत िव�ालय �यव�थापन सिमित 
सद�यका �पमा उपि�थत भएक� छन् । यस�कार 
िविधपूव�क २०५९ सालमा िव�ालय क�पनीअ�तग�त 
दता� भएको िवषयमा िवप�ीसमेत बैठकमा उपि�थत 
भई सहमत भएको ि�थितलाई लोप गरी लामो समयको 
अ�तरालपिछ अनाव�यक एव ं अनिुचत िवल�ब गरी 
��ततु िनवेदन गरकेो कानूनसङ्गत छैन, िनवेदन 
खारजे गरी �याय पाउ ँभ�ने िज�ला िश�ा काया�लय 
डोटीको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी िनवेदकको िनवेदन बेहोरा िनता�त 
बनावटी बेहोरामा आधा�रत छ । िनवेदकको 



1835

बेहोरा ज�तो हामीले िव�ालय स�चालनमा कुनै 
अिनयिमतता गरकेा छैन� अिनयिमत तवरले िव�ालय 
स�चालन गन� भ�ने कुरा स�भव पिन छैन । �चिलत 
ऐन कानूनको प�रिध, स�बि�धत िनकायह�को 
अनमुित, िनय��ण र सपु�रवे�णअ�तग�त स�चालन 
गनु�पन�, तमाम िव�ाथ�ह�को भिव�य िनमा�ण गनु�पन�, 
सामािजक �पमा िव�ास र �ित�ा हािसल गनु�पन� 
िश�ण स�ंथामा अिनयिमतता र गैरकानूनी काय� ह�ने 
भ�ने कुरा कदािप स�भव ह�न स�ने िवषय होइन । 
िवगत लामो समयदिेख िनजी �ोतमा स�चालन ह�दँ ै
तमाम िव�ाथ�ह�लाई �तरीय पठन पाठनको अवसर 
उपल�ध गराई जनिव�ास र �याती �ा� गन� सफल 
भएको यस िव�ालयलाई अनाव�यक �पमा िववािदत 
बनाएर िव�ाथ� र अिभभावक�ितको दािय�व बोध नगरी 
िव�ालय स�चालनमा अवरोध िसज�ना गन� िवप�ीको 
�यास �व�प दायर भएको िनवेदन कानूनस�मत 
छैन । बनावटी बेहोरामा आधा�रत कलिुषत �येयले 
�े�रत भई ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे गन� गरी 
�याय इ�साफ पाऊँ । 

यसमा िव�ालय �यव�थापन सिमित र 
िव�ालयसमेतको तफ� बाट यथाथ� बेहोरा के छ भने 
�ी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. को �थापना २०४० 
सालमा पूव��ाथिमक िव�ालयका �पमा भएको हो । 
२०४३ सालमा �ी पिव� इङ्गिलस बोिड�ङ �कुलले 
िनजी �ोतमा क�ा १ स�चालन गन� �वीकृित �ा� गरी 
िव�ालय स�चालन ह�दँै आएकोमा २०४४ सालमा �ा.
िव. तह २ क�ादेिख ८ क�ास�म र २०४७ सालमा 
९ क�ा र १० क�ास�म िनजी �तरमा स�चालन गन� 
िव�ालयले �वीकृित �ा� गरी िव�ालय स�चालन ह�दँ ै
आएको हो । �यसैका साथै �थानीय आव�यकता र 
मागसमेतलाई �ि�गत गद� िव�ालयमा क�ा ११ र १२ 
को स�चालनका लािग उ�च मा.िव. िश�ा प�रषद ्बाट 
२०५४ सालमा �वीकृित �ा� गरी हाल �ी पिव� 
आवासीय उ�च मा.िव. का �पमा िव�ालय स�चालन 

भई आएको अव�था छ । यस पिव� आवासीय उ.मा.
िव. ले आ�नो �थापनाकालदेिख हालस�म �थानीय 
�तरमा अ�ंेजी मा�यमबाट �तरीय िश�ा �दान गद� 
आएको प�रणाम �व�प िव�ालयले शैि�क �ाि�क 
एवं भौितक उपलि�ध हािसल गनु�का साथै �यस �े�मा 
छु�ै पिहचान र �ित�ा आज�न गन� सफल भएको 
िवषयसमेत मननीय रहेको बेहोरा िनवेदन गद�छु । 
नेपालको िनता�त पछािड परकेो भौगोिलक �े�का 
�पमा िचिनने सदुरु पि�मा�चल �े�को दगु�म पहाडी 
िज�ला डोटीमा २०४० सालदेिख िनजी �ोतमा 
अं�ेजी मा�यमबाट �तरीय िश�ाको अवसर उपल�ध 
गराउदैँ आएको यस िश�ण सं�थालाई अनाव�यक 
�पमा िववािदत बनाउने गरी दायर भएको �रट िनवेदन 
कानूनसङ्गत नह�दँा िनवेदन खारजे गरी �याय पाऊँ । 

िनजी �ोतमा स�चालन ह�दँै आएका 
स�ंथागत िव�ालयह�लाई कानूनबमोिजम 
स�ंथा दता� गराई स�चालन गन� गराउने सरकारी 
नीितअन�ुप िश�ा ऐन, २०२८ को सात� सशंोधन 
(२०५८।१०।२५) ले �य�ता सं�थागत िव�ालयह� 
एक वष�िभ� शैि�क गठुी वा क�पनी कुनअ�तग�त 
स�चालन गन� हो सो िवषय यिकन गरी दता�का लािग 
िनवेदन िदनपुन� �यव�था गरबेमोिजम कानून�ारा 
िनधा��रत समयाविधिभ�ै िव�ालय क�पनीमा दता� 
गन� िनण�य भई सोहीअनसुार िव�ालय स�चालन भई 
आएको हो । क�पनी रिज��ारको काया�लयमा क�पनी 
दता� गरी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. �यसैअ�तग�त 
स�चालन भई आएको अव�था छ क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट �ा� दता�  �माणप�समेत सामेल राखी 
िव�ालयले �थानीय िज�ला िश�ा काया�लय डोटीमा 
समयमै जानकारीसमेत गरी सकेको हो । िश�ा ऐन, 
२०२८ (सात� संशोधन) अनसुार क�पनी वा गठुी 
के मा दता� गन� हो? सोको यिकन गरी िनवेदन गनु�पन� 
कानूनी �यव�थाको पूण� प�रपालना गद� िव�ालय �ा.
िल. अ�तग�त दता� गरी क�पनीअ�तग�त िव�ालय 

१०११० - नरेशमान �े� िव. िविपन भ�समेत
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स�चालन ह�दैँ आएको छ । यसमा अिनयिमतता भएको 
भ�ने कुरा सरासर झ�ुा हो । 

िवप�ी िनवेदकको �रट िनवेदन अ�प� 
र आधारहीन रहेको छ । िवप�ीले िव�ालयको 
स�चालन िव�ालयको दता�, िव�ालय स�पि�को 
�योग, �यव�थापन सिमितको चयनसमेत उपर �� 
उठाएको देिख�छ तर ती सबै िवषयह�को िन�पण 
��ततु �रटबाट ह�न स�ने अव�था छैन । िव�ालयको 
स�चालन वा �यव�थापन सिमित पदािधकारी चयनको 
िवषयमा िवप�ीको दाबी भए सो कुरा ��ट गनु�पन� हो । 
�यसतफ�  छु�ै कानूनी उपचारको माग� अवल�बन गनु�पन� 
�यसतफ�  पहल गरकेो पिन देिखदँैन । यिद िव�ालय 
स�पि� �योगको िवषयमा िवप�ीको िनवेदन हो भने 
�यसतफ�  िश�ा ऐन र िनयमावलीले िनजी �ोतमा 
स�चािलत िव�ालयको स�पि� िनयिमत गन� �ि�या 
�यसका उपचारसमेत ��ट िनिद�� गरकेो छ, �यसतफ�  
पिन िनवेदकको कुनै दाबी दिेखदँैन, िव�ालयको 
दता�को िवषय िव�ालयले यिकन गरी कानूनबमोिजम 
�ा.िल. मा दता�  भई �यसअ�तग�त िव�ालय स�चालन 
भई आएको अव�था ��ट छ, तसथ� िनवेदकको 
आधारहीन त�यहीन िनवेदन खारजेभागी छ । 

�ी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. ले पटकपटक 
िविभ�न सं�थाह�बाट आिथ�क सहयोग �ा� गरकेा 
कारण उ� िव�ालय साव�जिनक िव�ालयका �पमा 
रहनपुन� भ�ने िवप�ी �रट िनवेदकको दाबी देिख�छ । 
तर िनवेदकले दाबी गर ेज�तो िव�ालयको स�चालन 
साव�जिनक �पमा भएको होइन र छैन । िनजी �ोतमा 
िव�ालय स�चालन ह�दँ ैआएको बेहोरा पटकपटक िश�ा 
काया�लयबाट �ा� अनमुित प�समेतले ��ट गरकेो 
छ । िव�ालयले आ�नै �ोतबाट जिमन आज�न गरकेो, 
आ�नै �ोतमा भवन िनमा�ण गरकेो अव�थासमेत 
��ट छ । िव�ालयले कसैबाट दान दात�य �ा� गरकेो 
भ�ने कुनै अव�था छैन, जहासँ�म आिथ�क सहयोग 
िविभ�न स�ंथाबाट भएको भ�ने िनवेदन बेहोरा छ, 

उ� आिथ�क सहयोग वा कारण िव�ालयको कानूनी 
हैिसयत िनधा�रण वा �पा�तरण ह�ने पिन होइन, िश�ा 
ऐन र िनयमावलीले िव�ालयको आय�ोत, कोष, 
लेखा परी�णसमेतका बारमेा �प��पमा �यव�था 
गरकेो ह�दँा उ� सहयोगको िवषयलाई अ�यथा अथ� 
गन� कानूनसङ्गत ह�न स�दैन । िवप�ीको �रट खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने बहोराको पिव� आवासीय उ�च मा.िव. 
�यव�थापन सिमितको अ�य� िविपन भ�समेतको 
िलिखत जवाफ ।   

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक तफ� बाट 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु थापा एव ं िव�ान्  
अिधव�ाह� डा. च��का�त �वाली, �ी मनोहरलाल 
�े�, �ी मिनषकुमार �े�, �ी रामे�र�साद कोइराला 
र �ी तारा�साद ितमि�सनाले पिव� आवासीय उ�च 
मा.िव. �थापनाकालदेिख हालस�म नेपाल सरकार, 
िज.िव.स., िविभ�न संघ सं�था, �थानीय अिभभावक 
र िवदेशी संघ सं�थासमेतको सहयोग र अनदुानमा 
स�चािलत िव�ालय हो । सडक िनमा�ण गन� क�पनीको 
पानी बो�ने ट्याङ्करले ठ�कर िदई म�ृय ु भएका 
�थानीय गौतम �े�का िपता मनोहर �े�ले दघु�टना 
गराउने श�भ ु क����सन क�पनीसगँ स�झौता गरी 
सो क�पनीले मतृकका प�रवारलाई �दान गन� �ितपूित� 
तथा भौितक साम�ी उ� साव�जिनक �कृितको 
िव�ालयको भवन िनमा�णमा �योग गन� भनी उ� 
�ितपूित� सोही िव�ालयलाई �दान गन� गरी स�झौता 
भई दान ग�रएको अव�था छ । उ� िव�ालयको 
�थापना गन� �यि�गत�पमा कोही लगानीकता� 
नभएको र �थापनाकालदेिख नै दानदात�य एवं 
अनदुानबाट चलेको साव�जिनक �कृितको भएकोले 
िश�ा ऐन, २०२८ र िश�ा िनयमावली, २०५९ मा 
भएको संशोधनबमोिजम उ� िव�ालयको अिभभावक, 
िव�ालय �यव�थापन सिमित र सरोकारवाला 
समाजसेवीसमेतको भेलाले उ� िव�ालय शैि�क 



1837

गठुीमा दता� गन� िनण�य भएको छ । उ� िनण�यलाई 
बेवा�ता गद� उ� िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
त�कालीन अ�य� �व. रामच�� भ�ले िव�ालयको 
चल अचल स�पि�लाई हड�ने र �यि�गत लाभ 
िलने उ�े�यले िमित २०५९।६।२२ मा �ी गणेश 
पिव� एजकेुसन �ा.िल. को नामबाट उ� िव�ालय 
स�चालन गन� भनी क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
दता� गराई साव�जिनक िव�ालयलाई िनजी क�पनीमा 
गा�न र छु�ाछु�ै िव�ालयलाई एउटै िव�ालय जनाउन 
िमित २०६६।११।२६ मा िवप�ीको िमलोमतोमा 
पिव� आवासीय उ�च मा.िव. को लगानीकता� र 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�मा िविपन 
भ�लाई मनोनयन गरकेो िनण�य, िवप�ीह�ले पिव� 
एजकेुसन �ा. िल. र पिव� आवासीय उ�च मा. िव. 
नाम ग�रएका िव�ालय एकै हो भनी गरकेो िनण�यसमेत 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३(६) र १२(४)(क) 
समेतको िवपरीत भएकाले उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. िश�ा ऐन, २०२८ 
को दफा ३(७)(ख) बमोिजम शैि�क गठुीमा दता� गनु�  
भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ीतफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी 
ह�रहर दाहाल र �ी �ेमबहादरु खड्का एवम् िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी इ��बहादरु अिधकारी, �ी यवुराज 
भ�डारी, �ी राज ुकटुवाल र �ी भेषराज प�तले पिव� 
आवासीय उ.मा.िव., गणेश इ�री पिव� एजकेुसन 
�ा.िल.को नामबाट िनजी �ोतमा स�चालन भएको 
िव�ालय हो । िश�ा ऐनको सात� संशोधनअनसुार 
क�पनीमा दता� ग�रएको हो । २०४० सालमा �थापना 
भएको पिव� आवासीय उ�च मा. िव. २०४३ सालमा 
पिव� इङ्िलस बोिड�ङ ह�दँ ैिनजी �ोतमा स�चालन ह�दँ ै
आएको िव�ालय हो । उ� िव�ालय साव�जिनक नभई 
िनजी �ोतबाट जिमन आज�न गरी भवन िनमा�ण गरकेो 
र २०४९।५।४ को िव�ालय �यव�थापन सिमितको 

बैठकबाट पिव� उ�च मा.िव. लाई क�पनीअ�तग�त 
दता� गन� िनण�य भएको छ । २०५९।७।२४ मा 
�यव�थापन सिमित र अिभभावकको सयं�ु बैठकबाट 
गणेश इ�री पिव� एजकेुसनको नाम प�रवत�न गरी 
पिव� एजकेुसन �ा.िल. कायम गन� र सो �ा.िल. 
अ�तग�त पिव� आवासीय उ�च मा.िव. स�चालन 
गन� िनण�य भएकोले शैि�क गठुीमा दता�  ह�नपुन� 
होइन । �यसमा पिन िव�ालयलाई क�पनी वा 
गठुी कुनमा दता� गन� भ�ने अिधकार िज�ला िश�ा 
काया�लयलाई रहदँैन । सो िवषयमा िनण�य गन� िश�ा 
िवभागले हो । िश�ा िवभागबाट सो स�ब�धमा िनण�य 
भएको छैन । िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

उपयु��ानसुारको बहससमेत सनुी ��ततु 
�रट िनवेदनको िमिसल संल�न कागजात हेरी िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।  

२. यसमा ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल 
सलं�न कागजात अवलोकन गदा�, डोटी िज�ला 
िदपायल िसलगढी न.पा. वडा नं. ३ मा रहेको पिव� 
आवासीय उ�च मा.िव. �थापनाकालदेिख हालस�म 
नेपाल सरकार, िज.िव.स., िविभ�न संघ सं�था, 
�थानीय अिभभावक र िवदेशी सघं सं�थासमेतको 
सहयोग र अनदुानमा स�चािलत िव�ालय हो । उ� 
िव�ालय िसलगढीवासीको सहयोग र पहलमा २०४० 
सालमा त�कालीन डोटी िज�ला प�चायतको खातामा 
�. तीन हजार धरौटी राखी �थापना ग�रएको हो । उ� 
िव�ालयले त�कालीन िदपायल नगरप�चायतबाट 
�.१५०००।-, िज�ला िश�ा काया�लय डोटीबाट 
िज�ला कोषमाफ� त �.५१,०००।-, िदपायल िसलगढी 
नगरपािलकाबाट �.३०,०००।-, मा�यिमक िश�ा 
िवकास एकाई सानोिठमी भ�परुबाट पाचँ कोठा भएको 
िव�ान �योगशाला भवन िनमा�ण भई सो िव�ालयको 
�योगमा रहेको छ । सो िव�ालयको भ�सार छुटमा 

१०११० - नरेशमान �े� िव. िविपन भ�समेत
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ख�रद गरकेो ना. २ ख ६४२ र भारतीय दूतावासबाट 
सहयोग �व�प �ा� भएको बा. १ क ४२९९ न�बरको 
बस रहेको छ । िमित २०६१।०४।११ का िदन उ� 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� �व. रामच�� 
भ�को अ�य�तामा बसेको बैठकले उ� िव�ायलयको 
चल अचल स�पि� कुनै पिन �यि�को नाउमँा नह�ने र 
िव�ालयकै स�पि� ह�ने भनी िनण�य भएको अव�था 
छ । िज�ला िश�ा काया�लय डोटीले २०६६।८।२८ 
च.नं. ९५८ को प�माफ� त िव�ालयको लगानीकता� 
/ स�ंथापकको िववरण माग गद� पिव� उ�च मा.िव. 
लाई प�ाचार ग�रएबमोिजम उ� िव�ालयले जवाफ 
पठाउने �ममा हालस�म यस िव�ालयको कोही �यि� 
पिन लगानीकता� एव ं सं�थापक नभएको भनी िमित 
२०६६।८।२९ को प�माफ� त लेखी पठाएको स�दभ�मा 
उ� िव�ालय हालस�म कोही लगानीकता� र सं�थापक 
नभएको र दानदात�य एवं अनदुानबाट िवगत २६-२७ 
वष�देिख अनवरत �पमा चलेको िवश�ु साव�जिनक 
�कृितको रहेको ��ट छ ।

३. िश�ा ऐन, २०२८ र िश�ा िनयमावली, 
२०५९ मा भएको संशोधनबमोिजम उ� िव�ालयको 
अिभभावक, िव�ालय �यव�थापन सिमित र 
सरोकारवाला समाजसेवी, िव�ालयका िश�क, 
कम�चारीसमेतको भेलाले उ� िव�ालय शैि�क 
गठुीमा दता� गन� िनण�य गरकेो भएको छ । तर उ� 
िनण�यलाई बेवा�ता गद� उ� िव�ालय �यव�थापन 
सिमितका त�कालीन अ�य� �व. रामच�� भ�ले 
िव�ालयको करोड�को चल अचल स�पि�लाई हड�ने 
र �यि�गत लाभ िलने उ�े�यले िमित २०५९।६।२२ 
मा �ी गणेश पिव� एजकेुसन �ा.िल. को नामबाट उ� 
िव�ालय स�चालन गन� उ�े�यले क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा क�पनी दता� ग�रएको छ । हाल आएर िनज 
रामच��का छोरा िवप�ी िविपन भ�ले आफू, िनजक� 
आमा न�दकुमारी र िनजको भाइ सिुदन गरी ज�मा 
तीन जनालाई उ� क�पनीको सेयरधनी देखाई पिव� 

आवसीय उ�च मा.िव. को सबै चलअचल स�पि� 
आ�नो क�जामा िलने �यास गद� आइरहेको छ । 
पिछ�लो पटक िमित २०६६।१२।१६ मा रा.वा. ब�क 
डोटी शाखामा रहेको पिव� आवासीय उ�च मा.िव. को 
खाताबाट �.५,००,०००।- रकम िनकाली िहनािमना 
गरकेो छ । साथै उ� िव�ालयको सबै चलअचल 
स�पि� अझ बढी िहनािमना ह�ने स�भावना रहेको छ । 

४. �थानीय बािस�दा र अिभभावक भेलाले 
गरकेो उ� िनण�यको अव�ा गद� िवप�ी नं. १ र २ को 
�भावमा परी िवप�ी नं. ३ र ४ ले िश�ा ऐन, २०२८ को 
�यव�थािवपरीत पिछ�लो पटक िमित २०६६।१२।६ 
को प�माफ� त िवप�ी िविपन भ�लाई उ� साव�जिनक 
िव�ालयको �पमा रहेको पिव� आवासीय उ�च मा. 
िव. को लगानीकता�को �पमा �वीकार ग�रएको छ । 
िनज िवप�ी िविपन भ�लाई उ� िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको गठन नै नभएको अव�थामा िनजका नाता 
पन� िव�ालयका ि�ि�सपल िवप�ी िशवराज जोशीको 
ह�ता�र भएको झ�ुा बेहोराको िसफा�रसलाई आधार 
मानी िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
मनोनयन ग�रएको छ । िवप�ी िविपन भ�को िनजी 
क�पनी दता� भएको आधारमा लगानीकता� �वीकार गरी 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�मा मनोनयन 
गन� गरी अिधकारको द�ुपयोग गरी ८ वष�अिघ मा� 
दता� भएको �ी गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा.िल. 
मा गा�ने गरी िवप�ीह�ले गरकेो काय� �िुटपूण� र 
गैरकानूनी छ । 

५. तसथ� िवप�ीह�ले िमलेमतो गरी 
�चिलन ऐन कानूनको िवपरीत िवप�ी िज�ला िश�ा 
काया�लयले गलत बेहोराको िसफा�रसलाई छानिबन नै 
नगरी उ� पिव� आवासीय उ�च मा.िव. लाई िवप�ी 
िविपन भ�को िनजी क�पनी भएको �वीकार गरी 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� मनोनयन 
गरी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. लाई पिव� एजकेुसन 
�ा.िल. मा गा�ने गरी साव�जिनक िव�ालयलाई िनजी 
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क�पनीमा गा�न र छु�ाछुटै िव�ालयलाई एउटै 
िव�ालय जनाउन िमित २०६६।११।२६ मा िवप�ी 
२ को ह�ता�र भएको िसफा�रस, सो िसफा�रसको 
आधारमा िवप�ी नं. ३ र ४ ले िमित २०६६।१२।६ 
को प�माफ� त िवप�ी नं. १ लाई उ� पिव� आवासीय 
उ�च मा.िव. को लगानीकता�को �पमा �वीकार गद� 
िनज िविपन भ�लाई िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य�मा मनोनयन गरकेो िनण�य, िवप�ी नं. ३ र ४ 
ले पिव� एजकेुसन �ा. िल. र पिव� आवासीय उ�च 
मा. िव. नाम ग�रएका िव�ालय एकै हो भनी गरकेो 
िनण�य िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३(६) र १२(४)
(क) समेतको िवपरीत भएकाले उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. लाई उ� 
िव�ालयको िमित २०६१।४।४ को अिभभावक 
भेलाले गरकेो िनण�य एवं िज�ला िश�ा काया�लयमा 
िमित २०६१।४।१४ मा िदएको िनवेदनमा कारबाही 
गरी िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३(७)(ख) बमोिजम 
शैि�क गठुीमा दता� गनु�  भनी िवप�ी नं. ३ र ४ को 
नाउमँा र िमित २०६६।१२।१२ मा िश�ा ऐन, २०२८ 
को दफा १७ बमोिजम  िवप�ीह�लाई कारबाही 
ग�रपाउ ँभनी िवप�ी नं. ६ सम� िदएको उजरुीमािथ 
यथाशी� छानिबन गरी कसरुदारमािथ कारबाही गनु�  
भनी  िवप�ी नं. ६ को नाउमँा परमादशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदनमा दाबी िलएको पाइ�छ ।

६. िवप�ीम�येका िज�ला िश�ा काया�लय 
डोटीबाट �ा� िलिखत जवाफमा उ� उ�च मा.िव. 
सं�थागत िव�ालयको �पमा क�पनीमा दता� गरी 
स�चालन ह�दँै आएकोमा हाल केही अिभभावकह�ले 
शैि�क गठुीमा दता� गनु�पन� भ�ने िववाद खडा गरकेोले 
सो िव�ालय क�पनी वा गठुी केमा दता�  गन� भ�ने 
स�ब�धमा िकटान गन� �े�ािधकार यस काया�लयलाई 
नभएको भ�ने िजिकर रहेको देिख�छ । �य�तै िवप�ी 
िविपन भ�समेतको िलिखत जवाफमा उ� िव�ालय 
िनजी �ोतमा स�चालन भएको िव�ालय भई िश�ा 

ऐनको सात� संशोधनअनसुार शैि�क गठुी वा क�पनी 
कुनअ�तग�त स�चालन गन� हो यिकन गरी दता�  गनु�पन� 
�यव�थाअनसुार क�पनीमा दता� भएको हो । उ� 
िव�ालय साव�जिनक नभई िनजी �ोतबाट जिमन 
आज�न गरी भवन िनमा�ण गरकेो र कसैबाट दान दात�य 
�ा� गरकेो नह�दँा शैि�क गठुीमा दता� ह�न ु पन� होइन 
भ�ने िजिकर रहेको पाइ�छ ।

७. उपयु��ानसुार त�यगत िववरण रहेको 
��ततु �रट िनवेदनमा पिव� आवासीय उ�च मा.िव. 
क�तो �कृितको िव�ालय हो भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा� �रट िनवेदकले पिव� आवासीय उ�च मा.िव. 
लाई �थापनाकालदेिख हालस�म नेपाल सरकार, 
�थानीय िनकायह�, िविभ�न संघसं�था, �थानीय 
अिभभावकह�को अनदुान, सहयोग र दान दात�य 
�ा� भएकोले िनजी क�पनीको �पमा दता� ह�न नस�ने 
भ�ने दाबी िलइएको छ । यस स�ब�धमा ��ततु �रट 
िनवेदनको िमिसल संल�न कागजात अवलोकन गदा� 
िज�ला िश�ा सिमित डोटीबाट िमित २०५५।११।८ 
को िनण�यअनसुार पिव� उ�च आवासीय िव�ालयलाई 
िज�ला िश�ा कोषबाट �. ५१ हजार आिथ�क अनदुान 
�दान ग�रएको भ�ने िमित २०५५।११।२४ को प�बाट 
देिखएको छ । �य�तै िश�ा म��ालय मा�यिमक 
िश�ा िवकास प�रयोजना सानोिठमी भ�परुबाट सो 
िव�ालयको भवन िनमा�ण गन� भनी िमित २०५५।९।१९ 
मा �.६,१३,५६४।९७, िमित २०५५।९।१।५ मा 
�.४,५८,५४८।७८, िमित २०५६।३।२५ मा �. 
६,७१,१९७।९० समेत भ�ुानी भएको िमिसल सलं�न 
िलखतह�बाट देिखएको छ । �य�तै मा�यिमक िश�ा 
िवकास प�रयोजनाबाट िमित २०५४।२।१२ मा उ� 
िव�ालयलाई िव�ान सामा�ीह� ह�ता�तरण भएको 
देिख�छ । साव�जिनक �कृितको िव�ालय भएर नै 
भारतीय राजदूतावासबाट सहयोग �व�प बस �दान 
ग�रएको दिेख�छ । सोही �थानमा सडक िनमा�ण गन� 
श�भ ुक����सन क�पनीको पानी बो�ने ट्याङ्करले 

१०११० - नरेशमान �े� िव. िविपन भ�समेत
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ठ�कर िदई �थानीय गौतम �े�को म�ृय ु भएकोमा 
मतृकको िपता मनोहर �े�ले क����सन क�पनीबाट 
�ा� गन� �ितपूित� तथा भौितक साम�ी उ� िव�ालयको 
भवन िनमा�णमा �योग गन� गरी िव�ालयलाई दान 
िदइएको भ�ने कुरा �रट िनवेदकतफ� का कानून 
�यवसायीह�ले बहसका �ममा पेस गरकेो उ� िनमा�ण 
क�पनी र मतृकका िपता मनोहर �े�बीचमा भएको 
स�झौताबाट देिखएको छ । 

८. �यसैगरी िमित २०६६।८।२८ मा िज�ला 
िश�ा काया�लय डोटीबाट उ� पिव� आवासीय उ�च 
मा.िव. लाई सं�थापक वा लगानीकता�को िववरण माग 
ग�रएकोमा उ� िव�ालयले च.नं.४५/०६६ िमित 
२०६६।८।२९ को प�बाट िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य�को �पमा िसफा�रस ग�रएको �यि� 
सं�थापक वा लगानीकता� नभएको र २०६६।८।१७ 
को भेलाबाट लगानीकता� कोही पिन नभएको भ�ने 
प�ाचार भएको भनी िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय 
डोटीको िलिखत जवाफबाट देिख�छ । 

९. िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३ को 
उपदफा (६) मा सरकारी वा साव�जिनक भवनमा 
स�चालन भएको िव�ालय, सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गामा भवन बनाई स�चालन भएको िव�ालय, कुनै 
�यि� वा सं�थाले िव�ालयको नाममा भवन वा ज�गा 
दान दात�य िदएकोमा सो भवनमा वा �य�तो ज�गामा 
भवन बनाई स�चालन भएको िव�ालयलाई क�पनीको 
�पमा स�चालन गन� पाउने गरी अनमुित वा �वीकृित 
िदइने छैन भ�ने �यव�था रहेको छ । 

१०. िश�ा ऐन, २०२८ दफा ३(६) मा 
भएको उ� �यव�थाअनसुार सरकारी वा साव�जिनक 
भवनमा स�चालन भएका वा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गामा भवन बनाई स�चालन भएको वा िव�ालयको 
नाममा कुनै �यि� वा सघं सं�थाले भवन वा ज�गा 
दान दात�य िदएको वा �य�तो ज�गामा भवन बनाई 
स�चालन भएको िव�ालय सोही ऐनको दफा ३(४) 

तथा िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम 
िनजी क�पनीको �पमा स�चालन गन� स�ने देिखदँनै ।

११. पिव� आवासीय उ�च मा.िव.को 
�थापनाकालदेिखको अव�थालाई उपयु�� कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा हेदा� उ� िव�ालयले सरकारी 
एवं साव�जिनक काया�लय तथा सं�थाह�बाट अनदुान 
एवं आिथ�क सहयोग �ा� गद� �थापनाकालदेिख नै कुनै 
�यि� वा सं�थाको अधीनमा नरही �वत�� �पमा 
स�चालनमा रिहआएको देिखएकाले उ� िव�ालय 
साव�जिनक �कृितको रहेको भ�ने देिखन आयो । 

१२. िवप�ी िविपन भ�ले क�पनीको �पमा 
दता� गरकेो �ी गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा. िल. र 
पिव� आवासीय उ�च मा�यिमक िव�ालय एउटै वा 
छु�ाछु�ै कानूनी अि�त�व भएका सं�थाह� ह�न् भ�ने 
स�ब�धमा िमिसल संल�न कागजात अवलोकन गदा� 
�ी गणेश ई�री पिव� एजकेुसन �ा.िल. भ�ने सं�था 
क�पनी रिज��ारको काया�लयमा स�चालक �ी 
रामच�� भ�का नाममा िमित २०५९।६।२२ मा दता� 
भएको देिख�छ । सो क�पनीलाई �ी पिव� एजकेुसन 
�ा.िल. नामाकरण ग�रिदन भनी रामच�� भ�ले िमित 
२०५९।७।२५ मा क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
िनवेदन िदएकोमा सो काया�लयले िमित २०६१।४।२२ 
को िनण�यअनसुार नाम प�रवत�नको �वीकृित �दान 
गरकेो त�य िमिसलबाट देिख�छ । तर पिव� आवासीय 
उ�च मा.िव. िसलगढीवासीको सहयोग र पहलमा 
२०४० सालमा त�कालीन डोटी िज�ला प�चायतको 
खातामा �.३,०००।- धरौटी राखी �थापना भई 
िविभ�न दाताह�बाट �ा� दानदात�य एवं आिथ�क 
सहयोगबाट स�चलनमा रही आएको साव�जिनक 
िव�ालय रहेको भ�ने देिखयो । उ� त�यअनसुार उ� 
दईु िव�ालयह� फरकफरक त�रकाले फरकफरक 
�यि�ह�बाट सं�थापना भएका फरकफरक शैि�क 
स�ंथाह� रहेको देिख�छ । 

१३. पनुरावेदन अदालत िदपायलमा यसै 
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िवषयमा परकेो �रट नं. ८ को िनषेधा�ा परमादेश 
म�ुाको िमिसलको अवलोकन गदा� उ� �ी गणेश इ�री 
पिव� एजकेुसन �ा.िल., पिव� एजकेुसन डोटी �ा.िल 
र पिव� आवासीय मा.िव. नाम ग�रएका िव�ालयह� 
एउटै हो वा अलग अलग ह�न् सोको जवाफ पठाउने 
भनी भएको आदेशानसुार �ा� भएको िज�ला िश�ा 
काया�लय डोटीको िमित २०६६।३।२१ को प�मा 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३ बमोिजम सं�थागत 
िव�ालय क�पनीमा वा शैि�क गुठीमा दता� ह�नुपन� 
�ावधानबमोिजम िमित २०५९।६।२२ मा �ी गणेश 
ई�री पिव� एजुकेसन �ा.िल. को नामबाट क�पनी 
दता� भएको, उ� क�पनीको नाम संशोधन भई पिव� 
एजकेुसन �ा.िल. नाम रहेको भ�ने देिख�छ । पिव� 
एजकेुसन �ा.िल. अ�तग�त पिव� आवासीय उ�च 
मा.िव. स�चालन ह�दँै आएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिखए पिन साव�जिनक �कृितको उ� पिव� आवासीय 
उ�च मा.िव. िनजी �कृितको पिव� एजकेुसन �ा.िल. 
सगँ किहले, कसरी र कुन कानूनबमोिजम गािभन 
गएको भ�ने खलुाउन सकेको देिखदँैन । सोही प�मा 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम 
पिव� आवासीय उ�च मा.िव. क�पनीको �पमा दता� 
गन� स�ब�धमा िश�ा िवभागबाट कुनै जानकारी �ा� 
नभएको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

१४. पिव� आवासीय उ�च मा.िव. ले ��येक 
वष�को लेखा परी�णको लािग इजाजत �ा� लेखा 
परी�क रामकृ�ण प�थीबाट लेखा परी�ण गराई िज�ला 
िश�ा काया�लयमा �ितवेदन पेस गरी सो काया�लयबाट 
�मािणतसमेत ग�रएको भ�ने देिखएको छ । तर �ी 
पिव� एजकेुसन �ा. िल. ले छु�ै लेखा परी�क चेतराज 
 ओझाबाट हरके वष�को लेखा परी�ण गराई सोही �ा.िल. 
को नामबाट एकै िमितमा आिथ�क वष� २०६१/०६२ 
देिख २०६५/०६६ स�मको आयकर अल�गै च�ुा 
गरकेो त�य च.नं. ४१८० िमित २०६६।१२।३१ को 
आ�त�रक लेखा परी�ण काया�लय धनगढी कैलालीको 

प�बाट देिख�छ । दवैु सं�थाको उ� लेखा परी�णको 
�ितवेदन हेदा�  दवैु सं�थाको फरक फरक आय र �यय 
रहेको देिखन आउछँ । उ� फरक फरक लेखा परी�ण 
�ितवेदनसमेतको आधारमा समेत पिव� आवासीय 
उ�च मा.िव. र पिव� एजकेुसन �ा.िल. एउटै रहेको 
भ�न िम�ने अव�था छैन ।

१५. �यसका अित�र� उ� िव�ालयको 
स�ब�धमा िज�ला िश�ा काया�लय डोटीका िव�ालय 
िनरी�क िखमबहादरु भजेुलले उ� िव�ालय क�पनी वा 
शैि�क गठुीम�ये कुनमा जान स�ने हो भ�ने स�ब�धमा 
उ� िव�ालयको स�पि�को अव�था स�ब�धमा 
िनरी�ण र जाचँबझु गरी िज�ला िश�ा काया�लयमा 
िमित २०६१।६।१४ मा बझुाएको �ितवेदनमा उ� 
िव�ालयको भवन िनमा�ण िव�ालयको आ�नो िनजी 
�ोतबाट मा� बनेको नभई िविभ�न संघसं�था एवम् 
�यि�ह�को सहयोगबाट बनेको मा�यिमक िश�ा 
िवकास सानोिठमी भ�परुबाट िव�ालयको क�ा ११ 
र १२ का केही क�ा तथा क��यटुर भवन िनमा�ण 
भएको, भारतीय दूतावासबाट बस �ा� भएको, सो 
िव�ालयलाई िदपायल िसलगढी न.पा. बाट �. ३० 
हजार र िश�ा सिमित बाट �. ५१ हजार अनदुान 
�दान भएको २०४०।४१ देिख िव�ालयको आ�नै 
�ोत िविभ�न संघस�ंथा वा �यि�बाट िविभ�न 
सहयोग �ा� गरी िव�ालय स�चालन भएको भ�ने 
िववरण उ�लेख गरी उ� िव�ालय िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ११ बमोिजम शैि�क गठुीको �पमा 
स�चालन ह�न उपय�ु दिेखएको भनी �ितवेदन िदएको 
देिख�छ । 

१६. िमिसल संल�न उपयु�� त�यगत 
अव�थालाई अवलोकन गदा� गणेश ई�री पिव� 
एजकेुसन �ा.िल. को नाम प�रवत�न गरी �ी पिव� 
एजकेुसन �ा.िल. नामाकरण ग�रएको सं�था अल�गै 
कानूनी पिहचान, अि�त�व र हैिसयत भएको �वाय� 
स�ंथा रहेको भ�ने देिखन आयो । पिव� आवासीय 
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उ�च मा�यिमक िव�ालय सरकारी अनदुान र िविभ�न 
संघ सं�थाह�बाट सहयोग �ा� गद� �थापनाकालदेिख 
नै कुनै �यि� वा सं�थाको अधीनमा नरही �वत�� 
�पमा स�चालनमा रिहआएको सव�जिनक �कृितको 
िव�ालयको �पमा रहेको त�य पिु� ह�न आयो । तसथ� 
िवप�ी िविपन भ�ले िनजी क�पनीको �पमा दता� 
गरकेो पिव� एजकेुसन �ा. िल. र पिव� आवासीय उ�च 
मा�यािमक िव�ालय फरकफरक कानूनी अि�त�व एव ं
हैिसयत भएका छु�ाछु�ै सं�थाह� रहेको त�य पिु� 
ह�न आयो ।

१७. अब पिव� आवासीय उ�च मा.िव.
लाई िनजी क�पनीका �पमा दता� भएको छु�ै 
सं�थाअ�तग�त स�चालन गन� िम�ने हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� पिव� आवासीय उ�च मा.िव.
को �थापना कालदेिखको अव�थालाई हेदा� उ� 
िव�ालयले सरकारी एवं साव�जिनक काया�लय तथा 
सं�थाह�बाट अनदुान एवं आिथ�क सहयोग �ा� गद� 
�थापनाकालदिेख नै कुनै �यि� वा सं�थाको अधीनमा 
नरही �वत�� �पमा स�चालनमा रिहआएको 
देिखएकाले उ� िव�ालय साव�जिनक �कृितको रहेको 
भनी मािथ िववेचना भइसकेको छ । उ� त�यलाई 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा अ�यथा भनी उ�लेख 
गन� सकेको देिखदँनै । 

१८. ��ततु स�दभ�मा कानूनी �यव�थाको 
अवलोकन गनु�  उपय�ु दिेख�छ । िश�ा ऐन, २०२८ 
को दफा ३ को उपदफा (६) मा भएको �यव�था हेदा� 
देहायका िव�ालयलाई क�पनीको �पमा स�चालन 
गन� पाउने गरी अनमुित वा �वीकृित िदइने छैन भ�ने 
उ�लेख भएको पाइ�छ । 

(१) सरकारी वा साव�जिनक भवनमा स�चालन 
भएको िव�ालय,

(२) सरकारी वा साव�जिनक ज�गामा भवन बनाई 
स�चालन भएको िव�ालय,

(३) कुनै �यि� वा स�ंथाले िव�ालयको नाममा 

भवन वा ज�गा दान दात�य िदएकोमा सो 
भवनमा वा �य�तो ज�गामा भवन बनाई 
स�चालन भएको िव�ालय । 

१९. ऐनको दफा ३(६) मा भएको उ� 
�यव�थाअनसुार सरकारी वा साव�जिनक भवनमा 
स�चालन भएका वा सरकारी वा साव�जिनक ज�गामा 
भवन बनाई स�चालन भएको वा िव�ालयको नाममा 
कुनै �यि� वा सघं स�ंथाले भवन वा ज�गा दान दात�य 
िदएको वा �य�तो ज�गामा भवन बनाई स�चालन 
भएको िव�ालय सोही ऐनको दफा ३(४) तथा िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम क�पनीको 
�पमा स�चालन ह�न नस�ने भ�ने कुरामा िववाद छैन । 

२०. �य�तै िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम ८ को उपिनयम (१) र (२) को �यव�था हेदा� 
िश�ा ऐन, २०२८ �ार�भ ह�दँाका बखत स�ंथागत 
िव�ालयको �पमा स�चालन भइरहेको िव�ालयले 
ऐनले तोकेको �यादिभ� सो िव�ालय क�पनीमा 
स�चालन गन� भए क�पनीमा दता� भएको �माणप� र 
शैि�क गठुीको �पमा स�चालन गन� भए त�स�ब�धी 
िवधान दता� गरी िश�ा िवभागको महािनद�शकसम� 
िनवेदन िदनपुन� र महािनद�शकले �ा� कागजात जाचँबझु 
गरी िनवेदकलाई क�पनी वा शैि�क गठुीको �पमा 
िव�ालय स�चालन गन� �वीकृत िदनेछ भ�ने �यव�था 
रहेको छ । तर िनवेदकले दाबी गरकेो िव�ालयलाई 
िश�ा िवभागका महािनद�शकबाट क�पनीको �पमा 
दता� ग�रएको कुरा िमिसलमा देिखदँनै । �यसरी दता� 
�वीकृित �दान भएको भ�ने िलिखत जवाफमा समेत 
उ�लेख भएको देिखदँैन । 

२१. �यसैगरी िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३ 
को उपदफा (४) बमोिजम संवत् २०५८ साल माघ २५ 
गतेभ�दा अिघ स�ंथागत िव�ालयको �पमा स�चालन 
भई आएका तर क�पनी वा शैि�क गठुीअ�तग�त 
दता� नभएका वा �यसरी दता� गन� िनवेदन निदएका 
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िव�ालयले �य�तो िव�ालय क�पनी वा शैि�क 
गठुी कुनअ�तग�त स�चालन गन� हो सो स�ब�धमा 
तोिकएको िववरण खलुाई यो उपदफा �ार�भ भएको 
िमितले एक वष�िभ� तोिकएको अिधकारीसम� िनवेदन 
िदनपुन� �यव�था भएकोमा सो �यव�थाबमोिजम पिव� 
आवासीय उ�च मा.िव. क�पनीको �पमा दता�  भई 
स�चालन भएको भ�ने किहकँतैबाट देिखएको छैन ।

२२. व�ततुः छु�ै कानूनी हैिसयत �ा� गरकेो 
क�पनीअ�तग�त रहने गरी िव�ालय स�चालन ह�न 
स�ने अव�था िश�ा ऐन तथा िनयमावलीले �यव�था 
गरकेो नभई २०५८ साल माघ २५ गतेभ�दा अिघ 
सं�थागत िव�ालयको �पमा स�चालन भई आएका 
िव�ालयले आफूलाई क�पनीको �पमा स�चालन 
गन� वा शैि�क गठुीको �पमा स�चालन गन� भ�नेस�म 
�यव�था भएको देिख�छ । अलगै नामबाट �थापना 
भएका क�पनीले �य�तो िव�ालय स�चालन गन� 
पाउने गरी उ� �यव�थाले छुट िदएको देिखदैँन । 
िवप�ी िविपन भ�को िनजी क�पनीले उ� साव�जिनक 
�कृितको पिव� आवासीय उ�च मा. िव. लाई आ�नो 
िनजी क�पनीअ�तग�त स�चालन गरकेो काम कारबाही 
िश�ा ऐन एव ंिनयमावलीको आधारमा �िुटपूण� रहेको 
देिखन आयो ।

२३. मूलतः क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट पिन िवप�ी िविपन भ�को �ी गणेश 
इ�री पिव� एजकेुसन �ा.िल. भ�ने सं�थाको नाम 
प�रवत�न गरी �ी पिव� एजकेुसन �ा.िल. नामाकरण 
ग�रएकोस�म अव�था हो । �वत�� �पमा �थािपत 
भएको उ� उ�च मा.िव. उपर हक �थािपत भएको 
होइन । वैधािनक �पमा िव�ालय �यव�थापन सिमित 
गठन नगरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�य 
भनी िवप�ी िविपन भ�ले पिव� आवासीय उ�च 
मा.िव. को नाममा रहेका िक.नं. ५३१, ५४२, ५३४ 
र ५३९ को ज�गा र सो ज�गामा बनेको घरसमेतलाई 
पिव� एजकेुसन डोटी �ा.िल.का नाममा नामसारी 

ग�रिदन भनी मालपोत काया�लय डोटीलाई िमित 
२०६८।१२।६ मा प�ाचार गरकेो देिखएको छ । 
यसबाट पिन साव�जिनक �कृितको �पमा रहेको 
शैि�क सं�थाको स�पि� द�ुपयोग एवम् िहनािमना 
गन� बदिनयत रहेको देिखन आउछँ ।  

२४. उपयु�� त�य, कानूनी �यव�था एवं 
िववेचनासमेतको आधारमा िवचार गदा� िवप�ी िविपन 
भ�ले आ�नो िनजी क�पनीको नाउमँा ज�गा नामसारी 
ग�रपाउ ँ भनी मालपोत काया�लय डोटीमा गरकेो 
प�ाचारबाट साव�जिनक िव�ालयको स�पि� खाने 
बदिनयत रहेको पिु� भएको छ । छु�ै क�पनी �थापना गरी 
सो क�पनीको नाउमँा साव�जिनक िव�ालयको नाउसँगँ 
िम�ने गरी गलत िनयतले क�पनीको नाउ ँ सशंोधन 
गरकेो देिखएको छ । साव�जिनक �कृितको िव�ालयको 
नाउसँगँ िम�ने गरी क�पनीको नाउ ँसशंोधन गरपेिछ 
पिव� आवासीय उ�च मा. िव. लाई सो क�पनीमा 
ल�ने स�चालक सिमितबाट गैरकानूनी �पमा िनण�य 
गरकेो देिखएको छ । धेर ैपिहलादिेख साव�जिनक �पमा 
स�चालन ह�दँै आएको िव�ालय र िव�ालयको स�पि� 
स�चालक सिमितले िनण�य गद�मा िनजी क�पनीमा 
जाने र स�पि� िनजी क�पनीको ह�ने भ�ने िश�ा ऐन 
एवं िश�ा िनयमावलीको उि�लिखत �ावधानले समेत 
िम�ने देिखदँैन । िवप�ीह�बाट साव�जिनक �कृितको 
िव�ालय र िव�ालयको स�पि�लाई घमुाउरो पाराले 
िनजी बनाउने �प�च गरकेो दिेख�छ । िवप�ीले दता� 
गरकेो क�पनी छु�ै भएको र सो क�पनी दता�  गदा� 
पिव� आवासीय उ�च मा. िव. को स�पि� सो िनजी 
क�पनीमा रहने वा गािभने भ�ने कुनै उ�लेख भएको 
देिखदँनै । साव�जिनक �कृितको पिव� आवासीय 
उ�च मा. िव. मा िवप�ी िविपन भ�को तफ� बाट कुनै 
िनजी लगानी भएको �माण िनजले िदन सकेको 
छैन् । साव�जिनक �कृितको िव�ालय सदैव साव�जिनक 
�पमै रहने र कुनै �ि�याबाट िनजी बनाउन निम�ने 
देिखएकोले यस स�ब�धमा भएग�रएका स�पूण� काम 
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कारबाही र �ि�या गैरकानूनी र �िुटपूण� रहेको दिेखन 
आयो ।

२५. अतः िनवेदन मागअनसुार िवप�ीह�ले 
िमलेमतो गरी �चिलन ऐन कानूनको िवपरीत 
िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लयले गलत बेहोराको 
िसफा�रसलाई छानिबन नै नगरी पिव� आवासीय 
उ�च मा.िव. लाई िवप�ी िविपन भ�को िनजी क�पनी 
भएको �वीकार गरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� मनोनयन गरी पिव� आवासीय उ�च मा.िव. 
लाई पिव� एजकेुसन �ा.िल. मा गा�ने गरी साव�जिनक 
�कृितको िव�ालयलाई िनजी क�पनीमा गा�न र 
छु�ाछु�ै िव�ालयलाई एउटै िव�ालय जनाउन िमित 
२०६६।११।२६ मा पिव� आवासीय उ�च मा. िव. को 
ि�ि�सपल िवप�ी िशवराज जोशीको ह�ता�र भएको 
िसफा�रस, सो िसफा�रसको आधारमा िवप�ीह� 
िज�ला िश�ा काया�लय डोटी र िज�ला िश�ा 
अिधकारी लोकमणी जोशीले िमित २०६६।१२।६ को 
प�माफ� त िवप�ी िविपन भ�लाई उ� पिव� आवासीय 
उ�च मा.िव. को लगानीकता�को �पमा �वीकार गद� 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�मा मनोनयन 
गरकेो िनण�य, िवप�ीह� िज�ला िश�ा काया�लय 
डोटी र िज�ला िश�ा अिधकारी लोकमणी  जोशीले 
पिव� एजकेुसन �ा. िल. र पिव� आवासीय उ�च मा. 
िव. नाम ग�रएका िव�ालय एकै हो भनी गरकेो िनण�य 
कानूनिवपरीत भएकाले उ� िनण�यह�, काम कारबाही 
एवं प�ाचारह� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  ।

२६. अब पिव� आवासीय उ�च मा.िव. 
साव�जिनक �कृितको िव�ालयलाई िनजी क�पनीको 
हो भनी दूिषत एवं गैरकानूनी ढंगले स�चालन गरी 
साव�जिनक िव�ालयको स�पि� / आ�दानी �यि�गत 
लाभको लािग �योग भइरहेको र यस स�ब�धमा 
िनवेदकसमेतले िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय 
डोटीमा कारबाहीको लािग उजरुी िनवेदन िदएको 
भ�ने देिखदँा साव�जिनक �कृितको पिव� आवासीय 

उ�च मा.िव. को स�पि� सरं�ण गनु�पन� र सो स�पि� 
िव�ालयको िहतमा �योग ह�न वा�छनीय देिखएकोले 
देहायबमोिजमको �यव�था गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  ।   

(१) पिव� आवासीय उ�च मा.िव. को हाल 
अि�त�वमा रहेको िव�ालय �यव�थापन 
सिमित गैरकानूनी देिखदँा त�काल िवघटन 
गरी िश�ा ऐन, २०२८ र िश�ा िनयमावली, 
२०५९ बमोिजम नया ँिव�ालय �यव�थापन 
सिमित गठन गन� �ि�या िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय डोटीले अिवल�ब �ार�भ  
गनू�  ।

(२) पिव� आवासीय उ�च मा.िव. साव�जिनक 
शैि�क गठुीअ�तग�त दता� एवम् स�चालन 
ह�नपुन� �कृित र अव�थाको िव�ालय 
देिखएकोले त�काल साव�जिनक शैि�क 
गठुीको �पमा िवधान तयार गरी गराई 
साव�जिनक शैि�क गठुीको �पमा दता� एवम् 
स�चालन गन� िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय 
डोटीले िश�ा ऐन, २०२८ र िनयमावली, 
२०५९ बमोिजम आव�यक काय� अिवल�ब 
�ार�भ गनू� ।

(३) साव�जिनक �कृितको िव�ालयलाई िनजी 
क�पनी भनी स�चालन गरी लामो अविधस�म 
साव�जिनक िव�ालयको स�पि� गैरकानूनी 
�पमा �यि�गत लाभको लािग उपभोग 
गरी पिव� आवासीय उ�च मा.िव.को चल 
अचल स�पि�को �यि�गत �योग भएको 
िव�ालयको खाताबाट �. ५ लाख रकम 
िनकाली िहनािमना गरकेो भनी िनवेदनमा 
उ�लेख भएकोसमेत दिेखदँा िवप�ी िविपन 
भ�ले साव�जिनक �कृितको िव�ालयलाई 
िनजी क�पनीको भनी स�चालक सिमितको 
अ�य� भई Take Over गरकेो िमितदेिख 
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अब गठन ह�ने नया ँ िव�ालय �यव�थापन 
सिमित गठन नभएस�मको अविधस�मको 
पिव� आवासीय उ�च मा. िव. को चल अचल 
स�पि�, ब�क �याले�स, आय �ययको िहसाब 
अिभलेख हेरी िव�ालयको स�चालनमा 
भएको वा�तिवक खच� कटाई साव�जिनक 
िव�ालयको चल अचल स�पि� सवारी 
साधन र आ�दानीबाट गैरकानूनी लाभ 
िलने �यि�ह�बाट िव�ालयलाई िफता� 
िदलाई िदने �योजनको लािग िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय डोटीका �मखु िज�ला 
अिधकारी र िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय 
डोटीका िज�ला िश�ा अिधकारीले यस 
स�ब�धमा त�काल कारबाही �ार�भ गनू� ।

(४) िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ३ एवम् िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ मा 
शैि�क गठुीअ�तग�त िव�ालय स�चालन 
गन� सिकने र �यसको िवधान दता� गनु�पन� 
भ�ने �यव�था भएपिन पिव� आवासीय 
उ�च मा.िव. ज�तो साव�जिनक �कृितको 
शैि�क गठुीको �यव�थापन कसरी ग�रने, 
के क�तो �यि� स�चालक सिमितमा ह�ने, 
िनजह�को अिधकार र कत��य के ह�ने भ�ने 
स�ब�धमा स�बि�धत ऐन र िनयमावलीमा 
केही �यव�था भएको नदिेखएकाले �य�ता 
�कारका साव�जिनक शैि�क गठुीअ�तग�त 
स�चालन ह�ने शैि�क सं�थाको स�पि�को 
संर�ण एवम् �भावकारी �यव�थापनका 
लािग िव�ालयलाई अचल स�पि�लगायत 
ज�गा, भवन भौितक साम�ी दान गन� 
दाताह� िवशेष आिथ�क योगदान प�ुयाएका 
�यि�ह� र िश�ा �े�मा लामो योगदान 
प�ुयाएका �यि�ह� संल�न रहेको िव�ालय 
�यव�थापन / स�चालक सिमित गठन गन� एव ं

िनजह�को काम कत��य र अिधकारसमेतका 
�यव�थापनसगँ स�बि�धत आव�यक 
�यव�थासमेत उ�लेख गरी िश�ा म��ालयले 
अिवल�ब शैि�क गठुी �यव�थापनस�ब�धी 
िनद�िशका तयार गरी लागू गराउनू । 

(ङ) यो आदेशको काया��वयनको लािग आदेशको 
जानकारी िवप�ीह� िज�ला �शासन 
काया�लय डोटी र िज�ला िश�ा काया�लय 
डोटीलाई िदई आदेशको काया��वयन भए 
नभएको स�ब�धमा अनगुमन गनु�  भनी यस 
अदालतको अनगुमन महाशाखा तथा फैसला 
काया��वयन िनद�शनालयसमेतलाई आदेशको 
�ितिलिपसिहत जानकारी गराउनू ।

२७. ��ततु आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
इित सवंत् २०७४ साल  वैशाख ३ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

१०११० - नरेशमान �े� िव. िविपन भ�समेत
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सव��च  अदालत, संय�ु इजलास
स�मानीय का.म.ु�धान�यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
आदशे िमित : २०७४।३।२१

०७२-wo-१०३१

िवषयः उ��ेषण / �ितषेध

िनवेदक : िद इ�टरनेसनल िलगल फाउ�डेसन नेपाल 
(आई.एल.एफ.नेपाल) बबरमहलमा काय�रत, 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वाड� नं.३४ शंखमलु ब�ने अिधव�ा अजय 
शंकर झा “�पेस” समेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

 § फौजदारी �यायका स�दभ�ममा �यु� 
अिभयु� र अपराधी श�दावली छु�ाछु�ै 
अथ�वोध ह�ने श�दावली ह�न ् । कुनै �यि� 
िव�� कुनै कसरुको आरोप ला�नु र 
लागकेो आरोप �मािणत ह�न ु पिन फरक 
फरक अव�था हो । आरोप लागेको �यि� 
िव��को कसरु अदालतबाट �मािणत 
नभएस�म वा िनज कसुरदार नठह�रएस�म 
िनज िनद�ष रहकेो मा�यताका आधारमा 
अिभयु� श�दावलीको �योग ह�ने गरकेो 
र कसुरदार ठहर भइसकेप�ात ् �योग 
ह�ने श�दावली अपराधी हो । अिभयोग 
ला�नासाथ अपराधी भनी कुनैपिन 
�यि�को िववरण कायम ग�रनु फौजदारी 

�यायको म�ूय र मा�यता �ितकूल रहने ।
 § �व�छ सुनुवाइको हकले अिभयोग लागेको 

�यि�लाई आ�नो कुरा भ�ने, �यसको 
सूचना �ा� गन�, आ�नो िव��को �माण 
ख�डन गन� आफू िनद�ष रहकेो अनुभूित 
गन� �यवहारको अिधकारसमतेलाई  
समट्ेछ । �व�छ सुनुवाइको िस�ा�तले 
अिभयोग �मािणत नभएस�म अिभयोग 
लागेको �यि� िनद�ष रहकेो अनुमान गनु� 
पन� मा�यतासमेतलाई �हण गन� । 

(�करण नं.४)
 § म�ुा अनुस�धानको �ममा अिभयु�को 

अिभलेख रा�ने िसलिसलामा “अपराधीको 
अिभलेख” भ�ने फाराम खडा गरी सो 
फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” 
ज�ता श�दावली �योग गन� फौजदारी 
�यायको �े�मा िवकिसत आधारभूत 
मा�यतािवपरीत ह�न जाने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
अजयशकंर झा र �ी िबमला यादव

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेती 
ि�पाठी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०५५, िन.नं.६६२२, प.ृ६१६

स�ब� कानून : 
 § नेपालको सिंवधान

आदेश
का.म.ु�.�या. गोपाल पराजुली : 

िनवेदकम�येका राज ु तामाङ िवप�को काय�बाट 
��य��पमा �भािवत �यि� रहेको तथा हामी अ�य 
िनवेदकह� पेसाले कानून �यवसायी भई हामी 

�नण�य नं. १०१११



1847

काय�रत स�ंथा िद इ�टरनेसनल िलगल फाउ�डेसन 
नेपालमाफ� त सरकारवादी फौजदारी म�ुामा थुनामा 
रहेका ग�रब असहाय �यि�ह�को िनःश�ुक कानूनी 
�ितिनिध�व गरी आएकोले उ� स�ंथामाफ� त हामीले 
सेवा �दान ग�रआएका थनुवुाको हक अिधकारको लािग 
तथा िनवेदनमा उठाइएको िवषय साव�जिनक िहत र 
सरोकारको िवषयसमेत भएकोले िनवेदनमा उठाइएको 
िवषयमा िनवेदन गन� पाउने हक हामी िनवेदनह�लाई 
संिवधानतः �ा� छ । राज ुतामाङबाहेकका हामी अ�य 
िनवेदकह� असमथ� ग�रब असहायलाई िन:श�ुक 
कानूनी �ितर�ा�मक सहायता �दान गद� आएको र 
थुनवुाह�को सवंैधािनक हक अिधकार �चलनका 
लािग कानून �यवसायीका साथसाथै एक सचेत नेपाली 
नाग�रक रहेको साथै Officer of the court समेत 
भएको ह�दँा ��ततु िवषयमा नेपालको सिंवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम यो िनवेदन दायर गन� हकदैया 
रा�दछ� ।

राज ुतामाङबाहेकका हामी अ�य िनवेदकह� 
काय�रत स�ंथा िद इ�टरनेसनल िलगल फाउ�डेसन 
नेपालले सेवा �दान गरी आएका प� संल�न रहेका 
सरकारवादी फौजदारी म�ुामा तथा अ�य सरकारवादी 
फौजदारी म�ुाह�म�ये अिधकांश म�ुाह�मा तथा 
म राज ु तामाङ िव��को चोरी म�ुाको उठानसगैँ 
�ारि�भक चरणमै अथा�त् म�ुा अनसु�धानको �ममै 
म�ुाका आरोिपत अिभय�ुह�को अिभलेखीकरण गन� 
िसलिसलामा अनसु�धान अिधकारी�ारा “अपराधीको 
अिभलेख” भ�ने फाराम खडा गरी सो फाराममा 
“अपराधीको नाम, थर, वतन..” ज�ता श�दावली 
�योग गरी िववरणह� िलई सोही म�ुाको िमिसल 
सामेल रा�ने गरकेो र सो काय�बाट अिभय�ुह�को 
नेपालको सिंवधानको धारा २० को उपधारा ५ 
�ारा �द� �यायस�ब�धी हक हनन ह�नकुो साथै ती 
अिभय�ुह� सो हक उपभोग गन�बाट वि�चत ह�ने 
गरकेा छन् । िवप�ीह��ारा संिवधान र अ�तरा�ि��य 

सि�ध स�झौतािवपरीत ह�ने गरी म�ुाको उठानसगैँ 
�ारि�भक चरणमै म�ुाका आरोिपत अिभय�ुह�को 
अिभलेखीकरण गन� िसलिसलामा अनसु�धान 
अिधकारी�ारा “अपराधीको अिभलेख” भ�ने फाराम 
खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, 
वतन...” ज�ता श�दावली �योग गदा� िवभागीय �पमा 
कुनै िनण�य आदेश तथा प�रप�समेत भए ग�रएको भए 
सो िनण�य आदशे तथा प�रप�समेत बदर तथा अमा�य 
गरी मािथ उ�लेख भएबमोिजमका श�दावली �योग 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा उ��ेषण, 
�ितषेधलगायत उपयु�� आदशे जारी ग�रपाउन 
नेपालको संिवधानको धारा ४६, धारा १३३(२) समेत 
बमोिजम असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त स�मािनत 
अदालतसम� यो िनवेदन िलई उपि�थत भएका छ� ।

नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा 
५, मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� (UDHR) 
को धारा ११ को उपधारा (१) र नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप� 
(ICCPR) को धारा १४ को उपधारा (२) तथा 
अ�तरा�ि��य फौजदारी अदालतको िवधान, १९९८ 
को धारा ६६ �ारा �द� िनद�िषताको अनमुानको 
सव�मा�य �यायस�ब�धी हक हरण गन� प�ाउ परकेो 
वा िहरासतमा रहेको �यि�को जीवन, �वत��ता एवं 
�ित�ामा आचँ प�ुने गरी िवप�ीह�लाई अपराधी 
घोषणा गन�स�मको अिधकार कदािप ह�न स�दैन ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले िनिद�� 
गरकेो �यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी कुनैपिन �यि�उपर 
कुनै अिभयोग लगाउदँैमा िनजलाई दोषी मा�न
िम�दैन ।

नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा 
५ ले, “कुनै अिभयोग लागेको �यि�लाई िनजले गरकेो 
कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार मािनने छैन” 
भनी संवैधािनक �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणाप� (UDHR) को धारा 

१०१११ - अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" समेत िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, माघ

1848

११ को उपधारा (१) ले “Everyone charged with 
a penal offence has the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to 
law in a public trial at which he has had all 
the guarantees necessary for his defense” 
भनी �यव�था गनु�को साथै नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप� (ICCPR) 
को धारा १४ को उपधारा (२) ले “Everyone 
charged with a criminal offence shall have 
the right to be presumed innocent until 
proved guilty according to law.” भनी हक 
अिधकारको ��याभूत गरकेो छ । 

यस िवषयमा स�मािनत अदालतबाट 
रिव�� भ�राई िव. मि��प�रषदक्ो सिचवालय (ने.
का.प.२०५५ प�ृ ६१६ िन.नं.६६२२) प� िवप� 
भएको उ��ेषण परमादशे म�ुामा, “....कुनै �यि�को 
अिभयोग �मािणत नभएस�म िनज बेकसरु मािनने 
छ भ�ने फौजदारी �यायको मूलभूत मा�यता रही 
आएको स�दभ�मा अिभयोग ला�न साथ कसरुदार 
मा�न ु �यायसङ्गत नह�ने...” भनी �याियक िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । �य�तै �ी ५ को सरकार िव. म�ज ु
�े�समेत (ने.का.प.२०५७, प�ृ ६३९, िन.नं.६९३२) 
प� िवप� रहेको उ��ेषण परमादेश म�ुामा “...शंकाको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ भ�ने सव�मा�य फौजदारी 
�यायको िस�ा�त हो । यस िस�ा�तअनसुार शंकारिहत 
तवरबाट कसरु �मािणत गन� भार वादीमा रहन 
जा�छ । �य�तो �माणको भार प�ुयाउन नसके 
�ितवादीलाई कसरु र ि�थितको लाभ प�ुदछ.....” भनी 
बोिलनकुो साथै अ�य कैयौ ँम�ुामा समेत सोखालको 
िस�ा�त �ितपादन भएको अव�था छ ।  

यसरी संिवधान तथा अ�तरा� ि��य कानून�ारा 
�द� तथा ��याभूत भएको हक हरण गन� अिधकार 
िवप�ीह�लाई छैन । िनद�षताको अनमुानको 
िस�ा�तको प�रपालना गन� अध� �याियक, �शासिनक 

कानून काया��वयन गन� स�पूण� िनकायह�, अनसु�धान 
अिधकारी, अिभयोजनकता� अ�य �याियक िनकाय 
तथा अदालतसमेत बा�य रह�छन् । तसथ� अपराध 
अनसु�धान अिधकारी�ारा संिवधान र अ�तरा�ि��य 
सि�ध स�झौतािवपरीत ह�ने गरी म�ुाको उठानसगैँ 
�ारि�भक चरणमै म�ुाका आरोिपत अिभय�ुह�को 
अिभलेखीकरण गन� िसलिसलामा “अपराधीको 
अिभलेख” भ�ने फाराम खडा गरी सो फाराममा 
“अपराधीको नाम, थर, वतन..” ज�ता श�दावली 
�योग ग�रन ु मािथ उ�लेख भएबमोिजम सवंैधािनक 
र अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौताको �ावधानको ठाडो 
�ितकूल र आपि�जनक छ ।

यसरी संवैधािनक तथा अ�तरा�ि��य कानूनी 
�यव�था, अ�तरा�ि��य फौजदारी िविधशा� र 
कानूनका मा�य िस�ा�तको �ितकूल ह�ने गरी प�ाउ 
परकेो वा िहरासतमा रहेको �यि�को जीवन, �वत��ता 
एवं �ित�ामा आचँ प�ुने गरी िवप�ीह�लाई अपराधी 
घोषणा गन�स�मको अिधकार कदािप ह�न स�दनै । 
कुनैपिन �यि� अपराधी वा िनरअपराधी हो भनी 
घोषणा गन� काम अदालत वा �याियक िनकायको रहेको 
र सो काय� िनज िव��को अिभयोग स�ब�धमा पपु�� 
गरी सबदु �माणको आधारमा ग�रने Adjudication 
को काय�लाई िवप�ीह��ारा म�ुाको अनसु�धानकै 
चरणमा गन� गरी भइरहेको काम कारबाही �यायका 
मा�य िस�ा�त र �व�छ सनुवाइसमेतको �ितकूल 
छ । कानूनबमोिजम दोषी, अपराधी वा कसरुदार भनी 
कुनै �यि� िव�� आदेश वा िन�कष�मा प�ुने अिधकार 
अदालत वा �याियक िनकायलाई मा� रह�छ । तसथ� 
िवप�ीह��ारा अिभलेख रा�ने �योजनमा भइरहेको 
काय� संिवधान र अ�तरा� ि��य सि�ध स�झौतािवपरीत 
छ । 

नेपाल प� रा�� भई अनमुोदन ग�रएको मािथ 
उि�लिखत मानव अिधकारका आधारभूत द�तावेज 
मािनने सबै महासि�धह�लाई नेपालले िबना कुनै 
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आर�ण महासि�धह�बाट िसज�ना भएको दािय�वलाई 
�वीकार ग�रसकेको छ । नेपालको संिवधानको धारा 
२७९ को उपधारा १ मा “नेपाल रा�य वा नेपाल 
सरकार प� ह�ने सि�ध वा स�झौताको अनमुोदन, 
सि�मलन, �वीकृित वा समथ�न सघंीय कानूनबमोिजम 
ह�नेछ” भ�ने �ावधान रहनकुो साथै नेपाल सि�ध ऐन, 
२०४७ को दफा ९(१) मा “नेपालले अनमुोदन गरकेो 
सि�धको कुरा �चिलत कानूनसगँ बािझएका सि�धको 
�योजनको लािग बािझएको हदस�म अमा�य ह�नेछ र 
सि�धका �ावधान नेपालको राि��य कानूनसरह लागू 
ह�नेछ” भनी �प� �यव�था ग�रएको छ । यसरी नेपालले 
अनमुोदन गरकेो कुनै सि�ध स�झौतासगँ नेपालको कुनै 
कानून बािझएमा बािझएको हदस�म बािझएको कानून 
अमा�य ह�न जाने प�र�े�यमा “अपराधीको अिभलेख” 
भ�ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, 
थर, वतन..” भ�ने श�दावली �योग गरी िववरण रा�ने 
स�ब�धमा िवप�ीह��ारा कुनै �शासिनक िनण�य 
आदेश वा नीित िनद�शन भए गरकेो भएपिन �वत: 
(ipso-facto) बदरभागी ह�ने कुरा ��ट छ । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले ��ट 
�पमा, “फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�नेछ” भनी िकटानी 
�यव�था गरबेाट कुनै पिन �यि�उपर कुनै अिभयोग 
लगाउदँमैा िनजलाई दोषी मा�न सिकँदैन िनज 
िव��को अिभयोग पिु� पिन ह�नपुछ�  । अिभयोग 
लगाउने अिभयोजनकता�ले आफूले लगाएको अिभयोग 
पिु� गराउन पया�� �माणसमेत प�ुयाउन स�नपुद�छ । 
अिभयोग वा दोष पिु� गन� दािय�व अिभयोजनकता�को 
नै ह�ने ह�दँा अिभयोजन अिधकारीले �माणबाट 
पिु� गन� नसकेस�म अिभय�ुलाई िनद�ष मा�नपुन� 
िस�ा�तको मूल सार हो । �माण कानूनमा “जसले 
जे कुरा हो भ�छ �यो उसैले �मािणत गनु�पछ� , अक� 
प�ले होइन”(ei qui affairmat, ei qui non negat, 
incumbit probation) भ�ने रोमन सू�बाट िवकिसत 

िस�ा�त रहेको छ । सो िस�ा�तअनसुार फौजदारी 
म�ुामा आरोप लगाउने अिभयोजनकता�ले नै िनजले 
आरोप लगाएको अिभय�ुउपरको आरोप पिु� ह�ने गरी 
�माणह� प�ुयाउन ु पद�छ । िनजले �माण प�ुयाउन 
नसकेको अिभय�ुलाई िनद�ष मा�न ु पन� र शंकाको 
सिुवधा अिभय�ुलाई �दान गराउन ुपन� मा�यता यस 
िस�ा�तमा आधा�रत छ । शंकाकै भरमा नै प�ाउ गन� 
हो र िनजसगँ अपराध अनसु�धान गन� �ममा सोधपछु 
गन� बयान गराउने र अिभयोग लगाउने �ि�याह� 
अवल�बन ग�रदँा प�ाउ परकेो �यि� दोषी वा िनद�ष 
के हो भ�ने कुराको ठहर अनसु�धान गन� �यि�ले गन� 
िम�दैन । प�ाउ परकेो वा िहरासतमा रहेको �यि�को 
जीवन, �वत��ता एवं �ित�ामा आचँ प�ुने गरी कुनै 
�यवहार ग�रन ुह�दँैन । �यसो ग�रदँा िनजलाई िन�प� एवं 
�व�छ सनुवुाइको मौकासमेत ह�दैँन । कानूनबमोिजम 
दोषी, अपराधी वा कसरुदार भनी कुनै �यि� िव�� 
आदशे वा िन�कष�मा प�ुने अिधकार अदालत वा 
�याियक िनकायलाई मा� रह�छ ।

िवप�ीह�को यस िकिसमको काय�ले 
स�बि�धत अिभय�ुको (िनवेदकम�येका म राज ु
तामाङको हकमा) मेरो मानस�मानका साथै संिवधान 
र कानून �द� हक अिधकार तथा स�पूण� फौजदारी 
�याय �णालीमा ग�भीर असर पन� गई रा�य 
अ�तरा�ि��य कानून�ितको दािय�व प�रपालनामा 
ग�भीर नरहेको भ�ने स�देश अ�तरा�ि��य समदुायमा 
जानकुो साथै नेपालको सिंवधानको धारा २० को 
उपधारा (५) र (९), मानव अिधकारको िव��यापी 
घोषणाप� (UDHR) को धारा ११ को उपधारा (१) 
तथा नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप� (ICCPR) को धारा १४ को 
उपधारा (१), (२) �ारा �द� हक अिधकारमा तथा 
सिंवधानको धारा १८ �ारा �द� समानताको हकमा 
समेत असर पन� गई अिभय�ुह�को सामािजक तथा 
�यि�गत मान स�मान र इ�जत �ित�ामा अपूरणीय 
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�ित (irreparable damage) भइरहेको अव�था 
ह�दँा यसमा िवप�ीह�को नाउमँा कारण देखाउको 
आदेश जारी गरी िवप�ीह�लाई िझकाई उि�लिखत 
संवैधािनक तथा अ�तरा� ि��य सि�ध स�झौतामा 
उि�लिखत �ावधानका आधारमा िवप�ीह�बाट भई 
आएको उ� काम कारबाही स�ब�धमा िवप�ीह�ले 
कुनै िनण�य आदेश वा प�रप�समेत गरकेो भए सोसमेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी म�ुा अनसु�धानकै 
�ममा अिभय�ुको अिभलेख रा�ने नाममा उ�लेख 
भएबमोिजम “अपराधीको अिभलेख” भ�ने फाराम 
खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, 
वतन..” ज�ता श�दावली �योग नगनु�  नराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा �ितषेधलगायत उपय�ु आ�ा 
आदेश पजु�समेत जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ततु �रट 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म अनसु�धान 
अिधकारी�ारा “अपराधीको अिभलेख” भ�ने फाराम 
खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, 
वतन...” ज�ता श�दावली �योग नगनु�  नगराउन ुभनी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ 
बमोिजम िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, कारण र �माण 
भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएका िमितले 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफसिहत उपि�थत ह�न ुभनी िनवेदनप� र 
यो आदेशको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको आदशे । 

िविभ�न म�ुाह�को अनसु�धानको �ममा 
प�ाउ परकेा �ितवादीह�को रेकड� अिभलेखको लािग 
द�ु�त रा�न र कसरुमा संल�न ह�ने �यि�ह�को 

अिभलेखबाट िवगतका िविभ�न घटनाह�मा सलं�न 
रहे नरहेको जानकारी रा�न अिभलेखीकरण काय�को 
लािग छापेको नमूनाअनसुार नै अिभलेख रा�ने �ममा 
अिभय�ुको िववरण उ�लेख ह�न ु पन�मा भलुवश 
अपराधीको िववरण उ�लेख भई अिभलेख ह�न रहन 
गएको र सोतफ�  स�चाई अिभय�ुको िववरण उ�लेख 
गरी अिभलेख राखी काया��वयन गन� भनी मजकुर 
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�बाट प�रप� �ा� 
भइसकेकोले सोहीअनसुार काया��वयन भइरहेको 
बेहोरा सादर अनरुोध ग�रएको छ भ�ने महानगरीय 
�हरी व�ृ महाराजग�ज, काठमाड�को िलिखत 
जवाफ ।    

िविभ�न अपराध म�ुाको अनसु�धानको 
�ममा प�ाउ परकेा �ितवादीह�को रकेड� अिभलखेको 
लािग द�ु�त रा�न र कसरुमा संल�न ह�ने �यि�ह�को 
अिभलेखबाट िवगतका िविभ�न घटनाह�मा सलं�न 
रहे नरहेको जानकारी रा�न अिभलेखीकरण काय�को 
लािग छापेको नमूनाअनसुार नै अिभलेख रा�ने �ममा 
अिभय�ुको िववरण उ�लेख ह�न ु पन�मा भलुवश 
अपराधीको िववरण उ�लेख भई अिभलेख ह�न रहन 
गएको र सोतफ�  स�चाई अिभय�ुको िववरण उ�लेख 
गरी अिभलेख राखी काया��वयन गन� भनी मजकुर 
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�बाट प�रप� �ा� 
भइसकेकोले सोहीअनसुार काया��वयन ग�रने बेहोरा 
सादर अनरुोध ग�रएको छ भ�ने महानगरीय �हरी व�ृ 
गौशाला, काठमाड�का तफ� बाट ऐ. काया�लय �हरी 
नायब उपरी�क नवराज काक�को िलिखत जवाफ । 

यसमा िविभ�न म�ुाह�को अनसु�धानको 
�ममा प�ाउ परकेा �ितवादीह�को रकेड� अिभलेखको 
लािग द�ु�त रा�न र कसरुमा संल�न ह�ने �यि�ह�को 
अिभलेखबाट िवगतका िविभ�न घटनाह�मा सलं�न 
रहे नरहेको जानकारी रा�न अिभलेखीकरण काय�को 
लािग छापेको नमूनाअनसुार नै अिभलेख रा�ने 
�ममा अिभय�ुको िववरण उ�लेख ह�नपुन�मा भलुवश 
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अपराधीको िववरण उ�लेख भई अिभलेख ह�न रहन 
गएको र सोतफ�  स�चाई अिभय�ुको िववरण उ�लेख 
गरी अिभलेख राखी काया��वयन गन� भनी मजकुर 
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�बाट प�रप� �ा� 
भइसकेकोले सोहीअनसुार काया��वयन ग�रने बेहोरा 
सादर अनरुोध ग�रएको छ भ�ने महानगरीय �हरी व�ृ 
नया ँ बाने�र, काठमाड�को तफ� बाट ऐ. काया�लयका 
�मखु �हरी नायब उपरी�क नारायण�साद 
िचम�रयाको िलिखत जवाफ ।

आ�नो �े�ािधकारिभ� रही संिवधान �द� 
सव�मा�य �यायस�ब�धी हकको प�रपालना, स�मान 
गन� काय�मा म��ालय सदा किटब� छ । सरकारवादी 
फौजदारी म�ुाह�मा स�बि�धत िनकायले अनसु�धान 
वा छानिबन �योजनका लािग अिभय�ुह�को 
अिभलेखीकरण गन� �ममा अपराध गन� �यि�को नाम, 
थर, वतनस�ब�धी फाराम तयार गरकेो ह�न ु पद�छ । 
तत् स�ब�धमा “अपराधीको नाम, थर, वतन...” ज�ता 
श�दावली �योग गन� गरी यस म��ालयबाट कोही 
कुनै िनकायलाई आदशे िनद�शन िदइएको छैन । िबना 
आधार अनमुान र हचवुाका भरमा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाई दायर गरी �रट िनवेदन बदरभागी छ बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको तफ� बाट 
ऐ.का सिचव नारायण गोपाल मलेगोको िलिखत
जवाफ ।

िविभ�न म�ुाह�मा अनसु�धानको �ममा 
प�ाउ परकेा �ितवादीह�को रकेड� अिभलेखलाई 
द�ु�त रा�न र कसरुमा संल�न ह�ने �यि�ह�को 
अिभलेखबाट िवगतका घटनाह�मा सलं�न रहे 
नरहेको बारमेा जानकारी िलई अिभलेख रा�ने �म 
अिभलेखीकरण काय�को लािग छािपएको नमूनाअनसुार 
नै अिभलेख रा�ने �ममा भलुवश अिभय�ुको 
अिभलेख ह�नपुन�मा अपराधीको अिभलेख ह�न गएको 
र सोतफ�  स�चाई अिभय�ुको अिभलेख राखी 
काया��वयन गनु�  ह�न भनी यस काया�लयबाट मातहत 

सबै �हरी इकाईमा प�ाचार गरी सिकएको सोहीअनसुार 
स�चाई अिभलेख राखी काया��वयन ग�रने बेहोरा 
स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध ग�रएको छ 
भ�ने महानगरीय �हरी प�रसर, काठमाड�का �हरी 
व�र� उपरी�क िव�म िसंह थापाको िलिखत जवाफ ।

िविभ�न म�ुाह�मा अनसु�धानको �ममा 
प�ाउमा परकेा �ितवादीह�को रकेड� अिभलेखलाई 
द�ु�त रा�न र कसरुमा सलं�न ह�ने �यि�ह�को 
अिभलेखबाट िवगतका घटनाह�मा संल�न रहे 
नरहेको बारमेा जानकारी िलई अिभलेख रा�ने 
�ममा अिभलेखीकरण काय�को लािग छािपएको 
नमूनाअनसुार नै अिभलेख रा�ने �ममा भूलवश 
अिभय�ुको अिभलेख ह�नपुन�मा अपराधीको अिभलेख 
ह�न गएको र सोतफ�  स�चाई अिभय�ुको अिभलेख 
राखी काया��वयन गनु�  ह�न भनी मजकुर महानगरीय 
�हरी प�रसर टेकु, काठमाड�बाट प�रप� भएप�ात् 
सोहीअनसुार स�चाई अिभलेख राखी काया��वयन 
भइरहेको बेहोरा स�मािनत अदालतसम� सादर 
अनरुोध ग�रएको छ भ�ने महानगरीय �हरी व�ृ 
क�ित�परु, काठमाड�का �हरी नायब उपरी�क डा. 
मेखबहादरु ख�ीको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गरबेमोिजम िविभ�न अपराधमा प�ाउ परकेा 
अिभय�ुह�को अिभलेखीकरण गन� �ममा �ार�भमा 
अपराधीको नाम, थर, वतन ज�ता श�दावली �योग 
गन� स�ब�धमा �हरी �धान काया�लयबाट कुनै आदेश 
िनद�शन मातहत �हरी काया�लयह�लाई िदएको 
नपाइएको, कुनै पिन अिभयोग लागेको �यि�लाई 
िनजले गरकेो कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार 
मािनने छैन भ�ने नेपालको संिवधान, २०७२ ले 
��याभूत गरकेो �यायस�ब�धी मौिलक हकको अ�रश: 
पालन भइसकेको तथा अिभयोग �मािणत नभएस�म 
अपराधीको नाम, थर, वतन ज�ता श�दावली �योग 
गन� मातहत �हरी काया�लयह�लाई कुनै पिन िनद�शन 

१०१११ - अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" समेत िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमेत
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नभएको ह�दँा यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई 
दायर ग�रएको उि�लिखत �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �हरी �धान काया�लयका �हरी नायब उपरी�क 
मोहनकुमार थापाको िलिखत जवाफ ।

िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन 
गरी िनवेदकतफ� बाट िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
अजयशंकर झा र �ी िबमला यादवले फौजदारी म�ुाको 
उठानदिेख नै �ारि�भक चरणमै आरोिपत �यि�ह�को 
अिभलेख रा�ने िसलिसलामा अपराधीको अिभलेख 
भ�ने फाराम खडा गरी सो फाराममा अपराधीको नाम, 
थर, वतन ज�ता श�दावली राखी कसरु �मािणत 
नभएस�म कुनैपिन �यि� कसरुदार नठह�रने भ�ने 
संवैधािनक हक �ितकूल श�दावली �योग गन� िम�ने 
होइन । आरोप लागेको �यि�को सामािजक तथा 
�यि�गत मान स�मानमा आचँ आउने गरी अपराधी 
श�दको �योग गनु�  नेपालको संिवधानको धारा 
२०(५) एवं फौजदारी �याय स�ब�धमा िनमा�ण भएका 
अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौतािवपरीत ह�न जाने भएकोले 
अनसु�धानको �ममा अिभय�ुको अिभलेख रा�ने गरी 
खडा ग�रएको फाराममा अपराधीको अिभलेख भनी सो 
फारामा अपराधीको नाम, थर, वतन ज�ता श�दावली 
�योग नगनु�  नगराउन ुभ�ने �ितषेधलगायतका उपय�ु 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।  

िवप�ीतफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेती ि�पाठीले अिभय�ुको अिभलेख रा�ने फाराममा 
भूलवश अपराधीको अिभलेख भ�ने श�दावली उ�लेख 
भए पिन �यसलाई स�याउने गरी महानगरीय �हरी 
प�रसर काठमाड�बाट अिभय�ुको िववरण भ�ने 
श�दावली उ�लेख गनु�  भनी प�रप� भइसकेकोले �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुन� भनी गनु�  भएको बहस सिुनयो । 

उपयु�� बहस िजिकर सनुी हेदा�  िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. यसमा मूलतः फौजदारी म�ुामा आरोिपत 
�यि�ह�को अिभलेख रा�ने गरी �हरी काया�लयमा 
खडा ग�रएको फाराममा अपराधीको अिभलेख भ�ने 
फाराम खडा गरी अपराधीको नाम, थर, वतन ज�ता 
श�दावलीको �योग गन� ग�रएकोले अिभयोग लागेको 
�यि�उपरको अिभयोग �मािणत नभएस�म िनजलाई 
कसरुदार वा अपराधी भनी उ�लेख गन� संिवधान 
एवं अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौतािवपरीत ह�नका साथै 
फौजदारी �यायस�ब�धी �यायका मा�य िस�ा�त 
�ितकूल भई �यस�कारका श�दावलीको �योगबाट 
आरोप लागेको �यि�को सामािजक तथा �यि�गत 
जीवनमा आचँ आउने भएकोले �य�ता श�दावलीको 
�योग नगनु�  नगराउन ु भ�ने �ितषेधलगायत उपय�ु 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन रहेकोमा 
भूलवश �यस �कारका श�दावलीको �योग भएकोले 
�यसलाई स�चाउने गरी प�रप� गरी सिकएको भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको पाइयो । 

३. आपरािधक काय�मा सलं�न �यि�ह�को 
अिभलेख राखी अपराध अनसु�धान गन� �योजनका 
लािग अनसु�धान गन� िनकाय �हरी काया�लयले 
आरोिपत �यि�ह�को अिभलेखीकरण गन� गरी फाराम 
खडा गन� गरकेोमा िनवेदक राज ु तामाङ िव��को 
चोरी म�ुामा �ारि�भक �पमा खडा ग�रएको �यि�गत 
िववरण फाराम िमित २०७३।१।२१ अथा�त् पिछ�लो 
समयस�म �रट िनवेदनमा उठाइएका अपराधी 
ज�ता श�दावलीको �योग भएको िमिसल सलं�न 
�ितिलिपबाट देिखन आयो ।

४. फौजदारी �यायका स�दभ�मा �य�ु 
अिभय�ु र अपराधी श�दावली छु�ाछु�ै अथ�बोध ह�ने 
श�दावली ह�न् । कुनै �यि� िव�� कुनै कसरुको आरोप 
ला�न ुर लागेको आरोप �मािणत ह�न ुपिन फरक फरक 
अव�था हो । आरोप लागेको �यि� िव��को कसरु 
अदालतबाट �मािणत नभएस�म वा िनज कसरुदार 
नठह�रएस�म िनज िनद�ष रहेको मा�यताका आधारमा 
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अिभय�ु श�दावलीको �योग ह�ने गरकेो र कसरुदार 
ठहर भइसकेप�ात् �योग ह�ने श�दावली अपराधी हो । 
अिभयोग ला�नासाथ अपराधी भनी कुनै पिन �यि�को 
िववरण कायम ग�रन ुफौजदारी �यायको मू�य र मा�यता 
�ितकूल रहने देिख�छ । फौजदारी �यायका स�दभ�मा 
िवकिसत भएका सबै मा�य िस�ा�तबाट अिभयोग 
लागेको �यि� िव��को कसरु �मािणत नभएस�म 
िनज िनद�ष रहेको मािन�छ । �यसैगरी शंकारिहत 
तवरबाट कसरु �मािणत नभएमा �यसको सिुवधा 
अिभय�ुलाई �ा� ह��छ । ��येक �यि�लाई �वत�� 
एवं स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ 
सनुवुाइको हक रहने भ�ने संवैधािनक �ावधान रहेको 
पाइ�छ । �व�छ सनुवुाइको हकले अिभयोग लागेको 
�यि�लाई आ�नो कुरा भ�ने, �यसको सूचना �ा� 
गन�, आ�नो िव��को �माण ख�डन गन� आफू िनद�ष 
रहेको अनभूुित गन� �यवहारको अिधकारसमेतलाई 
समेट्छ । �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तले अिभयोग 
�मािणत नभएस�म अिभयोग लागेको �यि� िनद�ष 
रहेको अनमुान गनु�  पन� मा�यतासमेतलाई �हण गद�छ ।   

५. ��ततु स�दभ�मा सवंैधािनक �यव�था 
एवं फौजदारी �यायस�ब�धी अ�तरा�ि��य द�तावेज 
अवलोकन गदा� नेपालको संिवधानको धारा २० को 
उपधारा ५ ले, “कुनै अिभयोग लागेको �यि�लाई िनजले 
गरकेो कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार मािनने छैन” 
भ�ने संवैधािनक �यव�था गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
मानवअिधकारको िव��यापी घोषणाप� (UDHR) 
को धारा ११ को उपधारा (१) ले “Everyone 
charged with a penal offence has the right 
to be presumed innocent until proved guilty 
according to law in a public trial at which 
he has had all the guarantees necessary for 
his defense” भ�ने �यव�था गनु�को साथै नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप� (ICCPR) को धारा १४ को उपधारा 

(२) ले “Everyone charged with a criminal 
offence shall have the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to 
law.” भनी दोषी ठहर नभएस�म कुनै पिन �य� िनद�ष 
रहेको भ�ने अनमुान गरी �व�छ सनुवुाइ ग�रने हक 
अिधकारको ��याभूत गरकेो देिख�छ । प�ाउ परकेो 
वा िहरासतमा रहेको �यि�को जीवन, �वत��ता एवं 
�ित�ानमा आचँ प�ुने गरी िहरासतमा रहेकै अव�थामा 
अपराधी  श�दावलीको �योगलाई उपयु�� सवंैधािनक 
�यव�था एवं अ�तरा� ि��य कानूनले िन�तेज गरकेो 
देिख�छ । यस �यव�थाले मूलभूत�पमा अदालत वा 
�याियक िनकायले म�ुाको सनुवुाइको �ममा कुनै पिन 
अिभय�ुलाई िनद�ष मानेर �यवहार गनु�पन�का साथै 
म�ुाको अनसु�धान तथा अिभयोजनको िसलिसलामा 
समेत िनद�ष मा�नपुन� कुरालाई िनिद�� गद�छ ।

६. यस स�ब�धमा हा�ो �याियक �ि�कोण 
हेदा�  रिव�� भ�राई िव. मि��प�रषद्को सिचवालय 
(ने.का.प.२०५५, प�ृ ६१६, िन.नं.६६२२) 
भएको उ��ेषण परमादेश म�ुामा, “....कुनै �यि�को 
अिभयोग �मािणत नभएस�म िनज बेकसरु मािनने 
छ भ�ने फौजदारी �यायको मूलभूत मा�यता रही 
आएको स�दभ�मा अिभयोग ला�न साथ कसरुदार 
मा�न ु �यायसङ्गत नह�ने...” भनी �याियक िस�ा�त 
�ितपादन भएको दिेख�छ । उपयु�� संवैधािनक एवं 
कानूनी �यव�था र �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट 
म�ुा अनसु�धानको �ममा अिभय�ुको अिभलेख 
रा�ने िसलिसलामा “अपराधीको अिभलेख” भ�ने 
फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, 
वतन..” ज�ता श�दावली �योग गन� फौजदारी �यायको 
�े�मा िवकिसत आधारभूत मा�यतािवपरीत ह�न जाने   
देिखयो ।

७. अतः म�ुाको उठानसगैँ �ारि�भक चरणमै 
म�ुामा आरोिपत �यि�ह�को अिभलेखीकरण गन� 
िसलिसलामा “अपराधीको अिभलेख” भ�ने फाराम 

१०१११ - अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" समेत िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमेत
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खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” 
ज�ता श�दावली �योग नगनु�  नराउन ु सो स�ब�धमा 
कुनै िवभागीय िनण�य वा प�रप� भएमा सोसमेत 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादशे जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
फैसला िमित : २०७४।१२।२६

०७०-CI-००६५

म�ुाः राजीनामा बदर

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला किपलव�त ुगा.िव.स. 
िभ�मी वडा नं. ५ ब�ने सयु�मित श�ुला

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला किपलव�त ु गा.िव.स. 

बहादरुगंज वडा नं. ५ ब�ने गोपीनाथ 
चौधरीसमेत

 § सगोलको कुनै पिन अंिशयारले अशं 
म�ुा दायर गरपेिछ अंश हकलाई सीिमत 
वा सकुंिचत गन� गरी म�जुरी वा सा�ी 
नराखी कुनै िलखत ग�र�छ भन े �य�ता 
िलखतलाई असल िनयतले पा�रवा�रक 
िहतको लािग गरकेो �वाभािवक �यवहार 
मा�न सिकने ह�दैँन । अंशको हक अंिशयार 
भएको नाताले �वतः �ा� गन� हक ह�दँा 
य�तो हकलाई िनि��य र सकुंिचत पान� 
गरी अशं म�ुा परपेिछ हक ह�ता�तरण 
गन� र वादीह� नाबालक छन ्वा २१ वष� 
उमेर पुगेको छैन वा म�जुरी िलनुपन� होइन 
भ�ने कुनै पिन आधारमा दूिषत तवरबाट 
भएको �य�तो हक ह�ता�तरण बदर नगनु� 
�यायोिचत नह�न े।

(�करण नं.३)

�नण�य नं. १०११२
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पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : 
��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी ह�र�ताप के.सी.

 किपलव�त ुिज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
 माननीय �यायाधीश �ी नीता गौतम िदि�त 
 पनुरावेदन अदालत बटुवल

फैसला
का.म.ु�.�या.दीपकराज जोशी : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य र ठहर यस�कार छः-

ग�ु चरणको दईु छोराम�ये जेठा राम समझु 
र का�छा राम शरण भएको । रामशरणको छोरा राम 
वरण भई राम वरणको �ीमती म वादी चमेली दवेी कुम� 
भएको । हामीह�बाट ३ छोरा गोपीनाथ, रघनुाथ 
र ल�मीनाथ चौधरीको ज�म भएको । रामशरणको 
�ीमतीसमेतको म�ृय ु भइसकेको । लो�नेसमेतले 
सगोलको स�पि� िहनािमना गन� लागेको र खान 
लाउनसमेत दःुख िदने गरकेो र अंश निदएकोले 
लो�नेसमेत उपर मेरो अशं म�ुा परकेो । म�ुा 
च�दाच�दैको अव�थामा हा�ोसमेत अंश हक ला�ने 
िज�ला किपलव�त ु गा.िव.स. जिुमला वडा नं. ६ 
िक.नं. ३७६ को ०-०-१११/

२
 घर ज�गा िदने रामवरण 

कुम� िलने सयु�मित श�ुला भई िमित २०६७।४।२४ 
मा र.नं. २।३०४ बाट राजीनामा पा�रत गरी िलनिुदन ु
गरकेाले हा�ो हकजित २ भागको १ भागमा ५ भागको 

४ भाग सो राजीनामा बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको 
िफराद दाबी ।

दाबीको ज�गा िधतो राखी ब�कबाट ऋण 
िलएको र सो ऋण ितन� नसक� िललामी अव�थामा 
रहेकोले सो ऋण ितरी फुकुवा गरी राजीनामा पास 
गरकेो हो । िनजी आज�नको ह�दँा राजीनामा बदर ह�न ु
पन� होइन भ�नेसमेतको �ितवादी रामवरण कुम�को 
�ितउ�र । 

रामवरण कुम�को िनजी आज�नको घरज�गा 
भएकोले आफूखसुी गन� पाउने अव�थाको ह�दँा भएको 
राजीनामा िलखत बदर ह�नपुन� होइन भ�ने �ितवादी 
सयु�मित श�ुलाको �ितउ�र िजिकर । 

दाबीको िज�ला किपलव�त ु गा.िव.स. 
जिुमला वडा नं. ६ िक.नं. ३७६ को ज.िब. ०-२-१११/

४ 

को िलखतम�ये वादी चमेली कुम�को हकस�म अथा�त् 
२ भागको १ भागमा ५ भागको १ भागस�म िलखत 
बदर ह�ने र नाबालक वादीह�को हकमा िलखत बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने भ�ने किपलव�त ु
िज�ला अदालतको िमित २०६८।११।२ को फैसला । 

स�ु अदालतबाट भएको फैसलामा मेरो 
िच� बझुेन । दाबीको ज�गा पैतकृ स�पि� होइन । 
मेरा दाता रामशरण कुम�ले गौरव�ताप शाहसगँबाट 
राजीनामा गरी िलएको ज�गाम�ये बाकँ� ज�गा 
हो । िनजले आफूखसुी गन� पाउने ज�गा हो । लेनदने 
�यवहारको १० नं. को �या�या�मक �िुट गरी भएको 
स�ु अदालतको फैसला अ.बं. १८४क, १८५ र 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतले बदर गरी 
िववािदत राजीनामा िलखत सदर ै कायम राखी पाउ ँ
भ�ने �ितवादी सयु�मित श�ुलाले पनुरावेदन अदालत 
बटुवलमा िलएको पनुरावेदन िजिकर । 

स�ुको फैसलामा हा�ो िच� बझेुन । सगोलको 
स�पि� बेचिबखन वा हक ह�ता�तरण गदा� अंिशयारको 
म�जरुी िलनपुद�छ । उमेर पगेुका अिंशयारको म�जरुी 
िलन ुपन� तर नाबालकको म�जरुी नपन� होइन । अंश 

१०११२ - सयु�मित श�ुला िव. गोपीनाथ चौधरीसमेत
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म�ुा दायर भएपिछ िववािदत ज�गाको राजीनामा गरकेो 
ह�दँा नाबालकको हकमा उमेर पगेुको संर�कको म�जरुी 
िलनपुद�छ । नाबालकको हकमा दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरकेो फैसला उ�टी गरी िफरादबमोिजम नै िलखत 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी रघनुाथ चौधरी, ल�मीनाथ 
चौधरी, गोपीनाथ चौधरीले पनुरावेदन अदालत 
बटुवलमा िलएको पनुरावेदन िजिकर । 

िमित २०६७।४।६ मा रामशरण कुम�को अशं 
म�ुा परपेिछ रामवरण कुम�ले पनुरावेदक �ितवादी 
सयु�मितलाई िमित २०६७।४।२४ मा राजीनामा गरी 
िब�� गरकेो िक.नं. ३७६ उपर परेको राजीनामा 
बदर म�ुामा रामशरण कुम� एव ं चमेली कुम�समेतको 
अलगअलग म�ुा परी भएको फैसलाउपर �ितवादी 
सयु�मित श�ुला एवं वादी चमेली कुम�समेतको 
पनुरावेदन परकेोले िनजह�को स�ब�धमा परकेा 
पनुरावेदन एकअका�लाई जानकारी िदन ु र पनुरावेदन 
नगन� �ितवादी रामवरण कुम� एव ं वादी रहेका 
रामशरण कुम�लाई अदालती ब�दोब�तको २०२ 
नं. एवं पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम छलफलका लािग ��यथ� िझकाई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने िमित २०६९।५।१७ 
को पनुरावेदन अदालत बटुवल आदशे । 

यसै लगाउको दे.प.ुनं. ०५२८।०६८ को 
राजीनामा िलखत बदर म�ुा साथै रहेको । 

दाबीको स�पि� घरका मूल प�ुषले �यवहार 
चलाउन खच�को नभई वादीह�लाई अंशमा छ�ने 
िनयतले राजीनामाको िलखतको मा�यमबाट िदएको 
अव�था देिखयो । अंश म�ुा परपेिछ अंशहकलाई 
सीिमत र संकुिचत गन� गरी कुनै िलखत ग�र�छ भने 
�य�तो िलखतलाई वादीह� नाबालक छन्, २१ 
वष� उमेर पगेुको छैन, म�जरुी िलनपुन� होइन भ�ने 
आधारमा बदर नगनु�  �यायोिचत ह�दँैन । अंशको हक 
अंिशयार भएको नाताले �वतः �ा� गन� हक ह�दँा 
�य�तो हकलाई िनि��य र संकुिचत पान� गरी भएको 

राजीनामाको िलखतले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�ने 
देिखदँनै । अतः स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
िमित २०६८।११।२ को िलखत केही उ�टी भई 
िववािदत िलखतको २ भागको १ भागम�येबाट ५ 
भागको ४ भाग िलखत बदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
/ �ितवादी सयु�मित श�ुलाको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन भ�ने पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९।९।११ को फैसला । 

मैले ख�रद गरकेो ज�गा दाता रामवरण 
कुम�ले आ�ना पालामा गौरव�ताप शाहबाट िमित 
२०४९।९।२४ को राजीनामा�ारा आ�ना पालामा 
आज�न गरकेोबाट अशंब�डाको १९ को देहाय (२) मा 
भएको कानूनी �यव�थाबाट िववाद उठाउने प�लाई 
सा�ी रा�नपुन� अिनवाय�ता िथएन । कृिष िवकास ब�क 
कृ�णनगरबाट दाता रामवरण कुम�ले ऋण िलएको 
गोरखाप�मा िललामीको सूचना जारी भएप�ात् लो�ने 
म�ुनालाल श�ुलाको ह�ते िमित २०६७।४।२४ गते 
उ� ब�कमा �पैया ँबझुाइ� ज�गा फुकुवा गराई िलखत 
पा�रत भएको त�य �थािपत छ । दाताले घर �यवहार 
चलाउनबापत िलखत गरकेो त�य �मािणत भएको छ । 
दाताका स�तान ३ वटै नाबालक छन् । िलखत पा�रत 
गदा� नाबालकलाई सा�ी रा�न ुकानूनले िम�दैन । वादी 
�ितवादीह� एउटै घरमा एकैसाथ बसी आएका छन् । 
म ख�रदकता�को ज�गा र �पैया ँभसु पान� षडय��बाट 
अंश म�ुा गर ेगराएकोले पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला उ�टी गरी िमित २०६७।४।२४ को राजीनामा 
सदर कायम ग�रपाउ ँ भ�ने सयु�मित श�ुलाले यस 
अदालतमा िलएको पनुरावेदन िजिकर । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
कागजात अ�ययन ग�रयो । 

लो�ने रामवरणले सगोलको स�पि� 
िहनािमना गरकेो, खान लाउन निदएको भ�नेसमेतको 
आधारमा चमेलीदेवीको नाबालक छोराह� गोपीनाथ 
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चौधरीसमेतका संर�क भई अशंम�ुा दायर गरकेो 
र हामी वादी �ितवादीका बीचमा अशंब�डा भएको 
छैन । अंश म�ुा च�दाकै अव�थामा हा�ो अंश हक ला�ने 
ज�गा राजीनामा गरी िदएकाले हा�ो हकजित २ भागको 
१ भागमा ५ भागको ४ भाग सो राजीनामा बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने िफराद दाबी र दाबीको ज�गा िधतो राखी रामवरण 
कुम�ले ब�कबाट ऋण िलएको र सो ऋण ितन� नसक� 
िललामी अव�थामा रहेकोले ऋण ितरी राजीनामा गरकेो 
र �ितवादी रामवरणको िनजी आज�नको आफूखसु 
गन� पाउने स�पि� राजीनामा गरकेाले राजीनामा बदर 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेतको �ितवादी रामवरण कुम� र 
सयु�मित श�ुलाको �ितउ�र िजिकर भएको ��ततु 
म�ुामा स�ु िज�ला अदालतबाट दाबीको ज�गा २ 
भागको १ भागबाट ५ भागको १ भाग चमेली कुम�को 
हकस�मको िलखत बदर ह�ने र नाबालक वादीको 
हकमा दाबी नप�ुने ठहर भएकोमा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलले स�ुको फैसला केही उ�टी गरी िववािदत 
िलखतको २ भागको १ भागम�येबाट ५ भागको ४ 
भाग िलखत बदर ह�ने ठहराई फैसला गरउेपर �ितवादी 
सयु�मित श�ुलाको पनुरावेदन पन� आएको पाइयो । अब 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला िमलेको छ, 
छैन? �ितवादी सयु�मित श�ुलाको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने हो, होइन? भनी िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� रामशरणको 
छोरा रामवरण भई रामवरणको �ीमती चमेलीदवेी र 
िनजह�का ३ छोरा गोपीनाथ, रघनुाथ र ल�मीनाथ 
चौधरी भएको देिखयो । वादी नाबालकह� गोपीनाथ, 
रघनुाथ र ल�मीनाथ रामवरणको छोराह� भएकोमा 
िववाद छैन । िदने �ितवादी रामवरण कुम�ले िलने 
�ितवादी सयु�मित श�ुला भई िमित २०६७।४।२४ मा 
दाबीको िक.नं. ३७६ को घरज�गा �. १४०००००।- 
मा िब�� गरकेो देिखयो । सो घरज�गा िब�� ह�नपूुव� 
नै दाता रामवरणका बाब ु रामशरण कुम�ले रामवरण 
कुम� उपर िमित २०६७।४।६ मा अशं म�ुाको िफराद 

िदएकोमा समेत िववाद दिेखदैँन । साथै यी वादीह�लाई 
खान लाउनसमेत निदएको भनी स�ु िज�ला 
अदालतमा ��तुत िलखत बदर म�ुासगैँ अंश म�ुा 
दायर भएको देिखयो । मलुत: बाब ु रामशरण कुम�ले 
२०६७।४।६ मा अंश म�ुा दायर गरपेिछ �ितवादी 
रामवरणले िमित २०६७।४।२४ मा ज�गा िब�� 
गरकेो देिखयो । अंश म�ुा परपेिछ वादी �ितवादीका 
प�रवारमा अंशब�डा नह�दँै र िलखत ह�दँा रामशरण 
कुम� र चमेली कुम�समेतलाई सा�ी राखेको वा म�जरुी 
निलइ� राजीनामा गरकेो देिखयो । 

३. अंश अंिशयार भएको नाताले �वतः 
�ा� ह�ने अ�तिन�िहत अिधकार हो । अंशस�ब�धी 
हकलाई अंिशयारको नैसिग�क हक भएकोले 
मलुकु� ऐन अशंब�डाको महलको १ नं. समेतको 
कानूनी �यव�थाले सगोलको स�पि�मा प�रवारका 
अंिशयारह�को अिधकारलाई सिुनि�चता गरकेो 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी सयु�मित श�ुलाको 
दाबीको ज�गा पैतकृ स�पि� होइन । पैतकृ स�पि�बाट 
बढे बढाएको पिन होइन भनी िलएको िजिकरतफ�  
�ि�गत गदा� आ�नो िपताको नाममा जनुसकैु �ोतबाट 
�ा� ह�न आएको स�पि� िनजका स�तानह�बीच 
ब�डा ला�ने स�पि� मा�नपुन� ह��छ । ��ततु म�ुामा 
नाबालक छोराह�को हकमा समेत िनजह�क� 
आमा चमेलीले अंश म�ुाको िफराद दायर गरकेो र 
�ितवादी रामवरणउपर रामशरणले अंश म�ुा दायर 
गरपे�ात् नाबालकको हकमा समेत असर पान� गरी 
नाबालकको संर�क आमा चमेली देवीलाइ�  सा�ी 
नराखी राजीनामा िलखत गरी स�पि� ह�ता�तरण 
गरकेो देिखदँा वादीह�लाई अंशमा छ�ने िनयतले 
राजीनामाको िलखतको मा�यमबाट हक ह�ता�तरण 
गरकेो दिेखयो । सगोलको कुनै पिन अिंशयारले अंश 
म�ुा दायर गरपेिछ अशं हकलाई सीिमत वा संकुिचत 
गन� गरी म�जरुी वा सा�ी नराखी कुनै िलखत ग�र�छ 
भने �य�ता िलखतलाई असल िनयतले पा�रवा�रक 

१०११२ - सयु�मित श�ुला िव. गोपीनाथ चौधरीसमेत
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िहतको लािग गरकेो �वाभािवक �यवहार मा�न सिकने 
ह�दँनै । अंशको हक अिंशयार भएको नाताले �वतः �ा� 
गन� हक ह�दँा य�तो हकलाई िनि��य र संकुिचत पान� 
गरी अशं म�ुा परपेिछ हक ह�ता�तरण गन� र वादीह� 
नाबालक छन् वा २१ वष� उमेर पगेुको छैन वा म�जरुी 
िलनपुन� होइन भ�ने कुनै पिन आधारमा दूिषत तवरबाट 
भएको �य�तो हक ह�ता�तरण बदर नगनु�  �यायोिचत 
ह�दँनै । 

४. जहासँ�म दाबीको ज�गा नै रो�का राखी 
ऋण िलएको र िललाम ह�ने ि�थितमा बा�यतावश 
दाबीको ज�गा राजीनामा गरी ब�क ऋण च�ुा गरकेो 
भ�ने स�दभ�मा हेदा�  राजीनामामा उ�लेख भएको 
दाबीको िक.नं. ३७६ को घरज�गाको मू�य हेदा� 
�.१४,००,०००।- (चौध लाख) देिखएकोमा कृिष 
िवकास ब�कमा िमित २०६७।४।२४ मा पनुरावेदक 
सयु�मित श�ुलाको पित म�ुनालाल श�ुलाले बझुाएको 
ऋण ज�मा �. १,२८२४६।- भई राजीनामाको 
स�पि�को मोलभ�दा अित �यून रकमको ऋण भ�ने 
देिखन आउछँ । यसरी िललामको अव�था भए पिन 
�य�तो अित नै �यून रकमको ऋण कजा�को नाममा 
अ�य पा�रवा�रक आय �ोतबाट पिन ऋण च�ुा स�ने 
अव�था देिखएकोमा �यसतफ�  िवचार नै नगरी ऋण 
अनपुातमा धेर ैमोल पन� बसोबासको घरज�गा नै िब�� 
गरकेो देिख�छ । �य�तो �यून रकमको रकम ितनु�  पन� 
कारणले बढी मोलको घरज�गा नै िललाम ह�ने अव�था 
भए िब�� �यवहार गनु�अिघ यी वादीह�समेतबाट 
�य�तो सगोलको �यवहारको ितन� बझुाउनेसमेतका 
स�ब�धमा कुनै सहमित म�जरुी िलन सिकनेमा कुनै 
जानकारीसमेत गराएको देिखदँनै । यसबाट वादीह� 
ऋण ितन� म�जरुी नभएको भ�ने देिखएन । िललामको 
अव�थामा रहेको ऋण च�ुा गन�तफ�  वादीको म�जरुी 
निलने वा जानकारीसमेत नगराउने, वादीले यी 
�ितवादी रामवरणउपर अंश म�ुा िदएपिछ २१ वष� 
पगेुका अिंशयारह�को समेत म�जरुी निलई आफूखसुी 

िब�� गरकेो दिेखन आएको तथा कृिष िवकास ब�कले 
गन� लागेको िललामी �ि�या रो�न सो ऋण अनपुातको 
स�पि�स�मबाट ऋण च�ुा गन� �ाथिमकता िदएको 
भ�ने पिन देिखदँनै । साथै �य�तो स�पि� वा कुनै ऋण 
च�ुा गन� �ोत नै नभए सोको आधार कारण खलुाइ�  
अि�तम बा�यतावश अव�थामा ठूलो मू�य पन� घरज�गा 
नै भए िब�� गनु�  परकेो अव�थाको िच�ण गन� स�न ु
पन�मा �य�तो िच� ब�ुदो एवं मनािसब  आधार कारण 
खलुाएको देिखएन । कुनै आव�यकता वा बा�यतावश 
कुनै काय� गनु�  परकेो भनी िजिकर िलनेले सो प�्ुयाइ ँ
ह�ने व�तिुन� आधारसमेत िजिकर िलने नै ��ततु गन� 
स�न ु पन�मा �य�तो अव�था नै खलुाउन नसकेको 
अव�थामा कोरा का�पिनक भनाइको आधारमा मा� 
�ितवादी रामवरणलाइ� दाबीको घरज�गा बा�यतावश 
िब�� गरकेो मा�न िमलेन ।

५. अंश म�ुा परपेिछ सानो आकारको ऋण 
रकम च�ुा गन� �योजनको लािग ऋण रकमभ�दा 
धेर ै बढी मू�य र बसोबाससमेत रहेको घरज�गा 
िब�� गदा�समेत उमेर पगेुका अंिशयारको म�जरुी 
निलएको, �ितवादी रामवरणको कथनअन�ुप ऋण 
च�ुा �योजनको लािग अिनवाय� वा बा�यतावश सो 
घरज�गा िब�� गरकेो भ�ने आधार पिु� ह�न नआएको 
र पित िपतालाइ� जनुसकैु �ोतबाट �ा� ह�न आएको 
स�पि� पिन िनजका स�तानह�बीच ब�डा ला�ने 
देिखएको र अंश म�ुा परपेिछ पिन राजीनामा गरकेो 
अव�थामा वादीह� नाबालक छन्, २१ वष� पगेुको 
छैन भनी नाबालकको हकमा म�जरुी िलन नपन� भनी 
अंश हक नै िनि��य र सकुंिचत पान� निम�ने ह�दँा 
िनज नाबालकह�समेतको अंश हक मेट्ने गरी भएको 
राजीनामा िलिखतले कानूनी मा�यता पाउने देिखएन ।

६. तसथ� अशं म�ुा परपेिछको अव�थामा 
पिन नाबालकको हकको िलखत बदर नगरकेो भनी 
किपलव�त ुिज�ला अदालतको िमित २०६८।११।२ 
को फैसला केही उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम 
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िववािदत िलखतको २ भागको १ भागम�येबाट ५ 
भागको ४ भाग िलखत बदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०६९।९।११ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन �ितवादी 
सयु�मित श�ुलाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या. ड�बरबहादरु शाही 

इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल चै� २६ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
आदशे िमित : २०७५।४।१३

०७४-WO-०७२५

िवषयः परमादेश

िनवेदक : िज�ला काठमाड�, काठमाड�  
महानगरपािलका वडा नं.१४ ब�ने आ�रका 
के.सी.

िव��
िवप�ी : िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल, 

काठमाड�समेत

 § कुनै पिन �यि�ले आफू कुन देशको 
नाग�रक हो भनी िचनाउनको लािग 
चािहने आव�यक �माण नै नाग�रकताको 
�माणप� हो । यो रा�यले आ�ना 
नाग�रकलाई पिहचान गन�, िश�ा हािसल 
गन� र �यापार �यवसाय गन� ज�ता कानून 
तथा सिंवधानले ��याभूत गरकेो आधारभूत 
नाग�रक अिधकारह�को उपभोग गन� 
मह�वपूण� आधार पिन हो । नेपालको 
सिंवधानको धारा १० ले नाग�रकको 
नाग�रकता �ा� गन� हकको ��याभूित 
गरकेो छ । संिवधानले ��याभूत गरकेो 
उ� हकलाई कानून बनाएर �यवि�थत 
गन� नस�ने होइन । तर �यसरी बनाइएको 
कानूनमा उ�लेख ह�दैँ नभएको �ि�या 
अवल�बन गनु�पन� भनी नाग�रकताको 
�माणप� �दान गन� अि�तयार �ा� गरकेो 
�यि�ले सिंवधानको उ�े�यिवपरीत कुनै 
नाग�रकलाई नाग�रकताको �माणप� 
िलनबाट वि�चत ह�ने गरी कुनै काय� गन� 
निम�ने ।

(�करण नं.४)
 § ज�मदता� �माणप�लगायतको अ�य 

कागज �माणबाट बुबा वा आमाको �प� 
पिहचान भइसकेका �यि�ह�ले स�बि�धत 
िनकायबाट नाग�रकता �माणप� 
�ा� गन�को लािग िसफा�रस �याएको 
अव�थामा पिन बुबा वा आमा सनाखत गन� 
िज�ला �शासन काया�लयमा आउनु पन� 
भनी नाग�रकता �माणप� निदन ेकाय�बाट 
सिंवधानले ��याभूत गरकेो नाग�रकता 
�ा� गन� हकमा आघात परकेो मािनने ।

(�करण नं.७)

१०११३ - आ�रका के.सी. िव. िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०११३
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िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी अ�जन 
िधताल, �ी जयलाल भ�डारी र �ी कुल�साद 
अया�ल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम दता� भई 
पेस ह�न आएको ��तुत �रट िनवेदको सिं��त त�य एव ं
आदेश यस�कार छ:-

त�य ख�ड
�रट िनवेदनको सिं�� बेहोराः

म आ�रका के.सी. २० वष�क� ह�दँा िमित 
२०७०।२।२७ मा िवप�ी आमा बबुाले मलाई 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१४ को वडा 
काया�लयमा लगी नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
िलनको लािग िसफा�रस प� बनाइिदन ुभएको िथयो । 
उ� िसफा�रस प� िलएप�ात् वडा काया�लयले िदएको 
िसफा�रस प� मलाई नै िदई फुस�दको समयमा िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड� गई नाग�रकताको 
�माणप� िलउलँा भ�न ुभएको िथयो । �यसको क�रब ३ 
मिहनास�म पिन नाग�रकता बनाउन िज�ला �शासन 
काया�लय नलगेपिछ मैले आमा बबुा दवैु जनालाई 
कलेजले नाग�रकता मागेको छ िछटो नाग�रकता बनाई 
िदनपु�यो भनी पटकपटक अनरुोध गदा� दवुै जनाले 
मलाई नाग�रकताको �माणप� बनाई िदने कुरामा एक 
अक�लाई देखाई आलटाल गरी आउन ुभएको िथयो । 
मैले पनुः पटकपटक आ�ह गरपे�ात् दवैु जनाले मलाई 

गाली गलौज गन� खान ब�नसमेत बेवा�ता गरकेोले 
म बा�य भई मावली मामाको सरं�क�वमा दःुख 
अ�ठ्यारोसगँ सामा�य रोजगारी गरी दःुख क�का साथ 
बसी आएक� छु । हाल मैले �नातक तहको परी�ासमेत 
उ�ीण� ग�रसकेको छु । मैले िचनजान भएका साथी भाइ 
इ�िम�ह�लाई मैले �नातक तह उ�ीण� गरे ँकुनै रा�ो 
रोजगारीको �यव�था ग�रिदनहुोस भनी अनरुोध गदा� 
शैि�क यो�यताका �माणप�को साथै नाग�रकताको 
�ितिलिप िदनहुोस् भनी भ�ने गरकेो, ब�क खाता खो�न 
तथा लाइसे�स बनाउनसमेत नाग�रकता चािह�छ । 
िवप�ी आमा बबुाले िज�ला �शासन काया�लयमा 
गई सनाखत गन� इ�कार गरकेोले वडा काया�लयको 
िसफा�रस िलएर िज�ला �शासन काया�लयमा जादँा 
यो िसफा�रस परुानो भएकोले नया ँिलएर आउन भनी 
िफता� पठाए । वडा काया�लयबाट पनुः अक� िसफा�रस 
िलएर जादँा बाब ुवा आमाम�ये एक जनाले सनाखत गन� 
आउन ुपन� भनी मलाई सो िसफा�रस र मसगँ भएको 
ज�मदता� �माणप�को �ितिलिपसमेतको कागजात 
पेस गदा� मलाई नाग�रकताको �माणप� िदइएन ।

नेपालको संिवधान (२०७२) को भाग २ को 
धारा १० ले नाग�रकलाई नाग�रकता �ा� गन� हकबाट 
वि�चत ग�रने छैन भ�ने संवैधािनक �यव�था गरकेो 
छ । �य�तै धारा ११ (२)(ख) ले कुनै �यि�को ज�म 
ह�दँाको बखत िनजको बबुा वा आमा नेपालको नाग�रक 
रहेछन् भने �य�तो �यि�ले नेपाली नाग�रकता �ा� 
गन� स�ने संवैधािनक �यव�था भएकोले म िनवेिदकाले 
नाग�रकता �ा� गन� स�ने सवंैधािनक �यव�था 
ह�दँाह�दँ ै पिन म िनवेदकलाई नाग�रकताको प�रचय 
प� िदन िवप�ीह�ले वि�चत गन� काम कारबाही 
सिंवधान �ितकूल रहेकोले िनवेदन मागबमोिजम म 
िनवेदकलाई नेपाली नाग�रकताको प�रचयप� िदन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेलगायत उपय�ु 
आ�ा आदेश जारी पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको आ�रका 
के.सी.को िनवेदनप� ।
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यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा िनवदेकको मागबमोिजमको आदेश 

ह�न ु नपन� भए सोको आधार र कारणसिहत बाटोको 
�यादबाहेक सूचना �याद पाएका िमितले १५ िदनिभ� 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदशे र �रट 
िनवेदनको एकएक �ित न�कलसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा सूचना �याद जारी गरी �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश ।

िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को िलिखत 
जवाफ

�रट िनवेदकले िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�लाई िवप�ी कायम गदा� यस काया�लयबाट 
�थानीय िनकायको िसफा�रसको आधारमा 
नाग�रकता निदएको िवषयलाई म�ुय दाबीको �पमा 
उठान गनु�भएको देिख�छ । तर िनजको बबुा / आमा 
सनाखतको लािग काया�लयमा उपि�थत नभएको 
त�य �वयम् िनवेिदकाले �वीकार गरकेो दिेख�छ । 
तसथ�, नाग�रकता �दान गदा� �यि�को पिहचानज�तो 
संवेदनशील िवषयसमेतको �माण िसज�ना ह�ने भएकोले 
नाताका �यि�ह�को सनाखत गररे नाग�रकता �दान 
गनु�  नै िववेकस�मत ह�ने देिख�छ । �यसका अित�र� 
नाग�रकताको िसफा�रसउपर शंका लागेमा छानिबन 
गन� अिधकार नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ 
को िनयम-३ को उपिनयम-२ को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले नाग�रकता जारी गन� अिधकारीलाई िदएकै 
देिखएकाले सनाखतका लािग माता / िपता उपि�थत 
गराउन जनाउसमेत िदएको देिखदँा िनवेदकउपर यस 
काया�लयबाट भएको काम कारबाही कानूनस�मत नै 
भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को 
िलिखत जवाफ ।

बस�ती के.सी.को िलिखत जवाफ
िवप�ी आ�रका के.सी. हामी रामहरी के.सी. 

र बस�ती के.सी को सहवासबाट ज�म िलएको �यि� 
होइन । हा�ा आफ�तह�बाट सानै उमेरमा �ा� भई 
असहाय र कोही नभएको अव�थामा सानैदिेख पालन 
पोषण गरी घरमा राखेर ह�िक� एर िश�ा िद�ा िदने हामी 
सरं�कस�म ह� । हा�ो कोखबाट ज�म िलएको नभई 
िनजको संर�क�व मा� हामीले िदएको ह�दँा नाग�रकता 
�ा� गन� हैिसयतको नाता हामीसगँ छैन । िवप�ी 
आ�रका के.सी.लाई हामीले सानैदिेख ह�का�ई, बढाई, 
पढाई गराएर �नातक तहस�मको िश�ा िदलाउदँाको 
अव�था ह�दँाह�दँ ैिबगत ४ वष�दिेख हा�ो घर प�रवारबाट 
भागी हामीसगँ स�पक�  नगरी एउटा जवानी अव�थामा 
अ�य� कहा ँिछन् भ�नेस�मको सइुकँोसमेत हामीलाई 
निदई भागेर बसेको अव�थामा ए�कासी अदालतमा 
म�ुा दता� गरी �याद तारखे मैले बझेुपिछ मा� िनजको 
अव�था थाहा ह�न आएको छ । िनज िवप�ी आ�रका 
के.सी.का हामी संर�क मा� ह� । िनज हा�ो धम�प�ुी 
पिन होइनन् । संर�कले कोही असहाय बालक, 
व�ृ तथा एकल �यि�लाई नाग�रकता िदनपुन� कुनै 
िकिसमको बा�यतासमेत ऐन, कानून र �यवहारमा 
छैन । जहासँ�म शैि�क �माणप�ह�मा नाम भएको 
कुरा उ�लेख छ �यो सबै संर�क उ�लेख ह�नपुन�मा 
बाब ुआमा भनी उ�लेख छ �यो त�लो तहबाटै रकेड�मा 
�िुट ह�न पगेुको कुरामा दइुमत छैन । सरं�क �दान गन� 
सबैले बाब ु वा आमा बनेर नाग�रकता �दान गनु�पछ�  
भ�ने होइन । तसथ� िवप�ीको मागदाबी अ�य�त 
कपोलकि�पत झ�ुो िववरणय�ु र हकदैया नै नप�ुने 
अव�थाको भएको ह�दँा �रट िनवदेन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी बस�ती के.सी.को िलिखत 
जवाफ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

१०११३ - आ�रका के.सी. िव. िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल, काठमाड�समेत
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इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल स�पूण� कागज अ�ययन ग�रयो । िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� �ी अ�जन 
िधताल, �ी जयलाल भ�डारी र �ी कुल�साद 
अया�लले िनवेदकका बबुा रामहरी के.सी. र आमा 
बस�ती के.सी. दवुैजना नेपाली नाग�रक ह�न् । 
बस�तीले िदएको सूचनाअनसुार िमित २०७०।२।३१ 
मा �थानीय पि�जकािधकारीले आ�रका के.सी.
को ज�मदता�को �माणप� जारी गरकेो देिख�छ । सो 
ज�मदता� �माणप�मा बबुाको नाउ ँ रामहरी के.सी. र 
आमाको नाम बस�ती के.सी. उ�लेख भएको छ । यी 
िनवेदकको कानूनबमोिजम नाग�रकता पाउन आव�यक 
उमेरसमेत पगेुको छ । आ�नो नाग�रकता बनाउनको 
लािग वडा काया�लयबाट िसफा�रस िलएर जादँासमेत 
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�ले बाब ु
वा आमाम�ये एकजनाले काया�लयमा आएर सनाखत 
गनु�पन� भनी नाग�रकता �माणप� बनाइिदएको छैन । 
नेपालको सिंवधानले कुनै पिन नेपाली नाग�रकतालाई 
नाग�रकता �ा� गन� वि�चत ग�रने छैन भनी �यव�था 
गरकेो छ । तर बाब ु वा आमाले िज�ला �शासन 
काया�लयमा गएर सनाखत नग�रिदएको कारणले 
नाग�रकता �ा� गनु�पन� अिधकारबाट िनजलाई वि�चत 
गन� निम�ने ह�दँा िनवेदक आ�रका के.सी.लाई नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� िदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादशे जारी ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राईले नेपाल नाग�रकता िनयमावली, 
२०६३ को िनयम ३ को उपिनयम २ को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले नाग�रकता िसफा�रस गन� वा नाग�रकता 
जारी गन� अिधकारीलाई शंका�पद �पमा सनाखत 
गरकेो लागेमा थप अनसु�धान गन� स�ने अिधकार 
िदएको छ । सोही अिधकार �योग गरी यी िनवेदकको 
नाग�रकताको स�ब�धमा सनाखत गन�को लािग 

िनजका बबुा वा आमालाई िज�ला �शासन काया�लयमा 
उपि�थत गराउन जनाउ िदएको हो । कानूनबमोिजम 
गरकेो काय�बाट िनवेदकको अिधकार हनन् भएको मा�न 
निम�ने ह�दँा र िनजको बबुा वा आमाले सनाखत गरमेा 
िज�ला �शासन काया�लयले नाग�रकताको �माणप� 
बनाइिदने नै ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� होइन भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवम् बहस 
िजिकर रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? 
सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकलाई 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� बनाइिदन काठमाड� 
महानगरपािलकाले िसफा�रस गरपे�ात् पिन िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड�ले बबुा वा आमालाई 
सनाखत गन� �याउनपुन� भनेको र बबुा वा आमा 
सनाखत गन� आलटाल गनु�  भएकोले म िनवेदक 
नाग�रकता पाउनपुन� हकबाट वि�चत भएको छु । अतः 
म िनवेदकलाई नाग�रकताको �माणप� िदन ुिदलाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदन मागदाबी रहेको छ । िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� होइन भनी िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ रहेको देिख�छ ।

३. िनवेदक आ�रका के.सी.ले नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� �ा� गन�को लािग िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड�मा िनवेदन िदएको 
त�यमा िववाद छैन । िनजको िनवेदनउपर कारबाही 
ह�दँा िनजको बबुा वा आमाम�ये एक जनालाई सनाखत 
गन� बोलाएको िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । सो सनाखत गन� 
काय� नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ को 
िनयम ३ को उपिनयम (२) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले िदएको अिधकार �योग गरी ग�रएको भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । जबिक िनयमावलीको उ� 



1863

�यव�थामा सनाखत गनु�पन� भनी �प� �यव�था 
रहेको देिखदँैन । �रट िनवेदकले ��ततु �रट 
िनवेदनसाथ पेस गरकेो िनजको ज�मदता� �माणप�मा 
बबुाको नाम रामहरी के.सी. नाग�रकता �माणप� 
नं. ५१४४/२५०६/१८९८/६३०१ काठमाड� र 
आमाको नाम बस�ती के.सी. नाग�रकता �माण प� 
नं. २७१०६०/१०५८५ काठमाड� उ�लेख भएको 
छ । सो ज�मदता�को �माणप� बनाउन बस�ती के.सी.
ले �थानीय पि�जकािधकारीका काया�लयमा सूचना 
िदएको देिखनकुा साथै सो कुरा िनजले िलिखत 
जवाफबाट �वीकारसमेत गरकेो देिख�छ । िमिसल 
सामेल रहेको रामहरी के.सी. र बस�ती के.सी.को 
नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिपमा उि�लिखत 
न�बर र िनवेदकको ज�मदता�मा उि�लिखत न�बर 
एकआपसमा िमलेको देिख�छ । यसका अित�र� 
िनवेदकले पेस गरकेो �वेिशका परी�ादेिख 
�नातकस�मको शैि�क यो�यताको �माणप�मा समेत 
बबुाको नाम रामहरी के.सी. नै उ�लेख भएको पाइ�छ ।

४. बस�ती के.सी.ले यस अदालतमा िलिखत 
जवाफ िददँा िनवेदकको ज�मदता� बनाउन आफूले 
सूचना िदएपिन आफू िनजको वा�तिवक आमा नभई 
संर�क मा� हो । िनजको ज�मदता�लगायतका अ�य 
शैि�क �माणप�मा भूलवश बबुाको नाममा रामहरी 
के.सी. र आमाको नाउमँा बस�ती के.सी. उ�लेख 
ह�न गएको हो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । तर यिद 
सो कुरा भूलवश उ�लेख ह�न गएको हो भने �यसलाई 
बदर गराउनेतफ�  समयमा नै कुनै �ि�या अवल�बन 
गरकेो भनी भ�न सकेको देिखदैँन । सो ज�मदता�को 
�माणप�लगायतका अ�य शैि�क �माणप�ह� 
कुनै िनकायबाट बदर वा संशोधन भएको िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट देिखदँनै । काठमाड� 
महानगरपािलकाको वडा नं.१४ को काया�लयले िमित 
२०७०।२।३१ मा गरकेो िसफा�रसमा पिन बबुाको 
नाम रामहरी के.सी. र आमाको नाम बस�ती के.सी 

नै उ�लेख भएको देिख�छ । सो िसफा�रस गराउन 
पिन बस�ती के.सी.ले नै सनाखत गरकेो भनी िनवेदन 
दाबी भएकोमा बस�ती के.सी.ले यस अदालतमा 
िलिखत जवाफ िफराउदँा इ�कार गन� सकेको अव�था 
छैन । कुनै पिन �यि�ले आफू कुन दशेको नाग�रक 
हो भनी िचनाउनको लािग चािहने आव�यक �माण 
नै नाग�रकताको �माणप� हो । यो रा�यले आ�ना 
नाग�रकलाई पिहचान गन�, िश�ा हािसल गन� र �यापार 
�यवसाय गन� ज�ता कानून तथा संिवधानले ��याभूत 
गरकेो आधारभूत नाग�रक अिधकारह�को उपभोग 
गन� मह�वपूण� आधार पिन हो । नेपालको संिवधानको 
धारा १० ले नाग�रकको नाग�रकता �ा� गन� हकको 
��याभूित गरकेो छ । संिवधानले ��याभूत गरकेो उ� 
हकलाई कानून बनाएर �यवि�थत गन� नस�ने होइन । 
तर �यसरी बनाइएको कानूनमा उ�लेख ह�दँै नभएको 
�ि�या अवल�बन गनु�पन� भनी नाग�रकताको �माणप� 
�दान गन� अि�तयार �ा� गरकेो �यि�ले संिवधानको 
उ�े�यिवपरीत कुनै नाग�रकलाई नाग�रकताको 
�माणप� िलनबाट वि�चत ह�ने गरी कुनै काय� गन� 
िम�दैन ।

५. वंशजको नाताले नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �ा� गन� काय�िविधको �यव�था नेपाल 
नाग�रकता िनयमावली, २०६३ को िनयम ३ मा 
रहेको दिेख�छ । सो िनयम ३ मा पिन उपिनयम 
(१) र (२) ��ततु िववादसगँ स�बि�धत रहेको 
देिख�छ । यसमा उपिनयम (१) बमोिजमका �माण 
िनवेदनसाथ पेस गन� नस�ने नेपाली नाग�रकको हकमा 
मा� उपिनयम (२) आकिष�त ह�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उपिनयम (१) मा उ�लेख भएअन�ुप 
िनवेदकले आ�नो बाब ु वा आमाको नाग�रकताको 
�माणप�को �ितिलिप, �थानीय िनकायले ग�रिदएको 
िसफा�रस, ज�मदता�को �माणप�समेत पेस गरकेो 
अव�थामा िनजको हकमा आकिष�त नै नह�ने उपदफा 
(२) अनसुार भ�दै सो उपदफा (२) मा पिन �प� 

१०११३ - आ�रका के.सी. िव. िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, माघ

1864

�पमा उ�लेख नै नभएको सनाखत गराउनपुन� भ�द ै
िनवेदकलाई नेपाली नाग�रकताको �माणप� िदन 
निम�ने भनी िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को 
िलिखत जवाफ गैरिज�मेवारीपूण� भएबाट कानूनस�मत 
रहेको मा�न िमलेन ।

६. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदकले आ�नो ज�मदता�को �माणप�, वडा 
काया�लयको िसफा�रससमेतको कागजात सलं�न गरी 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� पाउ ँ भनी िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड�मा िनवेदन िदएकोमा बबुा 
वा आमाको सनाखत गराउनै पन� भ�ने �प� कानूनी 
�यव�थाको अभावमा सनाखत नगरकेोले नाग�रकताको 
�माणप� िदन इ�कार गरकेो िज�ला �शासन काया�लय 
काठमाड�ले आ�नो कानूनबमोिजमको दािय�व पूरा 
गरकेो नदिेखएकोले नाग�रकता �ा� गन� िनवेदकको 
संवैधािनक अिधकारको �चलनाथ� िनवेदकलाई 
अिवल�ब नेपाली नाग�रकताको �माणप� िदन ु
िदलाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । 

७. यसका अित�र� ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठेको िववाद ज�तै ज�मदता� �माणप�लगायतको 
अ�य कागज �माणबाट बबुा वा आमाको �प� पिहचान 
भइसकेका �यि�ह�ले स�बि�धत िनकायबाट 
नाग�रकता �माणप� �ा� गन�को लािग िसफा�रस 
�याएको अव�थामा पिन बबुा वा आमा सनाखत गन� 
िज�ला �शासन काया�लयमा आउन ुपन� भनी नाग�रकता 
�माणप� निदने काय�बाट संिवधानले ��याभूत 
गरकेो नाग�रकता �ा� गन� हकमा आघात परकेो 
मािन�छ । यस अव�थामा ��ततु �रटको िनवेदकज�तै 
अ�य �यि�ह� पिन बा�या�मक �पमा यस 
अदालतलाई समेत गहुानु�  प�ररहेको पाइ�छ । जसबाट 
अनाव�यक �पमा यस अदालतसमेतको �ोत र 
साधन खच� ह�नकुा साथै यी िनवेदकज�तै �यि�ह�ले 
हैरानी बेहोनु�  प�ररहेको ह��छ । तसथ� नाग�रकता ऐन 

र िनयमावलीमा नै �प� �पमा उ�लेख नभएको 
नाग�रकता �ा� गन� िनवेदन िदएको �यि�को बबुा वा 
आमाम�ये एकजना �यि� सनाखत गन� उपि�थत ह�न ु
पन� भनी िज�ला �शासन काया�लयबाट ह�ने गरकेो 
काय� सिंवधान एव ं िव�मान नाग�रकतास�ब�धी 
कानूनिवपरीत रहेकोले नाग�रकता �ाि�को लािग परकेो 
िनवेदनसाथ पेस भएको ज�मदता�को �माणप�लगायत 
शैि�क यो�यताको �माणप� एवं अ�य कागजह�बाट 
बबुा आमाको �प� पिहचान भइरहेको र बबुा वा आमा 
नेपाली नाग�रक रहेको अव�थामा �य�ता �यि�लाई 
नेपाली नाग�रकता िदनलाई बबुा वा आमाम�ये 
एकजनालाई िज�ला �शासन काया�लयमा अिनवाय� 
उपि�थत गराई सनाखत गराउने काय� नगनु�  नगराउन,ु 
नाग�रकता �ाि�को लािग िदएको िनवेदन, स�बि�धत 
िनकायको िसफा�रस, ज�मदता�को �माणप�लगायतका 
कागजातका आधारमा नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
उपल�ध गराउने स�ब�धमा सबै िज�ला �शासन 
काया�लयमा प�ाचार गनु�  भनी नेपाल सरकार गहृ 
म��ालयको नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह� 
र गहृ म��ालयलाई िदई �रट िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार यस अदालतको 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
आदशे िमित : २०७५।५।१८

०६८-WO-०९५८

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : दोलखा िज�ला, फ�कु गाउ ँिवकास सिमित, 
वडा नं.८ ब�ने रामकाजी ब�नेतको �ीमती 
धनकुमारी ब�नेतसमेत

िव��
िवप�ी : महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत

 § अिभयोजनको िज�मवेारी सिंवधानले 
महा�यायािधव�ालाई सु�पेको िनजले 
अिधकार ��यायोजन गरी मातहतका 
अिधकृतह�लाई िदन स�ने गरी सिंवधानले 
नै िज�मेवारी स�ुपेको ह�दँा �यसो गनु� 
सामा�यतया उसको अि�तम िज�मेवारी 
भएपिन सिंवधान र कानूनबमोिजम गनु�पन� 
अिभयोजन नगरकेो, भेदभावपूण� �यवहार 
गरी �यायको �व�छताको उ�लङ्घन 
भएको वा द�डहीनताको प�पोषण भएको 
अिभयोजनस�ब�धी अिधकारको सदुपयोग 
नभएको र िनण�य गन� अिधकारीले गरकेो 
िनण�य �वृ� भावनाबाट गरकेो हो, होइन 
भनी �याियक पुनरावलोकनको रोहमा 
अिभयोजनस�ब�धी िनण�यउपर नै �� 
उठेमा अदालतले �यसको पुनरावलोकन 

ह�नै नस�ने भ�न सिंवधानले अङ्िगकार 
गरकेो �याियक पुनरावलोकनको 
िस�ा�तले निम�ने । ��तुत मु�ामा म�ुा 
च�ने वा नच�न े िनण�य गन� अिधकारीले 
त�काल सकंिलत सबुत �माणको िववेचना 
गरी मु�ा नच�ने िनण�य गरकेोलाई अ�यथा 
भ�नुपन� देिखन नआउन े।

(�करण नं.६)
 § महा�यायािधव�ालाई �ा�त सवैंधािनक 

अिधकार उ� सिंवधानको धारा १३५(६) 
बमोिजम ��यायोजन गरी िज�ला 
�यायािधव�ालाई िदएको देिख�छ । 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा १७(२) र १८ बमोिजम �यावसाियक 
उ�मिु�को अिधकारअ�तग�त िनण�य गरकेो 
देिख�छ । सरकारी विकललाई सकंिलत 
सबुत �माणको आधारमा म�ुा च�ने 
वा नच�ने िनण�य गन� अिधकार रहकेो   
देिख�छ । सो अिधकारअ�तग�त म�ुा 
नच�ने भनी िज�ला �यायािधव�ाले गरकेो 
िनण�य अ�यथा भिनरहन ुपन� नदेिखने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी िटका�वज 
खड्का

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
संजीवराज र�ेमी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
िवजय िम� �ी भरतकुमार लकाई

अवलि�बत निजर :
 § स.अ.बलेुिटन.२०५५, अंक ४, प.ृ२

स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९

१०११४ - धनकुमारी ब�नेतसमेत िव. महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०११४
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आदेश
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य एवं आदेश यस�कार छः

मेरा पित रामकाजी ब�नेत दोलखा िज�ला, 
फ�कु गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं.९ ि�थत पसल 
स�चालन गनु�  ह���यो र म सधै ँ साझँ खाना प�ुयाई 
साझँ पसलमै बसी निजकै रहेको घरमा िबहान आउने 
र घरायसी काय�मा संल�न ह�ने गद�थे ँ । सदाझै ँ िमित 
२०६८।९।२० को साझँ ८ बजेितर म पितको लािग 
खाना िलई पसल गई खाना खाएप�चात् स�ुन लागेको 
समय अ.ं ९ बजे दोलखा िज�ला, फ�कु गाउ ँिवकास 
सिमित, वडा नं.६ मा घर भई वडा नं.९ ब�ने नारायण 
भ�ने  िगता�वज काक� र ऐ.ऐ.वडा नं.८ ब�ने रामकृ�ण 
ब�नेत पसलमा आई मेरा पित रामकाजी ब�नेतलाई 
केही काम छ भनी बोलाई लगेका िथए । उहालँाई 
पसलबाट लगेको १ घ�टाजित पिछ अथा�त् लगभग 
१० बजे राित उहा ँफक� आउन ुभएपिछ मैले यित राती 
तपाइलँाई उनीह�ले कहा,ँ िकन लगे र के भने भनी 
सोधनी गदा� उहालेँ आफूलाई उनीह�ले हाडी माइला 
भ�ने जयबहादरु ब�नेतको बहुारीलाई हातपात गरकेो 
आरोप लगाई आफूह�लाई �.२,००,०००।- िदने हो 
भने कुरा िमलाइिदने अ�यथा ित�ो �यानसमेत जान 
स�छ भनी छाडेको कुरा बताउन ुभयो ।

भोिलप�ट िबहान लगभग ५ बजे म पसलबाट 
घरितर जादैँ गदा� ५०/६० िमटर जित टाढा पगेुपिछ 
पसलमा डाङडुङको आवाज आएको िथयो र मैले 
मेरा पितले पसल खो�दा आवाज आएको होला भनी 
घरतफ�  लागे ँ । घर पिुगसकेपिछ अ�दाजी िबहानको 
७.०० बजेितर पसल निजकै हो-ह�ला सनुी के भएको 
रहेछ भनी हेदा�  हाडी माइला भ�ने जयबहादरु ब�नेत 
हा�ो पसलमा वरपर घ�ुदै, उ�ँद ैआज यहा ँ रगतको 
खोला ब�छ । एकिछनपिछ थाहा पाउछँौ भ�दै कराउदँ ै

गरकेो दखेे ँर केहीिछनपिछ िनज �यहाबँाट फक� र गएको 
देखी म आ�नो िनयिमत घरायसी काय�मा लागे ँ।

यि�कैमा अं. िबहान १०.०० बजेितर 
दोलखा िज�ला, फ�कु गाउ ँ िवकास सिमित, वडा 
नं.४ घर भएका अ.हे.व.दीपक ब�नेतले मलाई फोन 
गरी तपाइकँो पित बेहोस अव�थामा पसल निजकैको 
चौतारामा भएकोले त�ु�त आउन ु भ�न ु भएकोले म 
त�काल उ� �थानमा प�ुदा मेरा पित रामकाजी ब�नेत 
मतृ अव�थामा भेटे ँ उहाकँो मतृ शरीरमा हेदा� घाटँी, 
गद�न, ित�ालगायतका ठाउमँा िनलडाम, ग�ुताङ्ग 
(िलङ्ग) मा समेत चोट मल�ारबाट िदसा िन�केको र 
कानमा समेत चोट तथा कानको �वालबाट रगतसमेत 
िन�केको अव�था देिखयो ।

यसरी मेरा पित रामकाजी ब�नेतको म�ृय ु
ह�नपूुव� ५/७ वष�अगािड नारायण भ�ने िगता�वज 
काक�ले ने.क.पा. माओवादीमा संल�न भई ध�क�, 
च�दा असलुीलगायत गैरकानूनी काममा संल�न ह�दैँ 
आएको र मेरा पितले पटकपटक च�दा िददँ ै आउन ु
भएपिन भने जित नपाएको भनी मेरा पितलाई मारी 
छाड्ने र टाउको हातमा िलएर िहड्ँने भ�ने गरकेो, म�ृय ु
भएका मेरा पितको म�ृय ुभएको अिघ�लो िदन साझँ 
मा� मेरा पितलाई कपोलकि�पत र झ�ुा अिभयोग 
लगाउने �य�न गरी नगद �.२,००,०००।- माग 
गरकेो र उ� रकम निदए �यानसमेत जान स�छ 
भनेको तथा म�ृय ु भएको िबहान हाडी माइलो भ�ने 
जयबहादरु ब�नेतसमेत आज यहा ँरगतको खोलो ब�छ, 
केहीिछनपिछ थाहा ह��छ भनी कराउदँ ैर उ�ँदै िहडेँको 
तथा मेरा मतृक पितको शरीरमा जतासकैु िनलडाम 
र चोटपटक भएको र अिघ�लो िदन सामान मगाउन 
पठाउन भनी छुट्याएर रािखएको नगद �.८०,०००।- 
र उहालेँ लगाउने गरकेो डेढ तोलाको बे�वा सनुको 
औठंीसमेत फेला नपरकेोले उहालँाई दोलखा िज�ला, 
फ�कु गाउ ँिवकास सिमित, वडा नं.६ घर भई ऐ.ऐ.ब�ने 
रामकृ�ण ब�नेतसमेतले मेरो पितको कत��य गरी 
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ह�या गरकेोले कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िज�ला �हरी 
काया�लय दोलखामा िमित २०६८।९।२३ मा िकटानी 
जाहेरी िदएको िथए ँ।

िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
दोलखामा सरकारी विकल महान�द दाहालसम� गई 
हामी िनवेदकह�ले हामीले िकटानी जाहेरीमा उ�लेख 
गरबेमोिजमका अिभय�ुह� नारायण भ�ने  िगता�वज 
काक�, हाडी माइलो भ�ने जयबहादरु ब�नेत र रामकृ�ण 
ब�नेतले नै मेरा पित रामकाजी ब�नेतको कत��य गरी 
ह�या गरकेो भ�ने कुरा मालाकार �पमा रहेको स�ब� 
�माणह��ारा पिु� भइरहेको अव�थामा िकन म�ुा 
नच�ने भनी िनण�य ग�रयो भनी सोधनी गदा� उहालेँ 
तपाइकँो पितको म�ृय ु अिभय�ुह�को कुटिपटबाट 
नभई िवष सेवनबाट भएको रहेछ �यसैले म�ुा नच�ने 
िनण�य ग�रएको बताउन ुभयो र हामीले उ� िनण�य तथा 
�हरी �ितवेदनलगायतका स�पूण� कागजातह�को 
न�कल मा�दा कागजात संल�न िमिसल िनकासाको 
लािग पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय पठाएकोले 
िदन नसिकने भनी उहालेँ गरकेो िनण�यको �ितिलिप 
िदनभुयो ।

सरकारी विकल महान�द दाहालले म�ुा 
नच�ने गरी गरकेो िनण�यको �ितिलिप अ�ययन गदा� 
उहालेँ आ�नो िनण�यमा मतृक रामकाजी ब�नेतको 
म�ृय ुPost mortem report मा देिखएको Internal 
तथा External चोटबाट नभई घटना�थलमा फेला 
परकेो Ratil, Neuron लेिखएको ब�ािभ�को पदाथ� 
र मतृकको �याल पछेुको कपडामा समेत सोही पदाथ� 
फेला परकेो र उ� पदाथ�को परी�णमा Phosphine 
Gas को Positive test आएकोले मतृकको म�ृय ुकोही 
कसैको कत��यबाट नभई Phosphine Gas नामक 
िवषको सेवन आफँैले गरी भएकोले अिभय�ुउपर म�ुा 
नच�ने िनण�य ग�रएको उ�लेख गरकेो रहेछ ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
नं.को देहाय २ अनसुार "िवष खुवाई �यान मारमेा 

िवष खुवाउनेलाई ज�मकैद गनु�पन� �यव�था गरकेो 
छ भन ेऐ.ऐ.को देहाय ३ बमोिजम लाठा, ढुङ्गा र 
साधारण हितयारको �योग गरी वा अ�य गै� कुरा 
गरी �यान मारमेा �यानमारालाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�नेसमेत" �यव�था गरकेो छ । यसैगरी 
सरकारवादी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
१८ ले "�यानस�ब�धी म�ुा सरकारवादी ह�ने र 
सरकारवादी म�ुाको अनुस�धान तथा तहिककात 
�हरीले गन� र अनुस�धान गरी �हरीले राय �ितवेदन 
बुझाएपिछ सरकारी विकलले अिभयोजनको लािग 
अिभयोगप� दायर गनु�पन�" �यव�था गरकेो छ । 
उ� कानूनी �ावधानले �प�सगँ सरकारी म�ुाको 
अिभयोजनको िज�मा सरकारी विकललाई िदएको 
अव�थामा िनजले �ितवादीका िव�� अिभयोग दता� 
नगरी आ�नो कत��यबाट प�छन िम�दैन ।

िवप�ी�ारा मेरा पित रामकाजी ब�नेतको 
ह�यामा संल�न अिभय�ुह�लाई िकटानी जाहेरी, 
स�ब� �माणह� समेतको आधारमा अिभयोग दता� 
गरी म�ुा चलाउन ु पन�मा सरकारवादी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा १७(२) बमोिजम सरकारी 
विकलले िमित २०६८ माघ १३ गते म�ुा नचलाउने 
गरी गरकेो िनण�य मािथ उि�लिखत स�मािनत सव��च 
अदालत�ारा �ितपािदत िस�ा�त िव�� भई नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२ �ारा 
�द� हा�ो �वत��ताको हक तथा २४ �ारा �द� 
�यायस�ब�धी हकको हनन भएकोले संिवधानको धारा 
३२ तथा १०७(२) अ�तग�त स�मािनत अदालतको 
शरणमा आएका छ� । िवप�ी नं.२ ले कानूनको गलत 
�योग गरी आफूलाई �ा�त अिधकारको अनिुचत 
�योग गरी स�पूण� त�य र घटनाबाट पिु� भइरहेको 
�यान ज�तो जघ�य अपराधको म�ुालाई िबना उिचत 
कारण र आधार च�न नस�ने गरी िकटानी जाहेरी परी 
दे�ने स�ुने मािनसले समथ�न गरी िदएको अव�थामा 
सरकारवादी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १८ 

१०११४ - धनकुमारी ब�नेतसमेत िव. महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत
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तथा ऐ.ऐ.िनयमावलीको िनयम १३ बमोिजम म�ुा 
चलाई दोषीलाई कारबाही गन� उ�त ह�नपुन�मा िवप�ी 
नं.२ ले कानूनले स�ुपेको �यूनतम िज�मेवारीसमेत 
पूरा नगरकेोले िनजले िमित २०६८।१०।१३ मा 
गरकेो िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
म�ुाको अनसु�धानलगायतका कारबाही अगािड 
बढाई जाहेरीमा उ�लेख गरबेमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलअनसुार अिभयोग लगाई म�ुा 
चलाउन ु भ�ने परमादशेलगायत जो चािहने आ�ा 
आदेश जारी गरी अ�ािधकार �दान गरी �याय पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
जारी ह�न ु नपन� भए यो आदेश�ा�त भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदेश र �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी नं.१, २, ३ र ४ लाई सूचना पठाई 
�यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
पठाई िदनू । िवप�ी नं.५, ६ र ७ का हकमा आफँै 
वा कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै ��तुत िववादको 
िवषयको ग�भीय�लाई �ि�गत गदा� चाडँो िकनारा 
ह�न ु पन� �कृितको दिेखएकोले अ�ािधकार �दान 
ग�रिदएको छ, िनयमानसुार गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६९।१।१२ को आदेश ।

यसमा सरकारवादी म�ुा चलाउने वा 
नचलाउनेस�ब�धी िनण�य गदा� कानूनतः गहृ 
म��ालयको कुनै मह�वपूण� भूिमका रहने नह�दँा गहृ 
म��ालयको हकमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे भागी 
छ । अतः �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको नेपाल सरकार, गहृ म��ालयका तफ� बाट यस 

अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।
िज�ला सरकारी विकल काया�लय दोलखाबाट 

��ततु कत��य �यान म�ुामा त�काल कसैउपर म�ुा 
नचलाउने गरी िमित २०६८।१०।१३ मा िनण�य गरी 
सो िनण�यसिहतको िमिसल पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लयमा �ा�त भई उ� काया�लयबाट समेत िज�ला 
सरकारी विकल काया�लयको िनण�य मनािसब ठह�याई 
भएको िनण�यसिहतको िमिसल यस काया�लयमा 
�ा�त भएको यस काया�लयबाट जाहेरवालीले लेखेको 
बेहोरा र बिुझएका कुमार पा�डेसिहत िमित २०६८ 
पौष २८ को कागज बेहोरा लेखाउने �यि�ह�को 
भनाइका त�यह�ले मा� रामकाजी ब�नेतलाई यी 
अनसु�धानमा बयान गन� जयबहादरु ब�नेत, का�छा 
ब�नेत, नारायण िव�म काक�उपर कत��य गरी मारकेो 
अिभयोगमा म�ुा चलाउन �माणको अभाव भएकै 
कारण महा�यायािधव�ाबाट म�ुा नचलाउने िनण�य 
ग�रएको छ ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १३५(२) मा महा�यायािधव�ाको काम, कत��य, 
अिधकारअ�तग�त नेपाल सरकारको हकिहत वा 
सरोकार िनिहत रहेको म�ुामा महा�यायािधव�ा वा 
िनजको मातहतको अिधकृतह�बाट नेपाल सरकारको 
�ितिनिध�व ग�रनेछ । यस संिवधानमा अ�यथा 
लेिखएबाहेक कुनै अदालत वा �याियक अिधकारीसम� 
नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने वा 
नचलाउने भ�ने कुराको अि�तम िनण�य गन� अिधकार 
महा�यायािधव�ालाई ह�नेछ र धारा १३५(६) मा 
महा�यायािधव�ाले यो धाराबमोिजम आ�नो काम 
कत��य र अिधकार तोिकएको सत�को अधीनमा रही 
�योग र पालना गन� गरी मातहतका अिधकृतलाई 
स�ुपन स�नेछ भ�ने �ावधानअन�ुप िज�ला 
�यायािधव�ाह�लाई म�ुा चलाउने नचलाउनेस�ब�धी 
अिधकार ��यायोजन भए िज�ला �यायािधव�ाले म�ुा 
नचलाउने गरी िनण�य गरपे�चात् पनुरावेदन सरकारी 
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विकल काया�लय पाटनसम� िनकासाको लािग 
पठाएकोमा सो काया�लयसमेतबाट म�ुा नच�ने िनण�य 
भई अि�तम िनकासाको लािग यस काया�लयसम� 
फाइल �ा�त भएको र महा�यायािधव�ा�यूबाट 
��ततु म�ुा च�न नस�ने गरी िमित २०६८।१२।२१ 
मा िनण�य भई अि�तम भएको ह�दँा र नेपाल सरकारको 
हकिहत वा सरोकार िनिहत रहेको म�ुा च�ने नच�ने 
स�ब�धमा महा�यायािधव�ाको सवंैधािनक अिधकार 
हो र यसमा कसैले ��न उठाउन पाउदैँन भ�ने 
स�ब�धमा स�मािनत अदालतबाट �ितपािदत िन�न 
िलिखत कानूनी िस�ा�तह� समेतका आधारमा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको महा�यायािधव�ाको काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी धनकुमारी ब�नेतले िज�ला �हरी 
काया�लय दोलखामा जाहेरी दरखा�त िदएप�चात् 
सोही जाहेरीको आधारमा आव�यक अनसु�धान 
तहिककातको काय� स�ु भई अनसु�धानबाट संकिलत 
त�य �माणह�बाट मतृक रामकाजी ब�नेतलाई कोही 
कसैको कुटिपट गरकेो नभई िनज मतृक म�ृयपूुव� 
घटना�थलमा बसी वाक-वाक गरी रहेको अव�थामा 
िजतबहादरु तामाङ र नारायण नेपालीले देखी त�कालै 
िस.एम.ए. दीपक ब�नेतलाई बोलाई िनजको उपचार 
गराउदँागराउदँ ैउपचारकै �ममा िनजको म�ृय ुभएको 
भनी घटना�थलमा त�काल उपि�थत �यि�ह�ले 
मौकामा उ�लेख ग�रिदएको र मतृकको शव 
परी�णप�चात् डा�टरले िदएको मेिडकल �रपोट�मा 
Cause of death from ingestion of compound 
releasing phosphine gas in stomach भ�ने 
उ�लेख भएको, �यसैगरी Post Mortem Report 
मा मतृकको शरीरको बािहरी तथा िभ�ी भागमा चोट 
पटक नदिेखएको, घटना�थलमा (मतृकको घर) 
बाट Ratil Neuron लेिखएको ब�ािभ� िवषादी 
पदाथ� भेिटएको, बाि�टनमा रहेको दधुज�तो सेतो 

पदाथ�को परी�णबाट Phosphine gas positive 
test देिखएको, Phosphine gas िवषादी पदाथ� 
भएको देिखएकोले िज�ला �हरी काया�लय दोलखाले 
अनसु�धानबाट मतृकलाई कसैले कत��य गरी मारकेो 
नभई िनज मतृक आफँैले Phosphine gas नामक 
िवष सेवन गरी आ�मह�या गरकेो अनसु�धानबाट 
��ट खलेुको आधारमा िज�ला सरकारी विकलको 
काया�लय दोलखाबाट केवल कत��य �यान म�ुामा 
त�काल कोही कसैउपर म�ुा नचलाउने गरी िमित 
२०६८।१०।१३ मा िनण�य गरी िनण�यसिहतको 
अनसु�धानका स�पूण� िमिसल पनुरावेदन सरकारी 
विकलको काया�लयमा पठाई उ� काया�लयसमेतबाट 
मतृकको आ�नै घरमा िवषादी हािलएको बाि�टन, 
िगलास तथा िवषादी र िवषादीको ब�ा भेिटन ु साथै 
मतृकको िभसेरा �रपोट�मा Phosphine gas positive 
भनी परी�ण भई आएको, साथै म�ृयकुो कारण From 
ingestion of compound releasing phosphine 
gas in stomach भनी उ�लेख भई आउनबुाट 
जाहेरवालीले जाहेरीमा उ�लेख गरजे�तो िनजको पित 
रामकाजी ब�नेतको म�ृय ुकुनै पिन कुटिपट, सांघाितक 
हमला, यातना वा कत��यबाट नभई आ�मह�याबाटै 
भएको भ�ने अनसु�धानको �ममा िमिसल सलं�न 
कागजातबाट देिखन आएको र िनजको म�ृयमुा कसैको 
कुनै सलं�नता वा शकंास�म नभएको अव�थामा 
िज�ला सरकारी विकलको काया�लय दोलखाबाट 
म�ुा नचलाउने र मलाई हािजर जमानीमा छाड्ने भनी 
२०६८।१०।१३।६ मा िनण�य भएको अव�था छ । 
उ� घटनाको स�ब�धमा िलिखत जवाफवाला पूण�त: 
िनद�ष छु, िनरपराध छु । जाहेरी दरखा�त आफँैमा 
�माण होइन, तसथ� जाहेरी दरखा�तपिछ रा�यको 
तफ� बाट भएको अनसु�धानको �ममा स�पूण� स�य 
त�य बेहोरा खलुी आएकोले िमित २०६८।१०।१३ 
को िनण�य बदर ह�न ुपन� होइन ।

मतृक तथा िनजका प�रवारका कुनै 

१०११४ - धनकुमारी ब�नेतसमेत िव. महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत
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सद�यसगँ मेरो पूव��रसइवी तथा लेनदेनसमेत केही 
पिन रहेको छैन । रामकाजीको म�ृय ु िदउसँो भएको र 
घटना�थलमा धेर ैमािनसह� �यापार गरी ब�ने सानो 
बजार, बोिड�ङ �कुल तथा बसपाक� समेत रहेको छ उ� 
घटना कोही कसैको कत��यबाट भए गरकेो भए उ� 
�थान वरपरका �यि�ह�को जानकारीमा रहन स�ने 
अव�था ह���यो । घटनाको स�ब�धमा सो अव�थाको 
िव�मानता रहेको अनसु�धानबाट पाइएको छैन । उ� 
घटना घटेको भिनएको समयमा म घटना�थलमा समेत 
रहेको िथइन । िनजको म�ृय ुिवषादी सेवनबाटै भएको 
ह�नपुछ�  अिघ�लो िदनको घटनाले बेइ�जत ह�ने भो 
भनी डराई वा आ�म�लानीको कारण आ�नै दोकानमा 
रहेको िवषादी सेवन गरकेो ह�नपुछ�  । उ� स�य त�य 
बेहोरा मैले अनसु�धानको �ममा िदएको बयानमा पिन 
उ�लेख गरी लेखी लेखाएको ह�दँा म िनद�ष, िनरपराध 
छु, �रट जारी ह�न स�ने अव�था छैन ।

मतृकको त�काल उपचार गन� िस.एम.ए.दीपक 
ब�नेतलगायत घटना�थल आसपासका कुमार 
पा�डेसमेतका मािनसह�ले मतृकलाई कत��य गरी 
मारकेो थाहा छैन भनी िकटानी कागज गरी िदएका 
छन् । मतृकको लास जाचँ �कृित मचु�ुका एव ं
Autopsy Report मा मन�स�मको िभ�ी वा बािहरी 
चोटपटक पिन नदेिखएको, मतृकको घरबाट िवषादी 
हालेको बाि�टन, िगलास, िवषादीको ब�ा बरामद भई 
आएको उ� बरामदी व�त ुर मतृकको शरीरको िभ�ी 
अङ्ग पेटको मासकुो टु�ा िभसेरा नमनुा परी�णको 
लािग पठाउदँा The stomach with It contents 
and the sample no 5, 6, 7 and 8 have 
shown positive test for organo phosphorus 
insecticide भ�ने उ�लेख भई आएको दिेखयो । 
उ� िभसेरा �रपोट�को परी�ण �वयं Central police 
forensic science laboratory बाट �ा�त भएको 
अव�था छ । �यसैगरी मतृकको Autopsy Report 
मा Pending till visceral report उ�लेख भई 

जाचँप�चात् Cause of death मा from ingestion 
of compound relating phosphine in stomach 
उ�लेख भई आएको अव�थामा जाहेरी दरखा�तबाहेक 
अ�य कुनै पिन �माणबाट कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� 
नभएको र मतृक आफँैले आ�म�लानीबाट िवषादी सेवन 
गरी आ�मह�या गरकेोले म�ुा पिु� नभएको र मतृक 
आफँैले आ�म�लानीबाट िवषादी सेवन गरी आ�मह�या 
गरकेोले म�ुा चलाउन �यायसङ्गत नदेिखदँा म�ुा 
नचलाइएको र सरकारवादी भई च�ने म�ुा चलाउने वा 
नचलाउने भ�ने स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकार कानून 
र संिवधानले महा�यायािधव�ालाई नै �दान गरकेोले 
उ� िनण�य बदर ह�न स�दनै । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने एकै िमलान बेहोराको रामकृ�ण ब�नेत 
भिनएको का�छा ब�नेत, िगता�वज भ�ने नारायण 
िव�म काक� र जयबहादरु ब�नेतसमेतको िलिखत 
जवाफ ।

धनकुमारी ब�नेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िगता�वज भ�ने नारायण िव�म 
काक�समेत भएको कत��य �यान म�ुाको सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोिजम 
अनसु�धान काय� स�प�न गरी प�ाउमा परकेा दोलखा 
िज�ला, फ�कु गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं.८ ब�ने 
वष� ५७ को हाडँी माइलो भ�ने जयबहादरु ब�नेत, 
ऐ.ऐ.ब�ने वष� ३८ को रामकृ�ण ब�नेत र ऐ.ऐ.वडा 
नं.६ ब�ने वष� ५१ को िगता�वज भ�ने नारायणिव�म 
काक�उपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय ह�न भनी सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ��तािवत 
रायसिहत िमित २०६८।१०।११ मा िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय दोलखामा पेस गरी सकेकोले यस 
काया�लयलाई �ितवादी बनाउन ुपन� नै होइन । िमित 
२०६८।१०।११ मा िमिसल मािनससमेत िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय दोलखामा पेस गरपे�चात् 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय दोलखाको 
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च.नं.२४० िमित २०६८।१०।१३ को प�साथ िनज 
�ितवादीह�लाई हािजर जमानीमा छािडिदन ु भ�ने 
िनण�य पचा� �ा�त ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
िमित २०६८।१०।१३ का िदनमा हािजर जमानीमा 
छािडएको बेहोरासमेत सादर अनरुोध छ भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला �हरी काया�लय दोलखाका तफ� बाट 
यस अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।

��ततु म�ुामा रामकृ�ण ब�नेतसमेतले मेरा 
पित रामकाजी ब�नेतलाई कत��य गरी मारकेो भनी 
धनकुमारी ब�नेतको जाहेरी दरखा�त पन� आएप�चात् 
अनसु�धान तहिककात स�ु भएको ��ततु म�ुामा 
अनसु�धान काय�बाट संकिलत िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट िनज रामकाजी ब�नेतलाई कोही 
कसैले कुटिपट गरकेो नदिेखएको, िनज घटना�थलमा 
बसी वाकवाक ग�ररहेको अव�थामा नारायण नेपाली 
र िजतबहादरु तामाङले देखी त�काल िस.एम.ए.दीपक 
ब�नेतलाई बोलाई िनजको उपचार गराउदँागराउदँ ै
म�ृय ु भएको, Doctor ले Cause of death from 
ingestion of compound releasing phosphine 
gas in stomach मा उ�लेख भएको Post Mortem 
Report मा मतृकको Internal and external चोट 
नदेिखएको, घटना�थलमा Ratil, neuron लेिखएको 
ब�ािभ� तरल पदाथ� भेिटएको, बाि�टनमा रहेको पदाथ� 
परी�णबाट phosphine gas of positive test 
देिखएकोले मतृक रामकाजी ब�नेतलाई जाहेरवालाले 
जाहेरीमा उि�लिखत �यि�ह�ले कत��य गरी मारकेो 
नभई phosphine gas नाम गरकेो िवषादी आफँैले 
सेवन गरी आ�मह�या गरकेो भ�ने अनसु�धानबाट 
स-�माण पिु� भएको आधारमा यस काया�लयबाट 
त�काल कोही कसैउपर म�ुा नचलाउने गरी िमित 
२०६८।१०।१३ मा िनण�य ग�रएको हो ।

मतृक रामकाजी ब�नेतले �ितवादीम�येका 
जयकुमार ब�नेतको बहुारी �ान ु ब�नेतलाई 
जबरज�ती करणी गन� उ�े�यले हातपात गरकेो 

कारणबाट �ितवादीह� र मतृकका बीचमा बनाएको 
देिखए तापिन िनजह�ले मतृकलाई कुटिपट यातना 
वा अ�य कत��यज�य काय� गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न 
�माणबाट नदिेखएको, �ितवादी जयकुमार ब�नेतको 
बहुारी �ान ु ब�नेतले मतृक रामकाजी ब�नेतलाई 
हातपात गरकेो त�य उ�लेख गरी कागज ग�रएको 
देिखएको, �ान ुब�नेतलाई हातपात गरकेो भ�ने िवषय 
मतृक रामकाजी ब�नेतसगँ छलफलस�म भएको 
हो िनजलाई कुटिपट यातना िदने काम गरकेा छैन�, 
कत��य गरी मार े मराएको होइन भनी �ितवादीह� 
िगता�वज भ�ने नारायण काक�, जयकुमार ब�नेत, 
रामकृ�ण ब�नेतले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
इ�कारी बयान गरकेो देिख�छ । मतृकको उपचार 
गन� िस.एम.ए. दीपक ब�नेतलगायत घटना�थल 
आसपासका कुमार पा�डेसमेतका मािनसले यी 
मतृकलाई �ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेो भ�ने 
थाहा छैन भनी कागज गरकेो देिख�छ । मतृकको लास 
�कृित मचु�ुका एवं Autopsy Report मा मन�स�मको 
चोटपटक भएको नदिेखएको, मतृकको घरबाट िवषादी 
हािलएको बाि�टन, िगलास तथा िवषादीको ब�ा 
बरामद भएकोले उ� बरामद व�त ुर मतृकको िभसेरा 
नमनुा परी�णको लािग पठाउदँा The stomach with 
it content and the samples no.5, 6, 7 and 8 
have shown positive test for phosphate gas. 
The sample no.4 has shown positive test for 
organo phosphorus insecticide भ�ने उ�लेख 
भई आएको देिखएको । मतृकको Autopsy report 
मा pending till visceral report उ�लेख भई 
जाचँप�चात् Cause of death मा from ingestion 
of compound releasing phosphine in 
stomach उ�लेख भएको देिखएको । मतृक रामकाजी 
ब�नेतले �ितवादी जगतकुमार ब�नेतको बहुारी �ान ु
ब�नेतलाई जबरज�ती करणी गन� उ�े�यले दमै गाउ ँ
भ�ने �थानमा हातपात गरकेो िवषयमा �ितवादीह� र 

१०११४ - धनकुमारी ब�नेतसमेत िव. महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�समते



नेपाल कानून पि�का, २०७५, माघ

1872

मतृकबीचमा छलफल ह�न ुर िमित २०६८।१०।२१ मा 
मतृकको कोठाबाट िवषादीको ब�ा, बाि�टन, िगलास 
बरामद ह�न ु र सोही िवषादीको कारणबाट मतृकलाई 
�ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेो कुरा �मािणत ह�न 
नआएको र मतृक आफँैले िवषादी सेवन गरी आ�मह�या 
गरकेो अनसु�धानबाट सकंिलत कागजातह�बाट 
देिखएको अव�थामा केवल जाहेरी दरखा�तलाई मा� 
आधार बनाई म�ुा चलाउन ु �यायसङ्गत नदेिखएकै 
कारण म�ुा नचलाउने िनण�य भएको हो । रामकाजी 
ब�नेतको म�ृय ुिवषादीको कारण ख�ुन आएको भएपिन 
कुनै �यि�ले खान िदए वा खवुाएको भ�ने त�यसमेत 
�थािपत नभएको ह�दँा जाहेरवालाले लेखेको बेहोरा 
र बिुझएका कुमार पा�डेसिहतको िमित २०६८ पौष 
२८ को कागज बेहोरा लेखाउन �यि�ह�को भनाइका 
त�यह�ले मा� रामकाजी ब�नेतलाई यी अनसु�धानमा 
बयान गन� जयबहादरु ब�नेत, का�छा ब�नेत, नारायण 
िव�म काक�उपर कत��य गरी मारकेो अिभयोगमा 
अनसु�धानबाटै सकंिलत कागजातबाट म�ुा चलाउन 
�माणको अभाव भएकै कारण म�ुा नचलाउने िनण�य 
ग�रएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय दोलखाको िलिखत 
जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा िटका�वज खड्काले 
िवप�ीह� नारायण काक� भ�ने िगता�वज काक�समेत 
उपर िकटानी जाहेरी परकेो छ । मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�ले च�दा निदएमा �यान मान� ध�क� िदएको 
भनी कागज ग�रिदएका छन् । मतृकको शरीरमा 
घाउ चोट लागेको छ । वारदातको िदनमा िवप�ीह� 
मतृकको पसलमा आई पसलबाट लगेको र १ 
घ�टापिछ मतृक पसलमा आएको ह�दँा िकन उनीह�ले 
लगेको भनी िनवेदकले मतृकलाई सो�दा जयबहादरु 
ब�नेतको बहुारीलाई हातपात गरकेो आरोप लगाई २ 

लाख �पैया ँिदए कुरा िमलाइिदने भनी भनेको र अक� 
िदन िबहान पसलमै िनजलाई कुटिपट गरी मारकेोले 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िदएको जाहेरी दरखा�तउपर 
�हरी काया�लयबाट म�ुा चलाउने रायसिहतको 
�ितवेदन िज�ला सरकारी विकल काया�लयमा 
बझुाएकोमा िज�ला सरकारी विकल काया�लयबाट म�ुा 
नचलाउने गरी भएको िनण�य सिंवधान र कानूनिवपरीत 
छ । संवैधािनक अिधकारको गलत �या�या गरी म�ुा 
नचलाउने िनण�य गन� िम�दैन । त�काल �ा�त �माणको 
आधारमा म�ुा चलाउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेश जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी सरकारी िनकायको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज र�ेमीले 
िनवेदकले िदएको जाहेरी दरखा�तको आधारमा 
अनसु�धान �ार�भ गरी मतृकले िवष सेवन गरी म�ृय ु
भएको देिखन आएकोले म�ुा नचलाउने िनण�य भएको 
हो । उ� िनण�य नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३५(२) बमोिजम महा�यायािधव�ालाई म�ुा 
चलाउने वा नचलाउने भ�ने कुराको अि�तम िनण�य गन� 
अिधकार रहेको र सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा १७(२) बमोिजम िज�ला सरकारी विकलले 
म�ुा नचलाएको िवषयमा �रट �े�बाट बो�न िम�ने 
देिखदँनै �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी जयबहादरु ब�नेत, रामकृ�ण 
ब�नेत र नारायण काक� भ�ने िगता�वज काक�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी िवजय िम�, 
िव�ान्  अिधव�ा �ी भरतकुमार लकाइले मतृकको 
घर कोठाबाट िवषादी बरामद भएको छ । RATIL 
NUVAN लेिखएको �लाि�टकको ब�ा बरामद भएको 
छ । आफूले गरकेो गलत ि�याकलापको �ायि�तको 
लािग मतृकले िवष सेवन गरकेा ह�न् । आफँैले 
आ�मह�या गरकेो िवषयलाई कुटिपट गरी कत��य गरी 
मारकेो भनी िदएको जाहेरीकै भरमा म�ुा चलाउन 
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िम�ने ह�दैँन । महा�यायािधव�ालाई संिवधानले िदएको 
अिधकार �योग गरी म�ुा नच�ने भनी गरकेो िनण�य 
कानूनबमोिजम ह�दँा �रट खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस सनुी िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मेरा पित रामकाजी 
ब�नेतको ह�यामा नारायण काक� भ�ने िगता�वज 
काक�, हाडी माइलो भ�ने जयबहादरु ब�नेत र रामकृ�ण 
ब�नेतसमेत सलं�न भएको भनी िकटानी जाहेरी 
िदएकोमा िकटानी जाहेरीसमेतका स�ब� �माणह�को 
आधारमा अिभयोग दता� गरी म�ुा चलाउन ु पन�मा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन,२०४९ को दफा १७(२) 
बमोिजम सरकारी विकलले िमित २०६८।१०।१३ 
मा म�ुा नचलाउने गरी भएको िनण�य स�मािनत 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भई सरकारी 
विकललाई संिवधानले िदएको अिधकारको अनिुचत 
�योग गरी स�पूण� त�य र घटनाबाट पिु� भएको �यान 
ज�तो जघ�य कसरुका �ितवादीह�लाई उ�मिु� िदने 
उिचत कारण र आधार िबना म�ुा च�न नस�ने गरी 
गरकेो िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर गरी उ� कत��य 
�यान म�ुाको अनसु�धानलगायतको कामकारबाही 
अगािड बढाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलअनसुार अिभयोग लगाई म�ुा दायर गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन भएकोमा रामकृ�ण ब�नेतसमेतले मेरा 
पित रामकाजी ब�नेतलाई कत��य गरी मारकेो भनी 
धनकुमारी ब�नेतको जाहेरी दरखा�त पन� आएप�चात् 
अनसु�धान तहिककात स�ु भएको ��ततु म�ुामा 
अनसु�धान काय�बाट संकिलत िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट िनज रामकाजी ब�नेतलाई कोही 
कसैले कुटिपट गरकेो नदिेखएको, िनज घटना�थलमा 

बसी वाकवाक ग�ररहेको अव�थामा नारायण नेपाली 
र िजतबहादरु तामाङले देखी त�काल िस.एम.ए.िदपक 
ब�नेतलाई बोलाई िनजको उपचार गराउदँागराउदैँ 
म�ृय ु भएको, Doctor ले Cause of death from 
ingestion of compound releasing phosphine 
gas in stomach मा उ�लेख भएको Post Mortem 
Report मा मतृकको Internal and external चोट 
नदिेखएको, घटना�थलमा Ratil, neuron लेिखएको 
ब�ािभ� तरल पदाथ� भेिटएको, बाि�टनमा रहेको पदाथ� 
परी�णबाट phosphine gas of positive test 
देिखएकोले मतृक रामकाजी ब�नेतलाई जाहेरवालाले 
जाहेरीमा उि�लिखत �यि�ह�ले कत��य गरी मारकेो 
नभई phosphine gas नाम गरकेो िवषादी आफँैले 
सेवन गरी आ�मह�या गरकेो भ�ने  अनसु�धानबाट 
स-�माण पिु� भएको आधारमा त�काल कोही कसैउपर 
म�ुा नचलाउने गरी िमित २०६८।१०।१३ मा िनण�य 
ग�रएको हो नेपालको अ�त�रम संिवधान,२०६३ को 
धारा १३५(२) बमोिजम कुनै अदालत वा �याियक 
अिधकारीसम� नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने 
वा नचलाउने भ�ने कुराको अि�तम िनण�य गन� अिधकार 
महा�यायािधव�ालाई भएको र सोही संिवधानको 
धारा १३५(६) मा आ�नो काम, कत��य र अिधकार 
तोिकएको सत�को अधीनमा रही �योग र पालना गन� 
गरी मातहतका अिधकृतह�लाई स�ुपन स�ने छ भ�ने 
�ावधानअनसुार िज�ला �यायािधव�ाह�लाई म�ुा 
चलाउने नचलाउनेस�ब�धी अिधकार ��यायोजन 
भएबमोिजम िज�ला �यायािधव�ाले म�ुा नचलाउने 
गरकेो िनण�य सिंवधान र कानूनबमोिजम भएकोले �रट 
खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िलिखत जवाफ देिख�छ ।

३. सो स�दभ�मा हेदा�, मतृक रामकाजी 
ब�नेतलाई िवप�ीह� नारायण काक� भ�ने िगता�वज 
काक�समेतले कत��य गरी मारकेो भनी जाहेरवाला 
धनकुमारी ब�नेतले िज�ला �हरी काया�लय 
दोलखामा िमित २०६८।९।२३ मा िकटानी जाहेरी 
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दरखा�त िदएको देिख�छ । सो जाहेरी दरखा�त 
िदएपिछ अनसु�धानको �ि�या �ार�भ भई �हरी 
�ितवेदनसिहत िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
दोलखामा पठाएकोमा िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय दोलखाबाट मतृक रामकाजी ब�नेतको 
शव परी�ण �ितवेदनमा Internal तथा External 
चोटपटकबाट नभई घटना�थलमा फेला परकेो Ratil 
Nuvan भ�ने लेिखएको ब�ािभ�को पदाथ� र मतृकको 
�याल पछेुको कपडामा समेत सोही पदाथ� फेला परकेो 
र उ� पदाथ� Phosphine gas को Positive taste 
भएको भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट देिखएकोले िनजको 
म�ृय ु कोही कसैको कत��यबाट नभई Phosphine 
gas नामक िवष आफँैले सेवन गरी भएको ह�दँा म�ुा 
नच�ने भनी िमित २०६८।१०।१३ मा िनण�य भएको 
देिख�छ ।

४. िनजको म�ृयकुा स�ब�धमा िमिसल 
संल�न कागजातह� हेदा� मतृकको िभसेरा नमूना 
परी�णमा The stomach withit content have 
shown positive test for phosphorus gas. 
The Sample no.4 has shown positive test 
for organo Phosphorus insecticide भ�ने 
उ�लेख भई आएको दिेख�छ । �यसैगरी मतृकको 
Autospy report मा Pending till visceral report 
उ�लेख भई जाचँप�चात् Cause of death मा from 
ingestion of compound releasing Phosphine 
in stomach उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी 
िभसेरामा िवषादी पाइएको र सोही िवषादीको ब�ा 
मतृकको घरबाट बरामद भएको दिेख�छ । मतृकको म�ृय ु
स�ब�धमा मतृकक� �ीमती धनकुमारी ब�नेतले िदएको 
जाहेरीमा मतृकको लासजाचँ मचु�ुका पो�टमाट�म 
�ितवेदनबाट चोटपटक लागेको त�य �थािपत ह�न 
सकेको अव�था देिखदैँन । मतृक रामकाजी ब�नेतको 
म�ृय ुिवषादीको कारण भएको भ�ने त�य �थािपत ह�न 
आयो । यी मतृक चौतारोमा टुस�ुक बसी वा�क वा�क 

गरकेो देखी िस.एम.ए. दीपक ब�नेतलाई बोलाई जाचँ 
गराउदँागराउदैँको अव�थामा िनजको म�ृय ु भएको 
भ�ने ��य�दश� नारायण नेपालीले अनसु�धानको 
�ममा कागज ग�रिदएको देिख�छ । यसरी ��य�दश� 
तथा िनजको उपचारमा सलं�न दीपक ब�नेतसमेतले 
मतृकको शरीरमा कुनै चोटपटक भएको नदेखेको 
भनी अनसु�धानका �ममा कागज ग�रिदएकोसमेतका 
�माणह�बाट मतृक रामकाजी ब�नेतको म�ृय ु यी 
िवप�ीह�समेतको कत��यबाट नभई िवष सेवनबाट 
भएको पिु� ह�न आयो ।

५. त�काल �ा�त �माणबाट मतृकको म�ृय ु
कोही कसैको कत��यबाट नभई Phosphine gas 
नामक िवषादी िमिसएको पदाथ� आफँैले सेवन गरी 
आ�मह�या गरकेो पिु� ह�न आएको देिखयो । य�तो 
अव�थामा सकंिलत कागजातबाट म�ुा चलाउन 
�माणको अभाव भएको कारण म�ुा नचलाउने िनण�य 
गरकेो देिख�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३५(२) मा "नेपाल सरकारको हक, िहत 
वा सरोकार िनिहत रहकेो मु�ामा महा�यायािधव�ा 
वा िनजको मातहतका अिधकृतह�बाट नेपाल 
सरकारको �ितिनिध�व ग�रनेछ । यस सिंवधानमा 
अ�यथा लेिखएदेिखबाहके कुनै अदालत वा 
�याियक अिधकारीसम� नपेाल सरकारको 
तफ� बाट मु�ा चलाउन े वा नचलाउने भ�ने कुराको 
अि�तम िनण�य गन� अिधकार महा�यायािधव�ालाई 
ह�नेछ ।" �यसैगरी उपधारा (६) मा 
"महा�यायािधव�ाले यो धाराबमोिजम आ�नो 
काम, कत��य र अिधकार तोिकएको सत�को अधीनमा 
रही �योग र पालन गन� गरी मातहतका अिधकृतलाई 
सु�पन स�नेछ ।" भ�ने सवैंधािनक �यव�था गरकेो 
देिख�छ । उ� सवैंधािनक �यव�थाबमोिजम िज�ला 
�यायािधव�ाले उ� कत��य �यान मु�ा नचलाएको 
देिखन आयो । यसै स�दभ�मा यस अदालतबाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग िव�� 
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नर�े�बहादरु च�द म�ुा ��ाचार स.अ.क २०५८ 
फौ.िव.नं.९५ िन.िम. २०५९।२।१३ मा "िज�ला 
�यायािधव�ाले पदीय हैिसयतमा संिवधानको धारा 
११०(२) र (५) बमोिजम महा�यायािधव�ा�ारा 
��यायोिजत अिभयोग र �ितर�ास�ब�धी काम, 
कत��य र अिधकारअन�ुप सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा १७(२) र १८ बमोिजम �यावसाियक 
उ�मिु�को अिधकारअ�तग�त गरकेो िनण�यउपर 
अदालतबाट �याियक पनुरावलोकन ह�ने ज�तो गरी 
�य�तो सरकारवादी म�ुा च�ने वा नच�ने तथा कुन 
ऐनको कुन दफा लगाउन ुपन� भ�ने संिवधानको धारा 
११०(२) को महा�यायािधव�ाको अि�तम िनण�य गन� 
पाउने अिधकारको िवषयमा �वेश गरी ह�त�ेप गन� 
िम�नेसमेत देिखदँनै" भनी िस�ा�त �ितपािदत भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी ब�ीबहादरु काक� िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग भएको उ��ेषण 
(सव��च अदालत बलेुिटन, २०५५, अकं ४ प�ृ २) 
म�ुामा "सिंवधानले महा�यायािधव�ालाई �ा�त 
राय स�लाह िदने अिधकार �ी ५ को सरकारको 
�ितिनिध�व गन� अिधकार, जुनसकैु अदालत, 
काया�लय वा पदािधकारीसम� उपि�थत ह�न े
अिधकार, ससंद् मा उपि�थत ह�न पाउन ेअिधकार, 
अिभयोजन वा �ितर�ाको अिधकारलगायत 
सिंवधान र कानूनबमोिजम �ा�त अिधकार �योग 
गदा� एउटा �यावसाियक �यि� वा िनकायले �ा�त 
गन� अिधकार, सुिवधा वा उ�मुि� सबै �ा�त ह�नेछन"् 
भनी िस�ा�त �ितपादन भएका छन् ।

६. अिभयोजनको िज�मेवारी संिवधानले 
महा�यायािधव�ालाई स�ुपेको िनजले अिधकार 
��यायोजन गरी मातहतका अिधकृतह�लाई िदन 
स�ने गरी संिवधानले नै िज�मेवारी स�ुपेको ह�दँा �यसो 
गनु�  सामा�यतया उसको अि�तम िज�मेवारी भएपिन 
संिवधान र कानूनबमोिजम गनु�पन� अिभयोजन नगरकेो, 
भेदभावपूण� �यवहार गरी �यायको �व�छताको 

उ�लङ्घन भएको वा द�डहीनताको प�पोषण भएको 
अिभयोजनस�ब�धी अिधकारको सदपुयोग नभएको र 
िनण�य गन� अिधकारीले गरकेो िनण�य �व�ृ भावनाबाट 
गरकेो हो, होइन भनी �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा अिभयोजनस�ब�धी िनण�यउपर नै �� उठेमा 
अदालतले �यसको पनुरावलोकन ह�नै नस�ने भ�न 
सिंवधानले अङ्गीकार गरकेो �याियक पनुरावलोकनको 
िस�ा�तले िम�दैन । ��ततु म�ुामा म�ुा च�ने वा 
नच�ने िनण�य गन� अिधकारीले त�काल संकिलत सबतु 
�माणको िववेचना गरी म�ुा नच�ने िनण�य गरकेोलाई 
अ�यथा भ�नपुन� देिखन आएन ।

७. यसरी महा�यायािधव�ालाई �ा�त 
सवंैधािनक अिधकार उ� संिवधानको धारा १३५(६) 
बमोिजम ��यायोजन गरी िज�ला �यायािधव�ालाई 
िदएको देिख�छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा १७(२) र १८ बमोिजम �यावसाियक उ�मिु�को 
अिधकारअ�तग�त िनण�य गरकेो देिख�छ । सरकारी 
विकललाई संकिलत सबतु �माणको आधारमा म�ुा 
च�ने वा नच�ने िनण�य गन� अिधकार रहेको देिख�छ । 
सो अिधकारअ�तग�त ��ततु म�ुामा म�ुा नच�ने भनी 
दोलखा िज�लाका िज�ला �यायािधव�ाले गरकेो 
िनण�य अ�यथा भिनरहन ुपन� देिखएन ।

८. अनसु�धानबाट संकलन भएका 
�माणह�बाट मतृक रामकाजी ब�नेतको म�ृय ुकसैको 
कत��यबाट भएको भ�ने त�य नै पिु� ह�नसकेको 
छैन । मतृक �यापारी भएका सामानको भारी बोक� 
ल�ने मिहलालाई बाटोमा द�ुय�वहार गरकेो बारमेा 
छलफल गन� भनी आवाज उठेको भ�ने पिन बिुझएका 
�यि�ह�बाट �य� भएका छन् । मतृकको घरमा 
फेला परकेो िवषादीको ब�ा दराजमा रहेको र िवषादी 
िमलाइएको ग�ध आएको बाि�टनसमेत रहेको छ । 
िवषादीको ब�ा मतृकको घरकोठामा दराजबाट फेला 
परकेो भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट दिेख�छ । मतृक 
चौतारास�म पगेुको र सोही �थानमा ��य�दश� �यि� 
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नारायण नेपालीले भेट्दा पिन आफूलाई कसैले कत��य 
गरी मारकेो भ�ने कुनै कुरा �य� गरकेो पिन दिेखन 
आएको छैन । अतः मतृकको म�ृय ुकुनै अ�य �यि�बाट 
ह�न गएको �माणबाट नदेिखएको अव�थामा संवैधािनक 
र कानूनबमोिजम िवप�ी िज�ला सरकारी विकलको 
काया�लय दोलखाले म�ुा नचलाउने गरी गरकेो िनण�य 
गैरकानूनी देिखन आएन ।

९. तसथ� ��ततु म�ुामा अनसु�धानबाट 
संकिलत सबतु �माणको मू�याङ्कन गरी म�ुा 
नचलाउने िनण�य गदा� बदिनयत िलई म�ुा नचलाउने 
िनण�य गरकेो पिन देिखन आएन । य�तो अव�थामा 
िज�ला सरकारी विकलको काया�लयबाट िमित 
२०६८।१०।१३ मा म�ुा नचलाउने भनी गरकेो 
िनण�यलाई सदर गरी महा�यायािधव�ाबाट िमित 
२०६८।१२।२१ मा भएको िनण�य सिंवधान र 
कानूनिवपरीतको नदेिखदँा उ��ेषणको आदशेले बदर 
ग�ररहन ुपन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । दायरीको लगत काटी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. िव��भर�साद �े�

इजलास अिधकृत: शोभा पाठक 
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

आदेश िमित : २०७५।३।५
०७४-WH-०१०३

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : उदयपरु िज�ला सािबक थानागाउ ँ
गा.िव.स. हाल ि�यगुा नगरपािलका वडा 
नं.९ �थायी ठेगाना भई सैिनक जगंी अड्डा 
भ�कालीमा काय�रत रही हाल कारागार 
काया�लय जग�नाथदेवल काठमाड�मा थनुामा 
रहेका कृ�णबहादरु मगरको हकमा अिधव�ा 
सशुीलकुमार शमा� सापकोटा

िव��
िवप�ी : उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

   
 § �व�छ सुनुवाइले  �वत��, िन�प� 

र स�म �याियक िनकाय खो�दछ र 
सिंवधानको धारा १२७ अ�तग�त �थािपत 
“िनयिमत अदालतह�” नै �य�ता िनकाय 
ह�न स�छन ् । व�तुतः �व�छ सुनुवाइ 
दािय�व मा� नभई साम�य� पिन हो । 
सिंवधान�ारा सगंठना�मक र काया��मक 
�वत��ता जुन िनकायलाई ��याभूत 
ग�रएको छ �यसले नै �व�छ सुनुवाइको 
हकको स�मान गन� स�ने साम�य� रा�छ । 
यस अथ�मा वत�मान सवैंधािनक स�दभ�मा 
सु� तहको अदालतको �पमा �थािपत 
िज�ला अदालतबाट म�ुाको सुनुवाइ 

�नण�य नं. १०११५
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ह�ने अव�थामा नै धारा २०(९) को हक 
सहज�पमा सरं�ण ह�न स�छ भ�न े
बुिझने ।

(�करण नं.४)
 § सैिनक अदालतह�को अि�त�वलाई 

सिंवधानले �प�तः अ�वीकार नगर े पिन 
अब ती अदालतह� सिंवधानअ�तग�त 
िविश�ीकृत अदालतको �पमा मा� 
रही सव��च अदालतको िनरी�ण र 
सुपरीवे�णस�ब�धी दायरािभ� मा� 
रह�छन ् र ती अदालतह�ले पिन 
सव��च अदालतको िनद�शनको पालना
गनु�पछ� । �वत��, िन�प� र स�म 
अदालतको �पमा काय� गन� नस�न े
स�ंथालाई �यायस�ब�धी अिधकार 
सु�पन हामीले अनुशरण गरकेो सवैंधािनक 
�यव�थाले अब अनुमित निदन े।

(�करण नं.६)
 § अदालतको साथै सिंवधानअ�तग�त 

�थािपत सम�त िविश�ीकृत अदालत 
वा �याियक िनकायह�ले पिन �व�छ 
सुनुवाइस�ब�धी हकह�को स�मान 
गनु� नै पन� ह��छ र �यसको िनि�त ती 
िनकायह�ले �वत�� र िन�प�तापूव�क 
काय� गनु� अप�रहाय� ह��छ । रा�य�ारा 
�थािपत सरंचनाह�ले िन�प� र �यायपूण� 
�यवहार गछ�न ्भ�ने िव�वास आमजनतामा 
रहनु लोकत��को लािग अप�रहाय� 
ह��छ । लोकत��ले �याियक स�ंथाह�लाई 
�वत��, िन�प� र स�मतापूव�क, पारदश� 
एव ं जवाफदेहीतवरसँग काय� गछ�न ् भ�न े
अपे�ा रािखने ।
 § जहाँ िवशेषािधकार वा िवशेष छुटको 

दाबी ग�र�छ �य�तो दाबी सिंवधान र 

कानून�ारा �प� �पमा मा�यता �ा�त त 
ह�नुपछ� नै, यसको अलावा सो कुरा िविधको 
शासनको िस�ा�तअनुकूल पिन ह�नुपछ� । 
यही नै सिंवधानको मा�यता हो र यसमा 
कुनै “तर, तापिन, तथािप” भ�ने नै नह�न े।
 § �वत��, िन�प� र स�म अदालतको 

सरंचना�ितको समप�णले लोकत��लाई 
मजबुत बनाउँछ । यही कारणले 
हा�ो सवैंधािनक सरंचनामा सामा�य 
अदालतह�लाई �मखु र िविश�ीकृत 
अदालतह�लाई सीिमत सरंचनाको 
�पमा रा�दै दुवै िनकायह�लाई सव��च 
अदालतको सुपरीवे�ण, अनुगमन र 
िनद�शनको दायरािभ� रािखएको हो । यस 
कुरामा सबै सं�था िनकाय र �यि�ह� 
�प� ह�न आव�यक देिखन े।

(�करण नं.१०)
 § सेनासगँ अस�बि�धत िवषयमा वा कसुर 

सेना सेनाबीचमा नभएको अव�थामा 
वा सनेासगँ अस�बि�धत �यि�ले वा 
सैिनक नै भएपिन िडउटीमा नरहकेो, 
िबदा गएको बेला सैिनक �यारके बािहर 
गरकेा कसरुह�लाई नाग�रक �वृि�का 
कसुरह� (Civilian Offence) मािननु र 
सामा�य अदालतह��ारा कारबाही ग�रनु 
सिंवधानस�मत ह�ने ।
 § सेनाको सगंठन, स�चालन र सैिनक 

�कृितको काय�सगँ जोिडएको िवषयलाई 
सैिनक ऐनको �े�ािधकारको िनधा�रक 
त�वह� मानी सोदेिखबाहकेको िवषयलाई 
सामा�य अदालतको �े�ािधकारिभ� 
रािखन ु पछ� । असैिनक �कृितको 
कसुरह�मा पिन सेनाको �े�ािधकार 
कायम ग�रनु लोकत��, िविधको शासन, 

१०११५ - अिधव�ा सशुीलकुमार शमा� सापकोटा िव. उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत
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नाग�रक �वत��ता एव ंनाग�रक शासनको 
सव��चता �ितकूल ह�ने ।

(�करण नं.१३)
 § �थमतः �े�ािधकारको िवषय �या�या�ारा 

�ा�त ह�न े िवषय होइन । यसको िनि�त 
कानूनले नै �प� �यव�था गरकेो 
ह�नुपछ� । दो�ो, िवषयव�तुको स�ब�ताको 
िहसाबबाट �े�ािधकार �प� देिखन ु
पछ� । िविश�ीकृत अदालतको हकमा 
त यो कुरा अ�याव�यक ह��छ । ते�ो, 
जहाँ �े�ािधकारबार े अ�यौल ह��छ �यहा ँ
सामा�य अदालतलाई ��ेािधकार �ा�त छ 
भनी अथ� ग�रनुपन� ।

(�करण नं.१४)

िनवेदकका तफ� बाट : अिधव�ा सिुशलकुमार शमा� 
सापकोटा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
�ी िकरण पौडेल र िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
संिजवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६८, िन.नं.८६९२, प.ृ१६१३
 § ने.का.प.२०४९, िन.नं.४५९७, प.ृ७१०

स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान
 § राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, 

२०२९
 § सैिनक ऐन, २०६३

आदेश
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छः-

कानूनको �यावहा�रक काया��वयनमा कुनै 
पिन िवषयलाई सामा�य कानून र िवशेष कानूनम�ये 
दवैुले हेन� सिकने �यव�था भएकोमा िवशेष कानूनले 
हेनु�पन�, िवशेष कानूनले हे�रने म�ुाह� सामा�य 
कानूनबाट हेन� निम�ने भ�नेलगायतका आधारभूत 
कानूनी मा�यता र �ावधान रहेको छ । सैिनक 
ऐन, २०६३ को दफा ६६ को उपदफा १ मा 
सैिनक ऐनको �े�ािधकारिभ� पन� �यि�ले ह�या र 
बला�कारको कसरु गरमेा सोस�ब�धी कसरु अ�य 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� र सोबाहेकका अ�य 
कसरुह� सैिनक ऐन, २०६३ अ�तग�त हे�र�छ भनी 
��ट उ�लेख ग�रएको छ । िवप�ीह�म�ये के��ीय 
अनसु�धान �यरुोबाट स�ु अनसु�धान भइसकेपिछ 
उ� अनसु�धानप�चात् िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय काठमाड�मा िनज कृ�णबहादरु मगरलाई 
उपि�थत गराउदँा िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
काठमाड�ले िवशेष ऐनअ�तग�त हे�रने म�ुालाई िवशेष 
ऐनअ�तग�त हेन� पठाउन ु पन�मा िज�ला अदालत 
काठमाड�मा अिभयोग प� दायर गरकेो काय� र�ा 
म��ालय, सैिनक जगंी अड्डाको प.स.ं२१३८/
�ाड/०७४/०७५ िमित २०७४।११।२० गते सैिनक 
ऐन, २०६३ को दफा ६६-१) बमोिजम काय�रत 
सैिनकह�लाई ह�या र बला�कार म�ुाबाहेकका म�ुा 
सैिनक अदालतबाट हेरी पाउन िलिखत िनवेदन 
पेस गरकेो अव�थामा िवप�ीम�ये िज�ला अदालत 
काठमाड�ले मलुकु� ऐन अ.वं.११८ को देहाय २ नं. 
बमोिजम पपु��को लािग थुनामा पठाएको काय�, उ�च 
अदालत पाटनमा म.ुऐन अ.व.ं१७ नं.बमोिजम बेरीतको 
आदशे बदर गरी तारखेमा रही सैिनक ऐन, २०६३ 
को दफा ६६(१) बमोिजम म�ुा सैिनक अ�पतालबाट 
हेन� आदेश ग�रपाउ ँभनी िनवेदन पेस गरकेोमा उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।०२।०३ गते िमित 
२०७४।११।३० गतेमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेशलाई सदर गन� गरी भएको आदशेसमेतमा 
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अिधकार �े�ा�मक �िुट भई गैरअड्डाबाट भएको 
आदेशबाट गैरकानूनी �पमा मेरो मािनस कृ�णबहादरु 
मगरलाई थनुामा रा�ने काय� गैरकानूनी भएको ह�दँा 
िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी गैरकानूनी थनुामा रहेका कृ�णबहादरु 
मगरलाई थनुाम�ु ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
कृ�णबहादरु मगरको हकमा अिधव�ा सिुशलकुमार 
शमा� सापकोटाको यस अदालतमा परकेो िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न नपन� कुनै आधार 
कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका 
िमितले बाटाका �यादबाहेक ३ िदनिभ� िवप�ीह�ले 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी आदेश र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
गरी पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७५।२।१८ गतेको आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदक कृ�णबहादरु मगर 
काठमाड� िज�ला अदालत (अिभयोग शाखा) बबरमहल 
काठमाड�को प.सं.०७४।०७५, च.नं.७१९४ िमित 
२०७४।११।३० को प�ानसुार ग�डा खाग िब�� िवतरण 
तथा ओसार पसार म�ुामा िमित २०७४।११।३० 
देिख यस कारागारमा थनुामा रही आएका छन् । 
अिधकार�ा� िनकाय तथा अिधकार�ा� अिधकारीको 
आदेशले कानूनबमोिजम थुनामा रािखएको ह�दँा यस 
काया�लयको हकमा उ� �रट िनवेदन खारेजयो�य 
भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कारागार 
काया�लय जग�नाथदेवलको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदक कृ�णबहादरु मगरसमेत 
३ जनालाई िमित २०७४।१०।१७ गते यस 
�यरुोबाट �.िन.नवराज ढुङ्गानाको कमा�डमा 

खिटएको �हरी टोलीले िज�ला काठमाड�, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.२६ लैनचौरबाट अवैध 
ग�डाको खाग (आखेटोपहार) ज�तो देिखने थान २ 
सिहत फेला पारी िनजह�लाई कानूनबमोिजम प�ाउ 
गरी खानतलासी बरामदी मचु�ुकासिहत आव�यक 
कारबाहीको लािग �ितवेदनसाथ दािखला भएकोमा 
िनज कृ�णबहादरु मगर र ह�रबहादरु ढकालको साथमा 
सैिनक �हरीको आइ.डी.काड� समेत फेला परकेो 
र िनजह�लाई सोधपछु गदा� िनजह�ले आफूह� 
वहालवाला सैिनक �हरी भएको पिन खलुाएकोले 
िनजह�लाई आव�यक कारबाहीको लािग यस 
�यरुोको च.नं.४०६७ िमित २०७४।१०।२७ गते नै 
सैिनक �हरी गण, जंगीअडडा भ�काली, काठमाड�मा 
आव�यक कारबाहीको लािग पठाइएको र प�ाउ परकेा 
िडलबहादरु ढकाललाई बरामदी अवैध ग�डाको खाग 
(आखेटोपहार) ज�तो देिखने थान २ समेत बरामदी 
मचु�ुकामा उि�लिखत समानह� सिहत यस �यरुोको 
च.नं.४०७७ िमित २०७४।१०।२८ गतेको प�साथ 
आव�यक कारबाहीको लािग िज�ला वन काया�लय 
हाि�सार, काठमाड�मा पठाइएको । यस �यरुोबाट 
कानूनबमोिजम बाहेक अ�य कुनै पिन गैरकानूनी काय� 
नग�रएको र िवप�ीलाई यस �यरुोबाट अवैध ग�डाको 
खाग (आखेटोपहार) ज�तो दिेखने थान २ समेतका 
सामानह� सिहत फेला पा�रएकोले कानूनबमोिजम 
प�ाउ ग�रएको र ग�डाको खाग (आखेटोपहार) को 
स�ब�धमा यस �यरुोबाट अनसु�धान नह�ने भएकोले 
िनवेदकको �रट िनवेदनको बेहोरा िनता�त झठुा तथा 
कपोलकि�पत एवं �ामकसमेत भएको ह�दँा बदरभागी 
छ, खारजे गरी फुस�द िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
के��ीय अनसु�धान �यरुो, महाराजग�जको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

कानूनबमोिजम अनसु�धान अिभयोजन 
भई �ितवादी कृ�णबहादरु मगरलाई पपु��को लािग 
थनुामा रा�ने गरी भएको िमित २०७४।११।३० को 
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यस अदालतको आदेशउपर १७ नं. िनवेदन परी यस 
अदालतको आदेश सदर ह�ने ठहरी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७५।०२।०३ मा आदेश भई 
हाल ��ततु म�ुा पेसीमा रहेकोले कानूनबमोिजम 
भएको काय�बाट �ितवादीको हकमा आघात पान� 
काय� नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�न सादर 
अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

�ितवादी ग�डाको खाग िब�� िवतरण गन� 
कसरुमा सल�न रही कसरु अपराध गरकेो अव�थामा 
अनसु�धान स�प�न भई अिभयोग प�समेत स�मािनत 
िज�ला अदालतसम� दायर भई पपु��को लािग 
कारागारसमेत चलान भइसकेको दिेख�छ । हद�याद 
तथा �े�ािधकारको िवषयव�त ु सनुवुाइपूव� नै उठान 
गन� िविभ�न उपचारको माग� रहदँारहदैँ पिन िनज 
�ितवादी मौन रही थनुछेकप�चात् कारागारसमेत 
चलान भइसकेको अव�थामा उ� थुना बेरीतको 
रहेको भनी ��ततु गरकेो �रट िनवेदन �थम�ि�मै 
खारजेभागी छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ 
को कानूनी �यव�थाबमोिजम िनज �ितवादीले गरकेो 
उ� कसरु अपराध सोही ऐनको दफा ३८ देिख 
६५ स�म तोिकएको कसरु अपराधअ�तग�त समेत 
परकेो अव�था नरहेको र उ� कानूनी �यव�थाले 
उि�लिखत कसरु भनी सोही ऐनको दफा ३८ देिख 
दफा ६५ स�मको कसरु अपराधको मा� �े�ािधकार 
�हण गरकेो देिख�छ । साथै �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को कानूनी �यव�थाबमोिजम �चिलत कानूनी 
�यव�था भएकोमा बाहेक िज�ला अदालतलाई 
आ�नो िज�लािभ�को जनुसकैु �कृितका म�ुाको स�ु 
कारबाही र िकनारा गन� अिधकार रहेको अव�थामा 
िनज �ितवादीले गरकेो उ� कसरु सैिनक ऐनको कसरु 
ख�डमा समेत उ�लेख नभएको अव�थामा �वतः 
िज�ला अदालतको �े�ािधकार �हण गन� नै ह��छ । 
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६९ बमोिजम सैिनक 

अदालत वा अ�य अदालतमा म�ुा चलाउने िनण�य भए 
यस ऐनअ�तग�तका कसरुह�का स�ब�धमा सैिनक 
अदालत वा अ�य अदालतम�ये कुन अदालतमा म�ुा 
चलाउने भ�ने िवषयमा िववाद उ�प�न भएमा अ�य 
अदालतमा म�ुा चलाउन ु पन�छ भ�ने �प� कानूनी 
�यव�थासमेत भएबाट िवधाियक� मनसायसमेतले 
साधारण अदालतको अिधकार�े� �हण गरकेो देिखदँा 
िनज �ितवादीले उ� थनुा बेरीतको रहेको भनी िदएको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�को 
तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

िनवेदक �ितवादीह�को साथबाट ग�डाको 
खाग बरामद भएकोमा िववाद नदेिखएको, िनजह� 
मौकामा सािबत भई अदालतसम�को बयानमा समेत 
के रहेछ भनी बािहर िलई देखाउन िहडेँको अव�थामा 
प�ाउ परकेो हो भनी बेहोरा लेखाएको समेतका 
आधारमा यी �ितवादीह� िडलबहादरु ढकाल, 
ह�रबहादरु ढकाल र कृ�णबहादरु मगरलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११८ को दहेाय २ बमोिजम म�ुा पपु��का लािग 
थनुामा रा�ने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७४।११।३० मा भएको आदेश बेरीतको 
नदिेखदँा प�रवत�न गरी रहन ुपरेन । कानूनबमोिजम गनु�  
भनी िमित २०७५।२।३ गते यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट आदेश भएको पाइ�छ । यसरी िनवेदन 
सलं�न कागज �माणको मू�याङ्कन र िव�लेषण गरी 
त�य �माण र कानूनको आधारमा संय�ु इजलासबाट 
आदशे भएको अव�थामा यस अदालतको हकमा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुपन� होइन 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत पाटनको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िनवेदन 
प�सिहतको िमिसल अ�ययन गरी िनवेदक अिधव�ा 
सशुीलकुमार शमा� सापकोटाले सैिनक �हरी मेरो 



1881

प�लाई सैिनक ऐनअ�तग�त कारबाही ह�नपुन�मा िवप�ी 
काठमाड� िज�ला अदालतले नभएको �े�ािधकार �हण 
गरी ग�डाको खाग िब�� िवतरणको कसरुमा पपु��को 
लािग थनुामा रा�ने गरी िमित २०७४।११।३० मा 
भएको आदशे र सो आदशे सदर ह�ने ठह�याएको उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७५।२।३ को आदेशमा 
�े�ािधकारस�ब�धी �िुट भएको र उ� आदेशह�का 
आधारमा मेरो प�लाई गैरकानूनी थुनामा रािखएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी मेरो 
प�लाई थुनाम�ु ग�रपाउ ँ भनी तथा िवप�ीह�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
�ी िकरण पौडेल र िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
संिजवराज र�ेमीले कृ�णबहादरु मगरले ग�डाको खाग 
चोरी गरी िब�� गरकेो कसरु सैिनक ऐनअ�तग�तको 
कसरु नभएर राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण 
ऐन, २०२९ अ�तग�तको कसरु भएकोले सोही ऐनको 
�यव�थाबमोिजम िनजउपर म�ुा चलाई �रट िनवेदक 
पपु��को �ममा कानूनबमोिजम थुनामा रहेकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो । 

�रट िनवेदन, िलिखत जवाफको बेहोरा र 
दवुैतफ� का िव�ान्  अिधव�ाह�को बहससमेत सनुी 
िनण�यतफ�  िवचार गदा�  ��ततु �रट िनवेदनमा देहायका 
��नह�को िन�पण गनु�पन� ह�न आएको छ ।

क.  नेपालको सिंवधानबमोिजम सैिनक अदालत 
र सामा�य अदालतको �े�ािधकारको 
िनधा�रक आधार त�वह� के ह�न स�छन् ?

ख. िववादको िवषयव�त ु सैिनक ऐन, २०६३ 
बमोिजम सैिनक अदालतबाट हे�रने 
िवषयव�त ुहो वा होइन ।

ग. िनवेदक गैरकानूनी थनुामा छ वा छैन; 
प�रणामतः िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ।

२. सव��थम पिहलो ��नतफ�  हेदा� िनवेदक 
कृ�णबहादरु मगरसमेत ग�डाको खागसिहत काठमाड�को 
लैनचौरबाट िमित २०७५।०६।०९ मा प�ाउ परकेो र 
सो िवषयमा राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ अ�तग�त दफा १९(१) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा २६(१) र दफा २८ समेत बमोिजम सजाय 
ह�न ु पन� भ�ने अिभयोगसिहत म�ुा चली काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िनजलाई पपु��को लािग थनुामा 
रा�ने गरी िमित २०७४।११।३० मा आदशे भएको 
रहेछ । उ� आदशेउपर अ.बं.१७ नं.अ�तग�त िनवेदन 
पदा� काठमाड� िज�ला अदालतको सो आदेश उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।३ मा सदर 
भएको रहेछ । िनवेदक सेनाको जवान ह�दँा सैिनक 
ऐन, २०६३ को दफा ६६(१)(२) बमोिजम “ह�या 
र बला�कार” बाहेकको म�ुा सैिनक अदालतले नै 
हेनु�  पन� ह�दँा यो िवषय सामा�य अदालतबाट हेन� 
िम�दैन । यसो गदा� कानूनको उिचत �ि�या (Due 
process of law) िमिचन जा�छ । ��ततु िववादमा 
कानूनको उिचत �ि�या िमची सामा�य अदालतमा 
म�ुा दायर ग�रएको र त�प�चात् आफूलाई गैरकानूनी 
थनुामा रािखएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी भई आफू थनुाम�ु ह�नपुछ�  भ�ने नै िनवेदकको 
म�ुय िजिकर रहेको पाइ�छ । राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ भ�दा सैिनक ऐन, 
२०६३ पिछ�लो ऐन ह�दँा सोही ऐनअ�तग�त ��ततु 
िववाद हेन� अिधकार काठमाड� िज�ला अदालतलाई 
छैन भ�ने िजिकर पिन िनवेदकतफ� बाट िलइएको छ । 
यसै स�दभ�मा संिवधानबमोिजम सैिनक अदालतको 
�े�ािधकारका िनधा�रक त�वह� के ह�न स�छन्; 
नेपालको वत�मान र पूव�वत� संिवधानह�ले यस 
िवषयलाई के कसरी िनद�िशत गरकेा छन्; अ�तरा�ि��य 
कानूनका �यव�थाह� के छन्; सामा�य अदालतबाट 
म�ुा हे�रदँा कानूनको उिचत �ि�याको उ�लङ्घन 
ह�न जा�छ वा जादँनै; सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
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िस�ा�तह�को स�दभ�मा ��ततु िवषयलाई के कसरी 
हे�रन ुर िन�पण ग�रन ुपछ�  भ�ने ��नह� यहा ँउ�प�न 
ह�न आएका छन् ।

३. वत�मान नेपालको संिवधानको धारा २० 
को उपधारा (९) ले “��येक �यि�लाई �वत��, 
िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट 
�व�छ सनुवुाइ पाउने हक” ��याभूत गरकेो 
छ । यो �यव�था नेपालको संिवधानमा पिहलो पटक 
रािखएको अ�य�त मह�वपूण� �यव�था हो । यसअिघका 
संिवधानह�मा �यायस�ब�धी हकह� ��याभूत 
ग�रएको भए पिन �व�छ सनुवुाइको हक यित �प� 
र सपाट �पमा रािखएको िथएन । �वत��, िन�प� 
र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ 
सनुवुाइ ह�नपुन� कुरा �यि�को सरु�ाको िनि�त मा� 
नभई लोकत��, िविधको शासन र मानव अिधकारको 
िनि�त पिन अ�य�त मह�वपूण� ह��छ । स�म र �वत�� 
अदालतह��ारा �याय स�पादन ह�दँा लोकत�� मजबतु 
ह��छ । कानून�ारा सिृजत सामा�य अदालतह�ले 
नै �व�त��तापूव�क काय� गन� स�ने ह�दँा ियनै�ारा 
�यायस�पादन ह�नपुछ�  भ�ने �व�छ सनुवुाइअ�तग�त 
ग�रने पिहलो अनमुान हो । जहा ँअमकु िवषय सामा�य 
अदालतबाट हे�रने िवषय होइन भनी िजिकर िलइ�छ 
संिवधानतः सो कुराको पिु� सोही प�ले गनु�पछ�  । यसो 
भ�न ुपन� केही कारण र िविधशा�ीय मा�यताह� छन्; 
जसबार ेकेही पिछ चचा� ग�रनेछ । तर सोपूव� नेपालको 
वत�मान संिवधानले गरकेो �यायपािलकास�ब�धी र 
सैिनक अदालतस�ब�धी �यव�था हेरौ ँ।

४. वत�मान सिंवधानको धारा १२६ 
को उपधारा (१) मा “नेपालको �यायस�ब�धी 
अिधकार यो सिंवधान, अ�य कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�तबमोिजम अदालत तथा 
�याियक िनकायबाट �योग ग�रनेछ” भ�द ै धारा 
१२७(१) मा सव��च अदालत, उ�च अदालत र 
िज�ला अदालतलाई �यायपािलकाको िनयिमत 

सरंचनाअ�तग�त रािखएको छ । सिंवधानले सव��च 
अदालतलाई अिभलेख अदालतको �पमा �वीकार 
गद� धारा १२८ को उपधारा (२) मा “सिंवधानमा 
अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहके सबै अदालत 
र �याियक िनकायह� सव��च अदालत मातहत 
रहनेछन”् भ�ने �यव�था रहेको छ । �यसैगरी धारा 
१२८ को उपधारा (३) मा “सव��च अदालतले 
आ�नो र आ�नो �े�िभ� पन� अदालत, िविश�ीकृत 
अदालत वा अ�य �याियक िनकायह�को �याय 
�शासन वा �यव�थापनस�ब�धी िवषयमा िनरी�ण, 
सुपरीवे�ण गरी आव�यक िनद�शन िदन स�न ेछ” 
भ�ने �यव�था ग�रएको छ । यी सम�त �यव�थाह�को 
�व�छ सनुवुाइस�ब�धी सिंवधान�ारा ��याभूत 
हकह�को संर�ण गन� स�दभ�मा पिन चासो र सरोकार 
छ ।  िकनभने �व�छ सनुवुाइले  �वत��, िन�प� र 
स�म �याियक िनकाय खो�दछ र संिवधानको धारा 
१२७ अ�तग�त �थािपत “िनयिमत अदालतह�” नै 
�य�ता िनकाय ह�न स�छन् । व�ततुः �व�छ सनुवुाइ 
दािय�व मा� नभई साम�य� पिन हो । संिवधान�ारा 
सगंठना�मक र काया��मक �वत��ता जनु िनकायलाई 
��याभूत ग�रएको छ �यसले नै �व�छ सनुवुाइको 
हकको स�मान गन� स�ने साम�य� रा�छ । यस अथ�मा 
वत�मान संवैधािनक स�दभ�मा स�ु तहको अदालतको 
�पमा �थािपत िज�ला अदालतबाट म�ुाको सनुवुाइ 
ह�ने अव�थामा नै धारा २०(९) को हक सहज�पमा 
सरं�ण ह�न स�छ भ�ने बिुझ�छ ।

५. नेपाल रा��ले क�रब सात दशक 
सवंैधािनक �यव�थाको तजु�मामा नै िबताएको छ । 
यसोभ�दा खसुी र दःुख दवैु ह��छ; खसुी यस अथ�मा िक 
लोकत��, िविधको शासन र मानव अिधकारको �ाि� 
र संर�णमा नेपाली जनताले स�पूण� आ�थाका साथ 
लामो संघष� गरकेा छन्, जनु िवरलै पाइ�छ । दःुख यस 
अथ�मा िक कैयौ ँपटक एक वा अक� �वाथ� र बहानामा 
लोकताि��क संरचनाह�लाई भ�काउने �यासह� 
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यही अविधमा भएका छन् । अब य�तो ग�रन ु ह�दँैन; 
यसलाई विज�त ग�रन ुपछ�  । लोकताि��क �यव�थालाई 
मजबतु बनाउनेतफ�  �यि�गत र सं�थागत �यास ग�रन ु
पछ�  भ�नेमा यस अदालतको मा�यता र �प� अडान 
छ । समाजमा �यायपूण� �यव�था कायम ह�न सकेमा 
मा� लोकत�� मजबतु ह��छ । �यसको लािग �यि� तथा 
नाग�रकका अिधकारह�को संर�ण ग�रन ु पछ�  । यो 
काय� �वत��, िन�प� र स�म अदालतबाट स�पादन 
ग�रने �यायमाफ� त मा� स�प�न ह�न स�छ । संिवधानमा 
अिधकारह�को जनु िव�ततृ खाका रािखएको छ 
�यसको के��मा नै �यायस�ब�धी �यव�थालाई रा�न 
सिकएमा मा� ती हकह�को उिचत संर�ण, �चलन र 
उपभोगको वातावरण ब�न स�छ । 

६. ऐितहािसक �पमा हेदा� �वत�� 
�यायपािलकाको हाल िव�मान आधार�त�भह�को 
�थापना सव��थम नेपाल अिधरा�यको संिवधान, 
२०४७ ले गरकेो हो । मोटामोटी �पमा �यही 
जगमा हालको �यव�था पिन उिभएको छ । 
�यायपािलकास�ब�धी संवैधािनक �यव�थाको चचा� 
गन� �ममा २०४७ साल र �यसपिछ भएको नेपालको 
संवैधािनक िवकासलाई हेदा� सैिनक अदालत र सामा�य 
अदालतस�ब�धी �यव�थाबारमेा एउटा चाखला�दो 
कुरा फेला पछ�  । २०४७ सालको संिवधानको धारा 
८६ को उपधारा (१) मा “�यायपािलकाको सबैभ�दा 
मािथ�लो तह सव��च अदालत ह�नेछ । सैिनक 
अदालतबाहके नेपालका अ�य सबै अदालत र 
�याियक िनकायह� सव��च अदालतका मातहतमा 
ह�नेछन ्” भ�ने �यव�था रहेको िथयो । सो उपधारामा 
�य�ु “सैिनक अदालतबाहके” भ�ने श�दावली 
�यसपिछका संिवधानह�मा अथा�त् नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ र वत�मान नेपालको 
संिवधानमा छैन ।1 वत�मान संिवधानको प�र�छेद 

1 हेनु�होस् नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ धारा १०२ र 
नेपालको संिवधान धारा १२८

२८ मा राि��य सरु�ास�ब�धी �यव�थाअ�तग�त 
धारा २६७ मा नेपाली सेनास�ब�धी �यव�था रािखए 
पिन सैिनक अदालतस�ब�धी �यव�था �यहा ँ छैन । 
यसको अथ� के हो भने सैिनक अदालतह� पिन धारा 
१२८ अ�तग�त सव��च अदालतको सुपरीवे�क�य 
अिधकारअ�तग�त रहने “�याियक िनकाय” वा 
“िविश�ीकृत अदालत” को �पमा मा� �थािपत ह�न 
र  काय� गन� स�छन ्। सव��च अदालतको �ि� नपु�न ेर 
नपेालको �यायपािलकाको आम सरंचनाबाहके रहने 
गरी सैिनक अदालत रहने कुरालाई अब सिंवधानले 
�वीकार गद�न । अक� श�दमा, सैिनक अदालतह�को 
अि�त�वलाई सिंवधानले �प�तः अ�वीकार नगर ेपिन 
अब ती अदालतह� संिवधानअ�तग�त िविश�ीकृत 
अदालतको �पमा मा� रही सव��च अदालतको 
िनरी�ण र सपुरीवे�णस�ब�धी दायरािभ� मा� 
रह�छन् र ती अदालतह�ले पिन सव��च अदालतको 
िनद�शनको पालना गनु�पछ�  । �वत��, िन�प� र स�म 
अदालतको �पमा काय� गन� नस�ने सं�थालाई 
�यायस�ब�धी अिधकार स�ुपन हामीले अनशुरण 
गरकेो सवंैधािनक �यव�थाले अब अनमुित िददँैन ।

७. नेपालको संिवधानले अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकार कानून�ित िन�ा र स�मान �य� गद�छ । 
अ�तरा�ि��य कानूनको स�दभ�मा हेदा�  के देिख�छ भने 
�व�छ सनुवुाइको हकलाई सिंवधानअ�तग�त मौिलक 
हकको �पमा �वीकार गररे नेपालले नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध 
(ICCPR), १९६६ र �यसअ�तग�तको धारा १४ 
�ारा ��याभूत �व�छ सनुवुाइस�ब�धी अिधकार 
स�मान गछु�  भनी �प��पमा िव�व समदुायसम� 
एउटा वचनब�ता �कट गरकेो छ । फौजदारी 
�याय �णालीमा यो अिधकार यित मह�वपूण� छ िक 
मानव अिधकारस�ब�धी यरुोपेली अमे�रक� तथा 
अि�क� महासि�धह�, मानव अिधकारस�ब�धी 
�े�ीय अदालतह�का फैसला र कैय� देशका उ�च 

१०११५ - अिधव�ा सशुीलकुमार शमा� सापकोटा िव. उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत
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अदालतका फैसलाह�मा समेत यो �यव�थाले 
मह�वपूण� �थान पाएको छ । �व�छ सनुवुाइस�ब�धी 
हकको स�मान �वत��, िन�प� र स�म अदालतह�ले 
मा� गन� स�छन् भ�ने मानव अिधकार कानूनको मूल 
मा�यता हो । अदालत �वत��, िन�प� र स�म रहन ु
अदालत आ�नै लािग भ�दा पिन �यायका उपभो�ाको 
�यायमा सहज पह�चँ सिुनि�तताको लािग हो ।2 �यसैले 
मानव अिधकार महासि�धको �व�छ सनुवुाइस�ब�धी 
�यव�थाह�को उ�लेख गद� मानव अिधकारस�ब�धी 
�यायािधकरणह� र दशेिभ� �थािपत अदालतह�ले 
पिन सैिनक अदालतका फैसलाह�को पनुरावलोकन 
गन�, सैिनक अदालतह�को लािग मापद�डह�को 
िवकास गन� र सैिनक अदालतह�को �े�ािधकार 
िनता�त �पमा सै�यस�ब�धी अपराध (Military 
offences) मा सीिमत गन�तफ�  काय� गद� आएका 
छन् ।3 संय�ु रा��संघीय मानव अिधकार सिमितले 
सैिनक अदालतको �े�ािधकार सैिनक �कृितका 
कसरुमा सीिमत गनु�पन� कुरातफ�  सङ्केत गद�, 
पटकपटक सैिनक र �हरीह� उपर मानव अिधकारको 
उ�लङ्घनमा सैिनक अदालतह�को �योग गनु�  
सद�य रा��को ICCPR अ�तग�तको दािय�वसगँ 
निम�ने कुरा हो भनेको छ ।4 पिछ�लो समयमा UN 

2 UN DOC.E/CN.4/Sub.2/1985/18, para 75
3 Engel V. Netherlands (1976) ECHR 3, (1976) EHRR 

647; Findley V UK (1997) ECHR 8; Morris v UK 
(2002) ECHR 162; R v. Genereux L.S.C.R (Canada) 
229 (1992); Parnll v. Lery 417 US 733 (1974) R v. 
Genereux L.S.C.R (Canada) 229 (1992); Parnll v. Lery 
417 US 733 (1974)

4 See Concluding Observations on Bolivia (CCPR/C/79/
Add.74, paragraph 11), Brazil (CCPR/C/79/Add.66, 
24 July 1996, paragraph 10), Chile (CCPR/C/79/
Add.104, 30 March 1999, paragraph 9), Colombia 
(CCPR/C/79/Add.2, 25 September 1992, paragraph 
393; CCPR/C/79/Add.76, 5 May 1997, paragraph 
18), Croatia (CCPR/C/79/Add.15 - A/48/40, 28 
December 1992, paragraph 369), Dominican Republic 
(CCPR/CO/71/DOM, 26 April 2001, paragraph 10), 

Updated Principles for the Protection and 
Promotion of Human Rights Through Action 
to Combat Impunity 2000 को धारा २९ ले 
सैिनक अदालतह�को �े�ािधकार सै�य अपराधह�मा 
सीिमत रहन ुपन� कुरा इङ्िगत गरकेो छ । उ� धारामा 
भिनएको छः

The Jurisdiction of Military tribunals 
must be restricted solely to specify military 
offences committed by military personnel, 
to the exclusion of human rights violations, 
which shall come under the jurisdiction of 
the ordinary domestic courts or, where 
appropriate, in the case of serious crimes 
under international or internalized court.”5

८. यसभ�दा अिघ बढेर सैिनक अदालत�ारा 
ग�रने �याय �शासनसगँ स�बि�धत Draft 
Principles Governing the Administration 
of Justice through Military Tribunals6 2005 
ले �व�छ सनुवुाइको हक सिुनि�चत गन� सैिनक 
अदालतह�को संरचना, उनीह�को �े�ािधकारको 
सीमाङ्कनसमेतका िवषयमा एउटा िव�ततृ �ितवेदन 
तयार गरकेो छ । सो �ितवेदनको सा�दिभ�क केही 
अन�ुछेदह� देहायबमोिजम छन्:

“Military tribunals, when they exist, 
may be established only by the constitution 

El Salvador (CCPR/C/79/Add.34, 18 April 1994, 
paragraph 5), Ecuador (CCPR/C/79/Add.92, 18 
August 1998, paragraph 7), Guatemala (CCPR/
CO/72/GTM, 27 August 2001, paragraphs 10 & 20), 
Lebanon (CCPR/C/79/Add.78, 1 April 1997, paragraph 
14), Peru (CCPR/C/79/Add.8, 25 September 1992, 
paragraph 8), and Venezuela (CCPR/C/79/Add.13, 28 
December 1992, paragraph 7).

5 The updated principles are recommended by the UN 
Commission on Human Rights by Resolution 2005/8/

6 UN DOC.E/CN.4/2006/58. These Draft Principles are 
commonly referred to as Decaux Principles.
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or the law, respecting the principle of 
separation of power. They must be an 
integral part of the general judicial system.” 
(Principle 1)

“The jurisdiction of Military courts 
should be limited to offences of a strictly 
military nature committed by military 
personnel.” (Principle 8)

“In all circumstances, the jurisdiction 
of military courts should be set aside in 
favour of the jurisdiction of the ordinary 
courts to conduct inquiries into serious 
human rights violations such as extrajudicial 
executions, enforced disappearances and 
torture, and to prosecute and try persons 
accused of such crimes” (Principle 9)

“The organization and operation of 
military courts should fully ensure the rights 
of everyone to a competent, independent 
and impartial tribunal at every stage of legal 
proceedings from initial investigation to 
trial. The persons selected to perform the 
functions of judges in military courts must 
display integrity and competence, and show 
proof of the necessary legal training and 
qualifications. Military judges should have 
a status guaranteeing their independence 
and impartiality in particular vis-à-vis the 
military hierarchy. In no circumstances 
should military courts be allowed to resort 
to procedures involving anonymous 
or “faceless” judges and prosecutors.” 
(Principle 13)

९. यो �प� छ िक मािथ उ�ृत िस�ा�तह� 

एवं म�यौदाह�ले सैिनक अदालतह�को 
अि�त�वलाई अ�वीकार गरकेा छैनन्, ब� ती अदालत 
एवं �यायािधकरणको सरंचना, सगंठन, कारबाही र 
सैिनक �याय �णालीलाई मानव अिधकारस�मत 
बनाउने �यास गरकेा छन् । सं�ेपमा मानव अिधकार 
सािह�यको अ�ययन गदा� तीनवटा �विृ�ह� फेला 
पछ� न् । पिहलो, सैिनक अदालत वा �यायािधकरणलाई 
स�ु तहको अदालतमा सीिमत गन�, दो�ो, सेनासगँ 
अस�बि�धत िवषयमा यसको �े�ािधकार कटौती 
वा संकुचन गद� लैजाने; र ते�ो, सैिनक कानूनको 
सम�त �यव�थालाई मानव अिधकारस�मत 
बनाउने । य�िप मािथ उि�लिखत िस�ा�तह�ले 
बा�यकारी द�तावेजको �प िलन बाकँ� नै छ तथािप 
मानव अिधकार कानूनमा भएको यो समसामियक 
िवकास ICCPR को धारा १४ को �या�या एवं मानव 
अिधकार कानूनको �यावहा�रक �योगसगँ स�बि�धत 
ह�दँा सिंवधानको ��तावनामाफ� त “नाग�रक 
�वत��ता, मौिलक अिधकार, मानव अिधकार एव ं
�वत�� िन�प� र स�म �यायपािलका र कानूनी 
रा�यको अवधारणा र लोकताि��क मू�य मा�यता” 
�ित नै स�मान, िन�ा र समप�ण �कट ग�ररहेको हा�ो 
स�दभ�मा अब हामी यी िविधशा�ीय मा�यताह�बार े
असूिचत रही रहन स�ने अव�था छैन । मानव 
अिधकार कानून�ित समप�ण, िन�ा एवं वचनब�ता 
�य� ग�ररहेको स�दभ�मा समेत अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार कानूनमा भएका यी समसामियक 
िवकासह�तफ�  हामीले �ि� िदन ुनै पन� ह��छ ।

१०. हा�ो सिंवधानले सामा�य 
अदालतह�को अलावा िविश�ीकृत अदालत तथा 
अ�य �याियक िनकायह�को अि�त�वलाई �वीकार 
गरकेो छ र “िविश�ीकृत अदालत” िभ� सैिनक 
अदालतमा पिन पछ� न् भ�ने कुरा मािथ उ�लेख 
भइसकेको छ । अदालतको साथै सिंवधानअ�तग�त 
�थािपत सम�त िविश�ीकृत अदालत वा �याियक 
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िनकायह�ले पिन �व�छ सुनुवाइस�ब�धी 
हकह�को स�मान गनु� नै पन� ह��छ र �यसको िनि�त 
ती िनकायह�ले �वत�� र िन�प�तापूव�क काय� गनु� 
अप�रहाय� ह��छ । रा�य�ारा �थािपत सरंचनाह�ले 
िन�प� र �यायपूण� �यवहार गछ�न ् भ�ने िव�वास 
आमजनतामा रहनु लोकत��को लािग अप�रहाय� 
ह��छ । लोकत��ले �याियक स�ंथाह�लाई 
�वत��, िन�प� र स�मतापूव�क, पारदश� एव ं
जवाफदेही तवरसगँ काय� गछ�न ् भ�ने अपे�ा 
रा�छ । हरके �याियक सं�थाह�ले ियनै मा�यताह�को 
अनशुरण गनु�पछ�  । जहा ँिवशेषािधकार वा िवशेष छुटको 
दाबी ग�र�छ �य�तो दाबी सिंवधान र कानून�ारा �प� 
�पमा मा�यता �ा�त त ह�नपुछ�  नै, यसको अलावा 
सो कुरा िविधको शासनको िस�ा�तअनकूुल पिन 
ह�नपुछ�  । यही नै संिवधानको मा�यता हो र यसमा कुनै 
“तर, तापिन, तथािप” भ�ने नै ह�दँनै । सेनाको सगंठन 
र स�चालनको लािग अनशुासन र कमा�ड दुवै 
मह�वपूण� होलान,् तर �याय सोभ�दा कम मह�वपूण� 
कदािप ह�दैँन । �याय सेनामा रहदँा र बािहर 
जहाँतही ँ सहज �पमा �ा�त ह�नुपछ� । कुनै कुरा 
सेनाको कमा�ड र क��ोल, िनद�श र िनय��णको 
िवषय होइन भन ेसामा�य अदालतबाटै �याय ग�रन े
मा�यतालाई �वीकार ग�रनु वा�छनीय ह��छ । �यसो 
ग�रएमा समाजले पिन �याय भएको र पाएको महसुस 
गछ� । यसको मतलब सामा�य अदालतबाट �यायमा 
�िुट नै ह�दँनै भ�ने होइन; �िुटह� ह�न स�छन् तर �िुट 
स�याउने �वत�� र �वाय� �णाली यसमा रािखएको 
ह�दँा �यायमा िनखार र प�रमाज�नका स�भावनाह� 
सदासव�दा मौजदु रह�छन् । �याय सबैको िनि�त 
आव�यक िवषय हो । सेनामा जाने जो कोहीले 
पिन आफूलाई �याय िम�छ भ�न े महसुस गन� 
स�नुपछ� । जनताले पिन सेना कानून नै नला�न े
अिभजा�य वग� होइन भ�ने िव�ास गन� पाउन ु
पछ� । लोकत�� समानता, सम�ि� र समान �यायको 

�यव�था हो । यो सबैको लािग आव�यक ह��छ । �वत��, 
िन�प� र स�म अदालतको संरचना�ितको समप�णले 
लोकत��लाई मजबतु बनाउछँ । यही कारणले हा�ो 
सवंैधािनक संरचनामा सामा�य अदालतह�लाई �मखु 
र िविश�ीकृत अदालतह�लाई सीिमत संरचनाको 
�पमा रा�दै दवुै िनकायह�लाई सव��च अदालतको 
सपुरीवे�ण, अनगुमन र िनद�शनको दायरािभ� 
रािखएको हो । यस कुरामा सबै सं�था िनकाय र 
�यि�ह� �प� ह�न ुआव�यक दिेख�छ । 

११. यस अदालतले यसअिघ अवल�बन 
गरकेो नीिततफ�  हेदा� भूवन िनरौलाको म�ुामा7 “सैिनक 
जनशि�ले सैिनक सगंठनसगँ स�बि�धत अपराध 
गरकेो वा अनुशासन एव ं आचरणस�ब�धी कसुर 
गरकेो अव�थामा बाहके �चिलत कानूनबमोिजम 
कसुर मािनने अ�य काय� गरमेा �चिलत 
कानूनबमोिजम नै कारबाही ह��छ । �य�तो कसुरमा 
मिुछएको �यि� सैिनक सेवामा बहाल रहकेो भ�ने 
मा� आधारमा सैिनक अदालतको �े�ािधकारको 
िवषय ब�दैन” भ�ने िस�ा�त �ितपादन गरकेो 
पाइ�छ । सोही म�ुामा यस अदालतले सैिनक सेवाको 
सवंेदनशील �कृित, कठोर अनशुासनको आव�यकता 
र सैिनक सेवामा �वेश गरकैे कारणबाट सैिनक 
जनशि�ले मानव अिधकार र �यायको अिधकार 
समप�ण गनु�  नपन� प�रि�थितबीचको स�तिुलत ि�थित 
िसज�ना गरी दशेका सबै जनताले झ� सैिनक सेवामा 
काय�रत जनशि�ह�ले पिन �याय गन�, गराउने र �ा�त 
गन� आधिुनक, स�य र लोकताि��क �णाली िवकास 
गन� सैिनक ऐन, २०६३ का िविभ�न �ावधानह�को 
पनुरावलोकन गरी कानूनी र सं�थागत सधुार गन� 
६ मिहनािभ� काय�दल गठन गनु�  भनी िनद�शना�मक 
आदशे जारी गरकेोसमेत अव�था छ ।

7 भवुन िनरौला िव�� संिवधानसभा तथा �यव�थािपका संसद ्समेत 
ने.का.प. २०६८, िन.नं. ८६९२, प.ृ १६१३
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१२. यसअिघ इमानिसंह गु�ङको म�ुा8 मा 
पिन यस अदालतले िवदेशी िविनमयको अवैध स�चय, 
त�करी र ��ाचारज�ता अपराधह�लाई असैिनक 
�कृित (Civil nature)का अपराध मा�दै “�य�तो 
अपराध सैिनक अिधकृतले गरकेो वा त�स�ब�धी 
कारबाही र सजाय सैिनक ऐनअ�तग�त भएको 
कारणले मा� �यसलाई सनेास�ब�धी अपराध 
भ�न िम�दैन । कुनै अपराधलाई सेनास�ब�धी 
अपराध भ�नको लािग �यो अपराध सेनाको 
सगंठन, स�चालन वा सैिनकको पदीय कत��य वा 
अनशुासनसगँ ��य� �पमा स�बि�धत ह�नुपछ� । 
सैिनक अिधकृत वा जवानको सलं�नता रहकेो वा 
सैिनक ऐनमा �यव�था भएको सबै अपराधलाई 
सेनास�ब�धी अपराध भ�न निम�ने” भ�ने िस�ा�त 
कायम गरकेो छ । सो म�ुामा गैरसैिनक �यि�लाई 
सैिनक अदालतको �े�ािधकार आकिष�त ह�दैँन भ�ने 
पिन यस अदालतको �ि�कोण रहेको पाइ�छ । यस 
अदालतको यही �ि�कोणसगँ िम�ने गरी हाल मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ५५ र ५६ मा 
सैिनकबाहेकको कुनै �यि�ले सैिनकलाई भड्काउने 
वा कत��यबाट िवचिलत त�ुयाउने वा सेनाबाट भागेको 
�यि�लाई आ�य िदने काय�, सैिनक ि�थित, साम�रक 
�यव�थाबार े जाससुी गन�समेतका कसरुह� गरमेा 
सामा�य अदालतमा म�ुा च�ने �यव�था ग�रएको 
छ । सैिनक अदालतको �े�ािधकारबार ेहा�ो कानूनी 
संरचनामा िवकिसत पिछ�ला �ि�कोणह�ले पिन हा�ो 
संिवधानमा सि�निहत नाग�रक सव��चता, �याियक 
�वत��ता र �व�छ सनुवुाइस�ब�धी अवधारणालाई नै 
प�याउछँन् ।

१३. संिवधानको उपयु�� �यव�था, 
अ�तरा�ि��य मानव अिधकार कानून र यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तह� समेतको स�दभ�मा अब सैिनक 

8 इमानिसहं ग�ुङ िव. जनरल सैिनक अदालतसमेत ने.का.प. 
२०४९, िन.नं.४५९७, प.ृ ७१०

ऐन, २०६३ को �यव�थाह�तफ�  हेदा�, उ� ऐनको 
प�र�छेद ७ मा दफा ३५ देिख ६५ स�म सैिनक वा 
सैिनक कारबाहीमा लागेको �यि�ले गन� कसरुह�बार े
�यव�था ग�रएको पाइ�छ । यसिभ� श�सु�ब�धी 
कसरु, सैिनक िव�ोह, जंगी कारबाही िव��को कसरु, 
भगौडास�ब�धी कसरु, कमा�ड वा िज�मा िलएका 
�यि�लाई भगाएको कसरु, आफूभ�दा मािथको 
अिधकृतले िदएको आ�ा वा आदशेको अव�ास�ब�धी 
वा सेनाको स�पि� हािन नो�सानी, सं�थासगँ 
स�बि�धत कागजात िकत� वा झ�ुा बनाउने, आफूलाई 
प�ाउ वा िनय��ण गन� आदेशको अव�ा गन�, सैिनक 
ऐनको �े�ािधकारिभ�को स�पि� िनजी काममा 
उपयोग गन� चोन�, िहनािमना गन� वा क�जामा िलने, ठगी 
वा करकाप गन�, हितयार, गोली ग�ा, इ�वीपमे�टसमेत 
िलई भा�ने, अनशुासन वा आचरणस�ब�धी �यव�थाको 
उ�लङ्घन गन�, अपरुो कागजात �मािणत गन�, झ�ुा 
बयान वा िववरण भन�, िववरण ढाटँी झ�ुा िनयिु� 
िलने, िहरासतबाट भा�ने, झ�ुा आरोप लगाउने, 
गयल पन�, गैरकानूनी तलब रो�का गन�, सैिनक 
अदालतमा उपि�थत ह�न बयान बकप� िदन इ�कार 
गन�, अपहेलना गन�, अदालतको आदेश काया��वयन 
नगन�, अिनयिमत िगर�तार वा थनुछेक, ��ाचार, 
चोरी, यातना र बेप�ास�ब�धी िविभ�न कसरुह� वा 
ितनको उ�ोगबार े�यव�था ग�रएको पाइ�छ । सारतः 
यी कसरुह� सेना, सैिनक सं�था, �यसको कमा�ड, 
सैिनक स�पि� गोली ग�ा साम�ीको सरु�ा, सेनाको 
अनशुासन, िनय��ण, स�चालनसगँ सैिनक िडउटीसगँ 
स�बि�धत दिेख�छन् । य�ता कसरुह�ह�लाई सैिनक 
कसरु (Military Offence) मानी सैिनक ऐनअ�तग�त, 
सेनाको अनशुासन वा सैिनक अदालतह��ारा 
कारबाही ह�ने िवषयमा रािखएको छ र यो �वभािवक 
पिन छ । तर सोबाहेक सनेासगँ अस�बि�धत 
िवषयमा वा कसरु सनेा सनेाबीचमा नभएको 
अव�थामा वा सनेासगँ अस�बि�धत �यि�ले वा 
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सैिनक नै भएपिन िडउटीमा नरहकेो, िबदा गएको 
बेला सैिनक �यारकेबािहर गरकेा कसरुह�लाई 
नाग�रक �कृि�का कसरुह� (Civilian Offence) 
मािनन ुर सामा�य अदालतह��ारा कारबाही ग�रन ु
सिंवधानस�मत ह��छ । सं�ेपमा, सेनाको संगठन, 
स�चालन र सैिनक �कृितको काय�सगँ जोिडएको 
िवषयलाई सैिनक ऐनको �े�ािधकारको िनधा�रक 
त�वह� मानी सोदेिख बाहेकको िवषयलाई सामा�य 
अदालतको �े�ािधकारिभ� रािखन ु पछ�  । असैिनक 
�कृितको कसुरह�मा पिन सेनाको �े�ािधकार 
कायम ग�रनु लोकत��, िविधको शासन, नाग�रक 
�वत��ता एवं नाग�रक शासनको सव��चता 
�ितकूल ह��छ । 

१४. ��ततु िववादको स�दभ�मा िमिसल 
संल�न िमित २०७४।११।२८ मा (प.सं. २१३८ 
�ाड २०७४।२०७५। १५७४) नेपाली सेनाको �ाड 
िववाकले काठमाड� िज�ला अदालतलाई लेखेको प� 
हेदा� “सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ को उपदफा 
(१) मा सैिनक ऐनको �े�ािधकारिभ� पन� �यि�ले 
ह�या र बला�कारको कसरु गरमेा सोस�ब�धी कसरु 
अ�य अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� र सोबाहके 
अ�य कसुरह� सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजमको 
�े�ािधकारिभ� पन� �यव�था उ�लेख भएको ह�दँा 
सो �यव�थास�ब�धी िनवेदन गन� नेपाली सेनाको 
तफ� बाट इजलाससम� िनवेदन गन�को लािग यस 
िववाकमा काय�रत �.प.न.ं३९३८ �ाड सेनानी 
कुलिदप ितमिसना (अिधव�ा �.प.न.ं ७८०२) 
लाई खटाइएको बेहोरा सादर अनरुोध ग�र�छ” भ�ने 
उ�लेख भएको रहेछ । सोही प�को आधारमा �ाड 
िववाकको तफ� बाट बहसमा सहभािगता जनाइएको 
पिन रहेछ । “सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजमको 
�े�ािधकार” भनेर उ� प�मा के भ�न खोिजएको हो 
�प� ह�न सकेन । तर, उ� प�को अनहुारबाट नै सैिनक 
अदालतको �े�ािधकारबार े �ाड िववाकको बझुाई 

िनता�त गलत रहेको दिेख�छ । सैिनक ऐन, २०६३ 
को दफा ६६ मा ग�रएको �यव�था हेदा�, उ� दफाले 
(क) सेनाको दफा ३८ देिख ६५ स�मका कसरुह� 
र (ख) उि�लिखत कसरुह� सैिनक सैिनकबीचमा 
भएको अव�थामा सो कसरुह�लाई �प��पमा सैिनक 
ऐनको �े�ािधकारिभ� राखेको देिख�छ । यसमा कुनै 
िववाद छैन । जहासँ�म उ� दफामा सैिनक ऐनको 
�े�ािधकारिभ� पन� �यि�ले “ह�या र बला�कार” 
स�ब�धी कसरु गरमेा अ�य अदालतको �े�ािधकारिभ� 
पन� उ�लेख भएबाट सैिनक �यि� संल�न सोबाहेकका 
अ�य कसरुह� सैिनक ऐनको �े�ािधकारिभ� पछ�  
भ�ने बझुाई संिवधान र कानूनस�मत देिखदँैन । 
�यित मा� कारणले गैरसैिनक �कृितका कसरुमा 
सैिनक अदालतलाई �े�ािधकार �ा�त भई हा�दैन । 
कारण, �थमतः �े�ािधकारको िवषय �या�या�ारा 
�ा�त ह�ने िवषय होइन । यसको िनि�त कानूनले नै 
�प� �यव�था गरकेो ह�नपुछ�  । दो�ो, िवषयव�तकुो 
स�ब�ताको िहसाबबाट �े�ािधकार �प� दिेखन ुपछ�  । 
िविश�ीकृत अदालतको हकमा त यो कुरा अ�याव�यक 
ह��छ । ते�ो, जहा ँ �े�ािधकारबार े अ�यौल ह��छ 
�यहा ँ सामा�य अदालतलाई �े�ािधकार �ा�त छ 
भनी अथ� ग�रनपुछ�  । �याय �शासन ऐन, २०७३ को 
दफा ७(१) मा �य�ु “�चिलत कानूनमा अ�यथा 
�यव�था भएकोमा बाहके” भ�ने  �े�ािधकारस�ब�धी 
�यव�थाको सा�दिभ�क अथ� पिन यही हो र यसले 
�े�ािधकारस�ब�धी सबै अ�यौललाई हटाउछँ । सोही 
�यव�थाको सै�ाि�तक स�दभ�मा समेत सामा�य 
अदालतको �पमा िज�ला अदालतको �े�ािधकार 
कायम ह��छ र ग�रन ुसंिवधानस�मत ह��छ । �यसो नगरी 
“ह�या र बला�कार” बाहेकका अ�य नाग�रक �कृितका 
कसरुह� पिन सैिनक अदालतको �े�ािधकारिभ� 
पछ� न् भनी अथ� ग�रएमा सैिनक ऐनको �े�ािधकार 
अनाव�यक �पमा बढ्न जा�छ । सेनाका मािनसले 
िबदामा गएको वा िडउटीमा नरहकेो बेलामा सैिनक 
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�यारकेबािहर समदुायमा गरकेो कुनै कसुर पिन 
सैिनक ऐनको �े�ािधकारिभ� पछ� भनी �या�या 
गदा� नाग�रक सव��चता मन� जा�छ जनु सिंवधानको 
�यव�था, मानव अिधकारस�ब�धी कानून र “नेपाली 
सेनालाई नेपाली जनता�ित उ�रदायी बनाउन”े 
सैिनक ऐन, २०६३ को ��तावनामा उि�लिखत 
�यव�थासमेतको िवपरीत ह�न जा�छ । तसथ�, अमकु 
म�ुा सैिनक वा अ�य अदालतमा च�छ भ�ने िववाद 
उठेमा मािथ उि�लिखत िनधा�रक त�वह�लाई हेरी 
सैिनक अदालतको �े�ािधकार सेनासगँ स�बि�धत 
िवषयमा सीमाङ्िकत ह�ने गरी र सैिनक ऐन, २०६३ 
को दफा ६९ को मनसायसमेतलाई आ�मसात् गद� 
सामा�य अदालतको �े�ािधकारमा म�ुा पछ�  भ�ने 
�या�या ग�रन ु िविधशा�, मानव अिधकार कानून र 
संिवधान�ारा ��याभूत �यायस�ब�धी हकको सहज 
�चलन र उपभोगको प�मा ह�ने देिख�छ ।

१५. पिहलो ��नबार े यित भनेर अब 
िववादको िवषयव�त ु सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजम 
सैिनक अदालतबाट हे�रने िवषयव�त ु हो वा होइन 
भ�ने दो�ो ��नतफ�  हेर�: िमिसल संल�न काठमाड� 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ हेदा�  यी िनवेदक 
कृ�णबहादरु मगरसमेतका ३ जना �यि�ह�लाई 
ग�डाको खाग झोलामा राखी िलई िहडेँको अव�थामा 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.२६ लैनचौरबाट 
नेपाल �हरीको के��ीय अनसु�धान �यरुोले प�ाउ 
गरकेो भ�ने उ�लेख छ । यो कुरालाई िनवेदकबाट 
इ�कार ग�रएको छैन न त आफू ड्यिुटमा िथए ँवा खाग 
सेनाको संर�ण वा िज�मामा िथयो भ�ने नै िनजको 
भनाई छ । राजदरबारिभ� भकु�पले भि�कएको 
भ�नावशेषमा काठको ठूटोज�तो व�त ुफेला पारी के हो 
भ�ने कौतहुलतावश आफूले िलई िहडेँको भ�ने िनजको 
भनाइ देिख�छ । फेला परकेो व�त ुसेनाको सरं�णमा 
िथयो भ�ने िमिसलमा किहकँतै ख�ुन आएको 
छैन । केवल िनवेदक सैिनक हो र आरोिपत कसरु 

सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ बमोिजम ह�या, 
बला�कारबाहेकको कसरु ह�दँा सैिनक अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पन� िवषयव�त ु हो भ�नेस�म िजिकर 
िनवेदक र सेनातफ� बाट िलइएको देिख�छ । यहा ँ
िववािदत िवषय सैिनक ऐनको दफा ३५ देिख ६५ स�म 
उि�लिखत िवषयिभ� पछ�  वा यो यस कारणले िववािदत 
िवषय सैिनक अदालतको �े�ािधकारिभ�को िवषय 
हो भ�ने िजिकर िलइएको देिखदैँन । मािथ िव�लेषण 
ग�रएअनसुार ह�या र बला�कारमा अ�य अदालतलाई 
�े�ािधकार �ा� ह�ने कुरा उ�लेख भएपिछ सोबाहेकका 
अ� कसरु सेनाको मािनसले गरकेो अव�थामा त 
सैिनक अदालतको �े�ािधकार कायम भइहा�छ 
भ�न िम�दैन । िनवेदक सैिनक िडउटीमा नरहेको र 
कसरुको िवषयव�त ु र �कृित सामा�य अदालतबाट 
हे�रने िकिसमको देिखएको अव�था यहा ँ छ । य�तो 
म�ुा सैिनक अदालतबाट हेन� अिभ� किहकँतै भएपिन 
यसलाई कानूनले अनमुित िददँैन । गैरसैिनक �कृितको 
यो कसरुमा राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ अ�तग�त काठमाड� िज�ला अदालतकै 
�े�ािधकारिभ�को देिख�छ । उ� ऐनको दफा ३१ र 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) समेतको 
�यव�थाबाट यो िवषय काठमाड� िज�ला अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को रहेछ भ�ने �प� देिख�छ । तसथ�, 
सेनाको अनरुोध अ�वीकार गन� जनु काय� काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको छ सो पूण�तः संिवधान र 
कानूनस�मत देिख�छ ।

१६. िनवेदकतफ� बाट िनकु�ज ऐन र सैिनक 
ऐनको तलुना गरी सैिनक ऐन पिछ�लो ऐन ह�दँा सैिनक 
ऐनको �े�ािधकार आकिष�त ह�न ु पन� भ�ने िजिकर 
पिन िलइएको छ । यो त �े�ािधकारबार े �यूनतम 
जानकारीस�म पिन नराखी िलइएको तक�  देिखयो । 
सिंवधान�ारा ��याभूत अिधकार, ती अिधकारह�को 
�चलनको लािग �थािपत संरचनाको �योग र 
मानव अिधकार कानूनको स�मानसगँ स�बि�धत 

१०११५ - अिधव�ा सशुीलकुमार शमा� सापकोटा िव. उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत
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�यव�थासगँ स�बि�धत सम�त कुराह� नहेरी 
अिघ�लो वा पिछ�लो ऐनको �यव�था आकिष�त ह�ने 
भ�ने सतही तक�  गरी िनण�य िन�कष�मा पिुगने िवषय 
यो होइन । जहासँ�म कानूनको उिचत �ि�याको कुरा 
छ, �े�ािधकारको सही �योग गरमेा नै कानूनको उिचत 
�ि�याको अनशुरण ह��छ । िनवेदक िव�� चलेको 
म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतको �े�ािधकारिभ�को 
हो भ�ने �प�सगँ देिखएको अव�थामा ब� सामा�य 
अदालतबाट हे�रन ु पन� िवषय सैिनक अदालतबाट 
हे�रयो भने कानूनको उिचत �ि�याको उ�लङ्घन ह�न 
जा�छ । यस ि�थितमा आफूलाई पपु��को लािग थुनामा 
रािखयो भ�नेस�म कारणले कानूनको उिचत �ि�याको 
अनशुरण भएन भ�न िम�दैन । तसथ� कानूनको उिचत 
�ि�या िव�� काय� भयो भ�ने िनवेदकतफ� को िजिकर 
�वीकार गन� िम�ने दिेखएन । म�ुाको अनसु�धान 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ 
अ�तग�त स�बि�धत अि�तयार�ा�त अिधकारीबाट 
स�ु भई अिभयोग प� स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतमा पेस भएपिछ पपु��को स�दभ�मा भएको 
आदेश अ.बं.१७ नं.अ�तग�त परी�णसमेतबाट सदर 
भइसकेको अव�था यहा ँ दिेख�छ । सिंवधानको 
�यव�था, मानव अिधकार कानून र �वीकृत �यायका 
मा�य िस�ा�तह�समेत बमोिजम ��ततु िववाद 
सामा�य अदालतको �े�ािधकारको िवषय दिेखदँा 
सैिनक अदालतबाट हे�रनपुछ�  भ�ने  िनवेदकको 
िजिकर �वीकारयो�य दिेखएन ।

१७. अब, िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने अि�तम ��नतफ�  हेदा�, 
मािथ िविभ�न ख�डमा ग�रएको िव�लेषणको आधारमा 
िनवेदकउपर जनु अिभयोग लागी म�ुा चलेको छ सो 
सामा�य अदालतको �े�ािधकारको िवषयव�त ुदेिखई 
िनवेदक कानूनबमोिजम नै पपु��को लािग थुनामा रहेको 
देिखन आयो । िनवेदकले िजिकर िलएज�तो कानूनको 
उिचत �ि�या अनशुरण नभएको भ�न सिकने अव�था 

नह�दँा र िनवेदक दोषी वा िनद�ष के हो भ�ने अि�तम 
�पमा िन�य�ल ह�न बाकँ� नै ह�दँा िनवेदकलाई थनुामा 
रा�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७४।११।३० र उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।२।३ को आदशेलाई गैरकानूनी भ�न िमलेन । 
तसथ�, ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुाम�ु 
ग�रयोस् भ�ने िनवेदकको िजिकर �वीकार गन� 
सिकएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । साथै 
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ को �े�ािधकारको 
सीमा र �योगबारे �प� ग�रएको ह�दँा अबदेिख 
यसैबमोिजम गनु�  भनी फैसलाको �ितिलिपसमेत राखी 
सबै अदालतलाई र महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
समेत लेखी पठाइिदन ुर ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. चोले�� शमशेर  ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत: िवकाश कुमार रजक
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदेश िमित : २०७४।८।६
०७२-WO-०१६५

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला नागाजु�न नगरपािलका 
वडा नं.५ ब�ने अिधव�ा दीपक िव�म िम�

िव��
िवप�ी : स�माननीय �धानम��ी�यू, �धानम��ी 

तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § व�तुतः �रटस�ब�धी ��ेािधकारको प�रिध 
अ�य�त �यापक छ । �यसमािथ सिंवधानले 
साव�जिनक हक र सरोकारको िववाद हने� 
�े�ािधकार यस अदालतलाई �दान 
गरकेो कारण यो �े�ािधकारको �योग गरी 
अदालतले काय�का�रणी तथा कानून�ारा 
स�ंथािपत िनकायह�का काय� मा� 
होइन, कानूनी कत��यको िनवा�हमा भएको 
हलेचे�याई ं एव ं अकम��यतासमतेको 
पुनरावलोकन गद� सवैंधािनक र कानूनी 
कत��य िनवा�ह गन� र पारदश� ढंगले काय� 
गन� आदेश िदन स�ने ।

 § साव�जिनक हक र सरोकारको िववादमा 
िनवेदकको भूिमका सूचनाकता� एव ं
िवषयव�तुको छलफलमा सहजकता�को 
स�म ह�न े भएबाट िनवेदनमा सोझै 

उठाइएको िवषयसगँ जोिडएका अ�य 
िवषयमा पिन अदालत �वेश गन� र 
िववादह�लाई �यायपूण��पले स�बोधन 
गन� स�ने नै ह�ने ।

(�करण नं.२)
 § गुठी स�पदा गुठीज�य स�ंकृित र �यसमा 

अिडएका मू�य मा�यताह�मा चोट पु�नु 
भनेको रा��को लािग ठूलो नो�सानी हो । 
�यसरी �मशः राि��य िनिधह� नािसदैँ, 
माँिसदै जाने हो भने एक िदन रा�यको 
मौिलक पिहचान नै लोप ह�न े स�भावना 
ह��छ र गठुी �यसको उदाहरण ब�न 
स�छ । सो�खु� े पाटी कला�मक �व�प 
रहकेो �थाप�यकलाका िहसाबले यसको 
छु�ै मह�व छ । उ� पाटीको िनमा�ण, 
धम�क�ित�, वृि�, समाजसेवा र �यापार 
वृि�को उ�े�यले ग�रएको अनुमान गन� 
सिक�छ । उ� पाटी लामो समयस�म 
काठमाड�का उ�र पि�मितरबाट आउने 
बटुवाको वास�थानको �पमा �योगमा 
रहकेो र सो समयमा हालको ज�तो 
होटल, गे�ट हाउस नभएको अव�थामा 
उ� पाटीमा खानिपन गन� र बास ब�ने 
बास�थान रहकेोसमेत पाइन े।

(�करण नं.५)
 § नपेालको ऐितहािसक स�पदा, स�ंकृित, 

र स�यताउपर जानी वा नजानी वा 
अदुरदिश�ता वा �वाथ�वश िविभ�न समयमा 
�हार ह�दैँ आएको स�दभ�मा स�पदा 
ख�डीकरण ह�दँा पन� �ितकूल �भावलाई 
म�यनजर गद� उ� पाटीको ऐितहािसक, 
सां�कृितक मूल भावनाअनु�प सरं�ण र 
जगेना� गनु� आव�यक देिखने ।

 § पाटीको स�पदा र वातावरण सरं�णको 

१०११६ - अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमते

�नण�य नं. १०११६
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�े�मा िदगो वातावरणीय िवकासको 
अवधारणालाई आ�मसात् गद� स�बि�धत 
सबै सरोकारवालाह� अिघ बढ्नु पन� 
ह��छ । रा��को िवकासस�ब�धी काय�मा 
वातावरण र िवकासबीच समिुचत स�तुलन 
ह�नुपद�छ भ�ने सवैंधािनक �ावधानसमते 
रहकेो देिखन े।

(�करण नं.६)
 § स�पदालाई आजभ�दा बढी सरुि�त, 

सरंि�त र �यवि�थत �पमा भावी 
पु�तालाई ह�ता�तरण गनु� वत�मान 
पु�ताको कत��य हो । काठमाड� उप�यकाको 
िविभ�न ठाउँमा रहकेा धेरैजसो पाटी, 
पौवा, स�ल, ढुङ्गेधारा, पोखरी आिद 
सरं�णको अभावमा िदन परिदन िबि�दैँ 
नािसदैँ गइराखेका छन ् । य�ता धािम�क, 
ऐितहािसक एवं पुराताि�वक �ि�कोणले 
मह�वपूण� ठह�रएका स�पि�ह�को 
समयमा जीण��ार गरी सरं�ण गनु�पन� 
र �य�ता स�पदाह�लाई लोप ह�नबाट 
जोगाउनु पद�छ । यस �ि�टबाट हदेा� 
पुराताि�वक व�तुह�को सरं�ण गनु�पन� 
कुरामा िववाद नह�ने ।

(�करण नं.७)
िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी दीपक 

िव�म िम�
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी रमा 

पराजलुी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३
 § �थानीय �शासन ऐन, २०२८
 § वातावरण संर�ण ऐन, २०५३
 § �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४

आदेश
�या. दीपककुमार काक� : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य र आदेश यस�कार छः-

म िनवेदक केही समयअगािडदेिख कानून 
�यवसायको �े�मा ि�याशील रहदँै आएको नेपाली 
नाग�रक ह� ँ । देशमा रा�य �यव�था गलत ढंगले 
स�चालन नहोस्, संिवधान र कानूनको अ�रश: 
पालना होस्, सिंवधान र कानूनको मम� र भावनामा 
कहीकँतैबाट आचँ नपगुोस्, कहीकँतैबाट कानून 
उ�लङ्घन ग�रएमा �यसको कानूनी र सवंैधािनक 
उपचारका िनि�त किटब� रहेको एक नेपाली नाग�रक 
भएको नाताले देश र समाज�ित िज�मेवारी वहन गद� 
साव�जिनक सरोकारको िवषय िलई �रट िनवेदनमाफ� त 
स�मािनत सव��च अदालतसम� उपि�थत भएको 
छु । उि�लिखत साव�जिनक सरोकारको िवषयमा 
कानूनी उपचार खो�ने हक म िनवेदकलाई भएको 
ह�नाले सामािजक उ�रदािय�व बोध गद� साव�जिनक 
सरोकारअ�तग�त पन� उि�लिखत िवषयमा अ�य 
कुनै वैकि�पक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम स�मािनत सव��च अदालतसम� ��ततु �रट 
िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२ ले ��येक नाग�रकलाई जीवन 
र�ाको अिधकार, धारा १३ ले कानूनको समान 
सरं�णको अिधकार, धारा १६ ले वातावरण तथा 
�व��यस�ब�धी हकको �यव�था गद� ��येक नेपाली 
नाग�रकलाई �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक 
ह�ने छ भनी �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी धारा २२ 
ले धम�स�ब�धी हक, �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, 
२०१३ ले �ाचीन �मारक संर�ण गनु�पन� �यव�था 
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गरकेो छ साथै वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ लगायत 
स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त 
तथा निजरह�ले जनताको �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने अिधकारको सरं�ण गद� धािम�क सा�ँकृितक 
रीित�रवाज, पर�परा र सं�कृितको संर�ण संव��न गन� 
पाउने कानूनी अिधकार �दान गरकेो पाइ�छ ।

सो�ख�ुे पाटी कला�मक �व�प रहेको 
�थाप�यकलाका िहसाबले यसको छु�ै मह�व छ । 
उ� पाटीको िनमा�ण, धम�क�ित� , विृ�, समाजसेवा 
र �यापार विृ�को उ�े�यले ग�रएको अनमुान गन� 
सिक�छ । उ� पाटी लामो समयस�म काठमाड�का 
उ�र पि�मितरबाट आउने बटुवाको वास�थानको 
�पमा �योगमा आउ�ँयो । हालको ज�तो होटल, गे�ट 
हाउस नभएको अव�थामा उ� पाटीमा खानिपन गन� र 
बास ब�ने ग�र��यो सो�ख�ेु पाटीमा । काठमाड�देिख 
पि�मितरका नाग�रकका लािग यो पाटी धेर ैमह�वपूण� 
िथयो केही समय पिहलेस�म भौितक �पमा रहेको 
पाटी हाल मम�त स�भार र संर�णको दािय�व िलएको 
िनकाय गठुी सं�थान, काठमाड� महानगरपािलका र 
सरकारी िनकायको उदािसनताको कारणले अि�त�व 
नै लोप ह�ने अव�थामा पगेुको छ ।

िवप�ीह�ले एकआपसमा िमलेमतो गरी 
आ-आ�नो कत��य पालन नगरी चिच�त ऐितहािसक 
सं�कृितक स�पदाको �पमा रहेको सो�ख�ेु पाटीको 
अि�त�व समा� पान� काय� ग�ररहन ुभएको देिख�छ । 
�थाप�यकलाका �ि�ले छु�ै मह�व भएको ऐितहािसक 
परुाताि�वक मह�वको सो�ख�ुे पाटी मा�ने अिधकार 
�चिलत नेपाल कानूनले कसैलाई िदएको छैन । 
तर, हाल िवप�ीह�ले एकआपसमा िमलेमतो गरी 
सां�कृितक र ऐितहािसक स�पदाको न� ग�ररहन ु
भएको छ । िवप�ीह�ले �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, 
२०१३ को सबै दफाह�को उ�लङ्घन गनु�  भएको 
छ । �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ को दफा २ 
को (क) मा �ाचीन �मारकको प�रभाषा ग�रएको छ 

जसअनसुार �ाचीन �मारक भ�नाले इितहास, कला, 
िव�ान, वा�तकुला वा �थाप�य कलाको �ि�कोणले 
मह�व रा�ने एक सय वष� नाघेको मि�दर, �मारक, 
घर, देवालय, िशवालय, मठ, ग�ुबा, िबहार, �तपु 
आिद स�झनपुछ�  र सो श�दले �मारक रहेको ठाउ ँर 
राि��य वा अ�तरा�ि��य �ि�कोणले िविश� मू�य रा�ने 
एकअक�सगँ जोिडएको वा एकै इलाकामा बे�लाबे�लै 
�पमा अवि�थत मानव व�ती वा �थल र �ाचीन मानव 
व�तीको अवशेष, �ाचीन �मारकह�को भ�नावशेष 
गफुा आिदसमेतलाई जनाउछँ भनी �ाचीन �मारकको 
प�रभाषा ग�रएको छ । �यसैगरी �ाचीन �मारक संर�ण 
ऐन, २०१३ को दफा २ (ख) मा परुाताि�वक व�तकुो 
समेत प�रभाषा ग�रएको छ । जसअनसुार मूित� , देवी 
देवताको मि�दर, चै�यसमेत परुाताि�वक व�तिुभ� 
पन� उ�लेख ग�रएको छ । ऐितहािसक सो�ख�ेु पाटी 
भएको �े�मा मि�दर चै�य पाटी रहेको �े� हो जहा ँ
िवप�ीह�ले सडक िव�तार गन� बहानामा स�पूण� 
ऐितहािसक परुाताि�वक, �ाचीन �मारक भ�काउने 
मा�ने काम गनु�  भएकोले उ� काय� रो�ने अ�य कुनै 
वैकि�पक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) 
बमोिजम यो �रट िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु ।

िवप�ीह�ले ऐनले सिु�पएको काम नगरी 
बिसरहन ु भएको ह�नाले आज ऐितहािसक धरोहरह� 
नािसदँ ै मािसदँ ै गइरहेका छन् । नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, २२ 
रा�यका िनद�शक िस�ा�तह� तथा रा�यका नीितह� 
िवपरीत ऐितहािसक परुाताि�वक धरोहर ना�ने मा�ने 
काम िवप�ीह�बाट भएको ह�नाले साथै िवप�ीह�ले 
िविभ�न ऐनह�, गठुी सं�थानले गठुी सं�थान 
ऐन, २०३३ को उ�लङ्घन गरकेो, �मखु िज�ला 
अिधकारी�यूले �थानीय �शासन ऐन, २०२८ को 
दफा ९(६क) बमोिजम गनु�पन� साव�जिनक स�पि�को 
सरं�ण नगरकेो साथै �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 

१०११६ - अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमते
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को काया��वयन नगरकेो, महानगरपािलकाले �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा 
१(ग१), ङ(भ२), (ञ३) र �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १३४ को १(ख) ले �यव�था 
गरकेो स�पि� नगरपािलकाले सरं�ण नगरकेो ह�नाले 
काठमाड� महानगरपािलकालगायत सबै िवप�ीह� र 
नेपाल सरकारका िविभ�न िनकायले �ाचीन �मारक 
संर�ण ऐन, २०१३ को दफा २(क)(ख), दफा ३(५)
(६) र दफा ३(ख) को उ�लङ्घन गनु�  भएको साथै 
ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ)(च) 
उ�लङ्घन गनु�  भएको, वातावरण ऐन, २०५३ को 
दफा २(ट) उ�लङ्घन गनु�  भएकोले का.िज.का.म.पा. 
वडा नं.१६ मा रहेको सो�ख�ेु पाटीको संर�णलगायत 
सो �े�को पोखरी स�ल, ढुङ्गेधाराका साथै 
राजधानीमा रहेका िविभ�न साव�जिनक स�पि�ह� 
नािसने मािसने अव�थामा पगेुको ह�नाले साव�जिनक 
स�पि�को संर�ण संव��न गन�को लािग आव�यक 
भए एउटा उ�च �तरीय सिमित बनाई साव�जिनक 
स�पि�को उिचत संर�ण गन�तफ�  पहल गनु�  साथै 
साव�जिनक �पमा छ�रएर रहेका स�पि�को संर�ण 
गन� कुनै कानूनी अभाव भइ� बाधा �यवधान भएको 
भए सो कुरा खलुाइ� िलिखत जवाफसिहत उपि�थत 
ह�न ु र साव�जिनक स�पि�को संर�ण गन� कुनै 
कानूनको अभाव भइ� बाधा �यवधान भएको भए सो 
कुरा खलुाइ� िलिखत जवाफ िलई उपि�थत ह�न ु र 
साव�जिनक स�पि�को संर�ण गन� एक�कृत कानूनको 
आव�यकता भएमा सोस�ब�धी कानूनको म�यौदा 
�यव�थािपका संसद ्को यसै अिधवेशनमा पेस गनु�  भनी 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७(२) सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा उ��ेषण 
परमादशेलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा, आदेश 
वा पजु� जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिधव�ा 
दीपक िव�म िम�को �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो र िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गनु�  नपन� हो ? 
आदशे जारी गनु�  नपन� कानूनबमोिजमको कुनै आधार 
र कारण भए सूचना �याद �ा� भएका िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी �रट 
िनवेदनको एक / एक�ित �ितिलिप साथै राखी िवप�ी 
नं.१ देिख ६ नं. स�म तथा िवप�ी नं.९, १०, ११, 
१४ का नाममा सूचना �याद पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदन ुर आदशे जारी 
गनु�  नपन� कानूनबमोिजमको कुनै आधार र कारण भए 
सूचना �याद�ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको एक / एक �ित �ितिलिप साथै राखी 
िवप�ी नं.७, ८, १२, १३ र १५ का नाममा सूचना 
�याद पठाई िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७२।५।१८ मा 
भएको आदेश ।

नेपालको ऐितहािसक तथा धािम�क धरोहर 
पाटी, पौवा, मठ मि�दर र �ाकृितक स�पदामा �ितकूल 
असर प�ुने र �य�ता स�पदा ना�ने मा�ने गरी यस 
िवभागबाट के क�ता काम भयो सोको कुनै िववेचना 
नै नगरी, त�यगत आधारिवना नै यस िवभागलाई 
िवप�ी बनाइएको देिख�छ । �रट िनवेदकले उ�लेख 
गरबेमोिजम यस िवभागबाट �ो�ख�ुे पाटीमा के कित 
नो�सान प�ुयाएको हो ? सो कुरा �रट िनवेदकले 
कहीकँतै खलुाउन स�न ु भएको छैन । देशका कुनै 
पिन ऐितहािसक, धािम�क, परुाताि�वक, पौरािणक र 
�थाप�यकलाका �ि�ले मह�वपूण� रहेका धरोहरह�को 
मौिलकताको पिहचान ग�ुने र गमुाउने गरी यस 
िवभागबाट कुनै काय� नग�रएको प�र�े�यमा यस 
िवभागलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको छ ।
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यस िवभागबाट कुनै पिन िवकास िनमा�ण काय� 
गदा� �ाचीन, धािम�क तथा ऐितहािसक स�पदाह�को 
जगेना� गन� ग�रएको छ । �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, 
२०१३ को �यव�थालाई आ�मसात् गद� सडक िनमा�ण 
िव�तार तथा �तरो�नित गन� काय� अिघ बढाउदँा 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१, वातावरण संर�ण 
ऐन, २०५३, वातावरण संर�ण िनयमावली, २०५४ 
तथा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ लाई म�ुय आधार मानी 
िवकास िनमा�ण काय� गद� आएकोले �रट िनवेदकले 
यस िवभागलाई िवना कारण, आधार र �माण िवप�ी 
बनाई दायर गनु�भएको ��ततु माग दाबी  औिच�यपूण� 
(Reasonableness) नदेिखएको ह�दँा खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात म��ालय, सडक िवभागको 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकको िजिकर स�ब�धमा धािम�क 
ऐितहािसक एवं परुाताि�वक मह�वका स�पि�ह�को 
स�ब�धमा सरु�ा �दान गन� काम यस काया�लयसमेतको 
दािय�विभ� पन� र �य�ता �थान तथा िचजव�त ु
�थाना�तरण मम�त स�भार पनुः िनमा�ण गन� काय� 
यस काया�लयसमेतको अिधकार�े�िभ� नपन� उ� 
सो�ख�ुे पाटी के कसरी के कुन िनकायको आदेशले 
भ�काई उ� �थानमा सडक िव�तार ग�रएको हो । यस 
काया�लयमा कुनै जानकारी नभएको उ� पाटी भ�काई 
उ� �थानमा सडक िव�तार ग�रएकोले महानगरीय 
�हरी व�ृ लैनचौर काठमाड�को काया�लय भवन जीण� 
भई पनुः िनमा�ण काय� स�ु भएकोले उ� �थानह�को 
सडक िकनारासमेतमा �थान अभावका कारण 
िनमा�ण काय�को साम�ीह� रािखएको र काया�लय 
भवनसमेतको अभावमा सडक िकनार कुनामा सवारी 
आवागमन र �थानीयसमेतलाई असर नपन� गरी सानो 
ज�ताको अ�थायी टहरो बनाई महानगरीय �ािफक 
�हरी �भाग सो�ख�ेुको कागजातह� िलने �थान 
बनाइएको हो । उ� सो�ख�ेु पाटी यस काया�लयबाट 

नहटाइएको, सो�ख�ेु पाटी हटाउने काय�मा यस 
काया�लयको कुनै संल�नता नभएको अव�थामा झ�ुा 
बेहोरा दशा�ई �रट िनवेदन िदएको देिखदँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी महानगरीय 
�हरी व�ृ लैनचौरको िलिखत जवाफ ।

साव�जिनक स�पि� तथा �मारकह�को 
सरं�ण गन� स�ब�धमा नेपाल सरकार र मातहतका 
सयं��बाट िनयिमत �पमा काय�समेत ह�दँ ैआइरहेको 
छ । साव�जिनक स�पि�को सरं�ण र संव��न गन� 
दािय�वलाई सरकारले आ�नो �ोत, साधन र 
�मताले �याएस�म पूरा ग�ररहेको छ । साव�जिनक 
स�पि�को संर�ण, संव��न गन�को लािग िव�मान 
कानूनमा नै ��ट �यव�था भएको र परुात�व िवभाग, 
�थानीय िनकाय, िज�ला �शासन काया�लय, मालपोत 
काया�लयसमेतका सरकारी सरंचनामाफ� त य�ता 
स�पदाको संर�ण भइरहेकोले िनवेदन िजिकरबमोिजम 
थप कानूनी �यव�था गनु�पन� आव�यकता नदेिखदँा �रट 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको र आ�नो 
हकमा समेत �धानम��ी सशुील कोइरालासमेतको 
सयं�ु िलिखत जवाफ ।

�ािधकरणबाट गनु�पन� काय�मा कुनै कमी 
आउन निदएको र यस �ािधकरणले कोही कसैलाई 
उ� सो�ख�ेु पाटी, पौवालगायत �यस वरपर रहेका 
साव�जिनक स�पि� �यि�गत �पमा �योग गन� कुनै 
हेलच�याई ंर मोजािहला नगरकेो बेहोरा सादर िनवेदन 
गद� िवप�ी िनवेदकले यस �ािधकरणबाट के काय� 
गनु�पन� िथयो के गरने केही उ�लेख नगरी गो�ारा �पमा 
यस �ािधकरणसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको 
िनवेदन यस �ािधकरणले आ�नो िज�मेवारी रहेको 
काय� कानूनबमोिजम स�पादन ग�रआएको र पिछ पिन 
गन� �ितब�ता जाहेर गद� यस �ािधकरणको हकमा 
िवप�ीको झ�ुा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणको 

१०११६ - अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमते
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िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले िवप�ीह�ले एकआपसमा सहमित 

र िमलेमतो गरी ऐितहािसक सो�ख�ेु पाटीको अि�त�व 
लोप गन� लािगरहेको भ�ने कुराको िजिकर िलन ुभएको 
रहेछ । �ाचीन �मारक सरं�ण ऐन, २०१३ बमोिजम 
�ाचीन �मारकह�को संर�ण र संव��नमा परुात�व 
िवभागको मह�वपूण� भूिमका रहने गद�छ । परुात�व 
िवभागबाट ह�ने संर�ण र संव��नको काय�मा आफूले 
आव�यक सहयोग प�ुयाइरहेको नै ह�दँा सोबारमेा मलाई 
िवप�ी बनाई �रट दायर गनु�पन� नै होइन । िवप�ीले भने 
जसरी उ� पाटीको अि�त�व लोप गन�तफ�  आफूले कुनै 
�य�तो काय� गरकेो छैन । तसथ�, िवनाकारण िवप�ी 
बनाउनकुो औिच�व नै नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सं�कृित, पय�टन 
तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िनवेदकले उ�लेख गरअेनसुारको 
धािम�क, ऐितहािसक, साव�जिनक, पौरािणक, 
सां�कृितक �मारक पाटी पौवा, स�लह�को अि�त�व 
लोप पान�, मा�न खो�नेसमेतको कुनै पिन काय� यस 
काया�लयबाट नग�रएको, काठमाड� महानगरपािलका 
र स�बि�धत िनकायसगँ सम�वय गरी साव�जिनक 
स�पि�को संर�ण गन� यस काया�लयका तफ� बाट 
पहल भएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन यस काया�लयको 
हकमा खारजेी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

�ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ बमोिजम 
�ाचीन �मारकह�को संर�ण र संव��नमा परुात�व 
िवभागको मह�वपूण� भूिमका रहने गद�छ । परुात�व 
िवभागबाट ह�ने संर�ण र संव��नको काय�मा आफूले 
आव�यक सहयोग प�ुयाइरहेको नै ह�दँा सोबारमेा मलाई 
िवप�ी बनाई �रट दायर गनु�पन� नै होइन । िवप�ीले 
भने जसरी उ� पाटीको अि�त�व लोप गन�तफ�  आफूले 
कुनै �य�तो काय� गरकेो छैन । तसथ�, िवनाकारण 
मलाई िवप�ी बनाउनकुो औिच�व नै नह�दँा ��ततु �रट 

िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सं�कृित, 
पय�टन तथा नाग�रक उड्ययन म��ी कृपासरु शेपा�को 
िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले उ�लेख गरकेो �थानमा रहेका 
ऐितहािसक स�पदाह� राजगठुीअ�तग�त रही 
�यसको सरं�ण, जीण��ार गन� काम स�ंथानबाट 
भइरहेकोमा २०७२ साल वैशाख १२ र २९ 
गते भएको महाभूक�पबाट य�ता परुाताि�वक 
ऐितहािसक स�पदाह� भूक�पबाट �ित��त भएका र 
महाभूक�पबाट सबैभ�दा बढी परुाना ऐितहािसक मठ, 
मि�दर, स�लह� नै �भािवत भएकोले गठुी स�ंथानले 
गठुी सं�थान ऐन, २०३३ ले िदएको अिधकार �े�िभ� 
पन� स�पदाह�को अ�य सरोकारवालाह�, परुात�व 
िवभाग, महानगरपािलकासमेतसगँ सम�वय गरी लगत 
िलई परुाताि�वक ऐितहािसक स�पदाह�को संर�ण, 
पनुः िनमा�ण गन�को लािग योजनाब� �पमा अगािड 
बिढरहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको गठुी स�ंथान �धान काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

यस िवभागबाट कुनै पिन िवकास िनमा�ण काय� 
गदा� �ाचीन, धािम�क तथा ऐितहािसक स�पदाह�को 
जगेना� गन� ग�रएको छ । �ाचीन �मारक सरं�ण ऐन, 
२०१३ को �यव�थालाई आ�मसात् गद� सडक िनमा�ण 
िव�तार तथा �तरो�नित गन� काय� अिघ बढाउदँा 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१, वातावरण संर�ण 
ऐन, २०५३, वातावरण संर�ण िनयमावली, २०५४ 
तथा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ लाई म�ुय आधार मानी 
िवकास िनमा�ण काय� गद� आएकोले �रट िनवेदकले 
यस िवभागलाई िवना कारण, आधार र �माण िवप�ी 
बनाई दायर गनु�  भएको ��ततु माग दाबी  औिच�यपूण� 
नदिेखएको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
नेपाल सरकार भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनमा उ�लेख भए ज�तो साव�जिनक 



1897

स�पदा न� गन� एवं सोको संर�ण गन� दािय�वबाट 
का.म.न.पा. एवं वडा काया�लय िवमखु रहेको छैन । 
िवप�ीको �रट िनवेदनमा के क�तो काम कारबाही एव ं
िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी पाउन माग गरकेो 
हो ? �प� छैन । का.म.न.पा. एवं वडा काया�लयको 
तफ� बाट �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ (यसपिछ 
ऐन भिनएको) को दफा ३ को उपदफा ७ िवपरीत कुनै 
काय� भएको त�य �रट िनवेदन प�मा उ�लेख ह�न 
सकेको छैन । ऐनको दफा ३(ख) बमोिजम साव�जिनक 
�ाचीन �मारकह�को �वािम�व परुात�व िवभागमा 
रहने एवं सोको संर�ण, मम�त तथा जीण��ार परुात�व 
िवभागले गन� उ�लेख रहेकोले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
भए ज�तो सो�ख�ेु पाटीको संर�ण तथा स�भारको 
दािय�व का.म.न.पा. एवं वडा काया�लयमा िनिहत 
रहेको त�य �थािपत ह�न स�दैन । का.म.न.पा. एव ं
वडा काया�लयको तफ� बाट �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोिजम काम, कत��य र 
अिधकार उपल�ध साधन र �ोतको अधीनमा रही बहन 
एवं उपभोग गद� आइरहेको छ । िविभ�न साव�जिनक 
िनकायको सम�वयमा संर�ण र संव��न ह�नपुन� 
साव�जिनक �ाचीन �मारकको सरं�णमा का.म.न.पा. 
उदािसनता रहेको एवं साव�जिनक स�पि�को अि�त�व 
लोप गराउन संल�न रहेको भ�नेसमेतको िवप�ीको �रट 
िनवेदन दाबी �थािपत ह�न स�दैन । �रट िनवेदकको 
दाबीबमोिजम साव�जिनक स�पि� सरं�ण गन� उ�च 
�तरीय सिमितको गठन एवं सो �योजनको लािग 
एक�कृत कानून बनाउने अिधकार का.म.न.पा. एव ं
वडा काया�लयलाई नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� महानगरपािलकाको 
िलिखत जवाफ ।

काठमाड� सो�ख�ेुि�थत उ� पाटी सडक 
िव�तारको �ममा िवभागलाई िबना जानकारी भ�काई 
सकेकोमा िवभागकै पहलमा उ� पाटी परुानै मौिलक 
सामा�ी �योग गरी सािबक �व�पमा सडक िवभागले 

बनाउने गरी �यसको �इङ्ग िडजाइन र लागत 
अनमुान िवभागले तयार गरी िमित २०७१।१२।९ 
मा म�यमा�चल �े�ीय सडक िनद�शनालयलाई पठाई 
सिकएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको परुात�व िवभागको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी आज यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनका स�दभ�मा �रट िनवेदकका 
तफ� बाट �वयं िनवेदक िव�ान् अिधव�ा �ी दीपक 
िव�म िम�ले काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा 
नं.१६ सो�ख�ेु चोकमा रहेको स�ुदर कला�मक 
ऐितहािसक परुाताि�वक मह�वको सो�ख�ेु पाटी 
रहेकोमा उ� पाटी लोप गरी हटाई उ� �थानमा 
िनमा�ण सामा�ी थुपा�रएको छ । उ� पाटी रहेको 
�थानमा महानगरीय �हरी �भाग सो�ख�ेुको 
कागजप� िलने ठाउ ँभनी अ�थायी �पमा ज�ताको 
छा�ो बनाई आ�नो काम ग�ररहेको छ । सो�ख�ेु पाटी 
भएको �े�मा िवप�ीह�ले सडक िव�तार गन� बहानामा 
स�पूण� ऐितहािसक परुाताि�वक �ाचीन �मारक 
भ�काउने मा�ने काम गनु�भएको छ । परुाताि�वक 
सो�ख�ेु पाटीको अि�त�व नै लोप गन� लागेको ह�दँा 
सो�ख�ेु पाटीको संर�णलगायत सो �े�को पोखरी 
स�ल, ढुङ्गेधाराका साथै राजधानीमा रहेका िविभ�न 
साव�जिनक स�पि�ह� नािसने मािसने अव�थामा 
पगेुका छन् । साव�जिनक स�पि�को संर�ण सवं��न 
गन�को लािग आव�यक �यव�था गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा उ��ेषण परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु 
आ�ा आदेश वा पजु� जारी ह�नपुछ�  भनी बहस    
गनु�भयो ।

िवप�ी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट उपि�थत ह�न ु
भएका िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी रमा पराजलुीले 
साव�जिनक स�पि�को संर�ण, संव��न गन�को लािग 
िव�मान कानूनले नै ��ट �यव�था गरकेो छ । परुात�व 

१०११६ - अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमते
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िवभाग, �थानीय िनकाय, िज�ला �शासन काया�लय, 
मालपोत काया�लयसमेतका सरकारी संरचनामाफ� त 
य�ता स�पदाको संर�ण भइरहेको छ । नेपाल सरकार 
तथा सोअ�तग�तका िनकायह� साव�जिनक स�पि�को 
संर�ण, संव��न गन�को लािग �ितब� रहेको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

िनवेदक र िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह� एवं िव�ान् सह�यायािधव�ासमेतले 
गनु�भएको बहस िजिकर सनुी �रट िनवेदनप�सिहतको 
िमिसल कागजातह� अ�ययन गरी हेदा� िनवेदकले माग 
गरबेमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो, होइन भ�ने 
िवषयमा नै िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.१६ ि�थत सो�ख�ेु पाटीको मम�त 
र सरं�णको दािय�व िलएको िनकाय का.म.न.पा. 
समेतको िनकायको उदािसनताको कारण अि�त�व 
नै लोप ह�न लागेको छ । हाल िवप�ीह� एकआपसमा 
िमलेमतो गरी सां�कृितक र ऐितहािसक स�पदाको 
न� ग�ररहन ुभएको छ । सो�ख�ेु पाटी भएको �े�मा 
िवप�ीह�ले सडक िव�तार गन� बहानामा स�पूण� 
ऐितहािसक परुाताि�वक �ाचीन �मारक भ�काउने 
मा�ने काम गनु�  भएको छ । महानगरपािलकाको हकमा 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ 
को उपदफा १(ग१), ङ, (भ१), (ज३), दफा १३४ 
को १(ख) समेतको कानूनी �यव�था पालना नगरकेो 
ह�नाले सो�ख�ेु पाटीको संर�णलगायत सो �े�को 
पोखरी, स�ल, ढुङ्गेधारासमेतको संर�ण र संव��न 
गन�को लािग आव�यक भए उ�च �तरीय सिमित 
बनाई साव�जिनक स�पि�को संर�ण गन� पहल 
गनु�  एवं सो �योजनको लािग एक�कृत कानूनको 
आव�यकता भएमा सोस�ब�धी कानूनी म�यौदा 
�यव�थािपका संसद ्मा यसै अिधवेशनमा पेस गनु�  
भनी उ��ेषण परमादेशलगायत उपय�ु आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने नै िनवेदकको म�ुय िनवेदन दाबी रहेको 

देिख�छ । काठमाड� िज�ला का.म.पा. वडा नं. १६ 
सो�ख�ेुि�थत उ� पाटी सडक िव�तारको �ममा 
िवभागलाई िबना जानकारी भ�काई सकेकोमा िवभागकै 
पहलमा उ� पाटी परुानै मौिलक सामा�ी �योग गरी 
सािबक �व�पमा सडक िवभागले बनाउने गरी �यसको 
�इङ्ग िडजाइन र लागत अनमुान िवभागले तयार गरी 
िमित २०७१।१२।९ मा म�यमा�चल �े�ीय सडक 
िनद�शनालयलाई पठाई सिकएको छ । �यसको संर�ण, 
जीण��ार गन� काम भइरहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको परुात�व िवभागसमेतको 
िलिखत जवाफ परकेो देिखयो ।

२. सो स�दभ�मा हेदा� व�ततुः �रटस�ब�धी 
�े�ािधकारको प�रिध अ�य�त �यापक छ । �यसमािथ 
सिंवधानले साव�जिनक हक र सरोकारको िववाद हेन� 
�े�ािधकार यस अदालतलाई �दान गरकेो कारण यो 
�े�ािधकारको �योग गरी अदालतले काय�का�रणी 
तथा कानून�ारा सं�थािपत िनकायह�का काय� 
मा� होइन, कानूनी कत��यको िनवा�हमा भएको 
हेलचे�याई ं एवं अकम��यतासमेतको पनुरावलोकन 
गद� संवैधािनक र कानूनी कत��य िनवा�ह गन� र पारदश� 
ढंगले काय� गन� आदेश िदन स�छ । साव�जिनक हक र 
सरोकारको िववादमा िनवेदकको भूिमका सूचनाकता� 
एवं िवषयव�तकुो छलफलमा सहजकता�को स�म ह�ने 
भएबाट िनवेदनमा सोझै उठाइएको िवषयसगँ जोिडएका 
अ�य िवषयमा पिन अदालत �वेश गन� र िववादह�लाई 
�याय पूण� �पले स�बोधन गन� स�ने नै ह��छ । यहा ँजनु 
िवषयव�त ुउठाइएको छ वा जनु स�पदा सरं�णको �� 
उठाइएको छ �यो सम�त रा��को इितहास, सं�कृित, 
स�यता, �ित�ा र आ�थासगँ जोिडएको िवषय हो 
भ�नेमा दइुमत छैन । तसथ� सो�ख�ेु ि�थत पाटीको 
िनमा�ण, मम�त र संर�णको दािय�व िलएको िनकाय 
काठमाड� महानगरपािलका, परुात�व िवभागसमेतका 
िनकायको उदािसनताको कारण अि�त�व नै लोप 
ह�न लागेको छ भ�ने कुरा उ� पाटीको  ऐितहािसक, 
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सां�कृितक र धािम�क मह�वको िवषयव�तलुाई 
नहेरसे�म अित�मणको �भावलाई सही �पबाट 
आकँलन गन� किठन ह�ने दिेख�छ ।

३. सो स�ब�धमा भएका कानूनी �यव�था 
हेदा� �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ को दफा ३ को 
उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कुनै �ाचीन �मारक 
रहेको ठाउ ँ वा �े�लाई संरि�त �मारक �े� घोषणा 
गन� स�ने, सोही दफाको उपदफा (७) ले संर�ण 
�े�िभ� घर वा भवनको िनमा�ण, मम�त वा थपघट 
वा पनुिन�मा�ण गदा�समेत परुात�व िवभागको �वीकृित 
िलनपुन� कानूनी �यव�था गरकेो छ । साथै सोही 
ऐनको दफा ३ग. को उपदफा (१) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा राि��य तथा अ�तरा�ि��य �ि�ले मह�वपूण� 
मािनएका िनजी �ाचीन �मारकह�को संर�ण, मम�त 
तथा जीण��ार परुात�व िवभागबाट ह�न आव�यक छ 
भ�ने लागेमा �य�ता �ाचीन �मारकह�को संर�ण, 
मम�त तथा जीण��ार परुात�व िवभागले गन�छ भ�ने 
�यव�था गरी परुाताि�वक मह�वका �ाचीन �मारक 
तथा स�पदाह�को सरं�ण तथा संव��न गन� अिधकार 
परुात�व िवभागलाई �दान गरकेो छ । �यसैगरी 
�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ 
को उपदफा (१)(ग) मा नगरपािलका वा गाउपँािलकाले 
आ�नो �े�िभ�का परुाताि�वक व�त,ु भाषा, धम�, कला 
र सं�कृितको संर�ण संव��न एव ं�योग गन� गराउने 
नगरपािलकाको काम, कत��य ह�ने �यव�था गरकेो छ । 
�थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा 
(६क) मा सरकारी ज�गा वा साव�जिनक ज�गामा 
आ�नो हक कायम नभई कसैले घर बनाउन ु ह�दँैन । 
कसैले �य�तो ज�गामा घर बनाएमा वा बनाउन �य�न 
गरमेा �मखु िज�ला अिधकारीले �य�तो �यि�लाई घर 
बनाउन रो�का गन� आदेश िदन स�ने �यव�था गरकेो 
छ । �य�तो आदेश िददँा घर बनाइसकेको वा बनाइरहेको 
भए एक मिहनािभ� घर भ�काई लैजानसमेत आदेश 
िदन स�नेछ भ�ने �यव�था गरी सरकारी ज�गा वा 

साव�जिनक ज�गाको संर�णको स�ब�धमा स�बि�धत 
िज�लाका �मखु िज�ला अिधकारीको काम, कत��य 
र अिधकार तोकेको अव�थासमेत रहेको छ । मालपोत 
ऐन, २०३४ ले ज�गा �शासन गन� स�ब�धमा िनि�त 
�ि�याका साथै अिधकार, कत��य र दािय�वसमेत 
स�बि�धत िनकाय एव ं पदािधकारीलाई तोकेको छ । 
सो ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) ले साव�जिनक 
ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� गन� नह�ने भ�ने र 
उपदफा (२) ले दता� गरी आवाद गरमेा �वतः दता� बदर 
ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ ।

४. ��ततु िववादमा सो�ख�ेु ि�थत पाटीको 
िनमा�ण, मम�त र संर�ण स�ब�धमा िज�मेवार िनकायले 
बेवा�ता गरकेो भ�ने ��न उठाइएको छ । यस िवषयमा 
परुात�व िवभागको िलिखत जवाफ हेदा� सो�ख�ेुि�थत 
उ� पाटी सडक िव�तारको �ममा िवभागलाई िबना 
जानकारी भ�काई सकेकोमा िवभागकै पहलमा उ� 
पाटी परुानै मौिलक सामा�ी �योग गरी सािबक �व�पमा 
सडक िवभागले बनाउने गरी �यसको �इङ्ग िडजाइन र 
लागत अनमुान िवभागले तयार गरी िमित २०७१।१२।९ 
मा म�यमा�चल �े�ीय सडक िनद�शनालयलाई पठाई 
सिकएको भ�ने उ�लेख भएको र िवप�ी गठुी सं�थान 
के��ीय काया�लयको िलिखत जवाफ हेदा� ऐितहािसक 
स�पदाह� राजगठुीअ�तग�त रही �यसको संर�ण, 
जीण��ार गन� काम स�ंथानबाट भइरहेकोमा २०७२ 
साल वैशाख १२ र २९ गते भएको महाभूक�पबाट 
य�ता परुाताि�वक ऐितहािसक स�पदाह�  भूक�पबाट 
�ित��त भएका र महाभूक�पबाट सबैभ�दा 
बढी परुाना ऐितहािसक मठ, मि�दर, स�लह� 
नै �भािवत भएकोले गठुी सं�थानसमेतले गठुी 
स�ंथान ऐन, २०३३ ले िदएको अिधकार �े�िभ� 
पन� स�पदाह�को अ�य सरोकारवालाह�, परुात�व 
िवभाग, महानगरपािलकासमेतसगँ सम�वय गरी लगत 
िलई परुाताि�वक ऐितहािसक स�पदाह�को संर�ण, 
पनुः िनमा�ण गन�को लािग योजनाब� �पमा अगािड 
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बिढरहेको भ�नेसमेत उ�लेख भएको पाइयो । �यसैले 
संर�ण�ित स�बि�धत िनकायह�ले सम�वय गरी 
काय� गनु�पन�मा उ� पाटी भ�काई सडक ख�दा परुात�व 
िवभागसगँ सम�वय गरी अनमुित िलई काय� गनु�पन�मा 
परुात�व िवभागबाहेकका अ�य िज�मेवार िनकायका 
िवप�ीह�ले देखाएको उदािसनता एव ंलापरवाहीलाई 
ग�भीरतापूव�क िलनपुन� ह�न आयो । 

५. काठमाड� सो�ख�ेुि�थत उ� पाटीको 
राि��य आव�यकतालाई अ�वीकार गन� सिकने 
ि�थित कदािप छैन । तर यसले उ� पाटीको सरं�णमा 
के क�तो असर प�यो �यो चािह ँ अव�य िवचारणीय 
छ । य�तो कुरा अ�य� पिन नभएको होला भ�न 
सिक�न । गठुी स�पदा गठुीज�य सं�कृित र �यसमा 
अिडएका मू�य मा�यताह�मा चोट प�ुन ु भनेको 
रा��को लािग ठूलो नो�सानी हो । �यसरी �मशः 
राि��य िनिधह� नािसदँै, मािसदैँ जाने हो भने एक िदन 
रा�यको मौिलक पिहचान नै लोप ह�ने स�भावना ह��छ 
र गठुी �यसको उदाहरण ब�न स�छ । सो�ख�ेु पाटी 
कला�मक �व�प रहेको �थाप�यकलाका िहसाबले 
यसको छु�ै मह�व छ । उ� पाटीको िनमा�ण, धम�क�ित�, 
विृ�, समाजसेवा र �यापार विृ�को उ�े�यले ग�रएको 
अनमुान गन� सिक�छ । उ� पाटी लामो समयस�म 
काठमाड�का उ�र पि�मितरबाट आउने बटुवाको 
बास�थानको �पमा �योगमा रहेको र सो समयमा 
हालको ज�तो होटल, गे�ट हाउस नभएको अव�थामा 
उ� पाटीमा खानिपन गन� र बास ब�ने बास�थान 
रहेकोसमेत पाइ�छ । काठमाड�देिख पि�मितरका 
नाग�रकका लािग उ� पाटी धेर ै मह�वपूण� रहेको र 
केही समय पिहलेस�म भौितक �पमा रहेको पाटी हाल 
सडक िव�तार गन� �ममा भ�काइएकोमा सोको िनमा�ण 
गरी मम�त स�भार र संर�ण गन� दािय�व िलएको 
िनकाय गठुी सं�थान, काठमाड� महानगरपािलका र 
अ�य सरकारी िनकायसमेतले उदािसनता दखेाएको 
पाइयो । उ� �े�को पाटी भ�काई सडक ख�न डोजर 

चलाउनअुिघ सडक िवभागसमेतका िवप�ीह�ले 
परुात�व िवभागसगँ सम�वय गरकेो वा अनमुित 
िलएको भ�ने पिन देिखन आएन । न त वातावरणमा 
उ�लेखनीय �पमा �भाव पन� य�ो ठूलो सडक िनमा�ण 
गनु� पूव� वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ३, 
४, ५, ६ को �ि�याह� पूरा गरी वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कन गरकेो नै देिखन आयो । यसबाट िववािदत 
�े�मा नेपाल प� रहेका सयं�ु रा�� संघीय िव�व 
�ाकृितक तथा सां�कृितक स�पदा महासि�ध, १९७२ 
र �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३ र वातावरण 
सरं�ण ऐन, २०५३ समेतका �यव�थाह�को �ितकूल 
काय� ह�न गएको �प� देिखन आयो । जसको कारण 
उ� �े�को वातावरणमा समेत पूण�तः नकारा�मक 
असर पन� कुरा �प� देिखयो ।

६. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा� मािथ 
िविभ�न �करणह�मा सो�ख�ेु ि�थत पाटीको 
ऐितहािसक, धािम�क र सां�कृितक स�पदा संर�णमा 
प�ररहेको असरबार े िववेचना ग�रयो । नेपालको 
ऐितहािसक स�पदा, स�ंकृित र स�यताउपर जानी वा 
नजानी वा अदरुदिश�ता वा �वाथ�वश िविभ�न समयमा 
�हार ह�दँै आएको स�दभ�मा स�पदा ख�डीकरण ह�दँा 
पन� �ितकूल �भावलाई म�यनजर गद� उ� पाटीको 
ऐितहािसक, सां�कृितक मूल भावनाअन�ुप संर�ण 
र जगेना� गनु�  आव�यक देिखयो । उ� पाटीको 
सवंेदनशीलताउपर �ि� नपगेुको कारण सो �े�को 
सरं�ण गन� काय�मा सरकारी िनकायको उदािसनता 
रहेको दिेखयो । जहासँ�म उ� पाटीको स�पदा 
र वातावरण संर�णको �े�मा िदगो वातावरणीय 
िवकासको अवधारणालाई आ�मसात् गद� स�बि�धत 
सबै सरोकारवालाह� अिघ बढ्न ुपन� ह��छ । रा��को 
िवकासस�ब�धी काय�मा वातावरण र िवकासबीच 
समिुचत स�तलुन ह�नपुद�छ भ�ने सवंैधािनक 
�ावधानसमेत रहेको छ । यो कुरालाई पिन िबस�न 
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िम�दैन । मािथ िविभ�न ख�डमा ग�रएको िव�लेषणबाट 
उि�लिखत पाटी नािसने मािसने ि�थित बनेको 
देिखइरहेको ह�दँा उ� काय� रोिकन ुपछ�  भ�नेमा िववाद 
गनु�पन� ि�थित रहदैँन ।

७. तसथ�, सो�ख�ेु ि�थत पाटीको स�पदा 
पखुा�ले हामीलाई छाडेर गएको अमू�य िनिध हो । 
बटुवाह�को लािग िव�ाम गन� उ� पाटीले सघाउ 
प�ुयाएकोमा िववाद देिखदँनै । यो स�पदालाई 
आजभ�दा बढी सरुि�त, संरि�त र �यवि�थत �पमा 
भावी प�ुतालाई ह�ता�तरण गनु�  वत�मान प�ुताको 
कत��य हो । काठमाड� उप�यकाको िविभ�न ठाउमँा 
रहेका धेरजैसो पाटी, पौवा, स�ल, ढुङ्गेधारा, 
पोखरी आिद संर�णको अभावमा िदन परिदन िबि�दँ ै
नािसदँै गइराखेका छन् । य�ता धािम�क, ऐितहािसक 
एवं परुाताि�वक �ि�कोणले मह�वपूण� ठह�रएका 
स�पि�ह�को समयमा जीण��ार गरी संर�ण गनु�पन� 
र �य�ता स�पदाह�लाई लोप ह�नबाट जोगाउन ु
पद�छ । यस �ि�टबाट हेदा�  परुाताि�वक व�तहु�को 
संर�ण गनु�पन� कुरामा िववाद छैन । सोको संर�ण गन� 
िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा �वीकार ग�रसकेका 
छन् । परुात�व िवभागको िलिखत जवाफबाट सोको 
िनमा�णको �ि�या स�ु भइसकेको पिन देिख�छ । 
तर िनमा�ण काय� भइसकेको भ�ने पिन देिखएन । 
�ाचीन �मारक सरं�ण ऐनअनसुार सरं�ण गनु�पन� 
दािय�व पिन साव�जिनक िनकायका पदािधकारीको 
रहेभएको देिख�छ । उ� �े�का स�पदालाई �ाकृितक, 
वातावरणीय र मानव अित�मणबाट जोगाउन ु पन� 
ह��छ भने बढ्दो जनसं�या, जनघन�व, यातायात र 
स�चारको सहजताको कारण बिढरहेको लोकि�यता र 
पैदल या�ीह�को चापलाई �ि�टगत गद� उ� पाटीको 
िनमा�ण सधुार, स�पदा र स�पि�को योजनाव� �पमा 
�यव�थापन गनु�पन� ह��छ ।

८. अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार 
र कारणसमेतबाट काठमाड� िज�ला काठमाड� 

महानगरपािलका वडा न�बर १६ मा रहेको सो�ख�ेु 
पाटीको िनमा�णको �ि�या स�ु भएको तर िनमा�ण 
काय� भइसकेको भ�ने नदेिखदँा उ� पाटीको िनमा�ण 
एवं जीण��ार गरी संर�णलगायत सो �े�को पोखरी 
स�ल, ढुङ्गेधारालगायतका स�पदाह�को संर�ण 
सवं��न अिवल�ब गनु�  भनी परुात�व िवभागसमेतका 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । 
साथै उ� सो�ख�ेुि�थत पाटीको िनमा�ण, जीण��ार 
गन� काय�को काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा गठुी 
स�ंथान के��ीय काया�लय र परुात�व िवभागबाट सूचना 
िलई हालस�मको �गित िववरणसमेत यस अदालतको 
अनगुमन तथा िनरी�ण महाशाखामा बझुाउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादशे जारी ग�रएको छ । 
��ततु आदेशको जानकारी एवं काया��वयनको लािग 
आदशेको �ितिलिप िवप�ीह�लाई गराई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।
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माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७४।११।८
०७२-CI-०५१५

म�ुा : ज�गा साव�जिनक कायम ग�रपाउँ

पनुरावेदेक / �ितवादी : तनह� ँ िज�ला, �यास 
नगरपािलका वडा नं. ७ ब�ने कृ�णबहादरु 
ग�ुङ

िव��
��यथ� / वादी : तनह� ँिज�ला, �यास नगरपािलका वडा 

नं. ७ ब�ने िव�वराज खनाल

 § घरसारमा तयार ह�न े सरकारी अड्डाबाट 
�मािणत गराउनु नपन� घरसारको िलखत 
जुनसुकैबेलामा पिन आपसमा िमलेर तयार 
गन� सिकने भएकोले �य�ता िलखतलाई 
�माणमा �हण गन� िनकै सतक�  ह�नुपन� 
ह��छ । घरसारको िलखतबाट ज�गा 
जिमनमा हक सृजना ह�नको लािग �य�तो 
घरसारको िलखतको िव�वसनीयता पुि� 
गन� अ�य �माणको समेत आव�यक पन� 
ह��छ । नापीको समयमा नै खो�सी पिहरो 
जिनएको ज�गा �ितवादीले भोग चलन गरी 
आएको भनी िव�वास गन� आधार देिखन 
नआउने । 

(�करण नं.२)
 § कुनै पिन िवषयमा एक पटक िनण�य भएपिछ 

सो िनण�यलाई ��य� �भाव पान� िलखत 

�माण देिखन आएमा िनण�य िवचारणीय 
ह�न स�न ेह��छ । जुन �माणका आधारमा 
कारबाही एकपटक तामेलीमा रािखएको 
हो सोही �माण उ�लेख गरी पिछ िदएको 
िनवेदनबाट ज�गा दता�को कारबाहीलाई 
कारबाहीयु� अव�थामा रहकेो भनी मा�न 
निम�ने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदके / �ितवादीका तफ� बाट : 
��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मालपोत ऐन, २०३४

सु� तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी उमेश कोइराला

 तनह� ँिज�ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही 
 माननीय �यायाधीश �ी �ीमण कुमार गौतम
 पनुरावेदन अदालत पोखरा

फैसला
�या. केदार�साद चािलस े: �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) बमोिजम म�ुा 
दोहो�याई हे�रपाउ ँ िनवेदन परी दोहो�याउने िन�सा 
�दान भई पनुरावेदनसरह दता� ह�ने भई ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः-

पर�परादिेख नै साव�जिनक �पमा �योग 
भई आएको नापीका समयमा कोही कसैको दाबी 
नरही िफ�डबकुमा खो�सी पिहरो भनी जिनई 
बसेको मसमेतका �थानीय बािस�दाले साव�जिनक 
�पमा िनर�तर भोगी चच� आएको तनह� ँ िज�ला, 

�नण�य नं. १०११७
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गणुादी गा.िव.स. वडा नं. १/ख िक�ा नं. १७७ को 
�े�फल ७८-१०-२-१ म�य पि�मतफ�  १५-०-०-० 
आ�नो २०३१ सालको हदमिुनको राजीनामाको ४ 
िक�लािभ�को ज�गा घ�ुन गई नाप न�सा भएकोले सो 
घसेुको ज�गा छुट दता� ग�रपाउ ँ भनी िवप�ीले िमित 
२०४५।१।३१ मा िनवेदन िदई पनुः िमित २०६६।१।९ 
मा छुट दता�मा मालपोत काया�लय तनह�मँा िनवेदन िदई 
िवना आधार �माण साव�जिनक ज�गा दता� गन� गराउने 
�यास गनु�भएको ह�दँा उ� िक�ा नं. १७७ को पूर ै
ज�गा साव�जिनक कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िफराद दाबी । 

िक�ा नं. १७७ को पूर ै ज�गामा मेरो दाबी 
होइन । मेरो राजीनामाको चार िक�लािभ� पन� ७ नं. 
फाराम, परुानो मोठ न�बरी ितरो रिसदलगायतका 
�माणका आधारमा हालस�म भोगचलन गरी आएको 
सािबक गणुादी गा.िव.स. वडा नं. १/ख िक�ा नं. १७७  
खो�सी पैरो जिनएको ज.रो. ७८-१०-२-१ म�ये १५-
०-०-० ज�गा मा� मेरो ज�गा दता�  दाबी हो । बाकँ� 
रहेका अ�य ज�गामा मेरो दाबी छैन । उि�लिखत िक�ा 
नं. १७७ म�ये केही ज�गा मादी नदीको बाढीका कारण 
बगरमा समेत प�रणत भएको छ । िक�ा नं. १७७ 
को पूर ै ज�गा साव�जिनक �पमा �योग भई आएको 
होइन । साथै मेरो दाबीको ज�गा दता� भइसकेको 
अव�था पिन छैन । िक�ा नं. १७७ मा घ�ुन गई नापी 
भएकाले मेरो राजीनामाको चार िक�लािभ�को ज�गा 
दता� दाबी िलएको ह�दँा िवप�ीको हचवुा, का�पिनक 
िफराद दाबी अदालती ब�दोब�तको १८० नं. बमोिजम 
खारजे गरी मेरो हक कायम ह�ने ठह�याई मेर ै नाउमँा 
दता� कायम ह�ने गरी हक इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितउ�र िजिकर ।

यसमा वादी तथा �ितवादीका सा�ी ब�ुन,ु 
िफरादप�को �माण कागज महलको ख�ड (क) 
मा उि�लिखत �माण िमिसल खोजी साथै रा�न,ु 
वादी दाबीको िक�ा नं. १७७ को ज�गा तथा �यस 

वरपरका ज�गासमेत देिखने गरी मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १७१ नं. बमोिजमको रीत प�ुयाई न�सा 
गनु�  भ�ने बेहोराको िमित २०७०।११।२६ को स�ु 
अदालतको आदेश ।

तनह� ँिज�ला, सािबक गणुादी महे��परु वडा 
नं. १ मा पन� िक�ा नं. १७७ को ज�गा �प� �पमा 
साव�जिनक कायम भएको गौचरण पानी घ�ोको 
ज�गा हो । यो ज�गा कृ�णबहादरुको �यि�गत ज�गा 
होइन । �यसैले उ� ज�गा साव�जिनक कायम ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी अकंबहादरु 
थापाको बकप� ।

िक�ा नं. १७७ को ज�गा साव�जिनक हो भ�ने 
मलाई ला�दनै । उ� ज�गामा लगाएको बोट िव�वा 
के.वी. ग�ुङले लगाएको भनी हामीलाई िश�कह�ले 
िचनाउन ु भएको िथयो । मैले आफँैले यो बग�चा र 
पोखरी बनाएको ह� ँ भ�न ुभएको िथयो । �यसैले उ� 
ज�गा साव�जिनक ह�नपुन� हो ज�तो ला�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीका सा�ी रमेश �े�को बकप� ।

ियनै वादी �ितवादी भएको लगाउका ०६९-
CP-०२४० को ज�गा िखचोला म�ुा, ०७०-CG-
००६७ को गाली बेइ�जती म�ुा, ०६९-CG-०१९३ 
को लटुिपट म�ुा, ०६९-CP-०२४० को ज�गा 
िखचोला मेटाई हक कायम म�ुा, ०७०-CG-००९८ 
को गाली बेइ�जती म�ुा साथै पेस भएको ।

�ितवादीले िमित २०६६।१।९ मा यसअिघ 
िमित २०४५।२।२ मा नै पेस भएकै कागजातह� 
उ�लेख गरी छुटज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदनस�म 
िदएको दिेख�छ । िनज �ितवादीले म�ुय आधार 
बनाएको िमित २०३१।६।१६ को हदमिुनको राजीनामा 
िलखतमा उि�लिखत ज�गा नै हालको िववािदत 
िक.नं १७७ को ज�गा हो भने ठोस आधार पिन 
िमिसल संल�न कागजबाट ख�ुन सकेको नदेिखएको 
अव�थामा केवल मेरो िनजी ज�गा हो भनी दाबी 
िलएको भरमा �यसलाई �यि�गत हक �वािम�वको 

१०११७ - कृ�णबहादरु ग�ुङ िव. िव�राज खनाल
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ज�गा हो भनी अनमुान गरी हक कायम गन� सिकने 
ह�दँनै । तसथ�, मािथ िववेिचत आधारमा वादी दाबीको 
िक�ा नं. १७७ को ज�गा अ�ािप �यि� िवशेषको 
नाममा नरही खो�सी पिहरोकै �पमा रही रहेको 
देिखएको र �य�तो ज�गालाई िव�मान कानूनी 
�यव�थाले �वतः साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� 
समािहत गरकेाले यस अदालतबाट साव�जिनक भनी 
पनुः उदघ्ोष ग�ररहन ुपन� ह�दँैन भ�नेसमेतका बेहोराको 
स�ु तनह� ँिज�ला अदालतको फैसला ।

स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा 
िच� बझेुन । मेरो दाबीको िक.नं. १७७ को ज�गाको 
�े�ीय िकताबमा खो�सी पत� ह�दैँमा सोही आधारमा 
�यि�को नाममा ह�नै स�दनै भ�ने होइन । परदाता 
र दाताबाट मैले हदमिुनको राजीनामा गरी िलई मैले 
ज�गामा िनर�तर भोगचलन गरी आएको ��ट छ । स�ु 
अदालतबाट बिुझएका सा�ी, न�सा मचु�ुकासमेतको 
यथोिचत अ�ययन गरी �माणमा िलई इ�साफ गनु�पन�मा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोिजम �माणमा 
निलई मेरो राजीनामा िक�लािभ�को ज�गालाई अ�यथा 
अथ� गरी साव�जिनक ठह�याई गरकेो स�ुको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर भागी रहेकोले स�ुको फैसला 
उ�टी गरी मेरो �ितउ�र िजिकरबमोिजम ह�ने गरी 
ठहर फैसला ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर । 

िववािदत ज�गा दता�  गन� नगन� स�ब�धमा 
सबदु �माण पेस भएको बखत वा पिछ ह�ने िवभागीय 
नीित िनद�शनअनसुार कारबाही ह�ने नै ह�दँा हाल िमिसल 
तामेलीमा रा�ने गरी भएको मालपोत काया�लय तनह�कँो 
िमित २०४७।६।१८ को िनण�यको िववेचना नै नगरी 
भएको स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने देिखदँा अ.ब.ं 
२०२ नं. को �योजनाथ� छलफलको लािग पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ� िझकाई आएपिछ वा अविध �यितत भएपिछ 

िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट भएको आदशे ।

पनुरावेदक �ितवादीका सा�ीले िववािदत 
ज�गा २०३१ सालदेिखनै भोगचलन गद� आउन ुभएको 
छ भनी �ितउ�र िजिकरलाई समथ�न गरी बकप� 
गरकेो देिख�छ । तथािप कुनै पिन ज�गामािथको भोग 
मा�ै सो ज�गाको िनिव�वाद �वािम�वको आधार ह�न 
स�दनै । अक�तफ�  ��ततु म�ुाको लगाउको दे.प.ु
नं. १४१ (०७१-DP-००२९) को ज�गा िखचोला 
मेटाई हक कायमसमेत म�ुामा संल�न स�ु िज�ला 
अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुकाबाट पिन 
िक.नं. १७७ म�येको �े�फल १५-०-०-० ज�गा न.नं. 
२ यी पनुरावेदक �ितवादीको िनिव�वाद हकभोगिभ�को 
ज�गा हो भनी उ�लेख भई आएको दिेखदँैन । साथै 
मालपोत काया�लय तनह�बँाट भई आएको िनण�य पचा� 
हेदा�  आव�यक आधारभूत �माण कागजको अभावमा 
हाल ज�गा दता�स�ब�धी कारबाही गन� निम�ने भनी 
��ततु िमिसल तामेलीमा रा�ने गरी िनण�य भएको 
देिख�छ ।

पनुरावेदक �ितवादी �वयंले नै िववािदत ज�गा 
दता� �ि�यामा रहेको, दता�  भई नसकेको भनी ��ततु 
म�ुाको �ितउ�र प�मा र लगाउका ज�गा िखचोला 
मेटाई हक कायम गरी चलन चलाई पाउ ँभ�ने म�ुामा 
समेत �वीकार गरकेो, ��ततु िमिसल संल�न मालपोत 
काया�लय तनह�बँाट �ा� फाइल हेदा� आधारभूत �माण 
कागजको अभावमा ज�गा दता�तफ�  कारबाही गन� निम�ने 
भनी िमित २०४७।३।१८ मा दता� कारबाही तामेलीमा 
रहेको, िक.नं. १७७ को ज�गालाई खो�सी पिहरो भ�ने 
�े�ीय िकताबमा उ�लेख भएको र “खो�सी पिहरो” 
जिनएका ज�गालाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२(ख२) बमोिजम साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� 
राखेको देिखएकोसमेतका मािथ िववेिचत �माणह�को 
आधारमा वादी दाबीको िक.नं. १७७ को ज�गा �यि� 
िवशेषका नाममा नरही खो�सी पिहरोकै �पमा रही 
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रहेको देिखएको र �य�तो ज�गालाई िव�मान कानूनी 
�यव�थाले �वतः साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� 
समािहत गरकेाले यस अदालतबाट साव�जिनक भनी 
पनुः उदघ्ोष ग�ररहन ु पन� ह�दैँन भ�ने ठह�याई स�ु 
तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।२७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�ने िमित २०७१।१२।०१ मा पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट भएको फैसला । 

��ततु म�ुामा पनुरावेदकले २०३१ सालमा 
हदमिुनको राजीनामाको िलखतबाट ख�रद गरी िलएको 
ज�गाको स�ब�धमा मालपोत काया�लय तनह�मँा 
पटकपटक िनवेदन िदएकोमा हालस�म उ� िनवेदन 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको छ । सोही ज�गाको 
स�ब�धमा िज�ला अदालत तनह�मँा िफरादप� 
परी उ� िफरादप�मा पिन म िनवेदकले मालपोत 
काया�लय तनह�मँा कारबाही गरकेो कुरालाई उ�लेख 
गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट फैसला ह�दँा 
फैसलाको िनण�याधारमा पिन मैले मालपोत काया�लय 
तनह�मँा कारबाही गरकेो कुरालाई �वीकार गरी आएको 
अव�थामा �े�ािधकार अित�िमत ह�ने गरी भएको 
फैसला �चिलत ऐन कानूनिवपरीत भएको छ । मैले 
मालपोत काया�लय तनह�मँा छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी 
सािबक लगत, ७ नं. फाटँवारीलगायतका आव�यक 
�माणह� संल�न गरी िनवेदन िदएको अव�थामा उ� 
िनवेदनअनसुार नै साव�जिनक हो वा म िनवेदकका 
नाममा छुट ज�गा दता� ह�ने ज�गा हो सोको िनण�य 
गन� �े�ािधकार मालपोत काया�लय तनह�कँो भएको 
र मालपोत ऐन, २०३४ ले सो अिधकार मालपोत 
काया�लयलाई िदएको ह�दँा उ� �े�ािधकारलाई समेत 
असर पान� गरी भएको फैसला �िुटपूण� रहेको छ । पत� 
ज�गा वा िफ�डबकुमा लेिखएको कुरा जे ज�तो भए 
तापिन सािबक ितरो ितरानिभ�को ज�गा जनुसकैु 
�यि� िवशेषले जनुसकैु समयमा पिन आ�ना नाममा 
छुट ज�गा दता� गरी िलन स�नेछ भनी स�मािनत 

सव��च अदालतबाट पटकपटक निजर िस�ा�तसमेत 
�ितपािदत भए गरकेो ह�दँा तनह� ँ िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।२।२७ को फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७१।१२।१ गते सदर ह�ने 
गरी ठह�याई भए गरेको फैसला �िुटपूण� रहेकोले �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को 
ख�ड(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेरी �याय 
इ�साफ पाउ ँभ�ने बेहोराको कृ�णबहादरु ग�ुङको यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।

यसमा यी िनवेदकले छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँ
भनी सािबक लगत, ७ नं. फाटँवारीलगायतका �माण 
सलं�न गरी मालपोत काया�लय तनह�मँा िनवेदन 
िदएकोमा आधारभूत �माण कागजको अभावमा 
हाल ज�गा दता�तफ�  कारबाही गन� निम�ने भनी 
मालपोत काया�लयबाट तामेलीमा रा�ने िनण�य 
भएकोमा छुट ज�गा दता� गन� मालपोत काया�लयलाई 
भएको अिधकारअनसुार िनण�य भइसकेको देिखन 
नआएकोले र िनवेदकका दाताले २०३०।१।२४ 
मा मालपोत काया�लय तनह�बँाट र.नं. १९६० को 
राजीनामा िलखतबाट हक ह�ता�तरण गराई िलएको 
ज�गाम�येबाट िनवेदकले हदमिुनको राजीनामा गराई 
िलएको भनी िजिकर िलएकोमा �यसतफ�  समिुचत 
िववेचना नगरी िक.नं.१७७ को ज�गा िफ�डबकुमा 
खो�सी पिहरो जिनएकोले खो�सी पिहरोकै �पमा 
रहने भनी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित 
२०७१।१२।१ मा भएको फैसलामा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३, ५४, मलुकु� ऐन, १८४क, 
१८५ एव ंयस अदालतबाट �ितपािदत भई ने.का.प. 
२०५४, िन.नं. ६३१७, अकं २, ने.का.प. २०५०, 
िन.नं. ४७७७, अकं ८, प�ृ ४८९, ने.का.प. २०५१, 
िन.नं. ४८५०, अंक १, प�ृ ३५ मा �ितपािदत निजर 
िस�ा�तको �या�या�मक �िुट भएकोले �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोिजम 
��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ । 

१०११७ - कृ�णबहादरु ग�ुङ िव. िव�राज खनाल
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कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने िमित २०७२।५।१६ मा यस 
अदालतबाट भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� तनह� ँ िज�ला, गणुादी गा.िव.स. 
वडा नं. १/ख िक�ा नं. १७७ को �े�फल ७८-
१०-२-१ म�यपि�मतफ�  १५-०-०-० पनुरावेदक 
�ितवादीको २०३१ सालको हदमिुनको राजीनामाको 
४ िक�लािभ�को ज�गा घ�ुन गई नाप न�सा भएकोले 
सो घसेुको ज�गा छुट दता� ग�रपाउ ँ भनी िमित 
२०४५।०१।३१ मा र पनुः िमित २०६६।१।९ मा 
मालपोत काया�लय तनह�मँा िनवेदन िदएकोमा िवना 
आधार �माण साव�जिनक ज�गा दता� गन� गराउने 
�यास गरकेोले उ� िक�ा नं. १७७ को पूर ै ज�गा 
साव�जिनक कायम ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी भएकोमा 
िक�ा नं. १७७ म�ये केही ज�गा मादी नदीको बाढीका 
कारण बगरमा समेत प�रणत भएकोले िक�ा नं. १७७ 
को पूर ै ज�गा साव�जिनक �पमा �योग नभएको र 
पनुरावेदक �ितवादीको दाबीको ज�गा दता�को �ममा 
नै रहेको अव�थामा िक�ा नं. १७७ मा घ�ुन गई 
नापी भएकाले पनुरावेदक �ितवादीको राजीनामाको 
चार िक�लािभ�को ज�गा दता� कायम ग�रपाउ ँ भनी 
�ितउ�र िजिकर रहेछ । िक�ा नं. १७७ को ज�गा 
अ�ािप �यि� िवशेषको नाममा नरही खो�सी पिहरोकै 
�पमा रही रहेको देिखएको र �य�तो ज�गालाई 
िव�मान कानूनी �यव�थाले �वतः साव�जिनक ज�गाको 
प�रभाषािभ� समािहत गरकेाले साव�जिनक भनी पनुः 
उदघ्ोष ग�ररहन ु पन� देिखएन भनी ठह�याएको तनह� ँ
िज�ला अदालतको फैसलालाई पनुरावेदन अदालत 
पोखराले सदर गरकेो देिखयो ।

उ� फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, 
५४, मलुकु� ऐन १८४क, १८५ एवं यस अदालतबाट 
�ितपािदत निजर िस�ा�तको �या�या�मक �िुट 
भएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) 

(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
भई पेस ह�न आएको रहेछ ।

यस�कारको त�य रहेको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? �ितवादीको पनुरावेदनको िजिकर प�ुन स�ने हो 
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , मूलतः �ितवादीले 
छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भनी िमित २०४५।०१।३१ 
र िमित २०६६।१।९ मा मालपोत काया�लय तनह�मँा 
िनवेदन िदएकोमा आधारभूत �माण कागजको 
अभावमा हाल ज�गा दता�तफ�  कारबाही गन� निम�ने 
भनी मालपोत काया�लयबाट तामेलीमा रा�ने िनण�य 
भएकोमा छुट ज�गा दता� गन� मालपोत काया�लयलाई 
भएको अिधकारअनसुार िनण�य भई नसकेको 
अव�थामा दाताले २०३०।१।२४ मा मालपोत 
काया�लय तनह�बँाट र.नं. १९६० को राजीनामा 
िलखतबाट हक ह�ता�तरण गराई िलएको िक�ा नं. 
१७७ को ७८-१०-२-१ ज�गाम�ये १५-०-०-० को 
�े�फलको ज�गा हदमिुनको राजीनामा गराई िलएको 
स�ब�धमा िववेचना नै नगरी िक.नं. १७७ को ज�गा 
िफ�डबकुमा खो�सी पिहरो जिनएकोले खो�सी 
पिहरोकै �पमा रहने भनी ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको फैसला �िुटपूण� छ भनी पनुरावेदक 
/ �ितवादीले िजिकर िलएको पाइयो । �ितवादीले 
दाबी िलएको िक.नं. १७७ को ज�गाको �े�ीय िकताब 
उतारको अवलोकन गदा� ज�गाधनीको महलमा 
खो�सी पिहरो भनी जिनएको दिेख�छ । �ितवादीले 
उ� िक.नं. १७७ को ज�गाम�ये �े�फल १५-०-०-
० ज�गा आ�नो हदमिुनको राजीनामािभ�को हो भनी  
िमित २०३१।६।१६ मा िदने कृ�ण िहराचन थकाली र 
िलने पनुरावेदक कृ�णबहादरु ग�ुङ भएको हदमिुनको 
राजीनामाको िलखत �माणमा िदएको देिख�छ । उ� 
िक.नं. १७७ को ज�गा िमित २०३१।१२।१ मा भएको 
नापीमा नै खो�सी पिहरो भनी �े�ीय िकताबमा जिनएको 
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देिख�छ । नापीको समयमा ज�गा आ�नो नाउमँा 
नापी गराउन नस�नकुो िव�वासलायक कारण यी 
पनुरावेदकले िदन सकेको पाइदँैन । घरसारमा तयार ह�ने 
सरकारी अड्डाबाट �मािणत गराउन ुनपन� घरसारको 
िलखत जनुसकैुबेलामा पिन आपसमा िमलेर तयार गन� 
सिकने भएकोले �य�ता िलखतलाई �माणमा �हण गन� 
िनकै सतक�  ह�नपुन� ह��छ । घरसारको िलखतबाट ज�गा 
जिमनमा हक सजृना ह�नको लािग �य�तो घरसारको 
िलखतको िव�वसनीयता पिु� गन� अ�य �माणको 
समेत आव�यक पन� ह��छ । नापीको समयमा नै खो�सी 
पिहरो जिनएको ज�गा यी �ितवादीले भोग चलन गरी 
आएको भनी िव�वास गन� आधार दिेखन आउदैँन ।

३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को 
(ख२) ले “वन, बुटेन, जङ्गल, नदी, खोला नाला, 
नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको िडल, नहर, 
कुलो, ऐलानी, पत� वा अ�य ज�गा, भीर, पहरा, 
डगर बगर” जिनई दता� भएका ज�गा सरकारी ज�गा र 
ऐ.ऐ.को दफा २ को (ख३) ले “कुनै �यि�ले मा� नभई 
साव�जिनक �पमा �योग गन� पाउने परापूव�देिख 
�चलनमा रहकेो बाटो, कुवा, पानी पधेँरो, पानीघाट, 
इनार, पोखरी तथा सोको िडल, गाईव�तु िनका�न े
िनकास, गौचर, मसानघाट, िचहान, पाटी, पौवा, 
देवल, धािम�क उपासना गन� �थल, �मारक, मठ, 
मि�दर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला ला�न े
ठाउँ, साव�जिनक मनोर�जन गन� तथा खेलकुद गन� 
ठाउँ” साव�जिनक ज�गा भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
उ� िक�ा नं. १७७ को �े�फल ७८-१०-२-१ को 
�े�ीय िकताबको उतार (िफ�डबकु) हेदा� जोताहाको 
नाम थर भिनएको महलमा खो�सी पिहरो जिनएकोमा 
�ितवादीले सो त�यलाई अ�यथा भ�न सकेको 
अव�था दिेखदैँन ।

४. िमित २०३१।१२।१ मा नै नाप न�सा 
भई खो�सी पिहरो जिनई सकेको ज�गामा आ�नो 
हकको ज�गा घसेुको भनी धेरपैिछ िमित २०४५।२।२ 

मा मा� छुट दता�को लािग �ि�या अगािड बढाएको 
देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले छुट ज�गा दता� 
ग�रपाउ ँ भनी चलाएको कारबाहीमा आधारभूत 
�माणको अभाव रहेको भनी मालपोत काया�लयबाट 
सबदु �माण पेस भएको अव�थामा कारबाही ह�ने भनी 
िमिसल तामेलीमा राखेको देिख�छ । छुट ज�गा दता�को 
लािग कारबाही चलाउदँा पेस गरकेो �माणबाहेक थप 
�माण रहे भएको भनी पनुरावेदकले िजिकर िलन सकेको 
पाइदँैन । िमित २०६६।१।९ मा मालपोत काया�लय 
तनहमँा छुट ज�गा दता�को लािग िदएको िनवेदनमा पिन 
अिघ पेस ग�रएको कागजातह� उ�लेख गरी िनवेदन 
िदएको दिेख�छ । कुनै पिन िवषयमा एक पटक िनण�य 
भएपिछ सो िनण�यलाई ��य� �भाव पान� िलखत 
�माण देिखन आएमा िनण�य िवचारणीय ह�न स�ने 
ह��छ । जनु �माणका आधारमा कारबाही एकपटक 
तामेलीमा रािखएको हो सोही �माण उ�लेख गरी 
पिछ िदएको िनवेदनबाट ज�गा दता�को कारबाहीलाई 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको भनी मा�न िम�ने 
ह�दैँन । िनज �ितवादीले दाबी गरकेो िमित 
२०३१।६।१६ को हदमिुनको राजीनामाको िलखतमा 
उ�लेख भएको ज�गा नै िक.नं. १७७ को ७८-१०-२-
१ ज�गाम�ये �े�फल १५-०-०-० को ज�गा हो भनी 
यिकन गन� �माणको अभाव ह�दँा उि�लिखत िक.न. 
१७७ को ज�गा साव�जिनक नै देिखन आयो । 

५. तसथ� मािथ उि�लिखत �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादीले दाबी गरकेो िक�ा नं. १७७ 
को ७८-१०-२-१ ज�गाम�ये �े�फल १५-०-०-० 
को ज�गा िनजको दता�को नदिेखएको र िफ�डबकुमा 
खो�सी पिहरो जिनएको ज�गालाई िव�मान कानूनी 
�यव�थाले �वतः साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� 
समािहत गरकेाले साव�जिनक भनी पनुः उदघ्ोष 
ग�ररहन ुपन� ह�दैँन भनी ठहर गरकेो स�ु तनह� ँिज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७१।१२।१ को फैसला िमलेकै 

१०११७ - कृ�णबहादरु ग�ुङ िव. िव�राज खनाल
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देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत:- िहरा माया अवाल
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७४।८।१३

०६९-CR-०८५६

म�ुा: मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

पनुरावेदक / �ितवादी : नवुाकोट िज�ला गाउखँक�  
गा.िव.स. वडा नं.४ घर भई हाल, कारागार 
शाखा, नवुाकोटमा थुनामा रहेका नवुु�  भ�ने 
याङ्गचेन तामाङ

िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम नवुाकोट २ र ३ को 

जाहेरीले नेपाल सरकार

 § वादी प�को यो दािय�व िवधाियक� 
कानूनले आ�नो िनद�िषता �मािणत गन� 
भार �ितवादीमा सारकेो कारणले सीिमत 
ह�ने वा समा�त ह�ने होइन । यस अव�थामा 
पिन वादी प�ले आ�नो अनुस�धानको 
आधारमा आफूले तयार र दायर गरकेो 
अिभयोगप�मा �ितवादीको के कुन काय� 
कुन कानूनले िनषेध गरकेो आपरािधक 
काय� हो, िवधाियक� कानूनले �य�तो 
कसुर �थािपत ह�न चािहने भनी िनधा�रण 
गरकेा अपराधका त�वह� (Constituent 
elements of crime) को िव�मानता 
र आव�यक छ भने ितनीह�को 
सयंोजना�मकता (Concurrency) 
अिनवाय� �पमा उ�लेख गरकेो ह�नुपन� ।
 § कानूनले िनषेध गरकेो आपरािधक काय�, 

काय� गरकेो अव�थामा कानूनले िनधा�रण 
गरकेो तहको मनसायको सयंोजन र सो काय� 
गदा� �ितवादीलाई कुनै छुट वा �ितर�ा 
उपल�ध िथएन भनी अिभयोगप�मा �प�ट 
�पमा दाबी िलइएको ह�नुपन� ।
 § आपरािधक काय� (Conduct element), 

आव�यक मनसाय (Fault element) 
र वैध �ितर�ाको अभाव (Absence 
of valid defense) को �प� उ�लेख 
गरी कसरु �थािपत गन� र कानूनबमोिजम 
सजाय गन� मागदाबी िलइएको अिभयोगप� 
रहकेो अव�थामा िवधाियक� कानूनले 
िनद�िषताको �मािणत गन� भार 
�ितवादीमा राखेको भएमा �ितवादीले 
आफूले सफाइको िजिकर िल�छ भने 
उसले आ�नो िनद�िषता आफँैले �मािणत
गनु�पन� ।

�नण�य नं. १०११८



1909

 § वादीले िलएको दाबीमा नै कानूनले 
अपराध ह�नको लािग अिनवाय� �पमा 
चािहन े आव�यक त�व (Mandatory 
constituent elements of crime) 
भनी उ�लेख गरकेा त�वह�को 
आधार �माणसिहत उ�लेख नगरी ती 
त�वह�लाई �थािपत नगरी केवल कसरु 
ग�रएकाले सजाय ग�रपाउँ भ�नेस�म दाबी 
िलएको र अपराधका स�पूण� आव�यक 
त�वह�को सयंोजना�मक उपि�थित 
(Concurrent presence) नभएको 
अव�थामा �ितवादीमा �माणको भार 
रहकेो भ�ने कानूनी �यव�थाको आधारमा 
वादीको पूरा नगरकेो दािय�व �ितवादीले 
पूरा गनु�पन� भनी अथ� गन� निम�न े।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी मोितलाल �े�ठ र �ी ब�ी पाठक

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी दशरथ पंगेनी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४

सु� तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी पदमराज भ�
नवुाकोट िज�ला अदालत

पुनरावेदन तहको फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी टीकाबहादरु हमाल
माननीय �यायाधीश �ी स�यराज ग�ुङ
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलाउपर �ितवादीको तफ� बाट 
यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
त�य र ठहर यस�कार छः- 

िमित २०६८।०२।१२ गते नवुाकोट िज�ला 
गाउखँक�  गा.िव.स. वडा नं.४ ब�ने याङ्गचेन तामाङ, 
म र गाउकैँ बिहनी नाता पन� नाम प�रवित�त नवुाकोट 
३ समेत भई मकै गोडी रहेको अव�थामा िनज 
�ितवादी याङ्गचेन तामाङले ितमीह� िकन गाउमँा 
दःुख गरी ब�छौ ? काम गरी खान प�ुदैन । यहा ँनबस 
म ितमीह�लाई इि�डया भारतमा लगी होटलमा काम 
लगाई िद�छु भनी म ब�ार बजार गई ब�छु ितमीह� १४ 
गते आउन ुभनी ललाई फकाई गरी हामीलाई भारतमा 
िब�� गन� उ�े�यले बोलाएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
प�ाउ गरी कानूनी कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
सयं�ु जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६८।०२।१२ गते म मेरो िददीको 
बारीमा मकै गोड्न भनी गएको अव�थामा हाल नाम 
प�रवित�त नवुाकोट २ र मलाई गाउकँो मैले िचनेक� 
िछ�रङ भ�ने तोक लामाको छोरी �ितवादी याङ्गचेन 
तामाङ हामीले काम गरकेो ठाउमँा आई ितमीह�लाई 
यहा ँगाउमँा काम गररे खान प�ुदैन । म ितमीह�लाई 
भारतमा लगी होटलमा काम लगाई िद�छु । ितमीह� 
दवैुजना मसगँ िहड ँ । यो कुरा घरप�रवारलाई नभ�न ु
भनेकोले िनजको कुरा�ित िव�वास लागी िनजको 
पूव�स�लाहअनसुार सो िदन म नवुाकोट २ को घरमा 
सतुी िमित २०६८।०२।१४ गते िबहान हामीह� 
दवैुजना सातबीसेबाट गाडी चढी ब�ार बजारमा आई 
याङ्गचेन तामाङलाई खोजतलास गरी पख� बसेको 
अव�थामा �हरी कम�चारीह� आई सोधपछु गदा� 
म र मेरो साथीलाई िनज �ितवादीले ललाई फकाई 
भारतमा लगी िब�� गन� लागेको कुरामा मलाई पूण� 

१०११८ - नवुु� भ�ने याङ्गचेन तामाङ िव. नेपाल सरकार
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िव�वास ला�यो भनी नाम प�रवत�न नवुाकोट ३ ले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

िमित २०६८।०२।१२ गते िबहान बिहनी 
नाता पन� नाम प�रवत�न नवुाकोट ३ हा�ो मकै बारीमा 
मकै गोड्न भनी गएकोमा हामीह� दवैुजना मकै गोडी 
रहेको अव�थामा मेर ैगाउकैँ मैले िचनेक� तोक लामा 
तामाङको छोरी याङ्गचेन तामाङ हामी भएको �थानमा 
आई म ितमीह�लाई भारतमा लगी रा�ो होटलमा 
काम लगाई िद�छु भनी �.३००।- बस भाडासमेत 
िदई ितमीह� िमित २०६८।०२।१४ गते ब�ार बजार 
आउन ुतर यो कुरा घर प�रवारलाई नभ�न ुभनी गएको 
ह�दँा हामीले िनजको िव�वासमा परी सोहीबमोिजम 
हामी दवैुजना सातबीसेको बस चढी ब�ार बजारमा 
ओिल�ई िनज याङ्गचेनलाई खोजतलास गरी बसी 
रहेको अव�थामा �हरी कम�चारीह� आई सोधपछु 
गदा� म र मेरो साथीलाई ललाई फकाई भारतमा लगी 
िब�� गन� लागेको कुरा मलाई पूण� िव�वास ला�यो 
भनी अका� जाहेरवाली नाम प�रवत�न नवुाकोट २ ले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

म सानै छँदा मेरो आमाको म�ृय ुभएको ह�दँा 
बाब ुतोक लामा तामाङको साथ ब�द ैआउने �ममा 
मेरो घरको आिथ�क अव�था �यादै कमजोर भएको 
कारण मेर ै गाउकँो दावा दे�डुव शेपा�ले आजभ�दा 
१० वष�अगािड भारतको िहमा�चल �देश भावनगरमा 
आ�नो कपडा पसलमा राखी िनजको घरमा काम गद� 
आएकोमा िनज घरधनी दावा दे�डुको �ीमती आ�नो 
घर नवुाकोट गाउखँक�  आउने �ममा म पिन िनजको 
साथमा लागी गाउ ँआएको िथए ँ । सो �ममा गाउकँो 
हाल नाम प�रवत�न २ र ३ सगँ गाउमँा पटकपटक सहर 
जाने �ममा कुराकानी भइरहेको िथयो । यसै �ममा म 
फेरी आफूले काम गरकेो �थान भारतको िहमा�चल 
�देश जाने सोच बनाई मैले िमित २०६८।०२।१२ गते 
जाहेरवालीह� मकै गोडी रहेको �थानमा गई म पिहले 
काम गरकेो �थानमा जादँैछु । ितमीह� पिन जाने भए म 

ितमीह�लाई सहर लगी रा�ो काम लगाई िद�छु, गाउमँा 
ज�तो घासँ दाउरा मेलापात गनु�  पद�न, मीठो खान 
पाइ�छ भनी बताएपिछ िनजह� खसुी भए सोप�चात् 
मैले िनजह�लाई म ितमीह� भ�दा पिहला नै ब�ार 
बजारमा गई ब�छु । ितमीह� दवुैजना सातबीसेबाट 
बस चढी ब�ार आउन ु भनी िनजह�लाई बस भाडा 
भनी �.३००।- िदएक� ह� ँ । सो कुरा दवैुजनालाई 
आ�नो घर प�रवारमा नभ�न ुर ितमीह� म�ये नवुाकोट 
३ ले आमाको मोबाइल पिन साथमा िलई आउन ु
भनी बताई उ� िदन म आ�नो िददीको घर ब�ारमा 
आई बसे । सोहीअनसुार िमित २०६८।०२।१४ 
गते ब�ार बजार गई मैले िनज जाहेरवालीह�लाई 
पिख�रहेकोमा िनजह�लाई अवेरस�म पिन नदेखेपिछ 
ब�ार काउ�टरमा गई सातबीसेबाट आउने बस आयो 
िक आएन भनी सो�दा आइस�यो भनेपिन मैले 
जाहेरवालीह�लाई खोजतलास गदा� फेला नपरपेिछ 
म फक� िददीकोमा गई बसेको अव�थामा मलाई 
�हरीले प�ाउ गरकेो हो । मैले िनज जाहेरवालीह� 
नाम प�रवत�न नवुाकोट २ र ३ लाई ललाई फकाई 
�लोभनमा पारी भारतमा लगी काममा लगाई िदने 
भनी फकाएक� ह� ँभनी �ितवादी नवुु�  भ�ने याङ्गचेन 
तामाङले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो
बयान । 

�ितवादी याङ्गचेन तामाङले 
जाहेरवालीह�लाई भारतमा प�ुयाई बेचिबखन 
गन� मनसायले ललाई फकाई गरी ब�ार बजारमा 
बोलाएकोमा मलाई पूण� िव�वास ला�दछ भ�नेसमेत 
बेहोरामा बिुझएका रामबहादरु तामाङसमेतका 
मािनसले ग�रिदएको कागज ।

िमिसल संल�न िकटानी जाहेरी दरखा�त, 
जाहेरवालीह�को बयान कागज, �ितवादी नवुु�  भ�ने 
याङ्गचेन तामाङले गरकेो बयान, बिुझएका मािनसह� 
समेतको कागजसमेतको आधार �माणबाट मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
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को दफा ३ को (१) नं. को िवपरीत ऐ. ४(२)(ख) नं. 
को कसरु अपराधमा ऐ.ऐन १५(१)(ङ)(२) बमोिजम 
सजाय र ऐ. १७(१) नं. अनसुार �ितपूित�समेत भराई 
िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी । 

भारतको िहमा�चल िकतोर िज�ला 
भावनानगरमा मेरी म�मी ब�नहु��छ । म �यही ँम�मीकहा ँ
१० वष� बसे ँ । हाल गाउमँा आएको िथए ँ । यि�कैमा 
नाम प�रवत�न नवुाकोट २ र ३ जाहेरवालीह�ले हा�ो 
यहा ँ जबरज�ती िववाह गन� लागेका छन् । हामीलाई 
पिन ितमीसगैँ काममा लगाई देउ भने, मैले काममा 
लगाउन सि�दन भने,ँ म ब�ार िददीको घरमा आउदँा 
हामीलाई पिन जसरी भएपिन लैजान ुप�यो । हामीह� 
ब�ारस�म जसरी भएपिन आउछँ� भने । उनीह�लाई 
ब�ारमा मैले भेटेको होइन । गाउमँा केटीह� हराएका 
छन् भनी �हरीले मलाई प�ाउ गरी �याएको हो । मैले 
नाम प�रवत�न नवुाकोट २ र ३ लाई फकाएको होइन, 
छैन । जाहेरी झ�ुा हो । म िनद�ष भएकाले झ�ुा जाहेरी 
िदनेलाई नै सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको �ितवादी 
याङ्गचेन तामाङले अदालतसम� गरकेो बयान ।

�ितवादीले जाहेरवालीह�लाई बोलाएको 
होइन । ऊ सोझी गाउलेँ काम गन� मिहला भएको ह�दँा 
अ�ह�ले नै उसलाई फसाउन झ�ुा आरोप लगाएको 
हो भनी �ितवादीको सा�ी काजीमान तामाङले 
अदालतसम� गरकेो बकप� । 

जाहेरवाला नवुाकोट २ र ३ ले याङ्गचेन 
तामाङले हामीलाई भारतमा रा�ो काम लगाई 
िद�छु भनी फकाई आफू १ िदनअगावै ब�ारमा 
बसी, हामीलाई बाटो खच�समेत �.३००।- छोडेक� 
ह�न् । ब�ारमा याङ्गचेन तामाङसगँ भेट भएको िथयो । 
जाहेरी दरखा�तको बेहोरा िठक हो भनी अदालतसम� 
गरकेो बकप� । 

�ितवादी याङ्गचेन तामाङले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु अपराध गरकेो दिेखदँा िनजलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, 

२०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम १० वष� कैद 
र �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना भई ऐ.ऐनको 
दफा १७ बमोिजम पीिडतह�लाई �.५०,०००।- 
(पचासहजार) �ितवादीबाट �ितपूित�समेत भराई िदने 
ठहछ�  भ�ने िमित २०६८।८।२८ को स�ु नवुाकोट 
िज�ला अदालतको फैसला । 

अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को मेरो 
सािबती बयान मेरो �वे�छाबाट लेिखएको नभई मलाई 
पढी बाचँी नसनुाई �हरीले आफूखसुी लेखी सिहछाप 
गराएको हो । अदालतसम�को मेरो बयानलाई स�ु 
अदालतले बेवा�ता गरकेो छ । �वयं जाहेरवालीह�ले 
सातबीसेबाट गाडी चढी ब�ार बजारस�म आफूह� 
मा� आएको र �ितवादीलाई नभेटेको कुरा �वीकार 
गरबेाट म िनद�ष रहेको कुरा पिु� ह��छ । मैले 
जाहेरवालीह�लाई फकाएको भनी लगाएको आरोप 
िनराधार छ । िनजह� आफँै मलाई काम लगाई िदन ु
प�यो भनी फकाउन आएका र मैले िनजह�लाई काम 
लगाउन सि�दन भनेको कारणबाट िनजह� मसगँ 
�रसाई मेरो िव�� भारतमा काम लगाई िद�छु भनी 
फकायो भनी जाहेरी िदएका ह�न् । जाहेरी दरखा�तको 
बेहोरा झ�ुा हो भ�ने कुरा िनज जाहेरवालीह�ले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�बाट पिन �प� ह��छ । 
िमित २०६८/७/४ का िदन म याङ्गचेन तामाङलाई 
ब�ार बजारमा भेटेको भनी स.ज.२ र ३ मा उ�लेख 
गरकेा छन् भने जाहेरी दरखा�त र अदालतको �मािणत 
बयानमा ब�ार बजारमा नभेटेको भनी लेखाएका 
छन् । जाहेरवालीह�लाई मैले ललाई फकाई �याएको 
भए िनजह� मसगैँ आउने िथए । गाउखँक� बाट ब�ार 
बजारस�म आइप�ुदा बाटोमा रहेको �हरी चौक�मा 
खबर पिन नगरकेो, बजार आई पगेुपिछ पिन िनजह� 
आफँैले खबर नगरी होटल मािलकले खबर गरी 
�हरीलाई िज�मा लगाएको भनी िनजह�को बयानमा 
उ�लेख भएबाट िनजह� घरबाट स�लाह नगरी भागी 
आएको र अवगालबाट ब�न िनजह�ले मेरो िव�� 

१०११८ - नवुु� भ�ने याङ्गचेन तामाङ िव. नेपाल सरकार
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जाहेरी िदएको ह�दँा स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको 
फैसला फौजदारी कानूनका आधारभूत िस�ा�त, 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ र स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत निजरसमेतको िवपरीत ह�दँा 
सो फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको पनुरावेदनप� । 

पनुरावेिदका �ितवादीले पीिडतह�लाई 
िब�� गन� उ�े�यले नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� 
ठाउमँा लगेको भ�ने त�य �थािपत ह�नेस�मको 
व�तिुन�ठ �माण अिभयोजन प�बाट पेस ह�न 
नसकेको अव�थामा पनुरावेिदकालाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(ङ)(२) बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ुको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको �ममा फरक पन�स�ने 
देिखएकोले छलफलको लािग ��यथ� िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०६९।४।१६ को 
पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश । 

�ितवादी नवुु�  भ�ने याङ्गचेन तामाङले 
आरोिपत कसरु गरकेो देिखदँा स�ु नवुाकोट िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।८।२८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा स�ु फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने िमित 
२०६९।०८।१२ को पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला ।

म �ितवादी र जाहेरवालीह� एकै गाउकँो 
भएकाले गाउमँा भेटघाट भएको, जाहेरवालीह�ले 
नै ित�ो ज�तै काम लगाई देउ भनी िज�ी गरकेो र 
ब�ार बजार आउदँा एकिदनअिघ आएको, ब�ारमा 
जाहेरवालीह�लाई नभेटेको भनी मैले �वीकार गरकेो 
कुरालाई जाहेरवालीह�लाई ब�ारमा भेट्ने स�लाह 
भएको त�य पिु� भएको भनी एकतफ� �पमा मेरो 
िव��मा �माण लगाइएको छ । जाहेरवालीह�ले नै 
गाउबँाट आफूह� मा� ब�ार बजार आएको र ब�ार 
बजारमा म �ितवादीलाई नभेटेको भनी लेखाएको, 

बिुझएका मािनस इमानिसंह तामाङले नवुाकोट २ र 
३ ब�ार बजारमा फेला पारकेो ह� ँअ� थाहा छैन भनी 
अदालतमा गरकेो बकप�ले �प� पारकेो छ । जाहेरी 
िदने र अदालतमा जाहेरवालीह�को बकप� गराउने 
काय�भ�दा वादी प�ले अ�य �माण गजुान� नसकेको 
अव�थामा पिन नवुाकोट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।०८।२८ गते मलाई आरोिपत कसरुमा 
दोषी ठहर गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
बमोिजम १०(दश) वष� कैद र �.१,००,०००।- 
(एकलाख) ज�रवाना, ऐ.ऐनको दफा १७ बमोिजम 
पीिडतह�लाई �.५०,०००।- (पचास हजार) 
�ितवादीबाट �ितपूित�  भराई िदने ठहछ�  भनी भएको 
फैसलाउपर मेरो पनुरावेदन अदालत पाटनसम� 
पनुरावेदन परी उ� अदालतबाट समेत स�ु सदर 
ह�ने ठहराई िमित २०६९।०८।१२ गते भएको फैसला 
फौजदारी कानूनको आधारभूत िस�ा�त, �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५, स�मािनत सव��च अदालतबाट 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार म�ुामा �ितपािदत 
निजरसमेतको िवपरीत भएकोले पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट स�ु सदर गन� गरी भएको फैसला बदर 
गरी अिभयोग दाबीबाट म �ितवादीले सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
�ितवादी नवुु�  भ�ने याङ्गचेन तामाङको पनुरावेदन  
प� ।

पनुरावेदक �ितवादी र पीिडतह�बीच 
नवुाकोट िज�लाको ब�ार बजारमा भेटस�म 
भएको नदेिखएको अव�थामा समेत �ितवादीले 
पीिडतह�लाई िब�� गन� उ�े�यले नेपालिभ�को एक 
ठाउबँाट अक� ठाउमँा लगेको भ�ने आधारमा िनजलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।०८।१२ को फैसला �माण मू�यांकनको 
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रोहमा फरक पन�स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.व.ं२०२ 
नं. को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
आदेशको जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
िमित २०७३।९।३ को यस अदालतको आदेश । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन प�सिहतको 
िमिसल अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक �ितवादी नवुु�  
भ�ने याङ्गचेन तामाङको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा�य �ी मोितलाल �े�ठ र �ी ब�ी पाठकले 
जाहेरवालाह�लाई �ितवादीले काममा लगाइिद�छु 
भनी ब�ार बजारमा बोलाएको भनी िकटानी जाहेरीको 
बेहोरा र �ितवादीले पीिडतह�लाई काममा मा� 
लगाउन ब�ार बजार बोलाएको भ�नेस�म मौकाको 
बयान कागज रहेको छ । पीिडतह� आफँै ब�ार बजार 
आएका छन् । पीिडतह�लाई �ितवादीले गाउबँाट 
िलएर आएको र ब�ारमा �ितवादीले भेट गरकेो 
भ�ने िमिसल �माणबाट �मािणत छैन । �ितवादीले 
पीिडतह�लाई यौन शोषण गन� उ�े�यले नै फकाएको 
हो भ�ने �मािणत वादी प�ले गन� सकेको पाइदँैन । 
बोलाएको ठाउ ँब�ारमा �ितवादी र पीिडत सगैँ प�ाउ 
परकेो नपाएकोले �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउन ुपद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी दशरथ पंगेनीले जाहेरवालीह�को 
िकटानी जाहेरी र सो बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालत र मौकामा �ितवादीले काम लगाइिद�छु 
भनी फकाई ब�ारमा �.३००।- खच� िदई बोलाएको र 
�ितवादीले मौकामा पीिडतह�लाई काम लगाइिद�छु 
भनी खच�समेत िदई ब�ारमा बोलाएको भनी सािबत भई 
गरकेो बयान बेहोरालगायतका �माणलाई आधार िलई 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उ� बहससमेत सनुी स�ु नवुाकोट िज�ला 

अदालतबाट �ितवादी याङ्चेन तामाङलाई आरोिपत 
कसरु गरकेो ठहराई भएको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत पाटनले स�ु सदर गन� गरी गरकेो फैसला 
िमलेको छ वा छैन ? र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ वा स�दैन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� प�रवित�त नवुाकोट 
२ र ३ ले �ितवादी नवुु�  भ�ने याङचेन तामाङउपर 
िदएको िकटानी जाहेरीबाट उठान भएको ��ततु 
म�ुामा �ितवादी नवुु�  भ�ने याङचेन तामाङउपर 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३(१) क िवपरीत ऐ.४(२)(ख) नं. 
को कसरु अपराधमा ऐ.ऐ. १४(१)(ङ)(२) बमोिजम 
सजाय र ऐ.१७(१) नं. अनसुार �ितपूित�समेत भराई 
पाउ ँभ�ने बेहोराको अिभयोग माग दाबी रहेकोमा स�ु 
नवुाकोट िज�ला अदालतले आरोिपत कसरुमा िनज 
�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
बमोिजम १०(दश) वष� कैद र �.१,००,०००।- 
(एक लाख) ज�रवाना भई ऐ.ऐनको दफा १७ 
बमोिजम पीिडतह�लाई �.५०,०००।- (पचास 
हजार) �ितवादीबाट �ितपूित� भराई पाउने ठह�याई 
भएको फैसलाउपर �ितवादीको पनुरावेदन अदालत 
पाटनसम� पनुरावेदन परी उ� अदालतले स�ु 
नवुाकोट िज�ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गन� 
गरी भएको फैसलाउपर �ितवादी नवुु�  भ�ने याङ्गचेन 
तामाङको यस अदालतमा पनुरावेदन प� दायर ह�न 
आएको देिखयो ।

३. म पनुरावेदक �ितवादी र जाहेरवालीह� 
एकै गाउकँो भएको र िनजह�ले नै मलाई काम लगाई 
देउ भनी िज�ी गरी ब�ार आएका, ब�ारमा िनजह�लाई 
मैले नभेटेको अव�थामा ब�ारमा भेट्ने स�लाह भएको 
त�य पिु� भएको भनी �माणमा लगाई आरोिपत कसरु 
ठहराई स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको फैसलालाई 

१०११८ - नवुु� भ�ने याङ्गचेन तामाङ िव. नेपाल सरकार
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पनुरावेदन अदालत पाटनबाट सदर गन� गरी भएको 
फैसला कानून तथा �ितपािदत निजर िस�ा�तिवपरीत 
भएकाले उ� फैसला उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभनी पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखयो ।

४. यस स�ब�धमा ��ततु म�ुाको िमिसल 
संल�न कागजात हेदा� �ितवादी नवुु�  भ�ने याङ्गचेन 
तामाङले मौकामा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा जाहेरवालीह�लाई काममा लगाई 
िद�छु भनी ब�ारमा बोलाएको हो भनी सािबत भएपिन 
अदालतसम� गरकेो बयानमा �हरीमा भएको बयान 
मेरो �वइ�छाले भएको होइन । जाहेरवालीह�ले नै 
जसरी पिन काममा लगाई देउ ब�ार बजारमा आउछँौ 
भनेका ह�न् । जाहेरवालीह�लाई ब�ारमा म�ले भेटेको 
होइन भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो दिेखयो । िनजको बेहोरालाई समथ�न ह�ने 
गरी िनजको सा�ी काजीमान तामाङले �ितवादीले 
जाहेरवालीह�लाई बोलाएको होइन । िनजलाई 
फसाउन झ�ुा आरोप लगाएको हो भनी अदालतसम� 
बकप� गरकेो देिखयो ।

५. जाहेरवालाह�को मौकाको जाहेरी बेहोरा 
हेदा� �ितवादी नोवु�  भ�ने याङ्चेन तामाङ र हामी 
जाहेरवालाह� समेत मकै गोडी रहेको अव�थामा 
�ितवादीले भारतमा लगी होटलमा काम लगाइिद�छु, 
म ब�ार बजार गई ब�छु ितमीह� आउन ुभनी ललाई 
फकाई गरी हामीलाई भारतमा िब�� गन� उ�े�यले 
बोलाएको ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िनजह�ले उ� बेहोरा �मािणत गन� �ममा 
अदालतमा आई बयान गदा� �ितवादीले भारतमा लगी 
रा�ो होटलमा काम लगाई िद�छु भनी �.३००।- बस 
भाडासमेत िदई ितमीह� ब�ार बजार आउन ु भनी 
गएको, िनजको िव�वासमा परी हामी दवैुजना बस 
चढी ब�ार बजारमा ओल� �ितवादीलाई खोजतलास 
गरी बसी रहेको अव�थामा �हरी आई सोधपछु गदा� 
भारतमा लगी िब�� गन� लागेकोमा िव�वास ला�यो । िनज 

�ितवादीसगँ ब�ारमा भेट भएन भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । तर िनज जाहेरवालाह�ले यसरी मौकाको 
जाहेरी बेहोरा र अदालतमा �मािणत गरकेो बयानमा 
समेत आफूह�ले �ितवादीलाई ब�ारमा भेट नगरकेो 
भ�ने उ�लेख गरकेोमा सोको िवपरीत अदालतसम� 
गरकेो बकप�मा �ितवादीसगँ ब�ारमा भेट भएको िथयो 
भनी बकप� गरबेाट जाहेरवालीह�को उ� जाहेरीको 
बेहोरा र अदालतमा गरकेो बकप�मा गरकेो भनाइमा 
एक�पता रहेको पाइदँैन । यसबाट जाहेरी बेहोरा र 
अदालतको बयान शंका�पद देिखन आयो । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८ बमोिजम जाहेरवालीह�को उ� 
भनाईलाई ठोस �माण मा�न सिकएन । 

६. ��ततु म�ुाको घटना�म हेदा� 
जाहेरवालीह�लाई �ितवादीले काममा लगाई िद�छु 
भनी जाहेरवालीह� ब�ारमा आएको भ�नेस�म देिख�छ 
। �ितवादीले जाहेरवालीह�लाई बोलाएको भिनएको 
ठाउ ँ ब�ारमा �ितवादी र जाहेरवालाह� सगैँ प�ाउ 
परकेो भ�नेसमेत देिखएको छैन । मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) स�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा 
३ को उपदफा (१) मा मानव बेचिबखन र ओसारपासार 
गनु�  गराउन ुनह�ने कुरा उ�लेख छ भने ४(२)(ख) मा 
“वे�यावृि�मा लगाउने वा शोषण गन� उ�े�यले कुनै 
�कारको ललाई फकाई, �लोभनमा पारी झु�याई, 
जालसाज गरी, �प�च िमलाई, जबरज�ती गरी, 
कारकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर ब�धक राखी, 
नाजुक ि�थितको फाइदा िलई, बेहोस पारी, पद वा 
शि�को दु�पयोग गरी, अिभभावक वा सरं�कलाई 
�लोभनमा पारी, डर �ास, धाक ध�क� िदई वा 
करकापमा पारी, कसैलाई बिसरहकेो घर �थान 
वा �यि�बाट छुटाई ल�ने वा आफूसगँ रा�ने वा 
आ�नो िनय��णमा िलन ेवा कुनै �थानामा रा�ने वा 
नपेालिभ�को एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा वा िवदेशमा 
लैजाने वा अ� कसैलाई िदन”े भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । साथै, ऐ. कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा 
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१५(१)(ङ) मा “नेपालिभ�को एक ठाउँबाट अक� 
ठाउँमा लैजानेलाई दश वष� कैद र पचास हजार 
�पैयादँेिख एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना” ह�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ ।

७. ��ततु म�ुामा िवधाियक� कानूनले 
�माणको भार �ितवादीमा राखेको ह�दँा सो अव�थामा 
वादी �ितवादीको �माण प�ुयाउने के क�तो दािय�व 
रहने हो भ�ने स�दभ�मा िवचार गदा� फौजदारी 
म�ुामा सामा�यतया आ�नो अिभय�ुको कसरु 
अपराध �मािणत गन� �माणको भार वादी प�मा 
रह�छ । जसले दाबी गछ�  उसैले �मािणत गनु�पछ�  भ�ने 
फौजदारी िविधशा�को सामा�य िस�ा�त रहेको 
छ । यो िस�ा�तलाई �माण, २०३१ को दफा २५ 
ले �वीकार गरकेो छ । तर कितपय िवशेष अव�थामा 
फौजदारी म�ुामा पिन �माणको भार �ितवादीमा सान� 
सिकने वा �ितवादीमा रहने (Shifting of burden of 
proof to the accused person) गरी िवधाियक� 
कानून ब�न स�ने कुरालाई फौजदारी िविधशा�ले 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । खासगरी आफूसगँ क�जा 
(Possession) मा रहेको व�तकुो वैधता �मािणत 
गन� तथा म�ुाको �कृितअनसुार वादी प�लाई 
कसरु �मािणत गन� अ�य�त किठन ह�ने �कृितका 
यौनज�यलगायतका अ�य अपराधमा �माणको 
भार �ितवादीमा रहने गरी कानून िनमा�ण ह�नस�ने 
कुरालाई फौजदारी िविधशा�ले �वीकार गरकेो 
छ । यही िस�ा�तको आधारमा मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
९ ले �चिलत कानूनमा जनसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसरु गरकेो 
अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरकेो छैन भ�ने 
कुराको �माण िनजले नै प�ुयाउन ुपन�छ भ�ने �यव�था 
गरी अिभयोग लागेको कसरु आफूले गरकेो छैन भ�ने 
कुराको �माण �ितवादीले प�ुयाउन ु पन� �यव�था 
ग�रएको छ ।

८. सरकारवादी फौजदारी म�ुाको 
अनसु�धान तहिककात गरी सो आधारमा आ�नो 
अिभय�ुको अिभयोग िनधा�रण गन� र अदालतमा 
म�ुा दायर गन� दािय�व सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ ले वादी प�लाई िदएको छ । वादी प�को 
यो दािय�व िवधाियक� कानूनले आ�नो िनद�िषता 
�मािणत गन� भार �ितवादीमा सारकेो कारणले सीिमत 
ह�ने वा समा�त ह�ने होइन । यस अव�थामा पिन वादी 
प�ले आ�नो अनसु�धानको आधारमा आफूले 
तयार र दायर गरकेो अिभयोगप�मा �ितवादीको 
के कुन काय� कुन कानूनले िनषेध गरकेो आपरािधक 
काय� हो, िवधाियक� कानूनले �य�तो कसरु �थािपत 
ह�न चािहने भनी िनधा�रण गरकेा अपराधका त�वह� 
(Constituent elements of crime) को िव�मानता 
र आव�यक छ भने ितनीह�को सयंोजना�मकता 
(Concurrency) अिनवाय� �पमा उ�लेख गरकेो 
ह�नपुद�छ । अिभयोगप�मा अपराधका त�वह�को 
उ�लेखन वा�तिवक अथ�मा �ितवादीलाई �ितर�ाको 
लािग सनुवुाइको मौका उपल�ध गराउन ु पद�छ भ�ने 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तसगँ पिन स�बि�धत रहेको 
छ । कुन कानूनले िनषेध गरकेो आपरािधक काय�, 
काय� गरकेो अव�थामा कानूनले िनधा�रण गरकेो तहको 
मनसायको संयोजन र सो काय� गदा� �ितवादीलाई कुनै 
छुट वा �ितर�ा उपल�ध िथएन भनी अिभयोगप�मा 
�प� �पमा दाबी िलइएको ह�नपुछ�  । आपरािधक काय� 
(Conduct element), आव�यक मनसाय (Fault 
element) र वैध �ितर�ाको अभाव (Absence of 
valid defense) को �प� उ�लेख गरी कसरु �थािपत 
गन� र कानूनबमोिजम सजाय गन� मागदाबी िलइएको 
अिभयोगप� रहेको अव�थामा िवधाियक� कानूनले 
िनद�िषताको �मािणत गन� भार �ितवादीमा राखेको 
भएमा �ितवादीले आफूले सफाइको िजिकर िल�छ 
भने उसले आ�नो िनद�िषता आफँैले �मािणत गनु�पन� 
ह��छ । तर वादीले िलएको दाबीमा नै कानूनले अपराध 

१०११८ - नवुु� भ�ने याङ्गचेन तामाङ िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, माघ

1916

ह�नको लािग अिनवाय� �पमा चािहने आव�यक त�व 
(Mandatory constituent elements of crime) 
भनी उ�लेख गरकेा त�वह�को आधार �माणसिहत 
उ�लेख नगरी ती त�वह�लाई �थािपत नगरी केवल 
कसरु ग�रएकाले सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेस�म दाबी 
िलएको र अपराधका स�पूण� आव�यक त�वह�को 
संयोजना�मक उपि�थित (Concurrent presence) 
नभएको अव�थामा �ितवादीमा �माणको भार रहेको 
भ�ने कानूनी �यव�थाको आधारमा वादीको पूरा 
नगरकेो दािय�व �ितवादीले पूरा गनु�पन� भनी अथ� 
गन� िम�दैन । यिद िनरपे� �पमा अथ� गन� हो भने 
वादीको �िुटको द�ुप�रणाम �ितवादीमा सन� ह��छ, जनु 
िवधाियक� मसनाय होइन ।

९. ��ततु म�ुामा �ितवादी नवुु�  भ�ने 
याङ्गचेन तामाङउपर मानव बेचिबखन ऐन, २०६४ 
को दफा ३(१) र ४(२)(ख) को कसरु गरकेो आरोप 
लगाइएको भए तापिन �ितवादीले पीिडतह�लाई 
वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� उ�े�यले ललाई 
फकाई वा झ�ुयाई, जालसाज �प�च िमलाई के काय� 
ग�यो वा उ� दफा (२) (ख) को कुन काय� के कारण 
ह�न गयो भ�ने अिभयोगप�मा �प� ख�ुन सकेको 
छैन, पीिडतह�को िवरोधाभाषज�य भनाइको अलावा 
अपराध काय� पिु� ह�ने कुनै �माण पेस ह�न सकेको 
छैन । यी �ितवादीले पीिडतह�लाई ब�ार �याएको 
भ�ने छैन । ब�ारमा िनजह� भेट भएको भ�नेस�म 
पिन छैन । �ितवादी आफँै २२ वष�य मिहला 
देिखि�छन् । आफू भारतको िहमा�चल �देश 
भावनगरमा कपडा पसलमा काम गन� र कामको 
िसलिसलामा घर आएको भ�नेस�म छ । अक� श�दमा 
िनजको आ�नै अव�था िदनिहन र दयनीय छ । िनजले 
िवगतमा मानव बेचिबखन वा ओसारपसार ग�यो भ�ने 
आरोप पिन छैन र िमिसल संल�न कुनै सा�ी �माण 
वा कागजबाट सो पिु� ह�न सकेको अव�था पिन 
छैन । यस ि�थितमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४ ४(२)(ख) को कुन अव�था वा 
त�व िव�मान िथयो भ�ने कुरा �प�  खलुाउन नसकेको 
अव�थामा �माणको भार �ितवादीमा रहने भ�ने मा� 
कुराले �व�छ सनुवुाइको कुनै िस�ा�त नै अनशुरण 
गन� नै नपन� ज�तो गरी �ितवादीलाई सजाय गन� िम�ने 
देिखएन । �ितवादीको कसरु �ारि�भक �पमा (Prima 
facie) पिु� नै ह�न नपन� गरी फगत �ितवादीले आ�नो 
िनद�िषता पिु� गन� नसकेको भनी �माणको भार सरकेो 
भनी िनण�य िन�कष�मा प�ुदा �याय मन� जा�छ ।

१०. अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
�ितवादी नोवु�  भ�ने याङ्गचेन तामाङले पीिडतह�लाई 
ललाई फकाई वे�याविृ�मा लगाउन वा शोषण गन� 
उ�े�य राखी पीिडतह�लाई नोकरी गन� भनी िवदेश लान 
लागेको हो भ�ने त�य िमिसलबाट वादी प�ले �थािपत 
गरी �मािणत गन� नसकेको अव�थामा �ितवादीलाई 
मानव बेचिबखन ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम १०(दश) वष� कैद र 
�.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना, सोही ऐनको 
दफा १७ बमोिजम पीिडतह�लाई �.५०,०००।- 
(पचास हजार) �ितवादीबाट �ितपूित�  भराई पाउने 
ठहराई स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।८।२८ गतेको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।८।१२ 
गते भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
�ितवादी नोवु�  याङ्गचेन तामाङले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी नोवु�  
भ�ने याङ्गचेन तामाङले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहरी फैसला भएकोमा आज यस इजलासबाट 
िनजलाई थनुाम�ु गरी िदन ुभनी छु�ै आदेश भएकोले 
केही गरी रहन परने ।
�ितवादी नोवु�  भ�ने याङचेन तामाङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरकेाले स�ु नवुाकोट 
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िज�ला अदालतको िमित २०६८।८।२८ को फैसलाले 
िनजका नाउमँा राखेको १० वष� कैद र �.१ लाख 
ज�रवाना र �ितपूित�को लगत कायम नरहने ह�दँा उ� 
लगत क�ा गनु�  भनी स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू । 
फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पठाई ��ततु 
म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सारदा�साद िघिमरे

इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई 
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७३।१२।१६
०६७-CR-१२९७

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : सखु�त िज�ला वीर�े� नगर 
नगरपािलका वडा नं. १ ब�ने िभमबहादरु 
थापाको छोरा होमराज थापा

िव��
��यथ� / वादी : सिुनता के.सी. को जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § पया�� र��ाव भएको र करणी भएको वा 
नभएको यिकनसाथ भ�न नसिकने भनी 
योिन िझ�ली नरहकेो र र��ाव भएको 
भ�ने पुि� भइरहकेो अव�थामा करणीबाट 
रहकेो वीय� रगतसगैँ बगरे जान स�ने भई 
वीय� फेला नपन� स�ने ह�दँा वीय� फेला 
नपरकेो कारणलाई मा� आधार बनाई 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर �कृितको 
अपराधबाट अिभयु�लाई सफाइ िदनु 
�यायोिचत ह�न ेनदेिखने ।

(�करण नं.५)
 § जबरज�ती करणी म�ुामा सामा�यतया 

१०११९ - होमराज थापा िव. नेपाल सरकार

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग पीिडत 
र प�रवारको सद�यको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक

�नण�य नं. १०११९
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��य�दश� सा�ीको उपि�थित 
ह�दैँन । पीिडत नै घटनाको आधारभूत 
गवाह हो । िनजले अनुस�धान अिधकारी 
तथा अदालतसम� �य� गरकेो कुरालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० (क)(ख) 
बमोिजम ��य� र िनणा�यक �माणको 
�पमा िलनपुन� ।

(�करण नं.६)
 § मौकामा पीिडतले �य� गरकेो र 

अदालतमा बकप�मा देिखएको सामा�य 
फरकलाई �धानता िदई कसरुज�य 
अव�था र प�रि�थितको मू�याङ्कन 
नगरी वारदात नै �थािपत नभएको ठहराई 
कसुर अपराधबाट छुट ह�ने गरी सफाइ िदन ु
�ुिटपूण� ह�न जाने ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी लवकुमार मैनाली

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८८०, अंक ९
 § ने.का.प.२०६५, अकं १, िन.नं.७९२३

स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

सु� तहमा फैसला गन�ः
मा. िज. �यायाधीश �ी रामे�रनाथ अमा�य
बाकेँ  िज�ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले 
मा. �यायाधीश �ी स�यमोहन जोशी था�
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�ज

फैसला
�या. सपना �धान म�ल : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार छः

िज�ला बाकेँ, नेपालग�ज नगरपािलका वडा 
नं. ५ ि�थत पूव�मा िदपक शाहीको घर, पि�चम बाटो, 
उ�र प�ुपलाल चोकबाट बसपाक�  रोड, दि�ण नाम 
थाहा नभएको मािनसको घडेरी यित चार िक�लािभ� 
रहेको भीमलाल पौडेलको घरमा जीवनाथ पौडेलले 
स�चालन गरकेो हा�ो गाउलेँ होटलको कोठा नं. 
२०७ मा होमराज थापाले जबरज�ती करणी गरकेो 
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६३/१०/६ को 
घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६३/१०/६ गते होमराज थापाले 
मलाई कोठा चािहयो बिहनी छन् भनेकोले कोठा नं. 
२०७ को चाबी िलई बसेका ह�न् । होमबहादरु थापाले 
के गर े? कोठामा थाहा भएन । ...................ले केही 
जानकारी पिन गराएक� िथइनन् भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित  २०६३/१०/६ को जीवनाथ पौडेलको घटना 
िववरण कागज ।

यसमा म मामाको घरमा बसी पढ्ने ह�दँा 
हाल म जि�डसको िबरामी भएकोले घरमा औषधी 
उपचार गन� आउदँा ितथ�कुमारी चािलसेले िचनेको 
होमराज थापाको साथमा लगाएक�ले मलाई खाना 
खाएर जाउली भनी नेपालग�ज �याई हा�ो मनकामना 
को�ड �टोर अथा�त् गाउलेँ होटलमा कोठामा राखी 
चकुुल लगाई जबरज�ती करणी गरपे�चात् दातँ �स 
गरी आउछुँ भनी होमराज तल गएपिछ कोठाबाट भागी 
जाहेरी गन� आएक� छु िनजउपर जबरज�ती करणी 
महलअ�तग�त कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६३/१०/७ को जाहेरवाला ...................
को जाहेरी दरखा�त । 

मेरो बिहनीलाई होमराज थापाले खाना खाएर 
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जाउली भनी गाउलेँ होटलमा लगी जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँ िनजले जबरज�ती 
गरकेो ह�न् िनजलाई हदैस�म कारबाही होस् भ�ने 
...................को घटना िववरण कागज । 

पीिडत ...................को योिन िझ�ली जाचँ 
गदा� नरहेको देिखयो । शरीरमा संघष� िच� नभेिटएको, 
पीिडतलाई करणी भए नभएको यिकन भ�न नसिकने, 
योिनिभ� प�ुष वीय� नभेिटएको भ�नेसमेत बेहोराको 
भेरी अ�चल अ�पतालको िमित २०६३/१०/८ को 
प� ।

�ितवादी होमराज थापाले पीिडत 
...................लाई करणी गरकेो भ�ने िनजले 
�हरी िलई आएपिछ मा� थाहा पाएको ह�,ँ करणी गर े
नगरकेोबार ेथाहा भएन भ�ने िम�लाल पो�ेल र भरत 
खड्कासमेतको एकै िमलानको िमित २०६३/११/५ 
को बे�ला बे�लै घटना िववरण कागज ।

अिभय�ु होमराज थापाले पीिडत 
.................. लाई हा�ो गाउलेँ होटलमा �याई 
जबरज�ती करणी गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को कसरु अपराध गरकेोले 
िनजलाई जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को 
देहाय ४ बमोिजम सजाय ह�नका साथै िनज फरार 
रहेकोले िनजको नाउमँा वार�ेट जारी ह�न र जबरज�ती 
करणीको महलको १० नं. बमोिजम ह�नसमेत माग दाबी 
िलएको छ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६३/११/९ 
को अिभयोग दाबी ।

पीिडतको भेिजनल �वाव परी�ण गरी हेदा� 
“Intact device-seal impression not clear” 
भ�नेसमेत बेहोराको Central Police Forensic 
Science Laboratory को िमित  २०६३/११/२३ 
को �ितवेदनसमेतको प� ।

िमित २०६३।१०।३ गते म सखु�त 
बसपाक� को काउ�टरमा ड्यटुीमा िथए ँ । सो समयमा 
ितथ�कुमारीसगँ कहा ँजान ला�न ुभयो ? भनी सोधेको 

िथए ँ । �यसपिछ ...................लाई जि�डस भएको 
छ, नेपालग�ज झारफुक गरी िनको गराइ�छ भनी 
भनेकोले जान लागेको भ�न ुभयो । �यसपिछ िनजह� 
बसमा चढी गएका िथए । म उ� िदन नेपालग�ज 
आएको छैन र होटलमा कोठा िलई बसेको पिन छैन । 
मैले जाहेरवालीलाई होटलमा राखी जबरज�ती करणी 
गरकेो होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी होमराज 
थापाले स�ु अदालतसम� गरेको इ�कारी बयान ।

यसमा िमिसल संल�न रहेका त�काल �ा� 
�माणबाट �ितवादी कसरुदार होइन रहेछन् भ�ने 
देिखन नआउदँा आरोिपत जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही ऐनको महलको ३ नं. 
को दहेाय (४) को कसरुमा कारबाही ह�ने र पिछ ब�ुदै 
जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल �ितवादी होमराज 
थापालाई अ.बं. ११८ को देहाय (५) (१०) नं. अनसुार 
�.१०,०००।- नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत 
िदए धरौट तारखेमा राखी पपु�� गन� र सो िदन नसके 
थनुामा रा�न पठाइिदन ुभ�नेसमेत बेहोराको स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतको िमित  २०६४/३/११ को आदेश । 

िमित २०६३।१०।६ गते िबहानदेिख 
िदनभरी होमराजलाई सखु�त बसपाक� मा देखेको 
िथए ँ । होमराजले ...................सगँ ित�ो िववाह 
आम�सगँ भएको भनी सो�दा िनजह�बीच भनाभन 
भएको होमराजले बताएका िथए । दःुख िदने िनयतले 
जाहेरवालीले होमराज थापालाई झ�ुा आरोप लगाएक� 
ह�न् भ�ने �ितवादीको सा�ी िवमला थापाले िमित  
२०६४/६/३ गते स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६३।१०।६ गते म बिद�या आउन 
सखु�तबाट िहडेँकोमा �ितवादी होमराज सखु�त, 
रिेडयो नेपालको बाटोमा भेट भएको िथयो । मेरो 
मामाको छोरी ितथ�कुमारीको �ितवादीसगँ िचनजान 
रहेछ । �ितवादीले नेपालग�ज जान लागेको ह� ँभनेकोले 
बिहनीलाई नेपालग�जस�म लिगिदनहुोस ् भनेक�ले 
िनजले म घरस�म प�ुयाई िदउलँा भनी भनेका िथए । 
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सखु�तबाट नेपालग�ज आएपिछ खाना खाएर जाउलँा 
भनी मलाई होमराजले गाउलेँ होटलमा लगी ढोकाको 
चकुुल लगाई च�कु देखाई मेरो कपडा फुकाली 
करणी गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवालीले स�ु 
अदालतमा गरकेो िमित २०६४/१०/२८ को बकप� ।

जाहेरवालीको शारी�रक परी�ण �ितवेदन 
हेदा� करणी भएको हो, होइन यिकनसाथ भ�न नसिकने, 
हाइमन जाली नभएको, योिनिभ� वीय� नरहेको 
भ�नेसमेत उ�लेख भएको र िवशेष�को �ितवेदनबाट 
करणीको वारदात भएको कुरा नै �थािपत ह�न सकेको 
छैन । �ितवादीले आफू अ�य� रहेको भनी गरकेो 
बयान िनजको सा�ीबाट समिथ�त ह�न आएको छ । 
जाहेरी दरखा�तबाट जाहेरवालीको बकप� आफँैमा 
�माण होइन, उ� बकप� अ�य सबदु �माणबाट 
समिथ�त ह�नपुद�छ भनी सव��च अदालतबाट िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । जाहेरी अ�य सबदु �माणबाट 
समिथ�त ह�न नआएको अव�थामा जाहेरीको भरमा 
मा� अिभय�ुलाई कसरुदार ठह�याउन �यायोिचत 
नह�ने ह�दँा अिभयोग दाबी नप�ुने ठहछ�  । अिभय�ुले 
अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने बाकेँ िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।९।२९ को फैसला ।

िनज �ितवादीले सखु�तबाट आउने �ममै 
पीिडतलाई म रा�ोसगँ नेपालग�ज प�ुयाई िद�छु 
भनी पीिडतको आफ�तलाई िव�वास िदलाई सगँसगैँ 
एउटै बसमा आउदँा िनज �ितवादीले योजना बनाई 
नेपालग�ज आएपिछ खाना खाएर जाउली भनी पीिडत 
ट्वाइलेट गएको अव�थामा पीिडतको झोलासमेत 
होटलको कोठामा लगी राखेको र िनज पीिडत उ� 
झोला िलन कोठामा आउने िबि�कै ढोकाको चकुुल 
लगाई जबरज�ती करणी गरी सकेप�चात् िनज 
तल �स गररे आउछुँ भनी कोठाबाट बािहर िन�केर 
भागेकाले िनजलाई कारबाही ग�रपाउ ँ भनी मौकामै 

िकटानी जाहेरी िदएक� । सो कुरालाई समिथ�त गद� 
बकप� गरकेो अव�था, �वा��य जाचँ �ितवेदनले 
जबरज�ती करणी भएको कुरालाई पिु� ग�ररहेको 
अव�थामा �यसतफ�  समेत कुनै �ि� निदई भएको 
फैसलाको �याियक मनको अभाव रही �िुटपूण� देिखदँा 
सो फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जमा दायर पनुरावेदन 
प� ।

घटनाको त�कालपिछ परकेो जाहेरीमा 
�ितवादीउपर पीिडतले िकटानी पोल गरकेो, 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
पीिडतले अदालतमा बकप� गरकेो, जाहेरीवालीले 
आफूउपर पोल गनु�पन� यिु�सगँ कारण खलुाउन 
नसकेको अव�थामा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।९।२९ को फैसला फरक पन� स�ने ह�दँा अ.बं. 
२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ 
को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०६६।१०।१७ को आदशे ।
 यसमा अनसु�धानमा बिुझएका बसपाक�  
रोड ि�थत हा�ो गाउलेँ होटलका मािलक जीवनाथ 
पौडेललाई ब�ुन ुपन� ह�दँा पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय, नेपालग�जमाफ� त िझकाई बकप�को लािग 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६७।४।३१ को आदेशानसुार 
प�ाचार ग�रएकोमा हाल िनज िज�लाबािहर गएकाले 
उपि�थत गराउन नसिकएको भ�ने बेहोराको पनुरावेदन 
सरकारी विकल काया�लयको िमित  २०६७/५/२७ को 
जानकारी प� िमिसल सामेल रहेको ।

जाहेरीवालीको िकटानी बकप�समेतका 
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िमिसल �माणबाट िनज �ितवादी होमराज थापाले 
जाहेरी तथा अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत 
...................लाई जबरज�ती करणीको कसरु 
अपराध गरकेो पिु� भई िनज �ितवादीले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को कसरु 
अपराध गरकेो ठहछ� , सो ठहना�ले िनज �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीको ३(४) नं. बमोिजम ५ वष� कैद 
ह�ने र ऐ. को १० नं. बमोिजम पीिडत जाहेरवालीलाई 
�ितवादीबाट �.१०,०००।- �ितपूित�समेत भरी 
पाउने ठहर गरी �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।९।२९ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी 
ह�ने भ�ने बेहोराको िमित २०६७।७।२९ को पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको फैसला ।

पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसलामा 
िच� बझेुन । घटना�थल मचु�ुकामा अपराधसगँ 
स�बि�धत �माणमा ला�ने कुनै व�त ुवीय�, रगत ज�ता 
जबरज�ती करणी ह�दँा देिखनपुन� �माणह� फेला 
परकेो अव�था छैन । सो कागज पीिडतको रोहबरमा 
भएको पिन छैन । िनज पीिडत भिनएक� ...................
को त�कालै �वा��य परी�ण भएको र �योगशाला 
�रपोट�मा “Sperm cells not seen” समेत भनी 
उ�लेख भएको त�यबाट पिन जबरज�ती करणी 
नभएको �प� छ । िमित २०६३।१०।८ को मेिडकल 
बोड�को �रप�टसमेतलाई �माणमा निलई आफँै मनोगत 
अथ� लगाई जाहेरी िदएपिछ घटना घटेकै हो भनी 
अपराधसगँ स�बि�धत �माण नभेिटए पिन अनमुानको 
आधारमा भएको फैसला �िुटपूण� छ । उ� होटलवालाले 
म पनुरावदेक होमराज थापा भ�ने �यि� नै आएको भनी 
कागज नग�रिदएको र होटलमा बसेको कुनै �माण पेस 
गरकेो अव�था पिन छैन । घटना घटेको कुनै ��य� र 
व�तिुन� �माण नह�नकुा साथै िदनको िबहानै भएको 

भिनएको घटनामा अ�य �यि�लाई कुनै जानकारी 
नह�नबुाट पिन घटना घटेको अव�था नै छैन । पीिडतले 
घटनाको बारमेा जाहेरी दरखा�तमा र अदालतसम� 
बकप� गदा� फरक बेहोरा लेखाई िदएकोतफ�  कुनै �यान 
िदइएको छैन । पीिडतको योिनको Swab बाट कुनै 
प�ुष वीय� नपाइन,ु कोठामा रगत, वीय�ज�ता �माण 
नदिेखन ुनभेिटन,ु पीिडतलाई १२ घ�टािभ�ै शारी�रक 
परी�ण गदा� जबरज�ती करणी भएको भ�ने कुनै �माण 
फेला नपरकेो अव�थामा मनोगत �या�या गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� छ । करणी गरकेो भिनएक� पीिडतको 
भनाइबाहेक अ�य व�तिुन� �माणबाट करणी भएको 
देिखएको छैन । शंकाको भरमा मा� कुनै पिन �यि�लाई 
सजाय ठहर गन� िम�ने होइन । उि�लिखत घटनामा 
मेरो संल�नता भएको भनी कहीकँतै �वीकार गरकेो 
छैन । ��य�दश� कोही छैन । मेरो सा�ीले म उ� 
किथत घटना र समयको अव�थामा सखु�तमा रहेको 
अव�थाको बकप� गरी पिु� गरकेो अव�थामा सो 
�माणलाई नजरअ�दाज गरी व�तिुन� �माणको �यालै 
नगरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला सदर 
कायम ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादी होमराज 
थापाको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जमाफ� त यस 
अदालतमा दायर पनुरावेदन प� । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िमिसल 
कागजात अ�ययन गरी पनुरावेदक �ितवादीका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी लवकुमार 
मैनालीले जाहेरवालाले जाहेरी िदएपिछ अदालतमा 
समेत आई बकप� ग�रिदए पिन अ�य मौकाका �यि�ले 
अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको र मेिडकल �रपोट�  
तथा अ�य �माणले यी जाहेरवालालाई जबरज�ती 
करणी भएको भ�ने जाहेरीको बेहोरालाई समथ�न गरकेो 
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छैन । घटना�थल �कृित मचु�ुकामा पिन करणीको 
शारी�रक अव�थाबार ेकेही खलुाइएको छैन । होटलको 
जीवनाथ पौडेलले घटना िववरण कागज ग�रिदए पिन 
अदालतमा आई बकप� ग�रिदएका छैनन् । होटलमा 
ब�ने अ�य कोही कसैले बकप� ग�रिदएको पिन 
छैन । जाहेरी र जाहेरवालाले अदालतसम� ग�रिदएको 
बकप� बेहोरामा नै फरक छ । ध�क� िदएको र हार 
गहुार मागेको कोही नभएको कुरा उ�लेख गरकेो बेहोरा 
होटलवालाले िदएको बयानसगँ समेत िमलेको छैन । 
जबरज�ती करणी भएको भ�ने अ�य कुनै �माणले 
पिु� नगरी रहेको अव�थामा जाहेरवालाको बयान 
बकप�लाई मा� आधार मानी कसरुदार ठहर ग�रएको 
�ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेत िवपरीत ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला 
उ�टी गरी मेरो प�ले सफाइ पाउनपुछ�  भनी गनु�  भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

यसमा �ितवादी होमराज थापाले पीिडत 
...................लाई नेपालग�ज ि�थत हा�ो गाउलेँ 
होटलमा �याई जबरज�ती करणी गरी फरार रहेकाले 
िनजलाई जबरज�ती करणीको महलको ३ को देहाय 
४ र १० नं. बमोिजम सजाय मागदाबी गरकेोमा 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट िनजलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा 
पनुरावेदन दायर भई उ� फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
३(४) नं. बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने र ऐ. को १० 
नं. बमोिजम पीिडत जाहेरवालीले �ितवादीबाट 
�.१०,०००।- �ितपूित�समेत भरी पाउने ठहर 
भई भएको फैसलामा िच� नबझुी �ितवादीको यस 
अदालतमा पनुरावेदन प� दायर ह�न आएको रहेछ । 
त�स�ब�धमा पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 

फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुने नप�ुने के हो ? सोही स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यसमा जाहेरवाला 
पीिडत ...................ले िमित २०६३।१०।६ गते 
आफूलाई �ितवादी होमराज थापाले होटलमा खाना 
खाने िनह�मँा लगी जबरज�ती करणी गरकेाले कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी िदएको जाहेरी दरखा�तका आधारमा 
��ततु म�ुाको उठान भएको रहेछ । िनज होमराज 
थापाउपर जबरज�ती करणीमा कारबाहीको लािग 
पीिडत ................... ले िकटानी जाहेरी िदएक� र 
सोही जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी �मब� घटना 
िववरणसिहत स�ु अदालतमा आई बकप�समेत 
ग�रिदएको पाइ�छ ।

३. िनज �ितवादी होमराज थापाले आ�नो 
होटलमा कोठा िलई साथमा पीिडत ................... 
समेत रहेको घटना िववरण खलुाई होटल स�चालक 
जीवनाथ पौडेलले िमित २०६३।१०।६ गते 
अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको कागजले समेत पिु� 
गरकेो छ ।

४. �ितवादीका सा�ी िवमला थापाले िनज 
घटना घटेको िदन सखु�त बसपाक� मा नै रहेको र 
नेपालग�ज नगएको बेहोरा खलुाई बकप� ग�रिदएको 
भएपिन िनज पीिडत ...................सगँ िनजको 
पूव�िचनजान रहेको बेहोरा िनजको बयान बेहोराबाट 
देिख�छ । िचनजान भएको नाताले सगँसाथ लागी 
गएको भ�ने बेहोरा र घटना�थल मचु�ुका तथा मौकामा 
कागज ग�रिदने �यि�ह�को बेहोराबाट �ितवादी 
होमराज थापाले उ� होटलमा लगी नराखेको र कोठा 
िलई नबसेको भ�ने भनाई िव�वसनीय देिखएन वारदात 
भएको िदन पीिडत बसपाक� मा आई िटकट काटी 
नेपालग�ज गएको भ�ने पनुरावेदककै बयान बेहोराले 
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पिन घटना�मलाई पिु� ग�ररहेको देिख�छ । घटनाको 
लग�ै घटनाबार ेउजरुी गरकेो अव�था र प�रि�थितमा 
अमकु ठाउमँा उजरुी नग�रएको भ�ने आधारमा मा� 
उजरुीको गा�भीय� कम ह�न स�ने होइन ।

५. पीिडतको उमेर १६ वष� मा� रहेको 
छ । कुनै १६ वष�को केटीले िवनाकारण आफूमािथ 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी िदने 
र अदालतमा आई बकप�समेत ग�रिदएको कुरालाई 
सामा�य झोसपोल मा� हो भ�न ु �यायोिचत ह�दँैन । 
जाहेरवालाको उजरुीबमोिजम अनसु�धानको �ममा 
िनज पीिडत ................... को �वा��य परी�ण 
ह�दँा योिन िझ�ली जाचँ गदा�  करणीको �प� सकेंतबार े
उ�लेख नगरकेो भए तापिन पया�� र��ाव भएको र 
करणी भएको वा नभएको यिकन साथ भ�न नसिकने 
भनी योिन िझ�ली नरहेको र र��ाव भएको भ�ने 
पिु� भइरहेको अव�थामा करणीबाट रहेको वीय� 
रगतसगैँ बगेर जान स�ने भई वीय� फेला नपन� स�ने 
ह�दँा वीय� फेला नपरकेो कारणलाई मा� आधार बनाई 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर �कृितको अपराधबाट 
अिभय�ुलाई सफाइ िदन ु�यायोिचत ह�ने देिखदँैन । 

६. जबरज�ती करणी म�ुामा सामा�यतया 
��य�दश� सा�ीको उपि�थित ह�दैँन । पीिडत नै 
घटनाको आधारभूत गवाह हो । िनजले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतसम� �य� गरकेो कुरालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० (क)(ख) बमोिजम 
��य� र िनणा�यक �माणको �पमा िलनपुन� ह��छ । 
पीिडतले घटना�मका बारमेा िदएको जाहेरी दरखा�त 
अदालतमा आई ग�रिदएको बकप�, घटना िववरण 
कागजमा खलुाइएको बेहोराबीच खासै िवरोधाभास 
रहेको पिन देिखदँैन ।

७. कानूनी �पमा हेदा� पिन जबरज�ती 
करणी ह�नको लािग प�ुष वीय� योिनमा �खलन भई 

योिनको व�रप�र वीय� वा सोको दाग लागेकै ह�नपुन� 
अिनवाय�तासमेत रहेको देिखदँनै । यस स�ब�धमा 
अजु�नबहादरु पा�डे िव�� नेपाल सरकार भएको 
जबरज�ती करणी (ने.का.प. २०६५, अंक १, 
िनण�य नं. ७९२३) म�ुामा समेत िस�ा�त �ितपादन 
भइरहेको दिेख�छ । ��ततु म�ुामा पीिडतले �ितवादी 
होमराज थापालाई नै छानेर अिभयोग लगाउन ु पन� 
आधार र कारण पिन देिखदँैन । �ितवादीको स�ब�धमा 
िनजले �य� गरकेो कुराबाट �ितवादीउपर कुनै दरुा�ह 
�य� गरकेो पिन देिख�न । यसरी सहज र �वभािवक 
�पले �ितवादीले िनजउपर गरकेो काम र �यवहारको 
स�ब�धमा �य� गरकेो भनाइलाई अिव�सनीय 
मा�नपुन� कारण देिखन आएको छैन । च�कु दखेाई डर 
�ासमा बला�कार गदा� आवाज आई कराएकै ह�नपुछ�  
भ�न िमलेन ।

८. पीिडतले िदएको िकटानी जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गरी अदालतमा ग�रिदएको बकप� 
घटना िववरण कागज, अनसु�धानका �ममा बिुझएका 
मािनसह�ले लेखाई िदएको बेहोराबाट ��य�दश� 
नभएपिन जबरज�ती करणीको वारदात घटेको भ�ने 
कुरा �प� �पमा �थािपत भइरहेको देिखयो ।

९. मौकामा पीिडतले �य� गरकेो र 
अदालतमा बकप�मा देिखएको सामा�य फरकलाई 
�धानता िदई कसरुज�य अव�था र प�रि�थितको 
मू�याङ्कन नगरी वारदात नै �थािपत नभएको ठहराई 
कसरु अपराधबाट छुट ह�ने गरी सफाइ िदन ु �िुटपूण� 
ह�न जाने ह��छ ।

१०. पीिडतको उमेर, अव�था र प�रि�थितको 
कारणले परी�ण �ितवेदनमा जबरज�ती करणी भएको 
भ�ने कसरु देिखने �माण भेिटएन भनेकै आधारमा मा� 
सजायबाट छुट ह�ने आधार ब�न ुह�दँैन । पीिडतको उमेर 
१६ वष� मा� रहेको अव�था देिखएको छ । करणीअिघ वा 
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पिछ रज�वलाका कारण करणीको संकेत दिेखने �माण 
न� ह�ने स�भावनालाई पिन अ�यथा मा�न सिकँदैन । 
अनसु�धानको �ममा िनज पीिडत ................... को 
�वा��य परी�ण ह�दँा योिन िझ�ली जाचँ गदा�  नरहेको 
देिखएको र पया�� र��ाव भएको र करणी भएको वा 
नभएको यिकनसाथ भ�न नसिकने भनी िमिसलसाथ 
रहेको भेरी अ�चल अ�पतालको �ितवेदनबाट पिन 
िनज पीिडत यवुतीको योिन िझ�ली नरहेको र पया�� 
रगत लागेको �मािणत भई पया�� र��ाव भएको 
अव�थामा वीय� रगतसगैँ बगेर जान स�ने भई वीय� 
फेला नपन� पिन स�ने अव�था ह�ने ह�दँा र वीय� फेला 
नपर ेजबरज�ती करणी गरकेो नह�ने कुरा जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. ले प�रक�पना नगरकेो कानूनी 
अव�था भई पीिडत ................... ले अदालतमा 
आई गरकेो िकटानी बकप�समेतका िमिसल संल�न 
�माणबाट िनज �ितवादी होमराज थापाले जाहेरी तथा 
अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत सिुनता के.सी. लाई 
जबरज�ती करणीको कसरु अपराध गरकेो पिु� भई 
िनजलाई सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा गन�पन� दिेखएन ।

११. तसथ�, अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।९।२९ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी 
गरी िनज �ितवादी होमराज थापाले जाहेरी तथा 
अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत ................... लाई 
जबरज�ती करणीको कसरु अपराध गरकेो पिु� भई 
िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. को कसरु अपराध गरकेो ठह�याई सोही महलको 
३(४) नं. बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने र ऐजनको १० 
नं. बमोिजम पीिडत जाहेरवालीलाई �ितवादीबाट 
�.१०,०००।- �ितपूित�समेत भरी पाउने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 

२०६७।७।२९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । बला�कार ज�तो ग�भीर र संवेदनशील 
म�ुामा गोपिनयताको स�मान र सरं�ण गनु�पन� भनी 
२०६३ को �रट नं. ३५६१ (ने.का.प. २०६४, 
िन.नं. ७८८०, भाग ४९, अंक ९) मा िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भई िनद�िशकासमेत जारी भई गोपिनयता 
उ�लङ्घन भएमा िवभागीय कारबाही र अवहेलनामा 
म�ुा चलाउने �यव�थासमेत रहेकोमा ��ततु म�ुामा 
सोतफ�  �यान निदई लापरवाही गरी म�ुा दायर भएको 
देिखदँा आइ�दा य�तो ग�ती नगनु�  भनी ��ततु 
म�ुासगँ स�बि�धत  अनसु�धानकता�लाई �यानाकष�ण 
गराउनू । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सारदा�साद िघिमरे

इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले
इित संवत् २०७३ साल चै� १६ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
फैसला िमित : २०७४।१०।५

०७२-CI-०५४०

म�ुा:- रकम िदलाई पाऊँ

पनुरावेदक / वादी : िज�ला धािदङ गोगनपानी गा.िव.स. 
वडा नं.८ मानख ुब�ने तोयानाथ अया�ल

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला धािदङ िनलक�ठ 

गा.िव.स. वडा नं.२ पौवा ब�ने सान ुिवरबहादरु 
थापा मगर

 § पुरा ह�न नस�ने करारको स�ब�धमा 
करार ऐन, २०२३ लागु रहकैे अव�थामा 
हद�याद गुि�सकेप�ात् नयाँ ऐन�ारा नया ँ
हद�यादको �यव�था गद�मा गिु�सकेको 
हद�याद पुनज�िवत ह�न नस�ने ।

(�करण नं.५)
 § करार भनकेो देवानी दािय�विभ�को 

िवषय हो । य�ता देवानी दािय�विभ�को 
िववादमा पूव�वत ्ऐनले �दान गरकेो सुिवधा 
वा कानूनी उपचारिभ�बाट चुिकसकेका 
िफरादवालाका हकमा नया ँ हक 
अिधकारको सृजना भएको भनी �या�या 
गन� निम�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट :
��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� 

�ी सीताराम दाहाल र �ी घने�� नेपाल
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § करार ऐन, २०२३

सु� तहमा फैसला गन� :-
माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाजा काक�
धािदङ िज�ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गन� :-
मा. �यायाधीश �ी भरत�साद अिधकारी
माननीय �यायाधीश �ी �काशराम िम�
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. अिनलकुमार िस�हा : पनुरावेदन 

अदालत पाटनको िमित २०७०।१।८ को फैसलाउपर 
वादीको तफ� बाट म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भनी 
परकेो िनवेदनमा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दता� भई पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः

िवप�ी �ितवादी सान ुिवरबहादरु थापा मगरले 
धािदङ िज�ला िनलक�ठ गा.िव.स. वडा नं.५(च) 
िक.नं.२१५२ को रोपनी १२-१०-१-१ ज�गाम�ये 
१ रोपनी ज�गा िब�� गरी घर �यवहार चलाउन ुप�यो 
भनेकोले १ रोपनी जगाको मू�य �.९,८८,०००।- 
कायम गरी त�काल उ� ज�गा मालपोत िवभागबाट 
रो�का रहेकोले रो�का फुकुवा भएको ३५ िदनिभ� 
ज�गावाला िवरबहादरु थापाले म ज�गा ख�रदकता� 
तोयानाथ अया�ललाई जानकारी िदनपुन� सत� राखी 
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मबाट �ितवादीले �.९,८०,०००।- िलई िमित 
२०५४।६।१९ मा करार िलखत ग�रिदन ु भएको 
िथयो । िमित २०६४।९।२७ मा करारबमोिजमको ज�गा 
िलने िदने स�ब�धमा िवप�ीसगँ कुरा गदा�  मालपोत 
काया�लय, धािदङको िमित २०६४।६।२८ को िनण�यले 
उ� ज�गा पौवा गठुी, मोही िशवकुमारी थापा मगरका 
नाउमँा दता� भई स�यो । करारबमोिजमको ज�गा पास 
गरी िदन सि�दन । करारको कागज गरी िलएको नगद 
िव�तार ै ितन�छु भनेबाट पनु: िमित २०६४।११।२७ 
मा करारबमोिजमको ज�गा पास गरी िदन ु प�यो भनी 
िवप�ीसगँ भ�दा करारबमोिजमको दािय�व पूरा गन� 
स�ने ि�थित र अव�था नभएकोले जानेको गर भनी 
जवाफ िदएकोले �चिलत करार ऐन, २०२३ को दफा 
१८(२)(ग) बमोिजम ३ मिहनािभ� नालेस गन� आएको 
छु । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको २ नं. बमोिजम 
सावा ँ�.९,८०,०००।- र सोको सयकडा १०% ले 
ह�ने �याज �.९,८०,०००।- समेत ज�मा सावा ँ�याज 
�.१९,६०,०००।- िवप�ीबाट िदलाई भराई पाउ ँ
भ�ने िफरादप� ।  

�ितवादीका नाउमँा जारी भएको ३० िदने 
स�ु इतलायनामा �याद िमित २०६६।५।१ मा तामेल 
भएकोमा �यादिभ� �ितउ�र निफराई स�ु �याद ै
गजुारी बसेको । 

�ितवादी सान ु वीरबहादरु थापाले ज�गा 
पा�रत गरी िदनेछु भनी करार कागज भएको हो । 
करारबमोिजम ज�गा निदएपिछ करारबमोिजम िलएको 
सावा ँ�याज �ितवादीबाट वादीले भराई पाउने हो भ�ने 
वादीको सा�ी लभ�साद दाहालको बकप� । 

िमित २०५४।६।१९ को स�कल करारनामा 
कागज वादीबाट पेस भई स�ु िमिसल सामेल रहेको ।

लेनदने �यवहारको २ नं. बमोिजम सावा ँ
�याज भराई पाउ ँभ�ने वादी दाबी भएकोमा करारको 

िलखत २०५४।६।१९ मा भएकोमा िफराद दायर 
िमित २०६५।८।१३ मा भएबाट मलुकु� ऐन, लेनदने 
�यवहारको महलको २ नं. को �यादिभ�समेत िफराद 
परकेो अव�था नदेिखदँा सावा ँ�याज भराई पाउ ँभ�ने 
वादी दाबी प�ुन स�दनै भ�ने स�ु धािदङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको फैसला ।

म पनुरावेदक वादीले िक.नं.२१५२ को 
�े�फल १२-१०-१-१ म�ये १-०-०-० ज�गा 
�.९,८८,०००।- मा �ितवादीबाट ख�रद गन� 
गरी �.९,८०,०००।- �ितवादीलाई िदई िमित 
२०५४।६।१९ मा करारनामाको िलखत गरकेो हो, 
कपाली तमसकुको िलखत गरकेो होइन । लेनदने 
�यवहारको महलको हद�याद लागू ह�ने होइन । यस 
म�ुामा त�काल बहाल रहेको करार ऐन,२०२३ को 
दफा १८(२)(ग) बमोिजम म�ुा गनु�पन� कारण परकेो 
िमितले हद�यादिभ� म�ुा दता� गनु�पन� हो । करारमा 
उ�लेख भएको सत�बमोिजमको रकम माग गरी िफराद 
दायर गरकेो, त�काल िव�मान रहेको करार ऐनको 
हद�यादिभ�ै िफराद दायर गरकेोमा लेनदेन �यवहारको 
महलको २ नं. को गलत �पमा �या�या गरी हद�याद 
नाघेको भनी त�कालको करार ऐन, २०२३ को 
िववेचनासमेत नगरी स�ु धािदङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१।२८ मा भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
बदर गरी िफराद दाबीबमोिजमको सावा ँ�याज िदलाई 
पाउ ँभनी वादीले पनुरावेदन अदालत पाटनमा िदएको 
पनुरावेदनप� ।

ज�गा फुकुवा वा नामसारी भएको काय�को 
जानकारी गराउन ुपन� गरी करारको दफा ३ मा उ�लेख 
भएकोमा सोबमोिजम पनुरावेदक वादीलाई जानकारी 
नगराएको ि�थितमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८, 
९(२)(ग) समेतको �या�या�मक ��नको रोहमा स�ु 
फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. तथा 
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पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

पनुरावेदक वादीले करारबमोिजम दािय�व 
पूरा गन�तफ�  नआई रकम िदलाई भराई पाउ ँ भनी 
अदालतमा �वेश गनु�भएको छ । िनजले करार ऐन, 
२०२३ को दफा १८(२)(ग) र लेनदेन �यवहारको २ 
नं. को हद�यादिभ� िफराद दायर नगरी करार भएको 
िमितबाट ११ वष�पिछ िफराद दायर गन� अिधकार 
वादीलाई छैन । िवप�ी वादी आ�नो अिधकार�ित 
चनाखो नभई चपु लागेर बसेको ह�दँा अदालतले म�त 
गन� स�दैन भ�ने िस�ा�त Doctrine of Delay मा 
आधा�रत छ । िवप�ीलाई अ�याय भएको भए �याियक 
उपचारको बाटो ह�दँाह�दँै सो माग� अवल�बन नगरी 
करार गरकेो ११ वष�स�म चपु लागेर समय �यितत 
भइसकेपिछ उपचारको माग� खो�न ु Doctrine of 
Delay को िस�ा�तिवपरीत ह�ने भएकोले वादी दाबी 
प�ुन नस�ने गरी स�ुबाट भएको फैसला िमलेकै ह�दँा 
सदर ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको िलिखत �ितवाद ।

वादी दाबी नप�ुने ठहराएको स�ु धािदङ 
िज�ला अदालतवाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको 
फैसला प�रवत�न ग�ररहन ुनपरी सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१।८ को 
फैसला ।

करार ऐन, २०५६ लागू भइसकेपिछ खारजे 
भइसकेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)
(ग) को हद�याद आकिष�त ह�न स�ने देिखदैँन भ�ने 
िनण�यमा िलएको आधारका स�दभ�मा नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले 
खारजे भएको कुनै ऐनबमोिजम पाएको, हािसल गरकेो 
वा भोगेको कुनै हक, सिुवधा, कत��य वा दािय�वमा 
असर पन� छैन भनी �यव�था गरेको र उ� ऐनले 

गरकेो �यव�थाको �या�या गद� स�मािनत �ी सव��च 
अदालतबाट ने.का.प.२०५१, अंक-६, िन.नं.४९३८ 
मा नेपाल ऐनले पिहलेको ऐनलाई खारजे ग�यो भने 
खारजे भएको ऐनबमोिजम पाएको, हािसल गरकेो वा 
भोगेको कुनै हक सिुवधा कत��य वा दािय�वमा असर 
गद�न । साथै �यसरी �ा� हक, सिुवधा वा कत��यलाई 
असर नपान� ह�दँा �य�तो उजरुीको कारबाही स�ु गन� 
वा जारी रा�न िम�छ भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । जनु समयको घटना वा ि�या हो, सोही समयको 
कानूनको आधारमा उपचार खो�न ु पछ�  भनी काम 
ह�दँाका समयमा �चलनमा रहेको हद�याद नै ला�ने गरी 
ने.का.प.२०६९, अंक-१, िन.नं.८७५१ मा तथा ऐन 
जारी भएको िमितबाटै �ार�भ ह�ने भएबाट �यसपिछ 
पन� िववादमा मा� उ� ऐन आकिष�त ह�ने र ऐन जारी 
ह�नभु�दा अिघ भएको काम कारबाहीको लािग त�काल 
�चलनमा रहेको हद�यादस�ब�धी �यव�था नै आकिष�त 
ह�ने गरी ने.का.प.२०६२, अंक-१, िन.नं.७४८० मा र 
मलुकु� ऐन, सात� सशंोधनपूव� िमित २०२३।११।२३ 
मा गरकेो दता� बदर गन� �यसपिछ िमित २०३४।९।२७ 
मा भएको संशोिधत हद�यादको �यव�था ला�न नस�ने 
त�काल �चिलत ऐनले तोकेको हद�यादिभ�ै नालेस 
िलई आउन ु पछ�  भनी ने.का.प.२०६३, अंक-७,िन.
नं.७७३७ मा िस�ा�तह� �ितपादन भएको अव�था 
छ । वादी र �ितवादीका बीच करार भएको र करार 
गदा�का समयमा करार ऐन, २०२३ �चलनमा रहेको 
तथा करारकै सत�बमोिजम रकम माग गरी सोही ऐनको 
दफा १८(२)(ग) को हद�यादिभ� िफराद गरकेोमा 
उि�लिखत िस�ा�तह�को िवपरीत ह�ने गरी तथा 
नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा 
४(ग) समेतको �यव�था िफरादप�मा उ�लेख गरी 
िफराद माग दाबी गरकेोमा सोतफ�  िवचार नै नगरी करार 
ऐन, २०५६ लागू भइसकेपिछ खारजे भइसकेको 

१०१२० - तोयानाथ अया�ल िव. सान ुिवरबहादरु थापा मगर



नेपाल कानून पि�का, २०७५, माघ

1928

करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हद�याद 
आकिष�त ह�न स�ने देिखदँनै भनी गरकेो �िुटपूण� फैसला 
बदर गरी िफराद माग दाबीबमोिजम �ितवादीबाट रकम 
िदलाई भराई पाउ ँभ�ने वादी तोयानाथ अया�लको म�ुा 
दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन प� ।

यसमा स�झौताको कागजबाट म�ुा गनु�पन� 
कारण परकेो िमितबाट �चिलत कानूनबमोिजम रकम 
ितन� बझुाउन स�ने भनी गरकेो स�झौता प�िवपरीत 
अथ� गरी �ितवादीको �ितउ�रसमेत नपरकेो 
अव�थामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) 
तथा कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा ४ 
को �या�याको ��न तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
५४ को �िुट देिखएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७०।१।८ को फैसलामा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को ख�ड (क) 
को अव�था िव�मान दिेखदँा ��ततु म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७२।५।१५ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�यका लािग यस इजलासमा पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा ��यथ� / �ितवादी सान ु िवरबहादरु 
थापा मगरको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी सीताराम दाहाल र �ी घने�� नेपालले करार 
ऐन, २०२३ र मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको २ नं. 
को दाबी िलई िफराद आएकोमा दवुै ऐनबमोिजमको 
हद�यादिभ�को ��ततु िफराद नह�दँा स�ु िज�ला 
अदालतले िफराद दाबी नप�ुने ठह�याएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� त�य एवं कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकर रहेको ��ततु म�ुामा स�ु, रकेड� तथा 
�माणलगायत स�पूण� िमिसलह� अ�ययन गरी हेदा�, 

स�ु धािदङ िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
िमित २०७०।१।८ को फैसला िमलेको छ वा छैन र 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा 
स�दनै ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. सोतफ�  िवचार गदा�, िमित २०६४।११।२७ 
मा करारबमोिजमको ज�गा पास गरी िदन ु प�यो िक 
करारको दफा ५ मा उि�लिखत सत�का आधारमा 
सावा ँ �याज रकम िदन ु प�यो भनी िवप�ीलाई भ�दा 
जानेको गर भनेकाले मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
२ नं. र त�काल बहाल रहेको करार ऐन, २०२३ 
को दफा १८(२)(ग) बमोिजम िफराद गन� आएको 
छु । मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको २ नं. बमोिजम 
सावा ँ�.९,८०,०००।- र सोको सयकडा १०% ले 
ह�ने �याज �.९,८०,०००।- समेत ज�मा सावा ँ�याज 
�.१९,६०,०००।- िवप�ीबाट िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी रहेकोमा �ितवादीले 
�ितउ�र निफराई स�ु �यादै गजुारी बसेको देिखयो ।

३. उपयु�� िफराद दाबी भएको ��ततु 
म�ुामा वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने स�ु 
धािदङ िज�ला अदालतको िमित २०६८।१।२८ 
को फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।१।८ मा फैसला भएको 
रहेछ । सो फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान भई ��ततु म�ुा आज यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको देिखयो ।

४. ��यथ� �ितवादी सान ु िवरबहादरु थापा 
मगर �थम प� र पनुरावेदक वादी तोयानाथ अया�ल 
ि�तीय प� भई धािदङ िज�ला िनलक�ठ गा.िव.स. 
वडा नं.५(च) िक.नं.२१५२ को �े�फल १२-१०-१-
१ ज�गाम�ये १-०-०-० ज�गा िब�� गनु�  पन� भएबाट 
१ रोपनी ज�गाको �.९,८८,०००।- (अ�रपेी नौ 
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लाख अठासी हजार) मोल कायम गरी बैनाबापत 
��यथ� �ितवादी सान ु वीरबहादरु थापा मगरले 
�.९,८०,०००।- (अ�रपेी नौ लाख असी हजार) 
रकम बिुझिलएको, िक.नं.२१५२ को ज�गा मालपोत 
िवभागको २०५२।११।९ को िनण�यले हाल बेचिबखन 
रो�का रहेको र दता�वालाम�येक� �ेमकुमारी थापाको 
म�ृय ु भइसकेको ह�दँा िनजको नाउमँा नामसारी गन� 
काय� बाकँ� रहेकोमा �यसम�ये जनु काय� पिछ स�प�न 
ह��छ सोको जानकारी ��यथ� �थम प�ले गराउनपुन� र 
सो जानकारी पाएको ३५ िदनिभ� काया�लयमा गई हक 
छाडी िलखत पा�रत िलन ुिदन ुपन� तथा यिद उ� ज�गा 
क�चा ठहरी िलखत पा�रत ह�न नसकेमा बैना रकम 
र सोको �याजसमेत ��यथ� �ितवादीले पनुरावेदक 
वादीलाई िफता� गनु�  पन�छ नगरमेा �थम प�ले ि�तीय 
प�को घर घरानाबाट असलुउपर गरी िलने िदने सत�मा 
��यथ� र पनुरावेदकबीच २०५४।६।१९ मा करार 
भएको देिख�छ ।

५. पनुरावेदक वादीले मूलतः मलुकु� ऐन, 
लेनदने �यवहारको २ नं. र त�कालीन करार ऐन, 
२०२३ को दफा १८(२)(ग) को कानूनी �यव�था 
उ�लेख गरी दाबी िलएको पाइ�छ । यस स�दभ�मा 
हेदा� ��यथ� �ितवादी र पनुरावेदक वादीबीच िमित 
२०५४।६।१९ मा करार भई वैना रकम आदान 
�दान भएको भ�ने िलखतमा उ�लेख भएको 
देिख�छ । सो समयमा करार ऐन, २०२३ �चलन 
रहेको पाइ�छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) 
ले “म�ुा गनु�पन� कारण परकेो िमितले ३ मिहनािभ� 
उजुरी निदए ला�न नस�ने” कानूनी �यव�था गरकेो 
देिख�छ । ��ततु म�ुाको िफराद त�कालीन करार 
ऐन, २०२३ वहाल रहेको समयमा दता� नभई िमित 
२०६४।१२।२४ दायर ह�न आएको दिेखयो । िफराद 
दता� ह�दँाको समयमा करार ऐन, २०५६ �चलनमा 

रहेको पाइयो । यसरी पूव�वत् ऐनमा उि�लिखत हद�याद 
र त�स�ब�धी �यव�थाबमोिजम िववाद सजृना भएको 
अव�थामा सोही ऐनबमोिजम दाबी िलन ुपन� अव�था 
िथयो । वादीको िफरादप�बाटै उि�लिखत ज�गा यी 
�ितवादीले िब�� नामसारी गरी वादीलाई िदन स�ने 
�कृितको नरहेको कारण करार गदा�कै अव�थामा 
करार पूरा गन� स�ने �कृितको दिेखदैँन । य�तो पूरा 
ह�न नस�ने करारको स�ब�धमा करार ऐन, २०२३ 
लागू रहेकै अव�थामा हद�याद गिु�सकेप�ात् नया ँ
ऐन�ारा नया ँहद�यादको �यव�था गद�मा गिु�सकेको 
हद�याद पनुज�िवत ह�न स�दैन । 

६. नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 
२०१० को दफा ४(ग) ले “खारजे भएको कुनै 
ऐनबमोिजम पाएको, हािसल गरकेो वा भोगको कुनै 
हक, सिुवधा, कत��य वा दािय�वमा असर पन� छैन“ 
भ�ने �यव�था रहेको छ भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको 
देिख�छ । करार भनेको दवेानी दािय�विभ�को िवषय 
हो । य�ता दवेानी दािय�विभ�को िववादमा पूव�वत् 
ऐनले �दान गरकेो सिुवधा वा कानूनी उपचारिभ�बाट 
चिुकसकेका यी िफरादवालाका हकमा नया ँ हक 
अिधकारको सजृना भएको भनी �या�या गन� िम�ने 
ह�दैँन । ��ततु कानूनी �यव�थाले पूव�वत् रहेको करार 
ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हद�यादलाई न 
त सरं�ण गद�छ न त करारअनसुार ज�गा नै पा�रत ह�ने 
अव�था सजृना गछ�  । 

७. तसथ� करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)
(ग) र लेनदेन �यवहारको २ नं. लाई टेक� १० वष�को 
अविध �यितत गरी दायर भएको िफरादमा हद�यादकै 
कारण देखाई वादी दाबी नप�ुने बोली पारी भएको 
स�ु फैसलाले म�ुाको प�रणाममा असर पन� अव�था 
भएको नदेिखदँा वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु 
धािदङ िज�ला अदालतको िमित २०६८।१।२८ को 
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फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०।१।८ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु म�ुा दोहो�याउने स�ब�धमा िन�सा 
�दान गदा� उि�लिखत कारण र आधारसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. मीरा खड्का

इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७४ साल माघ ५ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
फैसला िमित : २०७४।९।४

०७२-CR-०८८७

म�ुाः आवेश�े�रत ह�या कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : पूण�बहादरु ख�ीको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : दाङ िज�ला, सैघा गा.िव.स. वडा 

नं.६ ब�ने िदपक ख�ी

 
 § फौजदारी अपराध ह�नको लािग आपरािधक 

काय� (Actus reus) र आपरािधक मनसाय 
(Mens rea) ह�नै पद�छ । आपरािधक 
काय�मा आपरािधक मनसाय (Mens rea) 
को कुन �कृितको िव�मानता रहकेो छ 
भ�ने कुरा सजाय िनधा�रणमा मह�वपूण� 
ह��छ । मानिसक त�वको �व�पको 
आधारमा नै अपराधको गा�भीय� मापन गरी 
दािय�व बहन गराउने ग�र�छ । अिनि�छत 
तथा अ�जानमा भएको कामको लािग 
ग�भीर कसुर मानी दि�डत ग�रनु �याय 
र कानूनका मा�य िस�ा�तको िवपरीत 
ह�ने । मानिसक शि�को �योग गररे गरकेो 
कामको लािग कता� िज�मेवार ह��छ तर 
अ�जानमा वा अिनि�छत �पमा ग�रएको 
कामको लािग कता�लाई कम िज�मेवार 
तु�याउने कानूनी �यव�था मलुुक� ऐनको 
�यानस�ब�धी महलको ५ र ६ न.ं मा रहकेो 
छ । कता�को िनय��णभ�दा बािहरको 
प�रि�थितमा आकि�मक �पमा घटना 
घट्न गएको अव�थामा भिवत�य ह�ने ।

(�करण नं.२)
 § आवेश��ेरत ह�यामा त�कालै उठेको 

�रसको कारण मौकामा �हार गरी ह�या 
गरकेो ह�दँा �यसमा मनसाय त�वको अभाव 
रह�छ । आवेशमा उ�िेजत अव�था कुन 
हदस�म िथयो भनी गिणतीय िहसाबले 
यिकन गन� नसिकने भए पिन �ितवादी र 
मतृकबीचको स�ब�ध र �यवहार, मानवीय 
सवेंदनशीलता, कुनै खास घटना वा 
प�रि�थित ज�ता कुरालाई आकँलन गन� 

�नण�य नं. १०१२१



1931

सिक�छ । आवेशको उ�ेजना मतृकको 
ि�याकलापबाट अचानक उ�प�न भई 
�यसको �भावले अिभयु�ले �िणक�पमा 
आ�मिनय��ण गुमाएको अव�था ह�नुपन� ।
 § आवेश��ेरत ह�यामा पीिडतको कुनै 

काय�बाट �ितवादी उ�िेजत भई आवेशमा 
आई आ�मिनय��ण गमुाई पीिडतको 
काय�को �िति�याको �पमा त�कालीन 
अव�थामा नै पीिडतउपर हमला गरकेो र 
सोही कारणबाट पीिडतको म�ृयु भएको 
ह��छ । य�तो अव�थामा �ितवादीले 
आिंशक �ितर�ाको िजिकर िलन र 
�मािणत भएमा सो सिुवधा �ा�त ह�न  
स�ने ।

(�करण नं.३)
 § भिवत�यलाई आकि�मक घटना वा 

दुघ�टनाको �पमा िलइ�छ । यसलाई 
दुघ�टनाको �पमा िलइन े ह�दँा भिवत�य 
ह�नलाई घट्न पुगेको घटना घटाउनसे�मको 
कुनै कारण तथा �रसइवी नभएको देिखन ु
पन�, आफूले गरकेो कामबाट कुनै दु�प�रणाम 
आउन स�ने अव�था तथा स�भावना 
नरहकेो देिखनु पन�, �य�तो दु�प�रणामको 
इ�छा तथा पूव��ानसमेत नभएको ह�नुपन� 
साथै वैध काम वैध साधनको �योग गरी 
पया��त सावधानी अपनाई गरकेो पिन पुि�  
ह�नुपद�छ । भिवत�य ह�यामा �ितवादीले 
मािनसउपर ताकेर �हार गरकेो नभई 
सावधानीपूव�क कुनै काय� गदा� दुभा��यवश 
वा भिवत�यवश मािनसलाई ला�न गई 
सो कारणबाट मािनसको म�ृयु भएको 
ह��छ । �य�तो अव�थामा �यानस�ब�धीको 

महलको ५ न.ं आकिष�त ह�ने र �ितवादीले 
सोअ�तग�तको सुिवधा �ा�त गन� स�ने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी नारायण ढकाल

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०४१, अंक ९, िन.नं.२११४

स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी िव�वमङ्गल आ�ेय
दाङ देउखरुी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी र�नबहादरु बागच�द 
मा. �यायाधीश �ी अिनता मान�धर जोशी
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु

फैसला
�या. ह�रकृ�ण काक� : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) 
को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७१/०८/०८ को फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पन� आएको िनवेदनमा 
म�ुा दोहो�याउने अनमुित �ा�त भई पनुरावेदनको 
रोहमा दता� भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको त�य र 
ठहर यस�कार रहेको छः-

िज�ला दाङ सैघा गा.िव.स. वडा नं. ६ 
ि�थत व�दी भ�ने �थानमा पूव� �ी िस�ाथ� �ा.
िव.ब�दी �कुल, पि�चम �ीधर ख�ीको बारी, उ�र 
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जोखबहादरु रागमुगरको बारी, दि�ण �ी िस�ाथ� �ा.
िव. व�दी �कुलको अिफस कोठा यित ४ िक�लािभ� 
रहेको मतृक �ीधर ख�ीको लासको अनहुार, टाउको, 
मे�द�डको भाग, दाया ँ बाया ँ हातको ह�केला, बाया ँ
ख�ुालगायतमा घाउ चोट कोत�रएको िनलडाम 
देिखएको, पछािडप�� तालमुा ग�भीर चोट देिखएको, 
बाया ँख�ुाको प�जामा पोिलएको ज�तो चोट र छाला 
खोि�सएको, दाया ँ आखँा फुटेको, दवुै कानबाट 
रगत बगेको, बाया ँ आखँामािथ कािटएको अ.ं२ इ�च 
टाउकोको तालमुा अं.३ इ�चजितको गिहरो घाउ र 
टाउकोको भागमा अ.ं२ इ�चको गोलाकार घाउचोट 
देिखएको, छातीको भागमा ४/५ ठाउमँा िनलडाम 
देिखएको भ�ने घटना�थल लास जाचँ �कृित
मचु�ुका ।

म जाहेरवालाको भाइ �ीधर ख�ीले 
अ�यिधक मा�ामा मादक पदाथ� सेवन गरी घरमा 
पटकपटक झगडा गरी �ीमती र छोराह�लाई कुटिपट 
गन� गद�थे र िमित २०७०/७/१७ गतेको राित १०.०० 
बजेितर िनज �ीधर ख�ीले मादक पदाथ� सेवन गरी 
घरमा आई जेठो छोरा दीपक ख�ीलाई काट्छु माछु�  
भनेपिछ बबुा र छोराबीच हात हालाहाल भई कुटिपट 
भएकोले अनसु�धान गरी कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको पूण�बहादरु ख�ीको जाहेरी दरखा�त ।

Skull fracture Ĉ generalized 
scalp hematoma, # Trachea- peritracheal 
Hematoma. Multiple Fracture ribs 
Ĉ hemothorax. Massive intracranial 
hemorrhage म�ृयकुो कारण Head injury 
(Craniocerebral injury) भ�ने उ�लेख रहेको शव 
परी�ण �ितवेदन । बबुा �ीधर ख�ी पिहलेदेिख नै 
अ�यिधक मा�ामा मादक पदाथ� सेवन गन� घरमा आउने 
झगडा गन� आमा खमीसरा ख�ीलाई शारी�रक तथा 

मानिसक यातना कुटिपटसमेत िदने बानी िथयो र िमित 
२०७०/७/१७ गतेको अं.१० बजे राितितर बाबलेु के 
कुन ठाउबँाट अ�यिधक मा�ामा मादक पदाथ� सेवन 
गरी आई घरमा आमा र भाइलाई गाली गरी आमालाई 
कुटिपट गन� लागेका िथए र सोही अव�थामा म गाउबँाट 
काम गरी घरमा जादँा बबुा ितहारको समयमा य�तो 
नगनु�होस् भनी स�झाउदँा बबुाले हिँसया उठाई �हार 
गन� खो�दा मैले छेक� बाबलुाई धकेली िदए ँर बाबलेु 
उठी झ�टन खोजेपिछ मैले हात म�ुकाले अनहुार 
टाउकोलगायतको भागमा कुटिपट गरी म स�ुन गए ँर 
िमित २०७०/७/१८ गते अं. ४.०० बजेको समयमा  
बाब ुमतृ अव�थामा फेला परकेा िथए । बाबकुो म�ृय ु
मेरो कुटिपटबाट भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी दीपक ख�ीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान कागज ।

िमित २०७०/७/१७ गतेको राित 
अं.१०.००बजेको समयमा �ीधर ख�ीले के कुन 
ठाउबँाट मादक पदाथ� सेवन गरी घरमा आई झगडा 
गदा� �ितवादी दीपक ख�ीले य�तो नगनु�होस् बबुा भ�दा 
झगडा ह�दँाको अव�थामा दीपक ख�ीले धकलपकल 
तथा कुटिपट गदा� �ीधर ख�ीको म�ृय ु भएको भ�ने 
सनुेको ह� ँ कानूनबमोिजम ह�नपुद�छ भ�ने मानबहादरु 
ख�ी र बलबहादरु रावतको क�रब एकै िमलानको 
घटना िववरण कागज ।

�ीधर ख�ीले पिहलेदेिख मादकपदाथ� सेवन 
गरी घर प�रवारमा झगडा गन� र िमित २०७०/७/१७ 
गतेको राित अं.१०.०० बजेितर बबुा �ीधर ख�ीले 
के कुन ठाउबँाट मादक पदाथ� सेवन गरी घरमा आई 
आमालाई कुटिपट गन� लागेको र मलाई गाली गरी 
रहेको अव�थामा दाज ु दीपक ख�ी गाउबँाट आउदँा 
बबुाले कुटिपट गन� लागेको दखेेपिछ बबुा य�तो 
नगनु�होस् भ�दा दाजसुगँ पिन झगडा गनु�  भयो र दाजलेु 
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बबुालाई धकेली िददँा निजकै रहेको िसलौटामा टाउको 
ठोिकयो र पिछ दाजलेु ला�ाम�ुकाले कुटिपट गनु�भयो 
र यसरी कुटिपट गरपेिछ उपचारको लािग किहकँतै 
लगेको होइन भ�ने बस�त ख�ीको कागज ।

िमित २०७०/७/१७ गते अं.१०.०० बजे 
राित �ीधर ख�ीले मादक पदाथ� सेवन गरी घरमा 
आई झगडा ह�दँा िनजको छोरा दीपक ख�ीले य�तो 
नगर बबुा भनी स�झाउदँा बाबलेु काट्छु माछु�  भनेपिछ 
दीपक ख�ीले धकेली िददँा निजकै रहेको ढुङ्गाको 
िसलौटामा टाउको ठोि�कन पगुी चोट लागेको र हात 
म�ुकाले समेत कुटिपट गरकेो सनेुको ह� ँभ�ने सर�वती 
रावतको घटना िववरण कागज ।

मतृक �ीमान् पिहलेदेिख नै अ�यिधक मा�ामा 
मादक पदाथ� सेवन गरी घरमा आई मलाई कुटिपट 
गरी शारी�रक तथा मानिसक यातना िदने बानी िथयो 
र िनजको कुटिपटबाट मेरो दातँसमेत झारी िदएको 
िथयो र िमित २०७०/७/१७ गते राित अं. १०.०० 
बजेितर पिन गाउबँाट अ�यिधक मा�ामा मादकपदाथ� 
सेवन गरी घरमा मलाई कुटिपट गन� लागेको िथयो र 
सोही अव�थामा छोरा दीपक ख�ी गई य�तो नगनु�होस ्
बबुा भनी स�झाउदँाको अव�थामा उ�टै निजकै रहेको 
हिँसया उठाई �हार गन� खो�दा छोराले धकेली िदएको 
र जसले गदा� ढुङ्गाको िसलौटामा ठोि�कन पगुी 
टाउकोमा चोट ला�यो । �ीमान् पनुः झ�टन ला�दाको 
अव�थामा हातम�ुकाले अनहुार टाउकोलगायतको 
भागमा कुटिपट गरेको िथयो र िमित २०७०/७/१८ 
गतेको अ.ं४.०० बजेको समयमा मतृ अव�थामा फेला 
परकेो हो भ�ने बेहोराको खमीसरा ख�ीको घटना 
िववरण कागज ।

मतृकले �ीमतीलाई कुटिपट गन� लागेको 
अव�थामा �ितवादी दीपक ख�ीले छुट्याउन खो�दा 
मतृकले हिँसया उठाई �हार गन� लागेकोमा कुटिपट 

भई �ितवादी िदपक ख�ीको कुटिपटको कारण �ीधर 
ख�ीको म�ृय ु भएको हो भनी मौकामा कागज गन� 
अिधकांश मािनसह�ले लेखाइिदएकोसमेतका आधार 
र �माणह�बाट �ितवादी दीपक ख�ीले आवेशमा आई 
आ�नै बाब ु�ीधर ख�ीलाई कुटिपट गरी मारेको भ�ने 
देिखदँा �. दीपक ख�ीलाई म.ुऐन �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १४ नं. को कसरुमा सोही मलको ऐ.१४ 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोगप� ।

िमित २०७०/७/१७ गते म गाउबँाट घरमा 
आउदँा बबुा भाइ र आमासगँ झगडा गररे गाई िलन 
जा�छु भनी वनितर जान ुभएको रहेछ । पिछ साझँ ९ 
बजेितर गाउबँाट घर आउदँा आमासगँ झगडा गरकेो 
देखेर यसो गन� ह��न भनी स�झाउदँा उ�टै मलाई 
काट्छु भनी हिँसयाले हा�न ला�न ु भयो अिन मैले 
बबुालाई हातले दईु पटक हानेको ह� ँ । मैले हानेपिछ 
उहा ँिसलौटामा ठोि�कन जान ुभएको हो । म �यसपिछ 
आ�नो िव�तरामा स�ुन गएको ह� ँ । पिछ िबहान बबुा 
मतृ अव�थामा ह�नहु���यो । बबुाको म�ृय ु के कसरी 
भयो थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी दीपक 
ख�ीले स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतसम� 
गरकेो बयान ।

मतृक �ीधर ख�ी उ� िदन नसा पानी सेवन 
गरी आएका रहेछन् । आ�नो घरमा आई आ�ना 
�ीमती जहान प�रवारलाई तथानाम गाली गलौज 
गन� लागेपिछ िकन यसरी गाली गरकेो भ�दा र�सीले 
माितएका भाइ �ीधर लड्न गई टाउकोमा ढंुगा पन� 
गई चोट लागी िनजको म�ृय ु ह�न गएको हो । मतृक 
�ीधर ख�ीलाई कसैले हानेर मारकेो होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला पूण�बहादरु ख�ीले गरकेो बकप� ।

िमित २०७०/७/१७ गते मतृक �ीधर ख�ी 
हामीसगँ झगडा गद� िथए । �यही समयमा �ितवादी 
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दीपक ख�ी मेरो छोरा आई झगडा नगनु�स ् भ�दा 
�ितवादी दीपक ख�ीलाई त ँतेरी आमासगँ पोइला जा 
भनेपिछ �ितवादी �रसाई हातले २/३ म�ुका मखुमा 
हानेका ह�न् । िनजले मान� उ�े�यले हानेका होइनन् । 
म�ुका हा�दा मतृक �ीधर ख�ी िसलौटामा पन� गएका 
ह�न् । �यसपिछ हामी सबै स�ुन गएका हौ ँ । �यस रात 
मैले राित उठी ३/४ पटक पानी खवुाएको ह� ँ । िबहान 
उठ्दा िनजको म�ृय ुभएको िथयो । छोरा दीपक ख�ीले 
मतृक �ीधर ख�ीलाई माछु�  भनी हानेको होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी खिमसरा ख�ीले 
गरकेो बकप� ।

दईु प�बीच भएको भनाभन वा 
धकेलाधकेलबाट यी �ितवादीले सामा�य २/३ 
थ�पड मा� हानेको भ�ने कुरा पिु� भएको अव�थामा 
यी �ितवादीले आवेशमा आएर सो काय� गरकेो भ�ने 
ि�थित देिखएन । यी �ितवादीको मतृकको �यान 
िलने इिवलाग, मनसाय रहे भएको नदिेखएको र 
िनजले गरकेो कत��यबाट मािनस मला� ज�तो पिन 
नदेिखएकोले ��ततु म�ुामा वारदात ‘भिवत�य’ हो भनी 
भ�न ु पन� भएकोले �ितवादी दीपक ख�ीलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा उि�लिखत 
कसरुमा ऐ.ऐ.को ६ को देहाय २ नं. बमोिजम १(एक) 
वष� कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु दाङ देउखरुी 
िज�ला अदालतको िमित २०७०।११।६ को फैसला ।

�ितवादीलाई मतृक मन�स�ने अव�थाको 
थाहा जानकारी ह�दँाह�दैँ आवेशमा आई कुटिपट वा 
पटकपटक चोट छोडी सोही चोटको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको भ�ने पिु� भइरहेकोमा �ितवादीलाई 
अिभयोगबमोिजम सजाय नगरी �यून  सजाय गरकेो 
स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनप� ।
स�ु अदालतबाट भिवत�यको वारदात 

ठह�याइसकेपिछ मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको ६ नं. 
को देहाय २ नं. बमोिजम �यूनतम सजाय गनु�  पन�मा 
नगरी १ वष� कैद गन� ठह�याई भएको स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको उ� फैसला �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, २७ तथा दफा ५४ 
को �ितब�धा�मक वा�यांश र स�मािनत सव��च 
अदालतबाट स.अ.बलेुिटन २०६० पूणा�ङ्क २६३ प�ृ 
११ मा �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
ह�दँा बदर गरी घटनाको ि�थितसमेतलाई म�यनजर 
गरी इ�साफ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िदपक ख�ीको पनुरावेदनप� ।

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको 
टाउकोमा चोट देिखनकुा साथै करङ (Ribs) समेत 
भािँचएको भ�ने उ�लेख भएको प�र�े�यमा स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०७०/११/०६ 
को फैसला िवचारणीय देिखदँा अ.बं. २०२ नं. को 
�योजनाथ� दवुै प�लाई जानकारी िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको 
आदशे ।

�ितवादी दीपक ख�ीले मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा उि�लिखत कसरुस�म 
गरकेो ठह�याई स�ु दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/११/६/२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादी दवैु प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै भ�ने पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।८।८ को फैसला ।

��ततु म�ुामा मलाई अ�यिधक �रस 
उठी था�न नसक� २, ३ पटक हातले हानेको ह� ँ
भनी �ितवादीले मौका र अदालतमा गरकेो बयान, 
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��य�दश� खिमसरा ख�ीले मतृकलाई स�झाउन 
ला�दा उ�टै छोरालाई त ँ आमासगँ पोइला जा भनी 
भनेकाले छोराले मखुमा िहका�एको भनी गरकेो 
मौकाको कागज र अदालतको बकप�समेतका कागज, 
�माणबाट �ितवादीले उसै मौकामा ए�कासी उठेको 
�रस था�न नसक� आवेशमा आई मतृक बाबउुपर 
हात छाडेको र सोही चोटका कारण िनजको म�ृय ु
भएको, शव परी�णमा मतृकको शरीरमा एकभ�दा बढी 
घाउचोट परकेो देिखएको अव�थामा �ितवादीलाई 
भिवत�यतफ�  कसरुदार ठह�याएको स�ु अदालतको 
फैसला सदर गन� पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको 
फैसला �माण मापन एवं िव�लेषणको रोहमा �िुटपूण� 
ह�दँा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गरी सो फैसला 
बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको िनवेदनप� ।

यसमा �ितवादीले हातले २/३ पटक �हार 
गदा� मतृक लड्न गई िसलौटामा टाउको ठोि�कएको 
िथयो । सोही कारण मतृक िपताको म�ृय ु भएको 
हो भनी गरकेो मौका तथा अदालतसम�को बयान 
बेहोरामा देिख�छ । ��य�दश� खिमसरा ख�ीले 
बकप� गदा� मतृकलाई �ितवादीले स�झाउन ला�दा 
मतृकले उ�टै दवुा��य बोलेकोले �ितवादीले मतृकका 
मखुमा िहका�एको हो भ�ने बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । 
शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको शरीरमा एकभ�दा 
बढी घाउचोट परकेो दिेखएको छ । यसरी मतृकलाई 
�ितवादीले �हार गदा� िसलौटामा ठोिकएको कारणबाट 
म�ृय ुभएको साथसाथै िनजलाई अ� पिन धैर ैचोटपटक 
लागेको भ�ने त�य ��य�दश�को बकप� तथा शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट देिखइरहेको अव�थामा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको फैसलामा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 

महलको १४ नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र 
५४ समेतको �या�या�मक �िुट िव�मान दिेखदँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम 
��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ 
भ�ने यस अदालतको िमित २०७२/०६/१४ को 
आदशे ।

��यथ� �ितवादी िदपक ख�ीले यस 
अदालतबाट जारी भएको �याद आफँैले बझुी िलएकोमा 
�यादिभ� हािजर ह�न नआई गजुारी बसेको ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
��यथ� �ितवादीले यस अदालतबाट जारी भएको �याद 
आफँैले बझुी िलएकोमा �यादिभ� हािजर ह�न नआई 
गजुारी बसेको ह�दँा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी नारायण 
ढकालले मतृकले अ�यिधक मादक पदाथ� सेवन गरी 
आमा, भाइ र मसमेतलाई माछु� , काट्छु, पिहले घरमा 
झगडा ग�ररहने गरकेो र वारदातको िदन मतृक बाबलुाई 
झगडा नगन� भनी स�झाउदँा बाबलेु निजकैको हिँसया 
उठाई �हार गन� खो�दा मैले हिँसया समाती धकेि�ददँा 
निजकै रहेको ढुङ्गाको िसलौटामा टाउको ठोि�कन 
पगुी चोट लागेको भनी �ितवादीले बयान गरकेो, शव 
परी�ण �ितवेदनमा िविभ�न चोट िनलडाम देिखएको 
ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम आवेश�े�रतमा सजाय गनु�  
पन�मा स�ुले भिवत�य ठह�याई गरकेो फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसला �माण 
मापन एवं िव�लेषणको रोहमा �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला 
बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�ने गरी फैसला ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� त�य र बहस िजिकर भएको ��ततु 
म�ुामा स�ु, रकेड� र पनुरावेदनसिहतको स�कल 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, ��ततु म�ुामा �ितवादीको 

१०१२१ - नेपाल सरकार िव. िदपक ख�ी
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कुटिपटको कारण मतृकको म�ृय ु भएको हो भ�ने 
लेिखिदएसमेतका आधार �माणबाट �ितवादी आवेशमा 
आई आ�नै बाब ु�ीधर ख�ीलाई कुटिपट गरी मारकेो 
भ�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र 
१४ नं. को कसरुमा सोही मलहको ऐ १४ नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग माग दाबी रहेकोमा स�ु 
अदालतबाट �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको दफा ५नं. को कसरुमा ऐ. ६(२) नं. बमोिजम 
एक वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएकोमा सोउपर वादी 
�ितवादी दवुैतफ� बाट पनुरावेदन गरकेोमा पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको म�ुा 
दोहो�याई पाउ ँ भनी िनवेदन परी अनमुित �ा�त भई 
��ततु म�ुा पेस ह�न आएको देिखयो ।

उि�लिखत त�य भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७१।८।८ 
मा भएको फैसला िमलेको छ वा छैन, यी पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� दिेखन 
आयो ।

२. सो स�दभ�मा हेदा� , यसमा िनण�यतफ�  
िवचार गदा�, ��ततु म�ुाको वारदात आवेश�े�रत 
ह�याको हो वा भिवत�य �यानको हो ? भ�ने ��नको 
िन�पण गनु�  पन� देिख�छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. मा "�यान माना�को मनसाय रहेनछ, 
�यान िलनुपन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लुक� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा 
िवष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, 
लात, मु�का इ�यािद हा�दा सोही चोट पीरले ऐनका 
�यादिभ� �यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  ।" भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । �यसै गरी मलुकु� ऐन 

�यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा “�यान िलने इिवलाग 
वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस 
मला�  भ�ने ज�तो नदेिखएको कुनै कुरा गदा� �यसै�ारा 
केही भई कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य ठहछ� " भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ भने ऐ. ६(२) नं. मा "होस 
नपु�याई वा हेलच�याँई गरी कुनै काम गदा� भिवत�य 
परकेोमा पाँच सय �पैयाँस�म ज�रवाना वा दुई वष�स�म 
कैद वा दुवै सजाय ह��छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । फौजदारी अपराध ह�नको लािग आपरािधक काय� 
(Actus reus) र आपरािधक मनसाय (Mens rea) 
ह�नै पद�छ । आपरािधक काय�मा आपरािधक मनसाय 
(Mens rea) को कुन �कृितको िव�मानता रहेको 
छ भ�ने कुरा सजाय िनधा�रणमा मह�वपूण� ह��छ । 
मानिसक त�वको �व�पको आधारमा नै अपराधको 
गा�भीय� मापन गरी दािय�व बहन गराउने ग�र�छ । 
अिनि�छत तथा अ�जानमा भएको कामको लािग 
ग�भीर कसरु मानी दि�डत ग�रन ु �याय र कानूनका 
मा�य िस�ा�तको िवपरीत ह��छ । मानिसक शि�को 
�योग गररे गरकेो कामको लािग कता� िज�मेवार ह��छ 
तर अ�जानमा वा अिनि�छत �पमा ग�रएको कामको 
लािग कता�लाई कम िज�मेवार त�ुयाउने कानूनी 
�यव�था मलुकु� ऐनको �यानस�ब�धी महलको ५ र 
६ नं. मा रहेको छ । कता�को िनय��णभ�दा बािहरको 
प�रि�थितमा आकि�मक �पमा घटना घट्न गएको 
अव�थामा भिवत�य ह�ने देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादी िदपक ख�ीले आ�ना बाब ु�ीधर ख�ीलाई 
मान� मनसाय, इिबलाग केही नरहेको र आफूले गरकेो 
काय�बाट आफूलाई ज�म िदने बाबकुो म�ृय ुहोला भ�ने 
अव�थाको पूवा�नमुान गरकेो र िनजले गरकेो काय�बाट 
मन� स�ने अव�था रहेकोसमेत दिेखदैँन । मेरो भाइ 
�ीधर ख�ीले अ�यिधक र�सी सेवन गरी �ीमती तथा 
छोराह�लाई कुटिपट गरी घरमा झैझगडा गन� गद�थे 
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। िमित २०७०/०७/१७ गते राित १०.०० बजेितर 
मतृकले मादक पदाथ� सेवन गरी घरमा आई जेठो 
छोरासगँ झगडा ह�दँा बाब ुछोराबीच सामा�य कुटिपट 
भएको र िबहान ४ बजेितर िनज भाइको म�ृय ुभएको 
भ�ने कुरा घर प�रवारबाट थाहा पाएको ह� ँभ�ने मतृकका 
भाई पूण�बहादरु ख�ीको जाहेरी दरखा�त रहेको छ । 
मतृकले मादक पदाथ� सेवन गरी आमा र भाइलाई गाली 
गरी आमालाई कुटिपट गन� लागेको देखी य�तो नगनु�  
होस ्भनी स�झाउदँा बबुाले हिँसया उठाई �हार गन� 
खो�दा हातले २, ३ पटक हानी धकेली िददँा निजकै 
रहेको िसलौटामा ठोि�कएको र सोही कारणबाट मतृक 
िपताको म�ृय ुभएको हो भनी मौका तथा अदालतसम� 
बयान गरकेो देिख�छ । जाहेरवाला पूण�बहादरु ख�ीले 
मतृक र�सी सेवन गररे लडी मरकेो हो, कोही कसैले 
हानेर मारकेा होइनन् भनी तथा मतृक र�सी सेवन गरी 
सधै ँझगडा गनु�  ह���यो, िमित २०७०।७।१७ गते राित 
छोरा िदपकले स�झाउन ला�दा त ँआमासगँ पोइला जा 
भनी भनेकाले हातले मखुमा हा�दा िसलौटामा लडेको 
र उठेर आ�नै ओ�यानमा सतेुकोमा िबहान उठेर हेदा� 
मरकेो अव�थामा देखेको भनी अदालतमा बकप� 
गरकेो देिख�छ ।

३. आवेश�े�रत ह�यामा त�कालै उठेको 
�रसको कारण मौकामा �हार गरी ह�या गरकेो ह�दँा 
�यसमा मनसाय त�वको अभाव रह�छ । आवेशमा 
उ�ेिजत अव�था कुन हदस�म िथयो भनी गिणतीय 
िहसाबले यिकन गन� नसिकने भए पिन �ितवादी 
र मतृकबीचको स�ब�ध र �यवहार, मानवीय 
संवेदनशीलता, कुनै खास घटना वा प�रि�थितज�ता 
कुरालाई आकँलन गन� सिक�छ । आवेशको उ�ेजना 
मतृकको ि�याकलापबाट अचानक उ�प�न भई �यसको 
�भावले अिभय�ुले �िणक�पमा आ�मिनय��ण 
गमुाएको अव�था ह�नपुद�छ । �यानस�ब�धी महलको 

१४ नं. अनसुार मानु�पन�स�मको �रसइवी, मनसाय 
नभएको, जोिखमी हितयार �योग नभएको, सामा�य 
मनि�थित नभई मानिसक उद ्वेग�ारा अक�मात 
उ�ेिजत ह�न आई �रसको झोकँमा आफूसगँ भएका 
वा वरपर रहेका व�तलेु हा�दा मरकेो ह�न ुअव�थामा 
आवेश�े�रत ह�या ह�न स�ने �यव�था गरकेो दिेख�छ । 
आवेश�े�रत ह�यामा पीिडतको कुनै काय�बाट �ितवादी 
उ�ेिजत भई आवेशमा आई आ�मिनय��ण गमुाई 
पीिडतको काय�को �िति�याको �पमा त�कालीन 
अव�थामा नै पीिडतउपर हमला गरकेो र सोही 
कारणबाट पीिडतको म�ृय ु भएको ह��छ । य�तो 
अव�थामा �ितवादीले आंिशक �ितर�ाको िजिकर 
िलन र �मािणत भएमा सो सिुवधा �ा�त ह�नस�छ ।

४. भिवत�यलाई आकि�मक घटना वा 
दघु�टनाको �पमा िलइ�छ । यसलाई दघु�टनाको �पमा 
िलइने ह�दँा भिवत�य ह�नलाई घट्न पगेुको घटना 
घटाउनेस�मको कुनै कारण तथा �रसइवी नभएको 
देिखन ु पन�, आफूले गरकेो कामबाट कुनै द�ुप�रणाम 
आउन स�ने अव�था तथा स�भावना नरहेको देिखन ु
पन�, �य�तो द�ुप�रणामको इ�छा तथा पूव��ानसमेत 
नभएको ह�नपुन� साथै वैध काम वैध साधनको �योग 
गरी पया��त सावधानी अपनाई गरकेो पिन पिु� 
ह�नपुद�छ । भिवत�य ह�यामा �ितवादीले मािनसउपर 
ताकेर �हार गरकेो नभई सावधानीपूव�क कुनै काय� 
गदा� दभुा� �यवश वा भिवत�यवश मािनसलाई ला�न गई 
सो कारणबाट मािनसको म�ृय ुभएको ह��छ । �य�तो 
अव�थामा �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. आकिष�त 
ह�ने र �ितवादीले सोअ�तग�तको सिुवधा �ा�त गन� 
स�ने ह��छ । भिवत�यलाई आकि�मक घटना वा 
दघु�टनाको �पमा िलइ�छ । यसै स�दभ�मा पनुरावेदक 
वादी त�कालीन �ी ५ को सरकार, ��यथ� �ितवादी 
गोपालबहादरु िव�ट भएको (ने.का.प. २०४१ अकं ९ 
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िन.नं.२११४) कत��य �यान म�ुामा यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०४१।८।१९ मा "एउटा 
काय� गदा� अक� प�रणाम ह�न गई मतृकको मृ�यु 
ह�न गएको अव�थालाई भिवत�य कायम गरी गरकेो 
म�यमा�लच ��ेीय अदालतको िनण�यलाई अ�यथा 
भ�न सिकने ि�थित नह�ने ।" भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको छ ।

५. �ितवादी िदपक ख�ीले गरकेो काय�बाट 
मतृक बबुाको म�ृय ु होला भ�ने पूवा�नमुान गन� स�ने 
अव�था रहेको पिन देिखदैँन । आफूलाई हिँसयाले 
�हार गदा�  सामा�य �पमा हातले हानी धकेली िदएको 
अव�थामा मतृक बाब ुअक�मात ढुङ्गाको िसलौटामा 
लड्न गई लागेको चोटको कारण म�ृय ुभएको अव�था 
छ । मतृकको म�ृयकुो कारण Head Injury भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदन, मतृकले पिहलेदेिख नै मादक पदाथ� 
सेवन गरी �ीमतीलाई कुटिपट गन�, घर प�रवारमा 
अशाि�त म�चाउने गरकेोमा िमित २०७०।७।१७ 
गते राित पिन गाउबँाट मादक पदाथ� सेवन गरी आई 
झगडा गन� ला�दा िदपक ख�ीले य�तो नगनु�होस ्
भनी स�झाउदँा उ�टै हात हालेपिछ धकेि�ददँा र 
कुटिपट ह�दँा म�ृय ुभएको हो भ�ने बलबहादरु रावत, 
मानबहादरु ख�ी, बस�त ख�ी, खमीसरा ख�ीसमेतको 
घटना िववरण कागज, जाहेरवालाले �ितवादीले नै 
हानेको चोटको कारणले मतृकको म�ृय ु भएको भनी 
िकटानीसाथ उ�लेख गन� नसकेको र अदालतको 
बकप�मा र�सी सेवन गररे आई लडेर मरकेो भनी 
बकप� गरकेो, मौकामा कागज ग�रिदने मािनसह�ले 
पिन �ितवादीले नै बाबलुाई आवेशमा आई हानी 
मारकेो भनी उ�लेख गन� नसकेको, च�मिदद सा�ीको 
�पमा रहेक� मतृकक� �ीमती खिमसरा ख�ीले 
मतृक र�सी खाएर आउन ु भएको, �ितवादी छोराले 
स�झाउन ला�दा उ�टै छोरालाई आमासगँ पोइल जा 

भनेको, छोराले हा�दा आफँै िसलौटामा ठोि�कन 
गई म�ृय ु भएको हो भनी अदालतमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । यसरी िमिसल संल�न �माण कागजातबाट 
�ितवादी िदपक ख�ीले आवेशमा आई हानेको चोटको 
कारणबाट मतृक �ीधर ख�ीको म�ृय ुभएको भ�ने पिु� 
ह�न सकेको दिेखदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार दाबी �मािणत गन� भार वादी प�मा रहने 
ह��छ । �ितवादी िदपक ख�ीको चोटको कारण मतृक 
�ीधर ख�ीको म�ृय ु भएको नभई मतृकले अ�यिधक 
र�सी खाएको अव�था ह�दँा बाब ुछोराबीच धकेलाधकेल 
ह�दँा लडेर ढुङ्गाको िसलौटामा ठोि�कएर टाउकोमा 
चोट लागेको कारणबाट मतृक �ीधर ख�ीको म�ृय ु
भएको भ�ने जाहेरवाला पूण�बहादरु ख�ी र घटना 
िववरण कागज गन� खिमसरा ख�ीको बकप�बाट 
देिखएको र सो कुरालाई Autopsy Report बाट 
पिन पिु� ह�न आएको देिखएको, कुनै हितयार �योग 
भएको पिन नदिेखएको, मान� मनसायसमेत नरहेको 
अव�थामा आकि�मक �पमा भएको काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा प�रभािषत 
कसरुिभ�को आवेश�े�रत ह�याअ�तग�तको नदेिखई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा 
प�रभािषत कसरुिभ�को देिखयो । यस अव�थामा 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय नगरी 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को कसरुमा 
ऐ.६(२) नं. बमोिजम १ (एक) वष� कैद सजाय गन� गरी 
भएको स�ु फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न ु पन� 
देिखएन ।

६. तसथ� मािथ िववेिचत आधार 
कारणसमेतबाट मतृक �ीधर ख�ीको म�ृय ु लडेर 
िसलौटामा ठोि�कएर भएको भ�ने जाहेरवाला तथा 
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मौकाका मािनसह�को बकप�बाट देिखएको र सो 
कुरालाई Autopsy Report बाट पिन पिु� ह�न 
आएको देिखएको, कुनै हितयार �योग भएको पिन 
नदेिखएको, मान� मनसायसमेत नरहेको अव�थामा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा 
प�रभािषत कसरुिभ�को आवेश�े�रत ह�याअ�तग�तको 
कसरुबाट भएको नदेिखई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. मा प�रभािषत कसरुिभ�को भिवत�य 
�यानअ�तग�तको कसरुबाट भएको देिखएकाले 
�ितवादी िदपक ख�ीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. को कसरुमा ऐ.६(२) नं. बमोिजम १ 
(एक) वष� कैद सजाय गन� गरी स�ु दाङ दउेखरुी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।११।६ मा भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१।८।८ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन । फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत : िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७४ साल पौष ४ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ 
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा 

आदेश िमित : २०७४।१०।२८
०७१-WO-००१९

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक / प� : बारा िज�ला, भलुही भरविलया 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ८ ब�ने �व. 
रामे�वर�सादको यादवको प�नी लिलतादेवी

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत हेट�डासमेत

 § प�रवारको कुनै एक �यि�ले बेहोनु� पन� 
दािय�वका लािग अ�य �यि�को नाममा 
रहकेो स�पि� िललाम गन� काय� गदा� 
पया�� सुनुवाइको अवसर �दान गरी 
कानूनबमोिजमको �ि�या अवल�बन 
भएको ह�नुपद�छ । दता�वालाको स�पि�बाट 
िबगो असुलउपर गदा� दता�वालालाई 
सुनुवाइको मौका निदइएको र िबगो भरी 
भराउको काय�मा सलं�नता नभएको 
अव�थामा भरी भराउको �योजनका लािग 
स�प�न ग�रएका िललामसमेतका कारबाही 
कानूनबमोिजम मा�न निम�ने ।

(�करण नं.४)
 § लेनदेन म�ुामा वादीको मूल सरोकार भनेको 

फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउनेस�म  
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हो । नगदै िबगो �ा� गन� अव�था रहसे�म 
अचल स�पि� वा ज�गा �ा� गन� भ�न े
होइन । फैसला काया��वयनको मूल मम� नै 
लेनदेन म�ुामा ठहर भएको िबगो वादीलाई 
भराई िदने भएकाले िललामको कारबाही 
�ार�भ भएपिन िबगोबापत िललाम भएको 
जेथा सकार गन�को नाउँमा दा.खा.दता� 
नभएको अव�थास�म �ितवादीले िबगो 
रकम दािखल गन� �याए िलई सो रकमबाट 
नै फैसला काया��वयन गन� िम�ने नै ह��छ । 
लेनदेन म�ुाको फैसलाले भराई पाउन ेठहर 
भएको रकम नगदै दािखल भएस�म जेथा 
िललाम ग�ररहन नपन� ।

(�करण नं.५)

िनवेदक / प�का तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
जयका�त लाल दास

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर 
दाहाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. िव��भर�साद ��े : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधानको, २०६३ को धारा 
३२ र १०७ (२) बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस�कार छ :

मेरो �व. पित रामे�वर यादव र िवप�ी 
िवरबहादरु चौधरीबीच लेनदने म�ुा चली रौतहट 
िज�ला अदालतबाट मेरा पितले सावा ँ �याज भरी 
पाउने ठहरी िमित २०६६।१०।१८ मा भएको फैसला 
अि�तम भएको छ । फैसलाबमोिजम रकम नबझुाएपिछ 

िवप�ीको एकासगोलको प�नी िनशोहरीका नाम 
दता�को ज�गाबाट िबगो भराउने दरखा�त पितले िदन ु
भएको िथयो । दरखा�तबमोिजम �ि�या पूरा गरी 
िमित २०६८।६।२९ मा ज�गा िललाम भई पितको 
हक खाने म प�नीले दा.खा.दता� गराएक� िथए ँ । यसै 
�ममा सािबक ज�गाधनी िनशोहरी दवेीले बेरीतको 
िललाम बदरको माग गरी िमित २०६०।३।१५ 
मा रौतहट िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा 
िमित २०७०।१०।३ मा िललाम, तामेलीलगायत 
कानूनस�मत भएको देिखदँा बदर गन� निम�ने भनी 
आदशे भयो । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम 
पनुरावेदन अदालत हेट�डामा िनवेदन परकेोमा िज�ला 
अदालतको उ� आदेश ज�गावालालाई जानकारी 
नगराइएको, िबगो ितन� मौका िदएको नदिेखएको, धनी 
रामे�वर यादवको म�ृय ु िमित २०६७।११।२२ मा 
भएको भिनएकोमा सो िमितप�चात् धनीकै नामबाट 
िमित २०६८।२।११ मा तारखे उठाएको लगाएका काय� 
कानूनिवपरीत गरी �ि�या पूरा नगरी भएको िललामी 
कारबाही कानूनसङ्गत नदिेखएको भ�ने आधारमा 
बदर ग�रयो । अदालतबाट ��यथ� वीरबहादरुको 
नाउमँा जारी भएको �याद सूचना िनज �वयंले बझेुको 
देिख�छ । ज�गाधनी िनशोहरी दवेीको नाउकँो �याद 
िनजको एकाघरका पितले बझेुको देिख�छ । यसरी 
अदालतबाट सबै �ि�या पूरा गरी काम कारबाही भएको 
अव�थालाई नजर अ�दाज ग�रएको छ । जहासँ�म धनी 
रामे�वर यादवको म�ृय ुभएको भिनएको िमितप�चात् 
पिन अदालतमा िनजको नामबाट तारखे उठाएको 
भिनएको छ सो ग�ती अदालतकै तफ� बाट भएको 
हो । यसरी िज�ला अदालतबाट स�पि� िललाम गदा� 
अपनाउन ुपन� काय�िविध पूरा गरी भएको काम कारबाही 
तथा �यसलाई सदर गन� गरी िमित २०७०।१०।३ मा 
भएको आदेशलाई बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
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हेट�डाबाट भएको आदेश �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणलगायत 
उपय�ु आ�ा, आदशे वा पजु� जारी गरी पनुरावेदन 
अदालतको उ� आदेश बदर ग�रपाउ,ँ साथै िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म पनुरावेदन अदालतको सो 
आदेश काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी ��यथ�का 
नाउमँा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको लिलता देवीको �रट िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
जारी ह�नपुन� भए आधार र कारणसिहत आदेश�ा� 
भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ी नं. १, २ र ३ को हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै 
वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  
भनी �याद सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े
वा अविध नाघेपिछ पेस गनू� । िनवेदकलाई अपूरणीय 
�ित ह�ने अव�था नरहेकोले अ�त�रम आदशे जारी गन� 
िमलेन भ�ने यस अदालतको िमित २०७१।४।१२ को 
आदेश ।

िनवेदक िनशोहरी देवीको अ.बं. १७ नं. 
अ�तग�तको िनवेदन हेदा�  िनवेदकका नाउकँो ज�गा 
िललाम भएको देिख�छ । उ� िललामस�ब�धी 
कारबाहीलाई �ि�गत गदा� िनवेदकको नाउकँो 
ज�गा िललाम गदा� िनजलाई जानकारी नभएको, 
ज�गावालालाई िबगो ितन� मौका िदएको नदेिखएको, 
पेस भएको वादीको म�ृय ु दता� �माण प�बाट िमित 
२०६७।११।२२ मा म�ृय ु भएको भनी पेस गरकेो, 
सो िमितप�चात् वादी रामे�वर �साद यादवकै 
नाउबँाट िमित २०६८।२।११ मा तारखे उठाएको, 
वारसेले वारसेनामा पेस गरकेो नदेिखएकोसमेतबाट 
कानूनिवपरीत एवं �ि�या पूरा नगरी भएको िललामी 
कारबाही कानूनसङ्गत नदेिखएको अव�थामा समेत 

िललामलगायतका तामेली पचा� बदर गन� िमलेन भ�ने 
रौतहट िज�ला अदालतको िमित २०७०।१०।३ को 
आदशे िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको छ । उ� 
कानूनी �ि�या पूरा गरी कारबाही गनु�होला भनी यस 
अदालतबाट िमित २०७१।३।५ मा आदशे भएको 
हो । यस अदालतबाट भएको उ� आदेशबाट �रट 
िनवेदकको संवैधािनक एवं कानूनी हक हनन् नभएको 
ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िलिखत जवाफ । 

पित वीरबहादरु चौधरीसगँ २०६१ सालमा 
अचल स�पि� नभएकोले चल स�पि� बाडँफाडँ 
गरी मानोसमेत छु��ई अलग भइसकेको अव�था 
छ । म अपाङ्ग �यि�ले आ�नो माइतीको सहयोगबाट 
उि�लिखत ज�गा २०६५ सालमा ख�रद गरी सोही 
ज�गामा घर बनाई छोराछोरी साथमा राखी बसी 
आएको छु । मेरो िनजी आज�नको ज�गा िललाम गदा� 
मलाई ब�ुदै नबझुी थाहा नै निदई, कानूनी �ि�या 
पूरा नगरी कानूनिवपरीत ग�रएको उ� िललाम बदर 
गरी कानूनी �ि�या पूरा गरी कारबाही गनु�  भनी गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।३।५ मा 
भएको आदेश कानूनसङ्गत छ । उ� आदेश सदर 
कायम ह�ने गरी �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको ��यथ� िनशोहरी देवीको िलिखत जवाफ । 

पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।३।५ मा भएको आदशे �वीकार गरी 
फैसलाअनसुारको िबगो दािखल गराई रो�का रहेको 
ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँ भनी मैले िमित २०७१।४।१ 
मा सावा ँ �याज �.५,३८,३२२।५० रौतहट िज�ला 
अदालतमा दािखल ग�रसकेको ह� ँ । िवप�ीको उ� 
लेनदेन म�ुामा भएको फैसलाबमोिजमको िबगोसगँ मा� 
स�ब�ध हो, अचल स�पि�सगँ होइन । यसथ� ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
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िवरबहादरु चौधरीको िलिखत जवाफ । 
यस अदालतको िमित २०६६।१०।१८ 

को फैसलाबमोिजम िबगो भ�रभराउतफ�  वादी 
रामे�वर�साद यादवको दरखा�त परी कारबाही 
चली �ितवादी िवरबहादरुको प�नीका नाउकँो ज�गा 
�ि�या पूरा गरी िमित २०६८।६।२९ मा डाकँ िललाम 
भएको िथयो । वादीको म�ृय ु भएको भनी िनजको 
प�नी लिलता देवीले िनवेदन गरकेो ह�दँा दा.खा. दता� 
गरी िदन लेखी पठाउने भनी िमित २०६८।८।१२ मा 
आदेश भएको हो । �ितवादीको प�नी िनशोहरी दवेीले 
बेरीत एवं गैरकानूनी िललाम, तामेली र दता�समेत बदर 
ग�रपाउ ँभनी िमित २०६९।३।११ मा िनवेदन परकेो 
िथयो । उ� िनवेदन इजलाससम� पेस ह�दँा िनवेदकका 
नाउमँा ७ िदने �याद तामेल भएकोसमेतका आधारबाट 
तहिसलदारबाट भएको िललाम, तामेलीलगायतका 
काय� कानूनस�मत ह�दँा बदर गन� िमलेन भनी िमित 
२०७०।१०।३ मा आदशे भएको छ । उ� आदेश 
बदरको माग गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डामा िनवेदन 
परकेोमा सो अदालतबाट िनवेदकको नाउकँो ज�गा 
िललाम गदा� िनजलाई जानकारी गराएको नदेिखएको, 
िबगो ितन� मौका निदएको, धनीको म�ृयपु�चात् पिन 
िनजकै नाउबँाट काम कारबाही भएको देिखएकोले 
कानूनिवपरीत �ि�या पूरा नगरी भएको िललामी 
कारबाही कानूनस�मत नदेिखएबाट िललामलगायत 
तामेली पचा� बदर ग�रिदएको छ भनी २०७१।३।५ मा 
आदेश भयो । उ� आदेशप�चात् िमित २०७१।४।१ 
मा �ितवादी िवरबहादरु चौधरीले सावा ँ �याज कोट� 
फ�समेत �.५,३८,३२२।५० धरौटीमा दािखल गरकेो 
ह�दँा रकम ब�ुनको लािग वादीलाई ७ िदने �याद जारी 
ग�रएको छ । यसरी म�ुाको रोहमा तहतहबाट भएको 
आदेशानसुार भएका कामकारबाही कानूनअनकूुल नै 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने रौतहट िज�ला 

अदालतको िलिखत जवाफ । 
��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत म�ुाह�को 

स�ु, रकेड� र भए �माण िमिसल िझकाउने भ�ने िमित 
२०७२।४।२८ को यस अदालतको आदशे ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा आजको 
दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा �रट िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी जयका�त लाल दासले मेरो प�का पित र 
िवरबहादरु चौधरीबीच लेनदने कारोबार ह�दँा िवरबहादरु 
चौधरी र िनजको प�नी िनशोहरी दवेी एकासगोलमा 
रहेको अव�था िथयो । य�तो अव�थामा �ितवादीको 
सगोलको प�नीको नाउकँो ज�गाबाट िबगो भराउने 
�ममा �ितवादीका नाउमँा ३५ िदने सूचना तथा 
ज�गाधनीका नाउमँा ७ िदने �याद सूचना जारी भएकोमा 
�ितवादी िवरबहादरु चौधरीले दवुै �याद सूचना बझेुको 
अव�था छ । यसरी �ि�या पूरा गरी िललाम तामेली एवं 
दा.खा. दता�को लािग िज�ला अदालतबाट भएका काम 
कारबाही कानून र �ि�या पूरा गरी भएका छन् । यी 
सबै �ि�या पूरा भएको अव�थालाई नजर अ�दाज गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट ज�गाधनीलाई पया�� सूचना र 
मौका निदएको, म�रसकेका मािनसको नाउबँाट तारखे 
िलने काय� भएकोले �ि�या पूरा नभएको भनी िज�ला 
अदालतको िललामस�ब�धी काम कारबाही बदर गरकेो 
िमलेको छैन । म�रसकेको मािनस अदालतमा उपि�थत 
ह�ने कुर ैह�दँनै । अदालतको ग�तीले तारखेमा मतृकको 
नाम उ�लेख ह�दैँमा मेरो प�लाई असर प�ुने गरी आदेश 
गन� िम�दैन । िज�ला अदालतबाट िबगो भराउदँा 
स�पि� िललामस�ब�धी स�पूण� काय�िविध पूरा गरी 
भएको काम कारबाही बदर गरकेो िमलेको छैन । िज�ला 
अदालतबाट िबगो भराउदँा स�पि� िललामस�ब�धी 
स�पूण� काय�िविध पूरा गरी भएको काम कारबाही बदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको िमित २०७१।३।५ को 
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आदेश �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�नपुछ�  
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

�य�तै िवप�ीम�ये िनशोहरी देवीको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर 
दाहालले मेरो प�को एकल �वािम�वको ज�गा िललाम 
गदा� ज�गाधनीलाई बिुझएको छैन, लेनदने म�ुाका वादी 
एवं धनीको िमित २०६७।११।२२ मा म�ृय ु भएको 
दाबी ग�रएको त�य एकातफ�  देिख�छ भने अक�तफ�  
िनजकै �या�चे लगाई िमित २०६८।०१।१२ बाट 
िमित २०६८।०२।११ को तारखे िलएको दिेख�छ । 
तत् प�चात् पिन म�रसकेका रामे�वर यादवको वारसे 
वनी फौडी रायले तारखे िलएको देिख�छ । िललाम 
मचु�ुकासमेतमा सही गरकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा 
भएका काम कारबाहीलाई सदर गरकेो िज�ला 
�यायाधीशको आदशे बदर गरी पनुरावेदन अदालतले 
कानूनी �ि�या पूरा गरी काम कारबाही गनु�  होला भनी 
रौतहट िज�ला अदालतलाई िमित २०७१।३।५ मा 
िदएको आदशे कानूनस�मत ह�दँा बदर ह�न ुपन� होइन 
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।  

उपयु�� बहस बुदँालाई समेत म�यनजर गरी 
िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७१।३।५ को आदेश िमलको छ छैन ? �रट 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु पन� हो, 
होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यी िनवेदकका 
पित रामे�वर�साद यादव र ��यथ� िवरबहादरु 
चौधरीबीच रौतहट िज�ला अदालतमा लेनदने म�ुा 
चली िमित २०६६।१०।१८ मा वादीले �ितवादीबाट 
सावा ँ �याज भरी पाउने ठहरी फैसला भएको 
देिख�छ । उ� फैसलाबमोिजमको िबगो भरी भराउका 
लािग �ितवादीको प�नी िनशोहरीदेवीको नाउकँो 
जेथा दखेाई वादीको रौतहट िज�ला अदालतमा 

दरखा�त परी कारबाही चलेको देिख�छ । सोही 
�ममा वादीले दखेाएको ज�गा िललाम भई दरखा�त 
तामेलीमा गएप�चात् वादी रामे�वर यादवको म�ृय ु
भएको कारण देखाई िनजक� प�नी लिलता देवीले 
अदालतमा दा.खा. दता�का लािग िनवेदन िदएकोमा 
दा.खा. दता�का लािग िमित २०६८।८।१२ मा नै 
आदशे भइसकेको देिख�छ । िमित २०६९।३।१५ मा 
�ितवादी िवरबहादरु चौधरीको प�नी िनशोहरी देवीले 
म पित िवरबहादरुसगँ २०६१ सालमा नै अलग भई 
बसेको छु । मलाई ब�ुदै नबझुी सूचना निदई मेरो 
िनजी आज�नको स�पि� िललाम गरकेो निमलेको 
ह�दँा िललाम तामेली पचा� र लिलतादेवीका नाउमँा 
भएको दता�समेत बदर ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको 
देिख�छ । उ� िनवेदनका स�ब�धमा सनुवुाइ गरी िज�ला 
�यायाधीशबाट भएको आदशेबमोिजम िनवेदकलाई ७ 
िदने �याद तामेल भएको ह�दँा तहिसलदारबाट भएको 
िललामलगायतका काम कानूनबमोिजम भएको ह�दँा 
बदर गन� िमलेन भनी िमित २०७०।१०।३ मा आदेश 
भएको देिख�छ । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम 
पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन परकेोमा पनुरावेदन 
अदालतबाट कानून र �ि�या पूरा नगरी भएको िललाम, 
तामेलीलगायत सदर गरकेो िज�ला अदालतको आदेश 
बदर ग�रिदएको छ । अब कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी कारबाही गनु�  भनी भएको पनुरावेदन अदालतको 
आदशेमा िच� नबझुाई ��ततु �रट दता� ह�न आएको 
देिखयो । 

३. ��यथ� ज�गाधनी िनशोहरी देवीले 
िनजको पित िवरबहादरुसगँ २०६१ सालमा नै अलग 
भई बसेको िजिकर िलएको देिख�छ । तमसकुमा 
िनज सा�ी बसेको अव�था पिन देिखदँैन । य�तो 
अव�थामा िनजको नाउकँो स�पि� िललाम ह�दँा 
पया�� सूचना पाए नपाएको स�दभ�मा िवचार गन� पन� 

१०१२२ - लिलतादवेी िव. पनुरावेदन अदालत हटे�डासमते
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ह��छ । अदालतबाट िनजका नाउमँा जारी भएको ७ िदने 
सूचना �याद ��यथ� िवरबहादरुले एकासगोलको पित 
भनी बझेुको पाइ�छ । तर पितसगँ २०६१ सालदेिख 
अलग बसेको, २०६५ सालमा उ� ज�गा माइतीले 
आिथ�क सहयोगमा ख�रद गरेको भ�ने िजिकर िनज 
िनशोहरी दवेीको रहेको देिखएको ह�दँा मौकामा पया�� 
सूचना पाएको भनी अनमुान गन� िमलेन । अदालतबाट 
अवल�बन गरकेो अ�य �ि�याका स�ब�धमा िवचार 
गदा� ��यथ�म�येक� लिलतादेवीले पेस गरकेो म�ृय ु
दता�को �माणप�बमोिजम लेनदेन म�ुाका वादी 
रामे�वर�साद यादवको २०६७।११।२२ मा म�ृय ु
भएको भ�ने दिेख�छ । सो िमितप�चात् पिन वादी 
रामे�वर�साद यादवकै नामबाट िमित २०६८।२।११ 
मा तारखे िलएको, कारणीले तारखे िलइसकेपिछ 
पनुः वारसेले तारखे िलएको दिेखएकोमा वारसेनामा 
समेत पेस भएको देिखदँैन । यसरी कानूनबमोिजमको 
�यादिभ� मतृकको हकवालाले सकार नगरी म�ृय ु
भइसकेको �यि�को नाउबँाट वारसेले िललामी 
कारबाहीमा सहभागी भएको दिेखयो ।

४. प�रवारको कुनै एक �यि�ले बेहोनु�  पन� 
दािय�वका लािग अ�य �यि�को नाममा रहेको स�पि� 
िललाम गन� काय� गदा� �या� सनुवुाइको अवसर �दान 
गरी कानूनबमोिजमको �ि�या अवल�बन भएको 
ह�नपुद�छ । दता�वालाको स�पि�बाट िबगो असलुउपर 
गदा� दता�वालालाई सनुवुाइको मौका निदइएको र िबगो 
भरीभराउको काय�मा संल�नता नभएको अव�थामा 
भरीभराउको �योजनका लािग स�प�न ग�रएका 
िललामसमेतका कारबाही कानूनबमोिजम मा�न 
िमलेन । िमित २०६८।६।२९ मा ज�गा िललाम ह�दँा 
पिन ज�गाधनीलाई रोहबरमा राखी उिचत सनुवुाइ ह�ने 
मौका �दान गरकेो देिखन आएन ।

५. ��यथ� िवरबहादरु चौधरीले पनुरावेदन 

अदालतको आदशेप�चात् िमित २०७१।४।१ मा नै 
�रट िनवेदकले पाउने सावा,ँ �याज र कोट� फ�समेत 
ज�मा �.५,३८,३२२।५० रौतहट िज�ला अदालतमा 
दािखल गरी धरौटीमा राखेको दिेख�छ । त�प�चात 
िज�ला अदालतबाट रकम ब�ुन आउन ुभनी वादीको 
नाउमँा ७ िदने �याद जारी भइसकेको देिखदँा सोही 
धरौटी रकमबाट लेनदनेको िबगो �ा� गन� अव�था 
देिख�छ । लेनदेन म�ुामा वादीको मूल सरोकार भनेको 
फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउनेस�म हो । नगदै िबगो 
�ा� गन� अव�था रहेस�म अचल स�पि� वा ज�गा �ा� 
गन� भ�ने होइन । फैसला काया��वयनको मूल मम� नै 
लेनदेन म�ुामा ठहर भएको िबगो वादीलाई भराई िदने 
भएकाले िललामको कारबाही �ार�भ भएपिन िबगोबापत 
िललाम भएको जेथा सकार गन�को नाउमँा दा.खा.दता� 
नभएको अव�थास�म �ितवादीले िबगो रकम दािखल 
गन� �याए िलई सो रकमबाट नै फैसला काया��वयन गन� 
िम�ने नै ह��छ । लेनदने म�ुाको फैसलाले भराई पाउने 
ठहर भएको रकम नगद ैदािखल भएस�म जेथा िललाम 
ग�ररहन पन� ह�दैँन । ��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत 
िववादको लेनदेन म�ुामा वादीले �ितवादीबाट भराई 
पाउने ठहरकेो िबगोबापत िनजको एकाघरको �ीमती 
िनशोहरी देवीको नामको ज�गा िललाम गरकेो भएपिन सो 
िललामी �ि�याप�चात् स�प�न गनु�पन� तामेली पचा� एवं 
िललाम सकार गरबेमोिजम दािखल खारजेलगायतका 
काय� स�प�न भइसकेको भ�ने नदेिखएको, उ� म�ुाका 
ऋणी िवरबहादरु चौधरीले आफूले ितनु�पन� िबगो रकम 
सो तामेली पचा� एवं दािखल खारजे ह�नभु�दा पिहले 
नै नगद ै धरौट रािखसकेको भ�ने िमिसलबाट देिखन 
आएको छ ।

६. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
दता�वालालाई सनुवुाइको उिचत मौका निदई िनजको 
म�जरुबेगर जेथा िललाम गरी िबगो असलुउपर गन� 
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�योजनको लािग रौतहट िज�ला अदालतबाट �ि�या 
पूरा नगरी भएको िललामी कारबाही कानूनस�मत 
नदेिखएको ह�दँा बदर ग�रिदएको छ, अब कानूनी 
�ि�या पूरा गरी पनु: कारबाही गनु�होला भनी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट रौतहट िज�ला अदालतका 
नाउमँा जारी भएको िमित २०७१।३।५ को आदेश 
कानूनअन�ुपकै दिेखदँा बदर गन� परने । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी फैसलाको िव�तुीय �ित स�टवेयरमा अपलोड 
गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।   
     
उ� रायमा सहमत छु ।

 �या. ई�र�साद खितवडा

 इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
आदेश िमित : २०७५।७।२५

०७०-WO-०८६५

�रट िनवेदनः उ��ेषण

िनवेदक : �रसीरामको छोरा �प�दहेी िज�ला करिहया 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. १ ब�ने वष� ८३ 
को िड�लीरमण शमा� �यौपाने

िव��
िवप�ी : �प�देही िज�ला अदालतसमेत

 § �ाङ्�यायको िस�ा�तअनु�प same 
plaintiff, same opponent and 
same subject or issue  भएको म�ुा 
एकै अदालतबाट एक पटकभ�दा बढी 
सुनुवाइ वा फैसला गनु� नह�ने भ�न े हो । 
Due process of Law अवल�बन गरी 
एक पटक भएको फैसलाबाट िववादको 
अ��य ह�ने वा सो िवषयमा सो िनण�य 
अि�तम ह�ने भ�ने हो । िववािदत िवषयमा 
अदालतबाट स�म सुनुवाइ गरी भएको 
फैसला सो मु�ामा अि�तम र िन�चया�मक 
ह�ने । 

(�करण नं.६)
 § म�ुाको �पबाट अि�तम भइसकेको िवषय 

कानूनमा नयाँ सशंोधन थप भएको आधारले 
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अिघ मु�ाको फैसला काया��वयन स�प�न 
भइसकेको काय�लाई अ��य� �पमा सोही 
िवषय िनवेदनको �पमा पुनः अदालतमा 
�वेश गन� िम�ने ह�दैन । ��य��पमा 
कानूनले िनिम�ने काय� अ��य� बाटोबाट 
सोही िवषयमा पटकपटक अदालतमा 
�वेश गन� म�ुाको अि�तमताको िस�ा�तले 
पिन िम�ने नह�न े।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
बालकृ�ण �यौपाने

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व 
पडुासैनी एव ं िव�ान्  अिधव�ा �ी ढुि�डराज 
दवेकोटा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. िव��भर�साद �े� : सािबक 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ 
र १०७(२) बमोिजम यसै अदालतमा दता� भई हाल 
नेपालको सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) 
र (३) बमोिजम यसै अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त रहेको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त 
त�य र आदेश यस�कार छ:-

त�य ख�ड
मेरो नाममा मालपोत काया�लय, �प�देहीमा 

दता� रहेको �प�देही िज�ला करिहया गा.िव.स. वडा 
नं.१क को सा.िक.नं.१९३ हालको िक.नं.१३३४ को 
घर ज�गा पनुः चलन चलाई पाउ ँ भनी म िनवेदकले 
�प�देही िज�ला अदालत, तहिसल शाखामा िनवेदन 

िदएको िथए ँ। त�कालीन लिु�बनी अ�चल अदालतबाट 
२०२९ सालको दे.प.ुनं.७४२ को िखचोला म�ुामा 
िमित २०३०।०६।२९ मा अि�तम फैसला भई िमित 
२०३६|१०|१५ मा चलन पजु� पाएको ह� ँ। तर सो घर 
ज�गा िवप�ीह�ले छाडी निदएकोले फैसलाले अि�तम 
गरकेो कुरामा मेरो चलन नभई िवप�ीह�ले नै भोग गरकेा 
छन् । िमित २०३०।०६।२९ को फैसलाबमोिजम पनुः 
चलन चलाई पाउ ँभ�ने िनवेदनमा सव��च अदालतको 
२०५१ सालको प.ुवे.नं.१९७७ को म�ुामा िमित 
२०५२।१०।१० मा फैसला भएको हो । सो फैसलामा 
दो�ो पटकको चलन चलाई पाउ ँ भ�ने दाबी प�ुन 
नस�ने भनी फैसला भएको हो । �कुल भवनसमेतलाई 
बाहेक गरी पिहलो चलन पजु� पाएको हो । पनुः चलनमा 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर भएको सव��च अदालतको 
फैसलाको आधारमा िमित २०७०।०९।२९ मा स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट आदशे भएकोमा सो 
आदशे सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७१।०१।२५ मा आदेश भएको छ । 

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४३(५) िमित २०४३।०७।१४ मा सशंोधन भएको 
हो । िमित २०३६।१०।१५ मा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ४३(३) बमोिजम मलाई चलन पजु� 
िदइएकोमा उ� चलन पजु�बमोिजम चलन नछोडेमा 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४३(५) आकष�ण 
ह�ने हो । २०३६ सालमा म�ुा परकेोमा सव��च 
अदालतको िमित २०५२।१०।१० को फैसला 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४३(५) को कानूनी 
�यव�था नभएको बेलामा फैसला भएको हो । दाबीको 
िक.नं.१३३४ को घर ज�गासमेत मलुकु� ऐन, घर 
बनाउनेको महलको ४ नं. बमोिजम ग�रपाउ ँभनी िमित 
२०२८।०८।२७ मा िदएको म�ुामा िखचोला ठहराई 
चलनसमेत पाउने गरी िमित २०३०।०६।२९ मा 
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फैसला भएको हो । सो फैसलाबमोिजम चलन चलाई 
पाउन िमित २०३१।२।१३ मा दरखा�त िदई कारबाही 
चिलरहेकै अव�थामा घर �कुल प�चायतसमेत 
कायम ग�रपाउ ँ भनी िवप�ी �कुलका तफ� बाट िमित 
२०३३।७।३ मा िफराद परकेोमा दाबी नप�ुने ठहर भई 
िमित २०३४।४।१३ मा फैसला भई अि�तम िकनारा 
लागेको छ । 

मेरो नाउ ँ दता�को िक.नं.१३३४ को घर 
ज�गा पनुः चलन चलाई निदने गरी �प�देही िज�ला 
अदालतको आदेश, तहिसलदारको आदेश र स�ु 
आदेशलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको आदेशले मेरो कानूनी हकका साथै नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), 
धारा १३(१), धारा १९ �ारा �द� हकमा आघात 
प�ुन गएकोले नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम उ��ेषणको 
आदेश�ारा उि�लिखत आदेश बदर गरी म िनवेदकको 
िमित २०६८।०३।१३ र िमित २०६०।०६।०३ को 
दरखा�तसमेतका आधारमा पनुः चलन चलाई पाउन 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायत अ�य जो 
चािहने आ�ा आदेश वा पजु�समेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
�रट िनवेदन । 

यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? सोको कारण खलुाई यो आदेश 
�ा�त भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
स�बि�धत िमिसल साथै राखी महा�यायािधव�ाको 
काया�लय, रामशाहपथमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ु
भनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै राखी 
िवप�ी नं.१, २ र ३ लाई सूचना पठाई सोको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथलाई िदनू । 
अ�य िवप�ी नं.४, ५ र ६ को हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस 

गनु�  भनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै राखी 
स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना पठाउनू । 
साथै िनवेदक ८३ वष�को व�ृ रहेको र िनजको फैसला 
काया��वयनस�ब�धी िववाद देिखएकोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)
(५)(च) बमोिजम अ�ािधकार �दान ग�रिदएको छ । 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७१।३।२ को आदेश ।

यस िव�ालय २०२६ सालमा स�ंथािपत 
स�ंथा हो । २०२६ सालमा त�कालीन िज�ला, 
गाउ ँ प�चायतको सहयोग, सम�वय एवं �थानीय 
जनसमदुायसमेतबाट सोहीबखत नै िव�ालय 
भवन, वाचनालय, शौचालय तथा प�चायत भवन 
बिनसकेको भ�ने त�यलाई िनवेदक �वयंले अ�यथा 
भ�न सकेको छैन । िनवेदकले िमित २०२८।०८।२० 
मा िव�ालयसमेत उपर िखचोला म�ुा िदएकोमा स�ु 
�प�देही िज�ला अदालत तथा लिु�बनी अ�चल 
अदालतसमेतबाट केही खाली ज�गाका हकमा स�म 
िखचोला ठहर भई फैसला भएको हो । �रट िनवेदकले 
िमित २०३१।०२।१३ मा चलनतफ�  कारबाही चलाई 
आफूले िजतीपाएको ज�गाको िमित २०३६।१०।१५ 
मा चलन पजु�समेत पाइसकेका छन् । उ� चलन 
पजु�मा भौितक घर संरचना चलन पाएको भ�ने कुनै 
कुरा उ�लेख छैन । 

िमित २०३६।१०।१५ मा चलन पाएको घर 
ज�गा चलन गन� निदएकाले पनुः चलन चलाई पाउ ँभनी 
िमित २०३७।०६।२७ मा त�कालीन लिु�बनी अ�चल 
अदालतमा िव�ालयसमेतलाई �ितवादी कायम गरी 
�वयं िनवेदकले पनुः दो�ो म�ुा दायर गरकेा िथए । सो 
म�ुामा न.नं.७ दिेख १६ स�मका ज�गामा बनेका स�पूण� 
भौितक सरंचना िव�ालयकै भोगचलनमा रहेकाले 
सोबाहेक पिन न.नं.१७ को ज�गाका हकमा सोमा 
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बनेको न.नं.१८ को शौचालयबाहेक गरी ज.िव.०-९-
८१।४ खाली ज�गा मा� पनुः चलन पाउने ठहछ� , अ�य 
भौितक संरचनाका हकमा पिहलो चलनबाटै चलन 
नपाएको ह�दँा दाबी प�ुदैन भनी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसला सव��च अदालतबाट 
समेत िमित २०५२।१०।१० मा सदर भई अि�तम 
भएको छ । उ� फैसलालाई �वीकार गद� न.नं.१८ को 
ज.िव.०-९-८१।४ ज�गाम�येमा बनेको न.नं.१८ को 
शौचालयबाहेक गरी उपयु�� फैसलाबमोिजम चलन 
चलाई पाउ ँभनी िमित २०५७।१०।१९ मा �प�देही 
िज�ला अदालतमा िनवेदक �वयंले दरखा�त िदएकोमा 
सोही दरखा�तबमोिजम िमित २०५८।११।१८ मा 
पनुः सोही ज�गा मा� दो�ो पटक चलन िलई सकेका 
छन् । 

िनवेदकले द�ड सजायको ४३ नं. को 
गोलमटोल अथ� लगाई अदालत �वेश गरकेा छन् । 
िनजले चलन िलएको ज�गाको स�ब�धमा हालस�म कुनै 
िववाद छैन । अतः झ�ुा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िवप�ी गौतम ब�ु उ�च मा.िव.को तफ� बाट यस 
अदालतमा िमित २०७१।०४।१६ मा पेस ह�न आएको 
िलिखत जवाफ । 

सह�ितवादी ऐ.ितलो�मा नगरपािलका 
वाड� नं.१२ ि�थत गौतम ब�ु उ�च मा.िव. २०२६ 
सालमा �थािपत स�ंथा हो । २०२६ सालमै 
त�कालीन गाउ ँ प�चायतको सहयोगमा सम�वय 
एवं �थानीय जनसमदुायसमेतबाट सोहीबखत नै 
िव�ालय भवन, वाचनालय, शौचालय तथा प�चायत 
भवन बिनसकेको भ�ने त�य िनवेदकले अ�यथा भ�न 
सकेको अव�था छैन । िनवेदकले िमित २०२८।८।२० 
मा िव�ालयसमेत उपर िखचोला म�ुा िदन ुभएकोमा 
स�ु �प�देही िज�ला अदालत तथा लिु�बनी अ�चल 
अदालतसमेतबाट केही खाली ज�गाका हकमा स�म 

िखचोला ठहर भई फैसला भएपिछ यी िनवेदकले िमित 
२०३१।०२।१३ मा चलनतफ�  कारबाही चलाई आफूले 
िजती पाएको ज�गाको िमित २०३६।१०।१५ मा चलन 
पजु�समेत पाइसकेका छन् । उ� चलन पजु�मा भौितक 
घर संरचना चलन पाएको भ�ने उ�लेख छैन । 

िमित २०३६।१०।१५ मा चलन पाएको घर 
ज�गा चलन गन� निदएकाले पनुः चलन चलाई पाउ ँभनी 
िमित २०३७।०६।२७ मा त�कालीन लिु�बनी अ�चल 
अदालतमा यस नगरपािलकालाई समेत �ितवादी 
बनाई �वयं िनवेदकले पनुः दो�ो म�ुा दायर गरकेा 
िथए । सो म�ुामा न.नं.७ दिेख १६ स�मका ज�गामा 
बनेका स�पूण� भौितक संरचना सह�ितवादी 
िव�ालयको भोग चलनमा रहेकाले सोबाहेक न.नं.१७ 
देिख ज�गाका हक र सोमा बनेको न.नं.१८ को 
शौचालयबाहेक गरी ०-९-८१।४ खाली ज�गा मा� पनुः 
चलन पाउने ठहछ� , अ�य भौितक शंरचनाको हकमा 
पिहलो चलनबाटै चलन नपाएको ह�दँा दाबी प�ुदनै भनी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला सव��च 
अदालतबाट समेत िमित २०५२।१०।१० मा सदर 
भई अि�तम भएको छ । 

िनवेदकले द�ड सजायको ४३ नं. को 
गोलमटोल अथ� लगाई अदालत �वेश गरकेा छन् । 
िनजले चलन िदएको ज�गाको स�ब�धमा हालस�म पिन 
कुनै िववाद छैन । अतः ��ततु झ�ुा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ी सािबक करिहया गा.िव.स. को 
काया�लय हाल प�रवित�त ितलो�मा नगरपािलकाको 
काया�लयको तफ� बाट अ.�ा. ऐ. काया�लयको शाखा 
अिधकृत नारायण�साद प�थीले यस अदालतमा िमित 
२०७१।४।२७ मा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ीह� �प�देही िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको नाउकँो कारण देखाउ 
आदशेको सूचनाको �याद कानूनबमोिजम नै ऐनका 
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�यादिभ� तामेल भई िनज िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ पेस ह�न नआएको । 

िनवेदनमा उि�लिखत २०२९ सालको द.ेप.ु
नं.७४२ को म�ुा, २०५१ सालको प.ुवे.नं.१९७७ को 
म�ुाह� र भए �माण िमिसलह� र ��ततु िनवेदनसगँ 
स�बि�धत चलन चलाईको कारबाही िमिसलसमेत 
स�बि�धत अदालतबाट िझकाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७१।१२।२६ को 
आदेश । 

यसमा िमित २०७१।१२।२६ मा यस 
अदालतबाट २०२९ सालको दे.प.ुनं.७४२ को म�ुा, 
२०५१ सालको प.ुवे.नं.१९७७ को म�ुाह� र भए 
�माण िमिसलह� र ��ततु म�ुाह�सगँ स�बि�धत 
चलन चलाईको कारबाही िमिसलसमेत स�बि�धत 
अदालतह�वाट िझकाउन ु भ�ने आदेश भएकोमा 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।८।१४ 
मा िमिसल पठाइएको भ�ने बेहोराको प�समेत 
�ा�त भइसकेको अव�थामा उ� िमिसलह� यस 
�रट िनवेदनसाथ संल�न भएको नदेिखदँा उ� 
िमिसलह� �ा�त भएको हो वा होइन ? सो स�ब�धमा 
जानकारी �ा�त गन� महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
रामशाहपथलाई प� लेखी उ� िमिसलह� �ा�त 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७३।४।२७ को आदेश । 

यसमा यस अदालतको िमित २०७१।१२।२६ 
को आदेशानसुार माग भएका �माण िमिसलह� 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िलिखत जवाफसिहत 
३ थान िमिसलह� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
च.नं.३२३, िमित २०७१।४।१६ को प�साथ पठाएको 
भ�ने देिख�छ । िलिखत जवाफसिहत ३ थान िमिसल 
सामेल रहेको नदिेखएको, खोजिबन गदा� फेला 
नपरकेो भनी महा�यायािधव�ाको काया�लयको िमित 

२०७३।१०।१२ को प�मा उ�लेख भएको छ । अतः 
िलिखत जवाफसाथ उ� िमिसलह� पठाइएको भनी 
प�मा उ�लेख भएपिन ती िमिसलह� वा�तवमा चलान 
भई गएको हो वा होइन? कुन मा�यमबाट चलानी भई 
गएको हो छानिबन गरी प�ा लगाई यिकन गरी जवाफ 
पठाउन ु भनी �प�देही िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाउनू । महा�यायािधव�ाको काया�लयमा िलिखत 
जवाफसाथ िमिसल आए, नआएको, दता� भए नभएको 
दता� िकताब रकेड� हेरी यिकन जवाफ पठाउन ु भनी 
लेखी पठाउनू । िनवेदकसगँ उ� �माणको िमिसलसगँ 
स�बि�धत �मािणत िलिखत कागजातह�को 
�ितिलिप पेस गन� लगाउन ुभ�ने यस अदालतको िमित 
२०७४।१।१४ को आदेश । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको िनवेदन प�सिहतको िमिसल सलं�न 
कागजात अ�ययन गरी हे�रयो । �रट िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
बालकृ�ण �यौपानेले �रट िनवेदकको नाउ ँ दता�को 
दाबीको िक.नं.१३३४ को ज�गा िवप�ी गौतम ब�ु उ�च 
मा.िव. समेतले िखचोला गरी घर भवनसमेत िनमा�ण 
गरकेा ह�न् । त�कालीन लिु�बनी अ�चल अदालतबाट 
भएको अि�तम फैसलाबमोिजम िमित २०३६।१०।१५ 
मा स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतबाट िनवेदकले 
चलन पजु� पाएकोमा िवप�ीह�ले हक छाडेका 
छैनन् । २०४३ सालमा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ४३(५) नं. संशोधन भएपिछ नया ँ कानूनी 
�यव�थाअनसुार चलन चलाउन पाउन ुपन� हो । य�तो 
अव�थामा िवप�ी �प�देही िज�ला अदालतबाट 
पनुः चलन चलाई नपाउने गरी भएको आदेश र सो 
आदशेलाई सदर ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 

१०१२३ - िड�लीरमण शमा� �यौपाने िव. �प�दहेी िज�ला अदालतसमेत
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बटुवलको आदेशबाट िनवेदकको कानूनी तथा मौिलक 
हकमा आघात परकेो ह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस 
गनु�भयो ।

यसैगरी िवप�ीह� �प�देही िज�ला अदालत 
एवं ऐ.को तहिसल शाखा र पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको तफ� वाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी उ�व पडुासैनी एव ं गौतम ब�ु उ�च मा�यािमक 
िव�ालयको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
ढुि�डराज दवेकोटाले िवप�ी �रट िनवेदकले दाबीको 
िक.नं.१३३४ को ज�गामा गौतम ब�ु उ�च मा.िव. 
ले िखचोला गरकेो भनी म�ुा दायर गरी अदालतबाट 
अि�तम फैसला भई िमित २०३६।१०।१५ मा नै 
चलन पजु�समेत पाई चलनसमेत चलाई पाएको हो । 
सो चलनउपर िच� नबझुाई िनज िनवेदकले पनुःचलन 
चलाई पाउ ँभनी म�ुा दायर गरी सव��च अदालतबाट 
दाबीको घरह� पिहलोप�ट चलन चलाई िदएको 
नदेिखदँा िववािदत ज�गाह� �ितवादीह�ले चलन 
गन� निदएबाट दो�ो पटक चलन चलाई िदन िम�ने 
देिखएन भनी फैसला भएको छ । अदालतबाट पनुः 
चलन चलाई िदन निम�ने ठहर गरी अि�तम �याियक 
िनकास भइसकेको अव�थामा िनवेदकले झ�ुा बेहोरा 
पेस गरी स�ु �प�देही िज�ला अदालतमा फैसला 
काया��वयनको िनवेदन िदएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

त�कालीन लिु�बनी अ�चल अदालतबाट 
अि�तम फैसला भई आफूले चलन पजु�समेत पाएकोमा 
िवप�ी िव�ालयले चलन छाडी निदएको ह�दँा पनुः 
चलन पाउन िनवेदन िदएकोमा पिहलो चलनबाटै 
चलन पाएको नदेिखएको �कुल भवनलगायतका 
भौितक संरचनाह�मा पनुः चलन चलाई िदन िमलेन 
भनी स�ु �प�देही िज�ला अदालत र पनुरावेदन 

अदालत बटुवलसमेतबाट आदेश भएको ह�दँा उ� 
आदशे उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी परमादेशको 
आदशेसमेत िवप�ीको नाउमँा जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट 
िनवेदन दाबी रहेछ । िनवेदकको दाबीको िक.नं.१३३४ 
को ज�गामा अदालतको अि�तम फैसलामा खाली 
रहेको ज�गास�म िखचोला ठहर भएको र सो खाली 
ज�गाको हकमा स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट 
पनुः चलनसमेत चलाई सकेको हो, अ�य घर भवन 
रहेको ज�गाको हकमा वादीले पिहलो पटक नै चलन 
चलाई नपाएकोले पनुः चलन चलाई नपाउने ठहर 
गरी सव��च अदालतको फैसलाले �प� पारकेोले 
झ�ुा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने एकै िमलानको 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेछ ।

उ� बहस सनुी ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी ह�ने 
हो वा होइन भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, दाबीको िक.नं.१३३४ 
को ज�गामा २०२८ सालदेिख ��ततु �रट िनवेदन 
दायर भएको िमितस�म तहतहको अदालतमा म�ुा 
चली फैसलासमेत भई फैसला काया��वयनको �ममा 
समेत िववाद रहेको पाइ�छ । यित लामो समयस�म 
अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजमको फैसला 
काया��वयन ह�न नसकेको भनी ��ततु �रट िनवेदन 
परकेो देिखदँा हालस�म भएका स�पूण� �याियक 
�ि�याको िसंहावलोकन गनु�पन� देिखन आयो । 

२. सो स�ब�धमा िमिसल संल�न �माण 
िमिसल हेदा�, आ�नो नाउ ँ दता�को सा.िक.नं.१९३ 
हालको िक.नं.१३३४ को ज�गामा उ�र पूव�तफ� बाट 
त�कालीन गौतम ब�ु �ा.िव.का स�चालक सिमितका 
सिचव अमतृलाल शा�यले घर बनाउन लागेकाले घर 
बनाउन रो�का गरी िखचोला मेटाई मलुकु� ऐन, घर 
बनाउनेको महलको ४ नं. बमोिजम चलन चलाई पाउ ँ
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भनी स�ु िज�ला अदालतमा िमित २०२८।८।२७ 
मा म�ुा दायर गरकेो पाइ�छ । सो म�ुामा �ितवादी 
अमतृलाल शा�यले ज�गा िखचोला गरकेो ठहर 
भई फैसला भएको पाइ�छ । सो फैसलाउपर वादी 
िड�लीरमण शमा�ले िच� नबझुाई मलुकु� ऐन, घर 
बनाउनेको महलको ४ नं. बमोिजम चलन पाउ ँभनी 
त�कालीन लिु�बनी अ�चल अदालतमा पनुरावेदन 
गरकेो पाइ�छ । लिु�बनी अ�चल अदालतबाट स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको �ितवादीले िखचोला 
गरकेो हदस�म सदर गरी मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको 
महलको ४ नं. बमोिजम चलनसमेत वादीले पाउने ठहर 
गरी िमित २०३०।६।२९ मा फैसला भएको देिख�छ । 

३. सो फैसला अि�तम भई वादी िड�लीरमण 
शमा�ले िमित २०३१।१२।०७ मा चलन चलाई पाउ ँ
िनवेदन स�ु िज�ला अदालतमा िदएको पाइ�छ । 
सो िनवेदनउपर स�ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०३६।१०।१२ मा डोर खिटई डोर मचु�ुका कायम 
भएको पाइ�छ । सो मचु�ुकाबमोिजम वादी िड�लीरमण 
शमा�ले िमित २०३६।१०।१५ मा चलन पजु� 
पाएको देिख�छ । आफूले पाएको चलन पजु�अनसुार 
�ितवादीले चलन नछोडेको भनी वादी िड�लीरमण 
शमा�ले िमित २०३७।६।२७ मा पनुः चलन चलाई 
पाउ ँभनी त�कालीन लिु�बनी अ�चल अदालतमा म�ुा 
दायर गरकेो पाइ�छ । सो म�ुामा दाबीको घर ज�गामा 
न.नं.१७ को ०-९-८ ज�गामा भएको शौचालयबाहेकको 
ज�गास�म वादीले पिहले चलन चलाई पाएको ज�गामा 
िनज वादीले दो�ो पटक चलन चलाई पाउने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट फैसला भएको 
पाइ�छ । सो फैसलाउपर वादीले िच� नबझुाई यस 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेो पाइ�छ । यस अदालतबाट 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरी िमित २०५२।१०।१० मा फैसला भएको 

देिख�छ ।
४. यस अदालतको िमित २०५२।१०।१० 

को सो फैसला हेदा�, त�कालीन लिु�बनी अ�चल 
अदालतको िमित २०३०।६।२९ को फैसलाबमोिजमको 
वादीको चलन चलाई पाउ ँ भ�ने िनवेदनउपरको 
कारबाहीमा स�ु िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०३६।१०।१२ को मचु�ुकाबाट िववादको ज�गामा 
भएको घरको स�ब�धमा प�चकृित मू�य कायम गरी 
घर बनाउनेको महलको ४ नं. को �ि�या अपनाई 
द�ड सजायको महलको ४३(४) को रीत प�ुयाई 
दाबीको घरह� पिहलोप�ट चलन पाइसकेको 
देिखदँनै । कानूनले िनिद�� गरेको �ि�या अपनाई 
दाबीको घरह� पिहलो प�ट चलन पाएको नदेिखदँा 
िववािदत घर ज�गाह� �ितवादीले चलन गन� निदएबाट 
दो�ो पटक चलन चलाई पाउ ँ भ�ने दाबी मनािसब 
देिखएन भनी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो पाइ�छ । ियनै िनवेदक िड�लीरमण 
शमा�ले सव��च अदालतको िमित २०५२।१०।१० को 
फैसलाबमोिजम चलन चलाई पाउ ँभनी दरखा�त िदई 
िमित २०५८।११।१८ को डोरबाट फैसलाबमोिजम 
ज�गा चलन चलाई िदएको भनी िमित २०५८।१२।०७ 
मा २०५७ सालको िबगो नं.३४४।८७ नं. को चलन 
म�ुामा �प�देही िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट 
आदशे भएको दिेख�छ ।

५. मािथ िववेिचत त�यबाट सव��च 
अदालतबाट भएको फैसला र सो फैसलाको 
काया��वयनसमेत भइसकेको देिखन आयो । अदालतबाट 
भएको अि�तम फैसलाको काया��वयनसमेत भइसकेको 
अव�थामा �रट िनवेदकले सोही फैसलाको काया��वयन 
ग�रपाउ ँभनी स�ु �प�देही िज�ला अदालतमा पनुः 
िनवेदन िदएको देिख�छ । �रट िनवेदकको य�तो काय� 
एउटै िवषयमा िनज पटकपटक अदालतमा �वेश गरकेो 
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देिख�छ । 
६. सो स�ब�धमा सािबक मलुकु� ऐन, 

अ.बं.८५ मा अड्डामा मु�ा परी फैसला भएपिछ सो 
फैसलाउपर ऐनबमोिजमको पुनरावेदन नभई सोही 
मु�ामा उसै झगिडयाका नाउँको िफरादप� िलई 
सु�न ह�ँदैन । िलएको भए पिन खा�रज ग�रिदनु पछ�  
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । �ाङ्�यायको 
िस�ा�तअन�ुप same plaintiff, same 
opponent and same subject or issue भएको 
म�ुा एकै अदालतबाट एक पटकभ�दा बढी सनुवुाइ वा 
फैसला गनु�  नह�ने भ�ने हो । Due process of Law 
अवल�बन गरी एक पटक भएको फैसलाबाट िववादको 
अ��य ह�ने वा सो िवषयमा सो िनण�य अि�तम ह�ने भ�ने 
हो । िववािदत िवषयमा अदालतबाट स�म सनुवुाइ गरी 
भएको फैसला सो म�ुामा अि�तम र िन�चया�मक ह�ने 
गद�छ । 

७. �ाङ�यायको िस�ा�त No one shall 
be twice vexed for the same case भ�ने हो । 
��ततु म�ुामा िववादको िवषय एकै रहेको छ, िववादको 
कारण उही रहेको छ, म�ुाका प�ह� समेत उही रहेको 
पाइ�छ, तहतहको अदालत ह�दँै सव��च अदालतबाट 
अि�तम �पमा �याियक िनण�य भएको र सो फैसलाको 
समेत काया��वयन भइसकेको अव�था छ । म�ुाको 
�पबाट अि�तम भइसकेको िवषय कानूनमा नया ँ
संशोधन थप भएको आधारले अिघ म�ुाको फैसला 
काया��वयन स�प�न भइसकेको काय�लाई अ��य� 
�पमा सोही िवषय िनवेदनको �पमा पनुः अदालतमा 
�वेश गन� िम�ने ह�दँैन । ��य��पमा कानूनले निम�ने 
काय� अ��य� बाटोबाट सोही िवषयमा पटकपटक 
अदालतमा �वेश गन� म�ुाको अि�तमताको िस�ा�तले 
पिन िम�ले होइन । 

८. िववािदत घर ज�गाह� दो�ो पटक 

चलन चलाई पाउ ँ भ�ने दाबी नप�ुने ठहरी िमित 
२०५२।१०।१० मा सव��च अदालतबाट 
फैसला भएको र सो फैसलाअनसुार दो�ो पटक 
चलन नपाउनेबाहेक अ�य ज�गा िनवेदकले िमित 
२०५८।१२।०७ मा डोरबाट चलन चलाई पाइसकेको 
भ�ने देिख�छ । सव��च अदालतको सो फैसलाअनसुार 
फैसला काया��वयनसमेत २०५८ सालमा स�प�न 
भइसकेपिछ सोही िवषय लामो अविधपिछ िनवेदन िदई 
अदालतमा �वेश गरकेो दिेख�छ । फैसलाअनसुार दो�ो 
पटक चलन चलाउने िवषयमा नािलस िदई अि�तम 
फैसला काया��वयनसमेत भइसकेकोमा कानूनको नया ँ
सशंोधन थप भएको आधारले सोही िवषयमा िनवेदन 
िदई अदालतमा �वेश गन� िम�ने होइन । सािबक 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४३(४) र (५) को 
कानूनी �यव�था नव� सशंोधन (२०४३।०७।२४) ह�दँा 
नया ँथप संशोधन काय�ले स�प�न भइसकेको फैसला 
काया��वयनलाई असर पान� र अ�यथा ह�ने होइन ।

९. िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
सािबक मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४३(४) 
र (५) मा रहेको कानूनी �यव�था के रहेछ र २०४३ 
सालमा संशोधनपिछ के थप भएको रहेछ भनी हेन� पन� 
भएको छ । सो स�ब�धमा मलुकु� ऐन (सातौ संशोधन, 
२०३४) को ४३(४) र (५) मा िन�न कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छः-

चलन िदनु पन� घर, पसलिभ� धनमाल 
राखी ता�चा मारी राखेकोमा चलन िदनुपन� 
मािनस हािजर भए खो�न लगाई चलन चलाई 
िदनुपछ�  । हािजर नभए प�� िदनिभ� खाली 
ग�रिदनु �यसपिछ कुनै िदन अड्डाबाट मािनस 
आई ताला लागी राखे ताला तोडी राखेको धनमाल 
तायदाती क�जा िललाम िब�� गरी चलन चलाई 
िदनेछ भनी सोही िदन सो चलन चलाउनुपन� 
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घर पसलको दैलामा �याद टाँसी �याद नाघेपिछ 
सोबमोिजम गरी चलन चलाई िदनुपछ�  । धनमाल 
क�जा िललाम िब�� गरकेोमा सो गरकेो एक 
वष�िभ� िफता� िलन आए सयकडा दश कटाई 
बाँक� िफता� गनु�पछ�  सो �यादिभ� िफता� िलन 
नआए िदनु पद�न, आ�दानी बाँ�नु पछ�  ---------४ 

एक पटक चलन चलाई िदएकोमा 
चलन नछाडी िखचोला गरमेा िखचोला गरकेो 
पटकैिप�छे एक हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 
वा एक मिहनास�म कैद ह�नेछ । ------५ मलुकु� 
ऐन (नव� सशंोधन, २०४३) मा द�ड सजायको 
महलको ४३(४) र (५) मा िन�न कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ ।  

चलन िदनुपन� घर, पसलिभ� धनमाल 
राखी ता�चा मारी राखेकोमा चलन िदनुपन� 
मािनस हािजर भए खो�न लगाई चलन चलाई िदनु 
पछ�  । हािजर नभए प�� िदनिभ� खाली ग�रिदनु 
�यसपिछ कुनै िदन अड्डाबाट मािनस आई ताला 
लागी राखे ताला तोडी राखेको धनमाल तायदाती 
क�जा िललाम िब�� गरी चलन चलाई िदनेछ भनी 
सोही िदन सो चलन चलाउनु पन� घर पसलको 
दैलामा �याद टाँसी �याद नाघेपिछ सोबमोिजम 
गरी चलन चलाई िदनुपछ�  । धनमाल क�जा िललाम 
िब�� गरकेोमा सो गरकेो एक वष�िभ� िफता� िलन 
आए सयकडा दश कटाई बाँक� िफता� गनु�पछ�  सो 
�यादिभ� िफता� िलन नआए िदनु पद�न, आ�दानी 
बाँ�नु पछ�  -------- ४ 

एक पटक चलन चलाई िदएकोमा 
चलन नछाडी िखचोला गरमेा िखचोला गरकेो 
पटकैिप�छे एक हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 
वा एक मिहनास�म कैद गरी अिघ चलन चलाई 
िदएको स�पि�मा फैसलाबमोिजम फे�र चलन 

चलाई िदनुपछ�  । सोबमोिजम चलन पाउन फे�र 
नािलस ग�ररहनु पद�न । दरखा�तबाटै चलन 
चलाई िदनुपछ�  र �य�तोमा चलन चलाई िदएबापत 
द�तुर बुझाई रहनु पद�न --------५ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ ।

१०. मलुकु� ऐन, २०३४ सालको संशोधनमा 
द�ड सजायको महलको ४३(४) मा भएको कानूनी 
�यव�था र २०४३ सालको संशोधनमा पिन सो 
उपदफा ह�बह� रहेको, कुनै सशंोधन भएको देिखदैँन । 
द�ड सजायको महलको सो ४३(५) मा सो २०४३ 
सालको संशोधनमा पनुः चलन चलाई मा�न नािलस 
िदन नपन�, दरखा�तबाट चलन चलाई िदनपन� भ�ने 
बेहोरास�म थिपएको पाइयो । पनुः चलन चलाई 
पाउ ँभनी िफराद िदई यस अदालतबाट घरमा दो�ो 
पटक चलन नपाउने ठहरी िमित २०५२।१०।१० मा 
फैसला भई िनवेदकले घरबाहेकका ज�गाह� िमित 
२०५८।१२।०७ मा चलन िलइसकेको दिेख�छ । 
दो�ो पटक पनुः चलन चलाई मा�न नािलस िदन नपन� 
भनी २०४३ सालमा भएको संशोधनको आधारले 
िनवेदकले २०५२ सालमा घर चलनतफ�  हा�रसकेको 
िवषय उठाउन पाउने अव�था नै रहदँैन । व�ततुः उ� 
२०४३ सालमा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४३(५) नं. मा नािलस िदन नपन� भ�ने संशोधनको टेका 
िलई २०५२ सालमा नै यस अदालतको फैसलाबाट 
अि�तम भइसकेको िवषयलाई िछ� बनाई ��ततु �रट 
िनवेदन परकेो दिेखयो ।

११. २०५२ सालको सव��च अदालतको 
फैसलाले घर ज�गा दो�ो पटक चलन नपाउने ठहरी 
फैसला भइरहेको ह�दँा सो फैसलालाई अ�यथा ह�ने 
गरी द�ड सजायको महलको ४३(५) को उ� कानूनी 
�यव�थाले िनवेदकलाई म�त गन� स�दैन । फैसला 
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अनसुार २०५८ सालमा सो फैसलाको काया��वयन 
भइसकेको छ । अतः फैसलाले नै घर ज�गा दो�ो 
पटक काया��वयन नपाउने भनी उद ्घोष ग�रसकेपिछ 
सोही घर ज�गा चलन पाउन मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ४३(५) को आधार िलई िनवेदनको 
मा�यमबाट लामो अविधपिछ अदालतमा �वेश गरकेो 
काय� सफा हात िलई िनवेदक अदालत �वेश गरकेो 
पिन देिखएन ।

१२. अतः उपयु�� आधार �माणबाट 
िनवेदकले फैसलाबमोिजम पनुः चलन चलाइ पाउ ँभनी 
िदएको िनवेदनमा स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।०९।२९ मा पनुः चलन चलाइ िदन 
नपन� भनी भएको आदेश र सो आदशे सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७१।०१।२५ 
मा भएको आदेशह�मा कुनै कानूनी �िुट दिेखन 
आएन । अदालतह�बाट तहतह साधारण अिधकार�े� 
�हण गरी �याियक िन�पण भई अि�तम रहेको िवषयमा 
लामो अविधपिछ सोही िवषय िलई अदालत �वेश गरकेो 
सफा हात िलई िनवेदक आएको पिन देिखन नआएकोले 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७१।०१।२५ 
को आदेशसमेत बदर ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन दाबी 
मनािसब देिखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको �ितिलिपसिहत यस 
आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
रामशाहपथलाई िदनू । साथै यस आदेश अपलोड 
गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २५ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
फैसला िमित : २०७४।१२।५

०६९-CI-००६३

म�ुाः बग�चा ज�गा मोही लगत क�ा

पनुरावेदक / वादी : िज�ला बारा, कलैया न.पा. वडा 
नं.५ ब�ने भवानी शंकर अ�वालको म.ुस. गन� 
शारदा देवी अ�वाल

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला बारा, कलैया न.पा. वडा 

नं.३ ब�ने �व. बागड िमया ँ धिुनयाको छोरा 
अ�दलु रब म�सरु

    
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) 

मा घरबारीको प�रभाषा गदा� घरसगँ 
जोिडएको वा फरक रहकेो गोठ, भकारी, 
इनार, पोखरी, �यारजे, तबेला, फलफूलको 
बग�चा, तरकारी बारीज�ता चीजलाई 
घरबारीको दायरािभ� राखेको देिख�छ । 
"फलफूलको बग�चा" भ�न े श�द अगािड 
र पछािड �यु� श�द हदेा� सो श�दको 
अगािड "तबेला" र पिछ तरकारी बारी 
भ�ने श�दको �योग भएको देिखयो । 
िवधाियकाले प�रभाषा गरकेो "फलफूल 
बग�चा" अ�तग�त आफू बसोबास गरकेो 
घरसगँ जोिडएको घडेरीसरहको ज�गामा 

�नण�य नं. १०१२४



1955

रहकेो फलफूलको �खह�लाई बग�चा 
भनी अथ� गरकेो पाइ�छ । यसबाट घर र 
करसेावारीसगँ जोिडएको केही सीिमत 
ज�गाको फलफूलको बग�चालाई मा� 
स�झनु पन� ।
 § घरबारी भ�ने िबि�कै घर रहकेो वा 

घर बनाउन यो�य रहकेो घडेरीसरहको 
ज�गा घरसगँ जोिडएको बारी, बग�चा 
आिदलाई स�झन ुपन� ह�दँा घरबारीमा ठूलो 
�े�फलको फलफूलको बग�चासमेत पद�छ 
भनी िवधाियकाको मनसायिवपरीत गएर 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) 
मा उि�लिखत घरबारीको प�रभाषालाई 
�या�या गन� र स�झन नह�न े।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी �ेमबहादरु खड्का र �ी 
बालकृ�ण �यौपाने

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी ह�र फँुयाल, �ी नारायण�साद देवकोटा, 
�ी िमलन राई र �ी केदार�साद दाहाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
 �ी राजाराम थापा

भूिम सधुार काया�लय, बारा
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:- 

माननीय �यायाधीश �ी मोहनरमण भ�राई
 माननीय �यायाधीश �ी िबदरुिब�म थापा

 पनुरावेदन अदालत, हेट�डा

फैसला
�या. तेजबहादुर के.सी.: त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८  को दफा १२(१) को ख�ड 
(क)  बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �ा�त भई 
पनुरावेदनको रोहमा पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार रहेको छः-

मेरो नाउ ँ दता�को िज�ला बारा, गा.िव.स. 
��परु वडा नं. १ िक. २१६ को ज.िव. १-२-
५ ज�गामा नापी पूव�देिख नै िपताले बग�चा लगाई 
भोगचलन गरी आइरहेकोमा उ� बग�चाको फलफूल 
रखेदेख गन� काय� िवप�ीका िपतालाई िदएकोमा नापी 
ह�दँा िकसानको महलमा िवप�ीको िपता बागड िमयालेँ 
उ� ज�गा स�यनारायण माडवारीको हो भनी न�सा 
भएको छ । िपता स�यनारायणको शेषपिछ उ� ज�गा 
म वादी िनवेदकका नाउमँा दािखल खारजे नामसारी 
भई एकलौटी भोगचलन गरी आएको छ । उ� ज�गामा 
बग�चा भएकोले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२(ङ) को कानूनी �यव�थाले बग�चालाई घरबारीमा 
वग�करण गरी ऐ. ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ ले 
घरबारीको ज�गा कमाउने मोही हक �ा� नह�ने भनी 
िकटानी कानूनी �यव�था रहे भएबाट उ� बग�चा 
ज�गाको मोही बागड िमयाकँा नाउकँो मोही लगत क�ा 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको भवानी शंकर अ�वालको 
िमित २०६१।१०।१२ को िनवेदन दाबी ।

वादी दाबीको उ� ज�गाको मोही लगत क�ा 
ह�न ुपन� होइन छैन । उ� ज�गाको दता�वाला मोही मेरो 
िपता बागड िमया ँधिुनया भएको कुरा िपताको १ नं. 
लगत र ३ नं. �माणप�ले पिु� गरी राखेको छ । उ� 
ज�गा िपताको म�ृयपु�ात् मैले नै जोत आवाद गरी 
कुतबालीसमेत िवप�ी वादीलाई बझुाउदँै आएको ह�दँा 

१०१२४ - शारदा दवेी अ�वाल िव. अ�दलु रब म�सरु
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वादी दाबीबमोिजम मोही लगत क�ा ह�न ु पन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको बागड िमया ँ धिुनयाको छोरा 
अ�दलु रब म�सरुको िमित २०६२/३/२० को िलिखत 
जवाफ ।

वादी दाबीको िज�ला बारा, गा.िव.स. ��परुी 
वडा नं. १ को िक.नं. २६१ को ज.िव. १-२-५ ज�गा 
सव� नापी ह�दँाको बखत िवप�ीको िपता बागड िमया ँ
धिुनयालेँ सव� नापीमा आ�नो नाम िकसान महलमा 
दता� गराई जोत आवाद गरी आएकोमा भूिम सधुार 
लागू भएका बखत मोहीको १ नं. लगत वादीका िपता 
स�यनारायण माडवारीको नाउमँा भई ज�गा जोत 
आवाद गरी आएको र सो ज�गाको मोिहयानी हकको 
�माणप�समेत �ा� गरी सकेको र वादीले पिन मोही 
�वीकार गरी आएको देिख�छ । हाल आएर वादीले 
बग�चा भएको ज�गाको मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँभ�ने 
दाबी िलएको भए पिन यसै �व�पको िनम�ला देवी 
उपा�याय पौडेल पनुरावेदक वादी र जगरनाथ महरा 
चमार ��यथ� �ितवादी भएको संवत् २०५८ सालको 
दे.प.ुनं. ७९५६ को मोही लगत क�ा म�ुामा स�मािनत 
�ी सव��च अदालतबाट निजर �ितपािदतसमेत 
भइसकेको र उ� दाबीको ज�गा �व. मोही बागड िमया ँ
धिुनयाकँो प�नी इदनी धिुनयाइनको नाउमँा मोही 
नामसारी ह�ने ठहरी आजै फैसला भएको ह�दँा यसमा 
वादीको मागदाबीबमोिजम मोही लगत क�ाको माग 
दाबी प�ुन स�दैन, खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको 
भूिम सधुार काया�लय बाराको िमित २०६५/५/१६ को 
िनण�य ।

िनवेदनमा उि�लिखत िक�ा नं. २६१ 
को ज�गाको मोही िवप�ीका िपता बागड िमया ँ
धिुनया ँ होइनन् । उ� ज�गा म पनुरावेदकको पित 
तथा ससरुाको पालादेिख नै अथा�त् सव� नापीभ�दा 
अिघदिेख नै आपँको बग�चाको �पमा �योग ह�दँ ै

आएको हो । िवप�ीले ज�गा जोत कमोद गरकेो भ�ने 
व�तिुन� आधार �माण िनवेदनसाथ गजुान� नस�नकुो 
साथै िवप�ीले साल सालैको बाली बझुाएको भरपाइको 
िन�सा �माणह� आ�नो िलिखत जवाफसाथ पेस 
गन�समेत नसकेकोले िनज िवप�ीले सो ज�गा मोहीको 
हैिसयतले जोत कमोद नगरकेो भ�ने ��ट छ । यस 
अव�थामा िवप�ीको िलिखत जवाफलाई मा� मूल 
आधार मानी �माणको �याियक मू�याङ्कन नै नगरी 
भएको स�ु िनण�य मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४(क), 
१८५ र १८९ तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ 
र ५४ को ��य�तः �ितकूल ह�नकुो साथै �ी सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
भएकोले स�ु भूिम सधुार काया�लय, बाराको िमित 
२०६५/५/१६ को फैसला बदर गरी स�ु िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको भवानी शकंर अ�वालको म.ु स. गन� शारदा 
देवी अ�वालको पनुरावेदन प� ।

िववादको िक.नं.२६१ को िववरणमा 
बग�चा भनी ज�गाधनी दता� �माण पजुा�मा जिनएको 
देिखयो । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)
(क) अनसुार घरबासको ज�गा कमाउने �यि�लाई 
मोही हक �ा� ह�ने छैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । ऐ. ऐनको दफा २(ङ) अनसुार फलफूल 
बग�चालाई पिन घरबासको प�रभाषािभ� राखेको 
देिखन आयो । यी त�य र �माणह�को िव�ेषण र 
मू�याङ्कनको रोहमा स�ु फैसला फरक पन� स�ने 
देिखदँा छलफलको लािग मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� �ितवादीलाई िझकाई 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भनी िमित २०६६/९/२४ मा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको आदेश ।

िवप�ीले दाबीको ज�गा बग�चा भएको िजिकर 
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िलए पिन सो ज�गा बग�चा होइन । दाबीको ज�गा 
आवादीलायक भई मोहीको हैिसयतले जोत कोड 
आवाद गद� आई मोहीको दािय�व र कत��यको पालना 
गरी आइरहेको कुरा कुत धरौटी राखेको भरपाइले समेत 
��ट छ । मोही भएको कुराको पिु� भरपाइलगायत १ 
नं. लगत, ३ नं. �माणप�, िफ�डबकुसमेतले पिु� भई 
राखेको र भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)
(क) ले घरबारीको ज�गामा स�म मोही नला�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । घरबारी भ�नाले बग�चा पिन �वतः 
पछ�  भ�न सिकने �यव�था उ� ऐनले गरकेो देिखदैँन । 
यसरी उि�लिखत आधार �माण र स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा 
िवप�ीको पनुरावेदन िजिकर बदर गरी स�ु भूिम सधुार 
काया�लय, बाराको िमित २०६५/५/१६ को िनण�य 
सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अ�दलु रब मंसरुको 
िलिखत �ितवाद ।

यसमा दे.प.ुनं.११५९ को मोही नामसारी 
म�ुामा आज यसै इजलासबाट वादीको ज�गाको 
इदनी धिुनयाइनका नाममा मोही नामसारी भई मोही 
�माणप�समेत पाउने ठह�याई स�ु भूिम सधुार 
काया�लय बाराले गरकेो फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
आज यसै इजलासबाट फैसला भएको ह�नाले यस 
म�ुामा पिन सोही म�ुामा उ�लेख भएका बुदँाका 
आधारमा मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी 
प�ुन नस�ने गरी स�ु भूिम सधुार काया�लय, बाराले 
गरकेो िनण�य िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले िमित २०६७।९।२ मा 
गरकेो फैसला ।

पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसलामा 
िच� बझेुन, िवप�ीका िपता बागड िमया ँ धिुनया 
मोही होइनन् । २ नं. अनसूुची िबना मोही कायम ह�न 
स�ैन । िफ�डबकु वा मोठ �े�तामा नाम लेिखन ु नै 

पया�� ह�दँनै । बारा िज�ला, गा.िव.स. ��हपरुी वडा 
नं.१ को िक.नं.२६१ को �े�फल १-२-५ ज�गा ब�कले 
िललाममा सकार गरी सो ब�कको िमित २०६८।०५।१९ 
को िनण�यबमोिजम म िनवेिदकाको नाममा दा.खा. 
भई आएको छ । िवप�ीले मोही हक पाउन स�ने 
अव�था नै छैन । य�तो अव�थामा िक.नं.२६१ को 
ज�गामा �ितवादीको मोही हक कायम ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको �िुटपूण� फैसला उ�टी 
गरी मोिहयानी हकको लगत क�ा ग�रपाउ ँभ�ने वादीको 
यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।

यसमा दाबीको िक.नं.२६१ को ज�गामा 
बग�चा रहेको र बग�चा भएका उ� ज�गा घरबारी ज�गा 
भई मोही नला�ने भ�ने वादीको कथन रहेको छ । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) बमोिजम 
"घरबारी" भ�नाले "मािनस बसोबास गन� घर र सो 
घरले चच�को ज�गा स�झनपुछ�  र सो श�दले घरसगँ 
जोिडएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, 
�यारजे, तवेला, फलफूलको बग�चा, तरकारी बारी, 
बासँघारी, खरबारी, खेलकुद वा मनोर�जन गन� ठाउ ँ
र सोसरहको अ� कुनै काममा लगाइएको ज�गालाई 
समेत जनाउछँ" भ�ने तथा ऐ.दफा २५(५)(क) मा 
घरबारीको ज�गा कमाउने �यि�लाई मोहीको हक �ा� 
ह�ने छैन भ�नेसमेत कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा 
िक.नं.२६१ को बग�चा भएको ज�गाको मोही लगत 
क�ा नगन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसलामा उ� भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२(ङ) तथा दफा २५(५)(क) �या�या�मक �िुट 
िव�मान रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१)(क) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६९।०२।३२ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
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यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल कागजातह� अ�ययन 
गरी पनुरावेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी �ेमबहादरु खड्का र �ी बालकृ�ण 
�यौपानेले बारा िज�ला, ��हपरुी गा.िव.स. वडा नं.१ को 
िक.नं.२६१ को ज.िव.१-२-५ ज�गामा आपँको बग�चा 
भएकोले �य�तो ज�गामा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २(ङ) ले घरबारीको �पमा प�रभािषत ग�रएको 
र �य�तो घरबारीको ज�गा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २५ को उपदफा (५) को ख�ड (क) बमोिजम 
मोही हक ला�न स�दैन । उ� कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल तथा िमिसल सलं�न �माणह�को समिुचत 
मू�याङ्कन नगरी मोही लगत क�ा नह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको �िुटपूण� फैसला उ�टी गरी मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

��यथ� �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी ह�र फँुयाल, �ी नारायण�साद 
देवकोटा, �ी िमलन राई र �ी केदार�साद दाहालले 
��यथ� �ितवादी अ�दलु रब म�सरुका बाब ुबागड िमया ँ
म�सरु िक.नं.२६१ नं. को ज�गाका मोही ह�न् । िनजका 
बाबकुो म�ृयपुिछ भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६ (१) बमोिजम िनजका प�नी इदनी धिुनयाईनका 
नाममा नामसारी ह��छ । िक.नं.२६१ को ज�गा घरबाट 
टाढा रहेको कृिष उ�पादनको मह�व रा�ने भएकोले 
आपँ बग�चाको िवषयमा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २५(५)(क) लागू ह�दैँन । खेतीयो�य ज�गालाई 
बग�चा हो भनी नामाकरण गन� िम�दैन । भूिम सधुार 
काया�लय बारा र पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
उपयु��बमोिजमको बहस िजिकरसमेत सनुी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदन 

िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? सो स�ब�धमा िनण�य 
गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २५ को देहाय (५) मा बग�चा 
ज�गामा मोिहयानी हक ला�दैन भ�ने उ�लेख भए पिन 
सो कानूनी �यव�थािवपरीत दाबीको िक.नं.२६१ 
को ज�गामा मोही कायम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला उ�टी ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । 
िमित २०२२।०८।२१ मा तयार भएको िफ�डबकु 
उतार हेदा� बारा िज�ला, ��हपरुी गा.िव.स. वडा नं. १ 
को िक.नं.२६१ को ज.िव.१-२-५ ज�गाको िकसानको 
नाम, थर, वतन महलमा बगर िमया ँ धिुनयाको नाम 
उ�लेख भएको दिेख�छ । िव.सं.२०२१ सालमा तयार 
गरकेो मोहीको १ नं. लगतमा ज�गा कमाउनेको नाम 
बागड िमया ँभ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही ज�गा 
बागड िमया ँधिुनयाले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २५ अनसुार मोिहयानी हकको �माणप� �ा� 
गरकेो िमिसल सलं�न मोिहयानी हकको �माणप�को 
�ितिलिपबाट दिेखयो । िववािदत िक.नं.२६१ को ज�गा 
बग�चा भएकोले सो ज�गामा मैले हक �ा� गनु�  पद�छ 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको ह�दँा सोमा मोिहयानी 
हक ला�न स�ने नस�ने भ�ने  स�ब�धमा िवचार गनु�  
पन� देिखयो ।

३. मलुकुको आिथ�क िवकासमा �तुतर गित 
�याउन भूिमबाट िनि��य पुजँी र जनसं�याको भार  
अथ� �यव�थाको अ�य �े�मा लगाउन र कृिषयो�य 
भूिमको �यायोिचत िवतरण र कृिषस�ब�धी आव�यक 
�ान र साधन सलुभ गराई भूिममा आि�त वा�तिवक 
िकसानह�को जीवन�तरमा सधुार �याउन र कृिष 
उ�पादनमा अिधकतम विृ� गन�, �ो�साहन �दान गरी 
सव�साधारण जनताको सिुवधा र आिथ�क िहत कायम 
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रा�ने उ�े�यले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ आएको 
देिख�छ । यसैगरी भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २(ङ) ले गरकेो  "घरबारी" ज�गाको प�रभाषामा 
घरबारी भ�नाले मािनस बसोबास गन� घर र सो 
घरले चच�को ज�गा स�झन ुपद�छ । सो श�दले घरसगँ 
जोिडएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, 
�यारजे, तवेला, फलफूलको बग�चा, तरकारी बारी, 
बासँबारी, खरबारी, खेलकुद वा मनोर�जन गन� ठाउ ँर 
सोसरहको अ� कुनै काममा लगाएको ज�गालाई समेत 
जनाउछँ भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) (क) मा 
घरबारीको ज�गा कमाउने �यि�लाई मोहीको हक �ा� 
ह�ने छैन भ�ने कानूनी �ावधान रहेको देिखयो ।

४. अब वादी दाबीको िज�ला बारा, गा.िव.स. 
��हपरुी वडा नं.१ को िक.नं.२६१ को १-२-५ बग�चा 
ज�गा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) ले 
प�रभािषत गरकेो "घरबारी" को ज�गािभ� पछ�  वा पद�न 
भनी िवचार गनु�पन� दिेखयो । पनुरावेदक वादीले दाबीको 
िक.नं.२६१ को ज�गा मोिहयानी हक नला�ने घरबारी 
ज�गा हो भनी िफ�डबकु उतार गदा�  वा अनसूुची १ 
को फाराम भदा�को अव�थामा कही ँ उ�लेख गरकेो 
एवं सो स�ब�धमा कतै दाबी उजरु गरकेो िमिसलबाट 
देिखदँैन । �ितवादीका बाब ुबागड िमयालेँ उ� िक.नं. 
२६१ को ज�गाको मोहीको �माणप� �ा� गरकेोमा 
वादीले �वीकार गरी बसेको दिेख�छ । वादीले िववािदत 
िक.नं.२६१ को ज�गामा २०२२ सालदेिख नै आपँको 
बग�चा रहेको त�य पनुरावेदनप�मा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा 
घरबारीको प�रभाषा गदा� घरसगँ जोिडएको वा फरक 
रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, �यारजे, तबेला, 
फलफूलको बग�चा, तरकारी बारी ज�ता चीजलाई 

घरबारीको दायरािभ� राखेको देिख�छ । "फलफूलको 
बग�चा" भ�ने श�द अगािड र पछािड �य�ु श�द हेदा� 
सो श�दको अगािड "तबेला" र पिछ तरकारी बारी भ�ने 
श�दको �योग भएको देिखयो । िवधाियकाले प�रभाषा 
गरकेो "फलफूल बग�चा" अ�तग�त आफू बसोबास 
गरकेो घरसगँ जोिडएको घडेरीसरहको ज�गामा रहेको 
फलफूलको �खह�लाई बग�चा भनी अथ� गरकेो 
पाइ�छ । यसबाट घर र करसेाबारीसगँ जोिडएको केही 
सीिमत ज�गाको फलफूलको बग�चालाई मा� स�झन ु
पन� ह��छ । घरबारीको ज�गाअ�तग�त ज.िव. १-२-५ 
को ज�गाको फलफूलको बग�चा पद�छ भनी अथ� गन� 
िम�दैन । घरबारी भ�ने िबि�कै घर रहेको वा घर बनाउन 
यो�य रहेको घडेरीसरहको ज�गा घरसगँ जोिडएको 
बारी, बग�चा आिदलाई स�झन ु पन� ह�दँा घरबारीमा 
ठूलो �े�फलको फलफूलको बग�चासमेत पद�छ भनी 
िवधाियकाको मनसायिवपरीत गएर भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २(ङ) मा उि�लिखत घरबारीको 
प�रभाषालाई �या�या गन� र स�झन ह�दँैन । यस�कार 
पनुरावेदक वादीको िक.नं.२६१ को ज.िव.१-२-५ 
ज�गामा रहेको आपँका बगानलाई फलफूलको बग�चा 
भनी घरबारीको प�रभाषािभ� िवधाियकाले राखेको 
भ�न िम�ने अव�था रहदँैन । घरबारीसगँ जोिडएको 
वा सोबाट केही पथृक रहे पिन सानो �े�फलमा रहेको 
थोर ै र सीिमत फलफूलका बोट भएको फलफूलको 
बग�चालाई मा� घरबारीको प�रभाषािभ�को बग�चाको 
�पमा समेटेको भ�न िम�ने देिखन आउछँ ।

५. यस स�ब�धमा पनुरावेदक वादी 
िनम�लादेवी उपा�याय (पौडेल) ��यथ� �ितवादी 
जग�नाथ महरा भएको संवत् २०५८ सालको दे.प.ु
नं. ७९५६ को मोही लगत क�ा म�ुामा भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(क) ले घरबारीको 
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ज�गामा मोही नला�ने �यव�था गरकेो दिेख�छ । 
घरबारी भ�नाले बग�चा पिन �वतः पछ�  भ�न सिकने 
�यव�था उ� ऐनले गरकेो देिखदैँन । �े�ताबाट 
आवादी देिखएको र हाल ज�गा �ितवादीले कमाएको 
भ�ने दिेखएपिछ �य�तो ज�गामा मोही ला�दैन भ�न 
�यायसङ्गत ह�दँनै भनी फलफूल बग�चाको �कृित र 
�या�यासिहत �ी सव��च अदालतबाट िस�ा�तसमेत 
�ितपादन  भएको पाइ�छ । �ी सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत उपयु�� िस�ा�तका आधारमा पिन दाबीको 
बढी �े�फलको िक.नं. २६१को ज.िव. १-२-५ लाई 
घरबारीअ�तग�तको फलफूलको बग�चाको दायरािभ� 
राखी अथ� गनु�  पन� अव�था देिखन आउदँैन ।

६. उपयु�� �ितपािदत िस�ा�तबाट 
घरबारीिभ� बग�चा �वतः नपन� ह�दँा िक.नं.२६१ को 
ज�गामा मोिहयानी हक ला�ने ह�दँा �ितवादीको बाब ु
बागड िमया ँ धिुनयाका नामको मोिहयानी हक बागड 
िमयाकँ� प�नी इदनी धिुनयाइनका नाममा कानूनतः 
मोही नामसारी ह�ने अव�था दिेखन आउदँा िनजका 
नाउमँा मोही नामसारी नह�ने ठह�याई पाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर एवं सोही बेहोराको पनुरावेदकतफ� का 
कानून �यवसायीको बहसका बुदँा तथा िन�सा �दान 
गदा� िलइएका आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

७. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट िक.नं.२६१ को ज�गाको मोिहयानी हक 
बागड िमया ँधिुनयाको  म�ृयपु�ात् िनजक� प�नी इदनी 
धिुनयाइनले मोही नामसारी गरी मोहीको �माणप� 
पाउने भई बग�चा ज�गा मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदकको मागदाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु 
भूिम सधुार काया�लय बाराको िमित २०६५।०५।१६ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६९।९।२ गतेको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । फैसलाको �ित 
अपलोड गरी दायरीबाट ��ततु म�ुाको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ई�र�साद खितवडा

 इजलास अिधकृत:- गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी
इित संवत् २०७४ साल चै� ५ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
आदेश िमित : २०७४।१२।१९

०६८-WO-१०३९

म�ुाः परमादेश

िनवेदक : भ�परु िज�ला दिधकोट गा.िव.स.वडा नं.५ 
ब�ने अिधव�ा क�चनकृ�ण �यौपाने

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसहंदरबार 
काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०१२५
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 § िसमे�टको कणह�बाट �िमकको 
�वा��यलगायत अ�य सव�साधारण 
मािनस, जीवज�तु, वन�पितसमेतमा 
�ितकूल �भाव पन� भएकाले �यस�कारको 
नकारा�मक �भावलाई यथाश�य कम गरी 
�व�छ तथा �व�थ वातावरण कायम गनु� 
वा�छनीय ह�ने ।

(�करण नं.३)
 § कमजोर �यािकङ भएमा िसमे�टको 

प�रमाणमा �ास ह�ने ह�दँा उपभो�ाको 
अिहत ह�ने अथा�त ्उपभो�ाको हक िहतको 
सरं�ण नह�ने अव�था रह�छ । �यसैले 
पिन िसमे�टको �यािकङ काय� भरपद� र 
उपभो�ाको िहतअनुकूल ग�रनु वा�छनीय 
ह�न जाने ।

(�करण नं.५)
 § लेिमनेसन गरकेो बोरामा िसमे�टको 

�यािकङ ह�नुपन� कुरा उपभो�ाको िहत, 
आम जन�वा��य र �व�छ वातावरणको 
लािग अप�रहाय� ह�ने ।

(�करण नं.६)
 § वातावरणीय �व�छता, उपभो�ाको िहत 

एव ं मजदुरको िहत तथा जन�वा��य 
कायम गन� लेिमनसेन गरकेो बोरामा 
िसमे�टको �यािकङ ह�नु उपयोगी ह�न े
भएकाले िसमे�टको उ�पादन, भ�डारण, 
ओसारपसार तथा िब�� िवतरण गन� 
स�ब�धमा िनि�त मापद�ड बनाई 
�भावकारी �पमा काया��वयन गनु� गराउन ु
वा�छनीय देिखने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 

संजीवराज र�ेमी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम पन� आएको ��ततु िनवेदनको 
सिं��त त�य र आदेश यस�कार छः

�रट िनवेदनको बेहोरा
म िनवेदक कानून �यवसायमा लागेको �यि� 

ह� ँ । दशेमा कानूनी शासन ह�नपुछ� , संिवधानिवपरीत 
कसैले पिन काम गन� पाउन ु ह�दँैन, कानूनी हक 
अिधकारको संर�ण ह�नपुछ�  भ�ने मा�यता रा�ने 
नेपाली नाग�रक ह� ँ । नेपालमा िसमे�ट उ�पादनपिछ 
�यािकङ गरी बजारमा �याउदँा धलुो िनि�कने सामा�य 
�लाि�कको बोरामा �यािकङ ग�रएको ह��छ । भौितक 
सरंचनाको लािग अ�याव�यक रहेको िसमे�टको 
�योग र िब�� िवतरणमा अपनाइने असावधानीले 
िनमा�ण �े�मा काय�रत मजदरु, कामदारलगायत हामी 
सव�साधारण जनताको समेत �वा��यमा ��य� 
अ��य� �पमा ग�भीर असर पा�ररहेको छ । हाल 
�चिलत बोरामा िसमे�ट चहुावटसमेत ह�ने गरकेो 
छ । िव�का �ायः धेर ै देशमा लेिमनेसन गरकेो बोरा 
�योग गन� ग�रएको छ । िसमे�टज�तो हािनकारक 
तथा वातावरणमा असर पा�ररहेको व�तकुो �यािकङ 

१०१२५ - अिधव�ा क�चनकृ�ण �यौपाने िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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लेिमनेसन नभएको सामा�य �लाि�कको बोरामा ग�रन ु
उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४, वातावरण संर�ण ऐन, 
२०५३ र UN Guidelines, 1985 समेतले �यव�था 
गरकेा कानून र मापद�ड तथा सव��च अदालतबाट 
समय समयमा �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल रहेको छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२ र धारा १६ ले �दान गरकेो 
�व�छ वातावरणमा स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक 
हनन भएको छ । संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम िवप�ी ��यथ�ह�को नाममा िसमे�टको 
उ�पादन, िब�� िवतरणमा आव�यक नीित िनयम बनाई 
लेिमनेसन ग�रएको बोरामा मा� िसमे�ट �यािकङ तथा 
िवतरण गनु�  गराउन ुभ�ने परमादेशलगायत आव�यक 
आ�ा आदेश वा पजु� जारी ग�रपाऊँ । साथै लेिमनेसन 
ग�रएको बोरामा मा� िसमे�ट �यािकङलगायत िब�� 
िवतरण गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी ��यथ�ह�को नाममा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो 
आदेश जारी ह�न नपन� कुनै आधार कारण भए यो 
आदेश �ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� स�बि�धत िमिसल कागजात साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी यो आदेश र �रट िनवदनेको एक�ित 
न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�लाई सूचना िदई 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
िदनू । िलिखत जवाफ परपेिछ वा सोको अविध �यितत 

भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०६९।१।३१ को आदेश ।

गृह म��ालयको िलिखत जवाफ
यसमा िसमे�ट कारखानाको �यव�थापन, 

�यसको उ�पादन, िब�� िवतरणमा आव�यपक पन� 
नीित िनयम िनमा�ण गन� काय�मा यस म��ालयले 
��य� �पले कुनै िनण�य गन� नह�दँा गहृ म��ालयको 
हकमा ��ततु �रट िनवदेन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयको 
िलिखत जवाफ

रा�यका सबै काम, कारबाही र गितिविध 
कानूनको अधीनमा रही स�चालन ह�नपुन� कुरामा नेपाल 
सरकार �ितब� रहेको छ । िवप�ी िनवेदकले दाबी 
िलन ुभएको िसमे�टको उ�पादन, लेभिलङ्ग, �यािकङ, 
िब�� र िवतरणस�ब�धी �यव�था मजदरु कामदार 
एवं सव�साधारण नाग�रकको �वा��यमा नकारा�मक 
असर नपन� गरी वा कम पन� गरी ह�नपुन� कुरामा िववाद 
छैन । पर�त ु��तुत िवषय यस काया�लयबाट ��य� 
िनयिमत ह�ने िवषय नभएकोले त�स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायको िलिखत जवाफबाट �प�ः ह�ने नै छ । अतः 
यस काया�लयको नाममा मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� होइन, �रट िनवदेन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

�वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको िलिखत 
जवाफ

�रट िनवेदकले िसमे�टमा �योग ह�ने बोरा 
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लेिमनेसन गरकेो ह�नपुन� गरी आव�यक नीित िनयम 
बनाई लागू गन� माग गनु�  भएको िवषय ��य� �पमा यस 
म��ालयको काय��े�ािधकारिभ� पन� िवषय होइन । 
जहासँ�म मानव �वा��यलाई �ितकूल असर प�ुयाउने 
खालका काम कारबाही गन� नह�नेतफ� को िवषय छ, सो 
स�ब�धमा �वा��य तथा जनसं�या म��ालय सदवै 
सचेत रही आएको छ । तसथ� �रट िनवदने खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी �वा��य तथा 
जनस�ंया म��ालयको िलिखत जवाफ ।

भौितक योजना िनमा�ण तथा यातायात म��ालयको 
िलिखत जवाफ

�रट िनवेदकले उ�लेख गरकेो िवषय यस 
म��ालयसगँ स�बि�धत नरहेको यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउन ु पन� नै होइन । िसमे�ट उ�ोगको 
�थापना आपूित� �यव�थापन, गणु�तरीयतालगायतका 
नीित, िनधा�रण गन� स�पूण� काम कारबाहीमा यस 
म��ालयको सलं�नता नह�ने ह�दँा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन 
िनरथ�क एव ं िनराधार छ । यस म��ालयबाट �रट 
िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा �ितकूल 
असर प�ुने गरी कुनै काम कारबाहीसमेत नग�रएको 
ह�दँा �रट िनवदेन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ी भौितक योजना िनमा�ण तथा यातायात 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको 
िलिखत जवाफ

�रट िनवेदकले िसमे�ट उ�पादन तथा 
�यािकङ गन� िब�� िवतरण गन� कुनै पिन उ�ोग तथा 
�यवसायीलाई िवप�ी बनाएको दिेखदँैन । �यसैगरी 

को-कसले लेिमनेसन नगरी चिुहने बोरा �योग गरकेा 
ह�न् भ�ने स�ब�धमा िनवेदकले कुनै ठोस �माण 
��ततु गन� सकेको अव�था पिन छैन । नेपाल सरकार 
(काय� िवभाजन) िनयमावली, २०६९ अनसुार यस 
म��ालयले आ�नो काय� स�पादन गद� आइरहेको 
छ । उ� िनयमावलीअनसुार काय�स�पादन गन� �ममा 
�व�छ र �व�थ वातावरण कायम रा�न म��ालय 
सदैव �य�नशील रहेको छ । �रट िनवेदकले यस 
म��ालयको यो-य�तो कानूनी कत��य एवं दािय�व 
रहेकोमा सो कत��य एवम् दािय�व पूरा नगरकेो वा पूरा 
गन� इ�कार गरकेो भनी आ�नो �रट िनवेदनमा किहकँतै 
उ�लेख गन� स�न ु भएको अव�था छैन । कानूनले 
कत��य र दािय�व नबोकाएकोमा परमादेश जारी नह�ने 
भनी स�मािनत अदालतबाट ऋिष िव�म िव�� 
�थानीय िवकास म��ालयसमेत (ने.का.प.०५३, 
िन.नं६२००, प.ृ४२९), लगायतका म�ुामा �ितपािदत 
निजरसमेतका आधारमा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको 
��ततु िनवेदनमा िवप�ीह�को तफ� बाट िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज र�ेमीले िवप�ी 
िनवेदकले PIL लाई सदपुयोग नगरी द�ुपयोग गन� 
खो�नभुएको छ; PIL स�ब�धी �रट िनवेदन िदई तारखे 
गजुारी ब�नभुएको छ; PIL लाई हलकुा िवषय बनाउन 
ह�दैँन; तर �रट िनवेदनमा िनवेदकले उठाएको िवषयव�त ु
कामदार र उपभो�ाको �वा��यका िहसाबले जायज 
नै छन्; लेिमनेसन गरकेो बोरामा िसमे�टको �यािकङ 
ग�रनपुछ�  भ�नेमा सरकार सकारा�मक रहेको ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत 

१०१२५ - अिधव�ा क�चनकृ�ण �यौपाने िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सिुनयो ।
अब यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको 

आदेश जारी ह�ने हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �व�थ, �व�छ 
वातावरण, जन�वा��य तथा उपभो�ाको िहतस�ब�धी 
िविवध िवषय उ�लेख गरी ��ततु साव�जिनक हक वा 
सरोकारको िववाद दायर ह�न आएको पाइयो । �रट 
िनवदकले लेिमनेसन गरकेो बोरामा मा� िसमे�टको 
�यािकङ ग�रनपुछ�  भनी उपभो�ाको िहत कायम 
गन�स�ब�धी ��ह� उठाई िनवेदन गरकेो दिेख�छ । 
िसमे�टको भ�डारण तथा िब�� िवतरणको �ममा 
ह�ने �य रोक� उपभो�ालगायत आम सव�साधारणको 
�वा��य तथा िहत संर�ण गनु�पन� आव�यकता 
�वभािवक �पमा रह�छ । िसमे�टको उ�पादन, 
भ�डारण, िब�� िवतरण तथा उपभो�ास�म 
पिुग�जेलस�मका स�पूण� चरणमा सरु�ा िविध 
अपनाउन ुनै पद�छ । वातावरणीय �व�छता, मजदरुको 
�वा��य र उपभो�ाको िहतको �ि�कोणले पिन यो 
एक संवेदनशील िवषय हो । तसथ� िनवेदकले तारखे 
गजुारी बसेको भए पिन साव�जिनक हक वा सरोकारको 
िवषय भएकाले िनवेदकले उठाएका कानूनी ��ह�को 
�याियक िन�पण ह�न ुमनािसब देिखयो ।

३. नेपाल अ�तरा�ि��य �म संगठनको 
सद�य रा�� हो । नेपालले अ�तरा�ि��य �तरमा 
जनाएका �ितब�ताह�का �ि�ले हेदा�  �िमकको 
िहत र क�याण गनु�  रा�यको दािय�व बनेको 
देिख�छ । �िमकलगायत आम नाग�रकको सामािजक 
तथा आिथ�क िहत र क�याण गन� कुरालाई नेपालको 
संिवधानले पिन रा�यको कत��य ह�ने गरी िविवध 
�ावधानह� �यवि�थत गरकेो छ । काय��थलको सरु�ा 
र �िमकको �वा��यस�ब�धी कुराह� मािनसको बा�ँन 

पाउने हकसगँ स�बि�धत िवषयह� ह�न् । यी हकह�को 
�चलनमा रा�यको िवशेष र उ�रदािय�वपूण� भूिमका 
अपेि�त ह��छ । िसमे�टको कणह�बाट �िमकको 
�वा��यलगायत अ�य सव�साधारण मािनस, जीवज�त,ु 
वन�पितसमेतमा �ितकूल �भाव पन� भएकाले 
�यस�कारको नकारा�मक �भावलाई यथाश�य 
कम गरी �व��छ तथा �व�थ वातावरण कायम गनु�  
वा�छनीय ह��छ ।

४. नाग�रक र राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा ६ मा 
मािनसको बा�ँन पाउने अिधकारको स�ब�धमा 
�यव�था ग�रएको छ ।9 सामािजक आिथ�क र सां�कृितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ 
को धारा ७ मा सरुि�त र �व�थ काय��थलस�ब�धी 
�यव�था रहेको छ ।10 संय�ु रा��संघ�ारा िदगो 
िवकासका ल�यह� (Sustainable Development 
Goals) मा स�ुवा��य र जनिहतको अिभविृ� गन� 
(Good Health and Well Being of People) तथा 
व�त ुतथा सेवाको खपतमा िदगोपन  �याउने (Ensure 
sustainable consumption and production 
patterns) भ�ने कुराह� समेिटएका छन् । पया�वरण 
मै�ी (Eco friendly) र �वा��य मै�ी (Health 
friendly) उ�पादनह� भएमा मा� यी ल�यह� हािसल 
गन� सिक�छ । यस स�दभ�मा अ�य देशमा ग�रएको 
�योग र �चलनतफ�  �ि�गत गदा� िविभ�न दशेह�ले 

9 ICCPR Ar�cle 6: Every human being has 
the inherent right to life. This right shall 
be protected by law.   No one shall be 
arbitrarily deprived of his life. 

10 ICSECR Ar�cle 7 (b): The right of everyone 
to the enjoyment of just and favorable 
condi�ons of work  which ensure, in 
par�cular: Safe and healthy working 
condi�ons.
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िसमे�टको गणु�तरको साथसाथै िसमे�ट �यािकङ गन� 
बोराको समेत मापद�ड र गणु�तर िनधा�रण गन� गरकेो 
देिख�छ । भारतमा पोिलिथनको बोरामा िसमे�ट 
�यािकङ गन� स�ब�धमा IS 11652:2000 
मापद�डअनकूुल ह�नपुन� गरी तोिकएको पाइ�छ ।11 
यस�कारको सरु�ा�मक सावधानी अपनाउन ु हा�ो 
स�दभ�मा समेत आव�यक देिख�छ ।

५. उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा 
६(१)(ख) मा व�तकुो प�रमाणबार े सूिचत ह�न पाउने 
कुरालाई उपभो�ाको अिधकारको �पमा उ�लेख 
ग�रएको छ । यसै �योजनको लािग िसमे�टको बोरामा 
पिन �यसको प�रमाण उ�लेख ग�रएको ह��छ । 
उपभो�ाले िनधा��रत प�रमाण वा तौलका व�त ु�ा�त 
गन� सकुन् भ�ने अिभ�ायले यस�कारको �यव�था 
ग�रएको हो । कमजोर �यािकङ भएमा िसमे�टको 
प�रमाणमा �ास ह�ने ह�दँा उपभो�ाको अिहत ह�ने 
अथा�त् उपभो�ाको हक िहतको संर�ण नह�ने अव�था 
रह�छ । �यसैले पिन िसमे�टको �यािकङ काय� भरपद� 
र उपभो�ाको िहतअनकूुल ग�रन ु वा�छनीय ह�न 
जा�छ । 

६. िसमे�टका कणले �वा��यमा पान� �भाव 
स�ब�धमा भएका अ�ययनतफ�  �ि�गत गदा� लामो 
समयस�म असरुि�त तवरले िसमे�टसगँ मािनसको 
स�पक� ले छालास�ब�धी रोग र �ास��ासस�ब�धी 
सम�याह� बढी भएको दखेाएको छ ।12 �वा��य र 

11 IS 11652 : 2000 Title: Tex�les-Woven Sacks 
for Packing Cement.

12 Zeleke, Z., Moen, B. and Bratveit, M. 
“Cement dust exposure and acute lung 
func�on: A cross shi� study” 2010; UNEP 
“Environmental pollu�on and impacts 
on public health by United Na�ons 
environment programme” 2008; Journal 
of Toxicology and Environmental Health, 

सरु�ास�ब�धी जोिखमबाट उपभो�ाको संर�ण 
गन�, उपभो�ाको आिथ�क िहतको �व��न गरी िदगो 
उपभोगलाई स�ब��न गन� भनी संय�ु रा��संघबाट 
सन् १९८५ मा उपभो�ा संर�णस�ब�धी माग�िनद�शन 
(UN Guidelines for Consumer Protection) 
जारी भएको पाइ�छ । उ� माग�िनद�शनमा उपभो�ाले 
पाउने सेवा र सिुवधामा राि��य र अ�तरा�ि��य �तरका 
वातावरणीय सरु�ा र गणु�तरका मापद�ड काया��वयन 
गन� र �व��न गन� सरकारह�ले �ो�सािहत गनु�पन� 
कुरा उ�लेख छ ।13 यस प�र�े�यमा हेदा� िसमे�टको 
�यािकङ गन� कुरालाई िनि�त र भरपद� मापद�डिभ� 
�यवि�थत गनु�  वा�छनीय दिेख�छ । लेिमनेसन गरकेो 
बोरामा िसमे�टको �यािकङ ह�नपुन� कुरा उपभो�ाको 
िहत, आम जन�वा��य र �व�छ वातावरणको लािग 
अप�रहाय� छ । 

७. अतः वातावरणीय �व�छता, उपभो�ाको 
िहत एव ं मजदरुको िहत तथा जन�वा��य कायम 
गन� लेिमनेसन गरकेो बोरामा िसमे�टको �यािकङ ह�न ु
उपयोगी ह�ने भएकाले िसमे�टको उ�पादन, भ�डारण, 
ओसारपसार तथा िब�� िवतरण गन� स�ब�धमा िनि�त 
मापद�ड बनाई �भावकारी �पमा काया��वयन गनु�  
गराउन ु वा�छनीय देिखयो । कमसल वा लेिमनेसन 
नग�रएका बोरामा �यािकङ भई असावधानीपूव�क 
ओसारपसार एवं िब�� िवतरण ह�ने अव�थामा िनय��ण 
कायम गरी �भावकारी �पमा अनगुमन, िनयमन र 
िनय��ण गन� स�ब�धमा आव�यक �यव�था िमलाउन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी 
ह�ने ठहछ�  । आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीलाई िदई दायरीको लगत क�ा 

1996.
13 हेनु�होस् United Nations Guidelines for Consumer 

Protection (as expanded in 1999) को माग�िनद�शन नं.११, 
२८, ३० र ४६ 

१०१२५ - अिधव�ा क�चनकृ�ण �यौपाने िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उ� आदेशमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत : िशव�साद आचाय�
इित संवत् २०७४ चैत १९ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदेश िमित : २०७५।२।३
०७३-WO-०३९४

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : दाचु�ला िज�ला, धलुीगडा गा.िव.स. वडा 
नं.७ वरभगे घर भई नौगाडा सरोकार सिमितको 
अ�य� न�दिुसंह धामी

िव��
िवप�ी : उजा� म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § िव�ुत ् उ�पादनको सव��ण तथा उ�पादन 
अनमुित प�अनसुारका काम कारबाही 
�चिलत ऐन िनयमको प�रिधिभ� रही गनु� 

पन� र सो स�ब�धमा नेपाल सरकारको 
स�बि�धत िनकायले कुनै कानूनसङ्गतका 
स�झौता गरकेो भए �यसको पालना गनु� 
वा गराउनु पन� कत��य सबै प�को ह��छ । 
�य�तो स�झौता आिदले कुनै एक �यि� 
वा केही �थानीय �यि� वा समूहको 
�वाथ� मा� हने� नभई समि�गत �पमा 
िवकासस�ब�धी अवधारणालाई आ�मसात ्
गन� ह�दँा सानाितना िववाद वा माग पूरा 
नभएकै आधारमा अदालतले िवकासको 
गित रोिकने गरी ह�त�ेप ग�रहा�नु उिचत 
नह�ने ।

(�करण नं.६)
 § आयोजनामा देशभ�रका जुनसुकै �े�का 

बािस�दाले रोजगारी गन� पाउने भएको ह�दँा 
कुनै एक �े�का बािस�दाले मा� रोजगारी 
पाउन ु पछ� र अ�य िज�ला वा �देशका 
बािस�दालाई रोजगारीमा समान अवसर 
िदनु ह�दैँन भ�ने ज�तो माग �वीकाय� 
ह�न स�दैन । नेपालको सिंवधानको धारा 
१७(२)(ङ) र (च) �द� �वत��तामािथ 
आघात पन� गरी कसैले पिन �यस �कृितको 
माग अिघ बढाउनु �वीकाय� नह�ने ।

(�करण नं.७)
 § आयोजनालाई �गित ह�नबाट रो�ने, 

�यि�गत वा सामूिहक �वाथ�बाट अव�� 
गन�, य�ता �वत�कको स�पि� नो�सान 
गन�ह�लाई कानूनको दायरामा �याउनु 
पिन सरकारी सयं��को कत��य र िज�मेवारी 
एव ंजवाफदेिहताको िवषय हो । कुनै मागकै 
आधारमा स�पि� नो�सान गन�लाई कुनै 
कारणबाट पिन कानूनी कारबाही तथा 

�नण�य नं. १०१२६
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�ितबापत दािय�व वहनबाट छुट िदन 
निम�ने ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी ल�मी शमा�
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा ि� 

िकरण पौडेल िव�ान्  अिधव�ा �ी अमरिजवी 
िघिमरे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारअ�तग�तको भई दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ंआदेश 
यस�कार रहेको छ । 

म �रट िनवेदक न�दिुसहं धामी दाचु�ला 
िज�ला, धलुागडा गा.िव.स. वडा नं.७ घर भई नौगाडा 
सरोकार सिमितको अ�य� तथा यस सिमितले सव��च 
अदालतमा �रट दता� गन�का लािग अि�तयार �ा� 
�यि� ह� ँ। अिप पावर क�पनी िल.ले दाचु�ला िज�ला, 
धिुलगाडा गा.िव.स. भई ब�ने नौगढगाड नदीमा ८ 
मेगावाट �मताको मािथ�लो नौगढगाड साना जलिव�तु्  
प�रयोजना स�चालन गदा� िमित २०७२।०२।०६ 
मा िज�ला �शासन काया�लयमा िवप�ीम�येका अिप 
पावर क�पनी िलिमटेडले मौनेखोला लघ ु जलिव�तु्  
प�रयोजनाको काठेपोलको स�ा प�क� पोल गाडी 
लाइन िव�तार गन�, सकुाखोलादेिख होपरीगाउकँो 
पिहरो घरस�म मोटरबाटो मम�त स�भभार ग�रिदने, 
इ�टेकबाट सधै ँ िसचँाइको लािग १० �ितशत पानी 
खोलामा छोडी िदनपुन�, सकुाखोलाको १० �ितशत 

पानी खोलामा छोडी िदनपुन�, खोलाको पानीबाट कुटनी 
िपसनी गरी जीिवकोपाज�न गन� ह�दँा घ� चलाउनको 
लािग खोलामा पानी छोडी िदन ु पन�, मालपोत 
काया�लय दाचु�लाको मू�याङ्कनअनसुारको मआु�जा 
उपल�ध गराउन ुपन�, माछा मारी जीिवकोपाज�न गन�को 
लािग रोजगारीको वैकि�पक �यव�था ग�रिदन ु पन�, 
सो �े�का मठ मि�दरका संर�ण तथा िव�ालय भवन 
िनमा�ण, मसानघाटको िनमा�ण तथा संर�ण गरी िदन ु
पन�, िसचँाइको �यव�था गनु�  पन�, �थानीय �तरमा 
उपल�ध िनमा�ण सामा�ी ज�तै बालवुा, िगटी, ढंुगा 
�योग गरबेापत टोलबासीलाई राहत उपल�ध गराउन ु
पन�, �थानीयवासीलाई रोजगारीको पिहलो �ाथिमकता 
िदन ु पन�, समान �यालाको �यव�था गनु�  पन�, उ�च 
जोिखममा रहेका घर जिमनको सरं�णका लािग 
तटब�ध वा प�क� पखा�ल लगाउन ुपन�, सेयर लगानीमा 
�थानीयले �ाथिमकता पाउन ु पन�, प�रयोजना 
िनमा�णप�ात् धिुलगाडा गा.िव.स. लाई िव�त्ु  उपल�ध 
गराउन ुपन�, प�रयोजनाको िनमा�णप�ात् पाइप लाइन 
फुटी �ित ह�न गएमा सोको िज�मेवारी अिप पावर 
क�पनी िलिमटेड र जगदीशबहादरु पालले िलन ुपन�, 
अिप पावर क�पनी िलिमटेडले कानूनबमोिजम बाहेक 
ज�गा अिधकरण गन� नपाउने, िवप�ीम�येका अिप 
पावर क�पनी िलिमटेड र उजा�  म��ालयबीच भएको 
स�झौताप� सरोकारवालाको हक िहतमा नभएको 
ह�दँा सो स�झौता बदर ह�न ु पन�, मौने खोलाको पानी 
िवप�ीम�येका अिप पावर क�पनी िलिमटेडले �योग 
गन� नपाउने भ�नेसमेतका माग राखेका िथयौ ँ।

िनवेदकले अिप पावर क�पनी िलिमटेडसगँ 
िविभ�न समयमा राखेका मागह� पूरा नगरकेो, सो 
स�ब�धमा उजा�  म��ालयमा उजरुी गरी कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी पटकपटक जादँा जानकारीसमेत 
पाउन नसकेको, अिप पावर क�पनी िलिमटेड र उजा� 
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म��ालयबीच भएको स�झौताको न�कलसमेत निदनकुा 
अलावा अनौपचा�रक �पमा बिुझन आएअनसुार सो 
हाइ�ोपावरमा काम गन� कामदारसमेत बािहरबाट �याई 
�यहाकँा कामदारह�लाई समान �याला निदई गरकेो 
िवप�ीको काय� �यवहारबाट नेपालको सिंवधानको 
धारा १७(च), १८, २५, ३०, ३३, ३४, नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ का दफा ६(६) (७) �ारा �द� 
म िनवेदकको सवंैधािनक र कानूनी हकमा आघात पन� 
गएको र िवप�ीम�येका अिप पावर क�पनी िलिमटेडले 
धिुलगाडा गा.िव.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम 
बनाई सरोकारवालालाई मआु�जासमेत निदएकोले 
भूिमसधुार िवभाग काठमाड�बाट �े�ता मोठ िझकाई 
�े�फल यिकन गरी सरोकारवालालाई मआु�जा िदलाई 
िवप�ीह� बीच भएका स�झौता उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी सरोकारवालाह�को माग पूरा नभएस�म 
िवप�ी अिप पावर क�पनी िलिमटेडको कामकारबाही 
रोक� िनवेदकको हक अिधकार हनन् नगनु� , नगराउन ु
भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी गरी 
िवप�ीह�का नाउमँा उ��ेषणय�ु परमादेशलगायत 
जो चािहने उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� मनािसब आधार, कारण र 
�माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएको 
िमितले बाटाको �यादबाहेक १५(प��) िदनिभ� 
िवप�ीह�म�येका िवप�ी नं.१ ले महा�यायािधव�ाको 
काया�लय र अ�य िवप�ीह�ले आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमका �ितिनिधह�माफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िनवेदनप� र यो आदेशको �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�को नाममा सूचना �याद जारी गरी 

िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । साथै अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन मागका स�ब�धमा िवचार गदा� �रट िनवेदकले 
िनवेदनमा उठाएको िवषयव�तकुो िववादको िन�पण 
��ततु �रट िनवेदनको अि�तम िनण�य ह�दँाका बखत ह�ने 
नै ह�दँा मागबमोिजमको अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन ु
परने भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।०७।३० 
गतेको यस अदालतको आदेश ।

�रट िनवेदकले आफू नौगडा सरोकार 
सिमितको अ�य� भएको र आफू सव��च अदालतमा 
�रट दता� गन� अि�तयार�ा� �यि� भएको कुरा उ�लेख 
गरी �रट दायर भएको भने तापिन िनज अिधकार�ा� 
�यि� जनाउने कुनै आधार उ�लेख ग�रएको 
नपाइएकाले िनजको �रट दायर गन� हकदैया�ित नै 
�� उठ्ने कुरा �प� छ । िनजलाई के के आधारमा 
�रट दायर गन� हकदैया छ भ�नेबार े �रट िनवेदकले 
�प� पान� स�न ु भएको छैन । हा�ो क�पनीको काम 
भनेको िव�तु्  उ�पादन गरी िब�� िवतरण गन� 
हो । िनवेदकले उ�लेख गरकेो ज�तो यस क�पनीले 
सहमित गरकेा काम नगरकेो भ�ने कुरा झ�ुा हो । 
हामीले गन� हरेक कुरा कानूनस�मत �पमा कानूनले 
तोकेको मापद�ड पूरा गरी ग�रएको छ । िनमा�णाधीन 
अपर नौगढगाड साना जलिव�त्ु आयोजनाको लािग 
उजा� म��ालय, िव�तु्  िवकास िवभागबाट िमित 
२०७१।०२।०२ मा आयोजनाको िव�तु्  सव��ण 
अनमुितप� �ा� गरी सव��ण सिकएप�ात् हाल िव�तु्  
उ�पादन अनमुितप�को अि�तम पखा�इमा छौ ँ। हामीले 
कानूनअनसुार �ारि�भक वातावरणीय �ितवेदन 
तयार गरी स�बि�धत म��ालयमा बझुाएप�ात् िमित 
२०७३।२।३ मा �वीकृत भएको िथयो । �ारि�भक 
वातावरणीय �ितवेदन तयार गन� �ममा िमित 
२०७२।५।१ मा काय�सूची (TOR) �वीकृत गराई 
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साव�जिनक सूचना जारी गरी �थानीय �तरमा सनुवुाइ 
ग�रएप�ात् तयार गरी �वीकृत गराइएको िथयो । 
�थानीय �तरमा आव�यक पन� ढंुगा, िग�ी, बालवुा, 
�ेवल र रोडाको लािग �.८,०२,८७९।- ितरी �योग गन� 
गरी िज�ला िवकास सिमितको काया�लयसगँ स�झौता 
ग�रएको छ । हामीले अिधकार�ा� िनकायको �वीकृित 
िलएर काम ग�ररहेका छौ ँ। तर �रट िनवेदकले उ�लेख 
गरकेा िवषयमा हामीले िनज र िनजले �ितिनिध�व 
गरकेा सं�थासगँ कुनै स�झौता गरकेा छैनौ ँ।

हामीले िव�त्ु  ऐन र वातावरण ऐनलगायत 
अ�य कानूनअ�तग�त �वीकृित िलएर सो काय� गरकेा 
छौ ँ। खोलामा कित पानी छोड्ने भ�नेबार ेसरकार�ारा 
�वीकृत �ारि�भक वातावरणीय �ितवेदनमा उ�लेख 
छ । गाउकँा �थानीयलाई काम निदई बािहरबाट 
कामदार �याएको भ�ने कुरा पिन सरासर गलत 
हो । द� �यि�, �ािविधकह� र स�बि�धत कामका 
िव�ह� र बािहरबाट �याउनै पन� �यि�बाहेक अ�य 
कामदारह�का िवषयमा हामीले गाउकैँ �यि�ह� 
�योग गरकेा छौ ँ । धेर ै �थानीयले आयोजनामा 
काम ग�ररहन ु भएको छ । �यालामा िवभेद ग�रएको 
भिनएको कुरा पिन सरासर गलत छ । ज�गा ख�रद 
गदा� स�बि�धत �यि�लाई स�पक�  गरी िनजह�को 
�वीकृितबमोिजम ख�रद ग�रएको िथयो । यसले गदा� 
सरकारी मू�यभ�दा बढी नै रकम खिच�एर ज�गा 
िलइएको िथयो । सेयर बाडँफाडँको हकमा �थानीय 
�तरमा ग�रनपुन� सेयर बाडँफाडँको काम गरी सिकएको 
छ । आयोजना िनमा�णको �ममा �थानीय �तरमा 
रहेका िनकायह�सगँ पिन लगातार स�ब�ध कायम 
गरी काम गन� ग�रएको छ । साथै िनवेदकले मौने 
खोलास�ब�धी लगाएको आरोप झ�ुा हो । क�पनीले 
कुनै पिन खोलानालाबाट िव�तु्  िनका�दा स�बि�धत 
�वीकृितह� िलई म��ालयको िनद�शनबमोिजम मा� 

काय� गन� गरकेो छ । मौने खोलामा क�पनीले हालस�म 
कुनै काय� नगरकेो र गनु�पन� अव�था भएमा आव�यक 
�ि�या पूरा गरी मा� काय� गन�छ । �य�ता िनकायको 
सहमितलाई पिन स�दो अवल�बन गन� कोिसस 
ग�रएको छ । समय र प�रि�थितअनकूुलको अव�था 
हेरी हा�ो दािय�विभ�का कुरा हामी यथाश�य गन�छौ ँ। 
यसमा अ�यथा मा�न ुपन� कुनै अव�था िथएन र छैन ।

�रट िनवेदकले भने झै ँ एकलौटी �पमा 
जलिव�त्ु  आयोजनाह� िनमा�ण ग�रएको, ड्याम 
बनाउदँा तटब�ध िनमा�ण नगरकेो, डर �ास देखाएको 
भ�ने सबै मनगढ�ते र झ�ुा कुरा ह�न् । �रट िनवेदकले 
नेपालको संिवधान धारा २५, ३०, ३३, ३४ का 
हकह� हनन् भयो भनी दाबी िलएको भए पिन धारा 
२५ मा उि�लिखत स�पि�को हक, धारा ३० मा 
उि�लिखत �व�छ वातावरणको हक, धारा ३३ मा 
उि�लिखत रोजगारीको हक र धारा ३४ मा उि�लिखत 
�मको हक हनन् भएको अव�था छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको अिप पावर क�पनी िलिमटेड र देथला ५ 
दाचु�लामा अवि�थत साइट अिफसको हकमा समेत 
अिधकार�ा� काय�कारी िनद�शक संिजव �यौपानेको 
िलिखत जवाफ ।

अिप पावर क�पनी िलिमटेडका नाउमँा 
नौगढगाड साना जलिव�तु्  आयोजनाको िव�तु्  
उ�पादनको अनमुित प� यस म��ालयबाट िदइएकोमा 
सो अनमुित प�मा उि�लिखत आयोजनाको िनमा�ण 
तथा स�चालन स�भारमा क�पनीले �चिलत �म ऐन 
तथा िनयमावलीको अधीनमा रही स�भव भएस�म 
बढी �थानीय सीप, �म, वा�तकुला, �थानीय सं�था, 
िवशेष� ठेकेदार तथा िनमा�ण साम�ीको �योग गनु�  
पन�, जिमनको िसचँाइको लािग मौजदुा कुलोह�को 
�मताअनसुारको पानी खोलामा पठाउन ु पन�, 
आयोजना िनमा�ण गदा� कुनै भौितक सरंचना �यि� वा 
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जिमनलाई �भाव परमेा कानूनबमोिजम �ितपूित� िदन ु
पन�लगायतका सत�ह� पूरा गनु�  पन� दािय�व अिप पावर 
क�पनी िलिमटेडको नै ह�ने ह�दँा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै कारण र आधार देिखदँैन । 

यस म��ालयको के कुन कामकारबाहीबाट 
िनवेदकको सिंवधान एवं कानून �द� हक अिधकारमा 
आघात परकेो हो ? सो कुरा �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गन� सकेको छैन । यस म��ालय र िवप�ी अिप पावर 
क�पनीबीच कुन िमितमा भएको स�झौताअन�ुपको 
कामकारबाही नभएको हो सोसमेत उ�लेख गन� 
सकेको छैन । कानूनबमोिजम �ि�या पूरा गरी ग�रएको 
कुनै स�झौताअन�ुपको काय� गनु�  पन� दािय�व पूरा 
नगरकेो अव�थामा कानूनबमोिजम नै काम कारबाही 
अगािड बढ्ने ह��छ । अिप पावर क�पनी िलिमटेडका 
नाममा यस म��ालयबाट जारी भएको अनमुित प�मा 
उि�लिखत सत�ह� कानूनबमोिजम उपभो�ा एव ं
सरोकारवालाह�को हक िहतमा नै रािखएको र के कुन 
सत� सरोकारवालाह�को कानून �द� हकिवपरीत 
रहेको हो सो कुरा �रट िनवेदनमा उ�लेख भएको 
देिखदँैन । अनमुित प�मा उि�लिखत यस म��ालयले 
पूरा गनु�  पन� दािय�वह� पूरा गन� म��ालय सधै ँत�पर 
नै रहेको ह�दँा के कुन दािय�व पूरा नभएको हो सो नै 
उ�लेख नभएको तथा �रट िनवेदकको संवैधािनक 
एवं कानूनी हक अिधकारमा आघात पन� गरी यस 
म��ालयबाट कुनै िनण�य वा काम कारबाही नग�रएको 
ह�दँा यस म��ालयको हकमा ��ततु िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार उजा� 
म��ालयको तफ� बाट ऐ.का िनिम� सिचव िचरि�जवी 
चटौतको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी ल�मी 
शमा�ले िनवेदक नौगाड सरोकार सिमितको अ�य� 
भएको र उ� सिमितको तफ� बाट अिप पावर क�पनी 
िलिमटेडसगँ मौनेखोला लघ ुजलिव�तु्  प�रयोजनाको 
काठेपोलको स�ा प�क� पोल गाडी लाइन िव�तारसमेत 
गन�, िवप�ीम�येका अिप पावर क�पनी िलिमटेड र उजा� 
म��ालयबीच भएको स�झौताप� सरोकारवालाको 
हक िहतमा नभएको ह�दँा सो स�झौता बदर ह�न ुपन�, 
सो स�ब�धमा उजा� म��ालयमा उजरुी गरी कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी पटक-पटक जादँा जानकारीसमेत 
पाउन नसकेको, अिप पावर क�पनी िलिमटेड र 
उजा� म��ालयबीच भएको स�झौताको न�कलसमेत 
निदएको, अिप पावर क�पनी िलिमटेडले धिुलगाडा 
गा.िव.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम बनाई 
सरोकारवालालाई मआु�जासमेत निदई अिप पावर 
क�पनी िलिमटेडले आफूले गरकेा �ितब�ताह� पूरा 
नगरकेाले भूिमसधुार िवभाग काठमाड�बाट �े�ता 
मोठ िझकाई �े�फल यिकन गरी सरोकारवालालाई 
मआु�जा िदलाई िवप�ीह�बीच भएका स�झौता 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी सरोकारवालाह�को 
माग पूरा नभएस�म िवप�ी अिप पावर क�पनी 
िलिमटेडको कामकारबाही रोक� पाउ ँभनी गनु�  भएको 
बहस सिुनयो ।

िवप�ी अिप पावर क�पनी  िलिमटेडका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी अमरिजवी 
िघिमरलेे िज�ला िवकास सिमितको काया�लय दाचु�ला 
र अिप पावर क�पनी िलिमटेडबीच भएका स�झौता 
काया��वयन भएको छ । आठ (८) मेगावाट �मता 
भएको अपर नौगाढगाड साना जलिव�त्ु  आयोजना 
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सरोकार समूहको ह�दँा �� उठाउन पाए पिन आयोजना 
नै ब�द गनु�  पन� होइन भनी बहस गनु�भयो । �यसैगरी 
िवप�ी उजा�  म��ालय िसंहदरबारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा �ी िकरण 
पौडेलले �रट िनवेदकको संवैधािनक एवं कानूनी 
हक अिधकारमा आघात पन� गरी यस म��ालयबाट 
कुनै िनण�य वा कामकारबाही नग�रएको ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम आयोजना नै ब�द गन� गरी �रट जारी गन� 
सिकने अव�था िव�मान नह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो । 

अब िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
बहस सनुी िमिसल संल�न िनवेदन एवं िलिखत 
जवाफमा उि�लिखत िजिकरह� तथा पेस भएका 
कागजातह�समेत अ�ययन गरी हेदा� िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले अिप 
पावर क�पनी िलिमटेडसगँ िविभ�न समयमा राखेका 
मागह� पूरा नगरकेो, सो स�ब�धमा उजा� म��ालयमा 
उजरुी गरी कारबाही ग�रपाउ ँभनी पटक-पटक जादँा 
जानकारीसमेत पाउन नसकेको, अिप पावर क�पनी 
िलिमटेड र उजा� म��ालयबीच भएको स�झौताको 
न�कलसमेत निदनकुा अलावा सो हाइ�ोपावरमा 
काम गन� कामदारसमेत बािहरबाट �याई �यहाकँा 
कामदारह�लाई समान �याला निदई काममा लगाएको, 
िवप�ीम�येका अिप पावर क�पनी िलिमटेडले 
धिुलगाडा गा.िव.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम 
बनाई सरोकारवालालाई मआु�जासमेत निदएकोले 
भूिमसधुार िवभाग काठमाड�बाट �े�ता मोठ िझकाई 
�े�फल यिकन गरी सरोकारवालालाई मआु�जा 

िदलाई िवप�ीह� अिप पावर क�पनी िलिमटेड र उजा� 
म��ालयबीच भएका स�झौता उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी सरोकारवालाह�को माग पूरा नभएस�म 
िवप�ी अिप पावर क�पनी िलिमटेडको कामकारबाही 
रोक� पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको म�ुय िनवेदन िजिकर 
रहेको देिखयो । 

३. िनवेदकले िलएको उपयु�� दाबीलाई 
इ�कार गरी हा�ो क�पनीको काम भनेको िव�तु्  
उ�पादन गरी िब�� िवतरण गन� हो । िनवेदकले 
उ�लेख गरकेो ज�तो यस क�पनीले सहमित गरकेा 
काम नगरकेो भ�ने कुरा झ�ुा हो । हामीले गन� हरके 
कुरा कानूनस�मत �पमा कानूनले तोकेको मापद�ड 
पूरा गरी ग�रएको छ । िनमा�णाधीन अपर नौगढगाड 
साना जलिव�त्ु आयोजनाको लािग उजा� म��ालय, 
िव�तु्  िवकास िवभागबाट िमित २०७१।०२।०२ 
मा आयोजनाको िव�तु्  सव��ण अनमुितप� �ा� 
गरी सव��ण सिकएप�ात् हाल िव�तु्  उ�पादन 
अनमुितप�को अि�तम पखा�इमा छौ ँ । हामीले 
कानूनअनसुार �ारि�भक वातावरणीय �ितवेदन 
तयार गरी स�बि�धत म��ालयमा बझुाएप�ात् िमित 
२०७३।२।३ मा �वीकृत भएको िथयो । �थानीय 
�तरमा आव�यक पन� ढंुगा, िग�ी, बालवुा, �ेवल र 
रोडाको लािग �.८,०२,८७९।- ितरी �योग गन� गरी 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लयसगँ स�झौता 
ग�रएको छ । �रट िनवेदकले उ�लेख गरकेा िवषयमा 
हामीले िनज र िनजले �ितिनिध�व गन� सं�थासगँ कुनै 
स�झौता गरकेा छैनौ ँ । खोलामा कित पानी छोड्ने 
भ�नेबार ेसरकार�ारा �वीकृत �ारि�भक वातावरणीय 
�ितवेदनमा उ�लेख छ । गाउकँा �थानीयलाई काम 
निदई बािहरबाट कामदार �याएको भ�ने कुरा पिन 
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सरासर गलत हो । साथै िनवेदकले मौने खोलास�ब�धी 
लगाएको आरोप झ�ुा हो । समय र प�रि�थितअनकूुलको 
अव�था हेरी हा�ो दािय�विभ�का कुरा हामी यथाश�य 
गन�छौ,ँ यसमा अ�यथा मा�न ुपन� कुनै अव�था िथएन र 
छैन । �रट िनवेदकले भनेझै ँएकलौटी �पमा जलिव�तु्  
आयोजनाह� िनमा�ण ग�रएको, ड्याम बनाउदँा तटब�ध 
िनमा�ण नगरकेो, डर �ास देखाएको भ�ने सबै मनगढ�ते 
र झ�ुा कुरा ह�न् भनी अिप पावर क�पनी िलिमटेड र 
देथला- ५ दाचु�लामा अवि�थत साइट अिफसको 
हकमा समेत अिधकार�ा� काय�कारी िनद�शक सिंजव 
�यौपानेले िलिखत जवाफ िदएको देिखयो ।

४. अिप पावर क�पनी िलिमटेड नेपाल 
सरकार क�पनी रिज�टारको काया�लयमा दता� भई 
िनयमानसुार कानूनबमोिजम अनमुित �ा� गरी 
नेपालमा जलिव�तु्  िवकासको काय�मा संल�न क�पनी 
भएको र उ� क�पनीले नेपालको सदुरु पि�मा�चल 
िवकास �े�मा पन� दाचु�ला िज�लाको दथेला तथा 
धिुलगाडा गा.िव.स. ह�दँ ैबहने नदीको पानी उपयोग गरी 
८ मेगावाट �मताको अपर नौगाढगाड साना जलिव�तु्  
आयोजना िनमा�ण गन� लागेको कुरामा िववाद रहेन । 
नेपाल सरकारबाट अनमुित �ा� गरी स�चालन 
ह�ने आयोजनाह�बाट समेत उ�पादन ह�ने िव�त्ु ले 
देशको िव�तु्  आपूित� बढाउदँै िव�त्ु  आयात कम गरी 
देशको वैदिेशक �यापार घाटा कम गन� तथा औ�ोिगक 
िवकासको पूवा�धार खडा गरी देशमै रोजगारी सजृना 
गरी समि�गत �पमा देशको आिथ�क िवकासमा गहन 
�पमा सघाउने स�ब�धमा िववाद ह�न स�दनै । िमिसल 
संल�न कागजात अ�ययन गरी हेदा� अिप पावर क�पनी 
िलिमटेडलाई ५ मेगावाटबाट ८ मेगावाट िव�तु्  
उ�पादन  ह�ने गरी इजाजत प� संशोधन गरी िस�टी 

र देथला गा.िव.स. थप गरी जल�ोतको उपयोगमा 
गड्डीगाड (मौने खोला) थप गरी अपर नौगढगाड 
साना जलिव�तु्  आयोजनाको िव�त्ु  उ�पादनको 
सव��ण गन� स�ब�धमा उजा� म��ालय िव�तु्  िवकास 
िवभागबाट िमित २०७२।१।७ मा अनमुितप�  �दान 
गरकेो देिख�छ । िस�टी गा.िव.स. को िसमाना भई 
ब�ने नौगाढगाड साना जलिव�तु्  आयोजनाको काय� 
स�चालन भएमा प�रयोजनाको काय� स�चालन 
अविधभर यस गा.िव.स. तथा यस गा.िव.स.का 
बािस�दाह�बाट िनर�तर सहयोग ह�ने भनी िस�टी 
गा.िव.स तथा धिुलगडा गा.िव.स.को काया�लयबाट 
िमित २०७२।३।१३ मा िसफा�रस भएको देिख�छ । 
�यसैगरी उ� नदीमा अिप पावर क�पनी िलिमटेड�ारा 
��तािवत ८ मेगावाट �मताको अपर नौगढगाड साना 
जलिव�त्ु  आयोजनाबाट यस �े� पिन �भािवत ह�ने 
भएकोले उ� प�रयोजना स�चालन गदा� उ�प�न ह�ने 
�भावह�लाई �यूनीकरण गद� िव�मान राि��य उजा� 
सकंटलाई म�यनजर गद� उ� आयोजना स�चालनको 
लािग सहमित �दान ग�रएको भ�ने �ी मओमेला 
सामदुाियक वन उपभो�ा समूह दाचु�ला, सेलापातल 
सामदुाियक वन उपभो�ा समूह दाचु�ला, सेइले 
सामदुाियक वन उपभो�ा समूह दाचु�ला, सकेुखोला 
सामदुाियक वन उपभो�ा समूह दाचु�ला, मौने खोला 
लघ ु जलिव�तु्  काय� सिमितसमेतले सहमित िदएको 
देिख�छ । अपर नौगढगाड साना जलिव�त्ु  आयोजनाको 
८ मेगावाट �मताको उपयु�� आयोजनाको �ारि�भक 
वातावरणीय परी�णको काय�सूची (TOR) उजा� 
म��ालयको िमित २०७२।०४।२६ को सिचव�तरीय 
िनण�यअनसुार �वीकृत गराई साव�जिनक सूचना जारी 
गरी �थानीय �तरमा सनुवुाइ ग�रएप�ात् तयार गरी 
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ग�रएको तथा उजा� म��ालयबाट िमित २०७३।१।३१ 
को सिचव�तरीय िनण�यअनसुार उ� अपर नौगढगाड 
साना जलिव�तु्  आयोजनाको �ारि�भक वातावरणीय 
परी�ण �ितवेदन (IEE) मा  िविभ�न बुदँाह� ��तावक 
अिप पावर क�पनी िलिमटेडले गन� गरी �वीकृत भएको 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिख�छ ।

५. �थानीय�तरमा आव�यक पन� ढंुगा, िग�ी 
बालवुा, �ावेल रोडाको लािग �.८,०२,८७९।- ितन� गरी 
अिप पावर क�पनी िलिमटेड  र िज�ला िवकास सिमित 
दाचु�लाबीच िमित २०७३।०६।०५ मा स�झौता भई 
सोही मतुािबक अिप पावर क�पनी िलिमटेडले आ�नो 
काय� स�चालन गद� आइरहेको देिख�छ । आयोजनाको 
िनमा�ण तथा स�चालन स�भारमा क�पनीले �चिलत 
�म ऐन तथा िनयमावलीको अधीनमा रही स�भव 
भएस�म बढी �थानीय सीप, �म, वा�तकुला, �थानीय 
सं�था, िवशेष� ठेकेदार तथा िनमा�ण साम�ीको �योग 
गनु�पन�, जिमनको िसचँाइको लािग मौजदुा कुलोह�को 
�मताअनसुारको पानी खोलामा पठाउन ु पन�, 
आयोजना िनमा�ण गदा�  कुनै भौितक संरचना �यि� वा 
जिमनलाई �भाव परमेा कानूनबमोिजम �ितपूित� िदन ु
पन�लगायतका सत�ह� पूरा गनु�  पन� दािय�व अिप पावर 
क�पनी िलिमटेडको नै ह�ने गरी अिप पावर क�पनी 
िलिमटेडका नाउमँा नौगढगाड साना जलिव�तु्  
आयोजनाको िव�तु्  उ�पादनको अनमुित प� उजा� 
म��ालयबाट िदएको भ�ने उजा� म��ालयको िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ ।

६. िनवेदकले उठाएका कितपय ��ह� 
वातावरण, जन�वा��य, रोजगारी आिदसगँ आव� 
रहेको राि��य सरोकारको िवषय पिन छन् भने केही 
मागह� �थानीय �कृितको र केही �यि� वा समूहको 

सीिमत िहतका िवषय रहेका छन् । कानून�ारा 
अनगुमन ह�ने �कृितका वातावरण,जन�वा��य आिद 
ज�ता िवषयमा तत् तत् कानूनबमोिजम अनगुमन 
ह�ने �यसको पालना नभएमा कानूनी उपचारको माग� 
अवल�बन गन� स�ने नै ह�दँा �य�तो िवषयलाई हाल 
�ारि�भक �पमा नै िववादमा �याई अनगुमन गन� 
िनकायको �भावका�रतामा स�भावनाकै आधारमा 
शकंा गरी हा�न ुपन� अप�रहाय�ता ��ततु िनवेदनबाट 
ख�ुदैन । स�बि�धत कानूनह�ले �यवि�थत एवं 
िनधा�रण गरकेा िवषयह�को �भावकारी काया��वयन 
स�बि�धत िनकायले गन� पन� र सो नगरी लापरवाही वा 
बदिनयतपूव�क �कृित िवनास ह�ने वा जन�वा��यसगँ 
खेलवाड गन� सहयोगी भूिमका िनवा�ह गन� 
रा��सेवकह�लाई पिन सेवा सत�बमोिजम कारबाही गनु�  
पन� ह��छ । िव�तु्  उ�पादनको सव��ण तथा उ�पादन 
अनमुित प�अनसुारका काम कारबाही �चिलत ऐन 
िनयमको प�रिधिभ� रही गनु�पन� र सो स�ब�धमा नेपाल 
सरकारको स�बि�धत िनकायले कुनै कानूनसङ्गतका 
स�झौता गरकेो भए �यसको पालन गनु�  वा गराउन ुपन� 
कत��य सबै प�को ह��छ । �य�तो स�झौता आिदले 
कुनै एक �यि� वा केही �थानीय �यि� वा समूहको 
�वाथ� मा� हेन� नभई समि�गत �पमा िवकासस�ब�धी 
अवधारणालाई आ�मसात् गन� ह�दँा सानाितना िववाद 
वा माग पूरा नभएकै आधारमा अदालतले िवकासको 
गित रोिकने गरी ह�त�ेप ग�रहा�न ु उिचत ह�दँैन । 
�थानीयह�को माग कानूनसङ्गत तथा त�यमा 
आधा�रत भई रीतपूव�क स�बि�धत िनकायमाफ� त 
��ततु भएको अव�थामा �य�ता िनकायले िवकास 
काय�, �यसको  गित तथा जनताको समि�गत िहतलाई 
�यानमा राखी सिंवधान र कानूनको प�रिधिभ� 

१०१२६ - न�दिुसंह धामी िव. उजा� म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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रही स�तिुलत �पमा स�बोधन गनु�  पन� र कितपय 
अव�थामा वैकि�पक �यव�थासमेत गनु�  आव�यक 
ह��छ । �यसको लािग पिन मनािसब मािफकको समय, 
साधन र �ोतको आव�यकता पन� ह�दँा �य�ता माग पूरा 
नभएस�म आयोजना वा िवकासको गितलाई िशिथल 
बनाउने �य�न �वीकाय� ह�न स�दैन । कुनै िवकास 
काय�का �वत�कले कानूनबमोिजम गन� पन� काय� नगरमेा 
स�बि�धत कानूनले िनधा�रण गरकेो उपचारको माग� नै 
अपनाउन ुपछ�  । अप�रहाय� एव ंअ�य उपचार �भावहीन 
भएको अव�थामा �य�तालाई पिु� गन� �माण तथा 
अदालत �वेश गनु� पूव� आव�यक अ�ययन, अनसु�धान 
तथा िवशेष�को भनाइलगायतका व�तिुन� आधार 
संल�न गरी मा� अदालत �वेश गनु�  पन� ह��छ ।

७. �रट िनवेदक न�दिुसंह धामीको िनवेदन 
हेदा� िवप�ीको के कुन कामकारबाहीबाट िनवेदकको 
संिवधान एवं कानून �द� हक अिधकारमा आघात 
परकेो हो सो कुरा �रट िनवेदनमा �प� �पमा  उ�लेख 
नभई गो�ारा �पमा वातावरण, िसचँाइ, पानीको �योग, 
�थानीयको लगानी, �थानीयलाई िव�तु्  उपल�ध 
गराउन ु पन� आिद िवषयह� ज�ता साव�जिनक एव ं
�थानीय सरोकारका िवषय उठाइएको छ । उजा� 
म��ालय र अिप पावर क�पनीबीच कुन िमितमा भएको 
स�झौताअन�ुपको के कुन कामकारबाही नभएको 
हो ? सोसमेत उ�लेख गन� सकेको देिखदँैन । अिप 
पावर क�पनी िलिमटेडले धिुलगाडा गा.िव.स. वडा 
नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम बनाई सरोकारवालालाई 
मआु�जासमेत निदएको भ�ने िनवेदनमा उ�लेख गर े
पिन उ� ज�गाको �वािम�व को-कसको नाउमँा छ, 
कसले मआु�जा पाउन ु पन� हो �प� उ�लेख गरकेो 
देिखदँैन । वा�तिवक एवं ज�गामा �वािम�व �थािपत 

भइसकेको ज�गाधनीलाई ज�गा �ाि�का कारण कुनै 
मका� परमेा नेपालको संिवधानको धारा २५, ४६ 
अ�तग�त तथा ज�गा �ाि�स�ब�धी कानूनअन�ुप 
उपचार पाउने नै ह��छ । उजा� म��ालय र अिप पावर 
क�पनीबीच भएको स�झौताको न�कल �ा� गन� 
�ममा िनवेदक उजा� म��ालयमा िनवेदन िदएको भनी 
िनजले पेस गरकेो िच�ी रिज��री गरी पठाएको भ�ने 
ह�लाकको रिसद पिन देिखदँैन । �रट िनवेदकले भनेझै ँ
एकलौटी �पमा जलिव�त्ु  आयोजनाह� िनमा�ण 
नग�रएको, समय र प�रि�थितअनकूुलको अव�था 
हेरी हा�ो दािय�विभ�का कुरा हामी यथाश�य गन�छौ ँ
भनी अिप पावर क�पनी िलिमटेडको िलिखत जवाफ 
तथा �ितव�ता रहेको देिखएको छ । यस अव�थामा 
िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरजे�तो अिप पावर 
क�पनी िलिमटेडसगँ िविभ�न समयमा राखेका 
सरोकारवालाह�को माग पूरा नभएस�म िवप�ी अिप 
पावर क�पनी िलिमटेडको कामकारबाही रो�न ु पन� 
भ�ने माग �वीकारो�य देिखदँनै । यसो गदा� लागत, 
समय र �म धेर ै ला�न गई आयोजना िनमा�ण गन� 
हौिसएकाह� तथा लगानीकता�ह� पिन हतो�सािहत र 
पिछ हट्ने अव�था सजृना ह�न जाने मा� नभई िव�तु्  
उ�पादनको मा�यमबाट प�रचािलत ह�ने अ�य िवकास 
काय� पिन अव�� ह�न प�ुछ । िनवेदकले दािय�व बेहोन� 
नपन� गरी िवकास योजनाह�लाई िविभ�न मागकै 
आधारमा अव�� गन� छुट िदने हो भने िवकास काय�ले 
गित िलन स�दैन । य�तो पर�परा ब�न िदन ुवा�छनीय 
देिखदँनै । जहासँ�म समान �याला निदएको भ�ने 
�� छ, �यसका स�ब�धमा �भािवत कामदार, मजदरु 
आिदले �म ऐन िनयमबमोिजम उपचार खो�न स�ने नै 
ह��छ । यस�कारको आयोजनामा देशभ�रका जनुसकैु 
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�े�का बािस�दाले रोजगारी गन� पाउने भएको ह�दँा 
कुनै एक �े�का बािस�दाले मा� रोजगारी पाउन ुपछ�  
र अ�य िज�ला वा �देशका बािस�दालाई रोजगारीमा 
समान अवसर िदन ु ह�दँैन भ�ने ज�तो माग �वीकाय� 
ह�न स�दनै । नेपालको सिंवधानको धारा १७(२)(ङ) 
र (च) �द� �वत��तामािथ आघात पन� गरी कसैले 
पिन �यस �कृितको माग अिघ बढाउन ु�वीकाय� ह�दँैन ।

८. देशको आिथ�क उ�नितको लािग िव�तु्  
िवकास अप�रहाय� भइसकेको त�य �थािपत छ । िविभ�न 
आयोजना पटकपटक िविभ�न कारणबाट अव�� 
भएका कारण देश िवकासले गित िलन नसकेको र य�तो 
चरणब� एवं योजनाब� �पमा �गित ह�न पाएबाट 
लागत बढन गई अपेि�त िवकास नभएबाट समेत पिन 
देशमा यथोिचत रोजगारी तथा आिथ�क िवकासका 
िनर�तर ि�याकलापको अभावमा ठूलो यवुा जनशि� 
िवदिेशन बा�य भएको अव�था कसैबाट लकेुको 
छैन । यसले ठूलो सं�याको जनताले संिवधान �द� 
पेसा रोजगारस�ब�धी र उ�ोग �यापार तथा �यवसाय 
�थापना स�चालन गन� �वत��ताको यथोिचत उपभोग 
गन�बाट वि�चत ह�न ु प�ररहेको छ भने �मको हक, 
रोजगारीको हक, आवासको  हक, स�पि�स�ब�धी 
हकज�ता आधारभूत हकबाट पिन वि�चत ह�न ु
परकेो िविभ�न आिधका�रक त�याङ्कह�बाट पिन 
पिु� ह��छ । कतै �यि�गत �वाथ�, कतै राजनीितक 
�वाथ�, कतै केही सीिमत �यि�ह�को �वाथ�को 
कारण िविभ�न माग राखी देश िवकासको मह�वपूण� 
कडीको �पमा रहेको पूवा�धारस�ब�धी र �यसमा पिन 
िवशेषतः जलिव�त्ु  आयोजनाको स�ुवाती समयदेिख 
काया��वयन गदा�समेत अव�� गन� �विृ� अब ��य 
ह�न स�दैन । य�ता आयोजनाह� सफलतापूव�क एव ं

समयमै स�प�न गन� गराउन सरकारी िनकायह�को 
पिन मह�वपूण� भूिमका तथा �ितब�ता आव�यक 
ह��छ । िविभ�न �कृितका माग राखी िवकास 
आयोजनाह� अव�� गन� �विृ�लाई अब िन��सािहत 
गनु�  आव�यक छ । आयोजनालाई �गित ह�नबाट रो�ने, 
�यि�गत वा सामूिहक �वाथ�बाट अव�� गन�, य�ता 
�वत�कको स�पि� नो�सान गन�ह�लाई कानूनको 
दायरामा �याउन ु पिन सरकारी संय��को कत��य र 
िज�मेवारी एवं जवाफदेिहताको िवषय हो । कुनै मागकै 
आधारमा स�पि� नो�सान गन�लाई कुनै कारणबाट 
पिन कानूनी कारबाही तथा �ितबापत दािय�व वहनबाट 
छुट िदन िम�दैन । अक�तफ�  �थानीय �पमा उपल�ध 
तथा िवकास काय�लाई सकारा�मक गितिदन स�म 
र समथ� जनशि�लाई एवं �थानीय �पमा उपल�ध 
�ोत साधनको अिधकतम उपयोग गरी गराई �थानीय 
जनताको पिन जीवन�तर उका�ने काय�मा सहयोग 
गन�तफ�  य�ता िवकास आयोजनाका �वत�कह�को 
�यानाकष�ण ह�न ु र य�तो काय�मा �थानीय सरकार 
तथा सरकारी िनकायको सकारा�मक सहयोगी भूिमका 
तथा अ�सरता आव�यक ह��छ ।

९. साथै अिप पावर क�पनी िलिमटेडका 
नाममा उजा� म��ालयबाट जारी भएको अनमुित प�मा 
उि�लिखत सत�ह� पालना क�पनीले गनु�  पन� पिन 
ह��छ ।  कानूनबमोिजम उपभो�ा एवं सरोकारवालाह�को 
हक िहतमा अनमुित प�मा उि�लिखत सत�ह� पालन 
गनु�  गराउन ुउजा� म��ालयको पिन दािय�व हो । य�ता 
दािय�वह� पूरा गन� म��ालय सधै ँत�पर नै रहेको  तथा 
अिप पावर क�पनी िलिमटेडले पिन िनवेदकले भने 
ज�तो एकलौटी �पमा जलिव�त्ु  आयोजना िनमा�ण 
नगरकेो तथा सानाितना िवषयमा भएका मतभेदह� 

१०१२६ - न�दिुसंह धामी िव. उजा� म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िज�लामै बसेर िमलाउन सिकने तथा समय र प�रि�थित 
तथा आिथ�क स�मताअनकूुलको अव�था हेरी आ�नो 
कानूनी र सामािजक दािय�विभ�का कुरा हामी 
यथाश�य गन�छौ ँभनी क�पनीबाट  �ितब�ता �य� 
भएको कुरा िमिसल संल�न िलिखत जवाफसमेतबाट 
देिखन आएको र �यसतफ�  उजा� म��ालयले अनगुमन 
गन� नै ह�दँा हाल िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 
ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

१०. यसरी �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर े
पिन अिप पावर क�पनी िलिमटेडले िलिखत जवाफमा 
कानूनबमोिजम मआु�जा िदइसकेको भ�ने �प� �पमा 
उ�लेख गरकेो नदेिखएकोले उजा� म��ालयबाट 
स�झौता वा इजाजतमा तोिकएको तथा कानूनबमोिजम 
िनधा�रण भएका अ�य सत�ह� तथा कानूनी 
आव�यकताह� यी अिप पावर क�पनी िल. तथा 

य�ता पूवा�धारका �वत�कह�ले पालन गर ेनगरकेोबार े
अनगुमन गरी सरोकारवालासगँ सम�वय गरी पालन 
नभएका सत� एवं �ितब�ताह�लाई पालन गन� 
लगाउन ुभनी उजा� म��ालयको नाममा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ग�रएको छ । ��ततु आदशेको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभुम् । 
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